
Sars-Cov-2 Epidemisinin İtalyan Merkezinde Ciddi Bir Kawasaki Benzeri
Hastalık Salgını: Gözlemsel Kohort Çalışması

Amaç
Şiddetli  akut  solunum  sendromu  (SARSCoV2)  salgınından  büyük  ölçüde

etkilenen İtalya'nın Bergamo şehri virüsün genel popülasyondaki belirtilerinin doğal
gözlemevidir.  Geçen  bir  ayda  Kawasaki  salgını  kaydettik;  SARSCoV2  salgını
sırasında  teşhis  edilen  Kawasaki  benzeri  hastalığın  insidansını  ve  hastaların
özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem
Merkezimizde son 5 yılda Kawasaki benzeri hastalık tanısı alan tüm hastaları

semptomlarını SARSCoV2 salgından önce (grup1) ve sonra (grup2) göstermesine
göre  ayırdık.  Kawasaki  benzeri  prezentasyonlar,  Amerikan  Kalp  Derneği
endikasyonlarına göre Kawasaki hastalığı olarak yönetildi.  Kawasaki hastalığı şok
sendromu  (KDSS)  Pediatrik  Romatoloji  Uluslararası  Araştırmalar  Organizasyonu
kriterlerine göre dolaşım bozukluğu ve makrofaj aktivasyon sendromu (MAS)   varlığı
olarak tanımlandı.  Mevcut  enfeksiyonlar  ve  önceki  enfeksiyonlar  nazofaringeal  ve
orofaringeal  sürüntülerde  sırasıyla  kantitatif  revers-transkriptaz  polimeraz  zincir
reaksiyonu (qRT-PCR) ve  SARSCoV2 IgM ve IgG'yi  tespit  eden serolojik kalitatif
testler ile araştırıldı.

Bulgular
Grup 1; 1 Ocak 2015 ve 17 Şubat 2020 arasında tanı alan 19 hastadan (7

erkek, 12 kız; yaşları 0-3 arası [SD 2·5]) oluşuyor. Grup 2; 18 Şubat ve 8 Nisan 2020
arasında tanı alan (7 erkek,3 kız;  yaşları  5-7 arası [SD 3·5]) 8’i  IgG ve/veya IgM
pozitif 10 hastadan  oluşuyor. İki grup hastalık insidansı (Grup1 0.3/ay Grup2 10/ay),
ortalama yaş (0.3 – 5.7), kardiyak tutulum (2/19 – 6/10), KDSS (0/19 – 5/10), MAS
(0/19 – 5/10),  ek steroid tedavisine duyulan ihtiyaç ( 3/19 - 8/10) bakımından farklılık
gösterdi. 

Yorum
Geçtiğimiz ayda Kawasaki benzeri hastalığın 30 kat atmış olduğunu gördük. 

SARSCoV2 salgını başladıktan sonra tanı alan çocuklar, virüse karşı immun cevap
kanıtı gösterdi. Yaşları daha büyük, kardiyak tutulum oranları ve MAS özellikleri daha
yüksekti.  SARSCoV2  salgını  şiddetli  Kawasaki  hastalığının  yüksek  insidansı  ile
ilişkilidir. SARSCoV2 salgını görülen ülkelerde benzeri bir Kawasaki benzeri hastalık
salgını bekleniyor.
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