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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

H νόσος Kawasaki είναι μία από τις πιο συχνές αγγειίτιδες της παιδικής ηλικίας που προσβάλλει τα μικρού και μεσαίου
μεγέθους αγγεία. Πρόκειται για συστηματική νόσο που χαρακτηρίζεται στην τυπική του μορφή από πυρετό για περισσότερες
από 5 ημέρες και τουλάχιστον 4 από τα ακόλουθα 5 κλινικά κριτήρια δηλαδή 1) πολύμορφο εξάνθημα, 2) αμφοτερόπλευρη
μη πυώδη επιπεφυκίτιδα, 3) ετερόπλευρη τραχηλική λεμφαδενοπάθεια, 4) αλλαγές στους βλεννογόνους και 5) ερυθρότητα ή
οίδημα παλαμών πελμάτων. Ασθενείς ωστόσο που δεν πληρούν τα κλασσικά διαγνωστικά κριτήρια μπορεί να πάσχουν από
άτυπη νόσο Kawasaki. Tα κριτήρια διάγνωσης άτυπης νόσου Kawasaki και έναρξης θεραπείας σε έναν ασθενή που έχει
τεθεί η κλινική υποψία της νόσου και δεν πληρεί τα κλινικά κριτήρια της τυπικής μορφής της νόσου περιλαμβάνουν
αυξημένες τιμές CRP ή/και TKE και 3 ή περισσότερα από τα συμπληρωματικά εργαστηριακά κριτήρια της νόσου ή
παθολογικό υπερηχογράφημα καρδιάς.

Η κλινική εικόνα οξείας κοιλίας αποτελεί μια σπάνια κλινική εκδήλωση της νόσου Kawasaki, ενώ στη βιβλιογραφία υπάρχουν
ελάχιστες αναφορές περιστατικών νόσου Kawasaki με ιστολογικά επιβεβαιωμένη οξεία σκωληκοειδίτιδα. Η έγκαιρη διάγνωση
και θεραπεία θεωρείται ότι ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο καρδιακών επιπλοκών. Ωστόσο, σε μικρό ποσοστό ασθενείς με νόσο
Kawasaki που διαγνώσθηκαν και αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως μπορεί να εμφανίσουν καρδιαγγειακές επιπλοκές με αυξημένο
κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόκειται να περιγραφεί περιστατικό παιδιατρικού ασθενή ηλικίας 5 ετών με

οξεία σκωληκοειδίτιδα και παρατεινόμενο εμπύρετο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αγόρι 5 ετών εισήχθη σε παιδοχειρουργική κλινική λόγω εμπυρέτου από

5ημέρου, καθώς και κοιλιακού άλγους. Υπεβλήθη σε σκωληκοειδεκτομή λόγω

κλινικής και απεικονιστικής εικόνας οξείας σκωληκοειδίτιδας που

επιβεβαιώθηκε ιστολογικά. Μετά την επέμβαση και παρά τη λήψη διπλής

αντιβιοτικής αγωγής, ο ασθενής συνέχισε να εμφανίζει υψηλά πυρετικά κύματα

έως 40 °C, διαρροϊκές κενώσεις και αυξημένους δείκτες φλεγμονής. Στο 7ο

24ωρο εμπυρέτου διεκομίσθη στην κλινική μας. Κατά την αντικειμενική εξέταση,

παρουσίαζε ένεση επιπεφυκότων άμφω. Διαπιστώθηκε επίσης αναιμία,

άσηπτη πυουρία και θρομβοκυττάρωση. Η καρδιολογική εκτίμηση ανέδειξε

διάταση των στεφανιαίων αγγείων. Με τη διάγνωση άτυπης νόσου Kawasaki ο

ασθενής ετέθη σε αγωγή με ασπιρίνη και ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη στο 8ο 24ωρο

νόσου. Παρά την ύφεση του εμπυρέτου λόγω επιδείνωσης του μεγέθους των

στεφανιαίων ανευρυσμάτων, έλαβε 3 ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης και ετέθη σε

αντιπηκτική αγωγή. Λόγω της μη ανταπόκρισης των βλαβών των στεφανιαίων

αγγείων, έγινε έναρξη αγωγής με IV infliximab (αντι-ΤΝF αντίσωμα) ανά 4

εβδομάδες. Παρά την ως άνω αγωγή, διαπιστώθηκε σταδιακή εξέλιξη σε

γιγαντιαία ανευρύσματα τέσσερις μήνες μετά την διάγνωση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αν και είναι γνωστό ότι η νόσος Kawasaki μπορεί να παρουσιαστεί με εικόνα οξείας κοιλίας, υπάρχουν ελάχιστες αναφορές

περιστατικών νόσου Kawasaki με ιστολογικά επιβεβαιωμένη σκωληκοειδίτιδα. Με την έγκαιρη θεραπεία ελαχιστοποιείται, χωρίς

να μηδενίζεται ο κίνδυνος καρδιακών επιπλοκών.
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