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Σοφία Τσαμπούρη
Δημήτριος Ράλλης

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

31o Ετήσιο Συνέδριο:

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 14.00-15.00

ΠΑ01
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ
Θεοδώρα Κούγια, Σάββας Ιορδανίδης, Ηλιάνα Αλεξανδρίδου,
Ξανθίππη Τοπαλίδου, Αθανάσιος Μπεζιλιώτης, Παναγιώτης Χατζηδάμος,
Βαΐτσα Βλάχου, Μιχαήλ Χασάπης, Αικατερίνη Λιάνα
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, Κοζάνη
Σκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού με βλεννοαιματηρές κενώσεις που οφείλονται σε
Shigella.
Υλικό-Μέθοδοι: Κορίτσι 8 ετών προσήλθε λόγω διαρροϊκών κενώσεων, περίπου 5-6/ημέρα,
με πρόσμιξη αίματος, από 5ημέρου. Με συνοδό κοιλιακό άλγος, χωρίς εμπύρετο. Ελεύθερο
ιστορικό.
Από την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε όψη πάσχοντος, επίχριστη γλώσσα και ξηροί
βλεννογόνοι, διάχυτο κοιλιακό άλγος και αυξημένοι εντερικοί ήχοι. Λοιπά κφ.
Ελήφθη εργαστηριακός έλεγχος, δείγμα PCR για SARS-CoV-2, γενική ούρων, Mayer
κοπράνων, μικροσκοπική, παρασιτολογική και καλλιέργεια κοπράνων.
Αποτελέσματα: Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθη: Hb: 15g/dl, Hct: 42,2%, WBCs:
14610/μl με Neu: 63,6%, PLTs: 293.000/μl και K+: 3,4mmol/l, Na+: 130mmol/l, urea: 17mg/dl, Cre:
0,6mg/dl, SGOT: 25IU/l, SGPT: 32IU/l, CRP: 12,4mg/dl, αμυλάση: 196IU/l, Glu: 106mg/dl, PT:
12,8sec, INR: 1,1, aPTT: 23,6sec, d-dimers: 347ng/ml. Γενική ούρων (ΕΒ: 1002, pH: 7, πυοσφαίρια
10-15 κ.ο.π., οξόνη (+)), Mayer κοπράνων (+), μικροσκοπική (άφθονα πυοσφαίρια και ερυθρά),
παρασιτολογική (-).Έγινε διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών και της αφυδάτωσης. Το
παιδί κατά τη νοσηλεία συνέχιζε να εμφανίζει διαρροϊκές κενώσεις, 9 επεισόδια σε 8 ώρες.
Επαναλήφθηκε εργαστηριακός έλεγχος στο 12ωρο: Na+: 130mmol/l, K+: 3,3mmol/l,
Αμυλάση: 188mg/dl, CRP: 12,6mg/dl και καλύφθηκε με αντιβιοτική αγωγή azithromycin και
προβιοτικά per os. Η ασθενής εμφάνισε βελτίωση των κενώσεων το τρίτο 24ωρο νοσηλείας,
διορθώθηκαν οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές και οι δείκτες φλεγμονής ήταν σε πτωτική
πορεία. Η καλλιέργεια κοπράνων απομόνωσε Shigella group, ανθεκτικό σε amikacin,
ampicillin, cefalotin, cefoxitin, gentamycin, ticarcillin, tobramycin και μέτρια ευαίσθητο σε
amoxicillin/clavulanic acid.
Συμπεράσματα: Η διάγνωση περιλαμβάνει κλινικά σημεία και συμπτώματα, όπως πυρετό,
κοιλιακό άλγος, τεινεσμό, βλεννοαιματηρές κενώσεις και για να επιβεβαιωθεί είναι
απαραίτητη η καλλιέργεια κοπράνων ή απομόνωση του παθογόνου με PCR. Η μέση διάρκεια
συμπτωμάτων είναι 7 ημέρες. Η θεραπεία εξαρτάται από την κλινική εικόνα και περιλαμβάνει,
εκτός από ενυδάτωση, σε σοβαρές περιπτώσεις ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή
(κεφτριαξόνη με 50mg/kg για 5 ημέρες ή σιπροφλοξασίνη 10mg/kg κάθε 12 ώρες για 3-5
ημέρες), ενώ σε μέτριας βαρύτητας εκδηλώσεις μπορεί να ληφθεί αντιβιοτική αγωγή από του
στόματος (αζιθρομυκίνη). Η πρόληψη είναι απαραίτητη για αυτό και πρέπει να απομονώνεται
ο ασθενής και να τηρούνται τα μέτρα ατομικής υγιεινής.
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ΠΑ02
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ COVID-19
ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Χρυσούλα Κοσμέρη, Μαρία Κωσταρά, Παρθένα Καριπίδου,
Μαριάννα Δεληγεωργοπούλου, Αικατερίνη Ζιώγα, Καλλιόπη Γιαννακάκη,
Ελένη Δομούζογλου, Στεφανία Μακαρίου, Σοφία Τσαμπούρη, Αλέξανδρος Μάκης,
Αικατερίνη Σιώμου
Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός: Επειδή η πανδημία είναι σε εξέλιξη, κρίθηκε σκόπιμη η συνεχής καταγραφή της
κλινικοεργαστηριακής εικόνας παιδιών με Covid-19.
Υλικό-Μέθοδοι: Αναδρομική ανάλυση των δεδομένων παιδιών που νοσηλεύθηκαν στη
Μονάδα Αναφοράς Λοιμωδών Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων από την έναρξη της πανδημίας ως τις 31/12/2021.
Αποτελέσματα: Νοσηλεύθηκαν 76 παιδιά, ηλικίας 10 ημερών έως 16 ετών (νεογνά 9%, βρέφη
32%, προνήπια 20%, 4-8 ετών 18%, 9-16 ετών 22%) και το 42% ήταν αγόρια. Το 48,7% των
ασθενών διακομίσθηκε από άλλο νοσοκομείο της βορειοδυτικής Ελλάδας. Η μέση διάρκεια
νοσηλείας ήταν 5 ημέρες. Το 14% των παιδιών είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα. Η πλειοψηφία
των παιδιών είχε ήπια συμπτωματολογία, με πιο συχνά συμπτώματα το εμπύρετο, βήχα και
ρινίτιδα, εμέτους και διάρροιες. Παρατηρήθηκαν μεμονωμένα περιστατικά πυρετικών
σπασμών, παροδικής υμενίτιδας του ισχίου και πλειοκύττωσης του ΚΝΣ. Πνευμονία
διαπιστώθηκε στο 9% των περιστατικών, ενώ οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις παρατηρήθηκαν σε
παιδιά ηλικίας 13-16 ετών, το διάστημα 10/21-12/21, εκ των οποία η πλειοψηφία είχε υποκείμενο
νόσημα, ενώ καταγράφηκε και ένα περιστατικού εφήβου με σοβαρή πνευμονία χωρίς
υποκείμενο νόσημα αλλά με αυξημένο ΒΜΙ. Το πιο σοβαρό περιστατικό αφορούσε κορίτσι 13
ετών με υποκείμενη βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου ΙΙΙ η οποία διασωληνώθηκε και
διακομίσθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω εμφάνισης σοβαρής αναπνευστικής
δυσχέρειας. Από τον εργαστηριακό έλεγχο δεν ανευρέθηκε σοβαρή διαταραχή της
νεφρικής, καρδιακής ή ηπατικής λειτουργίας ή της πήξης. Ήπια τρανσαμινασαιμία
παρατηρήθηκε στο 14%, ουδετεροπενία στο 18% και λεμφοπενία στο 13%. Στο 49% των
ασθενών πραγματοποιήθηκε ακτινογραφία με ευρήματα κυρίως περιβρογχικών παχύνσεων
στο 21% και διηθημάτων στο 12%. Κανένα παιδί δεν είχε παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Θεραπεία με remdesivir και κορτικοστεροειδή (με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες)
χορηγήθηκαν σε 3 παιδιά εφήβων με σοβαρή νόσο. Από τις απώτερες επιπλοκές
παρατηρήθηκε άνοση θρομβοπενία σε κορίτσι 13 ετών ένα μήνα μετά τη λοίμωξη.
Συμπεράσματα: Τα παιδιά με Covid-19 είχαν ήπια συμπτώματα και καλή έκβαση στην
πλειοψηφία των περιστατικών. Παρ' όλα αυτά τους τελευταίους μήνες του 2021
παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός παιδιατρικών περιστατικών και περιπτώσεις σοβαρής
πνευμονίας και αναπνευστικής δυσχέρειας.
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ΠΑ03
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ COVID-19
ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Χρυσούλα Κοσμέρη, Μαρία Κωσταρά, Παρθένα Καριπίδου,
Μαριάννα Δεληγεωργοπούλου, Αικατερίνη Ζιώγα, Καλλιόπη Γιαννακάκη,
Ελένη Δομούζογλου, Στεφανία Μακαρίου, Σοφία Τσαμπούρη, Αικατερίνη Σιώμου,
Αλέξανδρος Μάκης
Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός: Η πανδημία από τον Covid-19 είναι ακόμη σε εξέλιξη και προσβάλλει τον παιδιατρικό
πληθυσμό με ποικίλες εκδηλώσεις που αφορούν και το αιμοποιητικό σύστημα. Σκοπός της
παρούσας καταγραφής είναι η ανάλυση των αιματολογικών εκδηλώσεων παιδιών με Covid19.
Υλικό και μέθοδοι: Συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν αναδρομικά τα δεδομένα των παιδιών
που νοσηλεύθηκαν με Covid-19 από την έναρξη της πανδημίας ως τον Δεκέμβριο του 2021 σε
μία Μονάδα Αναφοράς Λοιμωδών Παίδων.
Αποτελέσματα: Νοσηλεύθηκαν συνολικά 76 παιδιά, ηλικίας 10 ημερών έως 16 ετών (νεογνά
9%, βρέφη 32%, προνήπια 20%, 4-8 ετών 18%, 9-16 ετών 22%), εκ των οποίων το 42% ήταν
αγόρια. Η πλειοψηφία των παιδιών είχε φυσιολογικό αριθμό λευκοκυττάρων και τιμές
αιμοσφαιρίνης, ενώ κανένα παιδί δεν είχε διαταραχή των αιμοπεταλίων. Η πιο συχνή
διαταραχή των λευκών αιμοσφαιρίων ήταν η ουδετεροπενία που παρατηρήθηκε στο 18% και
έπειτα η λεμφοπενία στο 13%. Αυξημένα d-dimers παρατηρήθηκαν κυρίως σε παιδιά κάτω
των 3 ετών. Οι αιματολογικές παράμετροι ανά ηλικιακή ομάδα φαίνονται αναλυτικά στον
Πίνακα 1. Στη βρεφική ηλικία πιο συχνά παρατηρούμενη αιματολογική διαταραχή ήταν η
ουδετεροπενία, στα παιδιά ηλικίας 1-8 ετών ήταν πιο συχνή η λευκοπενία και η
ουδετεροπενία, ενώ σε ηλικία άνω των 8 ετών και κυρίως σε εφήβους ήταν πιο συχνή η
λεμφοπενία. Παρατηρήθηκαν 3 περιπτώσεις παιδιών ηλικίας 13 με 16 ετών με σοβαρή
λοίμωξη από Covid-19, εκ των οποίων το ένα παιδί έχρηζε διασωλήνωσης. Σε αυτές τις 3
περιπτώσεις παρατηρήθηκε σοβαρή λευκοπενία, με σοβαρή ουδετεροπενία και λεμφοπενία.
Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των παιδιών είχε φυσιολογικό αριθμό λευκοκυττάρων και το
ποσοστό των παιδιών που είχε λεμφοπενία ή ουδετεροπενία ήταν μικρό, το οποίο συνάδει και
με την ήπια κλινική εικόνα των παιδιών και τη μη εμφάνιση επιπλοκών από τη λοίμωξη. Οι
σοβαρές περιπτώσεις εμφάνισαν σοβαρή λευκοπενία, ουδετεροπενία και λεμφοπενία.
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ΠΑ04
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Μαρία Μπουκουβάλα1, Φωτεινή Ζαλακώστα1, Εύη Μαμακή2,
Δήμητρα Μπόσμου1, Βασιλική Βασσαρά1, Αριστοτέλης Παπαγεωργίου1,
Βάσω Αγγέλη1, Νικόλαος Τζιάκης1, Ιουλιανή Κούλλουρου2, Κωνσταντίνος Κώτσης1
1

Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ιωαννίνων, Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,
Ιωάννινα
2
Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα», Ιωάννινα
Σκοπός: Η διερεύνηση των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων κατά τη διάρκεια του
πρώτου κύματος της πανδημίας στη συναισθηματική κατάσταση και τις καθημερινές
συμπεριφορές των παιδιών με ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές.
Υλικό – Μέθοδος: Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα της πανελλαδικής πολυκεντρικής
μελέτης HOPE(Hellenic cOvid ImPact survEy). Σε 90 γονείς παιδιών με ειδικές αναπτυξιακές
διαταραχές (διαταραχές λόγου, κινητικής λειτουργίας, μαθησιακές διαταραχές) που
διέμεναν στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, χορηγήθηκαν, κατά το διάστημα Μάιος –
Ιούνιος 2020, διαδικτυακά ερωτηματολόγια διερεύνησης της συναισθηματικής κατάστασης
των παιδιών τους που αφορούσαν σε 3 μήνες πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια των
περιοριστικών μέτρων (lockdown). Παρουσιάζονται τα περιγραφικά δεδομένα και
διερευνώνται οι αλλαγές πριν και κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων με κατά ζεύγη
t-test.
Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτέλεσαν 90 γονείς παιδιών (50 αγόρια και 40 κορίτσια) με μέση
ηλικία 7.9±2.8. Κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown τα παιδιά παρουσίασαν αλλαγές στον
ύπνο, μεγαλύτερη ενασχόληση με την τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια καθώς και
μειωμένη σωματική άσκηση συγκριτικά με 3 μήνες πριν την πανδημία. Επιπλέον, εμφάνισαν
μειωμένη απόλαυση από τις δραστηριότητες τους, μεγαλύτερη λύπη και μεγαλύτερο αίσθημα
μοναξιάς. Γενικά, η συνολική τους συναισθηματική κατάσταση φάνηκε να επιδεινώνεται
(p=0.001) ενώ και οι καθημερινές τους συμπεριφορές εμφάνισαν μεγάλη μετατόπιση προς τη
μεριά της επιδείνωσης (p=0.000).
Συμπεράσματα: Κατά τη διάρκεια του πρώτου διαστήματος των περιοριστικών μέτρων,
παρατηρήθηκε αύξηση στα συμπτώματα ψυχικής υγείας σε παιδιά με ειδικές αναπτυξιακές
διαταραχές. Παράλληλα οι γονείς ανέφεραν επιδείνωση στη λειτουργικότητα του παιδιού
τους σε αρκετούς τομείς των καθημερινών συμπεριφορών. Το κλείσιμο των σχολείων, η
κοινωνική απομόνωση, η διακοπή δραστηριοτήτων και ο αποκλεισμός από το ευρύτερο
οικογενειακό δίκτυο πιθανώς να αποτελούν τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη
συναισθηματική επιβάρυνση των παιδιών. Η καθοδήγηση των γονέων και ο σχεδιασμός
προληπτικών παρεμβάσεων, στοχευμένοι σε παιδιά με ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές
μοιάζουν απαραίτητοι με σκοπό τη αποτροπή της αύξησης των συμπτωμάτων ψυχικής υγείας.
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ΠΑ05
COVID-19: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Θεοδώρα Κούγια, Σάββας Ιορδανίδης, Παναγιώτης Χατζηδάμος,
Ξανθίππη Τοπαλίδου, Βαΐτσα Βλάχου, Ηλιάνα Αλεξανδρίδου,
Αθανάσιος Μπεζιλιώτης, Μιχάλης Χασάπης, Αικατερίνη Λιάνα
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, Κοζάνη
Σκοπός: Η επιδημιολογική αποτύπωση της πανδημίας Covid-19 στον παιδιατρικό πληθυσμό
της Κοζάνης.
Υλικό-Μέθοδοι: Εξετάστηκαν 2066 παιδιά (1142 άρρενα, 924 θήλεα), ηλικίας 0-16 ετών, που
παρουσίασαν συμπτωματολογία πιθανή για λοίμωξη από SARSCoV-2 είτε ήταν στενές
επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από 03/2020 έως 12/2021. Η ανίχνευση των
κρουσμάτων έγινε με RT-PCR για SARSCoV-2.
Αποτελέσματα: Συνολικά βρέθηκαν θετικά στον SARS CoV-2 444 παιδιά με αναλογία Α/Θ:
51,4%-48,6% (228 άρρενα-216 θήλεα). Το 33,1% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 12-16 ετών (147), το
47,3% στην ομάδα 6-11 ετών (210), το 13,7% στην ομάδα 1-5 ετών (61) και το 5,9% στην ομάδα 012 μηνών (26). Μέχρι το καλοκαίρι 2021 τα συνολικά κρούσματα ήταν 109. Το φθινόπωρο 2021
οι νέες μολύνσεις ήταν 103 (σύνολο 212), ενώ μόνο το Δεκέμβριο 2021 μολύνθηκαν άλλα 232
παιδιά (σύνολο 444). Συμπτωματολογία εμφάνισαν 335 παιδιά, με προεξάρχον σύμπτωμα τον
πυρετό (n=251) και δευτερεύον το βήχα (n=70), ενώ ασυμπτωματικά ήταν 109 (24,5%). Μόλις
36/444 χρειάστηκαν νοσηλεία και αναφέρονται 2 περιστατικά MIS-C.
Συμπεράσματα: Η Covid-19 προσβάλλει τα παιδιά προκαλώντας, κατά κανόνα, ήπια νόσηση
και η επίπτωσή της ακολουθεί την πορεία των επιδημικών εξάρσεων των ενηλίκων. Μικρό
ποσοστό παιδιών χρειάζεται υποστήριξη, κυρίως βρέφη και μικρά νήπια ενώ οι επιπλοκές
είναι η πνευμονία και το MIS-C.
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ΠΑ06
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ HENOCH-SCHONLEIN ΕΠEITA COVID ΛΟΙΜΩΞΗΣ
Κούγια Θεοδώρα, Μπεζιλιώτης Αθανάσιος, Ιορδανίδης Σάββας,
Χατζηδάμος Παναγιώτης, Τοπαλίδου Ξανθίππη, Βλάχου Βαΐτσα,
Αλεξανδρίδου Ηλιάνα, Χασάπης Μιχάλης, Λιάνα Αικατερίνη
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο», Κοζάνη
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με πορφυρικό εξάνθημα μετά από λοίμωξη Covid-19
Υλικό-Μέθοδοι: Θήλυ,9 ετών, σχολικής ηλικίας εξετάσθηκε στα ΤΕΠ Παιδιατρικής Κλινικής με
αναφερόμενη εικόνα εξανθήματος-οιδήματος στα κάτω άκρα στο ύψος της ποδοκνημικής
άρθρωσης δίχως εμφάνιση εμπυρέτου/λοιπής συμπτωματολογίας. Από την κλινική εξέταση
προκύπτει εικόνα πορφυρικού εξανθήματος στα κάτω άκρα άμφω με συνοδό οίδημα κυρίως
στην ΑΡ ποδοκνημική άρθρωση καθώς και ελάχιστο περιορισμό κινητικότητας.Λοιπή κλινική
εξέταση κατά συστήματα απολύτως φυσιολογική.
Ελήφθη εργαστηριακός έλεγχος(γενική αίματος,βιοχημικός,πηκτικός μηχανισμός,ΤΚΕ,γενική
ούρων, ΑΝΑ,Rf,C3,C4,έλεγχος ανοσοσφαιρινών)
Εκ του ιστορικού αναφέρεται λοίμωξη Covid-19 προ 20ημέρου.
Αποτελέσματα: WBCs=5,96 x 103 /μl,NE%=37%,LYMPH%=51%,RBCs=5,09 x 106/μl, HB=13,9
g/dl, ΗΤ%=41,7%,PLTs=293 x 103 /μl,Τ.Κ.Ε.=6 mm/hr, CRP=0,04 mg/dl,LDH=273 IU/L,SGOT=22
IU/L,SGPT=13IU/L,Ολικά λευκώματα=7,2 g/dl,Λευκωματίνη=4,7 g/dl, Γενική εξέταση
ούρων:ΕΒ=1021,Ph=8 ,λεύκωμα (+), νιτρώδη(-),πυοσφαίρια 0-1 κοπ,ΑΝΑ,Rf,C3,C4,έλεγχος
ανοσοσφαιρινών : κφ
Η εικόνα εξανθήματος-οιδήματος υποχώρησε σταδιακά μέσα στις επόμενες ημέρες δίχως
περιοχική επέκταση και κατά την κλινική επανεκτίμηση διαπιστώθηκε πλήρης ύφεση
συμπτωματολογίας και διενεργήθηκαν με επαναλαμβανόμενες εξετάσεις γενικής ούρων
καθώς και Mayer κοπράνων(-).
Συμπεράσματα: Η πορφύρα Henoch-Schönlein,κατάσταση κατά την οποία φλεγμαίνουν τα
τριχοειδή είναι μια αρκετά συχνή αγγειίτιδα στα παιδιά. Η πορφύρα Henoch-Schonlein (HSP)
είναι αυτοάνοση αγγειΐτιδα από υπερευαισθησία, επαγόμενη από την IgA και
χαρακτηριζόμενη κλινικά από πορφυρικό εξάνθημα κυρίως στα κάτω άκρα, κοιλιακό πόνο ή
νεφρική προσβολή και αρθρίτιδα και στο συγκεκριμένο περιστατικό ,πιθανώς επαγόμενη από
την λοίμωξη CoVid-19.
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31o Ετήσιο Συνέδριο:

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 14.00-15.00

ΠΑ07
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Αλεξία Παπαθεοδωροπούλου1,2, Άρης Μπερτζουάνης1,
Ανδρέας Ηλιάδης2, Σωτήριος Φούζας1
1
2

Παιδοπνευμονολογική Μονάδα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Σκοπός: Η παρατεταμένη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου στα παιδιά έχει εγείρει
κατά καιρούς ανησυχίες. Μελέτες στους ενήλικες δεν έχουν αναδείξει σημαντικές
επιπτώσεις στις καρδιοαναπνευστικές παραμέτρους, αλλά παραμένει άγνωστο εάν ισχύει το
ίδιο και για την παιδική ηλικία. Σκοπός της μελέτης ήταν ο έλεγχος των επιδράσεων της
μάσκας προσώπου στη φυσιολογία της αναπνοής στα παιδιά, τόσο κατά την ηρεμία όσο και
κατά τη σύντομη σωματική άσκηση.
Υλικό - Μέθοδοι: Αυτή η προοπτική μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Παιδοπνευμονολογική
Μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών σε παιδιά ηλικίας 7-14 ετών. Μετά από
διάστημα ηρεμίας 6 λεπτών, ακολούθησε πρωτόκολλο καρδιοαναπνευστικής κόπωσης
(CPET) αυξανόμενου έργου και διάρκειας 7 λεπτών, με καταγραφή κορεσμού οξυγόνου
(SpO2), σφύξεων (HR), τελο-εκπνευστικής συγκέντρωσης CO2 (EtCO2) και αναπνοών (RR).
Πριν και μετά την CPET μετρήθηκε η μέγιστη εισπνευστική και μέσο-εισπνευστική ρινική ροή
(nPIF και nMIF, αντίστοιχα). Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν δύο CPET, ένα χωρίς μάσκα
και ένα με χειρουργική μάσκα, με τυχαία σειρά και με διάλειμμα 45 λεπτών. Στο τέλος του
κάθε πρωτοκόλλου συμπληρωνόταν ειδική κλίμακα δυσφορίας. Η CPET με μάσκα
περιλάμβανε επίσης συνεχή καταγραφή θερμοκρασίας και υγρασίας εντός της μάσκας.
Αποτελέσματα: Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από 11 παιδιά (στόχος 30) ηλικίας 11,8 ±2,3
ετών (εύρος 7,6-14 έτη). Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στα SpO2, HR, EtCO2 και RR (Εικόνα 1Α).
Ο βαθμός δυσφορίας ήταν υψηλότερος με τη μάσκα (21,1 ±5,1 έναντι 14,7 ±3,8, P=0,001), ενώ η
άσκηση με μάσκα οδήγησε σε μεγαλύτερη αύξηση των nPIF και nMIF (Εικόνα 1Β). H
αισθανόμενη θερμοκρασία αυξήθηκε από τους 20,9 ±0,7 oC στους 39,8 ±8,3 oC στα 6 λεπτά
ηρεμίας, και έφτασε τους 40,6 ±8oC στο τέλος της CPET.
Συμπεράσματα: Η χρήση απλής χειρουργικής μάσκας προσώπου δεν επηρεάζει τις
καρδιοαναπνευστικές παραμέτρους κατά την ηρεμία ή τη σύντομη άσκηση μέτριας και
υψηλής έντασης στα παιδιά. Η αισθανόμενη δυσφορία είναι αποτέλεσμα της σημαντικής
μεταβολής του μικροκλίματος στην είσοδο του αεραγωγού.
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31o Ετήσιο Συνέδριο:

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου

Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, 08.30-09.30

ΠΑ08
ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑ ΝΕΟΓΝΩΝ - ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΓΟΝΕΩΝ
Άρτεμις Γιώτσα, Ιωάννα Ιωάννου
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός: Η εκτίμηση των επιπέδων του άγχους και της κατάθλιψης των γονέων που γέννησαν
πρόωρα νεογνά.
Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα διεξήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου».
Το δείγμα αποτέλεσαν 40 ζευγάρια ελληνικής καταγωγής, των οποίων τα νεογνά είχαν ΒΓ< 1750
gr και ΗΚ< 34 εβδομάδες. Τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους συμμετέχοντες της μελέτης
ήταν: i) η κλίμακα Επιλόχειας Κατάθλιψης του Εδιμβούργου (EPDS) και ii) η κλίμακα Άγχους του
C. D. Spielberger (STAI). Οι μετρήσεις έγιναν την 3η - 4η ημέρα ζωής των νεογνών (1η μέτρηση),
την 20η - 25η ημέρα ζωής τους (2η μέτρηση) και τέλος πριν την έξοδο τους από τη Μονάδα
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) (3η μέτρηση). Για τη σύγκριση ποσοτικών μεταβλητών
μεταξύ των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Wilcoxon-signed rank test.
Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι το ποσοστό κατάθλιψης των μητέρων μειώθηκε σημαντικά στην 3η
μέτρηση (50,0%) σε σύγκριση με την 1η και 2η μέτρηση (80,0% και 72,5% αντίστοιχα).
Επιπρόσθετα, το ποσοστό κατάθλιψης των πατέρων μειώθηκε στην 3η μέτρηση (25,0%) σε
σύγκριση με την 1η μέτρηση (45,0%). Η βαθμολογία στο STAI για το προσωρινό άγχος στις
μητέρες ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην 1η μέτρηση (Μέση τιμή±SD: 50,55±11,5) σε σχέση με
την 2η (Μέση Τιμή±SD: 45,23±11,4) και την 3η (Μέση Τιμή 46,37±10,6). Παρόμοια ήταν η διακύμανση
της βαθμολογίας στο STAI για το Άγχος Προδιάθεσης, όπου καταγράφηκε σημαντικά
μεγαλύτερη στην 1η μέτρηση σε σχέση με την 2η και την 3η (p<0.05). To άγχος στην 3η μέτρηση
των μητέρων ήταν στα ίδια επίπεδα με την 2η μέτρηση. Επίσης, το προσωρινό άγχος στους
πατέρες ήταν σημαντικά μεγαλύτερο κατά την την 3η - 4η ημέρα ζωής των νεογνών συγκριτικά
με τις άλλες δύο μετρήσεις (p<0.01), ενώ το Άγχος Προδιάθεσης δεν μεταβλήθηκε σημαντικά.
Συμπεράσματα: Η γέννηση ενός πρόωρου νεογνού αποτελεί στρεσογόνο παράγοντα και για
τους δυο γονείς. Τα αρνητικά συναισθήματα, το άγχος, η αγωνία για το νεογνό τους, τους
καθιστά ευάλωτους και ψυχικά ασταθείς.
Η μελέτη έχει σαν στόχο να αναδείξει τη σπουδαιότητα του θεσμού ομάδων περιγεννητικής
υποστήριξης γονέων, των οποίων τα νεογνά νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ, ώστε να
αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα συμπτώματα που αφορούν στην ψυχική τους υγεία.
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ΠΑ09
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ
ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΑ ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Μαργαρίτα Παπασάββα1 , Αντώνιος Βλάχος2, Θεόδωρος Γουβιάς3,
Μαρία Μπαλτογιάννη3, Δημήτριος Κώτσης3, Βασιλική Γκέτση1
1

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα
Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,
Ιωάννινα
2

Σκοπός: Περιγραφή δύο περιπτώσεων υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας (ΥΤ) σε τελειόμηνα νεογνά,
που διαπιστώθηκε αμέσως μετά τη γέννηση, με διαφορετική αιτιολογία, έκβαση και αντιμετώπιση.
Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
Υλικό/Μέθοδοι: Το πρώτο νεογνό ήταν πρωτότοκο, τελειόμηνο, θήλυ, φυσιολογικού βάρους
γέννησης, μη συγγενών γονιών, που γεννήθηκε με καισαρική τομή (ΚΤ) λόγω μη εξέλιξης
τοκετού, χωρίς ανάγκη ανάνηψης. Η ταχυκαρδία διαπιστώθηκε κλινικά άμεσα μετά τη γέννηση,
έγινε ΗΚΓ όπου επιβεβαιώθηκε η ΥΤ και χορηγήθηκε μια δόση αδενοσίνης ενδοφλέβια με
άμεση ανταπόκριση. Στο ΗΚΓ που ακολούθησε αναδείχτηκε σύνδρομο Wolf-Parkinson-White
(WPW) και το νεογνό παραπέμφθηκε για παιδοκαρδιολογική παρακολούθηση. Το δεύτερο
νεογνό ήταν τριτότοκο, τελειόμηνο, θήλυ, φυσιολογικού βάρους γέννησης, μη συγγενών γονιών,
που γεννήθηκε με ΚΤ λόγω δις προηγηθείσας ΚΤ. Μετά την αρχική ανάνηψη διαπιστώθηκε κλινικά
ταχυκαρδία και έγινε άμεσα ΗΚΓ όπου αναδείχθηκε ΥΤ. Χορηγήθηκε ενδοφλέβια αδενοσίνη 4
φορές με τιτλοποίηση της δοσολογίας ως την ανώτερη δόση με παροδική μόνο υποχώρηση της
ΥΤ και επανέναρξη. Το νεογνό διακομίστηκε σε ΜΕΝΝ για παιδοκαρδιολογική παρακολούθηση.
Αποτελέσματα: Το υπερηχογράφημα καρδιάς του πρώτου νεογνού ήταν φυσιολογικό. Το
σύνδρομο WPW είναι γνωστός και καλά αναγνωρισμένος λόγος ΥΤ και η πρόγνωσή του είναι
συνήθως καλοήθης γιατί στην πλειονότητα των βρεφών το δεμάτιο απορροφάται αυτόματα
εντός του πρώτου έτους ζωής. Το δεύτερο νεογνό αντιμετωπίστηκε με ενδοφλέβια προκαϊναμίδη
με ταυτόχρονη έναρξη προπρανολόλης per os, που συνεχίστηκε και μετά την έξοδό του από τη
ΜΕΝΝ. Το υπερηχογράφημα καρδιάς ήταν φυσιολογικό. Τα νεογνά παρέμειναν αιμοδυναμικά
σταθερά και δεν χρειάστηκε η χρήση συγχρονισμένης απινίδωσης.
Συμπεράσματα: Η ΥΤ είναι μια σχετικά συχνή αρρυθμία στα νεογνά, που μπορεί να διαρκεί από
λίγα λεπτά ως αρκετές ώρες. Μπορεί να αναταχθεί αυτόματα, με χειρισμούς ή με χορήγηση
φαρμάκων. Σε περίπτωση αιμοδυναμικής αστάθειας συνιστάται συγχρονισμένη απινίδωση.
Οφείλεται συνήθως σε παραπληρωματικό δεμάτιο και η πρόγνωσή της είναι καλή στις
περισσότερες περιπτώσεις. Οι γονείς εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν τα σημεία και να εκτιμούν
τις σφύξεις του παιδιού, καθώς και να κάνουν όλους τους μη φαρμακευτικούς χειρισμούς που
είναι κατάλληλοι για την ηλικία. Η παρουσία απινιδωτών στη ΜΕΝΝ κρίνεται απαραίτητη.
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ΠΑ10
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΩΣ ΒΑΡΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Φωτεινή Μπαλωμένου1, Δημήτριος Ράλλης1, Φίλιππος Ευαγγέλου1, Άννα Ζήση1, Καλλιόπη
Μπαλωμένου1, Νικόλαος Τσέκας1, Μερόπη Τζούφη2, Αικατερίνη Σιώμου2, Βασίλειος Γιάπρος1
1

Νεογνολογική Κλινική, Τομέας Υγείας του Παιδιού, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Παιδιατρική Κλινική, Τομέας Υγείας του Παιδιού, Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ιωάννινα
Σκοπός: Το αποκλίνον βάρος γέννησης, ως δείκτης της ενδομήτριας καθυστέρησης της
αύξησης, έχει συσχετιστεί με διαταραχές στη σύνθεση του σώματος κατά την παιδική ηλικία
και την εκδήλωση παχυσαρκίας, ωστόσο τα δεδομένα παραμένουν ασαφή. Σκοπός μας στην
παρούσα μελέτη ήταν να εξετάσουμε εάν το χαμηλό βάρος γέννησης για την ηλικία κύησης
(small for gestation, SGA) σχετίζεται με την σύνθεση του σώματος κατά την παιδική ηλικία,
σταθμισμένο για πολλαπλούς περιγεννητικούς και νεογνολογικούς παράγοντες.
Υλικό και Μέθοδοι: Μια προοπτική μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιακή
Νεογνολογική Κλινική, συμπεριλαμβάνοντας 636 παιδιά: 106 που γεννήθηκαν SGA και 530
που γεννήθηκαν με κανονικό βάρος για την ηλικία κύησης (appropriate for gestation, AGA),
στην ηλικία των 7-10 ετών. Εκτιμήθηκαν τα ανθρωπομετρικά στοιχεία, ο δείκτης μάζας
σώματος (body mass index, BMI) το πάχος των δερματικών πτυχών και η σύνθεση του
σώματος με την ανάλυση βιοηλεκτικής αντιστασιομετρίας (BIA). Όσον αφορά στους
περιγεννητικούς και νεογνολογικούς παράγοντες, καταγράφηκαν η διάρκεια κύησης, το
φύλο, το κοινωνικό επίπεδο, οι διατροφικές συνήθειες, η καθημερινή άσκηση.
Αποτελέσματα: Στη μέση ηλικία των εννέα ετών, τα παιδιά που είχαν γεννηθεί SGA είχαν
χαμηλότερο BMI (0.26±0.89 vs 0.46±0.84 z-scores, p<0.05) αλλά συγκρίσιμη περίμετρο
κοιλιάς. Τα παιδιά που είχαν γεννηθεί SGA είχαν χαμηλότερη άλιπη μάζα (24± 6.6kg έναντι
25.6±6.4kg p<0.10), αλλά συγκρίσιμη λιπώδη μάζα και ποσοστό (%) λιπώδους μάζας
συγκριτικά με τα παιδιά που είχαν γεννηθεί AGA.
Το αποκλίνον βάρος γέννησης σχετίστηκε ισχυρά αρνητικά με τον δείκτη μάζας σώματος
(BMI) (beta=-2.33, OR=0.70, p=0.019) και την άλιπη μάζα (beta=-2.43, OR=0.95, p=0.01).
Συμπεράσματα: Το αποκλίνον βάρος γέννησης σχετίστηκε ισχυρά με διαταραχές της
σωματοδομής στην παιδική ηλικία, και συγκεκριμένα με αναλογικά αυξημένη λιπώδη μάζα με
πιο κεντρογενή κατανομή του λίπους, παρόλη την μειωμένη άλιπη μάζα.
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ΠΑ11
Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Ράλλης1, Μαρία Μπαλτογιάννη1, Νίκη Δερμιτζάκη1,
Φωτεινή Μπαλωμένου1, Ελένη Παπαστεργίου1, Ελένη Μαραγκουδάκη1, Αικατερίνη Σιώμου2,
2
2
1
Σοφία Τσαμπούρη , Αλέξανδρος Μάκης , Βασίλειος Γιάπρος
1

Νεογνολογική Κλινική, Τομέας Υγείας του Παιδιού, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Παιδιατρική Κλινική, Τομέας Υγείας του Παιδιού, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός: Νεογνά τα οποία γεννιούνται πρόωρα παρουσιάζουν σημαντική ανωριμότητα του
αναπνευστικού τους συστήματος. Επιπλέον, τα πρόωρα νεογνά εκτίθενται σε πλήθος
περιγεννητικών επιβαρυντικών για το αναπνευστικό τους σύστημα παραγόντων, όπως η
αναπνευστική δυσχέρεια λόγω έλλειψης του επιφανειοδραστικού παράγοντα, η βλάβη από
τον μηχανικό αερισμό, η λοίμωξη και η μη λοιμώδης βλάβη από το οξειδωτικό στρες. Η Clara
cell secretory protein (CC16) ανήκει στους μεσολαβητές της αντιφλεγμονώδους απάντησης
και εκκρίνεται από το αναπνευστικό επιθήλιο ως απάντηση στην κυψελιδική βλάβη.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της κυψελιδικής βλάβης, μέσω της μέτρησης
της CC16, σε σχέση με περιγεννητικούς παράγοντες στα πρόωρα νεογνά.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήσαμε προοπτική μελέτη κοόρτης στην Πανεπιστημιακή
Νεογνολογική Κλινική, συμπεριλαμβάνοντας πρόωρα νεογνά ≤34 εβδομάδων κύησης, στα
οποία μετρήθηκε η CC16 στο πλάσμα την πρώτη και την δέκατη τέταρτη ημέρα ζωής.
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος της συσχέτισης των τιμών της CC16 με περιγεννητικούς
παράγοντες, όπως η ηλικία κύησης, το βάρος γέννησης, κλινικούς παράγοντες, όπως το
σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, η θεραπευτική αντιμετώπιση, ή η διάρκεια του
μηχανικού αερισμού, και εργαστηριακούς παράγοντες, όπως η κυψελιδο-αρτηριακή
διαφορά, ή ο αρτηριο-κυψελιδικός λόγος.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριελήφθησαν 42 νεογνά. Η CC16 την πρώτη ημέρα ζωής ήταν
σημαντικά υψηλότερη νεογνά 32-34 εβδομάδων έναντι των νεογνών 26-32 εβδομάδων
(15.3±9 έναντι 10.2±4.5 ng/dL). Η CC16 πλάσματος κατά την πρώτη ημέρα σχετίστηκε
σημαντικά με την διάρκεια κύησης (R=0.417, p=0.006), το βάρος γέννησης (R=0.474, p=0.002),
την κυψελιδο-αρτηριακή διαφορά (R=0.396, p=0.009), και τον αρτηριο-κυψελιδικό λόγο (R=0.444, p=0.003).
Στην μονοπαραγοντική παλίνδρομη ανάλυση, ο μηχανικός αερισμός (OR 7.00, 95%CI 2.7511.25, p=0.002), η έλλειψη προγεννητικής χορήγησης στεροειδών (OR 4.71, 95%CI 0.10-9.52,
p=0.055), η διάρκεια κύησης (OR 1.23, 95%CI 1.06-2.19, p=0.014) και το βάρος γέννησης (OR
0.01, 95%CI 0.01-0.02, p=0.008) συσχετίστηκαν σημαντικά με την CC16.
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Στην πολυπαραγοντική παλίνδρομη ανάλυση, ο μηχανικός αερισμός ήταν ο μόνος
παράγοντας που σχετίστηκε ισχυρά με τα επίπεδα της CC16 κατά την πρώτης ημέρα ζωής (OR
6.95, 95%CI 2.93-10.97, p=0.001).
Συμπεράσματα: Η κυψελιδική βλάβη στα πρόωρα νεογνά συσχετίστηκε με πολλαπλούς
περιγεννητικούς και κλινικούς παράγοντες, εκ των οποίων ο μηχανικός αερισμός
συσχετίστηκε σημαντικότερα με τα επίπεδα της CC16. Επομένως, η μέτρηση της CC16
αποτελεί χρήσιμο βιοδείκτη στην εκτίμηση και παρακολούθηση της κυψελιδικής βλάβης.
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ΠΑ12
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΡΡΕΝΟΣ ΒΡΕΦΟΥΣ ΜΕ ΕΠEΙΣΟΔΙΑ
ΣΠΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ
Ιωάννα Αγγέλη1, Μαριάννα Δεληγεωργοπούλου1, Στεφανία Μακαρίου1,
Δημήτριος Ράλλης2, Βασίλειος Ξύδης3, Αλέξανδρος Μάκης1, Ιλιάδα Νάκου1,
Αικατερίνη Σιώμου1
1

Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Ακτινολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2

Σκοπός: Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού βρέφους με συγγενές νευροβλάστωμα και
άτυπη κλινική εικόνα
Υλικά-μέθοδοι: Πρόκειται για νεογνό άρρεν 7 ημερών που προσήλθε λόγω επεισοδίων
πνιγμονής μεταγευματικά με συνοδό περιστοματική κυάνωση και αναπνευστική δυσχέρεια.
Εκ του ιστορικού αναφέρεται νοσηλεία στη ΜΕΝΝ σε χρονολογική ηλικία 14 ωρών λόγω
δυσκολίας στη σίτιση με αρνητικό έλεγχο. Το περιγεννητικό ιστορικό ήταν ελεύθερο. Στην
εισαγωγή διαπιστώθηκε ήπια αναπνευστική δυσχέρεια, χωρίς ανάγκες σε οξυγόνο. Σε
ακτινογραφία θώρακος απεικονίστηκε πύκνωση δεξιού άνω λοβού, ενώ ο εργαστηριακός
έλεγχος δεν ανέδειξε δείκτες φλεγμονής. Τέθηκε σε ενδοφλέβια αγωγή με κεφοταξίμη ως
πιθανή πνευμονία από εισρόφηση. Την 1η ημέρα νοσηλείας του εμφάνισε επεισόδια άπνοιας
με γογγυσμό και κυάνωση, με ταυτόχρονη υπερέκταση των άνω άκρων και βολβοστροφή.
Έκτοτε εμφάνιζε καθημερινά επεισόδια αποκορεσμού με ταχυκαρδία, τονικές συσπάσεις
άνω άκρων, βολβοστροφή και εφίδρωση μικρής διάρκειας με αυτόματη λύση. Τα επεισόδια
διεκόπησαν με φαρμακευτική αγωγή με λεβετιρακετάμη και φαινοβαρβιτάλη. Το νεογνό
έκτοτε παρέμεινε σταθερό, ήπια υποτονικό, χωρίς άλλα συμπτώματα.
Αποτελέσματα: στα πλαίσια της διερεύνησης πραγματοποιήθηκε οσφυονωτιαία
παρακέντηση όπου διαπιστώθηκε λεύκωμα εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) 1454 mg/dl ,
καλλιέργεια στείρα, PCR αρνητική, μικροσκόπηση και λοιπός βιοχημικός έλεγχος ΕΝΥ
φυσιολογικά. Διενεργήθηκαν υπέρηχος εγκεφάλου, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ύπνου,
βυθοσκόπηση και MRI εγκεφάλου τα οποία ήταν φυσιολογικά. Εστάλη έλεγχος για βιταμίνη
Β6 και βιοτινιδάση, αέριο αίματος, εκτενής μεταβολικός έλεγχος, συγγενείς λοιμώξεις και
φυματίωση με αρνητικά αποτελέσματα. Σε υπέρηχο κοιλίας αναδείχθηκαν βλάβες ήπατος
δίκην στόχου με μεγαλύτερη εξ αυτών 0,7εκ. Σε επαναληπτική ακτινογραφία θώρακος η
πύκνωση ήταν μη βελτιούμενη παρά την αντιβιοτική αγωγή. Λόγω των ευρημάτων, τέθηκε στη
διαφορική μας διάγνωση πρωτοπαθής ή μεταστατική κακοήθεια. Εστάλησαν
συμπληρωματικές εξετάσεις για μέτρηση aFP, CEA και κατεχολαμίνες ούρων που ήταν
φυσιολογικές και VMA ούρων το οποίο ήταν αυξημένο 65,4 mg/g (ΦΤ 5,5-26mg/gr
κρεατινίνη). Σε MRI θώρακος, κοιλίας και εγκεφάλου με σκιαγραφικό αναδείχθηκε
ανομοιογενής μάζα στο οπίσθιο άνω μεσοθωράκιο δεξιά, εικόνα υπέρ συγγενούς
νευροβλαστώματος.
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Συμπεράσματα: Το συγγενές νευροβλάστωμα μπορεί να προβάλει με άτυπη κλινική εικόνα,
σχετιζόμενη με την εντόπισή του, η οποία μπορεί να ποικίλει, δυσχεραίνοντας την διαφορική
διάγνωση. Χρειάζεται συνεργασία πολλών ειδικοτήτων για έγκαιρη διάγνωση και
παρέμβαση.
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ΠΑ13
ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ
ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΤΥΠΟΥ “PANCAKE”
Ελένη Παπαστεργίου1, Χρυσούλα Κοσμέρη1, Ιωάννα Αγγέλη2,
Σωτηρία Αλεξίου3, Ευαγγελία Γκίκα3, Αικατερίνη Σιώμου2
1

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα", Ιωάννινα
Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2

Σκοπός: Περιγραφή δύο περιπτώσεων σπάνιας συγγενούς ανωμαλίας των νεφρών, γνωστή
στη βιβλιογραφία ως νεφροί τύπου “pancake”.
Υλικό-Μέθοδοι: Περιγράφονται δύο περιστατικά με σπάνια συγγενή ανωμαλία των νεφρών
που διαγνώσθηκαν και παρακολουθούνται στην κλινική μας, συγκεκριμένα ενός άρρενος
νεογνού 15 ημερών και ενός άρρενος βρέφους 4,5 μηνών.
Αποτελέσματα: Η απεικονιστική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε και στις δύο περιπτώσεις
λόγω ευρημάτων στον προγεννητικό και μεταγεννητικό υπέρηχο που παρέπεμπαν σε
πεταλοειδή νεφρό ή διασταυρούμενη νεφρική εκτοπία. Η πρώτη περίπτωση αφορά νεογνό 15
ημερών όπου με τη διενέργεια DMSA διαγνώσθηκε με εκτοπία των δύο νεφρών στην πύελο
και αναδείχθηκε ότι οι νεφροί ήταν ενωμένοι μεταξύ τους σε όλη την έκταση του έσω χείλους
τους χωρίς να διαχωρίζονται τα όρια τους. Η απεικόνιση αυτή παραπέμπει σε συγγενή
ανωμαλία διάπλασης των νεφρών τύπου “pancake”. Η δεύτερη περίπτωση αφορά βρέφος
που κατά τη διενέργεια DMSA σε ηλικία 4,5 ετών διαγνώσθηκε επίσης με ενδοπυελικούς
νεφρούς με εικόνα “pancake”. Η ακριβής διάγνωση τέθηκε και στις δύο περιπτώσεις με το
DMSA. Και οι δύο ασθενείς ήταν ασυμπτωματικοί, με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, χωρίς
άλλες συγγενείς διαμαρτίες και χωρίς ιστορικό ουρολοιμώξεων.
Συμπεράσματα: Περιγράφηκαν δύο βρέφη με νεφρική δυσπλασία τύπου “pancake”,
φυσιολογική νεφρική λειτουργία και χωρίς άλλες συγγενείς ανωμαλίες. Βιβλιογραφικά
επίσης περιγράφεται ότι τα παιδιά που διαγιγνώσκονται με συγγενή δυσπλασία νεφρών
τύπου “pancake” παραμένουν συνήθως ασυμπτωματικά. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συγγενής
ανωμαλία μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού και
από μικρό κίνδυνο για ανάπτυξη κακοήθειας. Έτσι, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται
υπερηχογραφικά συστηματικά.
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ΠΑ14
Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
ΜΕ ΠΡΩΙΜΟ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ
Δημήτριος Ράλλης1, Μαρία Μπαλτογιάννη1, Νίκη Δερμιτζάκη1,
Ελένη Μαραγκουδάκη1, Ελένη Παπαστεργίου 1, Χρήστος Τζάλλας2,
Σοφία Τσαμπούρη3, Αλέξανδρος Μάκης3, Βασίλειος Γιάπρος1,
Χαράλαμπος Μηλιώνης4, Αντώνιος Βλάχος3
1

Νεογνολογική Κλινική, Τομέας Υγείας του Παιδιού, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Τμήμα Κλινικής Χημείας, Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Παιδιατρική Κλινική, Τομέας Υγείας του Παιδιού, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
4
Παθολογική Κλινική, Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός: Η ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης (intrauterine growth restriction, IUGR)
χαρακτηρίζεται από μειωμένη αύξηση του εμβρύου συγκριτικά με το ενδογενές δυναμικό
του. Σύμφωνα με την “υπόθεση του Barker“, η εμβρυική και η πρώιμη νεογνική περίοδος είναι
η περίοδος της ζωής κατά την οποία τα κύτταρα παρουσιάζουν την μεγαλύτερη πλαστικότητα
απέναντι στις επιρροές του περιβάλλοντος, και επομένως μεγάλη ευαισθησία σε
συστηματικές αλλοιώσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη απώτερων καρδιαγγειακών
συμβαμάτων. Η προωρότητα ή και η ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης έχουν
αναγνωριστεί ως παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη μεταβολικού συνδρόμου, υψηλής
αρτηριακής πίεσης, αντίστασης στην ινσουλίνη και της αθηρωμάτωσης. Εκ των δεικτών
καρδιαγγειακού κινδύνου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η PCSK9 (Proprotein Convertase
Subtilish/Kexin-9) η οποία σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα LDL-C (LDL-χοληστερόλης) μέσω
της αποδόμησης των υποδοχέων της.
Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συσχέτισης της ενδομήτριας καθυστέρησης της
αύξησης με την PCSK9.
Υλικό και Μέθοδοι: Μια προοπτική μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιακή
Νεογνολογική Κλινική του ΠΓΝ Ιωαννίνων. Τα επίπεδα της PCSK9 και των λιπιδίων
μετρήθηκαν την πρώτη ημέρα ζωής σε 18 IUGR και 64 non-IUGR νεογνά.
Αποτελέσματα: Τα IUGR νεογνά είχαν σημαντικά χαμηλότερη διάρκεια κύησης και βάρος
γέννησης συγκριτικά με τα non-IUGR νεογνά (34.6±2.5 έναντι 37.1±2.8 εβδομάδες, p=0.002
και 1796±517 έναντι 2954±894 γραμμάρια, p<0.001, αντίστοιχα). Τα IUGR νεογνά παρουσίασαν
σημαντικά αυξημένες τιμές PCSK9 (381±162 έναντι 276±108 ng/ml, p=0.002).
Η PCSK9 συσχετίστηκε σημαντικά με την διάρκεια κύησης (-0.404, p<0.001), το βάρος
γέννησης (-0.419, p<0.001), την LDL-C (0.370, p=0.001) και την ενδομήτρια καθυστέρηση της
αύξησης (b 105.81, 95%CI 41.15-170.46, p=0.002).
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Συμπεράσματα: Η ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης και η προωρότητα σχετίστηκαν
ισχυρά με αυξημένες τιμές PCSK9. Γενετικοί και περιβαντολογικοί παράγοντες που δρουν
είτε ενδομητρίως είτε κατά την πρώιμη νεογνική περίοδο εμπλέκονται πιθανόν στο
λιπιδαιμικό προφίλ που σχετίζονται με καρδιαγγειακές αλλοιώσεις στην ενήλικό ζωή.
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Σάββατο 12 Φεβρουαρίου, 15.00-16.30

ΗΑΑ01
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Φωτεινή Βασιλοπούλου, Δόξα Κοτζιά, Απόστολος Γιωτάς,
Κωνσταντίνος Δούρος, Κωνσταντίνος Πρίφτης
Γ' Παιδιατρική Κλινική, Σχολή Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Αττικόν", Αθήνα
Σκοπός: Στη συγκεκριμένη εργασία μελετώνται παράγοντες κινδύνου για λοιμώξεις
αναπνευστικού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας όπως το κάπνισμα των γονέων, το μορφωτικό
τους επίπεδο αλλά και η περιοχή στην οποία βρίσκεται ο παιδικός σταθμός στον οποίο φοιτούν.
Υλικό-Μέθοδοι: Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 233 παιδιά δημόσιων παιδικών σταθμών από
αστική, ημιαστική και αγροτική περιοχή 2-4 ετών όπως και ένας από τους γονείς τους. Πρόκειται
για μία μελέτη τα στοιχεία της οποίας συλλέχθηκαν ύστερα από συμπλήρωση ερωτηματολογίου
και μέτρηση της κοτινίνης ούρων των παιδιών σε δύο χρονικές περιόδους το Δεκέμβριο και το
Μάιο. Ακολούθησε διετές follow up των παιδιών με καταγραφή των λοιμώξεων κατώτερου
αναπνευστικού που παρουσίασαν μέσα σε δύο χρόνια από την καταγραφή των πρώτων
πληροφοριών.
Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των υπό μελέτη παραγόντων
κινδύνου με την πιθανότητα εμφάνισης λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού με εξαίρεση
την ταξινόμηση των παιδικών σταθμών (p<0,05). Φάνηκε πως τα παιδιά που πηγαίνουν σε
αγροτικούς και ημιαστικούς παιδικούς σταθμούς έχουν 2,5 (p=0,039) και 42 (p=0,001) φορές
αντίστοιχα μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού σε
σχέση με τα παιδιά που πηγαίνουν σε αστικούς παιδικούς σταθμούς. Ακόμα βρέθηκε στατιστικά
σημαντική και θετική συσχέτιση της κοτινίνης ούρων με το κάπνισμα του πατέρα (p=0,021) και
οριακά σημαντική και αρνητική συσχέτιση (p=0,053) της κοτινίνης ούρων με την εκπαίδευση του
πατέρα. Τέλος τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι η ατοπία του παιδιού σχετίζεται
σημαντικά με την ταξινόμηση των παιδικών σταθμών και συγκεκριμένα βρέθηκε στατιστικά
σημαντική και θετική συσχέτιση του ημιαστικού σε σχέση με τον αστικό παιδικό σταθμό (p=0,003)
δηλαδή τα παιδιά που πηγαίνουν σε ημιαστικό παιδικό σταθμό έχουν 3,9 φορές μεγαλύτερη
πιθανότητα εμφάνισης ατοπίας συγκριτικά με τα παιδιά που πηγαίνουν σε αστικούς παιδικούς
σταθμούς.
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι τα παιδιά που διέμεναν στην επαρχία είχαν αυξημένες πιθανότητες
εμφάνισης λοιμώξεων αναπνευστικού. Αυτό μπορεί να σχετίζεται και με άλλους παράγοντες
όπως είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τα θερμαντικά σώματα και οι τρόποι μαγειρέματος.
Στο μέλλον θα μπορούσαν να διενεργηθούν μελέτες με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και
εξατομικευμένο προφίλ έκθεσης του κάθε παιδιού ώστε να διαπιστωθεί αν όντως το κάπνισμα και
ο τόπος διαβίωσης μπορεί να συντελέσουν στην αυξημένη εμφάνιση λοιμώξεων του κατώτερου
αναπνευστικού.
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ΗΑΑ02

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΟΞΥ
ΟΠΙΣΘΟΣΤΕΡΝΙΚΟ ΑΛΓΟΣ ΚΑΙ ΔΥΣΠΝΟΙΑ
Ελένη Σγουραλή1, Γεώργιος Χαραλάμπους2
1
2

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Κέντρο Υγείας Ζωγράφου, Αθήνα
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Σκοπός: Η οξεία περικαρδίτιδα, με ή χωρίς περικαρδιακή συλλογή, συνιστά φλεγμονή
του περικαρδιακού ινώδους σάκου, ποικίλης αιτιολογίας, συχνότερα ευρισκόμενη σε
ενήλικες. Λιγότερο συχνά μπορεί να διαγνωσθεί και σε παιδιά τόσο με την τυπική
κλινική εικόνα όσο και με άτυπη συμπτωματολογία. Σκοπός αποτελεί η παρουσίαση
περιστατικού παιδιού με οξύ προκάρδιο άλγος και συμβατά με οξεία περικαρδίτιδα
ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα.
Υλικό-Μέθοδοι: Παρουσίαση περιστατικού παιδιού με τυπική εικόνα οξείας
περικαρδίτιδας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
Αποτελέσματα: Άρρεν 910/12 ετών με ατομικό αναμνηστικό τροφιμογενούς αλλεργίας,
αλλεργικής ρινίτιδας και συρραφέντος θλαστικού τραύματος πώγωνος προ
εικοσαημέρου παρουσιάζει στα ΤΕΠ ΠΦΥ, οπισθοστερνικό άλγος από
σαρανταοχταώρου και δυσκολία στη αναπνοή από εικοσιτετραώρου. Πρόκειται για
οξύ, συσφικτικού τύπου προκάρδιο άλγος με αντανάκλαση στη ράχη, μη-προκλητό με
την πίεση, επιδεινούμενο στη βαθιά εισπνοή και την ύπτια θέση. Χωρίς αναφερόμενη
κάκωση τελευταίων μηνών και αρνητικό οικογενειακό ιστορικό. Κλινικά
διαπιστώνονται καλή γενική κατάσταση και εκ των ζωτικών σημείων φυσιολογική
αρτηριακή πίεση, ταχυκαρδία, ταχύπνοια με φυσιολογικό κορεσμό αιμοσφαιρίνης σε
οξυγόνο και δεκατική πυρετική κίνηση. Διαπιστώνονται φυσιολογικό αναπνευστικό
ψιθύρισμα, ρυθμικοί καρδιακοί τόνοι χωρίς ακουστά φυσήματα και χωρίς διακριτό
περικαρδιακό ήχο τριβής, υπερτροφικές αμυγδαλές και δήγματα εντόμου δεξιού
κάτω άκρου. Από τον απεικονιστικό έλεγχο προκύπτει φυσιολογικό πνευμονικό
παρέγχυμα και καρδιοθωρακικός δείκτης εντός φυσιολογικών ορίων στην
ακτινογραφία θώρακος και ανάσπαση ST με το κοίλο προς τα πάνω σε όλες τις
απαγωγές εκτός τις V1 και aVR στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ο εργαστηριακός
έλεγχος αναδεικνύει αυξημένα λευκοκύτταρα με υπεροχή των πολυμορφοπύρηνων,
ήπια αυξημένες TKE/CRP, φυσιολογική ηπατική λειτουργία, χωρίς ηλεκτρολυτικές
διαταραχές και χωρίς επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. Τα hs-TropI, CPK, CK-MB και
δ-διμερή αποβαίνουν φυσιολογικά. Το αγόρι διακομίζεται σε εφημερεύων
παιδιατρικό νοσοκομείο με τη διάγνωση της οξείας περικαρδίτιδας για περαιτέρω
έλεγχο και αντιμετώπιση. Στο ηχοκαρδιογράφημα καρδιάς αναδεικνύεται
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φυσιολογική λειτουργία αριστερής κοιλίας, φυσιολογικές δεξιές κοιλότητες, χωρίς
διάταση της κάτω κοίλης φλέβας και φυσιολογική αναπνευστική διακύμανση αυτής,
ενώ δεν παρατηρείται περικαρδιακό υγρό. Ο περαιτέρω έλεγχος αποβαίνει
αρνητικός. Άρχετε αγωγή με ιβουπροφαίνη συντελώντας στην κλινική ύφεση και τη
βελτίωση των εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων.
Συμπεράσματα: Η οξεία περικαρδίτιδα, μη συχνό αίτιο προκάρδιου άλγους σε παιδιά
και εφήβους, απαιτεί, για τη μείωση των επιπλοκών αυτής, άμεση διάγνωση και
παρέμβαση.
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ΗΑΑ03
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-Cov-2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ
Μαργαρίτα Παπασάββα, Δήμητρα Σαββίδου, Βασίλειος Γραμμενιάτης,
Ηλίας Λώλος, Άγγελος Ντρίτσος, Βασιλική Γκέτση
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα
Σκοπός: Η καταγραφή του ποσοστού εμβολιασμού των γυναικών που γέννησαν στο
μαιευτήριο του νοσοκομείου μας και των συντρόφων τους έναντι του ιού SARS-Cov-2 και του
ιού της εποχικής γρίπης.
Υλικό/Μέθοδοι: Καταγράφηκε η εμβολιαστική κάλυψη των γυναικών και των συντρόφων
τους έναντι του ιού SARS-Cov-2 σε 150 γεννήσεις που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από
01/09/2021 ως και 31/12/2021 (4 μήνες), και έναντι του ιού της εποχικής γρίπης σε 71 γεννήσεις
που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα 01/11/2021 ως και 31/12/2021 (2 μήνες). Το σύνολο των
τοκετών ήταν αντίστοιχα 174 και 84 στα χρονικά αυτά διαστήματα. Δε συμπεριλήφθηκαν οι
γεννήσεις νεογνών που διακομίστηκαν σε ΜΕΝΝ αμέσως μετά τη γέννηση και δεν είχαμε
στοιχεία των γονιών τους. Συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο αναφορικά με την ανοσοποίηση
έναντι του ιού SARS-Cov-2 και του ιού της εποχικής γρίπης από τις γυναίκες και τους
συντρόφους τους. Πέραν της διενέργειας ή όχι των εμβολιασμών ερωτήθηκαν και για τους
λόγους που οδήγησαν στην απόφασή τους και καταγράφηκαν οι απαντήσεις τους. Επίσης
καταγράφηκαν και οι περιπτώσεις φυσικής νόσησης.
Αποτελέσματα: Η εμβολιαστική κάλυψη των αντρών έναντι του ιού SARS-Cov-2 ήταν 60%
(πλήρως εμβολιασμένοι) και 2% (μερικώς εμβολιασμένοι) και των γυναικών 17.3% και 1.3%
αντίστοιχα, με τη συντριπτική πλειοψηφία τους να εμβολιάζεται κατά τη διάρκεια της κύησης,
και μάλιστα στο τελευταίο τρίμηνο. Η εμβολιαστική κάλυψη των αντρών έναντι του ιού της
εποχικής γρίπης ήταν 8.4% και των γυναικών 11.2%. Ο κύριος λόγος που αναφέρθηκε από τις
γυναίκες για το ότι δεν είχαν προβεί σε εμβολιασμό ήταν ο φόβος για τις παρενέργειες των
εμβολίων (100% για το εμβόλιο έναντι του ιού SARS-Cov-2 και 60% για το εμβόλιο έναντι του
ιού της εποχικής γρίπης), παρά τις οδηγίες των μαιευτήρων τους.
Συμπεράσματα: Παρά τις συστάσεις όλων των επίσημων φορέων για εμβολιασμό των εγκύων
και του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος έναντι του ιού SARS-Cov-2 αλλά και του
ιού της εποχικής γρίπης, το ποσοστό εμβολιασμού των εγκύων είναι εξαιρετικά χαμηλό.
Δεδομένου ότι οι έγκυες αποτελούν πληθυσμό υψηλού κινδύνου και για τα δύο νοσήματα,
χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, κυρίως εκ μέρους των γυναικολόγων, αλλά και των
επίσημων ιατρικών φορέων της πολιτείας, προκειμένου να αποδεχτούν την ανάγκη
εμβολιασμού τους.
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ΗΑΑ04
ΑΤΥΠΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Βασίλειος Γραμμενιάτης1, Μαργαρίτα Παπασάββα1, Άγγελος Ντρίτσος1,
Ιουλιανή Κούλλουρου2, Χρυσάνθη-Μαρία Τσιόγκα1, Βασιλική Γκέτση1
1
2

Παιδιατρικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα
Ψυχίατρος παιδιού και εφήβου, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα

Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης έφηβης 14 ετών με άτυπη νευρογενή ανορεξία
περιοριστικού τύπου και η επισήμανση των δυσκολιών που προκύπτουν αφενός κατά την
τεκμηρίωση της διάγνωσης και αφετέρου κατά την αποδοχή αυτής από το άμεσο
οικογενειακό περιβάλλον.
Υλικό-Μέθοδοι: Περιγράφεται περίπτωση έφηβης 14 ετών που διακομίστηκε από
περιφερειακό Νοσοκομείο λόγω πυρετού από 6ημέρου, αιματολογικών διαταραχών,
καταβολής και λιποθυμικού επεισοδίου. Από τη λήψη του ιστορικού προέκυψαν: απώλεια 18
κιλών το τελευταίο 4μηνο λόγω εκούσιας μειωμένης πρόσληψης τροφής και αυξημένης
σωματικής άσκησης, καθώς και δυσκοιλιότητα και αμηνόρροια από 3μήνου. Στην κλινική
εξέταση διαπιστώθηκαν: Β.Σ.: 42 kg (3η-10η Ε.Θ.), Ύψος: 159 cm(15η-50η Ε.Θ.), ΒΜΙ:16,6 kg/m2 (3η10η Ε.Θ.), Α.Π.: 84/51 mmHg, σφίξεις: 41/min, ωχρότητα προσώπου, λοιπά: φυσιολογικά. Κατά
τη διάρκεια της νοσηλείας το παιδί συνέχιζε να αθλείται: έκανε έντονο και συνεχές «βάδην»
στο διάδρομο αλλά και στο θάλαμο νοσηλείας, μετρώντας τα βήματα με ειδική συσκευή.
Αποτελέσματα: Από τον εκτεταμένο εργαστηριακό και παρακλινικό έλεγχο προέκυψαν
ευρήματα συμβατά με πυελονεφρίτιδα (κ/α ούρων> E. Coli .105 /clu , US ΝΟΚ: δεξιός νεφρός
με αυξημένη ηχογένεια, απώλεια φλοιομυελικής διαφοροποίησης και ελεύθερο υγρό
περινεφρικά), καθώς και με απότομη απώλεια βάρους (ΗΚΓ: σημαντική φλεβοκομβική
βραδυκαρδία, χαμηλά δυναμικά, US καρδιάς: μικρή περικαρδιακή συλλογή, λέπτυνση του
μυοκαρδίου, US κοιλίας: εναπόθεση λιπώδους ιστού στον δρεπανοειδή σύνδεσμο του
ήπατος, λεπτοφυές πάχος ενδομητρίου). Η παιδοψυχιατρική εκτίμηση επιβεβαίωσε τη
διάγνωση της ψυχογενούς ανορεξίας περιοριστικού τύπου, κατά την οποία η απώλεια βάρους
οφείλεται σε μειωμένη πρόσληψη τροφής ή και σε άθληση.
Συμπεράσματα: Στην άτυπη νευρογενή ανορεξία πληρούνται όλα τα κριτήρια της
νευρογενούς ανορεξίας, ωστόσο, παρά τη σημαντική απώλεια βάρους, το βάρος σώματος
και το BMI βρίσκονται εντός των φυσιολογικών ορίων. Το γεγονός αυτό καθιστά δυσκολότερη
τόσο τη διάγνωση, όσο και την αποδοχή της από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Παρόλο
που η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών πρέπει να γίνεται σε ειδική μονάδα, ο παιδίατρος
που είναι ο πρώτος που έρχεται σε επαφή με τον μικρό ασθενή (πολλές φορές για άσχετο
λόγο), πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος ώστε να θέσει τη διάγνωση αυτής της σοβαρής
και δυνητικά θανατηφόρας διαταραχής.
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ΗΑΑ05
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Μαρία Ειρήνη Οικονόμου1, Δέσποινα Γκέντζη2, Σωτήριος Φούζας2,
Αγγελική Καρατζά2, Γαβριήλ Δημητρίου2
1

2η Τ.Ο.Μ.Υ.Ε. Γλυκάδας, Πάτρα
Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

2

Σκοπός: Οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού είναι συχνές στα παιδιά. Παρόλο που
είναι συνήθως ιογενούς προέλευσης, οι προσδοκίες των γονέων συντελούν συχνά σε
ακατάλληλη συνταγογράφηση αντιβιοτικών. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η καταγραφή
και η ανάλυση των γνώσεων, των πεποιθήσεων και των πρακτικών των γονέων αναφορικά με
τη χρήση αντιβιοτικών για τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού στα παιδιά στην εποχή
της πανδημίας COVID-19.
Υλικό-Μέθοδοι : Διεξήχθη συγχρονική μελέτη με διανομή ερωτηματολογίων σε τυχαίο δείγμα
γονέων που επισκέφτηκε δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Πάτρα από
τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2020. Συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά με τις γονεϊκές απόψεις
και πρακτικές αναφορικά με τη χρήση αντιβιοτικών. Χρησιμοποιήθηκε μονομεταβλητή
ανάλυση ώστε να προσδιοριστούν παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με ακαταλόγιστη
χρήση αντιβιοτικών Διενεργήθηκε δοκιμασία chi-square για τα ποιοτικά δεδομένα. Διεξήχθη
ανάλυση παραγόντων ώστε να προσδιοριστούν γονείς με κοινά χαρακτηριστικά.
Αποτελέσματα: Ανάμεσα σε 412 γονείς που συμμετείχαν στη μελέτη, 27% πίστευαν ότι η
χρήση αντιβιοτικών μπορεί να προλάβει πιθανές επιπλοκές της γρίπης και του κοινού
κρυολογήματος. 61% δήλωσαν ανήσυχοι για τις παρενέργειες των αντιβιοτικών. Οι
περισσότεροι γονείς (69%) ήταν ιδιαίτερα ανήσυχοι σχετικά με την υγεία των παιδιών τους
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Παρόλο που η πλειοψηφία των γονέων (85%)
γνώριζε ότι η COVID-19 λοίμωξη είναι ιογενούς προέλευσης, οι μισοί γονείς δήλωσαν
αβέβαιοι σχετικά με το εάν χρειάζονται αντιβιοτικά για την αντιμετώπισή της. Γονείς χαμηλής
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης (p=0,002) και μορφωτικού επιπέδου (p=0,005) ήταν
πιθανότερο να ζητήσουν αντιβιοτικά για τη λοίμωξη COVID-19. Η ανάλυση παραγόντων
ανέδειξε συγκεκριμένες ομάδες γονέων με κοινά χαρακτηριστικά και πρακτικές.
Συμπεράσματα: Το ποσοστό των Ελλήνων γονέων που προσδοκούν χορήγηση αντιβιοτικών
για ιογενείς λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της COVID-19 λοίμωξης, παραμένει υψηλό. Οι
παρεμβάσεις δημόσιας υγείας πρέπει να στοχεύσουν σε ομάδες γονέων με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά, ώστε να μειωθεί η κατάχρηση αντιβιοτικών. Η εκπαίδευση των
επαγγελματιών υγείας, ώστε να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες, είναι καίριας σημασίας για
την αποσαφήνιση των παρανοήσεων στον συγκεκριμένο τομέα.
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ΗΑΑ06
ΟΖΩΔΕΣ ΕΡΥΘΗΜΑ
Μαρία Μιχαήλ1, Μαρία Δεμίρη1, Ευάγγελος Βαρβέρης2, Αναστασία Μαριόγλου1, Ευθυμία
Χελιώτη1, Ελένη Βούξινου1, Αφροδίτη Σταμπουλή1
1
2

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, Σέρρες
Παιδιατρική, Κέντρο Υγείας Ροδόπολης

Εισαγωγή: Το οζώδες ερύθημα είναι η πιο συχνή μορφή φλεγμονής υποδόριου λίπους που
χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση επώδυνων, ψηλαφητών, οζιδίων, ερυθυματώδους χροιάς
στον υποδόριο ιστό, κυρίως στην περιοχή των κνημών. Στο 50% των περιστατικών δεν
ανευρίσκεται αιτιολογία.
Σκοπός: Είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των παιδιάτρων σχετικά με την αναγνώριση, τη
διερεύνηση και την αντιμετώπιση του οζώδους ερυθήματος.
Υλικό: Η ασθενής μας είναι ένα κορίτσι 8 ετών, το οποίο προσκομίστηκε στο τμήμα
επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου μας λόγω αιφνίδιας έκθυσης πολλαπλών
επώδυνων δερματικών βλαβών στις πρόσθιες επιφάνειες των κνημών. Αναφέρονται σύνοδα
άλγος κάτω άκρων, με έναρξη 5 ημέρες πριν την εμφάνιση των βλαβών, μετά από
παρατεταμένη ακινησία. Δεν αναφέρονται άλλα συνοδά συμπτώματα (εμπύρετο, βήχας,
διαταραχές κενώσεων). Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται λήψη λεβοσιτιριζίνης λόγω
αλλεργιών, ένα επεισόδιο αφθώδους στοματίτιδας προ 4 μήνου μικρής διάρκειας και μια
εμπύρετη λοίμωξη προ 2-3 εβδομάδες χωρίς φαρυγγοδυνία ή εξάνθημα για το οποίο έλαβε
μόνο αντιπυρετικά σκευάσματα. Από την κλινική εξέταση ανευρέθηκαν πολλαπλές
ψηλαφητές βλάβες στις πρόσθιες επιφάνειες των κνημών και του δεξιού αντιβραχίου,
ποικίλου μεγέθους (1-3 cm), με ευαισθησία στην ψηλάφηση και ερυθρότητα υπερκείμενου
δέρματος. Λοιπή κλινική εξέταση χωρίς παθολογικά ευρήματα.
Πάρθηκε έλεγχος για τις κύριες αιτίες που προκαλούν το οζώδες ερύθημα. Έγινε έλεγχος
λοιμώξεων (στρεπτοκοκκική λοίμωξη-συχνότερο αίτιο, φυματίωση, σαλμονέλα, βρουκέλλα,
παρασίτωση, ιολογικός έλεγχος), πάρθηκαν ανοσολογικοί δείκτες και έγινε έλεγχος για
κακοήθειες με επίχρισμα περιφερικού αίματος. Έγινε εκτίμηση από δερματολόγο και
οφθαλμίατρο (έλεγχος ραγοειδίτιδας).
Αποτελέσματα: Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθηκε μόνο μια ελαφρώς αυξημένη
CRP: 3,39mg/dl (ΦΤ: <0,5) ενώ τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά για τα συγκεκριμένα
νοσήματα.
Δόθηκε συστηματική αγωγή με ιβουπροφαίνη και οδηγίες για αυστηρή ανάπαυση.
Κατά την διάρκεια της νοσηλείας τα οζίδια είχαν αποκτήσει ιώδη εμφάνιση ως επί
εκχυμώσεων ενώ παρατηρήθηκε έκθυση νέων οζιδίων στην αριστερή πρόσθια μηριαία χώρα
και στο δεξί αντιβράχιο. Καταγράφηκε ένα πυρετικό κύμα (38°C) και αφθώδης στοματίτιδα.
Συμπέρασμα: Το οζώδες ερύθημα μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση ποικίλων συστηματικών
νοσημάτων. Απαραίτητα εργαλεία για την διάγνωση και παρακολούθηση του είναι η
επαγρύπνιση του παιδιάτρου, η λήψη ενός εκτενούς ατομικού και οικογενειακού ιστορικού,
και η συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας των δερματικών και
εξωδερματικών σημείων του ασθενούς.
#paediatric2022 www.paediatric-ioannina.gr 29

31o Ετήσιο Συνέδριο:

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου, 15.00-16.30

ΗΑΑ07
ΝΕΟΓΝΟ ΜΕ ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΜΕΣΟΛΟΒΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΛΑΡΥΓΓΟΜΑΛΑΚΙΑ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αικατερίνη Δρούγια1, Μαρία Μπάζιου1, Νίκη Δερμιτζάκη1, Βασίλειος Ξύδης2,
Ιωάννης Καστανιουδάκης3, Αλεξάνδρα Κρόντση4, Αγγελική Γαλάνη4, Βασίλειος Γιάπρος1
1

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Τμήμα Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Ω.Ρ.Λ Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
4
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ", Αθήνα
2

Εισαγωγή: Η αγενεσία μεσολοβίου (ACC) είναι μια σπάνια συγγενής ανωμαλία (συχνότητα: 1.4
/10.000 ζώσες γεννήσεις). Οι πάσχοντες συνήθως εμφανίζουν ευρύ φάσμα διαταραχών
εντός των πρώτων ετών ζωής (σπασμούς, υποτονία, διαταραχές σίτισης, αναπτυξιακή
καθυστέρηση, νοητική υστέρηση, διαταραχές όρασης-ομιλίας). Συχνά (74%) συνοδεύεται με
μη συνδρομικές συγγενείς ανωμαλίες (κεντρικό νευρικό, μυοσκελετικό, ουρογεννητικό,
καρδιαγγειακό και γαστρεντερικό σύστημα), χρωμοσωμικές ανωμαλίες και σύνδρομα. Η
νευροαναπτυξιακή έκβαση είναι δυσμενής κύρια στις περιπτώσεις μη μεμονωμένης ACC.
Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης νεογνoύ με ACC, λόγω της σπανιότητας της βλάβης και
της εξαιρετικά ασυνήθους συννοσηρότητας από το αναπνευστικό.
Υλικό-Μέθοδοι, Αποτελέσματα: Πρόκειται για άρρεν νεογνό ηλικίας ΗΚ 32 εβδ, στο οποίο
διαγνώσθηκε ΑCC σε υπερηχογραφικό έλεγχο ρουτίνας. Στην MRI εγκεφάλου, πλην της
πλήρους ΑCC, δεν βρέθηκαν συνυπάρχουσες ανωμαλίες. Από τον προγεννητικό έλεγχο:
καρυότυπος με περικεντρική αναστροφή στο χρωμόσωμα 9, ήπια υδρονέφρωση. Μητέρα 41
ετών, ΙΙτόκος, 1ο παιδί υγιές. Από την κλινική εξέταση: ήπια πλαγιοκεφαλία, καλός μυικός
τόνος, βοθρίο ΙΜΣΣ. Από τον απεικονιστικό έλεγχο για συνοδές ανωμαλίες: δισχιδής ράχη
ΘΜΣΣ (φυσιολογική απεικόνιση νωτιαίου μυελού), ήπια υδρονέφρωση. Όσον αφορά το
αναπνευστικό, αρχικά λόγω ΣΑΔ τέθηκε σε μηχανικό αερισμό και κατόπι σε μη επεμβατική
αναπνευστική υποστήριξη. Εμφάνισε οξυγονοεξάρτηση και σοβαρή διαταραχή σίτισης
(αδυναμία συνέργειας θηλασμού-κατάποσης). Από την 4η εβδομάδα ζωής εμφάνισε
εισπνευστική δυσχέρεια με σιγμό και εισολκή σφαγής-κατώτερων μεσοπλεύριων. Η
αμεσοσκόπηση λάρυγγα ανέδειξε λαρυγγομαλακία τύπου C και η CT τραχήλουμεσοθωρακίου περιοχή στένωσης της τραχείας. Εμφάνισε βρογχοπνευμονική δυσπλασία και
ήπια πνευμονική υπέρταση. Αντιμετωπίστηκε συντηρητικά (σίτιση με ρινογαστρικό καθετήρα,
αναπνευστική υποστήριξη-ΗFNC, αγωγή με PPIs, διουρητικά, εισπνεόμενα και σιλδεναφίλη).
Παρουσίασε κλινική και ενδοσκοπική βελτίωση μετά τον 5ο μήνα, με απεξάρτηση από το
οξυγόνο σε ηλικία 6 μηνών και ακολούθως έναρξη επιτυχών προσπαθειών από του στόματος
σίτισης. Γενετικός έλεγχος δεν έγινε λόγω μη συναίνεσης των γονέων.
Συμπεράσματα: Σε περιστατικά ΑCC συγγενείς ανωμαλίες του λάρυγγα περιγράφονται πολύ
σπάνια στη βιβλιογραφία. Το παρόν περιστατικό, είχε σοβαρή λαρυγγομαλακία και άλλες
συγγενείς ανωμαλίες χωρίς να τίθεται η διάγνωση γνωστού συνδρόμου. Τα περιστατικά ACC
χρήζουν εκτεταμένου ελέγχου για συνοδές ανωμαλίες. Ο γονιδιακός έλεγχος μπορεί να
αναδείξει πιθανή γενετική βάση των διαταραχών, βοηθώντας στην αιτιολογική διάγνωση και
την πρόγνωση.
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ΗΑΑ08
ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Μαρία Δεμίρη, Μαρία Μιχαήλ, Αθηνά Καραγεωργίου, Κωνσταντίνος Μπαδέκας,
Αντώνιος Κωνσταντίνου, Ασημίνα Νασίκα, Αφροδίτη Σταμπουλή
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, Σέρρες
Εισαγωγή: Η βρουκέλλωση αποτελεί μια ανθρωποζωονόσο λοίμωξη που οφείλεται σε Gram
αρνητικούς κοκκοβάκιλους του γένους Brucella που προσβάλλει συστηματικά, με τυπική εικόνα
ένα παιδί με παρατεινόμενο εμπύρετο, αδυναμία πρόσληψης βάρους και κακουχία.
Σκοπός: η υπενθύμιση ότι η βρουκέλλωση, ως μια από τις συχνότερες ανθρωποζωονόσους,
εξακολουθεί να ενδημεί στην Ελλάδα και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική
διάγνωση ενός εμπυρέτου στον παιδιατρικό πληθυσμό.
Υλικό: Ασθενής άρρεν 9 ετών προσκομίστηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του
νοσοκομείου λόγω εμπυρέτου, αρχόμενου από πενταημέρου, με 3 πυρετικά κύματα την ημέρα
μέγιστης θερμοκρασίας στους 40,5οC. Αναφέρονται συνοδά βήχας, μη παραγωγικός, από
ημερών, ελαττωμένη όρεξη - σίτιση από διμήνου και απώλεια 5 κιλών τον τελευταίο μήνα.
Παράλληλα αναφέρονται μυαλγίες - αρθραλγίες κάτω άκρων από τριμήνου.
Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται νόσηση με COVID-19 προ εικοσαημέρου και
υποτροπιάζοντα εμπύρετα με αρθραλγίες από τριμήνου. Οικογενειακό ιστορικό αναφέρεται
ελεύθερο, πατέρας κτηνοτρόφος.
Αποτελέσματα: Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε εμπύρετο με ταχυσφυγμία, εξέρυθρα
παρίσθμια, με διόγκωση αμυγδαλών και λευκωπά βύσματα, και ψηλαφητοί ανώδυνοι,
τραχηλικοί, πρόσθιοι και οπίσθιοι λεμφαδένες. Λοιπή αντικειμενική εξέταση χωρίς παθολογικά
ευρήματα.
Στα πλαίσια διερεύνησης του εμπυρέτου πάρθηκε έλεγχος λοιμώξεων (έλεγχος για
στρεπτοκοκκική λοίμωξη, βρουκέλλα, φυματίωση, ιολογικός έλεγχος ηπατίτιδων, έλεγχος
αντισωμάτων για CMV-EBV), έγινε υπέρηχος άνω-κάτω κοιλίας, ακτινογραφία θώρακος και
έλεγχος για κακοήθειες με επίχρισμα περιφερικού αίματος.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθηκε λευκοπενία με ουδετεροπενία, θρομβοπενία,
τρανσαμινασαιμία, αυξημένη φερριτίνη και αυξημένα D-dimers. Από τον απεικονιστικό έλεγχο
(υπερηχογράφημα κοιλίας) διαπιστώθηκε ηπατομεγαλία-σπληνομεγαλία.
Η δοκιμασία Wright ήταν αρνητική, αλλά βρέθηκαν θετικά αντισώματα έναντι Brucella, θετική
δοκιμή RoseBengal, θετική δοκιμή σύνδεσης συμπληρώματος οπότε τέθηκε η διάγνωση της
βρουκέλλωσης.
Χορηγήθηκε ενδοφλέβια γενταμυκίνη, τριμεθοπρίμη- σουλφαμεθοξαζόλη και ριφαμπικίνη per
os για 7 ημέρες και συνέχιση αγωγής με τριμεθοπρίμη- σουλφαμεθοξαζόλη και ριφαμπικίνη για
5 εβδομάδες.
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31o Ετήσιο Συνέδριο:

32

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου

Συμπεράσματα: Η βρουκέλλωση αποτελεί την συχνότερη ανθρωποζωονόσο και στα παιδιά
μεταδίδεται κυρίως μέσω της κατανάλωσης μη σωστά παρασκευασμένων γαλακτοκομικών
προϊόντων. Στην Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζει υψηλή επίπτωση και για αυτό η βρουκέλλωση
δεν πρέπει να απουσιάζει από την διαφορική διάγνωση ενός εμπυρέτου με μη ειδικά
συμπτώματα και συστηματική προσβολή. Καθοριστική σημασία για την ορθή διάγνωση
παραμένει η λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού που θα συμπεριλαμβάνει ιστορικό ταξιδιών,
επαγγέλματος/ ενασχόλησης γονέων και κατανάλωσης φαγητού.
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ΗΑΑ09
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΝΕΥΜΟΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Ελένη Φαναράκη1, Διονυσία Γιόνοβιτς1, Μυρσίνη Κώστα1, Βύρων Δούβλης1,
Παναγιώτης Τσικούρης 2, Αθηνά Τσουρτσούλα1
1
2

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος
Παιδοχειρουργικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος

Εισαγωγή: Το πνευμομεσοθωράκιο είναι μία πάθηση που συναντάται σπάνια στα παιδιά και
διακρίνεται σε αυτόματο και τραυματικό. Θεωρείται μία καλοήθης οντότητα, που συνήθως
αυτοΐαται εντός 3 με 15 ημερών.
Σκοπός: Περιγράφεται περίπτωση αυτόματου πνευμομεσοθωρακίου σε αγόρι 14 ετών.
Υλικό-Μέθοδοι-Αποτελέσματα: Ο ασθενής προσήλθε στα ΤΕΠ λόγω οπισθοστερνικού
άλγους, επιδεινούμενο στη βαθιά εισπνοή, ύπτια θέση και κατά την κλίση του κορμού προς τα
εμπρός. Πρόκειται για έναν έφηβο με σωματότυπο ψηλό και αδύνατο. Η συμπτωματολογία
εκδηλώθηκε αιφνίδια, ενώ το παιδί βρισκόταν σε ηρεμία, χωρίς να προηγηθεί λοίμωξη ή
τραυματισμός. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε κριγμός (ήχος τριβής) στο προκάρδιο,
μεταξύ της κορυφής της καρδιάς και του κατώτερου τριτημορίου του στέρνου, που
ακολουθούσε τους καρδιακούς ήχους (σημείο Hamman). Δεν υπήρχαν σημεία
αναπνευστικής δυσχέρειας, τα ζωτικά σημεία δεν είχαν επηρεαστεί και ο διαδερμικός
κορεσμός οξυγόνου ήταν φυσιολογικός. Ο απεικονιστικός έλεγχος με ακτινογραφία
θώρακος και αξονική τομογραφία τραχήλου και άνω θώρακα, ανέδειξε εκτεταμένο
πνευμομεσοθωράκιο και υποδόριο εμφύσημα στον τράχηλο, στις υπερκλείδιες και
μασχαλιαίες χώρες. Αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά με κλινοστατισμό και ενδοφλέβια
αντιβιοτική αγωγή, λόγω κινδύνου μεσοθωρακίτιδας. Καθ΄όλη τη διάρκεια της νοσηλείας ο
ασθενής παρέμεινε απύρετος και εξήλθε από το νοσοκομείο πλήρως ασυμπτωματικός και
σε άριστη κλινική κατάσταση.
Σ υ μ π ερ ά σ μ α τα : Π α ρ ά τ η σ π α ν ι ότ ητά το υ το
πνευμομεσοθωράκιο προβάλλει με συνηθισμένη
κλινική εικόνα. Ο παιδίατρος οφείλει να είναι
ευαισθητοποιημένος, ώστε με την κλινική εξέταση και
την προσεκτική εκτίμηση της ακτινογραφίας θώρακος
να μπορεί να θέσει έγκαιρα τη διάγνωση. Είναι
σημαντική η στενή παρακολούθηση του ασθενούς και
εφ΄όσον χρειαστεί η άμεση ειδική αντιμετώπιση, καθώς
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί η νόσος να εξελιχθεί
και να αποβεί απειλητική για τη ζωή του ασθενούς.
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ΗΑΑ10
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΟΓΚΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μαρία Φιλιππίδου1, Κλεονίκη Ρόκα1, Αντωνία Βλάχου1, Σταύρος Γλεντής1,
Ιλόνα Μπινενμπάουμ1, Γεωργία Αυγερινού1, Γεώργιος Σφακιανός2,
Καλλιόπη Στεφανάκη3, Αντώνης Καττάμης1
1

Πανεπιστημιακή Ογκολογική και Αιματολογική Μονάδα, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία», Αθήνα
2
Νευροχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία», Αθήνα
3
Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία», Αθήνα
Εισαγωγή: Οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) αποτελούν την κύρια αιτία
νοσηρότητας και θνησιμότητας σε παιδιά και εφήβους με καρκίνο. Οι πρόσφατες εξελίξεις
στην έρευνα της γενετικής και επιγενετικής επιτρέπουν τη μοριακή ταξινόμηση των όγκων του
ΚΝΣ, τη διαστρωμάτωση της θεραπείας και τον προσδιορισμό εξατομικευμένων θεραπευτικών
στόχων, βελτιώνοντας τη συνολική επιβίωση, αλλά και την ποιότητα ζωής των επιβιωσάντων.
Σκοπός-Μέθοδος: Αναδρομική ανάλυση κλινικών, ιστοπαθολογικών και μοριακών δεδομένων,
με στόχο την εκτίμηση της συμβολής των μοριακών ευρημάτων στη διάγνωση και θεραπεία των
ασθενών με όγκους ΚΝΣ.
Αποτελέσματα: Σε διάστημα 8 ετών (2013-2021), περισσότεροι από 200 ασθενείς (ηλικίας <18
ετών) με όγκους ΚΝΣ διαγνώστηκαν και αντιμετωπίστηκαν στη Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Παίδων "η Αγία Σοφία", εκ των οποίων 43 ασθενείς
(21αγόρια / 22κορίτσια, 31πρωτοδιάγνωστοι / 12υποτροπές) αναλύθηκαν με νεότερες τεχνικές
αλληλούχισης και μεθυλίωσης του γονιδιώματος, μέσω των διεθνών μελετών PTT2.0, INFORM
και EURHAB στα εργαστήρια του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας Καρκίνου (DKFZ). Με βάση
αυτά τα αποτελέσματα, 6 ασθενείς επαναταξινομήθηκαν σε νεότερες μοριακές υποομάδες
(15Μυελοβλαστώματα/ 3Επενδυμώματα/ 4Άτυποι Τερατοειδείς Ραβδοειδείς Όγκοι). Η ανάλυση
μ εθ υλ ί ω σ η ς D N A έθ εσ ε νέα δ ι ά γνω σ η σ ε 2 π ερ ι π τώ σ ε ι ς ( 1 H G N E T- B CO R /
1Dermatoﬁbrosarcoma protuberans), ενώ σε 4 ακόμη περιπτώσεις επιβεβαίωσε μία μη σαφή
ιστολογική διάγνωση (1Pineoblastoma /3High-Grade Gliomas), επιτρέποντας στους κλινικούς
γιατρούς να ξεκινήσουν την κατάλληλη θεραπεία. Στοχευμένη θεραπεία, με βάση τα ανωτέρω
αποτελέσματα, έλαβαν 6 ασθενείς. Μάλιστα, ένας ασθενής με πολλαπλές υποτροπές όγκου
του νωτιαίου σωλήνα, και δύσκολη ιστολογική ταυτοποίηση, έλαβε υψηλή βαθμολογία ως
Dermatoﬁbrosarcoma protuberans και υποβλήθηκε σε θεραπεία με αναστολέα της
Τυροσινικής Κινάσης, παραμένοντας σταθερός για περισσότερα από τρία χρόνια.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν τα κλινικά οφέλη της ενσωμάτωσης
μοριακών δεδομένων στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με όγκο του
ΚΝΣ, τονίζοντας τη σημασία διεθνών συνεργατικών πρωτοκόλλων στην παιδιατρική νευροογκολογία.
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ΗΑΑ11
ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΗΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
1

1

1

Βασίλης Γραμμενιάτης , Μαργαρίτα Παπασάββα , Δήμητρα Σαββίδου ,
Ηλίας Λώλος1, Δάφνη Θεοδώρου2, Βασιλική Γκέτση1
1
2

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

Σκοπός: Η εκτιμώμενη επίπτωση της οξείας οστεομυελίτιδας στην παιδική ηλικία είναι περίπου 8
περιπτώσεις /100.000 παιδιών/ έτος. Οι περισσότερες περιπτώσεις οφείλονται σε αιματογενή
διασπορά (αιματογενής οστεομυελίτιδα) και αφορούν κυρίως αγόρια <5 ετών (αγόρια:κορίτσια
= 2:1). Τα συχνότερα ενοχοποιούμενα βακτήρια είναι: S. aureus (πύλη εισόδου το δέρμα), K.
kingae, S.pyogenes, S. pneumoniae (πύλη εισόδου ο αναπνευστικός σωλήνας). Η κλινική εικόνα,
η εντόπιση, η πορεία και η έκβαση της νόσου ποικίλλει. Για τον λόγο αυτό, τόσο από την κλινική
εμπειρία όσο και από τη βιβλιογραφία, καθίσταται σαφές ότι η θεραπεία εξατομικεύεται
ανάλογα με τον ασθενή. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδειχθεί η παρουσία, η
βαρύτητα, η αιτιολογία, η εντόπιση, οι επιπλοκές, η θεραπευτική αντιμετώπιση και η έκβαση
παιδιατρικών ασθενών με οστεομυελίτιδα που νοσηλεύτηκαν την τελευταία τριετία στην
Κλινική μας.
Υλικό-Μέθοδος: Παρουσιάζονται 5 περιπτώσεις αιματογενούς οστεομυελίτιδας που
νοσηλεύτηκαν στην Κλινική μας το διάστημα 2019-2021. Όλες αφορούσαν αγόρια, ηλικίας 3,5
ετών έως 12 ετών. Στις 4 από αυτές απομονώθηκε σε μία ή και περισσότερες καλλιέργειες
αίματος S. aureus. Στην 5η περίπτωση οι καλλιέργειες αίματος ήταν στείρες, αλλά είχε χορηγηθεί
από του στόματος αντιβιοτική θεραπεία επί 8ήμερο πριν την εισαγωγή. Σε όλους τους ασθενείς
έγινε MRI της πάσχουσας περιοχής. Στους 4 η οστεομυελίτιδα εντοπιζόταν στο δεξί κάτω άκρο
(κνήμη ή και άκρο πόδα) και σε έναν στην Ο.Μ.Σ.Σ. και την ιερολαγόνιο άρθρωση.
Αποτελέσματα: Το είδος, η οδός χορήγησης και η συνολική διάρκεια χορήγησης της
αντιβιοτικής αγωγής καθορίστηκαν από την πορεία της νόσου και την κλινική και εργαστηριακή
ανταπόκριση. Ένας ασθενής είχε σηπτική καταπληξία και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας και ένας δεύτερος χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική
παροχέτευση.
Συμπεράσματα: η οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα είναι μια σοβαρή νόσος της παιδικής
ηλικίας, που πρέπει να διαγιγνώσκεται και να θεραπεύεται όσο το δυνατόν συντομότερα, αφού
καθυστέρηση στη διάγνωση (> 4 ημέρες) αυξάνει τον κίνδυνο μακροχρόνιων επιπλοκών.
Δεδομένης της ποικιλομορφίας τόσο της κλινικής εικόνας όσο και της πορείας της νόσου και
της ανταπόκρισης στη θεραπεία, η διαχείριση της αποτελεί πρόκληση για τον παιδίατρο και
δικαιολογεί μια εξατομικευμένη, διεπιστημονική προσέγγιση.
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31o Ετήσιο Συνέδριο:

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου, 15.00-16.30

ΗΑΑ12
ΝΕΟΓΝΟ ΜΕ ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΙΜΙΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Θεόδωρος Γουβιάς1, Μαρία Μπάζιου1, Ισμήνη Κατσιβελάκη1,
Βασίλειος Ξύδης2, Βασίλειος Γιάπρος1
1

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,
Ιωάννινα
2
Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας & Απεικόνισης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Εισαγωγή: Η γαλακτοζαιμία είναι ένα σπάνιο νόσημα (συχνότητα 1:40000-1:60000), το οποίο
κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από διαταραχή
του μεταβολισμού της γαλακτόζης σε γλυκόζη λόγω ανεπάρκειας των ενζύμων
γαλακτοκινάση, τρανσφεράση και επιμεράση.Υπάρχουν τρεις βασικές μορφές της
ανεπάρκειας της τρανσφεράσης : α) η κλασική, β) η κλινική παραλλαγή και γ) η βιοχημική
παραλλαγή. Η κλασική γαλακτοζαιμία που είναι και η πιο συχνή οφείλεται σε ανεπάρκεια της
GALT (ουριδυλοτρανφεράση της 1-φωσφορικής γαλακτόζης) και συνεπάγεται αύξηση της
γαλακτόζης και των μεταβολιτών της στο αίμα, συσσώρευση στους ιστούς και απέκκριση στα
ούρα. Θεραπεία αποτελεί η δίαιτα ελεύθερη γαλακτόζης.
Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης νεογνού με γαλακτοζαιμία που εμφανίστηκε με άμεση
υπερχολυρεθριναιμία την 5ηημέρα ζωής.
Υλικό - Μέθοδοι - Αποτελέσματα: Πρόκειται για θήλυ νεογνό ηλικίας κύησης 37εβδ, το οποίο
εισήχθη στη ΜΕΝΝ σε ΧΗ 5 ημερών λόγω άμεσης υπερχολερυθριναιμίας (TBIL 1.87mg/dl).
Αποτελεί τον πρώτο τόκο από υγιείς γονείς. Από τον υπόλοιπο έλεγχο διαπιστώθηκε
μεταβολική οξέωση (PH 7.28- HCO3 13.4mmol/l- BE -15.2mmol/l), τρανσαμινασαιμία (AST
136IU/L, ALT 126 IU/L) και παράταση των χρόνων πήξης (INR 3.93, a PTT 81.2 sec) με
υποϊνωδογοναιμία (ινωδογόνο 61mg/dl). Ακολούθησε απεικονιστικός έλεγχος με
υπερηχοτομογράφημα κοιλίας προς αποκλεισμό ατρησίας χοληφόρων πόρων. Λόγω των
ανωτέρω ευρημάτων πρώτη στη διαφορική διάγνωση τέθηκε η γαλακτοζαιμία και διεκόπη η
σίτιση. Χορηγήθηκε φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα και έγινε δεύτερη δόση βιταμίνης Κ
ενδοφλέβια. Την 7η μέρα ζωής έναρξη σίτισης με στοιχειακό γάλα. Στον οφθαλμολογικό
έλεγχο που έγινε διαγνώστηκε θόλωση στο κέντρο του φακού. Ακολούθησε επιβεβαίωση της
γαλακτοζαιμίας από το ινστιτούτο υγείας του παιδιού (κάρτα Guthrie) και το νεογνό
διεκομίσθη σε εξειδικευμένο κέντρο.
Συμπεράσματα: Η γαλακτοζαιμία είναι ένα σπάνιο νόσημα. Παρ 'όλα αυτά είναι αναγκαίο να
τίθεται στη διαφορική διάγνωση της άμεσης υπερχολερυθριναιμίας στα νεογνά καθώς η
έγκυρη διάγνωσή της και η απομάκρυνση της γαλακτόζης από τη διατροφή και επακόλουθα η
μείωση των επιπέδων των μεταβολιτών της από τον οργανισμό οδηγεί σε πρόληψη
επιπλοκών, όπως ο θάνατος από σηψαιμία, η κίρρωση του ήπατος, η νοητική υστέρηση και η
εμφάνιση ή επιδείνωση του καταρράκτη.
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