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Ατνπη νόσος Kawasaki σε εντεκάχρονο αγόρι:
ένα ιατροδικαστικό περιστατικό

Βλαχοδημητρόπονλος Δ.Γ., Γούτας Ν .Δ ., Σ α κ ιλ λ ιά δ η ς  Ε .Ι., Λέω ν Γ.Δ., 
Σπηλιοπούλον Χ.Α.

Atypical Kawasaki J i i t t iu  in an eleven year o ld  boy: a forensic case 
Vlachodimitn>poulas D.G., Goutas N.D., Sakelliadis E.I., J.eon G.D., Spiliopoulou CA. 

Department of Forensic Medicine & Toxicology. Medical Faculty. National
& Kapodistrian University o f Athens. Greece

Kawasaki disease is more common in 6- month to  5 -year-o ld  children, presenting 
as prolonged fever oj unknown origin (FUO), conjunctivitis, oral erythema, lower 
limb edema and neck lymphadenopathy. We present a case o f  an  l l  M-year-oid 
overweight boy who was treated in a Children's H ospital fo r  approxim ately 3 weeks 

for FUO. The patient presented glomeruloneprhitis a n d  m elcna an d  was admitted 
to the Intensive Care Unit where he died. An au topsy  w as perform ed and tissue 
samples were taken for histopathological examination. A t post-m ortem  examination 
oral erythema and multiple skin rashes m ostly in the low er extrem ities were seen. 
The abdominal cavity was filled with blood and serous fiu id . O n the heart surface, 
multiple red spots were observed along the coron ary  arteries. Histopathologic^ 
examination revealed multiple foci o f  hem orrhagic necrosis in the coronary arterul 
wall with prominent neutrophilic infiltration. S im ilar fo c i were fo u n d  in small to 
medium sized abdominal arteries. Early recognition a n d  trea tm en t o f atypical or 
incomplete forms o f Kawasaki disease, which are m ost com m on in young infants, 
is very important. If left untreated, they m ay lead  to coron ary  a rte ry  abnormal! 
ties with a potential for myocardial infarctions, a n eu rysm  fo rm a tio n , and sudden 
death.

Key words: autopsy, atypical Kawasaki d isease, co ro n a ry  thrombosis

Η νόσος, Kawasaki εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας μεταζν 6 μηνών mu 5 
ετών, συνήθως ως παρατεταμένο εμπύρετο αγνώ στου αιτιολογίας, επιπεφυκΐτώα. 
ερύθημα στόματος, οίδημα κάτω  άκρω ν και τρ α χ η λ ικ ή  λεμφαδενοπάθαΛ  
ΙΙαρουσιάζεται η περίπτωση ενός υπέρβαρου πα ιδ ιού, η λ ικ ία ς  I HA fni’v, ro 
οποία νοσυλεντηκε σε Νοσοκομείο ΙΙα ίδω νμε π α σ α τετα ιιένο  εαπύοετο διάρκεια*.



. ,/Μ<ιμάΑι«·ν <) aoih ν //ς  εμφάνισε σνμπτώμα'
»<;Λ<μ »4«. μ  νώόΗι. MM ιίσήχΟη στη Μονάδα I 
juin' b/O Λα νεργήθηκι νεκροψία-νεκροτομή 
tin ιαιυιιαΘαλογική ιΙ,έιαοη. To χαρακτηρισιο ■ 
τεγγιιΐΐιδα *a i η Θρόμβωση νέκρωση τον τοιχώμα 
Λκι,τι.'/'/Ο tai η σημασία π/ς έγκαιρης διάγνωσιμ 
ή αιιλών μορφιάν ι»/ς νόσοι* Kawasaki, σννηθί ... -■« :μ 
Μ Kawasaki αν μείνει χωρίς Θεραπεία μ ν α  .:.
Twv nt»ιγανιαίων αγγι Ιων με πιθανά ενδεχόμενα ιυ έμφ,.. κ)’(· .„.
Π» όχημα ιιομό ανι υρυσμάτων και τέλος, τον αιφνίδιο Θάνατο.

Λ έξιΐς  κ λ α δ ιά : νι κροτομ ική  μελέτη , άτυπη νόσος Καννωα:-;ι, ϋρόμβωα:: 
σιιφανιαίων αγγείων
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II νόσος Kawasaki (Κ Ι)) είναι μια οξεία  
,ιί'ΤΟΠίμιυριζόμι νη αγγειίτιδα της βρεφικής 
και παιδικής ηλικίας, η οποία  είναι πλέον το 
κιπιίοχήν α ίτ ιο  επ ίκ τη τη ς  κα ρ δ ια κής  νόσου  
οι χώρες όπως οι I IIΙΑ και η Ιαπωνία*. Τα 
επιδημιολογικά στοιχεία ποικίλλουν στον ανα
πτυγμένο κόσμο, μι την Ιαπωνία να  εμφανίζει 
δικαπλάσια ποσοστά εμφάνισης σε σχέση με 
τις III ΙΑ και 30 φορές περισσότερα σε σχέση  
μι την Αυστραλία' *. Στον Ιαπωνικό πληθυσμό, 
η θνησιμότητα σε νεαρά αγόρια  με επιπλοκές 
ΚΙ) είναι 2.Η φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση  
με το γι νικό πληθυσμό, ενώ η θνητότητα στα 
κορίτσια ή ακόμη και το σ ύ νο λ ο  αγοριώ ν και 
κοριτσιών χωρίς καρδ ιακές επ ιπλοκές δεν 
εμφανίζονται α υ ξη μ ένα 4 Λ. Ε πιπρόσθετα , η 
θνητότητα, κατά π ο λ λ ο ίς  εξαρτώ μενη  α πό  
την ηλικία, εμφανίζει τις μέγιστες τιμές της σε 
Μψί ηλικίας κάτω του ενό ς  έτο υ ς7.

Παρά την άγνωστη α ιτιολογ ία  της νόσου, 
ενοχοποιείται π ιθανός λ ο ιμ ο γ ό νο ς  π α ρ ά γο 
ντας. Τυπικά, τα παιδιά ξαφνικά εμφανίζουν 
ψοτύρε το με σημεία φ λεγμονής των β λεννογό-  
WV που εξελίσσονται κατά την πρώτη εβδο- 
ράβα της νόσου*. Οι εργαστηριακές εξετάσεις  
Φοιίιι Κύπτουν μια εκσεσημασμένη σύστη μ α- 
Φ ήφλεγμονώδη αντίδραση. Περίπου 20-25% 

>Φνασθενών ΚΙ) χωρίς θεραπεία , αναπτύσ- 
βλλοιώσεις των σ τεφανια ίω ν αγγείω ν

2·4ά ν6υ νο  για έμφραγμα, ανευρύσμ ατα  και 
9 μ 6κ) θάνατο*.

■ ttO Y llA L H  ΙΙΕΡΙΣΤΛΤΙΚΟΥ 

^Η φ<ντεχάχρονο παιδί νοσηλεύθηκε σε Νο

σοκομείο Παίδων με παρατεταμένοεμπύρετο 
αγνώστου αιτιολογίας και αιματουρία. Από το 
ιατρικό ιστορικό, ο ασθενής στην ηλικία των 6 
ετών υπέφερε απόοστεοχονδρίτιδα. Τα κλινικά 
ευρήματα κατά την εισαγωγή του ασθενούς 
στο νοσοκομείο περιελάμβαναν παχυσαρκία με 
ειδική κατανομή και έντονη ωχρότητα του δέρ
ματος και των βλεννογόνων. Κατά τ ο  αρχικό 
στάδιο της νοσηλείας, η αιματουρία παρέμενε 
αμετάβλητη και τέθηκε η υποφία σπείραμα- 
τονεφρίτιδας με λευκωματουρία και συνοδό 
οιδήματα κάτω άκρων. Ο ασθε νής σταδιακά 
παρουσίασε λευκοκυττάρωση με αυξημένα 
επίπεδα CR.P και ΤΚΕ, άμεση Coombs θετική, 
ενώ στη συνέχεια παρουσίασε ταχύπνοια και 
κρίσεις άσθματος. Υπεβλήθη σε triplex καρδιάς 
στο οποίο διαπιστώθηκε μια μικρή αύξηση του 
περικαρδιακού υγρού. Οι θεράποντες ιατροί 
υποπτεύθηκαν ότι η νόσος του ασθενούς ήταν 
πολύ-οργανικής αυτοάνοσης αιτιολογίας και 
προγραμμάτισαν άλες τις αναγκαίες ιατρικές 
εξετάσεις.

Έπειτα από δύο εβδομάδες, ο ασθενής πα
ρουσίασε μελαινες κενώσεις και έντονο κοιλια
κό πόνο. Διακομίσθηκε στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας ( Μ Εθ) καθώς ήταν πλέον ασταθής. 
Με την είσοδό του στη ΜΕθ. ο ασθενής πα
ρουσίασε συγκοπτικό επεισόδιό, οπότε έγιναν 
προσπάθειες για καρδιοαναπνευστική ανα
ζωογόνηση για 45 περίπου λεπτά χωρίς όμως 
επιτυχές αποτέλεσμα.

Το πτώμα απεστάλη την επόμενη ημέρα στο 
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού I Ιανεπιεπημί - 
ου Αθηνών. Κατά τη νεκροψία, η ωχρότητα του 
δέρματος και των επιπεφυκάτων, το στοματικό 
ερύθημα καθώς και πολλαπλά εξανθήματα στα
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xdtw άκρα ήταν ιμφανη. M ftX l ατη θν^χικική  
νκλστηηι διαπιστώθηκε παρουσία ελ ιυθέραυ  
αίματος. Μ μακροσκοπική εξέταση των ττντν- 
Ι« Η ν * δεν αποκάλυψε ιδιαιττρα ευρήματα. 
Ανηθέ τα. οντή της καρδιάς. κο τέδειξτ την  
αύξηβη Τού δκϊστάστωΐ' και του βάρους της  
(3 Ι(ήφ ) και την παρουσία πολυάριθμων ερυ  
δρύφάιων εστιών επί της πορείας των πτεφανν 
ακαν αγγείων (Η κ Ι).Μ έσ α  στην περίτοναίκή  
κοιλότητα πφρατηρηθηκτ ποσότητα ελευθέρου  
ώματυς τιώ η χοληδόχος κύστη περιείχε α ι- 
ματοπηγματα. Διογκωμένοι λεμφαδένες δεν  
ανευρίθηκαν στον τράχηλο, τη θωρακική και 
την κοιλιακή κοιλότητα.

I I  κττοπαύολογική εξέταση της καρδιάς  
ίδτιξε διάμτσο οίδημα καθώς κα ι περιοχές 

θρόμβωσης των στεφανιαίων αγγείων με δι- 
ατοιχωματική πυκνή πολύμορφο πυρηνική  
φλεγμονώδη διήθηση (Ε ικ. 2) και νέκρωση 
του Τοιχώματος (Ε ικ. 3). Στους πνεύμονες  
παρατηρήθηκε συμφόρηση, μ ικ το ύ  τύίϊου 
φλεγμονώδης διήθηση στα κυφ ελιδ ικά  δ ια - 
φραγμάτια και εστιακά, πνευμονικό ο ίδημα  
με κινητοποίηση των κυφελιδικων μακροφά· 
γων. Στο ήπαρ διαπιστώθηκε έντονη διάταση  
των κολποειδών και διάχυτη φ λεγμονώ δης  

Αηθηση. μικτού τύπου. Η χοληδόχος κύστη

Κιεάνα I. Μακροσκοπική αποφη καρόιας κατά 
τη Λ»*ί*·>ιια τη*. ντκροφίας*ντκροτομής. Δι· 
ακρινοίται πολυάριθμες ερυθροφαιες εστίες

Εικόνα 2. Φλεγμονώδης διηθη· 
φή τοιχώματος στεφανιαία- α, 
χΙΟΟ).

Εικόνα 3. Εικόνα νεκρωτικηςαγγτυτΛκ'δ-Γ. 
χ25).

εμφάνισε αλλοιώ σεις ενεργόν χολοκνσττ-Ακ. 
ενώ στον καρακειμε ν< > λιπώδη ιστα. σε ιβς>». 
ή μεγαλυτερι > υ μεγέθους αγγεκικους «λαόν» 
παρατηρήθηκε θρόμβωση του αυλόν κα «■> 
να νεκρωτικης αγγειίτιδας. Οι νεφρά tape*· 
ασαν ελαφρού. κυρίως. βαθμού, μαετιχ -rv> 
φ λεγμονώ δη διήθηση στα σχειραμιτ^ 
και ήπιες αλλοιώ σεις διάμεσης νεφρίτιδας1'* 
λοιπό καρέγχυμα.

Συμχερασματικα. ηαιτιατσυθανατιχ 
η θρόμβωση των στεφανιαίων αγγτκΛ -  
τοκος της ντχρωτικης αγγειίτιδας στα xkxv 
άτυπης νόσου Kawasaki. όπως tpoovvt a» 
τη συνολική μελέτη του «ρτστατικον

T V 7 U T U V I I
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' ιση ης ιατολογικές αλλοιώσεις των αγγείων
-ς καρδιάς’ και τη διάρκεια που έχει η νόσος

„ς τη στιγμή του θα νά του 10. Τα χαρακτηρι-
? :χά του σταδίου I (0-10 ημέρες) είναι οξεία
• ^αγγειίτιδα και αγγειίτιδα των τριχοειδών 
u:i των μικρών αρτηριών, περιλαμβανόμενω ν  
u ν vasa vasorum των τριών μειζόνω ν στε- 
,ννίαίων αρτηριών (Μ Σ Α )10·". Θ άνατοι που  
.••.•μβαίνουν στο πρώτο δεκαήμερο της νό σ ο ν  
,φσλονται κυρίως σε μυοκαρδίτιδα” , ω στόσο  
•.φατηρούνται σπάνια".

Ιο  στάδιο II (12-28 ημέρες) της Κ Ι)  χαρα
κτηρίζεται από παναγγειίτιδα και περιαγγειί- 
πδατων Μ ΣΑ " καθώς και από ανευρύσματα 
ω σχηματισμό θρόμβων σε κλάδους των στε- 
M\waiu>v αρτηριών10. Μ υοκαρδίτιδα, πηκτική 
ύψωση, βλάβες του επαγωγικού συστήματος, 
πρικαρδίτιδα καθώς και ενδοκ αρδίτιδα  με 
(χίψιδίτιδα είναι βλάβες που  παρατηρούνται 
αρκετά συχνά1’. Να σημειωθεί ότι οι περισ- 
οοτεροι θάνατοι από KD παρατηρούνται στο 
στάδιο II11.

Κατά τη διάρκεια του  σταδίου I I I  (28-40 
ημέρες), αναγνωρίζεται ανάπτυξη κοκκιώδους 
«πουστους ενδοαυλικοϋς θρόμβους α λλά  και 
των τοιχωμάτων των Μ ΣΑ '“. Συχνά, παρατη- 
ρείται η απουσία φ λεγμ ονή ς στα τριχοειδή". 
Η πλειονότητα των θανάτων στα στάδια II και 
(Π οφείλονται σε ισχαιμική καρδιοπάθεια. ρήξη 
ανευρυσμάτων και μυοκαρδίτιδα12.

λϊομα στο στάδιο IV (>40 ημέρες) της 
KD παρουσιάζουν ουλοποίηση με σημαντική 
στένωση των ΜΣΑ. Το στάδιο IV αναφέρεται 
επίσης ως στάδιο επούλωσης0. Τα παθολογι- 
«ά ευρήματα του σταδίου IV περιλαμβάνουν 
σχηματισμό ουλώδους ιστού με αποτιτανώσεις 
αα σχηματισμό παράπλευρης κυκλοφορίας 
«οναποφραγμένου τμήματος της στεφανιαίας 
φπρίας, εκσεσημασμένες ανωμαλίες του έσω 
jpnbva των αρτηριών, σχηματισμό ουλής και 
^χννση του έσω χιτώνα της ανευρυσματικής 
ηρεηρΐας, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή ισχαιμία 
λόγω ανεπάρκειας των στεφανιαίων, σοβαρή 
στένωση των ΜΣΑ. ίνωση του μυοκαρδίου, 
ήρηκή νέκρωση του επαγωγικού συστήματος, 
βδοΗορδιακή ινοελάστωση και τελικά, απου- 
σί^φλεγμονής1'. Τα κυριότερα αίτια θανάτου 
^στάδιο IV της KD είναι το έμφραγμα του 
Ι^ΗΙρδίου και η μυοκαρδιακή ισχαιμία λόγω  
liffclirnrrtfifri'r. των στεφανιαίων". 
(ΉΪ&ενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής σε 
■■4 περιστατικά έγει αποδείξει ότι η  πλει-

επιπ>
ή ακ<>
παρο'
οτατι»
σαν <
ανωμ
Ορισμι ,, ......
λόγΐΧ* . Ι\ VQ
εμφαν ,·, κρώ· -ένα ·?ρι
οτατι·· >υ 1ν.<

Από , .· αρχική ιης περιγραφή στην Ιαπω 
via και μετά, η KD έχει αναφερθεί σε σχεδόν 
όλες τι«. χώρες. Η βασική παθολογία είναι 
αγγειίτιδα όλων των αγγείων, κυρίως όμως 
των στεφανιαίων. Η διάγνωση βασίζεται σε 
ευκόλως αναγνωρίσιμα κλινικά σημεία. Πέντε 
ημέρες εμπύρετου και τουλάχιστον τέσσερα 
από τα ακόλουθα πέντε κλινικά σημεία απαι
τούνται για να τεθεί η διάγνωση της KD: αυχε- 
νική λεμφαδενοπάθεια, πολύμορφο ερύθημα, 
στοματοφαρυγγικές αλλοιώσεις, επιπεφνκίτιδα 
και αλλοιώσεις στα άκρα, όπως ερύθημα και 
οίδημα των χεριών και των ποδιών. Η συνήθης 
διάρκεια της νόσου είναι 6 με Μ εβδομάδες. 
Ν έες βλάβες πέραν του προαναφερθέντος 
χρονικού ορίου σπανίζουν1’ ·11’.

Η συχνότητα της άτυπης μορφής της KD, 
κατά την οποία οι ασθενείς παρουσιάζουν 
λιγότερα από τέσσερα από τα προαναφερθέ- 
ντα κλινικά σημεία, ολοένα και αυξάνεται. Το 
περιστατικό αυτό κατατάσσεται μάλλον σε 
προχωρημένο στάδιο II KD. Παρουσιάζει δε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αφορά σε εντε- 
κάχρσνο αγόρι, πράγμα αρκετά σπάνιο. Είναι 
μάλιστα αρκετά πιθανό οι περισσότεροι κλινι
κοί ιατροί που αντιμετώπισαν το περιστατικό 
να μην είχαν στο παρελθόν συναντήσει τέτοια 
περίπτωση.

Τα συμπτώματα από το ουροποιογεννητικό 
σύστημα σε KD είναι σπάνια, ιδίως η νεφρική 
εμπλοκή η οποία δύναται να επιβεβαιωθεί 
μόνο με διενέργεια βιοψίας. Το οξύ κοιλιακό 
άλγος είναι επίσης σπάνιο σε KD. οφείλεται 
δε σε μεσεντέρια αγγειίτιδα (η οποία όμως 
συνήθως παραμένει ασυμπτωματική). Η πνευ· 
μονική συμμετοχή με παρεγχυματική φλεγ
μονή (εξαιτιας της οποίας παρατηρήθηκαν τα 
επεισόδια άσθματος και δύσπνοιας), είναι και 
αυτή σπάνια σε KD. Στην πραγματικότητα 
μόνο τα ευρήματα από την (στοπαθολογική 
εξέταση της καρδΐας ήταν αναμενόμενα σε 
περιστατικό KD.
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f,n n < n u  >« μίΝ*·) σ υχνόΐηω  <” η  Χ“’,μ  μσ< 
kin iH'Vinus σηανίως tlttctoi στη δ ιαφ ορική  
Μ γχ^Ηΐη I πιπρόσΟι to . fttV «Ιναι απ όλυτο  
«Μι rtbM ·»! «to»»»'t«εμφανίζουν εμ πόρετο πριν 
τηναναγχχάρωη ιηςβλάβης ιωνατε«ρανιαΙ«αν 
«lypiu’v Ολ«ς αυτίς οι π εριπτύξεις πι»νήθω< 
tfcpawttMvtoi us εμ πυρείο αγνώ στου α ιη ο -  
Κογι«Ν

Χυν«π«ί>ς. κάθε παιδίατρος πρίπει π άντοτε  
νοδ»ιρ«υνά πίριοηιτικεΤ που πληρούν τα  κ ρ ι
τήρια της Κ Π  μι μεγάλη προοοχή. ακόμη και 
««την περίπτωση που η ηλικία του α σ θενο ύς  
όνοι με γολυτερί) της αναμενόμενης. Ιδ ια ίτερο  

π,μ'nu ν«ι δ««0ε( ακόμη και οε π εριστα
τικά που πληρούν μιρικά μόλις από αυτά  τα  
κριτήρια. καθώς μόνο με α υ τό ν  το ν  τρόπ ο  
δύναται to  επιτευχθεί η ελαχιστοποϊηση των  
διαφυγήν των πιριστατικώ ν και να  α π ο φ ευ 

χθούν οι τραγικές τους συνέπειες.
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