بیماری كاوازاكی
ب-یماری ک-اوازاک-ی )  (kawasaki diseaeی-ک ب-یماری ح-اد ت-ب دار خ-ودمح-دود ش-ون-ده م-ی ب-اش-د ک-ه
ع--مدت--ا ش--یرخ--واران و ب--چه ه--ای ک--وچ--ک را م--بتال م--یکند ه--ر چ--ند ک--ه ب--چه ه--ای ب--زرگ--تر ن--یز م--مکن اس--ت
م--بتال ش--ون--د  .ای--ن ب--یماری اول--ین ب--ار در س--ال  ١٩٦٧در ژاپ--ن ت--وس--ط اق--ای دک--تر ک--اوازاک--ی ش--رح داده
ش--د ول--ی ام--روزه در ه--مه ج--ای دن--یا دی--ده م--یشود .ای--ن ب--یماری ب--صورت ت--ب ط--ول ک--شیده  ،ال--تهاب غ--یر
چ --رک --ی ملتح --مه چ --شمها  ،ق --رم --زی و ت --رک خ --وردگ --ی ل --بها و م --خاط داخ --لی ده --ان  ،ت --غییرات پ --وس --تی
ان--دام--ها و ت--ورم م--فاص--ل ک--وچ--ک دس--تها ،ب--زرگ--ی دو ط--رف--ه ع--قده ه--ای ل--نفی گ--ردن دی--ده م--یشود ،گ--اه--ا
م -- -خصوص -- -ا در ش -- -یرخ -- -وران ک -- -وچ -- -کتر م -- -مکن اس -- -ت ه -- -مه ع -- -الی -- -م ب -- -ا ه -- -م در ب -- -یماران وج -- -ود ن -- -داش -- -ته
ب-اش-د .م-همتری-ن و م-زم-ن ت-ری-ن ع-ارض-ه ای-ن ب-یماری درگ-یری ع-روق ک-رون-ر ق-لب م-ی ب-اش-د ک-ه ب-ر خ-الف
س--ای--ر ارگ--ان ه--ا ای--ن ق--سمت از ب--دن م--مکن اس--ت دچ--ار ع--ارض--ه دای--می گ--ردد و در ص--ورت--یکه ب--یماران
ک-اوازاک-ی درم-ان ن-شون-د م-یزان ش-یوع درگ-یری ع-روق ک-رون-ر ق-لبی ح-دود ٢٥-١٥درص-د م-ی ب-اش-د ول-ی
ب--ا بس--تری و درم--ان داروی م--یزان درگ--یر ش--دن ک--رون--ر ب--ه  ٥درص--د ک--اه--ش پ--یدا م--یکند .ع--لت دق--یق ای--ن
ب --یماری ه --نوز م --شخص نش --ده اس --ت ،ه --ر چ --ند ک --ه ع --وام --ل ع --فون --ی ب --عنوان ع --لت اص --لی ش --روع ک --ننده
ب--یماری م--طرح ش--ده اس--ت .ای--ن ب--یماری ب--اع--ث درگ--یری و ال--تهاب ش--دی--د ع--روق ب--دن ،م--خصوص--ا ع--روق
کرونر قلب میشود و بندرت ممکن است حتی باعث سکته قلبی و مرگ بیمار گردد.
عالیم بالینی :
ع--الم--ت ب--ال--ینی ای--ن ب--یماری در ب--یماران م--ختلف م--مکن اس--ت م--تفاوت ب--اش--د ول--ی اغ--لب ای--ن ب--یماران ت--ب
باال و طول کشیده دارند و
تحریک پذیری و بیقراری بصورت شایع در شیرخواران دیده میشود .
قسمت های زیادی از بدن در این بیماران ممکن است گرفتار شوند از جمله :
درگ--یری م--غزی ب--صورت ال--تهاب ع--رچ--رک--ی پ--رده ه--ای م--غز ک--ه ب--اع--ث تح--ری--ک پ--ذی--ری و ب--یقراری ش--دی--د
میگردد.
درگیری چشم ها بصورت قرمزی غیر چرکی هردو چشم
بزرگی عقدهای لنفی گردن بصورت غیرچرکی و دو طرفه
خشکی  ،قرمزی و ترک خوردن لب ها همراه با التهاب مخاط داخلی دهان و زبان توت فرنگی
درگیری قلب بصورت افزایش تعداد ضربان قلب و حتی نارسای قلبی
درگیری دستگاه گوارشی بصورت دل درد  ،استفراغ  ،اسهال و بزرگی کیسه صفرا
درگ-یری پ-وس-تی ب-صورت ل-که ه-ای ق-رم-ز رن-گ در ق-سمت ه-ای م-ختلف  ،پ-وس-ته ری-زی ک-ف دس-ت و پ-ا ،
درد و تورم مفاصل کوچک بین انگشتی
درگیری دستگاه مجاری ادراری بصورت التهاب پیشابراه

ب--طور ک--لی م--همتری--ن و ب--ارزت--ری--ن ع--الم--ت ه--ای ب--ال--ینی ش--ام--ل ت--ب ب--اال و ط--ول ک--شیده  ،ق--رم--زی ه--ر دو
چ--شم  ،ال--تهاب و ق--رم--زی ل--ب و ده--ان  ،ب--زرگ--ی ع--قده ه--ای ل--نفی گ--ردن  ،ل--که ه--ای پ--وس--تی ق--رم--ز رن--گ ،
تورم و درد دست ها و مفاصل بین انگشتی
تست های تشخیصی :
ب-طور ک-لی در ه-ر ک-ودک-ی ک-ه ب-یش از  ٥روز ت-ب داش-ته ب-اش-د و ع-لت م-شخص ن-داش-ته ب-اش-د ب-ای-د ب-فکر
ک-اوازاک-ی ب-ود و ب-رس-یهای الزم را ب-عمل اورد.ای-ن ب-یماری تس-ت ازم-ای-شگاه-ی اخ-تصاص-ی ن-دارد ول-ی
ی-ک س-ری از ازم-ای-شات در ت-ای-ید ی-ا رد ای-ن ب-یماری ک-مک ک-ننده م-ی ب-اش-ند  .ازج-مله ازم-ای-شات خ-ون-ی
و ادرار
اکوکاردیوگرافی :
در ه--ر ک--ودک--ی ک--ه ش--ک ب--ه ب--یماری ک--اوازاک--ی وج--ود داش--ته ب--اش--د ب--ایس--تی اک--و ب--رای ارزی--اب--ی درگ--یری
ق--لب و ع--روق ک--رون--ر ان--جام ش--ود  .اک--و اول ب--ه م--حض ت--شخیص ب--یماری و س--پس دو ه--فته ب--عد و ش--ش
ه-فته ب-عد  ،در ص-ورت-یکه درگ-یری ع-روق ک-رون-ر وج-ود داش-ته ب-اش-د اک-و ه-ای ب-عدی زود ب-ه زود ول-ی اگ-ر
درگیری کرونر نداشته باشند با فواصل خیلی طوالنی انجام خواهد شد .
تشخیص های افتراقی :
بیماری کاوازاکی با بعضی از بیماریهای دیگر قابل اشتباه می باشداز جمله :
الف  -بیماریهای عفونی مثل سرخک  ،مخملک  ،بعضی دیگر از عفونتهای ویروسی و باکتریای
ب  -الرژی و واکنشهای داروی
ج  -بعضی از بیماریهای روماتیسمی
درمان :
ب-الف-اص-له ب-عد از ت-شخیص ب-ای-د در ب-یمارس-تان بس-تری و ب-ا ن-ظر پ-زش-ک م-عال-ج داروی ت-زری-قی دری-اف-ت
ک--نند  ،اب--ن ب--یماران ب--ا ن--ظر پ--زش--ک ق--رص اس--پری--ن ب--مدت  ٨-٦ه--فته دری--اف--ت ک--رده و در ص--ورت ص--الح
دی-د پ-زش-ک م-عال-ج ق-طع م-یشود ول-ی گ-اه-ی ب-ا ت-وج-ه ب-ه ش-رای-ط ب-یمار م-مکن اس-ت ب-مدت ط-والن-ی اس-پری-ن
الزم باشد .
ورزش :
ای-ن ب-یماران ب-ایس-تی ب-مدت  ٨-٦ه-فته اس-تراح-ت داش-ته ب-اش-ند و ب-عد از ان ب-ا ت-وج-ه ب-ه ش-رای-ط ب-یمار
نحوه ورزشهای بیمار توسط پزشک معالج تعیین می گردد.
پیگیریهای بعدی :
ه--رچ--ند ک--ه اح--تمال ع--ود ب--یماری ب--سیار ک--م م--ی ب--اش--د ول--ی ب--دل--یل اه--میت درگ--یری رگ ه--ای ک--رون--ر ق--لب
ب --ایس --تی ب --مدت ط --والن --ی ) ب --ر حس --ب ش --رای --ط ه --ر ب --یمار م --دت پ --یگیری م --تفاوت م --یباش --د ( ت --حت ن --ظر
ب--اش--ند .ب--یماران--ی ک--ه ب--ه ک--اوازاک--ی م--بتال م--یشون--د م--خصوص--ا ان--های ک--ه در م--رح--له ح--اد ب--یماری دچ--ار
درگ-یری ع-روق ک-رون-ر م-ی ش-ون-د اس-تعداد بیش-تری ب-رای اب-تال ب-ه ارت-ری-و اس-کلروزی-س ) ت-صلب الش-رائ-ن

( زودرس دارن--د ل--ذا ب--ایس--تی از ن--ظر چ--اق--ی  ،چ--رب--ی خ--ون ب--اال دی--اب--ت  ،ف--شارخ--ون ب--اال در ت--مام ع--مر
تحت مراقبت باشند

