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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1.1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

11․03․2020թ․-ին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 
հայտարարեց նոր տիպի կորոնավիրուսով (SARS-CoV-2) հարուցված 
կորոնավիրուսային հիվանդությունը ( Covid - 19) որպես համաշխարհային 
պանդեմիա: (Cucinotta 2020; WHO 2020a) Covid-19 պանդեմիան շարունակում է մնալ 
արդի բժշկագիտության կարևորագույն խնդիրը։ Օրեցօր ամբողջ աշխարհում 
ավելանում է վարակարիների թիվը։ Նյութը հրապարակելու պահին արդեն կա 
գրանցված հիվանդացության ավելի քան 103 մլն․ դեպք, որոնց մոտավորապես 10%-
ը՝ երեխաների շրջանում։  

Մեծահասակների շրջանում հիվանդությունը բնորոշվում է ցիտոկինային փոթորկի 
առաջացմամբ, որը հաճախ հանգեցնում է սուր շնչական դիսթրեսի և մակրոֆագերի 
ակտիվացման համախտանիշի առաջացման՝ հաջորդող իմունային 
ապակարգավորումով, որն էլ դառնում է մահացության հիմնական պատճառ։ 
Երեխաների շրջանում  գրանցված դեպքերը շատ ավելի քիչ են ի համեմատ 
մեծահասակների, մեծամասնությունը ունեն թեթև ընթացք, սակայն <1տարեկան 
հասակը և առկա ուղեկցող հիվանդությունները այսօր արդեն համարվում են 
ծանրության ռիսկի գործոն։ COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients 
in Italy (aappublications.org)։ Մեծահասակների և երեխաների շրջանում 
հիվանդության այդքան տարբեր ընթացքը բացատրվում է ինչպես իմուն 
պատասխանի առանձնահատկություններով, չեզոքացնող հակամարմինների 
առկայությամբ՝ նախկինում տարած կորոնավիրուսների արդյունքում, ուղեկցող 
հիվանդությունների ցածր տարածվածությամբ, այպես էլ ընկալչային տարիքային 
առանձնահատկություններով։ Առկա գիտսկան տվյալները դեռևս չեն հաստատում 
նշված հիպոթեզները։ Children COVID-19: Neurological Considerations in Neonates and 
Children 

 Վարակի փոխանցումը տեղի է ունենում հիմնականում կաթիլային ճանապարհով, 
ինչպես նաև բնական արտազատուկների անմիջական կոնտակի միջոցով։ Հարուցիչը 
որոշակի ժամանակ պահպանվում է նաև մակերեսներին, այպիսով չբացառելով 
վարակումը այդ ճանապարհով։ Մինչ օրս կասկածելի է համարվում վարակի 
ուղղահայաց փոխանցումը մորից երեխային, ինչպես նաև փոխանցումը կրծքի կաթի 
միջոցով։ Ներկայումս հիվանդության ախտորոշումը հիմնականում կատարվում է 
ՊՇՌ եղանակով վիրուսի ՌՆԹ-ի հայտնաբերման եղանակով, սակայն հաշվի 
առնելով հետազոտման եղանակի կեղծ բացասական պատասխանի 



հնարավորությունը, 2020թ․-ի մարտի 3 ին ախտորոշման ուղեցույցերում որպես 
ախտորոշման մեթոդ ավելացվեց արյան մեջ սպեցիֆիկ հակամարմինների 
հայտանաբերման մեթոդը։ 
 

14.01.21թ․ ի Ամերիկայի մանկաբույժների ասոցիացիայի ամփոփմամբ ԱՄՆ-ում մոտ 
2,5մլն երեխա հիվանդացել է Covid – 19-ով պանդեմայի սկզբից, և միայն վերջին 
շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է 211,000 նոր դեպք։ Համաձայն CDC հաղորդման, 
երեխաները կազմում են ԱՄՆ բնակչության 22%-ը, իսկ Covid19 ախտորոշվածների 
միայն 9% են հանդիսանում երեխաներ։ Սակայն այս թիվը չի արտացոլում իրական 
հիվանդացությունը երեխաների շրջանում, պայմանավորված թեսթավորման և 
հոսպիտալացման ավելի ցածր մակարդակով։ CDC-ի կողմից հաղորդվում է մինչև 21 
տարեկան հիվանդների մահվան 121 դեպք, որոնց 75%-ը ունեցել են ուղեկցող 
հիվանդություններ և 10% -ը՝ <1 տարեկանից։ Սույն ամփոփման մեջ ևս մեկ անգամ 
նշվում է, որ չնայած հիվանդության համեմտաբար թեթև ընթացքին երեխաների 
շրջանում, հրատապ է նոր հետազոտական տվյալներիր հավաքագրումը կապված 
վարակի հեռակա ազդեցությունների ուսումնասիրման հետ՝ առավելապես 
հավանական ազդեցությունը երեխաների ֆիզիկական, նյարդաբանական և հոգեկան 
առողջության վրա։ https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-
infections/children-and-covid-19-state-level-data-report/) 

Համաձայն վերջին վերանայման, գաղտնի շրջանը երեխաների և մեծահասակների 
մոտ գրեթե նույնն է՝ 2-14 օր, երեխաների շրջանում հիմնական կլինիկական 
նշաններն են՝ տենդ, թուլություն, գլխացավ, մկանացավ, հազ, քթահոսություն, 
հնարավոր է որովայնացավ, փսխումներ, դիարեա, ախորժակի անկում, համի և 
հոտառության կորուստ։ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-
hcp.html 
Տվյալները խիստ սակավ են ավելի փոքր, սակայն ծանրության ռիսկի խմբում՝ <1 
տարեկան երեխաների շրջանում։ Առաջին համակարգային վերլուծությունը, որը 
հրապարակվել է BMJ 17.09.20թ-ին, ամփոփում է նեոնատալ շրջանում Covid 19-ի 
մասին առկա տվյալները, փաստում է, որ այս տարիքային խմբում հիվանդության 
հիմնական կլինիկական դրսևորումներն են տենդը, գաստրոինտեստինալ 
ախտանշանները, հազը և դժվարաշնչությունը։ Coronavirus infection in neonates: a 
systematic review | ADC Fetal & Neonatal Edition (bmj.com) 

2020թ-ի նոյեմբերին CDC-ի կողմից հաղորդվեց արդեն հայտնի հեռակա 
ազդեցությունների մասին մեծահասակների շրջանում, այն է ՝ թուլություն, 
դժվարաշնչություն, ցավեր կրծքավանդակում, մկանացավեր, հիշողության 
խանգարումներ, գլխացավ, ընկճախտ, և ևս մեկ անգամ կարևորվեց երկարաժամկետ 
կատամնեստիկ տվյալների հավաքագրումը, բացահայտելու հիվանդության ընթացքի 
առանձնակատկությունները նորածնային հասակում և հնարավոր ազդեցությունը 
երեխայի առողջության վրա (CDC report):   



Նյարդաբանական բարդությունները, ինչպիսիք են համի և հոտի զգացողության 
բացակայությունը, դերիլիումը, գլխացավերը, կաթվածը, պերիֆերիկ նյարդախտերը, 
մեծ տոկոս են զբաղեցնում մեծահասակների շրջանում։ Սա պահանջում է 
նյարդաբանների և մանկաբույժների լրացուցիչ զգոնություն՝ երեխաների մոտ 
նյարդաբանական բարդությունների, ինչպես նաև հեռահար խնդիրների 
հայտնաբերման և գնահատման համար։ Մինչ օրս կան հրապարակված եզակի 
դեպքեր՝ նորածինների մոտ նյարդաբանական խանգարումների, սակայն մեր կողմից 
ուսումնասիրված 2 դեպքերը (նորածնի մոտ գլխուղեղի երկկողմանի իշեմիկ 
ախտահարում, ցնցումային համախտանիշ) նույնպես փաստում են հետագա 
ուսումնասիրությունների անհրաժեշտությունը։ Children | Free Full-Text | COVID-19: 
Neurological Considerations in Neonates and Children | HTML (mdpi.com) 
 
Երեխաների շրջանում լրացուցիչ հետազոտություններ են պահանջվում նաև Covid-19 
իմունոգենության հարցում։ Հակամարմինների մակարդակի դինամիկ փոփոխման և 
վերջինիս պաշտպանական նշանակության ուսումնասիրությունը կարող է 
բեկումնային լինել իմունոկանխարգելման և հիվանդության հետագա 
կանխատեսման հարցում։ BMJ հրապարակված հետազոտության արդյունքում 
ստացվել են հակասական տվյալներ՝ IgG տարբեր մակարդակներ են հայտաբերվել 
ասիմպտոմ կամ նվազագույն ախտանիշներով երեխաների մոտ, այն դեպքում , երբ 
ծանր SARS երեխաների շրջանում մակարդակները եղեն են խիստ ցածր։ Այս 
տվյալները հակասում են նաև մեծահասակների շրջանում ստացված տվյալներին, 
այն է՝ հիվանդության ծանրության և IgG մակարդակի միջև առկա է ուղիղ 
համեմատական կապ։ SARS-CoV-2 antibody responses in children with MIS-C a-[‘] 
\P[‘/;,.nd mild and severe COVID-19 | medRxiv 
 
Հակամարմինների քանակական և ժամանակային գնահատականը կարևոր է ոչ 
միայն ախտորոշման, այլ նաև հետագա կանխատեսման նկատառումներով։ 
Պանդեմիայի այս փուլում, երբ սպեցիֆիկ բուժման և կանխարգելման հարցը դեռևս 
վիճելի է, վարակված անհատի սպեցիֆիկ հակամարմիներ պարունակող պլազմայի 
կիրառումը կարող է դիտարվել որպես բուժական կարևոր մոտեցում։ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177139/ 

ՆՈՐՈՒՅԹԸ։ Հետազոտության ընթացում ստացված տվյալները թույլ կտան 
հայտաբերել վաղ հասակի կորոնավիրուսային վարակով երեխաների մոտ 
հիվանդության կլինիկական և շճաբանական առանձնահատկությունները, այդպիսով 
թույլ տալով anti- SARS-Cov2 (incl. IgG) հակամարմինների քանակը կիրառել որպես 
հիվանդության ախտորոշման, հսկման և կանխատեսման կարևորագույն գործիք։ 

 

 



1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Anderson EM, Diorio C, Goodwin EC, SARS-CoV-2 antibody responses in children with MIS-C 
and mild and severe COVID-19. J Pediatric Infect Dis Soc. 2020 Dec 2:piaa161. doi: 
10.1093/jpids/piaa161. Epub ahead of print. PMID: 33263756; PMCID: PMC7799010. 

Հետազոտման մեջ ընդգրկվել են 29 երեխա, որոնք հոսպիտալացվել են Ֆիլադելֆիայի 
մանկական հիվանդանոցում 2020թ� ապրիլ-մայիս ամիսներին։ Հետազոտական 
խմբերը ձևավորվել են ըստ հիվանդության ծանրության՝ թեթև, ծանր և 
բազմաօրգանային բորբոքային համախտանիշով երեխաներ։ Կատարվել է 
կլինիկոլաբորատոր գնահատում և արյան մեջ որոշվել սպեցիֆիկ հակամարմինների 
մակարդակները տարբեր խմբերում։ Համաձայն ստացված արդյունքների, առավել թեթև 
կլինիկական ընթացքով խմբում գրանցվել են հակամարմինների բարձր մակարդակներ, 
մինչդեռ ծանր հիվանդների խմբում դիտվել են խիստ ցածր մակարդակներ։ Այս տվյալը 
հակասում էր մեծահասակների հետազոտությունների տվյալներին, որոնց շրջանում 
հիվանդության ծանրության և մակարդակի միջը դիտվել է ուղիղ համեմատական կապ։ 

Հետազոտական խմբերում հիվանդների փոքր թիվը թույլ չի տալիս ստացված 
տվյալները համարել հավաստի։ 

 

Kyle MH, Glassman ME, Khan A, et al. A review of newborn outcomes during the COVID-
19 pandemic. Semin Perinatol. 2020;44(7):151286. doi:10.1016/j.semperi.2020.151286 

Հրապարակված գրականության վերլուծությունը ամփոփում է տարբեր երկրերի 
հաղորդած տվյալները՝ կապված նորածինների վարակվածության ցուցանիշների հետ։ 
Հետազոտված 836 նորածիններից միայն 4,2%-ի մոտ է հաստատվել Covid 19 վարակ։ 
Վարակված նորածիների շրջանում հիվանդությունը ընթացել է թեթև կամ միջին 
ծանրության՝ դիտվել է հազ, տենդ, շնչական դիսթրես կամ թոքաբորբ, մինչդեռ եղել են 
նաև անախտանիշ նորածիններ։ Ի հակադրություն այս տվյալների, կան հաղորդված 
նաև փոքրաթիվ դեպքեր՝ նորածինների լետալ ելքով։ Որպես եզրակացություն, 
հեղինակները նշում են, որ չնայած ընդհանուր հուսադրող ցուցանիշներին, 
նորածինների վարակման ուղիները և հնարավոր հետևանքնեևը դեռևս մնում են 
չպարզաբանված։ 

Նորածինների հանդեպ չի սահմանվել հետագա հսկողություն՝ վարակի հնարավոր 
բարդությունների կամ հեռակա ազդեցության հայտնաբերման նպատակով։ 

 

 



Lee YL, Liao CH, Liu PY, et al. Dynamics of anti-SARS-Cov-2 IgM and IgG antibodies among 
COVID-19 patients. J Infect. 2020;81(2):e55-e58. doi:10.1016/j.jinf.2020.04.019 

Հետազոտությունը իրականացվել է Վուհան քաղաքի առաջին Covid 
հիվանդանացում, 1850 հեսպիտալացված հիվանդների շրջանում։ Կատարվել է 
հակամարմինների մակարդակի դինամիկ փոփոխման հետազոտում (S-IgM, S-IgG, 
RBD-IgM, RBD-IgG, N-IgM) 12շաբաթվա ընթացքում: IgM մակարդակը խիստ ցածր էր 
հիվանդության սկզբի օրերին և աստիճանաբար աճում է  մինչև 5-րդ շաբաթը, որից 
հետո՝ աստիճանաբար նվազում։ Ի հակադրություն մինչ օրս գիտությանը հայտնի 
տվյալների՝ այն է IgG մակարդակը բարձր է հիվանդության սկզբից շաբաթներ անց, 
սույն հետազոտությունը փաստում է, որ  IgG հայտնաբերվել է արդեն առաջին 
շաբաթվա ընթացքում, աստիճանաբար աճել և ունեցել առավելագույն արժեք 7-րդ 
շաբաթում, ապա աստիճանաբար նվազել, պահպանելով նկատելի բարձր մակարդակ 
դեռևս 12-րդ շաբաթում։ Այս ֆենոմենը բացատրվել է հիվանդության հնարավոր 
երկար գաղտնի շրջանով։ Հայտնաբերվել է, որ հիվանդության ծանր ընթացքի 
դեպքում, ի համեմատ թեթև/միջին ծանրության ընթացքի, հակամարմինների 
ձևավորումը տեղի է ունենում 1 շաբաթ ուշացումով, IgG ավելի բարձր մակարդակներ 
դիտվել են տարիքով ավելի մեծ հիվանդների և հիվանդության առավել ծանր 
ընթացքի դեպքում։ Բացի այդ, IgG մակարդակը եղել է ավելի բարձր այն հիվանդների 
մոտ, որոնք դուրսգրման պահին եղել են ՊՇՌ (-)  բացասական, որը վկայում է 
հակամարմինների քանակի դրական կապի մասին վիրուսի էլիմինացիայի 
արագության հետ։ Հակամարմինների ավելի ցածր քանակը զուգակցվել է  
լիմֆոցիտների՝ ցածր, նեյտրոֆիլների՝ բարձր մակարդակի հետ։ Հետազոտության 
արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ հակամարմինները ունեն կարևոր դեր 
վարակի լավացման հարցում ։ Վերջինիս մակարդակի դինամիկ փոփոխությունների 
գնահատումը կարող է ծառայել որպես հիվանդության ախտորոշման, հսկման և 
կանխատեսման կարևորագույն գործիք։ 

Հետազոտության հիմնական սահմանափակումներն են ՝ հետազոտման մեջ չեն 
ընդգրկվել ՊՇՌ բացասական հիվանդներ և չի իրականացվել շարունակական 
մոնիթորինգ՝ հետազոտությունը և հսկողությունը իրականցվել է 12 շաբաթների 
ընթացքում։ 

Ամփոփելով, կարել է փաստել, որ վաղ մանկական հասակում կորոնավիրուսաjին 
հիվանդության ընթացքը, բուժման և կանխարգելման հիմնահարցերը, ինչպես նաև 
հնարավոր հետակա ազդեցությունը երեխաների աճի և զարգացման վրա դեռևս կարիք 
ունեն լրացուցիչ հետազոտական տվյալների հավաքագրման ամբողջ աշխարհում։ 
Հիվանդության իմոնոգենության հետ կապված հետազոտությունները կատարվել են 
գլխավորապես մեծահասակների շրջանում, ինչպես նաև չկան երեխաների շրջանում 
իրականացված երկարատև կատամնեստիկ հսկողության մասին հրապարակումներ, 



ինչը ևս մեկ անգամ փաստում է սույն հետազոտության արդիականությունը և 
իրականցման անհրաժեշտությունը հենց այս տարիքային խմբում։ 

 

2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Նպատակը։ Հայտնաբերել Covid 19 ախտորոշված 0-12 ամսեկան երեխաների 
շրջանում հիվանդության շճաբանական առանձնահատկությունները՝ anti- SARS-Cov2 
(incl. IgG) հակամարմինների մակարդակի հնարավոր կանխատեսիչ նշանակությունը։ 

 

Խնդիրները 

1. Բնութագրել հետազոտվող երեխաների կլինիկոլաբորատոր ցուցանիշները 
(հիվանդության ընթացքը, լաբորատոր բնորոշիրները, հետագա 
հիվանդացությունը, աճը և զարգացումը)։ 

2. Գնահատել հետազոտվող երեխաների նյարդաբանական զարգացումը և 
վարակի հնարավոր ազդեցությունը վերջինիս վրա (ըստ CDC-ի կողմից 
մշակված զարգացման գնահատման հարցաթերթիկի)։ 

3. Որոշել հետազոտվող խմբերի արյան շիճուկում anti- SARS-Cov2 (incl. IgG) 
հակամարմինների մակարդակը։  

4. Ըստ կատամնեստիկ հսկողության տվյալների՝ հայտնաբերել anti- SARS-Cov2 
(incl. IgG) մակարդակի կանխորոշիչ նշանակությունը և կապը հետագա 
հիվանդացության հետ (չբացառելով Covid19 կրկնավարակի 
հնարավորությունը) 

5.  Տալ հետազոտվող խմբերի համեմատական բնութագիրը ըստ շիճուկում IgG 
մակարդակի։ 

  

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

    Կլինիկական, պրոսպեկտիվ 

 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ   

 Հետազոտությունը նախատեսվում է կատարել «Մուրացան» հիվանդանոցային 
համալիրի մանկաբուժական թիվ 1, նորածնային և մանկական վերակենդանացման և 
լաբորատոր-ախտորոշիչ կլինիկաներում։  

 Պրոսպեկտիվ հետազոտության մեջ ընդգրկվելու են 0-12 անսեկան երեխաներ: 
Համեմատական խմբերը ձևավորվելու են ըստ anti- SARS-Cov2 (incl. IgG) 



մակարդակի, նախատասվում է նաև ձևավորել ենթախմբեր՝ ըստ հիվանդության 
ծանրության։ Հետազոտական խմբի նախատեսվող քանակը՝ 100 հիվանդ։ 

Բացառման խմբում կընդգրկվեն՝ իմունոդեֆիցիտով, սիրտ-թոքային խրոնիկ 
հիվանդություններով, գենետիկ և նյարդաախտաբանական բնույթի 
հիվանդություններ ունեցող երեխաները։ 

Կատարվելու է հիվանդների զննում և կլինիկական բնութագրում, տրվելու են 
խմբերի համեմատական նկարագրերը, անցկացվելու է հարցում ծնողների շրջանում 
հատուկ մշակված հարցաթերթիկների միջոցով, գնահատվելու է նյարդաբանան 
զարգացումը՝ համաձայն CDC-ի կողմից մշակված զարգացման գնահատման 
հարցաթերթիկի, 1 տարի ժամկետով, 2 ամիս պարբերականաթյամբ (տես՝ կից) ։ 

 

 Լաբորատոր հետազոտություններ` արյան ընդհանուր քննություն, շիճուկում 
Anti-SARS-CoV-2 IgG մակարդակի որոշում դրական թեսթավորումից 1 ամիս անց, 
այնուհետև 2 ամիսը մեկ, 1 տարվա ընթացքում։ 

Արյունը վերցվելու է վենեպունկցիայի միջոցով, ստերիլ պայմաններում, 
միանգամյա օգտագործման ասեղներով։ 

Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո հետազոտված երեխաների  նկատմամբ 
կսահմանվի հսկողություն (follow-up) 1 տարի ժամկետով, 2 ամիս 
պարբերականաթյամբ կկատարվի Anti-SARS-CoV-2 IgG մակարդակի որոշում, աճի և 
զարգացման գնահատում։ 

 

5․ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 

Տվյալ աշխատանքը հանդիսանում է ԵՊԲՀ <<Covid 19 ասոցացված նյարդաբանական 
փոփոխությունները և դրանց զարգացման հնարավոր մեխանիզմները>> ծրագրի մաս։ 

 

6. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  

Կրեդիտային համակարգով դասընթացներ, 
քննություններ 

Քանակ 
Ժամանակահատըված 

Աշուն/գարուն 

1. Ընդհանուր կրթական դասընթացներ 20 կրեդիտ 2020-2021 

2.  Մասնագիտական դասընթացներ 20 կրեդիտ 2021 

3.  Որակավորման քննություն  2020-2022 



7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ 
գործառույթներ 

Ժամանակաշրջան 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2020 – 2023 

2.  Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2020- 2021 

3.  Ընթացիք ատեստավորում (1) 2022 

4. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2020- 2021 

5. Ընթացիք ատեստավորում (2) 2021 

6. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2021_2023 

7. Ընթացիք ատեստավորում (3)  

8. Սեփական հետազոտությունների արդյունքների հիման 
վրա Web of Science շտեմարանի Thomson Reuters 
կազմակերպության ազդեցության գործակից ունեցող 
ամսագրում գիտական հոդված  

2021-2023 

9. Աշխատանքի ձևակերպում 2021-2023 

10. Ամփոփիչ ատեստավորում 2023 

11. Զեկույցների ներկայացում 2021-2023 

12. Գործուղումներ  2021, 2022, 2023 

13 Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2023 մայիս 

14 Ատենախոսության պաշտպանություն 2023 սեպտեմբեր 

 

8. ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ  

- 

9. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՆ ՑԱՆԿ 

1. Laboratory testing of 2019 novel coronavirus (            2019-nCoV)            in suspected human cases: 
interim guidance, 17 January 2020, WHO 

2. COVID-19 in 7780 pediatric patients: A systematic review, Ansel Hoang, Kevin 
Chorath, Axel Moreira et al. The Lancet, VOLUME 24, 100433, JULY 01, 2020 



3. COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy ,Stefania 
Bellino, Ornella Punzo et al. Pediatrics October 2020, 146 (4) e2020009399 

4. WHO Declares COVID-19 a Pandemic, Domenico Cucinotta 1, Maurizio Vanelli 2, 
Acta Biomed 2020 Mar 19;91(1):157-160 

5. Feeding strategies to prevent neonatal SARS�CoV�2 infection in term or late 
preterm babies born to mothers with confirmed COVID�19, Kikelomo L Babata, Kee 
Thai Yeo et al, Cochrane Database of Systematic Reviews 27 July 2020 

6. Interim Guidelines for COVID-19 Antibody Testing in Clinical and Public Health 
Settings, Updated Aug. 1, 202 , CDC 

7. Stafstrom, C.E.; Jantzie, L.L. COVID-19: Neurological Considerations in Neonates 
and Children. Children 2020, 7, 133. https://doi.org/10.3390/children7090133 

8. Kyle MH, Glassman ME, Khan A, et al. A review of newborn outcomes during the 
COVID-19 pandemic. Semin Perinatol. 2020;44(7):151286. 
doi:10.1016/j.semperi.2020.151286 

9. Research Highlights: COVID-19 and Pediatric Populations Summary Compiled by 
American Academy of Pediatrics Version: 7/14/20 

10. Romani, L., Chiurchiù, S., Santilli, V., Bernardi, S., Haywood Lombardi, M., Scarselli, 
A., Villani, A., Ciofi Degli Atti, M.L., Campana, A. and D'Argenio, P. (2020), 
COVID�19 in Italian paediatric patients: The experience of a tertiary children's 
hospital. Acta Paediatr, 109: 2311-2312. doi.org/10.1111/apa.15465 

11. Trevisanuto D, Cavallin F, Cavicchiolo ME, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 
Epub ahead of doi:10.1136/archdischild-2020-319837 Coronavirus infection in 
neonates:a systematic review 

12. Nayak M, Panda S, Pradhan J, et al. (August 31, 2020) Coronavirus Disease 2019 in 
Neonates – What Is Known and What Needs to Be Known. Cureus 12(8): e10171. 
doi:10.7759/cureus.10171 

13. Liao X, Liu J, He Z, Hu M, Xiao T, Wei L, Cai Q, Wang H, He Q, Liu L and Zhang Z 
(2020) Longitudinal Changes on Clinical Features in 28 Children With COVID-19 in 
Shenzhen, China. Front. Med. 7:579406. doi: 10.3389/fmed.2020.579406 

14. Children and COVID-19: State-Level Data Report, AAP, Last Updated 02/01/2021 
15. Lee YL, Liao CH, Liu PY, et al. Dynamics of anti-SARS-Cov-2 IgM and IgG 

antibodies among COVID-19 patients. J Infect. 2020;81(2):e55-e58. 
doi:10.1016/j.jinf.2020.04.019 

16. Kyle MH, Glassman ME, Khan A, et al. A review of newborn outcomes during the 
COVID-19 pandemic. Semin Perinatol. 2020;44(7):151286. 
doi:10.1016/j.semperi.2020.151286 

17. Li, K., Huang, B., Wu, M. et al. Dynamic changes in anti-SARS-CoV-2 antibodies 
during SARS-CoV-2 infection and recovery from COVID-19. Nat Commun 11, 6044 
(2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-19943-y 



18. Weisberg, S.P., Connors, T.J., Zhu, Y. et al. Distinct antibody responses to SARS-
CoV-2 in children and adults across the COVID-19 clinical spectrum. Nat Immunol 
22, 25–31 (2021). https://doi.org/10.1038/s41590-020-00826-9 

19. Salvatore CM, Han JY, Acker KP, Tiwari P, Jin J, Brandler M, Cangemi C, Gordon L, 
Parow A, DiPace J, DeLaMora P. Neonatal management and outcomes during the 
COVID-19 pandemic: an observation cohort study. Lancet Child Adolesc Health. 
2020 Oct;4(10):721-727. doi: 10.1016/S2352-4642(20)30235-2. Epub 2020 Jul 23. 
PMID: 32711687; PMCID: PMC7377726. 

20. Anderson EM, Diorio C, Goodwin EC, McNerney KO, Weirick ME, Gouma S, Bolton 
MJ, Arevalo CP, Chase J, Hicks P, Manzoni TB, Baxter AE, Andrea KP, Burudpakdee 
C, Lee JH, Vella LA, Henrickson SE, Harris RM, Wherry EJ, Bates P, Bassiri H, 
Behrens EM, Teachey DT, Hensley SE. SARS-CoV-2 antibody responses in children 
with MIS-C and mild and severe COVID-19. J Pediatric Infect Dis Soc. 2020 Dec 
2:piaa161. doi: 10.1093/jpids/piaa161. Epub ahead of print. PMID: 33263756; PMCID: 
PMC7799010. 

 

 

Գիտական ղեկավար՝  

Կ․Հ․Սիմոնյան ____________________ 

                   ստորագրություն 

 

Հայցորդ՝  

Ա․Մ․Գրիգորյան ____________________ 

 ստորագրություն 

+37493330685 

e-mail: aaagrig@yahoo.com 

 


