
 بيماري كاوازاكي چيست؟
را  عروو  بر    قلب و كاوازاكي یک بیماری التهابي حاد است كه 

 درگیو میکن . اما بیشتوین عووقري كره یسریب مري بیننر ق عروو       

 هسرتن و باعرا ایدراد   را درگیو مي  )عوو  خو  رسا  قلب(كوونو

. در  حالت طبیعيق سیستم ایمني با تولیر   مي شود عوو لخته در 

محافظرت  مقابل عوامل مضو مثل میکوب هرا      را درینتي بادی ب

های التهابي این سیستم دچار اشرکا  مري    مي كن  اما در بیماری

. این بیمراری در  خود ب   ینتي بادی تولی  مي كن  شود و بو علیه

درص  موارد كودكا   80شایع تو مي باش . در     نژادهای یسیایي 

تا  18شتوین شیوع بین سنین مي شون  اما بی    سا  مبتال  5زیو 

هرو  بوابرو دختروا  مري باشر .      5/1ماهه مي باش  و در پسوا   24

بیماری خودبخود بهبود مي یاب  اما در صورت ع م درمرا  از  چن  

كودك یک مورد دچار یسیب های قلبري مري شرود. یسریب      5هو 

 های قلبي در شیوخوارا  زیو یکسا  شایع تو و ج ی تو مي باش .

 ري علت بيما
نقش عوامل ارثي و عفوني هنوز در اما  یماری ناشناخته استعلت ب

مطالعرات نشرا  دادا انر  اگرو یکري از      .دست مطالعره مري باشر     

فوزن ا  بیشرتو   فوزن ا  یک خانوادا مبتال شون  احتما  ابتال سایو

مي باش . همچنین این بیماری در اواخو زمستا  و اوایل از دیگوا  

بنابواین احتما  تأثیو عوامل عفوني نیر  مطرو    بهار شایع تو است 

عوامل محیطي) از جمله مهمتوین این عوامل قوار گوفتن مي شود. 

در تنگنا و فشار عصبي و توس فوار كود  از موقعیرت هرای ترنش    

  .  ممکن است نقش داشته باشن  و سمومزا(

 عالئم بيماري 
مري   د شرووع  درجه سانتي گوا 39بیش از بیماری با تب ناگهاني و 

نتري  تدوی  یعالوا بو این روز ادامه مي یاب   5ای شود كه ح اقل بو

  و نر برو روی كراهش ترب ترأثیوی ن ار     قتب بوداروهای بیوتیک و 

 مي باش :   همواا با چن  مورد از عالئم زیوتب معموالً 

 التهاب و قوم ی چشم ها 

     قوم ی و ورم در كف دستها و پاها كره گراهي دردنراك

دچرار پوسرته ریر ی     هفتره  3تا  2د و بع  از خواه  بو

 خواه  ش .

 ایداد باعا كه ق شود مي دار پوسته زبا  فوقاني الیة 

 زبا  حالت این در ق شود مي  فونگي توت زبا  نمای

دچار توك قوم  و و لب ها  شود مي و شفاف قوم 

 خوردگي مي شود.

 ) بثورات جل ی ) دانه های پوستي 

  د لنفاوی ناحیه گود دردناك و متورم ش   غ 

 تحویک پذیو ش   كودك 

 د  درد 

 درد عضالني 

 عالئم زیو كمتو شایع مي باشن :

  تهوعق استفواغ و اسها 

 التهاب و درد مفاصل 

نکته:  گاهي عالمت فقط بصورت تب شر ی  مري باشر  كره     

بطرور كامرل   سرایو عالئرم    لري روز ادامه مي یاب  و 5بیش از 

مري       وارد تشخیص مشرکل  وجود ن ارد بنابواین در این م

ي افتر  و احتمرا  برووز    مر شود و شووع درمرا  بره تعویر     

 عوارض ج ی بیشتو مي شود.  

 تشخيص
یزمررایش تشخیصرري اختصاصرري جهررت قطعرري شرر   تشررخیص 

كاوازاكي وجود ن ارد و تشخیص بیشتو بو اسراس عالئرم صرورت     

ه بره قطعري شر      مي گیود اما تع ادی یزمایش وجود دارنر  كر  

 مي كنن . این یزمایش عبارتن  ا ز:كمک تشخیص 

   آزمایش خون 

یش خو  به تشخیص كمک مي كنن  یافته هایي كه در یزما

 موارد زیو مي باشن : شامل

  اف ایش گلبو  های سفی  خو 

  اف ایش پالكت های خو ؛ پالكت های خو  از

مري كنر . افر ایش     هفته دوم شووع به اف ایش

را افر ایش   پالكت احتما  بووز لخته در خرو  

 مي ده .

 )كاهش هموگلوبین)كم خوني 

  افرر ایش فاكتورهررای التهررابي مثررلESR   و
CRP 

 اف ایش ان یم های كب ی 

 آزمایش هاي تشخيصي مربوط به قلب

را اكو كاردیوگوافي قلرب كره ویرعیت قلرب و عروو  ا        -

معمرروالً در زمررا   نشررا  مرري دهرر . اكوكرراردیوگوافي   

هفته و  2رت بای  تشخیص طبیعي مي باش ق در این صو

هفته بع  از شووع عالئم اكرو تکروار شرودق ترا در      8تا  6

 صورت بووز عوارض پي گیوی های موبوطه اندام شود.

 نوار قلب -

 درمان 

 اه اف درما  عبارتن  از:

 ز بووز عوارض قلبي و عووقيای كاهش و پیش گیو 

  ارزیابي و پیگیوی ویعیت قلبي عووقي جهت تشخیص و

 عوارض قلبي و عووقي درما  به موقع

 10شخیص و توجیحراً  تالش بو این است كه بالفاصله بع  از ت

نوگلبولین بصورت وری ی پس از شووع عالئم داروی ایمیوروز 

. این دارو باعا سوكوب واكنش های التهرابي و در  ت ری  شود

مري   نتیده پیش گیوی از عوارض قلبي عووقي و كراهش ترب  

ساعت ت ری   12تا  10شود. یک دوز ایمیونوگلبولین در طي 

د. گرود خفیرف نیافرت دوبرارا بایر  تکروار      مي شود اگو ترب ت 

گراهي جهرت   عوارض شایع ی  تبق لوز و ب   درد مي باشر .  

 كاهش تب استامینوفن نی  تدوی  مي شود.



داروی دیگو یسپوین مي باش . یسپوین ابت ا برا دوز براال و پرس از     

روز با دور كم تدوی  مي شود و بای  تا زمانیکه پالكت بره حر     14

پریش گیروی از تشرکیل    طبیعي بوس  تدوی  گودد. یسپوین باعا 

در بیماریهای ش ی  كب ی و كلیروی منرع    این دارومي شود. لخته 

بای  همواا غذا خوردا شرود. اگرو قروا دارای     یسپوینمصوف دارد

قرورت دادا شرود و از    پوشش محافظرت كننر ا اسرت بایر  كرامالً     

بای  پوهی  كرود و بره هنگرام مصروف در     شکست و خود كود  ی  

یسرپوین برا    صورت بووز عورض گوارشي بای  به پ شک اطرالع داد. 

دوز باال ممکن است باعا سمیت شود كره عالئرم ی  وزوز گروشق    

 سودرد و سوگیده مي باش .

 موفقيت درمان
شرووع   پس از شووع عالئرم ق روز او  10اگو داروی ایمیونوگلبولین 

عوارض قلبي و عووقي به ش ت كراهش پیر ا مري كنر  و در      قشود

عروارض از برین مري    بعر   سرا    2 این عوارض یک تا  صورت بووز

رون . در ح ود یک در ص  از كل مبتالیرا  دچرار مشرکل عووقري     

) ینوریسم ب رگ ( مي شون  كه در ایرن افرواد جهرت پریش      ش ی 

داروی یر  انعقراد مثرل وارفرارین یرا هپرارین       گیوی از لخته بای  

 استفادا شود.  

 والدین : جهتضروري  توصيه هاي

        تأكی  مي شود بعر  از مروخص شر   پري گیروی هرای

پ شکي جهت درما  و پیش گیوی بره موقرع از عروارض    

 حتماً اندام شود.

       روزانه قبرل از داد  یسرپوینق درجره حروارت كرودك را

بووز تب به پ شک مواجعره  ان ازا گیوی كنی ق در صورت 

 كنی .  

        از  تحویک پذیوی كودك ممکرن اسرت ترا دو مراا بعر

شووع بیماری ادامره داشرته باشر  در ایرن صرورت بایر        

 كودك در یک محیط یرام قوار گیود.

      عالئم ینفوالن ا و یبله موغا  را بایر  سرویع بره پ شرک

 گ ارش كنی .

   هرا   است ترا هفتره  مفاصل ب رگ ممکن و التهاب تورم

برویژا در   سرفتي مفصرل  كه همواا با ادامه داشته باش  

اندرام  . باشر  مري  فصل سوما و بع  از خرواب  صبح هاق 

یرا اسرتخو مري    یب گوم وا  تموینات ورزشي مالیم در 

سررفتي  .مفاصررل مرربثو باشرر  كرراهش سررفتيتوانرر  در 

   مفاصل غالباً موقتي است و بوطوف مي شود.

 مراا   11سوخک ترا   و واكسیناسیو  با اوریو ق سوخده

   .گلوبین بای  به تاْخیو بیافت ایمیونوبع  از ت ری  

 ق جهرت  ني كه كودك یسپوین دریافرت مري كنر    تا زما

 كنیر  ت ری  واكسن یبله موغا  بای  با پ شک مشرورت  

البته در ایوا  هنوز واكسیناسیو  بو علیه یبلره موغرا    

 مبرتال بره  كودك را از تماس با افواد  ليمعمو  نیست و

 بای  دور نگه داشت . یبله موغا 

 .واكسن ینفوالن ا بای  سالیانه ت ری  شود 

   در صورت وجود توك روی لبق یک پماد چوب كننر ا

 روی لب بمالی .

      اگو درو  دها  التهاب وجود داشرتق بره كرودك غرذا

 های یبکي و نوم ب هی .
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