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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 | 14.00-15.30

ΠΑ01

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΜΟΝΙΜΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΝΕΦΡΙΚΗ ΟΥΛΗ) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ < 2 ΕΤΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 

ΕΜΠΥΡΕΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ

Α. Γκρέπη1, Β. Γιάπρος2, Σ.Τσιούρης3, Α. Σέρμπης1, Β. Ξύδης4, Α. Σιώμου1

1 Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2 Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 

Ιωάννινα
3 Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

4 Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Η οξεία πυελονεφρίτιδα (acute pyelonephritis, APN) και η εγκατάσταση νεφρικής ου-
λής μπορεί να έχουν δυσμενείς συνέπειες στην μετέπειτα υγεία των ασθενών. Σκοπός της μελέ-
της είναι η εύρεση πιθανών προγνωστικών παραγόντων για εκδήλωση APN και νεφρικής ουλής 
σε παιδιά ≤2 ετών με πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης.

Υλικό- Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 60 παιδιά ≤2 ετών με ουρολοίμωξη και 63 υγιή 
παιδιά (ομάδα ελέγχου). Στους συμμετέχοντες μετρήθηκαν τα εξής: αριθμός ουδετεροφίλων, 
κρεατινίνη ορού,  CRP,  TKE, συστατίνη C, βιταμίνη D. Oι ασθενείς με βάση το σπινθηρογράφημα 
DMSA οξείας φάσης (technetium 99m dimercaptosuccinic acid) χωρίστηκαν στην υποομάδα με 
φυσιολογικό DMSA και στην υποομάδα με APN. Στους ασθενείς με APN έγινε επαναληπτικό 
DMSA σε 6 μήνες για πιθανή εγκατάσταση ουλής. 

Αποτελέσματα: APN βρέθηκε σε 32/60 παιδιά (53,3%). Στην ομάδα της APN, υπήρχαν σημαντι-
κά υψηλότερες τιμές CRP (p<0,01) και ΤΚΕ (p<0,05) και σημαντικά χαμηλότερες τιμές βιταμίνης 
D (p<0,01), συγκριτικά  με την ομάδα με φυσιολογικό DMSA. Η χαμηλή βιταμίνη D φαίνεται να 
αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για την εκδήλωση APN. Τα επίπεδα των λευ-
κών αιμοσφαιρίων και των ουδετεροφίλων ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες. Τα επίπεδα της 
συστατίνης C δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ ασθενών και μαρτύρων. Νεφρική ουλή βρέθηκε 
σε 7/32 (21,8%) των ασθενών με APN. Τιμή CRP >100 mg/L βρέθηκε συχνότερα στα παιδιά με 
ουλές (p<0,01). KOYΠ ≥3ου βαθμού βρέθηκε μόνο στα παιδιά με νεφρικές ουλές.

Συμπεράσματα : Τα επίπεδα συστατίνης C δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ της ομάδας με 
ΑPN και της ομάδας με φυσιολογικό DMSA. Εντούτοις, τα επίπεδα της βιταμίνης D φαίνεται να 
αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα νεφρικής βλάβης σε παιδιά με APN.
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ΠΑ02

ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΕΡΟΠΕΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
GLANZMANN

Μ. Μιχάλη1, Λ. Μπασιάρη1, Ι. Κόμνος1, Α. Μάκης2, Ε. Περγάντου3, Σ. Σταματάκη3,  
Π. Τζίμας4, Μ. Ράπτη4, Γ. Ψυχογιός1

1 Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2 Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

3 Κέντρο Αιμορροφιλίας /Μονάδα Αιμόστασης και Θρόμβωσης, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία 
Σοφία», Αθήνα 

4 Αναισθησιολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Η παρουσίαση της περίπτωσης ενός παιδιού με θρομβασθένεια Glanzmann και η 
διαχείρηση δύο επεισοδίων αιμορραγίας από την ανώτερη αεροπεπτική οδό, στο πλαίσιο 
ιογενούς συδρομής ανωτέρου αναπνευστικού.

Υλικό/μέθοδοι: Άρρεν 3,5 ετών προσήλθε στα ιατρεία ΩΡΛ λόγω εμμένουσας ρινορραγίας δεξιά 
και οπισθοφαρυγγικής αιμορραγίας. Είχε διαγνωσθεί πρόσφατα με σύνδρομο Glanzmann, μια 
αυτοσωμική υπολειπόμενη ποιοτική διαταραχή των αιμοπεταλίων (θρομβασθένεια) που χα-
ρακτηρίζεται από αδυναμία συγκόλλησης των αιμοπεταλίων. Προ διμήνου προηγήθηκε επει-
σόδιο αιμορραγίας από την αριστερή παρίσθμια αμυγδαλή, που αντιμετωπίστηκε υπό γενική 
αναισθησία με διπολική διαθερμία. Στην περίπτωση που περιγράφουμε, με την καθοδήγηση 
ειδικού  παιδο-αιματολόγου και των παιδιάτρων, αντιμετωπίστηκε η αιμορραγία αρχικά με 
χορήγηση p.os τρανεξαμικού οξέος, i.v ανασυνδυασμένου ενεργοποιημένου παράγοντα VII 
(rFVIIa) και μετάγγιση αιμοπεταλίων. Τα μέτρα δεν απέδωσαν και αποφασίστηκε να οδηγηθεί  
ο ασθενής στο χειρουργείο. 

Αποτελέσματα: Υπό γενική αναισθησία εντοπίστηκε αιμορραγική εστία επί των αδενοειδών 
εκβλαστήσεων, ύπερθεν της δεξιάς ευσταχιανής σάλπιγγας. Έγινε προσπάθεια ελέγχου 
της αιμορραγίας με διπολική διαθερμία, που δεν τελεσφόρησε. Τοποθετήθηκε προσωρινός 
επιπωματισμός στο ρινοφάρυγγα με γάζα εμποτισμένη με τρανεξαμικό οξύ. Επιτεύχθηκε 
προσωρινός έλεγχος της αιμορραγίας, η οποία υποτροπίασε μετά την αφαίρεση της γάζας. 
Ακολούθησαν τρεις προσπάθειες οπισθίου επιπωματισμού κατά Bellocq, με γάζα εμποτι-
σμένη με τρανεξαμικό οξύ. Μετά την τρίτη προσπάθεια,  λόγω πτώσης της αιμοσφαιρίνης, 
χορηγήθηκαν διεγχειρητικά συμπυκνωμένα ερυθρά, αιμοπετάλια και μια επιπλέον δόση 
rFVIIa σε συνεννόηση με τους ειδικούς του Κέντρου Αιμόστασης. Ενισχύθηκε ο οπίσθιος 
επιπωματισμός, οπότε και ελέγχθηκε η αιμορραγία. Λόγω επικινδυνότητας της αποσωλήνωσης 
του ασθενούς αποφασίστηκε αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο με μονάδα εντατικής θεραπείας 
παίδων όπου υπάρχει και ειδική μονάδα Αιμόστασης παίδων. Μέχρι την άφιξη του παιδιού στο 
νοσοκομείο προορισμού δεν παρατηρήθηκε υποτροπή της αιμορραγίας. Στο νοσοκομείο της 
Αθήνας συνεχίστηκε η αγωγή με τρανεξαμικό οξύ και rFVIIa. Την επόμενη μέρα αφαιρέθηκε 
ο επιπωματισμός χωρίς υποτροπή της αιμορραγίας και το παιδί αποσωληνώθηκε. Παρέμεινε 
νοσηλευόμενο μέχρι σταθεροποιήσεως της κλινικής του κατάστασης, οπότε και εξήλθε.

Συμπεράσματα: Σε παιδιά με θρομβασθένεια Glanzmann είναι συχνές οι αιμορραγίες από 
το δέρμα και τους βλεννογόνους και κυρίως από την ανώτερη αεροπεπτική οδό στα πλαίσια 
ιογενών νοσημάτων αναπνευστικού. Λόγω δυσκολίας ελέγχου αυτών των αιμορραγιών πρέπει 
να επιχειρείται επιθετική και συντονισμένη  θεραπευτική αντιμετώπιση με τη συνεργασία 
ωτορινολαρυγγολόγων, παιδιάτρων και εξειδικευμένων αιματολόγων.
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ΠΑ03

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ i-FGF23 ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΤΗΣ 
ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΞΕΙΕΣ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Ε. Παπαστεργίου1,4, Δ. Ράλλης2, Α. Παπαγιάννη3, Β. Χολέβας3, Α. Σιώμου1,3, Ε. Στειακάκη4,     
Α. Μάκης1,3

 
1Παιδιατρική Κλινική́, Πανεπιστημιακό́ Γενικό́ Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

2Νεογνολογική Κλινική́, Πανεπιστημιακό́ Γενικό́ Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3Εργαστήριο Υγείας Παιδιού, Τομέας Υγείας Παιδιού, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών 

Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
4Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων», 

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη

Σκοπός: Ο βιολογικά δραστικός αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών 23 (intact Fibroblast 
Growth Factor 23: i-FGF23) συμμετέχει στη ρύθμιση του φωσφόρου και βιταμίνης D. Σύμφωνα 
με ερευνητικά δεδομένα εμπλέκεται και στην λειτουργική σιδηροπενία και αναιμία της φλεγ-
μονής ειδικά σε χρόνια νοσήματα. Στόχος είναι να διερευνηθούν οι συσχετίσεις του με δείκτες 
ομοιοστασίας του σιδήρου, της ερυθροποίησης, της φλεγμονής και του οστικού μεταβολισμού 
σε παιδιατρικούς ασθενείς με οξεία λοίμωξη. 

Υλικό και μέθοδοι: Στην προοπτική αυτή μελέτη συμμετείχαν 79 παιδιά (1 μήνας - 13 ετών, 
42 άρρενα-37 θήλεα). Κριτήρια αποκλεισμού ήταν νοσήματα, καταστάσεις και διαιτητικές ανε-
πάρκειες που πλήττουν την ερυθρά σειρά. Είκοσι έξι παιδιά είχαν βακτηριακή, 26 είχαν ιογενή 
λοίμωξη και 27 ήταν υγιείς μάρτυρες. Εκτιμήθηκαν οι παράμετρ      οι της γενικής αίματος, ΤΚΕ, 
πρωτεΐνες οξείας φάσης (CRP, φερριτίνη), δείκτες μεταβολισμού του σιδήρου (Fe, TIBC, TS), 
δείκτες οστικού μεταβολισμού (Ca, Pi, 25OHVitD), και η συσχέτισή τους με την εψιδίνη και τον 
i-FGF23. 

Αποτελέσματα: Το 39% των ασθενών με βακτηριακή λοίμωξη παρουσίασε αναιμία έναντι του 
12% των ασθενών με ίωση και 0% των μαρτύρων (p<0.001). To 92% των παιδιών με βακτηριακή 
και το 81% αυτών με ιογενή λοίμωξη εμφάνισαν λειτουργική σιδηροπενία (p<0.001). H εψιδίνη 
συσχετίστηκε σημαντικά θετικά με την διάρκεια του εμπυρέτου, τον αριθμό των λευκoκυττάρων 
και ουδετεροφίλων, τους δείκτες CRP, TKE, φερριτίνη και αρνητικά με τους δείκτες Fe, TIBC, 
TS, με τον πληθυσμό των λεμφοκυττάρων, Ca, Pi και τον i-FGF23. O i-FGF23 παρουσίασε 
θετική συσχέτιση με τον πλήθος των λεμφοκυττάρων, τους δείκτες Fe, TS και αρνητική με 
την διάρκεια του εμπυρέτου, τα ουδετερόφιλα, τους δείκτες οξείας φάσης και την εψιδίνη. Η 
συσχέτιση μεταξύ i-FGF23 και εψιδίνης δεν παρέμεινε σημαντική στην παλίνδρομη ανάλυση, 
συνυπολογίζοντας την παρουσία λοίμωξης και την CRP. 

Συμπεράσματα: Η εψιδίνη αυξάνεται ενώ ο i-FGF23 μειώνεται στις οξείες παιδιατρικές 
λοιμώξεις. Τα μειωμένα επίπεδα του i-FGF23 συνηγορούν υπέρ της αυξημένης πρωτεόλυσης 
του στην οξεία φλεγμονή. Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με τον ρόλο του FGF23 
στην λειτουργική σιδηροπενία και αναιμία μέσω του μονοπατιού της εψιδίνης. Απαιτούνται 
επιπλέον μελέτες για τη χρήση της εψιδίνης ως βιοδείκτη βακτηριακών λοιμώξεων και τη θέση 
της στον οστικό μεταβολισμό σε ασθενείς με λοίμωξη. 



7

ΠΑ04

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΥ ΚΑΡΒΟΞΥΜΑΛΤΟΖΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Α. Γκρέπη, Σ. Γιαννακόπουλος, Α. Κύρκου, Ε. Λούτση, Κ. Καπετάνιου, Α. Σιώμου,  
Α. Μάκης

Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Η περιγραφή των περιπτώσεων χορήγησης ενδοφλέβιου καρβοξυμαλτοζικού σιδήρου 
από ένα κέντρο αναφοράς στο χρονικό διάστημα 2020-2022. Ο σίδηρος είναι το ιχνοστοιχείο 
που παγκοσμίως λείπει συχνότερα από την διατροφή παιδιών και ενηλίκων. Η έλλειψη του έχει 
νευροαναπτυξιακές, καρδιακές, ανοσολογικές, γαστρεντερικές, διατροφικές και αιματολογικές 
συνέπειες. Η υποκατάσταση του μέσω της χορήγησης ενδοφλεβίων σκευασμάτων είναι μια 
ασφαλής μέθοδος όλο και συχνότερα χρησιμοποιούμενη στην παιδική ηλικία, όταν υπάρχουν 
συγκεκριμένες ενδείξεις.

Υλικά και μέθοδος: Σε όλους τους ασθενείς που χορηγήθηκε ενδοφλέβιος σίδηρος έγινε 
καταγραφή της ηλικίας, του ελλείμματος σιδήρου με τη φόρμουλα Ganzoni, της αιτίας της σι-
δηροπενίας, της αιμοσφαιρίνης προ και ένα μήνα μετά την χορήγηση και των πιθανών ανεπι-
θύμητων ενεργειών. Στους ασθενείς χορηγήθηκε καρβοξυμαλτοζικός σίδηρος διαλυμένος σε 
NaCl 0.9%.

Αποτελέσματα: Συνολικά το χρονικό διάστημα 2020-2022 καταγράφηκαν 18 παιδιά (ηλικίας 
8 μηνών έως 15ετών). Τα πιο συχνά αίτια αναιμίας ήταν η κοιλιοκάκη (26%), η ΙΦΝΕ (20%), 
η μηνορραγία (16%) και η σοβαρή διατροφική σιδηροπενική αναιμία με όχι καλή ανταπόκρι-
ση ή συμμόρφωση στον p.os σίδηρο(15%). Σε σχεδόν όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε 
αποκατάσταση της αιμοσφαιρίνης σε έλεγχο μετά από τριάντα ημέρες. Όσον αφορά τις 
παρενέργειες, σε ένα περιστατικό παρατηρήθηκε μικροκηλιδώδες εξάνθημα κατά το μέσον 
της έγχυσης, διεκόπη για μια ώρα και συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Ένα περιστατικό περιέγραψε ζάλη τριάντα λεπτά μετά την έναρξη της έγχυσης. Έγινε διακοπή 
και επανέναρξη μετά από 30 λεπτά με άμεση υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Συμπεράσματα: Η χορήγηση ενδοφλέβιου καρβοξυμαλτοζικού σιδήρου στα παιδιά είναι 
ασφαλής και αποτελεσματική οδηγώντας σε διόρθωση της σιδηροπενικής αναιμίας με μια μόνο 
έγχυση και έχει απαραίτητη προϋπόθεση τη νοσηλεία για την παρακολούθηση του ασθενούς.
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ΠΑ05

MAZA ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΣΕ ΕΦΗΒΟ ΜΕ ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

Μ. Ιωαννίδου1, Α. Κεϊβανίδου1, Μ. Παλαμπουγιούκη1, Λ. Κούγιας2, Β. Αντάρη1,  
Α. Τραγιαννίδης1, Τ. Κολέτσα3, Α. Γιαννόπουλος1, Ε. Χατζηπαντελής1,Α. Γαλλή-Τσινοπούλου1

1 Β’ Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη 

2 Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη 

3 Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή:  Οι θωρακικές μάζες είναι σπάνιες στα παιδιά, εντοπίζονται συχνότερα στο πρόσθιο 
μεσοθωράκιο και συχνά αποτελούν τυχαίο εύρημα. Τα λεμφώματα, η ΟΛΛ, οι διογκώσεις του 
θύμου και τα τερατώματα καλύπτουν το 85% περίπου των όγκων του προσθίου μεσοθωρακίου.

  
Σκοπός Εργασίας: Η περιγραφή  σπάνιας περίπτωσης εφήβου ασθενούς με μάζα μεσοθωρακίου 
και στένωση  πνευμονικής αρτηρίας, η οποία  ανευρέθηκε σε τυχαίο προαθλητικό έλεγχο μετά 
από COVID-19 λοίμωξη. 

 
Ασθενής-Μέθοδος:  Έφηβος ηλικίας 16 ετών παραπέμφθηκε από παιδοκαρδιολόγο στην 
Κλινική μας λόγω ανεύρεσης σοβαρής υπερβαλβιδικής στένωσης της πνευμονικής αρτηρίας, 
από εξωκαρδιακή συμπίεση. Ο καρδιολογικός έλεγχος διενεργήθηκε προληπτικά λόγω λοίμωξης 
από COVID-19 προ μηνός. Ο ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματικός κατά το διάστημα αυτό. 
Ακολούθησε διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος η οποία ανέδειξε ασαφή πνευμονική σκίαση 
στο μέσο του αριστερού πνεύμονα. Από την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε συστολικό 
φύσημα 4-5/6, χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθηκε 
αυξημένη LDH:830U/I και φυσιολογικές τιμές TKE, α-φετοπρωτεΐνης, καρκινοεμβρυϊκού 
αντιγόνου και χοριακής γοναδοτροπίνης. Η αξονική τομογραφία θώρακα αποκάλυψε την πα-
ρουσία εκτεταμένης εξεργασίας άνωθεν του αορτικού τόξου αριστερά με κατάληψη όλου σχε-
δόν του αριστερού άνω και μέσου πνευμονικού πεδίου. Η μαγνητική τομογραφία επιβεβαί-
ωσε την παρουσία της εξεργασίας με ανάπτυξη κυρίως προς τα αριστερά, παρεκτόπιση της 
ανιούσας αορτής και του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας με συνοδά πιεστικά φαινόμενα 
επί του στελέχους της πνευμονικής αρτηρίας, του διχασμού αυτής και του αριστερού 
κύριου κλάδου. Το υπερηχογράφημα κοιλίας ανέδειξε αύξηση των ορίων του σπληνός και 
παθολογικής στρογγυλότητας λεμφαδένες στην πύλη του σπληνός και περιαορτικά. Φυσιολο-
γικά ήταν τα ευρήματα των υπερηχογραφημάτων τραχήλου και οσχέου.  Από τη βιοψία της μά-
ζας τέθηκε η διάγνωση του πρωτοπαθούς λεμφώματος μεσοθωρακίου από μεγάλα Β-κύτταρα. 
Από την οστεομυελική βιοψία τα ευρήματα ήταν φυσιολογικά. Από τη σταδιοποίηση της 
νόσου με PET-CTscan διαπιστώθηκε υπερμεταβολική ευμεγέθης συμπαγής μάζα προσθίου 
μεσοθωρακίου, υπερμεταβολικός λεμφαδένας μεσοθωρακίου και υπερμεταβολικές μάζες 
επινεφριδίων. Ο έφηβος χαρακτηρίστηκε ως υψηλού κινδύνου, σταδίου 3 και αντιμετωπίζεται 
με χημειοθεραπεία.

 
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Τα πρωτοπαθή λεμφώματα μεσοθωρακίου είναι εξαιρετικά 
σπάνια και η αντιμετώπισή τους δύσκολη. Η διάγνωσή δε θα πρέπει να διαφύγει αφού οι 
επιπλοκές είναι πολύ σοβαρές και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Στη δική μας 
περίπτωση, σε έφηβο  με γνωστό ελεύθερο καρδιολογικό ιστορικό, η σημαντική στένωση 
πνευμονικής αρτηρίας παραπέμπει αυτόματα σε έξωκαρδιακής αιτιολογίας νόσο και αρχικό 
έλεγχο με Α/α θώρακα.
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ΠΑ06

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΤΗ 
ΜΕΝΝ ΤΗΣ ΒΔ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α. Δρούγια, Ε. Μαραγκουδάκη, Δ. Ράλλης, Δ. Κώτσης, Π. Παππά, Ν. Δερμιτζάκη,  
Θ. Γουβιάς, Β. Γιάπρος

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Η μελέτη των μακροχρόνιων τάσεων της επιβίωσης στα εξαιρετικά πρόωρα νεογνά 
(ΕΠΝ), ηλικίας κύησης (ΗΚ) ≤28 εβδομάδες και η διερεύνηση ορισμένων περιγεννnτικών παρα-
γόντων που σχετίζονται με την επιβίωση. 

Πληθυσμός-Μέθοδοι: Περιλήφθηκαν τα ΕΠΝ νεογνά που νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΝΝ το 
διάστημα 2001-2021. Τα στοιχεία του ιστορικού νοσηλείας ελήφθησαν από το ηλεκτρονικό 
αρχείο δεδομένων της ΜΕΝΝ. Εξαιρέθηκαν τα νεογνά που διακομίστηκαν για επείγον 
χειρουργικό πρόβλημα σε εξειδικευμένα κέντρα. Έγινε συγκριτική ανάλυση της επιβίωσης μέχρι 
την έξοδο από τη ΜΕΝΝ και ορισμένων περιγεννητικών χαρακτηριστικών μεταξύ 3 διαδοχικών 
περιόδων: Α (2001-2007), Β (2008-2014): μείωση εξωμήτριων μεταφορών ΕΠΝ, και Γ (2015-
2021): αναθεώρηση των πρωτοκόλλων αερισμού και εντερικής σίτισης και ορθολογικότερη 
χρήση αντιβιοτικών. 

Αποτελέσματα: Νοσηλεύθηκαν συνολικά 255 ΕΠΝ νεογνά. Εξαιρέθηκαν 11 που διακομίστηκαν. 
Στη μελέτη περιλήφθηκαν 244 νεογνά: 63 την περίοδο Α, 103 την Β και 78 την Γ. Μεταξύ των 
3 περιόδων δεν διαπιστώθηκαν διαφορές όσον αφορά τη μέση ΗΚ (26.3εβδ) και ΒΓ (860g), το 
φύλο (52.4% άρρενα) και τη συχνότητα πολύδυμων (41.4%). Μειώθηκαν σημαντικά οι εξωμή-
τριες μεταφορές (p<0.02) και οι γεννήσεις ΕΠΝ δια της κολπικής οδού (p<0.05), ενώ αυξήθηκε 
η προγεννητική χορήγηση στεροειδών (p<0.05). Η επιβίωση ήταν 58.7% την περίοδο Α (37/63), 
64% την Β (66/103) και 68% την Γ (53/78). Στις 3 περιόδους της μελέτης η επιβίωση στα νεογνά 
ΗΚ≤ 26εβδ ήταν 43%, 35% και 47% και εκείνων >26-28εβδ 67%, 78% και 83% αντίστοιχα. Σημα-
ντική αύξηση παρουσίασε η επιβίωση στα νεογνά με ΗΚ 28εβδ (69% vs 96% vs 100%, p<0.05). 
Η μέση ΗΚ των θανόντων νεογνών μειώθηκε (p=0.05). Στην λογιστική παλίνδρομη ανάλυση οι 
περιγεννητικοί παράγοντες που συσχετίζονταν με τη θνησιμότητα ήταν η ΗΚ (p=0.004, OR:0.89, 
95% CI:0.83-0.96), το ΒΓ (p<0.001, OR:1.005, 95% CI:1.003-1.007), o κολπικός τοκετός (p=0.023, 
OR:0.49, 95% CI:0.27-0.90) και οριακά η πολυδυμία (p=0.086, OR:1.66, 95% CI:0.93-2.98). 

Συμπεράσματα: Στη διάρκεια της μελέτης βελτιώθηκε σημαντικά η περιγεννητική φροντίδα. Η 
επιβίωση στα πρόωρα με ΗΚ >26-28εβδ αυξήθηκε, ενώ στα πιο ανώριμα πρόωρα παρέμεινε 
σταθερή. Παράγοντες κινδύνου για αυξημένη θνησιμότητα αποτελούν η μικρότερη ΗΚ και ΒΓ 
και ο κολπικός τοκετός.
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ΠΑΟ7

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Α. Ζιώγα1,2, Δ. Ράλλης2, Θ. Κωλέττης3, Β. Γιάπρος2, Α. Βλάχος4

1 Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2 Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 

Ιωάννινα 
3 Α’ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

4 Τμήμα Παιδοκαρδιολογίας, Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Η ανίχνευση της επίδρασης της πρώιμης νεογνικής λοίμωξης στο αυτόνομο νευρικό 
σύστημα των νεογνών μέσω της καταγραφής της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού. 

Υλικό-Μέθοδοι: Στην μελέτη εντάχθηκαν 45 νεογνά, εκ των οποίων τα 15 ανήκουν στην ομάδα 
των ασθενών με πιθανή πρώιμη νεογνική λοίμωξη και τα 30 στην ομάδα των μαρτύρων. Οι 
ομάδες είναι σταθμισμένες ως προς το φύλο, την ηλικία κύησης και το βάρος γέννησης. Έγινε 
καταγραφή των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών, των παραγόντων κινδύνου για πρώι-
μη νεογνική λοίμωξη και των εργαστηριακών ευρημάτων από τον έλεγχο λοίμωξης και έπειτα 
συσχέτισή τους με την μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού. Η καταγραφή αυτής μέσα στις 
πρώτες 24 ώρες ζωής έγινε με την εφαρμογή της συσκευής Holter Medilog AR4 plus® (Schiller’s, 
Baar, Switzerland).  

Αποτελέσματα: Μεταξύ των δύο ομάδων παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθε-
νών και των μαρτύρων στις καρδιολογικές μεταβλητές: HRV-index (heart rate variability index) 
6.2 (5.0-9.1) vs 9.6 (8.2-12), p=0.004, ΤΙΝΝ (triangular interpolation of NN interval histogram) 
85.9 (66.4-132.8) vs 148.4 (117.2-179.7), p=0.002, SDNN (the mean of the standard deviations 
of all the NN intervals for each 5 min segment of a 24-h HRV recording) 19.7 (13.7-22.9) vs 
28.6 (17.3-31.8), p=0.029, VLF median (very low-frequency band) 170.8 (78.5-310.7) vs 268.9 
(157.9-474.4), p=0.048, LF median (low-frequency band) 56.2 (36.3-118.9) vs 171.9 (62.1-274.9), 
p=0.025, HF (high-frequency band) mean 14.9 (7.6-33.8) vs 33.5 (15.0-80.5), p=0.04, και HF me-
dian 10.3 (6.4-17.5) vs 31.9 (9.1-84.5), p=0.013. 

Συμπεράσματα: Η πρώιμη σήψη των νεογνών συνοδεύεται από επιδράσεις στο αυτόνομο νευ-
ρικό σύστημα όπως φαίνεται από την αλλαγή της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού. Η 
έγκαιρη ανίχνευση των νεογνών που εκδηλώνουν πρώιμη σήψη και η έγκαιρη χορήγηση αντι-
μικροβιακής αγωγής θα βοηθούσε ιδιαίτερα στην αποφυγή της κυκλοφορικής δυσχέρειας που 
υποδηλώνει πρώιμα η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού.
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ΠΑ08

ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ ≤32 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ: 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Α. Δρούγια, Δ. Ράλλης, Ε. Μαραγκουδάκη, Ν. Δερμιτζάκη, Κ. Γιαννακάκη,  
Δ. Κώτσης, Β. Γιάπρος

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Η εκτίμηση της συχνότητας της βρογχοπνευμονικής δυσπλασίας (BPD) στα νεογνά 
ηλικίας κύησης (ΗΚ) ≤32εβδ και η διερεύνηση των περιγεννητικών χαρακτηριστικών και 
προβλημάτων της προωρότητας που συσχετίζονται με τη νόσο. 

Πληθυσμός-Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη στην οποία περιλήφθηκαν τα νεογνά ΗΚ ≤32εβδ 
που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ το διάστημα 2015-2020 και επιβίωσαν μέχρι τη διορθωμένη 
ηλικία (ΔΗ) 36εβδ. Εκείνα που είχαν ανάγκη συνεχούς χορήγησης οξυγόνου στη ΔΗ 36εβδ 
αποτέλεσαν την ομάδα BPD και εκείνα που δεν χρειάζονταν χορήγηση οξυγόνου (ανέπνεαν 
στον ατμοσφαιρικό αέρα) στη ΔΗ 36εβδ την ομάδα no-BPD. Από τα στοιχεία του νεογνικού 
ιστορικού, αναλύθηκαν συγκριτικά τα περιγεννητικά χαρακτηριστικά και τα αίτια νοσηρότητας 
μεταξύ των δύο ομάδων. Επίσης έγινε λογιστική παλίνδρομη ανάλυση παραγόντων που 
σχετίζονται με τη BPD.

Αποτελέσματα: Συνολικά 150 νεογνά ΗΚ ≤32εβδ περιλήφθηκαν στη μελέτη. BPD διαγνώστηκε 
στα 41 (27.3%). Από αυτά, 25 είχαν ανάγκες σε διάχυτο Ο2<30% και 16 ανάγκες Ο2>30% ή/
και αναπνευστική υποστήριξη με θετική πίεση (σοβαρή BPD, 11/16 ήταν σε αναπνευστήρα). 
Τα νεογνά με BPD συγκριτικά με τα no-BPD είχαν μικρότερη ΗΚ (27.2εβδ vs 30.0εβδ) και ΒΓ 
(955g vs 1390g). Στα νεογνά με ΗΚ <28εβδ η συχνότητα της BPD ήταν 65% (26/40). Τα νεογνά 
με BPD χρειάστηκαν συχνότερα διασωλήνωση στη γέννηση (83% vs 48%), μηχανικό αερισμό 
(ΜΑ) την 1η ημέρα ζωής (100% vs 73%), είχαν σοβαρό ΣΑΔ (73% vs 20%), μεγαλύτερη μέση 
διάρκεια ΜΑ (45 vs 3 ημέρες) και συχνότερα PDA αιμοδυναμικά σημαντικό (37% vs 13%). To 
46% είχε λάβει κορτικοειδή για απογαλακτισμό από τον αναπνευστήρα. H συχνότητα εξωμή-
τριας καθυστέρησης της αύξησης (EUGR: ΒΣ στην έξοδο<10η ΕΘ), ήταν 71% vs 37% στα no-BPD. 
Στην παλίνδρομη πολυπαραγοντική ανάλυση σημαντική συσχέτιση με τη BPD εμφάνισαν η ΗΚ 
(OR:1.8, 95% CI:1.17-2.76), το σοβαρό ΣΑΔ (ΟR:7.38, 95% CI:2.36-23.04) και η EUGR (ΟR:0.27, 
95% CI:0.08-0.90). Η συσχέτιση του σοβαρού ΣΑΔ και της EUGR με την BPD παρέμενε σημαντική 
και σε περαιτέρω υπο-ανάλυση σταθμισμένη για την ΗΚ. 

Συμπεράσματα: Η BPD αποτελεί συχνό πρόβλημα στα πολύ πρόωρα νεογνά της ΜΕΝΝ και 
σημαντικός αριθμός εμφανίζει σοβαρή νόσο. Η ΗΚ σχετίζεται αντίστροφα με τη συχνότητα 
της BPD. Η σοβαρή αναπνευστική νόσος στη γέννηση και η ανεπαρκής αύξηση του βάρους 
μεταγεννητικά εμφανίζουν θετική συσχέτιση με την BPD. 
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ΠΑ09

ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ (ΚΝΕΑ) - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΟ 
Π.Γ.Ν.Ι.

Ε. Λίτσου1, Γ. Ψυχογιός1,2, Π. Βεζυράκη-Αγγελίδου2,Ι. Κόμνος1, Χ. Κουτσίκου1

1Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστήμων Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Ο ΚΝΕΑ είναι διαδεδομένος στις ΗΠΑ και σε αρκετές χώρες Βορείου Ευρώπης. 
Μέσω αυτού είναι δυνατή η διάγνωση της βαρηκοϊας σε πρώιμο στάδιο και η αντιμετώπιση 
της καταστροφικής επίδρασής της σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Σκοπός: Η ενημέρωση για τον ΚΝΕΑ, για την αναγκαιότητά του  και η παροχή πληροφοριών για 
το πρωτόκολλο εφαρμογής αυτού στο ΠΓΝΙ.

Υλικό-Μέθοδος: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας σχετικά με την σημασία του ΚΝΕΑ και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του Joint Committee on Infant Hearing (JCIH 2007).

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του JCIH 2007,  πρέπει να γίνεται 
εκτίμηση της ακουστικής ικανότητας σε όλα τα νεογνά, με ή χωρίς παράγοντες κινδύνου 
εφαρμόζοντας τον χρυσό κανόνα 1-3-6: στον 1ο μήνα της ζωής πρέπει να έχει γίνει ο 
ανιχνευτικός έλεγχος της ακοής, έως την συμπλήρωση του 3ου μήνα να έχει γίνει η διάγνωση της 
βαρηκοΐας, ενώ μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου μήνα θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η θεραπευτική 
αντιμετώπιση. 

Ο ΚΝΕΑ γίνεται με τις ωτοακουστικές εκπομπές (ΟΑΕ): ηχητικά σήματα χαμηλής έντασης που 
παράγονται στα φυσιολογικά έξω τριχωτά κύτταρα του κοχλία που μεταδίδονται μέσω της 
ακουστικής αλυσίδας και της τυμπανικής μεμβράνης προς τον έξω ακουστικό πόρο. Οι ΟΑΕ 
αποτελούν πλέον την πιο αντικειμενική, οικονομική και ανώδυνη μέθοδο για τον πρώτο έλεγχο 
ακοής των νεογνών στις πρώτες μέρες της ζωής τους.  Σε φυσιολογική ακοή καταγράφονται 
ΟΑΕ ενώ αυτές απουσιάζουν σε αυτιά με κοχλιακού τύπου νευροαισθητήρια βαρηκοΐα >30 db. 
Το 96-100% των ατόμων με φυσιολογική ακοή εμφανίζουν προκλητές ΟΑΕ. 

Στο ΚΝΕΑ, πέραν των ΟΑΕ χρησιμοποιούνται και τα Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά του 
Εγκεφαλικού Στελέχους (ABR). Η καταγραφή φυσιολογικών ABR υποδεικνύει όχι μόνο 
φυσιολογική? κοχλιακή λειτουργία (όπως οι OAE) αλλά και φυσιολογική? λειτουργία της 
κεντρικής ακουστικής νευρικής οδού.

 Η ακοή όλων των βρεφών θα πρέπει να ελέγχεται το αργότερο εντός του 1ου μήνα ζωής. Όλα 
τα νεογνά θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ ΤΕΟΑΕ και εάν αποτύχουν στην 1η εξέταση, 
μέσα στον 1ο μήνα η εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί. Σε περίπτωση αποτυχίας και του 
2ου τεστ, σε ηλικία 4-6 εβδομάδων γίνεται παραπομπή σε ακουολογικά κέντρα για περαιτέρω 
διερεύνηση με aABR, και όπου κρίνεται απαραίτητο διεξάγεται  MRI. Στους 3-6 μήνες, συνιστώ-
νται ακουστικά βαρηκοΐας για ήπια ή μέτρια βαρηκοΐα και εκπαίδευση νοηματικής γλώσσας 
για την οικογένεια. Τέλος, στους 10-12 μήνες συνιστώνται κοχλιακά εμφυτεύματα για σοβαρή 
βαρηκοΐα. 

Συμπεράσματα: Στις χώρες που εφαρμόζονται προγράμματα ΚΝΕΑ, η μέση ηλικία διάγνωσης 
ενός νεογνού με βαρηκοΐα μειώθηκε από τα 2,3-3 έτη στους 3 μήνες περίπου. 
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ΠA10

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ MYXOVIRUS RESISTANCE PROTEIN A ΣΤΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Β.Τσανάκα, Σ. Γιαννακούλα, Φ. Στεργίου, Μ. Παπασάββα, Β. Γραμμενιάτης,  
Η. Λώλος, Β. Γκέτση

Παιδιατρικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα

Σκοπός: Η Myxovirus Resistance Protein A (MxA) είναι μια ενδοκυττάρια πρωτεΐνη με σημαντική 
αντιική δράση έναντι μιας μεγάλης ποικιλίας ιών. Η έκφρασή της επάγεται αποκλειστικά από 
τις ιντερφερόνες τύπου Ι (IFN-α και IFN-β) και όχι από τις IFN-γ, TNF-α ή άλλες κυτοκίνες. Μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης ιογενούς λοίμωξης αναπνευστικού, αφού αυξάνεται σημα-
ντικά μόνο σε ιογενείς (από RNA και DNA ιούς) και όχι σε βακτηριακές λοιμώξεις. Ανιχνεύεται 
γρήγορα μετά την έναρξη του πυρετού (1-2 ώρες, με κορύφωση στις 16 ώρες) και έχει μεγάλο 
χρόνο ημίσειας ζωής (2.3 ημέρες). Πλεονεκτεί έναντι της C αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), αφού 
38-56% των ασθενών με ιογενή λοίμωξη έχουν CRP>20 mg/L.

Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 16 παιδιά με πυρετό και συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού, 
που νοσηλεύτηκαν σε διάστημα 42 ημερών (από 14/12/22 έως 24/01/23),  ηλικίας 21 ημερών 
έως 10.41 ετών (μέση ηλικία 4.41 έτη). Έγινε λήψη λεπτομερούς ιστορικού, κλινική εξέταση, 
εργαστηριακός έλεγχος λοίμωξης (γενική αίματος και ούρων, Τ.Κ.Ε., CRP, καλλιέργεια αίματος 
και επιπλέον εξετάσεις κατά περίπτωση) και ταχεία δοκιμασία ποιοτικής ανίχνευσης (rapid test) 
της MxA και της CRP σε ολικό αίμα με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας.

Αποτελέσματα: 62.5% των ασθενών είχαν θετική την MxA και αρνητική την CRP, 25%  είχαν 
θετική και την MxA και την CRP και 12.5% είχαν αρνητική την MxA και θετική την CRP. Το απο-
τέλεσμα αυτό ερμηνεύεται ως εξής: 87.5% των ασθενών της μελέτης έπασχαν από ιογενή ανα-
πνευστική λοίμωξη και μόνο 12.5% από βακτηριακή λοίμωξη, διαπίστωση που επιβεβαιώθηκε 
τόσο από τον λοιπό εργαστηριακό έλεγχο που έγινε στη συνέχεια, όσο και από την πορεία της 
νόσου.

Συμπεράσματα: Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι η κύρια αιτία προσέλευσης των 
παιδιατρικών ασθενών στο ΤΕΠ, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, και η συχνότερη αιτία 
χορήγησης αντιβιοτικών. Ο έγκαιρος διαχωρισμός των ιογενών από τις βακτηριακές λοιμώξεις 
δεν  είναι πάντα εύκολος. Σε αυτόν μπορεί να συμβάλλει, ήδη από το πρώτο 24ωρο νόσησης, η 
ταχεία ποιοτική ανίχνευση της MxA. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί η μη αναγκαία 
χορήγηση αντιβιοτικής θεραπείας, να μειωθούν οι διαγνωστικές εξετάσεις, η διάρκεια και το 
συνολικό κόστος νοσηλείας.



14

ΠA11

ΟΞΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΛΕΪΤΙΔΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Μ. Παπασάββα1, Δ. Σαββίδου1, Β. Γραμμενιάτης1, Φ. Στεργίου1, Α. Χάιδου2,  
Κ. Φρίγκας2, Β. Γκέτση1

1 Παιδιατρικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα 
2 Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα

Σκοπός: Η περιγραφή της κλινικής εικόνας, των εργαστηριακών ευρημάτων, των 
υπερηχογραφικών ευρημάτων, του αιτίου και της έκβασης των παιδιών με τελική ειλεΐτιδα 
που νοσηλεύτηκαν στην Κλινική μας την τελευταία εξαετία (2016-2022).

Υλικό-Μέθοδοι: Η μελέτη είναι αναδρομική. Συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν οι ασθενείς που 
νοσηλεύτηκαν στην Κλινική μας με υπερηχογραφική εικόνα τελικής  ειλεΐτιδας την τελευταία 
εξαετία. Πρόκειται για 9 παιδιά, ηλικίας 15.5 μηνών – 12.5 ετών (μέση ηλικία 6.20 έτη). Σε όλα 
τα παιδιά έγιναν καλλιέργειες, παρασιτολογικές εξετάσεις και εξέταση ανίχνευσης αντιγόνου 
ροταϊού και αδενοϊού στα κόπρανα. Σε 2 ασθενείς έγινε κολονοσκόπηση, και σε 1 ασθενή αξο-
νική τομογραφία κοιλίας και ερευνητική λαπαροτομία. Καταγράφηκε η κλινική τους εικόνα, τα 
ευρήματα του εργαστηριακού και υπερηχογραφικού ελέγχου και η έκβασή τους. 

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς είχαν κοιλιακό άλγος. 4/9  είχαν διαρροϊκές κενώσεις (οι 2 με 
πρόσμιξη αίματος) και 4/9 πυρετό. Αιτία της ειλεΐτιδας βρέθηκε στις 5 από  τις 9 περιπτώσεις: 
Yersinia (1), Clostridium difficile (1), Ascaris lumbricoides (1), πρόσφατη (προ 10ημέρου) λοί-
μωξη COVID-19 (1), Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου ( ΙΦΝΕ) (1). Ο ασθενής με την 
ΙΦΝΕ παραπέμφθηκε σε Παιδογαστρεντερολογικό Τμήμα. Οι υπόλοιποι ασθενείς οδηγήθηκαν 
σε πλήρη ίαση.

Συμπεράσματα: Παρότι η τελική ειλεΐτιδα  στους ενήλικες είναι μια καλά μελετημένη οντότητα, 
η σχετική βιβλιογραφία στα παιδιά είναι περιορισμένη. Η οξεία τελική ειλεΐτιδα είναι μια 
σπάνια αιτία κοιλιακού άλγους στον παιδιατρικό πληθυσμό. Η κύρια παρέμβαση αφορά στην 
ανεύρεση του αιτίου και τη χορήγηση αιτιολογικής θεραπείας. Σε αντίθεση με τους ενήλικες 
και τους εφήβους, η οξεία ειλεΐτιδα στα παιδιά συχνά οφείλεται σε λοιμώδες αίτιο και δεν έχει 
σαφή συσχέτιση με την ανάπτυξη ΙΦΝΕ. Ωστόσο, μπορεί να προκληθεί και από μια μεγάλη 
ποικιλία άλλων ασθενειών, όπως αγγειίτιδες, λεμφώματα, ηωσινοφιλική εντερίτιδα, φάρμακα 
κ.ά. Η διάκριση μεταξύ των διαφόρων μορφών ειλεΐτιδας παραμένει δοκιμασία κλινικής 
οξυδέρκειας για τον παιδίατρο και πρόκληση για τον υπερηχολόγο, που έρχονται πρώτοι σε 
επαφή με τον μικρό ασθενή.
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ΠA12

ΣΠΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Β. Γραμμενιάτης, Φ. Στεργίου, Μ. Παπασάββα, Β. Τσανάκα, Χ. Μ. Τσιόγκα,  
Α. Ντρίτσος, Β. Γκέτση

Παιδιατρικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα

Σκοπός: H νόσηση COVID-19 μπορεί να εμφανιστεί με μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων, συ-
μπεριλαμβανομένων των νευρολογικών εκδηλώσεων, όπως κεφαλαλγία, εγκεφαλοπαθητική 
συμπεριφορά και σπασμοί. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των παιδιών που 
νοσηλεύτηκαν στην Κλινική μας με λοίμωξη COVID-19 και σπασμούς, καθώς και η ανασκόπηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας.

Υλικό-μέθοδος: Στην μελέτη περιλήφθηκαν 7 παιδιά, ηλικίας 4.5 μηνών έως 13.5 ετών (μέση 
ηλικία 3.8 έτη), που νοσηλεύτηκαν στην Κλινική μας σε διάστημα 8 μηνών (Φεβρουάριο 
έως Δεκέμβριο 2022) με λοίμωξη COVID-19 και σπασμούς, απύρετους ή με συνυπάρχοντα 
πυρετό. Όλα είχαν PCR ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος θετική για SARS-COV-2. Αναλύθηκαν τα 
επιδημιολογικά χαρακτηριστικά αυτών των ασθενών, αναζητήθηκαν από το ιστορικό πιθανοί 
παράγοντες κινδύνου και καταγράφηκε η κλινική εικόνα. 

Αποτελέσματα: Από τα 7 παιδιά της μελέτης, τα 5 νοσηλεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022, όταν 
επικρατούσε η μετάλλαξη Όμικρον. Όλα είχαν ήπια ρινίτιδα και βήχα, ενώ κανένα δεν είχε 
συμπτώματα από το γαστρεντερικό. Όλα (7/7) προσήλθαν με γενικευμένους σπασμούς, 1/7 
παρουσίασε status epilepticus,  5/7 είχαν πυρετό, 3/7 είχαν ιστορικό πυρετικών σπασμών, 6/7 
έκαναν ένα μόνο επεισόδιο σπασμών. Στον μοναδικό ασθενή που παρουσίασε 2 επεισόδια 
απύρετων σπασμών έγινε απεικόνιση με MRI εγκεφάλου, η οποία ανέδειξε εικόνα πιθανής 
ισχαιμικής βλάβης,  χορηγήθηκε αγωγή με λεβετιρακετάμη και ασπιρίνη και παραπέμφθηκε σε  
Παιδονευρολογικό Τμήμα.

Συμπεράσματα: Οι σπασμοί, απύρετοι ή συνοδευόμενοι από πυρετό, μπορεί να είναι η πρώτη 
και η κύρια εκδήλωση λοίμωξης από SARS-COV-2  στα παιδιά. Το ποσοστό εμφάνισης σπασμών 
είναι μεγαλύτερο σε ομάδες ασθενών με παράγοντες κινδύνου και στη μετάλλαξη Όμικρον. 
Όσον αφορά την παθοφυσιολογία των σπασμών, είναι ασαφής. Πιστεύεται ότι ο ιός SARS-
COV-2 δεν είναι νευροτρόπος, αλλά ασκεί την επίδρασή του στο ΚΝΣ μέσω μιας φλεγμονώδους 
απόκρισης, που εκφράζεται πιθανόν με αύξηση των κυτοκινών (IL-6, IL-10,TNFα). Σύνθετοι πυ-
ρετικοί σπασμοί και status epilepticus εμφανίζονται συχνότερα απ΄ ό,τι στον γενικό πληθυσμό. 
Το σημείο που προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι η μακροχρόνια εξέλιξη αυτών των ασθενών 
δεν είναι γνωστή. Οι παιδίατροι θα πρέπει να είναι ενήμεροι και να παρακολουθούν στενά 
αυτά τα παιδιά,  καθώς η πανδημία συνεχίζεται.
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ΠA13

ΥΠΟΠΕΡΙΟΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΟΞΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ

Γ. Τσιρβές1, Λ. Μπασιάρη1, Μ. Μιχάλη1, Μ. Παύλου2, Γ. Ψυχογιός 1

1 Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2 Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Η παρουσίαση της διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης δύο περιστατικών με 
υποπεριοστικό απόστημα οφθαλμικού κόγχου, σε έδαφος οξείας παραρρινοκολπίτιδας.

Υλικό και μέθοδος: Ασθενής 13 ετών προσήλθε στα επείγοντα ιατρεία του νοσοκομείου μας 
λόγω οιδήματος δεξιού οφθαλμού. Το παιδί είχε διαγνωσθεί πρόσφατα με λοίμωξη από 
COVID-19 και ακολούθως οξεία παραρρινοκολπίτιδα με τυπική συμπτωματολογία (ρινική 
συμφόρηση, ρινικές εκκρίσεις και προσωπαλγία). Από 24ώρου παρουσίαζε επιδείνωση με 
επώδυνο οίδημα δεξιού οφθαλμού, πρόπτωση, εκχύμωση επιπεφυκότα και περιορισμό της 
κινητικότητας του οφθαλμού. Στην ενδοσκόπηση ρινός παρατηρήθηκε εικόνα συμβατή με 
οξεία παραρρινοκολπίτιδα. Ο απεικονιστικός έλεγχος με  αξονική και μαγνητική τομογρα-
φία επιβεβαίωσε την παραπάνω διάγνωση αναδεικνύοντας και υποπεριοστικό απόστημα 
στο παπυρώδες πέταλο του δεξιού οφθαλμού. Έναρξη ενδοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής, 
κορτιζόνης και ρινικής αποσυμφόρησης. Αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί χειρουργικά με 
ενδοσκοπική προσπέλαση, διάνοιξη και παροχέτευση του αποστήματος.

Άρρεν 16 ετών με οίδημα δεξιού οφθαλμού και συνοδό οξεία παραρρινοκολπίτιδα. Ο απει-
κονιστικός έλεγχος ανέδειξε εικόνα ενδοκογχικού αποστήματος στην περιοχή κάτω από τον 
μετωπιαίο κόλπο και μικρή επισκληρίδια συλλογή με συνοδό φλεγμονή της σκληρής μήνιγγας 
τοπικά σε συνδυασμό με παραρρινοκολπίτιδα και φλεγμονή στο έδαφος του μετωπιαίου 
κόλπου λόγω απόφραξης του στομιοστικού συμπλέγματος (OMC)

Αποτελέσματα: Στο πρώτο περιστατικό, υπό γενική αναισθησία, πραγματοποιήθηκε δεξιά 
ενδοσκοπική εκτομή της αγκιστροειδούς απόφυσης, μέση ρινική αντροστομία, ηθμοειδεκτομή 
με αναγνώριση και διάνοιξη του παπυρώδους πετάλου και παροχέτευση του αποστήματος. 
Στο δεύτερο περιστατικό, υπό γενική αναισθησία πραγματοποιήθηκε εξωτερική προσπέλαση 
και παροχέτευση του αποστήματος με τομή δια του άνω βλεφάρου, κάτω από το φρύδι. 
Επιπλέον πλήρης διάνοιξη των παραρρινίων κόλπων ενδοσκοπικά και εξωτερικός τρυπανισμός 
(trephination) του μετωπιαίου κόλπου. Άμεση κλινική βελτίωση του ασθενούς καθώς και των 
απεικονιστικών ευρημάτων από το ΚΝΣ σε MRI 48 ώρες μετεγχειρητικά. 

Συμπεράσματα: Με την ευρεία εξάπλωση και χρήση των αντιβιοτικών, οι επιπλοκές από  οξεία 
παραρρινικολπίτιδα είναι σπάνιες.  Σε περίπτωση ύπαρξης υποπεριοστικού αποστήματος του 
οφθαλμικού κόγχου, απαιτείται άμεση χειρουργική αντιμετώπιση η οποία στις μέρες μας μπο-
ρεί τις περισσότερες φορές να γίνει μέσω ενδοσκοπικής προσπέλασης. Παρόλα αυτά και οι 
εξωτερικές προσπελάσεις παραμένουν σε κάποιες περιπτώσεις σημαντικές.
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ΠA14

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΘΡΟΜΒΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΟΣΗ 
ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ

Ε. Καντζά, Α. Γούλας, Κ. Καπετάνιου, Α. Σιώμου, Α. Μάκης

Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Προσφάτως, έχει εγκριθεί η χορήγηση αγωνιστών υποδοχέων θρομβοποιητίνης(TPO-
RAs) στην ανθεκτική άνοση θρομβοπενία (ITP) στα παιδιά. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι να μελετηθεί η ανταπόκριση και η αποτελεσματικότητα της χορήγησης TPO-RAs σε παιδιά  
με ανθεκτική ITP από ένα κέντρο αναφοράς.

Υλικό - Μέθοδοι: Μελετήθηκαν πέντε περιπτώσεις παιδιών με ανθεκτική ITP που νοσηλεύτηκαν 
στην παιδιατρική κλινική ενός ακαδημαϊκού κέντρου αναφοράς. Οι περιπτώσεις αυτές 
αφορούσαν παιδιά ηλικίας 3 έως 9 ετών με μη ανταπόκριση στην πρώτης γραμμής θεραπεία 
της ITP (ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη(IVIG), κορτικοστεροειδή), στα οποία χορηγήθηκαν TPO-RAs. Οι 
τρεις περιπτώσεις αφορούσαν αγόρια και οι δύο κορίτσια. Σε δύο παιδιά χορηγήθηκε υποδο-
ρίως romιplostim, σε δύο p.os eltrombopag, ενώ ένα παιδί έλαβε και τους δύο παράγοντες. Η 
μέση ηλικία των παιδιών ήταν τα  έξι έτη. 

Αποτελέσματα: Όλα τα παιδιά εκδήλωσαν τη νόσο με σοβαρή θρομβοπενία και κλινικές 
εκδηλώσεις με αιμορραγία δέρματος και βλεννογόνων. Ξεκίνησαν πρώτης γραμμής θεραπεία 
με χορήγηση IVIG και κορτικοστεροειδών, με μερική και προσωρινή ανταπόκριση. Η μέση τιμή 
των αιμοπεταλίων πριν τη χορήγηση των TPO-RAs ήταν 26,000/mm3. Όσον αφορά τα παιδιά 
στα οποία χορηγήθηκε romiplostim, παρατηρήθηκε καλή ανταπόκριση σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα, χωρίς να εκδηλωθούν ανεπιθύμητες ενέργειες και χωρίς ανάγκη νοσηλείας έκτοτε. 
Όσον αφορά τα δύο παιδιά που έλαβαν eltrombopag, στο ένα παρατηρήθηκε μερική αντα-
πόκριση, με υποτροπή της θρομβοπενίας και ανάγκη θεραπείας με IVIG ένα μήνα μετά την 
έναρξη του παράγοντα. Στο δεύτερο παιδί το οποίο παρουσίασε ταυτόχρονα αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία (σύνδρομο Evans) παρατηρήθηκε υποτροπή της νόσου μετά από διάστημα 
χορήγησης περίπου 10 μηνών με αποτέλεσμα τη διακοπή του φαρμάκου και έναρξη θεραπείας 
με mycophenolate mofetil. To τελευταίο παιδί έλαβε αρχικά romiplostim για πέντε μήνες με 
μειωμένη ανταπόκριση και μετά από είκοσι-ένα μήνες από τη διακοπή, έλαβε eltrombopag, με 
καλή ανταπόκριση  και χωρίς ανάγκη νοσηλείας έκτοτε.

Συμπεράσματα: Οι TPO-RAs είναι εγκεκριμένοι παράγοντες για ανθεκτική ITP της παιδικής 
ηλικίας. Στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκε καλή ανταπόκριση και ανοχή και στους δύο 
παράγοντες με καλό προφίλ ασφάλειας.
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ΠA15

ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ GRAVIS ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 16ΕΤΙΑΣ ΣΕΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κ. Ε. Γιαννακάκη1, Μ. Παύλου1, Ι. Νάκου1, Μ.  Δεληγεωργοπούλου1, Χ. Καψάλη1, Ι. Σαρμάς2, 
Α. Μάκης1, Α. Σιώμου1

1Παιδιατρική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2Νευρολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Η μυασθένεια Gravis είναι σπάνιο αυτοάνοσο νόσημα στα παιδιά (1/1.000.000/
έτος). Το 80-90% έχει αντισώματα έναντι acetylcholine receptor (anti-AChR), ενώ 15% muscle-
specific tyrosine kinase (anti-MUSK). 

Σκοπός: Παρουσίαση περιπτώσεων τεσσάρων ασθενών με συμπτώματα βλεφαρόπτωσης, 
οφθαλμοπληγίας, δυσφαγίας και μυϊκής αδυναμίας που νοσηλεύτηκαν στην διάρκεια 16ετίας 
σε Τριτοβάθμια Παιδιατρική κλινική.

Υλικό: Περίπτωση 1η: Έφηβη 15 ετών με βλεφαρόπτωση δεξιά, δυσφαγία, μυϊκή αδυναμία και 
ένρινη ομιλία από ωρών. 

Περίπτωση 2η: Έφηβη 15 ετών με βλεφαρόπτωση, οφθαλμοπληγία, ανάρροια από ημερών και 
ένρινη ομιλία.

Περίπτωση 3η: Έφηβη 12,5 ετών με διπλωπία και βλεφαρόπτωση αριστερά από μηνός.

Περίπτωση 4η: Κορίτσι 10 ετών με βλεφαρόπτωση αμφοτερόπλευρα από μηνός και αίσθημα 
κόπωσης από 7ημέρου.

Αντικειμενική εξέταση: όλες είχαν βλεφαρόπτωση, η 2η και 3η είχαν εξωτερική οφθαλμοπληγία, 
η 1η και 4η μυϊκή αδυναμία, ενώ η 1η και 2η ένρινη ομιλία. Λοιπά ευρήματα φυσιολογικά.

Μέθοδος: Διενεργήθηκε έλεγχος για: μυασθένεια Gravis, απομυελινωτικά νοσήματα, 
μεταλοιμώδες σ. Miller-Fischer, μιτοχονδριοπάθεια, παρανεοπλασματικό σύνδρομο, 
θυρεοειδοπάθεια και καλοήθη ενδοκράνια υπέρταση.

Αποτελέσματα: 

MRI Εγκεφάλου-Ro Θώρακα-Υπέρηχος Κοιλίας: φυσιολογικά ευρήματα

Φυσιολογική ενδοκράνιαπίεση στην 3η

Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος άκρων: παθολογικός μόνο στην 4η

Δοκιμασία κατάποσης: παθολογική στην 4η

Σπιρομέτρηση: φυσιολογική στην 2η και 4η, παθολογική στην1η

Στην 1η και 4η ασθενή βρέθηκαν θετικά anti-AchR, ενώ στην 2η και 3η θετικά anti-MUSK.

Η πυριδοστιγμίνη οδήγησε την 1η ασθενή σε πλήρη ίαση, την 4η ασθενή σε βελτίωση της 
κλινικής εικόνας στην οποία πρόσφατα έγινε έναρξη κορτιζόνης, ενώ στην 2η και 3η ήταν 
αναποτελεσματική. Η 2η ασθενής ανταποκρίθηκε άμεσα στην κορτιζόνη ενώ συγχορηγήθηκε 
Mycophenolate mofetil με σταδιακή μείωση της κορτιζόνης. Η 3η λαμβάνει χαμηλή δόση 
κορτιζόνης σε παραήμερο σχήμα και Mycophenolate mofetil με πλήρη υποχώρηση της 
συμπτωματολογίας.

Συμπεράσματα: Και οι τέσσερις περιπτώσεις αφορούσαν έφηβες, δύο είχαν anti-AchR και δύο 
anti-MUSK αντισώματα. Οι ασθενείς με θετικά anti-AchR ανταποκρίθηκαν στην πυριδοστιγμίνη, 
ενώ με θετικά anti-MUSK χρειάστηκαν ανοσοτροποποιητική αγωγή, ευρήματα σύμφωνα με την 
βιβλιογραφία.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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ΗΣάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 | 15.30-16.30

ΗΑΑ01

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ FILMARRAY MULTIPLEX PCR ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Χ. Κόγιας, Χ. Μάντσιου, Κ. Πιστοφίδης, Γ. Τριανταφυλλίδης, Μ. Παλαμούτη,  
Α. Τουλιοπούλου, Ε. Βούρτη

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού αποτελούν την κύρια αιτία προσέλευσης των 
παιδιατρικών ασθενών στο νοσοκομείο. Οι συμβατικές μέθοδοι έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς 
στον εντοπισμό του παθογόνου, ειδικά όταν πρόκειται για ιό. Η FilmArray Multiplex PCR σε 
δείγματα ανώτερου αναπνευστικού μπορεί γρήγορα και αξιόπιστα να εντοπίσει τον παθογόνο 
παράγοντα της λοίμωξης. 

Σκοπός: Να εκτιμηθεί η χρήση ταχέων μοριακών μεθόδων στη διάγνωση και θεραπεία 
παιδιατρικών ασθενών με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.

Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική ανάλυση των αποτελεσμάτων από τη 
χρήση της FilmArray Multiplex PCR σε δείγματα ανώτερου αναπνευστικού (ρινοφαρυγγικό ή/
και στοματοφαρυγγικό επίχρισμα) από ασθενείς με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού 
καθώς και των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων αυτών και της διάρκειας νοσηλείας και 
οξυγονοθεραπείας από 01/2021 έως 08/2022.

Αποτελέσματα: Σε διάστημα 20 μηνών, δείγματα ανώτερου αναπνευστικού από 24 ασθενείς 
εστάλησαν για PCR. Σε 21 δείγματα υπήρξε θετικό αποτέλεσμα στην PCR και σε 6 από αυτά 
εντοπίστηκαν 2 ιοί στο ίδιο επίχρισμα. Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 19 μήνες και το 42% 
ήταν άρρενες. Το συχνότερο παθογόνο ήταν ο ανθρώπινος ρινοιός/εντεροιός (HRV/ENT) (36%). 
Το 77% των ασθενών είχε πυρετό, ενώ μόλις σε 12 ασθενείς χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή 
(50%). Το 25% των ασθενών είχε ανάγκες σε Ο2. Το 50% των συνολικών ημερών οξυγονοθερα-
πείας αποδόθηκε στον RSV και το 32% των συνολικών ημερών νοσηλείας στον HRV/ENT.

Συμπεράσματα: Οι σύγχρονες μοριακές μέθοδοι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη λήψη 
κατάλληλων θεραπευτικών αποφάσεων σε ασθενείς με λοίμωξη του αναπνευστικού, ειδικά σε 
περιπτώσεις που αυτό δεν είναι πλήρως ξεκάθαρο από την κλινική και εργαστηριακή εικόνα.
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ΗΑΑ02

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ LEGIONELLA PNEUMOPHILLA ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Σ. Φ. Μπαρτζώκη-Κατσαρού

Τμήμα Υγιεινής νερού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συσχέτιση της παιδικής ηλικίας με την νόσηση 
από Legionella pneumophila. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ένα αυξημένο ποσοστό παι-
διών τα οποία νοσούν από τo μικρόβιο Legionella pneumophila, κάτι το οποίο δεν είχε εμφανι-
στεί στατιστικά στην χώρα μας άλλα ούτε και παγκοσμίως.

Υλικό-Μέθοδοι: Έγινε αναζήτηση σε αρκετές ηλεκτρονικές βάσεις επιστημονικών δεδομένων 
όπως το pubmed, το cinahl και science direct καθώς και σε βιβλιοθήκες με λέξεις κλειδιά τις 
εξής Legionella, Legionella pneumophila , childrens, correlation. Βρέθηκαν αρχικά 215 άρθρα 
από τα οποία ταίριαζαν με τον σκοπό της παρούσας εργασίας τα 45.

Αποτελέσματα: Αν και το συγκεκριμένο μικρόβιο τα προηγούμενα χρόνια εμφανιζόταν και 
προκαλούσε νόσηση σε άτομα αποκλειστικά με υποκείμενα νοσήματα τα οποία ήταν και 
μεγάλα σε ηλικία, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται παγκοσμίως και σε παιδιά στα 
οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει και τον θάνατο.

Συμπεράσματα: Το μικρόβιο Legionella pneumophila προκαλεί νόσο και στα παιδιά τα 
τελευταία χρόνια παρόλο που από την ανακάλυψη του μέχρι και πριν από 4 χρόνια δεν υπήρχαν 
καταγεγραμμένα κρούσματα.
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ΗΑΑ03

ΘΗΛΥ 8 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ

Μ. Μαγουλά, Μ. Μπαλή1, Π. Καλαμαρά1, Σ. Σωτηρίου1, Γ. Ιωαννίδου1

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείου Κορίνθου, Κόρινθος

Εισαγωγή: Η επιπλεγμένη ημικρανία είναι μια σπάνια μορφή ημικρανίας που συνοδεύεται από 
δυσλειτουργία του εγκεφαλικού στελέχους. Συνήθως στους ασθενείς παρατηρείται ίλιγγος, 
διπλωπία, εμβοές, δυσαρθρία και αμφοτερόπλευρη παραισθησία ενώ μπορεί να υπάρχουν 
και αλλαγές του επιπέδου συνείδησης.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η έγερση κλινικής υποψίας για τη νόσο ώστε να επιτευχθεί 
η έγκαιρη και κατάλληλη αντιμετώπισή της.

Υλικό: Παρουσιάζεται κλινική περίπτωση κοριτσιού ηλικίας 8 ετών με πρώτο επεισόδιο 
επιπλεγμένης ημικρανίας.

Μέθοδος: Θήλυ ηλικίας 8 ετών προσκομίζεται στο νοσοκομείο μας λόγω αναφερόμενου 
επεισοδίου κεφαλαλγίας αιφνίδιας έναρξης ,μετωπιαίας εντόπισης, με συνοδό εναλλαγή 
του επιπέδου συνείδησης, δυσαρθρία και αδυναμία βάδισης. Δεν υπήρχε ιστορικό 
κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης , λήψης ουσιών ή πρόσφατης λοίμωξης του αναπνευστικού. 

Κατά την κλινική εξέταση η ασθενής παρουσίαζε ευερεθιστότητα - διεγερτικότητα, GCS:14/15, 
δυσχέρεια εκπομπής λόγου ,αποπροσανατολισμένη σε χώρο ,χρόνο και πρόσωπα, με αστάθεια 
βάδισης, χωρίς σημεία μηνιγγικού ερεθισμού. Ήταν απύρετη με φυσιολογικά ζωτικά σημεία 
(Θ:36 οC, A.Π:112/70 mmHg, SpO2:97%, HR:105/min) . 

Από τον εργαστηριακό έλεγχο δεν παρατηρήθηκαν ηλεκτρολυτικές διαταραχές (Κ+:4,2 ,Na+:137) 
ούτε αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (WBC: 6.980, Π:57,0%, Λ:32,1%, Μ:5,8% και CRP:2,11)

Η ασθενής διακομίστηκε άμεσα σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο όπου έγινε CT εγκεφάλου η οποία 
δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα. Εν συνεχεία έγινε MRI εγκεφάλου χωρίς παθολογικά 
ευρήματα και ετέθη η διάγνωση της επιπλεγμένης ημικρανίας. 

Συμπεράσματα: Η επιπλεγμένη ημικρανία μπορεί να μιμείται άλλες απειλητικές για τη ζωή 
καταστάσεις όπως μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Γι΄αυτό 
χρειάζεται άμεση και ενδελεχής διερεύνηση ώστε να τεθεί η σωστή διάγνωση και να λάβει ο 
ασθενής την κατάλληλη θεραπεία.
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ΗΑΑ04

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΡΑΒΔΟΜΥΟΛΥΣΗΣ ΕΠΙ ΕΜΠΥΡΕΤΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΜΥΙΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ BECKER

Κ. Λέτσος, Π. Πετροπούλου, Ι. Αντωνίου-Κοκκοφίτη, Ε. Ζέππου, Β. Κωστοπούλου,  
Ι.  Λόης, Χ. Σ. Μαχαίρα, Σ. Τριμπόνα

Παιδιατρική κλινική, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Τρίπολη

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ γενετικής 
προδιάθεσης και εξωτερικών παραγόντων στην εκδήλωσης ραβδομυόλυσης στον παιδιατρικό 
πληθυσμό.

Υλικό- Μέθοδοι: Ασθενής άρρεν 12 ετών με ιστορικό μυϊκής δυστροφίας Becker από την ηλικία 
2 ετών προσήλθε στα επείγοντα λόγω 4 επεισοδίων εμέτων χολώδους περιεχομένου και μίας 
διαρροϊκής κένωσης από τετράωρου. Kατά την φυσική εξέταση διαπιστώθηκε δεκατική πυρετική 
κίνηση της τάξεως του 37.7οC, μικροκηλιδώδες εξάνθημα στον κορμό και περιομφαλικά, ψηλα-
φητοί-ανώδυνοι οπίσθοτραχηλικοί λεμφαδένες διαστάσεων 1.5Χ1cm. Η λοιπή φυσική εξέταση 
ήταν φυσιολογική. Στο πλαίσιο του εργαστηριακού ελέγχου αναφέρονται ενδεικτικά: WBC=21
.900, N=90.1%, SGPT=120, SGOT=114, Tbil=3.33, CPK=5023, CRP=3.30, hsTrop=139. Στάλθηκαν, 
επίσης, γενική και καλλιέργεια ούρων, καλλιέργεια κοπράνων δίχως παθολογικά ευρήματα.          

Διενεργήθηκε υπέρηχος άνω κοιλίας καθώς και υπέρηχος καρδιάς που δεν  ανέδειξαν 
παθολογικά ευρήματα.

Ο ασθενής τέθηκε σε IV ενυδάτωση και IV κεφουροξίμη. Με το πέρας των 96 ωρών η κλινικο-
εργαστηριακή εικόνα του ασθενή βελτιώθηκε και η CPK επανήλθε στα προ της λοίμωξης επίπε-
δα: 154 U\L.

Αποτελέσματα: Τα αίτια της ραβδομυόλυσης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τραυματικά, 
μη τραυματική καταπόνηση και μη τραυματικά δίχως να προκαλούνται από καταπόνηση[1].
Οι κληρονομικές παθήσεις και οι ιογενείς λοιμώξεις ανήκουν στη δεύτερη και τρίτη αιτία 
ραβδομυόλυσης αντίστοιχα στην παιδική ηλικία[4]. Οι λοιμώξεις που συνδέονται με την 
ραβδομυόλυση μπορεί να είναι ιογενούς ή βακτηριακής αιτιολογίας[4].

Oι γενετικοί παράγοντες που αποδεδειγμένα αυξάνουν την ευαισθησία στην εκδήλωση 
ραβδομυόλυσης αφορούν κυρίως τη μυϊκή δυστροφία(4.2%), τις μιτοχονδριακές μυοπάθειες 
(2.2%) και άλλα κληρονομούμενα σύνδρομα όπως κληρονομικές διαταραχές γλυκόλυσης και 
μεταβολισμού λιπιδίων (0.4%) [5,2].

Η μυϊκή δυστροφία Becker οφείλεται σε μία Χ-φυλοσύνδετη υπολειπόμενη κληρονομική 
μετάλλαξη στο γονίδιο DMD που κωδικοποιεί την  δυστροφίνη.

Στη μελέτη[2] που παραθέτει περιστατικά ραβδομυόλυσης σε άτομα με μυϊκή δυστροφία τα 12 
έτη είναι επίσης η μέση ηλικία εκδήλωσης του πρώτου περιστατικού ραβδομυόλυσης. Η υπο-
τροπή επεισοδίου ραβδομυόλυσης στον παιδιατρικό πληθυσμό θα πρέπει να ακολουθείται 
από διερεύνηση για υπόβαθρο μυοπάθειας [4].

Συμπεράσματα: Από τις μελέτες που παρατέθηκαν με αφορμή το περιστατικό, προκύπτει ότι  
είναι πιθανή η συσχέτιση επεισοδίων ραβδομυόλυσης με την ύπαρξη γενετικού υπόβαθρου 
στον παιδιατρικό πληθυσμό,  καθώς σε πολλές περιπτώσεις η εμφάνιση του επεισοδίου μπορεί 
να αποτελεί την πρώτη εκδήλωση νευρολογικής νόσου.
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Αναφορές:

[1]. Kruijt, N. et al. (2020) “The etiology of rhabdomyolysis: An interaction between genetic sus-
ceptibility and external triggers,” European Journal of Neurology, 28(2), pp. 647–659. Available 
at: https://doi.org/10.1111/ene.14553.   

[2]. Lahoria, R. and Milone, M. (2016) “Rhabdomyolysis featuring muscular dystrophies,” Jour-
nal of the Neurological Sciences, 361, pp. 29–33. Available at: https://doi.org/10.1016/j.
jns.2015.12.013. 

[3]. Romitti, P.A. et al. (2015) “Prevalence of duchenne and Becker muscular dystrophies in the 
United States,” Pediatrics, 135(3), pp. 513–521. Available at: https://doi.org/10.1542/peds.2014-
2044. 

[4]. Szugye, H.S. (2020) “Pediatric rhabdomyolysis,” Pediatrics In Review, 41(6), pp. 265–275. 
Available at: https://doi.org/10.1542/pir.2018-0300. 

[5]. Tarnopolsky, M.A. (2016) “Metabolic myopathies,” CONTINUUM: Lifelong Learning in Neu-
rology, 22(6), pp. 1829–1851. Available at: https://doi.org/10.1212/con.0000000000000403. 
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ΗΑΑ05

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ  GLUT1 
ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ

Κ. Λέτσος, Π. Πετροπούλου, Ι. Αντωνίου-Κοκκοφίτη, Ε. Ζέππου, Β. Κωστοπούλου,  
Ι. Λόης, Χ. Σ. Μαχαίρα, Σ. Τριμπόνα

Παιδιατρική κλινική, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Τρίπολη

Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης υποτροπών ασθενούς θήλυ, 13 ετών μέλος οικογένειας 
με τρία πάσχοντα μέλη από ανεπάρκεια μεταφορέα GLUT-1, με στόχο να υπογραμμίσει την 
αναγκαιότητα της αυστηρής τήρησης της κετογονικής διατροφής για την αποφυγή υποτροπών.

Υλικό- Μέθοδοι: Από την ηλικία 2.5 ετών, η ασθενής παρουσίαζε αφαιρετικές κρίσεις με 
παθολογικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και ψυχοκινητική καθυστέρηση. Ο γονιδιακός έλεγχος 
στον πατέρα και προγεννητικά στα δύο παιδιά ανέδειξε μετάλλαξη του γονιδίου SLC2A1. 
Η ασθενής ετέθη εξαρχής σε p.o λεβετιρακετάμη, και κατόπιν σε βαλπροικό οξύ και 
ρουφιναμίδη. Λόγω μη ανταπόκρισης, από την ηλικία πέντε ετών, ακολουθεί αποκλειστικά 
κετογονική διατροφή. Έκτοτε παρουσιάζει περιστασιακά επεισόδια επιληπτικών σπασμών που 
συσχετιζόμενα με παρεκκλίσεις από την συνιστώμενη δίαιτα.  

Αποτελέσματα: Το σύνδρομο προκαλείται από ανεπαρκή ή ελλιπή λειτουργία της 
γλυκοπρωτείνης-μεταφορέα της γλυκόζης (GLUT1). H ανεπάρκεια προκαλείται από περισσό-
τερες από 100 μεταλλάξεις που κατά κανόνα συμβαίνουν denovo με αυτοσωμικό επικρατή 
χαρακτήρα στο γονίδιο SLC2A1. Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από εγκεφαλοπάθεια που 
εκδηλώνεται με παιδική επιληψία ανθεκτική στη θεραπεία, μικροκεφαλία και ψυχοκινητική 
επιβράδυνση(2).

Παρατίθενται οι νοσηλείες της ασθενούς σε διάστημα τεσσάρων ετών λόγω μη τήρησης της 
κετογονικής διατροφής καθώς και η άμεση ανταπόκριση και σταθεροποίησή της έπειτα από 
στέρηση λήψης υδατανθράκων. Η ασθενής νοσηλεύτηκε λόγω τονικών σπασμών και μείωση 
επιπέδου συνείδησης 6 φορές  στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης το διάστημα 
των τελευταίων τεσσάρων ετών, ενώ προσεκομίσθη στα επείγοντα για τον ίδιο λόγω δίχως 
να απαιτείται νοσηλεία λόγω αυτόματης λύσης των σπασμών συνολικά 19 φορές. Σε όλα τα 
προαναφερθέντα περιστατικά προηγήθηκε κατανάλωση γεύματος πλούσιου σε υδατάνθρακες. 

Συμπεράσμα: Η μεταβολική διαταραχή ανταποκρίνεται πτωχά στην συνήθη αντιεπιληπτική 
αγωγή. Η κετογονική δίαιτα, πλούσια σε λιπαρά και πτωχή σε υδατάνθρακες, αποτελεί την 
ενδεικνυόμενη θεραπευτική επιλογή καθώς οδηγεί στην παραγωγή κετονικών σωμάτων στα 
εγκεφαλικά κύτταρα. Η απάντηση στη δίαιτα είναι θετική συμβάλλοντας στον έλεγχο των 
σπασμών και στην βελτίωση της νευρολογικής κατάστασης. Συνίσταται η έγκαιρη έναρξη και η 
συμμόρφωση σε αυτή έως τουλάχιστον την εφηβεία (1).   

Αναφορές:

1. Klepper, J. and Leiendecker, B. (2007) “Glut1 deficiency syndrome – 2007update,” Develop-
mental Medicine & Child Neurology, 49(9), pp. 707–716. Available at: https://doi.org/10.1111/
j.1469-8749.2007.00707.x

2. Lee, E.E. et al. (2015) “A protein kinase C phosphorylation motif in GLUT1 affects glucose trans-
port and is mutated in glut1 deficiency syndrome,” Molecular Cell, 58(5), pp. 845–853. Available 
at: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2015.04.015.
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ΗΑΑ06

ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΥΡΑΙΜΙΚΟΥ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΓΟΡΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 14 ΕΤΩΝ

Π. Καλαμαρά, Σ. Σωτηρίου, Μ. Μπαλή, Μ. Μαγουλά, Γ. Ιωαννίδου

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Κόρινθος

Εισαγωγή: To ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο ανήκει σε μια ομάδα νοσημάτων που χαρακτη-
ρίζονται από βλάβες μικρο-αγγειοπαθητικού τύπου και εμφανίζεται με την τυπική τριάδα : 
αιμολυτική αναιμία, θρομβοπενία, νεφρική ανεπάρκεια. Αποτελεί το πιο συχνό αίτιο οξείας 
νεφρικής ανεπάρκειας στα παιδιά .

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η έγερση κλινικής υποψίας για τη νόσο ώστε να επιτευχθεί 
η έγκαιρη και κατάλληλη αντιμετώπιση της.

Υλικό: Παρουσιάζεται κλινική περίπτωση έφηβου ηλικίας 14 ετών με πρωτοδιάγνωση 
ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου.

Μέθοδος: Άρρεν ηλικίας 14 ετών προσεκομίσθη στο νοσοκομείο μας λόγω αναφερόμενου 
εμπυρέτου από 2ημέρου (3ΠΚ/h θmax: 39,9), πολλαπλών επεισοδίων εμέτου, διαρροικών 
κενώσεων, διάχυτου κοιλιακού άλγους και ανουρίας από 20ώρου.

Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε όψη πάσχοντως με σημεία αφυδάτωσης, ωχρότητα, 
ήπια ικτερική χροιά δέρματος και επιπεφυκότων καθώς και διάχυτη κοιλιακή ευαισθησία. 

Ο  εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε αιμολυτική αναιμία (Hb 9,9g/dl, Ht: 29,3%, σχιστοκυττάρωση), 
LDH: 1230 U/L, Coombs άμεση-έμμεση αρνητική, θρομβοπενία (PLT: 60.000), επηρεασμένη 
νεφρική λειτουργία (ουρία 156 mg/dl, κρεατινίνη 2.9mg/dl), WBC: 10,2x103/μL, Π: 76,6%, CRP: 
250mg/L

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ: όψη: θολή, pH: 5.5, ε.β.: 1015, pro: 288mg/dl, bld: +3, l/e: 75 leu/ml, π: 10-15 
κ.ο.π., ε: 16-20κ.ο.π

U/S NOK:αυξημένη ηχογένεια και μέγεθος νεφρών.

Ο ασθενής στα ΤΕΠ έλαβε ενδοφλέβια ενυδάτωση, διουρητική αγωγή με φουροσεμίδη και 
ετέθη ουροκαθετήρας και ρινογαστρικός καθετήρας. 

Διεκομίσθη σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση. 

Συμπεράσματα: Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί να προκύπτει η διάγνωση απλής οξείας 
γαστρεντερίτιδας σε παιδί με την παραπάνω κλινική εικόνα. Ωστόσο, χρειάζεται άμεση και 
ενδελεχής διερεύνηση ώστε να τεθεί η σωστή διάγνωση και να λάβει ο ασθενής την κατάλληλη 
θεραπεία.
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ΗΑΑ07

ΕΦΗΒΟΣ 15 ΕΤΩΝ ΜΕ ΟΙΔΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΥΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ

Μ. Μπαλή, Σ. Σωτηρίου, Μ. Μαγουλά, Π. Καλαμαρά, Ε. Ι.  Αθανασοπούλου,  
Γ. Ιωαννίδου

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Κόρινθος

Εισαγωγή: Η οξεία βακτηριακή ρινοκολπίτιδα είναι μια συχνή νοσολογική οντότητα στην 
παιδική ηλικία, που κατά κανόνα εμφανίζεται ως επιπλοκή ιογενών λοιμώξεων του ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια η συχνότητα των σοβαρών και απειλητικών 
για τη ζωή ενδοκογχικών και ενδοκρανιακών επιπλοκών εμφανίζεται  ιδιαίτερα χαμηλή λόγω 
έγκαιρης χρήσης  ευρέως φάσματος αντιβιοτικών σκευασμάτων.

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η έγερση κλινικής υποψίας για τη νόσο, ώστε να επιτευχθεί 
έγκαιρη και κατάλληλη αντιμετώπισή της.

Υλικό: Παρουσιάζεται κλινική περίπτωση αγοριού ηλικίας 15χρονών με απόστημα οφθαλμικού 
κόγχου και μετωπιαίας  χώρας ως επιπλοκή οξείας μετωπιαίας κολπίτιδας και ηθμοειδίτιδας.

Μέθοδος: Αγόρι ηλικίας 15 χρονών προσκομίζεται στο νοσοκομείο μας λόγω προοδευτικού 
οιδήματος αριστερού οφθαλμού, έντονου άλγους, διαταραχών οράσεως (φωτοφοβία- 
δακρύρροια), μετωπιαίας κεφαλαλγίας και πυρετού. Από εβδομάδος πυώδης ρινική έκκριση. 
Δεν υπήρχε ιστορικό κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης.

Η κλινική εξέταση ανέδειξε έντονο οίδημα αριστερού οφθαλμού,  εντόνως επώδυνο στην 
ψηλάφηση και περιορισμό κινητικότητάς του, λευκοκυττάρωση (WBC=21100K/μL, NEUT=89,6%) 
και αύξηση δεικτών φλεγμονής (CRP=395,2mg/l, D-DIMMERS=1370ng/ml) 

Παραπέμφθηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση.

Συμπεράσματα: Οι ενδοκογχικές επιπλοκές θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρές κλινικές καταστάσεις, 
όπου δυνητικά μπορούν να καταλήξουν σε θάνατο ή σε τύφλωση του ασθενούς εάν δεν 
διαγνωστούν και δεν αντιμετωπισθούν άμεσα. Οφείλονται στην επέκταση της φλεγμονής λόγω 
οστικής διάβρωσης, οστικών ελλειμμάτων (συγγενών ή επίκτητων) ή λόγω θρομβοφλεβίτιδας. 
Πολύτιμες για τη διάγνωση τους είναι οι απεικονιστικές μέθοδοι και κυρίως η αξονική (CT) και 
η μαγνητική τομογραφία (MRI).
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ΗΑΑ08

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΜΕ STATUS EPILEPTICUS ΕΠΙ ΠΥΡΕΤΟΥ ΚΑΙ 
ΕΤΕΡΟΖΥΓΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ SCN1A

Ε. Μπουρούσης1, Α. Ισπανόπουλος1, Λ. Μεντεσίδου1, Γ. Κουρούση 1, Α. Κορώνα2,  
Κ. Κοσμά3, Κ. Βούδρης2, Θ. Μπαχού1, Α. Βαζαίου1

1 Α’ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυρια-
κού», Αθήνα 

2 Νευρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας 
Κυριακού», Αθήνα 

3 Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Χωρέμειο Ερευνητικό Κέντρο, Αθήνα

Εισαγωγή: Οι παραλλαγές των γονιδίων που κωδικοποιούν τους νευρωνικούς τασεο-
ελεγχόμενους διαύλους νατρίου έχουν βρεθεί να συσχετίζονται τόσο με πυρετικούς σπασμούς 
όσο και με γενικευμένη επιληψία με πυρετικούς σπασμούς + (GEFS+) και σύνδρομο Dravet 
(σοβαρή μυοκλονική επιληψία βρεφικής ηλικίας). Η συντριπτική τους πλειονότητα βρίσκεται 
στο γονίδιο SCN1A, το οποίο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 2q24, κωδικοποιεί την α υπομονάδα 
του νευρωνικού τασεο-ελεγχόμενου διαύλου νατρίου 1 και κληρονομείται με επικρατή τρόπο.

Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης κοριτσιού 2 ετών με status epilepticus επί πυρετού και 
ετερόζυγη παραλλαγή στο γονίδιο SCN1A, η οποία δεν έχει περιγραφεί έως τώρα στη διεθνή 
βιβλιογραφία. 

Υλικό-Μέθοδοι: Κορίτσι 2 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό προσκομίζεται λόγω status 
epilepticus επί πυρετού, το οποίο λύθηκε μετά τη χορήγηση διαζεπάμης και δόση φόρτισης 
με λεβετιρακετάμη (30mg/kg). Από το οικογενειακό ιστορικό, αναφέρεται ιστορικό πυρετικών 
σπασμών και ημικρανιών στον πατέρα και τον αδερφό του. Το αρχικό ηλεκτροεγκεφαλογράφη-
μα, οι εξετάσεις αίματος και η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ήταν φυσιολογικά. Συνεχίστη-
κε η αντιεπιληπτική αγωγή με λεβετιρακετάμη με καλή ανταπόκριση.

Αποτελέσματα: Λόγω της κλινικής εικόνας και του ισχυρού οικογενειακού ιστορικού, 
πραγματοποιήθηκε αλληλούχιση κατά Sanger όπου ανιχνεύθηκε η νουκλεοτιδική αλλαγή 
c.4812G>T, p.(Trp1604Cys) στο γονίδιο SCN1A σε ετερόζυγη κατάσταση. Παραλλαγή, η οποία 
βρέθηκε ότι κληρονομήθηκε από τον πατέρα του παιδιού (ετερόζυγη κατάσταση) και από όσο 
γνωρίζουμε δεν έχει περιγραφεί έως τώρα στη διεθνή βιβλιογραφία.

Συμπεράσματα: Αρκετά γονίδια ευθύνονται για πυρετικούς σπασμούς. Η αναγνώριση της 
παθογόνου παραλλαγής μπορεί να είναι χρήσιμη στην έγκαιρη αναγνώριση οικογενειών με 
υψηλή πιθανότητα εμφάνισης πυρετικών σπασμών και ιδιαίτερα status epilepticus επί πυρετού.
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ΗΑΑ09

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΡΑΒΔΟΜΥΟΛΥΣΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΠΙΑ

Μ. Σταμούλη1, Σ. Κουγιουμτζίδου1, Χ. Νικολέρη1, Μ. Τσεσμελή1, Β. Μπουρτσαλά1,  
Τ. - Δ. Γεροκωνσταντής1, Β. Τζίμα2

1 Βιοχημικό Τμήμα, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα 
2 Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, Αθήνα

Σκοπός:  Τα περιστατικά μη τραυματικής ραβδομυόλυσης είναι δύσκολο να διαγνωστούν λόγω 
των ποικίλων κλινικών τους εκδηλώσεων. Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή περιστατικού 
ραβδομυόλυσης που προκλήθηκε από χορήγηση αντισυλληπτικών χαπιών σε έφηβη.   

Υλικό και Μέθοδοι: Έφηβη ασθενής προσήλθε στο εργαστήριο για εξετάσεις.  Ανέφερε μυ-
αλγία, αίσθημα κόπωσης και αδυναμίας, χωρίς πυρετό ή άλλα συμπτώματα. Η ασθενής δεν 
ελάμβανε άλλη φαρμακευτική αγωγή, εκτός από αντισυλληπτικά χάπια ως θεραπεία για σύν-
δρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Επιπλέον η ασθενής δεν είχε σημαντικό  ιατρικό ιστορικό. Οι 
εργαστηριακές εξετάσεις περιλάμβαναν γενική αίματος, βιοχημικές εξετάσεις, γενική εξέταση 
ούρων, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού και έλεγχο αυτοαντισωμάτων

Αποτελέσματα:  Παρατηρήθηκαν παθολογικές τιμές στα επίπεδα των LDH, SGOT και SGPT. Tα 
επίπεδα της CPK ήταν πολύ αυξημένα 17944,2 IU/mL. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
εξετάσεων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.
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Συμπεράσματα:  Η ραβδομυόλυση αποτελεί σπάνια επιπλοκή της χορήγησης αντισυλληπτι-
κών. Η χορήγηση των αντισυλληπτικών στην ασθενή διακόπηκε εντός 24 ωρών από την εργα-
στηριακή αξιολόγηση και έγινε εκ νέου εργαστηριακή αξιολόγηση μετά από 6  ημέρες.   Δεν 
απαιτήθηκε  θεραπεία και όλες οι εργαστηριακές τιμές επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα. Η 
διάγνωση της ραβδομυόλυσης, ανεξάρτητα από την αιτιολογία, πρέπει να είναι έγκαιρη ώστε 
να χορηγηθεί η κατάλληλη  θεραπεία και να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές που μπορεί να οδη-
γήσουν σε αυξημένη νοσηρότητα.
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ΗΑΑ10

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Θ. Δερμιτζάκη, Δ. Λίβα, Ι. Μαρκάκης, Γ. Μπιμπέρης

Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 
Ηράκλειο, Κρήτη

Σκοπός: Η νεκρωτική πνευμονία είναι μια σοβαρή επιπλοκή της πνευμονίας κοινότητας 
που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη περιοχών νέκρωσης και κοιλοματοποίησης στο 
προσβεβλημένο πνευμονικό παρέγχυμα. 

Έχει διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα στα παιδιά, ωστόσο υπάρχουν λίγες μελέτες που να την 
αναδεικνύουν ως ξεχωριστή οντότητα στο φάσμα των  επιπλοκών της πνευμονίας διακριτή από 
το εμπύημα και το απόστημα που χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση. Γι αυτό στόχος μας 
είναι η εξοικείωση με την εν λόγω παθολογία με την παρουσίαση δύο περιστατικών.

Υλικό - Μέθοδοι: Παιδί 8 ετών και βρέφος 4 μηνών αναφέρουν συμπτώματα εμπύρετο, βήχα, 
δύσπνοια διάρκειας < 1 εβδομάδας.

Και οι δύο ασθενείς είχαν παθολογική ακτινογραφία θώρακος και λόγω μη ανταπόκρισης στην 
αντιβιοτική αγωγή, τέθηκε υπόνοια για επιπλεγμένη πνευμονία και έγινε σύσταση αρχικά για 
υπερηχογράφημα θώρακος όπου διαπιστώθηκε υποηχογένεια στο πυκνωτικό παρέγχυμα και 
έγινε σύσταση για αξονική τομογραφία.

Αποτελέσματα: Η αξονική τομογραφία με ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού ανέδειξε 
ευρήματα νεκρωτικής πνευμονίας, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα του υπερηχοτομογραφήματος. 
Οι ασθενείς ακολούθησαν  συντηρητική ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή με σταδιακή κλινική 
και απεικονιστική βελτίωση.

Συμπεράσματα: Η νεκρωτική πνευμονία είναι αυξανόμενης συχνότητας επιπλοκή της 
λοιμώδους πνευμονίας στον παιδιατρικό πληθυσμό με αυξημένη νοσηρότητα.

Η έγκαιρη ανίχνευση της εν λόγω παθολογίας ωστόσο και η  έγκαιρη έναρξη της συντηρητικής 
θεραπείας σχετίζονται με πολύ καλή πρόγνωση. Η διάγνωση της εν λόγω παθολογίας βασίζεται 
στις απεικονιστικές μεθόδους με μέθοδο εκλογής την αξονική τομογραφία με ενδοφλέβιο 
σκιαγραφικό.

Οπότε επί κλινικής υποψίας για επιπλεγμένη πνευμονία απαραίτητος κρίνεται ο απεικονιστικός 
έλεγχος και η εξοικείωση των ακτινολόγων με τα απεικονιστικά ευρήματα για την σωστή 
διαφοροδιάγνωση και τη σωστή διαχείριση των ασθενών. 
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ΗΑΑ11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΓΟΡΙΟΥ 2 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ HMGA2

Ε.  Μπουρούσης1, Μ. Χατζηψάλτη1, Λ. Λάζαρος2, Ν. Νίτσος2, Λ. Σταμογιάννου3

1 Ιατρείο Αύξησης και Ενδοκρινολογίας, Ά Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 
Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα 
2 Genesis Genoma Lab, Genesis Genoma Lab, Αθήνα 

3 Ειδική Μονάδα Αύξησης, Ιασώ Παίδων, Αθήνα

Εισαγωγή: Το σύνδρομο Silver-Russell-5 (SRS5) χαρακτηρίζεται από ενδομήτρια και 
μεταγεννητική καθυστέρηση της ανάπτυξης, καθώς και δυσκολίες σίτισης στην πρώιμη παιδική 
ηλικία. Άλλα πιθανά χαρακτηριστικά αποτελούν η σχετική μακροκεφαλία, το τριγωνικό πρόσω-
πο, το προεξέχων μέτωπο, ο υπερτελορισμός, ο επίκανθος, η μικρογναθία, η βραχυδακτυλία 
και κλινοδακτυλία του 5ου δακτύλου των χεριών, καθώς και η συνδακτυλία του 2ου και 3ου 
δακτύλου των ποδιών. Παθογόνες παραλλαγές του γονιδίου HMGA2, στο χρωμόσωμα 12q14, 
που ρυθμίζει τη μεταγραφή του αυξητικού παράγοντα IGF2, έχουν πρόσφατα συσχετισθεί με 
την εμφάνιση αυτού του συνδρόμου. 

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης αγοριού 2.5 ετών με καθυστέρηση στην ανάπτυξη, 
μορφολογικά χαρακτηριστικά τύπου SRS και παραλλαγή (αβέβαιης κλινικής σημασίας) στο 
γονίδιο HMGA2. 

Υλικό - Μέθοδοι: Αγόρι 2 ετών παραπέμπεται λόγω καθυστερημένης ανάπτυξης. Από το 
ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται γέννηση σε ηλικία κύησης 37 εβδομάδων με βάρος γέννησης 
2260gr και μήκος γέννησης 46cm (IUGR). Το οικογενειακό ιστορικό αναφέρεται ελεύθερο. 
Κατά τη κλινική εξέταση παρουσιάζει τριγωνικό προσωπείο, υπερτελορισμό, μικρογναθία 
και μακριές βλεφαρίδες. Λοιπή κλινική εξέταση φυσιολογική. Επιπλέον το βάρος του (8kg) 
και το ύψος του (75cm) βρίσκονται από τη γέννηση κάτω από τη τρίτη εκατοστιαία θέση. 
Διενεργήθηκαν καρδιολογική εξέταση, U/S NOK, ορμονολογικός και βασικός εργαστηριακός 
έλεγχος συμπεριλαμβανομένου αντισωμάτων κοιλιοκάκης, τα οποία βρέθηκαν φυσιολογικά. Η 
οστική του ηλικία υπολειπόταν κατά 7 μήνες. Λόγω των κλινικών του χαρακτηριστικών εστάλη 
γενετικός έλεγχος. 

Αποτελέσματα: Tα αποτελέσματα του μοριακού καρυότυπου ήταν φυσιολογικά, οπότε και 
εστάλη έλεγχος με αλληλούχιση όλων των εξωνίων του γονιδιώματος (WES), όπου ανευρέ-
θηκε η νουκλεοτιδική παραλλαγή c.111+5G>A του γονιδίου HMGA2, η οποία ενδέχεται να 
προκαλέσει διαταραχή στη διαδικασία του ματίσματος και θεωρείται παραλλαγή αβέβαιης 
κλινικής σημασίας. Μεταλλάξεις του γονίδιου HMGA2 έχουν συσχετισθεί με κλινική διάγνωση 
SRS και ως εκ τούτου στον ασθενή μας ξεκινήσαμε θεραπεία υποκατάστασης με αυξητική 
ορμόνη.   

Συμπεράσματα: Το SRS αποτελεί παρουσιάζει μεγάλη γενετική ετερογένεια. Ο γενετικός 
έλεγχος επιβεβαιώνει τη διάγνωση στο 60% των περιπτώσεων. Εκτός από την υπομεθυλίωση 
της περιοχής ελέγχου του πατρικού αποτυπώματος 1 (ICR1) στο χρωμόσωμα 11 και τη μητρική 
μονογονεϊκή δισωμία του χρωμοσώματος 7, έχουν περιγραφεί πρόσφατα 28 παθογόνες 
παραλλαγές και στο γονίδιο HMGA2 με κλινικό φαινότυπο SRS. Ως εκ τούτου, έλεγχος του 
γονίδιου HMGA2  αυτού θα πρέπει πάντα να διενεργείτε σε υποψία SRS. Η περιγραφείσα 
παραλλαγή δεν έχει περιγραφεί μέχρι τώρα, από όσο γνωρίζουμε στη διεθνή βιβλιογραφία.
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ΗΑΑ12

ΕΦΗΒΟΣ ΜΕ ΙΟΓΕΝΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ VARICELLA ZOOSTER (VZV)

Σ. Χατζηνικολάου, Φ. Ράπτη, Ι. Χαντζόπουλος, Α Μπίζη, Χ. Μαραγκού, Ι. Ντεμάτζιο

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Κέρκυρα

Εισαγωγή: Η ιογενής μηνιγγίτιδα, γνωστή και ως άσηπτη μηνιγγίτιδα, παραμένει η συχνότερη 
μορφή μηνιγγίτιδας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Η διάγνωση της τίθεται με την παρουσία 
κυττάρων και ανίχνευση του παθογόνου μέσω PCR στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ). Κυριότερο 
αίτιο αποτελούν οι εντεροιοί  (85%) ενώ ο ερπητοιός ανεμευλογιάς-έρπη ζωστήρα αποτελεί 
σπάνιο αίτιο και δεν είναι από τους συνήθεις ιούς που διερευνώνται στο ΕΝΥ.

Σκοπός: Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού μηνιγγίτιδας από ιό ανεμευλογιάς-έρπη 
ζωστήρα ( VZV ) ενός εφήβου με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό.

Υλικό: Έφηβος Γάλλος 14 ετών προσήλθε λόγω εμέτων και κεφαλαλγίας από 7ημέρου , 
μετωποβρεγματικής  εντόπισης , με νυχτερινή αφύπνιση και μη ύφεση με τη χορήγηση 
αναλγητικών. Αναφερόμενο εμπύρετο προ 7ημέρου για 48 ώρες και μειωμένη σίτιση και 
διούρηση από 24ώρου. Κατά τη φυσική εξέταση, σε καλή γενική κατάσταση με ήπια ωχρότητα, 
αιμοδυναμικά σταθερός, χωρίς εξάνθημα και μηνιγγικά σημεία κατά την προσέλευση, με λοιπά 
συστήματα κατά φύση. Το ατομικό του αναμνηστικό ήταν ελεύθερο ενώ σημειώνεται πως είχε 
νοσήσει στην παιδική ηλικία από ανεμοβλογιά.

Μέθοδοι: Με την υποψία οξείας λοίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος, τέθηκε 
εμπειρικά σε ενδοφλέβια αγωγή με κεφτριαξόνη.  Διενεργήθηκαν εργαστηριακός έλεγχος στον 
οποίο δεν ανευρέθησαν δείκτες φλεγμονής, βυθοσκόπηση και MRI εγκεφάλου, που ήταν κατά 
φύσιν και στη συνέχεια οσφυονωτιαία παρακέντηση.

Αποτελέσματα: Ο ασθενής συνέχισε κατά τη διάρκεια νοσηλείας να αναφέρει έντονη κεφαλαλγία 
και κατά το 2ο 24ωρο παρουσίασε φυσαλιδώδες εξάνθημα στην αριστερή θωρακική χώρα,  
με άλγος κατανεμημένο σε πορεία δερμοτομίου. Από τη γενική ΕΝΥ, ανευρέθησαν κύτταρα 
(1250/μl) με λεμφοκυτταρικο τύπο (88%), η καλλιέργεια ήταν στείρα, ενώ το δείγμα βρέθηκε 
θετικό για τον VZV με τη μέθοδο PCR, θέτοντας έτσι τη διάγνωση ιογενούς μηνιγγίτιδας από 
VZV. Βάσει αυτού, προστέθηκε στην αγωγή του ασθενούς ενδοφλέβια ακυκλοβίρη με επαρκή 
ενυδάτωση. Παρουσίασε σταδιακή  βελτίωση της κλινικής εικόνας με ύφεση της κεφαλαλγίας 
και του εξανθήματος. Εξήλθε με ιδία βούληση έχοντας λάβει 10ήμερη αγωγή.

Συμπεράσματα: Παρόλο πού η μηνιγγίτιδα από VZV αποτελεί σπάνιο αίτιο ιογενούς μηνιγγίτιδας 
δε θα πρέπει να παραλείπεται από τη διαφορική διάγνωση ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου 
ο ασθενής είχε νοσήσει σε νεαρή ηλικία από τον VZV, καθώς ακόμη και σε ανοσοεπαρκείς 
ασθενείς έχουν περιγραφεί περιστατικά αναζωπύρωσης. 
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ΗΑΑ13

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Ε. Λίτσου1, Γ. Ψυχογιός1,2, Π. Βεζυράκη-Αγγελίδου2, Χ. Αγγελίδης2, Π. Κούκλης2

1 Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2 Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστήμων Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

Εισαγωγή: Τα αίτια της επίκτητης παιδικής βαρηκοΐας διακρίνονται σε : α) προγεννητικά, β) 
περιγεννητικά και γ) μεταγεννητικά αίτια και αποτελούν το 40-50% των περιστατικών της 
συγγενούς βαρηκοϊας.

Σκοπός: Μέσω της συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας αναλύονται και 
περιγράφονται τα επίκτητα αίτια της παιδικής βαρηκοΐας και τα μέτρα πρόληψης αυτών.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων και μελετών από τις βάσεις δεδομένων 
PubMed, PMC και Cochrane, για άρθρα τελευταίας δεκαετίας, δημοσιευμένα στην Αγγλική 
γλώσσα, με όρους - λέξεις κλειδιά συναφή με τον τίτλο.

Αποτελέσματα: Η  βαρηκοΐα οφείλεται στην επίδραση εξωγενών παραγόντων κατά την 
ενδομήτρια ζωή. Κατά την διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης του κοχλία, δηλαδή κατά τους 
πρώτους τρείς ή τέσσερις μήνες της εγκυμοσύνης, η μητέρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε 
λοιμώξεις κύησης από διάφορους ιούς και βακτήρια (STORCH: syphilis, toxoplasmosis, rubella, 
CMV and Herpes). Άλλοι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν βαρηκοΐα είναι: μεταβολικά 
νοσήματα της μητέρας (υποθυρεοειδισμός, σακχαρώδης διαβήτης, νεφρίτιδα), η τοξιναιμία της 
κύησης, η χρήση φαρμάκων και ναρκωτικών, οι επιπλοκές της εγκυμοσύνης, όπως και η κατά-
χρηση οινοπνεύματος και καπνίσματος από τη μητέρα. Στην περιγεννητική περίοδο η βαρηκοΐα 
μπορεί να οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό λόγω ενδοεγκεφαλικής ή ενδοκοχλιακής 
αιμορραγίας ή οιδήματος με συνέπεια την πρόκληση βλάβης στο κοχλιακό νεύρο. Επίσης η 
προωρότητα ευθύνεται για το 6 – 15% των περιπτώσεων της παιδικής βαρηκοΐας. Η ανικανότητα 
οξυγόνωσης των εγκεφαλικών κυττάρων που ονομάζεται ανοξία ή υποξία, σε ένα δύσκολο και 
παρατεταμένο τοκετό, η υπέρμετρη νάρκωση που μπορεί να προκαλέσει εκφυλισμό των νευ-
ρικών μηχανισμών, η υπερχοληρεθρυναιμία, ο μηχανικός αερισμός στις μονάδες εντατικής 
θεραπείας νεογνών θεωρούνται σοβαρές καταστάσεις που επιφέρουν διαταραχές στην ακου-
στική οξύτητα. Βλαπτικές είναι επίσης και οι επιδράσεις της ασυμβατότητας Rhesus μεταξύ 
του αίματος της μητέρας και του βρέφους στην ακοή του παιδιού. Στα μεταγεννητικά αίτια 
βαρηκοΐας ανήκουν: 1) Διάφορες λοιμώξεις όπως: οστρακιά, διφθερίτιδα ,παρωτίτιδα, ιλαρά, 
γρίπη, πνευμονία, μηνιγγίτιδα κ.α. 2) Φλεγμονές του μέσου αυτιού: ωτίτιδες, λαβυρινθίτιδα. 
3) Χρήση ωτοτοξικών  φαρμάκων (κυρίως αμινογλυκοσιδών): στρεπτομυκίνη, νεομυκίνη, άλλα 
φάρμακα κυτταροστατικά, διουρητικά. 4) Τραυματικές βλάβες: μηχανικές κακώσεις του κρο-
ταφικού, κατάγματα του λιθοειδούς, χειρουργικά λάθη, διασείσεις. 5) Οι ήχοι υψηλής έντασης 
(θόρυβος) αποτελούν μία άλλη αιτία που οδηγεί σε βαρηκοΐα. 6) Ψυχολογικοί και συναισθημα-
τικοί παράγοντες που δραστηριοποιούνται συνήθως σε επίπεδο ασυνείδητων διεργασιών και 
προκαλούν διαταραχές όπως η υστερική κώφωση.

Συμπεράσματα: Η γνώση των αιτιών που ενοχοποιούνται για την επίκτητη παιδική βαρηκοΐα, 
η αποφυγή, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών αποτελούν τους βασικούς πυλώνες 
πρόληψης αυτής. 
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ΗΑΑ14

ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΩΡΛ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ε. Λίτσου1, Γ. Ψυχογιός1,2, Π. Βεζυράκη-Αγγελίδου2

1 Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2 Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστήμων Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Οι Βλεννοπολυσακχαριδώσεις (MPS: Mucopolysaccharidoses) αποτελούν μια ετε-
ρογενή ομάδα κληρονομικών παθήσεων που χαρακτηρίζονται από την ενδολυσοσωμιακή 
συνάθροιση των βλεννοπολυσακχαριτών (γλυκοζαμινογλυκανών-GAGs) σε διάφορους 
ιστούς, η οποία οδηγεί σε υπερτροφία των λυσοσωματίων, κυτταρικό θάνατο και δυσλει-
τουργία διαφόρων οργάνων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι MPS να εκδηλώνονται 
ως πολυσυστηματικές παθήσεις και να χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερα ευρύ φαινοτυπικό 
φάσμα.

Σκοπός: Η παρουσίαση των ΩΡΛ εκδηλώσεων και των δυσμορφικών χαρακτηριστικών του 
προσώπου που θα πρέπει να εγείρουν την υποψία, κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης 
ενός παιδιού, για την παρουσία κάποιου τύπου MPS.

Υλικό - Μέθοδος: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας για την ανάδειξη των κλινικών εκδηλώσεων των 
MPS ιδίως των ΩΡΛ και κρανιοπροσωπικών διαταραχών, με όρους και λέξεις κλειδιά συναφή 
με τον τίτλο.

Αποτελέσματα: Στις ΩΡΛ εκδηλώσεις των διαφόρων τύπων MPS συμπεριλαμβάνονται οι 
κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες όπως : η πάχυνση του θόλου του κρανίου που οδηγεί σε 
μακροκεφαλία, η  σκαφοκεφαλία λόγω πρόωρης σύγκλεισης των μετωπιαίων και εγκάρσιων 
ραφών, η πάχυνση των χαρακτηριστικών του προσώπου οφειλόμενη σε εναποθέσεις 
γλυκοζαμινογλυκανών στα μαλακά μόρια της στοματοπροσωπικής περιοχής σε έδαφος 
δυσόστωσης των οστών του προσώπου. Προοδευτικά τα παιδιά με MPS εμφανίζουν πάχυνση 
των ρινικών πτερυγίων, των χειλέων, των λοβών των ωτών, της γλώσσας, των παρειών, προ-
έχουσες ρινοχειλικές πτυχές, συμπίεση της ρινικής γέφυρας με αποπλάτυνση της κορυφής 
της ρινός, προέχοντα κάτω βλέφαρα, ανοιχτό στόμα και μικροί αραιοί ακανόνιστου σχήματος 
οδόντες. Στις ιδίως ΩΡΛ εκδηλώσεις ανήκει η απώλεια ακοής που είναι ιδιαίτερα συχνή και 
σχετίζεται με την βαρύτητα της νόσου. Στη γένεσή της συμβάλλουν κυρίως οι συχνές λοιμώ-
ξεις του μέσου ωτός λόγω δυσλειτουργίας των ευσταχιανών σαλπίγγων συνεπείας εναπόθεσης 
GAGs μέσα στον επιφάρυγγα, η δυσόστωση των οσταρίων του μέσου ωτός, η ουλοποίηση της 
τυμπανικής μεμβράνης και η βλάβη της VIII εγκεφαλικής συζυγίας. Η βαρηκοϊα μπορεί να είναι 
νευροαισθητήρια, αγωγιμότητας αλλά συνήθως μικτού τύπου και αφορά κυρίως τις υψηλές 
συχνότητες. Πολύ συχνές είναι και οι λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού 
που οφείλονται στην άθροιση των GAGs στο στοματοφάρυγγα σε συνδυασμό με υπερτροφία 
των παρίσθμιων αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων, στένωση της τραχείας και 
της υπεργλωττιδικής μοίρας, πάχυνση των φωνητικών χορδών, διόγκωση της γλώσσας. Η 
θορυβώδης αναπνοή και το σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο αποτελούν συχνές 
επιπλοκές στα παιδιά με MPS και χρήζουν πολλές φορές θετικής αναπνευστικής υποστήριξης 
και τραχειοστομίας. 

Συμπεράσματα: Η γνώση μεταξύ άλλων των ΩΡΛ εκδηλώσεων και των κρανιοπροσωπικών 
ανωμαλιών στις MPS βοηθάει στην έγκαιρη αναγνώρισή τους κατά τη κλινική εξέταση, στην 
κλινική υποψία, την άμεση διερεύνησή τους και συνδυασμό με άλλα κλινικοεργαστηριακά 
ευρήματα ώστε να τεθεί η τελική διάγνωση χωρίς καθυστέρηση με σκοπό την άμεση 
αντιμετώπισή τους και την πρόληψη περαιτέρω επιπλοκών.
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ΗΑΑ15

Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Ε. Λίτσου1, Γ. Ψυχογιός1,2, Π. Βεζυράκη-Αγγελίδου2, Χ. Αγγελίδης2, Π. Κούκλης2

1 Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2 Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστήμων Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Η συγγενής βαρηκοΐα υπερβαίνει ακόμη και τα ποσοστά της τύφλωσης αποτελώντας 
έτσι την πιο συχνή πάθηση των αισθητηρίων οργάνων του ανθρώπο, με συχνότητα  1.9 στα 
1.000 άτομα εκ γενετής. Στην ηλικία των 4 ετών ο αριθμός αυτός αυξάνει σε 2.7 στα 1.000 άτο-
μα. 

Σκοπός: Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για  την επιδημιολογία της παιδικής 
βαρηκοΐας.

Υλικό - Μέθοδος: Αναζήτηση άρθρων και μελετών από τις βάσεις δεδομένων PubMed, PMC και 
Cochrane, λέξεις κλειδιά συναφή με τον τίτλο.

Αποτελέσματα: Η βαρηκοϊα προσβάλλει 70 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και απ’αυτούς 
το 50-60%  αποδίδονται σε γενετικά αίτια. Τα ποσοστά περιστατικών που παρουσιάζουν πολύ 
μεγάλου βαθμού συγγενή νευροαισθητήρια βαρηκοΐα (ΝΑΒ) είναι υψηλά και φτάνουν τις 4 
στις 10.000 γεννήσεις, ενώ γενικώς τα ποσοστά αυτής είναι 1 στις 1000 γεννήσεις. Στις ΗΠΑ, η 
συγγενής βαρηκοϊα είναι τόσο συχνή που υπερβαίνει σε ποσοστά την Φαινυλκετονουρία και 
το σύνδρομο Down. Εκτιμάται ότι περίπου 8000 παιδιά γεννιούνται με μονόπλευρη ή ήπια-
μεσαία αμφίπλευρη SNHL και άλλα 4000 κάθε χρόνο γεννιούνται με κάποια μορφή σοβαρής 
αμφοτερόπλευρης βαρηκοΐας. Στις χώρες που δεν εφαρμόζεται το ΚΝΕΑ, τα ποσοστά εμφάνισης 
βαρηκοϊας ποικίλουν.  Στις υποσαχάριες περιοχές της Αφρικής φτάνουν 19 στα 1000 νεογέννητα  
και 24 στα 1000 νεογέννητα στη Νότια Ασία.Η αξιοσημείωτη αυτή διαφορά οφείλεται  στον 
αυξημένο ποσοστό εμφάνισης παραγόντων κινδύνου όπως η  έλλειψη καθολικού εμβολιασμού, 
οι λοιμώξεις από ιούς, η προσβολή από μηνιγγίτιδα, η έκθεση σε ωτοτοξικούς παράγοντες και 
η μεγάλη φτώχεια.   Η υπολογιζόμενη συχνότητα μόνιμης αμφίπλευρης βαρηκοΐας, με βάση τα 
στατιστικά δεδομένα που έχουν προκύψει από τον ΚΝΕΑ , είναι 1,33/1000 γεννήσεις ζώντων 
νεογνών. Η επανάληψη του ΚΝΕΑ σε παιδιά του δημοτικού δείχνει αύξηση του ποσοστού 
αυτού που φθάνει τα 2,83 και στη μετέπειτα εφηβεία τα 3,5 στα 1000 παιδιά. Η αύξηση αυτή 
των κρουσμάτων σε σχέση με την ηλικία συνδέεται με γενετικούς παράγοντες που δεν έχουν 
εντοπιστεί και που επιδρούν στο μεταγλωσσικό αναπτυξιακό στάδιο. Στο υπόλοιπο 40-50% 
των περιστατικών, η αιτία βαρηκοϊας οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως π.χ  οι 
λοιμώξεις της κύησης, η ωτοτοξικότητα  φαρμάκων, η προωρότητα, ο νεογνικός τραυματισμός, 
η υπερχοληρεθρυναιμία, η περιγενντηική υποξεία, ο μηχανικός αερισμός στις ΜΕΘΝ.

Συμπεράσματα: Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ελλατώνονται όλο και περισσότερο στη 
συνεισφορά ανάπτυξης της συγγενούς ΝΑΒ, ενώ τα γενετικά αίτια όπως πχ η μετάλλαξη του 
γονιδίου GJB2 υπεύθυνο για την παραγωγή της πρωτεϊνης κοννεξίνης 26 και του GJB6, που κω-
δικοποιεί την  κοννεξίνη 30, καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο ποσοστό όσο η τεχνολογία 
προχωρά και οι συνθήκες διαβίωσης και ενημέρωσης του κοινού καλυτερεύουν. 
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ΗΑΑ16

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ε. Λίτσου1, Γ. Ψυχογιός1,2, Π. Βεζυράκη-Αγγελίδου2, Χ. Αγγελίδης2, Π. Κούκλης2

1 Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2 Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστήμων Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Η συχνότερη μετάλλαξη που προκαλεί μη συνδρομική βαρηκοΐα στα παιδιά είναι 
η 35delG του γονιδίου GJB2 που κωδικοποιεί την κοννεξίνη 26 όπου το ποσοστό φορέων στην 
Ελλάδα φθάνει 3,5-4%. Η μετάλλαξη αυτή ανευρίσκεται στο 80% των ατόμων που πάσχουν 
από μη συνδρομική βαρηκοΐα και οφείλεται σε αυτοσωμικά υπολειπόμενο γονίδιο. 1 στα 28 
παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα εκδηλώνουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Τα ποσοστά 
αυτά είναι παρόμοια με τη συχνότητα παρουσίασης μεταλλάξεων της κυστικής ίνωσης και της 
μετάλλαξης IVS1-10 G>A της Β σφαιρίνης της HbA που προκαλεί β-θαλασσαιμία. Το σύνδρομο 
Usher βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την 35 delG μετάλλαξη , ως αιτία κώφωσης σε κοχλιακά 
εμφυτευόμενους ασθενείς. Η τρίτη αιτία εκδήλωσης προγλωσσικής βαρηκοΐας στην Ευρώπη 
αποτελεί το σύνδρομο Pendred που οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο SLC26A4.

Σκοπός: Η ανάγκη να συμπεριληφθεί στον προγεννητικό έλεγχο η ανεύρεση της μετάλλαξης 
35delG του γονιδίου GJB2 που κωδικοποιεί την κοννεξίνη 26, όπως η κυστική ίνωση και 
η μεσογειακή αναιμία που έχουν ήδη ενσωματωθεί στον τυπικό προγεννητικό έλεγχο στον 
Ελλαδικό χώρο.

Υλικό - Μέθοδος: Εκτεταμένη ανασκόπηση βιβλιογραφίας για την ανάδειξη των δημοσιευμένων 
άρθρων σχετικά με την σημασία του προγεννητικού ελέγχου και της γενετικής καθοδήγησης 
της βαρηκοΐας στην Ελλάδα.

Αποτελέσματα: Ο προγεννητικός έλεγχος για την μετάλλαξη 35delG του γονιδίου GJB2 
περιλαμβάνει ανάλυση του DNA των κυττάρων του εμβρύου με τη μέθοδο ARMS-PCR, που 
λαμβάνονται με αμνιοκέντηση την 15η-18η εβδομάδα  της εγκυμοσύνης ή λαμβάνοντας δείγμα 
από χοριακές λάχνες την 10η-12η εβδομάδα εγκυμοσύνης. Για την εντόπιση της αιτίας στο 
παιδί γίνεται πλήρης έλεγχος της αλληλουχίας του γονιδίου GJB2 με τη μέθοδο Next Generation 
Sequencing σε δείγμα από περιφερικό αίμα. 

Για το σύνδρομο Usher ο γενετικός έλεγχός είναι αρκετά δύσκολος, επειδή υπάρχουν 3 τύποι 
συνδρόμου και 27 μεταλλάξεις. Εδώ λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός αιθουσαίας δυσλειτουργίας 
για την επιλογή των γονιδίων που θα μελετηθούν.

Όσο αφορά το σύνδρομο Pendred θα πρέπει να διερευνηθούν μόνο οι ασθενείς με βρογχοκήλη 
και διευρυμένο υδραγωγό της αιθούσης.

Συμπεράσματα: Με την σωστή γενετική καθοδήγηση και τον προγεννητικό έλεγχο βαρηκοΐας 
μπορεί να επιτευχθεί διάγνωση πριν τον τοκετό.Η σημασία του Γενετικού και Νομικού ελέγχου 
της βαρηκοΐας είναι μεγάλη αφού η απώλεια ακοής στην παιδική ηλικία μπορεί να προκαλέσει 
διαταραχές και στην ικανότητα ομιλίας. Η έγκαιρη παρέμβαση πέρα ότι θα εμποδίσει τέτοιες 
διαταραχές θα προσφέρει και τη δυνατότητα να παρέμβει ο ειδικός από πάρα πολύ μικρή 
ηλικία με τα κατάλληλα ακουστικά βαρηκοΐας ή κοχλιακά εμφυτεύματα.
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ΗΑΑ17

ΕΦΗΒΗ 13 ΕΤΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Α. Μπίζη, Φ. Ράπτη, Ι. Χαντζόπουλος, Σ. Χατζηνικολάου, Χ. Μαραγκού,  
Ι. Ντεμάτζιο

Παιδιατρική Κλινική , Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Κέρκυρα

Σκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού έφηβης αθλήτριας με ανεύρεση 
περικαρδιακής συλλογής στα πλαίσια νευρογενούς ανορεξίας.

Υλικό: Έφηβη αθλήτρια 13,5 ετών παραπέμφθηκε μετά από ανεύρεση περικαρδιακής συλλογής 
σε έλεγχο που διενεργήθηκε από ιδιώτη καρδιολόγο στα πλαίσια σημαντικής απώλειας βάρους.

Αναφέρεται ανορεξία ,απώλεια βάρους 20kg από 4μήνου με συνοδά  αδυναμία ,κόπωση, 
υπνηλία, αποχή από δραστηριότητες και αμηνόρροια από 3μήνου.Δεν αναφέρονται βουλιμικές 
τάσεις ούτε και αυτοπροκαλούμενοι έμετοι, ωστόσο αναφέρεται επηρεασμένη συναισθηματική 
διάθεση.

Μέθοδοι: Από την κλινική εξέταση της ασθενούς:

ΒΣ:42kg(10ΗΕΘ), Υ:166cm (75Η -90ΗΕΘ), ΒΜΙ:15,2 (<3η ΕΘ) HR:55 bpm, BP: 96/63 mmHg

Ωχρότητα δέρματος, ψυχρά άκρα,S1, S2 ευκρινείς, ρυθμικοί, χωρίς ακουστό φύσημα, λοιπή 
εξέταση χωρίς παθολογικά ευρήματα.

Διενεργήθηκε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος ,έγινε συλλογή ούρων 24ώρου και Mantoux Test 
που ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Ανευρέθησαν παθολογικές τιμές C3=53mg/dl (ΦΤ:83-
177mg/dl) και C4=7mg/dl (ΦΤ:15-45mg/dl) με λοιπό ανοσολογικό έλεγχο κατά φύσιν.(σημειώ-
νονται ANA αρνητικά)

Αποτελέσματα: Η ασθενής κατά τη διάρκεια  της νοσηλείας παρέμεινε αιμοδυναμικά σταθερή, 
με την αρτηριακή πίεση και τις σφύξεις  να σημειώνονται σε χαμηλά επίπεδα. Ο  εκ νέου 
υπέρηχος καρδιάς  ανέδειξε μη οξύ εύρημα εγκυστωμένης συλλογής στο ελεύθερο τοίχωμα 
της ΔΕ κοιλίας. Λόγω των χαμηλών επιπέδων  C3 και C4 εκτιμήθηκε από Ρευματολόγο και 
κλήθηκε  παιδοψυχίατρος.

Μετά από παραπομπή σε παιδοκαρδιολόγο ετέθη σε συστηματική χορήγηση ιβουπροφένης για 
10 ημέρες ενώ συνεχίζει τακτική υπερηχογραφική και ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση. 
Τέλος βρίσκεται σε στενή παρακολούθηση με παιδοψυχίατρο, παιδοψυχολόγο και 
διατροφολόγο.

Συμπεράσματα: Η νευρογενής ανορεξία είναι ψυχογενές σιτιστικό νόσημα που συχνά απαντάται 
σε θήλεα εφηβικής ηλικίας. Η απότομη απώλεια σωματικού βάρους και ο υποσιτισμός μπορεί 
να οδηγήσουν σε πολυπαραγοντικές  επιπλοκές σημαντικές για τη ζωή του ατόμου. Μερικές 
από αυτές αφορούν στην καρδιακή δυσλειτουργία με μορφή αρρυθμιών άμεσα συσχετιζόμενες 
με τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές ή σπανιότερα στην παρουσία σιωπηλής περικαρδιακής 
συλλογής της οποίας η παθοφυσιολογία παραμένει αδιευκρίνιστη. Τέλος έχει παρατηρηθεί 
άμεση συσχέτιση του χαμηλού ΒΜΙ με τα χαμηλά επίπεδα συμπληρώματος, δείκτες που ίσως 
να σχετίζονται με τη σοβαρότητα της ασθένειας ή το στάδιο φυσιολογικής  επανασίτισης και 
αποκατάστασης του σωματικού βάρους στα φυσιολογικά επίπεδα.
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ΗΑΑ18

ΟΞΕΙΑ ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΕΡΙΟΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΧΜΩ ΜΕ 
ΧΟΛΟΣΤΕΑΤΩΜΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ε. Λίτσου1, Γ. Ψυχογιός1,2, Λ. Μπασιάρη1

1Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστήμων Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Ως Χρόνια Μέση Ωτίτιδα (ΧΜΩ) χαρακτηρίζεται κάθε φλεγμονώδης πάθηση 
του μέσου ωτός ανεξάρτητα από την αιτία της πρόκλησης ή την παθογένεσή της, που έχει 
προκαλέσει μόνιμες, μη-αναστρέψιμες παθολογοανατομικές αλλοιώσεις στις ανατομικές 
δομές του μέσου ωτός. Μια μορφή της ΧΜΩ αποτελεί και το Χολοστεάτωμα. Πρόκειται για μια 
επιδερμική δομή εντός της τυμπανομαστοειδικής κοιλότητας, η οποία παρουσιάζει ανεξάρτητη 
ανάπτυξη καταστρέφοντας και αντικαθιστώντας τον βλεννογόνο και τις οστεϊνες δομές του 
μέσου ωτός ή της μαστοειδούς. Η ΧΜΩ μπορεί να εμφανίσει ενδοκράνιες και εξωκράνιες 
επιπλοκές. Στις τελευταίες ανήκει η Οξεία Μαστοειδίτιδα και το Υποπεριοστικό Απόστημα που 
αποτελούν καταστάσεις συχνότερες στην παιδική ηλικία. 

Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής ηλικίας 10 ετών, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών της Παιδιατρικής του Π.Γ.Ν.Ι με εικόνα Οξείας Μαστοειδίτιδας και Υποπεριοστικού 
Αποστήματος αριστερού ωτός σε έδαφος ΧΜΩ: οίδημα, πόνος, ευαισθησία, ερυθρότητα και 
κλυδασμός στην περιοχή της μαστοειδούς απόφυσης και προπέτεια του πτερυγίου ωτός. 
Αναφερόμενη λήψη αντιβιοτικής αγωγής per os για 1 εβδομάδα από ιδιώτη ΩΡΛ ιατρό. 
Ωτοσκοπικώς διαπιστώθηκε ύπαρξη μεγάλου πολύποδα στον έξω ακουστικό πόρο ως ένδειξη 
χολοστεατώματος. Το Τονικό Ακουόγραμμα έδειξε βαρηκοϊα μεικτού τύπου. Ο απεικονιστικός 
έλεγχος με CT λιθοειδών ανέδειξε μερική κατάληψη και λύση συνέχειας οπισθίου τοιχώματος 
του έξω ακουστικού πόρου, πλήρης κατάληψη του μέσου ωτός και της μαστοειδούς κοιλότητας 
με διάσπαση των οστέινων ορίων προς το σιγμοειδή κόλπο και υποπεριοστικό απόστημα. Δεν 
παρατηρήθηκε προσβολή του προσωπικού νεύρου και του οριζοντίου ημικύκλιου σωλήνα. 
Άμεση έναρξη της ενδοφλέβιας αντιβιωτικής αγωγής (κεφτριαξόνη) και κορτιζονοθεραπείας. 
Εντός 24ωρου ο ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση υπό γενική αναισθησία: Ριζι-
κή ανάτρηση μαστοειδούς με οπισθοωτιαία προσπέλαση, μαστοειδεκτομή με αφαίρεση 
χολοστεατωματώδους μάζας, αναγνώριση και προφύλαξη σιγμοειδούς κόλπου, αφαίρεση του 
οπισθίου τοιχώματος του έξω ακουστικού πόρου όπου αναγνωρίστηκε λύση αυτού, πρόσβαση 
στην κοιλότητα του μέσου ωτός, αφαίρεση  χολοστεατώματος και της διαβρωμένης από 
αυτό σφύρας, αναγνώριση και προφύλαξη του οριζοντίου ημικύκλιου σωλήνα αλλά και του 
προσωπικού νεύρου με τη χρήση νευροδιεγέρτη. Κάλυψη του σιγμοειδούς κόλπου με χόνδρο 
από το πτερύγιο και τυμπανοπλαστική τύπου ΙΙΙΑ με κροταφική περιτονία και χόνδρο πάνω 
στην κεφαλή του αναβολέα ως PORP. Ομαλή μετεγχειρητική πορεία με πολύ καλή λειτουργία 
του προσωπικού νεύρου. 

Συμπεράσματα: Η Οξεία Μαστοειδίτιδα και το Υποπεριοστικό Απόστημα αποτελούν επιπλοκές 
και της ΧΜΩ, όχι όμως τόσο συχνές όσο στη ΟΜΩ.  Εμφανίζουν υψηλότερη επίπτωση στις μικρές 
ηλικίες. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση. Ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις υποτροπιάζουσαςωτόρροιας σε παιδιά απαιτείται προσεκτικός ωτοσκοπικός και 
ακοολογικός έλεγχος και σε περίπτωση διάγνωσης του χολοστεατώματος άμεση χειρουργική 
αντιμετώπιση για αποφυγή επικίνδυνων επιπλοκών.
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ΗΑΑ19

ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ε. Λίτσου1, Γ. Ψυχογιός1,2, Π. Βεζυράκη-Αγγελίδου2, Λ. Μπασιάρη1

1Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστήμων Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Ανάλυση και περιγραφή των υποκειμενικών και αντικειμενικών μεθόδων για την 
εκτίμηση της ακουστικής οξύτητας στα παιδιά.

Μεθοδολογία: Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την παιδοακουολογία, τις 
εξετάσεις που συμπεριλαμβάνει, τις ενδείξεις διενέργειάς τους και τις πληροφορίες που μας 
παρέχουν.

Αποτελέσματα: Η αντικειμενική ακοομετρία περιλαμβάνει της ακόλουθες εξετάσεις: 1) 
Μετρήσεις ακουστικής αντίστασης: α) Τυμπανομετρία: μία εξέταση που ελέγχει την κινητικότη-
τα του τυμπανο-οσταριώδους συστήματος και μέσω αυτής αξιολογούμε παθήσεις όπως υγρό 
στο μέσο αυτί, την δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας, την ακεραιότητα της τυμπανικής 
μεμβράνης (αν υπάρχει διάτρηση ή όχι). β) Μέτρηση ακουστικών αντανακλαστικών: μία εξέταση 
που συμβάλλει στη διάγνωση των παθήσεων του μέσου αυτιού αλλά και των κοχλιακών και 
οπισθοκοχλιακών βλαβών. 2) Παροδικές Προκλητές Ωτοακουστικές Εκπομπές (TEOAE): είναι 
ήχοι που παράγονται από τον κοχλία όταν χορηγείται ηχητικό ερέθισμα, με ευρύ φάσμα 
συχνοτήτων (clik) και λαμβάνονται με ειδική συσκευή καταγραφής – ανάλυσης. Η εξέταση 
αυτή χρησιμοποιείται για τον προληπτικό έλεγχο της ακοής των νεογνών, στη διαφορική διά-
γνωση της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας, στον έλεγχο της κοχλιακής λειτουργιάς από βλαπτική 
δράση ωτοτοξικών φαρμάκων κ.α. 3) Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού Στελέχους 
(ABR): Πρόκειται για εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας γιατί ελέγχει 
όλα τα τμήματα του νευρικού συστήματος που είναι υπεύθυνα για την ακοή.  Αν το παιδί έχει 
παθολογικό αποτέλεσμα στον προληπτικό έλεγχο της ακοής, ή υπάρχει υποψία βαρηκοΐας και 
οι ωτοακουστικές εκπομπές είναι παθολογικές, τότε το αποτέλεσμα θα πρέπει να επιβεβαιωθεί 
με τα ABR. 4) Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Σταθερούς Ερεθίσματος (ASSR): μια εξέταση με 
τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ABR, με τη διαφορά ότι δίνουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα 
(κυματομορφή) για την κάθε εξεταζόμενη συχνότητα. 

Η υποκειμενική ακοομετρία περιλαμβάνει τις εξής μεθόδους: 1) Ακοομετρία παρατήρησης 
συμπεριφοράς 2) Ακοομετρία της οπτικής ενίσχυσης 3) Παιχνιδοακουομετρία 4) Τονική ακο-
ομετρία: μία εξέταση όπου με ειδική συσκευή παρουσιάζουμε στο παιδί ήχους διαφόρων συ-
χνοτήτων και προοδευτικά μειούμενης έντασης, και σημειώνουμε σε ειδικό διάγραμμα την 
ελάχιστη ένταση που μπορεί να ακούσει σε κάθε συχνότητα. Το ακοόγραμμα μας παρέχει πλη-
ροφορίες για τον βαθμό και τον τύπο της βαρηκοΐας (Νευροαισθητήρια, Αγωγιμότητας, Μικτού 
τύπου) 5) Ομιλητική ακοομετρία: ελέγχει την ακουστική λειτουργία με ομιλητικά ερεθίσματα.

Συμπεράσματα: Η διάγνωση της βαρηκοΐας σε νεογνά, βρέφη και παιδιά επιτυγχάνεται με 
υποκειμενικές και αντικειμενικές μεθόδους. Η επιλογή των μεθόδων εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, όπως η ηλικία, η νοητική ανάπτυξη, η λειτουργική ακεραιότητα του νευρικού 
συστήματος, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου και τις ιδιαιτερότητες 
εφαρμογής τους.
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ΗΑΑ20

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΧΛΙΑΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ

Ε. Λίτσου1, Γ. Ψυχογιός1,2, Π. Βεζυράκη-Αγγελίδου2, Λ. Μπασιάρη1

1Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
2Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστήμων Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Η ανάλυση και η περιγραφή των κριτηρίων της σωστής επιλογής των ανήλικων ασθενών 
για τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος.

 Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων και μελετών από τις βάσεις δεδομένων 
PubMed, PMC και Cochrane, για άρθρα τελευταίας δεκαετίας, δημοσιευμένα στην Αγγλική 
γλώσσα, με όρους - λέξεις κλειδιά συναφή με τον τίτλο.

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεύθυνσης Τροφίμων και Φαρμάκων των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (FDA) στις ενδείξεις κοχλιακής εμφύτευσης στα παιδιά 
ανήκουν: 1) Αμφοτερόπλευρη βαρηκοϊα εντόνου βαθμού ή κώφωση. 2) Αποτυχία χρήσης 
ακουστικών βαρηκοϊας για χρονικό διάστημα τουλάχιστων 3 μηνών. 3) Μη παρουσία ενδείξεων 
βλάβης της ακουστικής οδού κεντρικής αιτιολογίας ή έλλειψης του ακουστικού νεύρου. 
4) Ελάχιστη ηλικία παιδιού 10 μηνών. 5) Να μην υπάρχουν αντενδείξεις σε ότι αφορά τη 
γενική αναισθησία. 6) Να παρέχονται οικογενειακή υποστήριξη, κίνητρα, κατάλληλες λογικές 
προσδοκίες από το συγγενικό περιβάλλον, συμμόρφωση με τις υποδείξεις των θεράποντων 
ιατρών. 7) Υποστήριξη στην εκπαίδευση και στην αποκατάσταση για την ανάπτυξη της 
ακουστικής γλώσσας, της ομιλίας και της ακοής. Ο προεγχειρητικός έλεγχος γίνεται κατά κύριο 
λόγο από τον χειρουργό ΩΡΛ και τον ακοολόγο με εμπειρία στην κοχλιακή εμφύτευση, από 
λογοθεραπευτή, από παιδοψυχολόγο και από εκπαιδευτή νοηματικής γλώσσας. Ο καθορισμός 
της αιτίας της βαρηκοϊας είναι πολύ σημαντικός για την πρόληψη της νόσου, την καλύτερη 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων της κοχλιακής εμφύτευσης και τα ψυχικά οφέλη αυτής. Σ’αυτό 
βοηθάει η λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού, η κλινική εξέταση, ο ακοολογικός έλεγχος στον 
οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: 1) Τα Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού 
Στελέχους (ABR) 2) Οι Ωτοακουστικές Εκπομπές (OAE) 3) Η Ακοομετρία εκτίμησης συμπεριφοράς 
με οπτική ανταμοιβή (VRA). Ο απεικονιστικός έλεγχος των κροταφικών οστών πριν την 
επέμβαση, με CT υψηλής ανάλυσης και με MRI είναι πολύ σημαντικός για τον καθορισμό της 
ανατομίας του έσω ωτός και του κοχλιακού νεύρου.

Συμπεράσματα: Η πρώιμη και έγκαιρη τοποθέτηση του κοχλιακού εμφυτεύματος στα 
παιδιά που πληρούν όλα τα κριτήρια επιφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τη 
μεταγενέστερη τοποθέτησή του. Αυτό οφείλεται στην ευπλαστότητα του νευρικού συστήματος 
στη μικρή ηλικία που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εν συνεχεία φυσιολογική ανάπτυξη 
της ακουστικής οδού αλλά και για την απόκτηση της ομιλίας και λόγου στα παιδιά.
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ΗΑΑ21

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗΣ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ 
ΚΑΙ ΥΠΟΠΕΡΙΟΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙ

Μ. Κοκκινάκη, Θ. Δερμιτζάκη, Δ. Λίβα, Ι. Μαρκάκης, Γ. Μιμπέρης

 
Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 

Ηράκλειο, Κρήτη

Σκοπός: Η κυτταρίτιδα οφθαλμικού κόγχου και το υποπεριοστικό απόστημα αποτελούν 
επιπλοκές της βακτηριακής ηθμοειδίτιδας , με μεγαλύτερη συχνότητα στον παιδιατρικό 
πληθυσμό , που ενέχουν κίνδυνο αν δεν θεραπευτούν εγκαίρως να προκαλέσουν μόνιμη 
απώλεια όρασης ενώ μέσω πιθανής θρομβοφλεβίτιδας από την οφθαλμική φλέβα μπορούν να 
εξελιχτούν σε ενδοκράνιες επιπλοκές όπως θρόμβωση σηραγγωδών κόλπων.

Με την παρουσίαση ενός περιστατικού σκοπός είναι η εξοικείωση με τα αντίστοιχα απεικονιστικά 
ευρήματα για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση.

Υλικό – Μέθοδοι: Αγόρι 10 ετών προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του 
νοσοκομείου με οίδημα βλεφάρου. Από το ιστορικό του αναφέρει  πρόσφατη λοίμωξη 
ανώτερου αναπνευστικού. Στην κλινική εξέταση παρουσιάζει  πρόπτωση οφθαλμού και 
επηρεασμένη οφθαλμοκινητικότητα σύστοιχα. Συστάθηκε επείγουσα αξονική τομογραφία 
οφθαλμικών κόγχων και εγκεφάλου με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό για αποκλεισμό κυτταρίτιδας 
κόγχου ή και άλλων συναφών επιπλοκών.

Αποτελέσματα: Η αξονική τομογραφία ανέδειξε κατάληψη των ηθμοειδών κυψελών δεξιά 
με εστιακή οστική ασυνέχεια στο  παπυρώδες πέταλο του οφθαλμικού κόγχου δεξιά όπου 
εντοπίζεται  ημισελινοειδής συλλογή με περιφερική ενίσχυση και αμβλείες γωνίες με το 
οστικό τοίχωμα που παρεκτοπίζει τις παρακείμενους οφθαλμοκινητικούς μύες, ενδεικτική 
υποπεριοστικού αποστήματος. Ελέγχεται  επίσης φλεγμονώδης επινέμεση του ενδοκογχικού 
λίπους σύστοιχα. Βατές ελέγχθηκαν οι οφθαλμικές φλέβες.

Ο ασθενής νοσηλεύτηκε με συντηρητική θεραπεία και καλή κλινική έκβαση.

Συμπεράσματα: Η επιπλεγμένη ρινοκολπίτιδα είναι δυνητικά επικίνδυνη για τη ζωή του 
ασθενούς καθώς σχετίζεται  με σοβαρές ενδοκογχικές και ενδοκράνιες επιπλοκές. Οπότε επί 
κλινικής υποψίας απαραίτητος κρίνεται ο έλεγχος με εγκάρσια απεικόνιση για την έγκαιρη 
ανίχνευση των επιπλοκών και την έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση.
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ΗΑΑ22

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙ 17 ΜΗΝΩΝ

Μ. Παπασάββα1, Κ. Γεωργοπούλου2, Μ. Ε. Κυτιλή1, Α. Παππά3, Γ. Γεωργίου4,  
Β. Γκέτση1

1 Παιδιατρικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα 
2 Παιδιατρικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, Γιαννιτσά 

3 Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα 
4 Παιδοχειρουργικό Τμήμα, Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Πάτρα

Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης κοριτσιού ηλικίας 17 μηνών με απόφραξη του 
δωδεκαδακτύλου λόγω παρουσίας διαφράγματος και ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας

Υλικό-Μέθοδοι: Κορίτσι, ηλικίας 17 μηνών, εισήχθη στην Κλινική σε επηρεασμένη γενική 
κατάσταση, παραπεμπόμενο από περιφερειακό Νοσοκομείο, λόγω χολωδών εμέτων, 
αφυδάτωσης, υπονατριαιμίας και επεισοδίων απύρετων γενικευμένων τονικοκλονικών 
σπασμών. Από το ατομικό του αναμνηστικό αναφέρονται: γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 
από τη νεογνική ηλικία, έμετοι περιστασιακά κυρίως από την εισαγωγή των στερεών τροφών 
στη διατροφή, εισαγωγή σε νοσοκομείο σε ηλικία 9 μηνών λόγω εμέτων, υπονατριαιμίας (Na: 
126 mg/dl) και επεισοδίων απύρετων σπασμών, και από την ηλικία των 11 μηνών σίτιση με 
στοιχειακό γάλα. Από τον γενόμενο εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε υπονατριαιμία (Na: 
127.5 mg/dl). Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα, ενώ η 
ακτινογραφία και το υπερηχογράφημα κοιλίας είχαν ευρήματα συμβατά με απόφραξη και δη 
με ενδοαυλικό κώλυμα στην τρίτη μοίρα του δωδεκαδακτύλου.

Αποτελέσματα: Έγινε συμπτωματική αντιμετώπιση (χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών, διόρθωση 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών και αντιμετώπιση των επεισοδίων σπασμών με αντιεπιληπτική 
αγωγή), άμεση διακομιδή σε Παιδοχειρουργικό Τμήμα και χειρουργική αντιμετώπιση 
(αφαίρεση διαφράγματος).

Συμπεράσματα: Τα διαφράγματα του δωδεκαδακτύλου μπορεί να προκαλούν πλήρη απόφραξη 
(ατρησία) ή μερική (διάφραγμα με ημισεληνοειδή οπή ποικίλου μεγέθους ή πλήρες με κεντρική 
οπή). Σε ατρησία η συμπτωματολογία εμφανίζεται τις πρώτες ώρες ζωής. Σε μερική απόφραξη 
η διάγνωση μπορεί να διαλάθει ακόμα και για χρόνια, όπως συνέβη στην ασθενή μας, παρά 
την έναρξη της συμπτωματολογίας της ήδη από τη νεογνική ηλικία. Σημαντικό διαγνωστικό 
εργαλείο είναι ο απεικονιστικός έλεγχος: στην ακτινογραφία κοιλίας χαρακτηριστική είναι η 
εικόνα της διπλής φυσαλίδας (double bubble), στο προγεννητικό υπερηχογράφημα μπορεί να 
παρατηρηθεί πολυδράμνιο, ενώ μετά τη γέννηση εικόνα κωλύματος, όπως στην ασθενή μας. 

Η διάβαση με γαστρογραφίνη μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη στην ατελή απόφραξη, ενώ στα 
μεγαλύτερα παιδιά συνιστάται ενδοσκόπηση.

 

 

ΗΑΑ22 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗΣ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΠΕΡΙΟΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙ 

Μ. Κοκκινάκη, Θ. Δερμιτζάκη, Δ. Λίβα, Ι. Μαρκάκης, Γ. Μιμπέρης 

 
Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 

Ηράκλειο, Κρήτη 

Σκοπός: Η κυτταρίτιδα οφθαλμικού κόγχου και το υποπεριοστικό απόστημα αποτελούν 
επιπλοκές της βακτηριακής ηθμοειδίτιδας , με μεγαλύτερη συχνότητα στον παιδιατρικό 
πληθυσμό , που ενέχουν κίνδυνο αν δεν θεραπευτούν εγκαίρως να προκαλέσουν μόνιμη 
απώλεια όρασης ενώ μέσω πιθανής θρομβοφλεβίτιδας από την οφθαλμική φλέβα μπορούν 
να εξελιχτούν σε ενδοκράνιες επιπλοκές όπως θρόμβωση σηραγγωδών κόλπων. 

Με την παρουσίαση ενός περιστατικού σκοπός είναι η εξοικείωση με τα αντίστοιχα 
απεικονιστικά ευρήματα για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση. 

Υλικό – Μέθοδοι: Αγόρι 10 ετών προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του 
νοσοκομείου με οίδημα βλεφάρου. Από το ιστορικό του αναφέρει  πρόσφατη λοίμωξη 
ανώτερου αναπνευστικού. Στην κλινική εξέταση παρουσιάζει  πρόπτωση οφθαλμού και 
επηρεασμένη οφθαλμοκινητικότητα σύστοιχα. Συστάθηκε επείγουσα αξονική τομογραφία 
οφθαλμικών κόγχων και εγκεφάλου με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό για αποκλεισμό κυτταρίτιδας 
κόγχου ή και άλλων συναφών επιπλοκών. 

Αποτελέσματα: Η αξονική τομογραφία ανέδειξε κατάληψη των ηθμοειδών κυψελών δεξιά με 
εστιακή οστική ασυνέχεια στο  παπυρώδες πέταλο του οφθαλμικού κόγχου δεξιά όπου 
εντοπίζεται  ημισελινοειδής συλλογή με περιφερική ενίσχυση και αμβλείες γωνίες με το οστικό 
τοίχωμα που παρεκτοπίζει τις παρακείμενους οφθαλμοκινητικούς μύες, ενδεικτική 
υποπεριοστικού αποστήματος. Ελέγχεται  επίσης φλεγμονώδης επινέμεση του ενδοκογχικού 
λίπους σύστοιχα. Βατές ελέγχθηκαν οι οφθαλμικές φλέβες. 

Ο ασθενής νοσηλεύτηκε με συντηρητική θεραπεία και καλή κλινική έκβαση. 

Συμπεράσματα: Η επιπλεγμένη ρινοκολπίτιδα είναι δυνητικά επικίνδυνη για τη ζωή του 
ασθενούς καθώς σχετίζεται  με σοβαρές ενδοκογχικές και ενδοκράνιες επιπλοκές. Οπότε επί 
κλινικής υποψίας απαραίτητος κρίνεται ο έλεγχος με εγκάρσια απεικόνιση για την έγκαιρη 
ανίχνευση των επιπλοκών και την έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση. 

 

 

ΗΑΑ23 
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ΗΑΑ23

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΗ ΠΑΙΔΙΑ. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μ. Παπασάββα1, Σ. Γιαννακούλα1, Μ. Γκόγκου2, Δ. Σαββίδου1, Γ. Πατρικάκος3,  
Β. Γκέτση1

1 Παιδιατρικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα
2 Παιδίατρος, Κέντρο Υγείας Κόνιτσας, Κόνιτσα 

3 ΩΡΛ Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα

Σκοπός: Η παρουσίαση 2 περιπτώσεων ανοσοεπαρκών παιδιών με λοιμώξεις από  ευκαιριακά 
παθογόνους σταφυλοκόκκους.

Υλικό-Μέθοδοι: 1o περιστατικό: Κορίτσι 18 μηνών, με απόστημα προδρόμου ρινός. Το παι-
δί είχε στενή επαφή με οικόσιτα ζώα. 2ο περιστατικό: Αγόρι 3.5 ετών, με σταφυλοκοκκικό 
αποφολιδωτικό σύνδρομο (SSSS). 

Αποτελέσματα: 1ο περιστατικό: Στην καλλιέργεια ρινικού επιχρίσματος αναπτύχθηκε 
staphylococcus sciuri.  Έγινε χειρουργική διάνοιξη και παροχέτευση του αποστήματος και ενδο-
φλέβια χορήγηση κεφουροξίμης και κλινδαμυκίνης για 9 24ωρα. 

2ο  περιστατικό: Στην καλλιέργεια αίματος αναπτύχθηκε staphylococcus capitis. Χορηγήθηκε 
ενδοφλέβια βανκομυκίνη για 14 24ωρα.  Και οι δυο ασθενείς οδηγήθηκαν σε πλήρη ίαση.

Συμπεράσματα: Οι σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις απασχολούν όλο και περισσότερο τα τελευταία 
χρόνια την ιατρική κοινότητα, κυρίως λόγω της αυξημένης ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, 
αλλά και λόγω της εμφάνισης σοβαρών λοιμώξεων από στελέχη σταφυλοκόκκου, που παλαι-
ότερα θεωρούνταν ως ευκαιριακά παθογόνα. Ο staphylococcus sciuri παλαιότερα θεωρούνταν 
ζωικό βακτηριακό είδος, που δεν ευθυνόταν για λοιμώξεις στους ανθρώπους. Σαπροφυτεί 
στο δέρμα και τους βλεννογόνους πολλών κατοικίδιων και άγριων ζώων, σε τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης και σε περιβαλλοντικές δεξαμενές, όπως το έδαφος, η άμμος, το νερό και τα έλη. 
Μπορεί να βρεθεί ως αποικιστικός οργανισμός στους ανθρώπους, με χαμηλά ποσοστά φορείας 
στο ρινοφάρυγγα, το δέρμα και την ουρογεννητική οδό. Η κλινική σημασία του για τους 
ανθρώπους φαίνεται να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς: α) το βακτήριο έχει συσχετιστεί 
με διάφορες λοιμώξεις, όπως ενδοκαρδίτιδα, περιτονίτιδα, σηπτικό σοκ, ουρολοίμωξη, 
ενδοφθαλμίτιδα, φλεγμονώδη πυελική νόσο και λοιμώξεις τραυμάτων και β) έχει προταθεί 
ότι το γονίδιο mecA των ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη στελεχών σταφυλοκόκκου προήλθε από 
έναν εξελικτικό συγγενή του ομολόγου mecA γονιδίου που έχει ταυτοποιηθεί στον s. sciuri. 
To SSSS προκαλείται από τις εξωτοξίνες που παράγονται από τον staphylococcus aureus. Μέ-
χρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί SSSS από staphylococcus capitis, έναν ευκαιριακά παθογόνο 
σταφυλόκοκκο κοαγκουλάση αρνητικό (CoNS), που βρίσκεται στην φυσιολογική χλωρίδα του 
δέρματος του ανθρώπου (στο τριχωτό της κεφαλής, λαιμό, ώτα, όσχεο) και έχει συσχετιστεί 
με ενδοκαρδίτιδα προσθετικών βαλβίδων και λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. 
Έχει όμως αναφερθεί ότι οι εντεροτοξίνες των CoNS μπορούν να προκαλέσουν επιδερμόλυση 
δρώντας σαν υπεραντιγόνα. Οι παιδίατροι οφείλουν να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα νε-
ότερα δεδομένα που αφορούν στις σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις.
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ΗΑΑ24

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α. Παπαμιχαήλ1, Μ. Χαρακίδα2,Α. Μπριασούλης3, Γ. Σέρβος4

1 Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 
2 Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-

μιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα 
3Θεραπευτική Πανεπιστημιακή Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα, Αθήνα 

4Καρδιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Αγλαΐα Κυριακού», Αθήνα

Σκοπός: Στους ενήλικες που λαμβάνουν αντινεοπλασματική θεραπεία, παρατηρείται 
καρδιοτοξικότητα. Εν αντιθέσει, τα δεδομένα για τον παιδιατρικό πληθυσμό είναι μεμονωμέ-
να. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετασθεί η βλαπτική επίδραση των αντικαρκινι-
κών φαρμάκων στο καρδιαγγειακό σύστημα των παιδιών, όπως αυτή αποτυπώνεται με την 
άνοδο των επιπέδων των καρδιακών βιοδεικτών, καθώς και να συσχετισθεί με συγκεκριμένες 
χημειοθεραπευτικές ουσίες και δόσεις.

Υλικό - Μέθοδοι: Έχουμε πραγματοποιήσει ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, η 
οποία περιλαμβάνει μελέτες που αφορούν παιδιά 0-18 ετών. Η σοβαρότητα της καρδιοτοξικής 
δράσης σημειώνεται ως συνάρτηση του βαθμού ανόδου των βιοδεικτών (τροπονίνη Ι και Τ, 
ΒΝΡ, NT-proBNP).

Αποτελέσματα: Είκοσι αμιγώς παιδιατρικές μελέτες και οκτώ με μικτό πληθυσμό (ενηλίκων και 
παιδιών) ανευρέθηκαν στην σχετική αναζήτηση και ανασκοπήθηκαν. Η κινητική της καρδιακής 
τροπονίνης και του NT-proBNP μετά από τη θεραπεία ήταν το αντικείμενο ενδιαφέροντός μας. 
Τα περισσότερα ευρήματα αφορούν ανθρακυκλίνες σε παιδιά με λευχαιμία. Ενώ η επίδραση 
του τύπου της κακοήθειας, η ηλικία στην οποία παρατηρείται η μέγιστη τοξικότητα και το 
φύλο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, τα υπάρχοντα δεδομένα υποδεικνύουν σαφή αύξηση των 
επιπέδων των καρδιακών βιοδεικτών. Όσον αφορά την τροπονίνη, αυτή αυξάνεται τις πρώτες 
90 μέρες από την συμπλήρωση του πλήρους θεραπευτικού σχήματος, με την μέγιστη τιμή να 
παρατηρείται την πρώτη βδομάδα μετά την εισαγωγική φάση της χημειοθεραπείας. Για κάθε 
1 mg/m2 αύξηση στην δόση ανθρακυκλινών, σημειώνεται αύξηση της τάξεως του 0.31%. Όσον 
αφορά το NT-proBNP, αύξηση παρατηρείται τις πρώτες 90 ημέρες, συμβαίνει μόνο σε δόσεις 
άνω των 250 mg/m2 και υποδηλώνει φτωχή πρόγνωση.

Συμπεράσματα: Από την ανασκόπηση των υπαρχουσών μελετών συμπεραίνουμε ότι: α) και 
οι τρεις κύριοι βιοδείκτες αυξάνονται σε κάποια στιγμή της θεραπείας ή και μετά το πέρας 
αυτής, β) μόνο το NT-proBNP εξακολουθεί να εμφανίζεται αυξημένο κατά την μακροπρόθεσμη 
παρακολούθηση (πέραν των 5 ετών), γ) η δόση των χημειοθεραπευτικών ουσιών επηρεάζει την 
άνοδο των καρδιακών βιοδεικτών και δ) υπάρχει σημαντική ετερογένεια μεταξύ των μελετών. 
Ο πιο αξιόπιστος δείκτης επισκόπησης της καρδιακής λειτουργίας είναι σήμερα οι νεότεροι 
καρδιακοί βιοδείκτες σε συνδυασμό με την λειτουργία strain στο υπερηχογράφημα.
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ΗΑΑ25

ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ

Ε. Λίτσου1, Γ. Ψυχογιός1,2, Π. Βεζυράκη-Αγγελίδου2, Χ. Αγγελίδης2, Π. Κούκλης2

1Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστήμων Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: H γενετική της βαρηκοΐας διαχωρίζεται σε μη συνδρομικές μορφές και σε συνδρομικές 
μορφές. Οι συνδρομικές μορφές της βαρηκοΐας υπολογίζεται ότι αποτελούν το 30% των 
περιπτώσεων με γενετική αιτιολογία και σχετίζονται με συγκεκριμένα κλινικά χαρακτηριστικά. 
Περίπου 400 σύνδρομα με βαρηκοΐα έχουν περιγραφεί και μόνο για τα 30 περίπου από αυτά 
έχει προσδιορισθεί το γενετικό αιτίο της βαρηκοΐας. Για την εύρεση του γονιδιακού τόπου στον 
οποίο οφείλεται η βαρηκοΐα που εμφανίζει κάποιος ασθενής, πρέπει να εξεταστούν πρώτα τα 
κλινικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου αυτού για μια πιο στοχευμένη ανίχνευση. 

Σκοπός: Η παρουσίαση διαφόρων συνδρόμων που συμπεριλαμβάνουν στην κλινική εικόνα 
τους τη βαρηκοΐα.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων και μελετών από τις βάσεις δεδομένων 
PubMed, PMC και Cochrane, με όρους - λέξεις κλειδιά συναφή με τον τίτλο.

Αποτελέσματα: Ανάλογα με τον τρόπο κληρονομικότητας η Συνδρομική Βαρηκοΐα διακρίνεται 
σε : α) Αυτοσωμικά επικρατής Συνδρομική Βαρηκοΐα όπου ανήκουν τα εξής σύνδρομα: 
Waardenburg, Alport, Stickler, Treacher Collins, Branchio-Oto-Renal (BOR), Νευροινωμάτωση, 
Goldenhar, Crouzon, Apert, Pfeiffer, Charge. β) Αυτοσωμικά υπολειπόμενη Συνδρομική Βαρηκοΐα 
όπου ανήκουν τα σύνδρομα: Usher, Pendred, Friedreich, Hurler, Jervell – Lange – Nielsen. γ) 
Φυλοσύνδετη Συνδρομική Βαρηκοΐα όπου συμπεριλαμβάνονται τα σύνδρομα: Hunter, Alport, 
Norrie. Στα παραπάνω σύνδρομα η βαρηκοΐα μπορεί να είναι κάθε είδους (νευροαισθητήρια, 
αγωγιμότητας ή μικτή), να κυμαίνεται από ήπιου έως σοβαρού βαθμού, να διαφέρει στους 
υπότυπους του κάθε συνδρόμου ανάλογα με τις γονιδιακές μεταλλάξεις αυτών. Συνήθως οι 
συνδεδεμένες με το Χ και οι αυτοσωμικά υπολειπόμενες μορφές έχουν την τάση να εμφανίζουν 
μεγαλύτερη σοβαρότητα δηλαδή πολύ μεγάλου βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοϊα 
προγλωσσικού τύπου απ’ότι αυτές που κληρονομούνται με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο που 
συνήθως εμφανίζονται μεταγλωσσικά και με μικρότερο σοβαρού βαθμού φαινότυπο. Οι 
μορφές αυτοσωματικής υπολειπόμενης βαρηκοΐας  οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά σε βλάβες 
του κοχλία (νευροαισθητήρια βαρηκοΐα) και συνήθως είναι οι πιο σοβαρές, σε αντίθεση με τις 
συνδρομικές μορφές βαρηκοΐας στις οποίες η απώλεια ακοής οφείλεται σε δομικές βλάβες του 
έξω ή μέσο ούς.

Συμπεράσματα: Τα παιδιά που πληρούν τα κλινικά χαρακτηριστικά των παραπάνω 
αναφερόμενων συνδρόμων πρέπει να υποβληθούν σε ακοολογικό έλεγχο για την διάγνωση 
της βαρηκοΐας και την έγκαιρη αντιμετώπισή της.
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ΗΑΑ26

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ 
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σ. Γιαννακόπουλος1,3, Ε. Θανοπούλου2, I. Γεωργίου2, Ε. Στειακάκη3, Α. Μάκης1

1Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

3Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και
Εφήβων” Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

Σκοπός: Στην Ελλάδα, λόγω του υψηλού ποσοστού φορέων αιμοσφαιρινοπαθειών είναι 
σημαντική η ανίχνευσή τους και η αναγνώριση συγκεκριμένων μεταλλάξεων καθώς και η 
συσχέτιση τους με την γεωγραφική περιοχή, ώστε να γίνει εστίαση μεταγενέστερου ελέγχου 
και να οργανωθεί καλύτερα η πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενών. Ως εκ τούτου 
διερευνήσαμε τον ευρύ παιδιατρικό πληθυσμό αλλά και σε νέους ενήλικες της Βορειοδυτικής 
Ελλάδας δημογραφικά, εργαστηριακά και με μοριακές τεχνικές.

Υλικό: Η συγκεκριμένη μελέτη είναι αναδρομική και χρησιμοποιεί δεδομένα από το αρχείο 
της Παιδιατρικής Κλινικής και του Εργαστηρίου Γενετικής του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Υλικό και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της τετραετίας 2017-2020: Δημογραφι-
κά στοιχεία, αιτία ελέγχου, αιματολογικοί δείκτες, ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, μοριακός 
έλεγχος για μεταλλάξεις στο γονίδιο α και β σφαιρίνης. Στη συνέχεια έγινε στατιστική ανάλυση 
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα SPSS Statistics for Macintosh, Version 27.0. 

Αποτελέσματα: Συνολικά καταγράφηκαν 610 περιστατικά που ελέγχθηκαν για 
αιμοσφαιρινοπάθειες από το 2017 ως και το 2020. Σε 133 περιστατικά παρατηρήθηκε παθολογική 
ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης (21.8%) ενώ 203 είχαν ευρήματα στον εργαστηριακό έλεγχο 
(33.3%). Σε 114 περιστατικά έγιναν μοριακές τεχνικές είτε για μετάλλαξη α είτε β σφαιρίνης. 57 
ασθενείς είχαν παθολογικό μοριακό έλεγχο, οι οποίοι ήταν ετερόζυγοι β θαλασσαιμίας (Ν=33, 
28.9%), φορείς α θαλασσαιμίας (Ν=12, 10.5%), ετερόζυγοι δρεπανοκυτταρικής νόσου (Ν=4, 
3.5%), ομόζυγοι β θαλασσαιμίας (Ν=3, 2.6%), διπλοί ετερόζυγοι για α και β θαλασσαιμία (Ν=2, 
1.8%), διπλοί ετερόζυγοι δρεπανοκυτταρικής-β θαλασσαιμίας (Ν=2 ,1.8%) και ένα περιστατικό 
για ομόζυγη δρεπανοκυτταρική νόσο (Ν=1, 0.9%). Η συχνότερη μετάλλαξη β σφαιρίνης ήταν η 
Codon 39 [C>T] σε 10 περιστατικά, ενώ της α σφαιρίνης η -3.7 σε 7 περιστατικά. Όσον αφορά τη 
συσχέτιση των μεταλλάξεων με τον τόπο κατοικίας η πλειοψηφία παρατηρήθηκε στην Ήπειρο 
με κυρίαρχες μεταλλάξεις β σφαιρίνης τις IVS 1.110 και δβSicillian.

Συμπεράσματα: Η αναδρομική επιδημιολογική καταγραφή στη βορειοδυτική Ελλάδα ομόζυγων 
αλλά και ετερόζυγων αιμοσφαιρινοπαθειών στον παιδιατρικό πληθυσμό και σε νέους ενήλικες 
θα συμβάλλει στην καλύτερη πρώιμη ανίχνευση φορέων, με τελικό στόχο την βελτίωση των 
συστημάτων πρόληψης και την καλύτερη ενημέρωση του πληθυσμού.
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ΗΑΑ27

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΪΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (SMA) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Α. Αναστασίου1, Α. Χριστάρα – Παπαδοπούλου2

11ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άρτας, Άρτα
2Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Η Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (ΝΜΑ) αποτελεί μία νόσο που κατατάσσεται στις νευρομυϊκές 
παθήσεις και εμφανίζεται με συχνότητα 1 προς 6000-10000 γεννήσεις. Η ασθένεια εκδηλώνεται 
εξαιτίας του εκφυλισμού του α κινητικού νευρώνα που βρίσκεται στα πρόσθια κέρατα του 
νωτιαίου μυελού και το άτομο με ΝΜΑ σταδιακά νιώθει ολοένα και μεγαλύτερη μυϊκή 
αδυναμία φτάνοντας στην παράλυση. 

Στην ΝΜΑ η επιδείνωση της λειτουργίας των αναπνευστικών μυών επισπεύδει την εμφάνιση 
αναπνευστικής ανεπάρκειας και συντελεί σημαντικά στην αύξηση της νοσηρότητας και 
θνησιμότητας των ασθενών. Ο κίνδυνος ανάπτυξης ατελεκτασίας, πνευμονίας και χρόνιας ανε-
πάρκειας του αναπνευστικού προέρχεται από την δυσκολία που δημιουργείται στην κάθαρση 
των αεραγωγών και τον μη αποτελεσματικό κυψελιδικό αερισμό. 

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων γονέων παιδιών με νωτιαία 
μυϊκή ατροφία αναφορικά με τα οφέλη της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας και του ρόλου 
του φυσικοθεραπευτή, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών.

Υλικό – Μέθοδοι: Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα μας είναι 
το ερωτηματολόγιο. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν έγκυρα και σταθμισμένα 
ερωτηματολόγια που διαμορφώθηκαν στα πρότυπα της νόσου. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο 
από 5 μέρη και το συνολικό δείγμα της έρευνας ήταν 26 γονείς και κηδεμόνες παιδιών με ΝΜΑ 
πανελλαδικά. Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πακέτο SPSSv24, πραγματοποιήθηκαν οι κατάλληλοι στατιστικοί έλεγχοι (t-test, ANOVA) καθώς 
και ο έλεγχος συσχέτισης Pearson ανάμεσα σε εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα έδειξε πως η εφαρμογή της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας έχει σαν 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της αναπνευστικής ικανότητας των παιδιών (p< 0.05), ενώ παράλληλα 
η στάση του φυσικοθεραπευτή και ο τρόπος προσέγγισης των παιδιών σχετίστηκε με την 
καλύτερη απόδοση της θεραπείας (p< 0.05). Το 73,1% των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκαν 
από τη μητέρα και ο τύπος ΝΜΑ που εμφανίζεται στα περισσότερα από τα παιδιά είναι ο Τύπος 
ΙΙ (53.8%).

Συμπεράσματα: Το συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι πως η αναπνευστική 
φυσικοθεραπεία βελτιώνει την ποιότητα ζωής των παιδιών με νωτιαία μυϊκή ατροφία, ενώ 
καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της μεθόδου αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου 
φυσικοθεραπευτή.



49


