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Santrumpos: 
ADTL – dalinis aktyvuoto tromboplastino laikas. 
ALT – alanino transaminazė. 
AST – aspartato transaminazė. 
BŠT – bendras šlapimo tyrimas. 
CDC – (angl. Center for Disease Control and Prevention) – Jungtinių 

Amerikos Valstijų ligų kontrolės centras. 
CRB – C reaktyvinis baltymas. 
ENG – eritrocitų nusėdimo greitis. 
GGT – gamaglutamiltransferazė. 
IL – 6 – interleukinas 6. 
I/v – intraveninis. 
KL – Kawasaki liga. 
KN – kvėpavimo nepakankamumas. 
LDH – laktato dehidrogenazė. 
MIS–C (angl. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) – 

vaikų daugiasisteminio uždegiminio atsako sindromas. 
NT–pro–BNP - N–terminalinis pro–B natriuretinis peptidas. 
PA – protrombino laikas. 
P/o (lot. per os) – per burną. 
POE – pilvo organų echoskopija. 
PSO – Pasaulio sveikatos organizacija. 
RDS – respiracinio distreso sindromas. 
R/o – rentgenograma. 
S/c (lot. subcutaneum) – po oda. 
TNS – tarptautinis normalizuotas santykis. 
UGT – ultragarsinis tyrimas. 
VITS – vaikų intensyviosios terapijos skyrius. 
VSPS – vaikų skubiosios pagalbos skyrius.

Santrauka
MIS-C – tai naujas ir mažai žinomas sindromas, susijęs 
su buvusia SARS–CoV–2 infekcija vaikams. Pagrindi-
niams šio sindromo kriterijams priskiriamas karščiavi-
mas, uždegiminiai pokyčiai laboratoriniuose tyrimuose, 
2 ir daugiau organų sistemų pažeidimo požymiai bei per-
sirgimas SARS– CoV–2 infekcija ar kontaktas su sergan-
čiuoju asmenims, jaunesniems nei 21 m. (arba iki 19 m. 
pagal PSO). Dėl sunkių su sindromu susijusių kompli-

kacijų, svarbu žinoti MIS–C pasireiškimo dažnį ir riziką, 
laiku jį atpažinti bei tinkamai gydyti. Tyrimo tikslas − ap-
rašyti 2 MIS–C atvejus, pasireiškusius panašaus amžiaus 
pacientams, parodant pagrindinius sindromo simptomų 
panašumus bei skirtumus. 
1 atveju pacientas atvyko dėl galvos skausmo, karščia-
vimo ir vėmimo. Simptomai truko 3 dienas iki paciento 
atvykimo į gydymo įstaigą, temperatūra pakildavo iki 
40 0C, kraujo tyrimai buvo būdingi bakterinei infekcijai, 
SARS–CoV–2 PGR – neigiamas, COVID–19 sirgo 2021 
m. balandžio mėnesį. Paskyrus pradinį gydymą cefurok-
simu i/v, paciento būklė negerėjo, išliko karščiavimas, 
atsirado mieguistumas, odos marmuruotumas, pokyčiai 
krūtinės ląstos organų r/o, širdies UGT, kraujo tyrimuose. 
Įvertinus simptomus, tyrimų duomenis bei radus IgG kla-
sės antikūnių prieš SARS–CoV–2 (S1), pacientui buvo 
diagnozuotas MIS–C sindromas. 
2 atveju pacientas atvyko dėl karščiavimo iki 39,5 0C ir 
kosulio. Iš anamnezės sužinota, kad keletui vaiko ben-
draklasių buvo diagnozuota COVID–19 liga. Šio pa-
ciento tyrimai rodė nespecifinius infekcijos požymius, 
SARS–CoV– 2 PGR – neigiamas. Pastebėtas besivys-
tantis paciento silpnumas, alsavimo sunkumas, akių jun-
ginių paraudimas bei virškinimo sutrikimai, vėmimas. 
Hospitalizavus paskirtas gydymas ceftriaksonu i/v, ta-
čiau būklė toliau blogėjo. Stebėtas veido paraudimas 
ir specifinis bėrimas, pokyčiai kraujo tyrimuose, pilvo 
UG. Įvertinus pokyčius, nustatytas MIS–C sindromas 
bei Kawasaki liga. 
Koregavus gydymą pagal diagnozę, pacientų būklė pa-
gerėjo, tačiau 2 atveju buvo diagnozuoti nauji infiltra-
ciniai pakitimai plaučiuose, nustatyta Chlamydia pneu-
moniae infekcija. Paskyrus gydymą, būklė pagerėjo, abu 
pacientai pasveiko ir buvo išleisti toliau gydytis ambu-
latoriškai. Apžvelgus atvejus, galima daryti išvadą, jog 
MIS–C yra polimorfinis, ūmiai ir sunkiais simptomais 
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pasireiškiantis sindromas, galin-
tis pažeisti keletą organų sistemų, 
tačiau, suteikus tinkamą gydymą, 
retai būna mirtinas.

Įvadas
Vaikų susirgimų skaičius CO-

VID–19 liga nuo pat pandemijos 
pradžios stabiliai didėjo ir iki da-
bar išlieka aukštas. Remiantis JAV 
statistikos duomenimis, vaikai nuo 
pandemijos pradžios sudarė 17,3 
proc. visų COVID–19 liga sergančių 
asmenų, tačiau šis skaičius augo ir, 
2021 m. gruodžio mėnesio duome-
nimis, pasiekė 23,7 proc. per savaitę 
nustatomų COVID–19 atvejų [1]. 
Natūralu, jog didėjantis COVID-19 
sergančių vaikų skaičius reikšmin-
gai didino ir hospitalizacijų dažnį 
[1,2]. Vaikai į ligoninę dažniausiai 
patekdavo dėl dehidratacijos, inha-
liacijų poreikio, stebėjimui esant 
COVID–19 ligos simptomų bei dėl 
po COVID–19 ligos pasireiškusio 
vaikų daugiasisteminio uždegimi-
nio atsako sindromo MIS–C (Multi-
system Inflammatory Syndrome In 
Children) [3]. Nuo 2020 m. balan-
džio, kai Jungtinėje Karalystėje buvo 
pranešta apie pirmuosius į Kawasaki 
ligą panašius atvejus vaikams, pasi-
reiškusius po persirgtos COVID–19 
ligos, daugėjant panašių simptomų 
apraiškų Europoje bei Šiaurės Ame-
rikoje, Jungtinių Amerikos Valstijų 
ligų kontrolės centras (CDC) šį 
simptomų rinkinį pavadino MIS–C 
ir apibūdino būklės kriterijus [4]. 
Pagrindiniams MIS–C kriterijams, 
remiantis CDC, priklauso karščia-
vimas, uždegiminiai pakitimai labo-
ratoriniuose tyrimuose bei hospitali-
zacijos poreikis, kai pasireiškia 2 ir 
daugiau organų sistemų pažeidimai 
jaunesniems nei 21 metų asmenims 
[5], tačiau PSO pateikiami MIS–C 
kriterijai šiek tiek skiriasi nuo CDC 
kriterijų (1 lentelė) [6].

Pradinėse MIS–C atvejų ataskai-

tose dažniausiai buvo aprašomi tik sunkiai paveikti vaikai. Daugėjant žinių apie 
COVID–19 ir MIS–C vaikams, tapo akivaizdu, kad su COVID–19 susijusių ligų 
simptomų spektras svyruoja nuo lengvos iki sunkios formos (1 pav.) [6].

Tyrimo tikslas: MIS–C gali prasidėti labai įvairiapusiais simptomais, kurie atsi-
randa staiga ir progresuoja nenuspėjamai, tačiau pats sindromas yra reta COVID–19 
komplikacija vaikų amžiuje, todėl aprašėme du MIS–C atvejus, pasireiškusius 
panašaus amžiaus pacientams, siekdami parodyti pagrindinius sindromo simptomų 
panašumus bei skirtumus [7].

1 lentelė. CDC bei PSO kriterijų, skirtų MIS–C sindromui nustatyti, palyginimas.

CDC kriterijai PSO kriterijai

diagnozė patvirtinama esant visiems
4  kriterijams

diagnozė patvirtinama esant visiems 
6 kriterijams

1. Amžius <21 m. 1. Amžius 0–19 m.

2. Klinikinė MIS–C išraiška, pasireiškianti 
visais šiais bruožais:

• Karščiavimas:
o Nustayta temperatūra >38 0C, daugiau 

negu 24 val.
o Subjektyvus karščiavimo pojūtis daugiau 

negu 24 val.
• Uždegiminiai laboratorinių kraujo rodiklių 

pokyčiai (padidėję CRB, ENG, fibrinogenas, pro-
kalcitoninas, D–dimerai, feritinas, LDH, IL–6; 
nustayta neutrofilija, limfocitopenija, hipoalbu-
minemija)

• Kelių organų sistemų pažeidimas (2 ir 
daugiau):

o kardiovaskulinės sistemos
o kvėpavimo sistemos
o šalinimo sistemos
o nervų sistemos
o kraujodaros sistemos
o virškinimo sistemos
o odos.
• Reikalaujanti hospitalizaci-
jos sunki liga

2. Karščiavimas ≥3 d.
3. Klinikinė kelių organų sistemų pažei-

dimo išraiška (bent 2 iš šių):
• bėrimas, bilateralinis nepūlinis kon-

kunktyvitas ar odos ir gleivinės uždegimo 
požymiai (burnos, delnų ar pėdų)

• hipotenzija ar šokas
• širdies funkcijos sutrikimas, perikardi-

tas, valvulitas, vainikinių arterijų pokyčiai 
(taip pat ir echokardiografiniai pokyčiai ar 
padidėjusi troponino, nt–pro bnp koncen-
tracija)

• koaguliopatijos požymiai (pailgėjęs 
protrombino laikas, padidėjusi d– dimerų 
koncentracija)

• ūmūs virškinimo trakto simptomai (vi-
duriavimas, vėmimas, pilvo skausmai)

4. Padidėję uždegimo žymenys (ENG, 
CRB, prokalcitoninas ar pan.)

5. Nėra akivaizdžių bakterinės infekcijos 
požymių

6. SARS–CoV–2 infekcijos požymiai:
• teigiamas SARS–COV–2 TL–PGR 

testas
• teigiamas serologinis testas
• teigiamas antigenų testas
• kontaktas su sergančiuoju COVID–19

3. Atmestos visos kitos galimos 
    diagnozės

4. Pastaruoju metu ar dabar įvykusi SARS– 
CoV–2 infekcija ar kontaktas su sergančiuoju:

• teigiamas SARS–CoV–2 
         TL–PGR testas;
• teigiamas serologinis testas
• teigiamas antigenų testas
• kontaktas su sergančiuoju 
COVID–19 per pastarąsias 4 savaites n u o 

simptomų pradžios
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Klinikiniai atvejai
1 atvejis. 11 metų pacientas 2021m. gegužės 3 d. at-

vyko į LSMU Kauno klinikų VSPS, dėl nepraeinančio galvos 
skausmo smilkiniuose, karščiavimo bei vėmimo. Minėti 
simptomai pacientą vargino 3 dienas, temperatūra pakil-
davo iki 40 0C, nuo antipiretikų sumažėdavo iki subfebrilios. 
VSPS atlikti tyrimai buvo būdingi bakterinei infekcijai (2 
lentelė), SARS–CoV–2 PGR– neigiamas, A ir B gripo viruso 
antigenų  nerasta. Iš anamnezės sužinota, kad pacientas CO-
VID–19 sirgo 2021 m. balandžio mėn., prieš kelias dienas 
buvo įkritęs į vandenį ir peršalęs. Skiepytas pagal privalomų 
skiepų planą, pašalinti adenoidai ir tonzilės. Objektyvaus ty-
rimo duomenys žymesnių pakitimų neparodė. Hospitalizavus 
pacientą bei įtarus bakterinę infekciją, paskirtas gydymas 
cefuroksimu i/v. 

Atlikta krūtinės ląstos organų rentgenograma, POE, li-
kvoro tyrimas, kraujo, šlapimo, išmatų pasėliai – be paki-
timų. Toliau didėjant laboratoriniams sisteminio uždegimo 
žymenims (CRB, prokalcitoninui) (2 lentelė), išliekant galvos 
skausmui bei febriliam karščiavimui, atsiradus mieguistumui 
bei odos marmuruotumui, antibakterinis gydymas cefurok-
simu pakeistas į ceftriaksoną i/v, o pacientas perkeltas į 
VITS. Pakartotinai atliktoje krūtinės ląstos organų rentge-
nogramoje buvo matomi infiltraciniai plaučių pakitimai, 
širdies UGT – skysčio ruožas perikarde. Pakartojus kraujo 
tyrimus, buvo stebimi didėjantys ALT, AST, GGT, LDH, 
atsiradę koaguliopatijos žymenys (padidėjusi D–dimerų ir 

fibrinogeno koncentracija), blogėjantys krešumo sistemos ro-
dikliai (sumažėjęs SPA aktyvumas, padidėjęs TNS, pailgėjęs 
ADTL), ryškėjo leukopenija bei trombocitopenija (2 lentelė). 
Įvertinus paciento amžių, daugiau kaip 3 dienas trunkantį 
febrilų karščiavimą, simptomus, apimančius daugiau nei 
2 organų sistemas, padidėjusius laboratorinius sisteminio 
uždegimo žymenis, atmestas bakterinės kilmės infekcijas ir 
radus IgG klasės antikūnus prieš SARS–CoV 2 (S1), buvo 
diagnozuotas MIS–C sindromas. Papildomai gydymui skirtas 
deksametazonas i/v, fraksiparinas i/v. Gydymo fone būklė 
gerėjo, tačiau vargino kojų silpnumas, protarpiniai įvairaus 
pobūdžio bėrimai veido, krūtinės ir pilvo srityse (2 pav.), pa-
vienės skilvelinės ekstrasistolės, bradikardija, išliko padidėję 
kepenų fermentai (2 lentelė). Dėl susidariusių trombų odos 
kapiliaruose buvo galima matyti liemens poodyje išryškėjusį 
venulių tinklą (lot. livedo reticularis) (3 pav.). Stabilizavus 
būklę, pacientas buvo išrašytas ambulatoriniam gydymui, 
rekomendavus kartoti kepenų fermentus dinamikoje bei 
konsultuotis su vaikų kardiologu.

2 atvejis. 2021 m. birželio 26 d. pacientas kreipėsi į 
Vilkaviškio ligoninę dėl febrilaus karščiavimo iki 39,5 0C, 
parą trunkančio sauso kosulio. Atlikus kraujo tyrimus, nusta-
tyta neutrofilija, nespecifiniai infekcijos požymiai. Atliktas 
SARS–CoV–2 PGR – neigiamas. Pastebėtas besivystantis 
silpnumas, alsavimo sunkumas, akių junginių paraudimas 
bei virškinimo sutrikimai, vėmimas. Įtariant bakterinę infek-
ciją, pradėtas gydymas penicilinu i/v, skirta infuzoterapija, 

1 pav. COVID–19 ir MIS–C klinikinės išraiškos spektras
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tačiau būklei blogėjant, pervežtas į LSMU KK vaikų ligų 
kliniką. Iš anamnezės sužinota, jog būdamas dviejų metų 
sirgo limfadenitu, kuris komplikavosi sepsiu ir osteomie-
litu, dėl kurio pašalintos kairės pėdos I–II pirštų distalinės 
falangos. Skiepytas pagal privalomų skiepų planą. Lankė 
mokyklą, keletui bendraklasių 2021 m. gegužės pabaigoje 
buvo nustatyta COVID–19. Atlikus BŠT, krūtinės ląstos 

rastas I0 restrikcinio tipo ventiliacijos sutrikimas, saikiai 
sumažėjusi dujų difuzija. Nustačius padidėjusią IgM klasės 
antikūnių koncentraciją prieš Chlamydia pneumoniae, tai-
kytas antibakterinis gydymas klaritromicinu p/o. Po gydymo 
infiltraciniai pakitimai plaučiuose išnyko. Būklei pagerėjus, 
pacientas išsiųstas stacionarinei reabilitacijai.

2 pav. 1 atveju atsiradę bėrimai veido, krūtinės ir pilvo 
srityse

3 pav. Išsiplėtęs poo-
dinių venulių tinklas 
dėl kapiliaruose susi-
dariusių trombų

5 pav. 2 atveju stebėti pakitimai krūtinės ląstos rentgenogramoje

4 pav. 2 atveju stebėti požymiai – veido paraudimas ir bėrimas delnuose

organų rentgenogramą, pilvo organų ultragar-
sinį tyrimą bei likvoro tyrimą, infekcijos židinys 
nenustatytas. Hospitalizavus pradėtas gydymas 
didelės tėkmės deguonies terapija, ceftriaksonu 
i/v, analgetikais, jei reikia - antipiretikais, infuzo-
terapija. Blogėjant būklei ir ryškėjant kvėpavimo 
nepakankamumui plataus spektro antibiotikote-
rapijos fone, pacientas perkeltas į VITS, kuriame 
gydytas 4 paras. Stebėtas veido paraudimas, bė-
rimas delnų srityje (4 pav.). Kraujo tyrimuose 
stebėta normocitinė normochrominė anemija, 
trombocitopenija, hipoproteinemija, hipoalbu-
minemija, hipotrigliceridemija (3 lentelė). Nu-
statyta padidėjusi kepenų fermentų, bendro ir 
tiesioginio bilirubino koncentracija, uremija bei 
sutrikę krešumo rodikliai – pailgėjęs ADTL, pa-
didėjusi D–dimerų koncentracija. Atlikus greitąjį 
antikūnų prieš SARS–CoV–2 testą – teigiami IgG 
antikūnai. Pilvo ultragarsinio tyrimo metu stebėta 
hepatosplenomegalija, skystis pleuros ertmėje, 
perikarde bei dubenyje. Įvertinus ligos anamnezę, 
klinikinių, laboratorinių bei vaizdinių tyrimų duo-
menis, diagnozuota MIS–C sindromas, Kawa-
saki liga. Būklei blogėjant bei pacientą perkėlus 
į VITS, pradėtas gydymas imunoglobulinu G i/v, 
deksametazonu i/v. Skirtas profilaktinis gydymas 
enoksaparinu s/c. Ceftriaksonas vėliau pakeistas 
sultamicilinu i/v, enoksaparinas pakeistas į as-
piriną p/o, deksametazonas pakeistas metilpre-
dnizolonu i/v, kurio dozė po tam tikro laiko buvo 
mažinta ir vėliau nutraukta. Taikant gydymą, 
paciento būklė pagerėjo, išnyko karščiavimas, 
dusulys bei kosulys. Sumažėjo laboratoriniai 
sisteminio uždegimo žymenys, išnyko anemija, 
trombocitopenija, hipoproteinemija, uremija, su-
sinormalizavo krešumo rodikliai.

Plataus spektro antibiotikoterapijos fone, pa-
kartojus krūtinės ląstos organų rentgenogramą, 
apatinėse plaučių dalyse nustatytas oringumo 
sumažėjimas bei naujai atsiradę infiltraciniai 
pakitimai (5 pav.). Atlikus pleuros ultragarsinį 
tyrimą, matomas išliekantis skystis, kuris dina-
mikoje tapo drumstas. Įvertinus plaučių funkciją, 
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Diskusija
Kaip minėta anksčiau, MIS–C – tai naujas ir mažai žino-

mas sindromas, susijęs su buvusia SARS–CoV–2 infekcija. 
Dėl sunkių su sindromu susijusių komplikacijų svarbu žinoti 
MIS–C pasireiškimo dažnį ir riziką, laiku jį atpažinti bei 
tinkamai gydyti. MIS–C dažniau pasireiškia vyresniems 
vaikams, neturintiems gretutinių ligų [8]. Mūsų aprašytais 
atvejais, abu pacientai atitiko anksčiau nurodytus kriterijus 
(1 lentelė). MIS–C patogenezė nėra aiški ir manoma, jog 
tai gali būti poinfekcinis imuninis sutrikimas, kadangi tarp 
infekcijos ir simptomų atsiradimo yra 2–4 savaičių trukmės 
tarpas. Panašų latentinį laikotarpį stebėjome abiem pacien-
tams. Nors vidutinė trukmė nuo simptomų pasireiškimo iki 
hospitalizacijos yra 4 dienos [7], mūsų klinikinių atvejų metu 
pacientai atvyko į ligoninę po 2 (1 atvejis ) ir 1 (2 atvejis ) 
dienos nuo pirmųjų simptomų atsiradimo.

Nustatyta, jog MIS–C dažniausiai pasireiškia karščia-
vimu ir virškinamojo trakto sutrikimais, panašiais į virusinio 
gastroenterito ar uždegiminių žarnyno ligų – pykinimu, vė-
mimu, viduriavimu ir pilvo skausmais [6,7]. Mūsų aprašyti 
pacientai atvyko į ligoninę febriliai karščiuojantys, tačiau 
virškinimo sistemos sutrikimai buvo minimalūs, vienkartiniai 

bei, galimai, sukelti karščiavimo. Taip pat dažni yra ir kardio-
vaskuliniai simptomai – hipotenzija, netgi kardiovaskulinis 
šokas bei atipinės Kawasaki ligos klinika (karščiavimas be 
vainikinių kraujagyslių patologijos, esant kitų Kawasaki 
ligos požymių) [7]. Atlikus širdies echoskopiją, 2 atveju 
patvirtinti vainikinių kraujagyslių pokyčiai ir diagnozuota 
Kawasaki liga, o abiems aprašytiems pacientams echosko-
pijos metu buvo nustatytas skysčio ruožas perikarde, kurį 
nurodo ir kiti autoriai, tyrinėjantys MIS– C sindromo eigą 
[9,10]. JAV atliktame tyrime šis simptomas buvo stebimas 
beveik ketvirtadaliui (23,4 proc.) visų į tyrimą įtrauktų MIS–
C sergančių vaikų [11].

Literatūroje kaip labai dažni simptomai MIS-C atveju, 
aprašomi įvairūs bėrimai, delnų ir padų paraudimas bei 
patinimas, konjunktyvinė injekcija [6,7]. Minėti požymiai 
savo išraiška primena pakitimus, pasireiškiančius Kawasaki 
vaskulito metu [12]. Šio sindromo metu odos ir gleivinių 
pažeidimas pasireiškia polimorfine egzantema, abipuse ko-
nunktyvine injekcija, delnų ir padų paraudimu, vėliau tinimu 
bei deskvamacija [13]. Šie pakitimai pasireiškė ir abiems 
mūsų aprašytiems pacientams (1 pav., 3 pav.). Rečiau MIS–C 
pasireiškia CNS pažeidimu bei aseptinio meningito klinika 
ir kosuliu ar nosies užburkimu [7].

Pacientams taikytas gydymas atitiko literatūroje nuro-
dytas rekomendacijas. Dėl biocheminio ir klinikinio pana-
šumo į Kawasaki ligą, šios ligos gydymo principai efektyviai 
stabilizuoja pacientų būklę ir mažina sisteminio uždegimo 
rodiklius. Gydymui taikoma imunomoduliacinė terapija 
gliukokortikoidais, intraveniniu imunoglobulinu, kai reikia, 
atsižvelgiant į kliniką ir laboratorinius rodiklius, skiriama 
antikoaguliacinė terapija, paciento gyvybinių rodiklių palai-
kymas skysčiais, inotropais bei deguonimi [7]. Šie metodai 
buvo taikyti mūsų aprašytų klinikinių atvejų metu. Pradėjus 
gydymą, abiejų vaikų gyvybiniai rodikliai stabilizavosi, o 
būklė gerėjo.  2 atveju pacientą perkėlus iš intensyviosios 
terapijos, jo būklė negerėjo ir buvo nustatyta oportunistinė 
infekcija C. pneumoniae, kaip galima imunomoduliacinio 
gydymo komplikacija (4 pav.). Tai pailgino jo hospitalizaci-
jos laiką, tačiau pradėjus gydymą peroraliniu klaritromicinu, 
būklė stabilizavosi. Vis dėlto, nors ir prireikė intensyviosios 
terapijos, pagerėjus pacientų būklei, abiem atvejais vaikai 
buvo išleisti ambulatoriniam gydymui į namus.

Vertinant literatūros duomenis ir aprašytus klinikinius 
atvejus, galima spręsti, jog dauguma MIS–C sergančiųjų 
yra sunkios būklės ir reikalauja intensyvios priežiūros vidu-
tiniškai 5 dienas, tačiau klinikinė ligos baigtis dažniausiai 
gera. Remiantis A. Kaushik ir kitų autorių atlikta sistemine 
apžvalga, 87 proc. pacientų buvo išleisti į namus, 11 proc. 
vis dar buvo hospitalizuoti aprašomų tyrimų metu, o gydymo 
metu mirė 1,7 proc. vaikų [7]. Jei vertintume, kad šios li-

Rodikliai
Gydymosi laikotarpis (mėn., d.)

05.03 05.04 05.05 05.06 05.09 05.11

ADTL (s) 40,4 47,5 32
ALT (IU/l) 79 99
AST (IU/l) 88 102 67
CRB (mg/ml) 63,3 102,3 115,8 7,4
D – dimerai 
(mg/l)

2,51 5,88

GGT (IU/l) 30 45 61
HGB(g/l) 118 140 133
LDH (U/l) 331 358
LEU (x10^9/l) 7,7 2,9 8,9 15,9
NEU (x10^9/l) 6,2 1,8 5,5 9,9
PLT(x10^9/l) 84 311 421
Prokalcitoninas 
(μg/l)

6,66 6,9 4,24

SPA aktyvumas 
(%)

43 51 67

SPA laikas (s) 36,5 32,7 27,8
ŠF (IU/l) 194 202 229
TNS 1,5 1,4 1,2

2 lentelė. Laboratorinių tyrimų rodikliai (1 atvejis).
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teratūros apžvalgos imtis atitinka 
populiaciją, tai leistų daryti išvadą, 
kad nors MIS–C ir sukelia sunkią 
pacientų būklę, tačiau šis sindromas 
retai kelia pavojų gyvybei.

Išvados
1. MIS–C yra polimorfinis sin-

dromas, dėl savo patofiziologinio 
mechanizmo galintis pažeisti keletą 
organų sistemų ir pasireikšti plačiu 
simptomų spektru.

2.  MIS–C simptomai po 
SARS–CoV–2 infekcijos išryškėja 
praėjus vidutiniškai 2–4 savaitėms. 
Dažniausiai hospitalizacijos prirei-
kia per 4 dienas nuo simptomų pa-
sireiškimo.

3. MIS–C dažniausiai prasi-
deda ūmiai ir sunkiais simptomais, 
tačiau suteikus adekvačią pagalbą, 
labai retai sukelia mirtį. Daugiasis-
teminis uždegimas slopinamas tai-
kant imunomoduliacinį gydymą, o 
vaiko būklė stabilizuojama taikant 
intensyviąją  priežiūrą.
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MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME IN 
CHILDREN (MIS-C): CLINICAL CASES
M. Janavičius, K. Nacevičiūtė, V. Bubnaitienė

Keywords: COVID–19, Kawasaki disease, SARS–CoV–2, 
children, multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C).

Summary
MIS-C is a new and still unknown syndrome, related to past 

SARS-CoV-2 infections in children. The main criteria for this 
syndrome are fever, inflammatory laboratory findings, damage to 
more than 2 organ systems and contact with or past SARS-CoV-2 
infection for people below the age of

21 (or 19 if following WHO criteria). The syndrome presents 
acutely and can cause severe complications, which is why it is im-
portant to be familiar with the frequency and risks of the condition, 
recognize it and start treatment early. We have presented 2 clinical 
cases that occurred to similarly aged children, in the hope of des-
cribing the main similarities and differences of the presentation of 
MIS-C. Case Nr. 1 arrived to the hospital presenting with heada-
che, fever up to 40°C and concomitant vomiting, which had been 
going on for 3 days. The laboratory blood works were consistent 

with bacterial infection. SARS-CoV-2 PCR test came back nega-
tive, last known COVID-19 infection occurred in April, 2021. Tre-
atment was started with cefuroxime I/V, but the condition didn’t 
improve and the patient started developing drowsiness, livedo re-
ticularis. There were also changes in the chest X-ray, echocardio-
gram and laboratory blood works. The symptoms, laboratory fin-
dings and the elevated IgG antibodies against SARS-CoV-2 were 
consistent with the criteria for this syndrome and the patient was 
diagnosed with MIS-C. Case Nr. 2 arrived presenting with fever 
up to 39,5°C and cough. Patient history showed that some of the 
patient’s classmates tested positive for COVID-19.

Further laboratory results showed unspecificied inflammation, 
SARS-CoV-2 PCR came back negative. The child started develo-
ping weakness, difficulty breathing, conjunctival inflammation 
and gastrointestinal symptoms, vomiting. Even though the patient 
was started on ceftriaxone i/v, his condition was deteriorating. The 
child started flushing and presenting a rash that was specific to 
Kawasaki disease. There were also changes in the abdominal ul-
trasound and laboratory blood findings. These changes in the pa-
tient’s condition were consistent with MIS-C and Kawasaki dise-
ase. Appropriate treatment was started and both patients showed 
signs of improvement, however, Case Nr. 2 developed pulmonary 
infiltration. It was later diagnosed as a Chlamydia pneumoniae in-
fection and treated accordingly, after which the patient’s signs star-
ted improving. Both of the described patients recovered and could 
be sent home for further ambulatory treatment. All in all, we came 
to the conclusion that even if MIS-C is an acute, polymorphic syn-
drome, presenting with severe symptoms that can affect multiple 
organ systems, it rarely is fatal after starting appropriate treatment.
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