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Multisistēmiskais iekaisuma sindroms 
bērniem (multisystem inflammatory syndrome
in children – MIS - C)

▪ SARS-Cov-2 izraisītā infekcija šajos gadījumos ir bijis palaidējmehānisms iekaisuma fenomenam,

kas lielā mērā saistāms ar paša bērna organisma īpatnībām. Laika logs starp šīm divām Covid-19

manifestācijām parasti 21-25 dienas.

▪vēlīns ar Covid-19 asociēts akūts iekaisuma sindroms, kas visbiežāk manifestējas ar izteiktām

vēdera sāpēm, šķidruma rezistentu šoku un kardiovaskulāru bojājumu.

▪MIS-C pirmo reizi aprakstīja 2020. gada aprīlī Apvienotajā Karalistē. No pandēmijas sākuma ASV

2021. gada 8. janvāri kopā bija fiksēti 1659 MIS-C gadījumi, 26 ar letālām sekām; pacientu

vidējais vecums 8 gadi, 57% zēnu.



Kritēriji
▪Persistējošs drudzis >38C ilgāk par 24 h;

▪Izmaiņas lab. izmeklējumos (kādi no sekojošā - neitrofīlija, limfopēnija, trombocitopēnija un

augsts CRP, EGA, IL-6, LDH, ferritiīns, D dimēri, firinogēns, zems albumīns);

▪Multiorgānu disfunkcija (iesaistītas divas un vairāk orgānu sistēmas – kuņģa zarnu trakta, sirds,

elpceļi, āda, nervu sistēma, nieres, asinsrade);

▪ Ir izslēgta citu mikroorganismu etioloģija vai cits saslimšanas iemesls;

▪SARS-CoV-2 PCR un anti SARS-CoV-2 antivielas var būt pozitīvas vai negatīvas, izšķirošā ir

epidanamnēze un Covid-19 ekspozīcija iepriekšējo 4 nedēļu periodā.



Klīniskā aina
MIS-C klīniskā norise līdzinās Kavasaki slimībai, taču atšķirībā no klasiska Kavasaki, bērniem ar 

MIS-C biežāk vēro: 

▪gastrointestinālu iesaisti ar stiprām vēdera sāpēm;

▪vemšanu;

▪šķidru vēdara izeju;

▪kardiālu iesaisti;

▪MIS-C klīniskā norise var būt līdzīga septiskam šokam un toksiskā šoka sindromam.



Klīniskais gadījums – pacients ar MIS – C. 

D EMO N S TR Ā CIJ A S  MĒR Ķ IS  - A K C EN TĒT D A ŽU S  A S P EK TU S  C O V ID  – 1 9  U N  TĀ  

IZR A IS ĪTĀ   MIS - C  K O MP LIC ĒTA J Ā  D IA G N O S TIK Ā ,   K Ā  A R Ī  MU LTID IS C IP LIN Ā R AS

K O MA N D A S   N O ZĪMI  V EIK S MĪG A I   IZMEK LĒŠ A N A I  U N  Ā R S TĒŠ A N AI  



Klīniskā gadījuma apraksts
Pacients 17g.v. Vīrietis

Stacionēts BKUS NMPON 14.02.21 plkst. 2.40 - slimnīcā nogādāts ar NMPD.

Sūdzības – progresējošas sāpes vēderā, pastiprinās pie kustībām. Paaugstināta ķermeņa

temperatūra līdz 39C.

Anamnēzes ilgums – 2 dienas (no 12.02.21)

Epidanamnēze – 2020.g. decembrī ar COVID19 slimojusi pacienta māsa



Objektīvā atradne
Vispārējais stāvoklis vidēji grūts, T 39,2, saguris, bez apziņas traucējumiem

Āda fiziol.nokrāsas, rekapil.laiks <2sek., SF 100x`, TA 115/85mmHg, elpo 16x`, SpO2 100%

Sirds bez patoloģijas, plaušas bez patoloģijas

Vēders – elpošanā piedalās, meteorēts, palpatori mīksts, sāpīgs epigastrijā, ap nabu,

peristalitika izklausāma, mm.rezistences nav, peritoneja kairinājuma sy.negatīvi.



Laboratoro izmeklējumu rezultāti 
iestāšanās dienā



Radioloģisko izmeklējumu rezultāti 
iestāšanās dienā

14.02.21 US vēdera dobuma orgāniem un 

retroperitoneālajai telpai 

Slēdziens: Mezenteriāla limfadenopātija.



14.02.21 - CT izmeklējums vēdera dobumam un 
mazajam iegurnim ar i/v k/v ievadi

▪Slēdziens - mezadenīta pazīmes. Sabiezēts terminālais ileum. Aklās zarnas piedēkli vizualizēt

neizdodas. Brīvs škidrums mazajā iegurnī. Vēlams apsvērt diagnostisku laparoskopiju, jo brīvs

škidrums mazajā iegurnī.

▪ Pacientu ar aizdomām par atipiski novietotu apendicītu stacionē ķirurģijas nodaļā, uzsāk

konservatīvu th ar ampicilīnu un metronidazolu



15.02.21

⚫ Pieaug sāpes vēderā. Ir pozitīvi peritoneja kairinājuma simptomi; TA ar tendenci uz
hipotensiju;

⚫ CRO 97.15 (14.02)→ 263.10 (15.02);

⚫ Nomaina ampicilīnu uz cefotaximu;

⚫ Vēdera pārskata RTG – brīvu gaisu zem diafragmas kupoliem neredz;

⚫ Tiek izteiktas aizdomas par MIS-C; nozīmē SARS - Cov-2 Av, kas pozitīvas

⚫ Op – dg.laparoskopija;

⚫ Intraoperatīva FGDS.



Operācija
Datums: 15.02.21

Laiks: 13.00 – 14.15

Diagnoze: Neskaidras etioloģijas peritonīts. Tumorozs mezadenīts. 

Operācija: Diagnostiska laparoskopija, drenāža. 

Vizualizējot vēdera dobumu, konstatē iezaļganu eksudātu vidēji lielā daudzumā
iegurnī, to atsūc, nosūta bakterioloģiskai izmeklēšanai. Revidējot zarnu traktu,
konstatē izteikti palielinātus apzarņa limfmezglus, no tiem atsevišķi ar
hemorāģijas pazīmēm. Tievo zarnu sieniņu hiperēmija.

Veic intraoperatīvu FGDS, tās laikā patoloģiju nekonstatē.



Pēcoperācijas periods

Operācijas dienas vakarā pacientam septiska šoka aina; (TA 84/32mmHg);

Konsultē ITN speciālists, nozīmēti i/v bolusi, norepinefrīna infūzs, tālākai terapijai pacientu 

stacionē ITN nodaļā. 



Konsīlijs 17.02.21
MIS-C kritēriji: 

1. Vecums  zem 21 g.- pacientam 17 gadi;

2. Drudzis: drudzis >39 C kopš 15.02.21

3. Klīniskie  simptomi - pacients hospitalizēts vispārējā vidēji grūtā stāvoklī, ir iesaistītas 2 vai vairāk orgānu sistēmas: 

1) sirds asinsvadu sistēmas iesaiste - tahikardija, hipotensija, paaugstināti kardiomarķieri (proBNP 1169 pg/ml, troponīns I); EKG izmaiņas - ST-T izmaiņas 

V5-V6 novadījumos- kreisā ventrikuļa pārslodze?; ehokardiogrāfiski samazināta abu kambaru sistoliskā funkcija.

2) kuņģa zarnu trakta iesaiste- izteiktas sāpes vēderā, mezadenīta aina

3)  CNS iesaistes  - nav.  

4) āda, gļotādas - nav iesaistītas; 

4. Laboratorās pazīmes:  paaugstināti CRP (263 mg/l) un Il-6 (575 pg/ml), hipoalbuminēmija (37.2 g/l), paaugstināts fibrinogēna līmenis (6.59 g/l), paaugstināti 

D-dimeri (8.99 mg/l) un ferritina līmenis (727 ng/ml), antiSAR CoV-2 antivielas pozitīvas (60).

5. Epidemioloģiskā anamnēze - pacientam 2020.g. decembrī ar COVID - 19 slimoja māsa. Zēnam antiSARS CoV-2 antivielas pozitīvas - 60 (n<1).  



Konsīlija lēmumi:
1. Pacientam izpildās MIS – C kritēriji, bet pastāv dif.dg. ar tumorozu mezadenītu;

2. Uzsākt pacientam imunoglobulīnu terapiju – 2g/kg x1;

3. Terapijā pievienot Aspirīnu 100mg 1xd;

4. Terapijā pievienot mazmolekulāro heaprīnu 40mg x1;

5. Pēc imunoglobulīna terapijas uzsākšanas apsvērt metilprednizolona pievienošanu 1-2 mg/kg;

6. Pēc vispārējā stāvokļa stabilizācijas veikt MR vēdera dobumam, lai izslēgtu tumorozu

mezadenītu.



Pēc konsīlija lēmuma pacientam uzsākta primārā MIS - C terapija ar i/v imūnglubulīnu, aspirīnu, 

mazmolekulāro heparīnu. Atrodoties ITN, pacienta stāvoklis dinamikā ar uzlabošanos. Hemodinamiski

stabils, nav nepieciešams inotropu atbalsts.

18.02. Tālākai terapijai un aprūpei bērns pārvests uz 9. nodaļu.

▪ 9. nodaļā pacientam tiek turpināta MIS - C 2.līmeņa ārstēšana ar i/v metilprednizolonu,
aspirīnu, enoksaparīnu. Uz saņemtās terapijas fona pacienta stāvoklis dinamikā uzlabojas,
pašsajūta laba, analīžu rezultāti dinamikā uzlabojas.

▪ Vispārējā apmierinošā stāvoklī zēnu izraksta no stacionāra tālākai ambulatorai terapijai.

▪ Stacionārā 17 GD



19.02.21 CT plaušām bezkontrasta sērijā

Slēdziens - abpusējs, jādomā vīrusa etioloģijas

(neizslēdzot Covid-19), plaušu iekaisums ar

saturu pleiras telpās, kreisās plaušas lejasdaivas

apjoma samazinājumu, fibrozes pazīmēm.



Secinājumi

• MIS – C diferenciāldiagnistika ir sarežģīts process, kas prasa multidisciplināras komandas iesaisti.

• Klīniskajā gadījumā, progresējošas sāpes vēderā, pozitīvi peritoneja kairinājuma simptomi un

pieaugoši iekaisuma marķieri (CRP 263.1 mg/L), kalpoja par pamatu diagnostiskas laparoskopijas

veikšanai, lai identificētu iespējamu akūtu ķirurģiska rakstura patoloģiju.

• Atradne operācijas laikā: dzeltenīgi zaļgans eksudāts, izteikts mezadenīts, tievo zarnu sieniņas

hiperēmija distālajā daļā (vaskulīts?) ir raksturīiga pacientiem ar MIS-C .



Secinājumi 
• Svarīgi atzīmēt, ka dotais gadījums ir piemērs MIS – C attīstībai pacientam ar asimptomātiski

pārslimotu COVID – 19 infekciju. Pacienta anamnēzē netika identificēta akūta infekcija, kā

arī SARS-CoV-2 RT-PĶR bija negatīva, tomēr pacientam konstatēta pozitīva SARS-CoV-2

seroloģija.

• Lai arī patreizējie kritēriji MIS-C diagnostikā un ārstēšanas taktikā tiek nemitīgi pilnveidoti,

jāņem vērā, ka COVID – 19 un tā izraisītais MIS-C ir jauna slimība un tas ir globāla mēroga

izaicinājums mediķiem savlaicīgai šī sindroma diagnostikai, kā arī sekmīgai ārstēšanai un

cīņai ar izraisītajām sekām.



Paldies par uzmanību!


