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Tóm tắt

◊ Sốt cấp tính kéo dài trong 5 ngày trở lên.

◊ Các dấu hiệu điển hình bao gồm sốt, ban đa hình thái, mắt xung huyết và đỏ niêm mạc kèm theo lưỡi hình quả
dâu.

◊ Sưng và ban đỏ ở bàn tay và bàn chân xuất hiện ở giai đoạn cấp tính, sau đó là tình trạng da bong vảy ở tuần thứ
hai.

◊ Sưng hạch bạch huyết vùng cổ một bên không có mủ thường xuất hiện ở khoảng 40% các ca bệnh.

◊ Phình mạch vành xuất hiện ở 20% đến 25% bệnh nhân không được điều trị.

◊ Điều trị chuẩn bao gồm globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch và/hoặc aspirin. Ở các ca bệnh kháng trị, có thể cần
phải sử dụng corticosteroid hoặc chất ức chế yếu tố hoại tử khối u (TNF)-alpha.
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Định nghĩa
Bệnh Kawasaki (KD) là một bệnh viêm mạch toàn thân tự giới hạn, có sốt, cấp tính không rõ căn nguyên chủ yếu ảnh
hưởng ở trẻ nhỏ. Ở người có rối loạn miễn dịch di truyền trước đó, một hoặc nhiều tác nhân nhiễm trùng có thể đóng
vai trò trong việc khởi phát các biểu hiện lâm sàng của bệnh. Về mặt lâm sàng, bệnh đặc trưng bởi sốt, phát ban đa hình,
viêm kết mạc, đỏ niêm mạc với lưỡi quả dâu, xơ cứng bàn tay và bàn chân và sưng hạch bạch huyết vùng cổ một bên. Tỷ
lệ tử vong và tàn tật phụ thuộc vào có phình động mạch vành xuất hiện ở 20% đến 25% bệnh nhân không được điều trị.
KD là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tim mắc phải ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Hoa Kỳ và các quốc gia phát triển khác.

Dịch tễ học
KD phần lớn chỉ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, với tỷ lệ mắc bệnh cao nhất ở độ tuổi từ 13 đến 24 tháng tuổi.[2] Bệnh này
hiếm khi gặp ở trẻ dưới 6 tháng tuổi, và 80% các ca bệnh xảy ra trước 5 tuổi.[3] Mặc dù chưa phát hiện ra mối liên quan
với kháng nguyên bạch cầu ở người (HLA), tỷ lệ mắc mới KD đã tăng lên đáng kể ở Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như ở
trẻ em người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ. Bệnh ảnh hưởng đến khoảng 5000 trẻ em Hoa Kỳ hàng năm.[4] Dữ liệu bệnh nhân
nhập viện tại Hoa Kỳ được công bố cho thấy tỷ lệ mắc là 24,7 trên 100.000 trẻ em dưới 5 tuổi trong năm 2010. Trẻ em
gốc châu Á/Thái Bình Dương có tỷ lệ cao nhất (50,4 trên 100.000), tiếp đó là trẻ em da đen (29,8) và da trắng (22,5).[4]
Một báo cáo trước đó từ năm 1997 đến 2000 cho thấy tỷ lệ mắc mới hàng năm là 16,9, 11,1 và 9,1 trên 100.000 trẻ tại
Hoa Kỳ tương ứng với trẻ em da đen, gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và da trắng < 5 tuổi.[5] Tuy nhiên, tỷ lệ mắc mới
hàng năm KD ở trẻ em bản địa người da đỏ Mỹ và Alaska < 5 tuổi năm 1999 chỉ ở mức 4,3 trên 100.000 trẻ, mặc dù
những trẻ này có gốc châu Á.[6] Số liệu ở trẻ người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương được báo cáo cao hơn, ở mức
32,5 trên 100.000 trẻ.[5]

Tỷ lệ mắc mới hàng năm ở Nhật Bản năm 1999 được ước tính vào khoảng từ 75 đến 125 ca bệnh trên 100.000 trẻ <5
tuổi.[7] Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây hơn cho thấy rằng trẻ em có nguồn gốc Nhật Bản có tỷ lệ mắc mới cao hơn
nhiều, là 240 trên 100.000 trẻ <5 tuổi.[4] Tỷ lệ tái phát ở trẻ em Nhật Bản là 3%.[4] Tỷ lệ mắc mới cao ở trẻ gốc châu Á
gợi ý rằng yếu tố di truyền của vật chủ có thể đóng vai trò quan trọng trong sinh bệnh học của KD.

Bệnh căn học
Nguyên nhân của KD vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, các quan sát sau đây gợi ý rằng bệnh do một tác nhân nhiễm trùng
chưa được biết đến gây ra.

• Hình ảnh lâm sàng: KD trùng lặp với các bệnh nhiễm trùng khác như sốt tinh hồng nhiệt và nhiễm trùng
adenovirus.

• Xuất hiện theo mùa: tại Hoa Kỳ và các khu vực địa lý khác, đỉnh xuất hiện KD là mùa đông/xuân, tương tự như rất
nhiều bệnh do vi-rút.

• Dịch bệnh có tâm điểm rõ ràng: các cụm thời gian đã được báo cáo tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và trên toàn thế
giới.[3] Ngoài ra, ở Nhật Bản, bùng phát dịch đã được ghi nhận ban đầu xảy ra ở một khu vực và lan ra cả nước
trong vòng 3 tháng.[8]

• Độ tuổi khởi phát bệnh: tỷ lệ mắc mới cao nhất ở nhóm trẻ trong độ tuổi tập đi; 80% các ca bệnh là trẻ nhỏ dưới
5 tuổi, và tỷ lệ hiếm các ca bệnh dưới 3 tháng tuổi cho thấy nguyên nhân có thể là do kháng thể bảo vệ truyền qua
nhau thai.[3] [7]

Các nghiên cứu vẫn chưa xác định được các vi-rút như parvovirus B19, retrovirus, vi-rút Epstein-Barr, herpes, sởi, hoặc
vi-rút corona ở người (NL-63) là tác nhân gây KD.[9] 1[B]Evidence Cho đến nay, chưa tìm được bằng chứng nào chứng
minh nguyên nhân do bất kỳ loại vi-rút cụ thể nào.
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Tương tự như bệnh do vi-rút, bệnh do vi khuẩn có thể liên quan đến KD. Sốt và các biểu hiện lâm sàng khác của KD,
ví dụ như tổn thương niêm mạc và phát ban da bong vảy, chồng lấp với các bệnh liên quan tới độc tố nhiễm trùng được
biết rõ như hội chứng sốc do độc tố (TSS) tụ cầu và liên cầu và sốt tinh hồng nhiệt. Đã có báo cáo Staphylococcus aureus
bài tiết độc tố gây TSS được phân lập từ một bệnh nhân mắc KD, với biểu hiện là phình mạch vành.[10] Nghiên cứu cho
rằng nhiễm trùng tạo ra một phản ứng trung gian miễn dịch, gây ra các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh ở một vật chủ dễ
bị tổn thương về miễn dịch di truyền. Nghiên cứu đề xuất rằng ở cả KD và TSS, bệnh gây ra bởi các độc tố vi-rút hoặc vi
khuẩn đóng vai trò siêu kháng nguyên.[11] [12] Học thuyết siêu kháng nguyên với KD đang tiếp tục được nghiên cứu; tuy
nhiên, hiện vẫn đang thiếu nhiều dữ liệu ủng hộ.[13]

Trong nghiên cứu lớn nhất về mối liên hệ toàn bộ gen đối với bệnh Kawasaki, bao gồm năm mẫu độc lập khác nhau ở
Nhật Bản, các khuynh hướng di truyền liên quan nhiều nhất là các biến thể có ái lực cao với thụ thể FC của globulin miễn
dịch G (FCGR2A) và các biến thể liên quan đến yếu tố điều hòa thụ thể tế bào T còn được gọi là ITPKC (inotisol 1,4,5-
triphosphate 3-kinase C).[14] [15]

Mặc dù có sự tương đồng giữa KD và bệnh đau đầu chi (quá mẫn với thủy ngân), các nghiên cứu mối liên kết KD với
thuốc, độc tố, hóa chất và kim loại nặng cho kết quả âm tính.[16]

Sinh lý bệnh học
Bệnh Kawasaki (KD) là một bệnh viêm mạch toàn thân biểu hiện là sốt kéo dài, phát ban, viêm kết mạc, thay đổi niêm
mạc, sưng hạch bạch huyết cổ và thay đổi ở bàn tay và bàn chân. Biến chứng nguy hiểm nhất của căn bệnh đặc biệt này
là viêm động mạch vành cấp tính kèm giãn hoặc phình mạch. Ban đầu, KD được coi là bệnh tự giới hạn và lành tính. Tuy
nhiên, các báo cáo sau đó chỉ ra rằng có tới 2% bệnh nhân tử vong vì bất thường mạch vành, và 20% đến 25% bệnh nhân
không được điều trị xuất hiện giãn hoặc phình động mạch vành (CAA). Ngoài ra, KD có thể gây nhồi máu cơ tim, đột tử
và bệnh tim thiếu máu cục bộ.[17]

Ở giai đoạn đầu của bệnh có phù nề và thâm nhiễm bạch cầu trung tính ở thành động mạch vành, rất nhanh bị thay thể
bởi tế bào đơn nhân.[18] Sau đó là sự sản sinh tại chỗ các metalloproteinases khuôn gây phá hủy màng ngăn chun trong
và lớp áo giữa, dần dần có sự thay thế bởi các mô liên kết sợi của lớp áo giữa và lớp nội mô, dẫn tới hình thành phình
mạch, sẹo và hẹp mạch.[19]Điều trị chuẩn đối với KD, globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch, trung hòa kháng thể tuần
hoàn thông qua các kháng thể kháng idiotype và điều hòa ức chế các thành phần viêm.[20] Cơ chế của globulin miễn dịch
truyền tĩnh mạch (IVIG) cũng được cho là điều chỉnh chức năng của các thụ thể Fc, gây ảnh hưởng hoạt hóa bổ thể và
mạng lưới cytoline, điều chỉnh sự tăng trưởng tế bào và ảnh hưởng đến tế bào T và B.[20]

Có các báo cáo về trẻ em mắc KD mà không có bất thường mạch vành trong giai đoạn cấp của bệnh và tử vong vài năm
sau đó do các nguyên nhân không liên quan. Tiến hành khám nghiệm tử thi trên các trẻ em này cho thấy sự dày lên của
nội mạc mạch vành và xơ hóa lớp áo giữa.[21]

Phân loại

Các giai đoạn lâm sàng[1]
Về mặt lâm sàng, diễn biến của bệnh Kawasaki (KD) nếu không điều trị được chia thành các giai đoạn sau:

• Giai đoạn sốt cấp tính (kéo dài từ tuần 1 đến tuần 2
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• Sốt, kích thích, viêm hạch cổ, viêm kết mạc, phát ban, đỏ niêm mạc, ban đỏ và đau ở bàn tay và bàn chân,
đau khớp hoặc viêm khớp, có thể bị viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim.

• Giai đoạn bán cấp (kéo dài từ tuần 2 đến 4)

• Sốt, phát ban và sưng hạch bạch huyết thuyên giảm; nếu vẫn còn sốt thì tăng nguy cơ bị biến chứng tim;
kích thích kéo dài, chán ăn, xung huyết kết mạc; bong vảy da ở các chi bắt đầu ở giai đoạn này.

• Bệnh nhân có thể hoàn toàn không có triệu chứng nếu được điều trị bằng globulin miễn dịch truyền tĩnh
mạch (IVIG). Bong vảy da quanh móng có thể là biểu hiện lâm sàng rõ ràng duy nhất.

• Bất thường tim (giãn động mạch vành
[Fig-1]

hoặc phình mạch) có thể xảy ra trong giai đoạn này, và hiếm khi xảy ra trong giai đoạn muộn hơn ở bệnh
nhân được điều trị bằng IVIG.

• Phục hồi (kéo dài từ tuần 4 đến 8)

• Tất cả dấu hiệu viêm đều giảm và các dấu ấn ở giai đoạn cấp tính trở về bình thường.
• Nếu có, giãn hoặc phình động mạch vành có thể vẫn kéo dài và tăng lên.

• Giai đoạn mạn tính (đa dạng)

• Nếu biểu hiện, giãn động mạch vành có thể khỏi.
• Tuy nhiên, phình động mạch vành có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành. Những bệnh nhân này có nguy cơ

mắc huyết khối động mạch vành, đứt động mạch vành và nhồi máu cơ tim sau đó.
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Ngăn ngừa thứ cấp
Trong các hướng dẫn do Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ xuất bản, hệ thống phân tầng để phân loại bệnh nhân theo mức độ
nguy cơ xuất hiện thiếu máu cơ tim đã được đề xuất.[1]

• Mức độ nguy cơ thấp: bệnh nhân không phát hiện thấy phình động mạch vành (CAA). Dữ liệu từ việc theo dõi
lâu dài (10 đến 20 năm kể từ khi khởi phát) cho thấy tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở các bệnh nhân này tương tự với
những đối tượng nhi khoa bình thường. Không cần chụp mạch máu ở những bệnh nhân này, và bệnh nhân không
cần liệu pháp chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin liều thấp) sau 8 tuần kể từ khi khởi phát. Khuyến cáo đánh giá
thận trọng kèm theo tư vấn sau mỗi 5 năm để xác định nguy cơ mắc thiếu máu cơ tim trong tương lai. Không cần
thiết hạn chế hoạt động thể lực sau 8 tuần.

• Mức độ nguy cơ trung bình: bệnh nhân mắc CAA thoái lui. Ở nhóm bệnh nhân mắc KD này, các cá nhân có CAA
thoái lui 50% đến mức đường kính lòng mạch bình thường, được thể hiện trên chụp mạch máu. Tỷ lệ cải thiện
CAA tương quan nghịch với kích thước của nó. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mặc dù bệnh đã thoái lui, nhưng
đã có hiện tượng dày nội mạc và rối loạn chức năng nội mạc. Những bệnh nhân này cần được điều trị bằng aspirin
liều thấp, ít nhất cho đến khi thấy được thoái lui chứng phình mạch. Cần thực hiện theo dõi về tim mạch hàng
năm, bằng ECG và siêu âm tim. Đặc biệt khuyến cáo thực hiện test gắng sức và xét nghiệm đánh giá tưới máu cơ
tim hai lần một năm. Chụp mạch máu là cần thiết nếu có bằng chứng của thiếu máu cục bộ. Hoạt động thể lực
cường độ cao nên hạn chế và được hướng dẫn. Nếu phình mạch thoái lui xảy ra trong vòng 8 tuần từ khi khởi
phát, thì không cần hạn chế sau 8 tuần đầu. Khuyến cáo nên đánh giá thận trọng kèm theo tư vấn sau mỗi 3 đến 5
năm để xác định nguy cơ thiếu máu cơ tim trong tương lai.

• Mức độ nguy cơ cao: bệnh nhân có bằng chứng chụp mạch máu cho thấy phình mạch lớn hoặc khổng lồ hoặc tắc
nghẽn mạch vành. Những bệnh nhân mắc KD này cần liệu pháp chống ngưng tập tiểu cầu và warfarin kéo dài (để
duy trì INR ở mức 2-3), hoặc heparin trọng lượng phân tử thấp (để duy trì mức yếu tố kháng Xa ở mức 0,5 đến
1,0 đơn vị/mL). Thuốc chẹn beta có thể được cân nhắc ở những bệnh nhân có khối phình lớn hoặc khổng lồ có
nguy cơ phát triển thành thiếu máu cục bộ cơ tim.[1] Với bệnh xơ vữa động mạch, thuốc chẹn beta là một phần
quan trọng của điều trị. Cách điều trị này cũng áp dụng trong sinh lý bệnh của bệnh mạch vành do KD, và cũng
được khuyến cáo cho bệnh nhân bị thiếu máu cục bộ cơ tim hoặc nhồi máu cơ tim.[1] Cần tránh hoạt động thể
thao đối kháng hoặc cường độ cao để giảm nguy cơ chảy máu. Đặc biệt khuyến cáo theo dõi tim mạch bằng ECG
và siêu âm tim, và test gắng sức có chụp tưới máu cơ tim làm hai lần một năm, và sau đó cần thực hiện chụp mạch
nếu có biểu hiện thiếu máu cục bộ.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bé gái 1 tuổi trước đó hoàn toàn khỏe mạnh nhập viện nhi với tiền sử 7 ngày sốt đột ngột lên tới 39,5°C (103°F).
Ba ngày sau khi khởi phát sốt, bé xuất hiện sưng cổ bên trái và hăm tã, và dần dần dễ quấy khóc và kích thích. Bé
được đưa vào phòng cấp cứu, chẩn đoán viêm hạch cổ, và cho về nhà điều trị thuốc kháng sinh đường uống. Người
mẹ thấy bé vấn tiếp tục kích thích, sốt cao và ăn uống kém. Ở lần nhập viện tiếp theo, bé rất kích thích, nhiệt độ là
38,9°C (102°F), nhịp tim là 140 nhịp/phút, nhịp thở là 40 lần/phút và huyết áp là 110/54 mmHg. Không có dấu hiệu
cứng gáy. Kết mạc nhãn cầu và thể mi đều đỏ và sung huyết, môi khô và bong da, sung huyết hầu họng kèm một số
chỗ niêm mạc bị loét, nhú lưỡi to và đỏ (như quả dâu tây). Khám cổ thấy khối hơi đau ở bên trái, kích thước khoảng
4 cm. Da có phát ban toàn thân đa dạng, ban đỏ, dạng dát, mất khi căng da, ngoài ra vùng tầng sinh môn cũng bị đỏ và
bong vảy. Tứ chi của bé, đặc biệt là lòng bàn tay và lòng bàn chân sưng, đỏ và hơi đau.

Các bài trình bày khác

Một số ca bệnh không có đầy đủ các tiêu chuẩn được chấp nhận và được gọi là bệnh Kawasaki (KD) không đầy đủ/
không điển hình. Biểu hiện này thường gặp hơn ở trẻ <1 tuổi vốn có nguy cơ cao bị phình động mạch vành (CAA)
nếu không được điều trị. Ở những ca bệnh không có đủ tiêu chuẩn lâm sàng, các bất thường về mạch vành hoặc CAA
được thấy trên siêu âm tim. Một bệnh nhân có thể biểu hiện sốt kéo dài (>5 ngày) và 2 hoặc 3 tiêu chuẩn kinh điển
như phát ban đa dạng toàn thân và mắt xung huyết. Viêm nút quanh động mạch ở trẻ nhũ nhi là một phần trong các
biểu hiện của KD. Các tổn thương phình động mạch vành khó phân biệt về mặt lâm sàng và về mặt bệnh học với các
tổn thương có thể thấy ở KD. Hội chứng da niêm mạc kèm sưng hạch bạch huyết có sốt cấp tính được mô tả đầu tiên
trước khi phát hiện ra KD. Hội chứng này giờ đây là một phần trong biểu hiện của KD.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Chẩn đoán dựa trên các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng. Không có xét nghiệm chẩn đoán riêng biệt trong phòng thí
nghiệm đối với bệnh này. Các dấu hiệu chính được ghi nhận và báo cáo vào năm 1974, và các tiêu chí này được cập nhật
bởi Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và tán thành bởi Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ.[1] [24]

Giai đoạn cấp tính
Giai đoạn cấp tính thông thường kéo dài từ 7 đến 11 ngày. Bệnh nhân mắc bệnh Kawasaki thường gặp xuất hiện
5 ngày sốt không đáp ứng với điều trị kháng sinh. Sốt thường cao; thường hơn 39°C (102°F), nhưng thường trên
39,9°C (104°F). Bệnh nhân thường kích thích nhiều hơn mức độ gây ra bởi sốt. Ngoài ra, bệnh nhân phải có thêm 4
trong số 5 dấu hiệu và triệu chứng sau đây:

• Ban đỏ đa hình thái
• Sung huyết kết mạc hai bên không có mủ (xảy ra ở 90% ca bệnh)
• Những thay đổi miệng-hầu, bao gồm sung huyết lan tỏa, lưỡi hình quả dâu và thay đổi ở môi (ví dụ như sưng,

nứt, đỏ và chảy máu)
• Thay đổi ở các đầu chi, bao gồm ban đỏ, phù, cứng và bong vảy, có thể khiến đi lại khó khăn
• Sưng hạch bạch huyết cổ không có mủ. Triệu chứng này xảy ra ở 40% ca bệnh (mặc dù ở các báo cáo khác là

50% đến 75%) và thông thường là một hạch cổ duy nhất, sưng to, không có mủ, kích thước khoảng 1,5 cm trở
lên.
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Các tiêu chuẩn này chỉ là hướng dẫn để ngăn ngừa chẩn đoán nhầm hoặc chẩn đoán quá mức. Theo các hướng dẫn
này, có thể đưa ra chẩn đoán vào ngày thứ 4 của cơn sốt nếu đáp ứng bốn tiêu chuẩn chính, đặc biệt là khi xuất hiện
sưng và đỏ bàn tay và bàn chân. Ở các trường hợp hiếm gặp, các bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm đã điều trị nhiều
bệnh nhân KD có thể đưa ra chẩn đoán vào ngày thứ 3 của cơn sốt nếu có các biểu hiện lâm sàng điển hình.[1]

Tuy nhiên, các bác sĩ lâm sàng cần lưu ý rằng có các ca KD không có đầy đủ các dấu hiệu và triệu chứng để đáp ứng
các tiêu chuẩn này; điều này liên quan đến KD không đầy đủ (không điển hình). Ở những ca bệnh không có đầy đủ
tiêu chuẩn lâm sàng, phải chỉ ra bằng chứng về bất thường động mạch vành hoặc phình động mạch trên siêu âm tim.
KD không đầy đủ xảy ra phổ biến nhất ở trẻ nhũ nhi có nguy cơ mắc bất thường động mạch vành và sốt kéo dài có
thể là biểu hiện lâm sàng duy nhất được phát hiện. Ở những bệnh nhân này, siêu âm tim có bất thường mạch vành có
độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán. Ngoài ra, khi có nhiều hơn 3 đặc điểm trên xét nghiệm sau đây có thể làm tăng chỉ
số nghi ngờ KD: 1) thiếu máu; 2) số lượng tiểu cầu >450.000 sau ngày thứ 7 của đợt sốt; 3) albumin <3,0 g/dL; 4)
alanine aminotransferase (ALT) tăng; 5) số lượng WBC (bạch cầu) >15.000; 6) nước tiểu có >10 WBC/vi trường.[1]

Khi không có xét nghiệm chẩn đoán, các tiêu chuẩn này trở thành yếu tố then chốt trong chẩn đoán một bệnh nhân
mắc KD. Một số xét nghiệm phòng thí nghiệm có thể hỗ trợ, ví dụ như các chỉ tố phản ứng pha cấp, bao gồm tốc độ
máu lắng (ESR) và CRP (protein phản ứng C). Các chỉ số này tăng lên đáng kể (cao hơn nhiều so với các nhiễm trùng
vi-rút thông thường).[25]

Các dấu hiệu ít gặp khi khám lâm sàng ở giai đoạn cấp tính
Các dấu hiệu ít gặp hơn có thể bao gồm: cứng gáy thứ phát do viêm màng não vô khuẩn, liệt mặt, viêm màng bồ đào
trước (70%), tràn dịch màng phổi, thâm nhiễm phổi, tràn dịch màng ngoài tim có hoặc không có viêm cơ tim và suy
tim sung huyết.

Các dấu hiệu khác bao gồm: đau bụng, tiêu chảy, viêm gan, vàng da tắc mật, túi mật căng hoặc ứ nước túi mật, viêm
tụy, ảnh hưởng đến khớp (đau khớp hoặc viêm khớp), viêm niệu đạo, viêm âm hộ, đái mủ niệu đạo không do lậu,
protein niệu, viêm thận và suy thận cấp. Ngoài ra, có thể gặp hoại tử ở ngọn chi, mụn mủ, tổn thương giống hồng ban
đa dạng, ban đỏ quanh hậu môn (50% đến 70%), ban dát, sẩn, phát ban dạng sởi và ban đỏ giống như sốt tinh hồng
nhiệt.

Giai đoạn bán cấp
Giai đoạn này kéo dài từ 2 đến 3 tuần, trong đó các dấu hiệu và triệu chứng hiện tại bắt đầu vào giai đoạn cải thiện,
bao gồm kích thích dai dẳng, chán ăn, và các dấu hiệu và triệu chứng cấp tính khác. Vẫn có thể thấy sung huyết kết
mạc và nứt môi.

Tuy nhiên, đặc trưng của giai đoạn này là sốt thuyên giảm, bong vảy da đầu, hình thành phình mạch vành, giảm các
dấu ấn của giai đoạn cấp và xuất hiện huyết khối do tăng tiểu cầu.

Giai đoạn hồi phục/mạn tính
Giai đoạn này kéo dài 4 đến 6 tuần. Đây là giai đoạn hồi phục khi mà tất cả các dấu hiệu bệnh biến mất, và sẽ tiếp
tục cho đến khi nồng độ các chỉ số phản ứng pha cấp (ESR và CRP) trở lại bình thường ở tất cả các bệnh nhân KD,
những người cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, ở những bệnh nhân xuất hiện di chứng tim mạch, dấu hiệu lâm sàng quan trọng nhất vẫn tồn tại trong giai
đoạn này là phình động mạch vành. Nhiều bệnh nhân sẽ cải thiện và số ít người sẽ diến biến tệ hơn. Phình các động
mạch nhỏ hơn có xu hướng sẽ tự hồi phục (60% ca bệnh), nhưng ở một số ít bệnh nhân, phình động mạch sẽ tiếp tục
phát triển thành phình lớn hoặc khổng lồ, và các biến chứng như huyết khối hoặc nhồi máu cơ tim có thể xuất hiện.
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Các xét nghiệm ban đầu
Các bệnh nhân có các biểu hiện điển hình của KD, với đầy đủ các tiêu chuẩn được chấp nhận (cụ thể là sốt kéo dài
trên 5 ngày và 4 trên 5 tiêu chuẩn được liệt kê), cần được làm một số xét nghiệm cơ bản bao gồm công thức máu và
các dấu ấn pha cấp (ESR và CRP). Nếu các xét nghiệm này cho thấy các dấu hiệu phù hợp với KD, chẩn đoán được
khẳng định. Dấu hiệu hữu ích nhất là ESR và CRP tăng, và, ở mức độ thấp hơn, thiếu máu, số lượng WBC tăng và
tăng tiểu cầu.

Trong giai đoạn cấp tính, nhiều dấu ấn phản ứng pha cấp như ESR, CRP, ferritin huyết thanh và alpha-1-antitrypsin
đều tăng lên đáng kể. Các xét nghiệm này có xu hướng quay về mức bình thường ở cuối giai đoạn bán cấp chuyển
sang hồi phục, với CRP về mức bình thường nhanh hơn ESR. Nếu ESR và CRP đã trở lại bình thường hoặc tăng rất ít
(ESR <40 mm/giờ và/hoặc CRP <190 nanomol/L [<20 mg/L hoặc <2 mg/dL]) lúc khởi phát giai đoạn cấp, nên nghi
ngờ chẩn đoán KD. Lúc này, cần nghĩ về các bệnh nhiễm trùng để loại trừ khả năng nhiễm trùng do liên cầu(đặc biệt
là bệnh tinh hồng nhiệt) và bệnh do vi-rút. Có thể gặp thiếu máu bình sắc mức độ nhẹ đến trung bình trong giai đoạn
cấp tính, kèm theo số lượng bạch cầu tăng từ trung bình đến nhiều với tăng lượng bạch cầu non. Trong giai đoạn bán
cấp, tăng số lượng tiểu cầu là dấu ấn nổi bật. Số lượng tiểu cầu bắt đầu tăng ở tuần thứ hai và tiếp tục tăng trong tuần
thứ ba, thường ở mức tới 1000 x 10^9/L (1 triệu/microlit), nhưng đôi khi có thể tới 2000 x 10^9/L (2 triệu/microlit).

Các xét nghiệm khác
Vì phình động mạch vành là dấu hiệu đặc trưng của KD, nên cần thực hiện siêu âm tim khi chẩn đoán và lặp lại ở
tuần thứ hai hoặc thứ ba của bệnh và ở thời điểm 8 tuần sau khi bắt đầu khởi phát bệnh. Nếu có các dấu hiệu bất
thường trên siêu âm tim ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình bệnh, bệnh nhân cần được chuyển đến bác sĩ tim mạch
nhi để được thăm dò tim đầy đủ và được theo dõi.

Các xét nghiệm bổ sung được thực hiện để loại trừ hoặc phát hiện ảnh hưởng hệ cơ quan khác:

• Xét nghiệm chức năng gan: cần được thực hiện định kỳ đối với tất cả bệnh nhân có nghi ngờ mắc KD để đánh
giá về viêm gan. Bệnh nhân có thể bị đau bụng, vàng da, và buồn nôn và/hoặc nôn bên cạnh triệu chứng sốt
cao.

• Phân tích nước tiểu: cần được thực hiện định kỳ ở tất cả bệnh nhân có nghi ngờ mắc KD; nó sẽ cho thấy viêm
mủ niệu đạo không do lậu từ nhẹ đến trung bình ở 50% bệnh nhân. Nếu phân tích nước tiểu cho kết quả bất
thường, thì cần thực hiện nuôi cấy để loại trừ khả năng nhiễm trùng đường tiết niệu.

• X-quang ngực: được thực hiện nếu nghi ngờ viêm màng ngoài tim hoặc viêm phổi.
• Điện tâm đồ: để loại trừ các bất thường về dẫn truyền.
• Siêu âm túi mật: để loại trừ ứ nước túi mật (nếu nghi ngờ).
• Siêu âm tinh hoàn: để loại trừ viêm mào tinh hoàn (nếu nghi ngờ).
• Chọc dò tủy sống: được thực hiện nếu bệnh nhân có biểu hiện cứng gáy và sốt cao. Cần xét nghiệm này để loại

trừ viêm màng não.

Xét nghiệm mới
Chụp mạch máu cộng hưởng từ và thông tim kèm chụp mạch là các xét nghiệm đang ngày càng thông dụng, cả hai xét
nghiệm này đều có ưu thế hơn siêu âm tim trong việc phát hiện phình mạch vành và các bất thường khác. Bác sĩ tim
mạch có trách nhiệm chỉ định các xét nghiệm này khi các dấu hiệu trên siêu âm tim không rõ ràng hoặc khi siêu âm
tim cho thấy các chỗ phình khổng lồ.

Các yếu tố nguy cơ
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Bệnh Kawasakis Chẩn đoán

Mạnh
Gốc châu Á

• Bệnh Kawasaki (KD) thường gặp nhất ở trẻ em châu Á, đặc biệt là trẻ gốc Nhật Bản.
• Một vài ca mắc KD cho thấy tính nhạy cảm di truyền trong gia đình. Trẻ em ở Nhật Bản có bố mẹ mắc KD dường

như mắc bệnh này ở thể nặng hơn và dễ tái phát bệnh hơn.
• KD có vẻ như có khuynh hướng di truyền. Phân tích sự liên kết đa điểm trên toàn hệ gen của các cặp anh chị em

ruột mắc bệnh ở Nhật Bản cho thấy bằng chứng về mối liên hệ ở nhiễm sắc thể 12q24.[22] 2[B]Evidence

độ tuổi từ 3 tháng đến 4 tuổi

• Phần lớn bệnh nhân (80%) bị ảnh hưởng lúc <5 tuổi.[1] [3] Tuy nhiên, KD hiếm gặp ở trẻ nhũ nhi dưới 3 tháng
tuổi, và hiếm khi được mô tả ở trẻ vị thành niên và người lớn.

• Tại Hoa Kỳ, độ tuổi khởi phát hay gặp nhất là 13 đến 24 tháng. Tại Nhật Bản, độ tuổi khởi phát hay gặp nhất là 6
đến 11 tháng.[8]

Yếu
Nam giới

• Bệnh xảy ra ở nam nhiều hơn ở nữ (1,5:1).[3] [23]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm người gốc châu Á, độ tuổi từ 3 tháng đến 4 tuổi, và giới nam.

phát ban đa hình thái (thường gặp)

• Phát ban đa hình không đặc hiệu. Triệu chứng này thường là phát ban đỏ dạng dát sẩn, lan tỏa. Đôi khi là phát ban
dạng tinh hồng nhiệt hoặc hồng ban đa dạng với các tổn thương hình bia trên cánh tay và thân mình.

• Có thể có ban đỏ hoặc bong vảy da vùng bẹn và mụn mủ nhỏ ở các mặt duỗi của các chi.

Xung huyết kết mạc (thường gặp)

• Bệnh nhân có tiền sử hoặc biểu hiện sung huyết kết mạc hai bên không có mủ và không xuất tiết (ở 90% ca bệnh).
• Biểu hiện ít gặp hơn là viêm thượng củng mạc hoặc viêm màng bồ đào (trước và/hoặc sau).

viêm niêm mạc (thường gặp)

• Tiền sử hoặc các dấu hiệu như môi khô, đỏ, nứt, dễ chảy máu, niêm mạc miệng và hầu họng đỏ, và lưỡi hình quả
dâu kèm đỏ, nhú lưỡi to (một hoặc nhiều triệu chứng ở 90% ca bệnh). Không có xuất tiết ở miệng, vết loét hay
nốt Koplik. Lưỡi hình quả dâu có thể có, nhưng các thay đổi về miệng-họng/niêm mạc có thể khác nhau. Các tổn
thương miệng riêng lẻ có thể gợi ý một bệnh khác.

các thay đổi về da ở các đầu chi (thường gặp)

• Không thể cử động do hiện tượng co cứng lòng bàn tay và lòng bàn chân gây đau, thường kèm theo ban đỏ và phù.
Thông thường da ở khuỷu tay và mắt cá chân không bị ảnh hưởng. Các thay đổi ở ngoại vi có thể là cấp tính (sưng
hoặc đỏ) cũng như bán cấp (bong vảy da).
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• Có thể xuất hiện bong vảy da quanh móng ở ngón tay và ngón chân khoảng 2 tuần sau khi khởi phát, hoặc các
rãnh chạy ngang bề mặt móng (đường Beau) 1 đến 2 tháng sau khi khởi phát.

Sưng hạch bạch huyết vùng cổ (thường gặp)

• Quan sát thấy sưng hạch bạch huyết một bên ở khoảng 40% bệnh nhân, với đường kính hạch trên 1,5 cm.
• Hạch đôi khi đỏ, nhưng không thay đổi hay có mủ và không đáp ứng với thuốc kháng sinh.

phình động mạch vành (thường gặp)

• Các bất thường của động mạch vành (chủ yếu là phình) xuất hiện ở khoảng 20% đến 25% bệnh nhân không được
điều trị.

• Sự xuất hiện của nó không phải là đặc điểm chính trong biểu hiện điển hình của bệnh Kawasaki. Tuy nhiên, đó là
đặc điểm chính trong biểu hiện bệnh không đầy đủ/không điển hình.

sốt và kích thích (thường gặp)

• Sốt thông thường trên 39°C (102°F). Hầu hết bệnh nhân biểu hiện với sốt kéo dài trên 5 ngày và khởi phát đột
ngột. Sốt không đáp ứng với thuốc kháng sinh, nếu được kê.

• Sẽ có hiện tượng dễ bị kích thích cao hơn nhiều so với cường độ của sốt. Trong giai đoạn cấp tính này, nhiều bệnh
nhân có triệu chứng ăn kém, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy.

• Ngoài sốt, bệnh nhân phải có thêm 4 trong số 5 dấu hiệu và triệu chứng sau để chẩn đoán: ban đỏ đa hình thái,
sung huyết kết mạc hai bên không có mủ, thay đổi vùng miệng hầu (bao gồm sung huyết lan tỏa, lưỡi quả dâu, và
thay đổi ở môi, thay đổi ở các đầu chi (bao gồm ban đỏ, phù, co cứng và bong vảy da), sưng hạch bạch huyết vùng
cổ không có mủ.

Các yếu tố chẩn đoán khác

viêm màng ngoài tim kèm tràn dịch (không thường gặp)

• Không thuộc tiêu chuẩn chẩn đoán.

Suy tim xung huyết (không thường gặp)

• Không thuộc tiêu chuẩn chẩn đoán.

đau khớp hoặc phù (không thường gặp)

• Đau khớp hoặc viêm khớp ảnh hưởng đến nhiều khớp (ví dụ, bao gồm bàn tay, đầu gối, mắt cá chân và hông)
thường gặp hơn nếu như chậm trễ trong điều trị bằng globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch.

các biểu hiện thần kinh (không thường gặp)

• Đau đầu và cứng gáy (thứ phát gây ra bởi viêm màng não vô khuẩn), liệt mặt và nhồi máu não hiếm gặp, nhưng có
thể xảy ra.

các biểu hiện đường tiêu hóa (không thường gặp)

• Đau bụng, tiêu chảy, viêm gan, vàng da tắc mật, túi mật căng hoặc ứ nước túi mật và viêm tụy là các biểu hiện lâm
sàng hiếm gặp.

các biểu hiện đường tiết niệu (không thường gặp)

• Đái mủ không do lậu thường gặp nhất, nhưng viêm lỗ niệu đạo, viêm niệu đạo và viêm âm hộ (ở nữ giới), protein
niệu, viêm thận và suy thận cấp có thể xảy ra.

các biểu hiện về da khác (không thường gặp)
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Bệnh Kawasakis Chẩn đoán

• Hoại tử đầu chi, mụn mủ, tổn thương dạng hồng ban đa dạng, bong vảy da quanh hậu môn, ban dát, sẩn, ban dạng
sởi, ban kiểu sốt tinh hồng nhiệt là các biểu hiện lâm sàng hiếm gặp.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Công thức máu

• Ở giai đoạn cấp tính, có thể quan sát thấy thiếu máu bình sắc từ nhẹ đến
trung bình, kèm theo tăng số lượng bạch cầu từ trung bình đến nhiều kèm
tăng bạch cầu non.

• Trong giai đoạn bán cấp, tăng số lượng tiểu cầu là dấu ấn nổi bật. Số lượng
tiểu cầu bắt đầu tăng ở tuần thứ hai và tiếp tục tăng trong tuần thứ ba, thường
ở mức 1000 x 10^9/L (1 triệu/microlit), nhưng đôi khi có thể lên tới 2000 x
10^9/L (2 triệu/microlit).

thiếu máu, tăng bạch cầu và
tăng tiểu cầu

tốc độ máu lắng (ESR)

• Trong giai đoạn cấp tính, nhiều chỉ số phản ứng pha cấp, chẳng hạn như ESR,
protein phản ứng C, ferritin huyết thanh và alpha-1-antitrypsin, tăng đáng kể.
ESR có xu hướng trở về mức độ bình thường vào cuối giai đoạn bán cấp sang
giai đoạn hồi phục.

tăng, nhưng không nên được
sử dụng để xác định đáp ứng;
globulin miễn dịch truyền
tĩnh mạch (IVIG) đã được
cho thấy làm tăng giả máu
lắng 22318812 Lee KY, Rhim
JW, Kang JH. Kawasaki
disease: laboratory findings
and an immunopathogenesis
on the premise of a "protein
homeostasis system". Yonsei
Med J. 2012 Mar;53(2):262-75.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3282974/

CRP huyết thanh

• Trong giai đoạn cấp tính, nhiều chỉ số phản ứng pha cấp, chẳng hạn như tốc
độ máu lắng, CRP, ferritin huyết thanh và alpha-1-antitrypsin, tăng đáng kể.
CRP quay lại mức bình thường nhanh nhất và do đó là dấu ấn tốt của viêm
cấp tính.

Tăng

Siêu âm tim

• Siêu âm tim là xét nghiệm được lựa chọn để đánh giá phình động mạch vành.
Trong giai đoạn cấp tính, siêu âm tim cơ bản là rất quan trọng để loại trừ điều
này và tìm bằng chứng của viêm cơ tim, viêm van tim hoặc tràn dịch màng
ngoài tim. Giãn lòng mạch vành lan tỏa có thể thấy ở 50% bệnh nhân không
được điều trị đến ngày thứ mười của bệnh.

• Cần thực hiện siêu âm tim khi chẩn đoán và lặp lại ở tuần thứ hai hoặc thứ ba
của bệnh và ở thời điểm 2 tháng sau khi bắt đầu khởi phát bệnh. Nếu có các
dấu hiệu bất thường ở bất kỳ thời điểm nào, bệnh nhân cần được chuyển đến
bác sĩ tim mạch nhi để được thăm dò tim đầy đủ và được theo dõi.[1]

giãn hoặc phình mạch vành
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Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

LFT huyết thanh

• Viêm gan vàng da và không vàng da có thể xuất hiện, kèm theo các giá trị
aminotransferase tăng nhẹ quan sát thấy ở 40% bệnh nhân.

• Mức alanin aminotransferase tăng có thể là dấu hiệu của một bệnh nghiêm
trọng hơn.

• Mức bilirubin tăng ở 10% bệnh nhân.

men gan tăng; nồng độ
albumin thấp

Tổng phân tích nước tiểu

• Sẽ cho thấy đái mủ không do lậu nhẹ đến trung bình ở 50% bệnh nhân.
• Nếu phân tích nước tiểu bất thường, cần thực hiện nuôi cấy để loại trừ khả

năng nhiễm trùng đường tiết niệu.

đái mủ không do lậu

X quang ngực

• Phát hiện tim to ở ca viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim hoặc viêm phổi trên
cận lâm sàng.

• Cần được thực hiện đánh giá các dấu hiệu cơ bản và khẳng định khi có bất
kỳ nghi ngờ lâm sàng của suy tim xung huyết.

tim to, hoặc viêm phổi nhưng
hiếm gặp hơn

Điện tâm đồ

• Cần được thu nhận để đánh giá nhiều bất thường dẫn truyền khác nhau. Trẻ
em mắc bệnh Kawasaki cũng có thể bị nhồi máu cơ tim cấp.

• Nhịp tim nhanh, khoảng PR kéo dài, các thay đổi sóng ST-T, và điện thế sóng
R giảm có thể là dấu hiệu của viêm cơ tim. Các thay đổi sóng Q hoặc sóng
ST-T có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim.

các bất thường dẫn truyền và/
hoặc nhồi máu cơ tim

siêu âm túi mật

• Có thể cần thiết nếu có nghi ngờ rối loạn chức năng gan hoặc túi mật.

ứ nước túi mật ở một số bệnh
nhân

siêu âm tinh hoàn

• Ở ca bệnh có viêm tinh hoàn ở nam giới, cần thực hiện siêu âm bìu để đánh
giá viêm mào tinh hoàn. Viêm mào tinh hoàn là quá trình viêm có thể xảy ra
trong nhiều loại viêm mạch và ảnh hưởng đến các bé trai từ 9 đến 14 tuổi. Có
thể quan sát thấy bệnh này ở các bé trai trẻ tuổi bị ban xuất huyết Henoch-
Schonlein và KD.

viêm mào tinh hoàn ở nam giới
kèm theo viêm tinh hoàn

Chọc dò tủy sống

• Có thể cần thiết ở những bệnh nhân có sốt cao và cứng gáy.
• Một số bệnh nhân mắc KD có thể bị viêm màng não vô khuẩn.
• Viêm màng não vô khuẩn có thể là một trong những phản ứng phụ của điều

trị bằng globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch.

viêm màng não vô khuẩn ở một
số bệnh nhân

Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

chụp cộng hưởng từ mạch máu

• Chụp cộng hưởng từ mạch vành 3 chiều không nín thở có thể xác định chính
xác phình động mạch vành ở những bệnh nhân mắc KD. Kỹ thuật này được
yêu cầu bởi bác sĩ chuyên khoa tim và cung cấp một biện pháp thay thế không
xâm lấn khi chất lượng hình ảnh của siêu âm tim không đủ hiệu quả. Kỹ thuật
này có thể giúp giảm nhu cầu thực hiện chụp mạch vành hàng loạt ở nhóm
bệnh nhân này.

giãn hoặc phình mạch vành
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Xét nghiệm Kết quả

thông tim và chụp mạch máu

• Một nhóm bệnh nhân mắc KD, đặc biệt những bệnh nhân có các khối phình
mạch vành lớn hoặc khổng lồ (đường kính >8 mm), có thể cần phải thông
tim và chụp máu để thấy chi tiết các bất thường rõ hơn.

phình động mạch vành

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhiễm tụ cầu hoặc liên cầu • Đáp ứng tốt với thuốc kháng
sinh; tổn thương da có thể nhìn
thấy; a-mi-đan mưng mủ; bỏng
rát và dấu hiệu của viêm phổi
hoặc viêm khớp nhiễm khuẩn.

• Cấy máu, dịch ngoáy họng và
mẫu phết da dương tính.

• Siêu âm hạch bạch huyết đơn
cho thấy viêm hạch do vi khuẩn
thường liên quan nhất đến hạch
đơn kèm giảm âm trung tâm.[1]

Viêm khớp tự phát thiếu niên
(JIA toàn thân)

• Hội chứng sốt, phát ban, sưng
hạch bạch huyết và viêm khớp.
Những bệnh nhân này thường
có triệu chứng sốt không rõ căn
nguyên và đôi khi có nội tạng to
và viêm thanh mạc (viêm màng
ngoài tim, viêm màng phổi).

• Hiếm gặp viêm mống mắt và
hạt dưới da.

• Ban là các chấm màu hồng
nhanh bay, nhỏ, thường xuất
hiện ở thân mình, đầu chi, và
ít gặp hơn, ở trên mặt. Ban
kèm theo sốt đột ngột và có xu
hướng mất đi khi sốt thuyên
giảm.

• Những bệnh nhân này không
xuất hiện phình mạch vành.

• Không như các dạng khác của
JIA, bệnh nhân bị JIA toàn thân
thường bị thiếu máu và có nồng
độ các chỉ số pha cấp ở giai
đoạn cấp cao (tốc độ máu lắng
và protein phản ứng C), như ở
bệnh Kawasaki.

• Sự xuất hiện của yếu tố dạng
thấp hoặc xét nghiệm kháng thể
kháng nhân dương tính là hiếm
gặp.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Bệnh tinh hồng nhiệt ở trẻ em
(Scarlet fever)

• Sốt cấp tính gây ra bởi liên cầu
nhóm A.

• Bệnh nhân thường có bằng
chứng của nhiễm trùng đường
hô hấp trên, hầu hết là viêm
họng, kèm theo phát ban đỏ
dạng dát mịn, lan tỏa xuất hiện
ở thân, tứ chi và mặt, nhưng
nhợt vùng quanh miệng.

• Ban mất đi kèm theo bong vảy
da bắt đầu từ mặt và lan dần
xuống dưới.

• Không giống như bệnh
Kawasaki, trong sốt tinh hồng
nhiệt môi không bị ảnh hưởng
và không có viêm kết mạc hay
sung huyết kết mạc.

• Cấy dịch họng dương tính,
hoặc xét nghiệm huyết thanh
dương tính với liên cầu nhóm
A (streptozyme và/hoặc
antistreptolysin O), sẽ khẳng
định chẩn đoán.

Thấp khớp cấp • Bệnh cấp tính xảy ra 3 đến 4
tuần sau khi khởi phát viêm
họng do liên cầu nhóm A.

• Những bệnh nhân này xuất hiện
viêm đa khớp di chuyển và hơn
50% có viêm tim.[27]

• Ít gặp hơn, diễn biến bệnh có
thể kèm theo múa giật, hạt dưới
da và ban vòng.

• Không xuất hiện phình mạch
vành, nhưng những bệnh nhân
không được điều trị sẽ mắc
bệnh van tim mạn tính.

• Cấy dịch họng dương tính
hoặc xét nghiệm huyết thanh
dương tính với liên cầu nhóm
A (streptozyme và/hoặc
antistreptolysin O) sẽ khẳng
định chẩn đoán.

Hội chứng sốc nhiễm độc (TSS) • Bệnh lý sốt cấp tính có liên
quan đến nôn, tiêu chảy, đau cơ,
lưỡi đỏ như dâu tây, và phát ban
đỏ sau đó là bong vỡ.

• Nhiều bệnh nhân bị suy hô hấp
cấp, hạ huyết áp, và sốc.

• Bệnh này là do nhiễm khuẩn
tụ cầu (staphylococcus) hoặc
nhiễm liên cầu nhóm A.

• TSS có thể xuất hiện sau bỏng,
trầy xước nhẹ hoặc phẫu thuật;
hoặc có thể không có ổ nhiễm
bệnh rõ ràng nào.

• Không có xét nghiệm chẩn
đoán nào đối với hội chứng sốc
nhiễm độc tố. Chẩn đoán dựa
vào lâm sàng.

• Phân lập các týp huyết thanh tụ
cầu hoặc liên cầu nhóm A sản
sinh độc tố TSS-1 sẽ hỗ trợ chẩn
đoán.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Hội chứng đỏ da bong vảy do
tụ cầu

• Gây ra bởi các độc tố A và B
gây ly giải thượng bì của tụ cầu
khuẩn.

• Có ban đỏ toàn thân, kèm theo
mụn nước và loét vô khuẩn, lan
tỏa; vùng quanh miệng nề đỏ;
đóng vảy và nứt vùng quanh
mắt, miệng và mũi.

• Ngoài ra, các vùng biểu bì có
thể bị trợt khi phản ứng với lực
nhẹ (dấu hiệu Nikolsky). Những
thay đổi này có thể dẫn đến
nhiễm trùng thứ cấp, hoại tử và
rối loạn điện giải.

• Chẩn đoán dựa trên lâm sàng.
• Phân lập các chủng 55 và/hoặc

71 của tụ cầu trong mẫu nuôi
cấy.

Hội chứng Stevens-Johnson • Dạng bọng nước lớn của hồng
ban đa dạng, còn gọi là hồng
ban đa dạng lớn.

• Đặc trưng bởi sốt cao, các triệu
chứng thực thể rõ, phát ban ở da
biểu hiện bằng bọng nước lan
tỏa và tổn thương niêm mạc.

• Các vết loét niêm mạc vỡ ra và
tổn thương bọng nước lan rộng
có thể giúp phân biệt tình trạng
này với bệnh Kawasaki.

• Không xuất hiện phình mạch
vành, mặc dù những bệnh nhân
này có thể điều trị bằng globulin
miễn dịch liều cao truyền tĩnh
mạch.

• Không có xét nghiệm chẩn
đoán nào dành cho hội chứng
Stevens-Johnson. Chẩn đoán
dựa vào lâm sàng.

Phản ứng thuốc • Tiền sử tiếp xúc với ma túy, sự
xuất hiện các tổn thương hoặc
loét ở miệng, phù nề quanh mắt,
và nồng độ các chỉ số pha cấp
thấp có thể giúp phân biệt nó
với bệnh Kawasaki (KD).

• Chẩn đoán dựa vào lâm sàng,
mặc dù các chỉ số pha cấp (như
tốc độ máu lắng và protein phản
ứng C) ở KD cao hơn nhiều so
với trong phản ứng thuốc pha
cấp.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Sốt đốm Rocky Mountain • Sốt gây ra bởi nhiễm rickettsia
(Rickettsia rickettsii). Bệnh được
truyền bởi vết cắn của bọ ve và
đặc trưng bởi sốt, đau đầu, đau
bụng, nôn và tiêu chảy, sau đó là
đau cơ nhiều.

• Dấu hiệu chủ yếu của bệnh là
hồng ban dạng dát mất đi khi
ấn, ban đầu xuất hiện ở tứ chi,
nhưng sau đó lan ra toàn thân,
bao gồm lòng bàn tay và lòng
bàn chân.

• Sau nhiều ngày, ban trở thành
dạng chấm hoặc xuất huyết,
kèm có thể sờ thấy ban xuất
huyết.

• Ở các ca bệnh tối cấp, có thể
có triệu chứng suy đa tạng, bao
gồm viêm cơ tim và suy thận
hoặc gan.

• Chẩn đoán dựa vào lâm sàng,
mặc dù có thể khẳng định bằng
việc sử dụng kỹ thuật kháng thể
huỳnh quang gián tiếp đối với R
rickettsii.

Sởi • Không như các bệnh nhân mắc
bệnh Kawasaki (KD), các biểu
hiện của sởi bao gồm viêm
kết mạc xuất tiết, nốt Koplik ở
miệng, phát ban thường bắt đầu
ở sau tai; ngoài ra bệnh nhân
thường có biểu hiện mệt.

• Chẩn đoán dựa vào lâm sàng,
mặc dù các chỉ số pha cấp (ví dụ
tốc độ máu lắng và protein phản
ứng C) ở KD thường cao hơn
nhiều, có thể khẳng định nhiễm
vi-rút được bằng việc chuẩn độ
kháng thể.

• Có thể khẳng định bệnh sởi
bằng PCR.

Các tiêu chí chẩn đoán

Các tiêu chuẩn chẩn đoán của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA)[1]

Chẩn đoán dựa trên các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng. Không có xét nghiệm chẩn đoán riêng biệt trong phòng thí
nghiệm đối với bệnh này. Các dấu hiệu chính được ghi nhận và báo cáo vào năm 1974, và các tiêu chuẩn này đã được
AHA cập nhật (Ủy ban về Thấp tim, Viêm Nội mạc và Bệnh Kawasaki; Hội đồng về Bệnh Tim mạch ở Thanh thiếu
niên) và được Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ tán thành.[1] [24] Tuy nhiên, các bác sĩ cần biết rằng có những ca bệnh
Kawasaki (KD) với các dấu hiệu và triệu chứng không đầy đủ và không thỏa mãn các tiêu chuẩn này; ca bệnh này được
gọi là KD không đầy đủ (không điển hình). Trong những trường hợp không đủ tiêu chuẩn lâm sàng như vậy, bằng chứng
biểu hiện các bất thường về mạch vành hoặc phình mạch vành (CAA) phải được thể hiện trên siêu âm tim.

Những bệnh nhân mắc KD điển hình thường sốt cao 5 ngày kháng trị với điều trị kháng sinh (nếu được sử dụng) và có 4
trong số 5 dấu hiệu và triệu chứng sau đây:

• Sung huyết kết mạc hai bên
• Phát ban đa hình thái

• Ít nhất một trong những thay đổi về niêm mạc sau đây:

• Môi sung huyết (và/hoặc khô, nứt, bong tróc, nứt kẽ và chảy máu môi)
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• Hầu họng sung huyết
• Lưỡi quả dâu (kèm theo đỏ và nhú lưỡi dạng nấm).

• Ít nhất một trong các thay đổi về chi sau đây:

• Phát ban ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân (thường gặp cục chai cứng và đau)
• Bong vảy quanh móng ở ngón tay và ngón chân (2-3 tuần sau khi khởi phát sốt).

• Sưng hạch bạch huyết vùng cổ (ít nhất một hạch bạch huyết có đường kính >1,5 cm), thường là một bên.
• Phân tầng nguy cơ đối với nguy cơ tương đối bị thiếu máu cơ tim trong tương lai cũng đã được đề xuất:[1]

• Mức độ nguy cơ thấp: bệnh nhân không phát hiện thấy CAA
• Mức độ nguy cơ thấp đến trung bình: bệnh nhân có CAA thoái lui
• Mức độ nguy cơ cao: bệnh nhân có bằng chứng chụp mạch cho thấy khối phình lớn hoặc khổng lồ hoặc tắc

mạch vành.
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Mục tiêu chính của điều trị là phòng ngừa các biến chứng tim, đặc biệt là phình động mạch vành. Các mục tiêu khác là
giảm tần suất và cường độ của các biểu hiện khác càng sớm càng tốt. Việc này làm rút ngắn thời gian nằm viện và hồi
phục nhanh hơn.

Các yếu tố nguy cơ biến chứng (phình mạch vành) bao gồm sốt dai dẳng, hoặc tốc độ máu lắng (ESR) hoặc protein phản
ứng C (CRP) tăng liên tục.

Biểu hiện ≤10 ngày từ khi khởi phát hoặc biểu hiện >10 ngày từ khi khởi phát
với các yếu tố nguy cơ biến chứng
Điều trị chuẩn bao gồm truyền một liều globulin miễn dịch tĩnh mạch (IVIG), ngay giai đoạn đầu của bệnh trong
vòng 10 ngày từ khi khởi phát.[28] IVIG cũng được chỉ định ở những bệnh nhân có biểu hiện sau 10 ngày với các
yếu tố nguy cơ biến chứng chẳng hạn như sốt hoặc tăng các chỉ số pha cấp (ESR và/hoặc CRP). Đây được coi là phác
đồ điều trị cập nhật nhất và đã thành công trong việc giảm thời gian sốt và tỷ lệ phình mạch vành ở bệnh Kawasaki
(KD).[29] 3[A]Evidence

Cần sử dụng aspirin cùng với liệu pháp IVIG và thuốc này được cho là bổ sung tác dụng kháng viêm trong KD. Các
trung tâm y tế có quan điểm khác nhau về việc khi nào cần giảm liều aspirin: 48 đến 72 giờ sau khi giảm sốt, hay 14
ngày sau khi khởi phát triệu chứng và khi bệnh nhân đã hết sốt ít nhất 48 đến 72 giờ.[25]

Hai phần ba số bệnh nhân sẽ hết sốt và cải thiện trong vòng 24 giờ sau khi hoàn tất việc truyền IVIG, và 90% sẽ hết
sốt sau 48 giờ. Phác đồ điều trị này có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ các bất thường động mạch vành từ 20% đến
25% xuống còn 2% đến 4%.[29]

Một số bệnh nhân có thể vẫn sốt dai dẳng hoặc tái phát 48 giờ sau khi truyền một liều IVIG duy nhất. Những bệnh
nhân này có nguy cơ cao xuất hiện các bất thường động mạch vành và có thể nhận được lợi ích khi truyền liều IVIG
thứ hai.

Bệnh nhân kháng trị với IVIG
Kháng trị IVIG xảy ra ở 10% đến 20% ca bệnh.[30] Ngoài Nhật Bản, các thang điểm lâm sàng để dự đoán kháng
IVIG không phát huy được tối ưu.[31] Gen mẫn cảm đã được xác định ở nhiễm sắc thể 19. Gen này mã hóa inositol
1,4,5-triphosphate 3-kinase C (ITPKC). Đã có bằng chứng rằng gen ITPKC trội hơn ở những bệnh nhân KD kháng trị
IVIG, và ở những bệnh nhân có các tổn thương động mạch vành,[14] nhưng có thể nhiều yếu tố gen khác chưa được
xác định.

Corticosteroid

• Corticosteroid đã được chứng minh là có lợi ích trong KD kháng trị. Tài liệu về việc sử dụng liệu pháp
corticosteroid truyền tĩnh mạch và đường uống ở KD đã cho các kết quả mâu thuẫn nhau do sự không đồng
nhất trong liều lượng, phác đồ và quần thể bệnh nhân trong nghiên cứu.[32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
Cho đến khi có thêm dữ liệu, nhóm bệnh nhân mắc KD kháng trị với IVIG và/hoặc có các biến chứng đe dọa
tính mạng nên được sử dụng liệu pháp corticosteroid.[40] [41] Cần có thêm các thử nghiệm đối chứng ngẫu
nhiên, đa trung tâm, tiến cứu để xác định hiệu quả của các liều corticosteroid truyền tĩnh mạch xung hay đường
uống trong việc điều trị KD kháng IVIG.

Infliximab
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• Có phát hiện cho thấy cytokine tiền viêm, chẳng hạn như yếu tố hoại tử u (TNF)-alpha, đóng vai trò quan trọng
trong sinh bệnh học của viêm khớp dạng thấp, bệnh lý khớp cột sống, và các tình trạng viêm khác, bao gồm
viêm mạch, đã dẫn đến liệu pháp kháng cytokine sinh học đang được sử dụng ngày càng nhiều trong những
tình huống trên.[42] Việc này đã mở ra cơ hội sử dụng các thuốc sinh học này trong việc điều trị KD.

• Infliximab chất đối kháng TNF-alpha đã được sử dụng ở những bệnh nhân kháng trị với IVIG và
methylprednisolone.[43] Một số bác sĩ lâm sàng sử dụng infliximab như một lựa chọn bậc hai trước
corticosteroid ở những bệnh nhân kháng trị IVIG. Tuy nhiên, các hướng dẫn cho thấy có nhiều bằng chứng ủng
hộ việc sử dụng corticosteroid khi so với sử dụng infliximab.[1]

• Một thử nghiệm tiến cứu, ngẫu nhiên, đa trung tâm so sánh infliximab với IVIG liều thứ hai ở 24 trẻ bị KD cấp
tính và kháng IVIG đã cho thấy cả hai cách điều trị đều an toàn và dung nạp tốt. Nghiên cứu kết luận rằng cách
điều trị tối ưu với bệnh nhân kháng trị IVIG vẫn cần được xác định.[44]

• Một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có giả dược để đánh giá lợi ích của việc thêm infliximab vào điều trị KD
chuẩn ban đầu cho thấy việc thêm một liều infliximab trước khi điều trị IVIG không làm giảm đề kháng IVIG
được đo lường z-scores động mạch vành sau 5 tuần, mặc dù giảm sốt và các dấu ấn viêm giảm hơn rất nhiều ở
nhóm infliximab.[45]

Các thuốc điều biến miễn dịch khác hoặc trao đổi huyết tương

• Những bệnh nhân mắc KD kháng trị mà dùng IVIG lần hai, corticosteroid và infliximab vẫn không có tác dụng
có thể sử dụng thuốc điều biến miễn dịch thay thế. Không có nghiên cứu thống nhất hay bằng chứng nào về
việc có nên sử dụng ciclosporin, anakinra, hay cyclophosphamide hay không sau khi tất cả các cách điều trị
khác không có tác dụng. Ở những ca bệnh không đáp ứng, có một số lựa chọn và cần thảo luận ca bệnh với các
trung tâm chuyên khoa điều trị một số lượng lớn các ca bệnh.

• Rất hiếm khi trao đổi huyết tương được cân nhắc ở những bệnh nhân KD kháng trị không đáp ứng với tất cả
các phác đồ điều trị trên.[1]Một nghiên cứu hồi cứu từ Nhật Bản đánh giá lợi ích của việc sử dụng trao đổi
huyết tương cứu nguy (PER) với những bệnh nhân mắc KD mà không đáp ứng với IVIG và infliximab. Nghiên
cứu chỉ ra rằng PER giúp cải thiện tình trạng sốt, các triệu chứng cấp tính khác, các kết quả xét nghiệm và kết
quả đối với mạch vành. Các kết quả này vẫn chưa chắc chắn phụ thuộc vào các thử nghiệm ngẫu nhiên trong
tương lai.[46]

Biểu hiện >10 ngày từ khi khởi phát mà không có các yếu tố nguy cơ biến
chứng
Những bệnh nhân mắc KD có biểu hiện sau ngày thứ 10 mà không bị sốt dai dẳng, và khi các chỉ số pha cấp (ESR và/
hoặc CRP) bình thường, được xem là không có nguy cơ xuất hiện phình mạch vành.

Nếu siêu âm tim ban đầu và các lần sau của bệnh nhân bình thường, thì bệnh nhân nên được điều trị bằng aspirin liều
thấp cho đến 8 tuần từ khi khởi phát. Nếu siêu âm tim ở tuần thứ 8 bình thường, có thể dừng aspirin liều thấp.

Tuy nhiên, nếu được chẩn đoán sau ngày thứ 10 với bằng chứng ESR hoặc CRP tăng và/hoặc có các bất thường mạch
vành trên siêu âm tim, bệnh nhân cần được điều trị như trên đối với những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ biến
chứng.

Điều trị lâu dài
Trong các hướng dẫn do Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ xuất bản, hệ thống phân tầng để phân loại bệnh nhân theo mức
độ nguy cơ xuất hiện thiếu máu cơ tim đã được đề xuất.[1]

• Mức độ nguy cơ thấp: bệnh nhân không phát hiện thấy phình động mạch vành (CAA). Dữ liệu từ việc theo dõi
lâu dài (10 đến 20 năm sau khi khởi phát) đã cho thấy tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong của họ tương tự như ở
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nhóm nhi khoa chung. Không cần chụp mạch máu ở những bệnh nhân này, và bệnh nhân không cần liệu pháp
chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin liều thấp) ngoài 8 tuần đã được khuyến cáo sau khi khởi phát. Khuyến cáo
đánh giá thận trọng kèm theo tư vấn sau mỗi 5 năm để xác định nguy cơ trong tương lai mắc bệnh tim do thiếu
máu cục bộ. Không cần thiết hạn chế hoạt động thể lực sau 8 tuần.

• Mức độ nguy cơ trung bình: bệnh nhân mắc CAA thoái lui. Ở nhóm bệnh nhân mắc KD này, các bệnh nhân
có CAA thoái lui 50% đến mức đường kính lòng mạch bình thường, thể hiện trên chụp mạch máu. Tỷ lệ cải
thiện CAA tương quan nghịch với kích thước của nó. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mặc dù bệnh đã thoái lui,
nhưng đã có hiện tượng dày nội mạc và rối loạn chức năng nội mô. Những bệnh nhân này cần được điều trị
bằng aspirin liều thấp, ít nhất cho đến khi thấy được thoái lui phình mạch. Cần thực hiện theo dõi về tim mạch
hàng năm, bằng ECG và siêu âm tim. Đặc biệt khuyến cáo thực hiện test gắng sức và thăm dò tưới máu cơ tim
hai lần một năm. Chụp mạch máu là cần thiết nếu có bằng chứng của thiếu máu cục bộ. Hoạt động thể lực
cường độ cao cần được hạn chế và được hướng dẫn. Nếu phình mạch thoái lui xảy ra trong vòng 8 tuần từ khi
khởi phát, thì không cần hạn chế sau 8 tuần đầu. Khuyến cáo nên đánh giá thận trọng kèm theo tư vấn sau mỗi
3 đến 5 năm để xác định nguy cơ mắc bệnh tim do thiếu máu cục bộ trong tương lai.

• Mức độ nguy cơ cao: bệnh nhân có bằng chứng chụp mạch máu cho thấy khối phình lớn hoặc khổng lồ hoặc
tắc mạch vành. Những bệnh nhân mắc KD này cần liệu pháp chống ngưng tập tiểu cầu và warfarin kéo dài (để
duy trì INR ở mức 2-3), hoặc heparin trọng lượng phân tử thấp (để duy trì mức yếu tố kháng Xa ở mức 0,5
đến 1,0 đơn vị/mL). Heparin trọng lượng phân tử thấp hay được dùng thay thế cho warfarin đối với trẻ nhũ nhi
và trẻ tập đi do khó lấy máu để xét nghiệm INR. Có thể cân nhắc dùng thuốc chẹn beta cho những bệnh nhân
có khối phình lớn hoặc khổng lồ hoặc bị thiếu máu cơ tim.[1]Cần tránh hoạt động thể thao đối kháng hoặc
cường độ cao để giảm nguy cơ chảy máu. Đặc biệt khuyến cáo theo dõi tim mạch bằng ECG và siêu âm tim, và
test gắng sức kèm chụp tưới máu cơ tim thực hiện hai lần một năm, và sau đó cần thực hiện chụp mạch máu
nếu có biểu hiện thiếu máu cơ tim.

• Dipyridamole nhìn chung không còn được sử dụng để ngăn ngừa huyết khối lâu dài. Đây là thuốc thay thế cho
aspirin ở những bệnh nhân:[1]

• đang sử dụng ibuprofen
• kháng hoặc dị ứng với aspirin
• có nguy cơ bị hội chứng Reye.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Cấp tính ( tóm tắt )

có biểu hiện ≤10 ngày từ khi khởi phát; hoặc
có biểu hiện >10 ngày từ khi khởi phát với
các yếu tố nguy cơ biến chứng

1 globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch (IVIG)

thêm aspirin liều cao

2 corticosteroid

thêm aspirin liều cao

2 Infliximab
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Cấp tính ( tóm tắt )

thêm aspirin liều cao

3 thuốc điều biến miễn dịch khác hoặc trao đổi huyết
tương

thêm aspirin liều cao

biểu hiện >10 ngày từ khi khởi phát mà
không có các yếu tố nguy cơ biến chứng

1 Aspirin liều thấp

Tiếp diễn ( tóm tắt )

nguy cơ thiếu máu cơ tim

Thấp 1 đánh giá nguy cơ tim mạch

Trung bình 1 aspirin liều thấp + theo dõi bệnh tim

Cao 1 aspirin + theo dõi bệnh tim

thêm warfarin hoặc heparin trọng lượng phân tử thấp

bổ sung clopidogrel

bổ sung thuốc chẹn beta
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

có biểu hiện ≤10 ngày từ khi khởi phát; hoặc
có biểu hiện >10 ngày từ khi khởi phát với
các yếu tố nguy cơ biến chứng

1 globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch (IVIG)

Các lựa chọn sơ cấp

» globulin miễn dịch thông thường ở người: 2 g/kg
truyền tĩnh mạch một liều đơn, có thể lặp lại liều
sau 36-48 giờ nếu bệnh nhân không giảm sốt

» Mục tiêu chính của việc điều trị là phòng ngừa bệnh
động mạch vành và giảm các triệu chứng bằng cách
kiểm soát quá trình viêm. Việc này được theo dõi bằng
giảm sốt và cải thiện tất cả các triệu chứng cấp tính.

» IVIG truyền một liều duy nhất là điều trị chuẩn và
là biện pháp điều trị chủ yếu, và đã thành công trong
việc giảm thời gian sốt và tỷ lệ phình động mạch vành
ở bệnh Kawasaki.[29] 3[A]Evidence

» Kết quả tốt nhất đạt được khi tiến hành điều trị trong
vòng 10 ngày hoặc thậm chí trong vòng 7 ngày.

» Biện pháp này cũng được chỉ định ở những bệnh
nhân có biểu hiện sau 10 ngày với các yếu tố nguy cơ
biến chứng chẳng hạn như sốt hoặc tăng các chỉ số
pha cấp (tốc độ máu lắng và protein phản ứng C).

» Một số bệnh nhân không giảm sốt trong vòng 36
đến 48 giờ. Những bệnh nhân này có nguy cơ cao xuất
hiện các bất thường động mạch vành và cần được cho
dùng liều IVIG thứ hai.

thêm aspirin liều cao

Các lựa chọn sơ cấp

» Aspirin: 80-100 mg/kg/ngày uống chia thành 4
lần trong 24-72 giờ sau khi cắt sốt (tới 14 ngày),
sau đó là 3-5 mg/kg mỗi ngày một lần trong 8 tuần
Có thể khuyến cáo liều ban đầu 30-50 mg/kg/ngày
ở một số nước, bao gồm Nhật Bản và Tây Âu.

» Aspirin liều cao đã là một phần của điều trị truyền
thống của bệnh Kawasaki trong nhiều năm. Cần sử
dụng thuốc này cùng với globulin miễn dịch truyền
tĩnh mạch.

» Aspirin dường như không có ảnh hưởng đến tỷ lệ
mắc hay phát triển bệnh phình động mạch vành, bất kể
điều trị trước hay sau 5 ngày dùng liệu pháp.

» Một số bác sĩ lâm sàng sẽ giảm liều aspirin xuống
liều thấp sau 48 đến 72 giờ sau khi ngừng sốt. Các bác
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Cấp tính
sĩ khác sẽ tiếp tục dùng liều cao trong 14 ngày hoặc
khi tốc độ máu lắng và CRP bình thường.

» Aspirin liều thấp có tác dụng chống ngưng tập tiểu
cầu và được duy trì tới 8 tuần từ khi khởi phát bệnh.
Việc tiếp tục sử dụng aspirin trên 8 tuần tùy thuộc vào
nguy cơ lâu dài bị thiếu máu cơ tim: nguy cơ thấp,
trung bình hay cao.

2 corticosteroid

Các lựa chọn sơ cấp

» methylprednisolone: tham khảo ý kiến chuyên gia
để có hướng dẫn về liều dùng

HOẶC

» Prednisolone: tham khảo ý kiến chuyên gia để có
hướng dẫn về liều dùng

» Khi đã cho truyền tĩnh mạch 2 liều globulin
miễn dịch (IVIG) mà không có tác dụng với sốt
và/hoặc các chỉ số viêm cấp, thì có thể dùng một
liều methylprednisolone truyền tĩnh mạch hoặc
prednisolone đường uống liều thấp.

» Kháng trị IVIG xảy ra ở 10% đến 20% ca bệnh.[30]

» Tài liệu về việc sử dụng liệu pháp corticosteroid qua
đường uống và đường tĩnh mạch ở KD đã cho các
kết quả mâu thuẫn nhau do sự khác biệt trong liều
lượng, phác đồ và quần thể bệnh nhân sử dụng trong
các nghiên cứu.[32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
Nhiều báo cáo ca bệnh và loạt ca bệnh cho thấy rằng
methylprednisolone truyền tĩnh mạch có thể có lợi ở
những bệnh nhân mắc KD kháng IVIG.4[B]Evidence
5[B]Evidence 6[A]Evidence  Cho đến khi có thêm dữ
liệu, nhóm bệnh nhân mắc KD kháng IVIG và/hoặc có
biến chứng đe dọa tính mạng nên được điều trị bằng
corticosteroid.[40] [41]

» Liều lượng khác nhau trong các nghiên cứu và cần
hội chẩn với một chuyên gia về liều phù hợp.

thêm aspirin liều cao

Các lựa chọn sơ cấp

» Aspirin: 80-100 mg/kg/ngày uống chia thành 4
lần trong 24-72 giờ sau khi cắt sốt (tới 14 ngày),
sau đó là 3-5 mg/kg mỗi ngày một lần trong 8 tuần
Có thể khuyến cáo liều ban đầu 30-50 mg/kg/ngày
ở một số nước, bao gồm Nhật Bản và Tây Âu.

» Aspirin liều cao đã là một phần của điều trị truyền
thống của bệnh Kawasaki trong nhiều năm. Cần sử
dụng thuốc này cùng với globulin miễn dịch truyền
tĩnh mạch.
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Cấp tính
» Aspirin dường như không có ảnh hưởng đến tỷ lệ
mắc hay phát triển bệnh phình động mạch vành, bất kể
điều trị trước hay sau 5 ngày dùng liệu pháp.

» Một số bác sĩ lâm sàng sẽ giảm liều aspirin xuống
liều thấp sau 48 đến 72 giờ sau khi ngừng sốt. Các bác
sĩ khác sẽ tiếp tục dùng liều cao trong 14 ngày hoặc
khi tốc độ máu lắng và CRP bình thường.

» Aspirin liều thấp có tác dụng chống ngưng tập tiểu
cầu và được duy trì tới 8 tuần từ khi khởi phát bệnh.
Việc tiếp tục sử dụng aspirin trên 8 tuần tùy thuộc vào
nguy cơ lâu dài bị thiếu máu cơ tim: nguy cơ thấp,
trung bình hay cao.

2 Infliximab

Các lựa chọn sơ cấp

» Infliximab: 5 mg/kg truyền tĩnh mạch một liều
duy nhất

» Một kháng thể đơn dòng ghép đối với yếu tố hoại
tử khối u (TNF)-alpha. Hiệu quả của nó trong ở các
tình trạng viêm khác nhau, bao gồm viêm mạch, hỗ trợ
trong điều trị bệnh Kawasaki.

» Kháng thể đã được sử dụng ở những bệnh nhân
kháng trị với globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch
(IVIG) và methylprednisolone.[43] Những bệnh nhân
này là một nhóm rất nhỏ dưới 1% bệnh nhân mắc KD.

» Một số bác sĩ lâm sàng sử dụng infliximab như
một lựa chọn bậc hai trước corticosteroid ở những
bệnh nhân kháng trị IVIG. Tuy nhiên, các hướng dẫn
cho thấy có nhiều bằng chứng ủng hộ việc sử dụng
corticosteroid khi so với sử dụng infliximab.[1]

» Một thử nghiệm tiến cứu, ngẫu nhiên, đa trung tâm
so sánh infliximab với IVIG liều thứ hai ở 24 trẻ bị
KD cấp tính và kháng IVIG đã cho thấy cả hai cách
điều trị đều an toàn và dung nạp tốt. Nghiên cứu kết
luận rằng cách điều trị tối ưu với bệnh nhân kháng trị
IVIG vẫn cần được xác định.[44]

thêm aspirin liều cao

Các lựa chọn sơ cấp

» Aspirin: 80-100 mg/kg/ngày uống chia thành 4
lần trong 24-72 giờ sau khi cắt sốt (tới 14 ngày),
sau đó là 3-5 mg/kg mỗi ngày một lần trong 8 tuần
Có thể khuyến cáo liều ban đầu 30-50 mg/kg/ngày
ở một số nước, bao gồm Nhật Bản và Tây Âu.

» Aspirin liều cao đã là một phần của điều trị truyền
thống của bệnh Kawasaki trong nhiều năm. Cần sử
dụng thuốc này cùng với globulin miễn dịch truyền
tĩnh mạch.
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Cấp tính
» Aspirin dường như không có ảnh hưởng đến tỷ lệ
mắc hay phát triển bệnh phình động mạch vành, bất kể
điều trị trước hay sau 5 ngày dùng liệu pháp.

» Một số bác sĩ lâm sàng sẽ giảm liều aspirin xuống
liều thấp sau 48 đến 72 giờ sau khi ngừng sốt. Các bác
sĩ khác sẽ tiếp tục dùng liều cao trong 14 ngày hoặc
khi tốc độ máu lắng và CRP bình thường.

» Aspirin liều thấp có tác dụng chống ngưng tập tiểu
cầu và được duy trì tới 8 tuần từ khi khởi phát bệnh.
Việc tiếp tục sử dụng aspirin trên 8 tuần tùy thuộc vào
nguy cơ lâu dài bị thiếu máu cơ tim: nguy cơ thấp,
trung bình hay cao.

3 thuốc điều biến miễn dịch khác hoặc trao đổi huyết
tương

Các lựa chọn sơ cấp

» Ciclosporin: tham khảo ý kiến chuyên gia để có
hướng dẫn về liều dùng

Các lựa chọn thứ cấp

» anakinra: tham khảo ý kiến chuyên gia để có
hướng dẫn về liều dùng

HOẶC

» Cyclophosphamide: tham khảo ý kiến chuyên gia
để có hướng dẫn về liều dùng

» Không có nghiên cứu thống nhất hay bằng chứng
nào về việc có nên sử dụng ciclosporin, anakinra, hay
cyclophosphamide sau khi thất bại với tất cả các cách
điều trị khác. Ở những ca bệnh không đáp ứng, có
một số lựa chọn và cần thảo luận các ca bệnh với các
chuyên gia ở các trung tâm điều trị số lượng lớn ca
bệnh.

» Rất hiếm khi, trao đổi huyết tương có thể được cân
nhắc.[1]

thêm aspirin liều cao

Các lựa chọn sơ cấp

» Aspirin: 80-100 mg/kg/ngày uống chia thành 4
lần trong 24-72 giờ sau khi cắt sốt (tới 14 ngày),
sau đó là 3-5 mg/kg mỗi ngày một lần trong 8 tuần
Có thể khuyến cáo liều ban đầu 30-50 mg/kg/ngày
ở một số nước, bao gồm Nhật Bản và Tây Âu.

» Aspirin liều cao đã là một phần của điều trị truyền
thống của bệnh Kawasaki trong nhiều năm. Cần sử
dụng thuốc này cùng với globulin miễn dịch truyền
tĩnh mạch.
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Cấp tính
» Aspirin dường như không có ảnh hưởng đến tỷ lệ
mắc hay phát triển bệnh phình động mạch vành, bất kể
điều trị trước hay sau 5 ngày dùng liệu pháp.

» Một số bác sĩ lâm sàng sẽ giảm liều aspirin xuống
liều thấp sau 48 đến 72 giờ sau khi ngừng sốt. Các bác
sĩ khác sẽ tiếp tục dùng liều cao trong 14 ngày hoặc
khi tốc độ máu lắng và CRP bình thường.

» Aspirin liều thấp có tác dụng chống ngưng tập tiểu
cầu và được duy trì tới 8 tuần từ khi khởi phát bệnh.
Việc tiếp tục sử dụng aspirin trên 8 tuần tùy thuộc vào
nguy cơ lâu dài bị thiếu máu cơ tim: nguy cơ thấp,
trung bình hay cao.

biểu hiện >10 ngày từ khi khởi phát mà
không có các yếu tố nguy cơ biến chứng

1 Aspirin liều thấp

Các lựa chọn sơ cấp

» Aspirin: 3-5 mg/kg/ngày uống trong 8 tuần

» Những bệnh nhân mắc bệnh Kawasaki có biểu hiện
sau ngày thứ 10 mà không bị sốt dai dẳng, và các chỉ
số pha cấp bình thường (tốc độ máu lắng và/hoặc
protein phản ứng C) và siêu âm tim ban đầu bình
thường, được coi là không có nguy cơ bị phình mạch
vành.

» Ở nhóm này, không cần thiết điều trị bằng globulin
truyền tĩnh mạch, nhưng bệnh nhân cần tiếp tục sử
dụng aspirin liều thấp cho đến 8 tuần. Việc tiếp tục sử
dụng aspirin sau 8 tuần tùy thuộc vào nguy cơ lâu dài
thiếu máu cơ tim: nguy cơ thấp, trung bình hay cao.

Tiếp diễn

nguy cơ thiếu máu cơ tim

Thấp 1 đánh giá nguy cơ tim mạch

» Những bệnh nhân không có phát hiện phình động
mạch vành ít có nguy cơ bị thiếu máu cơ tim. Dữ liệu
từ việc theo dõi lâu dài (10 đến 20 năm sau khi khởi
phát) đã cho thấy tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong của
họ tương tự như ở nhóm nhi khoa chung. Không cần
chụp mạch máu ở những bệnh nhân này, và bệnh nhân
không cần liệu pháp kháng tiểu cầu (aspirin liều thấp)
trên 8 tuần được khuyến cáo từ khi khởi phát. Khuyến
cáo đánh giá thận trọng kèm theo tư vấn sau mỗi
5 năm để xác định nguy cơ thiếu máu cơ tim trong
tương lai. Không cần thiết hạn chế hoạt động thể lực
sau 8 tuần.[1]

Trung bình 1 aspirin liều thấp + theo dõi bệnh tim
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Tiếp diễn

Các lựa chọn sơ cấp

» Aspirin: 3-5 mg/kg/ngày đường uống
Việc điều trị cần duy trì ít nhất đến khi thấy được
thoái lui phình mạch.

» Những bệnh nhân bị phình động mạch vành (CAA)
thoái lui có nguy cơ bị thiếu máu cơ tim thấp-trung
bình. Ở nhóm bệnh nhân mắc bệnh Kawasaki này, có
50% bệnh nhân phình mạch vành sẽ thoái lui về mức
đường kính lòng mạch bình thường, được thể hiện
trên chụp mạch máu. Tỷ lệ cải thiện CAA tương quan
nghịch với kích thước của nó. Các nghiên cứu đã chỉ
ra rằng, mặc dù bệnh đã thoái lui, nhưng có dày nội
mạc và rối loạn chức năng tế bào nội mô.[1]

» Những bệnh nhân này cần được điều trị bằng aspirin
liều thấp, ít nhất cho đến khi có cải thiện phình mạch.
Cần thực hiện theo dõi tim mạch hàng năm, bằng ECG
và siêu âm tim. Đặc biệt khuyến cáo thực hiện test
gắng sức và đánh giá tưới máu cơ tim hai lần một
năm. Chụp mạch máu là cần thiết nếu có bằng chứng
của thiếu máu cơ tim.

» Hoạt động thể lực cường độ cao cần được hạn chế
và được hướng dẫn. Nếu phình mạch thoái triển trong
vòng 8 tuần từ khi khởi phát, thì không cần hạn chế
sau 8 tuần đầu.[1]

» Khuyến cáo nên đánh giá thận trọng kèm theo tư vấn
sau mỗi 3 đến 5 năm để xác định nguy cơ thiếu máu
cơ tim trong tương lai.[1]

Cao 1 aspirin + theo dõi bệnh tim

Các lựa chọn sơ cấp

» Aspirin: 3-5 mg/kg/ngày đường uống

» Những bệnh nhân có bằng chứng khối phình lớn
hoặc khổng lồ hoặc tắc mạch vành có nguy cơ cao
bị thiếu máu cơ tim. Những bệnh nhân mắc bệnh
Kawasaki này cần điều trị lâu dài bằng aspirin.[1]

» Đặc biệt khuyến cáo theo dõi tim mạch bằng ECG
và siêu âm tim, và test gắng sức kèm chụp tưới máu
cơ tim thực hiện hai lần một năm, và sau đó cần thực
hiện chụp mạch máu nếu có biểu hiện thiếu máu cơ
tim. Cần tránh hoạt động thể thao đối kháng hoặc
cường độ cao để giảm nguy cơ chảy máu.[1]

thêm warfarin hoặc heparin trọng lượng phân tử thấp

Các lựa chọn sơ cấp

» warfarin: 0,2 mg/kg đường uống dưới dạng liều
nạp, sau đó là 0,1 mg/kg/ngày, chỉnh liều để đạt
INR 2-3

HOẶC
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Tiếp diễn

» enoxaparin: 1 đến 1,5 mg/kg tiêm dưới da mỗi 12
giờ

» Những bệnh nhân mắc KD này cần điều trị warfarin
lâu dài (để duy trì INR ở mức 2-3), hoặc một
loại heparin trọng lượng phân tử thấp chẳng hạn
enoxaparin (để duy trì mức yếu tố kháng Xa ở mức
0,5 đến 1,0 đơn vị/mL) bên cạnh điều trị aspirin.

» Heparin trọng lượng phân tử thấp hay được dùng
thay thế cho warfarin đối với trẻ nhũ nhi và trẻ tập đi
do khó lấy máu để xét nghiệm INR.[1]

bổ sung clopidogrel

Các lựa chọn sơ cấp

» clopidogrel: 0,2 đến 1 mg/kg/ngày đường uống

» Có thể thêm clopidogrel vào liệu pháp aspirin và
thuốc chống đông.

bổ sung thuốc chẹn beta

» Thuốc chẹn beta không nằm trong điều trị chuẩn của
bệnh Kawasaki. Thuốc này có thể được cân nhắc tùy
từng cá nhân đối với những người có nguy cơ cao có
khối phình lớn hoặc khổng lồ, hoặc với những bệnh
nhân bị thiếu máu cơ tim.[1]

» Cần hội chẩn với một chuyên gia về tim mạch.
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Giai đoạn đầu

Globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch (IVIG) kèm theo corticosteroid
Hai phân tích gộp cho thấy rằng việc thêm corticosteroid vào phác đồ IVIG thông thường như một chiến lược điều trị
ban đầu có thể giúp giảm nguy cơ bất thường mạch vành.[51] [52] Trong một thử nghiệm làm mù kết điểm, ngẫu nhiên,
nhãn mở, các tác giả kết luận rằng việc thêm prednisone vào phác đồ IVIG tiêu chuẩn ở những bệnh nhân Nhật Bản bị
bệnh Kawasaki (KD) nặng có thể cải thiện kết cục phình động mạch vành.[35] Ngoài ra, globulin miễn dịch kết hợp với
prednisone giúp giảm sốt và viêm (dựa trên đo protein phản ứng C) nhanh hơn là chỉ dùng IVIG.[35] Điểm số nguy cơ
KD được sử dụng để dự đoán tỷ lệ thất bại điều trị (hoặc kháng) IVIG trong các nghiên cứu này được phát triển tại Nhật
Bản hoặc một vài nơi khác ở châu Á và dường như không áp dụng với nhóm đối tượng khác.[53] [54] Một thử nghiệm
ngẫu nhiên dựa trên bằng chứng được thực hiện tại Hoa Kỳ đánh giá việc sử dụng một liều duy nhất methylprednisolone
truyền tĩnh mạch ngay trước khi điều trị bằng IVIG là biện pháp điều trị ban đầu đối với KD. Nghiên cứu không chỉ ra
lợi ích nào đối với động mạch vành khi so sánh với điều trị IVIG đơn thuần.[50] Do đó, các chuyên gia gợi ý rằng cho
đến khi xác định và thử nghiệm thành công thang điểm nguy cơ cao trên toàn thế giới, IVIG đơn độc (không dùng thêm
corticosteroid) vẫn là phương pháp điều trị ban đầu chuẩn vàng của KD ở ngoài Nhật Bản.[53] [54]
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Khuyến nghị

Giám sát
Bệnh nhân sẽ được xuất viện về nhà và sử dụng aspirin liều cao nếu hết sốt trong 24 giờ. Cần làm lại protein phản
ứng C trong vòng 1 tuần và, nếu bình thường, liều aspirin sẽ được chuyển sang phác đồ liều thấp. Bệnh nhân có khối
phình khổng lồ đã được biết trong giai đoạn cấp tính của bệnh Kawasaki (KD) có khả năng mắc các bệnh đồng mắc
về tim mạch khi thanh niên. Những bệnh nhân này cần được bác sĩ tim mạch theo dõi. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân
bị các biến chứng cơ tim và mạch máu ở tuổi trưởng thành đã giảm đáng kể từ khi globulin miễn dịch truyền tĩnh
mạch (IVIG) được đưa vào điều trị.[60]

Ngoài ra:

• Bệnh nhân có các biểu hiện cổ điển của KD và có quá trình bệnh không biến chứng có thể được theo dõi bằng
siêu âm tim lúc 8 tuần. Nếu bình thường, có thể ngừng sử dụng aspirin liều thấp. Bệnh nhân bị phình động
mạch vành (CAA) cần được đưa đến khoa tim.

• Những bệnh nhân có các biểu hiện cổ điển của KD, nhưng có quá trình sốt kéo dài hơn, cần được theo dõi
bằng siêu âm tim lúc 2 tuần. Nếu bình thường, việc theo dõi cần được thực hiện lúc 6 đến 8 tuần từ khi khởi
phát bệnh, và nếu siêu âm tim bình thường, có thể ngừng sử dụng aspirin liều thấp và không cần phải theo dõi
thêm. Nếu phát hiện phình động mạch vành ở bất kỳ giai đoạn nào, hãy chuyển đến bác sĩ chuyên khoa tim
mạch.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Trẻ bị phình động mạch vành cần được thông báo về sự cần thiết phải tiến hành xét nghiệm liên tục, dùng thuốc lâu
dài và đôi khi cần thận trọng với các hoạt động thể lực (nếu đang được điều trị chống đông hoặc bị thiếu máu cục bộ
cơ tim hoặc rối loạn nhịp tim). Bệnh nhân và gia đình có thể nhận được lợi ích từ hỗ trợ tâm lý.

Cha mẹ cần được tư vấn rằng trẻ em bị phình lớn hoặc khổng lồ, hoặc bị thiếu máu cục bộ cơ tim, sẽ cần được theo
dõi lâu dài tại các phòng khám tim mạch nhi.

Cần sắp xếp chuyển khoa hợp lý từ phòng khám tim mạch nhi đến một phòng khám của chuyên gia về tim mạch do
bệnh Kawasaki ở người lớn, bởi các vấn đề đang diễn ra có thể khác với bệnh tim thiếu máu cục bộ ở người lớn.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

viêm cơ tim ngắn hạn cao

Thường gặp, nhưng hiếm khi gây suy tim xung huyết.

Đáp ứng nhanh với globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch.

viêm màng ngoài tim với tràn dịch màng ngoài tim lượng ít ngắn hạn trung bình
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Cải thiện hoàn toàn với globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch.

Xảy ra ở 25% bệnh nhân bị bệnh cấp tính trước khi điều trị globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch.

phình mạch vành ngắn hạn thấp

Có tình trạng giãn động mạch vành lan tỏa,
[Fig-1]

phình nhỏ (đường kính lòng mạch <5 mm), và phình khổng lồ (≥8 mm). Phình nhỏ có thể khỏi trong vòng 2 năm.
Phình động mạch vành (CAA) khổng lồ có liên quan với tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong. Nếu có dấu hiệu bất thường
trên siêu âm tim ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình bệnh, bệnh nhân cần được chuyển đến bác sĩ tim mạch nhi khoa
để được xét nghiệm đầy đủ và theo dõi. Nguy cơ CAA cao nhất ở: trẻ em mắc bệnh Kawasaki (KD) đã bỏ lỡ cơ hội
điều trị bằng globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch (IVIG) trong giai đoạn khuyến cáo từ lúc khởi phát sốt (<10 ngày);
bệnh nhân bị sốt dai dẳng mặc dù đã điều trị IVIG; bệnh nhân mà các xét nghiệm gợi ý tình trạng viêm dai dẳng (tốc
độ máu lắng [ESR], protein phản ứng C [CRP] hoặc cả hai cao); và trẻ nhỏ (<6 tháng tuổi) hoặc trẻ lớn hơn (>8 tuổi)
và nam giới cũng có nguy cơ cao hơn.

Ở bệnh nhân được điều trị bằng IVIG, các yếu tố sau cũng liên quan đến nguy cơ cao hơn: số lượng bạch cầu trung
tính, bạch cầu đũa và tiểu cầu cao hơn; thiếu máu; và không giảm sốt trong ngày đầu tiên điều trị IVIG.[55] [56]

Các yếu tố khác dự đoán điều trị thất bại sau khi dùng IVIG bao gồm: tăng CRP, lactate dehydrogenase và
bilirubin.[56] [57] Một số dữ liệu cho thấy rằng nồng độ natri dưới 135 mmol/L (135 mEq/L) ở biểu hiện đầu tiên có
thể dự đoán phát triển CAA khổng lồ.[58]

Nguồn gốc sắc tộc da đen có thể đóng vai trò bảo vệ trong việc tiển triển của các bất thường về mạch vành.[59]

Nếu CAA thực sự được khẳng định, thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, ví dụ như dipyridamole, cần được bổ sung, và
bệnh nhân cần tiếp tục được theo dõi bệnh tim.

Bệnh nhân có khối phình khổng lồ đã được biết trong giai đoạn cấp tính của KD có khả năng mắc các bệnh tim mạch
đồng mắc khi trưởng thành. Những bệnh nhân này cần được chuyên gia tim mạch theo dõi. Tuy nhiên, số lượng bệnh
nhân bị các biến chứng cơ tim và mạch máu ở tuổi trưởng thành đã giảm kể từ khi IVIG được đưa vào điều trị.[60]

Một nghiên cứu thực hiện trên các bệnh nhân trong giai đoạn từ năm 1979 đến 2014 tại Hoa Kỳ cho thấy rằng tỷ lệ
thoái triển CAA chung xấp xỉ là 75% với tỷ lệ thoái triển thấp là 16% bệnh nhân mắc CAA lớn/khổng lồ và tỷ lệ thoái
triển cao là 85% ở các bệnh nhân mắc CAA nhỏ khi chẩn đoán. Đáng chú ý, tỷ lệ lui bệnh nói chung cao hơn ở giai
đoạn 5 năm gần đây (90%). Các tỷ lệ này cao hơn ở những ca bệnh được báo cáo trước đó và có thể liên quan đến việc
phát hiện sớm KD.[61]

viêm van tim ngắn hạn thấp

Hiếm khi cần thay van.

Thường là hai lá, chỉ xảy ra ở 1% bệnh nhân.

Viêm khớp ngắn hạn thấp

Đáp ứng nhanh với globlulin miễn dịch truyền tĩnh mạch và aspirin liều cao.

rối loạn chức năng gan nhẹ, hiếm khi có vàng da ngắn hạn thấp
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Ở giai đoạn cấp tính. Xảy ra ở 10% đến 30% bệnh nhân, đáp ứng nhanh với globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch.

bệnh túi mật ngắn hạn thấp

Ứ nước túi mật (chẩn đoán bằng siêu âm) xảy ra ở dưới 10% bệnh nhân. Bệnh thường khỏi mà không cần can thiệp
phẫu thuật.

viêm phổi ngắn hạn thấp

Đáp ứng nhanh với globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch.

Viêm màng não vô khuẩn ngắn hạn thấp

Hiếm khi, nhưng có thể xuất hiện giống như biểu hiện của bệnh Kawasaki hoặc là kết quả của điều trị globulin miễn
dịch truyền tĩnh mạch. Tự khỏi hoàn toàn.

huyết khối mạch vành dài hạn thấp

Can thiệp nội khoa hoặc phẫu thuật theo khuyến cáo của chuyên gia tim mạch.

Điều trị tắc mạch vành dựa trên khuyến cáo điều trị cho người lớn mắc các hội chứng mạch vành cấp.

Liệu pháp tiêu sợi huyết bao gồm sử dụng streptokinase, urokinase hoặc alteplase (chất hoạt hóa plasminogen mô) kết
hợp với aspirin và heparin (không phân đoạn hoặc trọng lượng phân tử thấp).

hội chứng mạch vành cấp dài hạn thấp

Can thiệp nội khoa hoặc phẫu thuật theo khuyến cáo của chuyên gia tim mạch.

Nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc thiếu máu cơ tim cao nhất trong vòng 2 năm đầu sau khi chẩn đoán; 60% trên 30 tuổi.

Việc chẩn đoán khó khăn ở trẻ em, bởi troponin và điện tâm đồ có thể bình thường. Hình ảnh là cách duy nhất để loại
trừ huyết khối trong phình mạch ở trẻ em bị đau ngực hoặc mệt.

Mọi bệnh nhân cần có kế hoạch điều trị rõ ràng để điều trị chống huyết khối bằng hoạt hóa plasminogen mô hoặc
streptokinase.

vỡ phình khổng lồ động mạch vành dài hạn thấp

Cực kỳ hiếm và có thể kèm theo tràn máu màng tim. Hầu hết các biến chứng liên quan đến việc làm lành động mạch
hẹp hoặc tồn tại phình động mạch vành khổng lồ.

Can thiệp nội khoa hoặc phẫu thuật theo khuyến cáo của chuyên gia tim mạch.

phình động mạch toàn thân dài hạn thấp

Hiếm khi, nhưng có thể xảy ra ở các động mạch sau: đùi, dưới đòn, chậu, cánh tay, nách và các động mạch khác. Có
thể cần phải can thiệp phẫu thuật.
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

hoại tử ngọn chi dài hạn thấp

Cần hội chẩn với bác sĩ phẫu thuật mạch máu.

thiếu máu cục bộ ruột và hoại tử dài hạn thấp

Cần hội chẩn với bác sĩ phẫu thuật tổng quát nhi khoa.

Tiên lượng

Bệnh Kawasaki (KD) là một bệnh cấp tính và tự giới hạn. Kết quả tức thời đã cải thiện đáng kể, làm giảm tần số mắc
phình động mạch vành xuống dưới 3% sau khi áp dụng globlulin miễn dịch truyền tĩnh mạch (IVIG). Nhìn chung, tỷ lệ tử
vong là dưới 0,5%.

Tuy nhiên, ở bệnh nhân không được điều trị, tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong là tương đối cao. Chẩn đoán chậm, đặc biệt
đối với KD không đầy đủ, và KD ở trẻ rất nhỏ, là một thách thức bởi những bệnh nhân này có nguy cơ cao bị phình
mạch. Tiên lượng lâu dài ở trẻ em có khối phình khổng lồ vẫn là một điều đáng lo ngại bởi nó kèm theo nguy cơ thiếu
máu cơ tim hoặc huyết khối. Điều trị các bệnh nhân này bao gồm dự phòng huyết khối và cẩn thận đánh giá có hẹp mạch
không. Một số bệnh nhân có thể cần thực hiện thủ thuật tái tưới máu mạch vành xâm lấn.

Do đó bác sĩ lâm sàng cần tập trung vào chẩn đoán sớm và nhanh chóng điều trị tích cực khi không có đáp ứng tức thời
với IVIG. Vẫn cần phải theo dõi xem liệu các thuốc kháng viêm khác, ví dụ như các liệu pháp ức chế miễn dịch mới hoặc
các hoạt chất sinh học kháng cytokine mới, có giúp cải thiện việc điều trị và kết quả điều trị KD hay không.
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Bệnh Kawasakis Điểm số bằng chứng

Điểm số bằng chứng

1. Căn nguyên: có bằng chứng mức độ trung bình từ một nghiên cứu bệnh chứng cho thấy không có mối liên hệ giữa
bệnh Kawasaki (KD) và coronavirus NL63.[9]
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

2. Căn nguyên: có bằng chứng mức độ trung bình từ một nghiên cứu quan sát di truyền (thuần tập) cho thấy mối liên
hệ KD với một gen nhạy cảm ở vị trí trên nhiễm sắc thể 12q24.[22]
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

3. Cải thiện sốt và viêm: có bằng chứng chất lượng tốt từ một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên lớn ở Hoa Kỳ rằng
liều globulin miễn dịch duy nhất truyền tĩnh mạch (2 g/kg) hiệu quả hơn các liều nhỏ truyền lần lượt trong việc
giảm sốt, giảm các chỉ số viêm pha cấp tính và tỷ lệ các bất thường động mạch vành trong KD.[29]
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

4. Kết cục lâm sàng: có bằng chứng mức độ trung bình cho thấy bệnh nhân kháng trị với globulin miễn dịch truyền
tĩnh mạch có lợi từ việc điều trị bằng truyền corticosteroid.[47] [48]
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

5. Diễn biến lâm sàng và kết cục của phình động mạch vành: có bằng chứng chất lượng trung bình từ một thử
nghiệm đối chứng ngẫu nhiên rằng kết hợp corticosteroid và globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch giúp cải thiện
diễn biến lâm sàng và kết cục của phình động mạch vành, so với chỉ sử dụng globulin truyền tĩnh mạch.[49]
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

6. Kết cục lâm sàng: có bằng chứng chất lượng cao từ một thử nghiệm đa trung tâm quy mô lớn tại Hoa Kỳ rằng việc
sử dụng methylprednisolone truyền, bổ trợ cho globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch, không giúp cải thiện kết cục
lâm sàng ở KD.[50]
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.
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