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  بیماري هاي قلبی، کاوازاکی ،کودکان :واژه هاي کلیدي

                                                
    گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران :مسئول سندهینو *

Email: so.molaee@gmail.com  

  کیدهچ
گرفتار می کند و به   سال را5هاي کودکان است که بیشتر کودکان زیر بیماري کاوازاکی، یکی از بیماري :مقدمه

صورت حاد خود محدود بروز کرده و گستردگی جهانی دارد، یکی از خصوصیات مهم بیماري کاوازاکی این است که در 
هدف از این . لبی متعدد، سالمت بیمار را تهدید می کندصورت عدم تشخیص و درمان صحیح، بروز عوارض و مشکالت ق

 . مطالعه بررسی دموگرافیک گرفتاري هاي قلبی در بیماران مبتال به کاوازاکی بود
مطالعه گذشته نگر و توصیفی است و جمع آوري اطالعات از طریق بررسی پرونده هاي بیماران  :ها مواد و روش

 بستري بودند انجام 84 تا 79، بین سال دی کودکان مفمارستانیو ب) ع(نی امام حسنمارستایبمبتال به کاوازاکی که در 
  .گرفته است

با تشخیص ابتال به بیماري کاوازاکی در دو مرکز   بیمار97در مدت فوق الذکر، تعداد  :ي پژوهشیافته ها
 75.  می باشد1/2بودند که به نسبت   دختر)  درصد9/32( نفر32پسر و  ) درصد1/67( نفر65بستري شده اند از این تعداد 

 9/32( مورد32از کل بیماران .  سال داشتند5سن باالي )  درصد7/22( مورد22 سال و 5سن زیر )  درصد3/77(مورد
 نفر دختر 12و )  درصد5/62( نفر پسر20از این تعداد بیمار دچار عارضه قلبی، . یک و یا چند مشکل قلبی داشتند) درصد

 عروق ونیالتاسی دی؛ قلبيری درگنی کمترو ) درصد7/23(وژنی افالیکاردیپری؛  قلبيری درگنیتریشب. ندبود)  درصد5/37(
  .بود ) درصدAS )2کرونر و 

 تشخیص به موقع و درمان پیشگیرانه می تواند از عوارض بیماري کاوازاکی جلوگیري :نتیجه گیريبحث و 
 .   توان به بهبود کیفیت زندگی این بیماران کمک نمودچنین با اجراي برنامه بازتوانی قلبی می هم. نماید
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  مقدمه
صورت یک بیماري ه بیماري کاوازاکی ابتدا ب

 و همراه با واسکولیت ،)1(،حاد، خود محدود شونده
ردیت صورت پان کاه و اغلب بمولتی سیستمیک است 

در مرحله حاد چنین   هم،)2(،شرح داده شده است
 درصد موارد باعث التهاب میوکارد 70 تا 50بیماري در 

ترین و  کی از شایعــرونر یــعروق ک). 1(،می شود
تاري هاي قلبی است هر چند اغلب ــترین گرف مهم

 عالئم). 2(،بیماران فقط دبالتاسیون به تنهایی دارند

حدود (روز 5 از بیش  تب:از رتندباــتشخیص بیماري ع
 ملتحمه، چرکی غیر ، پرخونی)گراد سانتی درجه 40

 ریزي، پوسته اریتم، ادم، صورت به لب مخاط تغییرات
 آدنوپاتی گردنی و ها اندام و تنه در مورف پلی راش

 5 از عالمت 4 همراه متر، که تب به  سانتی5/1 از بیش
). 3(،مایدمی ن مسجل را عالئم فوق تشخیص بیماري

بیماري کاوازاکی با واسکولیت سیستماتیک شدید قابل 
لت بیماري هنوز ــالی که عــتشخیص می باشد در ح

 سال مبتال 4اغلب کودکان زیر   و،)4(،ناشناخته است
و  هــن عارضــري قلب مهم تریــدرگی. وندــمی ش

. )5(،ترین علت مرگ در بیماري کاوازاکی است مهم
ی که گرفتاري شدید ــال به کاوازاکاین بیماران مبت

ار یک ــت دچــمکن اســریان کرونري دارند مــش
د از این ــد که بایــنده شونــدیس آریتمی کش

عوارض نادر این  از، )7،6(،ه پیشگیري شودــعارض
 07/0بیماري پریکاردیت است که انسیدانس آن برابر 

مبتال بیماران  و نتیجه نهایی آن براي  بوده استدرصد
  درصد14/1 مرگ و میر در ژاپن .)8(،عمدتاً خوب است

هاي بزرگ بیشتر  سمــاست ولی ریسک آن با آنوری
کل هاي عروقی یمی شود که بیانگر این است که س

.  بیماري باشد طول کشیده ممکن است از عوارض مهم
س در افرادي ــسب جنــح ماري برــمرگ و میر بی

 برابر 4/2 اند در پسران تهــی داشــکه درگیري عروق
مطالعات . وده استــه بــبیشتر از افراد نرمال جامع

اپیدمیولوژي در ژاپن نشان داده است که خصوصاً در 
 4هاي بزرگ داشته اند در طی  بیمارانی که آنوریسم

  درصد3سال پس از شروع بیماري میزان مرگ و میر 
ماري ، مطالعات نشان می دهند که این بی)7(،بوده است

طی چند سال اخیر افزایش پیدا کرده و به نظر می رسد 

درمان  ).11،10،9(،با عوامل عفونی نیز همراه باشد
ی خصوصاً عروق ــوارض قلبــمناسب براي کاهش ع

جویز ــوبولین و تــکرونر تزریق داخل ورید ایموترگل
آسپرین است که انسیدانس گرفتاري عروق کرونر را به 

نشان داده ). 14،13،12(،رسانیده است  درصد5کمتر از 
شده است، تجویز طوالنی مدت هپارین با وزن 

که آنرمالی هاي شدید  مارــ بی100مولکولی پایین در 
ارین موثرتر بوده ــبت به وارفــعروق کرونر دارند نس

با توجه به اهمیت بیماري و عوارض آن،  ).15(،است
داده شده الزم است تا مطالعاتی روي موارد تشخیص 

ها  انجام شود تا ویژگی هاي بیماران و عوارض آن
بررسی شود، این مطالعه به بررسی درگیري هاي قلبی 

و ) ع(بیماران بستري شده در بیمارستان امام حسین
ال هاي ــران طی ســهــد تــان مفیـبیمارستان کودک

  .  می پردازد1384-1379
  هاروش مواد و 

ته نگر می باشد و  یک مطالعه گذش،این مطالعه
 ،اطالعات با استفاده از بررسی پرونده هاي بایگانی شده

جهت انجام این تحقیق با . جمع آوري شده است
گذاري و با استفاده از رایانه هاي  مراجعه به مراکز کد

و بیمارستان ) ع(سینمرکز بایگانی بیمارستان امام ح
به ، ابتدا شماره پرونده هاي مربوط یدــان مفــکودک

 از ،بیماران بستري شده با تشخیص بیماري کاوازاکی
 استخراج و ،31/06/1384 تا تاریخ 01/01/1379تاریخ 

سپس پرونده هاي بیماران به تدریج از ثبت گردید، 
مراکز بایگانی بیمارستان هاي فوق الذکر دریافت شده 

اطالعات استخراج . و دقیقاً مورد بررسی قرار گرفت
 ط نرم افزار ــل توسـلیــزیه و تحــس از تجــده پــش

 SPSS vol.18واضح است که دقت . پردازش گردید
 وابسته به دقت گزارشاتی است ،دست آمدهه اطالعات ب

عنوان مثال جهت ه ب. که در پرونده ها موجود است
 :بررسی عالیم بالینی بیماران، منبع اطالعات ما شامل

 خالصه ، گزارشات سیر بیماري و نیزها شرح حال
ت ها پرونده هاي بیماران، که توسط انترن ها و رزیدن

  . دثبت شده است، بو
  ي پژوهشیافته ها

 97دست آمده از بررسی پرونده هاي ه ب نتایج
 65داد ــبیمار مبتال به کاوازاکی نشان می دهد تع
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مذکر بودند )  درصد33( نفر32مونث و )  درصد67(نفر
 1 به 2مونث تقریباً که نسبت تعداد بیماران مذکر به 

در گروه )  درصد77( نفر75از کل بیماران . می باشد
 نفر 16تعداد .  سال قرار داشتند5کمتر یا مساوي سنی 

 1/3( مورد6 سال و 10-6در گروه سنی )  درصد5/16(
 باالترین . سال بودند10در گروه سنی باالي ) درصد

لینی، در معاینه با.  ساله بود13 مربوط به یک بیمار سن
)  درصد2/7( نفر7 ، بیمار کاوازاکی97در سمع قلب از 

)  درصــد8/92( نفر90عداد ــداراي سوفل قلبی و ت
از بررسی گزارشات . دــوده انــرمال بــمع نــداراي س

 50 ، بیمار فوق97اکوکاردیوگرافی موجود در پرونده 
دیوگرافی وکارــزارش اکــداراي گ)  درصد5/51(پرونده

)  درصد33 (32تعداد ري قلبی و ــدون درگینرمال ب
ر  فاقد ه ) درصد5/15( پرونده15د، مورد غیرطبیعی بو

 8/31( 32عداد از ت . دنگونه گزارش اکوکاردیوگرافی بود
مذکر و )  درصد5/62( نفر20، مورد بیمار قلبی) درصد

مونث بودند که نسبت پسران )  درصد5/37( نفر12
 22 ، قلبی از این تعداد بیمار. می باشد1  به7/1تقریباً 

 سال و 5از در گروه سنی کمتر )  درصد8/68(نفر
در )  درصد9/21( نفر7، تعداد مساوي آن قرار داشتند

 در گروه ) درصد4/9( نفر3 سال و 10 تا 6گروه سنی 
ن با ــ، باالترین سودندــال بــ س10االي ــی بــسن

 شماره جدول(. ساله بوده است5/11ی ــیري قلبــدرگ
1(  

بی گزارش شده توسط ـــري قلیـــانواع درگ
دچار )  درصد8/71( مورد23 : شاملاکوکاردیوگرافی

)  درصــد2/31(وردــ م10وژن، ــیـال افــاردیــکـپری
)  درصـد2/31(وردــ م10، )MR(رالــتــایی میــنارس

)  درصد6/15( مورد5 ،)TR(تریکوسپید رگورژیتاسیون
)MVP (مورد2روالپس، میترال والوپ )دچار ) درصد2/6 

)  درصد62(وردـم و 20) AS(وزیسـنئــک استــآئورتی
. ودــون بــورت دیالتاسیــصه ري بــکرونیري ــدرگ
 روز 10دت ــمه  بIVIgاران با ــمــد بیــص د درــص

ا ــوارض و بــــدون عــــ و بدــدنــــ شانــدرم
دول ــج(.دــده انــص شــرخــل مــبودي کامــبه
  )2ماره ــش

  
  کاوازاکی بیماري به مبتال افراد کرونري در هاي یافته فراوانی درصد و  تعداد.1  شمارهجدول

  جنس، سن و بیمارستان حسب بر مطالعه مورد 

  یافته ها              
  )  نفر97(کل بیماران کاوازکی  )  نفر32(بیماران با درگیري قلبی  متغیر

  درصد  عدادت  درصد  تعداد  دختر
  %0/33  32  %5/37  12  پسر
  %0/67  65  %5/62  20   سال5زیر 
  %3/77  75  %8/68  22  سال10-6

  %5/16  16  %9/21  7  سال10باالي 
  %2/6  6  %4/9  3 بیمارستان امام حسین

  %5/16  16  %9/21  7 بیمارستان مفید
  25  1/78%  81  5/83%  

  
   گزارش شده توسط اکوکاردیوگرافییدرصد فراوانی انواع درگیري قلب . 2 شماره جدول

 
 عوارض ) نفر97( کاوازاکیدرنسبت  ) نفر32( اختالالت قلبیدرنسبت  کل ) نفر106(بیمارستان مفید  ) نفر23(امام حسین
1 1 2 3/6% 5/2% Coronary artery dilatation 
1 1 2 3/6% 5/2% AS 
1 4 5 6/15%  2/6% MVP 
2 8 10 3/31% 3/12% TR 
4 6 10 3/31% 3/12% MR 
3 20 23  9/71% 4/28% PE 
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   نتیجه گیري وبحث
اري کاوازاکی در ــس بیمــسیدانــبا افزایش ان

هاي اخیر باید توجه داشت که ممکن است بعضی  سال
از عوامل عفونی ناشناخته یا حساسیت ژنتیکی در این 

در این مطالعه بیشتر روي . مسئله نقش داشته باشند
تمرکز ایجاد شده بر اثر بیماري کاوازاکی ضایعات قلبی 

.   و سیر درمان آن مورد پیگیري قرار گرفتگردید
که  به یک می باشد 7/1نسبت پسران به دختران 

اري از مطالعات مشابه، فراوانی آن در جنس یهمانند بس
 بیماران مبتال به ضایعه قلبی نسبت  در،مذکر بیشتر بود

انجام الی که در مطالعه در ح می باشد 1/2پسر به دختر 
، در 1/3 در تونس ،109شده در کرمانشاه این نسبت 

 گزارش 3/2، در تهران 1/2، در فارس 2لهستان 
  سن درصد بیماران، 77 ).13،14،15،16(،گردیده است

خوانی   داشتند که با مطالعات دیگر هم سال5زیر 
 قلب  درصد9/32از کل بیماران . )13،16،17(،دارد

ود که یک و یا چند نوع بیماري قلبی داشتند گرفتار ب
 بیماران قلبی را شامل می شدند که  درصد5/62پسران 

در این مطالعه مانند سایر مطالعات قلب پسران درگیري 
  . قلبی بیشتري داشتند

  درصد7/68 سال 5بیماران با سن کمتر از 
 8/21.  بیماران مبتال به مشکل قلبی را شامل می شوند

 نیز باالي درصد 3/9 ساله بودند و 10-6ها   آندرصد
ترین نوع گرفتاري  شایع.  سال را شامل می شد10

 7/22(قلبی در این مطالعه پریکاردیال افیوژن بود
و بعد آن  باالترین درگیري قلبی را دبالتاسیون ) درصد

 بسیار کم گزارش شده و درصد 1/2 عروق کرونر
)  درصد2(تتنگی دریچه آئورکمترین درگیري قلبی 

  بسیار مناسب بوده وIVIgپاسخ به درمان . بوده است
در این . مانع درگیري زیادتر عروق کرونر گردیده است

مطالعه آمار درگیري عروق کرونر نسبت به مقاالت و 
  اتــزارشــایر گــب بسیار ناچیز بوده است و با ســکت

ترین گرفتاري قلب در  ایعــرا شــخوانی ندارد زی هم
بیش از . وازاکی مربوط به کرونري آرتري بوده استکا

اکوکاردیوگرافی نرمال )  درصد5/51(نیمی از مبتالیان
یک از بیماران به درگیري هاي  داشتند که تاکنون هیچ

وخیم قلبی مانند آنورسیم و میوکارد دچار نشده اند و 
بیشترین عارضه ثبت . مرگ و میري اتفاق نیافتاده است

 ها پریکاردیال افیوژن بوده و پس از آن شده در پرونده
 پروالپس میترال ،MR-TR(به ترتیب درگیري میترال

متاسفانه با ترخیص . و تنگی دریچه آئورت می باشد
ماران کامالً قطع ــی ما با بیــ ارتباط اطالعات،بیماران

می گردد و از آینده و سرنوشت این بیماران و یا ابتالي 
کاوازاکی هیچ گزارشی در ها به بیماري  مجدد آن
ت که ــد اســ امینمــی گــردد،ا درج ــپرونده ه

دست اندرکاران محترم سیستم جمع آوري اطالعات 
تري ارائه دهند تا پیگیري بیماران و اطالعات  کامل

درج شده در پرونده کامل تر شده و بیشتر قابل استفاده 
 ت پور وــقیق حکمــان طور که در تحــ، و همباشد

همکاران نشان می دهد، می توان با حساس نمودن 
مشارکت کنندگان در امر پی گیري قدم هاي شایانی در 

گرفتاري قلبی در در این مطالعه ). 21(،این راه برداشت
  و موارد بوده3/1کودکان مبتال به کاوازاکی تقریباً 

حداکثر گرفتاري .  برابر دختران گرفتار بودند2پسران 
 سال و بیشترین نوع گرفتاري 5 زیر قلب در کودکان

انه  پیشگیر هايبا انجام درمان. پریکاریال افیوژن بود
ه  می توان از مرگ و میر بیماري بMI ه باــدر رابط

چنین با اجراي  ، همدلیل عوارض شدید قلبی کاست
برنامه بازتوانی قلبی می توان به بهبود کیفیت زندگی 

   . این بیماران کمک نمود
  اريسپاسگز

این مقاله با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی تهران و شهید بهشتی اجرا  

 .شده است که کمال تشکر را در این رابطه می نماییم
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Abstract 
Introduction: Kawasaki disease happens 
mostly in children less than 5 years of age 
and presents itself as an acute and self-
limiting disease with world wide spread. 
One of the important consequences of this 
disease, if undetected, is the cardiovascular 
morbidity that caused by the disease. The 
aim of this study was to determine demog-
raphic findings about cardiovascular afflict-
tions in Kawasaki patients.  
 
Materials & Methods: The study was a 
descriptive and retrospective study and data 
were provided through reviewing of medi-
cal records of Kawasaki patients who had 
been hospitalized between 1998 to 2003 at 
Imam Hossein and Mofid Children's Hosp-
ital.  
 
Finding: In the aforementioned period, 97 
patients with Kawasaki disease were hospit-

alized in two centers, 65(67.1%) males and 
32(32.9%) female). 75(77.3%) patients we-
re under the age of 5 years and 22(22.7%) 
were older than 5 years. 32(32.9%) patients 
had one or more heart involvements. The 
number of patients with heart involvements 
were 20 males (62.5%) and 12 females 
(37.5%). The most heart involvements were 
pericardial effusion (23.7%) and the least 
heart involvements were coronary artery 
dilation and aortic stenosis(2%). 
 
Discussion & Conclusions: Timely diagn-
osis and preventive treatment can prevent 
the complications of Kawasaki disease. The 
cardiac rehabilitation program could impro-
ve the life quality of the patients. 
 
Keywords: children, heart disease, Kawasa-
ki disease, vasculitis 
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