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Εισαγωγή

Η πανδημία Covid-19 από τον 
SARS CoV2 προσβάλλει άτομα 
όλων των ηλικιών. Η λοίμωξη 
από Sars-Cov-2 στα παιδιά, 
φαίνεται να σχετίζεται με 
ηπιότερη νόσο σε σχέση με 
τους ενήλικες. Αντικείμενο 
προβληματισμού αποτελεί η 
πιθανή συσχέτιση λοίμωξης 
από Sars-Cov-2 στα παιδιά με 
επακόλουθη εμφάνιση 
αγγειίτιδας , στα πλαίσια 
μεταλοιμώδους ανοσολογικής 
απάντησης. Η νόσος 
Κawasaki αποτελεί μία 
εμπύρετη συστηματική 
αγγειίτιδα της παιδικής 
ηλικίας, η οποία προσβάλει τα 
μικρά και μεσαίου μεγέθους 
αγγεία

και κυρίως τα στεφανιαία 
(25%). Στις αναπτυγμένες 
χώρες αποτελεί την κυριότερη 
αιτία επίκτητης καρδιοπάθειας 
της παιδικής ηλικίας. Η 
διάγνωση βασίζεται στην 
παρουσία πυρετού > 5 
ημέρες και στην παρουσία 
τεσσάρων από τα εξής  πέντε 
διαγνωστικά κριτήρια: 
στοματοφαρυγγικές 
αλλοιώσεις , αμφοτερόπλευρη 
μη πυώδης επιπεφυκίτιδα , 
αλλοιώσεις από τα άκρα , 
εξάνθημα και διόγκωση 
τραχήλικων λεμφαδένων > 
1.5 εκ. Η πιο συχνή και 
σοβαρή επιπλοκή της είναι η 
δημιουργία ανευρυσμάτων 
στα στεφανιαία αγγεία.

Σκοπός

H καταγραφή των 
περιστατικών που νόσησαν από 
νόσο Kawasaki σε κλινική 
υποδοχής υπόπτων 
περιστατικών τριτοβάθμιου 
νοσοκομείου.

Υλικό-Μέθοδοι

Αντικείμενο μελέτης 

αποτέλεσαν οι 310 ασθενείς 

που νοσηλεύτηκαν στην 

κλινική μας ως ύποπτα 

κρούσματα για λοίμωξη από 

SARS-CoV-2 σε διάρκεια 4 

μηνών (Μάρτιος 2020-Ιούλιος 

2020), ηλικίας 0-16 ετών. Έγινε 

καταγραφή και επεξεργασία 

των χαρακτηριστικών των

ασθενών που νόσησαν από 

Kawasaki , και σύγκριση του 

αριθμού των περιπτώσεων που 

εισήχθησαν στο νοσοκομείο σε 

σχέση με το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα του προηγούμενου 

έτους (Μάρτιος 2019-Ιούλιος 

2019).

Συμπεράσματα

Από το σύνολο των ασθενών , 

που εισήχθησαν ως ύποπτα για 

λοίμωξη από SARS –CoV-2 , 

τέσσερα (0.96%) νόσησαν από 

Kawasaki πληρώντας τα 

κριτηρια της AHA (American 

Heart Association) εκ των 

οποίων το ένα ήταν άτυπο.
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Η μέση ηλικία ήταν τα 2.3 έτη , 

και η αναλογία στο φύλο ήταν 

3 αγόρια:1 κορίτσι. Κανένα από 

τα τέσσερα παιδιά δεν είχε 

αλλοιώσεις στα στεφανιαία 

αγγεία, ενώ ένα παιδί 

παρουσίασε ανθεκτική μορφή 

με μυοκαρδίτιδα. Το 75% των 

παιδιών ανταποκρίθηκε 

επιτυχώς στην χορήγηση γ-

σφαιρίνης και ασπιρίνης . Ένα 

παιδί παρουσίασε ανθεκτική 

μορφή στο οποίο χορηγήθηκε 

δεύτερη δόση γ-σφαιρίνης και 

ενδοφλέβια κορτικοειδή. 

Κανένα περιστατικό δεν 

παρουσίασε αιμοδυναμική 

αστάθεια και δεν

χρειάσθηκε νοσηλεία σε 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η έκβαση σε όλες τις 

περιπτώσεις ήταν καλή. Όλα τα 

παιδιά είχαν αρνητική PCR 

ρινοφαρυγγικού για Sars-Cov-

2. 

Δεν παρατηρήθηκε διαφορά 

στον αριθμό των περιστατικών 

Κawasaki σε σχέση με το 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα 

του προηγούμενου έτους.

Συμπεράσματα

Στη διεθνή βιβλιογραφία 

φαίνεται να υπάρχει αυξημένος 

αριθμός παιδιών με νόσο 

Kawasaki/Kawasaki like εν 

μέσω της πανδημίας Covid-19.

Η αυξημένη αυτή συχνότητα 

των περιπτώσεων 

Kawasaki/Kawasaki like που 

παρατηρείται παγκοσμίως , 

είναι αντίστοιχη με τον 

αυξημένο αριθμό περιπτώσεων 

Kawasaki που είχε παρατηρηθεί 

το 2009 κατά την επιδημία 

γρίπης  Η1Ν1, ενισχύοντας τον 

ρόλο των ιογενών λοιμώξεων 

ως εκλυτικό αίτιο της νόσου.

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει 

ότι απαιτείται αυξημένη 

επαγρύπνηση για την 

ενδεχόμενη αναγνώριση και  

αντιμετώπιση περιπτώσεων 

Kawasaki/Kawasaki like από 

τον παιδίατρο , εν μέσω 

πανδημίας.
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