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Abstrakt
Vzplanutie nového koronavírusového ochorenia (COVID-19), ktorého pôvodcom je SARS-CoV-2, sa javí ako 
najväčšia medicínska výzva posledného desaťročia. U dospelých pacientov COVID-19 postihuje najmä pľúca, 
prejavuje sa ako intersticiálna pneumonitída (NSIP) a syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS). Podľa aktu-
álnych údajov ochorenie COVID-19 je menej časté u detí a má miernejší priebeh, často v podobe asymptoma-
tického nosičstva alebo len so zažívacími problémami. Je veľmi pravdepodobné, že výskyt infekcie vírusom 
SARS-CoV-2 v tejto vekovej kategórii je podhodnotený. Aktuálne ho odhadujeme v detskej populácii medzi 
0,9–12 percent. Posledné údaje o nových mutáciách vírusu totiž naznačujú jeho nové „zvláštnosti“. Jednak sa 
ukazuje, že vírus SARS-CoV-2 sa stáva infekčnejším, od letných mesiacov tak pozorujeme nárast tohto ocho-
renia u detí, navyše sa objavuje čoraz viac prípadov, keď poškodzuje rôzne orgány, vrátane mozgu. V časovej 
súvislosti s infekciou COVID-19 sa objavujú nové jednotky - pediatrický multisystémový inflamačný syndróm 
v časovej súvislosti SARS-CoV-2 (PIMS-TS/MIS-C/Kawa-COVID-19) - systémové zápalové ochorenie nejasnej 
etiológie podobné Kawasakiho chorobe, resp. Kawasakiho šokovému syndrómu, s náhlym vývojom kardio-
génneho a cirkulačného šoku. Symptómy Kawa-COVID-19 sa vyskytujú u detských pacientov s odstupom cca 
2–4 týždňov po prekonaní SARS-CoV-2 a v 50% prípadov najčastejšou komplikáciou je myokarditída. Rozvoj 
vaskulitídy tiež môže viesť k vzniknutiu aneuryziem a iných kardiovaskulárnych komplikácií. Veľmi záleží na 
tom, v akom štádiu sa dieťa dostane do nemocnice a ako rýchlo je nasadená liečba. Cieľom tohto príspevku 
je upozorniť odbornú verejnosť na spomínané riziká a predísť možným kardiovaskulárnym komplikáciám.

Kľúčové slová: COVID-19, deti, kardiovaskulárne komplikácie, Kawa-COVID-19, Kawasakiho choroba, MIS-C, 
PIMS-TS, SARS-CoV-2, zápalový syndróm, liečba.

Abstract
Cardiovascular risks of COVID-19 in pediatric patients: PIMS-TS / MIS-C
The outbreak of a new coronavirus disease (COVID-19), caused by SARS-CoV-2, appears to be the biggest 
medical challenge of the last decade. In adult patients, COVID-19 mainly affects the lungs, manifested as 
interstitial pneumonitis (NSIP) and acute respiratory distress syndrome (ARDS). According to current data, 
COVID-19 is less common in children and has a milder course, often in the form of asymptomatic carriers or 
with only digestive problems. It is very likely that the incidence of SARS-CoV-2 virus infection in this age group 
is underestimated. We currently estimate it in the pediatric population between 0,9–12 percent. The latest 
data on new mutations in the virus suggest its new „peculiarities“. On the one hand, the SARS-CoV-2 virus 
has been shown to become more infectious, so we have seen an increase in the disease in children since the 
summer months, and there are more and more cases where it damages various organs, including the brain. 
New units appear in the temporal context of COVID-19 infection - pediatric multisystem inflammatory syndro-
me in the temporal context of SARS-CoV-2 (PIMS-TS/MIS-C/Kawa-COVID-19) - systemic inflammatory diseases 
of unclear etiology similar to Kawasaki disease or . Kawasaki shock syndrome, with the sudden development 
of cardiogenic and circulatory shock. Symptoms of Kawa-COVID-19 occur in pediatric patients approximately 
2–4 weeks after SARS-CoV-2 and in 50% of cases the most common complication is myocarditis. The develop-
ment of vasculitis can also lead to aneurysms and other cardiovascular complications. It very much depends 
on the stage at which the child gets to the hospital and how quickly the treatment is started. The aim of this 
paper is to draw the attention of the professional public to the mentioned risks and to prevent possible car-
diovascular complications.

Key words: cardiovascular complications, COVID-19, children, inflammatory syndrome, Kawa-COVID-19, 
Kawasaki disease, MIS-C, PIMS-TS, SARS-CoV-2, treatment.
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výskyt komplikácií u mužského pohlavia, detí z latinskoa-
merických a afroamerických komunít.
Až v 80% prípadov dochádza k postihnutiu srdca, u 30-
40% pacientov je prítomná dysfunkcia myokardu, u 10-
20% z nich sa rozvíjajú koronárne aneuryzmy. Býva pozo-
rované zvýšenie troponínu, CRP, LDH atď. Mortalita bola 
primárne uvádzaná okolo 2–3%.(18)

Kardiovaskulárne komplikácie
COVID-19 je primárne respiračné ochorenie. Z dostupných 
štúdií vieme, že vírus SARS-CoV-2 môže spôsobovať nie-
len poškodenie dýchacej sústavy, ale aj kardiovaskulárne-
ho systému vrátane poškodenia myokardu, čím zhoršuje 
prognózu.(10) Najfrekventovanejšou príčinou úmrtia je ví-
rusová intersticiálna pneumónia alebo myokarditída.(23) 
Ochorenie pľúc môže byť sekundárne, keďže akútne res-
piračné zlyhanie, samotné poškodenie tkaniva pľúc, ve-
die k zvýšenému pracovnému zaťaženiu srdca.(2,3,10) Berúc 
do úvahy fyziologickú úlohu RAS/ACE-2 a skutočnosť, že 
ACE-2 je exprimovaný v ľudskom srdci, cievnych bunkách  
a v pericytoch, kardiovaskulárne ochorenie môže byť ta-
kisto primárnym fenoménom. Odtiaľ pramení dôkaz spá-
jajúci COVID-19 so zvýšenou chorobnosťou a úmrtnosťou 
na kardiovaskulárne ochorenie.(10)

Nízka incidencia ochorenia u detských pacientov sa vy-
svetľuje tak, že deti majú menšie množstvo ACE2 recep-
torov v dolných dýchacích cestách, teda aj zníženú vní-
mavosť pneumocytov. Taktiež existuje skrížená reaktivita 
protilátok proti bežným alfakoronavírusom.(4)

Najčastejšími komplikáciami sú poškodenia myokardu, 
myokarditídy, arytmie, akútny infarkt myokardu, srdcové 
zlyhanie a venózny tromboembolizmus (Obr. 1), pričom 
sa niektoré štandardne používané lieky podľa aktuálnych 
protokolov môžu spolupodieľať na vzniku spomínaných 
komplikácií.(10)

Infekcia SARS-CoV-2 je iniciovaná po jeho väzbe na ACE2 
receptor, ktorého dominantným miestom expresie sú srd-
ce a pľúca,(13) ale aj cievy, obličky a črevá.(23) Afinita SARS-
-CoV-2 k ACE2 je 10- až 20-krát vyššia ako afinita SARS-
-CoV, čo potvrdzuje, že vírus (a novovzniknuté mutácie 
vírusu) je vysoko infekčný.(9) Výsledkom infikovania často 
býva bronchopneumónia, ale súčasne vírus môže spôso-
biť aj akútne poškodenie myokardu.(22) Práve preto deti 
s vrodenou vývojovou chybou alebo s chronickým ocho-
rením srdca môžu mať ťažší klinický priebeh ochorenia. 
U zdravých detí a dorastu je možný vznik akútnej myo-
karditídy.(18,22) Nové štúdie naznačujú, že nový koronavírus 
SARS-CoV-2 sa môže prichytiť ľahšie na bunky dýchacích 

Úvod
Od čias prvého hláseného prípadu zápalu pľúc v decem-
bri roku 2019 vo Wuhane (Čína), spôsobeného novým ko-
ronavírusom (COVID-19) so závažným akútnym respirač-
ným syndrómom (SARS-CoV-2), došlo k pandémii s viac 
ako 2,7 miliónmi úmrtí po celom svete.(5,6,8) Je pravdou, že 
ochorenie u detí prebieha v ľahšej forme, ale tiež je veľmi 
pravdepodobné, že výskyt infekcie vírusom SARS-CoV-2 
v tejto vekovej kategórii je podhodnotený.(14) Aktuálne ho 
odhadujeme v detskej populácii medzi 0,9–12%, pričom 
infekcia sa v nej vyskytuje vo väčšej miere ako u dospe-
lých naozaj v podobe asymptomatického nosičstva alebo 
len so zažívacími problémami. Objavujú sa však aj závaž-
né komplikácie, i keď podstatne menej ako u dospelých.
(6) Iba zriedkavé prípady ochorenia s fatálnymi následkami 
boli hlásené u série pediatrických pacientov.(4) Dnes o nich 
hovoríme maximálne u 3% prípadov. 
Posledné údaje o nových mutáciách vírusu totiž nazna-
čujú jeho nové „zvláštnosti“. Jednak sa ukazuje, že vírus 
SARS-CoV-2 sa stáva infekčnejším, od letných mesiacov 
tak pozorujeme nárast tohto ochorenia u detí, navyše 
sa objavuje čoraz viac prípadov, keď poškodzuje rôzne 
orgány, vrátane mozgu. Relatívne nedávno sa objavili 
upozornenia na výskyt detského multisystémoveho zá-
palového syndrómu spojeného so SARS-CoV-2 vo Veľkej Bri-
tánii (PIMS-TS) a multisystémoveho zápalového syndrómu  
u detí asociovaného s COVID-19 v  USA (MIS-C), medzi 
ktoré patrili deti s Kawasakiho chorobou a kardiálnymi 
komplikáciami – myokarditídou alebo perikarditídou.(1,12,21) 
Minulý rok bol zvýšený výskyt týchto príznakov prvýkrát 
zaznamenaný v talianskom Bergame, ktoré bolo na jar 
epicentrom nákazy COVID-19 v Európe.(6,17) Lekári tam re-
gistrovali až ich 30-násobne vyšší výskyt v porovnaní s rov-
nakým obdobím spred piatich rokov, a to v zjavnej časovej 
súvislosti s prekonaním ochorenia COVID-19. Ochorenie 
popisovali ako Kawa-COVID-19.(17) V Európe dostalo toto 
ochorenie pomenovanie Pediatrický inflamatórny mul-
tisystémový syndróm (PIMS-TS), preto ďalej budeme po-
užívať práve tento názov. Je veľmi pravdepodobné, že sa  
s týmto syndrómom a s inými komplikáciami budeme 
stále častejšie stretávať aj u nás.

Opis pacientov s PIMS-TS
PIMS-TS - Systémové zápalové ochorenie nejasnej etio-
lógie podobné Kawasakiho chorobe, resp. Kawasakiho 
šokovému syndrómu, s náhlym vývojom kardiogénneho  
a cirkulačného šoku. Ochorenie bolo popísané v priebehu 
roka 2020 v mnohých štátoch.

Epidemiológia
PIMS-TS sa prejaví väčšinou 2–4 týždne po expozícii ko-
ronavírusu SARS-CoV-2. Podstatou choroby je oneskorená 
aberantne imunitná odpoveď u disponovaných detí, ktorá 
vedie k rozvoju vaskulitídy a postihnutie najmä myokardu. 
Môže však viesť aj k multiorgánovému zlyhaniu.(6)

Incidencia ochorenia toho času nie je známa. Symptoma-
tológia je rôznorodá. Náchylnejšie sú deti, ktoré trpia nad-
váhou, obezitou, cukrovkou a chorobami systému zráža-
nia krvi. V Spojených štátoch amerických tiež evidujú vyšší 

poškodenie myokardu
myokarditída

arytmia
akútny koronárny syndróm

srdcové zlyhanie
kardiogénny šok
tromboembólia

Obrázok 1 – Kardiovaskulárne komplikácie COVID-19.
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ciest u ľudí s krvnou skupinou A v porovnaní s osobami so 
skupinou B alebo 0.
Dôležitú úlohu v mechanizme poškodenia myokardu 
počas infekcie COVID-19 môžu zohrávať nasledujúce 
skutočnosti:(10)

1. SARS-CoV-2 môže priamo „napadnúť“ bunky myokar-
du, čím spôsobí vírusovú myokarditídu (vysoká afinita 
väzby proteínu S s ACE2).

2. Zvýšená koncentrácia cytokínov (cytokínová búrka) 
- porucha imunitnej odpovede.(19) Podľa rôznych štú-
dií pri tomto stave najviac relevantnými sú: zvýšená 
hladina interleukínu-6 (IL-6), feritínu, laktátdehydro-
genázy (LDH) a D-diméru. Infekcia môže viesť k ne-
rovnováhe Th1 a Th2 buniek.(10,11)

3. Hypoxémia a intracelulárny vstup Ca2+ potenciovaný 
hypoxiou. Zlyhanie dýchacích ciest, šok alebo hypo-
tenzia vyvolané pľúcnou infekciou spôsobujú nedo-
statočný prívod kyslíka do myokardu, a tým poško-
denie a apoptózu kardiomyocytov.(10) Zvýšená srdcová 
záťaž, nerovnováha v dodávke kyslíka a jeho zvýšený 
dopyt tvoria podklad poškodenia myokardu.

4. Dôsledky psychického stresu (nepravidelné vyplavo-
vanie katecholamínov) z obáv priebehu ochorenia, 
preventívnych opatrení atď.(10)

5. Nežiaduce a vedľajšie účinky liekov. Treba brať ohľad 
na hlavné farmakologické interakcie medzi kardio-
vaskulárnymi liekmi a liekmi používanými na liečbu 
pacientov s COVID-19 (napr. kardiotoxicita antivirotík 
a antimalarík).(15)

6. Oxidačný stres - železo (Fe2+) cez Heber-Weissovú re-
akciu katalyzuje tvorbu kyslíkových radikálov, čo po-
silňuje oxidačný stres.

Kardiálne postihnutie často sprevádza perimyokarditída.
(16) Primárne COVID-19 je respiračná infekcia, ale nakoľko 
vírus cirkuluje v krvnom riečisku, môže napádať aj iné or-
gány. Dodatočnú záťaž kardiovaskulárneho systému spô-
sobujú horúčka a zápal (zvýšenie srdcovej frekvencie, zvý-
šená spotreba okysličenej krvi, zhoršenie prekrvenia srdca 
a krvného riečiska, riziko tromboembolizmu).(10) 
Infekcia dýchacej sústavy môže narušiť správne spracová-
vanie kyslíku, čo môže viesť k poškodeniu myokardu (in-
farkt myokardu typu 2).(7,10) Kombinácia hore uvedených 
faktorov a ich relatívne dlhodobé pôsobenie vedie k po-
škodeniu buniek myokardu. (13)

Odlišnosti PIMS-TS a KD
Po prvé, stredný vek detských pacientov je vyšší než pri 
klasickej KD ( >5 rokov). Po druhé, frekvencia a závažnosť 
myokarditídy je prekvapivo odlišná a vyššia od klasic-
kej formy KD. Po tretie, bolesť brucha a/alebo hnačka sú 
oveľa častejšími symptómami (takmer u 81% pacientov!) 
ako pri klasickej KD (približne jeden z troch pacientov).(15) 
Nakoniec, srdcové zlyhanie, pneumónia, postihnutie gas-
trointestinálneho traktu, nervového systému a obličiek, 
zvýšená hodnota C-reaktívneho proteínu (CRP), feritínu  
a cytokínov (najmä IL-1, TNFa a IL-6) sú častejšie pri PIMS-
-TS. Tieto príznaky, okrem srdcového zlyhania, sú tiež čas-
té u dospelých pacientov pri ťažkom priebehu COVID-19.
(24) Ale na rozdiel od dospelých, u pediatrických pacientov  
s PIMS-TS sa zriedka prejavujú respiračné príznaky, čo 
svedčí o odlišnej imunitnej reakcii u detí. Avšak u takmer 
všetkých pediatrických pacientov bez respiračných prízna-
kov pri počítačovej tomografii boli prítomné na CT skenoch 
difúzne periférne sklovité lézie na pľúcach bilaterálne.(17)

Klasifikácia multisystémového inflamačného 
syndrómu PIMS-TS
Kawasaki like: kompletný/inkompletný,
Nešpecifický: teplota a/alebo šokový stav, symptómy za-
hrňujúce bolesti brucha, GIT, respiračné a neurologické 
príznaky, ktoré nespĺňajú kritériá Kawasakiho choroby.(18)

Diagnostika
Podľa definície WHO je základom diagnostiky výskyt 
horúčok ≥3 dni
•	 plus aspoň 2 z nasledujúcich prejavov: vyrážka ale-

bo bilaterálne nehnisavá konjunktivitída či slizničné 
prejavy, hypotenzia alebo šok, známky dysfunkcie 
myokardu, perikarditídy, valvulitídy alebo postihnutie 
koronárnych ciev, koagulopatia, akútne gastrointesti-
nálne ťažkosti,

•	 plus elevácie zápalových parametrov,
•	 plus žiadna zjavná iná infekčná príčina,
•	 plus preukaz kontaktu s COVID-19-pozitívne osobou.
Modifikované kritériá PIMS-TS:
•	 detský vek,
•	 pretrvávajúca neustupujúca horúčka,
•	 zvýšené zápalové parametre,
•	 postihnutie ≥1 orgánu,
•	 vylúčená infekcia,

KlINICKá CHArAKTerISTIKA DeTSKýCH PACIeNTOV S PIMS-TS lABOrATórNy OBrAZ
•	 deti s PIMS-TS sú staršie ako pri Kawasakiho chorobe  

(>5 rokov)
•	 klinický obraz môže byť podobný Kawasakiho chorobe (horúčka, 

konjuktivitída, faryngitída, mukozitída,  
exantém, akrálny opuch)

•	 môžu byť prítomné gastrointestinálne príznaky  
(vracanie, bolesti brucha)

•	 myokarditída (náhly rozvoj arteriálnej hypotenzie/cirkulačného 
šoku a kardiálnej insuficiencie – systolická dysfunkcia!)

•	 možný vývoj koronárnych aneuryziem
•	 koagulopatia (vysoké riziko tromboembolizmu)
•	 respiračná symptomatológia je menej častá  

ako pri COVID-19

•	 ↑↑ zápalové parametre: FW, CRP, IL-6, PCT  
(aj pri absencii infekcie), feritín, ↓ albumín,

•	 krvný obraz: neutrofília, lymfopénia,
•	 ↑↑  kardiomarkery: ↑ troponín, ↑↑ NT-proBNP,
•	 koagulopatia: ↑ D-dimér, ↑ fibrinogén,  

trombocytopénia.
•	 Vzťah k infekcii SARS-CoV-2- 
         potenciálne infekčný pacient: 

RT-PCR SARS-CoV-2 (pozitívny u 20–50%),
IgG SARS-CoV-2 (pozitívny u 75–100%).

Tabuľka 1 – Klinický a laboratórny obraz detských pacientov s PIMS-TS.(18)
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SARS-CoV-2) u stabilizovaného pacienta. 
Staging ochorenia a konziliár: 
· Pneumológia - podľa klinického stavu - funkčné  
 vyšetrenie pľúc (mikroembolizácie, ARDS). 
· Hematológia - pri prítomných  
 mikroembolizáciach dĺžka podávania LMWH. 
· Reumatológia - manažment systémovej liečby. 

Liečba PIMS-TS
a) PIMS-TS so znakmi Kawasakiho choroby. (18)

1. Prvou líniou liečby je IVIG v dávke 2 g/kg, 
v jednorazovej alebo rozdelenej dávke,(6,18) v závislosti 
od klinického obrazu a srdcových funkcií (CAVE obje-
mové preťaženie).

•	 Môže sa zvážiť druhá dávka IVIG u pacientov, ktorí ne-
reagovali alebo čiastočne reagovali na prvú dávku.

•	 Medzi vysoko rizikových pacientov patria deti mladšie 
ako 12 mesiacov a deti so zmenami koronárnych ar-
térií, týmto deťom sa má podať metylprednizolón (10 
- 30 mg/kg, spolu s IVIG).

2. Ak po 24 hodinách od podania IVIG nedochádza  
 k zmene klinického stavu, podávame intravenózne
 metylprednizolón (10–30 mg/kg/deň) 3 dni po sebe
 (najmä pri pretrvávaní horúčky).
•	 Pri vysokých dávkach kortikosteroidov zahájiť liečbu 

na ochranu sliznice žalúdka (napr. Omeprazol). 
                                                
    
3. Biologická liečba by sa mala u detí považovať za  
 alternatívu tretej línie, pokiaľ nedochádza k zmene 
 klinického stavu po IVIG a metylprednizolóne, infli-
 ximab (anti-TNF/napr. Remicade) je liekom voľby.(6,18)

                                                

b) Manažment detí s PIMS-TS a nešpecifickým prejavom.(18)

1. Liečba prvej línie je IVIG dávke 2g/kg, v jednorazovej 
 alebo rozdelenej dávke, v závislosti od klinického 
 obrazu a srdcových funkcií (CAVE objemové preťaženie).
•	 Môže sa zvážiť druhá dávka IVIG u pacientov, ktorí ne-

reagovali alebo čiastočne reagovali na prvú dávku.
2. Ak po 24 hodinách od podania IVIG nedochádza  
 k zmene klinického stavu, podávame intravenózne  
 metylprednizolón (10–30 mg/kg/deň) 3 dni po sebe  
 (najmä pri pretrvávaní horúčky).
•	 Pri vysokých dávkach kortikosteroidov zahájiť liečbu 

na ochranu sliznice žalúdka (napr. Omeprazol). 
                                               

3. Biologická liečba by sa mala u detí považovať za  
 alternatívu tretej línie, pokiaľ nedochádza k zmene  
 klinického stavu po IVIG a metylprednizolóne.  
 Podanie tocilizumabu (IL6-RA - napr. RoACTEMRA), 
 anakinry (IL1-RA - napr. Kineret), infliximabu (anti
 -TNF - napr. Remicade) sa riadi skúsenosťou pracoviska.
4. Pri známkach syndrómu aktivovaných makrofágov 
 (MAS) (leukopénia, anémia, trombocytopénia, ↑ AST/ALT/
 LD, ↑↑ feritín, ↑ triacylglyceroly, ↓ fibrinogén) zvážiť liečbu 
 kortikoidmi, resp. anticytokínovú liečbu (IL1-RA/napr. 
 anakinra). 

•	 RT-PCR test SARS-COV-2 pozitívny alebo negatívny,
•	 môže spĺňať kritériá pre Kawasakiho chorobu.
Klinický a laboratórny obraz pacientov s PIMS-TS je v Tab.1

Postup u pediatrického multisystémového 
inflamačného syndrómu PIMS-TS
Jednotlivé kroky v rámci diagnostickej rozvahy PIMS-TS 
slúžia na vylúčenie inej príčiny hyperinflamačného stavu 
(infekčná príčina, syndróm toxického šoku), klinické a la-
boratórne prejavy poukazujú na závažnosť stavu. Vždy je 
dôležité myslieť na možné postihnutie srdca!(18)

Na príslušnom pracovisku je potrebné vytvoriť multi-
disciplinárny tím: pediater, hematológ, reumatológ, imu-
nológ, intenzivista, kardiológ, rádiológ.
1. Počas pandémie COVID-19 je každý pacient s  klinic-

kými prejavmi Kawasakiho choroby podozrivý z mož-
ného vývoja PIMS-TS.

2. Zistiť epidemiologickú anamnézu na COVID-19. 
3. K takémuto pacientovi je potrebné pristupovať ako  

k potenciálnemu nosičovi SARS-CoV-2 (izolácia + po-
užitie osobných ochranných prostriedkov II. stupňa 
(respirátor FFP2, štít, plášť, rukavice) + odber na RT-
-PCR SARS-CoV-2) až do negatívneho výsledku testu. 

4. Laboratórne a pomocné vyšetrenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 krvný obraz + diferenciál + náter
•	 OHV 6 (D-dimér)
•	 FW, CRP, PCT, IL-6, feritín 
•	 AST, ALT, GMT, LDH, bilirubín, urea, kreatinín, 

albumín, triacylglyceroly, kyselina močová, Ig 
kvant, ASLO, C3, C4, CH 50, ANA, ACLA, pANCA, 
cANCA

•	 troponín + NT-pro-BNP
•	 cholesterol, TAG
•	 TT, TN, HK
•	 moč- CH+S+K+C+KVP z jednorazového moča
•	 sérologické vyšetrenie: EBV, CMV, parvovírus B19, 

VZV, HSV, chlamýdie, mykoplazmy, pertussis, 
PCR nazofaryngeálny ster na chrípku

•	 ster z  nosohltana na RT-PCR SARS-CoV-2 alebo 
antigénový rýchlotest

•	 sérologické vyšetrenie na SARS-CoV-2 (pri pozi-
tívnej anamnéze a negativite priamych testov na 
infekciu SARS-CoV-2 )

•	 RTG hrudníka na lôžku 
•	 EKG (ST zmeny, predĺženie QTc, predsieňové/

komorové extrasystoly, ev. AV-blok I., II. stupňa, 
závažné arytmie) 

•	 USG brucha

5. Monitoring: kontinuálny monitoring vitálnych funkcií 
(PP, sat. 02, TK!!!, PD, EKG), CAVE ľavostranné srdcové 
zlyhanie.

6. Kardiologické vyšetrenie s echokardiografiou:  
a) akútne k lôžku pacienta (aj pred výsledkom RT-
-PCR SARS-CoV-2): v prípade signifikantnej arteriál-
nej hypotenzie, patologických zmien na EKG, výrazne 
zvýšených kardiomarkerov a  najmä, ak je pozitívna 
epidemiologická anamnéza na COVID-19, 
b) plánovane (po negatívnom výsledku RT-PCR 
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•	 Antikoagulačná liečba – pokračovať, ak je prítomná 
kardiálna dysfunkcia alebo dokumentovaná trombóza.

•	 Obmedzenie fyzickej záťaže:
2 týždne, ak bez kardiálneho postihnutia,
3–6 mesiacov, ak je kardiálne postihnutie. 

•	 Dispenzarizácia kardiológom minimálne 1 rok, po 3–6 
mesiacoch kardiológ zváži kardio - MRI a spiroergo-
metriu (ak je počas PIMS-TS kardiálna dysfunkcia  
a vysoké kardiomarkery).

•	 Po podaní IVIG 6–12 mesiacov neočkovať živými vak-
cínami.

Záver
PIMS-TS je systémovým zápalovým ochorením pripomí-
najúcim KD, ktoré je spojené so SARS-CoV-2 infekciou. 
Toto novovzniknuté ochorenie sa však líši od klasického 
KD tým, že sa vyskytuje u detí v staršom veku a má vyššiu 
frekvenciu kardiovaskulárnych komplikácií. S narastajú-
cim počtom potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 
nie je raritný pacient, ktorého prvé príznaky sú kardiovas-
kulárne. Symptómy ochorenia sú závažnejšie u pacientov 
s  prítomným kardiovaskulárnym ochorením ako u zdra-
vých jedincov. Kardiovaskulárne komplikácie významne 
prispievajú k úmrtnosti. Lepšie pochopenie priameho  
a nepriameho účinku SARS-CoV-2 na kardiovaskulárny 
systém bude vyžadovať ďalšie dôkazy.

Podanie biologickej liečby vychádza z rozhodnutia 
multidisciplinárneho tímu!
c) Antivírusová a antibiotická liečba PIMS-TS.(6,18)

•	 U pacientov s PIMS-TS, ktoré sú SARS-CoV-2 pozitívne 
(RT-PCR alebo antigénový test) možno zvážiť antivíru-
sovú terapiu, remdesivir je prvou voľbou.

•	 Intravenózne podávanie antibiotík by sa malo začať 
u všetkých pacientov s podozrením na PIMS-TS, ak sa 
nedá spoľahlivo vylúčiť bakteriálna infekcia. Možné 
podanie kombinácie vankomycín + ceftriaxon.

d) Antiagregačná a antikoagulačná terapia pre deti  
s PIMS-TS.(18)

•	 Prevencia tromboembolizmu: LMWH (pri miernom  
a  stredne závažnom PIMS-TS).

•	 Antiagregácia: kyselina acetylsalicylová 3–5 mg/kg/
deň (max. 100 mg/deň), nízkymi dávkami aspirínu by 
sa malo pokračovať najmenej 6 týždňov.

•	 Systémová antikoagulácia: ak je D-dimér >3,0, ak je 
prítomná závažná dysfunkcia ľavej komory, arytmia, 
veľké aneuryzmy, adekvátna liečba trombózy konzul-
tovaná s hematológom.

•	 Pri náleze aneuryzmy koronárnych ciev konzultácia 
hematológa ohľadom dlhodobej protidoštičkovej  
a antikoagulačnej liečby.

•	 Všetky deti staršie ako 12 rokov by mali nosiť kompres-
né pančuchy.

e) Odporúčania pri ukončení hospitalizácie PIMS-TS:
•	 Kyselina acetylsalicylová 3–5 mg/ kg/deň do kardiolo-

gickej kontroly.
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