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Rezumat
Sindromul infl amator multisistemic asociat 

temporar infecției cu COVID-19 (MIS-C) a fost de-
scris ca un mod nou de prezentare, frecvent sever, al 
infecției cu SARS-Cov-2 la copii.

Acest sindrom este caracterizat prin febră, du-
rere abdominală, simptome gastrointestinale și cuta-
nate, asociate cu alterări ale statusului hemodinamic. 
MIS-C are caracteristici asemănătoare cu cele ale bolii 
Kawasaki (BK), Sindromul de Soc Toxic, Sindromul 
de activare macrofagica, sepsisul bacterian, meningita.

În mod tipic, MIS-C este o boală progresivă. 
Pacienții care inițial prezintă simptome ușoare pot 

dezvolta disfuncții severe multi-organice în câteva 
zile de la debutul bolii.

Majoritatea copiilor afectați au fost tratați cu 
imunglobuline administrate intravenos (IGIV), în 
unele cazuri fi ind necesară asocierea corticosteroizi-
lor în doză mare.

Medicii pediatri trebuie să aibă în vedere această 
patologie noua și potențial letală care afectează popula-
ția pediatrică în timpul epidemiei COVID-19.

Cuvinte cheie: Covid -19, Sindrom infl amator 
multisistemic, copii

MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME 
ASSOCIATED SARS-COV-2. A NOVEL SPECTRUM 

OF PEDIATRIC ILNESS

Abstract

Multisystem Infl ammatory Syndrome  associa-
ted with COVID-19 (MIS-C) has been described as a 
novel and often severe presentation of SARS-CoV-2 
infection in children. 

This syndrome is characterized by fever, abdo-
minal pain, gastrointestinal and cutaneous symptoms, 

and hemodynamic alterations. MIS-C has similar fea-
tures to those of Kawasaki disease (KD), toxic shock 
syndrome (TSS), macrophage-activation syndrome, 
bacterial sepsis, meningitis. 

MIS-C is defi ned as a typically progressive di-
sease. Patients who initially had mild symptoms can 
develop severe illness with multi-organ dysfunction a 
few days after symptom onset.
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The majority of affected children were trea-
ted with intravenous immune globulin (IVIG), and 
several also received adjunctive high-dose steroids. 
The pediatricians should be aware about this new 

and potentially life threatening condition in children 
during COVID-19 epidemics.

Key words: Covid-19, Multisystemic infl am-
matory syndrome, children

Introducere

De la descrierea inițială, in decembrie 2019 
– Wuhan, China, infecția cu Covid-19 s-a răspândit 
rapid pe tot globul. Până astăzi, mai mult de 130 de 
milioane de oameni au fost afectați și peste 2 milioane 
au decedat din cauza COVID-19 [1].

Deși SARS-CoV-2 afectează toate categoriile 
de vârstă, mai multe studii sugerează faptul  că ado-
lescenții și copiii au o rată mai scăzută a infecției cu 
acest virus comparativ cu adulții. Din datele publicate 
până acum, copiii (ex, persoane cu vârsta ≤ 17 ani) re-
prezintă numai 1-8 % din cazurile COVID-19 confi r-
mate prin laborator și 2-4 % din cazurile care necesită 
spitalizare [2.3].

Riscul de a dezvolta o boală gravă era consi-
derat foarte scăzut, în condițiile în care aproximativ 
90% din cazuri erau asimptomatice sau încadrate ca 
formă ușoară sau medie, cu prognostic bun și cu recu-
perare în una sau două săptămâni [4,5].

Menționăm că, printre cazurile severe de boală, 
a fost descrisă și o patologie clinică legată de infecția 
cu SARS-CoV-2, care s-a manifestat ca un sindrom 
hiper-infl amator, cu afectarea mai multor organe, ase-
mănătoare cu sepsisul, sindromul de șoc toxic, mio-
cardita, meningita, sindromul de activare macrofagică 
și cu boala Kawasaki.

Defi nirea MIS-C

Începând cu primele avertizări venite din An-
glia și descrierile inițiale survenite din diverse părți 
ale lumii, Organizația Mondiala a Sănătății, UK 
Royal College of Pediatrics and Child Health, Cen-
trul American de Control și Prevenție si consorțiul 
francez “COVID pediatric infl ammation” au propus 
diferite clasifi cări clinice [6].

La sfârșitul lunii aprilie 2020, un grup de pe-
diatri din Anglia a emis o avertizare despre creșterea 
numărului de cazuri de răspuns infl amator sistemic 

important, asociat cu febră înaltă și cu afectarea mai 
multor organe sau sisteme, cu evoluție severă care 
necesită internare și, deși rar, risc crescut de deces,  
în rândul copiilor asimptomatici sau cu simptome 
minore asociate COVID-19. Această patologie a fost 
numită sindrom infl amator multisistemic pediatric 
asociat temporar cu sindromul respirator acut sever 
coronavirus 2 (PIMS-TS) de către Royal College of 
Paediatrics and Child Health[7].

În data de 14 mai 2020, Centrul American 
pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) a emis 
recomandări în privința sindromului infl amator multi-
sistemic (MIS -C) pediatric asociat COVID-19, ana-
lizând o parte a populției pediatrice care a prezentat 
infl amație severă, insufi ciență pluri-organică și testare 
pozitivă pentru SARS-CoV-2 [8].

Organizația Mondială a Sănătății a elaborat o 
defi niție de caz preliminară asemănătoare și un for-
mular de raportare a cazului pentru disfuncția infl a-
matorie multisitemică la copii și adolescenți [9].

Patogeneză

Mecanismul patogenetic al COVID – 19 nu 
este pe deplin înțeles dar se crede că este un fenomen 
post-infecțios imun mediat.

Rata mică de pozitivare a testărilor directe co-
relată cu proporția mare de pacienți care au avut an-
ticorpi pozitivi, sugerează că MIS-C reprezintă mai 
degrabă un răspuns imun disfuncțional la infecția cu 
SARS-CoV-2, cu o producție masivă de mediatori 
pro-infl amatori,decât un proces mediat viral.

Activarea sistemului imun innăscut în timpul 
infecției cu SARS-COV-2 duce la sindromul de eli-
berare citokinică, așa numita “furtună citokinică” ca-
racterizată prin febră persistentă si creșterea marcată a 
valorilor citokinelor, mai ales TNF-α, IL-1β, IL-1RA, 
sIL-2Rα, IL-6, IL-10, IL-17, IL-18, IFN -γ, MCP-3, 
M-CSF, MIP-1a, G-CSF, IP-10 și MCP [10].
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Evidențele actuale sugerează că SARS-CoV-2 
se comportă ca un superantigen, asemănător cu ente-
rotoxina stafi lococică B (ESB), cunoscută că se leagă 
de molecula costimulatoare CD28 și de receptorul ce-
lulelor T (RCT), astfel mediind SST [11].

Prezentare clinică

Semnele cardinale sunt reprezentate de febra 
persistentă, modifi cări muco-cutanate (edeme la ni-
velul mâinilor și picioarelor, conjunctivită, buze roșii 
umfl ate și crăpate, erupție cutanată), simptome gas-
tro-intestinale (dureri abdominale, diaree, vărsături). 
Durerea abdominală din MIS-C poate să fi e de mare 
intensitate, în unele cazuri poate să mimeze o apendi-
cită acută[12].

Un procent important (35-100%) asociază dis-
funcție cardiacă (miocardită, aritmii, anevrism sau 
dilatare de coronare), cu evoluție severă, potențial le-
tală.[13,14].

Semnele critice pot să includă instabilitate 
hemodinamică, tahicardie, disfuncție ventriculară 
stângă și insufi ciență respiratorie, care poate să fi e 
primară sau cauzată de insufi ciența cardiacă. O parte 
dintre pacienți prezintă hipotensiune și șoc datorate 
fi e hiperinfl amației/vasodilatației sistemice, fi e dis-
funcției miocardice acute, necesitând frecvent terapie 
intensivă cu suport circulator și respirator [15,16].

Prezența manifestărilor neurologice (cefalee, 
iritabilitate și encefalopatie), hematologice și renale 
este deasemenea notabilă.(Tabelul 1)

Tabel 1- Manifestări clinice ale pacienților cu 
MIS-C descrise în două studii observaționale și o me-
ta-analiză (adaptat de Rubens)[17]

Sistemul afectat Proporția
Gastrointestinal 87-92%
Cardiovascular 67-87%
Hematologic 74-76%
Mucocutanat 71-74%
Respirator 63-70%
Neurologic 38-39%
Internare in Terapie Intensivă 64-80%
Ventilație mecanică 13-30%
Suport vasoactiv 42-48%
Deces 2-4%

Simptomele care caracterizează MIS-C apar 
de la 2 până la 4 săptămâni după infecția cu noul co-
ronavirus. În majoritatea cazurilor, COVID-19 are o 
evoluție ușoară și este de cele mai multe ori asimp-
tomatic. Datorită acestor lucruri, copiii sunt deseori 
nediagnosticați în timpul infecției acute. Mai mult, 
datele actuale arată că 52% din pacienții care dezvoltă 
sindromul infl amator nu au alte comorbidități.

Investigații paraclinice și imagistice

Atunci când se suspectează MIS-C, este impor-
tantă evaluarea markerilor infl amatori, cardiaci și a 
altor disfuncții de organ, precum și obținerea evalu-
arilor imagistice suplimentare necesare în funcție de 
modifi carile prezente la examenul obiectiv și a probe-
lor  de laborator.

Majoritatea pacienților cu MIS-C prezintă va-
lori semnifi cativ crescute a markerilor infl amatori 
precum proteina C reactivă (PCR), viteza de sedimen-
tare a eritrocitelor (VSH), procalcitonina, lactatdehi-
drogenaza (LDH) și/sau feritina. [18]  Nivelul seric al 
citokinelor infl amatorii este de asemenea crescut. In-
terleukina 6 (IL6), factorul de necroza tumoral alpha 
(TNFα) sau IL10 sunt adesea crescute. [19]

Modifi cările hematologice notabile observate 
includ neutrofi lia, limfopenia, trombocitopenia sau 
trombocite în limite normale, D-dimeri cu valori cres-
cute și hipofi brinogenemia[20].

Alte modifi cări importante sunt creșterea mar-
cată a nivelului NTproBNP-ului precum și creșterea 
troponinelor. [21]

De asemenea pot să apară hiponatrenia, insufi -
ciența renală acută și hipoalbuminemia. [18,20]

Ecografi a cardiac evidențiază reducerea func-
ției ventriculare la majoritatea pacienților, dilatarea 
arterelor coronare sau anevrisme ale arterelor coro-
nare, disfuncție, contractiliate scăzută sau chiar ab-
sența contractilității segmentare a cavităților inimii. 
[21,22,23]

Rx toracic: infi ltrare simetrică neregulată/zone 
de consolidare, atelectazie sau colecție pleural

CT toracic: opacități nodular cu aspect de sticlă 
mată

Ecografi a abdominală: colită, ileită, limfadeno-
patii, ascită, hepatospenomagalie.
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Diagnostic

Pentru încadrarea în MIS-C următoarele criterii 
sunt recomandate: [16]

•  Prezența febrei >38°C cu durată peste 24 
ore

• Markeri infl amatori crescuți
•  Disfuncție multiorganică (>2 sisteme 

afectate: cardiac, dermatologic, gastroin-
testinal, renal, respirator, hematologic și/
sau neurologic)

•  PCR pozitiv sau serologie pozitivă pen-
tru infecția cu SARS-CoV-2 sau contact 
apropiat cu o persoană cu Covid-19 cu 
patru săptămâni anterior debutului simp-
tomelor

• Niciun alt diagnostic alternativ plauzibil
Este important de menționat că dovada micro-

biologică a infecției nu este necesară pentru a defi ne 
MIS-C. MIS-C apare la 2-6 săptămâni după infecția 
acută cu SARS-CoV-2 și se crede că, se suprapune cu 
vârful producerii de anticorpi. Majoritatea pacienților 
sunt cu test PCR negativ și prezintă doar anticorpi îm-
potriva virusului.

Tratament

Caracterul multisistemic al MIS-C necesită o 
echipă multidisciplinară în managementul pacientu-
lui, incluzând specialiști în cardiologie, reumatologie, 
terapie intensivă și boli infecțioase.

Tratamentul pacienților cu MIS-C include ade-
sea managementul șocului, folosirea terapiei imuno-
modulatoare și a substanțelor antitrombotice. 

Pacienții cu șoc necesită terapie imediată, în-
cepând cu resuscitarea lichidiană, suplimentarea cu 
oxygen (inclusive ventilație mecanică) precum și su-
port hemodinamic (substanțe inotrope/vasopresoare, 
ECMO).

Disfuncția cardiacă necesită suport vasoactiv 
la majoritatea copiilor, cu instituirea ventilației me-
canice la aproximativ o treime din pacienți, iar un 
număr redus dintre aceștia necesită suport circulator 
mecanic. [21]

Terapia imunomodulatoare
Datorită similitudinii clinice și paraclinice cu 

boala Kawasaki (BK), principiile de tratament din BK 

sunt folosite cu succes la majoritatea pacienților, iar 
acesta  este asociat cu ameliorarea clinică rapidă și re-
ducerea markerilor infl amatori la cei mai mulți dintre 
pacienți. 

Prima linie terapeutică pentru toți copiii este 
imunoglobulina intravenoasă în doza de 2g/kg, care 
poate fi  administrată într-o singură doză sau divizată 
în funcție de statusul cardiac. A doua doză se poate 
administra dacă statusul infl amator persistă. [22,24]

A doua linie terapeutică include glucocorticoizii:
•  doză mică/moderată de glococorticoizi 

(1-2 mg/kg/zi) ar trebui administrată îm-
preună IGIV ca terapie adjuvantă în trata-
mentul MIS-C, la pacienții cu șoc sau cu 
afectare importantă a functiei unui organ 
[22,24]

•  doză mare, puls-terapie cu glucocorticoizi 
(10-30 mg/kg/zi, max: 1g) trebuie luată în 
considerare dacă pacientul necesită doză 
mare sau asociere de mai multe inotrope 
și/sau vasopresoare sau hiperpirexie nere-
mitentă

•  Dexametazonă 10 mg/ m2/zi este luată în 
considerare în cazul HLH sau afectării ne-
urologice. [22,24]

Terapia biologică  (tocilizumab, anakinra, in-
fl iximab) ar trebui considerată ca și terapie de linia 
a treia, la copiii care nu răspund la imunoglobulină 
intravenoasă și metilprednisolon[25].

Tratametul antiagreganr ș anticoagulant
Copiii cu MIS-C sunt  predispuși la complicații 

trombitice din mai multe cauze, inclusiv statusul pro-
coagulant, posibila afectare entotelială, staza datorită 
imobilizării, disfuncției ventriculare și anevrismelor 
de artere coronare. Din aceste motive, tratamentul an-
tiagregant și/sau anticoagulant este recomandat. [26]

Aspirina în doză mică (3-5 mg/kg/zi; max 81 
mg/zi) ar trebui administrată pacienților cu MIS-C și 
continuată până la normalizarea trombocitelor și până 
la confi rmarea aspectului normal al arterelor coronare 
la >4 săptămâni de la diagnostic. Tratamentul cu aspi-
rină ar trebui evitat la pacienții cu sângerare activă, risc 
crescut de sângerare și/sau trombociți ≤80.000/μl. [24]

Profi laxia cu HGMM este recomandată în 
funcție de valoarea D-dimerilor, în cazul valorilor 
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>5Xvalorile normale și/sau prezența altor factori pro-
coagulanți. [24]

Enoxaparina 100 UI/kg în două prize ar trebui 
administrată la pacienții cu MIS-C și tromboze do-
cumentate sau cu fracție de ejecție scăzută (FE). [24]

Terapia antivirală și antibiotic
La copiii cu MIS-C care au test PCR pozitiv 

pentru SARS-CoV-2 sau test antigenic pozitiv poate 
fi  luată în considerare administrarea terapiei antivi-
rale. Remdesivirul este antiviralul de primă intenție 
pentru infecția cu SARS-CoV-2. Toți copiii cu MIS-C 
ar trebui tratați pentru un presupus sepsis până la ob-
ținerea rezultatelor culturilor. Antibiotic cu spectru 
larg, administrat intravenos ar trebui inițiat la toți 
pacienții (ex Ceftriaxona, Ceftazidim, Vancomicină, 
Clindamicină). [27]

Evoluție. Prognostic

Câteva întrebări în legătură cu patogeneza, 
complicațiile pe termen lung și prognosticul rămân 
încă fără răspuns. Reevaluarea clinică la 1-2 săptă-
mâni și 6 săptămâni după externare este recomandată, 
ecografi a  cardiacă fi ind una din investigațiile cheie, 
deoarece anevrismele arterelor coronare pot să apară 
și după forme ușoare de boală.

Concluzii

Sindromul infl amator multisistemic la copii re-
prezintă un nou spectru de patologie pediatrică care 
a fost recent recunoscută în asocieare cu infecția cu 
SARS-CoV-2.

Manifestările clinice sunt variate și nespecifi ce, 
dar totdeauna include febră înaltă, afectare multior-
ganică și infl amație sistemică importantă. Deși doar 
un mic procent din copiii infectați cu SARS-Cov-2 
dezvoltă simptome de MIS-C (sau PIMS), majorita-
tea necesită intervenție terapeutică promptă datorită 
severității bolii.

Suport cardiac, imunomodulatoare și tratament 
antiagregant/anticoagulant fac parte din managemen-
tul MIS-C

Urmărirea pacienților cu MIS-C este esențială 
pentru a întelege evoluția și prognosticul acestei boli.
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