بيماري كاوازاكي چيست؟
واٍاساوي یه تیواری التْاتي حاد است وِ للة ٍ ػزٍق تذى را
درگیز هیىٌذ .اها تیطتزیي ػزٍلي وِ آسیة هي تیٌٌذ ،ػزٍق
وزًٍز(ػزٍق خَى رساى للة) را درگیز هي ّستٌذٍ تاػث ایجاد
لختِ در ػزٍق هي ضَد .در حالت طثیؼي ،سیستن ایوٌي تا تَلیذ
آًتي تادی تذى را در هماتل ػَاهل هضز هثل هیىزب ّا هحافظت
هي وٌذ اها در تیواری ّای التْاتي ایي سیستن دچار اضىال هي
ضَد ٍ تز ػلیِ خَد تذى آًتي تادی تَلیذ هي وٌذ .ایي تیواری در
ًژادّای آسیایي ضایغ تز هي تاضذ .در  80درغذ هَارد وَدواى
سیز  5سال هثتال هي ضًَذ اها تیطتزیي ضیَع تیي سٌیي  18تا
 24هاِّ هي تاضذ ٍ در پسزاى  1/5تزاتز دختزاى هي تاضذّ .ز
چٌذ تیواری خَدتخَد تْثَد هي یاتذ اها در غَرت ػذم درهاى اس
ّز  5وَدن یه هَرد دچار آسیة ّای للثي هي ضَد .آسیة
ّای للثي در ضیزخَاراى سیز یىسال ضایغ تز ٍ جذی تز هي تاضذ.
علت بيماري
ػلت تیواری ًاضٌاختِ است اها ًمص ػَاهل ارثي ٍ ػفًَي ٌَّس در
دست هطالؼِ هي تاضذ .هطالؼات ًطاى دادُ اًذ اگز یىي اس
فزسًذاى یه خاًَادُ هثتال ضًَذ احتوال اتتال سایز فزسًذاى تیطتز
اس دیگزاى هي تاضذّ .وچٌیي ایي تیواری در اٍاخز سهستاى ٍ اٍایل
تْار ضایغ تز است تٌاتزایي احتوال تأثیز ػَاهل ػفًَي ًیش هطزح
هي ضَد .ػَاهل هحیطي( اس جولِ هْوتزیي ایي ػَاهل لزار گزفتي
در تٌگٌا ٍ فطار ػػثي ٍ تزس فزار وزدى اس هَلؼیت ّای تٌص
سا)ٍ سوَم هوىي است ًمص داضتِ تاضٌذ .
عالئم بيماري
تیواری تا تة ًاگْاًي ٍ تیص اس  39درجِ ساًتي گزاد ضزٍع هي
ضَد وِ حذالل تزای  5رٍس اداهِ هي یاتذ ػالٍُ تز ایي تجَیش آًتي
تیَتیه ٍ دارٍّای تة تز ،تز رٍی واّص تة تأثیزی ًذارًذ ٍ
هؼوَالً تة ّوزاُ تا چٌذ هَرد اس ػالئن سیز هي تاضذ:


التْاب ٍ لزهشی چطن ّا





لزهشی ٍ ٍرم در وف دستْا ٍ پاّا وِ گاّي دردًان
خَاّذ تَد ٍ تؼذ اس  2تا ّ 3فتِ دچار پَستِ ریشی
خَاّذ ضذ.
الیة فَلاًي ستاى پَستِ دار هي ضَد  ،وِ تاػث ایجاد
ًوای ستاى تَت فزًگي هي ضَد  ،در ایي حالت ستاى
لزهش ٍ ضفاف هي ضَد ٍ لة ّا لزهش ٍ دچار تزن
خَردگي هي ضَد.



تثَرات جلذی ( داًِ ّای پَستي )



دردًان ٍ هتَرم ضذى غذد لٌفاٍی ًاحیِ گزدى



تحزیه پذیز ضذى وَدن



دل درد



تَْع ،استفزاؽ ٍ اسْال

 درد ػضالًي
ػالئن سیز ووتز ضایغ هي تاضٌذ:
 التْاب ٍ درد هفاغل
ًىتِ :گاّي ػالهت فمط تػَرت تة ضذیذ هي تاضذ وِ
تیص اس  5رٍس اداهِ هي یاتذ ٍلي سایز ػالئن تطَر واهل
ٍجَد ًذارد تٌاتزایي در ایي هَارد تطخیع هطىل هي
ضَد ٍ ضزٍع درهاى تِ تؼَیك هي افتذ ٍ احتوال تزٍس
ػَارؼ جذی تیطتز هي ضَد.
تشخيص
آسهایص تطخیػي اختػاغي جْت لطؼي ضذى تطخیع
واٍاساوي ٍجَد ًذارد ٍ تطخیع تیطتز تز اساس ػالئن غَرت
هي گیزد اها تؼذادی آسهایص ٍجَد دارًذ وِ تِ لطؼي ضذى
تطخیع ووه هي وٌٌذ .ایي آسهایص ػثارتٌذ ا س:


آزمایش خون

یافتِ ّایي وِ در آسهایص خَى تِ تطخیع ووه هي وٌٌذ
ضاهل هَارد سیز هي تاضٌذ:


افشایص گلثَل ّای سفیذ خَى



افشایص پالوت ّای خَى؛ پالوت ّای خَى اس
ّفتِ دٍم ضزٍع تِ افشایص هي وٌذ .افشایص
پالوت احتوال تزٍس لختِ در خَى را افشایص
هي دّذ.



واّص ّوَگلَتیي(ون خًَي)



افشایص فاوتَرّای التْاتي هثل
CRP
افشایص اًشین ّای وثذی



ٍ ESR

آزمایش هاي تشخيصي مربوط به قلب
 اوَ واردیَگزافي للة وِ ٍضؼیت للة ٍ ػزٍق اى راًطاى هي دّذ .اوَواردیَگزافي هؼوَالً در سهاى
تطخیع طثیؼي هي تاضذ ،در ایي غَرت تایذ ّ 2فتِ ٍ
 6تا ّ 8فتِ تؼذ اس ضزٍع ػالئن اوَ تىزار ضَد ،تا در
غَرت تزٍس ػَارؼ پي گیزی ّای هزتَطِ اًجام ضَد.
 ًَار للةدرمان
اّذاف درهاى ػثارتٌذ اس:
 واّص ٍ پیص گیزی اس تزٍس ػَارؼ للثي ٍ ػزٍلي
 ارسیاتي ٍ پیگیزی ٍضؼیت للثي ػزٍلي جْت تطخیع ٍ
درهاى تِ هَلغ ػَارؼ للثي ٍ ػزٍلي
تالش تز ایي است وِ تالفاغلِ تؼذ اس تطخیع ٍ تزجیحاً 10
رٍس پس اس ضزٍع ػالئن دارٍی ایویًََگلثَلیي تػَرت ٍریذی
تشریك ضَد .ایي دارٍ تاػث سزوَب ٍاوٌص ّای التْاتي ٍ در
ًتیجِ پیص گیزی اس ػَارؼ للثي ػزٍلي ٍ واّص تة هي
ضَد .یه دٍس ایویًََگلثَلیي در طي  10تا  12ساػت تشریك
هي ضَد اگز تة تخفیف ًیافت دٍتارُ تایذ تىزار گزدد.
ػَارؼ ضایغ آى تة ،لزس ٍ تذى درد هي تاضذ .گاّي جْت
واّص تة استاهیٌَفي ًیش تجَیش هي ضَد.

دارٍی دیگز آسپزیي هي تاضذ .آسپزیي اتتذا تا دٍس تاال ٍ پس اس
 14رٍس تا دٍر ون تجَیش هي ضَد ٍ تایذ تا سهاًیىِ پالوت تِ حذ
طثیؼي تزسذ تجَیش گزدد .آسپزیي تاػث پیص گیزی اس تطىیل
لختِ هي ضَد .ایي دارٍ در تیواریْای ضذیذ وثذی ٍ ولیَی هٌغ
هػزف داردآسپزیي تایذ ّوزاُ غذا خَردُ ضَد .اگز لزظ دارای
پَضص هحافظت وٌٌذُ است تایذ واهالً لَرت دادُ ضَد ٍ اس
ضىست ٍ خزد وزدى آى تایذ پزّیش وزد ٍ تِ ٌّگام هػزف در
غَرت تزٍس ػَرؼ گَارضي تایذ تِ پشضه اطالع داد .آسپزیي تا
دٍس تاال هوىي است تاػث سویت ضَد وِ ػالئن آى ٍسٍس گَش،
سزدرد ٍ سزگیجِ هي تاضذ.
موفقيت درمان
اگز دارٍی ایویًََگلثَلیي  10رٍس اٍل ،پس اس ضزٍع ػالئن ضزٍع
ضَد ،ػَارؼ للثي ٍ ػزٍلي تِ ضذت واّص پیذا هي وٌذ ٍ در
غَرت تزٍس ایي ػَارؼ یه تا  2سال تؼذ ػَارؼ اس تیي هي
رًٍذ .در حذٍد یه در غذ اس ول هثتالیاى دچار هطىل ػزٍلي
ضذیذ ( آًَریسن تشري ) هي ضًَذ وِ در ایي افزاد جْت پیص
گیزی اس لختِ تایذ دارٍی ضذ اًؼماد هثل ٍارفاریي یا ّپاریي
استفادُ ضَد.
توصيه هاي ضروري جهت والذیه :

 تأویذ هي ضَد تؼذ اس هزخع ضذى پي گیزی ّای
پشضىي جْت درهاى ٍ پیص گیزی تِ هَلغ اس ػَارؼ
حتواً اًجام ضَد.

 رٍساًِ لثل اس دادى آسپزیي ،درجِ حزارت وَدن را
اًذاسُ گیزی وٌیذ ،در غَرت تزٍس تة تِ پشضه هزاجؼِ
وٌیذ.
 تحزیه پذیزی وَدن هوىي است تا دٍ هاُ تؼذ اس
ضزٍع تیواری اداهِ داضتِ تاضذ در ایي غَرت تایذ
وَدن در یه هحیط آرام لزار گیزد.

 ػالئن آًفَالًشا ٍ آتلِ هزغاى را تایذ سزیغ تِ پشضه
گشارش وٌیذ.

 تَرم ٍ التْاب هفاغل تشري هوىي است تا ّفتِ ّا
اداهِ داضتِ تاضذ وِ ّوزاُ تا سفتي هفػل تَیژُ در
غثح ّا ،فػل سزها ٍ تؼذ اس خَاب هي تاضذ .اًجام
توزیٌات ٍرسضي هالین در ٍاى آب گزم یا استخز هي
تَاًذ در واّص سفتي هفاغل هؤثز تاضذ .سفتي
هفاغل غالثاً هَلتي است ٍ تزطزف هي ضَد.

ٍ اوسیٌاسیَى تا اٍریَى ،سزخجِ ٍ سزخه تا  11هاُ
تؼذ اس تشریك ایویًََگلَتیي تایذ تِ تاْخیز تیافتذ.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

بیماری کاوازاکی

 تا سهاًي وِ وَدن آسپزیي دریافت هي وٌذ ،جْت
تشریك ٍاوسي آتلِ هزغاى تایذ تا پشضه هطَرت وٌیذ
الثتِ در ایزاى ٌَّس ٍاوسیٌاسیَى تز ػلیِ آتلِ هزغاى
هؼوَل ًیست ٍلي وَدن را اس تواس تا افزاد هثتال تِ
آتلِ هزغاى تایذ دٍر ًگِ داضت .
ٍ اوسي آًفَالًشا تایذ سالیاًِ تشریك ضَد.

 در غَرت ٍجَد تزن رٍی لة ،یه پواد چزب وٌٌذُ
رٍی لة توالیذ.
 اگز درٍى دّاى التْاب ٍجَد داضت ،تِ وَدن غذا
ّای آتىي ٍ ًزم تذّیذ.
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