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Kawasaki hastalýðý: 11 vakanýn deðerlendirilmesi
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SUMMARY: Özyürek AR, Ülger Z, Levent E, Gürses D. (Department of
Pediatrics, Ege University Faculty of Medicine, Ýzmir, Turkey). Kawasaki disease:
evaluation of 11 patients. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47:
167-171.
Kawasaki disease, preferentially affecting children younger than five years of
age, is a vasculitis characterized by fever, rash, cervical lymphadenopathy,
conjunctival congestion, and oral cavity and hand-feet changes. The most serious
complication is coronary artery aneurysm. In this study, 11 children (3 girls,
8 boys) with Kawasaki disease, diagnosed in Ege University Hospital
Department of Pediatrics between 1999 and 2003 were evaluated. At admission,
mean age was 3.5 ± 2.7 (1-9) years. At the time of diagnosis, eight (73%)
patients were under five years of age and the mean duration of disease was
8.2 ± 2.0 (6-13) days. Fever was present in all patients. The second most
commonly seen sign was oral mucosa changes, present in 10 (91%) of the
patients. In three (27.2%) of the patients, coronary artery pathology was
observed. All patients diagnosed as Kawasaki disease were treated with
intravenous immunoglobulin and acetylsalicylic acid. Resistance to intravenous
immunoglobulin was seen in only one patient. In this patient, recurrence with
cardiac tamponade occurred. A heightened awareness of Kawasaki disease can
prevent the development of serious cardiovascular complications by facilitating
early diagnosis and treatment.
Key words: Kawasaki disease, fever, vasculitis, coronary artery aneurysm.
ÖZET: Kawasaki hastalýðý, özellikle beþ yaþýn altýnda sýk görülen ateþ, döküntü,
eksüdatif olmayan konjunktival konjesyon, servikal lenfadenit, aðýz içi ve elayak deðiþiklikleri ile karakterize bir vaskülittir. Hastalýðýn en önemli
komplikasyonu koroner arter anevrizmasýdýr. Bu çalýþmada, 1999-2003 yýllarý
arasýnda Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
Anabilim Dalýnda Kawasaki hastalýðý tanýsý alan 11 vaka deðerlendirildi.
Hastalarýn üçü (%27) kýz, sekizi (%73) erkekti. Baþvuru sýrasýndaki ortalama
yaþ 3.5 ± 2.7 (1-9 yýl) yýldý. Taný sýrasýnda (%73) beþ yaþýn altýndaydý. Baþvuru
anýnda ortalama hastalýk süresi 8.2 ± 2.0 (6-13) gündü. Ateþ hepsinde saptandý.
Ýkinci en sýk görülen bulgu oral mukoza deðiþiklikleriydi ve hastalarýn 10unda
(%91) vardý. Üç (%27.2) hastada koroner arterde patolojik bulgu vardý. Hepsine
intravenöz immünglobülin ve asetil salisilik asit tedavileri baþlandý. Birinde
intravenöz immünglobülin tedavisine direnç gözlendi. Hastalarýn hepsinde tedavi
sonrasý klinik ve laboratuvar bulgularý normale döndü. Birinde kardiyak
tamponat bulgularýnýn eþlik ettiði rekürrens geliþti. Kawasaki hastalýðýnýn iyi
tanýnmasý, hastalarýn erken taný alýp, tedavi edilmesini saðlayarak ciddi
kardiyovasküler komplikasyonlarýn geliþmesini engelleyebilir.
Anahtar kelimeler: Kawasaki hastalýðý, ateþ, vaskülit, koroner arter anevrizmasý.

Kawasaki hastalýðý ilk kez 1967 yýlýnda
Japonyada tanýmlanmýþ olan ateþ, döküntü,
bilateral eksüdatif olmayan konjunktival
konjesyon, servikal lenfadenit, el ve ayaklarda
þiþlik ve eritem ile karakterize bir vaskülittir1.
Çocukluk çaðýnda Henoch Schonlein

vaskülitinden sonra en sýk görülen ikinci
vaskülit nedenidir. Sistemik vaskülitle giden bu
hastalýkta, bazý hastalarda koroner-periferal
arteriyel anevrizma ve miyokard enfarktüsü gibi
komplikasyonlar görülebilir 2 . Ýngiltere ve
ABD'de çocuklarda en sýk edinsel kalp hastalýðý
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nedenidir. Tüm ýrklarda görülebilen hastalýðýn
yýllýk insidansý Japonyada 67:100.000 iken,
Amerikada 5.6:100.000dir. Japonya ve Asyada
daha sýk görülen hastalýk özelikle altý ay ile beþ
yaþ arasýndaki çocuklarda görülür. Ülkemizde
Kawasaki hastalýðýnýn insidansý tam olarak
bilinmemektedir.
Bu çalýþmada bölümümüzde Kawasaki hastalýðý
tanýsý alan ve izlemde olan 11 vakanýn klinik ve
laboratuvar bulgularý ile izlem sonuçlarý
deðerlendirilmektedir.
Materyal ve Metot
1999-2003 yýllarý arasýnda Ege Üniversitesi Týp
Fakültesi Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalýnda Kawasaki hastalýðý tanýsý
alan 11 vaka çalýþmaya alýndý. Hepsi KH taný
kriterlerine dayanarak taný aldý. Hastalarýn klinik
ve laboratuvar bulgularý, tedavi ve izlem
sonuçlarý geriye dönük olarak deðerlendirildi.
Bulgular
Hastalarýnlarýn üçü (%27) kýz, sekizi (%73)
erkekti. Baþvuru sýrasýndaki ortalama yaþ
3.5 ± 2.7 (1-9 yýl) yýldý. Taný sýrasýnda hastalarýn
sekizi (%73) beþ yaþýn altýndaydý. Dokuz
(%81.8) hasta akut, iki (%18.2) hasta ise
subakut evrede taný aldý. Baþvuru anýnda
ortalama hastalýk süresi 8.2 ± 2.0 (6-13) gündü.
Beþ (%45.4) hastanýn sonbahar mevsiminde
taný aldýðý tespit edildi. Hastalarýn ortalama yatýþ
süresi 16 ± 6 (7-28) gündü.
Antibiyotiðe yanýt vermeyen, beþ günden uzun
süren ateþ hastalarýn tümünde vardý. Ýkinci en
sýk görülen bulgu oral mukoza deðiþiklikleriydi
ve hastalarýn 10unda (%91) vardý. Eksüdatif
olmayan konjunktival konjesyon dokuz (%81.8),
servikal lenfadenopati sekiz (%72.7), el-ayak
deðiþiklikleri sekiz (%72.7), döküntü ise yedi
(%63.6) hastada gözlendi (Tablo I). Döküntünün genellikle ateþ ile baþladýðý, hastalýðýn
akut dönemi süresince devam ettiði ve iz
býrakmadan aniden solduðu görüldü.
Hepsinde huzursuzluk vardý. Ýkisinde özellikle
büyük eklemlerde artrit gözlendi. Eklem
tutulumu, tedavi ile birlikte sekel býrakmadan
düzeldi. Dört (%36.3) hastada perineal döküntü
ve deskuamasyon olduðu görüldü. Birinde
hastalýðýn akut döneminde BCG aþýsýnýn
yapýldýðý yerde eritem ve endürasyon olduðu,
tedaviden sonra bu bulgunun tamamen gerilediði izlendi.
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Tablo I. Kawasaki hastalýðý taný kriterleri ve
hastalarýmýzda görülme sýklýklarý: ateþ (5 günden
uzun) + aþaðýdakilerden dördü
Konjunktival konjesyon
Lenfadenopati
Döküntü
Dudak ve oral mukoza deðiþiklikleri
Ekstremite deðiþiklikleri

%81.8
%72.7
%63.6
%91.0
%72.7

Koroner arter anevrizmasý varsa dörtten daha az kriter taný
için yeterlidir.

Hastalarýn hepsi taný anýnda fizik muayene,
telekardiyografi, ve ekokardiyografi ile deðerlendirildi. Üçünde (%27.2) EKGde PR
mesafesinde uzama vardý. Hiçbirinde ST ve T
dalgasý deðiþiklikleri izlenmedi. Üçünde
(%27.2) ekokardiyografi ile koroner arter
tutulumu saptandý (Þekil 1). Bu hastalarýn
ikisinde koroner arter anevrizmasý, birinde
koroner arterde dilatasyon vardý. Koroner arter
dilatasyonlu hastada izlemin üçüncü ayýndan
itibaren bu patolojik bulgunun tamamen
gerilediði görüldü. Koroner arter anevrizma
boyutu her iki hastada da 8 mmin altýndaydý
ve beraberinde stenoz yoktu. Hastalarýn birinde
izlemin altýncý ayýnda anevrizma tamamen
geriledi; diðer hastada ise anevrizmanýn
küçülmekle birlikte devam etmekte olduðu
gözlendi. Koroner arter tutulumu olan ve
olmayan hastalarýn yaþ ortalamalarý arasýnda
istatistiksel anlamlý bir fark saptanmadý.
Hastalarýn hiçbirinde miyokardit gözlenmedi.
Bir hastada rekürrens sýrasýnda kardiyak
tamponat bulgularý ile birlikte perikardiyal
effüzyon geliþti (Þekil 2).
Hastalarýn tam kan sayýmlarý deðerlendirildiðinde, baþvuru sýrasýnda ortalama lökosit

Þekil 1. Parasternal kýsa eksen kesit ekokardiyografi
görüntüsü: Sol ön inen arterde dilatasyon.
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tümünde klinik ve laboratuar bulgularý tedavi
ile düzeldi. Yalnýzca bir hastada rekürrens
görüldü. Ancak rekürrens gösteren bu olguda
da tedaviye yanýt alýndý. Ortalama izlem süresi
24.8 ± 17.4 (3-53) aydý. Ölüm olmadý; izlem
süresince hastalarda herhangi bir patolojik
bulgu gözlenmedi.
Tartýþma

Þekil 2. Parasternal uzun eksen kesit ekokardiyografi
görüntüsü. Diyastol sýrasýnda sað yapýlara basý yapan
perikardiyal efüzyon.

sayýsý mm³ de 17550 ± 5865.2 (13200-30400),
ortalama hemoglobin düzeyi 10.2 ± 1.7 (6.311.8) gr/dl ve ortalama trombosit sayýsý mm³
de 766454 ± 267884 (420000-1192000) bulundu.
Akut faz reaktanlarýnýn belirgin yüksek olduðu
görüldü. Ortalama C-reaktif protein düzeyi
(CRP) 12.0 ± 7.5 (3.3-30.0) mg/dl, eritrosit
sedimentasyon hýzý ise 87.7 ± 21.6 (60-130)
mm/saat bulundu. Hepsinde izlem süresince
eritrosit sedimentasyon hýzýnýn 20 mm/saatin,
CRPnin ise 0.3 mg/dlnin altýna gerilediði
görüldü. Üç (%27.2) hastada steril piyüri, iki
(%18.1) hastada ise karaciðer fonksiyon testlerinde ýlýmlý artýþ saptandý.
Kawasaki hastalýðý tanýsý alan hastalarýn hepsine
intravenöz immünglobülin (IVIG) ve asetil
salisilik asit tedavileri baþlandý. IVIG 2 gr/
kgdan 10-12 saatlik infüzyon þeklinde verildi.
Birinde IVIG tedavisinden 48 saat sonra ateþ
yüksekliðinin devam etmesi nedeniyle IVIG
tedavisi tekrarlandý. Bu hasta, tedaviden bir ay
sonra rekürrens ile tekrar hastaneye yatýrýldý.
Rekürrens sýrasýnda hastada kardiyak tamponat
bulgularý da vardý. IVIG dirençli bu hastaya
perikardiyosentez sonrasýnda üç gün süre ile 30
mg/kgdan intravenöz metilprednizolon
infüzyon tedavisi uygulandý.
Asetil salisilik asit tedavisi baþlangýçta antienflamatuar dozdan (90-100 mg/kg/gün)
verildi. Ateþ geriledikten ve akut faz reaktanlarý
normal düzeye ulaþtýktan sonra doz antiagregan
doza (5 mg/kg/gün) düþüldü. Asetil salisilik
asit tedavisine en az altý hafta, koroner arter
tutulumu olan hastalarda ise bulgular tamamen
gerileyene kadar devam edildi. Hastalarýn

Batý ülkelerinde çocuklarda en sýk edinsel kalp
hastalýðý nedeni olan Kawasaki hastalýðýnýn
ülkemizdeki insidansý ve hastalýðýn seyri
hakkýnda yeteri kadar veri bulunmamaktadýr.
Kawasaki hasta-lýðýnýn ülkemizde ilk kez 1976
yýlýnda bir hastada bildirilmiþtir3. Daha sonraki
yýllarda, vaka sunumu þeklinde yayýnlar ile
birlikte hastalýðýn klinik ve laboratuvar
bulgularýnýn toplu olarak deðerlendirildiði
çalýþmalar yayýnlanmýþtýr4-8.
Kawasaki hastalýðý için tanýsal bir test bulunmamaktadýr. Taný klinik kriterlere ve sepsis
baþta olmak üzere diðer hastalýklarýn dýþlanmasýna dayanýr (Tablo I). Bu nedenle özellikle,
daha az sayýda taný kriterleri olan inkomplet
vakalarda tanýda çeliþkiler yaþanmaktadýr 9 .
Literatürde ateþ ve döküntünün önemli
nedenlerinden olan Kawasaki hastalýðýnýn, pek
çok bulaþýcý döküntülü hastalýðý taklit
edebildiði, bu nedenle bazý olgularda Kawasaki
hastalýðý tanýsýnýn atlanabileceði bildirilmektedir10,11. Taný kriterlerine göre inkomplet
olan vakalar, zaman içinde komplet vakalara
dönüþebilir. Bu nedenle özellikle beþ günden
uzun süren febril döküntülü hastalýðý olan her
çocukta Kawasaki hastalýðý ayýrýcý tanýda
düþünülmelidir. Ülkemizde seyrek görülen bir
çocukluk çaðý vasküliti olan Kawasaki hastalýðý
çok iyi tanýnmamakta ve sýklýkla enfeksiyon
hastalýklarý ile karýþabilmektedir12. Hastanemizde beþ yýllýk bir sürede 11 hasta Kawasaki
hastalýðý tanýsý aldý. Diðer serilerde de az sayýda
vaka bulunmasý hastalýðýn ülkemizde sýk
görülmediðini desteklemektedir8,12.
Ülkemizde Kawasaki hastalýðý olan hastalar geç
taný almaktadýr. Bir çalýþmada 22 hastanýn taný
sýrasýndaki ortalama hastalýk süresinin
16.4 ± 10.8 gün olduðu bildirilmektedir12. Bu
seride ise baþvuru anýndaki ortalama hastalýk
süresi 8.2 ± 2.0 (6-13) gündü. Kawasaki
hastalýðýnda erken taný ve tedavi oldukça
önemlidir: IVIG tedavisinin ilk on gün içinde
uygulanmasý, koroner arter anevrizmasý gibi
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yaþamý tehdit eden bir komplikasyonun
insidansýný %25ten, %4lere düþmektedir9-14.
Çalýþmamýzda Kawasaki hastalýklý 11 vakanýn
beþinin (%45.4) sonbahar mevsiminde taný
aldýðý belirlendi. Literatürde bulunan geniþ
serilerde hastalýðýn sýklýkla kýþ ve ilkbahar
mevsimlerinde görüldüðü belirtilmektedir12.
Hastalarýn büyük bir kýsmý (%73) literatürde
olduðu gibi beþ yaþýn altýndaydý. Erkek:kýz
oranýnýn literatürde 1.4/1 olduðu bildirilmektedir13. Çalýþmamýzda hastalarda erkek:kýz
oranýnýn 2.6/1 olduðu tespit edildi.
Hastalarýmýzýn klinik ve laboratuvar bulgularýnýn görülme sýklýðý, döküntü sýklýðý dýþýnda
diðer ülkelerden bildirilen veriler ile benzerlik
göstermektedir. Literatürde döküntünün %90
oranýnda görüldüðü bildirilmektedir9. Bizim
hastalarýmýzda döküntü daha az sýklýkta
(%63.6) görülen bir bulguydu. Kawasaki
hastalýðýnda artrit ve artralji %20-40 oranýnda
bildirilmektedir. Özellikle kalça, diz ve dirsek
gibi büyük eklemler etkilenmektedir. Çalýþmamýzda iki hastada (%18.2) büyük eklemlerde
artrit vardý.
Taný kriterleri arasýnda bulunmasa da huzursuzluk hemen her hastada bulunmaktadýr ve
önemli bir bulgudur. Onbir hastanýn hepsinde
huzursuzluk gözlendi. Huzursuzluðun mekanizmasý tam olarak bilinmemekle birlikte
aseptik menenjit varlýðý ile iliþkili olabileceði
düþünülmektedir14.
Taný kriterleri arasýnda olmayan, ancak Kawasaki
hastalýðý için oldukça spesifik olan bir diðer
bulgu da BCG aþýsýnýn yapýldýðý yerde eritem
ve endürasyon olmasýdýr. Onbir hastanýn birinde
bu bulgu saptandý. Hastalýðýn en önemli
komplikasyonu olan koroner arter tutulumu üç
(%27.2) hastada saptandý. Tedavi ile iki hastada
bulgular tamamen geriledi. Kasapçopur ve
arkadaþlarýnýn 12 serisinde koroner arter
tutulumunun %4.5 olduðu bildirilmektedir.
Hastalarýn laboratuvar bulgularý deðerlendirildiðinde, hepsinde akut faz proteinlerinin,
lökosit sayýsýnýn ve eritrosit sedimentasyon
hýzýnýn arttýðý görüldü. Genelde lökositoz,
normokorom-normositer anemi ve trombositoz
olduðu saptandý. Kawasaki hastalýðýnda steril
piyüri insidansýnýn %75 olduðu bildirilmektedir.
Çalýþmamýzda bu bulgu daha az sýklýkta
(%27.2) gözlenmiþtir.
IVIG antienflamatuar etkilidir ve içerdiði
nötralizan antikorlar, süperantijenlere T hücre
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yanýtýný engellemektedir. Aspirin ile birlikte
verilen yüksek doz IVIG tedavisi koroner arter
anevrizma geliþim riskini %4e düþürmektedir 14,15 . Bölünmüþ düþük doz IVIG
tedavisini (400 mg/kg/gün, dört ardýþýk gün),
tek bir infüzyonla verilen yüksek doz IVIG
tedavisi (2 gr/kg, 10 saat IV infüzyon) ile
karþýlaþtýran çalýþmalarýn meta-analiz sonucuna
göre, ikinci seçeneðin koroner arter anevrizmasýný önlemede çok daha etkin olduðu
açýkça görülmüþtür 16. Hastalarýn %15inde
ikinci bir doza ihtiyaç duyulabilir17. Hastalarýmýzýn birinde, ikinci doz IVIG tedavisi
verilmesi gerekli oldu.
Literatürde Kawasaki hastalýðýnýn rekürrens
oraný %0.8 ile %3 arasýnda deðiþmektedir18,19.
On bir hastanýn birinde rekürrens görüldü. IVIG
dirençli bu vakada metilprednizolon tedavisi
uygulandý. Kawasaki hastalýðýnda kortikosteroidlerin yeri tartýþmalý bir konudur. Ancak
son yýllarda IVIG ve aspirin tedavisine dirençli
hastalarda steroid tedavisinin etkili olduðu
bildirilmektedir20,21.
Sonuç olarak döküntü ve antibiyotiðe yanýt
vermeyen ateþ ile getirilen, özellikle beþ yaþýn
altýnda olan hastalarda, diðer döküntülü
hastalýklarý taklit edebilen Kawasaki hastalýðý
ayýrýcý tanýlar arasýnda düþünülmelidir. Bu
hastalýkta erken taný ve tedavi, ciddi kardiyovasküler komplikasyonlarýn önlenmesi açýsýndan
oldukça önemlidir.
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