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Az új koronavírus (SARS-CoV-2) járvány során eddig korlátozottan rendelkezésre álló adatok 

alapján a gyermekek körében előforduló új koronavírus okozta fertőzés (COVID-19) 

általában enyhe vagy tünetmentes formában zajlik, súlyos betegség és az ehhez kapcsolódó 

halálozás ritka. Az eddigi epidemiológiai adatok szerint a gyermekeknél ritkábban 

diagnosztizálnak új koronavírus okozta megbetegedést, az Európában jelentett összes igazolt 

SARS-CoV-2 fertőzött mindössze 2,1%-a volt 0-14 év közötti gyermek. A gyermekek 

alacsony aránya azt is tükrözheti, hogy körükben alacsonyabb a tünetes COVID-19 fertőzés 

kialakulásának kockázata, vagy azt a tényt, hogy a gyermekek általában enyhébb tüneteket 

mutatnak, ezért náluk ritkábban kerül diagnosztizálásra a fertőzés.  

Az elmúlt hónapokban az új koronavírus világjárvány által érintett több országból jelentettek 

olyan gyermekeket és serdülőket, akiknél egy ritka, gyermekkori gyulladásos többszervi 

szindróma (paediatric inflammatory multisystem syndrome, PIMS) miatt kellett intenzív 

osztályos kezelést alkalmazni.  

A betegeknél észlelt tünetek és klinikai jelek atípusos Kawasaki-megbetegedéshez és a 

toxikus sokk szindrómához hasonlóak. Az első jelentések alapján a Kawasaki-szindrómára 

jellemzőek a tünetek pl. a tartós láz, cardiális érintettség, de jelentős különbség például az 

érintett korosztály: a medián életkor magasabb, leginkább az 5 éven felülieket érinti. Az 

Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (ECDC) adatai alapján Európai 

Unióban és az Egyesült Királyságban 2020. május 13-ig 230 gyermekkori gyulladásos 

többszervi szindrómára gyanús gyermeket jelentettek, akiknek megbetegedése a SARS-CoV-

2 fertőzéssel időben összefüggésbe hozható volt (Paediatric Inflammatory Multisystem 

Syndrome Temporally associated with SARS-CoV-2 [PIMS-TS]). Európában két halálesetet 

regisztráltak: egyet-egyet Angliában, illetve Franciaországban, melyek kivizsgálása 

folyamatban van.  

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által közzétett eddigi információk szerint Ázsiában a 

COVID-19 járvány alatt nem észleltek többszervi gyulladásos szindróma esetszám 

emelkedést, olyan országokban sem - mint például Japán és Dél-Korea -,  ahol a Kawasaki-

szindróma klasszikusan gyakoribb, mint Európában. 

Az ECDC adatai alapján minden gyermeknek elhúzódó láza volt, a kórkép jellemző tünetei 

voltak  még a hasi fájdalom vagy egyéb gasztrointesztinális panasz (50-60%), 

conjunctivitis, kiütés és irritábilitás. Egyes esetekben sokk is előfordult, általában 

myocardiális eredettel. Noha néhány esetben légzőszervi tünet is megjelent, a nehézlégzés 

általában az egyidejű sokkal állt összefüggésben. Néhány gyermek SARS-CoV-2 PCR pozitív 

volt, másoknak SARS-CoV-2 ellenes IgG ellenanyaguk volt, emellett több esetben előfordult, 

hogy a gyermekek vagy a velük egy háztartásban lakók anamnézisében fellelhető volt vagy 

megerősített COVID-19 megbetegedés vagy COVID-19-nek megfelelő tünetek. Gyulladásos 

paraméterek jellemezték a kórképeket: neutrophilia lymphopeniával, szignifikáns CRP, D-



0-19 éves gyermekek és serdülők esetén, akiknél ≥3 napos láz áll fenn, és 

teljesül két kritérium az alábbiak közül: 

a.) kiütés vagy kétoldali, nem gennyes conjunctivitis vagy mucocutan 

gyulladásos jelek (száj, kéz vagy lábfej érintettsége) 

b.) hypotensio vagy sokk 

c.) mycardialis diszfunkció jelei, pericarditis, valvulitis vagy coronaria 

eltérés (ideértve echocardiográfiás eltéréseket vagy emelkedett 

troponin/NT-proBNP szintet) 

d.) coagulopathia igazolása (PT, PTT, emelkedett D-dimer alapján) 

e.) akut gasztrointesztinális panaszok (hasmenés, hányás vagy hasi fájdalom) 

ÉS 

Emelkedett gyulladásos paraméterek, mint süllyedés, CRP, procalcitonin. 

ÉS  

egyéb nyilvánvaló mikrobiális eredetű gyulladás (pl. bakteriális szepszis, 

Staphylococcus vagy Streptococcus sokk szindróma) hiánya. 

ÉS 

COVID-19 megbetegedés bizonyítéka (RT-PCR, antigén teszt vagy pozitív 

szerológia eredmény) vagy valószínű kapcsolat COVID-19 beteggel. 

 

dimer, IL-6 és ferritin emelkedés, hypoalbuminaemia. Becslések szerint a gyermekkori 

többszervi gyulladásos szindróma tünetei a COVID-19 fertőzést követő 2-4 hét múlva 

kezdődnek /jelentkeznek.
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A megbetegedéseket túlnyomórészt intravénás immunglobulinnal kezelték, de jelentettek 

methylprednisolon, heparin, tocilizumab használatot is. Néhány esetben intenzív osztályos 

kezelésre is szükség volt vasopressor terápia és lélegeztetés alkalmazásával, ritkán 

extrakorporális membrán oxigenizációval. 

A betegség teljes spektruma jelenleg nem ismert és az sem, hogy az európai és észak-amerikai 

megjelenés a kórkép valóságos földrajzi eloszlását jelenti, egy esetleges genetikai 

prediszpozíció miatt, vagy csak eddig nem vették észre, nem diagnosztizálták más régiókban. 

Feltételezésként az is felmerült, hogy mivel a COVID-19 járvány súlyosabban érintette 

Európát és az Egyesült Államokat, mint Ázsiát, az eredetileg alacsonyabb Kawasaki-

szindróma incidenciával rendelkező országokban könnyebben szem elé kerül a járulékosan 

megnövekedett incidenciájú többszervi szindróma.
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WHO előzetes esetdefiníció 

A WHO előzetes esetdefiníciója az eddig jelentett gyermekek megbetegedéseinek klinikai és 

laboratóriumi jellemzőit tükrözi, és elősegíti, hogy a betegeknél időben megkezdődhessen a 

terápia. A típusos vagy atípusos Kawasaki-szindrómás vagy toxikus sokk szindrómás 

gyermekek esetében a SARS-CoV-2 fertőzéssel időben összefüggő gyulladásos többszervi 

elégtelenség megfontolása indokolt, ha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-14-mai-
2020 
2
 Morand, A.; Urbina, D.; Fabre, A. COVID-19 and Kawasaki Like Disease: The Known-Known, the Unknown-

Known and the Unknown-Unknown. Preprints 2020, 2020050160 (doi: 10.20944/preprints202005.0160.v1). 
 



A klasszikus Kawasaki-szindróma kis és közepes artériákat érintő akut szisztémás 

vasculitis, mely jellemzően az 5 éven aluliakat érinti.  A diagnózis klinikai tüneteken alapul: 

az elhúzódó lázas állapot mellett (>5 nap) legalább négy tünetnek jelen kell lennie az alábbi 

ötből:  

 

a.) kétoldali, nem gennyes conjunctivitis,  

b.) ajak- és szájnyálkahártya elváltozásai (cheilitis, belövellt garat diffúz szájnyálkahártya 

lobbal, málnanyelv),  

c.) diffúz, polimorf exanthema törzsön,  

d.) kéz-lábháti ödéma, tenyér-, talp erythema, későbbi hámlás,   

e.) nyaki nyirokcsomó megnagyobbodás (legalább egy nyirokcsomó > 1,5 cm).  

A betegség jelentőségét elsősorban a kardiális szövődmények adják, akut szakaszban 

pericarditis, valvulitis, myocarditis alakulhat ki; szubakut fázis jellegzetes szövődménye a 

coronaria aneurysma, mely halálhoz is vezethet. Kardiális szövődmények a kezeletlen betegek 

25%-ban fordulnak elő.  

 

Az inkomplett Kawasaki-szindróma feltételei legalább öt napos láz, további 2 vagy 3 

klinikai feltétel fennállása mellett fennálló jellegzetes laboratóriumi és/vagy 

echocardiographiás eltérések.
3
 Az atípusos Kawasaki-szindrómát a láz mellett ritkábban 

megjelenő tünetek jellemzik, mint pl. arthritis, arthalgia, aszeptikus meningitis, hepatitis, 

mastoiditis, hányás, hasmenés, hasi fájdalom. 
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A Kawasaki-szindróma első vonalbeli terápiája magas dózisú intravénás immunglobulin és 

acetylszalicilsav. Refrakter esetekben második IVIG infúzió mellett szteroid és biológiai 

terápiát (anti-TNF monoklonális ellenanyagok és anti-cytokin terápia) is alkalmaznak a 

gyulladás elleni küzdelemben.   

 

Noha a Kawasaki-szindróma etiológiája ismeretlen, a rendelkezésre álló bizonyítékok 

támogatják azt a hipotézist, hogy a betegség patogenezise szorosan összefügg egy fertőző 

ágensre adott diszregulált immunválasszal, ami a fertőzés időpontjához képest később 

alakulhat ki. A gyulladásos reakció mértékét a genetikai háttér is befolyásolja, ami miatt csak 

korlátozott számban alakul ki a gyermekekben Kawasaki-betegség a fertőző stimulusra.  

 
Összefoglalás 

 

Az eddigi ismeretek szerint a gyermekkorban előforduló súlyos manifesztációjú COVID-19 

fertőzés ritka. Ezen kevés súlyos megbetegedés között is alacsony arányú szövődmény az 

újonnan felfedezett, SARS-CoV-2 fertőzéssel időben összefüggésbe hozható gyermekkori 

többszervi gyulladásos szindróma. A betegség korai felismerése miatt a kórkép tüneteinek 

ismerete kiemelten fontos, mely lehetővé teszi a beteg megfelelő centrumba történő gyors 

felvételét és az azonnali kezelés megkezdését, csökkenti a hosszú távú szövődmények 

kockázatát. A betegség SARS-CoV-2-vel való összefüggése nem bizonyított még és nem 

ismert teljesen. A többszervi gyulladásos szindróma kapcsán feltételezik, hogy a SARS-CoV-

2 fertőzésre adott késői reakcióként jelenhet meg, mint egy kórokozóra adott immunválasz 
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diszreguláció. Ebből következően a SARS-CoV-2 PCR pozitivitás nem jelent feltétlenül 

támaszt a kórkép felismerésben. Gyermekek körében gyakoribb lehet a tünetmentes fertőzés, 

és sok esetben a többszervi gyulladásos szindróma 2-4 héttel a tünetek lecsengése után 

jelentkezik. Ezért a Kawasaki-szindrómás betegeket diagnosztizáló és kezelő orvosoknak 

ismerniük kell a többszervi gyulladásos szindróma COVID-19-cel való lehetséges 

kapcsolatát, még a COVID-19-hez hasonló tünetek hiányában is. A kezelőorvosnak javasolt a 

gyermek betegek COVID-19 irányú diagnosztikájáról gondoskodnia az eset felderítése 

céljából.  
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Az angliai Evelina Children’s Hospital a Lancet folyóiratban publikálta azon érintett gyermekek 

tüneteit, klinikai eltéréseit, diagnosztikus, laboratóriumi és mikrobiológiai eredményét, intenzív 

terápiás igényét, akik az április közepén észlelt esethalmozódás miatt az angliai riasztás alapjául 

szolgáltak: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931094-1 

 
Az Egyesült Királyság Gyermekgyógyászati és Gyermekegészségügyi Társasága, a Royal College of 

Paediatrics and Child Health ajánlása a SARS-CoV-2 járvánnyal időben összefüggésbe hozható 

gyermekkori gyulladásos többszervi szindrómával kapcsolatban. 

https://www.rcpch.ac.uk/sites/default/files/2020-05/COVID-19-Paediatric-multisystem-

%20inflammatory%20syndrome-20200501.pdf 

 

Súlyos Kawasaki-szerű megbetegedések járványa a SARS CoV-2-járvány olasz 

epicentrumában: egy megfigyeléses kohorsz vizsgálat a Lancet folyóiratban publikálva. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31103-X/fulltext 
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