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ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Στα μέσα Απριλίου 2020, στο South Thames Retrieval Service στο Λονδίνο, παρατηρήθηκε σε οκτώ
παιδιά ένα πρωτόγνωρο υπερφλεγμονώδες σύνδρομο. Το σύνδρομο αυτό

δείχνει παρόμοια

χαρακτηριστικά με την άτυπη νόσο του Kawasaki, ή με τοξική καταπληξία.
Όλα τα παιδιά (πέντε αγόρια) ήταν προηγουμένως υγιή και τα τέσσερα είχαν οικογενειακή έκθεση στη
νόσο COVID-19.
Η κλινική εικόνα των παιδιών ήταν παρόμοια. (Πίνακας) Παρουσίασαν συνεχή πυρετό (38-40 ° C),
εξάνθημα, επιπεφυκίτιδα, περιφερικό οίδημα και γενικευμένο άλγος των άκρων με έντονα συμπτώματα
από το γαστρεντερικό σύστημα. Όλα τα περιστατικά εξελίχθηκαν σε θερμό αγγειακό σοκ, ανθεκτικό
στην αναπλήρωση του όγκου με υγρά. Τελικά απαιτήθηκε η χορήγηση νοραδρεναλίνης και μιλρινόνης
για την αιμοδυναμική τους υποστήριξη. Επτά από τα παιδιά χρειάστηκαν μηχανικό αερισμό για
καρδιαγγειακή

σταθεροποίηση.
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διαδικασίας. Όλα τα παιδιά ελέγχθηκαν με τεστ για COVID-19 και ήταν αρνητικά. Ο εργαστηριακός
έλεγχος ανέδειξε αυξημένες συγκεντρώσεις C- αντιδρώσας πρωτεΐνης,, προκαλσιτονίνης, φερριτίνης,
τριγλυκεριδίων, και D- dimers. Παρόλο αυτά, κανένα παθογόνο στέλεχος δεν απομονώθηκε, εκτός από
αδενοιό και εντεροιό σε ένα παιδί. Η συμμετοχή του μυοκαρδίου σε αυτό το σύνδρομο αποδεικνύεται
από τα αυξημένα μυϊκά ένζυμα. Παρόλο αυτά, το βασικό ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ήταν μη

ειδικό, ενώ σε ένα παιδί ο υπέρηχος καρδιάς ανέδειξε διάταση στεφανιαίων που εξελίχθηκε σε γιγάντιο
στεφανιαίο ανεύρυσμα μέσα σε μια εβδομάδα. Ένα άλλο παιδί εμφάνισε αρρυθμία και τελικά πέθανε
από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο..
Σε όλα τα παιδιά χορηγήθηκαν τις πρώτες 24 ώρες
ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη (2 g / kg), και αντιβιοτικά
(κεφτριαξόνη και κλινδαμυκίνη). Σε 6 παιδιά
χορηγήθηκε 50 mg / kg ασπιρίνη. Όλα τα παιδιά
εξήλθαν από την εντατική μετά από 4-6 μέρες. Μετά
το εξιτήριο τους, δύο από τα παιδιά αυτά είχαν θετικό
τεστ για SARS-CoV-2 (συμπεριλαμβανομένου του παιδιού που πέθανε, στο οποίο ανιχνεύτηκε SARSCoV-2 από νεκροτομικό υλικό). Όλα τα παιδιά παρακολουθούνται τακτικά για πιθανή εμφάνιση
στεφανιαίων ανωμαλιών.
Θεωρείται ότι η συγκεκριμένη κλινική εικόνα αντιπροσωπεύει ένα νέο φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει
μέχρι πρότινος ασυμπτωματικά

παιδιά με λοίμωξη SARS-CoV-2 και εκδηλώνεται ως

υπερφλεγμονώδες σύνδρομο με πολυοργανική συμμετοχή παρόμοια με το σοκ στη νόσο Kawasaki (2).
Η πολύπλευρη φύση της νόσου τονίζει την ανάγκη για συνεργασία πολλών ειδικοτήτων (μονάδα
εντατικής φροντίδας, καρδιολογία, λοιμωξιολογία, ανοσολογία και ρευματολογία).
Η πρόθεση αυτής της δημοσίευσης είναι να προβληθεί το νέο κλινικό φαινόμενο και να προσελκύσει
το ενδιαφέρον της ευρύτερης παιδιατρικής κοινότητας με σκοπό την βέλτιστη και έγκαιρη αναγνώριση
και διαχείριση. Μέχρι και αρχές Απριλίου, η εντατική μονάδα του Evelina London Children’s Hospital
νοσήλευε περισσότερα από 20 παιδιά με παρόμοια κλινική εικόνα, οι πρώτοι δέκα από τους οποίους
ήταν θετικοί για αντισώματα (συμπεριλαμβανομένου της αρχικής κοόρτης των 8 οκτώ παιδιών που
περιγράφησαν παραπάνω).
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