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Aντιμετώπιση των παιδιών που εκδηλώνουν 
πολυοργανικό φλεγμονώδες σύνδρομο σχετιζόμενο με τον COVID-

19 (MIS-C) 

Ορισμός MIS-C 
(Multisystem inflammatory syndrome in children) (CDC 05/2020): 

Ασθενής <21 ετών με: 
• πυρετό, εργαστηριακές ενδείξεις φλεγμονής, κλινικά σοβαρή νόσο που απαιτεί 

νοσηλεία και πολυοργανική (>2) συμμετοχή (νεφροί, δέρμα, ΚΝΣ, καρδιαγγειακό, 
γαστρεντερικό, αναπνευστικό, αιματολογικό σύστημα) 

• μη επιβεβαιωμένη εναλλακτική διάγνωση 
• +PCR για COVID-19, ορολογική επιβεβαίωση για COVID-19, ή έκθεση σε COVID-

19 τις τελευταίες 4 εβδομάδες. 
 
(και τα τρία ως άνω κριτήρια είναι απαραίτητα για να τεθεί η διάγνωση) 

Συστάσεις για το MIS-C 

Δεδομένα: 

1. Η πλειονότητα των παιδιών που νοσούν από COVID-19 έχουν  ήπια   
συμπτωματολογία και αναρρώνουν χωρίς επιπλοκές. 

2. Το MIS-C αποτελεί μια σπάνια επιπλοκή της λοίμωξης από SARS-CoV-2, η οποία 
έπεται χρονικά αυτής (2-6 εβδομάδες) και προβάλλει με πολυοργανική συμμετοχή. 

Διαγνωστική προσέγγιση 

Κατηγορίες ασθενών οι οποίοι θα πρέπει να διερευνώνται για πιθανό MIS-C 

• Aσθενείς με πυρετό >3 ημερών σε συνδυασμό με κάποια από τα παρακάτω 
ευρήματα: κοιλιακό άλγος, έμετοι, διάρροια, επιπεφυκίτιδα, μη φυσαλλιδώδες 
εξάνθημα, οιδήματα παλαμών/πελμάτων, διαταραχή επιπέδου συνείδησης. 

• Ασθενείς με πυρετό χωρίς εστία και συνοδό εικόνα καταπληξίας. 

Πρωτόκολλο/γενικές αρχές διερεύνησης ασθενών για πιθανό MIS-C 

• Οι ασθενείς υπό διερεύνηση για MIS-C πρέπει να υποβάλλονται σε ενδελεχή 
έλεγχο προς τον αποκλεισμό άλλων λοιμωδών ή μη λοιμωδών αιτίων, τα οποία 
πιθανόν να εξηγούν την κλινική τους εικόνα.  

• Οι ασθενείς υπό διερεύνηση για MIS-C μπορεί να χρειαστούν περαιτέρω 
διαγνωστικές εξετάσεις όπως υπερηχογράφημα κοιλίας, ακτινογραφία θώρακα, 
απεικόνιση του ΚΝΣ και οσφυονωτιαία παρακέντηση. 
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• Οι ασθενείς με υποψία MIS-C θα πρέπει να εισάγονται άμεσα στο νοσοκομείο για 
περαιτέρω διερεύνηση και διαγνωστικό έλεγχο εφόσον εμφανίζουν τουλάχιστον 
ένα από τα παρακάτω: 
 Διαταραχή ζωτικών σημείων (ταχυκαρδία, ταχύπνοια, αυξημένος χρόνος 

τριχοειδικής επαναφοράς, μειωμένη ΑΠ). 
 Αναπνευστική δυσχέρεια (ήπια έως μέτρια). 
 Νευρολογικό έλλειμμα ή αλλαγή επιπέδου συνείδησης. 
 Ευρήματα συμβατά με διαταραχή της νεφρικής ή της ηπατικής λειτουργίας. 
 Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (CRP >10 mg/dL, φερριτίνη >5.000 ng/mL,  

d-dimers >2.500 ng/ml). 
 ΗΚΓ διαταραχές, αυξημένη τροπονίνη ή pro-BNP. 

 
• Οι ασθενείς σε shock, σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια, οξεία νευρολογική 

διαταραχή, εικόνα καρδιακής ανεπάρκειας, αφυδάτωση ή ευρήματα συμβατά με 
νόσο Kawasaki, οφείλουν να εισάγονται στο νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση 
και διαχείριση ανεξαρτήτως υποψίας για MIS-C. 

• Οι ασθενείς οι οποίοι εισάγονται στο νοσοκομείο πρέπει να αντιμετωπίζονται από 
διεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένων παιδιάτρων (λοιμωξιολόγοι, ρευματολόγοι, 
αιματολόγοι, καρδιολόγοι) σε συνεργασία με τον θεράποντα παιδίατρο. 

Σύγκριση ασθενών με νόσο Kawasaki και MIS-C 

• Οι ασθενείς με νόσο Kawasaki που δε σχετίζεται με τον SARS-CoV-2 θα 
συνεχίσουν να προσέρχονται και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

• Το MIS-C και η τυπική νόσος Kawasaki (μη σχετιζόμενη με SARS-CoV-2) 
μοιράζονται πολλά κλινικά χαρακτηριστικά, όπως συμπτώματα από το 
ρινοφάρρυγγα, οιδήματα μαλακών μορίων (παλάμες, πέλματα), τραχηλική 
λεμφαδενίτιδα, εξάνθημα, επιπεφυκίτιδα. 

Υπάρχουν όμως και κάποιες ειδοποιοί διαφορές 
• Το ΜΙS-C είναι πιο συχνό σε παιδιά αφρικανικής και νοτιοαμερικανικής καταγωγής, 

ενώ τα παιδιά ασιατικής προέλευσης νοσούν σημαντικά λιγότερο σε σύγκριση με 
το τυπικό Kawasaki. 

• Προσβάλλονται παιδιά όλων των ηλικιών από MIS-C, ενώ η νόσος Kawasaki έχει 
συγκεκριμένη ηλικιακή επίπτωση (οι περισσότεροι ασθενείς είναι ηλικίας 1-5 ετών). 

 
• Τα παιδιά με MIS-C έχουν πιο συχνά συμμετοχή από το ΚΝΣ και το γαστρεντερικό 

σύστημα, ενώ ενδέχεται να προσέλθουν σε shock λόγω καρδιακής ανεπάρκειας 
και αρρυθμιών. 

• Οι ασθενείς με MIS-C έχουν θρομβοπενία, λεμφοπενία και αυξημένη τροπονίνη και 
pro-BNP. Παράλληλα εμφανίζουν πολύ αυξημένη CRP.  

• Παιδιά με MIS-C χωρίς κλινική εικόνα συμβατή με νόσο Kawasaki μπορεί να 
εμφανίσουν ανευρύσματα των στεφανιαίων αγγείων. 

• Οι ασθενείς με MIS-C παρουσιάζουν συχνότερα καρδιακή ανεπάρκεια με 
προεξέχουσα τη διαταραχή συσταλτικότητας της αριστερής κοιλίας καθώς και 
αρρυθμίες, σε σχέση με τα παιδιά με νόσο Kawasaki. 



 3 

• Τέλος, στους ασθενείς με MIS-C είναι σαφώς συχνότερες οι έντονες διαταραχές 
της πηκτικότητας και η παρουσία φλεβικών θρομβώσεων. 

Γενικές αρχές αντιμετώπισης των ασθενών με MIS-C 

• Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη αντιιική αγωγή έναντι του 
SARS-CoV-2 μέχρι τα αποτελέσματα της PCR να βγουν αρνητικά. 

• Ομοίως όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε μόνωση και με αυστηρή 
τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας από όλο το προσωπικό και τον συνοδό. 

• Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν ευρέoς φάσματος αντιμικροβιακή αγωγή 
μέχρι να αποκλειστεί η παρουσία λοιμογόνου παράγοντα. 

• Όλοι οι ασθενείς πρέπει να υποβληθούν σε υπερηχογραφικό έλεγχο καρδιάς και 
στεφανιαίων αγγείων κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Ο έλεγχος πρέπει να 
επαναλαμβάνεται επί κλινικής επιδείνωσης. 

• Σημειώνεται ότι ασθενείς χωρίς εικόνα τυπικού ή άτυπου νόσου Kawasaki, μπορεί 
να εκδηλώσουν συμμετοχή από τα στεφανιαία αγγεία. 

Διαχείριση καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με MIS-C 

• Οι ασθενείς με αυξημένη τροπονίνη ή/και pro-BNP πρέπει να παρακολουθούνται 
στενά μέχρι οι δείκτες αυτοί να εξομαλυνθούν.  

• Οι ασθενείς με ΗΚΓ αλλοιώσεις πρέπει να έχουν μόνιμη συστηματική καταγραφή 
της ηλεκτροφυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να έχουν 
ΗΚΓ καταγραφή τουλάχιστον κάθε δύο ημέρες.  

• Θα πρέπει να διενεργείται υπερηχογράφημα καρδιάς κατά την εισαγωγή, σε επτά 
και σε δεκατέσσερεις ημέρες και στις 4-6 εβδομάδες από τη διάγνωση. Σε εκείνους 
που εμφανίζουν διαταραχή της καρδιακής λειτουργίας θα πρέπει να διενεργηθεί 
υπερηχογράφημα ακόμα και μετά από ένα έτος από την πρωτοδιάγνωση. Οι 
ασθενείς με διαταραχή συσταλτικότητας της αριστερής κοιλίας ή με παρουσία 
στεφανιαίων ανευρυσμάτων θα χρειαστούν υπερηχογραφήματα σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

• Σε ασθενείς με παροδική διαταραχή της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου θα 
πρέπει να διενεργηθεί MRI καρδιάς 2-6 μήνες μετά από την πρωτοδιάγνωση.  

• Αξονική αγγειογραφία θα πρέπει να διενεργείται σε ασθενείς με υποψία 
περιφερικών ανευρυσμάτων στα στεφανιαία αγγεία. 

Ανοσοτροποποιητική αγωγή σε ασθενείς με MIS-C 

• Ασθενείς με MIS-C χωρίς απειλητική για τη ζωή κλινική προβολή, θα πρέπει να 
διερευνηθούν ενδελεχώς προ της έναρξης ανοσοτροποποιητικής αγωγής.  

• Μετά από εκτίμηση από ομάδα ειδικών, οι ασθενείς με ήπια κλινική εικόνα μπορεί 
να τεθούν σε στενή παρακολούθηση χωρίς να λάβουν αγωγή. 
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• Ασθενείς υπό διερεύνηση για MIS-C και με απειλητική για τη ζωή τους κλινική 
εικόνα, μπορεί να λάβουν ειδική ανοσοτροποποιητική αγωγή προ της 
ολοκλήρωσης του ελέγχου για άλλα νοσήματα. 

• Ο συνδυασμός κορτικοστεροειδών και υπερανόσου γ-σφαιρίνης (IVIG) αποτελεί το 
πρώτο βήμα για τη θεραπεία μέτριου και σοβαρού MIS-C. Η IVIG θα πρέπει να 
δοθεί εφόσον ο ενδαγγειακός όγκος είναι διορθωμένος.  

• Χαμηλή δόση κορτικοστεροειδών ενδείκνυται σε ασθενείς με ήπιας ή μέτριας 
βαρύτητας MIS-C.  

• Υψηλές δόσεις ή/και ώσεις κορτικοστεροειδών θα πρέπει να δίνονται σε ασθενείς 
με απειλητική για τη ζωή τους κλινική εικόνα όπως shock, και σε ασθενείς που 
χρειάζονται ινότροπα φάρμακα.  

• Το anakinra (αναστολέας της IL-1) μπορεί να δοθεί σε ασθενείς με ανθεκτικό στη 
θεραπεία με κορτικοστεροειδή MIS-C ή σε ασθενείς στους οποίους τα στεροειδή 
αντενδείκνυνται.  

• Ο επαναλαμβανόμενος εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος θα καθοδηγήσει 
τη διάρκεια της αγωγής με ανοσοτροποποιητικά φάρμακα.  

Αντιαιμοπεταλιακή και αντιπηκτική αγωγή 

• Χαμηλή δόση ασπιρίνης σε ασθενείς με εικόνα νόσου Kawasaki ή MIS-C χωρίς 
ύπαρξη θρόμβωσης, αλλά με θρομβοκυττάρωση. Διάρκεια αγωγής μέχρι τα 
αιμοπετάλια να επανέλθουν εντός φυσιολογικών ορίων και μετά την 
υπερηχογραφική επιβεβαίωση μη ύπαρξης ανευρυσμάτων 4-6 εβδομάδες μετά 
από την πρωτοδιάγνωση. 

• Ασθενείς με παρουσία ανευρυσμάτων και με z-score<10 θα πρέπει να λάβουν 
ασπιρίνη σε χαμηλή δόση. Ασθενείς με z-score>10 πρέπει να λάβουν ταυτόχρονα 
και ενοξαπαρίνη ή βαρφαρίνη.  

• Ασθενείς με διαπιστωμένη θρόμβωση θα πρέπει να λάβουν αντιπηκτική αγωγή με 
ενοξαπαρίνη ή βαρφαρίνη. 

• Ασθενείς με θρόμβωση ή με κλάσμα εξώθησης <35% θα πρέπει να λάβουν 
αντιπηκτική αγωγή με βαρφαρίνη ή ενοξαπαρίνη για τουλάχιστον δύο εβδομάδες 
μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.  

• Για ασθενείς οι οποίοι δεν υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες, η αντιθρομβωτική 
αγωγή αποφασίζεται εξατομικευμένα. 

Συστάσεις για την αντιμετώπιση της συστηματικής φλεγμονώδους 
αντίδρασης σε ασθενείς με COVID-19 

Γενικές οδηγίες 

• Ασθενείς με σύμπλοκα ιατρικά προβλήματα και εκείνοι υπό ανοσοτροποποιητική 
αγωγή θεωρητικά είναι πιο ευάλωτοι στις σοβαρές επιπλοκές από τη νόσο COVID-
19. 

• Οι ασθενείς υπό ανοσοτροποποιητική αγωγή λόγω υποκείμενου νοσήματος 
προβάλλουν με την ίδια συμπτωματολογία όπως και τα υγιή παιδιά κατά τη νόσησή 



 5 

τους COVID-19 (πυρετός, αναπνευστική δυσχέρεια, συμπτώματα από το 
γαστρεντερικό). 

Ανοσοτροποποιητική αγωγή  

• Σε ασθενείς με συμπτωματολογία από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα 
θα πρέπει να σκεφτεί κανείς αν θα προσθέσει ανοσοτροποποιητική αγωγή 
εφόσον διαπιστώνονται τα ακόλουθα: αυξημένη LDH, χαμηλή αλβουμίνη, 
χαμηλά αιμοπετάλια, λεμφοπενία, αυξημένα d-dimers ή/και φερριτίνη.  

• Τα κορτικοστεροειδή σε χαμηλή δόση θα πρέπει να είναι η πρώτη θεραπευτική 
επιλογή (2 mg/kg/ημέρα) 

• Η χρήση του anakinra είναι ασφαλής και αποτελεσματική σε παιδιά με 
υπερφλεγμονώδες σύνδρομο. Σε ασθενείς με υπερφλεγμονώδες σύνδρομο και 
λοίμωξη από COVID-19, το φάρμακο θα πρέπει να αρχίσει να χορηγείται προ της 
διασωλήνωσης. 

• Τα παιδιά που λαμβάνουν anakinra θα πρέπει να παρακολουθούνται για 
διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας. 

• Σε σύγκριση με το anakinra, η τοσιλιζουμάμπη (αναστολέας IL-6) θεωρείται 
επαρκής για τη θεραπεία των ασθενών με πνευμονία και υπερφλεγμονώδες 
σύνδρομο, εν τούτοις αυξάνει τον κίνδυνο για βακτηριακές και μυκητιασικές 
λοιμώξεις. 

• Κατά τη διάρκεια της αγωγής με τοσιλιζουμάμπη, θα πρέπει να παρακολουθείται 
εργαστηριακά η ηπατική λειτουργία και η μυελοτοξικότητα. 

• Εν τη απουσία δημοσιευμένων αποτελεσμάτων τυχαιοποιημένων μελετών και με 
βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία από παιδιατρικά κέντρα αναφοράς η χρήση του 
anakinra φαίνεται να υπερτερεί έναντι της τοσιλιζουμάμπης ή άλλων βιολογικών 
παραγόντων σε ασθενείς με COVID-19 και υπερφλεγμονώδες σύνδρομο.  

• Επί του παρόντος διεξάγονται κλινικές μελέτες τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά 
προκειμένου να διερευνηθεί η χρησιμότητα των βιολογικών παραγόντων στην 
αντιμετώπιση του MIS-C όσο και άλλων επιπλοκών από τη λοίμωξη με SARS-CoV-
2 . Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: 
1) Clinical Trial of the Use of Anakinra in Cytokine Storm Syndrome Secondary 

to Covid-19 (ANA-COVID-GEAS) (ANA-COVID-GEAS) 
2) RECOVERY trial: A randomised trial of treatments to prevent death in patients 

hospitalised with COVID-19 (coronavirus)-Randomized evaluation of COVID-
19 therapy. 

Επιπροσθέτως υπάρχουν διεθνή μητρώα καταγραφής παιδιατρικών ασθενών με 
MIS-C . 

1) Best Available Treatment Study for the Paediatric Inflammatory Multisystem 
Syndrome temporally associated with SARS-CoV-2. (BATS) 
Link: http://redcap.euclids-ci.eu/redcap/index.php?action=myprojects 

http://redcap.euclids-ci.eu/redcap/index.php?action=myprojects
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2) International registry on COVID-19 related Hyperinflammation in children and 
young adults -HyperPED-COVID Link: https://www.printo.it/docs/Feasibilities-
docs/HyperPED_COVID/HyperPED%20COVID%20Registry%20protocol%20sum
mary_290620_V1.pdf 
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