
  

  يتعال بسمه

   

   ديجد يها Clue اخبار، نيآخر

   Kawasaki disease يكودك دوران زيآم اسرار يماريب بر يمرور و

 يها بچه در يجد و Unusual يماريب كي (KD) يكاوازاك يماريب ديمستحضر همكاران همه كه همانطور
 در و كيپ يت يفرمها به اطفال يعفون معتبر منابع در شده ذكر مشخص يها ايتريكرا با كه باشد يم كوچك

   دهيد كند، پر را AHA (American Heart Associate) اي معمول يها ايتريكرا نكهيا بدون موارد يبعض
   عمل ژن يآنت سوپر بصورت خاص ييعفونتها يول نشده ذكر مشخص طور به كامالً هنوز آن علت. شود يم
 Y.enterocolitica، GAS ،(Y.Pseudotuberculosis). شده دهيد KD با آنان يهمراه و كنند يم
 سيوزينيرسيي ت،ينترا مثل. رهيغ و روسيرتروو و B19 روسيپاروو اورئوس، لوكوكياستاف و) كيتيبتاهمول(

 يعوارض يحت و نروزوم ميارت تيويكتيكونژ ،Scarletini Form يپوست راش ت،يآرتر تب، جاديا است ممكن
. باشد يم KD يها افتهي هيشب اريبس شده ذكر ميعال نيا كه. كند جاديا) 13- 18 (آئورت سميآنور و تياوو مثل
 سال كي مدت ظرف شده انجام سالم كنترل مورد 60 با نيچ در KD به مبتال ماريب 31 يرو كه يا مطالعه در
 مورد دو بجز و داشتند تب كه را روز 3-10 نيب مارانيب تمام مقاله نيا در). مونث نفر 15 و مذكر نفر 16(

 واضح يگردن نود لنف ماريب 6 بود، موارد همه در يفرنگ توت زبان و لب ميارت داشتند، تيويكتيكونژ يهمگ
 ماريب 6 در و%) 22 (داشتند چپ و راست يكرونر سميآنور كه شدند اكو ماريب 27 از ردمو 6  داشتند،

 در. بود نرمال كه شد چك يهمگ در ASO داشتند باال ESR مارانيب تمام%). 5/18. (شد مسجل تيوكارديم
CBC هزار 10 از شيب (بود باال يماريب هياول مراحل در ماريب 29 در تيلكوس (CRP  از شيب باال g/dl8/0 در 

 ت،يوكارديم ، سميآنور وجود عدم اي وجود ت،يجنس شامل نيبال پارامتر 5 تينها در. بوده مارانيب% 98
100≥ESR 100 ،100 ريز اي≥CRP يباد يآنت تريت تفاوت دادن نشان يبرا 100 ريز و Anti‐yersinia نيب 

 واضح شيافزا كي تيوكارديم بهمراه KD رانمايب در IgG كالس فقط. شدند انتخاب سالم كنترل و KD مارانيب
 تفاوت گريد پارامتر 4 مورد در و شدند يم سهيمقا تيوكارديم بدون KD موارد با داشتند يباد يآنت تريت

  . نداشت وجود يواضح



 كل در و باشد داشته KD در يرل است ممكن O9 و Anti‐yersinia  O8 شيافزا مجموع در مطالعه نيا در
  . باشد يم اينيس رييآنت يباد يآنت و تيوكارديم نيب ارتباط شدن واضحتر يبرا يشتريب عاتمطال به ازين
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 مطلب كه دهيرس چاپ به يمعتبر تيسا در 2009 هيژانو 8 در يا مقاله يكاوازاك زياسرارآم يماريب مورد در
 را افراد يبعض كه است يخاص ژنوم كه دهيگرد شخصم و شده يبررس يانسان ژنوم نكهيبرا دال است، يجالب

   نظر به كه باشد يم يعفون يماريب كي در كيژنت مطالعه نياول مطالعه نيا. كند يم KD به مستعد
 ،U.K سنگاپور، ا،ياسترال ،San Diego از نيمحقق. Selected genes تا پاسخگوست ژنوم كل شتريب رسد يم

Netherland مورد 900 حدود در يكيژنت ونياسيوار و. بودند KD در پس. است شده يبررس كشورها نيا از 
 نيا در قاطع يصيتشخ تست جهت در ياديز يها يبررس يآمار نظر از كل در. باشد يموروث تواند يم خانواده

 و يكرونر عارضه يجلو مورد  در توان ينم شده درمان موارد در يحت كه رديگ انجام ديبا يماريب

 لند،يدخ يمتعدد يژنها باشد، KD مسئول ژن كي نكهيا از شيب كه يتئور نيا از بعد. گرفت را مرگ
 بيآس سالم يارگانها و ها بافت به يمنيا ستميس و بوده  ونيميا اتو حالت كي KD كه است نيا گريد يتئور

 موارد مثل يطيمح يها Pollutant اي يخاص يها Medication نكهيبرا دال ها يتئور ريسا. زند يم
  . باشند ليدخ است ممكن) ها سل (ها نيستوك اي ييايميش

 يماريب لياوا در كه رفته باال واضح بطور يماريب نيا در سرم IL‐6 كه است نيا جالب يليخ موارد از يكي* 
 IL‐2  Soluble و CRP يسرم سطح با IL‐6 و. ابدي يم كاهش يماريب شروندهيپ ريس با جيبتدر بعد و باالتر

 چيه سرم IL‐6  ضمناً. ندارد حاد فاز حال در ها پالكت تعداد كيپ با يارتباط چيه يول دارد تنگاتنگ ارتباط
 منشأ و پاتوژنز رل نييتع يبرا يشتريب مطالعات كل در. ندارد ونيالتاسيد و يكرونر سميآنور جاديا با يارتباط

  . باشد يم ازين IL‐6 شيافزا نيا

 فاز در Th17/TRegulatory Cells تعادل عدم هك گرفته صورت نيچ در ،Oct، 2010 در يگريد مطالعه* 
‐Immunoglobulin موارد جاديا باعث و شده بيتخر كينولوژيميا عملكرد كه شده دهيد KD حاد

Resistant گردد يم .  

 در يحت و رخوارانيش در آن Extreme فرم شود، يم دهيد يكاوازاك ريس در كه سيتوزيترومبوس مورد در* 
 فيط نيا در ميدان يم كه همانطور و كند يم را KD ييگو شيپ (Predict) ها NICU در مطالعات يبعض



 Atypical فرم به نيسن نيا در ژهيبو. گردد يم جاديا يشتريب Life‐Threating يكرونر عوارض يسن
 علت بدون مدت يطوالن تب با ساله كي و سال كي از كمتر رخوارانيش تمام در ديبا گردد يم تظاهر يماريب

 توزيترومبوس نيا كه نيا گريد موضوع و ميباش يماريب نيا فكر به extreme thrombocytosis و مشخص
 15y.o‐11 سن در يبافت بيآس و ونيميا واتو سال 7 ريز KD و عفونت (مختلف علل به يكودك دوران در كه
  . باشد يم سن به وابسته آن يولوژيات و دانسيانس و بوده benign دهيپد ممكنه شود يم دهيد

 KD مورد 942 يرو سال 4 مدت ظرف نيچ در يا مطالعه KD در IUIG يدرمان اثرات و ينيبال خصائص نظر از
 Chinical بصورت analysis در كه دهيگرد انجام May     طور نيا تينها در و دهيرس چاپ به 2006

 Clue كي آنوس يپر ونياماسدسكو است، شتريب infant در كه كيپ يآت فرم بر عالوه كه شده يريگ جهينت

  كه يگروه هم يدرمان مسئله مورد در. باشد يم incomplete فرم زودرس صيتشخ يبرا مهم اريبس

 KD شروع از بعد اول سال 2 ظرف در يكرونر a عاتيضا از يريشگيپ و بهبود نظر از گرفتند IUFG  و
  . بودند هم مشابه

 (retreatment) يدرمان دوباره guide يبرا ييپارامترها نكهيا دهيگرد مطالعه كره در يتازگ به كه يمطلب* 
 مارانيب در يماريب ييابتدا مرحله در ياضاف درمان كه شكل نيا به. است آمده بدست KD در هياول IVIG از بعد

 و NT – Prob NP (N‐Terminal pro‐brain natriuretic peptide)     و CRP   كه يبمقدار
Neutrophil از بعد دارند باال IUFG رديگ صورت ه،ياول .  

 20 كه KD در IVIG  high dose درمان يابيارز بر يمبن دهيرس چاپ به يمطلب 2010 هيژانو هيترك در* 
 تب قطع عدم آنها درمان به پاسخ عدم فيتعر و ساله 12 تا هماه 9 يسن فيط با بودند (F  7 , M 13 ) ماريب

 IVIG از بعد  2.8± 16.5 متوسط مدت و شدند يقلب ياكو يهمگ بود دادن 48   follow‐UP در. بود ماه 
 به پاسخ عدم از يباالتر دانسيانس داشتند يكرونر انيشر يريدرگ كه يمارانيب در كه بود نيا جهينت تينها

  .  بود شده تيرو هياول درمان


