
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΟΥ 

ΜΕ ΝΟΣΟ KAWASAKI KAI ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ
Αφροδίτη Σταμπουλή 1, Αναστασία Μαριόγλου 1, Αποστολία Σταμπουλή 1, Κοσμάς Μαργαρίτης1, Αφροδίτη Ρουσουνίδου 1

1 Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών, Σέρρες 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Το σ. Kawasaki-shock (KDSS) περιγράφηκε το 2009

από Kanegaye et al. και αποτελεί είτε επιπλοκή είτε

πρώτη εκδήλωση στο 5% ασθενών με ν. Kawasaki.

Έχουν περιγραφεί υψηλά ποσοστά καθυστερημένης ή

λανθασμένης διάγνωσης.

Η διάγνωση τίθεται είτε βάσει της παρουσίας

υπότασης (χαμηλή συστολική αρτηριακή πίεση για την

ηλικία του), είτε βάσει σημαντικής πτώσης της

Συστολικής ΑΠ > 20% από τη βασική τιμή, είτε λόγω

κλινικών σημείων ιστικής υποάρδευσης

(ταχυκαρδία, παράταση χρόνου τριχοειδικής

επαναπλήρωσης, διαταραχή του όγκου παλμού

ολιγουρία, ψυχρά άκρα, μεταβολή επιπέδου

συνείδησης) σε συνδυασμό με κλινικά

χαρακτηριστικά της ν. Kawasaki.
Έχει συσχετιστεί με μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών

από τα στεφανιαία , διαφυγή μιτροειδούς, καρδιακή

δυσλειτουργία, καθώς και με αντίσταση στην

ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρίνης και

ενδεχομένως απαιτεί επιπρόσθετες δόσεις γ-σφαιρίνης

και συγχορήγηση κορτικοστεροειδών/ ινφλιξιμάμπης

μετά την αρχική αντιμετώπιση της καταπληξίας.

ΣΚΟΠΟΣ:
Περιγραφή περίπτωσης ασθενούς με σημεία

καταπληξίας ως πρώτη εκδήλωση ν. Kawasaki.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αγόρι 17 μηνών εισάγεται στην Π/Δ Κλινική του Γ.Ν.Ν.

Σερρών λόγω εμπυρέτου από τριημέρου (έως 40οC),

άρνησης λήψης τροφής, ιστορικού εμέτων και

διαρροϊκών κενώσεων και παρουσίας εξανθήματος,

στοματιτιδας και γλωσσίτιδας.

Ατομικό ιστορικό: ελεύθερο.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ:

Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν

(Α) Αεραγωγός βατός

(Β) Ταχύπνοια (RR=75/min) με θερμοκρασία 37,8οC

χωρίς εισολκές, χωρίς παθολογικούς ήχους με SpO2

100% με FiO2 0,21 και φυσιολογική Α / Α θώρακα

(C) Ταχυκαρδία (HR>205/min), S1S2 ρυθμικοί χωρίς

φύσημα,ωχρότητα δέρματος, ψυχρά άκρα με καλό

όγκο παλμού,ΧΤΕ=3sec, ΑΠ 90/50mmHg ψηλαφητό

ήπαρ 2cm κάτω από το πλευρικό τόξο με ομαλό

χείλος, επηρεασμένη διούρηση.

(D) κατά AVPU στο V με επηρεασμένο επίπεδο

συνείδησης, υπνηλία εναλλασσόμενη με

ευερεθιστότητα, όψη πάσχοντος, δεν στηρίζει κεφαλή,

δε χρησιμοποιεί λέξεις Dextro=86mg/dL

(Ε) συρρέον κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα σε κορμό

και πρόσωπο, άσηπτη επιπεφυκίτιδα χωρίς πυόρροια,

τραχηλική αδενίτιδα δεξιά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Καταπληξία αντιρροπούμενη υποογκαιμική ή 

σηπτική επί εδάφους είτε τοξικού 

σταφυλοκοκκικού shock, είτε ν. Kawasaki.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: 

1ο και 2ο bolus με κρυσταλλοειδή N/S 0,9%, πλάσμα

(FFP), κεφτριαξόνη και βανκομυκίνη iv.(αφού

ελήφθησαν καλλιέργειες αίματος, ούρων, ΕΝΥ,

κοπράνων), 2η δόση FFP, ταχεία και συστηματική

διόρθωση καλίου, i.v. ενυδάτωση, i.v. αντιπυρετικά και

έναρξη i.v. χορήγησης γ-σφαιρίνης

Εξαιτίας της εμφάνισης οιδήματος βλεφάρων λόγω της

συνοδού υπολευκωματιναιμίας, καθώς και της

επηρεασμένης διούρησης, χορηγήθηκε φουροσεμίδη

και λευκωματίνη.

Συστηματική παρακολούθηση ζωτικών σημείων,

έλεγχος διούρησης με καθετηριασμό κύστης ,

επαναλαμβανόμενες εργαστηριακές εξετάσεις και

έλεγχος οξεοβασικής ισορροπίας.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΟΡΕΙΑ

Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν αυξημένοι δείκτες φλεγμονής

(ΤΚΕ, CRP), υπολευκωματιναιμία, τρανσαμινασαιμία, υποκαλιαιμία, καθώς και

διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού.Οι καλλιέργειες αίματος, ούρων, ΕΝΥ και

κοπράνων ήταν στείρες και η δοκιμασία για ιό Rota αρνητική

.

Οι σφύξεις παρέμειναν υψηλές >175/min με επίμονη υπερπυρεξία, παρά τη

χορήγηση αντιπυρετικών, η αρτηριακή πίεση σταθερή και η διούρηση

ικανοποιητική.Η επικοινωνία βελτιώθηκε μετά τις πρώτες πέντε ώρες

σταθεροποίησης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ν. Kawasaki μπορεί να έχει ως πρώτη κλινική εκδήλωση συμπτωματολογία σηπτικής καταπληξίας. Απαιτείται υψηλή υποψία, έγκαιρη αναγνώριση και

αντιμετώπιση του shock, ενώ σπανίως αναφέρεται και η ανάγκη χορήγησης και ινότροπων με εισαγωγή και νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Gamez-Gonzales et al. KDSS; a unique and severe subtype of KD. 2018 

Taddio et al. Describing Kawasaki shock syndrome: results rom a retrospective study and literature review. Clin Rheumatol. 2016

Ma et al. Clinical Manifestations of Kawasaki Disease Shock Syndrome. Clinical Pediatrics. 2018

Το αγόρι μετά τη σταθεροποίησή του για 17ώρες

διακομίσθηκε στη Γ΄ Π/Δ Κλινική του ΓΝ Ιπποκρατείου

Θεσσαλονίκης για περαιτέρω διερεύνηση και

αντιμετώπιση, όπου του χορηγήθηκαν 2 δόσεις

ενδοφλέβιας γ-σφαιρίνης (λόγω αρχικής αντίστασης –

υποτροπής μετά την 1η δόση), ασπιρίνη, ρανιτιδίνη,

καθώς και κορτιζόνη σε 3 ώσεις με 30mg/Kg/24h λόγω

επιμονής των συμπτωμάτων. Διενεργήθηκε

κατ΄επανάληψη καρδιολογικός έλεγχος χωρίς την

ανεύρεση ανευρυσμάτων στεφανιαίων αγγείων. Το αγόρι

εξήλθε μετά από 14 ημέρες νοσηλείας σε καλή γενική

κατάσταση.


