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multi-( املجموعي املتعدد )vascularite inflammatoire( ميثل مرض الكوازايك التهابا حادا لألوعية الدموية

systémique( مجهول السبب. وقد وصف تاميسكو كوازايك ألول مرة يف اليابان سنة 1967 متالزمة رسيرية سميت 

متالزمة الغدة املخاطية الجلدية )syndrome adéno-cutanéo-muqueux( وهو الذي وضع وأنشأ ابتداء ا من 

الوصف األصيل ستة معاير رئيسية لتشخيص هذه املتالزمة. يكون التهاب األوعية الدموية سببا يف ظهور مضاعفات 

عىل مستوى القلب واألوعية، وغالبا ما تكون خطرية عند إصابة الرشيان التاجي وميثل هذا املرض السبب الرئييس 

ألمراض القلب املكتسبة عند الطفل.

يعد هذا املرض نادرا يف املغرب ولكن هناك احتامل لعدم تشخيصه بشكل جيد ويرجع ذلك إىل كرثة األعراض وجهل 

ملعايري التشخيص.

 )marqueurs biologiques spécifiques( تتمثل صعوبة التشخيص يف غياب إختبار أو وصامات بيولوجية نوعية

 atteinte( وميــكننا التشخيص املــبكر والعـــالج الفـــوري لهذا املـــرض مـــن الحـــد من إصـــابة الرشايني التاجية

coronariennes(  أو من ظهور عواقب.
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تعريف:

حموي   )vascularite febrile aigue( حاد  بالتهاب  الكوازايك  مرض  يعرف 

عىل  يؤثر  والذي  والرضيع  الصغري  الطفل  عند  الدموية  لألوعية  مجموعي 

 tropisme( تاجي  توجه  ذو  واملتوسط  الصغري  القطر  ذات  الدموية  األوعية 

.)coronarien

وبائيات:

الدول  � تعد  الرشق.  إىل  الغرب  من  الكوازيك  ملرض  الوبايئ  التدرج  يسري 

األسيوية من البلدان األكرث ترضرا وخاصة اليابان حيث تسجل 175 حالة لكل 

100000 طفل دون سن الخامسة يف كل سنة.

ميثل معدل وقوع املرض يف الواليات املتحدة األمريكية 1000000/20,8 لكل  �

طفل ذو الخمسة سنوات.

ميثل معدل وقوع املرض يف أوروبا 3-100000/7 لكل طفل. �

قد يعود ارتفاع عدد الحاالت من سنة إىل أخرى إما إىل ارتفاع ملعدل نسبة  �

وقوع املرض أو إىل معرفةالجيدة للتشخيص.

ذلك  � ويعود  التقديرات  تحت  افريقيا  املرض يف شامل  وقوع  معدل  يكون 

إىل التشخيص املتأخر مع ارتفاع للوترية بسبب أهمية وقوع االمراض التعفنية.

آليات اإلمراض:

ال تزال إىل حد الساعة مسببات مرض الكوازايك غري معروفة وقد طرحت ثالث 

نظريات وهي:

1. سبب تعفني: نفرتض أن السبب التعفني من بني مسببات املرض نظرا إىل 

االهتامم  جاء  هنا  ومن  املناطق،  بعض  يف  الوبايئ  وللمفهوم  الرسيري  املظهر 

بدراسة وبائية لألمراض التعفنية والبحث املنهجي عن العدوى الفريوسية عند 

املرىض الحاملني ملرض كوازايك.

مبثابة  تتفاعل  سموم  بإفراز  املتورطة  الجراثيم  تقوم  مناعي:  اضطراب   .2

مستضدات فوقية )super-antigènes( مام يتسبب يف اضطراب مناعي وهذا 

عىل   )immunoglobulins( املناعي  بالغلوبيلني  العالجية  الفائدة  يعكس  ما 

الحمى، األمل والوقاية من إصابة القلب.

3. أرضية وراثية مهيئة: يحدث هذا اإلضطراب املناعي عىل أرضية وراثية مهيئة 

.HLABw22 ويبدو أن هناك ارتباط متميز مع مجموعة

التشخيص اإليجابي: 

يقوم التشخيص اإليجايب ملرض الكوازايك عىل حمى تفوق خمسة أيام مصحوبة 

ب 5 معايري:

طفح جلدي )rash cutané( متعدد األشكال.  �

التهاب امللتحمة )conjonctivite( الثنايئ الغري القيحي. �

لسان  �  ،)érythème buccal( الشدق  حاممي   ،)chéilite( الشفة  التهاب 

الفرولة.

وذمة )oedème( يف ظهر اليدين والقدمني.  �

� .)adénopathies cervicales( التهاب العقد العنقية

يتم طرح التشخيص اإليجايب أمام 5 معايري من أصل 6، وتشكل الحمى معيارا 

أكرث  تستمر   )fièvre éruptive( طفيحية   كل حمى  أمام  للتشخيص.  إلزاميا 

من 5 أيام، وحني ال يتم تأكيد الفرضية التعفنية يجب علينا أن تفكر يف مرض 

الكوازايك رغم غياب بعض املعايري الرسيرية، وأي تأخري يف التشخيص أو العالج 

قد يؤدي إىل ظهور أعراض تاجية.

1. العالمات الرسيرية: يكون ظهور املرض حادا، حيث يتم افرتاض التشخيص 

بصفة منهجية أمام كل حمة غري مفرسة عند الطفل ومستمرة ألكرث من 5 أيام 

ويرجع ذلك إىل النتائج القاتلة عند إصابة القلب واألوعية الدموية. 

- الحمى: يتميز هذا املرض بحمى قوية تفوق 40 درجة مئوية ألكرث من خمسة 

أيام، تنخفض جزئيا بخافضات الحرارة وتكون مقاومة للمضادات الحيوية. ميكن 

لهذه الحمى أن تكون مصحوبة بتدهور للحالة العامة، فيصبح الطفل مصابا 

باإلعياء.

 ،)scarlatiniforme( طفح جلدي: ميكن للطفح الجلدي أن يكون قرمزي الشكل -

فرفري  أو   ،)papuleuse( حطاطي   ،)polymorphe( األشكال  متعدد 

الرابع  األسبوع  غضون  يف   )desquamation( التقرش  يظهر   .)purpurique(

من تطور املرض والذي ميكننا من التشخيص بصفة استيعادية، يف حالة مل نقم 

بتشخيص املرض يف البداية أو عند تأخر يف االستشارة الطبية.

- التهاب امللتحمة الثنايئ الغري مقيح: ميكن لهذا االلتهاب أن يكون مصحوبا 

 .)oedème des paupières(بوذمة الجفن

أو   )palmaire( راحي  الجلدي  الطفح  يكون  مرشق:  أحمر  جلدي  طفح   -

أخميص  )plantaire( مع وذمة يف ظهر اليدين والقدمني.

مشقوقة   ،)oedématiées( متوذمة  حمراء،  الشفاه  تكون  الشفة:  التهاب   -

)sanguinolentes(، كام نالحظ وجود حاممى  بالدماء  ملطخة   ،)fissurées(

شدقي ولسان الفراولة. 

العنقية من  العقد  الحاالت تضخم  غالبية  يكون يف  العنقية:  العقد  التهاب   -

جانب واحد أو من جانبني وتكون مؤملة. عندما تنعدم هذه العالمات الرسيرية 

عند الفحص يجب البحث عليها من خالل استجواب املريض بطريقة استعادية .

التقرش  يظهر   :)périnée( العجان  و/أو  القدم  اليدين وأصابع  - تقرش طرف 

أوال  يظهر  األصابع.  لب  يف  املرض  تطور  من  عرش  الرابع  األسبوع  حدود  يف 

تقرش العجان يف اليوم الخامس من تطور املرض ويومني بعد ظهور الحاممى 

.)érythème(

يف اآلونة األخرية اقرتحت لجنة البحوث الدولية للبحث يف مرض الكوازايك بأن 

يصبح حاممي العجان معيارا رئيسيا إضافيا لتشخيص هذا املرض الذي سيصبح 

.)pathognomonique( واصم له
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إلصابة  رئيسيا  سببا  الكوازايك  مرض  يعترب  الدموية:  واألوعية  القلب  إصابة   -

الرشيان التاجي الغري الخلقي. نسجل يف حالة غياب العالج إصابة لهذا الرشيان 

بنسبة 25% من الحاالت املرضية والتي تكون غالبا عند الرضع الذين ترتاواح 

أعامرهم بني 6 أشهر وعام، ويكون الجنس الذكري األكرث تأثرا بهذا املرض.

الثالث  اليوم  بني   )lesions coronariennes( التاجية  اآلفات  بداية  تكون 

والسابع من تطور املرض. يظهر توسيع )dilatations( الرشايني التاجية ومتدد  

)anévrismes( األوعية الدموية بني اليوم السابع والعارش، لذلك ينبغي إجراء 

املوجات الفوق صوتية )échographie doppler( مبجرد االشتباه يف التشخيص.

التاجي بنسبة 17% إىل  املناعي من إصابة الرشيان  بالغلوبيلني  العالج  ينقص 

.%3

2. الفحوصات التكميلية:

نوعية  � الغري   )syndrome inflammatoire( االلتهابات  متالزمة  تسجل 

 ،  )hyperleucoytose( البيضاء الكريات  ارتفاع يف عدد    )non spécifique(

.C تسارع رسعة تثقل الدم، وارتفاعا للربوتني املتفاعل

�  )thrombocytose( للصفيحات   الدموية، كرثة  الصيغة  أحيانا كرثة  تظهر 

. )anémie( وفقر الدم

فرط  �  )électrophorèse des protéines( الربوتيني  الرحالن  يظهر 

.)hypergammaglobulinémie( غاماغلوبيلني الدم

�  ponction( القطني  البزل  وتشمل  سلبية  التعفنية  التحاليل  نتيجة  تكون 

 examen cytobactériologique( الفحص الخلوي البكتريي للبول ، )lombaire

des urines(، زرع الدم )hémoculture( والتصوير الصدري.

يجب يف املجموع تحليل ثالثة وحدات بيولوجية عىل وجه الرسعة لإلشارة  �

إىل متالزمة االلتهاب الكربى املتمثلة يف ارتفاع الربوتني املتفاعل C، تسارع رسعة 

تثقل الدم وكرثة الصفيحات.

مبجرد  �  )échocardiographie( القلب  صدى  مخطط  إجراء  ينبغي  أخريا 

مُيكننا مخطط صدى  التاجي.  الرشيان  إصابة  عن  بحثا  التشخيص  يف  االشتباه 

القلب فيام بعد من مراقبة القلب واألوعية الدموية، لذلك يجب علينا إعادة 

بلوغ  الحاالت حتى  املرض ويف جميع  تطور  من  الرابع  األسبوع  إجراءه حتى 

الشفاء الرسيري والبيولوجي.

التشخيص التفريقي: 

ميكن خلط تشخيص مرض الكوازايك مع اإللتهابات البكتريية خاصة الحمى القرمزية 

 streptococciques( العنقدية  واملكررة  العقديات  التهابات   ،)scarlatine(

الحصبة  مثل:  الفريوسية  اإللتهابات  بعض  كذلك   ،)et staphylococciques

 ،)mononucléose infectieuse( العدوائية  الوحديات  كرثة   ،)rougeole(

.)hépatite( وإلتهاب الكبد )rubéole( الحمرياء

وداء   )toxidermie( الدوايئ  الطفح  األخرى يف  التفريقية  التشخيصات  تتمثل 

ستيل )maladie de still( عند الطفل الصغري. عند اإلصابة بداء ستيل ترتفع 

الحمى يف أوقات زمنية محددة، مام يسمح بتمييز شكل منحنى درجة الحرارة 

عند اإلصابة مبرض الكوازايك.

العالج: 

1. املرحلة الحادة: يعتمد العالج عىل اإلقامة اإلستشفائية العاجلة قبل اليوم 

العارش للمرض، حتى نتفادى إصابة الرشيان التاجي. يوصف األسربين بجرعة 

مصحوبا  ويكون  الفم  طريق  عن  جرعات   6-4 بنسبة  ملغ/كلغ/يوم   100-80

الساليسالت   لوجود  وذلك   )transaminases( األمني  لناقلة  منتظمة  مبراقبة 

بجرعة  الوريد  طريق  عن  املناعي  الغلوبيلني  يعطى  الدم.  يف   )salicylémie(

2ملغ/كلغ دفعة واحدة أو 1ملغ/كلغ/اليوم مدة يومني.   

عادة ما تكون االستجابة للعالج جيدة جدا، فبمجرد  الحادة:  2. بعد املرحلة 

جرعة  من  نقلل  الطبيعي،  ملعدلها  الدموية  الصفائح  ورجوع  الحمى  اختفاء 

إيقافه  مع  شهرين  ملدة  يوم  ملغ/كلغ/   10-5 لـ  ساليسيليك  األسيتيل  حمض 

الحقا يف غضون شهرين إذا كانت مراقبة تخطيط صدى القلب عادية، والربوتني 

املتفاعل C طبيعي.

الذين  األطفال  عند  منخفضة  بجرعة  ساليسيليك  األستيل  أخذ حمض  يستمر 

يعانون من تشوهات يف مستوى تخطيط صدى القلب ملدة سنة، بعد اختفاء 

الحفاظ عىل  يتم  التمدد  استمر هذا  ما  إذا  و يف حال  الدموية  األوعية  متدد 

جرعة األستيل ساليسيليك مدى الحياة.

وتوخيا للحذر يجب معالجة األطفال الذين لديهم أعراض رسيرية بالغلوبيلني 

بعد  التشخيص  كان  ما  إذا  األستيل ساليسيليك حتى يف حال  املناعي وحمض 

اليوم العارش من تطور املرض.

المآل:

يستعيد معظم األطفال الذين يعانون من املرض الكوازايك الشفاء التام. ويكون 

املآل جيدا يف غياب إصابة القلب كام أنه يكون مرتبطا أساسا بالتشخيص املبكر 

ورسعة التدابري العالجية.

خالصة:

 fièvres( يعترب مرض الكوازايك واحدا من األسباب األكرث شيوعا للحمى املستمرة

prolongées( املصحوبة مبتالزمة اإللتهاب عند الطفل الصغري، ويتم تشخيص 

أيام عند كل  أكرث من 5  استمرار حمى طفيحية  املرض بسهولة يف حالة  هذا 

ميكن  التعفنية.  الفرضية  لدينا  تثبت  ال  حني  ويف  سنوات   5 سن  دون  طفل 

 formes( مكتملة  الغري  األشكال  أمام  املرض  هذا  تشخيص  افرتاض  أيضا  لنا 

.)atypiques( أو الغري منطية )incompletes

يجب إجراء مخطط صدى القلب مبجرد االشتباه يف تشخيص مرض الكوازيك.

طـب األطفـــال


