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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΕΑ01 
 
ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 
Ελένη Θωμαίδου, Αθανάσιος Τραγιαννίδης, Εμμανουήλ Χατζηπαντελής, Στεργιανή Ντούμα, Μαρία Παλαμπουγιούκη, 
Μαρία Ιωαννίδου, Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου 
 
B’ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) χαρακτηρίζεται από την παραγωγή αυτοαντισωμάτων έναντι 
ερυθροκυτταρικών αντιγόνων με αποτέλεσμα την λύση τους.  
Σκοπός: Ανάλογα με το θερμικό εύρος της δράσης των αυτοαντισωμάτων διακρίνεται η ΑΑΑ από θερμά, ψυχρά 
αντισώματα ή μικτού τύπου αντισώματα. Σκοπός μας είναι η παρουσίαση δύο περιστατικών ΑΑΑ και η ανάδειξη 
κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων στη διερεύνηση και αντιμετώπιση.  
Υλικό: Δύο κορίτσια 7 ετών με ικτερική χροιά δέρματος και επιπεφυκότων και καταβολή που εισήχθησαν στην Κλινική 
μας καλοκαίρι και χειμώνα αντίστοιχα.  
Μέθοδος: Η διερεύνηση ξεκίνησε με λήψη του ιστορικού και κλινική εξέταση και ακολούθησε εργαστηριακή διερεύνηση 
αναιμίας. 
Αποτελέσματα: Στην πρώτη περίπτωση ανευρέθη μεγαλοβλαστική αναιμία (Hb: 4.7 mg/dl – MCV: 135.7fl), με 
αυξημένα ΔΕΚ (35.37%), θετική άμεση αντίδραση Coombs (IgG +4, C3d +4) και παρουσία ψυχροσυγκολλητινών. 
Πρόκειται για ΑΑΑ μικτού τύπου, αδυναμία αποδέσμευσης από τα κορτικοειδή και επί ανθεκτικής νόσου ανάγκη 
χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων. Στην δεύτερη περίπτωση ανευρέθη ορθόχρωμη αναιμία (Hb: 6 mg/dl – MCV: 
80fl), με ηπίως αυξημένα ΔΕΚ (3.5%), θετική άμεση αντίδραση Coombs (IgG -, C3d +4) και αιμοσφαιρινουρία. Πρόκειται 
για παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία εκ ψύχους, η οποία ανταποκρίθηκε στα κορτικοειδή και βρίσκεται σε παρακολούθηση.  
Συμπεράσματα: Για την διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση της ΑΑΑ απαιτείται η κλινικοεργαστηριακή τεκμηρίωση της 
αιμόλυσης και η ορολογική απόδειξη του αυτοαντισώματος και του συμπληρώματος, με σκοπό την αποτελεσματική 
θεραπεία. 
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΕΑ02 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΝΟΥ ΤΟΥ PITTSBURGH ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ 
ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ. 
 
Ελισσάβετ Κολιούσκα1, Εμμανουήλ Χατζηπαντελής2, Μαρίνα Οικονόμου3, Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου2, Κυριακή 
Κοτσογλανίδου4, Ευγενία Παπακωνσταντίνου-Αθανασιάδου4, Αθανάσιος Τραγιαννίδης2 

1  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων» Τμήμα Ιατρικής, Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2 B’ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 
3 Α’ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη 
4  Παιδοογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Τα κακοήθη νοσήματα είναι σπάνια στη παιδική ηλικία. Η πρόγνωση τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί 
σημαντικά. Ωστόσο οι επιζώντες από παιδικό καρκίνο εκδηλώνουν πρώιμες και όψιμες επιπλοκές απότοκες της θεραπείας. 
Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα μεταξύ αυτών είναι και οι διαταραχές του ύπνου.  
Σκοπός:  Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή των διαταραχών του ύπνου σε εφήβους με κακοήθη νοσήματα μετά 
την ολοκλήρωση της θεραπείας τους. 
Υλικό: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 43 έφηβοι επιβιώσαντες από παιδικό καρκίνο εκ των οποίων 24 ήταν αγόρια και 
19 κορίτσια.  
Μέθοδος: Οι ασθενείς ή/και οι γονείς τους μετά από γραπτή συναίνεση συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο του 
Ελληνικού Δείκτη Ποιότητας Ύπνου του Pittsburgh (PSQI) με πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες ύπνου του ασθενούς. 
Αποτελέσματα: Διαταραχές του ύπνου διαπιστώθηκαν σε 41 από τους 43 εφήβους. Ωστόσο, δεν προέκυψαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές σε σχέση με την προηγηθείσα ακτινοθεραπεία, τη λήψη κορτικοειδών, το φύλο, τις ενδοκρινικές 
διαταραχές, το υποκείμενο νόσημα, το χρόνο από την ολοκλήρωση της θεραπείας και την διενέργεια ΜΜΟ. Στατιστικά 
σημαντική διαφοροποίηση των διαταραχών του ύπνου παρατηρήθηκε σε σχέση με την μεγαλύτερη ηλικία (p=0.031). 
Συμπεράσματα: Οι διαταραχές του ύπνου είναι συχνές σε έφηβους επιζώντες από καρκίνο. Η αύξηση της συχνότητας 
φαίνεται να σχετίζεται με την μεγαλύτερη ηλικία. 

 

 
 
  



 

60ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο  5 
 

Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΕΑ03 
 
ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ– ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦΟΖΙΔΙΑΚΟΥ 
ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Κωνσταντίνα Λαβασίδου, Μαρία Στάμου, Αλεξάνδρα Σταμπέρνα, Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου, Αθανάσιος 
Τραγιαννίδης 
 
B’ Παιδιατρική Κλινική,Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Το λεμφοζιδιακό λέμφωμα (Follicular Lymphoma,FL) αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια 
κλινικοπαθολογοανατομική οντότητα στην παιδική ηλικία. Εντάσσεται στα Non-Hodgkin λεμφώματα και στα παιδιά και 
τους εφήβους αποτελεί <1% των Non-Hodgkin λεμφωμάτων. 
Σκοπός: Περιγραφή περίπτωσης άρρενος με ετερόπλευρη μασχαλιαία διόγκωση λεμφαδένα. 
Υλικό-Μέθοδος: Άρρεν σχολικής ηλικίας 8 ετών παραπέμφθηκε από ιδιώτη παιδίατρο λόγω ανώδυνης μασχαλιαίας 
διόγκωσης λεμφαδένα ως τυχαίο εύρημα. Κατά την νοσηλεία ελήφθη αιματολογικός  έλεγχος με γενική αίματος και 
ανοσοφαινότυπο περιφερικού αίματος, βιοχημικός και λοιμοανοσολογικός έλεγχος και διενεργήθηκαν ακτινογραφία 
θώρακος, υπερηχογραφήματα μασχαλιαίας χώρας/τραχήλου/κοιλίας. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση 
του λεμφαδένα και βιοψία αυτού. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ολοσωματικό PET-CT scan, μυελόγραμμα 
(οστεομυελική βιοψία, καρυότυπος, FISH ανάλυση για IGH/BCL2 μετάθεση) και αξονική τομογραφία τραχήλου/θώρακος. 
Αποτελέσματα: Από τον εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο δεν προέκυψαν παθολογικά ευρήματα, πλην του 
αποστρογγυλωμένου σπογγώδους υφής λεμφαδένα στην μασχαλιαία κοιλότητα. Από την βιοψία του λεμφαδένα τέθηκε 
η διάγνωση του παιδιατρικού τύπου λεμφοζιδιακού λεμφώματος. Ο περαιτέρω έλεγχος για σταδιοποίηση του 
λεμφώματος δεν ανέδειξε διήθηση σε άλλα όργανα. Με βάση το χαμηλό στάδιο ΙΑ της νόσου ο ασθενής τέθηκε σε 
τακτική παρακολούθηση. 
Συμπεράσματα: Το παιδιατρικού τύπου λεμφοζιδιακό λέμφωμα αποτελεί μια σπανιότατη νόσο με καταγεγραμμένα 
λιγότερα από 100 περιστατικά παιδιών στη διεθνή βιβλιογραφία. Η πενταετής επιβίωση ελεύθερης νόσου ανέρχεται στο 
96±4% και η πιθανότητα υποτροπής είναι περιορισμένη σε αντίθεση με τους ενήλικες.  
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΕΑ04 
 
ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: 5-ΕΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 
 
Αθανάσιος Μπαγγέας1, Ευθυμία Πρωτονοταρίου2, Εμμανουήλ Χατζηπαντελής1, Μαρία Παλαμπουγιούκη1, Μαρία 
Ιωαννίδου1, Λεμονιά Σκούρα2, Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου1, Αθανάσιος Τραγιαννίδης1 

 
1 Β’ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη  
2 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη  
 
Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας στα παιδιά με αιματολογικές 
κακοήθειες και συμπαγείς όγκους.   
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της επιδημιολογίας και της έκβασης των βακτηριαιμιών σε 
Παιδιατρική Μονάδα Αιματολογίας-Ογκολογίας. 
Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική καταγραφή που περιλάμβανε όλες τις θετικές καλλιέργειες αίματος 
από παιδιατρικούς-ογκολογικούς ασθενείς, ηλικίας 1 έως 16 ετών από τον Ιανουάριο του 2014 έως και τον Δεκέμβριο 
του 2018.  
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 73 επεισόδια βακτηριαιμιών. Το 49.3% των στελεχών που απομονώθηκαν ήταν Gram-
θετικά βακτήρια και το 50.7% Gram-αρνητικά. Οι κοαγκουλάση-αρνητικοί (CoNS) σταφυλόκοκκοι ήταν τα συχνότερα 
απομονωθέντα στελέχη  (39.7%), ακολουθούμενοι από στελέχη E.coli (17.8%) και Klebsiella pneumoniae (17.8%). Από 
το σύνολο των Gram-αρνητικών βακτηρίων, το 13.5% ήταν στελέχη που παράγουν Carbapenemase και το  8.1% που 
παράγουν ESBL. Αναφορικά με τα Gram-θετικά βακτήρια, το 79.3% ταυτοποιήθηκε ως MR-CoNS. Στο 10.9% των 
επεισοδίων ο καθετήρας αφαιρέθηκε. Μεταφορά σε ΜΕΘ καταγράφηκε στο 2.73% και η θνητότητα εντός 3 μηνών 
ανήλθε στο 11%. 
Συμπεράσματα: Στην παρούσα ανάλυση σημειώνεται μια σχεδόν ίση κατανομή των Gram-θετικών και Gram-αρνητικών 
βακτηριαιμιών αλλά με αύξηση στην απομόνωση των Gram-θετικών βακτηρίων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που 
συμφωνεί με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας.  
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΕΑ05 
 
ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20 ΕΤΩΝ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ. 
 
Αλεξάνδρα Σταμπέρνα, Αθανάσιος Τραγιαννίδης, Μαρία Ιωαννίδου, Μαρία Παλαμπουγιούκη, Ασημίνα Γαλλή-
Τσνοπούλου, Εμμανουήλ Χατζηπαντελής 
 
Β’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Η αυτοάνοση θρομβοπενία (ΑΘ) αποτελεί τη συχνότερη επίκτητη αιμορραγική διαταραχή στα παιδιά και 
χαρακτηρίζεται από θρομβοπενία, λόγω παρουσίας αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων. 
Σκοπός: Καταγραφή των κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων και της έκβασης περιπτώσεων ΑΘ, μελετώντας παράγοντες 
που πιθανόν να καθορίζουν την έκβασή της. 
Υλικό: Υλικό της μελέτης μας αποτέλεσαν 182 ασθενείς που διαγνώσθηκαν με ΑΘ στην Κλινική μας τα τελευταία 20 
χρόνια. 
Μέθοδος: Η εισαγωγή δεδομένων έγινε μέσω του Microsoft Excel και η ανάλυση των δεδομένων μέσω SPSS. 
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 182 παιδιατρικών ασθενών με ΑΘ, 88 (48.4%) ήταν αγόρια και μέση ηλικία εκδήλωσης 
ανήλθε στα 5.4 έτη. Η νόσος στους 123 ασθενείς (67.5%) υφέθη σε χρονικό διάστημα <3 μηνών (οξεία), στους 15 
(8.2%) εξελίχθηκε σε εμμένουσα (3-12 μήνες), ενώ σε 43 (23.6%) σε χρόνια (>12 μήνες). Είκοσι (11%) ασθενείς 
τέθηκαν μόνο σε παρακολούθηση, 83 (45.6%) έλαβαν κορτικοστεροειδή, 153 (84.1%) γ-σφαιρίνη, 6 (3.3%) αντι-D 
σφαιρίνη, 3 (1.6%) υποβλήθηκαν σε σπληνεκτομή, 3 (1.6%) έλαβαν ανοσοτροποποιητική αγωγή, 8 (4.4%) 
ριτουξιμάμπη, 4 (2.2%) ελτρομβοπάγη και μόνο ένας υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση. Συνδυαστική θεραπεία 
εφαρμόστηκε στους 74 (40.7%). Η αντίσταση στην πρώτης γραμμής θεραπεία, καθώς επίσης ο απόλυτος αριθμός των 
λεμφοκυττάρων αποδείχτηκαν οι μόνοι ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες χρονιότητας. 
Συμπεράσματα: Για την αντιμετώπιση της ΑΘ τα κορτικοστεροειδή, η γ-σφαιρίνη ή ο συνδυασμός τους αποτελούν 
την πρώτης γραμμής θεραπεία, ενώ οι νεότερες θεραπείες εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανθεκτικής νόσου. 
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΕΑ06 
 
ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΠΡΟΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΑΓΟΡΙ 
6 ΕΤΩΝ 
 
Ελένη Τσοτρίδου1, Μαρία Ιωαννίδου1, Μαρία Παλαμπουγιούκη1, Τατιανή Μούδιου1, Αθανάσιος Τραγιαννίδης1, 
Δημήτριος Σφουγγάρης2, Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου1, Εμμανουήλ Χατζηπαντελής1  
1. Β΄ Παιδιατρική Κλινική  ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη. 
2. Α’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, ΓΝΘ Γ.Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη. 
 
Εισαγωγή: Οι θρομβώσεις είναι σπάνιες στα παιδιά με κακοήθειες κατά τη διάγνωση και συνήθως σχετίζονται με την 
τοποθέτηση Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα και τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών. 
Σκοπός: Περιγράφουμε την περίπτωση ενός ασθενούς που προσκομίσθηκε λόγω αρτηριακής θρόμβωσης δεξιού κάτω 
άκρου με συνοδό λευκοπενία και θρομβοπενία. 
Ασθενής-Μέθοδοi: Αγόρι 6 ετών προσήλθε λόγω κυάνωσης στον 1ο, 4ο και 5ο δάκτυλο του δεξιού άκρου ποδός, 
επιδεινούμενης από εβδομάδος, με συνοδό άλγος και χωλότητα βάδισης. Το άκρο ήταν ψυχρό με αψηλάφητες τη ραχιαία 
του ποδός και την οπίσθια κνημιαία και ασθενώς ψηλαφητή την ιγνυακή αρτηρία. Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος 
ανέδειξε λευκοπενία με ουδετεροπενία, θρομβοπενία και εικόνα διάχυτης ενδαγγειακής πήξης. Ένας πλήρης 
ανοσολογικός έλεγχος δεν ανέδειξε ευρήματα ενδεικτικά νοσήματος του συνδετικού ιστού, ενώ από τον έλεγχο 
θρομβοφιλίας διαπιστώθηκε ετεροζυγωτία V Leiden. Ο απεικονιστικός έλεγχος αρχικά με Doppler και ακολούθως με 
αξονική αγγειογραφία επιβεβαίωσε την παρουσία αρτηριακής θρόμβωσης και ο ασθενής τέθηκε αρχικά σε αγωγή με 
ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους και ακολούθως και ασπιρίνη.  
Αποτελέσματα: Από τον περαιτέρω έλεγχο, στον ανοσοφαινότυπο περιφερικού αίματος ανιχνεύθηκε ποσοστό 
βλαστών 7%, ενώ στο μυελό 88% με ευρήματα συμβατά με οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ). Από την κυτταρογενετική 
ανάλυση του μυελού διαπιστώθηκε παρουσία του χιμαιρικού γονιδίου PML/RARa, προϊόν της μετάθεσης t(15;17). Τέθηκε 
η διάγνωση της οξείας προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας (Μ3) και αντιμετωπίσθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο AML-
BFM 2019 με ύφεση της νόσου. 
Συμπεράσματα: Η εμφάνιση περιφερικής θρόμβωσης στα παιδιά είναι σπάνια και συνήθως αφορά το φλεβικό σύστημα. 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται πλήρης διερεύνηση θρομβοφιλικής διάθεσης και υποκείμενων νοσημάτων, όπως 
αιματολογικής κακοήθειας και ιδίως ΟΜΛ. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ07 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ COVID-19 ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 
Mαρία Ιωαννίδου, Αθανάσιος Τραγιαννίδης, Στυλιανή Γκίζα, Ελένη Σακελάρη, Μαρία Παλαμπουγιούκη, Αγγελική 
Κλεισαρχάκη, Ελένη Θωμαϊδου, Κωνσταντίνα Πιπινέλη, Ζωή Χριστοφορίδου, Ασημίνα Γαλλή -Τσινοπούλου 
 
B’ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Τα παιδιά εκδηλώνουν ηπιότερη συμπτωματολογία από τη νόσο COVID-19. O Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων ενέκρινε τον Νοέμβριο του 2021 τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer σε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών.  
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση των δεδομένων από τη λειτουργία του παιδιατρικού εμβολιαστικού 
κέντρου σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών από 15 Δεκεμβρίου 2021 έως και 28 Φεβρουαρίου 
2022.  
Υλικό-Μέθοδος: Καταγράφτηκαν οι συνολικές δόσεις εμβολίων που διενεργήθηκαν, το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια 
νοσήματα, το ιστορικό αναφυλαξίας, προηγηθείσα νόσηση από COVID-19, η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών και των 
γονέων έναντι του COVID καθώς και συμβάματα που παρατηρήθηκαν μετά τον εμβολιασμό. Τέλος, καταγράφηκαν οι 
τοπικές και συστηματικές αντιδράσεις μετά την χορήγηση της πρώτης δόσης. 
Αποτελέσματα: Συνολικά διενεργήθηκαν 2469 δόσεις (1345 πρώτη/1126 δεύτερη). Το 51% ήταν κορίτσια και η 
διάμεση ηλικία υπολογίστηκε στα 8.9 έτη. Χρόνια νοσήματα καταγράφηκαν σε 65 παιδιά. Ιστορικό αναφυλαξίας 
αναφέρθηκε σε μόλις 1 παιδί. Σε 75 παιδιά υπήρχε ιστορικό νόσησης από COVID-19. Η τήρηση του Εθνικού 
Προγράμματος Εμβολιασμών στο δείγμα μας ανήλθε στο 98% και ανοσοποίηση έναντι γρίππης και μηνιγγιτιδόκοκκου Β 
στο 49% και 75% αντίστοιχα. Όλοι οι γονείς ήταν εμβολιασμένοι έναντι COVID-19. Κανένα σοβαρό σύμβαμα δεν 
καταγράφτηκε ενώ το 85% των παιδιών ανέφερε πόνο τοπικά.  
Συμπεράσματα: Η ανοσοποίηση των παιδιών έναντι COVID-19 συμβάλλει τόσο στην ατομική προστασία όσο και στη 
μείωση της διασποράς και κρίνεται ασφαλής.  
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ08 
 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΕΡΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (MISC) 
 
Δαμιανή Κιαφζέζη1, Ανδρομάχη Παπαγιάννη1, Ιωάννης Πανόπουλος1, Αναστασία Ζαφειροπούλου1, Ανδρέας 
Γιαννόπουλος2, Κυριακή Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου3, Παρθένα Καμπουρίδου 

1. Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) <<Γ. Γεννηματάς>> 

2. Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. , Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ" 
3. Δ' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου 
 
Σκοπός: Η ανάδειξη της βαρύτητας των καρδιαγγειακών επιπλοκών στην κλινική πορεία των ασθενών με MISC, καθώς 
και το ποσοστό αποκατάστασης αυτών. 
Υλικό και Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη της κλινικής πορείας και των καρδιολογικών ευρημάτων 13 ασθενών με MISC 
που νοσηλεύθηκαν στην παιδιατρική κλινική του Γ.Ν.Θ. “Γ. Γεννηματάς” από το Δεκέμβριο 2020 έως το Μάρτιο 2022. 
Αποτελέσματα: Η ηλικία των ασθενών κυμαίνονταν από 1 έως 15 έτη (ΜΟ: 8 έτη) με αναλογία αρρένων: θηλέων 8:5. 
Η έναρξη του εμπυρέτου στο MISC εμφανίστηκε κατά μέσο όρο 37 ημέρες μετά την αρχική νόσηση. Κλινικά,  όλοι οι 
ασθενείς είχαν πυρετό,  77% εμφάνισαν εξάνθημα,  69% παρουσίασαν επιπεφυκίτιδα,  54% διάρροιες,  
λεμφαδενοπάθεια και διαταραχές βλεννογόνων και το 31% παρουσίασε οίδημα παλαμών και πελμάτων. Τα καρδιακά 
ένζυμα ήταν αυξημένα,  το BNP στο 77% των ασθενών (BNPmax:1543 (ΦΤ<100)) και η τροπονίνη στο 54% (Trmax:1580 
(ΦΤ<14)). Υπερηχογραφικά ευρήματα καρδιακών επιπλοκών παρουσίασαν οι 11/13 ασθενείς. Συχνότερες επιπλοκές 
αποτέλεσαν η παρουσία περικαρδιακού υγρού (38%), μικρού βαθμού ανεπάρκεια των βαλβίδων τριγλώχινας και 
μιτροειδούς (35%) και η μείωση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου (31%). Σπανιότερα παρατηρήθηκαν  μειωμένο 
κλάσμα εξώθησης και ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις με διαταραχές επαναπόλωσης (8%), ενώ κανένας ασθενής 
δεν παρουσίασε παθολογική αύξηση του Qtc>450msec και διαταραχές των στεφανιαίων αγγείων.  Στον επανέλεγχο (ΜΟ 
17 ημέρες μετά) οι βλάβες είχαν αποκατασταθεί στο 82% των ασθενών.  
Συμπεράσματα - Συζήτηση: Η πλειονότητα των ασθενών με MISC παρουσίασε επιπλοκές από το καρδιαγγειακό 
σύστημα, οι οποίες σε αντίθεση με τη νόσο Kawasaki δεν συμπεριλάμβαναν διαταραχές των στεφανιαίων αγγείων. Στην 
πλειοψηφία των ασθενών, οι διαταραχές αυτές είχαν αποκατασταθεί στο βραχυπρόθεσμο επανέλεγχο των δύο 
εβδομάδων.  
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ09 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 
Ουρανία Παπαδοπούλου1 , Θωμάς Αποστόλου1, Ελπίδα Χατζηαγόρου2, Ιωάννης Κιτσάτης2 , Πάρις Ιακωβίδης1 Πελαγία 
Τσάκωνα1, Ματρώνα Κοντοστόλη1, Αλεξάνδρα Χριστάρα – Παπαδοπούλου1. 
1 Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Θεσσαλονίκη  
 
2 Γ’ Παιδιατρική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη  
 
Εισαγωγή: Η παχυσαρκία στην παιδική και εφηβική ηλικία έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στη σωματική όσο και στη 
ψυχική υγεία. Τα παχύσαρκα παιδιά περιθωριοποιούνται και μειώνεται η ποιότητα της ζωής τους. Με βάση τον πρώτο 
νόμο της θερμοδυναμικής η αύξηση σωματικής δραστηριότητας (δηλαδή, η κατανάλωση περισσότερης ενέργειας) έχει 
αναγνωριστεί ως μια αποτελεσματική επιλογή για την πρόληψη και θεραπεία της παιδικής παχυσαρκίας.  
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι η ανάδειξη της επίδρασης της φυσικοθεραπευτικής 
παρέμβασης στην αναπνευστική λειτουργία και στην ποιότητα ζωής σε παχύσαρκα παιδιά.  
Υλικό: Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στη βάση δεδομένων του PubMed. Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά 
«physical therapy, intervention, paediatric obesity, respiratory system,  quality of life, children. Απαραίτητο κριτήριο 
ήταν η χρήση φυσικοθεραπευτικής άσκησης και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ως προς την βελτίωση της 
αναπνευστικής λειτουργίας και της ποιότητας ζωής.  
Μέθοδος: Από την αναζήτηση, προέκυψαν 18 άρθρα και όλα ήταν κλινικές μελέτες/δοκιμές. Από αυτά αποκλείστηκαν 
τα 14 καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια και τελικά στη μελέτη περιλήφθηκαν μόνο τα 4 άρθρα.  
Αποτελέσματα: Η παχυσαρκία χρήζει διεπιστημονικής παρακολούθησης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με ασκήσεις νευρομυϊκου ελέγχου για την βελτίωση του κινητικού ελέγχου και των κινητικών 
δεξιοτήτων. Καθώς και με την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, που  οδηγεί σε υψηλότερη καρδιοαναπνευστική 
ικανότητα.  
Συμπεράσματα: Τα φυσικοθεραπευτικά προγράμματα άσκησης μπορούν να αποτελέσουν βασικό παράγοντα στη 
βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας και  της  ποιότητας ζωής των παχύσαρκων παιδιών. Υπάρχουν ελάχιστες 
μελέτες που δείχνουν πως να γίνουν τα παχύσαρκα παιδιά «σωματικά ενεργά» με έναν τρόπο κατάλληλο για την 
ανάπτυξη και την ικανότητά τους. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Φυσικοθεραπεία, Παιδική παχυσαρκία, Αναπνευστική λειτουργία, Ποιότητα ζωής . 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ10 
 
ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟ ΜΕ ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ 
 
Ιφιγένεια Κρανιά1, Ντιάνα Πέτροβα1, Αναστασία Ζαφειροπούλου1, Χρύσα Ναλμπαντίδου2, Μαρία Κλάδου1, Παρθένα 
Καμπουρίδου1 
  1 Παιδιατρική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη 
  2 Ακτινολογικό Εργαστήριο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη 
Εισαγωγή: Η αγενεσία της πνευμονικής αρτηρίας (PAA) είναι μια σπάνια συγγενής πάθηση που εμφανίζεται μεμονωμένη 
ή συχνότερα μαζί με άλλες ανωμαλίες του κωνο-κορμικού διαχωρισμού. Ο προσβεβλημένος πνεύμονας αιματώνεται από 
παράπλευρη κυκλοφορία και τα συμπτώματα είναι ποικίλα με συχνότερα την κόπωση κατά την άσκηση, την αιμόπτυση 
και τις υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αναπνευστικού. Οι ασθενείς μπορεί να παραμένουν ασυμπτωματικοί έως την 
ενηλικίωση. 
Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με αγενεσία αριστερής πνευμονικής και δεξιό αορτικό τόξο που προέβαλε με 
αιμόπτυση και διέδραμε ασυμπτωματικά μέχρι την εφηβική ηλικία. 
Υλικό: Έφηβος 13 ετών προσκομίστηκε λόγω ρινορραγίας και αιμόπτυσης από 24ώρου. Από το ατομικό ιστορικό 
ανέφερε υποτροπιάζοντα επεισόδια βρογχόσπασμου έως 6 ετών και από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε μειωμένο 
αναπνευστικό ψιθύρισμα αριστερά και συστολικό φύσημα στο 2ο μεσοπλεύριο διάστημα αριστερά. 
Μέθοδος: Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε μόνο μειωμένο ινωδογόνο, το ηλεκτροκαρδιογράφημα διαταραχές 
επαναπόλωσης και ο ακτινολογικός έλεγχος ελάττωση του μεγέθους του αριστερού πνεύμονα με ελαττωμένη αγγείωση, 
υπερέκπτυξη του δεξιού, μετατόπιση του μεσοθωρακίου αριστερά και δεξιό αορτικό τόξο. Στην CT αγγειογραφία 
θώρακος επιβεβαιώθηκαν τα ανωτέρω και απεικονίστηκαν ενδοκυψελιδικές αιμορραγίες αριστερά, ενώ δεν απεικονίστηκε 
η αριστερή πνευμονική αρτηρία. Διενεργήθηκε και MRI καρδιάς. 
Αποτελέσματα: Τέθηκε η διάγνωση της αγενεσίας της αριστερής πνευμονικής αρτηρίας. Πραγματοποιήθηκε αξονική 
στεφανιογραφία που απεικόνισε το παράπλευρο δίκτυο του αριστερού πνεύμονα και την βελτίωση των ενδοκυψελιδικών 
αιμορραγιών. Η αιμόπτυση υποχώρησε, οι ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις αποκαταστάθηκαν και ο ασθενής τέθηκε 
σε τακτική παρακολούθηση. 
Συμπεράσματα: Η ΡΡΑ είναι μια σπάνια ανωμαλία, αλλά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση 
ασθενών με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αναπνευστικού ή επεισόδια αιμόπτυσης, καθώς μία έγκαιρη διάγνωση μπορεί 
να αποτρέψει επιπλοκές όπως η πνευμονική υπέρταση. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ11 
 
ΠΝΕΥΜΟΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΜΕ ΥΠΟΔΟΡΙΟ ΕΜΦΥΣΗΜΑ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙ 8 ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 
ΚΑΙ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ 
 
Γεωργία Καλλασίδου1 ,Βικτώρια Παπαδοπούλου1 ,Θεοδώρα Πληκαδίτη1 ,Ντιάνα Πέτροβα1 , Ροδάνθη Βέκιου, 
Ανδρομάχη Παπαγιάννη1 , Παρθένα Καμπουρίδου1 

1 Παιδιατρική κλινική Γ. Ν. ’’Γ.Γεννηματάς” Θεσσαλονίκης , Θεσσαλονίκη 
2 Ακτινολογικό εργαστήριο, Γ. Ν. “Γ.Γεννηματάς” Θεσσαλονίκης , Θεσσαλονίκη 

 
Εισαγωγή: Ως πνευμομεσοθωράκιο ορίζεται η παρουσία αέρα στις δομές του μεσοθωρακίου . Είναι σπάνιο στην παιδική 
ηλικία(1/42.000). Αφορά κυρίως νεογνά, βρέφη και εφήβους. Όταν συμβαίνει, συχνά σχετίζεται με το βρογχικό άσθμα. 
Εκδηλώνεται με υποδόριο εμφύσημα  
(30-90%), δύσπνοια και διαξιφιστικό θωρακικό άλγος. Είναι καλοήθες και αυτοπεριοριζόμενο. 
Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς σχολικής ηλικίας με πνευμομεσοθωράκιο, υποδόριο εμφύσημα και παρουσία αέρα 
στο νωτιαίο σωλήνα (pneumorrhachis). 
Υλικό: Κορίτσι 8 ετών με ιστορικό βρογχικού άσθματος παραπέμφθηκε στο ΤΕΠ λόγω δύσπνοιας και θωρακικού άλγους. 
Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ψηλαφητός κριγμός πλάγιας τραχηλικής, θωρακικής και ραχιαίας χώρας άμφω, 
ελαττωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα, τριγμώδης ήχος στην προκάρδια περιοχή κατά την εκπνοή (σημείο Hamman), 
ήπια υποξυγοναιμία (Sp02 92%) και απουσία νευρολογικής σημειολογίας. 
Μέθοδος: Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πρόσφατη λοίμωξη από Sars-Cov-2, υψηλή IgE, ήπια αύξηση των δεικτών 
φλεγμονής και αποκλείστηκε έλλειψη α1-αντιθρυψίνης. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ήταν φυσιολογικό. Τέλος από την 
ακτινογραφία και την CT θώρακα βρέθηκαν εκτεταμένο υποδόριο εμφύσημα από το ύψος του Α1 έως του Ο3 
σπονδύλου, πνευμομεσοθωράκιο, παρουσία αέρα εντός του νωτιαίου σωλήνα και μικρής έκτασης πνευμοθώρακας 
αριστερά. 
Αποτελέσματα: Η ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με χορήγηση O2 υψηλής ροής, κορτιζόνη και 
βρογχοδιασταλτικά. Παρουσίασε σταδιακή βελτίωση της κλινικής εικόνας και πλήρη αποκατάσταση των ακτινολογικών 
ευρημάτων στην έξοδο. 
Συμπεράσματα: Το πνευμομεσοθωράκιο, παρά την σπανιότητα του, είναι αναγκαίο να περιλαμβάνεται στην εκτίμηση 
(κλινική και ακτινολογική) των παιδιών με βρογχικό άσθμα που προσέρχονται στο ΤΕΠ (0,3-5%). Στο 30% των ασθενών 
απουσιάζουν τα χαρακτηριστικά κλινικά σημεία της νόσου, είναι αυτοπεριοριζόμενο αλλά χρήζει άμεσης αναγνώρισης 
και στενής παρακολούθησης, για τον κίνδυνο των απειλητικών επιπλοκών. 
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Θεματική Κατηγορία: Ενδοκρινολογία 
 
ΕΑ12 
 
ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (CROCUS SATIVUS) ΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 
ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Ελένη Π Κοτανίδου¹, Βασιλική Ρεγγίνα Τσινοπούλου¹, Στυλιανή Γκίζα¹, Στεργιάννα Ντούμα¹, Ελένη Σακελλάρη¹, 
Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου¹ 
 
¹Μονάδα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Β΄ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν Θ. ΑΧΕΠΑ 
Εισαγωγή Η εφηβική παχυσαρκία συχνά χαρακτηρίζεται από συν-νοσηρότητες, με καρδιαγγειακές επιπτώσεις στην 
ενήλικο ζωή. Οι θεραπευτικές επιλογές για τις καταστάσεις αυτές είναι περιορισμένες στην εφηβική ηλικία. Βασική έρευνα 
σε επίμυες και κλινικά δεδομένα σε ενήλικες καταδεικνύουν ότι ο Crocus Sativus (κρόκος Κοζάνης) δρα ευεργετικά στη 
δυσλιπιδαιμία, στην παχυσαρκία και στον διαβήτη τύπου 2. 
Σκοπός Η μελέτη του λιπιδαιμικού προφίλ νηστείας εφήβων με παχυσαρκία, πριν και μετά τη χορήγηση από του 
στόματος υδατικού διαλύματος κρόκου Κοζάνης, ως συμπλήρωμα διατροφής.  
Υλικό & Μέθοδος Εικοσιοκτώ έφηβοι, 13.51±1.78 ετών, με απλή σιτιογενή παχυσαρκία, μελετήθηκαν στη Μονάδα 
μας για διάστημα 12 εβδομάδων. Οι ασθενείς αφού έλαβαν διατροφικές συμβουλές από κλινική διαιτολόγο, 
τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες, προκειμένου να λάβουν (Ομάδα Μελέτης) ή όχι (Ομάδα Ελέγχου), παρέμβαση με από 
του στόματος διάλυμα κρόκου Κοζάνης  (30mg δις ημερησίως). Το λιπιδαιμικό προφίλ νηστείας αξιολογήθηκε στην αρχή 
και μετά 12 εβδομάδες.  
Αποτελέσματα Μετά την αρχική τυχαιοποίηση οι δύο ομάδες δεν διέφεραν ως προς το φύλο, την ηλικία, την ήβη, τον 
Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και τις λιπιδαιμικές παραμέτρους (χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, non-HDL 
χοληστερόλη) (Πίνακας 1). Μετά από 12 εβδομάδες παρέμβασης, η Ομάδα Μελέτης παρουσίασε στατιστικά σημαντική 
μείωση της ολικής χοληστερόλης  (p=0.05), των τριγλυκεριδίων (p=0.012) και της non-HDL χοληστερόλης (p=0.008) 
(Πίνακας). Η Ομάδα Ελέγχου δε μετέβαλε σημαντικά το λιπιδαιμικό της προφίλ μετά από 12 εβδομάδες. Αναφορικά με 
τη μεταβολή των επιπέδων της non-HDL χοληστερόλης εντός της ίδιας ομάδας, αυτή ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην 
Ομάδα Μελέτης (p=0.009).   
Συμπεράσματα Η χρήση κρόκου Κοζάνης ως συμπλήρωμα διατροφής σε συνδυασμό με διατροφική συμβουλευτική, 
βελτιώνει το λιπιδαιμικό προφίλ εφήβων με παχυσαρκία. 
 

 Ομάδα 
Ελέγχου 

Ομάδα 
Ελέγχου  Ομάδα 

Μελέτης 
Ομάδα 
Μελέτης    

 Πρo 
Παρέμβασης*
^ 

Μετά 
Παρέμβαση* ~ *p Πρo 

Παρέμβασης#^ 
Μετά 
Παρέμβαση# ~ #p ^p ~p 

ΔΜΣ  
(kg/m2) 28.35±4.9   27.59±4.3   0.58  

LDL  
(mg/dl) 86.89±36.5 87.73±31.7 0.80 96.00±24.7 90.21±25.6 0.10 0.48 0.52 

HDL  
(mg/dl) 51.00±7.1 51.00±6.9 1 45.29±8.5 47.71±9.5 0.18 0.19 0.46 

Χοληστερόλη 
(mg/dl) 158.79±40.5 159.36±38.99 0.90 162.14±28.1 152.93±32.7 0.05 0.57 0.91 

Τριγλυκερίδια 
(mg/dl) 90.00±46.6 89.07±44.4 0.93 105.21±34.0 83.43±26.6 0.01 0.23 1 
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Πίνακας 1. Λιπιδαιμικό προφίλ των δύο ομάδων στην αρχή και το πέρας της μελέτης 
 
Acknowledgment: Η παρούσα μελέτη υποστηρίχθηκε σε υλικό από τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών 
Κοζάνης και το φαρμακευτικό εργαστήριο της UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A.. Η 
παρούσα μελέτη εντάχθηκε για 12 μήνες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β΄ Κύκλος» (MIS-
5033021), που υλοποίησε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 
 
 
  

Non-HDL 
Χοληστερόλη 
(mg/dl) 

104.61±39.4 107.84±39.3 0.39 116.85±28.5 105.21±30.7 0.008 0.57 1 

HbA1c% 
 5.19±0.4 5.2±0.3 0.51 5.32±0.2 5.27±0.3 0.44 0.28 0.33 
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Θεματική Κατηγορία: Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία 
 
ΕΑ13 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΧΡΟΝΙΟ ΒΗΧΑ: 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
 
Χρήστος Λίλος, Ελπίδα Χατζηαγόρου, Μαρία Γιουλβανίδου, Φώτης Κυρβασίλης, Ιωάννης Τσανάκας 
 
Παιδοπνευμονολογική Μονάδα, 3η Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή: Η προσεκτική λήψη του ιστορικού είναι αρκετή για να θέσει τη διάγνωση σε περιπτώσεις χρόνιου βήχα. 
Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν επιπλέον διερεύνηση. Η εύκαμπτη βρογχοσκόπηση αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο στην διάγνωση περιστατικών με χρόνιο βήχα, όταν η αιτία δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. 
Μέθοδοι: Σε μια περίοδο 20 χρόνων, εκτιμήθηκαν αναδρομικά 176 παιδιά με χρόνιο βήχα (αφού αποκλείστηκε το 
βρογχικό άσθμα) και τα οποία παραπέμφθηκαν στο κέντρο μας (2012-2021). Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν με 
ακτινογραφία θώρακος, σπιρομέτρηση, αξονική (CT) θώρακος, και εύκαμπτη βρογχοσκόπηση. 
Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν 176 παιδιά με χρόνιο βήχα (53% αγόρια, διάμεση ηλικία τα 6 χρόνια, 1-18 ετών) 
διάμεσο BMI 17,8Kg/m2 ), μέσηFEV1pp 89,3(±35)%. Η εύκαμπτη βρογχοσκόπηση υπέδειξε την αιτία του χρόνιου βήχα 
στο 84% των περιπτώσεων. Στις διαγνώσεις περιλαμβάνονται: τραχειοβρογχομαλακία (14%), βρογχομαλακία (13%), 
τραχειομαλακία (14%), λαρυγγομαλακία (6,5%), στένωση του ΔΜΛ (12,5%), άλλες συγγενείς ανωμαλίες του 
τραχειοβρογχικού δέντρου (12%), υποψία αγγειακού δακτυλίου (1%), φλεγμονή των αεραγωγών και εκκρίσεις στους 
αεραγωγούς (11%) και φυσιολογικά ευρήματα (16%). Μετά την διάγνωση, τα παιδιά έλαβαν την κατάλληλη θεραπεία. 
Τα συμπτώματα βελτιώθηκαν σημαντικά. Βελτιώθηκαν σημαντικά 1,6 χρόνια μετά τη βρογχοσκόπηση οι δείκτες της 
σπιρομέτρησης:  ΔFVCpp 25,6(±13), ΔFEV1pp 25,8 (±11), p<0,001. 
Συμπεράσματα: Η παιδιατρική εύκαμπτη βρογχοσκόπηση είναι ένα βασικό εργαλείο στην διάγνωση παιδιών με χρόνιο 
βήχα. Υποκείμενες ανατομικές ανωμαλίες διαγνώσθηκαν σε πολλά παιδιά με χρόνιο βήχα, επηρεάζοντας σημαντικά την 
περαιτέρω διαχείριση των ασθενών.   
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Θεματική Κατηγορία: Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία 
 
ΕΑ14 
 
ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
Αθηνά Καραγεωργίου, Ελπίδα Χατζηαγόρου, Φώτης Κυρβασίλης, Ιωάννης Τσανάκας 
 
Παιδοπνευμονολογική Μονάδα, 3η  Παιδιατρική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
 
Σκοπός: Η αξιολόγηση της γνώσης των παιδιάτρων και των νοσηλευτών σχετικά με τον τρόπο χορήγησης εισπνεόμενων 
φαρμάκων στη διαχείριση της κρίσης του βρογχικού άσθματος σε νοσοκομειακό περιβάλλον. 
Μέθοδοι: Εκτιμήθηκαν παιδίατροι, ειδικευόμενοι παιδίατροι και νοσηλευτές που αντιμετωπίζουν παιδιά με ασθματική 
έξαρση σε είκοσι παιδιατρικές κλινικές από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2021. Συμπληρώθηκε ένα ερωτηματολόγιο για 
την αντιμετώπιση των ασθματικών παροξύνσεων και τη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων. Συμπληρώθηκε επίσης ένα 
ερωτηματολόγιο για τα οκτώ βασικά βήματα σχετικά με τη λήψη εισπνεόμενων φαρμάκων με αεροθάλαμο με μάσκα ή 
επιστόμιο. Ακολούθησε παρουσίαση και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Τρεις μήνες αργότερα, εκτιμήθηκαν με τα ίδια 
ερωτηματολόγια. 
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 64 νοσηλευτές και 154 γιατροί από 20 παιδιατρικές κλινικές νοσοκομείων της 
Βορείου Ελλάδος. Η μέση βαθμολογία (StD) για την αντιμετώπιση του ασθματικού παροξυσμού και τη σωστή τεχνική 
λήψης εισπνεομένων φαρμάκων ήταν 68,55 (10,5) και 55,7 (13,3) για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, αντίστοιχα. 
Η μέση βαθμολογία (StD) στα βήματα που σχετίζονται με την τεχνική λήψης εισπνεόμενων φαρμάκων είτε με 
αεροθάλαμο με μάσκα ή επιστόμιο ήταν 52,6 (17,9) για τους γιατρούς και 39,1 (18,6) για τους νοσηλευτές, αντίστοιχα. 
Τρεις μήνες αργότερα, όλες οι βαθμολογίες του ερωτηματολογίου βελτιώθηκαν σημαντικά (p<0,001). 
Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε ελλιπής γνώση της διαχείρισης του ασθματικού παροξυσμού από ιατρούς και τους 
νοσηλευτές σχετικά με τον τρόπο χορήγησης του εισπνεόμενου φαρμάκου. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για 
συστηματική και συνεχή επικαιροποίηση της γνώσης σχετικά με τη χορήγηση εισπνεομένων φαρμάκων στην 
αντιμετώπιση του ασθματικού παροξυσμού. 
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Θεματική Κατηγορία: Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία 
 
ΕΑ15 
 
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 5 HZ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ 
ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ 
 
Ελπίδα Χατζηαγόρου1, Σωτήριος Φούζας2, Χρήστος Κόγιας1, Μαρία Γιουλβανίδου1, Ελισσάβετ– Άννα Χρυσοχόου1, 
Μιχάλης Ανθρακόπουλος2, Ιωάννης Τσανάκας1 

 

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μονάδα Κυστικής Ίνωσης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, 
Ελλάδα, 2 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Παιδοπνευμονολογική Μονάδα, Πάτρα, Ελλάδα 
 
 
Εισαγωγή – σκοπός: Σε ασθενείς με κυστική ίνωση (ΚΙ) τα δεδομένα της τεχνικής εξαναγκασμένων ταλαντώσεων 
(FOT) είναι ελάχιστα. Ο στόχος μας ήταν να μετρήσουμε την αναπνευστική αντίσταση και άεργο αντίσταση στα 5 Hz 
(Rrs5 και Xrs5, αντίστοιχα) σε έναν πληθυσμό παιδιών με ΚΙ και να συσχετίσουμε τις παραμέτρους αυτές με τη βαρύτητα 
της πνευμονικής νόσου. 
Μέθοδος: Σαράντα έξι ασθενείς με ΚΙ (ηλικία 16,2 ± 5,8 ετών) υποβλήθηκαν σε σπιρομέτρηση, έκπλυση αζώτου 
πολλαπλών αναπνοών (N2MBW) και FOT σε συχνότητες 5, 11 και 19 Hz. Τα αποτελέσματα περιελάμβαναν το FEV1 z-
score, τον δείκτη κάθαρσης πνευμόνων (LCI), τους δείκτες N2MBW, Scond και Sacin, και τους Rrs5 και Xrs5. Η συσχέτιση 
μεταξύ των παραπάνω παραμέτρων αξιολογήθηκε με τον συντελεστή Spearman και η σχέση μεταξύ των δεικτών FOT 
και N2MBW με γραμμική παλινδρόμηση μετά την προσαρμογή για την ηλικία και το FEV1 z-score. 
Αποτελέσματα: Το Rrs5 συσχετίστηκε ισχυρά με το LCI (r=0,74, P<0,001) και το Scond (r=0,79, P<0,001) και 
συσχετίστηκε μέτρια με το Sacin (r=0,44, P=0,009). Το Xrs5 συσχετίστηκε επίσης ισχυρά με το LCI (r=0,80, P <0,001), 
ενώ η συσχέτισή του με το Scond και το Sacin ήταν μέτρια (r=0,58 και r=0,57, αντίστοιχα, P <0,001). Το Rrs5 προέκυψε 
ως σημαντικός προγνωστικός παράγοντας του LCI (beta=0,381, P=0,009) και του Scond (beta=0,823, P <0,001), 
ανεξάρτητα από το FEV1 z-score και την ηλικία. Παρομοίως, το Xrs5 φάνηκε να είναι σημαντικός προγνωστικός δείκτης 
των LCI (βήτα=0,671, P<0,001), Scond (βήτα=0,435, P=0,031) και Sacin (βήτα=0,725, P <0,001), και πάλι ανεξάρτητα 
από το FEV1 z-score και την ηλικία. 
Συμπέρασμα: Σε παιδιά και νεαρά άτομα με ΚΙ, οι αλλαγές στην αναπνευστική αντίσταση και την άεργο αντίσταση στη 
συχνότητα των 5 Hz συνάδουν με την ετερογένεια του αερισμού και μπορεί να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της 
εξέλιξης της πνευμονικής νόσου. 
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Θεματική Κατηγορία: Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία 
 
ΕΑ16 
 
ΤΗΛΕΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ 
 
Αθηνά Σωπιάδου, Ελπίδα Χατζηαγόρου, Χρήστος Κόγιας, Μαρία Γιουλβανίδου, Ελισάβετ-Άννα Χρυσοχόου, Ιουστίνη 
Καλαιτζοπούλου, Ιωάννης Τσανάκας 
 
Μονάδα Κυστικής Ίνωσης, 3η  Παιδιατρική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή: Κατά τη διάρκεια της πανδημίας από COVID-19, η τηλεϊατρική παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον υπάρχει στην διενέργεια σπιρομέτρισης στο σπίτι από τους ίδιους τους ασθενείς στο πλαίσιο προγράμματος 
τηλεϊατρικής παρακολούθησης ασθενών με χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού όπως της κυστικής ίνωσης, που 
απαιτούν πιο στενή παρακολούθηση. 
Σκοπός: Η εκτίμηση της ποιότητας και αξιοπιστίας των τηλε-σπιρομετρήσεων ασθενών με κυστική ίνωση κατά την 
περίοδο της πανδημίας από COVID-19. 
Μέθοδος: Σε ασθενείς με πρόσβαση στο διαδίκτυο, δόθηκαν φορητά σπιρόμετρα με αισθητήρα ροής (Spirobank 
Smart). Διενεργήθηκαν σπιρομετρήσεις στο σπίτι κατά την διάρκεια ενός έτους (Ιανουάριος 2021 έως Ιανουάριος 2022) 
στο πλαίσιο της παρακολουθήσης των ασθενών αυτών. Στο τέλος της κάθε σπιρομέτρησης προωθούνταν τα δεδομένα 
των μετρήσεων από τους ίδιους τους ασθενείς ή μέλη της οικογένειας τους στη Μονάδα Κυστικής Ίνωσης. 
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 29 ασθενείς με μέση ηλικία 17.4 ετών (6.7-34 χρόνια), 58% των οποίων ήταν κορίτσια 
με μέση τιμή FEV1pp 79.8 (±25). Από τις σπιρομετρήσεις που διενεργήθηκαν οι επιτυχείς, σύμφωνα με τα κριτήρια του 
2019 του ATS/ERS ήταν 320 από τις 430 (74.5%). Η μέση χιλιομετρική απόσταση του τόπου διαμονής των ασθενών 
από το κέντρο κυστικής ίνωσης ήταν 124 χλμ (εύρος 49-418χλμ), το όποιο ισοδυναμεί με μία μέση τιμή εξοικονόμησης 
1.5 ώρας ταξιδιού για κάθε επίσκεψη στην κλινική. 
Συμπεράσματα: Η τηλεσπιρομετρία στο σπίτι είναι εφικτή στους ασθενείς με κυστική ίνωση και μπορεί να βελτιώσει 
την παρακολούθηση τους από τα κέντρα κυστικής ίνωσης. 
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Θεματική Κατηγορία: Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία 
 
ΕΑ17 
 
ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΜΕ ΙΚΤΕΡΟ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ EBV 
 
Αποστολία Σταμπουλή, Μαρία Οβεζίκ, Ελένη Πετράκη, Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου, Τατιανή Μούδιου  
 
B’ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Η λοίμωξη από τον ιό Epstein-Barr μπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε όργανο. Στο 80-90% των 
περιπτώσεων οι ασθενείς παρουσιάζουν υπερτρανσαμινασαιμία και σπάνια, περίπου το 5% αυτών, εμφανίζει ίκτερο σε 
συνδυασμό ή χωρίς άλλη συμπτωματολογία.   
Σκοπός: Περιγραφή περίπτωσης παιδιού με οξεία ηπατίτιδα και ίκτερο από λοίμωξη EBV. 
Υλικό-Μέθοδος: Κορίτσι ηλικίας 99/12 ετών προσήλθε λόγω αναφερόμενου πυρετού έως 38,2°C από εξαημέρου, 
ικτερικής χροιάς δέρματος-σκληρών χιτώνων των οφθαλμών και ηπατοσπληνικού συνδρόμου. Συνοδά από 24ώρου 
αναφέρεται αποχρωματισμός κοπράνων και υπέρχρωση ούρων. Έγινε αιματολογικός, βιοχημικός, ορολογικός και 
ιολογικός έλεγχος, CRP, γενική ούρων και έλεγχος για Sars-Cov2. Επίσης υπερηχογράφημα με εύρημα μη ειδικού τύπου 
ηπατοσπληνομεγαλία. 
Αποτελέσματα: Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε υπόχρωμη, μικροκυτταρική αναιμία, αύξηση των 
δικτυοερυθροκυττάρων με αρνητική αντίδραση Coombs, καθώς και λεμφοκυττάρωση με 32% διεγερμένα 
λεμφοκύτταρα και αρνητικούς δείκτες φλεγμονής. Ο βιοχημικός έλεγχος έδειξε υπερτρανσαμινασαιμία και άμεση 
υπερχολερυθριναιμία ( SGOT: 618 έως 1458 U/L, SGPT: 732 έως 1735 U/L, γ-GT: 120 έως 220 U/L, LDH: 778 U/L, ALP: 
499 U/L, ολική χολερυθρίνη: 5,1-6,27 mg/dl, άμεση: 4,1mg/dl ). Στον ορολογικό έλεγχο θετικά IgM αντισώματα EBV, 
ενώ ανιχνεύτηκε και γονιδίωμα του ιού.  Με συντηρητική θεραπεία η ασθενής απυρέτησε  το 3ο 24ωρο νοσηλείας, ο 
ίκτερος υποχώρησε  το 6ο 24ωρο ενώ το 14ο 24ωρο παρουσίασε βελτίωση  της τρανσαμινασαιμίας. 
Συμπεράσματα: Η λοίμωξη από EBV συνήθως προκαλεί ήπιας μορφής αυτοπεριοριζόμενη ηπατίτιδα. Ωστόσο μπορεί 
σε σπάνιες περιπτώσεις να προκαλέσει ίκτερο και σοβαρή ηπατίτιδα. Είναι απαραίτητη η στενή παρακολούθηση κατά 
την πορεία της νόσου καθώς σπάνια μπορεί να οδηγήσει σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια.   
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Θεματική Κατηγορία: Καρδιολογία – Εντατικολογία 
 
ΕΑ18 
 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΛΟΓΩ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
 
Κυριακή Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου, Μαρία Καυγά, Ευαγγελία Δεσλή, Αγνή Γλαβά, Παναγιώτα Καρανάνου, Σοφία 
Μαρκίδου, Ελισσάβετ Βακουφτσή, Όλγα Βαμπερτζή, Μιχάλης Πορτοκαλάς, Παρασκευή Παναγοπούλου, Δέσποινα 
Τράμμα, Ευφημία Παπαδοπούλου-Αλατάκη, Μαρία Φωτουλάκη 
 
Δ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή. Οι καρδιολογικές εκδηλώσεις της λοίμωξης COVID-19 οφείλονται σε οξεία βλάβη από τον ιό, ή στο 
πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο των παιδιών (MIS-C). Η καρδιακή συμμετοχή είναι πολύ μεγαλύτερη στο 
MIS-C, με ποσοστό 71-100%. 
Σκοπός.  Η καταγραφή των νοσηλευθέντων παιδιών με λοίμωξη COVID-19 σε ένα τριτοβάθμιο κέντρο και του ποσοστού 
των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων από το καρδιαγγειακό σύστημα.   
Υλικό-Μέθοδος. Από 15/8/2020-15/3/2022 νοσηλεύτηκαν 156 παιδιά (84 αγόρια), ηλικίας 6 ημερών-15,5 ετών, με 
επιβεβαιωμένη COVID-19 λοίμωξη ή ιστορικό εμβολιασμού έναντι του ιού SARS CoV-2. 
Αποτελέσματα. Καρδιολογικά συμπτώματα/επιπλοκές διαπιστώθηκαν σε 21/156 παιδιά. Τα 8/156 νοσηλεύτηκαν για 
MIS-C, 2/156 λόγω υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας, 1/156 λόγω μυοκαρδίτιδας, 1/156 λόγω Kawasaki-like και 2/156 παιδιά 
λόγω μυοκαρδίτιδας/περικαρδίτιδας μετά από εμβολιασμό έναντι του COVID-19. Επί πλέον, 4/156 εμφάνιζαν θωρακικό 
άλγος αδιευκρίνιστης αιτιολογίας και 3 νεογνά/βρέφη 20 ημερών-3 μηνών ήπια αύξηση τροπονίνης. Τα παιδιά με MIS-C 
ήταν ηλικίας 3,5-15,5 ετών (5/8 αγόρια). Όλα είχαν καρδιακή συμμετοχή: 8/8 παρουσίασαν περικαρδιακή συλλογή 
(2/8:μέτρια, 6/8:μικρή), 4/8 είχαν φλεγμονή των στεφανιαίων αγγείων ή/και ήπια διάταση που υποχώρησε στον 
επανέλεγχο, ενώ μυοκαρδιακή δυσλειτουργία εμφάνισαν οι 6/8 ασθενείς (75%), που ήταν ήπια σε 5 και μέτρια-σοβαρή 
σε έναν ασθενή (χρειάστηκε ινότροπη υποστήριξη). Το β-νατριουρητικό πεπτίδιο (BNP) ήταν ήπια/μέτρια αυξημένο σε 
3/8 ασθενείς και πολύ αυξημένο σε 1/8, ενώ η τροπονίνη  ήταν ήπια αυξημένη σε 4/8 παιδιά. Όλοι οι ασθενείς είχαν 
καλή έκβαση. 
Συμπεράσματα. Οι καρδιολογικές επιπλοκές στην οξεία λοίμωξη COVID-19 είναι λιγότερο συχνές συγκριτικά με το 
μεταφλεγμονώδες σύνδρομο. Επομένως απαιτείται έγκαιρη κλινική υποψία για MIS-C, σε παιδιά που εμφανίζουν ύποπτα 
συμπτώματα 2-6 εβδομάδες μετά τη νόσηση. 
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Θεματική Κατηγορία: Καρδιολογία – Εντατικολογία 
 
ΕΑ19 
 
ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΚΦΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ (ALCAPA) ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 
ΜΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΑΝΩΣΗΣ. 
 
Μαρία Καυγά1, Δημήτριος Μπόμπος2, Μελέτιος Κανάκης2, Ιωάννα Σοφιανίδου2, Αφροδίτη Καραφωτιά2, Ελισσάβετ 
Βακουφτσή1, Θεοδώρα Δελαπόρτα1, Μαρία Φωτουλάκη1, Νικόλαος Γιαννόπουλος2, Κυριακή Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου1 

 
1. Δ΄Παιδιατρική Κλινική Α,Π.Θ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη 
2. Καρδιοχειρουργική Κλινική, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα 
 
Εισαγωγή. Η ανώμαλη έκφυση της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας από την πνευμονική αρτηρία (ALCAPA) αποτελεί 
σπάνια συγγενή καρδιοπάθεια (επίπτωση 1/300.000 γεννήσεις) και χαρακτηρίζεται από δύο τύπους: τον βρεφικό και τον 
τύπο ενήλικα. Ο βρεφικός τύπος χρειάζεται άμεση χειρουργική διόρθωση, διότι στο 90% καταλήγει τον πρώτο χρόνο 
της ζωής.   
Σκοπός. Η περιγραφή βρεφικού τύπου ALCAPA με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση μιας βαριάς συγγενούς καρδιοπάθειας 
Υλικό-Μέθοδοι. Τελειόμηνο βρέφος 2 μηνών, με ελεύθερο περιγεννητικό ιστορικό και καλή πρόσληψη βάρους, 
παραπέμφθηκε για παιδοκαρδιολογική εκτίμηση, λόγω επαναλαμβανομένων επεισοδίων περιστοματικής κυάνωσης στο 
κλάμα και κατακράτησης αναπνοής κατά τη σίτιση. Στην κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ωχρότητα, χωρίς ακουστό 
φύσημα και χωρίς σημεία καρδιακής ανεπάρκειας. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ανέδειξε εικόνα ισχαιμίας με αρνητικά 
επάρματα T στις αριστερές προκάρδιες απαγωγές. Στο υπερηχοκαρδιογράφημα διαπιστώθηκε η ανώμαλη έκφυση της 
αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας από το έσω τοίχωμα της κύριας πνευμονικής αρτηρίας (ανάδρομη ροή στο έγχρωμο 
Doppler). Η αριστερή κοιλία ήταν διατεταμένη, με σοβαρά μειωμένη συστολική λειτουργία (EF:25-27%). Στο βρέφος 
χορηγήθηκε ινότροπη υποστήριξη (συνεχής έγχυση μιλρινόνης) και διουρητική αγωγή και διακομίστηκε άμεσα σε 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για χειρουργική αντιμετώπιση (επανεμφύτευση αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας στην αορτή 
με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας), η οποία ήταν επιτυχής. 
Συμπεράσματα : Ο βρεφικός τύπος ALCAPA εκδηλώνεται συνήθως στην ηλικία 2-3 μηνών με μυοκαρδιακή ισχαιμία και 
καρδιακή ανεπάρκεια.  Στο βρέφος τα ισοδύναμα στηθάγχης εκδηλώνονται σαν επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντονης 
ανησυχίας με συνοδό εφίδρωση, ωχρότητα ή κυάνωση, ή ενδεχομένως απώλεια συνείδησης κατά τη σίτιση ή την 
αφόδευση και λανθασμένα μπορούν να αποδοθούν σε κοινές παιδιατρικές παθήσεις όπως κολικοί, παλινδρόμηση ή 
βρογχιολίτιδα. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΕΑ20 
 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 
 
Παναγιώτα Καρανάνου, Σοφία Μαρκίδου, Ελισσάβετ Βακουφτσή, Μαρία Καυγά, Όλγα Βαμπερτζή, Άννα Φραγκουλίδη, 
Κωνσταντίνος Χειράκης, Αριστείδης Χριστακόπουλος, Παρασκευή Παναγοπούλου, Κυριακή Παπαδοπούλου-
Λεγμπέλου, Δέσποινα Τράμμα, Ευφημία Παπαδοπούλου-Αλατάκη, Μαρία Φωτουλάκη 
 
Δ΄Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή. Τα παιδιά και οι έφηβοι που νοσούν από τον ιό SARS-CoV-2 συχνά εμφανίζουν εκδηλώσεις από το πεπτικό 
σύστημα. Ειδικότερα στο πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο (MIS-C) η συμμετοχή του γαστρεντερικού 
αναφέρεται σε ποσοστό 90% των ασθενών. 
Σκοπός. Η καταγραφή των γαστρεντερολογικών εκδηλώσεων νοσηλευόμενων παιδιών με λοίμωξη COVID-19 σε 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο.  
Υλικό-Μέθοδος. Μελετήθηκαν τα ιατρικά αρχεία παιδιών που νοσηλεύτηκαν από τον Αύγουστο 2020 έως και τον 
Μάρτιο 2022 με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό SAR-CoV-2. Καταγράφηκαν όλα τα επιδημιολογικά, κλινικά και 
εργαστηριακά χαρακτηριστικά που αφορούσαν το πεπτικό σύστημα.  
Αποτελέσματα. Συνολικά νοσηλεύτηκαν 156 παιδιά (84 αγόρια, 72 κορίτσια) ηλικίας 6 ημερών έως 15,5 ετών. Τα 
60/156 παιδιά (38,5%) παρουσίασαν συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα (34 αγόρια, 26 κορίτσια). Από αυτά 
36/60 (60%) ήταν βρέφη<1 έτους και 11/60 (18,3%) ήταν παιδιά>10 ετών. Οι 15/60 ασθενείς (25%) εμφάνισαν 
κοιλιακό άλγος, οι 8/60 (13,3%) εμέτους, οι 10/60 (16,7%) διάρροιες, οι 33/60 (55%) ανορεξία και οι 12/60 (20%) 
τρανσαμινασαιμία. Από υποκείμενο νόσημα έπασχαν δυο παιδιά.  Όλα τα παιδιά με MIS-C 8/156 (5,1%) είχαν 
συμπτώματα από το πεπτικό. Η έκβαση ήταν καλή σε όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς με πλήρη υποχώρηση των 
κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων τους.  
Συμπεράσματα. Οι γαστρεντερικές εκδηλώσεις στη λοίμωξη COVID-19 είναι αρκετά συχνές και παρατηρούνται σε πολύ 
μεγαλύτερο ποσοστό στο μεταφλεγμονώδες σύνδρομο, σε σύγκριση με την οξεία νόσο. Δεδομένου ότι μπορεί να 
προηγούνται του πυρετού και των λοιπών κλινικών εκδηλώσεων, απαιτείται στενή κλινική και εργαστηριακή 
παρακολούθηση των παιδιών, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των πιθανών σοβαρών επιπλοκών της. 
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΕΑ21 
 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Μαρία-Σοφία Καφτεράνη1, Μαρία Μηλιούδη1, Ελένη Παπαδημητρίου1, Όλγα Τσιάτσιου2, Ελισάβετ Μιχαηλίδου2, 
Μαρία Βουσβούκη1, Μαρία Κυριαζή1, Πηνελόπη Δραγούμη1, Ευθυμία Βαργιάμη1, Ευαγγελία Φαρμάκη1, Εμμανουήλ 
Ροηλίδης2, Δημήτριος Ζαφειρίου1 
 
1 Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Μονάδα ειδικών Λοιμώξεων Παίδων (ΜΕΛΠ), Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
2 Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Μονάδα ειδικών Λοιμώξεων Παίδων (ΜΕΛΠ), Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Καθώς η πανδημία COVID-19 συνεχίζεται, η καταγραφή νευρολογικών εκδηλώσεων στα παιδιά εντείνεται 
ως προς τη συχνότητα και τη βαρύτητα των περιστατικών. Η επαγρύπνηση του ιατρικού προσωπικού για τις 
νευρολογικές επιπλοκές και η ενημέρωσή του για την κλινική φαινομενολογία και τη διαχείριση που απαιτείται κρίνεται 
απαραίτητη, εφόσον το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεχίζει να υποδέχεται αντίστοιχα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας.  
Σκοπός: Ταξινόμηση των νευρολογικών εκδηλώσεων και η παρουσίαση περιστατικών με λοίμωξη Covid-19 και ιδιαίτερες 
νευρολογικές επιπλοκές. 
Υλικό: Πρόκειται για σειρά 50 ασθενών, σε σύνολο 663 νοσηλευόμενων στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων 
(ΜΕΛΠ), οι οποίοι εμφάνισαν ευρύ φάσμα νευρολογικής σημειολογίας επί οξείας Covid-19 λοίμωξης. 
Μέθοδος: Τα δεδομένα αναζητήθηκαν στους ιατρικούς φάκελους νοσηλευόμενων ασθενών με λοίμωξη COVID του 
Τμήματος Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων (ΜΕΛΠ) Τεταρτοβάθμιου Νοσοκομείου, που αποτελεί Κέντρο Αναφοράς για 
περιστατικά COVID-19 για τη Βόρεια Ελλάδα, από τον Ιούνιο 2020 εώς τον Απρίλιο 2022. Καταγράφηκαν κλινικά, 
εργαστηριακά και νευροαπεικονιστικά ευρήματα κάθε ασθενή, καθώς και η έκβασή τους κατά το δυνατό.  
Αποτελέσματα: Περιγράφονται επί οξείας λοίμωξης Covid-19: ασθενής 20 μηνών με ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό 
Επεισόδιο με σημαντική κλινική βελτίωση σε 1 μήνα, 12χρονος με ADEM ελεύθερος κλινικών και ακτινολογικών 
ευρημάτων 3 μήνες μετά, 15χρονη με νευροινωμάτωση που εμφάνισε προϊούσα αταξία επί οξείας COVID λοίμωξης και 
13χρονη με επεισόδιο αφασίας. Μεταξύ άλλων περιγράφονται ομάδες ασθενών με μυοσίτιδα, status epilepticus, 
απύρετους σπασμούς και επί πυρετού, που κατατάσσονται περαιτέρω βάσει ηλικίας σε πυρετικούς σπασμούς. 
Συμπεράσματα: Υπογραμμίζεται η ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης, παραπομπής και διαχείρισης περιστατικών που 
αφορούν στη συμμετοχή του Νευρικού Συστήματος σε ασθενείς με λοίμωξη Covid-19 κατά τη διαδρομή της πανδημίας. 
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΕΑ22 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ 
 
Γεώργιος Τσιγάρας1 , Μαρία Μηλιούδη2, Μαρία Κυριαζή3, Πηνελόπη Δραγούμη4, Άννα Χαλκιά5,Ευθυμία Βαργιάμη1, 
Δημήτριος Ζαφειρίου1. 
 

1Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη 
2Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη 
3Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη 
4Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη 
5Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος(Τμήμα Φυσικοθεραπείας), Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Η μυϊκή δυστροφία είναι η πιο συχνή μυοπάθεια της παιδικής ηλικίας και οφείλεται στην μετάλλαξη του 
γονιδίου της δυστροφίνης. Οι μεταλλάξεις παράγουν λειτουργικά ανενεργή δυστροφίνη η οποία είναι μέρος ενός 
συμπλέγματος πρωτεϊνών που βρίσκεται στην μεμβράνη των μυϊκών κυττάρων. Η έκφραση της δυστροφίνης των 
ασθενών με μυϊκή δυστροφία (DMD) αντικατοπτρίζει τον ευρέως μεταβλητό κλινικό φαινότυπο. Η νόσος προκαλεί 
εκφύλιση των μυϊκών κυττάρων με αποτέλεσμα τις κινητικές δυσκολίες στην βάδιση και στο σύνολο της 
λειτουργικότητας των παιδιών. 
Σκοπός: Η καταγραφή αξιολογητικών εργαλείων μέτρησης της αδρής κινητικής λειτουργικότητας στην μυϊκή 
δυστροφία. 
Μέθοδος: Ανασκόπησης της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
MEDLINE,EMBASE,Cochrane Collaboration ,Scopus , ProQuest Dissertations and Theses, COS Conference Papers 
Index,Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(N.D.C).Οι εργασίες που συμπεριλήφθηκαν περιορίστηκαν σε ελληνικές και 
αγγλικές  δημοσιεύσεις και αναφορές σε  άρθρα, περιοδικά, βιβλία, διδακτορικές διατριβές και πρακτικά συνεδρίων. 
Συμπεριλήφθηκαν όλοι οι τύποι μελετών που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ερευνητικό σχέδιο για την μυϊκή δυστροφία. 
Αποτελέσματα: Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι διαφορετικοί τύποι αξιολογητικών εργαλείων ήταν οι πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενες στρατηγικές και ένας συνδυασμός αυτών των μέτρων  κινητικής αξιολόγησης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε  αγόρια με μυϊκή δυστροφία.  
Η μελέτη παρέχει πληροφορίες σχετικά με διαφορετικές πτυχές της κινητικής λειτουργίας, που μπορεί να μην 
καταγραφούν χρησιμοποιώντας ένα μόνο εργαλείο κινητικής αξιολόγησης.  
Συμπεράσματα: Τα δεδομένα θα είναι χρήσιμα για τη σύγκριση τρεχουσών μελλοντικών μελετών και θεραπευτικών 
παρεμβάσεων για την μυϊκή δυστροφία. 
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Θεματική Κατηγορία: Νεφρολογία 
 
ΕΑ23 
 
ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (MIS-C) 
 
Κυριακή Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου, Μαρία Καυγά,  Αγνή Γλαβά, Ευαγγελία Δεσλή, Παναγιώτα Καρανάνου, Όλγα 
Βαμπερτζή,  Σοφία Μαρκίδου, Έλσα Βακουφτσή, Παρασκευή Παναγοπούλου, Ευφημία Παπαδοπούλου-Αλατάκη, 
Μιχάλης Πορτοκαλάς, Αθανασία Νικολακάκη, Σοφία Χανταβαρίδου, Μαρία Φωτουλάκη, Δέσποινα Τράμμα 
 
Δ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή. Η νεφρική προσβολή στο πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο των παιδιών  (MIS-C) είναι αρκετά 
συχνή (3-38%) και οφείλεται στην καταιγίδα των κυτταροκινών, στα πλαίσια της φλεγμονής. 
Σκοπός. Η περιγραφή των νεφρικών εκδηλώσεων σε ασθενείς με MIS-C και η συσχέτισή τους με τις κλινικές εκδηλώσεις 
από άλλα συστήματα 
Υλικό-Μέθοδοι. Σε χρονική περίοδο ενός έτους νοσηλεύτηκαν εννέα ασθενείς με MIS-C, ηλικίας 3,5-15,5 χρόνων που 
πληρούσαν τα κριτήρια του MIS-C, μετά από πρόσφατη λοίμωξη Covid-19. 
Αποτελέσματα. Μειωμένη νεφρική λειτουργία (υψηλά επίπεδα ουρίας και κρεατινίνης στο πλάσμα) εμφάνισε μόνο 1/9 
παιδιά (11%). Ωστόσο, διαπιστώθηκε υπονατριαιμία (νάτριο ορού: 125-135 mmol/L), σε 8/9 παιδιά (88,8%), η οποία 
ήταν σοβαρή σε 3/9 παιδιά (33,3%). Η σοβαρή υπονατριαιμία συσχετίστηκε με σοβαρή καρδιακή συμμετοχή, καθώς και 
με αξιοσημείωτα υψηλές τιμές του νατριουρητικού πεπτιδίου β-τύπου (BNP). Στα πλαίσια της καρδιακής συμμετοχής 
παρατηρήθηκε επίσης αύξηση των επιπέδων της τροπονίνης. (ήπια σε 5/9, μέτρια σε 2/9 παιδιά). Το 
υπερηχοκαρδιογράφημα έδειξε ήπια μυοκαρδιακή δυσλειτουργία (EF:50-55%) σε 6/9 παιδιά, ενώ ένας ασθενής που 
χρειάστηκε ινότροπη υποστήριξη, είχε την υψηλότερη τιμή BNP και επίμονη υπονατριαιμία. Άλλα εργαστηριακά 
ευρήματα που συνυπήρχαν, ήταν σοβαρή υπολευκωματιναιμία που χρειάστηκε χορήγηση λευκωματίνης (2/9), 
λεμφοπενία (2/9) και θρομβοπενία (3/9). 
Συμπεράσματα: Η οξεία νεφρική βλάβη με αύξηση της τιμής της κρεατινίνης ορού παρατηρείται έως και στο 38% των 
πασχόντων με MIS-C. Αντιθέτως η υπονατριαιμία είναι το  πιο συχνό εύρημα σε παιδιά με MIS-C, η βαρύτητα της οποίας 
σχετίζεται με τη σοβαρότητα της νόσου. Η υπονατριαιμία στο MIS-C έχει συσχετιστεί με απρόσφορη έκκριση 
αντιδιουρητικής ορμόνης, που πιθανώς προκαλείται από την καταιγίδα κυτταροκινών.  
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Θεματική Κατηγορία: Νεφρολογία 
 
ΕΑ24 
 
ΝΟΣΟΣ DENT - ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ FANCONI 
 
Γεώργιος Σαργιώτης1, Αντωνία Κοντού1, Μαρία Κυριαζή1, Ευθυμία Βαργιάμη1, Ιωάννης Ντότης1, Καλλιόπη 
Οπλοπιάδου1, Βασιλική Καραβά1, Νικολέτα Πρίντζα1, Δημήτριος Ζαφειρίου1 

 

1. Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Η νόσος Dent είναι μια σπάνια φυλοσύνδετη υπολειπόμενη νεφρική διαταραχή, χαρακτηριζόμενη από 
λευκωματουρία χαμηλού μοριακού βάρους, υπερασβεστιουρία, νεφρασβέστωση με νεφρολιθίαση και χρόνια νεφρική 
νόσο.  
Σκοπός: Παρουσίαση μιας περίπτωσης νόσου Dent, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες της κλινικής εικόνας και της 
διαφοροδιαγνωστικής διαδικασίας.  
Υλικό: Άρρεν προνήπιο 18 μηνών προσκομίστηκε για διερεύνηση δύο στιγμιοτύπων λευκωματουρίας (150 mg/dl και 
300 mg/dl αντίστοιχα) στη γενική ούρων τους τελευταίους 3 μήνες, που διαπιστώθηκαν στα πλαίσια διερεύνησης 
εμπυρέτου. Η κλινική εξέταση ήταν φυσιολογική, εκτός από παρουσία ήπιας υποτονίας, χαμηλού αναστήματος (11η ΕΘ) 
και μικρής περιμέτρου κεφαλής (12η ΕΘ). Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε επηρεασμένη νεφρική λειτουργία 
(ουρία 42 mg/dl, κρεατινίνη 0,55 mg/dl, κυστατίνη C 0,93 mg/dl, eGFR 63 ml/min/1,73m2), φυσιολογικοί ηλεκτρολύτες 
και λευκώματα, LDH 497 UI/l και CPK 483 U/L, μειωμένα διττανθρακικά και pCO2 στα αέρια αίματος (20,2 mmol/l και 
28,4 mmHg αντίστοιχα) με φυσιολογικό pH (7,412), λευκωματουρία (1,487 g/m2/24ωρο) με μικρή αλβουμινουρία (405 
mg/m2/24ωρο), υπερασβεστιουρία (6,73 mg/kg/24ωρο), μειωμένη επαναρρόφηση φωσφόρου (67,75%), αυξημένη 
FeMg (5,86%), μη εκλεκτική αμινοξυουρία και γλυκοζουρία (ατελές σύνδρομο Fanconi). Υπερηχογραφικά 
διαπιστώθηκαν μικροί νεφροί φυσιολογικής μορφολογίας με αυξημένη ηχογένεια φλοιού.     
Μέθοδος: Διενεργήθηκε μέτρηση χαλκού ούρων 24ωρου, οφθαλμολογική εκτίμηση και μαγνητική εγκεφάλου, που 
ήταν φυσιολογικά. Για την τελική διάγνωση πραγματοποιήθηκε whole exome sequencing.  
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ημιζυγωτία της αντικατάστασης c.952 C>T του γονιδίου OCRL.  
Συμπεράσματα: Τέθηκε διάγνωση νόσου Dent τύπου ΙΙ, που συμπεριλαμβάνει ήπιες οφθαλμικές και νευρολογικές 
εκδηλώσεις.  
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Θεματική Κατηγορία: Συναφείς Ειδικότητες (Οδοντ- Ορθοπ.- Ουρολ.- Οφθ.- Χειρ.- Ωρλ) 
 
ΕΑ25 
 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ 
 
Ερμιόνη Τούλη1,  Ζαχαριά Βαΐα4, Νικολέτα Μπάτζιου1, Ραδόγλου Χρήστος5, Αργύριος Μαγγανάρης2, Μανδραλή 
Θωμαΐς2, Αθανάσιος Σκούρας3 Ηλίας Καρασμάνης2 
 
1 Ειδικός Ω.Ρ.Λ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο 
2 Επιμελητής Α΄ Ω.Ρ.Λ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο 
3 Διευθυντής Ω.Ρ.Λ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο 
4 Επικουρική Επιμελήτρια Β’ Ω.Ρ.Λ., Γ.Ν. «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας 
5 Επικουρικός Επιμελητής Β’ Παιδιατρικής, Γ.Ν. «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας 
 
Εισαγωγή: Οι συγγενείς ανωμαλίες του λάρυγγα είναι σχετικά σπάνιες νοσολογικές οντότητες, αποτέλεσμα διαταραχών 
κατά την εμβρυογένεση. Η τελική διάγνωση τίθεται μέσω της ενδοσκοπικής εκτίμησης.  
Σκοπός: Η μελέτη των περιστατικών με συγγενείς ανωμαλίες του λάρυγγα που αντιμετωπίστηκαν στην Ω.Ρ.Λ. κλινική 
του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου σε διάστημα 7 ετών. 
Υλικό-Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη 123 περιστατικών που υπεβληθησαν σε ενδοσκόπηση λόγω πιθανής συγγενούς 
ανωμαλίας του λάρυγγα σε διάστημα 7 ετών. Η μελέτη βασίζεται στην κλινική συμπτωματολογία, στη μέθόδο 
αντιμετώπισης καθώς και στα αποτελέσματα της θεραπείας. 
Αποτελέσματα: Από τα 123 περιστατικά που εκτιμήθηκαν στην Ω.Ρ.Λ. κλινική στα 95 τεκμηρθώθηκε συγγενής 
ανωμαλία. Η διάγνωση τέθηκε μέσω ενδοσκόπησης υπό γενική αναισθησία. Η λαρυγγομαλακία ήταν η συχνότερη 
πάθηση (72,6%) με κυρίαρχο σύμπτωμα τον εισπνευστικό συριγμό. Σε ποσοστό 68% δεν κρίθηκε απαραίτητη 
χειρουργική παρέμβαση, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις διενεργήθηκε αρυταινοεπιγλωττιδοπλαστική. Ο συριγμός 
βελτιώθηκε μετεγχειρητικά στο 81,8% των περιστατικών. Η δεύτερη συχνότερη ανωμαλία ήταν η συγγενής 
υπογλωττιδική στένωση με κυρίαρχα συμπτώματα τον διφασικό συριγμό, τα υποτροπιάζοντα επεισόδια 
λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδας και την αναπνευστική δυσχέρεια. Σε όλες τις περιπτώσεις διενεργήθηκε τραχειοστομία ενώ 
σε 2 πραγματοποιήθηκε λαρυγγοτραχειακή ανακατασκευή (LTR). H τρίτη σε συχνότητα ανωμαλία ήταν η παράλυση των 
φωνητικών χορδών. Μονόπλευρη παράλυση διαπιστώθηκε σε 4 ασθενείς με αυτόματη αποκατάσταση, ενώ 
αμφοτερόπλευρη σε 2 όπου και πραγματοποιήθηκε τραχειοστομία. Άλλες συγγενείς ανωμαλίες που ανευρέθησαν ήταν 
η λαρυγγοσχιστία η οποία αντιμετωπίστηκε με ενδοσκοπική συρραφή, το υπογλωττιδικό αιμαγγείωμα και η λαρυγγική 
μεμβράνη.  
Συμπεράσματα: Οι συγγενείς ανωμαλίες του λάρυγγα είναι σπάνιες, εντούτοις δυνητικά απειλητικές για τη ζωή. Κατά 
συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση των Ω.Ρ.Λ. ιατρών σε τέτοιου είδους περιστατικά. 
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Θεματική Κατηγορία: Συναφείς Ειδικότητες (Οδοντ- Ορθοπ.- Ουρολ.- Οφθ.- Χειρ.- Ωρλ) 
 
ΕΑ26 
 
ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ- ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 
 
Ευαγγελία Συρακούλη1,2, Αργυρώ Συρακούλη2 

 
1Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
2Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 
 
Εισαγωγή: Τα παιδιά, ιδίως στις μικρότερες ηλικίες, είναι επιρρεπή στα ατυχήματα κατά τη διάρκεια των καθημερινών 
τους δραστηριοτήτων. Συχνά, τα ατυχήματα καταλήγουν σε τραύματα όχι μόνο του προσώπου, αλλά και των δοντιών. 
Ο παιδίατρος είναι ο ιατρός που έχει περισσότερη οικειότητα με την οικογένεια, οπότε, συχνά,  είναι και ο πρώτος στον 
οποίο θα απευθυνθούν οι γονείς σε περίπτωση οδοντικού τραύματος.  
Σκοπός: Η παρουσίαση των οδηγιών που πρέπει να δώσει ο παιδίατρος σε οδοντιατρικό επείγον τραυματισμού των 
δοντιών, ανάλογα με την έκταση του τραυματισμού. 
Υλικό- Μέθοδος: Ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, ιδιαιτέρως των κατευθυντηρίων οδηγιών που 
αφορούν την επείγουσα διαχείριση του οδοντικού τραύματος. 
Αποτελέσματα: Το οδοντικό τραύμα χωρίζεται στις εξής κατηγορίες: κάταγμα, υπεξάρθρημα, εκγόμφωση και 
ενσφήνωση του δοντιού. Σε περιπτώσεις ατυχήματος συμβαίνει κυρίως στα πρόσθια δόντια (τομείς, κυνόδοντες), εν 
αντιθέσει με τις περιπτώσεις κακοποίησης που συμβαίνει και στα οπίσθια δόντια (γομφίοι). Εφόσον το παιδί είναι ηλικίας 
έως 6 ετών, τα δόντια είναι νεογιλά οπότε οι παρεμβάσεις είναι ελάσσονος σημασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, σημαντικό 
είναι να διατηρηθεί το δόντι σε κατάλληλο διάλυμα ώστε να μην αφαλατωθεί. 
Συμπεράσματα: Πολύ σημαντική είναι η άμεση παρέμβαση, ιδίως σε περιπτώσεις εκγόμφωσης και κατάγματος, ώστε 
να διατηρηθεί το τραυματισμένο δόντι στο φραγμό και να αποφευχθεί η απώλειά του. Γι’αυτόν το λόγο, είναι σημαντικό 
ο παιδίατρος να γνωρίζει και να κατευθύνει ορθά τους γονείς. 
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Θεματική Κατηγορία: Συναφείς Ειδικότητες (Οδοντ- Ορθοπ.- Ουρολ.- Οφθ.- Χειρ.- Ωρλ) 
 
ΕΑ27 
 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ -α ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΜΙΑ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΟΡΤΗΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
Βασιλική Χατζηραβδέλη1, Χρήστος Καζάς1, Ηλίας Χατζηιωαννίδης2, Γεώργιος Μητσιάκος2, Ελισσάβετ Διαμαντή2, 
Δημήτριος Μεταξιώτης1 

 

1Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
2Β’ Νεογνολογική Κλινική & Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
 
Εισαγωγή: Αρκετοί συγγραφείς θεωρούν τις τελευταίες 5 εβδομάδες κύησης σημαντικές στην ανάπτυξη του ισχίου. 
Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ υπερηχογραφικής γωνίας -α του ισχίου με την εβδομάδα γέννησης νεογνών. 
Υλικό & Μέθοδος: Προοπτικά, μετρήθηκαν υπερηχογραφικά τα ισχία νεογνών, που γεννήθηκαν σε τεταρτοβάθμιο 
νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη μέθοδο Graf.Η εξέταση έγινε από δυο εκπαιδευμένους ορθοπαιδικούς, 
την πρώτη εβδομάδα ζωής και καταγράφηκαν οι γωνίες α και β των ισχίων, δημογραφικά στοιχεία της μητέρας, το βάρος 
γέννησης, η προβολή, ο τόκος, το φύλο, προδιαθεσικοί παράγοντες για δυσπλασία ισχίου και τα αποτελέσματα της 
κλινικής εξέτασης. 
Αποτελέσματα: Μεταξύ Απριλίου – Οκτωβρίου 2020, μετρήθηκαν 354 νεογνά- 708 ισχία. 89,3% των νεογνών ήταν 
Καυκάσιας-Ελληνικής/Βαλκανικής εθνότητας και τα υπόλοιπα Ασιατικής, Ρομά και Αφρικανικής. 17 ήταν <36 εβδομάδων, 
25 36-37 εβδομάδων, 33 37-38, 99 38-39, 89 39-40 και 91 >40 εβδομάδων.74.5% των δεξιών ισχίων ήταν τύπου Ι 
κατά Graf και 25.5% τύπου ΙΙ, ενώ 80.2% των αριστερών ισχίων ήταν τύπου Ι και 19.8% τύπου ΙΙ. Η μέση γωνία α για 
τα <37 εβδομάδων ήταν 61.7(ΤΑ 7.1) και 64 (ΤΑ 7) για δεξί και αριστερό ισχίο αντίστοιχα και 62.4 (ΤΑ 5.9) και 63 (ΤΑ 
5.8) για τα >37 εβδομάδων, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ομάδων. Η ανάλυση υποομάδων δεν ανέδειξε 
σημαντικές διαφορές της γωνίας α μεταξύ νεογνών που γεννήθηκαν στις <36, 37,38,39 ή >40 εβδομάδες. Υπήρχε 
σημαντική διαφορά στη γωνία α του αριστερού ισχίου μεταξύ αρρένων και θηλέων (p=0.043), ενώ δεν βρέθηκε 
συσχέτιση μεταξύ της γωνίας α και του βάρους γέννησης.  
Συμπέρασμα: Δεν αναδείχθηκαν σημαντικές διαφορές στην υπερηχογραφική γωνία α των ισχίων νεογνών 36 
εβδομάδων και άνω. 
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Θεματική Κατηγορία: Ατυχήματα – Δηλητηριάσεις – Παιδοψυχιατρική 
 
ΕΑ28 
 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ «ΑΣΘΕΝΕΙΑ» 
 
Στέφανος Μούσκας1, Μαρία – Ελένη Παπακωνσταντίνου1, Αικατερίνη Μικελάτου1, Κρινώ – Μαρία Λιβέρη1, Βασιλική 
Γεωργοπούλου1, Καλυψώ Δανελάτου1 

 

1 Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Αργοστόλι Κεφαλληνίας 
 
Εισαγωγή: Τα ατυχήματα αποτελούν τη σημαντικότερη απειλή για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των παιδιών 
παγκοσμίως. Είναι αποδεδειγμένο ότι η κατάλληλη πρόληψη μειώνει τον αριθμό και τη σοβαρότητα τους ως και 50%.  
Σκοπός: Καταγραφή της συχνότητας των παιδικών ατυχημάτων ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τον 
περιορισμό και την αντιμετώπιση τους.  
Υλικό – Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη παιδιών που νοσηλεύτηκαν στην Παιδιατρική κλινική την πενταετία 2017–2021 
λόγω ατυχήματος.  
Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν 196 παιδιά, μέσης ηλικίας 4,5 ετών (1μήνας–15,5 έτη), 54% άρρενες. Οι συχνότερες 
κατηγορίες ατυχημάτων ήταν οι πτώσεις (48%) με μέση ηλικία 3,7 έτη και οι δηλητηριάσεις (38,3%) με μέση ηλικία τα 
2 έτη. Σε χαμηλότερη συχνότητα καταγράφηκαν: Πνιγμονή(4,1%), τροχαία(2,6%), ηλεκτροπληξία(2,6%), κατάποση 
ξένου σώματος (1,5%), εγκαύματα(1,5%) και πνιγμός (1,5%). Το είδος του ατυχήματος διαφοροποιήθηκε στατιστικά 
σημαντικά αναλόγως την ηλικία (p-value=0,009). Στις ηλικίες από 0–1 το 73,3%(22/30) ήταν πτώσεις, από 1–5 το 
55,9%(57/102) δηλητηριάσεις, από 6–10 το 70,2%(33/47) πτώσεις και από 11–16 ετών οι πτώσεις και οι δηλητηριάσεις 
παρουσίαζαν ίδια συχνότητα (35,3%(6/17) αμφότερες). Όσον αφορά το μηχανισμό των πτώσεων: Εξ’ ύψους(50,5%), 
εξ’ ιδίου(38%), από ποδήλατο(8%), από τους γονείς(3,5%). Από το σύνολο των δηλητηριάσεων: Λήψη φαρμακευτικής 
ουσίας(41,3%), λήψη καπνού(17,3%), λήψη απορρυπαντικού(17,3%), υπερδοσολογία φαρμάκων(2,7%), λήψη άλλης 
ουσίας(21,3%) (φυτά, προσάναμα, εντομοαπωθητικά κ.α).  
Συμπεράσματα: Τα ατυχήματα διαμορφώνονται με βάση το εξελικτικό στάδιο και το είδος των δραστηριοτήτων στις 
οποίες συμμετέχουν τα παιδιά ανάλογα την ηλικία τους. Η πρόληψη τους είναι άμεσης προτεραιότητας για τη δημόσια 
υγεία λόγω των συνεπειών τους στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. 
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Θεματική Κατηγορία: Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία 
 
ΕΑ29 
 
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ/ΥΠΟΞΙΑ: ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ; 
 
Δήμητρα- Ιφιγένεια Ματαρά1, Αβραάμ Πουλιάκης2, Θεόδωρος Ξάνθος3, Ροζέτα Σώκου1, Γεώργιος Καφαλίδης1, Ζωή 
Ηλιοδρομίτη1, Θεοδώρα Μπούτσικου1, Νικολέττα Ιακωβίδου1, Χρήστος Σαλάκος4 

 

1Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα 
22ο Εργαστήριο Παθολογικής ανατομικής, Αττικό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 
3Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος 
4Παιδοχειρουργική Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Το μικροβίωμα είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα και τη 
διατήρηση της ευεξίας. Η ισχαιμία του εντέρου μπορεί να οδηγήσει σε διάσπαση του φραγμού του εντερικού 
βλεννογόνου, με αποτέλεσμα τη βακτηριακή διαμετάθεση. Σκοπός: Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση, σκοπός 
είναι η διερεύνηση της ύπαρξη συσχέτησης περιγεννητικής ασφυξίας/υποξίας και μικροβιακής διαμετάθεσης. Υλικό- 
Μέθοδος: Σύμφωνα με τις οδηγίες PRISMA, δημιουργήσαμε ένα ερώτημα αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πλαίσιο 
PICOT (Ασθενής, Παρέμβαση, Σύγκριση, Έκβαση, Χρόνος). Επιλέχθηκαν μελέτες έως τον Απρίλιο του 2021, από τις 
οποίες συμπεριλήφθηκαν δεδομένα 57 δημοσιεύσεων. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με αυτά, η διαφυγή ενδοαυλικών, 
δυνητικά επιβλαβών, παραγόντων στη συστηματική κυκλοφορία και η μετάδοσή τους σε απομακρυσμένα όργανα και 
ιστούς, στη μήτρα, κατά τη γέννηση ή αμέσως μετά, μπορεί να προκληθεί από μειωμένη οξυγόνωση του αίματος. Σε 
αυτή την κατάσταση εμπλέκονται διάφοροι παράγοντες. Συμπεράσματα: Το γαστρεντερικό σύστημα είναι ένα όργανο-
στόχος, με υψηλή ευαισθησία στην ισχαιμία-υποξία, και ακόμη και σύντομες περίοδοι ισχαιμίας μπορεί να προκαλέσουν 
σημαντική τοπική βλάβη των ιστών. Η εμβρυϊκή υποξία και η περιγεννητική ασφυξία μειώνουν την κινητικότητα του 
εντέρου, ιδιαίτερα στα πρόωρα νεογνά. Παρά το γεγονός ότι το μικροβίωμα προκαλεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων 
τις τελευταίες δεκαετίες, τα παθοφυσιολογικά μοτίβα που μεσολαβούν σε καταστάσεις περιγεννητικής υποξίας/ασφυξίας 
και στη λειτουργία του εντέρου δεν έχουν ακόμη γίνει καλά κατανοητά. 
Λέξεις- κλειδιά: μικροβίωμα, μικροβιακή διαμετάθεση, περιγεννητική ασφυξία, ενδοτοξίνη, λιποπολυσακχαρίτες, ζωικό 
μοντέλο 
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Θεματική Κατηγορία: Γενετική – Μεταβολικά Νοσήματα- Διαγν. Μέθοδοι & τεχνικές 
 
ΕΑ30 
 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 
Αγγελική Μουδάκη1, Ελισσάβετ Γεωργιάδου1, Αργυρώ Μπερνιδάκη1, Γεώργιος Παπαγίαννης1, Ειρήνη Νίκαινα2, Maria-
Roser Pons3, Ειρήνη Τσούτσου4, Ευαγγελία Λυκοπούλου1 

 

1Α΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων ´´Η Αγία Σοφία´´, Αθήνα 
2Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Πρόωρων Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων ¨Η Αγία 
Σοφία¨, Αθήνα 
3Μονάδα Παιδονευρολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων ¨Η Αγία Σοφία¨, Αθήνα 
4Μονάδα Ιατρικής Γενετικής, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων ¨Η Αγία Σοφία¨, Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η ανεπάρκεια της πυρουβικής αφυδρογονάσης (PDH) είναι σπάνιο (<1/1.000.000) νευρομεταβολικό νόσημα 
που προκαλείται από ελαττώματα στο πολυενζυμικό σύμπλεγμα πυροσταφυλικής αφυδρογονάσης που αποτελείται από 
3 υποομάδες (Ε1,Ε2,Ε3). Μεταλλάξεις στα γονίδια που τις κωδικοποιούν (PDHA1,PDHB,PDHX,DLAT,DLD) ευθύνονται 
για το νόσημα που μεταβιβάζεται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο ή φυλοσύνδετο επικρατή χαρακτήρα. 
Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει διάφορους φαινότυπους που επηρεάζουν το ΚΝΣ και κυμαίνονται από θανατηφόρο 
νεογνική γαλακτική οξέωση έως χρόνια νευρολογική δυσλειτουργία και νοητική υστέρηση. Η αναλογία 
γαλακτικού/πυρουβικού στο αίμα ≤20, αναγνωρίζεται ως σημαντικός βιοδείκτης της νόσου.  
Σκοπός : Περιγραφή δύο ετερογενών φαινοτύπων PDH που επηρεάζουν κυρίως το ΚΝΣ 
Υλικό-Μέθοδος-Αποτελέσματα: Περίπτωση 1: Αγόρι 3ημερών νοσηλευόμενο σε ΜΕΝΝ με γαλακτική οξέωση, 
υπεραλανιναιμία, οπτική ατροφία και αυξημένο μαγνητικό σήμα στις Τ2 εικόνες περικοιλιακά στη λευκή ουσία, 
διαγνώστηκε με PDH με αλληλούχιση όλων των εξονίων (WES) όπου διαπιστώθηκε ομοζυγωτία της μετάλλαξης 
p.(Arg446) στο εξώνιο 11, του γονιδίου PDHX. Εμφάνισε επιληψία σε ηλικία 8 μηνών ενώ παρουσιάζει σοβαρή 
νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση.  
Περίπτωση 2: Κορίτσι 13 ετών παραπέμπεται από το τμήμα γενετικής, λόγω παθολογικού WES όπου διαπιστώθηκε de 
novo frameshift μετάλλαξη στο γονίδιο PDHA1 (Xp22.1), (p.A380fs). Ήταν σε μακροχρόνια παρακολούθηση λόγω 
μικροκεφαλίας, ψυχοκινητικής-σωματικής καθυστέρησης και νοητικής υστέρησης. Διαπιστώθηκε γαλακτική οξέωση 
εύρημα συμβατό με PHD και ήπια ευρήματα στην MRI και φασματοσκοπία εγκεφάλου  
Οι ασθενείς λαμβάνουν υποστηρικτική θεραπεία με συνένζυμα και εργο-φυσιοθεραπεία.  
Συμπεράσματα: Η διάγνωση της PDH είναι δύσκολη λόγω του φαινοτυπικής αλληλεπικάλυψης της νόσου με άλλα 
νευρολογικά/μιτοχονδριακά νοσήματα. Eίναι σοβαρή μεταβολική και νευρολογική διαταραχή, με θεραπευτικές 
προσεγγίσεις περιορισμένης αποτελεσματικότητας. Οι ασθενείς μπορούν να επιβιώσουν επί μακρόν με προσεκτική 
εξατομικευμένη διαχείριση.  
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ΕΑ31 
 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ 1,6 ΔΙΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 
Έντι Ντεμπίς Ζαγγογιάννης, Αγγελική Μουδάκη, Ξανθάκη Θεοδώρα, Ελισσάβετ Γεωργιάδου, Ευαγγελία Λυκοπούλου 

 
Α΄,Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων ’’Η Αγία Σοφία’’ 
 
Εισαγωγή: Η ανεπάρκεια της ηπατικής φρουκτόζης-1,6-διφωσφατάσης (FBPase) είναι μια αυτοσωματική υπολειπόμενη 
διαταραχή της γλυκονεογένεσης, εγγενές σφάλμα του μεταβολισμού της φρουκτόζης με συχνότητα 1–9/100.000 και 
απειλητικά για τη ζωή επεισόδια υπογλυκαιμίας που πυροδοτούνται από λοιμώξεις, νηστεία ή μεγάλη ποσότητα 
φρουκτόζης (~1gr/kg ΣΒ). 
Σκοπός: Εστίαση της προσοχής στην FBPase ως σημαντική αιτία υπογλυκαιμίας και γαλακτικής οξέωσης καθώς η 
έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε καλή έκβαση. 
Υλικό-Μέθοδος: Κορίτσι 39/12 ετών, με καλή σωματική (Β.Σ & Υ.Σ: 50η -75η ΕΘ) και αναπτυξιακή εξέλιξη, 
παραπέμφθηκε λόγω επεισοδίων υπογλυκαιμίας από 2ετίας, ηπατομεγαλίας και υπερτρανσαμινασιαμίας 
(SGOTmax:1379U/l, SGPTmax:600U/l, γ-GTmax:86U/l).Σε ηλικία 17μηνών παρουσίασε υπογλυκαιμικούς σπασμούς και σε 
ηλικία 20μηνών, 2 και 2,5 ετών σοβαρά επεισόδια υπογλυκαιμίας πυροδοτούμενα από λοιμώξεις.Η MRI εγκεφάλου και 
το ΗΕΓ ήταν φυσιολογικά και βρισκόταν υπό παρακολούθηση με συχνά γεύματα και βραδινή αφύπνιση για χορήγηση 
γάλατος. 
Αποτελέσματα: Διαπιστώσαμε κετωτική υπογλυκαιμία με επίμονη γαλακτική οξέωση, φυσιολογικές τιμές αμμωνίας, 
CPK, λιπιδαιμικού προφίλ και λιπώδη διήθηση του ήπατος.Τα οργανικά οξέα ούρων έδειξαν υψηλό γαλακτικό οξύ 
(Lac:76,4mg/dl) και 2-και 3- υδροξυβουτυρικό οξύ.Έλεγχος με WES (Whole Exome Sequencing) ανέδειξε την παρουσία 
δύο μεταλλάξεων στο γονίδιο FBP1 [NM_001127628.2:170+4A<G,p.(Thr3571Met/ NM_001127628.2:Έλλειψη του 
εξονίου 2] που επιβεβαίωσαν την νόσο. 
Αντιμετωπίστηκε με δίαιτα περιορισμού φρουκτόζης, σακχαρόζης, σορβιτόλης, προσθήκη αμύλου αραβοσίτου πριν τον 
ύπνο, συχνή σίτιση και παρακολούθηση γλυκόζης στο σπίτι. 
Συμπέρασμα: Η FBPase είναι μια παραμελημένη αιτία υπογλυκαιμίας και οξέωσης με καθυστέρηση στη διάγνωση. Είναι 
σημαντικό να διαγνωστεί έγκαιρα με μοριακές τεχνικές σε κάθε παιδί με υποτροπιάζουσα υπογλυκαιμία και οξέωση και 
να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των παιδιάτρων σχετικά με αυτήν την ασθένεια, καθώς είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί 
με διαιτητική διαχείριση. 
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ΕΑ32 
 
ΕΦΗΒΟΣ ΜΕ ΑΠΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ HNF1B  ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ 
 
Κωνσταντίνα Σβερώνη1, Ελισσάβετ Γεωργιάδου1, Αγγελική Μουδάκη1, Παναγιώτα Μαρκοπούλου1, Αγλαΐα Ζέλλου1, 
Ευαγγελία Λυκοπούλου1 

 

1Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων ’’Η Αγία Σοφία’’, Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Το γονίδιο HNF1B (πυρηνικός παράγοντας 1Β του ηπατοκυττάρου) κωδικοποιεί τον μεταγραφικό παράγοντα 
HNF1B, που εμπλέκεται στην εμβρυολογική ανάπτυξη αρκετών ιστών. Είναι υπεύθυνο για δυσπλασίες νεφρών (νεφρικές 
κύστεις), ουροποιητικού, παγκρέατος, μονογονιδιακό σακχαρώδη διαβήτη (MODY) και ηπατικό φαινότυπο που 
κυμαίνεται από σοβαρή νεογνική χολόσταση έως ηπατική στεάτωση.  
Οι ασθενείς με μετάλλαξη/διαγραφή του HNF1B είναι δύσκολο να εντοπιστούν κλινικά λόγω φαινοτυπικής 
μεταβλητότητας και εξελικτικής πορείας ορισμένων φαινοτύπων με την ηλικία. Η κληρονομικότητα είναι αυτοσωμικού 
επικρατητικού χαρακτήρα. 
Σκοπός: Περιγράφεται έφηβος, φορέας διαγραφής του γονιδίου HNF1B με προβολή ηπατικό φαινότυπο. 
Υλικό-μέθοδος: Έφηβος 14 χρόνων με ΒΣ:3ηΕΘ και ΥΣ:50ηΕΘ, παραπέμφθηκε λόγω ηπατικής δυσλειτουργίας (SGPT-
γGTX6 των ανωτέρων φυσιολογικών τιμών). Εκτεταμένος εργαστηριακός έλεγχος ήταν αρνητικός ενώ υπερηχογραφικά 
διαπιστώθηκαν μικροκύστεις σε αμφότερους τους νεφρούς. Τέθηκε η υπόνοια γενετικού νοσήματος αλλά η ανάλυση 
όλων των εξωνίων του γονιδιώματος (WES) αρχικά ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. 
Αποτελέσματα: Η παρακολούθηση του ασθενούς για 3 χρόνια έδειξε επιμονή της ηπατικής προσβολής που ούτε η 
βιοψία ήπατος αποσαφήνισε. Η επανεκτίμηση όμως του WES με επιπλέον μοριακές τεχνικές (MLPA) ανέδειξε σε 
ετεροζυγωτία έλλειψη του γονιδίου HNF1B, που αποδείχθηκε ότι ήταν de novo.  
Συμπεράσματα:. Η διάγνωση ασθενών με μεταλλάξεις/ελλείμματα HNF1B είναι κλινικά δύσκολη λόγω φαινοτυπικής 
μεταβλητότητας, έλλειψης παθογνωμονικών ευρημάτων, αλληλοεπικάλυψης με άλλα νοσήματα και μεγάλο ποσοστό de 
novo μεταλλάξεων (50-60%), με αποτέλεσμα να απαιτείται υψηλός βαθμός κλινικής υποψίας για την αναγνώριση τους. 
Η γενετική διάγνωση είναι απαραίτητη διότι επιτρέπει τόσο αποσαφήνιση των κλινικών εκδηλώσεων όσο και 
επαγρύπνηση για τον κίνδυνο εμφάνισης νεφρικής νόσου ή MODY που μπορεί να αναπτυχθούν στα επόμενα χρόνια της 
ζωής. 
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ΕΑ33 
 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΛΥΣΟΣΩΜΙΑΚΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΛΙΠΑΣΗΣ (LAL-D) ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Κλεοπάτρα Σκούρτη1, Σταυρούλα Κωσταρίδου2, Ελένη Γαλάνη2, Αγγελική Μουδάκη1,Ελισσάβετ Γεωργιάδου1, 
Ευαγγελία Λυκοπούλου1 

 

1 A’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
2 Παιδιατρική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Πεντέλη 

 
Εισαγωγή: Η ανεπάρκεια λυσοσωμιακής όξινης λιπάσης (LAL-D) είναι σπάνια αυτοσωμική υπολειπόμενη διαταραχή που 
μπορεί να εμφανιστεί ως σοβαρή βρεφική μορφή (νόσος Wolman) και ως νόσο εναπόθεσης εστέρων χοληστερόλης σε 
παιδιά και ενήλικες. Σχετίζεται με μεταλλάξεις του γονιδίου LIPA. 
Σκοπός: Περιγραφή κοριτσιού 27 μηνών πάσχον από LAL-D που υπεβλήθη σε θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης.  
Υλικό – Μέθοδος: Σε ηλικία 18 μηνών  το νήπιο με ΒΣ:25η-50ηΕΘ και ΜΣ:50ηEΘ παρουσίαζε ηπατομεγαλία (ψηλαφητό 
ήπαρ:8cm) χωρίς σπληνομεγαλία, υπερτρανσαμινασαιμία και δυσλιπιδαιμία. Υπερηχογραφικά αναγνωρίστηκε λιπώδης 
εκφύλιση του ήπατος με τιμές ελαστικότητας από την ελαστογραφία 7 kPa, τιμή συμβατή με μετρίου βαθμού ίνωση. Εκ 
του γενόμενου ελέγχου διαπιστώθηκαν παθολογικές τιμές  δραστικότητας όξινης λιπάσης σε λευκοκύτταρα και 
ινοβλάστες δέρματος. Ακολούθησε έλεγχος με αλληλούχηση επόμενης γενιάς (NGS) όπου ανιχνεύθηκαν δύο 
νουκλεοτιδικές παραλλαγές του γονιδίου LIPA (c.605C>T και c.781Τ>C). 
Τα ανωτέρω έθεσαν τη διάγνωση της νόσου LAL-D. 
Αποτελέσματα: Σε ηλικία 27 μηνών το νήπιο παρουσίασε επιδείνωση της κλινικής εικόνας με καθυστέρηση σωματικής 
αύξησης (ΒΣ:5ηΕΘ ΜΣ:5ηEΘ), ηπατομεγαλία (11 cm), σημαντική σπληνομεγαλία (6 cm), επιδείνωση ηπατικής λειτουργίας  
και αύξηση της τιμής ελαστικότητας ήπατος (12 kPa) σε ελαστογραφία ήπατος. 
Έγινε έναρξη ενζυμικής υποκατάστασης με το ορφανό φάρμακο sebelipase alfa σε 15ημερη έγχυση και 3 μήνες αργότερα 
διαπιστώθηκε κλινική βελτίωση τόσο των παραμέτρων αύξησης όσο και των εργαστηριακών ευρημάτων.  
Συμπεράσματα: Η διαφορική διάγνωση της υπερτρανσαμινασαιμίας με λιπώδη διήθηση του ήπατος και  δυσλιπιδαιμία 
θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει την LAL-D.   
Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως στο περιστατικό μας, η εξέλιξη της νόσου μπορεί να είναι ταχεία με τη θεραπεία ενζυμικής 
αποκατάστασης να ανακόπτει την εξελικτική πορεία της νόσου.  
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ΕΑ34 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ MISC ΠΟΥ ΜΙΜΗΘΗΚΕ ΟΞΕΙΑ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ 
 
Κόκκου Ελένη1, Καρατσόλη Ειρήνη, Καρακαϊδός Διονύσιος1, Νικητάκη Ζλάτκα1, Δασκαλάκη Σοφία2, Καββαδίας 
Κωνσταντίνος1, Ντρέτσιου Αγγελική –Ελένη1, Ζώση Παρασκευή1 

 

1.Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα 
2.Παιδοχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα 
 
Εισαγωγή-Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με MISC που μιμήθηκε οξεία σκωληκοειδίτιδα 
Υλικός-Μέθοδος: Θήλυ, 9 ετών, προσκομίσθηκε λόγω κοιλιακού άλγους από 3ημέρου, διαρροϊκών κενώσεων και 
επεισοδίων εμέτου. Συνοδό εμπύρετο έως 400C από 2ημέρου. Αναφέρεται νόσηση με COVID19 προ μηνός . 
Από την κλινική εξέταση παρατηρήθηκε, επώδυνη κοιλία  δεξιά, Mc Burney(+). Στο U/S ΔΛΒ,  ασυμπίεστη φλεγμαίνουσα 
εντερική έλικα 7-8 mm, με έντονη θολερότητα μεσεντέριου λίπους, μεσεντέριοι λεμφαδένες max 2 cm. 
Εκ του εργαστηριακού ελέγχου (1ο 24ωρο ) : CRP 300,7mg/lt, ΙΝΟΔΩΓΟΝΟ 610 mg/dl, D DIMERS 2,04, Abs COVID 
ΘΕΤΙΚΑ. 
Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα  υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή και έλαβε ενδοφλέβια αντιβιοτική 
αγωγή. Μετά την χειρουργική επέμβαση παρατηρήθηκε επιμονή του εμπύρετου και των δεικτών φλεγμονής ( 3ο24ωρο): 
CRP 341,8mg/lt, ΙΝΟΔΩΓΟΝΟ 540 mg/dl D -DIMERS 3,17) , χωρίς αυτό να συσχετίζεται με μετεγχειρητική φλεγμονή. 
Κατά το δεύτερο 24ωρο νοσηλείας  παρουσίασε πολύμορφο εξάνθημα. 
Βάση του ιστορικού και της κλινικοεργαστηριακής εικόνας τέθηκε η διάγνωση του Πολυσυστηματικού 
Υπερφλεγμονώδους Συνδρόμου MISC.  Έλαβε γ -σφαιρίνη, κορτιζόνη και ακετυλοσαλυκιλικό οξύ, με άμεση ανταπόκριση 
στην θεραπεία (7ο 24ωρο) CRP 40mg/lt, ΙΝΟΔΩΓΟΝΟ 488mg/dl, D- DIMERS 1,86). Ετέθη σε καρδιολογική  
παρακολούθηση. Εξέλιξη ομαλή χωρίς υποτροπή. 
Συμπεράσματα: Το κοιλιακό άλγος αποτελεί συχνή αιτία προσέλευσης παιδιατρικών ασθενών στα ΤΕΠ με την οξεία 
σκωληκοειδίτιδα να πρόκειται για νοσολογική οντότητα που πρέπει να αποκλειστεί. Το MISC στα παιδιά μετά από λοίμωξη 
από SARS COV2 μπορεί να  μιμείται οξεία σκωληκοειδίτιδα.  Ο παιδίατρος και ο παιδοχειρουργός θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη στην διαφοροδιάγνωση της οξείας κοιλίας το MISC ώστε να είναι σε εγρήγορση και να ξεκινάει άμεσα η θεραπεία. 
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Θεματική Κατηγορία: Συναφείς Ειδικότητες (Οδοντ- Ορθοπ.- Ουρολ.- Οφθ.- Χειρ.- Ωρλ) 
 
ΕΑ35 
 
ΠΩΣ Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ; ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ; 

Μαρίνα Μπαντέκα, Χρηστίνα Κεσκίνη, Λεωνίδας Μαυρούδης 

Οφθαλμολογική Μικροχειρουργική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας LMVision, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Εισαγωγή: Χαρακτηριστικά του κερατοειδή μπορούν να προειδοποιήσουν για καταστάσεις, όπως ο κερατόκωνος, που 
δυσκολεύουν τη μαθησιακή και κοινωνική εξέλιξη ενός παιδιού και μπορούν να αποβούν απειλητικές για την όραση. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώνονται με μια εξέταση γρήγορη και φιλική για το παιδί, την τοπογραφία κερατοειδή. 

Σκοπός: Η αξιολόγηση της τοπογραφικής κατανομής(pattern) και των κερατομετρικών χαρακτηριστικών του 
κερατοειδή σε παιδιά έως 15,5 ετών. Η συσχέτισή τους με καταστάσεις που αφορούν τον παιδίατρο. 

Υλικά-Μέθοδος: Μελετήσαμε τοπογραφίες κερατοειδή από 3458 οφθαλμούς, 1784 παιδιών, ηλικίας έως 15,5 ετών. 
Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα τοπογραφίας-διαθλασιμετρίας κερατοειδούς KR7000p (Κeratometer Refractometer 
Topographer, Topcon Healthcare, USA).  

Αποτελέσματα: Παρουσιάζεται η κατανομή των pattern του κερατοειδή με την ηλικία και το φύλο. Το 3,6% εμφάνισε 
pattern κερατοειδή που θα μπορούσε να σχετίζεται με την πιθανότητα μελλοντικής εμφάνισης κερατόκωνου. 

Συζήτηση: Παθήσεις απειλητικές για την όραση, όπως ο κερατόκωνος παρουσιάζει αυξημένη επίπτωση σε ατοπικά 
παιδιά και επιδεινώνεται με το τρίψιμο των ματιών, το οποίο συνοδεύει αλλεργικές κερατοεπιπεφυκίτιδες και 
βλεφαρίτιδες. Με δεδομένο οτι, αρχικά στάδια της πάθησης δε δίνουν έντονη συμπτωματολογία, μιας και δεν επηρεάζουν 
αρχικά την όραση, η τοπογραφία κερατοειδή μπορεί να μας υποδείξει προειδοποιητικά σημεία για την εμφάνισή του. Ο 
παιδίατρος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό παιδιών με ατοπία και αυξημένη συχνότητα τριψίματος ματιών και στην 
πιο γρήγορη διάγνωση καταστάσεων απειλητικών για την όραση. 
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Θεματική Κατηγορία: Συναφείς Ειδικότητες (Οδοντ- Ορθοπ.- Ουρολ.- Οφθ.- Χειρ.- Ωρλ) 
 
ΕΑ36 
 
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ 
 
Μαρία – Ελένη Παπακωνσταντίνου1, Μαρίνα Κυρούση1, Στέφανος Μούσκας1, Αλεξία – Ελίζα Βίντερ1, Βασιλική 
Γεωργοπούλου1, Καλυψώ Δανελάτου1 

 

1 Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Αργοστόλι Κεφαλληνίας 
 
Εισαγωγή: Η φλεγμονή των παραρρίνιων κόλπων μπορεί να επεκταθεί προς τον εγκέφαλο ή/και τον οφθαλμικό κόγχο, 
επιπλοκές που παρά τον περιορισμό τους από την ευρεία χρήση αντιβιοτικών, εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά 
απειλητικές για τη ζωή με θνητότητα έως 10 – 20%.  
Σκοπός: Ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης αναγνώρισης των εξαιρετικά σοβαρών επιπλοκών της 
παραρρινοκολπίτιδας.  
Υλικό – Μέθοδος: Έφηβος 14 ετών προσήλθε στην Π/Δ κλινική λόγω οιδήματος ΑΡ μετωπιαία και περιοφθαλμικά 
αρχόμενου από 48ώρου και επιδεινούμενου τις τελευταίες ώρες, αναφέροντας παράλληλα πρόσκρουση με ορμή σε 
σιδερένια πόρτα και πλήξη στην σύστοιχη περιοχή του προσωπικού κρανίου 12ώρες προ της έναρξης του οιδήματος. Το 
παιδί δεν αναφέρει κεφαλαλγία, έμετους, ζάλη ή κάποιο νευρολογικό σύμπτωμα. Κατά την Α/Ε διαπιστώθηκαν: 
GCS=15/15, θ=37,5°C, ΑΠ=127/60 mmHg, σφ=110/min, περικογχική κυτταρίτιδα ΑΡ με επέκταση στη σύστοιχη 
μετωποβρεγματική περιοχή και στην ΑΡ παρειά. Ε/ε: WBC:15.230 k/μl, ΝEU:74,8%, CRP:9,8 mg/dl (φτ<0,9 mg/dl). 
Αναζητήθηκε από το ιστορικό παρουσία λοίμωξης το προηγούμενο διάστημα και αναφέρθηκε ότι προ μηνός το παιδί 
έλαβε αντιβιοτική αγωγή με αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό για 7 24ωρα λόγω εμπύρετης λοίμωξης ανώτερου 
αναπνευστικού με πυώδη καταρροή. Με την υποψία της πιθανής ενδοκράνιας συμμετοχής διενεργήθηκε άμεσα CT 
εγκεφάλου όπου διαπιστώθηκε επισκληρίδιο απόστημα απότοκο μετωπιαίας παραρρινοκολπίτιδας και το παιδί 
διακομίστηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο για παιδονευροχειρουργική και παιδο - ΩΡΛ αντιμετώπιση.  
Συμπεράσματα – Αποτελέσματα: 1) Η ενδοκράνια διαπύηση της παραρρινοκολπίτιδας οδηγεί σε επιπλοκές όπως 
επισκληρίδιο ή εγκεφαλικό απόστημα, υποσκληρίδιο εμπύημα, μηνιγγίτιδα και θρόμβωση φλεβωδών κόλπων. 2) Η 
έγκαιρη διάγνωση των ανωτέρω καταστάσεων απαιτεί υψηλό βαθμό υποψίας, αποτελεί πρόκληση για τον παιδίατρο και 
αποδεικνύεται σωτήρια για τον ασθενή.  
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ΕΑ37 
 
ΕΝΘΟΘΩΡΑΚΙΚΑ ΤΕΡΑΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
Παναγιώτης Σφυρίδης, Αντώνιος Καλλικούρδης, Χριστιάνα Προδρόμου, Ελεάνα Γαρίνη, Εύη Μιχαηλούδη, Γεώργιος 
Καλαβρουζιώτης 
 
Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
 
Εισαγωγή: Τα ενδοθωρακικά τερατώματα (ΕΘΤ) είναι σχετικά σπάνια οντότητα και τα ενδοπερικαρδιακά (ΕΠΤ) ακόμα 
σπανιότερα. Η διάγνωσή τους μπορεί να γίνει σε διάφορες ηλικίες, από την προγεννητική έως την εφηβική. Είναι 
καλοήθη, αλλά, ενίοτε η θέση και το μέγεθός τους, ιδίως των ΕΠΤ, μπορεί να απειλήσουν τη ζωή.   
Σκοπός: Παρουσιάζουμε 4 περιπτώσεις ΕΘΤ, τα οποία αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στο κέντρο μας την περίοδο 2010-
2021. 
Υλικό: Πρόκειται για 3 κορίτσια, ηλικίας 23 ημερών (WOG 34), 12 ημερών, 13 μηνών, και βάρους σώματος 2,7, 3,2 και 
8,2kg, και ένα αγόρι 16 ετών (ασθενής 4), με ΕΘΤ.   
Μέθοδος: Δύο ΕΘΤ εντοπίζονταν στο μεσοθωράκιο (μεσοθωρακικά τερατώματα, ΜΤ) και 2 μέσα στο περικάρδιο. Η 
διάγνωση τέθηκε προγεννητικά στους 2 νεότερους ασθενείς, ενώ στους άλλους 2 ήταν τυχαίο εύρημα, οριστικοποιήθηκε 
δε με αξονική/μαγνητική τομογραφία. Συμπτώματα/κλινικά σημεία πίεσης καρδιάς-μεγάλων αγγείων εμφάνισε μόνον η 
πρώτη ασθενής.   
Αποτελέσματα: Με στερνοτομή ή θωρακοτομή έγινε ριζική εξαίρεση των 2 ΜΤ. Τα 2 ΕΠΤ εξαιρέθηκαν με μέση 
στερνοτομή και την μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας σε ετοιμότητα, αφήνοντας μικρό τμήμα τοιχώματος πάνω στον 
δεξιό κόλπο ή την ανιούσα αορτή. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ανεπίπλεκτη. Στην απώτερη παρακολούθησης από 10 
μήνες-12 έτη ουδείς ασθενής εμφάνισε υποτροπή ή άλλο πρόβλημα. Η παθολογοανατομική εξέταση ανέδειξε ώριμα 
τερατώματα. 
Συμπέρασμα: Η έγκαιρη διάγνωση των ΕΘΤ, και ιδίως των ΕΠΤ, θα προλάβει τυχόν απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις 
από πίεση γειτονικών ζωτικών δομών. Τα ΜΤ είναι σχετικά εύκολα πλήρως εξαιρέσιμα, όχι όμως και τα ΕΠΤ. Όμως, 
ακόμα και σε μη ριζική εξαίρεση, η πιθανότητα υποτροπής είναι ελάχιστη έως μηδαμινή.  
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ38 
 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΩΡΑΚΑΛΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΙ’ ΕΦΗΒΩΝ ΑΠΌ 2ο/2021-3ο/2022, ΣΕ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ)-ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΣΗΣH ΑΠΟ 
SARS-COV2. 
 
Αλίκη-Νικολίνα Τολίδου, Μυρσίνη Κοπάνου, Μαρίνα Βρούτση, Αναστασία Αναστασίου-Κατσιαρδάνη, Καλλιόπη 
Τανού 
 
Παιδιατρική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος 
 
Εισαγωγή: Η θωρακαλγία αποτελεί ένα συχνό αίτιο προσέλευσης παιδιών κι’ εφήβων στο Τμήμα Επειγόντων 
Περισταστικών(ΤΕΠ) και οφείλεται συχνά σε μυοσκελετικά ή αναπνευστικά αίτια. Η νόσηση από SARS-COV2 μπορεί να 
προκαλέσει θωρακαλγία λόγω καρδιαγγειακών ή πνευμονικών επιπλοκών. Λίγες αναφορές υπάρχουν στη βιβλιογραφία 
για περιπτώσεις θωρακαλγίας, σε παιδιά Κι’ εφήβους, μετά από νόσηση από SARS-COV2.  
Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης των περιπτώσεων θωρακαλγίας στο Παιδιατρικό ΤΕΠ Δευτεροβάθμιου-
Νοσοκομείου με προηγηθείσα νόσηση από SARS-COV2 και ο προσδιορισμός της μέσης τιμής του χρονικού διαστήματος 
από τη προηγηθείσα λοίμωξη COVID-19, μέχρι την εμφάνιση της θωρακαλγίας. 
Υλικό-μέθοδος: Η αναδρομική ανάλυση των δεδομένων, από το ηλεκτρονικό αρχείο του Νοσοκομείου μας, των  
περιστατικών που προσήλθαν στο ΤΕΠ με θωρακαλγία σε περίοδο 14μηνών και η συσχέτιση με προηγηθείσα λοίμωξη 
από SARS-COV2. 
Αποτελέσματα: Συνολικά προσήλθαν στο  ΤΕΠ, αιτιώμενοι για θωρακαλγία 58 ασθενείς από Φεβρουάριο2021- 
Μάρτιο2022. Σε όλους τους ασθενείς διενεργήθηκε εργαστηριακός έλεγχος (ε/ε) ενζύμων μυοκαρδιακής νέκρωσης, 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, ενώ ακτινογραφία θώρακος σε 45% (26/58). Ο ε/ε ήταν αρνητικός σε όλες τις περιπτώσεις 
πλην ενός περιστατικού με αυξημένη τροπονίνη. Το 1οτρίμηνο του 2022 προσήλθε το 55% (32/58, p<0.05). 
Προηγηθείσα νόσηση από SARS-COV2 είχε το 50%(16/32, p<0.05). Το μέσο χρονικό διάστημα από τη νόσηση μέχρι 
την εμφάνιση της θωρακαλγίας ήταν 8,2 εβδομάδες(2 μήνες).Η συσχέτιση μεταξύ θωρακαλγίας και προηγηθείσας-
πρόσφατα-νόσησης από SARS-COV2, ήταν στατιστικά σημαντική, όσον αφορά τη διαφορά στη συχνότητα προσέλευσης 
λόγω θωρακαλγίας, αφού συνέπιπτε με την αύξηση της, συγκρίνοντας  το 1οτρίμηνο 2022 και τους προηγούμενους 
μήνες που αναλύθηκαν.   
Συμπέρασμα: Η θωρακαλγία μετά από νόσηση από SARS-COV2, φαίνεται να είναι αρκετά συχνό σύμπτωμα σε παιδιά. 
Δεν είναι γνωστός ο παθογενετικός μηχανισμός. Χρήζει παρέλευση μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος και συλλογή 
δεδομένων για να διερευνηθούν παράγοντες κινδύνου και να γίνουν απαραίτητες συσχετίσεις. Πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψιν, όταν ο λοιπός εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος έχει αποβεί αρνητικός για συσχέτιση της 
συμπτωματολογίας με μυοσκελετικά και αναπνευστικά αίτια. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ39 
 
ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΕΦΗΒΟ 13 ΕΤΩΝ: ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ 
 
Eυδοξία Βαλαβάνη, Ιωάννα Τάσσιου, Σοφία Μακρή, Αναστασία Αναστασίου-Κατσιαρδάνη 
   
Παιδιατρική Kλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος 
 
Εισαγωγή: Η επίσχεση ούρων σε παιδιατρικούς ασθενείς αποτελεί σπάνια πάθηση και διαγνωστικό δίλημμα για τους 
παιδιάτρους. Η έγκαιρη διάγνωση της αιτίας είναι υψίστης σημασίας καθώς, σε ορισμένες καταστάσεις, η καθυστερημένη 
αντιμετώπιση μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή. 
Σκοπός: H παρουσίαση μίας σπάνιας περίπτωσης εκδήλωσης ρήξης σκωληκοειδούς απόφυσης (πλαστρόν) με επίσχεση 
ούρων. 
Υλικό: Έφηβος 13 ετών, με ελεύθερο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, προσήλθε στο ΤΕΠ δευτεροβάθμιου 
νοσοκομείου λόγω έντονου διαξιφιστικού άλγους εντοπιζόμενο στο υπογάστριο από ώρας και επίσχεσης ούρων. Η νόσος 
άρχεται από εβδομάδος με κολικοειδές άλγος στο υπογάστριο με αντανάκλαση στους όρχεις, δυσουρικά ενοχλήματα και 
στραγγουρία επιδεινούμενη από 48ώρου. Δεν αναφέρονται πυρετός, ανορεξία, διαρροϊκές κενώσεις ή έμετοι. 
Μέθοδος: Διενεργήθηκαν: εργαστηριακός έλεγχος όπου ανέδειξε υψηλούς δείκτες φλεγμονής (WBC: 17100/μl, 
NE:75,6%, LY:13,9%, CRP:89,78mg/l) και φυσιολογική γενική ούρων ενώ σε  υπερηχογράφημα κοιλίας διαπιστώθηκε 
διάταση της ουροδόχου κύστης με όγκο ~780ml που δυσχέραινε την απεικόνιση της σκωληκοειδούς απόφυσης. Τέθηκε 
ουροκαθετήρας για τη σταδιακή αποβολή ούρων μετά την οποία παρατηρήθηκε ύφεση του κοιλιακού άλγους. Παρέμεινε 
όμως ευαισθησία στην ψηλάφηση του ΔΛΒ, οπότε διενεργήθηκε εκ νέου υπερηχογράφημα κοιλίας που ανέδειξε τυφλή 
οιδηματώδη έλικα πάχους 0.86cm. 
Αποτελέσματα: Ο ασθενής υπεβλήθη σε σκωληκοειδεκτομή, χωρίς μετεγχειρητικές επιπλοκές. 
Συμπεράσματα: Η εκδήλωση σκωληκοειδίτιδας με συμπτώματα από το ουροποιογεννητικό σύστημα είναι εξαιρετικά 
σπάνια και ενδέχεται να καθυστερήσει τη διάγνωση. Απαιτείται επαγρύπνηση των παιδιάτρων, λεπτομερές ιστορικό, 
ενδελεχή κλινική εξέταση, εργαστηριακός και ακτινολογικός έλεγχος για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση 
αντίστοιχων περιπτώσεων. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ40 
 
ΕΜΠΥΡΕΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΟΝΠ; 
 
Μαρία Βασιλοπούλου, Μενέλαος Οικονομόπουλος, Αλεξάνδρα Χριστακοπούλου, Νικολία Κωτσάκη, Θεοδώρα Δανίδη, 
Αλεξάνδρα Κορωνιώτη, Ελένη Παπαδοπούλου, Μιγκουέλ Σκίρα, Μαρία Αναστασοπούλου 
 
Γενικό Νοσοκομείο Πύργου Ηλείας 
 
Εισαγωγή: Η παθολογική γενική ούρων αποτελεί κριτήριο υψηλού κινδύνου σε όλους τους αλγόριθμους διαχείρισης 
εμπύρετων βρεφών 1-3 μηνών, ενώ διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διάγνωση της ουρολοίμωξης , της συχνότερης 
μικροβιακής λοίμωξης της ηλικίας. Είναι απαραίτητη η ΟΝΠ σε όλα τα μικρά  βρέφη  με πυρετό χωρίς σαφή εστία 
λοίμωξης με παθολογική γενική ούρων; 
Σκοπός: Η διερεύνηση της πιθανότητας  βακτηριακής λοίμωξης του ΚΝΣ ή/και ουρολοίμωξης σε μικρά εμπύρετα βρέφη 
καλής εμφάνισης με παθολογικά ευρήματα στη γενική ούρων.   
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 65 βρέφη 1-3 μηνών, που εισήχθησαν στην κλινική  στο 1ο 24ωρο πυρετού χωρίς σαφή 
εστία λοίμωξης , τα έτη 2019 και 2020, με διάμεση ηλικία  66 ημέρες και διακρίθηκαν σε υψηλού και χαμηλού κινδύνου 
για σοβαρή μικροβιακή λοίμωξη. Ως παθολογικές ορίστηκαν η  γενική ούρων με παρουσία  πυοσφαιρίων ≥ 10 κοπ.(± 
άλλων παθολογικών στοιχείων) και η καλλιέργεια ούρων που ανέδειξε  ≥50.000 αποικίες/ml ενός  παθογόνου από 
καθετήρα ή κάθε αριθμό αποικιών/ml σε υπερηβική  παρακέντηση. 
Αποτελέσματα: Απ’ το σύνολο των  βρεφών παθολογική γενική ούρων διαπιστώθηκε   στα 26  τα οποία υποβλήθηκαν  
σε ΟΝΠ για έλεγχο πιθανής βακτηριακής λοίμωξης του ΚΝΣ. Απ’ αυτά 11 (42%) διαγνώσθηκαν με ουρολοίμωξη, εκ των 
οποίων τα 3  παρουσίασαν πλειοκύττωση του ΕΝΥ. Κανένα βρέφος δεν παρουσίασε ταυτόχρονα εμπύρετη λοίμωξη του 
ουροποιητικού και του ΚΝΣ. Σημειώνεται πως κανένα βρέφος που έλαβε θεραπεία για ουρολοίμωξη δεν εκδήλωσε 
καθυστερημένα ( εντός 7 ημερών απ’ το πέρας της θεραπείας) μηνιγγίτιδα. Στα υπόλοιπα 15 βρέφη, με γενική ούρων(+) 
αλλά καλλιέργεια ούρων(-) ,  διαπιστώθηκε 1 (3,8%) περιστατικό μικροβιακής μηνιγγίτιδας.    
Συμπεράσματα: Η παθολογική γενική ούρων αποτελεί διαγνωστικό κριτήριο για λοίμωξη του ουροποιητικού και 
δεδομένης της χαμηλής πιθανότητας συνύπαρξης βακτηριακής μηνιγγίτιδας και ουρολοίμωξης μπορεί να συνυπολογιστεί 
στην κλινική πράξη για τη λήψη ή όχι  απόφασης περί διενέργειας ΟΝΠ ,  τονίζοντας την ανάγκη συνολικής εκτίμησης 
και  εξατομικευμένης  διαχείρισης  κάθε μικρού εμπύρετου βρέφους προς αποφυγή δυσάρεστων συμβάντων. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ41 
 
ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΙΔΙΩΝ 4-16 ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
 
Μαρία Κατσουράκη1, Καλλιόπη – Μαρία Μαργάρη1, Αθηνά Σιόζιου1, Σταυρούλα Βάρδα1, Άννα Καρκαβίτσα1, Καλλιόπη 
Μπαστάκη1, Μαρία Ξανθάκη1, Τερέζα Τριγώνη1, Ουρανία Δημάκου, Θελξιόπη Λεμπιδάκη2, Αργυρή Μανιουδάκη1 

 
1. Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης 
2. Νοσοκομείο- ΚΥ Νεαπόλεως Λασιθίου 

 
Εισαγωγή- Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να αναδείξει μεταβολές στο λιπιδαιμικό προφίλ παιδιών ηλικίας 4-16 
ετών στην περίοδο της διακοπής των διαζώσης σχολικών και αθλητικών δραστηριοτήτων μέχρι και δύο (2) χρόνια μετά 
τη λήξη της καραντίνας. 
Υλικό- Μέθοδος: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη παιδιών ηλικίας 4-16 ετών που προσήλθαν για τακτικό έλεγχο στην 
παιδιατρική κλινική δευτεροβάθμιου νοσοκομείου τη χρονική περίοδο Μαρτίου 2019 - Μαρτίου 2022.  
Αποτελέσματα: Οι διαφορές στη μέση τιμή χοληστερίνης και LDLκαθώς και τα ποσοστά ατόμων με υψηλά, οριακά και 
επιθυμητά επίπεδα και για τις δύο παραμέτρους εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές πριν και έως και δύο (2) έτη μετά 
την καραντίνα για το σύνολο του δείγματος. Επίσης εμφανίζονται σημαντικές διαφορές σε κάποιες ηλικιακές ομάδες, 
αλλά και ανά φύλο. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό υψηλής χοληστερίνης αυξήθηκε από 5.94% σε 10.09% τον Μάρτιο 
του 2021 και έφτασε στο 15,48% τον Μάρτιο του 2022, δηλαδή αρχικά σχεδόν διπλασιάστηκε και στη συνέχεια 
τριπλασιάστηκε. Επιπλέον, το ποσοστό παιδιών με υψηλά επίπεδα χοληστερίνης (>130) αυξήθηκε από 4.88% σε 7.18% 
τον Μάρτιο 2021, ενώ τον Μάρτιο του 2022 ανέβηκε στο 12,12%.  
Συμπεράσματα: Η περίοδος της διακοπής των δια ζώσης μαθημάτων, όπως και κάθε είδους εξωσχολικής 
δραστηριότητας, οδήγησε σε αύξηση των τιμών των λιπιδίων του αίματος γεγονός που εξακολούθησε να υφίσταται και 
δύο (2) έτη μετά, παρά την άρση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων και την ομαλοποίηση της σχολικής και 
εξωσχολικής ζωής. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ42 
 
ΑΓΟΡΙ 7 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΑΚΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑ ΗΘΜΟΕΙΔΟΥΣ 
 
Φωτεινή Κολοβού1, Δέσποινα Πολιάνκου – Ζαννάκη 1, Δήμητρα Καρακώστα 1, Τατιάνα Τουμαγγέλοβα-Πουλτσάκη1, 
Χριστίνα Μπάρκα1 
 

1 Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδίτσα 
 
Εισαγωγή: Η κυτταρίτιδα κόγχου εκδηλώνεται με πρόπτωση οφθαλμού, περιορισμό  της οφθαλμοκινητικότητας, 
φλεγμονή των βλεφάρων και σπανιότερα μείωση οπτικής οξύτητας. Προκαλείται συχνότερα έπειτα από τραυματισμό 
των υπερκείμενων μαλακών μορίων ή επέκταση της  λοίμωξης από παρακείμενους ιστούς. Συμμετοχή του οπτικού 
νεύρου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης. Ενδοκράνια επέκταση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θρόμβωση 
σηραγγώδους κόλπου, μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλικό απόστημα. 
Σκοπός: H περιγραφή περίπτωσης αγοριού 7 ετών που προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω κάκωσης ΔΕ οφθαλμικού κογχου 
Υλικό – Μέθοδος: Αγόρι 7 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας  αιτιώμενο εμπύρετο από 24ώρου έως 39,5οC 
με συνοδό άλγος και οίδημα ΔΕ οφθαλμού. Προ 3ημέρου ανέφερε τραυματισμό ΔΕ κόγχου με hula hoop. Από την 
αντικειμενική εκτίμηση παρουσίαζε ερυθρότητα και οίδημα ΔΕ άνω και κάτω βλεφάρου και πρόπτωση οφθαλμού. Από 
τον ε/ε : WBC: 20250 K/μL, CRP: 8.5mg/dl. Στην αξονική τομογραφία παρατηρήθηκε επέκταση της φλεγμονής του ΔΕ 
οφθαλμού όπισθεν του οφθαλμικού διαφράγματος  και προς  το σύστοιχο ιγμόρειο άντρο, τις ηθμοειδείς κυψέλες και  
τον μετωπιαίο κόλπο ως επί κυτταρίτιδας κόγχου με συνοδό κάταγμα  του τετρημένου πετάλου του ηθμοειδούς.  
Αποτελέσματα: Ετέθη σε ενδοφλέβια α/β αγωγή με κεφτριαξόνη και κλινδαμυκίνη και διακομίστηκε σε Τριτοβάθμιο 
Νοσοκομείο  για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση όπου συνέχισε την α/β αγωγή με βελτίωση της κλινικής εικόνας 
και των δεικτών φλεγμονής. 
Συμπέρασμα: Οι κογχικές λοιμώξεις είναι συχνές στα παιδιά. Απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση ιδιαίτερα μετά από 
κάκωση για τη συνύπαρξη κατάγματος των οστών του πρόσθιου κρανιακού βόθρου μέσω του οποίου μπορεί να γίνει 
επέκταση της λοίμωξης από τον οφθαλμικό κόγχο στους παραρρίνιους κόλπους και σπανιότερα στην ενδοκράνια 
κοιλότητα. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ43 
 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. 
 
Χρήστος Κουτσόπουλος¹, Δέσποινα Πολιάνκου- Ζαννάκη¹, Ελένη Δημουλά¹, Πλέσσα Θεοδώρα¹, Μπάρκα Χριστίνα¹ 
 
Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας 
 
Εισαγωγή: Η καταγραφή έγινε την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου 2022 , μια περίοδο με αρχικά σχετική μείωση των 
θετικών κρουσμάτων COVID-19, και αύξηση των υπόλοιπων εποχιακών λοιμώξεων και στην συνέχεια νέα κορύφωση 
των κρουσμάτων της μετάλλαξης Ο2. 
Σκοπός:  Η καταγραφή των απόψεων των γονέων, όσον αφορά στην νόσηση από covid-19 των παιδιών τους, καθώς 
και το επίπεδο ενημέρωσης τους για τον εμβολιασμό και τις αλλαγές στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον της 
οικογένειας και του παιδιού.  
Υλικό: Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από 95 γονείς προσερχόμενους για λήψη PCR, γονείς νοσηλευόμενων παιδιών, καθώς 
και προσερχόμενων για άλλη αιτία. 
Μέθοδος: Η καταγραφή έγινε με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο  αποστάλθηκε με την μορφή 
ηλεκτρονικής φόρμας, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης, καθώς και απευθείας σε γονείς προσερχόμενους στο 
νοσοκομείο. 
Αποτελέσματα: Από τις απόψεις των γονέων προκύπτουν: το ποσοστό νόσησης ανέρχεται σε 60%. Ποσοστό 51% 
αναφέρει δυσκολία στη χρήση μάσκας. Το 77% κρίνει αναγκαία τα μέτρα για την πρόληψη. Το 44% θεωρεί απαραίτητο 
τον εμβολιασμό των παιδιών, ενώ το 37% δεν έχει πειστεί. Σε ποσοστό 66% θεωρούν εύκολη τη διενέργεια self test. 
Οι σχολικές επιδόσεις, οι αθλητικές δραστηριότητες, ο ύπνος έχουν επηρεαστεί στο 63%,46%,39% αντίστοιχα.Δεν 
αναφέρουν αλλαγές στη διατροφή στο 47%, ενώ το 60% διατηρεί το βάρος του και το 30% αναφέρει αύξηση . 
Συμπεράσματα: Παρά την καλή ενημέρωση γονέων για τον κορωνοϊό, προκύπτει δυσκολία αποδοχής και 
συμμόρφωσης με τα μέτρα, παρά τον φόβο σοβαρής νόσησης. Η καραντίνα επηρέασε τις σχολικές επιδόσεις και την 
άθληση, ωστόσο δεν επηρέασε τόσο τις συνήθειες των παιδιών. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ44 
 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 5-11 ΕΤΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ. 
 
Αικατερίνη Μαραθωνίτη1, Αγγελική Λυνδιακού1, Χρυσούλα Αθουσάκη1, Αγορή Ριζαργιώτη1, Αικατερίνη 
Σωτηροπούλου1, Παρασκευή Λαμπαδάκη1, Μαρία-Κωνσταντίνα Μάλλιου1, Ελένη Παπά1, Ιωάννα Καλογήρου1,Σταυρούλα 
Γκίνη1, Ζωή Καρατάσιου1, Αικατερίνη Μπούρα1, Αικατερίνη Ζιάκου1, Ευφροσύνη Τσεκούρα1 
 

1Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Ο εμβολιασμός παίδων 5-11 ετών έναντι του Sars-Cov-2 ξεκίνησε στην Ελλάδα τον 12o/2021, με σκοπό την 
προφύλαξη των παιδιών και τον περιορισμό της μετάδοσης στις ευπαθείς ομάδες. 
Σκοπός: Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά, σκοπός ήταν να μελετηθούν οι άμεσες 
επιπλοκές. Επίσης, σε σχέση με την αντίσταση στον εμβολιασμό μελετήθηκε ο κυριότερος παράγοντας συμμόρφωσης 
καθώς και το ποσοστό ικανοποίησης των γονέων μετά τον εμβολιασμό.  
Υλικό: Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 250 γονέων, των οποίων τα παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα εμβολιασμού σε 
ημερολογιακή συνέχεια από την έναρξη του εμβολιασμού και είχαν λάβει την 2η δόση τουλάχιστον πριν 15 ημέρες.  
Μέθοδος: Ερωτηματολόγιο με συνολικά 10 ερωτήσεις. Συγκεκριμένα για τα αίτια εμβολιασμού οι ερωτήσεις αφορούσαν 
τον φόβο νόσησης, οικονομικούς λόγους από την διενέργεια πολλαπλών τεστ, επιρροή από τα ΜΜΕ και το πιστοποιητικό 
νόσησης.  
Αποτελέσματα:Το 70,1% δεν παρουσίασε επιπλοκή.Το 22,9% εμφάνισε τοπικό άλγος, 2,5% τοπικό οίδημα,1% τοπική 
ερυθρότητα, 3% κεφαλαλγία, 1,5% κακουχία,1,5% δεκατική πυρετική κίνηση, 1% κνησμό, 1% περιοχική 
λεμφαδενίτιδα,1% ήπια αδυναμία ανύψωσης σύστοιχου άνω άκρου,0,5% ναυτία,0,5% ρίγος και 0,5% εμπύρετο. Οι 
παράγοντες που οδήγησαν τους γονείς στον εμβολιασμό των παιδιών ήταν 54,2% ο φόβος νόσησης,43,8% η επιρροή 
από τον παιδίατρο/τα ΜΜΕ,3% η έκδοση πιστοποιητικού νόσησης,3,5% η προστασία των ευπαθών ομάδων,0,5% 
οικονομική δυσχέρεια/δυσανασχέτιση από τη διενέργεια πολλαπλών τεστ,2% άλλοι λόγοι. Τέλος,το σύνολο των γονέων 
δήλωσαν ικανοποιημένοι από τον εμβολιασμό του παιδιού τους και μόνο 2/250 δεν ήταν σίγουροι. 
Συμπεράσματα:Οι επιπλοκές του εμβολιασμού είναι σπάνιες και ήσσονος βαρύτητας.Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν 
τους γονείς στον εμβολιασμό των παιδιών τους ήταν ο φόβος της νόσησης και η επιρροή από τα ΜΜΕ. Η ικανοποίηση 
των γονέων από την διενέργεια του εμβολιασμού ήταν καθολική στο σύνολο του δείγματος. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ45 
 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-11 ΕΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
Θεοδώρα Πλέσσα1, Άννα Ζήση1, Νικόλαος Κοντός1, Τατιάνα Τουμαγγέλοβα-Πουλτσάκη1, Φωτεινή Κολοβού1, Χριστίνα 
Μπάρκα1 
 

1Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Παιδιατρική Κλινική, Καρδίτσα 
 
Εισαγωγή: Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει τον εμβολιασμό εναντίον τoυ SARS-COV-2 σε παιδιά 5-11 ετών 
για την προστασία της ατομικής, σωματικής και ψυχικής τους υγείας καθώς και για την ασφαλή συμμετοχή στο σχολείο 
και τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Ο εμβολιασμός έναντι COVID19 μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης και βαριάς νόσησης. 
Ο εμβολιασμός παιδιών 5-11 ετών μεPfizerστην Ελλάδαξεκίνησε στις 10 Δεκεμβρίου 2021, στο το 1/3  της δόσης των 
ενηλίκων(10mcg). 
Σκοπός: Παρουσίαση του αριθμού των εμβολιασμών έναντι τουCOVID19στα παιδιά 5-11 ετών την περίοδο της 
πανδημίας. 
Υλικό-Μέθοδος: Αναδρομική καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών 5-11 ετών με εμβόλιο Pfizer, την περίοδο 
Δεκέμβριος 2021-Μάρτιος 2022 σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. 
Αποτελέσματα: Ο συνολικός αριθμός παιδιών που εμβολιάσθηκαν ήταν 1714 με διάμεση ηλικία τα 8,3 έτη. 
Παρατηρήθηκε μικρή υπεροχή των κοριτσιών (52,9%) έναντι των αγοριών (47,1%). Από τα 1714 παιδιά τα 883 
εμβολιάσθηκαν με 1 δόση, κυρίως λόγω νόσησης (με τις τότε οδηγίες), ενώ 831 με 2 δόσεις. Υποκείμενο νόσημα είχε 
το 2,9%, ενώ ιστορικό αλλεργίας/αναφυλαξίας (φαρμακευτικής ή τροφικής) ανέφερε μόλις το 0,4%. Υψηλότερη 
εμβολιαστική κάλυψη παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ταυτόχρονα με την έξαρση της πανδημίας και την 
εμφάνιση νέας μετάλλαξης. Δεν σημειώθηκαν σοβαρές παρενέργειες, ούτε ανάγκη νοσηλείας. 
 

 
 
Συμπεράσματα: Τα παιδιά παρότι νοσούν ηπιότερα, μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία ή να εμφανίσουν μακροχρόνιες 
επιπλοκές. Ο εμβολιασμός των παιδιών προστατεύει τόσο τα ίδια, όσο και τα ευάλωτα άτομα του περιβάλλοντος, μειώνει 
τη διασπορά στο σχολείο, την κοινότητα και εμποδίζει την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων. Επομένως, είναι σημαντική η 
συνέχιση εμβολιασμού στην ηλικιακή ομάδα αυτή, καθώς συμβάλλει στη μείωση της μετάδοσης και στο τέλος της 
πανδημίας. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΕΑ46 
 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 5-11 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-19 ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
 
Αιμιλία Κυριακοπούλου, Πάρις Πολυχρόνου, Ελένη Κοτανίδου, Αλεξάνδρα Τσιφτσάκη, Νικολέττα Καζάκου, Σοφία 
Τερεκίδου, Άννα Τριχάκη, Βαλεντίνα Διαμαντίδου, Αικατερίνη Παρίση, Τομάζος Σουμάκης, Σοφία Χρυσοστομίδου 
 
Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, Κιλκίς 
 
Εισαγωγή: Το εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 αποτελεί τον βασικότερο τρόπο πρόληψης της λοίμωξης από τον 
κορωνοϊό SARS-CoV-19. Από 15-12-2021 ο εμβολιασμός στην Ελλάδα επεκτάθηκε  στα παιδιά 5-11 ετών . 
Σκοπός: Η καταγραφή του εμβολιαστικού προφίλ και της συμπεριφοράς κατά τον εμβολιασμό στα παιδιά που 
εμβολιάστηκαν έναντι του Covid-19 σε παιδιατρικό εμβολιαστικό κέντρο δευτεροβάθμιου, περιφερειακού νοσοκομείου, 
από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι και σήμερα. 
Υλικό: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούνταν από 278 παιδιά και εφήβους 5-11 ετών που έλαβαν την πρώτη δόση 
εμβολίου κατά της COVID-19. 
Μέθοδος: Καταγραφήκαν δημογραφικά στοιχεία, επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης και συμπεριφοράς των 
συμμετεχόντων κατά την διάρκεια του εμβολιασμού (ποιοτική κλίμακα: άριστη-μέτρια-αρνητική). 
Αποτελέσματα: Με την πρώτη δόση του ανασυνδυασμένου εμβολίου ανοσοποιήθηκαν 278 παιδιά-έφηβοι (50,4% 
κορίτσια) ηλικίας 9,15±0,11 έτη. Ποσοστό 91,4% (n=254) ήταν ελληνικής καταγωγής, 4%(n=11) πρόσφυγες και 
4,7%(n=13) αλλοδαποί. Πενήντα συμμετέχοντες (18%) δεν προσκόμισαν βιβλιάριο εμβολιασμού και αποκλείστηκαν. 
Από τα υπόλοιπα 228 παιδιά το 80,2%(n=183) ήταν πλήρως εμβολιασμένα για την ηλικία τους. Για μηνιγιτιδόκοκκο 
οροομάδας Β είχε εμβολιαστεί το 49,1%(n=111), ενώ μόνο 8,7%(n=20) είχαν λάβει κατ’ ελάχιστον μία δόση 
αντιγριπικού εμβολίου. Ως προς τη συμπεριφορά κατά τον εμβολιασμό έναντι COVID-19 το 88,8% (n=247) επέδειξε 
άριστη συνεργασία, ενώ μόνο 1,8% (n=5) αρνήθηκαν αρχικά τον εμβολιασμό. 
Συμπεράσματα: Tα παιδιά που εμβολιάστηκαν τους πρώτους μήνες εμβολιασμού έναντι COVID-19 ήταν στην 
πλειοψηφία πλήρως ανοσοποιημένα για την ηλικία τους και συνεργάστηκαν κατά την ανοσοποίηση τους. Είχαν 
εμβολιαστεί σε ποσοστό 50% κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου Β. Οι συνειδητοποιημένοι ως προς την αξία των εμβολιασμών 
γονείς έσπευσαν πρώτοι να θωρακίσουν εμβολιαστικά τα παιδιά τους. 
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Θεματική Κατηγορία: Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία 
 
ΕΑ47 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ 
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
Δήμητρα Γραμμένου, Ευδοξία Βαλαβάνη, Ελένη-Ιωάννα Βουρλή, Ιωάννα Τάσσιου Αναστασία Αναστασίου-
Κατσιαρδάνη,  
 
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος 
 
Εισαγωγή: Οι τροφικές αλλεργίες οφείλονται σε IgE ή non-IgE μεσολαβούμενες αντιδράσεις σε τροφές. Ο επιπολασμός 
τους κυμαίνεται, παγκοσμίως 1-10%. Εμφανίζονται με κλινικές εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό, το καρδιαγγειακό, το 
αναπνευστικό σύστημα, καθώς και από το δέρμα και τους οφθαλμούς. Η αναγνώριση και αποφυγή των υπεύθυνων 
τροφών είναι η βασική θεραπεία τους. 
Σκοπός: Η μελέτη των χαρακτηριστικών και της αντιμετώπισης των ασθενών με τροφικές αλλεργίες. 
Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν οι ιατρικοί φάκελοι των ασθενών που νοσηλεύτηκαν  λόγω τροφικής αλλεργίας 
στην κλινική μας κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2017-Δεκέμβριος 2021. Καταγράφηκαν πληροφορίες που 
αφορούσαν το ιστορικό, την κλινική εικόνα και την αντιμετώπιση. 
Αποτελέσματα: Προέκυψαν 30 ασθενείς(μέση ηλικία 4 έτη, 70% άρρενες) με διάγνωση αναφυλαξίας(73%) ή 
κνίδωσης(27%). Ατομικό ιστορικό ατοπίας είχε το 71%, ενώ προηγηθείσες νοσηλείες λόγω τροφικής αλλεργίας είχε το 
4% των ασθενών. Ως πιθανά αίτια αναφέρθηκαν το αυγό στο 20%, οι ξηροί καρποί στο 37% και το ψάρι στο 7% των 
ασθενών. Από τους ασθενείς με αναφυλαξία το 59% εμφάνιζε συμμετοχή δέρματος-αναπνευστικού και το 41% 
δέρματος-γαστρεντερικού. Κατά την αντιμετώπιση των ασθενών με κνίδωση συνδυασμό αντιϊσταμινικών-
κορτικοστεροειδών έλαβε το 50%. Στους ασθενείς με αναφυλαξία χορηγήθηκαν ενδομυικά επινεφρίνη σε 9(41%), 
κορτικοστεροειδή σε 17(77%), αντιϊσταμινικά σε 20(91%) και συνδυασμός όλων σε 7(32%). Από τους 
καταγεγραμμένους ασθενείς σημειώθηκε 1 θάνατος. Παιδοαλλεργιολογική εκτίμηση συνεστήθη στο 83% των ασθενών. 
Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας λόγω τροφικής αλλεργίας, εμφάνισε 
κλινική εικόνα αναφυλαξίας, ενώ επινεφρίνη χορηγήθηκε σε μικρό αριθμό ασθενών. Συνεπώς, απαιτείται η επαγρύπνηση 
του ιατρού για την άμεση αναγνώριση των ύποπτων συμπτωμάτων, την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη  
αντιμετώπιση. 
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Θεματική Κατηγορία: Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία 
 
ΕΑ48 
 
Η ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ VDR 
 
Μαρία Κωσταρά1, Δημήτριος Ράλλης2, Αναστάσιος Σέρμπης3, Αλέξανδρος Μάκης3, Αικατερίνη Σιώμου3, Σοφία 
Τσαμπούρη3 

 
1Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
3 Τομέας Υγείας του Παιδιού, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
 
Εισαγωγή: Η επίπτωση της τροφικής αλλεργίας τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες. 
Υπολογίζεται ότι το 6-8% των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο πάσχουν από κάποιο είδος τροφικής αλλεργίας. Παρά την 
αύξηση αυτή δεν έχουν διαλευκανθεί πλήρως τα αίτια που οδηγούν στην εμφάνισή της. Έχει φανεί ότι στην παρουσίαση 
της ενέχονται γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνεται η Βιταμίνη D, η έλλειψη 
της οποίας έχει συσχετιστεί τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη τροφικής αλλεργίας. Παράλληλα οι πολυμορφισμοί 
του υποδοχέα της VDR (ΑpaI, BsmI, TaqI, FokI) ενέχονται στην ανάπτυξη διαφόρων αλλεργικών νόσων.   
Σκοπός: Ελέγχθηκε η συσχέτιση της ανάπτυξης τροφικής αλλεργίας με τα επίπεδα της Βιταμίνης D και τους 
πολυμορφισμούς του VDR σε παιδιά με τροφική αλλεργία και σε υγιή παιδιά. 
Υλικά: Πρόκειται για μια μελέτη η οποία περιλαμβάνει 200 παιδιά, 90 εκ των οποίων με διαπιστωμένη τροφική αλλεργία 
και 110 υγιή παιδιά.  
Μέθοδος: Η τροφική αλλεργία διαγνώσθηκε με τα δερματικά τεστ δια νυγμού, την μέτρηση της ειδικής IgE στον ορό 
και την τροφική πρόκληση. Παράλληλα έγινε μέτρηση της 25(ΟΗ)D. Για τον προσδιορισμό των πολυμορφισμών του 
VDR έγινε απομόνωση DNA από ολικό αίμα.  
Αποτελέσματα: Τα παιδιά με τροφική αλλεργία παρουσίαζαν μεγαλύτερο ποσοστό ανεπάρκειας βιταμίνης D (p=0.003) 
συγκριτικά με τους μάρτυρες. Παράλληλα τα παιδιά αυτά είχαν σημαντικά χαμηλότερη έκθεση στον ήλιο (p=0.003) 
συγκριτικά με τα υγιή. Επίσης φάνηκε ότι το αλληλόμορφο Α του πολυμορφισμού ApaI εμφανιζόταν συχνότερα στα 
παιδιά με τροφική αλλεργία συγκριτικά με τα υγιή (p=0.043).  
Συμπέρασμα: Τα παιδιά με τροφική αλλεργία παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D συγκριτικά με 
τα υγιή παιδιά. Αναφορικά με τους πολυμορφισμούς του VDR φάνηκε ότι τα παιδιά με τροφική αλλεργία εμφανίζουν 
συχνότερα το αλληλόμορφο A του πολυμορφισμού ApaI, εύρημα που υποστηρίζει τη γενετική προδιάθεση της νόσου 
αυτής.  
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Θεματική Κατηγορία: Αναπτυξιακή – Κοινωνική Παιδιατρική- Εφηβική Ιατρική 
 
ΕΑ49 
 
Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 
 
Θεόδωρος Αργυρόπουλος 1 
 

1 Γεν.Νοσοκομείο «Παίδων Πεντέλης» ,Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Ο  αιώνας μας αναμφισβήτητα ,μπορεί να χαρακτηριστεί ως «αιώνας του παιδιού».Το παιδί στη σύγχρονη 
κοινωνία απολαμβάνει την προσοχή και την προστασία των ενηλίκων. Διάχυτη είναι η αντίληψη ότι το αναπτυσσόμενο 
άτομο διαφέρει από τους ενήλικες, όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, ότι έχει ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτεί ιδιαίτερες 
φροντίδες, σε όλη την πορεία της ανάπτυξής του. Η ιστορική πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Ο τρόπος που 
αντιμετωπίζονται τα παιδιά από τους ενηλίκους διαφέρει από εποχή σε εποχή, μεταβάλλεται και προσαρμόζεται ανάλογα 
με την ηθική, τις αντιλήψεις και τις ανάγκες κάθε κοινωνίας. 
Σκοπός: Η παρουσίαση όλου του φάσματος της ανατροφής και ιατρικής φροντίδας των παιδιών μέσα στο ιστορικό  και 
χρονικό πλαίσιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
Υλικό -Μέθοδος: Συστηματική κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας με 
αναζήτηση άρθρων σε έντυπα και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με κατάλληλες λέξεις ευρετηριασμού. Αναζητήθηκαν 
άρθρα δημοσιευμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα . 
Αποτελέσματα: Το κοινωνικό και θρησκευτικό πλάισιο της εποχής ,διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντροφή 
και υγεία των παιδιών. Μέσα από τη βιβλιογραφική μελέτη αναδεικνύονται παθογένειες όπως  αυξημένη νοσηρότητα, 
ανεπιθύμητες γεννήσεις, μεγάλη βρεφική θνησιμότητα και πλημμελής ενασχόληση της Ιατρικής με το παιδί. 
Συμπεράσματα: Την περίοδο του Βυζαντίου είναι εμφανής η διάσταση της Κοινωνικής Παιδιατρικής ενώ η πλημμελής 
ενασχόληση της Ιατρικής με τα παιδιά είναι αποτέλεσμα των αντιλήψεων αλλά και των κοινωνικών συνθηκών της εποχής. 
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Θεματική Κατηγορία: Δερματολογία 
 
ΕΑ50 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΟΞΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΣΗ (AGEP) ΕΠΙ 
ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑΣ ΣΕ 14ΧΡΟΝΟ ΕΦΗΒΟ 

Μαρία-Κωνσταντίνα Γεωργιάδου1, Δήμητρα Σιώρη1, Σωτήριος Αργυράκης1, Δημήτριος Φλώρος1, Σωτηρία 
Παπακαλοδούκα1, Φωτεινή Σκορδια1,  Δέσποινα Τουνισσίδου1, Ειρήνη  Ντυμένου1, Βάιος Κατσάρος1 

1Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Καλαμάτα 

Εισαγωγή: Η οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση (AGEP) αποτελεί σπάνια (1-5:1.000.000/έτος) δερματική 
νόσο, παρουσιαζόμενη συνήθως αιφνίδια με πυρετό, λευκοκυττάρωση και οιδηματώδες ερύθημα με μικρές, μη 
θυλακικές, άσηπτες φλύκταινες, φαρμακοεπαγόμενη κατά 90%, σχετιζόμενη κυρίως με αντιβιοτικά. Η διάγνωση 
επιβεβαιώνεται με βιοψία δέρματος. Ίαση επέρχεται εντός 1-2 εβδομάδων, απομακρύνοντας τον αιτιολογικό παράγοντα. 

Παρουσίαση περιστατικού: 14χρονος έφηβος με πυρετό από 4ημέρου ως 38,9ο C και εξάνθημα από ωρών σε κορμό, 
άνω άκρα και γλουτούς προσκομίζεται στο Παιδιατρικό ΤΕΠ. Το εξάνθημα ήταν κνησμώδες με ερυθηματώδη βάση, 
καλυμμένη με πολυάριθμες μικρές, μη θυλακικές, φλύκταινες (Εικόνα 1). Δεν αναφέρεται ιστορικό πρόσφατης 
φαρμακευτικής αγωγής. Από την κλινική εξέταση αναδείχθηκε επιπλέον απόστημα στον αριστερό γλουτό. Από τον 
εργαστηριακό έλεγχο προέκυψε λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση (WBC: 14,05 x 10³/μL, POLY: 86,3%) και 
CRP=115 mg/l, οπότε ξεκίνησε διπλή per os αντιβίωση (αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ και κλινδαμυκίνη). Στις 
καλλιέργειες αίματος και πύου απομονώθηκε κοαγκουλάση αρνητικός σταφυλόκοκκος, ευαίσθητος στη χορηγούμενη 
αντιβιοτική αγωγή. Έγινε δερματολογική εκτίμηση με πιθανές διαγνώσεις την AGEP και την φλυκταινώδη ψωρίαση, 
οπότε ελήφθη βιοψία δέρματος, καταδεικνύοντας την AGEP. Ο ασθενής απυρέτησε μετά από 48 ώρες νοσηλείας και το 
εξάνθημα εξαφανίστηκε εντός 8ημέρου, αφήνοντας λεπτή  απολέπιση και αντιδραστική υπερμελάγχρωση (Εικόνα 2). Η 
αντιβιοτική αγωγή τροποποιήθηκε βάσει αντιβιογράμματος και χορηγήθηκε για 14 ημέρες. 

Συμπεράσματα 

Η AGEP, αν και σπάνια νόσος, δεν θα πρέπει να παραλείπεται από τη διαφορική διάγνωση φλυκταινωδών εξανθημάτων, 
ούτε να σχετίζεται αποκλειστικά με τη χρήση φαρμάκων. Η σταφυλοκοκκική μικροβιαιμία, ως το πιθανότερο αίτιο στο 
περιστατικό μας, δεν έχει συσχετισθεί βιβλιογραφικά με την AGEP. Η βιοψία δέρματος θέτει τη διάγνωση, ενώ θα πρέπει 
πάντα να αναζητείται εκλυτικός παράγοντας και να χορηγείται συμπτωματική, υποστηρικτική αγωγή. 
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ΕΑ51 
 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 ΕΤΙΑ 
 
Θεοδώρα Κούγια1 , Ηλιάνα Αλεξανδρίδου1, Αθανάσιος Μπεζιλιώτης1, Σάββας Ιορδανίδης1, Βαίτσα Βλάχου1, Μιχαήλ 
Χασάπης1, Αικατερίνη Λιάνα1 

 
1. Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης Μαμάτσειο.  

 
Εισαγωγή: Η γνώση επιδημιολογικών δεδομένων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους παιδιάτρους.  
Σκοπός: Καταγραφή επιδημιολογικών στοιχείων σχετικά με τις γεννήσεις στο νοσοκομείο μας κατά την περίοδο της 
πανδημίας covid 19 (01/02/2020-01/02/2022). 
Υλικό: Αποτελεί ο αριθμός των γεννήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο μας την τελευταία διετία, και ήταν 
392 γεννήσεις. Δεν περιλαμβάνονται γεννήσεις νεκρών νεογνών. 
Μέθοδος: Τα στοιχεία μετά τη συλλογή τους μελετήθηκαν ως προς τις παρακάτω παραμέτρους: αριθμός εμβρύων, 
ηλικία κύησης, κλίμακα αξιολόγησης APGAR στο 1΄και 5΄, τιμή χολερυθρίνης κατά την έξοδο, αριθμός και αίτιες 
διακομιδών έως και την 3 ημέρα ζωής του νεογνού. 
Αποτελέσματα 

• Αναφορικά με τον αριθμό των εμβρύων παρατηρήθηκε ότι από τις 392 γεννήσεις οι 2(0,5%) αφορούσαν δίδυμο 
κύηση.  

• Σχετικά με την ηλικία κύησης ανευρέθηκαν τα εξής:  
o εξαιρετικά πρόωρα(<28w)-0 (0%),  
o πολύ πρόωρα(28-32w)-1 (0,25%), 
o μέτρια πρόωρα(32-34w)-0 (0%),  
o όψιμα πρόωρα(34-36+6d)-12 (3%),  
o πρόωρα τελειόμηνα(37-38+6d)-168 (43%),  
o τελειόμηνα(38+6d-40+6d)-164 (42%), 
o παρατασιακά νεογνά(>41w)-6 νεογνά(1,5%). 

• Ο μέσος όρος στο APGAR score σε άρρενα το 1΄ειναι 8 και στο 5΄>9, ενώ στα θήλεα είναι >8 στο 1΄και >9 
στο 5΄.  

• Σχετικά με την τιμή της χολερυθρίνης κατά την έξοδο (3η μέρα ζωής), 5(1,3%) αντιμετωπίστηκαν με 
φωτοθεραπεία.  

• Επιπρόσθετα 18 νεογνά(4,6%) διακομίστηκαν, με συχνότερη αιτία την αναπνευστική δυσχέρεια (4νεογνά- 
25%).  

Συμπέρασμα: Παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των γεννήσεων αφορούν κυήσεις με ένα έμβρυο(99,5%) και ηλικία 
κύησης 37-41w(85%). Το APGAR score είναι υψηλό στο 1΄και 5΄ χωρίς διαφορές μεταξύ φύλων. Μόλις το 1,3% των 
νεογνών αντιμετωπίστηκε με φωτοθεραπεία λόγω νεογνικού ικτέρου. Τέλος διαπιστώθηκε πως 4,5% των νεογνών 
διακομίστηκε σε ΜΕΝΝ με συχνότερη αιτία την αναπνευστική δυσχέρεια(25%). 
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ΕΑ52 
 
ΔΙΕΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΕ 
ΤΕΝΝ ΚΑΙ ΜΕΝΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ) 
 
Ειρήνη Καλαντζή1, Χαρίκλεια Μαγγου1, Μαρία Μπίσσα1, Άννα Ντομακάκη1, Δήμητρα Στάμου2, Λάζαρος Παντελίδης2, 
Αναστασία Αναστασίου – Κατσιαρδάνη1 

 
1. Τμήμα Ενδιάμεσης Νοσηλείας Νεογνών (ΤΕΝΝ), Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,  

‘‘Άχιλλοπούλειο’’, Βόλος 
2. Τμήμα Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής (Μ/Γ), Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,  ‘‘Άχιλλοπούλειο’’, Βόλος 

 
Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι 1 στα 10-15 νεογνά θα γεννηθεί πρόωρα(<37 εβδ.), γεγονός το οποίο αυξάνει τη 
πιθανότητα παραπομπής τους σε ΤΕΝΝ (Τμήμα Ενδιάμεσης Νοσηλείας Νεογνών), αλλά και διακομιδής τους σε 
ΜΕΝΝ(Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών) εξαιτίας προβλημάτων υγείας και επιπλοκών που απαιτούν αυξημένη 
φροντίδα και ειδική παρέμβαση. 
Σκοπός: Να αποτυπώσει τα ποσοστά των γεννηθέντων στο νοσοκομείο πρόωρων νεογνών στη διάρκεια μιας διετίας 
και να συσχετίσει το βαθμό της προωρότητας με κοινωνικό-δημογραφικούς– περιβαλλοντικούς και άλλους παράγοντες 
που σχετίζονται με την υγεία, την παραπομπή και τη διακομιδή τους. 
Υλικό - μέθοδος: Αποτέλεσε το αντίστοιχο έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται στο ΤΕΝΝ της Παιδιατρικής 
Κλινικής και στη Μ/Γ Κλινική του Νοσοκομείου μας, το οποίο ψηφιοποιήθηκε και αναλύθηκε με το SPSS. 
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 926 τοκετών της διετίας2020-2021, οι 142(15,3%) αφορούσαν πρόωρα 
νεογνά(<37 εβδ.) εκ των οποίων 16,9%<35 εβδ., χωρίς να παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά, ανάμεσα στις 
δύο περιόδους,2020 και2021. Από το σύνολο των γεννηθέντων προώρων νεογνών υπερτερούσαν τα άρρενα(55,6%), 
ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της προωρότητας με την εθνικότητα, την ετήσια χρονική 
περίοδο, την πολύδυμη κύηση, την κατανομή των νοσηλειών ανά έτος, τη μέση τιμή του Apgar score 1ουκαι5ου λεπτού,  
και την ηλικία της μητέρας. Αντίθετα υπήρξε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση της διάρκειας της κύησης και 
της νοσηλείας σε ΤΕΝΝ (p=0,003) ή διακομιδής σε ΜΕΝΝ(p=0,003). Ποσοστό νεογνών 12,5%<35εβδ και 44,4%>35-
37εβδ δεν  παραπέμφθηκαν, αλλά παρέμειναν στη Μ/Γ Κλινική , γεγονός που αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο και την 
ευαλωτότητα των προώρων. Οι διαγνώσεις εισόδου στο ΤΕΝΝ κατά φθίνουσα σειρά και μη σαφώς διαχωριζόμενες 
μεταξύ τους: η προωρότητα, αναπνευστική δυσχέρεια, δίδυμη κύηση, νεογνικός ίκτερος,  λοίμωξη κ.α. Υπήρξε 
στατιστικά σημαντικό μεγαλύτερο ποσοστό ΚΤ σε Ελληνίδες και Αλβανίδες, συγκριτικά με τις Αθίγγανες(p=0,018). 
Προβλήματα κατά την κύηση των μητέρων των πρόωρων νεογνών αναφέρθηκαν κυρίως ο ΣΔ και κατά δεύτερο λόγο η 
ΠΡΕΥ και η υπέρταση. Το ΒΓ παρουσίαζε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την προωρότητα, αφαιρώντας  τα νεογνά 
μητέρων με ΣΔ κύησης.  
Συμπέρασμα: Τα πρόωρα νεογνά είναι ευπαθή, παραπέμπονται και διακομίζονται συχνότερα δεδομένου ότι και ο 
κίνδυνος εμφάνισης προβλημάτων υγείας και επιπλοκών είναι μεγαλύτερος των υπολοίπων νεογνών. 
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ΕΑ53 
 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΕΝΝ. 
 
Μαρία Κατσουράκη1, Καλλιόπη – Μαρία Μαργάρη1, Αθηνά Σιόζιου1, Σταυρούλα Βάρδα1, Αννα Καρκαβίτσα1, Καλλιόπη 
Μπαστάκη1, Μαρία Ξανθάκη1, Τερέζα Τριγώνη1, Θελξιόπη Λεμπιδάκη1.2, Αργυρή Μανιουδάκη1 

 

1. Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, Αγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης 
2. Διαλυνάκειο Νοσοκομείο-ΚΥ Νεάπολης, Νεάπολη Λασιθίου Κρήτης. 

Εισαγωγή – Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάδειξη πιθανών παραγόντων κινδύνου που συνεισφέρουν στην 
αναγκαιότητα διακομιδής νεογνών σε ΜΕΝΝ. 

Υλικό- Μέθοδος: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη από τα αρχεία 559 κυήσεων του έτους 2021 που 
παρακολουθήθηκαν και γέννησαν σε περιφερειακό μαιευτήριο δευτεροβάθμιου νοσοκομείου. 

Αποτελέσματα: Συνολικά γεννήθηκαν 559 νεογνά ενώ μόλις 15 χρειάστηκαν διακομιδή. Οι δίδυμες κυήσεις ήταν 9 και 
οι ελληνικής καταγωγής 465 (83,2%). Η μέση ηλικία των γυναικών ήταν τα 30,8 έτη. Οι πρόωρες γεννήσεις ήταν 129 
και το 23,4% αφορά σε γεννήσεις με ηλικία κύησης 36 και 37 εβδομάδες (7,3% και 16,2% αντίστοιχα) .  

Το σύνολο των διακομιδών σε ΜΕΝΝ τριτοβάθμιου νοσοκομείου ήταν 15 το 2021. Μόλις μία από τις 9 δίδυμες κυήσεις 
(5,6%) διακομίστηκε, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 14/541 (2,6%) αφορούσε σε μονήρεις κυήσεις. Το ποσοστό των 
πρόωρων που διακομίστηκε ήταν 7,75%, ενώ εκείνο των τελειόμηνων 1,2%, διαφορά στατιστικά σημαντική (p=0,000). 
Επίσης, το βάρος γέννησης του νεογνού διαφέρει στατιστικά σημαντικά (p=0,025) ανάμεσα σε αυτά που διακομίστηκαν 
και σε εκείνα που δεν χρειάστηκαν διακομιδή. 

Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά, όπως η καταγωγή της μητέρας 
(p=0,30), ο τόκος (p=0,28),  το φύλο (p=0,342), και η ηλικία της μητέρας (p=0,323).  

Συμπεράσματα: Λιγότερα από 3 στα 100 παιδιά που γεννήθηκαν σε περιφερειακό μαιευτήριο δευτεροβαθμιου 
νοσοκομείου χρειάστηκαν διακομιδή σε ΜΕΝΝ. Η προωρότητα και το βάρος γέννησης ήταν οι κύριοι παράγοντες 
κινδύνου, ενώ η καταγωγή, το φύλο, ο τόκος, και η ηλικία της μητέρας δε σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα 
διακομιδής. 
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ΕΑ54 
 
ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19 
 
Θεοδώρα Κούγια1, Αθανάσιος Μπεζιλιώτης1, Ηλιάνα Αλεξανδρίδου1, Σάββας Ιορδανίδης1, Βαίτσα Βλάχου1, Μιχαήλ 
Χασάπης1, Αικατερίνη Λιάνα1 

 
1. Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης Μαμάτσειο. 
 
Εισαγωγή: Επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάσουν τα επιδημιολογικά στοιχεία που αφορούν τις γεννήσεις.   
Σκοπός: Παρουσίαση δεδομένων που προκύπτουν από τους τοκετούς που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο μας 
κατά την περίοδο 01/02/2022-01/02/2022(πανδημία covid 19). 
Υλικό: Οι 392 γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Μαιευτική Κλινική του νοσοκομείου μας  την τελευταία διετία.  
Μέθοδοι: Τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα θα μελετηθούν ως προς το φύλο των νεογνών, το βάρος 
γέννησης, το είδος του τοκετού, την προβολή του εμβρύου καθώς και την τοκοφορία της μητέρας.  
Αποτελέσματα 

• Αναφορικά με τον αριθμό των εμβρύων προκύπτουν 205(52,3%) θήλεα και 187(47,7%) άρρενα.  
• Όσο αναφορά το βάρος γέννησης προκύπτει: μέσος όρος βάρους άρρενων 3,4kg και θηλέων 3kg. 
• Από το είδος του τοκετού προέκυψαν 203(52%)  φυσιολογικοί τοκετοί και 187(48%)  καισαρικές τομές , με 

κύριο αίτιο την προηγηθείσα καισαρική τομή. 
• Σχετικά με το είδος προβολής κατά τον τοκετό υπήρξαν 376 (96%)  νεογνά με κεφαλική προβολή, 12 (3,06%)  

με ισχιακή προβολή και 4 (1,02%) σε οπισθία θέση. 
• Τέλος όσο αναφορά την τοκοφορία της μητέρας, οι 138 (35,4%) ήταν πρωτοτοκοί, οι 166 (42,5%) 

δευτεροτοκοί.  
Συμπέρασμα: Παρατηρούμε λοιπόν μικρή υπεροχή των άρρενων νεογνών σε σχέση με τα θήλεα που συνάδει με τα 
βιβλιογραφικά δεδομένα, καθώς και είχαν μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με τα θήλεα(+400 γρ).  Διαπιστώθηκε επίσης  
πως οι μισοί σχεδόν τοκετοί έγιναν με καισαρική τομή(48%) και ο κύριος λόγος ήταν προηγηθείσα καισαρική (ΠΟΥ: 
επιτρεπτό όριο 15%, μ.ο ευρώπης:<30%, μ.ο ελλάδος 58%).Η πλειοψηφία των γεννήσεων ήταν με κεφαλική 
προβολή(96%). Τέλος παρατηρείται πως το 78% των τοκετών αφορούσαν πρωτοτόκο ή δευτεροτόκο μητέρα.  
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Θεματική Κατηγορία: Νεογνολογία 
 
ΕΑ55 
 
Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΛΙΠΙΔΙΩΝ, ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ Α (SAA) ΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
 
Βασιλική Μπουρίκα1, Ευγενία Χαντζή2, Αλεξάνδρα Μαργέλη2, Ιωάννης Παπασωτηρίου2, Αθανάσιος Μίχος1, Τάνια 
Σιαχανίδου1 

 

1A’ Παιδιατρική Κλινική Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
2Βιοχημικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η νεογνική σήψη αποτελεί κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στη νεογνική ηλικία, ενώ κανένας 
βιοδείκτης μέχρι σήμερα δεν είναι ιδανικός για τη διάγνωσή της. Ο ρόλος των λιπιδίων και του SAA έχει μελετηθεί 
ελάχιστα στα νεογνά.  
Σκοπός: Ο προσδιορισμός των επιπέδων λιπιδίων, Apo-A1 και SAA ορού στην οξεία φάση και στην πορεία της νεογνικής 
σήψης και η διερεύνηση της διαγνωστικής και προγνωστικής τους αξίας. 
Υλικό: Μελετήθηκαν προοπτικά 117 νεογνά με κλινική εικόνα σήψης και 71 νεογνά παρόμοιας ηλικίας/φύλου που 
αποτέλεσαν τους μάρτυρες. 
Μέθοδος: Στους ασθενείς διενεργήθηκε εργαστηριακός έλεγχος στην εισαγωγή, την 1η, 3η και 7η ημέρα,  ενώ στους 
μάρτυρες μία φορά, για προσδιορισμό ολικής χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, HDL-C, LDL-C, Apo-A1, SAA, CRP και 
κυτταροκινών (IL-1a/IL-1β/IL-6/TNF-a) ορού.   
Αποτελέσματα: Στην οξεία φάση της σήψης διαπιστώθηκαν αυξημένα επίπεδα SAA και ελαττωμένα επίπεδα ολικής 
χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, HDL-C και Apo-A1 συγκριτικά με τους μάρτυρες και τα επίπεδα στην αποδρομή της 
σήψης. Με την εφαρμογή καμπύλης ROC διαπιστώθηκε υψηλή διαγνωστική αξία του SAA για τη διάκριση των σηπτικών 
νεογνών από τους μάρτυρες (AUC=0,929, p=0,0001), καθώς και των ασθενών με θετικές καλλιέργειες βιολογικών υγρών 
από τους ασθενείς με αρνητικές καλλιέργειες (AUC=0,933, p=0,0001]. Ο συνδυασμός της HDL-C και της Apo-A1 με τη 
CRP και το SAA βρέθηκε ότι αυξάνει τη διαγνωστική αξία για τη νεογνική σήψη και τη σήψη με θετικές καλλιέργειες.   
Συμπεράσματα: Το SAA αποτελεί άριστο διαγνωστικό δείκτη για τη νεογνική σήψη και τη διάκριση σηπτικών νεογνών 
με θετικές καλλιέργειες. Η HDL-C και η Apo-A1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικοί βιοδείκτες. 
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Θεματική Κατηγορία: Νεογνολογία 
 
ΕΑ56 
 
ΔΙΕΤΗΣ-ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ 
ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΙΚΤΕΡΟ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ-ΝΕΟΓΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (2020-2021). 
 
Ελένη–Ιωάννα Βουρλή, Αγγελική Σπαρτινού, Σοφία Μακρή, Άννα Ντομακάκη, Αναστασία Αναστασίου-Κατσιαρδάνη 
 
Τμήμα Νεογνών, Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» 
 
Εισαγωγή: Ο ίκτερος αποτελεί το συχνότερο πρόβλημα της περιγεννητικής περιόδου. Εμφανίζεται περίπου στο 60% 
των τελειόμηνων και 80% των πρόωρων νεογνών. Η σοβαρή υπερχολερυθριναιμία είναι σπάνια (0,14%). Η έμμεση 
χολερυθρίνη διαπερνά τον εγκεφαλονωτιαίο φραγμό και δυνητικά μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη (πυρηνικό 
ίκτερο).  
Σκοπός: Η επιδημιολογική καταγραφή των δημογραφικών και αιτιοπαθογενετικών παραγόντων και ο σχολιασμός των 
αποτελεσμάτων.  
Μέθοδος/Υλικό: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική καταγραφή των νεογνών που εισήχθησαν με ίκτερο , στο Τμήμα 
Νεογνών του Νοσοκομείου μας, το διάστημα Ιανουάριος 2020-Δεκέμβριος 2021. Ο ίκτερος αντιμετωπίσθηκε βάσει 
κατευθυντήριων οδηγιών της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας (2012). 
Αποτελέσματα: Νοσηλεύθηκαν 76 νεογνά (46 άρρενα). Αιτία εισαγωγής τα 52/76(68,4%) είχαν την έμμεση 
υπερχολερυθριναιμία, ενώ τα 24/76(31,6%), άλλη αιτία. Η μέση τιμή του χρόνου εμφάνισης υπερχολερυθριναιμίας ήταν 
το 4ο 24ώρο ζωής. Τα 60/76 νεογνά (79%) ήταν τελειόμηνα ( >38w) και τα 16/76(21%), πρόωρα (35-37w).Με 
φυσιολογικό τοκετό γεννήθηκαν τα 39/76(51,3%), με Καισσαρική τομή  τα 16/76(21%) και Φυσιολογικό Τοκετό+συκία 
21/76(27,6%). Ο ίκτερος αποδόθηκε σε: α) ασυμβατότητα ΑΒΟ, 23/76(30,3%), β) λοίμωξη 16/76(21,1%), γ) 
εξαγγειωμένη συλλογή αίματος, 2/76(2,6%), δ) σακχαρώδη διαβήτη κύησης της μητέρας, 14/76(18,4%), ε) συγγενή 
υποθυρεοειδισμό, 5/76(6,6%), ζ) μητρικό θηλασμό, 16/76(21%). Η μέση τιμή διάρκειας φωτοθεραπείας και νοσηλείας 
ήταν 24ώρες και τρεις ημέρες, αντίστοιχα. Σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο διεκομίσθηκαν τρία νεογνά (3,9%) και ένα 
υπεβλήθη σε αφαιμαξομετάγγιση.  
Συμπεράσματα: Ο ίκτερος αποτελεί συχνό, συνήθως φυσιολογικό φαινόμενο της νεογνικής ηλικίας. Κύρια αιτία 
αποτελεί η ασυμβατότητα ΑΒΟ. Το άρρεν φύλο υπερέχει στην προσβολή συγκριτικά με το θήλυ. Η φωτοθεραπεία 
αποτελεί τον συνήθη τρόπο αντιμετώπισης. Τέλος, παρ’ ότι ο σοβαρός ικτέρος είναι σπάνιος, η παρακολούθηση και 
πιθανή αντιμετώπιση παραμένει αναγκαία.    
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Θεματική Κατηγορία: Νεογνολογία 
 
ΕΑ57 
 
ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 
 
Ολυμπία Παναγιώτα Ροζακέα1, Λήδα Μεντεσίδου1, Ελισσάβετ Κάσσαρη1,Κωνσταντίνος Καραντζάς1, Γεωργία Μαρίνα 
Τσιολάκη1, Αικατερίνη Πάνα2, Γιαννούλα Κουρούση1, Μαρία Χατζηψάλτη1, Θεοδώρα Μπαχού1, Δημήτρης Δελής1 

 

1Α’ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοσκομείο Παίδων Π&Α Κυριακού, Αθήνα 
2 ΜΕΝΝ, Άγιος Ανδρέας, Πάτρα 
 
Εισαγωγή: Ο συγγενής υποθυρεοειδισμός εμφανίζεται με συχνότητα 1:4000-1:3000. Συνήθως είναι ασυμπτωματικός 
κατά τη γέννηση και διαγιγνώσκεται μέσω μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου των νεογνών. Σπανιότερα δε, μπορεί να 
προβάλλει με κλινικές εκδηλώσεις από διάφορα συστήματα. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο πεπτικό, με καθυστερημένη 
αποβολή μηκωνίου, παρατεταμένο νεογνικό ίκτερο, διαταραχή κινητικότητας εντέρου, δυσανεξία σίτισης ή και εμέτους. 
Σκοπός: Παρουσίαση μίας ασυνήθους κλινικής εκδήλωσης συγγενούς υποθυρεοειδισμού. 
Υλικό: Άρρεν νεογνό 21ημερών που προσκομίστηκε λόγω αναφερόμενων εμέτων, διαρροιών και μετεωρισμού κοιλίας. 
Μέθοδος: Διάγνωση βασιζόμενη στην κλινικο-εργαστηριακή και ιστοπαθολογική εικόνα. 
Αποτελέσματα: Κλινικά το νεογνό παρουσίαζε μετεωρισμό, περιοδικά εντονότερο, υδαρείς κενώσεις (ψευδοδιάρροιες;) 
και αναγωγές. Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος λοίμωξης απέβη αρνητικός, όπως και ο υπερηχογραφικός έλεγχος άνω-
κάτω κοιλίας. Ωστόσο, στην απλή ακτινογραφία κοιλίας (εικ.1) διαπιστώθηκε έντονη αεροπλήθεια με απουσία αέρα στο 
ορθοσιγμοειδές και έτσι διενεργήθηκε βαριούχος υποκλυσμός (εικ.2,3), ο οποίος έθεσε την υποψία συγγενούς 
μεγακόλου, λόγω της οποίας ακολούθησε βιοψία ορθού ολικού πάχους, που όμως ήταν φυσιολογική. Παράλληλα, από 
τον έλεγχο θυρεοειδικής λειτουργίας διαπιστώθηκε υποθυρεοειδισμός και το νεογνό έλαβε αγωγή με Τ4 με σταδιακή 
υποχώρηση των συμπτωμάτων. 
Συμπεράσματα: 1)Η υποψία συγγενούς μεγακόλου τίθεται μεν από την κλινικο-ακτινολογική εικόνα, αλλά η διάγνωση 
τελικά είναι ιστοπαθολογική. 2)Σε νεογνά με διαταραχές κινητικότητας εντέρου θα πρέπει να υπάρχει υψηλή υποψία για 
υποθυρεοειδισμό, καθώς αυτός μπορεί να προβάλει ακόμα και ως ψευδο-απόφραξη.  
Εικ.1 

 
Εικ.2,3 
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΕΑ58 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΡΡΕΝΟΣ ΒΡΕΦΟΥΣ ΜΕ ΕΠEΙΣΟΔΙΑ ΣΠΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ 
 
Αγγέλη Ιωάννα1, Δεληγεωργοπούλου Μαριάννα1, Γιαννακάκη Καλλιόπη-Ελένη1, Μακαρίου Στεφανία1, Ράλλης 
Δημήτριος1, Ξύδης Βασίλειος1, Νάκου Ιλιάδα1, Μάκης Αλέξανδρος1, Σιώμου Αικατερίνη1, 
 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
 
Εισαγωγή-Σκοπός: Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού βρέφους με συγγενές νευροβλάστωμα. 
Υλικά-μέθοδοι: Πρόκειται για νεογνό άρρεν 7 ημερών που προσήλθε λόγω επεισοδίων πνιγμονής μεταγευματικά με 
συνοδό περιστοματική κυάνωση και αναπνευστική δυσχέρεια. Στην εισαγωγή διαπιστώθηκε ήπια αναπνευστική 
δυσχέρεια και σε ακτινογραφία θώρακος  απεικονίστηκε πύκνωση δεξιού άνω λοβού, χωρίς δείκτες φλεγμονής και τέθηκε 
σε ενδοφλέβια  αγωγή με κεφοταξίμη. Την 1η ημέρα νοσηλείας εμφάνισε επεισόδια άπνοιας με γογγυσμό και κυάνωση, 
υπερέκταση άνω άκρων και βολβοστροφή. Έκτοτε εμφάνιζε καθημερινά παρόμοια επεισόδια μικρής διάρκειας με 
αυτόματη λύση. Τα επεισόδια διεκόπησαν με φαρμακευτική αγωγή με λεβετιρακετάμη και φαινοβαρβιτάλη. Το νεογνό 
έκτοτε παρέμεινε ήπια υποτονικό, χωρίς άλλα συμπτώματα. 
Αποτελέσματα: στα πλαίσια της διερεύνησης πραγματοποιήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση όπου διαπιστώθηκε 
λεύκωμα εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) 1454mg/dl , χωρίς λοιπά παθολογικά ευρήματα. Διενεργήθηκαν υπέρηχος 
εγκεφάλου, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ύπνου, βυθοσκόπηση και MRI εγκεφάλου τα οποία ήταν φυσιολογικά. Εστάλη 
έλεγχος για βιταμίνη Β6, βιοτινιδάση, αέριο αίματος, εκτενής μεταβολικός έλεγχος. Έλεγχος για συγγενείς λοιμώξεις και 
φυματίωση με αρνητικά αποτελέσματα. Σε υπέρηχο κοιλίας αναδείχθηκαν βλάβες ήπατος δίκην στόχου με μεγαλύτερη 
εξ αυτών 0,7 εκ., ενώ η πνευμονική πύκνωση ήταν μη βελτιούμενη παρά την αντιβιοτική αγωγή. Λόγω των ευρημάτων, 
τέθηκε στη διαφορική 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 5,5-26 mg/gr κρεατινίνης). Σε  MRI θώρακος, κοιλίας και εγκεφάλου αναδείχθηκε ανομοιογενής μάζα στο οπίσθιο 
άνω μεσοθωράκιο  δεξιά, εικόνα υπέρ συγγενούς νευροβλαστώματος 
Συμπεράσματα: Το συγγενές νευροβλάστωμα μπορεί να προβάλει με άτυπη κλινική εικόνα, σχετιζόμενη με την 
εντόπισή του, δυσχεραίνοντας την διαφορική διάγνωση.  
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΕΑ59 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑΣ GRAVIS ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15ΕΤΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 
 
Καλλιόπη-Ελένη Γιαννακάκη1, Μαρία Παύλου1, Ιλιάδα Νάκου1, Παρασκευή Καραγκούνη1, Μαριάννα 
Δεληγεωργοπούλου1, Ελένη Παπαστεργίου1, Ιωάννα Αγγέλη1, Ιωάννης Σαρμάς2, Ιωάννης Ασπρούδης 3, Αλέξανδρος 
Μάκης1, Αικατερίνη Σιώμου1 
 

1Παιδιατρική κλινική, 2Νευρολογική κλινική, 3Οφθαλμολογική 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 acetyl choline receptor (anti-AChR), ενώ 15% muscle-specific tyrosine kinase (anti-MUSK).  
Σκοπός: Παρουσίαση περιπτώσεων τριών ασθενών με συμπτώματα βλεφαρόπτωσης, οφθαλμοπληγίας, δυσφαγίας και 
μυϊκής αδυναμίας που νοσηλεύτηκαν στην διάρκεια 15ετίας 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. 
Αντικειμενική εξέταση: όλες είχαν βλεφαρόπτωση, η 2η και 3η είχαν εξωτερική οφθαλμοπληγία, η 1η 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 ενδοκράνια πίεση στην 3η 
Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος άκρων: φυσιολογικός 
Σπιρομέτρηση: φυσιολογική στην 2η, παθολογική στην 1η 
Στην 1η ασθενή βρέθηκαν θετικά anti-AchR, ενώ στην 2η και 3η θετικά anti-MUSK. 
Η πυριδοστιγμίνη οδήγησε την 1η ασθενή σε πλήρη ίαση, 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 κορτιζόνη σε προοδευτική αύξηση, χωρίς πλήρη ανταπόκριση επί του παρόντος (πρόσφατη διάγνωση). 
Συμπεράσματα: Και οι τρεις περιπτώσεις μυασθένειας Gravis αφορούσαν έφηβες. Η ασθενής με θετικά anti-AchR 
ανταποκρίθηκε στην πυριδοστιγμίνη, ενώ με θετικά anti-MUSK χρειάστηκαν ανοσοτροποποιητική αγωγή. Τα ευρήματα 
είναι σύμφωνα με την βιβλιογραφία. 
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΕΑ60 
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΨΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ: ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 11 ΜΗΝΩΝ 
 
Αικατερίνη Μικελάτου1, Μαρία – Ελένη Παπακωνσταντίνου1, Στέφανος Μούσκας1, Αλεξία – Ελίζα Βίντερ1, Βασιλική 
Γεωργοπούλου1, Καλυψώ Δανελάτου1 

 

1 Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Αργοστόλι Κεφαλληνίας 
 
Εισαγωγή: Η μυϊκή δυστροφία Duchenne (DMD) είναι μία φυλοσύνδετη εκφυλιστική νευρομυϊκή νόσος που προκαλείται 
από μεταλλάξεις στο γονίδιο της δυστροφίνης και διαγιγνώσκεται συνήθως σε ηλικία 3–5 ετών λόγω καθυστερημένης 
εμφάνισης συμπτωμάτων.  
Σκοπός: Περιγραφή προσυμπτωματικού βρέφους με DMD που ανιχνεύθηκε  σε τυχαιοποιημένο έλεγχο ιογενούς 
λοίμωξης.  
Υλικό–Μέθοδος: Βρέφος 9 μηνών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2 εισήχθη στην κλινική λόγω εμπυρέτου, 
διαρροϊκών κενώσεων και βήχα. Ατομικό Ιστορικό: IIτόκος, ΚΤ (προηγηθείσα), ΒΣΓ:3.340 gr, Apgar:1’-9, 5’10, 10’ 10, 
νεογνικός ίκτερος, καλή ψυχοκινητική ανάπτυξη, κάθισε ελεύθερα 7 μηνών. Οικογενειακό ιστορικό: Απώλεια μητρικού 
θείου με κινητικά προβλήματα σε ηλικία 15 ετών από αναφερόμενη αδιάγνωστη νόσο. Α/Ε: Kαλή γενική κατάσταση, 
ζωηρό κλάμα, μυϊκός τόνος κφ, πρόσθια πηγή κλειστή, αν/κο: κφ είσοδος ομότιμο ΑΨ άμφω, κοιλιά μαλακή, ευπίεστη, 
ήπαρ/σπλήνας αψηλάφητα. Ε/Ε: WBC:9,91 K/μl, NEU 18,5%, Na:136 meq/l, K:5,0 meq/l, U:15 mg/dl, Cr:0,4 mg/dl, 
SGOT:264 IU/l, SGPT:337 IU/l, ALP:147 U/L, γGT:21 IU/l, LDH:927 IU/l, CPK:8682 IU/l, CK – MB: 357 IU/l, CRP: 0,5 
mg/dl, Γενική ούρων: BLD(-). Το βρέφος ετέθη σε IV ενυδάτωση και κατά τον επανέλεγχο στο 2ο 24ωρο νοσηλείας η 
CPK ανήλθε σε 21.415 IU/l, οπότε και εστάλη για γενετικη διερεύνηση νευρομυικών νοσημάτων σε τριτοβάθμιο 
νοσοκομείο. Κατόπιν αποκλεισμού μεταβολικών νοσημάτων ετέθη η διάγνωση μυϊκής δυστροφίας Duchenne (σημειακή 
μετάλλαξη) και ετέθη σε αγωγή με αταλουρένη.->(μετάλλαξη στο εξώνιο 68 του γονιδίου DMD). Θα ξεκινήσει θεραπεία 
σε ηλικία άνω των 2 ετών.   
Αποτελέσματα–Συμπεράσματα: 1) Μία ασυμπτωματική αύξηση της CPK και των τρανσαμινασών σε βρέφος πρέπει 
να εγείρει την υποψία σοβαρών νευρομυικών νοσημάτων όπως η DMD, 2) Η έγκαιρη διάγνωση καθυστερεί την εξέλιξη 
της μυϊκής βλάβης και προσφέρει τη δυνατότητα σωστής γενετικής συμβουλευτικής στην οικογένεια. 
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΕΑ61 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΝΕΥΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ 9ΕΤΙΑ. 
 
Άννα Ψυρροπούλου, Άννα Ντομακάκη, Δήμητρα Γραμμένου, Βικτώρια Μουράτογλου, Ιωάννα Τάσσιου            
Αναστασία Αναστασίου_Κατσιαρδάνη 
 
Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, ‘‘Αχιλλοπούλειο’’, Βόλος 
 
Εισαγωγή: Η περιφερική πάρεση του προσωπικού νεύρου (ΠΠΠ), οφείλεται σε διάφορα αίτια, με πιο συχνή 
την  ιδιοπαθή πάρεση του προσωπικού (ΙΠΠ) ή παράλυση του Bell, η οποία αν και είναι διάγνωση εξ΄αποκλεισμού, 
χαρακτηρίζεται από  οξεία έναρξη, ετερόπλευρη εντόπιση, απουσία  άλλων συμπτωμάτων από το ΚΝΣ,  ασαφή 
αιτιολογία και άριστη πρόγνωση.  
Σκοπός:  Περιγραφή των περιπτώσεων ΠΠΠ που νοσηλεύτηκαν ή αντιμετωπίστηκαν στα ΕΙ της παιδιατρικής κλινικής 
του νοσοκομείου  την τελευταία 9ετία και ο σχολιασμός της διαγνωστικής/θεραπευτικής προσέγγισης.  
Υλικό/Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη των φακέλων  ασθενών με διαταραχές προσωπικού νεύρου, που νοσηλεύτηκαν 
ή παρακολουθήθηκαν στα ΕΙ  από Απρίλιο 2013 έως Μάρτιο 2022, όσον αφορά επιδημιολογικά κλινικοεργαστηριακά 
χαρακτηριστικά, πρόγνωση και αντιμετώπιση.  
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 13 περιστατικά(4  αγόρια/9  κορίτσια), ηλικίας 2.5-15 έτη, με μέση ηλικία 8.8 έτη. Ως 
συνοδά συμπτώματα  καταγράφηκαν : ιογενή συμπτώματα σε 8 παιδιά (ένα από αυτά είχε πρόσφατη λοίμωξη από 
κορωναϊό), νυσταγμός σε 1 παιδί, οδοντικό απόστημα σύστοιχα σε 1 παιδί. Αδρός εργαστηριακός έλεγχος έγινε σε 9 
παιδιά και ήταν φυσιολογικός. Σε 1 παιδί έγινε επιπλέον ΜRΙ εγκεφάλου-λιθοειδών οστών  και ΟΝΠ, με φυσιολογικά 
ευρήματα. Τα περισσότερα  εκτιμήθηκαν από οφθαλμίατρο, ΩΡΛ και νευρολόγο του νοσοκομείου μας. 4 παιδιά πήραν 
ολιγοήμερο σχήμα κορτιζόνης και  1 πήρε κορτιζόνη και ακυκλοβίρη. Δύο παιδιά παραπέμφθηκαν  σε τριτοβάθμιο 
νοσοκομείο λόγω ασάφειας  κλινικής εικόνας. Ένα πρόσφατο περιστατικό είναι ακόμα υπό διερεύνηση από την κλινική 
μας. Τα υπόλοιπα παιδιά πληρούσαν τα ελάχιστα κλινικά κριτήρια για ΙΠΠ και όσα  παρακολουθήθηκαν στο νοσοκομείο 
μας   είχαν άριστη πρόγνωση.  
Συμπεράσματα: Η ΙΠΠ μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλή φαρμακευτική αγωγή και παρακολούθηση, χωρίς ιδιαίτερα 
εξειδικευμένες εξετάσεις,   στα πλαίσια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιβάλλεται όμως υψηλή 
κλινική υποψία για άλλης αιτίας περιφερικές παρέσεις προσωπικού που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. 
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Θεματική Κατηγορία: Καρδιολογία – Εντατικολογία 
 
ΕΑ62 
 
ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ 
 
Κωνσταντίνα Ζάρρα¹, Τατιάνα Τουμαγγέλοβα-Πουλτσάκη¹, Νικόλαος Τζιώλας², Νικίας Μηλαράς², Χριστίνα Μπάρκα¹ 
 
Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Παιδιατρική Κλινική¹ 
Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδιολογική Κλινική² 
 
Εισαγωγή: Η μυοκαρδίτιδα είναι μη οικογενής, φλεγμονώδης νόσος του καρδιακού μυός. Τα αίτια της μυοκαρδίτιδας 
διακρίνονται σε λοιμώδη, ανοσιακά και τοξικά. Συνήθως οφείλεται σε ιογενείς λοιμώξεις (συχνότερα PVB19, HHV-6), ενώ 
στη βιβλιογραφία αναφέρονται και βακτηριακά αίτια (π.χ Streptococcus pyogenes). Ο ασθενής κλινικά μπορεί να είναι 
από ασυμπτωματικός, με ήπιο προκάρδιο άλγος, προκάρδιους παλμούς, παροδικές ΗΚΓ διαταραχές, μέχρι καρδιογενή 
καταπληξία και επικίνδυνες κοιλιακές αρρυθμίες. Η έγκαιρη διάγνωση είναι ουσιώδης. 
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού οξείας μυοκαρδίτιδας σε νοσηλευόμενο ασθενή με στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα. 
Υλικό - Μέθοδος: Αγόρι 9 ετών εισήχθη  για ενδοφλέβια αντιβιοτική  αγωγή και ενυδάτωση  λόγω στρεπτοκοκκικής 
αμυγδαλίτιδας (εμπύρετο έως 39οC από 48ωρου με συνοδό φαρυγγαλγία, Strep test (+), αδυναμία λήψης αγωγής από 
το στόμα). Αντικειμενική εξέταση εισόδου: παρίσθμια εξέρυθρα με βύσματα, τραχηλική λεμφαδενίτιδα, λοιπά συστήματα 
κ.φ.  Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ελεύθερο. 
Αποτελέσματα: Τέθηκε σε i.v. αμοξικιλλίνη και απυρέτησε το 2ο 24ώρο νοσηλείας. Το 3ο 24ωρο παρατηρήθηκε 
αύξηση της τιμής της SGOT (88 IU/L από 26 IU/L, ορός μη αιμολυμένος), SGPT=21, ελήφθη νέος ε/ε με γGT=10, 
ALP=176, LDH=335, CPK=947, CKMB=85,6, τροπονίνη Ι = 1,17 ng/ml (θετική>0.01 ). Καρδιακοί τόνοι, ΗΚΓ, α/α 
τηλεκαρδίας και U/S καρδιάς  χωρίς παθολογικά ευρήματα. Mε πιθανή διάγνωση υποκλινική οξεία μυοκαρδίτιδα, το παιδί 
διεκομίσθη σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση. Εκεί παρέμεινε για 4 24ωρα και εξήλθε με οδηγίες 
λήψης β-αναστολέα και αποχή από φυσική δραστηριότητα για 6 μήνες. 
Συμπεράσματα: Η μυοκαρδίτιδα στα παιδιά μπορεί να εκδηλωθεί με ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και σημείων και 
χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση του παιδιάτρου. Τονίζεται η σημασία μέτρησης της κρεατινοφωσφοκινάσης και της 
τροπονίνης, κατά τον αρχικό έλεγχο τρανσαμινασαιμίας. 
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ΕΑ63 
 
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
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Θεματική Κατηγορία: Καρδιολογία – Εντατικολογία 
 
ΕΑ64 
 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΑΝΑΠΟΛΩΣΗΣ  ΣΕ ΕΦΗΒΗ ΜΕ ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ 
 
Νικόλαος Κοντός1, Άννα Ζήση1, Θεοδώρα Πλέσσα 1 , Φωτεινή Κολοβού1, Νικίας Μηλαράς2, Χρήστος Κουτσόπουλος 1, 
Χριστίνα Μπάρκα1 

 

1. Παιδιατρική Κλινική ΓΝ Καρδίτσας 
2. Καρδιολογική Κλινική ΓΝ Καρδίτσας 

 
Εισαγωγή: Το κύμα Τ αντιπροσωπεύει την επαναπόλωση των κοιλιών στο ΗΚΓ.  Στα παιδιά είναι συχνή η αναστροφή 
των Τ σε V1-V3 φυσιολογικά μέχρι την ηλικία των 14 ετών. Παθολογικά θεωρούνται  τα αρνητικά Τ στις Ι,ΙΙ, V5-V6, 
aVL όταν το P θετικό. Συχνότερα αίτια αποτελούν ισχαιμικά συμβάντα, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια,  ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές,  εξιδρωματική περικαρδίτιδα, σκελικοί αποκλεισμοί καθώς και  υπο-υπερθυρεοειδισμός. 
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού έφηβης με διαταραχές επαναπόλωσης στο ΗΚΓ 
Υλικό-Μέθοδος: Έφηβη 14 ετών (με ελεύθερο ατομικό ιστορικό) προσήλθε λόγω αναφερόμενων διαρροικών 
κενώσεων (20 επεισόδια) και πυρετική κίνηση έως 39οC από 24ώρου με συνοδό κοιλιακό άλγος. Οικογενειακό ιστορικό 
ελεύθερο. Εκ του Ε/Ε WBC 11.000 (P:79%, L: 14.5), CRP 6,6 mg/dl, λοιπός βιοχημικός κφ. Από το  ΗΚΓ  αρνητικά Τ 
ΙΙ,ΙΙΙ aVF, V1-V6, τροπονίνη αρνητική, καρδιολογικός έλεγχος χωρίς παθολογικά ευρήματα. Έγινε ΗΚΓ πατέρα, μητέρα  
κφ. Εστάλη θυρεοειδικός έλεγχος TSH :0.02 μIU/ml   (ΦΤ 0,53-5,16 για την ηλικία), FΤ4-FT3 κφ (1,62-3,77 μIU/ml  
αντίστοιχα εντός κφ ορίων) anti-TPO 13.85 (κφ <34IU/ml, anti-Tg 135 (ΦΤ<115 IU/ml) 
Αποτελέσματα: Η ασθενής παρουσίασε σταδιακή βελτίωση κλινικής εικόνας, παρέμεινε αιμοδυναμικά σταθερή και 
παραπέμφθηκε για παιδοενδοκρινολογική εκτίμηση. Διεγνώσθη με υπερθυρεοιδισμό και ετέθη σε αγωγή  
Συμπεράσματα:  Η ιδιαιτερότητα του παιδιατρικού ΗΚΓ δημιουργεί διαρκώς συγχύσεις για τη παθολογία των Τ 
κυμάτων. Η έγκαιρη αλλά και ουσιαστική εντόπιση και διερεύνηση των διαταραχών επαναπόλωσης δεδομένων των 
ποικίλλων αιτιών είναι αναγκαία. Οι διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας θα πρέπει πάντα να μπαίνουν στη 
διαγνωστική μας σκέψη σε παιδί με διαταραχές επαναπόλωσης στο ΗΚΓ.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΕΑ65 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΥΟΣΙΤΙΔΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 
 
Αικατερίνη Λιάνα1, Βαΐτσα Βλάχου1, Σάββας Ιορδανίδης1, Ξανθίππη Τοπαλίδου1, Ηλιάνα Αλεξανδρίδου1, Αθανάσιος 
Μπεζιλιώτης1, Μιχαήλ Χασάπης1, Θεοδώρα Κούγια1 
 

1Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης “Μαμάτσειο”, Κοζάνη 
 
Εισαγωγή: Η μυοσίτιδα σχετίζεται με πολλές ιογενείς λοιμώξεις, ανάμεσα τους και ο SARS CoV-2. Εκδηλώνεται 
συχνότερα με μυική αδυναμία και μυαλγίες κυρίως των κάτω άκρων. 
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού με μυοσίτιδα σε έδαφος λοίμωξης covid-19. 
Υλικό: Αγόρι σχολικής ηλικίας 6,5 ετών προσήλθε λόγω αναφερόμενου άλγους γαστροκνημίων και δυσχέρειας βάδισης. 
Από το ιστορικό αναφέρεται εμπύρετο προ 3ημέρου θmax=39oC με πυρετικά κύματα ανά 3ωρο διάρκειας ενός 24ώρου 
με συνοδό ρινίτιδα. Οικογενειακό περιβάλλον θετικό σε λοίμωξη με SARS CoV-2. Ελεύθερο ατομικό και κληρονομικό 
ιστορικό. 
Από την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκαν εξέρυθρα παρίσθμια, δυσχέρεια βάδισης με άλγος κατά την πίεση των 
γαστροκνημίων. Τενόντια αντανακλαστικά εκλύονται συμμετρικά άμφω. Αρθρώσεις ελεύθερες σε ενεργητικές και 
παθητικές κινήσεις. Λοιπά:κφ 
Μέθοδος: Ελήφθη εργαστηριακός έλεγχος (γενική αίματος, βιοχημικός, ΤΚΕ), γενική ούρων, έγινε PCR για SARS CoV-
2 και ECG. 
Αποτελέσματα: Ο ασθενής διαγνώστηκε με λοίμωξη covid-19 (PCR+), και από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθη 
WBC: 5.700/μL, LY: 57,5%, Ht: 41,2% Hb: 13,6g/dl PLT: 307.000/μL, TKE: 5mm/h, Ουρία:25mg/dl Creat:0,43mg/dl, 
AST:92 IU/L ALT:21 IU/L CPK:1444 IU/L CK-MB:57 IU/L CRP:0,12mg/dL ΓΕΝ. ΟΥΡΩΝ: ΕΒ 1010, pH=7, πυοσφαίρια: 0-
2κοπ, ερυθρά: 0-2κοπ. 
ECG χωρίς παθολογικά ευρήματα.  
Τέθηκε σε IV ενυδάτωση και κλινοστατισμό. Επαναλήφθηκε ο εργαστηριακός έλεγχος με επιδείνωση AST:117 IU/L 
ALT:28 IU/L CPK:1934 IU/L CK-MB:61,7 IU/L. Συνεχίστηκε η ενυδάτωση και την τέταρτη ημέρα νοσηλείας παρουσίασε 
βελτίωση της κλινικοεργαστηριακής εικόνας CPK:241 IU/L CK-MB:30,4 IU/L. 
Συμπεράσματα: Η διάγνωση της μυοσίτιδας τίθεται από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο 
με αυξημένες τιμές των μυικών ενζύμων. Σημαντικό να αποκλειστεί η ύπαρξη επιπλοκών – ραβδομυόλυση. Η θεραπεία 
περιλαμβάνει ενυδάτωση και ανάπαυση. 
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ΕΑ66 
 
TIBΟLA: ΜΙΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΚΡΟΤΩΝΕΣ 
 
Μαρία – Ειρήνη Γουρτζελίδου1, Μαρία – Ελένη Παπακωνσταντίνου1, Αικατερίνη Μικελάτου1, Ιωάννα – Χαρά Τσώνη1, 
Εριφύλη Κρικέλλη1, Βασιλική Γεωργοπούλου1, Καλυψώ Δανελάτου1 

 

1 Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Αργοστόλι Κεφαλληνίας 
 
Εισαγωγή: Το δήγμα κρότωνα παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία τοπικών και συστηματικών εκδηλώσεων. Η TIBOLA (Tick-
Borne Lymphadenopathy) είναι μια πρόσφατα εμφανιζόμενη μορφή ασθένειας στην Ευρώπη που οφείλεται σε τσίμπημα 
κρότωνα και πιο συγκεκριμένα στη ρικέτσια και παρουσιάζει αυξημένο επιπολασμό στα παιδιά. Σκοπός: Η μελέτη των 
επιπτώσεων δήγματος κρότωνα και η ανάδειξη της TIBOLA σαν μια νέα διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση. Υλικό & 
Μέθοδος: Νήπιο θήλυ 6 ετών παρουσιάζει ύστερα από δήγμα κρότωνα σύστοιχη τραχηλική διόγκωση, ραιβόκρανο και 
εμπύρετο έως 39°C με πυρετικά κύματα ανά 6ωρο. Η διόγκωση ήταν επώδυνη, σκληρής σύστασης και αρχικά 
εντοπιζόταν αριστερά οπισθοωτιαία και ινιακά ενώ μετέπειτα επεκτάθηκε και στο πρόσθιο τραχηλικό τρίγωνο (Εικόνα 
1). Αναφέρεται ανεπιτυχής προσπάθεια αφαίρεσης του παρασίτου από το οικογενειακό περιβάλλον. Από τον 
εργαστηριακό έλεγχο παρουσίασε μετρίως αυξημένους δείκτες φλεγμονής (λευκοκυττάρωση, ↑CRP) και από τον 
απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε τραχηλική λεμφαδενίτιδα και σύστοιχη παρωτιδική διόγκωση. Μετά την εισαγωγή 
τέθηκε IV αγωγή με κεφαλοσπορίνη 3ης γενιάς και κλινδαμυκίνη και διενεργήθηκαν τακτικοί χειρουργικοί καθαρισμοί. 
Από το 2ο 24ωρο αγωγής το παιδί παρουσίασε κλινική βελτίωση με πλήρη ύφεση του πυρετού και σταδιακή 
αρνητικοποίηση των δεικτών φλεγμονής. Την 7η μέρα νοσηλείας ακολούθησε εσχαροποίηση του δέρματος στο σημείο 
του δήγματος (διαμ:2 cm), η οποία στην πορεία αντιμετωπίστηκε χειρουργικά (Εικόνες 2α,2β). IgM, IgG για ρικέτσιες: 
αναμένονται. Η ανωτέρω κλινική εικόνα προσομοιάζει αυτήν της TIBOLA, η οποία περιγράφηκε πρώτη φορά προ 10ετίας 
στην Γαλλία. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η έγκαιρη ανίχνευση του παρασίτου και η επιτυχής αφαίρεση του 
μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών τοπικών και συστηματικών επιπλοκών. Η διαγνωστική προσέγγιση της TIBOLA αποτελεί 
πρόκληση για τον παιδίατρο.  
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ΕΑ67 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (MIS-C)   
 
Αικατερίνη Ζιώγα1, Καλλιόπη-Ελένη Γιαννακάκη1, Μαριάννα Δεληγεωργοπούλου1, Μιχαέλα Γαρούφου1, Αφροδίτη 
Κύρκου1, Σαπφώ Αλφαντάκη1, Πολυξένη Σιχλιμίρη1, Ιλιάδα Νάκου1, Μαρία Παύλου1, Ελένη Δομουζόγλου1, Κωνσταντίνα 
Γκαρτζονίκα1, Σοφία Τσαμπούρη1, Αντώνιος Βλάχος1, Αλέξανδρος Μάκης1, Αικατερίνη Σιώμου1 

 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
 
Εισαγωγή: Η πλειονότητα των παιδιών που νοσούν από κορωνοϊό εμφανίζει μόνο ήπια κλινική εικόνα, με ένα μικρό 
ποσοστό να αναπτύσσει πολυφλεγμονώδες σύνδρομο (MIS-C).  
Σκοπός: Η ανάδειξη της ποικιλότητας του συνδρόμου αυτού. 
Υλικό: Έξι παιδιά με πολυφλεγμονώδες σύνδρομο MIS-C. 
Μέθοδος: Αναδρομική ανάλυση δεδομένων των παιδιών που νοσηλεύτηκαν με MIS-C και σύγκρισης των κλινικών, 
εργαστηριακών και απεικονιστικών τους ευρημάτων. 
Αποτελέσματα: Νοσηλεύτηκαν 6 παιδιά, ηλικίας από 5 μηνών έως 13 ετών (ένα βρέφος, τρία νήπια, δύο έφηβοι) και 
το 67% ήταν κορίτσια. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 11 ημέρες. Η μέση διάρκεια συμπτωμάτων ήταν 7 ημέρες, με 
τον πυρετό να διαρκεί κατά μέσο όρο 5 ημέρες. Η χρονική απόσταση από την θετική PCR ως την εκδήλωση του 
συνδρόμου ήταν 15 ημέρες με το 67% των παιδιών να έχει θετική PCR την στιγμή εκδήλωσης του συνδρόμου. Τα κύρια 
κλινικά σημεία και συμπτώματα αφορούσαν πυρετό (100%), συμπτώματα από το γαστρεντερικό (100%), συμπτώματα 
από αναπνευστικό (67%) και εξάνθημα (33%). Το 67% των παιδιών εκδήλωσε λεμφοπενία. Η μέση τιμή της CRP ήταν 
100mg/L ενώ η μέγιστη τιμή φερριτίνης που παρατηρήθηκε ήταν 10.769ng/mL. Τρανσαμινασαιμία εμφάνισε το 50% 
των παιδιών, ενώ τροπονιναιμία ένα παιδί. Προσβολή του καρδιαγγειακού εμφάνισε το 50% των παιδιών. Απεικονιστικά 
ευρήματα από τον θώρακα ή την κοιλιά είχε το 50% των παιδιών. Όλα τα παιδιά έλαβαν θεραπεία με IVIG και κορτιζόνη. 
Όλα τα παιδιά εκτός ενός έλαβαν ασπιρίνη. Το 83% των παιδιών έλαβαν αντιβιοτική αγωγή. 
Συμπεράσματα: Η γνώση της ευρύτητας της κλινικής και εργαστηριακής έκφρασης του MIS-C μπορεί να συμβάλει 
στην έγκαιρη αναγνώρισή και την άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση. 
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ΕΑ68 
 
ΔΙΕΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 
 
Θεοδώρα Κούγια1, Σάββας Ιορδανίδης1, Ξανθίππη Τοπαλίδου1, Βαΐτσα Βλάχου1, Ηλιάνα Αλεξανδρίδου1, Αθανάσιος 
Μπεζιλιώτης1, Μιχάλης Χασάπης1, Αικατερίνη Λιάνα1 

 
1 Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο», Κοζάνη 
 
Εισαγωγή: Η CoVid-19 προκαλείται από τον SARS-CoV-2 και μεταδίδεται κυρίως με σταγονίδια. Η περίοδος επώασης 
είναι 2-14 ημέρες. 
Σκοπός: Η καταγραφή των επιδημιολογικών δεδομένων από την έναρξη της πανδημίας Covid-19 έως τώρα στον 
παιδιατρικό πληθυσμό της Κοζάνης 
Υλικό: Εξετάστηκαν 2737 παιδιά (1490 άρρενα, 1247 θήλεα), ηλικίας 0-16 ετών, που παρουσίασαν συμπτωματολογία 
πιθανή για λοίμωξη από SARS CoV-2 ή ήταν στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από 03/2020 έως και 01/2022.  
Μέθοδος: Η ανίχνευση των κρουσμάτων έγινε με RT-PCR για SARS CoV-2 και μελετήθηκαν ως προς το φύλο, την 
ηλικία, την εποχική κατανομή, την κλινική εικόνα και τις νοσηλείες/επιπλοκές. 
Αποτελέσματα: Συνολικά βρέθηκαν θετικά στον SARS CoV-2 863 παιδιά με αναλογία Α/Θ: 52,4%-47,6% (452 άρρενα-
411 θήλεα). Από τα 863 κρούσματα τα 295 αφορούσαν εφήβους >12 ετών (34,2%), τα 403 παιδιά σχολικής ηλικίας 6-
11 ετών (46,7%), τα 130 νήπια 1-5 ετών (15,1%) και τα 35 ήταν βρέφη <12 μηνών (4%). Τα 234 παιδιά ήταν 
ασυμπτωματικά (27,1%) ενώ 428 παιδιά εμφάνισαν εμπύρετο-δεκατική πυρετική κίνηση (49,6%). Άλλα συμπτώματα 
αφορούσαν το βήχα (106 παιδιά-12,3%), τη ρινίτιδα (59 παιδιά-6,8%) και τη φαρυγγαλγία (42 παιδιά-4,9%). Νοσηλεία 
χρειάστηκαν τα 39/863 παιδιά (4,4%) και η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 3 ημέρες (1-9 ημέρες). 
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, μικρά νήπια και παιδιά με υποκείμενα νοσήματα ενώ οι επιπλοκές που περιγράφονται είναι η πνευμονία, η 
μυοκαρδίτιδα και το πιο σοβαρό πολυσυστηματικό υπερφλεγμονώδες σύνδρομο (MIS-C). 
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ΕΑ69 
 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ FILMARRAY MULTIPLEX PCR ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
 
Ελισάβετ Λαφάρα1, Χρυσάνθη Μάντσιου1, Κωνσταντίνος Πιστοφίδης2, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης2, Μαρία 
Παλαμούτη2, Δέσποινα Σαμουρκασίδου1, Αναστασία Τουλιοπούλου1, Ελένη Βούρτη1 
 

1 Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια 
2 Ανοσολογικό τμήμα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια 
 
Εισαγωγή: Η λοιμώδης διάρροια είναι μια σημαντική αιτία νοσηρότητας στα παιδιά παγκοσμίως. Ιδιαίτερα σε αυτά κάτω 
των 5 ετών αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι ιοί είναι το συχνότερο αίτιο 
στον δυτικό κόσμο, με επικρατέστερο τον ροταϊό. Σύγχρονες μοριακές μέθοδοι, όπως η FilmArray Multiplex PCR 
κοπράνων, είναι πιο ευαίσθητες στην ανίχνευση κοινών παθογόνων σε σύγκριση με την κλασσική καλλιέργεια κοπράνων. 
Σκοπός: Να τονιστεί η υπεροχή των ταχέων μοριακών μεθόδων στη διάγνωση παιδιατρικών ασθενών με οξύ διαρροϊκό 
σύνδρομο σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους. 
Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική ανάλυση των αποτελεσμάτων των δειγμάτων κοπράνων που 
αναλύθηκαν με μοριακές και συμβατικές μεθόδους και προέρχονταν από ασθενείς με οξύ διαρροϊκό σύνδρομο καθώς και 
των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων αυτών από 10/2020 έως 03/2022. 
Αποτελέσματα: Σε διάστημα 16 μηνών, 37 δείγματα κοπράνων εστάλησαν ταυτόχρονα για καλλιέργεια και PCR. Σε 
όλες τις καλλιέργειες αναπτύχθηκε φυσιολογική χλωρίδα, ενώ σε 29 δείγματα υπήρξε θετικό αποτέλεσμα στην PCR. 
Μεταξύ των θετικών δειγμάτων, η διάμεση ηλικία ήταν 12 μήνες (IQR= 43 μήνες), με μικρή υπεροχή των αρρένων 
(59%). Σε 13 δείγματα ανιχνεύθηκαν περισσότερα του ενός μικρόβια. Το συχνότερο παθογόνο ήταν το Campylobacter 
(41%), με δεύτερο σε συχνότητα το Norovirus GI/GII (24%). Η πρόσμιξη βλέννης ήταν συχνότερο εύρημα (41,3%) σε 
σύγκριση με την πρόσμιξη αίματος (17,2%). 
Συμπεράσματα: Γρήγορη και πιο αξιόπιστη διάγνωση σε ασθενείς με οξύ διαρροϊκό σύνδρομο τίθεται με τις νέες ταχείες 
μοριακές μεθόδους σε αντίθεση με τις παλαιότερες συμβατικές μεθόδους. Προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες στον 
κλινικό γιατρό, και κατευθύνουν αποτελεσματικά τη θεραπεία ασθενών με υποκείμενα νοσήματα. 
 
  



 

60ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο  73 
 

Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΕΑ70 
 
ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΣΙΤΙΔΑ: ΜΙΑ ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΟΡΥΒΩΔΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
Κρινώ - Μαρία Λιβέρη1, Μαρία – Ελένη Παπακωνσταντίνου1, Ιωάννα – Χαρά Τσώνη1, Μαρία – Ειρήνη Γουρτζελίδου1, 
Εριφύλη Κρικέλλη1, Βασιλική Γεωργοπούλου1, Καλυψώ Δανελάτου1 

 

1 Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Αργοστόλι 
 
Εισαγωγή: Η οξεία μυοσίτιδα στα παιδιά είναι μία μεταλοιμώδης, αυτοπεριοριζόμενη κατάσταση που σπανίως σχετίζεται 
με σοβαρές επιπλοκές. Λόγω της ομοιότητας των συμπτωμάτων με σοβαρές νευρολογικές παθήσεις είναι απαραίτητη η 
πλήρης κατανόηση των χαρακτηριστικών της. Σκοπός: Ανάδειξη των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων, της 
διάρκειας νοσηλείας και της έκβασης της νόσου σε παιδιά με οξεία μεταλοιμώδη μυοσίτιδα. Υλικό-μέθοδος: Αναδρομική 
μελέτη παιδιών που εισήχθησαν στην Π/Δ κλινική του Γ.Ν. Κεφαλληνίας λόγω μυοσίτιδας το διάστημα από 01/01/2017 
– 31/12/2021. Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 95 εισαγωγές (μέση ηλικία=8 έτη, 65,3% άρρενες). 85 παιδιά (89,5%) 
παρουσίασαν 1 επεισόδιο και 10 (9,5%) νοσηλεύτηκαν 2 φορές στο διάστημα ελέγχου. Σε όλα τα παιδιά προηγήθηκε 
ιογενής λοίμωξη και η μέση διάρκεια από την έναρξη ως την εμφάνιση συμπτωμάτων μυοσίτιδας ήταν οι 4 ημέρες. Το 
94% ανάφερε άλγος στις γαστροκνήμιες, το 78% παρουσίαζε χωλότητα βάδισης και το 8% πλήρη αδυναμία στάσης. Η 
διάμεση τιμή της CPK εισαγωγής ήταν 928,0 IU/l (12.917-260 IU/l , φ.τ.<) και της μέγιστης 1249 IU/l (13151 – 260 
IU/l, φ.τ.< ). H μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 3 ημέρες και κανένα παιδί δεν παρουσίασε ραβδομυόλυση. Ο Φεβρουάριος 
ήταν ο μήνας με την μεγαλύτερη επιβάρυνση (p–value=0,00), ακολουθούμενος από τον Ιανουάριο και το Μάρτιο. Τα 
παιδιά με υποτροπιάζουσες μυοσίτιδες δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά στην CPKmax σε σχέση με τα 
υπόλοιπα (p–value=0,37). Συμπεράσματα: 1)Η οξεία καλοήθης μυοσίτιδα πρέπει να αποκλείεται πάντα σε παιδιά με 
αιφνίδιες ανωμαλίες στο βάδισμα μετά από ιογενή συνδρομή. 2) Οι παιδιατρικές κλινικές πρέπει να αναμένουν αύξηση 
των νοσηλειών μυοσίτιδας την περίοδο έξαρσης της γρίπης.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΕΑ71 
 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ MIS-C, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (12ο-2020 ΕΩΣ 12ο-2021) 
 
Βικτώρια Μουράτογλου, Μυρσίνη Κοπάνου, Ιωάννα Τάσσιου, Άννα Ψυρροπούλου, Καλλιόπη Τανού, Άννα 
Ντομακάκη, Αναστασία Αναστασίου-Κατσιαρδάνη 
 
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος 
 
Εισαγωγή: Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί στην Ελλάδα πάνω από 100 περιστατικά παιδιών με πολυσυστηματικό 
φλεγμονώδες σύνδρομο (MIS-C), μια σοβαρή κατάσταση με προσβολή πολλαπλών οργάνων που εμφανίζεται 4-6 
εβδομάδες μετά νόσηση από SARS-COV-2. 
Σκοπός: Η  ετήσια καταγραφή περιστατικών παιδιών, και η λεπτομερής προβολή της κλινικο-εργαστηριακής εικόνας, 
προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο νοσοκομειακός και εξωτερικός Παιδίατρος,  στην εμφάνιση MIS-C, μετά την  covid-
19 λοίμωξη, σε παιδιά. 
Υλικό-Μέθοδος: Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών που 
νοσηλεύτηκαν στην Παιδιατρική Κλινική ή προσκομίστηκαν στο ΤΕΠ από 12ο/2020-12ο/2021. 
Αποτελέσματα: Κατά το παραπάνω διάστημα συμβατή κλινική και εργαστηριακή εικόνα MIS-C είχαν 6 ασθενείς, από 
τους οποίους 5 είχαν θετικά αντισώματα(IgG-SARS-COV-2). Το 67% αφορούσε άρρενα, ενώ η μέση ηλικία των ασθενών 
ήταν 9.5 έτη. Αιτία προσέλευσης όλων των περιστατικών στo ΤΕΠ ήταν ο υψηλός πυρετός(ΜΟ:39.8οC), ενώ 
ακολούθησαν κοιλιακό άλγος(67%), έμετοι και διαρροϊκές κενώσεις(50%). Από την κλινική εξέταση στο 67% 
παρατηρήθηκε κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κορμού, 3/6 ασθενείς εμφάνιζαν εξέρυθρα παρίσθμια, λεμφαδενίτιδα και 
ευαισθησία στην ψηλάφηση της κοιλιάς ενώ σε 1 παρατηρήθηκε ένεση επιπεφυκότων. Tαχυκαρδία εμφάνιζε 83.5% και 
υπόταση 2 ασθενείς(33.5%). Από τον ε/ε όλοι είχαν αυξημένη CRP, D-DIMERS και ινωδογόνο, 67% είχε 
πολυμορφοπυρήνωση ενώ 1 λευκοκυττάρωση. 33.5% είχε θρομβοπενία και 50% αυξημένη τροπονίνη. 5/6 είχαν αρχική 
καρδιολογική εξέταση φυσιολογική. Άμεση διακομιδή σε τριτοβάθμιο κέντρο χρειάστηκε 1 παιδί, ενώ τα υπόλοιπα 
διακομίστηκαν εντός 48ώρου με την πλήρωση των κριτηρίων για MIS-C. 
Συμπεράσματα: Παρ’ όλο που τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν χαμηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης από τον SARS-CoV-2, 
ο παιδίατρος θα πρέπει να είναι υποψιασμένος και να αναγνωρίζει γρήγορα, συμπτώματα πιθανού MIS-C, έτσι ώστε να 
τίθεται έγκαιρα η διάγνωση, να είναι άμεση η αντιμετώπιση και να εξασφαλίζεται η καλύτερη πρόγνωση για κάθε ασθενή.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΕΑ72 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ COVID-19 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ TWITTER 
 
Χρήστος Μάρκου1, Νεφέλη Γιαννοπούλου Μαρίνη1, Ιωάννα Καρεφυλλάκη1, Γεωργία Μερκουριάδη1, Βασιλική – Αθηνά 
Τυρολόγου1, Δήμητρα Παπαδάκη1, Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος1, Αναστασία Μπαρμπούνη1 
 

1Ειδική Ακαδημαϊκή Μονάδα Μελέτης Καπνισματικής Συμπεριφοράς, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας 
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η παρακολούθηση της εμπιστοσύνης/δισταγμού του κοινού έναντι του εμβολιασμού των παιδιών 5-11 ετών 
είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ανοσοποίησή τους έναντι της COVID-19. Η επιτήρηση των απόψεων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter, μέσω της Πληροφοριακής Επιδημιολογίας (Infodemiology - Internet Base 
Surveillance) μπορεί να αποτυπώσει τη στάση και τις πεποιθήσεις των χρηστών για τον εμβολιασμό των παιδιών. 
Σκοπός: Αποτύπωση των απόψεων/πεποιθήσεων των χρηστών του ελληνικού Twitter για τον εμβολιασμό των παιδιών 
5-11 ετών έναντι της COVID-19 με στόχο τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό πολιτικών υγείας προώθησης του παιδικού 
εμβολιασμού.  
Υλικό: Αναρτήσεις tweets στα ελληνικά, για την περίοδο 15 ημερών πριν την ανακοίνωση έναρξης των εμβολιασμών 
για τα παιδιά 5-11 ετών στην Ελλάδα από τις 19/11/2021 έως και τις 13/4/2022. Ανακτήθηκαν 6.971 tweets καθώς και 
οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών με αυτά (retweets, likes, quotes).  
Μέθοδος: Αξιολογήθηκαν 112 διαφορετικές λέξεις-κλειδιά σχετικές με τον παιδικό εμβόλιο και επελέγησαν 102. Η 
ανάκτηση των tweets έγινε με το Twitter API v2 (Academic licence) μέσω εφαρμογής για την συλλογή, επεξεργασία και 
αποθήκευση των δεδομένων, αρχιτεκτονικής LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). 
Αποτελέσματα: Συνολικά δημοσιεύθηκαν/επαναδημοσιεύθηκαν  6.971 απόψεις (Original tweets: 3.560 / Retweets: 
3.411 ) από 1.254 και 2.146 χρήστες αντίστοιχα.  
Επίδραση της επικαιρότητας για το παιδικό εμβόλιο COVID-19 στις αναρτήσεις tweets 

 
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με την σχετική με το εμβόλιο ενημέρωση 
(εμβολιασμός, διαθέσιμες δόσεις εμβολίων, διακοπή εμβολιασμού στη Σουηδία κ.ά). Η προτεινόμενη μεθοδολογία 
αποτυπώνει τις απόψεις των χρηστών του Twitter και παρέχει την δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης των συναισθημάτων 
τους.   
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 

ΕΑ73 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV2 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ  
ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΜΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Μαρίνα Βρούτση, Αγγελική Σπαρτινού, Αλίκη-Νικολίνα Τολίδου, Αναστασία Αναστασίου- Κατσιαρδάνη, Καλλιόπη 
Τανού  

Παιδιατρική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, «Αχιλλοπούλειο», Βόλος  

 
Εισαγωγή: Η πανδημία του κορωνοϊού προκλήθηκε από τον ιό SARS-COV2 που  αναγνωρίστηκε στη Γιουχάν της Κίνας. 
Το πρώτο περιστατικό στη χώρα μας διαγνώσθηκε το  Φεβρουάριο του 2020. Μετά το Μάρτιο του 2020, πάρθηκαν 
περιοριστικά μέτρα εξάπλωσης  του ιού στην Ελλάδα.  
Σκοπός: Η σύγκριση των νοσηλειών λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού σε παιδιά, ώστε  να αποτυπωθεί η επίπτωση 
της πανδημίας στη νοσηρότητα άλλων παθογόνων που προκαλούν  λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.  
Υλικό– Μέθοδος: Συγκεντρώθηκαν δεδομένα από το ηλεκτρονικό αρχείο του Νοσοκομείου που αφορούσαν νοσηλείες 
παιδιών στην Παιδιατρική Κλινική με διάγνωση εξόδου λοιμώξεις  του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού, τα 
2 έτη που προηγήθηκαν της πανδημίας(2018-2019) καθώς και για τα 2 πρώτα έτη της πανδημίας(2020-2021), στα οποία 
πάρθηκαν  σοβαρά μέτρα περιορισμού της κοινωνικής κινητικότητας.   
Αποτελέσματα: Τα έτη 2020-2021 καταγράφηκε 28% μείωση των συνολικών νοσηλειών στην Παιδιατρική Κλινική. Η 
μείωση αυτή ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,000001) για  νοσηλείες που αφορούσαν λοιμώξεις του αναπνευστικού 
που μειώθηκαν κατά 56%. Πιο  συγκεκριμένα, οι νοσηλείες με διάγνωση εξόδου πνευμονία μειώθηκαν κατά 83%(από 
72 σε  12), με διάγνωση εξόδου λαρυγγίτιδα κατά 82%(από 34 σε 6) και με διάγνωση εξόδου  βρογχιολίτιδα κατά 
41%(από 111 σε 65). Διαφορά στις διάμεσες ηλικίες των νοσηλευόμενων παιδιών δεν υπήρξε. Παιδιά που διαγνώσθηκαν 
με COVID-19 στο νοσοκομείο μας και έχρηζαν νοσηλείας, διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο αναφοράς. 
Συμπεράσματα: Η επικράτηση του SARS-COV2, καθώς και τα περιοριστικά μέτρα οδήγησαν  σε εντυπωσιακή κατάπνιξη 
οξέων νοσημάτων του αναπνευστικού που προκαλούνται από άλλα  παθογόνα. Αυτό έφερε μείωση της προσέλευσης 
στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και  συνεπακόλουθα μείωση των νοσηλειών για τα έτη 2020-2021. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΕΑ74 
 
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟ 16 ΕΤΩΝ 
 
Τζιόλα Αικατερίνη Γεωργία1, Χρήστος Κόγιας1, Τατιανή Παππά1, Δέσποινα Σαμουρκασίδου1, Αναστασία 
Τουλιοπούλου1, Ελένη Βούρτη1 

1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, Βέροια 

Εισαγωγή: Η φλεγμονή του μυοκαρδίου μπορεί να προκληθεί από λοιμώξεις, νοσήματα του συνδετικού ιστού, τοξίνες 
ή φάρμακα και ιδιοπαθείς διεργασίες. Θεωρείται ότι οι ιογενείς λοιμώξεις είναι η πιο κοινή αιτιολογία στα παιδιά. Η κλινική 
εικόνα ποικίλει από ασυμπτωματική έως και αιφνίδιο θάνατο. Η υποτροπιάζουσα μυοκαρδίτιδα στα παιδιά είναι εξαιρετικά 
σπάνια σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Σκοπός-Υλικό-Μέθοδος: Παρουσίαση περιστατικού δεύτερου επεισοδίου οξείας μεταλοιμώδους μυοκαρδίτιδας σε 
έφηβο 16 ετών σε διάστημα 2 ετών. 

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Έφηβος άρρεν προσεκομίσθη λόγω αναφερόμενου θωρακικού άλγους από 24ωρου. 
Αναφέρονται 2 μεμονωμένα επεισόδια διάρκειας 1-2 ωρών, σε ηρεμία, με θωρακικό άλγος, αιμωδίες άνω άκρων και 
δύσπνοια, τα οποία υφέθηκαν αυτόματα. Το ιστορικό άρχεται από 4ημέρου με εμπύρετο έως 39,8oC στο 4ωρο. Από 
24ωρου αναφέρονται έμετοι και διαρροϊκές κενώσεις, χωρίς προσμίξεις. Χωρίς παθολογικά ευρήματα από την 
αντικειμενική κατά συστήματα εξέταση. Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθη CPK:760IU/L, CK-MB:87IU/L, 
Trop:0,536ng/ml, CRP:6,45mg/dL, PCR κοπράνων: Astrovirus, PCR SARS-CoV2: αρνητική ενώ ήταν εμβολιασμένος για 
SARS-CoV2 με δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer. Το ΗΚΓ ανέδειξε φλεβοκομβικό ρυθμό με αρνητικά κύματα Τ στις 
απαγωγές II, III, aVF, V5, V6 και θετικά κύματα Τ στις V1, V2, V3 και V4. Από την ακτινογραφία θώρακος ανευρέθη 
επίταση του βρογχαγγειακού δικτύου, κυρίως αριστερά με φυσιολογικό καρδιοθωρακικό δείκτη. Έγινε υπερηχογραφικός 
έλεγχος που ανέδειξε ήπια ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίβας, με φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης χωρίς άλλα παθολογικά 
ευρήματα. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του τέθηκε σε από του στόματος μετοπρολόλη 0,5mg/Kg/Η, με σταδιακή 
κλινικοεργαστηριακή βελτίωση. Παραπέμθηκε σε παιδοκαρδιολογικό τμήμα τριτοβάθμιου νοσοκομείου για περαιτέρω 
διερεύνηση της υποτραπιάζουσας μυοκαρδίτιδας.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΕΑ75 
 
ΔΙΠΥΛΙΔΙΑΣΗ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 
 
Ιωάννα – Χαρά Τσώνη1, Μαρία – Ελένη Παπακωνσταντίνου1, Κρινώ – Μαρία Λιβέρη1, Αλεξία – Ελίζα Βίντερ1, Βασιλική 
Γωργοπούλου1, Καλυψώ Δανελάτου1 

 

1 Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Αργοστόλι Κεφαλληνίας 
 
Εισαγωγή: Η λοίμωξη από Dipilidium caninum, είναι συχνή αιτία παρασίτωσης σε γάτες και σκύλους, αλλά θεωρείται 
σπάνια καταγεγραμμένη αιτία νόσου στους ανθρώπους παγκοσμίως. Τα παιδιά βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από 
τους ενήλικες, ίσως λόγω των συνηθειών υγιεινής κατά το παιχνίδι τους με τα ζώα. Σκοπός: Παρουσίαση παιδιού με 
λοίμωξη από Dipylidium caninum, με υποκαλιαιμία και άτυπα γαστρεντερικά συμπτώματά. Υλικό–Μέθοδος: Κορίτσι 
σχολική ηλικίας 6 ετών, καταγωγής Ρομά, προσήλθε λόγω μυϊκής αδυναμίας και αισθήματος κόπωσης. Το παιδί από 2 
εβδομάδων παρουσιάζει άτυπα κοιλιακά άλγη, διαρροϊκές κενώσεις (2-3/ημέρα), μικρές, φυσιολογικού χρώματος με 
πρόσμιξη βλέννης, καθώς και μειωμένη σίτιση από 48ώρου. Ατομικό ιστορικό: ΙΙΙτόκος, ΚΤ(μη εξέλιξη),ΒΣΓ.3360 gr, 
περιγεννητική περίοδος κφ. Ιστορικό οξυουρίασης προ 2ετίας. Κατοικίδια: σκύλοι, γάτες. A/E: ΒΣ:20 kg, AΠ:102/74 
mmHg, σφύξεις:122/min, θ:36,4 °C, σε καλή γενική κατάσταση, κοιλιά μαλακή-ευπίεστη με ήπια τυμπανικότητα, 
ήπαρ/σπλήνας-/-, μυϊκός τόνος/ισχύς κφ, νευρολογικός έλεγχος κφ. Ε/ε: WBC:11,82 K/μl, NEU:48,30%, 
EOSI:13,90%, HCT:38,4%, Hb:12,6 g/dl, Na:139 meq/l, K:2,9 meq/l, glu:136 mg/dl, U:25 mg/dl, Cr:0,5 mg/dl, 
CRP:0,6 mg/dl SGOT:25 IU/l, SGPT:17 IU/l, mayer (-), γενική κοπράνων: χωρίς κύστεις. Μετά την διόρθωση της 
υποκαλιαιμίας και με την υποψία άλλης παρασίτωσης, το παιδί εστάλη για περαιτέρω έλεγχο σε μικροβιολογικό 
εργαστήριο τριτοβάθμιου νοσοκομείου όπου ανευρέθηκαν προγλωττίδες dipylidium cacinum και εξήλθε με αγωγή 
πραζικουαντέλη. Συμπεράσματα–Αποτελέσματα: 1)Η λοίμωξη από dipylidium caninum μπορεί να διαλάθει της 
προσοχής, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες από μία γενικές κοπράνων για την επιβεβαίωσή της. 2) Μία 
παρασιτική λοίμωξη πρέπει να αποκλείεται πάντα σε παιδιά με άτυπα συμπτώματα γαστρεντερικού που έχουν συχνή 
επαφή με ζώα ή αμφίβολες συνθήκες διαβίωσης. 
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Θεματική Κατηγορία: Νεφρολογία 
 
ΕΑ76 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΤΥΠΟ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΟΥΡΑΙΜΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ  (α 
ΑΟΣ)  ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ECULIZUMAB : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 
Βαρβάρα Ασκητή1, Ευαγγελία  Γκολέ1, Γιωργία Αμουντζά2, Μαρία Αλυφαντή2, Ανδρομάχη Μητσιώνη1 

 
1. Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων “Π&Α Κυριακού”, Αθήνα 
2. Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων ‘’Π&Α Κυριακού”, Αθήνα 

 
Εισαγωγή Το αΑΟΣ είναι σπάνια πάθηση με υψηλή νοσηρότητα που οφείλεται σε γενετικές μεταλλάξεις στην οδό του 
συμπληρώματος. Η ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση  εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος οδηγεί σε βλάβη του 
ενδοθηλίου και εξελίσσεται σε οξεία νεφρική βλάβη 
Σκοπός Περιγραφή πλήρους αποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας παιδιού με α ΑΟΣ σε θεραπεία με eculizumab 
 Υλικό-Μέθοδος  Αγόρι 9 ετών προσκομίσθηκε  με πολλαπλά επεισόδια εμέτων , ολιγουρία και αιματουρία από 6ώρου. 
Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε αιμολυτική αναιμία (HgB:9,4g/dl,   σχιστοκυττάρωση), θρομβοπενία PLT 
32.000   LDH:  1763 U/L,  Coombs αρνητική , ουρία 156 mg/dl, κρεατινίνη 2.9mg/dl, C3: 52 (90-170), C4: 17mg/dl (13-
75). Υπερηχογράφημα νεφρών αυξημένη ηχογένεια και μέγεθος νεφρών. Απτοσφαρίνη μη ανιχνεύσιμη. Τέθηκε σε  
συνεχή στάγδην έγχυση διουρητικών. Το επόμενο 24ωρο παρουσίασε ανουρία, HgB 5,1g/dl, LDH 3440 U/L, ουρία 
150mg/dl, κρεατινίνη 5 mg/dl. Τέθηκε σε αιμοκάθαρση, έλαβε μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών και καθημερινή 
χορήγηση FFP.  PCR για Shiga toxin (-), ADAMTS 13 : 37% (>10%). Το 5ο 24ωρο αγωγής λόγω απουσίας διαρροιών 
και αρνητικής Shiga τοξίνης, με την διάγνωση του άτυπου αιμολυτικού συνδρόμου,  χορηγήθηκε eculizumab i.v. , το 
οποίο έλαβε εβδομαδιαία για 5 εβδομάδες και ακολούθως ανά 15 ημέρες.  
Αποτελέσματα  Πλήρης επάνοδος αρχικά αιματολογικών (στην εβδομάδα) και στην συνέχεια νεφρικών δεικτών. Η 
αιμοκάθαρση διακόπηκε μετά 10 24ωρα. Η νεφρική λειτουργία επανήλθε πλήρως  μετά 1.5 μήνα.  4 μήνες αργότερα 
είναι σε άριστη γενική κατάσταση, υπό eculizumab κάθε 15 ημέρες, χωρίς υποτροπές. Εκκρεμεί γονιδιακός έλεγχος.  
Συμπεράσματα  Η όσο το δυνατόν ταχύτερη χορήγηση eculizumab σε παιδιά με υποψία αΑΟΣ, αφού αποκλεισθούν 
άλλα αίτια, μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη υποχώρηση νεφρικής βλάβης. 
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Θεματική Κατηγορία: Νεφρολογία 
 
ΕΑ77 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΝΕΦΡΙΚΗ ΟΥΛΗ) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ < 2 ΕΤΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΜΠΥΡΕΤΗΣ 
ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ 
 
Αικατερίνη Γκρέπη1, Βασίλειος Γιάπρος2, Σπυρίδων Τσιούρης3, Αναστάσιος Σέρμπης1, Βασίλειος Ξύδης4, Αικατερίνη 
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 
 
Εισαγωγή: Η οξεία πυελονεφρίτιδα (acute pyelonephritis, APN) και η εγκατάσταση νεφρικής ουλής μπορεί να έχουν 
δυσμενείς συνέπειες. 
Σκοπός: Μελέτη προγνωστικών παραγόντων για εκδήλωση APN και νεφρικής ουλής σε παιδιά ≤2 ετών με πρώτο 
επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης. 
Υλικό: 45 παιδιά ≤2 ετών με ουρολοίμωξη και 45 υγιή παιδιά (ομάδα ελέγχου) συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. 
Μέθοδος: 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 24/45 παιδιά (53%). Στην ομάδα της APN, υπήρχαν σημαντικά υψηλότερες τιμές 
CRP(p<0,01) και ΤΚΕ(p<0,05) και χαμηλότερη βιταμίνη D(p<0,01) συγκριτικά  με την ομάδα με φυσιολογικό DMSA. Τα 
επίπεδα της συστατίνης C δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ ασθενών και μαρτύρων. Η συσχέτιση των επιπέδων της 
βιταμίνης D και της APN βρέθηκε ανεξάρτητη από ηλικία, διάρκεια πυρετού και επίπεδα ΤΚΕ/CRP, υποδεικνύοντας τη 
βιταμίνη D ως ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα νεφρικής βλάβης σε λοίμωξη ουροποιητικού με σχετικά υψηλή 
ειδικότητα(81,2%) και ευαισθησία 54%. Νεφρική ουλή βρέθηκε σε 7/19(36,8%) των ασθενών με APN. CRP >100mg/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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Θεματική Κατηγορία: Νεφρολογία 
 
ΕΑ78 
 
ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΝΟΣΟ-ΟΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ SCHIMKE 
 
Αικατερίνη Κυριακοπούλου1, Νικόλαος Στεργίου2, Ελισσάβετ Γεωργιάδου1, Αγγελική Μουδάκη1, Καπόγιαννης 
Αναστάσιος2 , Ευαγγελία Λυκοπούλου1 

 

1 Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων, « Η Αγία Σοφία » 
2 Παιδονεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων « Η Αγία Σοφία » 
 
Εισαγωγή: Η ανοσο-οστική δυσπλασία Schimke (SIOD) είναι σπάνια αυτοσωματική υπολειπόμενη πολυσυστηματική 
νόσος με μεταλλάξεις στο γονίδιο αναδιαμόρφωσης της χρωματίνης SMARCAL1. Η επίπτωση υπολογίζεται σε 
1:1.000.000-1:3.000.000 γεννήσεις.  
Τυπικά ευρήματα της SIOD είναι η σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία με ανεπαρκή σωματική ανάπτυξη, τυπική εμφάνιση 
προσώπου, νεφρωσικό σύνδρομο με εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρωση (FSGS) και προοδευτική νεφρική 
ανεπάρκεια, υποτροπιάζουσα λεμφοπενία, ανοσοανεπάρκεια Τ-κυττάρων. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν 
υποθυρεοειδισμό, επεισοδιακή εγκεφαλική ισχαιμία και ανεπάρκεια μυελού των οστών.  
Σκοπός: Κλινική και εργαστηριακή περιγραφή ασθενούς με σοβαρό φαινότυπο SIOD, και νεφρωσικό σύνδρομο 
ανταποκρινόμενο μερικά σε συνδυασμένη θεραπεία κυκλοσπορίνης, αναστολέων MEA και στατίνης.  
Υλικό-Μέθοδος: Κορίτσι 4,5 ετών με τυπικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα SIOD, μοριακά επιβεβαιωμένο, 
παραπέμφθηκε λόγω νεφρωσικού συνδρόμου μη ανταποκρινόμενο στη χορήγηση κορτιζόνης μετά από 2μηνη νοσηλεία 
σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Λόγω του σαφούς γενετικού υποστρώματος η FSGS δεν επιβεβαιώθηκε με βιοψία νεφρού. 
Αποτελέσματα: Εμφάνιζε κοντό ανάστημα (85cm), χαμηλό βάρος (11kg), λεπτά μαλλιά, δερματικές café au lait 
κηλίδες, φυσιολογική νοημοσύνη και δεν είχε ποτέ σοβαρές λοιμώξεις. Παρουσίαζε οίδημα ανά σάρκα, υπέρταση και 
δύσπνοια. Διαπιστώθηκε υποαλβουμιναιμία, λευκωματουρία, υπερτριγλυκεριδαιμία, λευκοπενία και Τ-λεμφοπενία. 
Αντιμετωπίστηκε με ενδοφλέβια αλβουμίνη, διουρητικά, αναστολέα α-ΜΕΑ, κυκλοσπορίνη και rosuvastatin. Παρουσίασε 
σταδιακή βελτίωση της κλινικής και εργαστηριακής εικόνας με παραμονή μέτριας λευκωματουρίας 
Συμπεράσματα: Η SIOD είναι μία από τις σπάνιες αιτίες νεφρωσικού συνδρόμου με κλινική πορεία χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια. Η μεταμόσχευση νεφρού ενδείκνυται σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου με μη γνωστή έκβαση.  
Η εμπειρία μας υπογραμμίζει τη σημασία της κλινικής αξιολόγησης, της γενετικής συμβουλευτικής και του μοριακού 
ελέγχου για την παροχή έγκαιρης θεραπείας και ακριβέστερης πρόγνωσης σε σπάνια νοσήματα.  
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΑΑ001 
 
ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ (ITP) ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 ΠΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
Δήμητρα Γραμμένου, Ιωάννα Τάσσιου, Μαρίνα Βρούτση, Ελένη-Ιωάννα Βουρλή, Αναστασία Αναστασίου-
Κατσιαρδάνη 
 
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος 
 
Εισαγωγή:Η ITP αποτελεί την πιο συχνή αιτία θρομβοπενίας στα παιδιά. Στο 50-60% των ασθενών εμφανίζεται 1-4 
εβδομάδες μετά από κάποια κοινή ιογενή λοίμωξη. EBV, CMV, HIV και H.pylori έχουν συσχετιστεί με τη νόσο. Η ITP έχει, 
επίσης, αναφερθεί ως εκδήλωση λοίμωξης από SARS-CoV-2. 
Σκοπός:Η περιγραφή περίπτωσης ITP επί εδάφους ασυμπτωματικής λοίμωξης Covid-19. 
Υλικό:Βρέφος θήλυ 8 μηνών, με ελεύθερο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, παραπέμπεται στο ΤΕΠ δευτεροβάθμιου 
νοσοκομείου λόγω πετεχειώδους εξανθήματος από 10 ωρών. Δεν αναφέρονται πυρετός, βήχας, ανορεξία, επίσταξη ή 
διαταραχές συμπεριφοράς στην παρούσα νόσο. Αναφέρεται εμπύρετη λοίμωξη προ 3 εβδομάδων. Από την αντικειμενική 
εξέταση η ασθενής ήταν απύρετη, αιμοδυναμικά σταθερή με πετεχειώδες εξάνθημα άκρων και κορμού και ενάνθημα 
υπερώας. 
Μέθοδος:Έγινε εργαστηριακός έλεγχος που ανέδειξε σοβαρή θρομβοπενία (PLTs:15.000/μL) χωρίς λευκοπενία 
(WBC:8.200/μl με λεμφοκυτταρικό τύπο), ή σοβαρή αναιμία(Hb:11gr/dl/Ht:34,1%) ή αύξηση της CRP. PT, APTT και INR 
ήταν φυσιολογικά. Ο μοριακός έλεγχος με RT-PCR SARS-CoV-2 ήταν θετικός. Ο ορολογικός έλεγχος ανέδειξε θετικά 
αντισώματα IgM για CMV και EBV και IgG για CMV.  
Αποτελέσματα:Η ασθενής έλαβε θεραπεία με IVIG(1gr/kg) με προοδευτική άνοδο του αριθμού των αιμοπεταλίων τα 
επόμενα 24ωρα. Δεκαοχτώ ημέρες μετά τη χορήγηση γ-σφαιρίνης υποτροπίασε επανεμφανίζοντας πετέχειες και 
εκχυμώσεις, οπότε με PLTs:17.000/μl και καλές τις υπόλοιπες σειρές έλαβε θεραπεία με IVIG (1gr/kg σε 2 24ωρα) με 
άνοδο του αριθμού των αιμοπεταλίων. Έκτοτε τέθηκε σε παρακολούθηση με χαμηλά PLTs αλλά χωρίς την ανάγκη 
θεραπευτικής παρέμβασης. 
Συμπεράσματα:Η ITP σε παιδιατρικούς ασθενείς μπορεί σπάνια να εκδηλωθεί δευτεροπαθώς επί εδάφους Covid-19 
λοίμωξης, μιας νόσου που εμφανίζεται με πληθώρα εκδηλώσεων. Απαιτείται η συνεργασία των παιδιατρικών 
υποειδικοτήτων για τη σωστή αντιμετώπιση και παρακολούθηση των ασθενών αυτών. 
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΑΑ002 
 
ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ITP) ΜΕΤΑ ΑΠΟ COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Κλεάνθη Βουτσαδάκη1, Κωνσταντίνα Σκοπέτου1, Ανατολιωτάκη Μαρία1, Τζαγκαράκη Αγγελική, Ευαγγελία Στεφανάκη, 
Μαρία Μαραγκουδάκη, Ειρήνη Ζορμπαδάκη1, Εμμανουήλ Τζωράκης1, Παναγιώτα Κοντογιάννη1, Γεωργία Βλαχάκη1 

1.Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο", Ηράκλειο Κρήτης 
Εισαγωγή: Η θρομβοπενία ανοσολογικής αρχής (ITP) χαρακτηρίζεται από μεμονωμένη θρομβοπενία 
(PLTs<100.000/μL) και οφείλεται σε αυτοάνοσο μηχανισμό άγνωστης αιτιολογίας. Η ετήσια επίπτωση στα παιδιά είναι 
1,9-6,4/100.000. Συνηθέστερα προηγείται ιογενής λοίμωξη (1-3 εβδομάδες). Η θεραπεία πρώτης εκλογής περιλαμβάνει 
κορτικοειδή, υπεράνοση γ-σφαιρίνη (IVIG) και anti-Rh(D) σφαιρίνη. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ο SARS-CoV2 ως 
αιτιολογικός παράγοντας της ITP. 
Σκοπός: Περιγραφή περιστατικού ITP μετά από SARS-CoV2 λοίμωξη. 
Υλικό - Μέθοδοι: Αγόρι 11 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, προσήλθε λόγω αιμορραγικού εξανθήματος από 
διημέρου. Από το πρόσφατο ιστορικό αναφέρεται συμπτωματική COVID-19 λοίμωξη προ τριών εβδομάδων. Κατά τη 
φυσική εξέταση διαπιστώθηκαν πετέχειες και εκχυμώσεις σε κορμό, άκρα, αιμορραγικά στοιχεία στο στοματικό 
βλεννογόνο, χωρίς ηπατοσπληνομεγαλία, χωρίς λεμφαδενοπάθεια. Η γενική αίματος ανέδειξε μεμονωμένη θρομβοπενία 
(PLTs 20.000/μL), με φυσιολογικό αριθμό λευκών (WBC 10.100/μL) και αιμοσφαιρίνης (Hb 13,8g/dl), ενώ ο λοιπός 
έλεγχος (επίχρισμα περιφερικού αίματος, έλεγχος πηκτικότητας, βιοχημικό προφίλ, άμεση Coombs, ανοσολογικός 
έλεγχος) ήταν φυσιολογικός. Με την υποψία πρωτοπαθούς ITP χορηγήθηκε εφάπαξ IVIG (0,8gr/kg) με άμεση κλινική 
και εργαστηριακή ανταπόκριση.  
Αποτελέσματα: Έχοντας αποκλείσει, μέσω ορολογικών δοκιμασιών, άλλες ιογενείς λοιμώξεις που σχετίζονται με ITP 
και άλλα αίτια δευτεροπαθούς θρομβοπενίας, τέθηκε η διάγνωση της ITP μετά από COVID-19 λοίμωξη. Στην 
επανεκτίμηση, 3 εβδομάδες μετά την χορήγηση IVIG, ο ασθενής ήταν σε άριστη γενική κατάσταση με αριθμό 
αιμοπεταλίων >250.000/μl.  
Συμπεράσματα: Η θρομβοπενία ανοσολογικής αρχής αποτελεί επιπλοκή της SARS-CoV2 λοίμωξης. Κατά την πανδημία 
COVID-19 απαιτείται εγρήγορση των Παιδιάτρων και Παιδοαιματολόγων σχετικά με την αναζήτηση πρόσφατης COVID-
19 λοίμωξης σε παιδιά με ITP. 
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΑΑ003 
 
3ΕΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ, 
2019-2022) 
 
Μαρίνα Βρούτση, Δήμητρα Γραμμένου, Βικτώρια Μουράτογλου, Ιωάννα Τάσσιου, Αναστασία Αναστασίου-
Κατσιαρδάνη 
 
Παιδιατρική Kλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος 
 
Εισαγωγή: Οι αιματολογικές κακοήθειες αφορούν το 40% των περιπτώσεων καρκίνου της παιδικής ηλικίας, ο οποίος 
αποτελεί τη δεύτερη αιτία θνησιμότητας σε παιδιά άνω του έτους στη χώρα μας. 
Σκοπός: Η καταγραφή ασθενών με αιματολογική κακοήθεια και η σημασία της συνεκτίμησης της κλινικής και 
αιματολογικής εικόνας κατά τη διάγνωση. 
Υλικό-Μέθοδος: Συγκεντρώθηκαν δεδομένα παιδιών, ύποπτων για αιματολογική κακοήθεια, που νοσηλεύτηκαν στην 
Παιδιατρική Κλινική, το διάστημα από το Μάρτιο του 2019 έως το Μάρτιο του 2022, και κατόπιν διακομίσθηκαν σε 
τριτοβάθμιο κέντρο, όπου επιβεβαιώθηκε η διάγνωση. 
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν δεδομένα από τους φακέλους 7 ασθενών με διάμεση ηλικία τα 4 έτη. Συχνότερη αιτία 
προσέλευσης ήταν ο πυρετός και η καταβολή (43%), με τα οστικά άλγη και το κοιλιακό άλγος να ακολουθούν(29%). 
Από την αντικειμενική εξέταση οι ασθενείς συχνότερα εμφάνιζαν πετεχειώδες εξάνθημα και διογκωμένους λεμφαδένες 
(43%), ενώ λιγότερο συχνά διαπιστώθηκε ωχρότητα(29%), ηπατοσπληνομεγαλία(29%) και ουλορραγία(14%). Από τη 
γενική αίματος 3 ασθενείς εμφάνιζαν πανκυταρροπενία, 2 ασθενείς αναιμία και θρομβοπενία με συνοδό ουδετεροπενία 
αλλά φυσιολογικό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, ενώ 1 είχε λευκοπενία με σοβαρή θρομβοπενία. Σε 5/7 ασθενείς 
διαπιστώθηκαν βλαστικά κύτταρα από το επίχρισμα του περιφερικού αίματος. Τέλος σε έναν ασθενή όλες οι σειρές στη 
γενική αίματος ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων, αλλά λόγω των υποτροπιαζουσών μικροβιαιμιών εξετάστηκε 
επίχρισμα περιφερικού αίματος που ανέδειξε βλαστικά κύτταρα. Από το βιοχημικό προφίλ η μέση τιμή της CRP ήταν 
75mg/lt και της LDH 1730U/lt, ενώ από τον απεικονιστικό έλεγχο δεν υπήρχαν ιδιαίτερα ευρήματα.  
Συμπέρασμα: Ο παρακλινικός έλεγχος συμβάλλει τα μέγιστα στην έγκαιρη διάγνωση αιματολογικής κακοήθειας, 
παρουσία ύποπτων συμπτωμάτων που θα πρέπει να κινητοποιήσουν τον κλινικό παιδίατρο.    
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΑΑ004 
 
ΕΠΙΜΕΝΟΥΣΑ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ 
 
Λήδα Ιατρίδου, Άννα Ηλιοπούλου, Αναστασία Καραμούζα, Αναστασία Στασινοπούλου, Χριστίνα Κάσσου, Ελένη Τσάπρα 
 
Ευρωκλινική Παίδων Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η λοίμωξη από Toxoplasma gondii σε ανοσοεπαρκή άτομα παραμένει στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
μακροχρόνια ασυμπτωματική, ενώ προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία λόγω νοσηρότητας επι ανοσοανεπάρκειας ή  
εγκυμοσύνης  
Σκοπός : Περιγραφή περίπτωσης αγοριού με θρομβοπενία επιμένουσα για διάστημα 6 μηνών και  συσχέτιση  αυτής  με  
οξεία λοίμωξη από τοξόπλασμα 
Περίπτωση: Αγόρι 2,5 χρ προσκομίστηκε λόγω πολλαπλών εκχυμώσεων από μηνός. Στον εργαστηριακό έλεγχο 
διαπιστώθηκε θρομβοπενία  (PLT=5.000/μL). Τέθηκε σε ΕΦ γ-σφαιρίνη 0,8g/kg με πολύ καλή ανταπόκριση 
(PLT=111.000/μL). Ένα μήνα μετά, παρουσίασε νέες εκχυμώσεις, διαπιστώθηκε ξανά θρομβοπενία ( PLT 12.000/μL)  με 
εκ νέου πολύ καλή ανταπόκριση στην ΕΦ γ σφαιρίνη, αλλά επακόλουθη νέα πτώση αιμοπεταλίων δυο εβδομάδες μετά 
την χορήγηση της  (PLT 20.000/μL)  χωρίς όμως εμφάνιση νέων πετεχειών. Στους 3 μήνες από την διάγνωση, έγινε 
μυελόγραμμα και ανοσοφαινότυπος μυελού και περιφερικού αίματος που δεν ανέδειξαν ανωμαλία. Στην φάση αυτή , η 
έγκυος μητέρα του αγοριού,  βρέθηκε θετική στον προληπτικό ανιχνευτικό έλεγχο για Abs έναντι τοξοπλάσματος και το 
αγόρι ελέγχθηκε ,επίσης, θετικό σε Abs Toxoplasma IgM 0,79IU/mL (θετικά>0,6), IgG 205 IU/mL (θετικά > 3).  Τέθηκε 
σε pos αγωγή με αζιθρομυκίνη για 15 μέρες. Επειδή η PCR για τοξόπλασμα ήταν αρνητική, θεωρήθηκε οτι το τοξόπλασμα 
προκάλεσε θρομβοπενία μέσω ανοσολογικού μηχανισμού, γι αυτό και επαναχορηγήθηκε ΕΦ γ σφαιρίνη με πολύ καλή 
αρχική ανταπόκριση αλλά στη συνέχεια νέα πτώση ( PLT 80.000/μL) μέχρι 6 μήνες από την διάγνωση, οπότε τα 
αιμοπετάλια αποκαταστάθηκαν και παρέμειναν σε φυσιολογικά επίπεδα (PLT>100.000/μL)  
Συμπέρασμα: Το τοξόπλασμα έχει αναφερθεί ως αίτιο σοβαρής ή και επιμένουσας θρομβοπενίας και πιθανώς να δρα 
μέσω ανοσολογικού μηχανισμού.                       
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΑΑ005 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗΣ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ 
 
Καρατσόλη Ειρήνη1, Ζλάτκα Νικητάκη 1, Διονύσιος Καρακαϊδός 1, Αναστασία Μπάτσιου1, Σταματίνα Γουιλαντάρα 1, 
Ξένια Λόσεβα 2, Μαργαρίτα Μπάκα 2, Παρασκευή Ζώση 1 

 
1.Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα 
2. Ογκολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”, Αθήνα 
 
Εισαγωγή : Παρουσίαση περιστατικού εκσεσημασμένης ηωσινοφιλίας 
Υλικό-Μέθοδος: Άρρεν  24 μηνών νοσηλεύτηκε λόγω αναφερόμενου βήχα , ρινίτιδας και ακροαστικών ευρημάτων.  
Πρόκειται για παιδί με φυσιολογική ψυχοκινητική ανάπτυξη , ΒΣ>50ΕΘ , ΜΣ>75ΕΘ με ατομικό ιστορικό βρογχίτιδας.  
Από τετραμήνου βρισκόταν σε παρακολούθηση λόγω ήπιας προς μέτριας ηωσινοφιλίας (max 2100/mm3).  
 Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε λευκοκυττάρωση με εκσεσημασμένη ηωσινοφιλία και κενοτοπιώδη 
εκφύλιση. WBC 79290/mm3 με Ηωσινόφιλα 41% (απόλυτος αριθμός 32520/mm3) . Ακολούθησε εκτεταμένος έλεγχος 
(πλήρης ανοσολογικός , ιολογικός , μυελλόγραμμα και καρυότυπος μυελού , μοριακή κυτταρογενετική FISH ανάλυση 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών, πλήρης έλεγχος για παρασιτολογικές λοιμώξεις , καλλιέργιες , quantiferon και  απεικονιστικός 
έλεγχος). Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα ούτε υπήρξε αιτιολογική σύνδεση μεταξύ 
συμπτωματολογίας και ηωσινοφιλίας. 
Αποτελέσματα : Το νήπιο παρέμεινε σε άριστη  γενική κατάσταση σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας με ήπια 
συμπτωματολογία που αντιμετωπίστηκε με εισπνεόμενη αγωγή και εμπειρική θεραπεία με μεμπενδαζόλη. Ο αριθμός των 
ηωσινοφίλων υποχώρησε σταδιακά χωρίς ποτέ να επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές (έως 1200/mm3). Σημειώνεται ότι η 
πτώση λευκών και ηωσηνοφίλων παρατηρήθηκε πριν τη θεραπεία με μεμπενδαζόλη. Παραμένει υπό παρακολούθηση. 
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με εμμένουσα ηωσινοφιλία είναι απαραίτητη διερεύνηση για αποκλεισμό σοβαρών 
καταστάσεων και παρακολούθηση λαμβάνοντας υπόψιν την διάγνωση του Ιδιοπαθούς υπερηωσινοφιλικού συνδρόμου. 
Ο χειρισμός των ασθενών σχετίζεται με την αιτία της ηωσινοφιλίας. Στόχος της θεραπείας είναι η μείωση του αριθμού 
των ηωσινοφίλων και η βελτίωση των συμπτωμάτων για την αποφυγή βλάβης οργάνων που πιθανόν να διηθηθούνται 
από ηωσινόφιλα. 
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΑΑ006 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΟΣΤΕΟΣΑΡΚΩΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 
Παναγιώτα Κούρου1, Νίκος Βλαχόγιαννης2, Μαρία Νικήτα3, Δωροθέα Σταθάκη1, Μαργαρίτα Μπάκα3, Μαρία Μοσχόβη1 

 

1Μονάδα Αιματολογίας - Ογκολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα», Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
2 Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία, ΓΝΑ «Λαϊκό» 
3 Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Το οστεοσάρκωμα αποτελεί την συχνότερη κακοήθεια οστών στα παιδιά και έχει υψηλή θνητότητα. Συνήθως 
εφαρμόζεται προεγχειρητική χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με αφαίρεση του όγκου. Η επιβίωση των ασθενών με 
οστεοσάρκωμα έχει μελετηθεί αλλά δεν υπάρχουν μελέτες που συσχετίζουν την επιβίωση με τη νέκρωση του όγκου.  
Σκοπός: Η εκτίμηση της επιβίωσης των παιδιών με οστεοσάρκωμα που έλαβαν προεγχειρητική χημειοθεραπεία.  
Υλικό-Μέθοδος: Έγινε αναδρομική μελέτη κοορτής. Μελετήθηκαν ιατρικοί φάκελοι παιδιών με οστεοσάρκωμα όλων 
των ηλικιών, που διεγνώσθησαν στα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία», «Π. & Α. Κυριακού», και συμπλήρωσαν 5-ετία 
από την διάγνωση  
Αποτελέσματα: Κορίτσια είναι το 46,3%, ενώ το 56,7% έχει ηλικία διάγνωσης άνω των 12 ετών. Το 35% των ασθενών 
διαμένει σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ως προς τον ιστολογικό υπότυπο  στην πλειοψηφία τους, οι ασθενείς της μελέτης 
έχουν οστεοβλαστικό οστεοσάρκωμα (62,3%) ενώ ακολουθούν το χονδροβλαστικό, το ινοβλαστικό, το παροστικό και 
το μικτού τύπου οστεοσάρκωμα. Εκτιμήθηκε το ποσοστό νέκρωσης του όγκου. Το 41,2% είχε ποσοστό νέκρωσης του 
όγκου μετά την προεγχειρητική χημειοθεραπεία μεγαλύτερο του 90%. Κατά την 5ετή παρακολούθηση, διαπιστώθηκε 
ότι παιδιά με ποσοστό νέκρωσης όγκου μετά από προεγχειρητική χημειοθεραπεία μεγαλύτερο του 90% έχουν στατιστικά 
σημαντικά καλύτερη επιβίωση (p-value<0.05). Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι η επιβίωση των παιδιών συσχετίζεται με 
το ποσοστό νέκρωσης του όγκου αλλά όχι με τα λοιπά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Τα παιδιά με ποσοστό νέκρωσης 
όγκου μεγαλύτερο του 90% έχουν κατά 83% μικρότερη πιθανότητα θανάτου (p-value <0,05)  
Συμπεράσματα: Από την μελέτη προκύπτει ότι το ποσοστό νέκρωσης του όγκου είναι στατιστικά σημαντικός 
προγνωστικός παράγοντας στην επιβίωση των παιδιών, και ενδεχομένως αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα 
επιβίωσης.  
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΑΑ007 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ 
ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
 
Πασσιά Καλλιόπη, Κωνσταντίνος Ζάχος, Τατιάνα Αλεξάνδροβα, Μαρία Τσάμπρα 
 
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία είναι κληρονομική αιμοσφαιρινοπάθεια που μεταβιβάζεται με τον 
αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο. Ταξινομείται στην δρεπανοκυτταρική νόσο και οι προσβεβλημένοι ασθενείς φέρουν 
διπλή μετάλλαξη σε κάθε αντίγραφο του HBB γονιδίου: η μια ευθύνεται για ελλειμματική ή καθόλου παραγωγή βήτα-
σφαιρίνης και η δεύτερη σχετίζεται με  τάση  των ερυθροκυττάρων για δρεπάνωση υπό συνθήκες στρες. Ο φαινότυπος 
της νόσου ποικίλλει σε βαρύτητα  και περιλαμβάνει αναιμία, υπίκτερο, σπληνομεγαλία και επώδυνες αιμολυτικές κρίσεις.  
 
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού μικροδρεπανοκυτταρικής αναιμίας. 
 
Υλικό: Αγόρι 6 ετών διακομίστηκε στα πλαίσια διερεύνησης αναιμίας και  άλγους άνω άκρου. Αναφέρονται πρόσφατες 
νοσηλείες λόγω εμπυρέτων και κοιλιακών αλγών και διαλείποντα μυοσκελετικά άλγη. 
Από το οικογενειακό ιστορικό ο πατέρας είναι ετεροζυγώτης δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και η μητέρα ετεροζυγώτης β-
μεσογειακής αναιμίας, ενώ δεν αναφέρεται ιατρική συμβουλή για προγεννητικό έλεγχο ή μετά τη γέννηση. 
 
Μέθοδος: Κλινικά διαπιστώθηκαν ωχρότητα, σπληνομεγαλία,  άλγος και περιορισμός κινητικότητας άκρας χείρας, ενώ 
εργαστηριακά υπόχρωμη, μικροκυτταρική αναιμία, θετικό τεστ δρεπάνωσης και ήπια άμεση υπερχολερυθριναιμία. Στον 
υπέρηχο κοιλίας αναδείχτηκαν περιοχές αντιστοιχούσες σε σπληνικά έμφρακτα. 
Η ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης ήταν ενδεικτική μικροδρεπανοκυτταρικής αναιμίας και έτσι ο ασθενής αντιμετωπίστηκε 
με ενδοφλέβια ενυδάτωση, αντιβιοτική και αναλγητική αγωγή και έλαβε μετάγγιση. Μετά τη μετάγγιση παρουσιάστηκε 
κλινικοεργαστηριακή βελτίωση ενώ συνεστήθη γενετικός έλεγχος σε όλα τα μέλη της οικογένειας. 
 
Συμπεράσματα: Απαιτείται υποψία της νόσου σε παιδιά με διαλείποντα μυοσκελετικό άλγη και  θετικό οικογενειακό 
ιστορικό αναιμιών. Επιπλέον, κρίσιμης σημασίας είναι έγκαιρη  γενετική συμβουλή.  
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΑΑ008 
 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ HORNER ΣΕ ΠΡΟΝΗΠΙΟ 2,5 ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ 
ΚΟΡΥΦΗΣ 
 
Μαρία Ελένη Ραπτοπούλου1, Χρυσούλα Μαραγκού2, Σπυρίδων Σωτήρχαινας2, Χρυσάνθη Ελένη Λοίζου2,  Μαρίνα 
Κοντίτση2, Ιωάννα Σιαταρά2, Φωτεινή Ράπτη2, Ιμμακολάτα Ντε Μάτζιο2 
 
1Κέντρο Υγείας Αγίου Αθανασίου, Κέρκυρα 

2 Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Κέρκυρα 
 
Εισαγωγή: Το σύνδρομο Horner οφείλεται σε βλάβη της οφθαλμοσυμπαθητικής αλύσου και προβάλλει κλινικά με την 
κλασσική τριάδα των σημείων: μύση της κόρης του οφθαλμού σύστοιχα της βλάβης, βλεφαρόπτωση και ανιδρωσία 
ημιπροσώπου. Αποτελεί αρκετά σπάνιο εύρημα σε παιδιά, με υπολογιζόμενη επίπτωση 1,42 ανά 100.000 ασθενείς, με 
το νευροβλάστωμα να αποτελεί το συχνότερο κακοήθη όγκο που συνδέεται με αυτό. 
Σκοπός: Περιγράφεται προνήπιο άρρεν 2,5 ετών το οποίο στα πλαίσια νοσηλείας του λόγω λοίμωξης αναπνευστικού, 
εκδήλωσε σύνδρομο Horner, γεγονός που οδήγησε στη διάγνωση υποκείμενης νεοπλασίας. 
Υλικό/ Μέθοδος: Προνήπιο άρρεν 2,5 ετών παραπέμφθηκε στην κλινική μας λόγω αναπνευστικής δυσχέρειας και 
εμπυρέτου από 48ώρο. Εντός 10ώρου από την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ανισοκορία, με τη (ΔΕ) κόρη σε μύση και 
σύστοιχα βλεφαρόπτωση. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι προ περίπου τριμήνου ο ασθενής εκδήλωσε ανιδρωσία (ΔΕ) 
ημιπροσώπου και flushing (ΑΡ) ημιπροσώπου. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα κλινικά ευρήματα, τέθηκε η διάγνωση του 
συνδρόμου Horner. 
Αποτελέσματα: Κατά τη διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος, ανευρέθηκε σκίαση δεξιού άνω πνευμονικού πεδίου παρά 
τη μέση γραμμή. H παρουσία του συνδρόμου Horner σε συνδυασμό με τα άτυπα κλινικά ευρήματα έθεσε την ισχυρή 
υποψία κακοήθειας. Διενεργήθηκε άμεσα αξονική τομογραφία θώρακος, στην οποία διαπιστώθηκε συμπαγής 
χωροκατακτητική εξεργασία με επασβεστώσεις δεξιάς πνευμονικής κορυφής, σε ευρεία επαφή με το θωρακικό τοίχωμα, 
το μεσαύλιο και τον παρασπονδυλικό χώρο σύστοιχα καθώς και λέπτυνση 1ης έως 3ης πλευράς (ΔΕ). Ο ασθενής 
παραπέμφθηκε άμεσα σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο παίδων για περαιτέρω αντιμετώπιση. 
Συμπεράσματα: Η εμφάνιση του συνδρόμου Horner σε προηγουμένως ασυμπτωματικά παιδιά μπορεί να είναι η πρώτη 
ένδειξη αδιάγνωστης κακοήθειας. Ο γενικός παιδίατρος οφείλει να αξιολογεί άμεσα ύποπτα συμπτώματα και σημεία ώστε 
να παραπέμπει τους ασθενείς του εγκαίρως σε εξειδικεύμενα κέντρα για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση. 
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 

 
ΑΑ009 
 
ΟΞΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΣΕ ΝΗΠΙΟ 4,5 ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 
Μαρία Ελένη Ραπτοπούλου1, Χρυσούλα Μαραγκού2, Σπυρίδων Σωτήρχαινας2, Χρυσάνθη Ελένη Λοίζου2,  Μαρίνα 
Κοντίτση2, Ιωάννα Σιαταρά2, Ράπτη Φωτεινή2, Ιμμακολάτα Ντε Μάτζιο2 
 
1Κέντρο Υγείας Αγίου Αθανασίου, Κέρκυρα 

2 Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Κέρκυρα 
 
Εισαγωγή: Η λευχαιμία είναι ο πιο συχνός τύπος παιδικού καρκίνου, καθώς ευθύνεται για το ένα τρίτο όλων των 
κακοηθειών της παιδικής ηλικίας. Σε αρχικά στάδια  μπορεί να εκδηλωθεί με πολύ άτυπα, όπως με ωχρότητα, ανεξήγητο 
εμπύρετο, εμμένουσα κακουχία ή οστικά άλγη, γεγονός που καθιστά τη  διαφοροδιάγνωση από άλλες λιγότερο σοβαρές 
παιδιατρικές ασθένειες μεγάλη πρόκληση για το γενικό παιδίατρο. 
 
Σκοπός: Περιγράφεται η περίπτωση θήλεος 4,5 ετών, το οποίο διαγνώστηκε με αιματολογική κακοήθεια μετά από 
ισχυρή υποψία και άμεση παραπομπή από τον οικογενειακό παιδίατρο.  
 
Υλικό/ Μέθοδος: Νήπιο θήλυ 4,5 ετών παραπέμφθηκε στην κλινική μας από ιδιώτη παιδίατρο λόγω παθολογικού 
εργαστηριακού ελέγχου, που διενεργήθηκε στα πλαίσια διερεύνησης δεκατικής πυρετικής κίνησης από 5ημέρου, άλγους 
κάτω άκρων καθώς και έντονης κακουχίας-κόπωσης, συμπτώματα τα οποία περιγράφονταν ως δυσανάλογης έντασης 
συγκριτικά με παρελθούσες λοιμώξεις της ασθενούς. Κατά την αντικειμενική εξέταση παρατηρήθηκε ήπια ωχρότητα, 
ανησυχία και ψηλαφητό ήπαρ. 
 
Αποτελέσματα: Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθηκε LDH=3.100 U/L, ήπια τρανσαμινασαιμία και αύξηση των 
δεικτών λοίμωξης. Η γενική αίματος ανέδειξε ήπια αναιμία και φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων και λευκοκυττάρων. 
Ωστόσο στο επίχρισμα περιφερικού αίματος ανευρέθηκαν 13% άωρα κύτταρα με χαρακτήρες βλάστης. Στο 
υπερηχογράφημα κοιλίας διαπιστώθηκε ήπια αυξημένο μέγεθος ήπατος. Λόγω των παραπάνω ευρημάτων παραπέμφθηκε 
άμεσα στο ογκολογικό τμήμα τριτοβάθμιου νοσοκομείου παίδων, όπου τέθηκε η διάγνωση της οξείας λευχαιμίας. 
 
Συμπεράσματα: Η διάγνωση της οξείας λευχαιμίας σε αρχικά στάδια μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την πρόγνωση του 
ασθενούς. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τη σημασία της αξιολόγησης μη ειδικών συμπτωμάτων τόσο από το γενικό 
παιδίατρο όσο και από το οικογενειακό περιβάλλον, καθώς παρακολουθούν το παιδί σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής 
του.  
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΑΑ010 
 
Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ LANGERHANS, Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ BRAFV600E  ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 
Δήμητρα Στάθη1, Πολυζώης Μάκρας2, Μαρία Γιαβροπούλου2,3, Μαρίνα Τσόλη3,  Γρηγόριος Καλτσάς3 

 
1 Guy's and St Thomas' NHS Trust, Λονδίνο  
2 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα   
3 Γενικό Νοσοκομείο ''Λαϊκό'', Αθήνα  

Εισαγωγή: Η ιστιοκυττάρωση Langerhans (LCH) αποτελεί μία σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από διήθηση των 
ιστών από κύτταρα που προσομοιάζουν στα κύτταρα Langerhans. Η μετάλλαξη BRAFV600E αποτελεί την συχνότερα 
εντοπιζόμενη (έως 60% στους παιδιατρικούς πληθυσμούς), ενώ αναφέρεται συσχέτιση της με την εντόπιση, την έκταση 
και την βαρύτητα της νόσου. Η εκτιμώμενη ετήσια επίπτωση υπολογίζεται σε έως 8.9 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο 
πληθυσμού σε παιδία κάτω των 15 ετών. Στους ενήλικες η νόσος είναι σπανιότερη και θεωρείται ''ορφανή νόσος''.  

Σκοπός:  Η προοπτική καταγραφή της ετήσιας επίπτωσης της LCH και η διερεύνηση του επιπολασμού της μετάλλαξης 
BRAFV600E στον ενήλικο Ελληνικό πληθυσμό καθώς και η σύγκριση με τα υπάρχοντα παιδιατρικά δεδομένα.  
Μέθοδος: Η καταγραφή των νέων περιπτώσεων πραγματοποιήθηκε από 1/9/2018 έως 31/08/2019 μέσω τακτικής 
επικοινωνίας με τα παθολογοανατομικά εργαστήρια που λειτουργούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο επιπολασμός της 
μετάλλαξης BRAFV600E διερευνήθηκε στους ασθενείς της κλινικής ενηλίκων με LCH που λαμβάνει χώρα στο 251 Γενικό 
Νοσοκομείο Αεροπορίας.  
Αποτελέσματα: Η ετήσια επίπτωση της LCH μεταξύ των ενηλίκων στην Ελλάδα υπολογίστηκε σε 1,58 ανά εκατομμύριο 
πληθυσμού ανά έτος, επιβεβαιώνοντας την χαμηλότερη επίπτωση της εν συγκρίσει με τα παιδιά.  Η μετάλλαξη BRAF 
V600E ανευρέθηκε στο 39% των ασθενών που έλαβαν μέρος στη μελέτη χωρίς στατιστικά σημαντική συσχέτιση με κλινικές 
παραμέτρους, όπως η συμμετοχή συγκεκριμένων οργάνων, η έκταση της νόσου, η ανταπόκριση στην αρχική θεραπεία 
και ο κίνδυνος υποτροπής.  
Συμπεράσματα: Η LCH παρουσιάζει χαμηλότερη ετήσια επίπτωση στους ενήλικες, ενώ και η μετάλλαξη BRAFV600E έχει 
μικρότερη συχνότητα και κλινικό αντίκτυπο σε σύγκριση με τα παιδιατρικά δεδομένα.  
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΑΑ011 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ 
 
Σπυρίδων Σωτήρχαινας 1, Χρυσούλα Μαραγκού 1, Ιωάννα Σιαταρά 1, Μαρίνα Κοντίτση 1, Χρυσάνθη Ελένη Λοίζου 1, 
Μαρία Ελένη Ραπτοπούλου 1, Φωτεινή Ράπτη 1, Ιωάννης Χαντζόπουλος 1, De Magio Immacolata1 
 
1. Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη, Κέρκυρα 
 
Εισαγωγή: Ως υπερηωσινοφιλία χαρακτηρίζεται η αύξηση των ηωσινοφίλων σε απόλυτο αριθμό στη γενική αίματος 
πάνω από 5000. Οι ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για ίνωση του μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια και 
ανακοπή. Συνήθως παρατηρείται σε αλλεργικές αντιδράσεις, νεοπλασματικές νόσους ή σε παρασιτικές λοιμώξεις. 
Σκοπός: Η παρουσίαση και διερεύνηση περιστατικού με υπερηωσινοφιλία σε απάντηση της οποίας δόθηκε τυφλή 
αντιπαρασιτική αγωγή προκειμένου να μη χαθεί χρόνος σε περίπτωση παρασίτωσης έως ότου ολοκληρωθεί ο 
εργαστηριακός έλεγχος.  
Υλικό: Αγόρι προσχολικής ηλικίας παραπέμφθηκε στο ΤΕΠ λόγω εμμένουσας δεκατικής πυρετικής κίνησης έως 37,7οC 
από 20ημέρου. Συνοδά αναφέρεται αίσθημα ναυτίας και διαρροϊκές κενώσεις ανά ημέρα από 5ημέρου.  
Μέθοδος: Ο ασθενής είχε καλά ζωτικά σημεία ενώ από την αντικειμενική εξέταση δεν παρατηρήθηκαν παθολογικά 
ευρήματα. Προς διερεύνηση των συμπτωμάτων πραγματοποιήθηκε εργαστηριακός έλεγχος, απεικόνιση με ακτινογραφία 
θώρακος, US κοιλίας και λήφθηκε δείγμα κοπράνων για παρασιτολογική εξέταση και καλλιέργεια. 
Αποτελέσματα: Στον ε/ε αναδείχθηκαν 4.140 ηωσινόφιλα σε απόλυτο αριθμό. Το περιφερικό επίχρισμα ανέδειξε 2% 
διεγερμένα λεμφοκύτταρα. Η ακτινογραφία θώρακος και ο US κοιλίας δεν ανέδειξαν παθολογικά ευρήματα. Τις επόμενες 
δύο ημέρες νοσηλείας εμφάνισε αύξηση του αριθμού των ηωσινοφίλων έως και 7.480. Λόγω της ραγδαίας ανόδου, 
τέθηκε υπό τυφλή αγωγή με μεμπενδαζόλη και μετρονιδαζόλη. Διακομίστηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο  για 
αντιμετώπιση σε περίπτωση επιπλοκών αλλά και για περαιτέρω διερεύνηση, όπου συνεχίστηκε η αγωγή και 
παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση των ηωσινοφίλων.  
Συμπεράσματα: Η τυφλή χορήγηση αγωγής ως πιθανή διέξοδο μέχρι την αναμονή αποτελεσμάτων της 
παρασιτολογικής εξέτασης κοπράνων σε ραγδαία αύξηση των ηωσινοφίλων προς αποφυγή δυνητικών επιπλοκών, είναι 
μία τακτική που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη. 
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Θεματική Κατηγορία: Αιματολογία – Ογκολογία 
 
ΑΑ012 
 
ΡΑΒΔΟΕΙΔΗΣ ΟΓΚΟΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 10 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΑΣΥΝΗΘΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
 
Ιωάννα Τάσσιου, Βικτώρια Μουράτογλου, Αναστασία Αναστασίου-Κατσιαρδάνη 
 
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος 
 
Ο ραβδοειδής όγκος αποτελεί εξαιρετικά σπάνια κακοήθεια στα παιδιά με συχνότερη εντόπιση στους νεφρούς και πιο 
σπάνια σε εγκέφαλο και μαλακά μόρια. Απαντάται συχνότερα σε βρέφη και νήπια. Η διάγνωση συνήθως καθυστερεί. Η 
θεραπεία  περιλαμβάνει συνδυασμό χημειοθεραπειών και ακτινοβολιών με συχνή την υποτροπή, ενώ η πρόγνωση 
παραμένει πολύ φτωχή.  
Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για άρρεν 10 μηνών που εισήχθη στην παιδιατρική κλινική περιφερειακού 
νοσοκομείου εξαιτίας εμπυρέτου από 6ημέρου και λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδας. Από το ατομικό αναμνηστικό τους 
τελευταίους μήνες παρουσίαζε επεισόδια βρογχιολίτιδας, ενώ το μαιευτικό, περιγεννητικό και κληρονομικό ιστορικό ήταν 
ελεύθερα. Κατά την α/ε διαπιστώθηκε ωχρότητα και έντονη γκρίνια-ανησυχία, ενώ από το αναπνευστικό ταχύπνοια, 
ρεγχάζοντες εξ απηχήσεως και ήπιο συριγμό, χωρίς ανάγκες σε οξυγόνο και με φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος. Από 
τον ε/ε παρουσίαζε αναιμία (Ht:30%, Ηb:9.4g/dl), φυσιολογικό αριθμό λευκών και ήπια αυξημένη CRP (max8.60mg/l). 
Το βρέφος γρήγορα απυρέτησε. Σε επόμενο ε/ε διαπιστώθηκε παθολογική τιμή Ca ορού (14.4mg/dl) που δεν μπορούσε 
να αιτιολογηθεί. Ταυτόχρονα όμως συνέχιζε να προβληματίζει λόγω της έντονης γκρίνιας, της αποστροφής προς το γάλα 
και του μετεωρισμού κοιλίας. Πιθανολογήθηκε πως η υπερασβεστιαιμία ήταν παρανεοπλασματική εκδήλωση στα πλαίσια 
κακοήθειας. Το  υπερηχογράφημα κοιλίας ανέδειξε εικόνα προσπονδυλικού και πιθανώς οπισθοπεριτοναϊκού παθολογικού 
ιστού στη μέση κοιλιακή χώρα ~10cm, και συνοδά παρουσία παθολογικού μεγέθους λεμφαδένων στο δεξί υποχόνδριο. 
Ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας το βρέφος διακομίσθηκε σε τριτοβάθμιο ογκολογικό κέντρο 
όπου διαγνώστηκε με ραβδοειδή όγκο μαλακών μορίων μεσοθωρακίου με ταυτόχρονη ύπαρξη απομακρυσμένων 
μεταστάσεων στα οστά. Κατέληξε ένα μήνα μετά τη διάγνωση. 
Συμπέρασμα: Η παρουσίαση της περίπτωσης αυτής έγινε για να ευαισθητοποιήσει τον παιδίατρο πώς υπάρχουν και 
σπάνιες καταστάσεις που μπορεί να προβάλουν με άτυπα συμπτώματα. Ο κάθε επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να είναι 
πάντα σε εγρήγορση για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση αυτών. 
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Θεματική Κατηγορία: Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία 
 
ΑΑ013 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΣTHN ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ 
 
Ελπίδα Χατζηαγόρου1, Χρυσή Μιχαηλίδου2, Μαρία Γιουλβανίδου1, Ελισάβετ - Άννα Χρυσοχόου1, Μαρία Γαλογάβρου1,  
Ιωάννης Τσανάκας1 
 

1  Παιδοπνευμονολογική Μονάδα και Μονάδα Κυστικής Ίνωσης, 3η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  
2 Τμήμα Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  
 
Εισαγωγή: Η πανδημία του COVID-19 επηρέασε την ψυχική υγεία ασθενών με χρόνια προβλήματα. 
Σκοπός: Η εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας του COVID-19 στην κατάθλιψη και το άγχος σε ασθενείς με κυστική 
ίνωση (ΚΙ). 
Υλικό - Μέθοδος: Εκτιμήθηκαν 62 παιδιά κι έφηβοι με Κυστική Ίνωση (μέση ηλικία (SD) 14.1 (3.2) έτη, μέση τιμή 
FEV1pp 95.4% και οι γονείς τους. Αξιολογήσαμε την κατάθλιψη και το άγχος σε παιδιά με ΚΙ, καθώς και των γονέων 
τους, ένα χρόνο πριν και κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου της πανδημίας του COVID-19 (2019 και 2021). 
Χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία τα ερωτηματολόγια Patient Health Questionnaire (PHQ-9) και Generalized Anxiety 
Disorder (GAD-7).  
Αποτελέσματα: Η μέση τιμή των PHQ-9 scores αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας στους ασθενείς 
με ΚΙ (p<0.05). Αυξημένη καταθλιπτική συμπτωματολογία, μετρίου με σοβαρού βαθμού (PHQ-9 ≥10), εντοπίστηκε στο 
7% των παιδιών με ΚΙ, ενώ το 14% εκδήλωσε μέτριου με σοβαρού βαθμού συμπτώματα άγχους (GAD-7 ≥10). 
Αυτοκτονικό ιδεασμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας (εκτιμήθηκε από την ερώτηση #9 του PHQ-9) παρουσίασε το 
3.1% των ασθενών με ΚΙ κατά το δεύτερο έτος της πανδημίας. Δεν εντοπίστηκαν σημαντικές αλλαγές στη μέση τιμή 
των PHQ-9 και GAD-7 scores μεταξύ των γονέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.  
Συμπεράσματα: Το άγχος και η καταθλιπτική συμπτωματολογία αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας μεταξύ 
των ασθενών με ΚΙ. Κατά την παρακολούθηση τους, κρίνεται ουσιώδες να ελέγχονται τα συμπτώματα κατάθλιψης και 
άγχους και να παρέχεται υποστήριξη στα παιδιά και στις οικογένειες τους ιδιαίτερα σε στρεσσογόνες περιόδους, όπως 
αυτή της πανδημίας του COVID-19. 
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Θεματική Κατηγορία: Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία 
 
ΑΑ014 
 
ΜΙΑ «ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΧΗΣ» ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ RSV ΟΞΕΙΑΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ 
 
Γρηγοράκη Μαλαματένια1, Πιπινέλη Κωνσταντίνα1, Αθανάσιος Μπαγγέας1, Σοφία Διονυσοπούλου2, Ελένη 
Σιδηροπούλου2, Στυλιανή Παππά3, Άννα Παπά3, Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου1, Αικατερίνη Χαϊδοπούλου1 

 
1. Β’ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 
2. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 
3. Α΄Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Η οξεία βρογχιολίτιδα (ΟΒ) είναι η πρώτη αιτία νοσηλείας στα βρέφη με συχνότερο αίτιο τον ιό του 
αναπνευστικού συγκυτίου (RSV) που στη χώρα μας προκαλεί ετήσιες επιδημίες τους χειμερινούς μήνες. Υπάρχουν δύο 
κύριοι ορότυποι του ιού, Α και Β, που κυκλοφορούν παράλληλα αλλά συνήθως ο ένας από τους δύο επικρατεί. 
 
Σκοπός: Περιγράφουμε μια ασυνήθιστη επιδημική έξαρση του RSV που οδήγησε σε αύξηση των νοσηλευόμενων με ΟΒ 
βρεφών κατά τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021. 
 
Υλικό  και μέθοδος: Στη μελέτη εντάχθηκαν βρέφη που νοσηλεύθηκαν με RSV ΟΒ κατά το διάστημα 1.9.-31.12.2021 
και καταγράφηκαν τα δημογραφικά δεδομένα, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, η αντιμετώπιση και η πορεία νόσου 
των. Η ανίχνευση του RSV έγινε με τη χρήση panel πολλαπλών αντιγόνων αναπνευστικού σε δείγματα ρινοφαρυγγικού 
εκκρίματος, ενώ ακολούθησε  τυποποίηση και γονοτύπιση των στελεχών με τη μέθοδο RT-PCR, αλληλούχιση 
νουκλεοτιδίων κατά Sanger και φυλογενετική ανάλυση.   
 
Αποτελέσματα: Σε 21 βρέφη (ΑΚ 9/12) με μέση ηλικία 2,5 μηνών, τέθηκε η διάγνωση RSV ΟΒ. Το 23% είχε ιστορικό 
προωρότητας. Όλα τα βρέφη αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά με χορήγηση οξυγόνου και υγρών, με μέση διάρκεια 
νοσηλείας 8 ημέρες, ενώ κανένα δεν χρειάστηκε νοσηλεία σε ΜΕΝ. Η επιδημική έξαρση ξεκίνησε ασυνήθιστα νωρίς 
(Σεπτέμβριος) και κορυφώθηκε τον Νοέμβριο. Στα περισσότερα βρέφη (16, 76%) τυποποιήθηκε RSV Α.  
 
Συμπεράσματα: H RSV ΟΒ παραμένει σημαντική αιτία νοσηλείας στα βρέφη. Η πρώιμη επιδημική έξαρση το φθινόπωρο 
του 2021 δεν φάνηκε να σχετίζεται με νέο στέλεχος και πιθανόν συνδέεται με έλλειμμα ανοσίας έναντι του ιού βρεφών 
και εγκύων σχετιζόμενο με την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. 
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Θεματική Κατηγορία: Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία 
 
ΑΑ015 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ 
 
Χρήστος Κόγιας1, Σπυρίδων Προύντζος2, Ευθυμία Αλεξοπούλου2, Κωνσταντίνος Δούρος3 

 
1 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδιατρική Πνευμονολογία», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα 
2 2ο Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα 
3 Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα 
 
Σκοπός: Η οξεία βρογχιολίτιδα είναι μία από τις συχνότερες ιογενείς λοιμώξεις στα παιδιά και σύμφωνα με τις πρόσφατες 
κατευθυντήριες οδηγίες, κύριο ρόλο στη διάγνωση έχει το ιστορικό και η κλινική εξέταση. Σκοπός της ανασκόπησης είναι 
να εκτιμηθεί ο ρόλος του υπερηχογραφήματος πνευμόνων στην διάγνωση και πρόγνωση της οξείας βρογχιολίτιδας.  
 
Υλικά: Για την πραγματοποίηση αυτής της συστηματικής ανασκόπησης έγινε αναζήτηση δημοσιευμένων μελετών στις 
βάσεις δεδομένων PubMed-MEDLINE, Scopus και ScienceDirect και συμπεριλήφθηκαν 18 μελέτες που πληρούσαν τα 
κριτήρια εισαγωγής.  
 
Μέθοδος: Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών ομαδοποιήθηκαν σε 6 κατηγορίες κάθε μία από τις οποίες απαντά σε 
μία PICO (Population/ Patient/ Problem, Intervention, Comparison, Outcome) ερώτηση.  
 
Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των μελετών προκύπτουν τα εξής: υπάρχει υπερηχογραφικό σκορ που να αξιολογεί 
τη βαρύτητα των ακτινολογικών ευρημάτων στα παιδιά με οξεία βρογχιολίτιδα, τα ευρήματα στο υπερηχογράφημα 
πνευμόνων και στην ακτινογραφία θώρακος είναι συγκρίσιμα, ο ρόλος του υπερηχογραφήματος πνευμόνων στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών είναι σημαντικός για την περαιτέρω διαχείριση του ασθενή, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ κλινικού 
και υπερηχογραφικού σκορ, το υπερηχογράφημα πνευμόνων μπορεί να προβλέψει τόσο τη διάρκεια νοσηλείας όσο και 
την ανάγκη για αναπνευστική υποστήριξη.  
 
Συμπεράσματα: Το υπερηχογράφημα πνευμόνων μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην διάγνωση και την εκτίμηση 
της πρόγνωσης της οξείας βρογχιολίτιδας. 
  



 

60ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο  98 
 

Θεματική Κατηγορία: Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία 
 
ΑΑ016 
 
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ DNA ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΠΥΞΗ 
ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 
Μαρία Κωσταρά1, Βασιλική Χονδρού2,Αργυρώ Σγουρού2, Σοφία Τσαμπούρη3 

 
1Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
2 Εργαστήριο Βιολογίας, Σχολή Θετικών επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
3 Τομέας Υγείας του Παιδιού, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
 
Εισαγωγή: Η επίπτωση της τροφικής αλλεργίας τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο. 
Υπολογίζεται μάλιστα ότι το 6-8% των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο πάσχουν από κάποιο είδος τροφικής αλλεργίας. 
Έχει φανεί ότι στην παρουσίαση της τροφικής αλλεργίας ενέχονται γενετικοί αλλά και επιγενετικοί παράγοντες. Στις 
επιγενετικές τροποποιήσεις σημαντικό ρόλο κατέχει η μεθυλίωση του DNA η οποία μπορεί να επηρεάσει τη μεταγραφή 
και την έκφραση διαφόρων γονιδίων. 
Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης της μεθυλίωσης συγκεκριμένων περιοχών των γονιδίων FOXP3, HLA-G,HLA‐
DRB1 και HLA-DQB1 με την ανάπτυξη τροφικής αλλεργίας 
Υλικά: Πρόκειται για μια μελέτη η οποία περιλαμβάνει 108 παιδιά, 64 με τροφική αλλεργία και 44 υγιή παιδιά. 
Μέθοδος: Η τροφική αλλεργία διαγνώσθηκε με τα δερματικά τεστ δια νυγμού, την μέτρηση της ειδικής IgE στον ορό 
και την τροφική πρόκληση. Παράλληλα έγινε pyrosequencing για τον προσδιορισμό της μεθυλίωσης. 
Αποτελέσματα: Το προφίλ της μεθυλίωσης των TSDR FOXP3 και της νησίδας CpG73 του HLA-DQB1 ήταν αντίστοιχο. 
Υπομεθυλίωση παρατηρήθηκε στον υποκινητή του HLA-G και σε μία συγκεκριμένη περιοχή GC με σημαντικές διαφορές 
στη μεθυλίωση μεταξύ των δύο ομάδων. Διάφορα πρότυπα μεθυλίωσης παρατηρήθηκαν στη νησίδα CpG41 του HLA‐
DRB1, που σχετίστηκαν με την έλλειψη SNPs ανάμεσα στις δύο ομάδες. 
Συμπέρασμα: Η περιοχή του υποκινητή του HLA-G και η νησίδα CpG41 του HLA-DRB1 επεσήμαναν την δυναμική τους 
να επιδράσουν στην ανάπτυξη της τροφικής αλλεργίας. Παράλληλα φαίνεται ότι υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 
γενετικούς πολυμορφισμούς και στις επιγενετικές ρυθμίσεις όπως αποδεικνύει η μεθυλίωση των HLA-G και HLA-DRB1.  
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Θεματική Κατηγορία: Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία 
 
ΑΑ017 
 
ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΜΑ 
 
Μαρία Μανδραπύλια1, Μαρίνα Θανασιά1, Παύλος Δρακονταείδης1, Ευαγγελία Λιάκου1, Αλεξάνδρα Κουτσοκέρα1, 
Γεώργιος Αντονογεώργος1, Κωνσταντίνος Δούρος1, Κωνσταντίνος Πρίφτης1    

 
1Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΜΣ «Παιδιατρική Πνευμονολογία», Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η επίπτωση του άσθματος παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετίες άνοδο με αποτέλεσμα στη βιβλιογραφία να 
αναζητούνται συσχετίσεις και αιτιολογικές σχέσεις. Η σχέση του άσθματος και της παχυσαρκίας έχει μελετηθεί πολύ, 
όμως για τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα των παιδιών και την καθιστική ζωή τα δεδομένα είναι αμφιλεγόμενα. 
Σκοπός: Να προσδιοριστούν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και χρόνου οθόνης στους εφήβους και να διερευνηθεί 
η συσχέτιση του άσθματος και του σοβαρού άσθματος με τους παραπάνω παράγοντες. Να μελετηθεί η επίδραση της 
παχυσαρκίας στη συσχέτιση αυτή. 
Υλικό: Συμπεριλήφθηκαν 1934 μαθητές, 12-14 ετών. 
Μέθοδος: Στα πλαίσια συμμετοχής της Ελλάδας στο δίκτυο χωρών του Παγκόσμιου Οργανισμού Άσθματος, οι μαθητές 
απάντησαν τη μεταφρασμένη στα ελληνικά έκδοση του ερωτηματολογίου της μελέτης ISAAC σχετικά με το άσθμα. 
Αποτελέσματα: Το 50% των παιδιών κάνει έντονη γυμναστική μέχρι 2 φορές την εβδομάδα ενώ το 26% και το 46% 
παρακολουθεί τηλεόραση και χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για περισσότερο από 3 ώρες ημερησίως. Η έντονη γυμναστική 
περισσότερες από 3 φορές εβδομαδιαίως και η πολύωρη χρήση υπολογιστή ημερησίως βρέθηκε να σχετίζονται 
στατιστικά σημαντικά με το άσθμα (OR=2,23, 95% CI=1,45-4,33, p=0,017) και (OR=3,55, 95% CI=1,49-8,46, 
p=0,004) αντίστοιχα. Το σοβαρό άσθμα σχετίστηκε σημαντικά μόνο με τα παχύσαρκα και τα ελλιποβαρή παιδιά 
(OR=6,61, 95% CI=2,88-15,15, p<0,001) και (OR=3,95, 95% CI=1,09-14,26, p=0,036) αντίστοιχα. 
Συμπεράσματα: Οι έφηβοι σήμερα αθλούνται λιγότερο και χρησιμοποιούν τηλεόραση και υπολογιστή πολύ 
περισσότερο. Με την εμφάνιση άσθματος, όχι όμως σοβαρού, σχετίζεται η συχνή έντονη άσκηση και ο αυξημένος χρόνος 
οθόνης. Η απόκλιση από το φυσιολογικό BMI φαίνεται να επηρεάζει τη σοβαρότητα του άσθματος. 
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Θεματική Κατηγορία: Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία 
 
ΑΑ018 
 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D – ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 
Ελπίδα Χατζηαγόρου1, Κώστας Δούρος2, Κώστας Πρίφτης2, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου2 
 
1. Γ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη 
2. Γ’ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. Αττικόν, Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η ανεπάρκεια βιταμίνης D θεωρείται πως συμμετέχει στην εκδήλωση άσθματος στα παιδιά αν και τα 
δεδομένα της βιβλιογραφίας παραμένουν αμφιλεγόμενα.  
Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης ανεπάρκειας βιταμίνης D και άσθματος σε παιδιά ηλικίας έως 18 ετών μέσω της 
διενέργειας μετανάλυσης των σχετικών δημοσιευμένων μελετών.  
Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση των δημοσιευμένων μελετών στη βάση δεδομένων MEDLINE μέσω 
του PubMed. Ως όροι αναζήτησης χρησιμοποιήθηκαν οι «vitamin d», «vitamin d3», «children» και «asthma». Η έρευνα 
περιορίστηκε σε δημοσιεύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί μετά το 2014 και οδήγησε σε 38 συνολικά μελέτες από τις 
οποίες οι 13 ήταν επιλέξιμες για μετανάλυση. 
Αποτελέσματα: Η ανάλυση έδειξε ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D σχετίζεται με την εμφάνιση άσθματος (OR:0,57, 
95%CI:0,29-0,85). Ωστόσο, η ετερογένεια ήταν σημαντική και εκτιμήθηκε  από 44%-71%. Δεν παρατηρήθηκε σφάλμα 
μεροληψίας δημοσιεύσεων (publication bias).  
Συμπεράσματα: Η ανεπάρκεια βιταμίνης D φαίνεται ότι σχετίζεται με την εμφάνιση του άσθματος. Ωστόσο, ο 
διαφορετικός σχεδιασμός και οι ποικίλοι ορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν στον ορισμό του άσθματος και την ανεπάρκεια 
της βιταμίνης D στις διάφορες μελέτες είχαν ως αποτέλεσμα υψηλή ετερογένεια η οποία μειώνει την αξία των τελικών 
αποτελεσμάτων της μετανάλυσης. 
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Θεματική Κατηγορία: Αλλεργιολογία- Πνευμονολογία 
 
ΑΑ019 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΝΕΥΜΟΜΕΣΟΠΝΕΥΜΟΝΙΟ ΣΕ ΕΦΗΒΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Κωνσταντίνα Πιπινέλη, Ζωή Χριστοφορίδου, Αναστασία Γελαδάρη, Ελισάβετ Ψωμά, Αικατερίνη Χαϊδοπούλου 
 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Το πνευμομεσοπνευμόνιο ανήκει στα σύνδρομα διαφυγής και οφείλεται στην είσοδο αέρα στο χώρο του 
μεσαυλίου. Συνήθως παρουσιάζεται μετά από τραύμα ή χειρουργικές επεμβάσεις, σε έδαφος οξέων ή χρόνιων 
πνευμονοπαθειών, μηχανικού αερισμού, έντονης αθλητικής δραστηριότητας και λιγότερα συχνά σε έδαφος συνδρόμων, 
χρήση ουσιών. Σπανιότερα, συμβαίνει αυτόματα, χωρίς να υπάρχει υποκείμενο νόσημα. 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης αυτόματου πνευμομεσοπνευμονίου σε έφηβο με οξύ θωρακικό άλγος. 
 
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής 147/12 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό προσήλθε σε εφημερία, λόγω έντονου 
αιφνίδιου οπισθοστερνικού άλγους, επιδεινούμενο με τις αναπνευστικές κινήσεις και δύσπνοιας επιδεινούμενης με την 
κατάκλιση.   
Αποτελέσματα: Κατά την προσέλευση στα ΤΕΠ ο ασθενής είχε SpO2:99%, RR:20/min, HR:85/min, ΑΠ:100/74mmHg 
με φυσιολογικά ευρήματα στην κατά συστήματα εξέταση, φυσιολογικό ΗΚΓ και αιματολογικό/βιοχημικό έλεγχο ρουτίνας. 
Η ακτινογραφία θώρακος (εικ.1) έθεσε την υπόνοια πνευμομεσοπνευμονίου που επιβεβαιώθηκε με CT θώρακος (εικ.2). 
Ο ασθενής εισήχθη στην κλινική και αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά με κλινοστατισμό, αναλγητικά και χορήγηση οξυγόνου 
με σταδιακή αποκατάσταση. Δευτεροπαθή αίτια αποκλείστηκαν με βάση το ιστορικό, την κ.φ εξέταση και τον 
εργαστηριακό έλεγχο.  
Συμπεράσματα: Το αυτόματο πνευμομεσοπνευμόνιο αποτελεί μια σπάνια, αλλά υπαρκτή αιτία οξέος οπισθοστερνικού 
άλγους στα παιδιά. Απαιτείται εγρήγορση για τη διάγνωσή του, ιδιαίτερα όταν απουσιάζουν τα τυπικά κλινικά ευρήματα 
και στηρίζεται στην ακτινογραφία θώρακα. Η CT θώρακα  έχει θέση κυρίως όταν δεν υπάρχουν γνωστοί προδιαθεσικοί 
παράγοντες.  
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Θεματική Κατηγορία: Αναπτυξιακή – Κοινωνική Παιδιατρική- Εφηβική Ιατρική 
 
ΑΑ020 
 
ΧΡΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
 
Ουρανία Βενέτη1, Αναστασία Μπαρμπούνη1,2, Καλλιόπη Καραμολέγκου1. 
 
1.Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Σκέψη και Πράξη» Θήρα. 
2.Τμ. Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Παν/μιο Δυτικής Αττικής  
 
Εισαγωγή: Ερευνες έχουν συνδέσει το παιχνίδι με τις κοινωνικές δεξιότητες τη δημιουργικότητα,την ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων, την εγγραμματοσύνη, τη γλωσσική ανάπτυξη και γνωστικά οφέλη. 
Υλικό- Μέθοδος: Σχεδιάστηκαν σενάρια συμβολικού παιχνιδιού με φιγούρες  τύπου PLAYMOBIL. Περιελάμβαναν ειδικές 
παρεμβάσεις με προβλεπτικό  παράγοντα και ενισχυτή, στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου στον αναδυόμενο 
γραμματισμό, στην διαδοχή σταδίων φωνολογικής ενημερότητας και στον κατάλληλο εγγραματισμό.Εφαρμόστηκαν, σε 
διεπιστημονικό κέντρο ειδικών θεραπειών σε νησί του Ν.Αιγαίου  σε 15 παιδιά 3 ομάδων  α) 7-9ετών στο πλαίσιο ειδικού 
μαθησιακού προγράμματος β) 7-9ετών με συμπεριφορά αντίστασης στην παραγωγή γραπτού λόγου  γ) 4-8ετών  με 
αναπτυξιακά ελλείμματα  
Αποτελέσματα: Μετά από πρόγραμμα 12 εβδομάδων,  στην α ομάδα ο γραπτός λόγος έγινε εκτενέστερος και πιο 
σύνθετος. Στη β ομάδα παρατηρήθηκε  άμεση ελάττωση αντίστασης στην παραγωγή γραπτού λόγου, πιο θετικό πλαίσιο 
στην χορήγηση σταθμισμένου εργαλείου και την εκπαιδευτική διαδικασία. Στη  γ ομάδα  ενισχύθηκαν οι  πρώιμες 
επικοινωνιακές και συμβολικές  δεξιότητες σε 3/5 περιπτώσεις παιδιών, ενώ  σε 1/5 παιδί είχαμε  άμεση ανταπόκριση  σε 
δομημένη δραστηριότητα φωνολογικής ενημερότητας. Σε όλα τα παιδιά μειώθηκε το  άγχος αποχωρισμού από την 
μητέρα. Συμπεράσματα: Θεραπευτικό πλαίσιο με εργαλείο το συμβολικό παιχνίδι σε δομημένη εκπαίδευση βοηθά στην  
ανάδυση γραμματισμού, διαδοχή σταδίων φωνολογικής ενημερότητας , ποιοτικότερες δεξιότητες εγγραματισμού και 
αλληλεπίδρασης. Πέρα από το ελεύθερο παιχνίδι η χρήση του  ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη τυπική και μη τυπική 
εκπαίδευση συμβάλλει στην κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. 
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Θεματική Κατηγορία: Αναπτυξιακή – Κοινωνική Παιδιατρική- Εφηβική Ιατρική 
 
ΑΑ021 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ  ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
COVID-19 
 
Αγγελική Παπαγιάννη1 Ηλίας Τζαφέρης2,  Λαμπρινή Χουλιάρα2 

 
1. Κέντρο Υγείας  Νάουσας, Νάουσα 
2. Κέντρο  Υγείας  Βέροιας, Βέροια 
 
Εισαγωγή: Η παχυσαρκία στην παιδική και εφηβική ηλικία, με το ρυθμό αύξησης που παρουσιάζει στα χρόνια της 
πανδημίας Covid19, πιθανώς θα αποτελέσει το κρυφό long covid syndrome στις ηλικίες αυτές.  

 
Σκοπός: Η διερεύνηση  υπέρβαρων και παχύσαρκων εφήβων στην διετία της πανδημίας του Covid-19. 

 
Υλικό: Μελετήθηκαν 189 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 12 και 15 χρονών (92 αγόρια και 97 κορίτσια), που προσήλθαν 
στις Μονάδες Υγείας Βέροιας και Νάουσας για συμπλήρωση Α.Δ.Υ.Μ. τα έτη 2020-2021.  

 
Μέθοδος: Καταγραφή σωματομετρικών δεικτών αγοριών και κοριτσιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας κατά τα 
σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 και υπολογισμός Δ.Μ.Σ.. Τα παιδιά χαρακτηρίστηκαν υπέρβαρα ή παχύσαρκα 
βάσει των εκατοστιαίων θέσεων Δ.Μ.Σ.(International Obesity Task Force, 2012). 
 
Αποτελέσματα 
Πίνακας 1. Ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων μαθητών 

ΗΛΙΚΙΑ Αγόρια Κορίτσια Μέσος Όρος  
12 χρ. 45,27% 30,3% 39,53% 
15 χρ. 28,9% 21,87% 24,27% 

 Τα αγόρια και στις δυο ηλικιακές ομάδες με αυξημένα ποσοστά σε σχέση με τα κορίτσια. 
 Στην ηλικία των 12 χρονών (προεφηβεία) κατά μέσο όρο 4/10 μαθητές-τριες είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. 

 
Συμπεράσματα 

 Έγκαιρος εντοπισμός των μαθητών υψηλού κινδύνου για παχυσαρκία, 
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων για αποδοχή και αντιμετώπιση του φαινομένου, 

Εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε Σχολεία για την διατροφή και την φυσική άσκηση από την ΠΦΥ. 
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Θεματική Κατηγορία: Αναπτυξιακή – Κοινωνική Παιδιατρική- Εφηβική Ιατρική 
 
ΑΑ022 
 
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ  ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
 
Ιωάννης Παπανδρέου1, Παναγιώτα Σαρτζετάκη1, Αγγελική-Ελένη Σφετσιώρη1,Μάνη- Μαρία Ελένη1, Μαρία Κωστή1 
,Χαρίκλεια Χριστοπούλου1 , Γεώργιος Τριανταφυλλίδης1 

 

1.Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ,Πειραιάς 
 
Εισαγωγή: Οι μετακινούμενοι πληθυσμοί διαχρονικά συνιστούν ένα δυναμικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην 
κοινότητα. Η αλλεργική ρινίτιδα και το βρογχικό άσθμα αποτελούν μία σχετικά συνηθισμένη πάθηση που συχνά  
επηρεάζει την καθημερινότητα παιδιών και εφήβων.   
Σκοπός: Η καταγραφή περιστατικών αλλεργικής ρινίτιδας και βρογχικού άσθματος μεταξύ εφήβων χωρίς σταθερό τόπο 
διαμονής. 
Υλικό: Μελετήθηκε το ιστορικό 949 εφήβων χωρίς σταθερό τόπο διαμονής, ηλικίας  
(ΜΕΑΝ ± SD): 12,51±1,23 έτη, που προσήλθαν στο Εξωτερικό  Ιατρείο του Νοσοκομείου μας τα έτη 2011-2022. 
Μέθοδος: Έγινε καταγραφή των διαθέσιμων δημογραφικών στοιχείων, του ιστορικού και χρησιμοποιήθηκε 
ερωτηματολόγιο για αλλεργική ρινίτιδα, βρογχικό άσθμα και ατοπία Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος 
κλινικός και παρακλινικός έλεγχος.  
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 20.0, x2- και Fisher’s exact test. 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Συμπεράσματα: Η αναγνώριση των συμπτωμάτων αλλεργικής ρινίτιδας και βρογχικού άσθματος μεταξύ εφήβων χωρίς 
σταθερό τόπο διαμονής  είναι καθοριστική για την έγκαιρη έναρξη  θεραπείας και την βελτίωση της καθημερινότητας 
τους. Η επιτήρηση υγείας των εφήβων χωρίς σταθερό τόπο διαμονής αποτελεί διαχρονικά μια πρόκληση για τους φορείς 
της υγείας. 
  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Βρογχικό 
άσθμα  25 19 34 43 11 19 26 

 
 
15 

 
 
21 

 
 
12 
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Αλλεργική 
ρινίτιδα  12 9 14 12 3 8 6 

 
 
5 

 
        
7 
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Θεματική Κατηγορία: Αναπτυξιακή – Κοινωνική Παιδιατρική- Εφηβική Ιατρική 
 
ΑΑ023 
 
ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΘΗΛΕΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 
Αγγελική Κοσματοπούλου1, Ελίνα Καριπίδου1, Μαρία Τσαρούχα1, Ναταλία Κεσσίδου1, Κωνσταντίνος Παυλογιάννης2  
 
1Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής,Πολύγυρος  
2 Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Ως παραμέληση της ιατρικής φροντίδας ορίζεται η αποτυχία παροχής της απαραίτητης θεραπείας σε βρέφη 
ή παιδιά με απειλητική για την ζωή νόσο ή άλλες σοβαρές ή χρόνιες ιατρικές καταστάσεις. 
Σκοπός: Η παρουσίαση της παραμέλησης ιατρικής φροντίδας σε δύο αδελφές,εννέα και δύο μηνών,oι οποίες 
προσκομίστηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο μας, το 2019 και το 2022 αντίστοιχα, καθώς και η κατάδειξη 
του ρόλου του Παιδιάτρου και των Κοινωνικών Υπηρεσιών στην αντιμετώπιση και πρόληψή της. 
Υλικό: Ανασκόπηση φακέλων ασθενών και μητρώων εξωτερικών ιατρείων. 
Μέθοδος: Παρουσίαση περιστατικών 
Αποτελέσματα: Το 2019 θήλυ 9 μηνών νοσηλεύτηκε για οκτώ ημέρες στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου μας 
λόγω σοβαρής αφυδάτωσης και ουρολοίμωξης με σπάνιο παθογόνο. Πριν την έξοδο ενημερώθηκε η Κοινωνική Υπηρεσία 
του Νοσοκομείου και του δήμου κατοικίας. Επέστρεψε στην οικογένειά του με υποστήριξη μέσω του προγράμματος  
“Βοήθεια στο Σπίτι”. Το 2022 θήλυ 2 μηνών, της ίδιας οικογένειας, προσήλθε με βαριά αφυδάτωση και οξεία νεφρική 
βλάβη που οδήγησαν σε διακομιδή σε Παιδιατρική Κλινική Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου και πολυήμερη νοσηλεία εκεί. 
Ενημερώθηκαν πάλι οι Κοινωνικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων και του Δήμου.  
Συμπεράσματα: Η αναφορά της παραμέλησης στις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί ευθύνη και καθήκον του Παιδιάτρου. 
Επιπρόσθετα, είναι αναγκαία  η συνεχής παρακολούθηση των περιστατικών, καθώς και η διασύνδεση μεταξύ Παιδιάτρων 
και Κοινωνικών Υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί η παρούσα και μελλοντική ψυχική και σωματική υγεία τους. 
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Θεματική Κατηγορία: Αναπτυξιακή – Κοινωνική Παιδιατρική- Εφηβική Ιατρική 
 
ΑΑ024 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
 
Πελαγία Τσιτσάνη, Ευάγγελος Οικονόμου, Γαρυφαλλιά Ξυλούρη, Πετρίνα Σαμαρτζή, Μαργαρίτα Στυλιανίδου, Ευδοκία 
Ψαρουλάκη, Γεώργιος Κατσάρας. 
 
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας, Οργανική Μονάδα Έδεσσας, Έδεσσα. 
 
Εισαγωγή: Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ) δίνει έμφαση στην ανάπτυξη διαδικασιών διασύνδεσης οργανισμού 
και εργαζομένων, με στόχο την παραγωγικότητα. Οι πρακτικές ΔΑΔ είναι εγγενείς στον ιδιωτικό τομέα σε αντίθεση με 
το δημόσιο. Η «Ανατροφοδότηση 360 μοιρών» είναι μια διαδικασία ΔΑΔ στην οποία οι εργαζόμενοι αξιολογούν 
εμπιστευτικά τη συνεργασία με συναδέλφους. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος ΔΑΔ στην παιδιατρική κλινική. 
Η μελέτη αφορά το ιατρικό προσωπικό και θα επεκταθεί στο νοσηλευτικό προσωπικό σε επόμενο στάδιο.                                                                       
Υλικό-Μέθοδος: Οι συμμετέχοντες παιδίατροι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο «360 μοιρών» το οποίο περιείχε είκοσι 
πέντε (25) ανοιχτές ερωτήσεις σχετικά με τη μεταξύ τους συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό, την κατανομή ρόλων και 
τον αποτελεσματικό συντονισμό της ομάδας σε επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά. Στη μελέτη συμμετείχαν τέσσερις 
(4) ειδικοί και τρεις (3) ειδικευόμενοι ιατροί.                                                                           
Αποτελέσματα: Εμπειρικά δεδομένα από το φυσικό περιβάλλον της κλινικής (οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, η 
παρατήρηση και η περαιτέρω συζήτηση) μελετήθηκαν ποιοτικά. Στόχος ήταν να επικεντρωθούμε στη συμπεριφορά και 
την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας, και όχι στον έλεγχο της επιστημονικής τους γνώσης ή επάρκειας. Οι 
θετικές αξιολογήσεις από υφισταμένους συμπίπτουν με ευνοϊκές κρίσεις από τον διευθυντή. Συνάδελφοι που 
δημιουργούν φιλικές σχέσεις συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά. Οι ειδικευόμενοι που βιώνουν αυστηρότητα από τους 
ειδικούς τους, κατάφεραν να το εκφράσουν και κάθε συμμετέχοντας τελικά αυτοαξιολογήθηκε. Η συνολική εμπειρία 
θεωρήθηκε ενισχυτική προς το «δέσιμο της ομάδας».                                                       
Συμπεράσματα: Τα εργαλεία ΔΑΔ, όπως τα «ad hoc» ερωτηματολόγια οικοδομούν Οργανωσιακή Ηθική, δηλαδή 
συνενώνουν τους συνεργάτες προς έναν κοινό στόχο, γεγονός που τελικά αποβαίνει προς όφελος των ασθενών. 
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Θεματική Κατηγορία: Ατυχήματα – Δηλητηριάσεις – Παιδοψυχιατρική 
 
ΑΑ025 
 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΡΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ 
 
Αλέξιος Μαυρουδής¹, Ευφροσύνη Κουτσούρη¹, Ιωάννης Λόης¹, Σοφία Τριμπόνια¹, Βασιλική Κωστοπούλου¹, Χρύσα 
Μαχαίρα¹, Παναγιώτα Πετροπούλου¹, Ευαγγελία Ζέππου¹,Ιωάννα Κοκκοφίτη-Αντωνίου¹ 
 
1 Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Τρίπολη Αρκαδίας. 
                  
Εισαγωγή: Η παρακεταμόλη είναι ασθενής αναστολέας της βιοσύνθεσης των προσταγλανδινών στο ΚΝΣ. 
Έχει αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες και ήπια αντιφλεγμονώδη δράση. 
Σκοπός: Περιγραφή περίπτωσης αγοριού ρoμά ηλικίας 3 ετών με ατυχηματική λήψη παρακεταμόλης. 
Υλικό: Αγόρι ρομά ηλικίας 3 ετών με ελεύθερο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία, 
λόγω αναφερόμενης ατυχηματικής λήψης 100cc παρακεταμόλης. 
Μέθοδος: Κατά τη κλινική εξέταση παρουσιάζει επηρεασμένη κλινική εικόνα με σημεία ήπιας κόπωσης, λόγω ιογενής 
συνδρομής, χωρίς, όμως, καμμιά μεταβολή των ζωτικών σημείων. Λαμβάνεται εργαστηριακός έλεγχος και αέρια αίματος 
με φυσιολογικά ευρήματα. Ακολουθεί πλύση στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα. Έγινε μέτρηση των επιπέδων 
παρακεταμόλης  με παθολογική τιμή στα 39μg/ml. (Φ.Τ. 10-30μg/ml). 
Αποτελέσματα: O ασθενής έλαβε ενδοφλέβια ενυδάτωση και διάλυμμα Ν-ακετυλκυστεϊνης με συνεχή παρακολούθηση 
των εργαστηριακών ευρημάτων. Ακολουθεί αποκατάσταση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Αφού παρέμεινε 
νοσηλευόμενος στη κλινική σε σταθερή κατάσταση εξέρχεται καλώς μετά από τριήμερη παρακολούθηση. 
Συμπεράσματα: Κρίνεται απαραίτητο ένας ενδελεχής κλινικοεργαστηριακός έλεγχος για την αναζήτηση παρενεργειών 
από τη τοξική δράση της παρακεταμόλης. Παράλληλα, ενδείκνυται περισσότερη προσοχή στη λήψη του ιστορικού, αφού 
αποδεικνύεται μη φιλική και ασύμβατη με τις επικοινωνιακές δυνατότητες των Τσιγγάνων πολιτών.  
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Θεματική Κατηγορία: Ατυχήματα – Δηλητηριάσεις – Παιδοψυχιατρική 
 
ΑΑ026 
 
ΒΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗΣ 
 
Καλλιόπη Τούντα 1, Κήρυκας Ζαννίκος 1, Κωνσταντίνος Τριπολίτης 1, Ελένη Πιππίδη 1 
 

1 Γενικό Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο”, Χίος 
 
Εισαγωγή: Η υπερδοσολογία λεβοθυροξίνης έχει συσχετιστεί με  σημαντικές καρδιαγγειακές επιπλοκές όπως 
ταχυκαρδία, υπέρταση, μυοκαρδίτιδα και αρρυθμίες (υπερκοιλιακής και σπανιότερα κοιλιακής προέλευσης). Οι τελευταίες 
είναι πιο συχνές στα παιδιά.  
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού μυοκαρδιακής βλάβης μετά από φαρμακευτική θυρεοτοξίκωση σε έφηβη. 
Υλικό: Κορίτσι 15+4 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό προσεκομίσθη στο Τ.Ε.Π. λόγω λήψης 90 δισκίων Τ4 62 mcg, 
15 δισκίων Lonarid N και 20 δισκίων Depon προ ώρας σε έδαφος απόπειρας αυτοκαταστροφής. Κατά την εισαγωγή στην 
Παιδιατρική Κλινική ασθενής με καλό επίπεδο συνείδησης, φυσιολογική κλινική εξέταση, ζωτικά σημεία και ΗΚΓ εντός 
φυσιολογικών ορίων. Κατόπιν οδηγιών του Κέντρου Δηλητηριάσεων αντιμετωπίσθηκε με πλύσεις στομάχου μέσω ΡΓΚ, 
χορηγήθηκε ενεργός άνθρακας και ακετυλοκυστείνη Ν. Ετέθη σε monitor συνεχούς καρδιοαναπνευστικής 
παρακολούθησης. Στο 2ο 24ωρο νοσηλείας διαπιστώθηκε αυξημένη τιμή Τ4 ορού (63,6ng/dL) και χαμηλή TSH 
(0,16mlU/L). Λοιπός εργαστηριακός έλεγχος φυσιολογικός. Εξήλθε στο 5ο 24ωρο νοσηλείας σε καλή γενική κατάσταση 
με οδηγίες τακτικής κλινικοεργαστηριακής παρακολούθησης. Οι τιμές Τ4 και TSH ορού επανήλθαν στα φυσιολογικά 
επίπεδα 28 ημέρες μετά τη λήψη. 
Μέθοδος:  To 13o 24ωρο μετά τη λήψη, λόγω αναφερόμενου αισθήματος παλμών, έγινε καρδιολογική εκτίμηση με 
Holter ρυθμού και Doppler-Triplex καρδίας.  Ακολούθησε MRI καρδίας το 29ο 24ωρο.  
Αποτελέσματα: Το Holter ρυθμού κατέγραψε κοιλιακή ταχυαρρυθμία με συχνότητα 180/min. Στην MRI καρδιάς 
απεικονίσθηκε βλάβη τύπου μυοκαρδίτιδας, χωρίς ενεργό φλεγμονή/οίδημα στην παρούσα φάση. Η ασθενής ετέθη σε 
αγωγή με βισοπρολόλη των 5mg x 1/24h και σε τακτική καρδιολογική παρακολούθηση. 
Συμπεράσματα:  Η εμφάνιση βλάβης τύπου μυοκαρδίτιδας και κοιλιακής ταχυκαρδίας αποτελούν σπάνιες παρενέργειες 
της φαρμακευτικής θυρεοτοξίκωσης.  
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Θεματική Κατηγορία: Ατυχήματα – Δηλητηριάσεις – Παιδοψυχιατρική 
 
ΑΑ027 
 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  ΣΕ ΠΑΙΔΙ 4 ΕΤΩΝ 
 
Πελαγία Τσιτσάνη, Ευάγγελος Οικονόμου, Μαργαρίτα Στυλιανίδου, Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης, Γαρυφαλλιά Ξυλούρη, 
Γεώργιος Κατσάρας. 
 
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Οργανική Μονάδα Έδεσσας, Έδεσσα 
 
Εισαγωγή: Η κατάποση ξένων σωμάτων αποτελεί συχνή αιτία προσέλευσης στα παιδιατρικά ΤΕΠ. Αν το ξένο σώμα δεν 
αποβληθεί με φυσικό τρόπο, ενδέχεται να οδηγήσει σε διάτρηση του γαστρεντερικού σωλήνα-ισχαιμία του εντέρου. 
Σκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού καταποθέντος ξένου σώματος (φλουρί βασιλόπιτας) που αποτέλεσε 
χειρουργικό επείγον. 
Υλικό: Θήλυ παιδί 4 ετών προσκομίστηκε με αναφερόμενη επιγαστρική δυσφορία και αίσθημα ναυτίας από 48 ώρου. Η 
ασθενής ήταν απύρετη, αιμοδυναμικά σταθερή, με άριστη συνείδηση και καλό προσανατολισμό. Η κλινική εξέταση 
αποκάλυψε κοιλιακό μετεωρισμό με βύθιους εντερικούς ήχους χωρίς θετικά σημεία Mac Burney, Blumberg και Rovsig. 
Μέθοδος: Έγινε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος με φυσιολογικά ευρήματα και αρνητικούς δείκτες φλεγμονής. Λόγω 
επιδείνωσης της κλινικής εικόνας με αναφερόμενο αίσθημα έπειξης προς αφόδευση χωρίς να μπορεί το παιδί να 
ενεργηθεί, εστιάσαμε σε πληρέστερη λήψη του ιστορικού. Αποκαλύφθηκε από τους γονείς πιθανή κατάποση νομίσματος 
προ δεκαπενθημέρου, σύμφωνα με μαρτυρία του παιδιού, το οποίο δε γνώριζαν αν απεβλήθη από το γαστρεντερικό 
σύστημα. 
Αποτελέσματα: Η απλή ακτινογραφία κοιλίας σε ορθία θέση αποκάλυψε την ύπαρξη ακτινοσκιερού ξένου σώματος 
στην περιοχή του ορθού, οπότε και παραπέμθηκε σε παιδοχειρουργική κλινική. Η αφαίρεση έγινε άμεσα στο χειρουργείο 
υπό γενική αναισθησία. Επρόκειτο για φλουρί βασιλόπιτας από χυτό μπρούντζο που είχε συρρικνωθεί κατά την πορεία 
του μέσα από τον εντερικό σωλήνα και εν τέλει αγκιστρώθηκε στο ορθοσιγμοειδές. 
Συμπεράσματα: Τα ξένα σώματα που ελήφθησαν ατυχηματικά πρέπει να βρίσκονται πάντα στο μυαλό του παιδιάτρου 
και να επιμένουμε στη λήψη ενδελεχούς ιστορικού. Επί υποψίας επιβάλλεται ο ακτινολογικός έλεγχος αυχένα/τραχήλου, 
θώρακα ή/και κοιλίας ανάλογα με το είδος του πιθανολογούμενου ξένου σώματος και την υφιστάμενη κλινική 
σημειολογία. 
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Θεματική Κατηγορία: Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία 
 
ΑΑ028 
 
ΝΟΣΟΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΥΛΟΜΙΚΡΩΝ ΣΕ ΕΦΗΒΟ 14 ΕΤΩΝ 
 
Μαραγκουδάκη Μαρία1, Μαρίνα Αρίστου1,  Γεωργία Βλαχάκη1, Όλγα Γραφάκου2 

 
1 Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο Κρήτης 
2 Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, Λευκωσία Κύπρος 
 
Εισαγωγή: Η Νόσος Κατακράτησης Χυλομικρών (CRD) είναι ένας τύπος οικογενούς υποχοληστεριναιμίας που 
χαρακτηρίζεται από υποθρεψία, ανεπαρκή ανάπτυξη, ανεπάρκεια βιταμίνης Ε και ηπατικές, νευρολογικές και 
οφθαλμολογικές επιπλοκές. Στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνονται: παθολογικό λιπιδαιμικό προφίλ, η 
ανεπαρκής ανάπτυξη, η χρόνια διάρροια λόγω δυσαπορρόφησης , οι έμετοι και ο μετεωρισμός στην πρώιμη βρεφική 
ηλικία (1-6 μηνών), και ανεπάρκεια βιταμίνης Ε. Το γονίδιο SAR1B έχει εντοπιστεί ως η αιτία της CRD.  
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού εφήβου 14 ετών που παραπέμφθηκε λόγω διαρροϊκών κενώσεων και παθολογικού 
λιπιδαιμικού προφίλ. 
Μέθοδος- Υλικό: Από την ηλικία των 4 μηνών διερευνάται λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης βάρους και διαρροϊκών 
κενώσεων. Σε ηλικία 7 μηνών έγινε ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού όπου διαπιστώθηκαν πολλαπλά 
ενδοκυτταροπλασματικά κενοτόπια κυρίως προς τον αυλό τμήμα των επιφανειακών εντεροκυττάρων. Από τον 
εργαστηριακό έλεγχο, παρουσίαζε πλήρη αποβιταμίνωση, χαμηλό λιπιδαιμικό προφίλ. Ετέθη η υποψία της 
υπολιποπρωτεϊναιμίας ή αβήτα-λιποπρωτεϊναιμίας. Σε ηλικία 12 ετών διαπιστώθηκε ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης και 
έγινε έναρξη αγωγής.  
Αποτελέσματα: Εστάλη WES (whole exome sequence) όπου ανιχνεύθηκαν δύο παθολογικές μεταλλάξεις του γονιδίου 
SAR1B, σχετιζόμενες με τη νόσο κατακράτησης χυλομικρών. Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο αυτό έχουν ως αποτέλεσμα τη 
συσσώρευση των κυστιδίων μεταφοράς των προ-χυλομικρών στο κυτταρόπλασμα των εντεροκυττάρων. Το παιδί ετέθη 
σε εκτενώς υδρολυμένο γάλα πλούσιο σε MCT, λιποδιαλυτές βιταμίνες και σε δίαιτα με χαμηλά λιπαρά με ύφεση των 
συμπτωμάτων του. 
Συμπεράσματα: Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, επειδή τα συμπτώματα είναι μη ειδικά και η υποχοληστερολιναιμία 
μπορεί να αποδοθεί σε υποθρεψία, δευτερογενή της χρόνιας διάρροιας. Χρειάζεται τακτική παρακολούθηση και 
συμμόρφωση στην διατητική αγωγή προκειμένου να αποφευχθούν απώτερες και σοβαρές επιπλοκές της νόσου. 
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Θεματική Κατηγορία: Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία 
 
ΑΑ029 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε ΣΤΗ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
Νικόλαος Γκιουρτζής1, Γεώργιος Καλοπήτας2, Ανδρέας Βαδαρλής3, Γεώργιος Διονυσόπουλος4, Δήμητρα Ραφαηλία 
Μπακαλούδη4, Ειρήνη Τσεκιτσίδη4, Ευαγγελία Καρανίκα4, Μιχαήλ Χουρδάκης4 

 
1Δ’ Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2Γαστρεντερολογικό-Ηπατολογικό 
Τμήμα, Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 3Γαστρεντερολογική κλινική Γ.Ν.Θ. 
«Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 4Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, 
Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή-Σκοπός: Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) είναι η συχνότερη ηπατική νόσος στα παιδιά. 
Η βιταμίνη Ε αποτελεί υπό μελέτη παράγοντα με αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην 
αντιμετώπιση της ΜΑΛΝΗ στον παιδιατρικό πληθυσμό. Ο στόχος της μετα-ανάλυσης είναι να διερευνήσει την 
αποτελεσματικότητα της βιταμίνης Ε στην παιδιατρική ΜΑΛΝΗ. 
Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων μελετών σε ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδομένων (Medline/PubMed, Scopus, ΕΜBASE) ως τις 02-12-2021 και αναζητήθηκαν δεδομένα στην ηλεκτρονική 
βάση clinicaltrials.gov και σε σελίδες συνεδρίων για μη δημοσιευμένες τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες. Επίσης 
αναζητήθηκε η ηλεκτρονική βάση PROSPERO για παρόμοιες, ολοκληρωμένες μελέτες. Η μεθοδολογική ποιότητα των 
συμπεριλαμβανόμενων μελετών πραγματοποιήθηκε με χρήση του Cochrane Risk Of Bias Tool και τα δεδομένα 
εκφράστηκαν ως μέση διαφορά και 95% διάστημα εμπιστοσύνης. 
Αποτελέσματα: Συνολικά, συμπεριλήφθηκαν 8 τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες με αριθμό 596 παιδιατρικών 
ασθενών με ΜΑΛΝΗ. Η χορήγηση βιταμίνης Ε οδήγησε σε μη στατιστικά σημαντική μείωση στα επίπεδα της αλανινικής 
αμινοτρανσφεράσης (MD-13.26;95% CI,-33.93 – 7.40;p=0.21) συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, από τα 
δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία η βιταμίνη Ε οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μείωση των τιμών της ασπαρτικής 
αμινοτρανσφεράσης (AST) (MD-8.92;95% CI,-16.37 – -1.48;p=0.02) και του δείκτη αντίστασης στην ινσουλίνη (HOMA-
IR) (MD-0.68;95% CI,-1.34 − -0.02;p=0.04). 
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μετα-ανάλυση αναδείχθηκε πως η βιταμίνης Ε οδηγεί σε στατιστικά σημαντική μείωση 
της τιμής της AST και βελτίωση του HOMA-IR συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο σε παιδιατρικούς ασθενείς με ΜΑΛΝΗ. 
Μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες είναι απαραίτητες στο μέλλον για την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας της βιταμίνης Ε στις ιστολογικές και απεικονιστικές παραμέτρους του ήπατος.  
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Θεματική Κατηγορία: Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία 
 
ΑΑ030 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ, ΣΕ ΕΦΗΒΟ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ 
 
Άννα Ντομακάκη, Δήμητρα Γραμμένου, Ελένη-Ιωάννα Βουρλή, Βικτώρια Μουράτογλου, Αναστασία Αναστασίου-
Κατσιαρδάνη 
 
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, «Αχιλλοπούλειο» 
 
Εισαγωγή: Η οσφυαλγία είναι μία σχετικά συχνή πάθηση και σύμπτωμα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η χρόνια 
οσφυαλγία, διάρκειας άνω των 3μηνών, είναι πολυπαραγοντική. Συχνά αίτια, αποτελούν οι τραυματισμοί, 
σπονδυλοπάθειες και φλεγμονώδεις αυτοάνοσες παθήσεις. Σπανιότερα, οφείλεται σε παθήσεις του ουροποιητικού και 
γαστρεντερικού συστήματος. 
Σκοπός: Παρουσίαση της διαφοροδιαγνωστικής προσέγγισης ενός εφήβου με χρόνια οσφυαλγία, μέχρι τη διάγνωση. 
Υλικό: Έφηβος 14 ετών εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική λόγω έντονης οσφυαλγίας από 2ημέρου με συνοδό ναυτία 
και αντανάκλαση του άλγους στην άνω κοιλιακή χώρα «δίκην ζωστήρος». Η διερεύνηση είχε αναδείξει τα εξής 
παθολογικά ευρήματα: α) Η ακτινογραφία θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, ήπια σκολίωση, β) Η MRI θωρακικής 
μοίρας σπονδυλικής στήλης, κήλη 4ου -5ου θωρακικού σπονδύλου, γ) Ο εργαστηριακός έλεγχος, υπόχρωμη, 
μικροκυτταρική αναιμία. Αναφέρεται ιστορικό οσφυαλγίας από έτους, χωρίς προηγηθείσα κάκωση. Μέθοδος: Στον 
ασθενή, έγινε έλεγχος εργαστηριακός και απεικονιστικός. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση ορθοπεδική, 
παιδοχειρουργική και γαστρεντερολογική. Έλαβε εφ’ άπαξ δικλοφαινάκη και ξεκίνησε αγωγή με ενδοφλέβια ομεπραζόλη. 
Αποτελέσματα: Στον έφηβο, ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε υπόχρωμη, μικροκυτταρική αναιμία με χαμηλή τιμή 
φερριτίνης. Το υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας και νεφρών-ουρητήρων-κύστεως ήταν φυσιολογικό. Η ορθοπεδική 
εκτίμηση απέκλεισε μυοσκελετικό άλγος και συνεστήθη CT ή MRI άνω-κάτω κοιλίας . Η σύσταση του παιδοχειρουργού 
ήταν να γίνει MRI άνω κοιλίας και οπισθοπεριτοναικού χώρου. Η κλινική εικόνα σταδιακά βελτιώθηκε. Η 
πραγματοποιηθείσα γαστροσκόπηση ανέδειξε αλλοιώσεις συμβατές με γαστρικό έλκος και έγινε έναρξη αγωγής. 
Συμπεράσματα: Σε κάθε παιδί με οσφυαλγία η οποία επιμένει, δεν ανταποκρίνεται στην αγωγή ή επιδεινώνεται, πρέπει 
να διενεργείται διεξοδική διερεύνηση και να τίθεται η πιθανή διάγνωση του γαστρικού έλκους, η οποία δύναται να 
επιβεβαιωθεί με γαστροσκόπηση.  
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Θεματική Κατηγορία: Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία 
 
ΑΑ031 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΑΛΚΟΥ 
ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΗ 24ΩΡΟΥ 
 
Σταυρούλα Καδδίτη¹,,Μαρία Τσάμπρα¹,,Κοσμάς Κοτσώνης¹,,Τατιάνα Αλεξάνδροβα¹,,Κωνσταντίνος Ζάχος¹ 
 
1.Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα 
 
Εισαγωγή:Έφηβος 13,5ετών με οικογενειακό ιστορικό ηπατοπάθειας παραπέμπεται λόγω παθολογικής τιμής χαλκού σε 
συλλογή ούρων 24ώρου. 
Σκοπός:Παρουσίαση της διαχείρισης περιστατικού παιδιού με ισχυρή κλινική υποψία για νόσο Wilson. 
Μέθοδος αξιολόγησης:Εργαστηριακός έλεγχος με γενική αίματος, βιοχημικό, χαλκό αίματος, 
σερουλοπλασμίνη,έλεγχος λοιμώξεων,άμεση -έμμεση Coombs,a1-αντιθρυψίνη,γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη,χαλκός 
ούρων 24ώρου, ANA,ASMA,LKM,ACTIN IgG, γονιδιακός έλεγχος για νόσο Wilson, ελαστογραφία ήπατος και 
οφθαλμολογική εκτίμηση. 
Αποτελέσματα:Από τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο προέκυψαν παθολογική τιμή χαλκού ούρων 24ώρου με 
φυσιολογική τιμή σερουλοπλασμίνης,ασθενώς θετικώς τίτλος αυτοαντισωμάτων ASMA,γονιδιακός έλεγχος συμβατός με 
νόσο Wilson. 
Συμπεράσματα: Επί ισχυρής κλινικής υποψίας βάσει οικογενειακού ιστορικού σε έφηβο με παθολογικό δείκτη μάζας 
σώματος είναι απαραίτητος ο γονιδιακός έλεγχος να συμπληρώνει τις παθολογικές τις τιμές συλλογής ούρων 24ώρου 
προκειμένου να οριστικοποιείται η διάγνωση υπέρ νόσου Wilson. 
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Θεματική Κατηγορία: Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία 
 
ΑΑ032 
 
ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 

Αλεξάνδρα Λιανού1, Τατιανή Παππά1, Ελισάβετ Λαφάρα1, Δέσποινα Σαμουρκασίδου1, Αναστασία Τουλιοπούλου1, 
Ελένη Βούρτη1 
 
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, Βέροια  
 
Εισαγωγή: Το σύνδρομο βραχέος εντέρου αποτελεί μια σοβαρή κατάσταση η οποία απαντάται σε παιδιά λόγω 
συγγενούς ή επίκτητης απουσίας τμήματος του λεπτού εντέρου. Συνοδεύεται συχνά από εκτεταμένη απώλεια υγρών, 
σοβαρές αφυδατώσεις, δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, αυξημένη ευαισθησία σε 
λοιμώξεις του γαστρεντερικού, υποθρεψία και πιθανή αποκλειστική παρεντερική διατροφή. Πρόκειται για σπάνια 
κατάσταση με επίπτωση περί το 0.02 με 0.1 % στον παιδιατρικό πληθυσμό. 

Υλικό- Μέθοδος- Αποτελέσματα: Άρρεν 8 ετών προσεκομίσθη λόγω πολλαπλών διαρροϊκών κενώσεων, επεισοδίων 
εμέτου και μειωμένης διούρησης από 24ωρου. Επρόκειτο για  ασθενή με σύνδρομο βραχέος εντέρου και νηστιδοστομία 
λόγω χειρουργηθέντων συγγενών διαμαρτιών του πεπτικού συστήματος. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν σημεία 
μέτριας αφυδάτωσης: επηρεασμένη όψη, ξηρός βλεννογόνος στόματος, εισέχοντες οφθαλμοί, ταχυσφυγμία, ΧΤΕ=3sec. 
Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε οξεία νεφρική βλάβη (ουρία=88mg/dl, κρεατινίνη=0,97mg/dl) και η PCR κοπράνων 
norovirus. Ο ασθενής τέθηκε σε ενδοφλέβια ενυδάτωση. Η συνεχής παρακολούθηση της διούρησης, του ισοζυγίου 
υγρών και των επιπέδων ηλεκτρολυτών ήταν απαραίτητη για την σωστή ενυδάτωση του μικρού ασθενούς, ώστε να 
αποτραπούν ιατρογενείς επιπλοκές όπως η υπονατριαμία και να αποκατασταθεί η νεφρική βλάβη. Η έναρξη της εντερικής 
σίτισης έγινε τη δεύτερη ημέρα νοσηλείας και σημειώθηκε σταδιακή κλινική και εργαστηριακή βελτίωση. 
Συμπεράσματα: Το Σύνδρομο βραχέως εντέρου στον παιδιατρικό πληθυσμό, αποτελεί μια σοβαρή κατάσταση με 
ποικίλες εκφάνσεις οι οποίες συχνά διαμορφώνονται από το τμήμα του εντέρου που απουσιάζει. Η γαστρεντερίτιδα στο 
συγκεκριμένο πληθυσμό μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες νοσηλείες και σε επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές.  
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Θεματική Κατηγορία: Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία 
 
ΑΑ033 
 
ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΛΟΓΩ ΠΙΘΑΝΗΣ ΥΠΟΞΙΚΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
 
Χρυσάνθη-Ελένη Λοΐζου1 Φωτεινή Ράπτη1 Ιωάννα-Στεφανία Σιαταρά1 Χρυσούλα Μαραγκού1 Σπυρίδων Σωτήρχαινας1 
Μαρίνα Κοντίτση1 Μαρία-Ελένη Ραπτοπούλου1  Ιμμακολάτα Ντε Μάτζιο1 

 

1 Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας 
 
Εισαγωγή: Η υποξική ηπατική βλάβη ορίζεται ως μαζική αλλά παροδική αύξηση των τρανσαμινασών λόγω ανισορροπίας 
μεταξύ παροχής και ζήτησης οξυγόνου στο ήπαρ, απουσία άλλων αιτιών οξείας ηπατικής βλάβης. 
 
Σκοπός: Περιγραφή ενδιαφέρουσας περίπτωσης προνηπίου άρρενος ηλικίας τριών ετών με οξεία αύξηση ηπατικών 
ενζύμων. 
 
Υλικό: Προνήπιο άρρεν ηλικίας τριών ετών εισήχθη στην κλινική λόγω εμφάνισης διαρροϊκών κενώσεων, ανησυχίας και 
γογγυσμού. Από την φυσική εξέταση: επηρεασμένη γενική κατάσταση, εικόνα αφυδάτωσης, κοιλιά με διάχυτη 
ευαισθησία, φυσιολογικοί εντερικοί ήχοι.  
 
Μέθοδος: Διενεργήθη υπερηχογράφημα κοιλίας και χειρουργική εκτίμηση και το παιδί τέθηκε σε ενδοφλέβια ενυδάτωση 
και αγωγή με κεφουροξίμη και μετρονιδαζόλη. Εκ του αρχικού εργαστηριακού ελέγχου: ήπια λευκοκυττάρωση, αρνητική 
CRP, φυσιολογικές τρανσαμινάσες. Σε 12 ώρες σε επαναληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε τρανσαμινασαιμία (SGOT:1717 
SGPT:880) και ήπια αύξηση χολοστατικών ενζύμων (ALP:270 γGT:89), ωστόσο η κλινική εικόνα βελτιώθηκε με πλήρη 
ύφεση της συμπτωματολογίας εισαγωγής. 
 
Αποτελέσματα: Έγινε επανάληψη υπερηχογραφήματος κοιλίας (ήπαρ ηπίως αυξημένου μεγέθους) και ακτινογραφία 
κοιλίας χωρίς παθολογικά ευρήματα. Οι τρανσαμινάσες παρουσίασαν άμεση πτώση από το 2ο 24ωρο νοσηλείας με πλήρη 
αποκατάσταση αυτών μετά από 5 24ωρα. Ο έλεγχος αντισωμάτων για ηπατοτρόπους ιούς ήταν αρνητικός, 
σερουλοπλασμίνη ορού φυσιολογική. Στο αέριο αίματος εισαγωγής ο ασθενής εμφάνισε μια ήπια μεταβολική οξέωση, η 
οποία διορθώθηκε εντός των επόμενων ωρών. Κλινικά παρέμεινε ασυμπτωματικός, απύρετος και σε άριστη γενική 
κατάσταση. 
 
Συμπεράσματα: Μία οξεία αύξηση των ηπατικών δεικτών η οποία συνοδεύεται από ταχεία μείωσή τους σε ένα παιδί 
χωρίς παθολογικό υπόβαθρο πρέπει να εγείρει την υποψία υποξικής ηπατικής βλάβης, χωρίς πάντα σαφές αίτιο. 
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Θεματική Κατηγορία: Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία 
 
ΑΑ034 
 
ΒΡΟΓΧΟΓΕΝΗΣ ΚΥΣΤΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Δήμητρα Μελά1, Μαρία Μαραγκουδάκη1, Διονύσιος Κλωνάρης2, Γρηγόριος Πασπάτης3, Γεωργία Βλαχάκη1 

 

1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο Κρήτης 
2 ΩΡΛ Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο Κρήτης 
3 Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο Κρήτης 
 
Εισαγωγή: Οι βρογχογενείς κύστεις είναι συγγενείς βρογχοπνευμονικές ανωμαλίες που προέρχονται από το πρόσθιο 
αρχέγονο έντερο την 4-6η εβδομάδα της κύησης και συνήθως εντοπίζονται στο τραχειοβρογχικό δέντρο στο 
μεσοθωράκιο. Η ανεύρεσή τους στον οισοφάγο είναι εξαιρετικά σπάνια. Συνήθως είναι ασυμπτωματικές και 
ανευρίσκονται σε τυχαίο έλεγχο. Εάν υπάρχουν, τα συμπτώματα σχετίζονται είτε με πιεστικά φαινόμενα στις γύρω δομές 
είτε με τυχόν λοίμωξη της κύστης. 
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού νηπίου 5 ετών με τυχαία ανεύρεση βρογχογενούς κύστης στον οισοφάγο σε 
ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού συστήματος που διενεργήθηκε λόγω πιθανής κατάποσης ξένου σώματος με 
εμμένουσα συμπτωματολογία.  
Μέθοδος-Υλικό: Πρόκειται για νήπιο θήλυ 5 ετών που παραπέμφθηκε λόγω πιθανής κατάποσης άκανθας ψαριού χωρίς 
σημεία πνιγμονής με σιελόρροια. Λόγω εμμένοντος αισθήματος ξένου σώματος στο φάρυγγα, δυσφαγίας και έντονης 
σιελόρροιας έγινε αξονική τραχήλου-οισοφάγου (χωρίς παθολογικά ευρήματα) και εκτιμήθηκε από τους 
ωτορινολαρυγγολόγους οι οποίοι διαπίστωσαν ήπια ερυθρότητα φάρυγγα, χωρίς παρουσία ξένου σώματος μέχρι το 
επίπεδο της γλωττίδας και πιθανή παρουσία ξένου σώματος/βλέννης/βλεννογονικής αλλοίωσης στην περιοχή του 
καρδιακού σφιγκτήρα του οισοφάγου. Παραπέμφθηκε στη συνέχεια για ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού συστήματος, 
όπου στο ύψος του καρδιοοισοφαγικού σφιγκτήρα αναδείχθηκε πολυποειδές μόρφωμα περίπου 0,5 εκ., ελήφθησαν 
βιοψίες όπου και έγινε η ενδοσκοπική αφαίρεση.  Η ιστολογική εξέταση του μορφώματος ανέδειξε βρογχογενές κυστίδιο, 
επενδυόμενο από αναπνευστικού τύπου επιθήλιο, πιθανά εμβρυϊκό υπόλειμμα. 
Αποτελέσματα: Η ασθενής παρουσίασε βελτίωση της κλινικής εικόνας μετά την ενδοσκόπηση με υποχώρηση της 
σιελόρροιας, της δυσφαγίας και αποκατάσταση της σίτισης. 
Συμπεράσματα: Οι βρογχογενείς κύστεις είναι σπάνιες συγγενείς ανωμαλίες με ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις. Συχνά 
είναι τυχαία η ανεύρεσή τους. Η χειρουργική εκτομή παραμένει η θεραπεία εκλογής  
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Θεματική Κατηγορία: Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία 
 
ΑΑ035 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΡΕΦΟΥΣ 2 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΔΙΑΡΡΟΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΛΟΓΩ CMV 
ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ 
 
Λήδα Μεντεσίδου1, Ειρήνη Ελευθερίου2, Μαριάνθη Λιάσκα2, Φωτεινή Δασούλα2, Ιωάννα Αργύρη2, Θεοδώρα Μπαχού1, 
Γεώργιος Χουλίαρας2, Νικόλαος Σπυρίδης2. 
 

1 Α Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Π.Α «Π & Α Κυριακού», Αθήνα. 
2 Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ Γ.Ν.Π.Α «Π & Α Κυριακού», Αθήνα. 
 
Εισαγωγή: Η CMV εντεροκολίτιδα μπορεί να είναι συγγενής ή συχνότερα επίκτητη. Παράγοντες που σχετίζονται μπορεί 
να είναι η προωρότητα, το χαμηλό βάρος γέννησης, η ανοσοανεπάρκεια (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής), εντεροπάθειες 
σχετιζόμενες με δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού (IPEX) ή η ΙΦΝΕ. 
Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης βρέφους με CMV κολίτιδα και πλήρη ανταπόκριση στη θεραπεία. 
Περιγραφή περιστατικού: Βρέφος θήλυ 2 μηνών παρουσιάστηκε με διαρροϊκές κενώσεις από 2ημέρου (12/ημέρα) με 
πρόσμιξη βλέννης και εμπύρετο έως 38,5οC από 24ώρου. Κατά την εισαγωγή παρουσίαζε σημεία μέτριας αφυδάτωσης 
χωρίς άλλα κλινικά ευρήματα. Ο εργαστηριακός ανέδειξε αυξημένους δείκτες φλεγμονής (WBC 16.220/μl, CRP 76 mg/L, 
PCT 0,86 ng/ml), ενώ ο υπερηχογραφικός ήπια πάχυνση και οίδημα του τοιχώματος του παχέος εντέρου και πολλαπλοί 
μεσεντέριοι λεμφαδένες. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας παρουσίαζε πολλαπλές διαρροϊκές κενώσεις αφρώδεις με 
πρόσμιξη βλέννης παρά σίτιση με στοιχειακό γάλα και ακολούθως την διακοπή σίτισης και την χορήγηση TPN, καθώς και 
τη χορήγηση iv κεφοταξίμης και μετρονιδαζόλης. Την 17η ημέρα νοσηλείας, μετά από παροδική βελτίωση, παρουσίασε 
επιδείνωση του πυρετού και κενώσεις με πρόσμιξη αίματος. Έτσι διενεργήθηκε ενδοσκόπηση πεπτικού όπου 
μακροσκοπικά είχε εικόνα κολίτιδας με οίδημα, ερυθρότητα και κατά τόπους έλκη (Εικόνα 1). Στην μικροσκοπική εξέταση 
ανευρέθηκαν πολυάριθμα έγκλειστα σωματιδίων CMV ενώ η PCR ήταν θετική τόσο σε ιστό βιοψίας όσο και στο αίμα. Η 
ασθενής έλαβε iv ganciclovir για 2 εβδομάδες και pos valganciclovir για 2,5 μήνες με άμεση βελτίωση της κλινικής εικόνας. 
Συμπέρασμα: Η CMV κολίτιδα είναι ένα αίτιο που πρέπει να σκεφτόμαστε στο χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο. 
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Θεματική Κατηγορία: Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία 
 
ΑΑ036 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΟY ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΕΡΟΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΕΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 
ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΧΡΟΝΙΟ FPIES) ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 36 ΗΜΕΡΩΝ 

Κωνσταντίνα Πατούνη, Αντώνιος Ισπανόπουλος, Θεοδώρα Μπαχού, Κατερίνα Οικονομοπούλου, Μερσύνη Μαυρίκου  

Α’ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Το σύνδρομο εντεροκολίτιδας επαγόμενο από πρωτεΐνη τροφής (FPIES) είναι μια πρόσφατα αναγνωρισμένη 
κλινική οντότητα. Πρόκειται για non ΙgE-μεσολαβούμενη μορφή τροφικής αλλεργίας που χαρακτηρίζεται από 
γαστρεντερικά συμπτώματα και διακρίνεται σε δύο κλινικούς φαινοτύπους, την οξεία μορφή και τη χρόνια μορφή, η 
οποία είναι δυσκολότερο να διαγνωσθεί. . 
Παρουσίαση περιστατικού: Βρέφος άρρεν 36 ημερών προσκομίζεται λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης βάρους σώματος 
(15 γραμμάρια/ημέρα), αναγωγών και πολλαπλών κρεμωδών κενώσεων από τη γέννηση. Δέκα ημέρες προ της 
εισαγωγής, το βρέφος ετέθη σε σίτιση με γάλα εκτεταμένης υδρόλυσης και πλήρη αποκλεισμό γαλακτοκομικών από τη 
δίαιτα της μητέρας χωρίς βελτίωση της πρόσληψης βάρους. Κατά την εισαγωγή του, το βρέφος ήταν σε καλή γενική 
κατάσταση, αιμοδυναμικά σταθερό, ενώ παρουσίαζε ωχρότητα δέρματος. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε αναιμία, 
θρομβοκυττάρωση, μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων και υποαλβουμιναιμία. O έλεγχος των κοπράνων 
για λοιμώδη αίτια ήταν αρνητικός. Το υπερηχογράφημα κοιλίας ήταν φυσιολογικό. Με την κλινική υποψία χρόνιου FPIES, 
το βρέφος ετέθη σε σίτιση με γάλα πλήρους υδρόλυσης, η οποία οδήγησε εντός εβδομάδος σε αποκατάσταση του 
ημερήσιου ρυθμού πρόσληψης βάρους και διόρθωση των παθολογικών εργαστηριακών ευρημάτων, χωρίς άλλη 
θεραπευτική παρέμβαση. Για επιβεβαίωση της διάγνωσης, έχει προγραμματιστεί δοκιμασία τροφικής πρόκλησης με γάλα. 
Συμπέρασμα: Oι κλινικές εκδηλώσεις του χρόνιου FPIES περιλαμβάνουν διαλείποντες εμέτους, διάρροιες και χαμηλό 
ρυθμό πρόσληψης βάρους και μπορούν προοδευτικά να εξελιχθούν σε αφυδάτωση και υποογκαιμία. Το πιο σημαντικό 
κριτήριο για τη διάγνωση είναι η αποδρομή των συμπτωμάτων εντός ημερών από τον αποκλεισμό των υπεύθυνων 
τροφών. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την οξεία υποτροπή των συμπτωμάτων με την επανεισαγωγή των υπεύθυνων 
τροφών. 
  



 

60ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο  119 
 

Θεματική Κατηγορία: Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία 
 
ΑΑ037 
 
ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΪΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΝΟΣΟΥ CROHN ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙ 11 ΕΤΩΝ 
 
Σπυριδούλα Σωτηρίου3, Νεφέλη Παράχου2, Μαρία Μπαλή1, Σταύρος Γεωργίου1, Ελένη Γκούτη1 
 
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου (1: Ειδικευόμενοι παιδιατρικής, 2: Επικουρική Επιμελήτρια, 3: Επιμελήτρια Β’) 
 
Εισαγωγή: Με τον όρο ΙΦΝΕ αποκαλούμε μία ομάδα χρονίων φλεγμονωδών καταστάσεων αγνώστου αιτιολογίας που 
χαρακτηρίζονται από συμμετοχή του γαστρεντερικού και διακρίνονται από συγκεκριμένα στοιχεία όπως : οικογενειακό 
ιστορικό , διακυμάνσεις στην δραστηριότητα της νόσου, καλή ανταπόκριση σε κορτικοστεροειδή και υψηλή συχνότητα 
εμφάνισης εξωεντερικών εκδηλώσεων . Αυτές αφορούν κυρίως τις αρθρώσεις , το δέρμα , τους οφθαλμούς και τη 
στοματική κοιλότητα. 
Σκοπός: Γίνεται σύντομη ανασκόπηση του περιστατικού προς έγερση της κλινικής υποψίας. 
Περιγράφεται περίπτωση κοριτσιού 11 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό που παρουσίασε σε διάστημα 2 μηνών 
υποτροπιάζουσες περιαρθρικές φλεγμονές στις ποδοκνημικές αρθρώσεις και αρθρίτιδα δεξιού γόνατος , χωρίς άλλες 
κλινικές εκδηλώσεις. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε αναιμία ,αύξηση των δεικτών φλεγμονής , ήπια τρανσαμινασαιμία 
, αύξηση της γGT  , υπεργαμμασφαιριναιμία και έλεγχο αυτοαντισωμάτων αρνητικό για ΣΕΛ , με θετικά τα ASMA , c-
ANCA και άτυπα ANCA. O έλεγχος για λοιμώδη και μεταλοιμώδη αίτια ήταν αρνητικός .Η ασθενής στη συνέχεια εμφάνισε 
αφθώδη έλκη στόματος και αιμορραγικές κενώσεις. Εγινε ενδοσκόπηση του γαστρεντερικού (γαστροσκόπηση και 
κολονοσκόπηση) που ανέδειξε ευρήματα συμβατά με νόσο του Crohn. Η ασθενής ετέθη σε ειδικό διαιτολόγιο (γάλα 
modulen) και κορτικοστεροειδή. Λόγω υποτροπής της νόσου έγινε αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής σε 
ανοσοτροποποιητικό παράγοντα (αζαθειοπρίνη). 
Συμπέρασμα: Η αρθροπάθεια των ΙΦΝΕ μπορεί να προηγείται της έναρξης των εκδηλώσεων της εντερικής νόσου ή να 
ακολουθεί. Στην πρώτη περίπτωση παιδιά μπορεί να θεωρηθούν ότι πάσχουν από Νεανική Ιδιοπαθή αρθρίτιδα, Νεανική 
Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα ή σύνδρομο οροαρνητικής αρθρίτιδας και ενθεσίτιδας, μέχρις ότου, σε μετέπειτα χρόνο, 
εμφανίσουν τις τυπικές γαστρεντερικές διαταραχές των φλεγμονωδών εντεροπαθειών. Συνήθως εκδηλώνεται ως 
περιφερική (τύπου 1 ή 2) ή ως αρθροπάθεια του αξονικού σκελετού (ιερολαγονίτιδα και/ή σπονδυλίτιδα). Οι θεραπείες 
που χρησιμοποιούνται είναι αυτών που χρησιμοποιούνται σε άλλου τύπου σπονδυλοαρθρίτιδες. 
  



 

60ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο  120 
 

Θεματική Κατηγορία: Γενετική – Μεταβολικά Νοσήματα- Διαγν. Μέθοδοι & τεχνικές 
 
ΑΑ038 
 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ BARTTER TΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ 
 
Χρήστος Λαζαρίδης, Αναστασία Μοσχοβίτη, Αφροδίτη Μπαρμπάκου, Γεωργία Φιστέ, Γεώργιος Κολοβάκης, Δημήτριος 
Κουντούρης, Ιωάννα Μαλιγιάννη, Έλενα Καραπατή, Μαριάννα Καλογρή, Κλεονίκη Μπαλτούνη, Kωνσταντίνος Κακλέας, 
Αντίνα Σάντου, Ειρήνη Ορφανού, Σταυρούλα-Ζωή Σίσκα. 
 
Α΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». 
 
Εισαγωγή: Το σύνδρομο Bartter τύπου Ι είναι μια ετερογενής ομάδα σωληναριοπαθειών. Χαρακτηρίζεται από 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές, αλκάλωση και αυξημένα επίπεδα ρενίνης και αλδοστερόνης πλάσματος. Οφείλεται σε 
διαταραχή επαναρρόφησης νατρίου-καλίου-χλωρίου στο επίπεδο του παχέος ανιόντος σκέλους της αγκύλης του Henle, 
που προκαλείται από μεταλλάξεις (ομόζυγες/σύνθετες ετερόζυγες) του γονιδίου SLC12A1 που κωδικοποιεί το 
συμμεταφορέα νατρίου-καλίου-χλωρίου ΝKCC2. 
Σκοπός: Παρουσίαση βρέφους με έκπτωση νεφρικής λειτουργίας αμέσως μετά τη γέννηση, με εμμένουσες 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές, μεταβολική αλκάλωση και νεφρασβέστωση ως επί συνδρόμου Bartter τύπου Ι. 
Υλικό/Μέθοδος: Νεογνό άρρεν με ιστορικό πολυυδραμνίου και εξαιρετικής προωρότητας, παρουσίασε τη 2η ημέρα 
ζωής (ΗΖ) έκπτωση νεφρικής λειτουργίας (Crmax:1,37mg/dl, BUN:133mg/dl), υπερουριχαιμία (12,6mg/dl), απώλεια 
άλατος, υπερασβεστιαιμία, ασβεστιουρία, πολυουρία (έως και 7,4 ml/Kg/h) και ανεπαρκή πρόσληψη βάρους.  
Αποτελέσματα: Λόγω μη βελτίωσης της κλινικοεργαστηριακής εικόνας και του ιστορικού υδραμνίου, ελέγχθηκαν τη 
12η ΗΖ οι τιμές ρενίνης (314.000 μUI/ml) και αλδοστερόνης (1394 ng/dl). Επιπροσθέτως, παρουσίασε υποκαλιαιμία και 
μεταβολική αλκάλωση, στοιχεία που αθροιστικά ενίσχυσαν την κλινική υποψία υπέρ συνδρόμου Bartter. 
Διενεργήθηκε Whole Exome Sequencing, όπου διαπιστώθηκαν 2 πιθανώς παθογόνες παραλλαγές c. 572T>A και 
c.595C>G σε ετεροζυγωτία που προκαλούν αντιστοίχως αμινοξική αντικατάσταση p.(lle191Asn) και p.(Arg199Gly) στο 
εξώνιο 4 του γονιδίου SLC12A1. 
Το βρέφος σήμερα σε ΧΗ 5 ½ μηνών (ΔΗ 2 ½), παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση και σταθεροποίηση της 
κλινικοεργαστηριακής του εικόνας. Παραμένει σε τακτική εργαστηριακή παρακολούθηση και τροποποίηση της αγωγής 
βάσει των εργαστηριακών τιμών. 
Συμπεράσματα: Το σύνδρομο Bartter τύπου Ι οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου SLC12A1. Εκδηλώνεται πρώιμα 
ήδη από τη νεογνική ηλικία. Η διάγνωση ξεκινά λόγω εργαστηριακής υποψίας και ενισχύεται επί ιστορικού προωρότητας, 
ανεξήγητου πολυυδραμνίου και αποτυχίας θρέψης. Μόνο με τη χρήση προηγμένων μοριακών τεχνικών είναι δυνατή η 
αιτιολογική διάγνωση που έχει αντίκτυπο στη διαχείριση των ασθενών, προλαμβάνοντας την ανάπτυξη επιπλοκών και 
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενετική – Μεταβολικά Νοσήματα- Διαγν. Μέθοδοι & τεχνικές 
 
ΑΑ039 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΝΗΠΙΟ ΘΗΛΥ 21 ΜΗΝΩΝ 
 
Χρυσάνθη Λαζάρου1, Μαρία Μπερικοπούλου1,Ιωάννης Τσολιάκος 1,Περικλής Μακρυθανάσης1, Αικατερίνη Ντόκου1, 
Άννα Μεσσαριτάκη1, Φώτιος Χαλιώτης1. 
 

1Γενικό Νοσοκομείο Παίδων ¨Η Αγία Σοφία¨, Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Δύο σπάνια γενετικά σύνδρομα είναι τα σ. Joubert, και σ. NALCN, τα οποία σχετίζονται με μεταλλάξεις σε 
διαφορετικά γονίδια, υπεύθυνα για βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου.                                                                                                     
Κοινά κλινικά χαρακτηριστικά τους είναι η αναπτυξιακή καθυστέρηση και σοβαρή υποτονία. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές 
διαφορές μεταξύ τους τόσο σε γενετικό, όσο και σε κλινικό επίπεδο. 
Μέθοδοι: Πρόκειται για προνήπιο θήλυ ηλικίας 21 μηνών, με σοβαρότατη υποθρεψία-απίσχναση, ιδιάζον προσωπείο και 
διαταραχές σίτισης. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά συνοδεύονταν από σοβαρή υποτονία κορμού-κεφαλής, αναπτυξιακή 
καθυστέρηση και ιστορικό μεγαλύτερου παιδιού στην οικογένεια με παρόμοια χαρακτηριστικά. 
Αποτελέσματα: Με την εισαγωγή του παιδιού πραγματοποιήθηκε εκτενής εργαστηριακός έλεγχος , 
συμπεριλαμβανομένου γονιδιακού ελέγχου (Whole Exome Sequencing),του οποίου τα αποτελέσματα ανέδειξαν 
ομοζυγωτία για το γονίδιο AHI1, που συνδέεται με την έκφραση του συνδρόμου Joubert, και ομοζυγωτία για το γονίδιο 
NALCN, που σχετίζεται με την έκφραση του αντίστοιχου συνδρόμου. Κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης νοσηλείας του 
τοποθετήθηκε γαστροστομία λόγω αδυναμίας κατάποσης, παρουσίασε πολλαπλές ουρολοιμώξεις και επεισόδιο 
μικροβιαιμίας, έλαβε διουρητικά λόγω εμμένουσας υπερασβεστιουρίας και χορηγήθηκε  Ο2 τη νύχτα λόγω επεισοδίων 
άπνοιας και παθολογικής νυχτερινής οξυμετρίας.  
Συμπέρασμα: Η αναφορά αυτής της περίπτωσης αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κλινικού παιδιάτρου για την 
έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση παιδιών με ιδιόμορφα κλινικά χαρακτηριστικά και ανεπαρκή πρόσληψη βάρους 
σώματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής  των μικρών ασθενών.  
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Θεματική Κατηγορία: Γενετική – Μεταβολικά Νοσήματα- Διαγν. Μέθοδοι & τεχνικές 
 
ΑΑ040 
 
ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΜΑΚΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΝΟΟΝΑΝ-LIKE – 
ΧΑΛΑΡΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ 
 
Αγγελική Μουδάκη1, Αναστασία Πολυτάρχου1, Ιωάννης Βασιλάκης2, Maria-Roser Pons3, Ελισσάβετ Γεωργιάδου1, 
Ευαγγελία Λυκοπούλου1 

 

1Α΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων ´´Η Αγία Σοφία´´, Αθήνα 
2Μονάδα Ενδοκρινολογίας Μεταβολισμού και Διαβήτη Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων 
¨Η Αγία Σοφία¨, Αθήνα 
3Μονάδα Παιδονευρολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,  
 
Νοσοκομείο Παίδων ¨Η Αγία Σοφία¨, Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Το σύνδρομο Noonan-like-χαλαρών-αναγεννητικών μαλλιών (NS/LΑH) χαρακτηρίζεται από φαινότυπο 
Noonan [μακροκεφαλία, υπερτελορισμό, καρδιαγγειακές (βαλβιδοπάθειες, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια)– 
αιματολογικές διαταραχές] με κοντό ανάστημα, διάσπαση προσοχής και εξωδερμικές ανωμαλίες. Συγκεκριμένα, 
διαταράσσεται η ανάπτυξη θυλάκου της τρίχας με αποτέλεσμα αραιές εύθραυστες τρίχες. Οφείλεται σε αυτοσωματική 
επικρατής μετάλλαξη γονιδίου που εκφράζει την πρωτεΐνη SHOC2 και ενεργοποιεί το RAS/MARK μονοπάτι.  
Σκοπός: Περιγραφή δύο φαινοτύπων με NS/LΑH 
Υλικό-Μέθοδος-Αποτελέσματα: Περίπτωση 1η:Νεογνό θήλυ 12ημερών νοσηλεύτηκε σε ΜΕΝΝ λόγω αδυναμίας 
λήψης τροφής. Γενετικός έλεγχος για σύνδρομο Noonan ήταν τότε αρνητικός. Στη συνέχεια λόγω άρνησης λήψης τροφής 
τοποθετήθηκε γαστροστομία που φέρει μέχρι σήμερα. Με την πάροδο του χρόνου, εμφανίστηκαν εξωδερμικές 
ανωμαλίες όπως δυστροφία νυχιών, λεπτά, αραιά μαλλιά και ξηρό άτριχο, σκούρο δέρμα. Παρά τις αναπτυξιακές 
δυσκολίες παρακολουθεί κανονικό σχολείο με παράλληλη στήριξη και έχει φυσιολογικές κοινωνικές δεξιότητες. Η 
διάγνωση τέθηκε σε ηλικία 8χρόνων μέσω Whole Exome Sequencing (WES) με denovo μετάλλαξη c.4A>G(p.Ser2Gly) 
στο γονίδιο SHOC2. Σε ηλικία 9ετών παρουσίασε σπασμούς με εστιακές ανωμαλίες στο HEΓ. 
Περίπτωση 2η:Βρέφος θήλυ 4μηνών παραπέμπεται λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης βάρους. Προηγήθηκαν νοσηλείες στις 
οποίες τέθηκε σε ομεπραζόλη και σίτιση μέσω ρινογαστρικού καθετήρα. Το βρέφος παρουσιάζει ΒΣ<<5ηΕΘ, 
μακροκεφαλία, ήπια υποτονία, λεπτές αδύνατες τρίχες, αγενεσία χοληδόχου κύστης, ήπια υπερτροφία μεσοκοιλιακού 
διαφράγματος, διεύρυνση υπαραχνοειδών χώρων. Λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης βάρους τέθηκε σε υπερθερμιδική 
διατροφή και στη συνέχεια τοποθετήθηκε γαστροστομία που φέρει μέχρι σήμερα. Σε WES διαπιστώθηκε denovo 
μετάλλαξη c.4A>G(p.Ser2Gly) στο γονίδιο SHOC2. 
Συμπεράσματα: Μέχρι στιγμής, έχουν περιγραφεί λίγοι ασθενείς με NS/LAH και φαινότυπος του συνδρόμου μένει 
ακόμη να οριοθετηθεί. Η θεραπεία είναι εξατομικευμένη και ποικίλει ανάλογα με τη βαρύτητα των εκδηλώσεων. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενετική – Μεταβολικά Νοσήματα- Διαγν. Μέθοδοι & τεχνικές 
 
ΑΑ041 
 
ΝΟΣΟΣ POMPE ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 
 
Θεοδώρα Ξανθάκη1, Σοφία Λουκοπούλου2, Αγγελική Μουδάκη1, Δήμητρα Γεωργιάδη1, Ελισσάβετ Γεωργιάδου1, 
Ευαγγελία Λυκοπούλου1 
 

1 A’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
2 Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η νόσος Pompe (Γλυκογoνίαση τύπου 2) αποτελεί σπάνια (συχνότητα:1/40000 γεννήσεις) αυτοσωματική 
υπολειπόμενη διαταραχή που προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικοποιεί την όξινη α-1,4-γλυκοσιδάση. 
Διακρίνονται τρεις τύποι: Κλασσική ή βρεφική μορφή με πρώτη εκδήλωση την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, μη 
κλασσική βρεφική και όψιμη μορφή. 
Σκοπός: Περιγραφή βρέφους με κλασσική νόσο Pompe διαγνωσμένο σε ηλικία 4 μηνών με σύγχρονη έναρξη ενζυμικής 
υποκατάστασης. 
Υλικό–Μέθοδος: Πρόκειται για βρέφος 4 μηνών με ήπια υποτονία που γεννήθηκε μετά από δίδυμη κύηση διάρκειας 
36εβδομάδων με ΒΓ:1780g(IUGR). Στη νεογνική ηλικία διαπιστώθηκε σοβαρού βαθμού υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 
και ετέθη αγωγή με προπρανολόλη και καπτοπρίλη. 
Από το οικογενειακό ιστορικό προκύπτει πως ο πατέρας εμφανίζει αριστερό κολποκοιλιακό αποκλεισμό και είχε ελεγχθεί 
με αλληλούχηση εξωνίων όλου του γονιδιώματος(WES). 
Με τη διάγνωση της μυοκαρδιοπάθειας στο βρέφος επαναξιολογήθηκαν τα δεδομένα αλληλούχησης του πατέρα και 
αναδείχθηκε φορεία μετάλλαξης για νόσο Pompe.  
Ακολούθησε WES στο βρέφος και διαπιστώθηκε πως ήταν διπλός ετεροζυγώτης μεταλλάξεων του γονιδίου 
GAA(C.925G>A και C.1293-1312del) υπεύθυνες για τη νόσο Pompe βρεφικού τύπου. 
Αποτελέσματα: Η ενζυμική δραστηριότητα της όξινης άλφα γλυκοσιδάσης(GAA) του βρέφους ήταν πολύ χαμηλή 
συμβατή με τη διάγνωση. Η παρουσία, ωστόσο, ενδογενούς πρωτεΐνης (CRIM:θετικό) επέτρεψε την έναρξη ενζυμικής 
υποκατάστασης με μικρή πιθανότητα ανάπτυξης αντισωμάτων IgG έναντι του ενζύμου.  
2 μήνες μετά την έναρξη της αγωγής διαπιστώνεται σημαντική βελτίωση της υπερτροφίας του μυοκαρδίου και των 
ΗΚΓραφικών αλλοιώσεων. 
Συμπεράσματα: Στην βρεφική νόσο Pompe η άμεση έναρξη αγωγής με αλγλυκοσιδάση-άλφα οδηγεί στην καθυστέρηση 
της εξέλιξης της νόσου βελτιώνοντας σε σύντομο χρόνο την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια χωρίς, ωστόσο, σημαντική 
επίδραση στους σκελετικούς μυς και τη νοσηρότητα. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενετική – Μεταβολικά Νοσήματα- Διαγν. Μέθοδοι & τεχνικές 
 
ΑΑ042 
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙΙΒ ME ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΞΩΝΙΩΝ (WES) 
 
Δανάη Σοφιανού-Πετράκη1, Ελισσάβετ Γεωργιάδου1, Αγγελική Μουδάκη1, Νικολέττα Φλωροπούλου1 , Βασιλική 
Δερμιτζόγλου2, Ευαγγελία Λυκοπούλου1 
1Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
2Ακτινολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου ΙΙΙB (MPS IIIB,Sanfillipo B) είναι λυσοσωμιακό νόσημα οφειλόμενο σε 
δυσλειτουργία της άλφα-Ν ακετυλογλυκοζαμινιδάσης που κωδικοποιείται από το γονίδιο NAGLU, μεταβιβαζόμενη με 
υπολειπόμενη κληρονομικότητα. Δύσκολο να γίνει διάκριση των 4 τύπων MPS III με βάση κλινικά ευρήματα. 

Επηρεάζει το ΚΝΣ (αναπτυξιακή παλινδρόμηση, κινητικές-συμπεριφοριακές διαταραχές), και λιγότερο τον σκελετό 
(πολλαπλή δυσόστωση). Σταδιακά οι ασθενείς χάνουν γλωσσικές και κινητικές ικανότητες καταλήγοντας συνήθως την 
2η δεκαετία της ζωής. Η θεραπευτική διαχείριση, συμπτωματική και υποστηρικτική, απαιτεί διεπιστημονική ομάδα για 
την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. 

Σκοπός: Περιγραφή φαινότυπου-γονότυπου ασθενούς με MPS ΙΙΙΒ. 

Υλικό – Μέθοδος: Αγόρι 41/2 ετών με ψυχοκινητική καθυστέρηση, υπερκινητικότητα και διαταραχή συμπεριφοράς, 
παραπέμφθηκε για επιβεβαίωση διάγνωσης, που προέκυψε από αλληλούχιση εξωνίων (WES), επιλεγμένη λόγω 
συγγένειας γονέων κι έλλειψης συγκεκριμένης προδιάγνωσης. 

Αποτελέσματα: Στο ιστορικό αναφέρονται συχνές λοιμώξεις αναπνευστικού κι αναπτυξιακή έκπτωση. Διαπιστώθηκαν 
δυσμορφικά χαρακτηριστικά, ηπατο–σπληνομεγαλία, σύγκαμψη αγκώνων-γονάτων και ακτινολογικά αποπλάτυνη 
μακρών οστών και κυλινδροποίηση μεταφύσεων. 

Η απέκκριση θειϊκής χονδροϊτίνης και θειϊκής ηπαράνης στα ούρα ήταν αυξημένη και η ενζυμική δραστηριότητα των 
λευκοκυττάρων επιβεβαίωσε τη διάγνωση με ανεπάρκεια της άλφα-Ν ακετυλογλυκοζαμινιδάσης (0,2 nmol/mL/h). 

Το WES ανέδειξε ετεροζυγωτία στους γονείς και ομοζυγωτία σε 2 από τα 3 αδέλφια, όσον αφορά στη μετάλλαξη 
c.1876C>Tp.Arg26* στο γονίδιο NAGLU. 

Συμπεράσματα: Οι ΜPS ΙΙΙ διαγιγνώσκονται με ανάλυση ενζύμων λευκοκυττάρων κι ακολουθεί γονιδιακή επιβεβαίωση. 
Η  περίπτωσή μας είναι ένα παράδειγμα διάγνωσης από γονότυπο σε φαινότυπο και αναδεικνύει ότι,  παρά την 
τεχνολογία, το καλό ιστορικό και η κλινική εξέταση συμβάλλουν ουσιαστικά. Η έγκαιρη διάγνωση είναι επίσης ζωτικής 
σημασίας για τη γενετική συμβουλευτική σε οικογένειες που διατρέχουν κίνδυνο. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενετική – Μεταβολικά Νοσήματα- Διαγν. Μέθοδοι & τεχνικές 
 
ΑΑ043 
 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ KOOLEN-DE VRIES ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 
 
Σοφία Χάντε1, Χρήστος Λαζαρίδης1, Αγγελική Μουδάκη1, Αναστασία Πολυτάρχου1, Ελισσάβετ Γεωργιάδου1, Ευαγγελία 
Λυκοπούλου1 

 
1Α΄Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 
«Η Αγία Σοφία», Αθήνα. 
 
Εισαγωγή: Το σύνδρομο Koolen-de Vries (KdVS) είναι σπάνια γενετική διαταραχή, φαινοτυπικά ετερογενής, 
χαρακτηρίζεται από μορφολογικά χαρακτηριστικά προσώπου, αναπτυξιακή καθυστέρηση πρώïμης έναρξης, υποτονία, 
μέτρια διανοητική αναπηρία, επιληψία και ανωμαλίες καρδιάς, νεφρών, ουροποιητικού, οστών, ΚΝΣ, οφθαλμών. 
Προκαλείται από μετάλλαξη στο γονίδιο KANSL1 ή μικροδιαγραφή στο χρωμόσωμα 17 (17q21.31) που περιλαμβάνει το 
KANSL1, με επίπτωση της διαγραφής να είναι 1/55.000 άτομα. Μεταβιβάζεται με αυτοσωμικό επικρατή χαρακτήρα, με 
τις περισσότερες μεταλλάξεις να είναι de novo. 
Σκοπός: Παρουσιάζεται περίπτωση συνδρομικής κρανιοσυνοστέωσης, συνδυασμένη με δυσμορφισμό προσώπου και 
αναπτυξιακή καθυστέρηση, στοιχεία που οδήγησαν σε επιβεβαιωμένη διάγνωση του συνδρόμου KdVS, με ανάλυση όλων 
των εξωνίων του γονιδιώματος (WES). 
Υλικό και Μέθοδοι: Κορίτσι 5 μηνών με ιστορικό αμφοτερόπλευρης υδρονέφρωσης παραπέμφθηκε λόγω 
κρανιοσυνοστέωσης. Πρόκειται για πρωτοτόκο παιδί τελειόμηνης κύησης, ελεύθερο περιγεννητικό ιστορικό και καλή 
σωματική ανάπτυξη (50η ΕΘ). 
Αποτελέσματα: Από την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκαν μορφολογικά χαρακτηριστικά προσώπου, 
τριγωνο/δολιχοκεφαλία, κρανιοσυνοστέωση μετωπιαίας και οβελιαίας ραφής, υποτονία, αδυναμία στήριξης κεφαλής. 
Στην αξιολόγηση καρδιάς και οφθαλμών δεν ανιχνεύθηκαν παθολογικά ευρήματα. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική 
επέμβαση κρανιοπλαστικής άμεσα και ακολούθησε πρόγραμμα φυσιοθεραπείας. 
Το WES ανίχνευσε σε ετεροζυγωτία το έλλειμμα c. 1849-26_1871del στο γονίδιο KANSL1, παραλλαγή που δεν είχε 
αναφερθεί μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία.  
Συμπεράσματα: Tο KdVS είναι σπάνια ασθένεια που πρέπει να συμπεριληφθεί στη διαφορική διάγνωση ασθενών με 
αναπτυξιακή και νοητική καθυστέρηση με ή χωρίς δυσμορφίες και κρανιοσυνοστέωση. Η διαγνωστική αξία του WES έχει 
αποδειχθεί επιτυχημένη σε γενετικές καταστάσεις πρώïμης έναρξης. Η σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης, επιτρέπει την 
αιτιολογική διάγνωση, την έγκαιρη αντιμετώπιση των πιθανών συννοσηροτήτων και τη γενετική συμβουλευτική της 
οικογένειας. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ044 
 
ΕΦΗΒΟΣ ΜΕ ΝΟΣΟ WILSON 
 
Μαρία Αρκουμάνη1, Αίγλη Ζέλλου2, Ελισσάβετ Γεωργιάδου1, Αγγελική Μουδάκη1, Aλεξάνδρα Παπαδοπούλου2, 
Ευαγγελία Λυκοπούλου1 

 

1Α΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων ’’Η Αγία Σοφία’’ Αθήνα 
2Μονάδα Γαστρεντερολογίας Ηπατολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων ’’Η Αγία 
Σοφία’’ Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η νόσος Wilson (WD) είναι αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονομική νόσος με επιβλαβή συσσώρευση Cu 
σε ήπαρ-εγκέφαλο-κερατοειδή και παρουσίαση ασυμπτωματική έως εξέλιξη σε κίρρωση σε νεαρή ηλικία. Η διάγνωση 
βασίζεται σε συνδυασμό κλινικών-εργαστηριακών ευρημάτων και γενετικών εξετάσεων, ενώ στους εφήβους υπάρχουν 
σημεία και συμπτώματα χρόνιας ηπατικής νόσου Η πρόγνωση της κίρρωσης που σχετίζεται με το WD είναι πολύ καλή 
και η κατάλληλη θεραπεία μπορεί να ομαλοποιήσει τα ευρήματα. 
Σκοπός: Περιγραφή εφήβου με WD και αρχόμενη κίρρωση. 
Υλικό-Μέθοδος: Έφηβος 15χρόνων με BMI: 85-90η ΕΘ παραπέμφθηκε λόγω υπερτρανσαμινασαιμίας από 6μήνου που 
αποδόθηκε αρχικά σε πρωτοπαθή EBV λοίμωξη. Απεικονιστικά είχε διαπιστωθεί λιπώδης διήθηση του ήπατος 
υπερηχογραφικά και ανομοιογένεια του ήπατος με οζόμορφες αλλοιώσεις στην MRI.   
Αποτελέσματα: Η βασική διαγνωστική προσέγγιση με σερουλοπλασμίνη ορού <5 mg/dl και 24ωρη απέκκριση χαλκού 
ούρων >100 μg/24 ώρες ήταν τυπική για WD με επιπρόσθετη παράταση του χρόνου προθρομβίνης ≥ 15 sec. Η 
ελαστογραφία με τιμή ελαστικότητας 10.6 kPa ήταν ενδεικτική σοβαρής ίνωσης. Η ανίχνευση δύο παθολογικών 
μεταλλάξεων στο γονίδιο ATP7B p.Leu282ProfsTer2 και p.Val845SerfsTer28 υποστήριξε τη διάγνωση. Δακτύλιος Kayser-
Fleischer δεν ανιχνεύθηκε και η MRI κεφάλου ήταν φυσιολογική. Η έναρξη θεραπείας με D-πενικιλλαμίνη αποδείχθηκε 
αποτελεσματική στην ομαλοποίηση του χρόνου προθρομβίνης εντός τριμήνου. 
Συμπεράσματα: Σε εφήβους με αυξημένο BMI ή παιδιά <10χρόνων με λιπώδη διήθηση του ήπατος, η WD πρέπει να 
αποκλειστεί καθώς η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος είναι λιγότερο πιθανή. Η περίπτωσή μας υπογραμμίζει τη 
σημασία αυξημένης κλινικής υποψίας για WD ώστε ο ασθενής να επωφεληθεί από αποτελεσματικές και δια βίου θεραπείες 
πριν οδηγηθεί σε κρίσιμο στάδιο ηπατικής νόσου.  
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ045 
 
ΚΗΛΙΔΕΣ CAFÉ AU LAIT ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Ηλίας Γεωργιάδης, Αικατερίνη Ντόκου, Άννα Μεσσαριτάκη 
 
Νοσοκομείο Παίδων ¨Η Αγία Σοφία¨, Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Οι κηλίδες café au lait συχνή φυσιολογική παραλλαγή του υγειούς δέρματος σε νεογνά παιδιά και ενήλικες. 
Πρόκειται για κηλίδες ανοιχτού καφέ χρώματος οι οποίες ανευρίσκονται στη νεογνική περίοδο ή αργότερα. Εάν και συχνά 
καλοήθεις όταν παρουσιάζονται σε αυξημένο αριθμό (>6) ή άτυπη μορφολογία εγείρεται η υποψία υποκείμενου 
νοσήματος.  
Σκοπός: Σκοπός της παρουσίασης είναι η περιγραφή περιστατικού και η ευαισθητοποίηση του παιδιάτρου για διενέργεια 
διερεύνησης όταν αναγνωρίζονται πολλαπλές café au lait κηλίδες κατά την κλινική εξέταση των παιδιών.  
Υλικό-Μέθοδος: Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τον ιατρικό φάκελό του παιδιού.  
Αποτελέσματα: Πρόκειται για βρέφος θήλυ 21/2 μηνών το οποίο παραπέμφθηκε στην κλινικής μας λόγω αναφερόμενης 
μειωμένης λήψης τροφής από 15ημέρου χωρίς συνοδά συμπτώματα. Το βρέφος βρισκόταν σε καλή γενική κατάσταση, 
παρουσίαζε ικανοποιητική πρόσληψη βάρους ενώ από την κλινική εξέταση προβλημάτισε η παρουσία πολλαπλών café 
au lait κηλίδων (~15) στο δέρμα. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης δερματολόγου εστάλη έλεγχος για γενετική ανάλυση για 
πιθανή νευροινωμάτωση από τον οποίο αναγνωρίστηκε η παθογόνος γενετική αλλαγή ΝΜ_001042492.2: c.288+5G>A 
στο γονίδιο NF1. Επιπλέον έγινε υπέρηχος κοιλίας, καρδιολογική, νευρολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση χωρίς 
παθολογικά ευρήματα. Το βρέφος συνεχίζει παρακολούθηση σε ειδικό κέντρο νευροδερματικών νοσημάτων.  
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά η παρουσία πολλαπλών κηλίδων café au lait μπορεί να θέσουν την υποψία 
υποκείμενων νοσημάτων. Το οικογενειακό ιστορικό, ο αριθμός, η εντόπιση και η μορφολογία τους είναι μερικά από τα 
στοιχεία που καθοδηγούν στην επιλογή των ασθενών που χρήζουν γενετικής εκτίμησης και περαιτέρω διερεύνησης.  
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ046 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΚΑΙ ΡΑΙΒΟΚΡΑΝΟ 
 
Ελένη Δημουλά1, Φωτεινή Κολοβού1, Κωνσταντίνα Ζάρρα1, Άννα Ζήση1, Χρήστος Κουτσόπουλος1, Χριστίνα Μπάρκα1 

 

1Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδίτσα 
 
Εισαγωγή: Το ραιβόκρανο αποτελεί κλινική εκδήλωση ποικίλων ιατρικών καταστάσεων. Στη διαφορική διάγνωση πέραν 
των συγγενών αιτίων, συμπεριλαμβάνονται το τραύμα, τα νευρολογικά και τα λοιμώδη αίτια με την τραχηλική 
λεμφαδενοπάθεια και το οπισθοφαρυγγικό απόστημα να είναι τα συχνότερα.  
Σκοπός: Περιγραφή περιστατικών με ραιβόκρανο και τραχηλική διόγκωση λόγω αποστήματος. 
Περιγραφή περιπτώσεων: Κορίτσι 4 ετών προσήλθε λόγω επώδυνης τραχηλικής διόγκωσης ΑΡ με ραιβόκρανο και 
εμπύρετο έως 39 από 2ημέρου. Παρουσίαζε διογκωμένες αμυγδαλές άμφω με ασύμμετρη προβολή της ΑΡ προς τη μέση 
γραμμή. Από τον ε/ε  διαπιστώθηκαν  WBC: 37.300 K/μL, CRP: 33 mg/dl και ΤΚΕ 105mm. Στην CT τραχήλου-σπλαχνικού 
κρανίου που διενεργήθηκε παρατηρήθηκε εικόνα αποστηματικής συλλογής όπισθεν της ΑΡ αμυγδαλής. 
Στη 2η περίπτωση κορίτσι 12 ετών προσήλθε λόγω τραχηλικής διόγκωσης ΑΡ με ραιβόκρανο και ωτόρροια ΑΡ από 
ημερών. Από την αντικειμενική εκτίμηση παρουσίαζε επώδυνη σκληρή διόγκωση οπίσθιου τραχηλικού τριγώνου, 
φθειρίαση τριχωτού κεφαλής και ωτόρροια ΑΡ (Pseudomonas aeruginosa). Είχε αυξημένους δείκτες φλεγμονής και ήταν 
Covid-19 (+). Στην CT τραχήλου παρατηρήθηκε εικόνα αποστηματοποιημένου μορφώματος ΑΡ τραχηλικής χώρας, 
μαστοειδίτιδα και πολλαπλοί διογκωμένοι λεμφαδένες σύστοιχα. 
Και δύο περιστατικά ετέθησαν σε ΙV α/β αγωγή και διακομίστηκαν σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο όπου συνεχίστηκε η 
αντιμικροβιακή αγωγή και έγινε χειρουργική παροχέτευση του αποστήματος στην πρώτη περίπτωση και τυμπανοκέντηση 
στη δεύτερη με επακόλουθη κλινική και εργαστηριακή βελτίωση. 
Συμπέρασμα: Το ραιβόκρανο, ιδίως όταν συνοδεύεται από φλεγμαίνουσα τραχηλική διόγκωση, χρήζει διερεύνησης για 
να γίνει η εγκαίρως η διάγνωση αποστήματος το οποίο μπορεί να συνυπάρχει και να απαιτεί αντιμικροβιακή αγωγή και 
πιθανώς και χειρουργική παροχέτευση. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ047 
 
ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΣΕ ΕΦΗΒΗ 13 ΕΤΩΝ 
 
Ευγενία Ζησίμου1, Βαρβάρα Ασκητή2, Κωνσταντίνα Πατούνη1, Ευαγγελία Γκολέ2, Φωτεινή Βαγιανού3, Όλγα Βουγιούκα,  
Ανδρομάχη Μητσιώνη2,  Δημήτριος Δελής1,  Μερσύνη Μαυρίκου1 

 
1. Α’ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» 
2. Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»  
3. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδιών, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» 

 
Εισαγωγή: Η κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (GPA, πρώην νόσος Wegener) ανήκει μαζί με την μικροσκοπική 
πολυαγγειίτιδα και την ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα στις ANCA (αντισώματα κατά του 
κυτταροπλάσματος  των ουδετερόφιλων) σχετιζόμενες αγγειίτιδες. Χαρακτηρίζεται από φλεγμονή και νέκρωση των 
μικρών κυρίως αγγείων και εκδηλώνεται με πολυσυστηματική προσβολή (συχνότερα ανώτερο αναπνευστικό, πνεύμονες, 
νεφροί).  
Σκοπός: H περιγραφή περίπτωσης GPA σε έφηβη.  
Περιγραφή περιστατικού: Έφηβη 13 ετών διακομίζεται από περιφερικό νοσοκομείο λόγω πνευμονικής αιμορραγίας, 
αναπνευστικής δυσχέρειας, αναιμίας (Hb:4,5 g/dl), οξείας νεφρικής βλάβης και αυξημένων δεικτών φλεγμονής. Από 
διμήνου αναφέρεται εμμένουσα οξεία μέση ωτίτιδα με ρήξη τυμπανικού υμένα δεξιά, από μηνός βήχας, επεισόδια 
αιμόπτυσης, ρινορραγίας, ανορεξία και καταβολή. Στη CT θώρακος διαπιστώθηκαν πολλαπλές αμφοτερόπλευρες 
διηθήσεις, η CT εγκεφάλου-κοιλίας ήταν φυσιολογική. Λόγω αιμοδυναμικής αστάθειας, πνευμονικής αιμορραγίας και 
ταχέως εξελισσόμενης σπειραματονεφρίτιδας, αντιμετωπίστηκε αρχικά στη ΜΕΘ. Με πιθανή διάγνωση ANCA 
σχετιζόμενης αγγειίτιδας ή σ. Goodpasture έγιναν πλασμαφαιρέσεις και χορηγήθηκαν IVIG, ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης 
και πρεδνιζολόνη p.os με σταδιακή βελτίωση της κλινικής και εργαστηριακής εικόνας. Με τα αποτελέσματα του 
εργαστηριακού ελέγχου [αντισώματα c-ANCA (+), αύξηση anti-PR3 και anti-GBM (-)] και τελική διάγνωση GPA τέθηκε 
σε αγωγή με ριτουξιμάμπη και κορτικοστεροειδή σε σταδιακή μείωση. Η βιοψία νεφρού επιβεβαίωσε τη διάγνωση ANCA 
αγγειίτιδας με χρόνιες αλλοιώσεις. Εξήλθε ασυμπτωματική, χωρίς παθολογικά κλινικά ευρήματα πλήν βαρηκοΐας άμφω. 
Συμπεράσματα: Η GPA αποτελεί σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρα νόσο. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα 
και την ανίχνευση c-ANCA αντισωμάτων στον ορό. Με την ανοσοκατασταλτική θεραπεία επιτεύχθηκε πλήρης ύφεση της 
νόσου στην ασθενή μας, ωστόσο η πρόγνωση παραμένει επιφυλακτική λόγω των ιστολογικών ευρημάτων. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ048 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ 7,5 ΕΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MARFAN, ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΥΠΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΤΑΣΙΑ ΣΚΛΗΡΑΣ 
ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 
 
 Αντώνιος Ισπανόπουλος1, Αικατερίνη Οικονομοπούλου1, Μαρία Χατζηψάλτη1, Γεώργιος Μαρκογιαννάκης2, Βασιλική 
Ζιάκα3, Δημήτριος Δελής1, Ανδριανή Βαζαίου1 
 
1. Α’ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού”             
2. Νευροχειρουργικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού”                                      
3. Νευρολογικό τμημα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού” 
 
Εισαγωγή:  Το σύνδρομο Marfan είναι μία κληρονομική διαταραχή του συνδετικού ιστού. H μεμβράνη του νωτιαίου 
μυελού επηρεάζεται συχνά. Η εκτασία της σκληράς μήνιγγας λόγω αποδυνάμωσης του συνδετικού ιστού που περιβάλλει 
το νωτιαίο μυελό μπορεί να υφίσταται χωρίς να προκαλεί κάποιο σύμπτωμα. Εμφανίζεται κυρίως στην οσφυιερά μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο στη μέση, στα πόδια, νευρολογικά συμπτώματα κάτω 
άκρων και πονοκέφαλους, τα οποία συνήθως υφίονται όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση.  
Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης κοριτσιού με σύνδρομο Marfan, και συμπτωματολογία ορθοστατικής κεφαλαλγίας 
λόγω ενδοκράνιας υπότασης σε έδαφος εκτασίας σκληράς μήνιγγας και λοίμωξης Covid-19. 
Παρουσίαση περιστατικού: Κορίτσι 7,5 ετών με σύνδρομο Marfan διακομίστηκε στην κλινική λόγω πολλαπλών 
εμέτων , μετωπιαίας κεφαλαλγίας και αυχεναλγίας κυρίως κατά την έγερση. Εκ του απεικονιστικού ελέγχου με MRI 
προέκυψε πάχυνση και σκιαγραφική ενίσχυση της σκληράς μήνιγγας του εγκεφάλου και της ΣΣ, προβολή της δεξιάς 
παρεγκεφαλιδικής αμυγδαλής στο επίπεδο του ινιακού τρήματος, προς τα κάτω προβολή του σπληνίου του μεσολοβίου 
και παρουσία λεπτομηνιγγικής σκιαγραφικής ενίσχυσης στην περιοχή του κατώτερου νωτιαίου μυελού. Λόγω συνοδού 
εμπυρέτου ελήφθη PCR SARS Cov-2 το οποίο ήταν θετικό. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας παρουσίασε συμπτώματα 
συμβατά με ενδοκράνια υπόταση. Έλαβε ενδοφλέβια ενυδάτωση και τοποθετήθηκε σε θέση Trendelenburg με σταδιακή 
ύφεση της συμπτωματολογίας. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε οριζόντια και σταδιακά σε καθιστή θέση. Από την 15η 
ημέρα νοσηλείας έγινε έναρξη κινητοποίησης. 
Συμπέρασμα: Η εκτασία της σκληράς μήνιγγας σε συνδυασμό με την λοίμωξη από Covid-19 προκάλεσε συμπτώματα 
ενδοκράνιας υπότασης τα οποία υφέθηκαν με ενυδάτωση και τοποθέτηση σε θέση Trendelenburg. 
 
Βιβλιογραφία                                   
Andrea Pichott et al. “Dural ectasia and intracranial hypotension in Marfan syndrome” pediatr. vol 91 no. 4 Santiago 
Aug. 2020. 
  



 

60ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο  131 
 

Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ049 
 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 
 
Λουκία Ιωαννίδου1, Χαρά Τζαβάρα2, Κυριακούλα Μεράκου3, Αλκιβιάδης Βατόπουλος3 

 
1. 2η Τ.ΟΜ.Υ. Ζωγράφου, 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής 
2. Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
3. Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 
Εισαγωγή: Το κλείσιμο των σχολείων κατά την πανδημία εφαρμόστηκε ως μέτρο αναχαίτισης των επιδημικών κυμάτων. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να αποτυπωθούν οι αντιλήψεις και οι παράπλευρες συνέπειες κατά την εφαρμογή 
του μέτρου.    
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα (Ν=250) αποτέλεσαν γονείς μαθητών εγγεγραμμένων σε δομή Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου και για τη 
στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 20.0. 
Αποτελέσματα: H πλειοψηφία των συμμετεχόντων (72,7%) κατανόησε την αναγκαιότητα του μέτρου, κυρίως όταν 
υπήρχε ευπαθές άτομο στην οικογένεια. Το 53,1% θεώρησε το μέτρο αποτελεσματικό στην προστασία της υγείας των 
μαθητών ενώ μικρότερο ποσοστό (47,4%) το έκρινε αποτελεσματικό στον έλεγχο της πανδημίας. Κατά την παραμονή 
στο σπίτι, η επιβάρυνση της υγείας των παιδιών αφορούσε κυρίως κοινωνικές (84,8%), ψυχικές (75,9%) και λιγότερο 
σωματικές (69%) παραμέτρους, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες ο αντίκτυπος φάνηκε μεγαλύτερος (p<0,001). Κύρια 
αίτια σωματικής επιβάρυνσης ήταν η αδυναμία άσκησης (86,1%) και η αλλαγή του προγράμματος ύπνου (69,6%). Τα 
νοικοκυριά επίσης επιβαρύνθηκαν οικονομικά στο 56,1%. Πάνω από το ένα τρίτο των γονέων (37,3%) έλαβαν άδεια 
«ειδικού σκοπού» για τη φύλαξη των παιδιών, κυρίως γονείς με παιδιά δημοτικού (p<0,001) αλλά και  υγειονομικοί 
(p<0,001). Όσον αφορά τα παιδιά δημοτικού η εργασία των γονέων επηρεάστηκε περισσότερο (p=0,011), ήρθαν σε 
συχνότερη επαφή με τους παππούδες (p<0,001), ενώ υπήρξε μεγαλύτερη επιβάρυνση για την υποστήριξη της 
τηλεκπαίδευσης.  
Συμπεράσματα: Το κλείσιμο των σχολείων επέφερε περισσότερες συνέπειες σε νοικοκυριά με παιδιά δημοτικού και 
μελλοντικά ίσως θα πρέπει να υποστηρίζεται η δια ζώσης εκπαίδευση στην ηλικιακή αυτή ομάδα.  
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ050 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΥΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΑΝΥΔΡΩΤΙΚΗ ΕΞΩΔΕΡΜΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ 
 
Σταυρούλα Καδδίτη¹, Μαρία Τσάμπρα¹,Κοσμάς Κοτσώνης¹,Τατιάνα Αλεξάνδροβα¹,Κωνσταντίνος Ζάχος¹ 
 
1. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”,Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Βρέφος θήλυ 5μηνών προσκομίζεται αρχικώς από τους οικείους του λόγω εμπυρέτου από 7ημέρου ανά 
12ωρο έως 38,1C Κατά την διάρκεια της 29ήμερης νοσηλείας     ως επί διερεύνησης παρατεινόμενου εμπυρέτου, τόσο 
από την κλινική παρατήρηση όσο και από την λήψη του ιστορικού, τίθεται ισχυρή υποψία ανυδρωτικής εξωδερμικής 
δυσπλασίας. 
Σκοπός: Παρουσίαση της διαχείρισης βρέφους με παρατεινόμενο εμπύρετο του οποίου ο έλεγχος για λοιμώξεις, 
ανοσοανεπάρκεια, κακοήθειες, αυτοάνοσα και αιματολογικά νοσήματα ήταν αρνητικός. 
Μέθοδος αξιολόγησης: Εκτενέστατος έλεγχος λοιμώξεων με αντισώματα και μοριακό έλεγχο λοιμογόνων παραγόντων, 
ανοσολογικός έλεγχος, ενδοκρινολογικός έλεγχος, εργαστηριακός έλεγχος με καρκινικούς βιοδείκτες, γονιδιακός έλεγχος, 
απεικονιστικός έλεγχος και κλινική συνεκτίμηση με υποειδικότητες. 
Αποτελέσματα: Από τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο δεν προέκυψαν παθολογικά ευρήματα. Εκτιμώντας την κλινική 
παρατήρηση μη εφίδρωσης του βρέφους διενεργήθηκε τεστ ιδρώτα κατά το οποίο το βρέφος εμφάνισε ανυδρωσία. Για 
το λόγο αυτό εστάλη whole exome sequencing το οποίο επιβεβαίωσε τη διάγνωση της ανυδρωτικής εξωδερμικής 
δυσπλασίας. 
Συμπεράσματα: Στην προσέγγιση βρέφους με παρατεινόμενο εμπύρετο επί αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου δεν θα 
πρέπει να λησμονούνται σύνδρομα συσχετιζόμενα με διαταραχές θερμορρύθμισης. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ051 
 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 5-11 ΕΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ SARS COVID 19: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
 
Μαρία Κατσουράκη1, Καλλιόπη – Μαρία Μαργάρη1, Αθηνά Σιόζιου1, Ουρανία Δημάκου, Σταυρούλα Βάρδα1, Αννα 
Καρκαβίτσα1, Καλλιόπη Μπαστάκη1, Μαρία Ξανθάκη1, Τερέζα Τριγώνη1, Αργυρή Μανιουδάκη1. 
 
1 Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης 
 
Εισαγωγή: Η εμβολιαστική διαδικασία σε παιδιά 5-11 ετών έναντι της SARS COVID 19 ξεκίνησε και εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής επιτροπής εμβολιασμού από την 15η Δεκεμβρίου 2021 σε όλη τη χώρα. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης υπήρξε η ποσοτική αποτίμηση, η ποιοτική αξιολόγηση και η εξαγωγή συμπερασμάτων για 
την πορεία και την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού στον παιδικό πληθυσμό. 
Υλικό- Μέθοδος: Μελετήθηκαν κι επεξεργάστηκαν τα αρχεία του εμβολιαστικού κέντρου του δευτεροβάθμιου 
περιφερειακού νοσοκομείου από τις 18 Δεκεμβρίου 2021 έως και τις 11 Μαρτίου 2022, και διενεργήθκε τηλεφωνική 
έρευνα διαπίστωσης νόσησης του παιδιού από Sars Covid 19. 
Αποτελέσματα: Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 904 εμβολιασμοί εκ των οποίων 536 αφορούσαν σε 1η δόση και 368 σε 
2η δόση, όταν ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 5-11 με βάση τα στοιχεία από την πρωτοβάθμια διεύθυνση της περιοχής 
ανέρχεται σε 2305. To 52,16% αφορούσε σε αγόρια και το 47,84 σε κορίτσια. Ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών ήταν 
τα 10.5 έτη. Το 97,3 % ήταν ελληνικής καταγωγής , το 1,21% αλβανικής και το 1,4% άλλης καταγωγής , διαφορά 
στατιστικά σημαντική. Το σύνολο δε των κηδεμόνων ήταν εμβολιασμένοι. 
Από το σύνολο των παιδιών που εμβολιάστηκαν, νόσησαν από Sars Covid 19 μόλις ενενήντα (90) παιδιά. Ο αριθμός των 
εμβολιασμών ημερησίως σταδιακά μειώνεται με την πάροδο των μηνών ενώ δεν παρατηρείται ενδιαφέρον για 
ολοκλήρωση του εμβολιασμού με δύο δόσεις.  
Συμπεράσματα: Ο εμβολιασμός παιδιών 5-11 ετών όπως και το ενδιαφέρον ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού σχήματος 
μειώνεται σταδιακά ιδίως μετά από νόσηση ενώ είναι αξιοσημείωτη και η ελληνική καταγωγή της πλειονότητας των 
εμβολιασθέντων. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ052 
 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΧΩΔΩΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΦΗΒΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 
1 
 
Πελαγία Τσάκωνα1,   Βάιος Νταφούλης2 , Αναστάσιος Βαμβάκης3, Κωσταντίνα Κώστα3, Στυλιανή Μηνά2 , Ιωάννης 
Κιτσάτης3 , Αλεξάνδρα Χριστάρα – Παπαδοπούλου1, Εμμανουήλ Ροϊλίδης3 , Κυριακή Τσιρουκίδου3 . 
 

1  Τμήμα Φυσικοθεραπείας , Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 
2  Παιδοψυχιατρική κλινική, Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
3 Παιδοενδοκρινολογική μονάδα, Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔ1) είναι μια χρόνια νόσος που μπορεί να επηρεάσει τη σωματική και 
ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, οδηγώντας συχνά σε αγχώδεις διαταραχές με χρόνια ενεργοποίηση του υποθαλαμικού 
άξονα. Ένα μεγάλο ποσοστό των εφήβων με ΣΔ1 εμφανίζουν επίσης νευρική ανορεξία. .  
Σκοπός: Σκοπός ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος διαχείρισης του στρες σε έφηβη με 
ψυχικές και σωματικές διαταραχές.  
Υλικό: Περιγράφεται η πρώτη περίπτωση ασθενούς που διαγνώστηκε με ΣΔ1, αγχώδη διαταραχή, νευρική ανορεξία και 
διαταραχές εμμήνου ρύσεως. Ένα 14χρονο κορίτσι με ΣΔ1 από την ηλικία των 12 ετών, παρουσίασε απώλεια βάρους και 
χαμηλό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Επιπλέον, παρουσίασε διαταραχές της εμμήνου ρύσεως σε ηλικία 1211/12 ετών 
(εμμηνορροϊκή ηλικία 121/12). Παρά τις διατροφικές συστάσεις και τον επαρκή έλεγχο της νόσου δεν παρουσίασε καμιά 
βελτίωση.  
Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε ψυχολογική αξιολόγηση της εφήβου, με τη χρήση ημι-δομημένης συνέντευξης που 
αξιολογεί το αντιληπτό άγχος, την κατάσταση της υγείας, την ποιότητα ζωής και την κατάθλιψη. Διαγνώστηκαν αγχώδη 
διαταραχή και νευρική ανορεξία. Στη συνέχεια, η ασθενής ξεκίνησε μια παρέμβαση  που περιλάμβανε ψυχολογική 
υποστήριξη, οδηγίες διατροφής και συνεδρίες φυσικοθεραπευτικών ασκήσεων χαλάρωσης και διαφραγματικής 
αναπνοής.  
Αποτελέσματα: Μετά από 3 μήνες παρέμβασης ο ΔΜΣ της ασθενούς βελτιώθηκε και ένας φυσιολογικός εμμηνορροϊκός 
κύκλος εμφανίστηκε. Τα αποτελέσματα αυτά παραμένουν σταθερά μέχρι σήμερα. Το άγχος οδηγεί σε εμφάνιση νευρικής 
ανορεξίας και διαταραχές της εμμήνου ρύσεως.  
Συμπεράσματα: Ως εκ τούτου, τα φυσικοθεραπευτικά προγράμματα θα μπορούσαν να μειώσουν το στρες και να 
αποκαταστήσουν αποτελεσματικά τη νευρική ανορεξία, τις αγχώδεις διαταραχές, καθώς  και τις διαταραχές της εμμήνου 
ρύσεως. 
Λέξεις-κλειδιά: νευρική ανορεξία; αγχώδης διαταραχή; φυσιοθεραπεία; αναπνευστική άσκηση ; διατροφή. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ053 
 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 
Σύρμω Στυλιανή Κυρβασίλη, Έλενα Βλάχου, Βέρα Καρατησίδου, Αλεξάνδρα Πιπερίδου, Χριστίνα - Περιστέρα Καμάρη, 
Ελένη Τσιβίκη  
 
Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά 
Εισαγωγή: Με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία, έχει παρατηρηθεί συσχέτιση της οξείας σκωληκοειδίτιδας με την 
λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 σε παιδιατρικούς ασθενείς. Αυτή  πιθανόν οφείλεται  α) στην έντονη φλεγμονώδη 
αντίδραση κατά τη νόσο β) στην απόφραξη του αυλού της σκωληκοειδούς απόφυσης λόγω μεσεντέριας λεμφαδενίτιδας 
ή γ) στη μεταλοιμώδη υπερφλεγμονώδη αντίδραση (MIS-C). 
Σκοπός: Η καταγραφή παιδιών που παρουσίασαν οξεία σκωληκοειδίτιδα σε έδαφος νόσου Covid-19. 
 
Μέθοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου μας. 
Έγινε ανασκόπηση δεδομένων από τα αρχεία του Παιδιατρικού Ιατρείου ώστε να συγκεντρωθούν και να καταγραφούν 
τα παιδιά με νόσο Covid -19,  που διαγνώστηκαν με οξεία σκωληκοειδίτιδα στην κλινική μας.  
 
Αποτελέσματα: Κατά την περίοδο μελέτης, από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως 15 Απριλίου 2022 καταγράφηκαν συνολικά 
563 επιβεβαιωμένα περιστατικά ασθενών 0-16 ετών, με νόσο Covid -19.  Έξι παιδιά, 4 αγόρια και 2 κορίτσια, παρουσίασαν 
κλινική εικόνα οξείας σκωληκοειδίτιδας, η οποία διαγνώστηκε στην κλινική μας. Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν 9,3 έτη. 
Στα μισά παιδιά η οξεία σκωληκοειδίτιδα εκδηλώθηκε κατά την οξεία λοίμωξη από SARS-CoV-2, και στα υπόλοιπα μισά 
εκδηλώθηκε έως δύο μήνες μετά τη νόσηση.  Έγινε καταγραφή των στοιχείων της κλινικής διερεύνησης των παιδιών, 
του εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου, καθώς και της αντιμετώπισης τους φαρμακευτικά ή/και χειρουργικά. 
Κανένα από τα μεταλοιμώδη περιστατικά δεν σχετίστηκε με MIS-C. 
 
Συμπεράσματα: Έξι περιστατικά οξείας σκωληκοειδίτιδας σε έδαφος λοίμωξης Covid-19 καταγράφηκαν στην Κλινική 
μας σε διάστημα εφτά μηνών. Η οξεία σκωληκοειδίτιδα μπορεί να αποτελεί επιπλοκή της οξείας νόσου SARS-CoV-2 στα 
παιδιά ή μεταλοιμώδη εκδήλωση. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ054 
 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 
ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 
Νικολία Κωτσάκη1, Αλεξάνδρα Χριστακοπούλου1, Μαρία Βασιλοπούλου1, Μιγκουέλ Σκίρα3,  Ελένη Παπαδοπούλου2, 
Αλεξάνδρα Κορωνιώτη1, Θεοδώρα Δανίδη1, Γεώργιος Αλλαγιάννης1, Μενέλαος Οικονομόπουλος1,  Μαρία 
Αναστασοπούλου1. 
 
1. Γενικό Νοσοκομείο Πύργου 
2. Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας 
3. Κέντρο Υγείας Ζαχάρως 

 
Εισαγωγή: Τα περιοριστικά μέτρα διασποράς του ιού κατά την πανδημία covid-19 συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στον 
περιορισμό μετάδοσης άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων. 
Σκοπός: Καταγραφή επίπτωσης των λοιμώξεων και των αλλαγών που σημειώθηκαν σε άλλες ασθένειες σαν αιτίες 
εισαγωγών, την προ και μετα-covid-19 περίοδο. 
Υλικό-Μέθοδος: : Αναδρομική μελέτη του αρχείου των εισαγωγών την προ-covid-19 διετία 2018-2019 συγκριτικά με 
την μετά-covid-19 περίοδο 2020-2021. 
Αποτελέσματα: 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
1)Λοιμώξεις αναπνευστικού:  43.39%/εισαγωγών διετία προ vs 29,54%/μετα-covid. Συγκριτική ελάττωση 
54,22%/εισαγωγών μετά-covid-19. Μ.Ο. πτώσης εισαγωγών 63.54% 10δίμηνο/1ουlockdown συγκριτικά με αντίστοιχο 
δίμηνο/2019 και κατά 74,50% από έναρξη 2ουlockdown και επόμενο 8μηνο. Tελευταίο τρίμηνο 2021 παρατηρήθηκε Μ.Ο. 
αύξησης 29,7% συγκριτικά με αντίστοιχο 2019 και 50.71% με αντίστοιχο 2020, λόγω κυρίως RSV-βρογχιολίτιδων 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
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2) Λοιμώξεις γαστρεντερικού: 36,48%/εισαγωγών προ vs 31,33%/μετα-covid. Συγκριτική ελάττωση εισαγωγών 42,24% 
/μετά-covid-19 διετία και αύξηση 7,65% τελευταίο τετράμηνο 2021 συγκριτικά με αντίστοιχο 2020. 3) Λοιμώξεις 
ουροποιητικού: 4,92%/εισαγωγών προ/10,13%μετα-covid. Αύξηση εισαγωγών 27,69% μετα-covid. 4) Λοιμώξεις Κ.Ν.Σ. 
(2,78%εισαγωγών προ/2,73%μετα) και βακτηριακές άλλων εντοπίσεων (3,25%προ/4,83%μετα): Aριθμός εισαγωγών 
παρέμεινε σταθερός χωρίς να επηρεαστεί από την πανδημία. 5) Δηλητηριάσεις: (7,23%εισαγωγών προ/11,45%μετα), 
αυξήθηκαν 6.13% μετα-covid. 6) Άλλα: 1,94%εισαγωγών προ/9,97%μετα, με μεγαλύτερη επίπτωση το 2021(12,34%). 
48,72%/περιπτώσεων αφορά περιστατικά αγχώδους διαταραχής των παιδιών (θωρακαλγία, προκάρδιο άλγος, αίσθημα 
παλμών, λιποθυμικό επεισόδιο, κρίσεις πανικού κ.α.), ενώ 5% εφήβων κοριτσιών προσήλθαν με φαρμακευτική απόπειρα 
αυτοκτονίας σε έδαφος κατάθλιψης λόγω του μακροχρόνιου εγκλεισμού και των περιοριστικών μέτρων. 
Συμπεράσματα: Η πανδημία covid-19 αν και επέφερε καταιγιστικές αλλαγές στην ζωή μας, κάποιες θα παραμείνουν με 
ευεργετικές συνέπειες στην αποφυγή μελλοντικών διαδόσεων λοιμωδών νοσημάτων αλλά και στην ψυχική και σωματική 
μας υγεία. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ055 
 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ 
 
Κωνσταντίνα Λαβασίδου, Θεόδωρος Σιδηρόπουλος, Μαρία Στάμου, Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου, Τατιανή Μούδιου 
 
B’ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή:Το ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο αποτελεί μορφή θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας. Χαρακτηρίζεται από 
θρομβοπενία, αιμολυτική αναιμία και οξεία νεφρική  βλάβη. Ταξινομείται σε τυπικό και άτυπο. Στο 85-95% των 
περιπτώσεων  τυπικού  ουραιμικού στα παιδιά, κύριο αίτιο είναι το εντεροαιμορραγικό στέλεχος E.coli (ShigaToxin-
producing E.Coli, STEC). 
Σκοπός: Περιγραφή περίπτωσης θήλεος με βλεννοαιματηρές κενώσεις και προοδευτικές διαταραχές από το αιμοποιητικό 
(αναιμία, θρομβοπενία) και ουροποιητικό (οξεία νεφρική βλάβη). 
Υλικό-Μέθοδος: Προνήπιο θήλυ 54/12ετών προσήλθε λόγω πολλαπλών εμέτων από 12ώρου και ημιδιαρροϊκής κένωσης 
προ 2ημέρου. Εισήχθη στην κλινική λόγω μεταβολικής οξέωσης, με αυξημένο χάσμα ανιόντων, παρά την αντιμετώπιση 
της μέτριας ισότονης αφυδάτωσης στη βραχεία νοσηλεία. Κατά την νοσηλεία ελήφθη αιματολογικός  έλεγχος με γενική 
αίματος, βιοχημικός έλεγχος, γενική-παρασιτολογική, καλλιέργεια κοπράνων, γενική ούρων και υπερηχογράφημα κοιλίας.  
Αποτελέσματα: Στον εργαστηριακό έλεγχο, αρχικά, δεν προέκυψαν ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα. Την 2η ημέρα 
νοσηλείας εμφανίστηκαν βλεννοαιματηρές κενώσεις ενώ αποκαταστάθηκαν οι διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και 
τα σημεία αφυδάτωσης.  Την 3η  ημέρα παρουσίασε επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας με αύξηση τιμών ουρίας, 
κρεατινίνης, ολιγουρία, πρωτεϊνουρία, αιμοσφαιρινουρία, αναιμία με θετικούς δείκτες αιμόλυσης (ΔΕΚ,LDH,έμμεση 
χολερυθρίνη) και θρομβοπενία. Στην καλλιέργεια κοπράνων απομονώθηκε Shigatoxin (+) E.Coli. Αντιμετωπίστηκε άμεσα 
με υποστηρικτική  αγωγή και διακομίσθηκε σε μονάδα τεχνητού νεφρού.  
Συμπεράσματα: Το τυπικό ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο αποτελεί σπάνια και δυνητικά σοβαρή νόσο κυρίως σε 
παιδιά 3 έως 5 ετών. Λόγω των ποικίλων εκδηλώσεων η άμεση αναγνώριση και αντιμετώπιση του είναι καθοριστική για 
την αποφυγή  των επιπλοκών του. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ056 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ STAΤUS EPILEPTICUS ΣΕ ΤΕΠ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
Ιωάννης Λόης1, Ευφροσύνη Κουτσούρη1, Σοφία Τριμπόνια1,Βασιλική Κωστοπούλου1, Χρυσούλα – Συρματένια 
Μαχαίρα1, Ευαγγελία Ζέππου1, Αλέξιος Μαυρουδής1, Ιωάννα Κοκκοφίτη – Αντωνίου1. 
 
1. Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Τρίπολη. 
 
Εισαγωγή: Status epilepticus κλασσικά οριζόταν το παρατεταμένο επιληπτικό επεισόδιο, που διαρκεί τουλάχιστον 30 
λεπτά ή επαναλαμβανομενα επεισόδια χωρίς πλήρη ανάκτηση των αισθήσεων. Πλέον το χρονικό όριο ειναι 5 λεπτά, 
καθώς άμεση παρέμβαση απαιτείται ώστε να μειωθεί η θνητότητα και να ελαχιστοποιηθει η νευρολογική βλάβη.  
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού Status Epilepticus στη Δευτεροβάθμια φροντίδα. 
Υλικό: Ασθενής 14 ετών με ελεύθερο αναμνηστικό διακομίζεται απο Κ.Υ. σε ΤΕΠ Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου λόγω 
επεισοδίων σπασμών αρχόμενων προ ώρας. Έχει λάβει IMStedon (Διαζεπάμη) στη παραλαβή του περιστατικού απο την 
οικία και IVStedon και Depakine(Βαλπροϊκό οξύ) στο Κ.Υ. χωρίς λύση σπασμών. Στα ΤΕΠ παρουσιάζει γενικευμένους-
τονικοκλονικούς σπασμούς που λύονται με IVEpanutin(φαινυτοΐνη) 15mg/kg διαλυμένο σε 100mL N/S0,9% με ρυθμο 
50mg/min. 
Μέθοδος: Επισκοπικά μετα τη λυση των σπασμων:υπόλειμμα απο έμεσμα στα ρούχα και απώλεια ουρων. Δεν 
παρατηρείται ούτε αναφέρεται κάκωση της κεφαλής. Διαχείριση: A)Αεραγωγός μη βατός, jaw-thrust και τοποθέτηση 
στοματοφαρυγγικού αεραγωγού Β)Spo2:72%,RR:40/min,ακροαστικά:υγροι ήχοι διάχυτοι(υποψία εισρόφησης), 
αερισμός με μασκα μη επανεισπνοής και αναρρόφηση C)BP:140/60mmHg, HR:112bpm, τέθηκε σε monitor D)GCS: 7/15, 
σε μετακριτική φάση, αντιδρά στα επώδυνα κόρες ίσες/αντιδρώσες,  φυσιολογικό φωτοκινητικό αντανακλαστικό.Ελήφθη 
εργαστηριακός έλεγχος, ABGs:ph:7, PO2:95.8 , PCO2:113, HCO3-:17.3, Lac:9.1, Glu:292  
Αποτελέσματα: 'Eγινε κλήση αναισθησιολόγου και της μονάδας . Ετέθη ρινογαστρικός σωλήνας και παροχετεύτηκε 
γαστροπληγικό υγρό. Κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωση. Χορηγείται 200mg προποφόλη, 90mgΕsmeron(βρωμιούχο 
ροκουρόνιο) άπαξ, έπειτα 20mg ανα 30min, 1.5gΚeppra(λεβετιρακετάμη)-φόρτιση, μιδαζολάμη 250mg σε 250mL 
N/S0,9% με ροή 20μικροσταγόνες/min. Πραγματοποιήθηκε CT εγκεφάλου και θώρακα, χορηγείται  IVRocephin 
(κεφτριαξόνη)2g, Dalacin(κλινδαμυκίνη)600mg και 1amp Lordin(ομεπραζόλη). Διακομίζεται σε ΜΕΘ Παίδων με συνοδεία 
αναισθησιολόγου για περαιτέρω αντιμετώπιση και διερεύνηση. 
  



 

60ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο  140 
 

Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ057 
 
ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ EBV ΣΕ ΕΦΗΒΟ 
 
Χρυσάνθη-Ελένη Λοΐζου1 Χρυσούλα Μαραγκού1 Μαρίνα Κοντίτση1 Μαρία-Ελένη Ραπτοπούλου1 Σπυρίδων 
Σωτήρχαινας1 Φωτεινή Ράπτη1 Ιωάννα-Στεφανία Σιαταρά1 Ιμμακολάτα Ντε Μάτζιο1 
 

1 Παιδιατρική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας 
 
Εισαγωγή: Ο EBV είναι ένας ερπητοϊός ο οποίος μεταδίδεται με τη στενή επαφή μέσω κυρίως των στοματοφαρυγγικών 
εκκρίσεων. Η λοίμωξη από EBV είναι πολύ συχνή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και εφήβους. Αποτελεί το συχνότερο 
αίτιο του συνδρόμου λοιμώδους μονοπυρήνωσης, το οποίο εμφανίζεται με εμπύρετο, φαρυγγίτιδα, λεμφαδενοπάθεια, 
ηπατοσπληνομεγαλία και άτυπη λεμφοκυττάρωση. 
Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού εφήβου 13 ετών με λοίμωξη  EBV με πρώτη κλινική εκδήλωση κοιλιακό άλγος.  
Υλικό: Έφηβος 13 ετών εισήχθη στην παιδιατρική κλινική λόγω διαλείποντος κοιλιακού άλγους από τριημέρου με συνοδό 
δεκατική πυρετική κίνηση και ανορεξία. Από τη φυσική εξέταση: καταβολή δυνάμεων, ήπια ωχρότητα δέρματος, 
ευαισθησία στην ψηλάφηση περιομφαλικά και στο υπογάστριο κυρίως δεξιά. 
Μέθοδοι: Για τη διερεύνηση του κοιλιακού άλγους, διενεργήθη υπερηχογράφημα κοιλίας, CT κοιλίας, mono test και 
ιολογικός έλεγχος. 
Αποτελέσματα: Στο υπερηχογράφημα κοιλίας ανευρέθησαν ηπατομεγαλία καθώς και σπληνομεγαλία. Λόγω  του 
επίμονου κοιλιακού άλγους κυρίως στην δεξιά κοιλιακή χώρα έγινε CT κοιλίας η οποία ανέδειξε πλην της ηπατοσπληνικής 
διόγκωσης, ήπια διογκωμένους πολλαπλούς μεσεντέριους λεμφαδένες, μεγίστης διαμέτρου 1,2cm, με διατήρηση της 
πύλης τους, καθώς και μικρή συλλογή υγρού στο δουγλάσειο χώρο. Το mono test ήταν ασθενώς θετικό ενώ ο ιολογικός 
έλεγχος ανέδειξε θετικά IgM και IgG αντισώματα εναντίον του EBV. 
Συμπεράσματα: Η λοίμωξη από EBV μπορεί να εμφανιστεί με μια πληθώρα από εκδηλώσεις, στις οποίες ενδέχεται να 
μην περιλαμβάνονται οι πλέον  χαρακτηριστικές αυτής. Ο κλινικός γιατρός οφείλει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση για 
άτυπες εκδηλώσεις της λοίμωξης που μπορεί να οδηγήσουν σε διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα.  
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ058 
 
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ PRADER-WILLI: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 
Ιωάννα Μαλιγιάννη1, Αφροδίτη Μπαρμπάκου1, Χρήστος Λαζαρίδης1, Κλεονίκη Μπαλντούνη1, Γεώργιος Κολοβάκης1, 
Γεωργία Φιστέ1, Δημήτρης Κουντούρης1, Έλενα Καραπατή1, Μαριάννα Καλόγρη1, Κωσταντίνος Κακλέας1, Αντίνα Σάντου1, 
Σταυρούλα-Ζωή Σίσκα1 

 
1Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Το σύνδρομο Prader-Willi (PWS) αποτελεί τη συχνότερη γενετική αιτία παχυσαρκίας. Το PWS οφείλεται σε 
διαταραχή της γενετικής αποτύπωσης. Κλινικά εκδηλώνεται με υποτονία στην νεογνική ηλικία που προκαλεί διαταραχές 
στην σίτιση και στην πρόσληψη βάρους και εμφάνιση βουλιμίας και παχυσαρκίας στην νηπιακή ηλικία. Επιπλέον, οι 
ασθενείς με PWS παρουσιάζουν χαρακτηριστικό προσωπείο, υπογοναδισμό, ψυχοκινητική καθυστέρηση και διαταραχές 
συμπεριφοράς.  
Σκοπός: Παρουσίαση διαγνωστικής προσέγγισης και θεραπευτικής αντιμετώπισης επεισοδίου πνιγμονής σε έφηβο με 
PWS. 
Υλικό και μέθοδοι: Έφηβος 14 ετών, με γνωστό ιστορικό PWS, σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και υπνικής άπνοιας (με 
οδηγία για χρήση BiPAP κατά τον ύπνο, χωρίς συμμόρφωση), διακομίζεται λόγω επεισοδίου πνιγμονής με κεντρική 
κυάνωση διάρκειας δευτερολέπτων, χωρίς απώλεια συνείδησης, μετά από βρώση τροφής. 
Αποτελέσματα: Κατά την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε υποξυγοναιμία, μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα 
δεξιά, αναπνευστική οξέωση (pH:7,23, pCO2:94,5mmHg, HCO3:39,9mmol/L). Πραγματοποιήθηκαν αναρροφήσεις και 
λαρυγγοσκόπηση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο, η οποία δεν ανέδειξε ξένο σώμα έως το ανώτερο τμήμα της τραχείας. Έγινε 
έναρξη οξυγονοθεραπείας, ενδοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής, εισπνοών σαλβουταμόλης και βουδεσονίδης. Διενεργήθηκε 
βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο, η οποία δεν ανέδειξε ξένο σώμα, αλλά παχύρευστες εκκρίσεις στο δεξιό 
στελεχιαίο βρόγχο και ο ασθενής μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στην ΜΕΘ, λόγω αδυναμίας αποσωλήνωσης 
μετεγχειρητικά. Κατά την έξοδο του από την ΜΕΘ παρέμεινε σε HFNC με προοδευτική βελτίωση της αναπνευστικής 
λειτουργίας. Έγινε σταδιακή κινητοποίηση, έναρξη της χρήσης BIPAP με προοδευτική αύξηση των τιμών οξυγόνου και 
βελτίωση των τιμών του αερίου αίματος. 
Συμπεράσματα: Το PWS αποτελεί πολυσυστηματική διαταραχή με ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση. Η σοβαρή 
παχυσαρκία, με την συνοδό βουλιμία, ψυχοκινητική καθυστέρηση και την μειωμένη κινητοποίηση αποτελούν 
επιβαρυντικούς παράγοντες για την αναπνευστική λειτουργία. 
  



 

60ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο  142 
 

Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ059 
 
ΝΕΟΓΝΟ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΟΣΧΕΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΥΗΣΗΣ 
 
Χρυσούλα-Συρματένια Μαχαίρα1, Σοφία Τριμπόνια1, Ευφροσύνη Κουτσούρη1, Ιωάννης Λόης1, Βασιλική 
Κωστοπούλου1, Παναγιώτα Πετροπούλου1, Μαργαρίτα Ευθυμιοπούλου1, Αλέξιος Μαυρουδής1, Ευαγγελία Ζέππου1, 
Ιωάννα Κοκκοφίτη-Αντωνίου1 

 
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Τρίπολη  
 
Εισαγωγή:Η διόγκωση οσχέου είναι πάθηση που εμφανίζεται στα αγόρια κατά τη γέννηση ή λίγο αργότερα. Η διαδικασία 
σχηματισμού και μετανάστευσης των όρχεων στην τελική τους θέση κατά την ενδομήτριο ζωή είναι πολύπλοκη 
διαδικασία κι επηρεάζεται από πολυάριθμους μηχανικούς και ορμονικούς παράγοντες. 
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού άρρενος νεογνού που εμφάνισε διόγκωση οσχέου αμέσως μετά τη γέννηση. 
Υλικό & Μέθοδοι: Άρρεν νεογνό με διάρκεια κύησης 40+2 εβδομάδων γεννήθηκε με μη εργώδη, φυσιολογικό τοκετό 
από IVoτόκο μητέρα, με ελεύθερο ιστορικό κύησης και α/α. Αναφέρεται μια ημέρα προ του τοκετού οριακό ολιγάμνιο.  
APGARscore 10/10. Ζωτικά σημεία: SPO2:98%, HR:128bpm, B.Γ.3080gr. 
Κλινική εξέταση: Παρατηρείται ευμεγέθης διόγκωση οσχέου, μαλακή, χωρίς σημεία φλεγμονής, που δε διαυγάζει κάτω 
από φωτεινή πηγή και αυξάνεται σε μέγεθος κατά το κλάμα του νεογνού. Διόγκωση βουβωνικής πτυχής ΑΡ. ΔΕ όρχις 
ψηλαφητός-μη ψηλαφητός ΑΡ. Κοιλιά ΜΕΑ- μη διατεταμένη, ΕΗ (+), ακουστοί και στο όσχεο, Μηριαίες +/+ σύγχρονες. 
Λοιπή κ/ε χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. 
Διαφοροδιάγνωση: Συστροφή όρχεως, Νεοπλάσματα, Υδροκήλη-Βουβωνοκήλη-Οσχεοκήλη, Αιμάτωμα, Σπληνογοναδική 
σύμφυση, Συγγενή επινεφριδιακά υπολείμματα 
Πραγματοποιήθηκε Ουρολογική εκτίμηση και US οσχέου, το οποίο ανέδειξε όρχεις φυσιολογικού μεγέθους και 
ηχογένειας-χωρίς παρεγχυματικές βλάβες, εντερικές έλικες εντός του ΑΡ ημιοσχέου (Βουβωνοκήλη) και μικρή ποσότητα 
υγρού εντός του Δε ημιοσχέου (Υδροκήλη). 
Αποτελέσματα: Βάσει ευρημάτων, αποκλείστηκε η συστροφή όρχεως και αποφασίστηκε παιδοχειρουργική 
αντιμετώπιση σε 2ο χρόνο. 
Συμπεράσματα: Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση των παθήσεων του οσχέου σ’ένα νεογνό είναι απαραίτητη για την 
καθοδήγηση των θεραπευτικών αποφάσεων, με το υπερηχογράφημα να παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική 
θεραπευτική επιλογή. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ060 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ 8 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 
 
Λήδα Μεντεσίδου1, Αθηνά Δεττοράκη2, Μαρία Γαβρά3, Δημήτριος Δελής1, Θεοδώρα Μπαχού1. 
 

1 Α’ Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Π.Α «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα. 
2 Τμήμα Αιμορραγικών Διαθέσεων, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα. 
3 Ακτινολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα. 
 
Εισαγωγή: Η αγενεσία της Κάτω Κοίλης Φλέβας (ΚΚΦ) είναι μια σπάνια ανατομική παραλλαγή που συχνά διαγιγνώσκεται 
τυχαία και έχει επίπτωση στον γενικό πληθυσμό 0,0005-1%. Ωστόσο  σε ασθενείς κάτω των 30 ετών με εν τω βάθει 
φλεβική θρόμβωση αυτή αυξάνεται έως 5%. 
Σκοπός: Η περιγραφή ενός σπάνιου περιστατικού αγενεσίας της ΚΚΦ σε παιδί με εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση κάτω 
άκρων. 
Περιγραφή Περιστατικού: Κορίτσι 8 ετών προσήλθε με άλγος και ήπιο οίδημα στο αριστερό κάτω άκρο. Συνοδά είχε 
οσφυαλγία, κοιλιακό άλγος, καθώς και πυρετό έως 38,5οC. Αξιοσημείωτο ήταν το έντονα διαγραφόμενο επιπολής φλεβικό 
δίκτυο σε κορμό, βουβωνικές και μασχαλιαίες χώρες (Εικόνα 1). Διενεργήθηκε doppler αριστερού κάτω άκρου όπου 
διαπιστώθηκε θρόμβωση στις επιπολής, την κοινή μηριαία και έξω λαγόνια φλέβες οπότε και η ασθενής ετέθη σε αγωγή 
με τινζαπαρίνη και εν συνεχεία βαρφαρίνη την οποία λαμβάνει έως και σήμερα. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 
παρουσίασε επίσης θρόμβωση σε έξω λαγόνια και μηριαία φλέβα δεξιά. Από τον έλεγχο θρομβοφιλίας ανευρέθη ηπίως 
χαμηλή τιμή αντιθρομβίνης ΙΙΙ (69,7%, φτ 75-125%) και ήπια ανεπάρκεια του παράγοντα ΧΙΙ (41%, φτ 52-164%). Κατά 
τη νοσηλεία της διενεργήθηκε αξονική αγγειογραφία θώρακα-κοιλίας όπου διαπιστώθηκε η απουσία της ΚΚΦ και των 
κοινών λαγόνιων φλεβών, ενώ οι ηπατικές φλέβες φάνηκε να εκβάλλουν στον δεξιό κόλπο. 
Συμπέρασμα: Η εν τω βαθει φλεβική θρόμβωση κάτω άκρων, ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη πρέπει να εγείρει στα 
παιδιά την υποψία για ανατομικές ανωμαλίες της ΚΚΦ. Χρειάζεται να υπάρχει υψηλός δείκτης υποψίας και να διενεργείται 
αξονική αγγειογραφία καθώς η υπερηχογραφική διερεύνηση μπορεί να μην αναδείξει την ανατομική ανωμαλία. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ061 
 
ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΟΣΗΣΗ COVID-19: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
 
Άγγελος Ντρίτσος1, Ανδρέας Ηλιάδης2, Παναγιώτα Παππά1, Νικήτας Χατζηγιάννης3, Βασιλική Γκέτση1 
 
1Παιδιατρικό Τμήμα Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα», Ιωάννινα 
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο Πατρών 
3 ΜΕΝΝ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
 
Εισαγωγή: Η νόσος COVID-19 οφείλεται στον ιό SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). 
Από τον Δεκέμβριο του 2019 που πρωτοεμφανίστηκε στην πόλη Wuhan της Κίνας μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί πολλές 
επιπλοκές της, συμπεριλαμβανομένης και της αγγειίτιδας διαφόρων τύπων, με πιο πολυσυζητημένη στην παιδιατρική 
ιατρική κοινότητα το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο παίδων (Multisystem Inflammatory Syndrome in 
Children: MIS-C). Στην βιβλιογραφία γίνεται συζήτηση για την παθοφυσιολογία, την κλινική εικόνα, τον χρόνο εμφάνισης 
και την διαχείριση των σχετιζόμενων με τον SARS-CoV-2 αγγειίτιδων. 
Σκοπός: Η παρουσίαση 4 περιστατικών που εμφάνισαν αγγειίτιδα μετά από νόσηση COVID-19 και νοσηλεύτηκαν 
στην Κλινική μας: δύο με MIS-C, ένα με IgA αγγειίτιδα (αλλεργική πορφύρα ή πορφύρα Henoch-Schönlein) και ένα 
με κνιδωτική αγγειίτιδα. 
Υλικό-μέθοδοι: 
Ασθενής 1 2 3 4 
Φύλο άρρεν Θήλυ άρρεν Θήλυ 
Hλικία(έτη) 8,5 12 9 11,5 
Νόσηση 
Covid-19 

Προ 5,5  
εβδομάδων 

Προ 6,5 
εβδομάδων 

Προ 4 
εβδομάδων 

Προ 4 
εβδομάδων 

Διάγνωση MIS-C MIS-C IgA αγγειίτιδα Κνιδωτική 
αγγειίτιδα 

Ημέρες 
νοσηλείας 

15 6 3  5 

 Αποτελέσματα:  Ο ασθενής 1 παρουσίασε ανεπάρκεια μιτροειδούς και αορτικής βαλβίδας, προοδευτικά βελτιούμενη 
και βρίσκεται υπό παιδοκαρδιολογική παρακολούθηση. Οι υπόλοιποι ασθενείς οδηγήθηκαν σε πλήρη ίαση. 
Συμπεράσματα: Ως συχνότερες αγγειίτιδες σχετιζόμενες με νόσηση COVID-19 σε ενήλικες αναφέρονται η νόσος 
Kawasaki, η IgA αγγειίτιδα και η λευκοκυτοκλαστική αγγειίτιδα. Στους παιδιατρικούς ασθενείς, γίνεται μεγάλη συζήτηση 
για το MIS-C και υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές για την αγγειίτιδα IgA. Τα περιστατικά μας έρχονται να προστεθούν 
σ΄αυτά της βιβλιογραφίας και καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιάτρων 
στην έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση αυτών των περιστατικών. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ062 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΝΟΣΗΣΗ ΑΠΟ COVID-19 
 
Θωμαή Παρλαπάνη¹, Ιωάννης Γούλας¹, Ευαγγελία Τσαρτσαράκη¹, Δανάη Ευσταθίου¹, Κωνσταντίνος Τσόπελας¹, 
Μαρία Μιχοπούλου¹, Κωνσταντίνα Γεωργοπούλου¹, Κλαούντια Ραμίνα - Γκάβα¹, Γεώργιος Κουτσός¹ 
 
1.Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας - ΝΜ Γιαννιτσών, Γιαννιτσά 
 
Εισαγωγή: Το υπερφλεγμονώδες σύνδρομο μετά τη νόσηση από κορωνοϊό (ΜIS-C) αποτελεί μία νέα κλινική οντότητα 
που προσβάλει προηγουμένως υγιή παιδιά προκαλώντας πολυoργανική συμμετοχή. Σύμφωνα με το CDC μόλις 3% των 
περιστατικών με MIS-C αφορά βρέφη, ενώ η πλειοψηφία αφορά παιδιά σχολικής ηλικίας και εμφανίζεται με κλινική εικόνα 
ομοιάζουσα με Κawasaki. 
Σκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού MIS-C που νοσηλεύθηκε στην κλινική μας. 
Υλικό: Βρέφος θήλυ 12 μηνών προσκομίζεται λόγω εμπυρέτου από 3ημέρου έως 39,9⁰C. Συνοδά παρουσίασε διαρροϊκές 
κενώσεις καθώς και έκθυση εξανθήματος από 12ώρου. Αναφέρεται νόσηση με κορωνοϊό προ 35ημέρου.  
Κλινικά παρουσίαζε πολλαπλές δερματικές βλάβες σε άκρα και κορμό με επηρμένες εξέρυθρες πλάκες, λευκωπή άλω, 
κεντρικά μελανίζουσα όψη, καθώς και σημεία φλεγμονής σε ΑΡ ποδοκνημική και πηχεοκαρπική άρθρωση. 
Εργαστηριακά παρουσίασε αυξημένους δείκτες φλεγμονής: CPR: 12,63mg/dl (ΦΤ<0,5), υπονατριαιμία (Νa: 
131,8mmol/L) χωρίς περαιτέρω παθολογικά ευρήματα από τον βιοχημικό έλεγχο  καθώς και αυξημένα d-
Dimers:6346ng/ml. 
Μέθοδος: Μετά την εισαγωγή, έγινε έναρξη ενδοφλέβιας ενυδάτωσης καθώς και αντιβιοτικής αγωγής. Το βρέφος 
συνέχισε να πυρέσσει έως 40,3⁰C ενώ το εξάνθημα παρουσίασε σταδιακή επέκταση.  
Σύμφωνα με τον ορισμό του MIS-C, πληρούνταν τα κριτήρια διάγνωσής του:  

• πυρετός >1 24ωρο 
• εργαστηριακές ενδείξεις φλεγμονής 
• κλινικά σοβαρή νόσηση που απαιτεί νοσηλεία και περιλαμβάνει προσβολή τριών συστημάτων (δέρμα, 

γαστρεντερικό, αρθρώσεις) 
• απουσία εναλλακτικής διάγνωσης 
• πρόσφατη επιβεβαιωμένη λοίμωξη με Covid19 

Αποτελέσματα: Το βρέφος αφού μεταφέρθηκε σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο έλαβε άμεσα γ-σφαιρίνη, κορτιζόνη και 
ασπιρίνη. Απυρέτησε μετά την έγχυση γ-σφαιρίνης και η γενική του κατάσταση βελτιώθηκε με σταδιακή υποχώρηση 
του εξανθήματος. Κατόπιν η αγωγή συνεχίσθηκε από του στόματος με σταδιακή ελάττωση της κορτιζόνης. Το 
υπερηχογράφημα καρδιάς ανέδειξε μικρή ποσότητα περικαρδιακού υγρού, χωρίς λοιπά παθολογικά ευρήματα.  
Συμπέρασμα: Οι επιπλοκές της λοίμωξης από SARS-COV2 στα παιδιά μπορεί να εμφανίζονται με άτυπη κλινική εικόνα 
γι αυτό απαιτείται ευαισθητοποίηση ώστε να γίνεται έγκαιρη διάγνωση, η οποία επιφέρει συνήθως καλή έκβαση. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ063 
 
ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΕ ΑΓΟΡΙ 13,5 ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΠΟΤΩΝ 
 
Φρειδερίκη Στεργίου1, Βασίλειος Γραμμενιάτης1, Μαργαρίτα Παπασάββα1, Μαρία Γκόγκου1, Δάφνη Θεοδώρου2, 
Βασιλική Γκέτση1 
 

1Παιδιατρικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  « Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα 
2Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  « Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα 
 
Εισαγωγή: Τα ενεργειακά ποτά περιέχουν μεγάλες ποσότητες καφεΐνης, ταυρίνη και φυτικά συμπληρώματα. Η 
κατανάλωση τους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια , ιδιαίτερα στην προεφηβική και την εφηβική ηλικία. Σε αντίθεση με 
τη δημοφιλή πεποίθηση ότι βελτιώνουν την ενέργεια, την απώλεια βάρους, την αντοχή, την αθλητική απόδοση και την 
συγκέντρωση η υπερκατανάλωση αυτών παρουσιάζει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες κυρίως από το Κ.Ν.Σ., όπως 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (Α.Ε.Ε.). 
Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης αγοριού που παρουσίασε Α.Ε.Ε. μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας  
ενεργειακών ποτών. 
Υλικό– Μέθοδος: Αγόρι ηλικίας 13,5 ετών προσκομίστηκε με αίσθημα ζάλης, αιμωδίες δεξιού άνω άκρου και σύστοιχου 
ημιμορίου του προσώπου, δυσαρθρία και κολλώδη ομιλία. Ανέφερε ότι τις τελευταίες 8 ώρες είχε καταναλώσει 2 λίτρα 
ενεργειακών ποτών, που περιείχαν καφεΐνη και ταυρίνη. Στην κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν: όψη πάσχοντος, αδυναμία 
ορθοστάτησης, Α.Π.: 190/120 mm Hg (με πτώση εντός 15 min σε 95/55 mm Hg), σφύξεις: 116/min, κολλώδη ομιλία, 
πτώση της γωνίας του στόματος δεξιά. Ο έλεγχος πηκτικότητας (d-dimers), η βυθοσκόπηση, η CT εγκεφάλου, καθώς 
και ο έλεγχος προς την πλευρά λοιμώξεων, αυτοάνοσων νοσημάτων, θρομβοφιλίας ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα.  
Η MRI εγκεφάλου είχε ευρήματα συμβατά με Α.Ε.Ε. 
Αποτέλεσμα:Ο ασθενής μέσα σε λίγες ώρες εγκατέστησε ημιπάρεση δεξιά και παραπέμφθηκε σε Παιδονευρολογικό 
Τμήμα.  
Συμπεράσματα: Λόγω του ότι το ήμισυ της αγοράς των ενεργειακών ποτών διατίθεται σε παιδιά και εφήβους  ,ο 
παιδίατρος οφείλει να είναι γνώστης αυτών των συνεπειών υπερκατανάλωσης ώστε τις διαχειρίζεται θεραπευτικά και να 
παρέχει εμπεριστατωμένη ενημέρωση στους γονείς  και στα παιδιά για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση 
αυτών των ποτών. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ064 
 
EKBAΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΣΑΝ ΑΠΟ COVID 19 
 
Δημήτρης Τασσόπουλος1, Ελένη Παπαδοπούλου1, Γεώργιος Τσίρος1, Αναστασία Κουκλαμάνη1, Αναστασία 
Γαβριηλίδου1, Γεώργιος Δημητρόπουλος1,Ανδρέας Αγγελόπουλος1, Εύη Παπανικολάου1,  Πολυξένη Δουκάκη1, Σωτήρης 
Σκαρμέας1, Δήμητρα Παπαδοπούλου1, Ελισάβετ Τραγούδα1, Μαρία Ροδοπούλου2,  Βασίλης Καραμπελιάς3 . 
 
1 Κέντρο Υγείας Γαστούνης, Γαστούνη. 
2 Ιδιώτης Παιδίατρος, Κάτω Αχαΐα. 
3. Χειρουργός, Δομή προσφύγων Ανδραβίδας. 
 
Εισαγωγή: Στο Κέντρο Υγείας γίνονται καθημερινά παιδιατρικό ιατρείο και υπάρχει η δυνατότητα rapid test και pcr για 
την ανίχνευση  SARS COV-2.  
Σκοπό της εργασίας είναι να εκτιμήσουμε την έκβαση των θετικών κρουσμάτων Κορωναιού σε παιδιά από την έναρξη 
του σχολικού έτους.  
Υλικό και μέθοδος: Αναδρομική μελέτη των παιδιών που ήταν θετικά SARS COV-2 για τους μήνες Σεπτέμβριο 2021- 
Φεβρουάριο 2022 και εξετάστηκαν στο παιδιατρικό ιατρείο.  
Αποτελέσματα: Θετικά στον ιό βρέθηκαν 603 παιδιά, 85 από αυτά ήταν εμβολιασμένα. Συμπτώματα είχαν τα 412 από 
αυτά. Παραπέμφθηκαν στο νοσοκομείο 12 από αυτά επειδή ήταν συμπτωματικά με ηλικία μικρότερη των 3 μηνών, 9 με 
συμπτώματα αφυδάτωσης και 6 με επιμονή συμπτωμάτων από το αναπνευστικό. Ένα από αυτά νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ 
Παίδων με μυοκαρδίτιδα με θετική έκβαση, ενώ άλλο ένα με συμμετοχή από το καρδαγγειακό αντιμετωπίστηκε από 
παιδοκαρδιολόγο συντηρητικά . 
Συμπέρασμα: η λοίμωξη με SARS COV-2 είναι γενικά ήπια στα παιδιά, όμως σπανίως μπορεί να αποδειχτεί απειλητική  
για τους μικρούς ασθενείς. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ065 
 
ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ 
 
Δημήτρης Τασσόπουλος1, Ελένη Παπαδοπούλου1, Γεώργιος Τσίρος1, Αναστασία Κουκλαμάνη1, Αναστασία 
Γαβριηλίδου1, Γεώργιος Δημητρόπουλος1, Ανδρέας Αγγελόπουλος1, Εύη Παπανικολάου1, Πολυξένη Δουκάκη1, Σωτήρης 
Σκαρμέας1, Δήμητρα Παπαδοπούλου1, Ελισάβετ Τραγούδα1, Μαρία Ροδοπούλου2,  Βασίλης Καραμπελιάς3 . 
 
1 Κέντρο Υγείας Γαστούνης, Γαστούνη. 
2 Ιδιώτης Παιδίατρος, Κάτω Αχαΐα. 
3. Χειρουργός, Δομή προσφύγων Ανδραβίδας. 
 
Εισαγωγή: η εφηβεία είναι μια περίοδος σημαντικών αλλαγών που προετοιμάζει τα παιδιά για την ενηλικίωση. 
Σκοπός της εργασίας είναι να εκτιμήσουμε τις αιτίες των εφήβων που προσήλθαν στο παιδιατρικό ιατρείο με αίσθημα 
δύσπνοιας και θωρακικού άλγους.   
Υλικό και μέθοδος: Αναδρομική μελέτη του αριθμού των προσερχόμενων εφήβων που προσήλθαν στο παιδιατρικό 
ιατρείο με αίσθημα δύσπνοιας και θωρακικού άλγους το έτος 2021.   
Αποτελέσματα: 112 παιδιά ηλικίας 12-16 ετών, τα 72 ήταν κορίτσια.  63 είχαν αίσθημα δύσπνοιας, 31 θωρακικό άλγος 
και 18 και τα δύο συμπτώματα.  Από την κλινική εξέταση βρέθηκε ότι τα 19 είχαν ευρήματα από το κατώτερο 
αναπνευστικό, 12 συνοδά συμπτώματα που παρέπεμπαν σε γαστρίτιδα ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και 
ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία, 23 είχαν συμπτώματα ανώτερου αναπνευστικού τα οποία υποχώρησαν σε διάστημα μιας 
βδομάδας και  2 αντιμετωπίστηκαν από καρδιολόγο μετά από παραπομπή τους  και ένα πήρε θεραπεία από ψυχίατρο για 
ψυχωσική συνδρομή.  Τα υπόλοιπα 55 δεν είχαν συνοδά συμπτώματα και σημεία από την εξέταση, ούτε παθολογικά 
εργαστηριακά ευρήματα και αποδόθηκε σε στρεσσογόνο παράγοντα. Για τα 23 από αυτά το επεισόδιο είχε επαναληφθεί 
στο πρόσφατο παρελθόν.  
Συμπέρασμα: το stress προκαλεί συμπτώματα δύσπνοιας ή θωρακικού άλγους  σε εφήβους. Όμως η διερεύνηση των 
συμπτωμάτων είναι αναγκαία επειδή σε μεγάλο αριθμό παιδιών οφείλεται σε παθολογικά αίτια. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ066 
 
RAPID TEST ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  COVID 19 
 
Δημήτρης Τασσόπουλος1, Ελένη Παπαδοπούλου1, Γεώργιος Τσίρος1, Αναστασία Κουκλαμάνη1, Αναστασία 
Γαβριηλίδου1, Γεώργιος Δημητρόπουλος1, Πολυξένη Δουκάκη1, Σωτήρης Σκαρμέας1, Δήμητρα Παπαδοπούλου1, Ελισάβετ 
Τραγούδα1, Μαρία Ροδοπούλου2,  Βασίλης Καραμπελιάς3 . 
 
1 Κέντρο Υγείας Γαστούνης, Γαστούνη. 
2 Ιδιώτης Παιδίατρος, Κάτω Αχαΐα. 
3. Χειρουργός, Δομή προσφύγων Ανδραβίδας. 
 
Εισαγωγή: Στο Κέντρο Υγείας γίνονται καθημερινά rapid test σε ενήλικες και παιδιά που είναι στενές επαφές με 
κρούσματα SARS COV-2.  
Σκοπό της εργασίας είναι να εκτιμήσουμε την μεταβολή της συχνότητας των θετικών κρουσμάτων Κορωναιού σε παιδιά 
από την έναρξη του σχολικού έτους.  
Υλικό και μέθοδος: Αναδρομική μελέτη του αριθμού των προσερχόμενων παιδιών που ήταν στενές επαφές με 
κρούσματα SARS COV-2 για τους μήνες Σεπτέμβριο 2021- Φεβρουάριο 2022 και του ποσοστού θετικοποίησης αυτών 
στον Κορωναιό.  
Αποτελέσματα: ο αριθμός των προσερχόμενων παιδιών που ήταν στενές επαφές με κρούσματα SARS COV-2 και των 
θετικών από αυτά  φαίνονται στο παρακάτω γράφημα: 

 
Συμπέρασμα: ο αριθμός παιδιών που ήταν θετικά για τον ιό SARS COV-2 αυξήθηκε σημαντικά τους χειμερινούς μήνες 
και ιδιαίτερα μετά τα μέσα Ιανουαρίου 2022. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ067 
 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕ ΑΡΡΕΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΚΑΙ  ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ SARS-COV-2 
 
Ελίνα Καριπίδου1, Αγγελική Κοσματοπούλου1,Μαρία Τσαρούχα1, Ναταλία Κεσσίδου1 

 

1Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής,Πολύγυρος 
 
Εισαγωγή: Παρουσιάζουμε άρρενα 16 μηνών με εξάνθημα και απολέπιση ονυχοφόρων φαλάγγων μετά την λύση 
εμπύρετου και με ιστορικό έκθεσης σε  Sars-Cov-2. Η διαφορική διάγνωση περιλάμβανε ιογενή εξανθήματα, σύνδρομο  
Kawasaki και  MIS-C. 
Σκοπός: Η διαφορική διάγνωση μεταξύ λοίμωξης από εντεροϊό,σύνδρομο Kawasaki και MIS-C. 
Υλικό: Ανασκόπηση φακέλων ασθενούς και μητρώων εξωτερικών ιατρείων.  
Μέθοδος: Παρουσίαση περιστατικού.  
Αποτελέσματα: Ο άρρενας 16 μηνών παρουσιάστηκε πρώτη φορά στα ΤΕΠ με παρατεταμένο εμπύρετο, 
βλατιδοφυσαλιδώδες εξάνθημα χειρών και πελμάτων  και φυσαλίδες  στοματικής κοιλότητας, σοβαρή ουδετεροπενία και 
αρνητικούς δείκτες φλεγμονής.Είχε ιστορικό λοίμωξης αναπνευστικού είκοσι μέρες νωρίτερα με αρνητική (-) PCR-SARS-
COV-2, παρά την στενή επαφή με  COVID- θετικό (+)αδερφό . Με το πέρας του εμπυρέτου παρουσίασε έκθυση νέου 
εξανθήματος (ερυθρότητα σε τράχηλο και κορμό). Μετά από δύο εικοσιτετράωρα απυρεξίας επανεμφάνισε εμπύρετο και 
απολέπιση των ονυχοφόρων φαλάγγων. Έγινε αιματολογικός έλεγχος, υπερηχογράφημα κοιλίας και παραπέμφθηκε σε 
Τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για παιδοκαρδιολογική εκτίμηση. O παιδοκαρδιολογικός έλεγχος απέβη 
φυσιολογικός και μη ενδεικτικός νόσου Kawasaki. Τα αντισώματα για Coxsackie  βγήκαν θετικά (+) και για Sars-Cov-2 
αρνητικά (-). Τελικά το εμπύρετο λύθηκε αυτόματα. 
Συμπεράσματα: H διαφορική διάγνωση εμπύρετης εξανθηματικής νόσου σε παιδιά με ιστορικό επαφής με τον Sars-
Cov-2 αποτελεί πρόκληση για τον παιδίατρο και απαιτεί ενδελεχή λήψη ιστορικού,κλινικό,εργαστηριακό και κατά το 
δοκούν  απεικονιστικό έλεγχο,καθώς και  στενή follow-up παρακολούθηση των περιστατικών. 
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ068 
 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
 
Σοφία Τσιακίρη¹, Αικατερίνα Τσάκωνα¹, Ιωάννης Μακρής¹, Θεοδώρα Ξενοπούλου¹, Γεώργιος Καφαλίδης¹, Παρασκευή 
Ζώση¹  
 
1. Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν. Νίκαιας “Άγιος Παντελεήμων”, Νίκαια Αθηνών 
 
Εισαγωγή: Συγκριτική μελέτη της επίδρασης των μέτρων ατομικής προστασίας, πριν και μετά την πανδημία COVID-19, 
στον παιδιατρικό πληθυσμό. 
Σκοπός: Εξετάστηκε ο αντίκτυπος της εφαρμογής των μέτρων στη μετάδοση λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας.  
Υλικό: Έγινε αξιολόγηση του συνόλου των παιδιών που επισκέφτηκε το ΤΕΠ , σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα δύο 
ετών, το έτος προ πανδημίας (2019) και το πρώτο έτος της πανδημίας (2020).  
Μέθοδος: Τα παιδιά ταξινομήθηκαν βάσει ηλικίας, είδους λοίμωξης, και προσέλευσης με ή χωρίς πυρετό.  
Αποτέλεσμα: Αρχικά ο αριθμός των παιδιών που προσήλθαν στα ΤΕΠ για το έτος 2019 ήταν 7.000 παιδιά ενώ ένα 
χρόνο αργότερα, 2.317 παιδιά. Από το σύνολο, 932 βρέφη (13,3%) έναντι 275( 11,8%), 994 νήπια (14,2%) έναντι 348 
(15%), 1624 προσχολικής ηλικίας (23,2 %) έναντι 441 (19 %), 2365 σχολικής ηλικίας (33,8 %) έναντι 754 (32,5 %) και 
1085 έφηβοι (15,5 %)  έναντι 499 (21,5%). 4109 προσήλθαν με λοίμωξη αναπνευστικού (58,7%) έναντι 1143 (49,3%), 
1316 με λοίμωξη γαστρεντερικού (18.8%) έναντι 257 (11%),    532 με λοίμωξη ουροποιητικού (7,6%) έναντι  59 (2,5%), 
1043 μη λοιμώδη νοσήματα (14,9) έναντι 858(37%). Από το γενικό σύνολο, 3626 παιδιά προσήλθαν εμπύρετα ( 51,8%) 
έναντι 929 (40 %). Στο διάστημα της πανδημίας, του έτους 2020,  καταμετρήθηκαν 28 θετικά κρούσματα κορονοϊού. 
Συμπέρασμα: Από τη συγκριτική μελέτη των περιστατικών, προκύπτει ότι τα μέτρα ατομικής προστασίας, και η κατ’ 
οίκον παραμονή τους, κατάφερε, όχι μόνο να μειώσει τη μετάδοση του κορονοϊού, αλλά και άλλων μεταδοτικών 
νοσημάτων που πλήττουν την παιδιατρική κοινότητα, με αποτέλεσμα η προσέλευση στο ΤΕΠ να μειωθεί στο ⅓.  
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Θεματική Κατηγορία: Γενική Παιδιατρική 
 
ΑΑ069 
 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ COVID-19 ΠΕΡΙΟΔΟ 
 
Αλεξάνδρα Χριστακοπούλου1, Νικολία Κωτσάκη1, Μαρία Βασιλοπούλου1, Μιγκουέλ Σκίρα3, Ελένη Παπαδοπούλου2, 
Αλεξάνδρα Κορωνιώτη1, Θεοδώρα Δανίδη1, Γεώργιος Αλλαγιάννης1,  Μενέλαος Οικονομόπουλος1,  Μαρία 
Αναστασοπούλου1. 
 
1. Γενικό Νοσοκομείο Πύργου 
2. Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας 
3. Κέντρο Υγείας Ζαχάρως 

 
Εισαγωγή: Η πανδημία covid-19 προκάλεσε παγκοσμίως αναπάντεχες ψυχο-κοινωνικο-οικονομικές ανατροπές και 
δοκιμασία στα συστήματα υγείας. 
Σκοπός: Συγκριτική μελέτη της  επιρροής της πανδημίας στην προσέλευση στο ΤΕΠ και τις εισαγωγές των παιδιών στην 
(μη covid) κλινική μας, τις διετίες προ και μετά το ξέσπασμά της. 
Υλικό- Μέθοδος:  Αναδρομική μελέτη-καταγραφή του αρχείου του ΤΕΠ και των εισαγωγών στην κλινική,  την προ-
covid-19 διετία 2018-2019 συγκριτικά με την μετά-covid-19 διετία 2020-2021. 
Αποτελέσματα: Η συνολική επισκεψιμότητα στο ΤΕΠ ελαττώθηκε κατά 32,54% και οι εισαγωγές κατά 32,75% την 
μετα-covid διετία.  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ 
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Από τα παραπάνω γραφήματα διαπιστώνονται: 1) Θεαματική ελάττωση προσέλευσης στο ΤΕΠ το δίμηνο του πρώτου 
lockdown κατά μέσο όρο (Μ.Ο.) 70,35% και των εισαγωγών κατά 36,50%, συγκριτικά με το αντίστοιχο δίμηνο της 
διετίας προ-covid. Κατά το δεύτερο lockdown (Νοέμβριος 2020) και για το επόμενο εξάμηνο παρατηρείται συγκριτική 
ελάττωση προσέλευσης στα ΤΕΠ κατά Μ.Ο. 59,84% και των εισαγωγών κατά 54,47%.  2) Το δεύτερο εξάμηνο 2021, 
με την χαλάρωση των μέτρων, η προσέλευση και οι εισαγωγές αυξάνονται και η καμπύλη ακολουθεί την ίδια διακύμανση 
συγκριτικά με την προ covid διετία λόγω αύξησης κυρίως των λοιμώξεων αναπνευστικού και γαστρεντερικού.  
3) Ο απόλυτος αριθμός των εισαγωγών μειώθηκε σημαντικά αλλά αυξήθηκε σε σχέση με τον αριθμό προσέλευσης (λόγω 
φοβίας μόλυνσης προσέρχονταν στο νοσοκομείο μόνο για σοβαρούς λόγους ή αργοπορημένα με επιβαρυμένη κλινική 
εικόνα, λόγοι που καθιστούσαν υποχρεωτική την εισαγωγή του ασθενούς). 
Συμπεράσματα: Η καραντίνα, τα μέσα προσωπικής προστασίας-υγιεινής και ο φόβος μόλυνσης διαφοροποίησαν το 
επιδημιολογικό status μεταβάλλοντας τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της επισκεψιμότητας στο ΤΕΠ και των 
εισαγωγών. 
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Θεματική Κατηγορία: Δερματολογία 
 
ΑΑ070 
 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ. 
 
Νικόλαος Καρανταγλής 1, Αλεξάνδρα Χατζή 2, Ιωάννα Θανοπούλου 3, Σοφία Τσαμπούρη 4,  
 

1 Παιδίατρος, Θεσσαλονίκη 
2 Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 
3 Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα  
4 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
 
Εισαγωγή: Η ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) είναι η πιο συχνή χρόνια φλεγμονώδης δερματική νόσος με κλινικά συμπτώματα 
που επηρεάζουν την υγεία του δέρματος και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Ως βασική θεραπεία για τον έλεγχο της 
ΑΔ εφαρμόζονται μαλακτικά και ενυδατικά σκευάσματα, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό. 
Σκοπός: Η καταγραφή της αποτελεσματικότητας ενός μαλακτικού προϊόντος (LIPIKAR BAUME AP+M, La Roche-Posay, 
Γαλλία), που περιέχει καταπραϋντικά συστατικά και ενεργό σύμπλοκο που εξισορροπεί το δερματικό μικροβίωμα, στη 
βελτίωση των συμπτωμάτων της ΑΔ στα παιδιά. 
Υλικό: 1.740 παιδιά (διάμεσης ηλικίας 24 μηνών) με ήπια έως βαριά ΑΔ, υπό παιδιατρική παρακολούθηση. 
Μέθοδος: Ο σχεδιασμός περιελάμβανε δύο επισκέψεις. Έγινε χρήση του προϊόντος, ως μονοθεραπεία ή επιπρόσθετη 
θεραπεία, για διάμεσο διάστημα 30 ημερών, 1-2 φορές ημερησίως, έως την επίσκεψη αξιολόγησης. Αξιολογήθηκαν τα 
συμπτώματα της ΑΔ και η ποιότητα του ύπνου, από τον παιδίατρο και τον κηδεμόνα, καθώς και η επίπτωση της ΑΔ στον 
δερματολογικό δείκτη ποιότητας ζωής, βάσει βαθμολογίας CDLQI. Επιπλέον, εκτιμήθηκε ο βαθμός συνολικής 
ικανοποίησης και ανοχής στο προϊόν. 
Αποτελέσματα: 66% έλαβε το προϊόν ως μονοθεραπεία και 34% ως μέρος συνδυασμού. Παρατηρήθηκε 87% βελτίωση 
στην ένταση της ΑΔ (p-value<0,001) και σημαντική βελτίωση σε όλες τις επιμέρους παραμέτρους. Καταγράφηκε 
βελτίωση της ποιότητας ύπνου, στην ανίχνευση φλεγμονωδών βλαβών και στον δείκτη CDLQI, κατά 74%, 70% και 75% 
αντίστοιχα (p-value<0,001). Η συνολική ικανοποίηση από το προϊόν ήταν ≥96% ενώ καταγράφηκε ≥95% ανοχή σε 
αυτό.  
Συμπεράσματα: Μετά την εφαρμογή του προϊόντος, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό, τα συμπτώματα της ΑΔ 
μειώθηκαν σημαντικά, με αντίστοιχη βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. 
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Θεματική Κατηγορία: Δερματολογία 
 
ΑΑ071 
 
ΕΜΠΥΟΣ ΤΡΙΧΟΦΥΤΙΑ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 
Χρυσάνθη-Ελένη Λοΐζου1 Φωτεινή Ράπτη1 Μαρίνα Κοντίτση1 Μαρία-Ελένη Ραπτοπούλου1 Σπυρίδων Σωτήρχαινας1 
Χρυσούλα Μαραγκού1 Ιωάννα-Στεφανία Σιαταρά1  Όλγα Πίκου2 Ιμμακολάτα Ντε Μάτζιο1 
 

1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας 
2Δερματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας 
 
Εισαγωγή: Η δερματοφυτία τριχωτού κεφαλής ή tinea capitis είναι η προσβολή της κερατίνης στιβάδας του δέρματος 
και του στελέχους των τριχών του τριχωτού της κεφαλής από δερματόφυτα. Μπορεί να εμφανιστεί με ένα εύρος 
εκδηλώσεων, από ήπια απολέπιση έως αλωπεκία και έντονα φλεγμονώδεις βλάβες στην έμπυο τριχοφυτία ή κηρίο του 
Κέλσου. 
Σκοπός: Περιγράφεται κορίτσι σχολικής ηλικίας με έμπυο τριχοφυτία τριχωτού κεφαλής. 
Υλικό: Κορίτσι 10 ετών εισάγεται στην παιδιατρική κλινική λόγω λοίμωξης τριχωτού κεφαλής. Από τη φυσική εξέταση: 
βλάβη δεξιάς βρεγματικής χώρας ερυθηματώδης και οιδηματώδης με κατά τόπους εκροή πύου και αίματος. Αναφέρεται 
θετικό περιβάλλον δερματικής λοίμωξης (εξαδέλφη με δερματοφυτία άνω άκρου). 
Μέθοδοι: Προς τη διερεύνηση του αιτίου της λοίμωξης, ελήφθησαν καλλιέργειες δερματικής βλάβης. 
Αποτελέσματα: Οι καλλιέργειες δερματικής βλάβης ανέδειξαν αρκετές αποικίες δερματόφυτων microsporum spp καθώς 
και λίγες αποικίες κοαγκουλάση αρνητικών σταφυλοκόκκων και proteus mirabilis. Η ασθενής τέθηκε σε από του στόματος 
αντιμυκητιασική αγωγή με ιτρακοναζόλη και τοπική περιποίηση της βλάβης, καθώς και σε διπλό ενδοφλέβιο αντιβιοτικό 
σχήμα στα πλαίσια υποψίας βακτηριακής επιμόλυνσης, στην οποία ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά. 
Συμπεράσματα: Η δερματοφυτία του τριχωτού της κεφαλής αποτελεί τη συχνότερη λοίμωξη από δερματόφυτα της 
παιδικής ηλικίας, την οποία οφείλει να γνωρίζει ο γενικός παιδίατρος. 
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Θεματική Κατηγορία: Δερματολογία 
 
ΑΑ072 
 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ: ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ; 
 
Μαρία – Ελένη Παπακωνσταντίνου1, Αικατερίνη Μικελάτου1, Μαρία – Ειρήνη Γουρτζελίδου1, Εριφύλη Κρικέλλη1, 
Βασιλική Γεωργοπούλου1, Καλυψώ Δανελάτου1 

 

1 Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Αργοστόλι Κεφαλληνίας 
 
Εισαγωγή: Η Νομισματοειδής Δερματίτιδα ή Δισκοειδές έκζεμα είναι μία κνησμώδης φλεγμονώδης δερματοπάθεια που 
χαρακτηρίζεται από πολλαπλές εκζεματοειδείς βλάβες σε σχήμα νομίσματος με σαφώς καθορισμένα όρια. Μπορεί να 
εμφανιστεί σε ποσοστό ως και 3,5% των ατοπικών ατόμων, ενώ συνδέεται ιδιαίτερα με το ξηρό δέρμα. Σκοπός: 
Ανάδειξη της διαγνωστικής πρόκλησης των γενικευμένων στρογγύλων ή δισκοειδών εξανθημάτων. Υλικό–Μέθοδος: 
Νήπιο θήλυ 5 ετών παρουσιάζει εξάνθημα μη κνησμώδες, αρχόμενο από μηνός, αρχικά εμφανιζόμενο στην κοιλιακή 
χώρα και με σταδιακή επέκταση σε ράχη, καμπτικές και εκτατικές επιφάνειες άκρων και κεφαλή. Αναφέρεται σποραδική 
τοπική χρήση σκευάσματος γέλης βηταμεθαζόνης και φουσιδικού οξέος. Ατομικό Ιστορικό: ατοπία (-), πρόσφατη 
λοίμωξη/ανοσοποίηση (-/-). Διαμονή σε αγροτική περιοχή, κατοικίδια: κουνέλια, γάτες. Οικογενειακό ιστορικό: Πατέρας 
με αλλεργική ρινίτιδα/άσθμα. Α/Ε: Ξηροδερμία σε κορμό και άκρα, σαφώς αφοριζόμενες βλάβες, δισκοειδείς ή με εικόνα 
δακτυλίου και επηρμένη περιφέρεια, ερυθροϊώδους χρώματος και μέγιστης διαμέτρου 6 cm. Ορισμένες βλάβες με 
παρουσία λειχηνοποίησης σε συνδυασμό με δρυφάδες (Εικόνες 1α,1β,1γ). Όνυχες/αρθρώσεις κφ. Ερυθρότητα με 
απολέπιση περιγεννητικά. Λόγω πιθανής αλλοίωσης της κλινικής εικόνας από την τοπική αγωγή και για τον αποκλεισμό 
εκτεταμένης δερματοφυτίας ψιλού δέρματος ή ψωρίασης, το παιδί εστάλη για καλλιέργειες και βιοψία. Από τον ανωτέρω 
έλεγχο, ανευρέθηκε εικόνα σπογγιωτικής δερματίτιδας με παρουσία πολυμορφοπυρήνων και λεμφοκυττάρων 
περιαγγειακά. Με τη διάγνωση του δισκοειδούς εκζέματος, έλαβε οδηγίες τοπικής ενυδάτωσης και κατόπιν 1 μηνός οι 
βλάβες υποχώρησαν πλήρως (Εικόνες 2α,2β). Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: 1)Το δισκοειδές έκζεμα παρουσιάζει 
άριστη πρόγνωση με την κατάλληλη αγωγή, 2)Η βιοψία δέρματος είναι απαραίτητη σε νοσολογικές οντότητες με κλινική 
αλληλοεπικάλυψη, ιδιαίτερα όταν αξιολογούνται κατόπιν προηγηθείσας τοπικής αγωγής. 
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Θεματική Κατηγορία: Ενδοκρινολογία 
 
ΑΑ073 
 
AΓΟΡΙ 7 ΕΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ SARS-CoV 
 
Ευφροσύνη Κουτσούρη1,Ιωαννης Λόης 1,Σοφία Τριμπόνια1,Βασιλική Κωστοπούλου1, Χρυσούλα-Συρματένια Μαχαίρα, 
Παναγιώτα Πετροπούλου1, Ιφιγένεια Κοκκοφίτη1, Ευαγγελία Ζέππου1, Αλέξιος Μαυρουδής1, Ιωάννα Κοκκοφίτη-
Αντωνίου1 

 

1. Παιδιατρική κλινική, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης,Τρίπολη 
 
Εισαγωγή:Η Διαβητική Κετοξέωση είναι μία απειλητική για τη ζωή επιπλοκή του ΣΔ που μπορεί να παρατηρηθεί κατά 
την πρωτοεμφάνιση ΣΔΙ και χαρακτηρίζεται από επίπεδα Γλυκόζης αίματος>200mg/dl,pH<7.3 και 
Διττανθρακικα<15mmol/L.H πανδημία COVID-19 έχει συσχετιστεί με αύξηση των περιπτώσεων σοβαρής ΔΚΟ με 
πιθανότερη αιτία μέχρις στιγμής καθυστερημένη προσέλευση των σθενών στα νοσοκομεία, για συμπτώματα που 
σχετίζονται με τη νόσηση από SARS-CoV2. 
Σκοπός:Η παρουσίαση περιστατικού πρωτοεμφάνισης ΣΔΙ με Διαβητική Κετοξέωση σε αγόρι 7 ετών κατά τη νόσηση 
από SARS-CoV2. 
Υλικό:Αγόρι 7 ετών προσέρχεται λόγω πολλαπλών επεισοδίων εμέτων από πενθημέρου προοδευτικά επιδεινούμενων 
με αδυναμία λήψης τροφής και υγρών.Αναφέρεται εμπύρετο προ εβδομάδος με δεκατική πυρετική κίνηση από 
πενθημέρου ενώ αναφέρεται διαταραχή επιπέδου συνείδησης από ημέρας.Αναφέρεται θετικό περιβάλλον λοιμωξης 
SARS-CoV2(γονείς), ενώ ο ασθενής είχε αρνητικό RapidTest Covid19 προ ημερών. Το α/α του ασθενούς αναφέρεται 
ελευθερο ενώ από το οικογενειακο,η ετεροθαλής αδερφή από τον πατερά πάσχει από ΣΔΙ. 
Μέθοδος: Εντόνως επηρεασμένη γενική κατάσταση, GSC14/15,συγχητικός.Ξηροί βλεννογόνοι,μειωμένη σπαργή 
δέρματος,εισέχοντες οφθαλμοι,αναπνοή Kussmaul,ταχύπνοια RR40/min παρίσθμια εξέρυθρα ,πολλπλές μυκητιασικές 
πλάκες στη στοματική κοιλότητα. Λοιπή κ/ε χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. Ζωτικά Σημεία 
SPO2:98%,HR:110bpm,θ:36,7οC,BP:120/61. Dextrostick:546, stickούρων +++Σάκχαρο,διούρηση ικανοποιητικη. 
ABGs:pH:7.06,HCO3-:9.2,pCO2:21 ενώ από ε/ε Glu:716,Urea:62,Cr:1.29,PCRSARS-COV2:Θετικη.Πραγματοποιήθηκε 
CTεγκεφάλου και οφθαλμολογική εκτίμηση με βυθοσκόπηση χωρίς, ανεύρεση εγκεφαλικού οιδήματος. 
Αποτελέσματα:Πραγματοποιήθηκε iv ενυδάτωση και χορήγηση ινσουλίνης,ενώ ο ασθενής παρουσίασε επιδείνωση της 
οξέωσης και του επιπέδου συνείδησης,οπότε και διακομίστηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο Παίδων για περαιτέρω 
αντιμετώπιση. 
Συμπεράσματα:Απαιτείται υψηλό επίπεδο κλινικής υποψίας,καθώς η λοίμωξη από SARS-CoV2 κάλυψε την κλινική 
εικόνα της ΔΚΟ και καθυστέρησε τη διάγνωση,απειλώντας τη ζωή του ασθενους. 
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Θεματική Κατηγορία: Ενδοκρινολογία 
 
ΑΑ074 
 
ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ SARS-CoV-2, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Στυλιανή Σαρρή1, Άννα Καλαϊτζή1, Αναστασία Αντωνιάδου1, Μαλοντζίκη Λουκία1, Ιωάννης Βαϊράμης1, Σοφία Αλευρά – 
Κόκκαλη1 

 
1 Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Λάρισα 
 
Εισαγωγή: Η Διαβητική Κετοξέωση αποτελεί την πιο συχνή εκδήλωση του  πρωτοεμφανισθέντος σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 1. 
Σκοπός: Παρουσιάζεται περιστατικό με διαβητική κετοξέωση και παγκρεατίτιδα σε έδαφος πρόσφατης SARS-CoV-2 
λοίμωξης. 
Υλικό-Μέθοδος: Αγόρι 10 ετών προσκομίζεται με έντονη καταβολή και συνοδό διαλείπον κοιλιακό άλγος με αδυναμία 
κένωσης από πενθημέρου. Αναφέρεται πρόσφατη λοίμωξη με SARS-CoV-2 (προ 20ημέρου), ενώ από την έναρξη αυτής 
αναφέρονται πολυουρία, πολυδιψία και απώλεια βάρους. Προ της προσέλευσης στο ΤΕΠ, λόγω επιδείνωσης της κλινικής 
εικόνας, εκτιμήθηκε από ιδιώτη Παθολόγο και Καρδιολόγο, έγινε εργαστηριακός έλεγχος αίματος, ούρων και 
ακτινολογικός έλεγχος, χωρίς παθολογικά ευρήματα. Στο ΤΕΠ προσήλθε με επηρεασμένη γενική κατάσταση, με ρυθμικές 
βαθειές αναπνοές, απόπνοια οξόνης και dx: high (Από την ΟΒΙ: PH:7,17, HCO3-:3,1 mmol/lt, BE:21,7 mmol/L). Ο 
ασθενής τέθηκε σε πρωτόκολλο αντιμετώπισης διαβητικής κετοξέωσης και παρουσίασε σταδιακή βελτίωση της οξέωσης 
και της τιμής της γλυκόζης. Κατά την διάρκεια της νοσηλείας του εμφάνισε καφεοειδή ρουκετοειδή έμετο. Διενεργήθηκε 
αξονική τομογραφία κοιλίας, που ανέδειξε ανομοιογένεια – κοκκώδη όψη παγκρέατος και περιπαγκρεατική συλλογή που 
εκτείνεται περισπληνικά, χωρίς παρουσία χολολίθου. Παράλληλα, εμφάνισε PCR θετική για SARS-CoV-2. Από τον νέο 
εργαστηριακό έλεγχο παρουσίασε υψηλή τιμή αμυλάσης ορού (395 IU/L) και ούρων (2352 IU/L). 
Αποτελέσματα: Μετά την αποκατάσταση της οξέωσης και της γλυκόζης ορού, ο ασθενής σιτίστηκε, ενώ με την 
συνέχιση της νοσηλείας παρατηρήθηκε πτώση των τιμών αμυλάσης.  
Συμπεράσματα: Η λοίμωξη από SARS-CoV-2 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε άτομα με προδιάθεση για 
εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1, όπως η εμφάνιση διαβητικής κετοξέωσης.   
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Θεματική Κατηγορία: Ενδοκρινολογία 
 
ΑΑ075 
 
ΠΡΩΙΜΗ ΗΒΗ ΣΕ ΠΡΟΝΗΠΙΟ ΘΗΛΥ 2 ΕΤΩΝ 
 
Ελένη Στογιαννίδου1, Ηλιάνα Γιαννικοπούλου1, Ουρανία Κελεσίδου1, Παρασκευή Μάρκου1, Παρασκευή Καρασμάνη1, 
Λαμπρινή Βίτσα1, Ιωάννα Μόσχου1, Μαρία Ηλιοπούλου1 

 
1 Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» 
 
Εισαγωγή: Ως πρώιμη ήβη ορίζεται η ανάπτυξη δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου πριν την ηλικία των 8 ετών 
στα κορίτσια και 9 ετών στα αγόρια. Διακρίνεται σε κεντρικής αιτιολογίας, όταν χαρακτηρίζεται από πρώιμη ενεργοποίηση 
του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-γονάδων και περιφερικής, όταν η επίδραση των στεροειδών του φύλου γίνεται χωρίς 
ενεργοποίηση του άξονα. 
Σκοπός: Αποτελεί η ευαισθητοποίηση και η έγκαιρη διάγνωση της πρώιμης ήβης για αποφυγή χαμηλού τελικού 
αναστήματος και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 
Υλικό: Προνήπιο θήλυ 2 ετών προσέρχεται λόγω κολπικής αιμόρροιας. Εμφανίζει τρίχωση εφήβαιου και θηλαρχή από 
ηλικία 5 μηνών. Παρουσιάζει επιτάχυνση ανάπτυξης, στήθος σταδίου tanner III-IV και εφήβαιο σταδίου III. Είναι 
ψηλότερη από τη δίδυμη αδελφή της ενώ από το οικογενειακό ιστορικό η μητέρα της έχει σύνδρομο πολυκυστικών 
ωοθηκών και η πατρική γιαγιά πρωτοπαθή υποθυρεοειδισμό. 
Μέθοδος: Διενεργήθη GnRH test με μέγιστη τιμή LH μεγαλύτερη από της FSH, έλεγχος οστικής ηλικίας, που προηγείτο 
της χρονολογικής, υπέρηχος έσω γεννητικών οργάνων με πάχυνση του ενδομητρίου και όγκο ωοθηκών 3,5ml καθώς και 
MRI εγκεφάλου-υπόφυσης, χωρίς ευρήματα.  
Αποτελέσματα: Η ασθενής παρουσιάζει κεντρική πρώιμη ήβη, ιδιοπαθούς αιτιολογίας, που είναι και η συχνότερη μορφή 
στα κορίτσια. Ετέθη σε θεραπεία με ανάλογα GnRH για βελτίωση του τελικού αναστήματος.  
Συμπεράσματα: Η γνώση των φυσιολογικών εκδηλώσεων και του χρονοδιαγράμματος της εφηβείας είναι σημαντική 
για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση περιστατικών πρώιμης ήβης. Η θεραπεία σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει να εξατομικεύεται.  
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Θεματική Κατηγορία: Ενδοκρινολογία 
 
ΑΑ076 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 
ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 
 
Χαρίκλεια Χριστοπούλου, Αγγελική-Ελένη Σφετσιώρη, Ιωάννης Παπανδρέου, Όλγα Κυρλόγλου, Κωνσταντίνος 
Πατελάκης, Χριστιάνα Ράπτη, Νεκτάριος Σπανομανώλης, Μαρίνα Παπαδάκη, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης 
 
Παιδιατρική Κλινική, ΓΝΠ «Τζάνειο» 
 
Εισαγωγή-Σκοπός: H αιτιοπαθογενετική συσχέτιση της ανεπάρκειας βιταμίνης D και της εμφάνισης παχυσαρκίας 
αποτελεί αντικείμενο μελέτης σε ενήλικες και σε παιδιατρικούς πληθυσμούς. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 
καταγραφή της συχνότητας ανεύρεσης ανεπάρκειας βιταμίνης D σε παιδιά με παχυσαρκία και η συσχέτισή της με 
κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά. 
Μέθοδος: Αναδρομική ανάλυση των αρχείων παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία, που αντιμετωπίστηκαν στο 
Παιδοενδοκρινολογικό Ιατρείο κατά τη διάρκεια ενός έτους. 
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 56 παιδιά με παχυσαρκία. Ανεπάρκεια βιταμίνης D διαπιστώθηκε σε  
45,8% του πληθυσμού. Μεταξύ των παχύσαρκων παιδιών με ανεπάρκεια, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση του φύλου (κορίτσια: 63,6% έναντι 53,8%, p=0,628)  ή της ηλικίας (διάμεση ηλικία 13,7 έτη έναντι 11,46 
ετών, p=0,459). Αντίθετα, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της διενέργειας Καισαρικής Τομής 
(Κ.Τ.) με την εμφάνιση μετέπειτα ανεπάρκειας βιταμίνης D στα παιδιά με παχυσαρκία (Κ.Τ.: 81,8% σε ανεπάρκεια 
έναντι 41,7% σε επάρκεια, p=0.049). Άλλες περιγεννητικές ή/και νεογνικές παράμετροι όπως η προωρότητα (p=0,159) 
ή ο μητρικός θηλασμός (p=0,973) δεν αποδείχθηκε να συσχετίζονται με την ανεπάρκεια βιταμίνης D στα παιδιά με 
παχυσαρκία. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση άλλων συννοσηρότητων όπως η σιδηροπενία (p=0,306), ο 
υποθυρεοειδισμός (p=0,813) ή διαταραχή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1C (p=1,000) με την διαπίστωση ή 
μη ανεπάρκειας βιταμίνης D. 
Συμπεράσματα: Στη μελέτη μας καταγράφεται σε συμφωνία με άλλες μελέτες ότι σχεδόν 1 στα 2 παιδιά με παχυσαρκία 
παρουσιάζει ανεπάρκεια βιταμίνης D. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει την ανάγκη αποκατάστασης των επιπέδων της 
βιταμίνης D, η οποία δυνητικά επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στη ρύθμιση του σωματικού βάρους σύμφωνα με τη 
διεθνή βιβλιογραφία. Επιπλέον, στη μελέτη μας διαπιστώνεται συσχέτιση της διενέργειας καισαρικής τομής με την 
επακόλουθη εμφάνιση ανεπάρκειας βιταμίνης D στα παιδιά με παχυσαρκία. 
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Θεματική Κατηγορία: Καρδιολογία – Εντατικολογία 
 
ΑΑ077 
 
ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΣΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ 
 
Μαρίνα Αρίστου1, Στεφανάκη Σοφία1, Τζαγκαράκη Αγγελική1, Στεφανάκη Ευαγγελία1, Καβουκλή Σαββίνα1, Γεωργία 
Βλαχάκη1  
 

1. Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο Κρήτης 
 
Εισαγωγή: Η κοιλιακή αρρυθμία είναι σπάνια στα παιδιά χωρίς υποκείμενη καρδιακή νόσο με  άγνωστη την πραγματική  
επίπτωση  καθώς συχνά είναι ασυμπτωματικά. Θεραπεία πρώτης γραμμής  είναι οι β αναστολείς ενώ η 
ηλεκτροφυσιολογική μελέτη μπορεί να καθυστερήσει σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με καλή λειτουργικότητα αριστερής 
κοιλίας.  
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού έφηβης  με κοιλιακή αρρυθμία. 
Υλικό: Κορίτσι 11,5 ετών, με ελεύθερο ατομικό ιστορικό, φαινοτυπικά υγιές, παραπέμφθηκε για διερεύνηση κοιλιακής 
αρρυθμίας από Δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο που επισκέφτηκε λόγω προκάρδιου άλγους με συνοδό αίσθημα παλμών, 
μετά από στρεσογόνο παράγοντα, διάρκειας λίγων λεπτών και  με υποψία λοίμωξης COVID που δεν επιβεβαιώθηκε.  
Μέθοδος: Στο ΗΚΓ διαπιστώθηκαν πολλαπλές κοιλιακές έκτακτες συστολές (βλ. εικόνα), τέθηκε Holter ρυθμού 24ωρου 
(εικόνα μονόμορφων κοιλιακών συστολών σε διδυμία, ζεύγη σε εκατοντάδες επεισόδια μη εμμένουσας κοιλιακής 
ταχυκαρδίας και μερικά επεισόδια κοιλιακής ταχυκαρδίας διάρκειας 30-50 δευτερολέπτων) με φυσιολογικό 
υπερηχοκαρδιογράφημα και MRI καρδιάς. Τέθηκε σε βεραπαμίλη και παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού και ζωτικών 
σημείων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αποτελέσματα: Το παιδί παρέμεινε ασυμπτωματικό, με αρνητικό ιολογικό έλεγχο χωρίς αύξηση των μυοκαρδιακών 
ενζύμων και των δεικτών φλεγμονής, με παροδική βελτίωση των έκτακτων συστολών μετά την έναρξη της θεραπείας. 
Παραπέμφθηκε σε παιδοαρρυθμιολόγο και σε επαναληπτικό Holter ρυθμού ένα μήνα μετά και όντας ακόμα 
ασυμπτωματική,  παρατηρήθηκαν ριπές κοιλιακής ταχυκαρδίας και έγινε αλλαγή της αγωγής σε φλεκαϊνίδη. Βρίσκεται σε 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. 
Συμπεράσματα: Αν και η κοιλιακή αρρυθμία σε ανατομικά υγιή καρδιά και σε ασυμπτωματικά παιδιά  είναι συνήθως 
καλής  πρόγνωσης, απαιτείται λήψη  ενδελεχούς ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, στενή παρακολούθηση με  ΗΚΓ, 
υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο της λειτουργικότητας LV και Holter ρυθμού καθώς και έλεγχος για τυχόν υποκρύπτουσα 
μυοκαρδιοπάθεια. 
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Θεματική Κατηγορία: Καρδιολογία – Εντατικολογία 
 
ΑΑ078 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ 
 
Θεοδώρα Κούγια1, Βαΐτσα Βλάχου1, Σάββας Ιορδανίδης1, Ξανθίππη Τοπαλίδου1, Ηλιάνα Αλεξανδρίδου1, Αθανάσιος 
Μπεζιλιώτης1, Μιχαήλ Χασάπης1, Αικατερίνη Λιάνα1 
 
1Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης “Μαμάτσειο”, Κοζάνη 
  
Εισαγωγή: Η υπερκοιλιακή ταχυκαρδία είναι η πιο συχνή διαταραχή καρδιακού ρυθμού στην παιδική ηλικία, με 
συχνότητα 240 (± 40) /min. Στο ECG το έπαρμα P συνήθως δεν είναι ορατό, το εύρος του QRS είναι φυσιολογικό. 
Σκοπός: Η παρουσίαση και η διαχείριση περιστατικού με υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. 
Υλικό: Κορίτσι προεφηβικής ηλικίας 11,5 ετών προσήλθε στην Παιδιατρική κλινική λόγω θωρακικού άλγους και 
αισθήματος παλμών από 12ωρου. Ελεύθερο ατομικό και κληρονομικό ιστορικό. 
Από την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε BP:100/60mmHg SpO2:98% HR:254/min Λοιπά:κφ 
Μέθοδος: Έγινε ECG, ελήφθη εργαστηριακός έλεγχος (κφ), έγινε α/α θώρακος (κφ), rapid test για SARS CoV-2 (-). 
Αποτελέσματα: Στο ECG διαγνώστηκε υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. Η ασθενής ανατάχθηκε με τοποθέτηση παγοκύστεων 
στο πρόσωπο για 10sec. Ακολούθησε καρδιολογική εκτίμηση, u/s καρδιάς (κφ) και τέθηκε σε monitoring. Έγινε έναρξη 
αγωγής με β-blocker (προπανολόλη) με 1mg/kg. Στη νοσηλεία της δεν παρουσίασε νέο επεισόδιο. Προγραμματίστηκε 
Παιδοκαρδιολογική εκτίμηση και τέθηκε Holter. Δύο μήνες μετά παρουσίασε νέο επεισόδιο που ανατάχθηκε αυτόματα, 
έγινε παιδοκαρδιολογική εκτίμηση με αύξηση της αγωγής (1,3mg/kg). Ένα μήνα μετά το συμβάν, εμφάνισε τρίτο 
επεισόδιο κατά το οποίο επισκέφθηκε ιδιώτη καρδιολόγο και ανατάχθηκε με βαγοτονικούς χειρισμούς (diving reflex). 
Έγινε νέα επικοινωνία με τον Παιδοκαρδιολόγο με τροποποίηση της αγωγής (αύξηση β-blocker σε 1,7mg/kg), 
τοποθέτηση εκ νέου Holter, λόγω των αποτελεσμάτων έγινε επικοινωνία με επεμβατικό καρδιολόγο και 
προγραμματίστηκε καυτηριασμός. Μετά τον καυτηριασμό η ασθενής παραμένει ασυμπτωματική άνευ αγωγής. 
Συμπεράσματα: Η υπερκοιλιακή ταχυκαρδία πρέπει να είναι πάντα στο μυαλό του παιδιάτρου. Ανατάσσεται είτε με 
βαγοτονικούς χειρισμούς είτε με φαρμακευτική αγωγή (αδενοσίνη), η οποία αν δεν είναι αποτελεσματική, επιχειρείται 
συγχρονισμένη ηλεκτρική ανάταξη. 
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Θεματική Κατηγορία: Καρδιολογία – Εντατικολογία 
 
ΑΑ079 
 
ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ - POST-COVID ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 7 ΜΗΝΩΝ 
 
Σταύρος Γεωργίου1, Ελένη Γκούτη1, Μαρία Μπαλή1, Νεφέλη Παράσχου2, Σπυριδούλα Σωτηρίου3, Γερίνα Ιωαννίδου4 
 

1,2,3,4  Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Κόρινθος (1: Ειδικευόμενοι παιδιατρικής, 2: Επικουρική Επιμελήτρια, 3: Επιμελήτρια 
Β΄, 4: Διευθύντρια παιδιατρικής κλινικής) 
 
Εισαγωγή: Παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία είναι η αιφνίδια έναρξη ταχυκαρδίας, συνήθως αναίτια σε υγιές κατά 
τα άλλα παιδί και σε καλή γενική κατάσταση με πολύ αυξημένες σφύξεις. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με το ΗΚΓ που 
αναδεικνύει κλασική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (>180-200 σφύξεις/ λεπτό) με απουσία κύματος P και στενό QRS.            
Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η έγερση κλινικής υποψίας για τη νόσο, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη και 
κατάλληλη αντιμετώπισή της.            
Υλικό: Βρέφος άρρεν 7 μηνών προσήλθε λόγω ταχυκαρδίας στα πλαίσια εμπυρέτου. Αναφέρεται λόιμωξη Covid-19 προ 
20ημέρου. Κατά την κλινική εξέταση το βρέφος ήταν ωχρό με ταχυκαρδία (250/min), XTE=3 sec. ΗΚΓ: υπερκοιλιακή 
ταχυκαρδία, U/S καρδιάς: αδρός έλεγχος --> κλάσμα εξώθησης κφ, χωρίς περικαρδιακή συλλογή. Μετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία με τριτοβάθμιο Νοσοκομείο εδόθησαν οδηγίες από τον εφημερεύοντα Παιδοκαρδιολόγο και ετέθη αδενοσίνη 
IV bolus 0,1mg/kg * 3 υπό ΗΚΓ παρακολούθηση. Παρουσίασε παροδική ανάταξη της ταχυκαρδίας διάρκειας <3 sec μετά 
από κάθε χορήγηση αδενοσίνης. Στη συνέχεια ετέθη 5mg/kg αμιωδαρόνη IV σε αργή έγχυση. Το βρέφος διακομίσθηκε 
σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.             
Μέθοδος: Διενεργήθη πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος  με σκοπό την επιβεβαίωση της διάγνωσης.  
Αποτέλεσμα: Η διάγνωση που τέθηκε με το ΗΚΓ ήταν ΠΥΤ και αντιμετωπίσθηκε με φαρμακευτική αγωγή. 
Συμπέρασμα: Η παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία είναι η πιο κοινή αιτία ταχυκαρδίας στα παιδιά και ανατάσσεται 
φαρμακευτικά με φάρμακο εκλογής την αδενοσίνη ή/και με συγχρονισμένη ηλεκτρική ανάταξη (απινίδωση). 
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Θεματική Κατηγορία: Καρδιολογία – Εντατικολογία 
 
ΑΑ080 
 
ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΧΥΛΟΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ 
 
Αντώνιος Καλλικούρδης1, Παναγιώτης Σφυρίδης1, Ελένη-Άννα Καλλικούρδη3, Γεώργιος Σέρβος2, Γεώργιος 
Καλαβρουζιώτης1 

 
1. Α’ Καρδιοχειρουργική Κλινική , Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα 
2. Καρδιολογική Κλινική , Νοσοκομείο Παίδων «Α. & Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Αθήνα 
3. Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 
 
Εισαγωγή. Το πρωτοπαθές χυλοπερικάρδιο (ΠΧ) είναι μία σπάνια κλινική οντότητα, κατά την οποία λέμφος με μεγάλη 
συγκέντρωση τριγλυκεριδίων, αθροίζεται στην περικαρδιακή κοιλότητα.  
Σκοπός. Παρουσιάζουμε άρρενα ασθενή, ασιατικής καταγωγής, με ευμέγεθες χυλοπερικάρδιο, που προκάλεσε καρδιακό 
επιπωματισμό. 
Υλικό. Ο ασθενής 14 ετών, προσήλθε στο νοσοκομείο με εικόνα καρδιακού επιπωματισμού (δύσπνοια, ταχυκαρδία, 
παράδοξο σφυγμό, τριάδα του Beck). Μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης, από το υπερηχογράφημα καρδιάς, 
διενεργήθηκε εκκενωτική περικαρδιοκέντηση(>600ml), η εργαστηριακή ανάλυση του οποίου τεκμηρίωσε την λεμφική 
σύσταση (τριγλυκερίδια 15mmol/l, λεμφοκύτταρα>90%, αρνητικό για φυματίωση-βακτήρια). Από το ιστορικό, ανέκυψε 
τραυματισμός από ωστικό κύμα, σε έκρηξη προ 3 ετών. Ενδελεχής εργαστηριακός έλεγχος δεν ανέδειξε εμφανή αιτία 
για το χυλοπερικάρδιο, ούτε συγγενείς ανωμαλίες του λεμφικού συστήματος (λεμφαγγειογραφία και σπινθηρογράφημα 
λεμφικού συστήματος αρνητικές). Ακολούθησε συντηρητική αγωγή (παρεντερική αγωγή και χορήγηση 
σωματοστατίνης), όπου το χυλοπερικάρδιο υποτροπίαζε, με αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενες  εκκενώσεις δια του 
καθετήρα παροχέτευσης περικαρδίου. Με τη συμπλήρωση 3 εβδομάδων συντηρητικής αγωγής χωρίς αποτέλεσμα, 
αποφασίστηκε χειρουργική αντιμετώπιση. 
Μέθοδος. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε απολίνωση του θωρακικού πόρου και δημιουργία περικαρδιακού παραθύρου, με 
δεξιά οπισθιοπλάγια θωρακοτομή (Εικόνα).  
Αποτελέσματα. Ο ασθενής εξήλθε 1 εβδομάδα μετά την επέμβαση και στον επανέλεγχο 1 χρόνο μετά, παραμένει 
ασυμπτωματικός, σε άριστη κλινική κατάσταση, χωρίς υποτροπή της περικαρδιακής συλλογής. 
Συμπεράσματα. Η διάγνωση του ΠΧ τεκμηριώνεται με εργαστηριακό έλεγχο στα πλαίσια του αποκλεισμού 
πολυάριθμων αιτιολογικών παραγόντων. Ο τραυματισμός του ασθενούς της μελέτης μας από ωστικό κύμα σε έκρηξη, 
παρά την μεγάλη χρονική απόσταση από την εκδήλωση του επιπωματισμού, πιθανολογείται ως αιτιολογικός παράγοντας. 
Η χειρουργική θεραπεία είναι έσχατη λύση, αλλά η πιο αποτελεσματική και με άριστη πρόγνωση. 
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Θεματική Κατηγορία: Καρδιολογία – Εντατικολογία 
 
ΑΑ081 
 
ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ WOLFF PARKINSON WHITE (WPW) 
 
Αναστασία Καραμούζα, Λήδα Ιατρίδου, Άννα Ηλιοπούλου, Βασίλειος Παϊλόπουλος, Χριστίνα Κάσσου, Ελένη Τσάπρα 
 
Ευρωκλινική Παίδων, Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Το Σύνδρομο Wolff Parkinson White (WPW) είναι καρδιολογική πάθηση που επηρεάζει το ηλεκτρικό σύστημα 
της καρδιάς. Στο γενικό πληθυσμό ποσοστό  0,1-0,3% παρουσιάζει εκ γενετής ένα έκτοπο τμήμα μυϊκού ιστού γνωστό 
ως «παραπληρωματικό δεμάτιο». Αυτό προκαλεί μη φυσιολογική σύνδεση κόλπων-κοιλιών παρακάμπτοντας τον 
κολποκοιλιακό κόμβο με αποτέλεσμα αίσθημα παλμών, ζάλης, δύσπνοιας και σπανιότερα κολπική μαρμαρυγή και 
συγκοπτικά επεισόδια. Το κυριότερο σύμπτωμα είναι η παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (SVT). Χαρακτηριστικό 
είναι ότι το 40% των ατόμων που νοσούν δεν εμφανίζουν συμπτώματα. 
Περιγραφή περιστατικού: Τελειόμηνο βρέφος 6 μηνών, με φυσιολογική εξέλιξη για την ηλικία του, προσκομίζεται με 
αναφερόμενο επεισόδιο απώλειας συνείδησης με προσήλωση βλέμματος, ωχρότητα προσώπου και χαλαρότητα κορμού 
διάρκειας <5min κατά την αφύπνισή του , το οποίο λύθηκε μετά την αφόδευση. 
Διάγνωση: Διενεργήθηκε νευρολογική εκτίμηση και ΗΕΓ χωρίς παθολογικά ευρήματα. Ο βιοχημικός έλεγχος ανέδειξε 
παθολογικές τιμές μυοκαρδιακών ενζύμων με CPK (max 248 U/lt με ΦΤ<170) και CK MB (max 7,7 ng/ml με ΦΤ<3.61) 
καθώς επίσης και τροπονίνης (max 36,58 pg/ml με ΦΤ<12). Η διάγνωση τέθηκε με την εύρεση κυμάτων «δ» στο ΗΚΓ 
τα οποία περιγράφουν την χαρακτηριστική «εικόνα προδιέγερσης» του Συνδρόμου WPW. 
Θεραπεία: Χορηγήθηκε προπρανολόλη με 2-3mg/kgr/24h και τέθηκε υπό τακτική καρδιολογική παρακολούθηση, με 
πιθανή κατάλυση δεματίου σε μεγαλύτερη ηλικία. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Επαγρύπνηση Παιδιάτρων σε περιπτώσεις απώλειας συνείδησης  σε βρέφη και παιδιά ώστε να ελέγχεται 
η πιθανότητα αρρυθμιογόνων καταστάσεων όπως  το Συνδρόμο WPW. 
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Θεματική Κατηγορία: Καρδιολογία – Εντατικολογία 
 
ΑΑ082 
 
ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΤΥΠΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Παναγιώτα Κοντογιάννη 1, Σοφία Στεφανάκη 1, Κωνσταντίνα Σκοπέτου1, Μαρία Ανατολιωτάκη1, Κλεάνθη 
Βουτσαδάκη1, Γεωργία Βλαχάκη1 

1. Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», Ηράκλειο Κρήτης 
 

Εισαγωγή: Η μυοκαρδίτιδα αποτελεί φλεγμονή του μυοκαρδίου με ποικίλα αίτια και ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων 
(υποκλινική νόσος-καρδιογενές shock). Έχει επίπτωση 2 :100.000 παιδιά ετησίως με ηλικιακή προτίμηση τη βρεφική και 
εφηβική περίοδο. Το πρώτο αίτιο μυοκαρδίτιδας στα παιδιά αποτελούν οι ιώσεις με κύριο εκπρόσωπο τους εντεροϊούς. 
Συχνά προηγείται λοίμωξη αναπνευστικού ή γαστρεντερικού συστήματος 2 εβδομάδες πριν την εκδήλωση 
συμπτωμάτων. Στη θεραπεία μπορεί να απαιτηθούν β αναστολείς,  αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου (αΜΕΑ), 
διουρητικά, αντιαρρυθμικά, ινότροπα, υπεράνοση γ-σφαιρίνη (IVIG) και κορτικοστεροειδή.  

Σκοπός: Περιγραφή περιστατικού μυοκαρδίτιδας από τον ιό της γρίπης. 

Υλικό- Μέθοδος: Αγόρι 12 ετών, προσέρχεται με αίσθημα παλμών, προκάρδιο άλγος και ερυγές από 3ωρου. 
Αναφέρονται διαρροϊκές κενώσεις προ 5ημέρου, ενώ προ 4 εβδομάδων λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού με ρινίτιδα, 
βήχα και χαμηλό πυρετό. Αντικειμενική εξέταση:70 σφύξεις/λεπτό,SAT 98%, αρτηριακή πίεση 112/71 mmHg, ρυθμικοί-
ευκρινείς καρδιακοί τόνοι, χωρίς φύσημα. Eργαστηριακός έλεγχος: τροπονίνη 1262 pg/ml, CPK 625 U/l, BNP 37,2 pg/ml, 
χωρίς αύξηση δεικτών φλεγμονής. Ηλεκτροκαρδιογραφικά παρουσίασε διαταραχές επαναπόλωσης στις αριστερές 
προκάρδιες απαγωγές. Με την υποψία οξείας μυοκαρδίτιδας, τέθηκε σε αγωγή με ραμιπρίλη-καρβεδιλόλη με κλινική και 
εργαστηριακή ανταπόκριση του ασθενή και ελήφθη εκτενής εργαστηριακός έλεγχος προς αποκλεισμό λοιμωδών, 
αυτοάνοσων και φαρμακευτικών αιτιών μυοκαρδίτιδας. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με μαγνητική τομογραφία καρδιάς.  

Αποτελέσματα: Ανιχνεύθηκαν  θετικά  αντισώματα έναντι ιού γρίπης τύπου A. Ο ασθενής έλαβε οδηγίες για συνέχιση 
αγωγής, αποχή από άθληση για 6 μήνες και επανάληψη MRI καρδιάς σε 3 μήνες. 

Συμπεράσματα: Παρόλο που η γρίπη έχει χαμηλή επίπτωση στην περίοδο πανδημίας του κορωνοϊού,  πρέπει  να 
διερευνάται ως αίτιο μυοκαρδίτιδας στα παιδιά ακόμη και χωρίς σαφές ιστορικό γριπώδους συνδρομής.  
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Θεματική Κατηγορία: Καρδιολογία – Εντατικολογία 
 
ΑΑ083 
 
ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΝΙΝΑΙΜΙΑ ΣΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΒΗ 
 
Νικόλαος Λαμπρινός 1 , Σοφία Στεφανάκη 1, Φανή Λαδωμένου1, Αγγελική Τσαγκαράκη1, Ευαγγελία Στεφανάκη1, 
Γεωργία Βλαχάκη1 

 

1 Τμήμα Παιδιατρικής , Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης 
 
Εισαγωγή: Η αύξηση της τροπονίνης στα παιδιά απαιτεί διερεύνηση για αποκλεισμό μυοκαρδίτιδας, η οποία συνήθως 
οφείλεται σε προηγηθείσα  ιογενή λοίμωξη και παρόλο που είναι σπάνια, ευθύνεται στο 5-10% των αιφνιδίων θανάτων 
στα παιδιά και εφήβους.  
Σκοπός: Περιγραφή έφηβης με τυχαίο εύρημα εμμένουσα τροπονιναιμία    
Υλικό: Κορίτσι 13 ετών παραπέμπεται λόγω αυξημένων τιμών τροπονίνης και CPK σε έλεγχο ρουτίνας. Ατομικό 
αναμνηστικό: ιογενής συνδρομή με φαρυγγαλγία προ εβδομάδος.  
Μέθοδος : Βασικός εργαστηριακός έλεγχος χωρίς παθολογικά ευρήματα πέρα των αυξημένων καρδιακών δεικτών 
(τροπονίνη:28-1259 pg/ml, CPK:500-2339 U/L)  (αρνητικοί δείκτες φλεγμονής). Ακτινογραφία θώρακος, HKΓ, 
υπερηχοκαρδιογράφημα, Holter ρυθμού,  ιολογικός, ορολογικός,  ανοσολογικός (ΑΝΑ 1:320), μεταβολικός έλεγχος 
(νόσος Pompe) και έλεγχος για Duchene: χωρίς παθολογία. MRI καρδιάς: ευρήματα συμβατά με μυοκαρδίτιδα. Έλεγχος 
μελών οικογένειας αρνητικός. Η ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματική καθ’ όλη την διάρκεια της νοσηλείας της. 
Αποτελέσματα: Οι τιμές τροπονίνης-CPK είναι σε πτωτική πορεία αλλά παραμένουν  αυξημένες 4 μήνες μετά. Νέα MRI 
καρδιάς τρείς μήνες μετά: βελτίωση αλλά παραμονή αλλοιώσεων ως επί χρόνιας μυοκαρδίτιδας. Δεν έλαβε αγωγή και 
παραπέμφθηκε για γονιδιακό έλεγχο μυοκαρδιοπάθειας.    
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με ασυμπτωματική μυοκαρδίτιδα έχουν συνήθως καλή πρόγνωση. Καθώς όμως η 
μυοκαρδίτιδα ευθύνεται για το 50% των παιδιατρικών περιστατικών διατατικής μυοκαρδιοπάθειας και είναι ο πιο συχνός 
λόγος για μεταμόσχευση καρδιάς στα παιδιά, η έγκαιρη διάγνωση είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Οι άτυπες μορφές της 
νόσου απαιτούν εκτενέστερη αιτιολογική διερεύνηση και μακροχρόνια παρακολούθηση. 
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Θεματική Κατηγορία: Καρδιολογία – Εντατικολογία 
 
ΑΑ084 
 
ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MARFAN: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΟ, ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΓΑ ΤΗ ΖΩΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ FBN1. 
 
Αλεξάνδρα Σταμπέρνα, Κωνσταντίνα Λαβασίδου, Ανδρέας Γιαννόπουλος, Στυλιανή Φιδάνη, Ευδοξία Σαπουντζη, 
Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου 
 
B’ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Το νεογνικό Σύνδρομο Marfan αποτελεί σπάνια, πολυσυστηματκή γενετική νόσο του συνδετικού ιστού, 
κληρονομούμενη με τον αυτοσωμικό επικρατή χαρακτήρα. Οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου της φιμπριλλίνης FBN1 
στο χρωμόσωμα 15 και χαρακτηρίζεται από συμμετοχή του σκελετικού συστήματος, του καρδιαγγειακού και των 
οφθαλμών.  
Σκοπός: Περιγραφή περίπτωσης θήλεος με νεογνικό σύνδρομο Marfan. 
Υλικό-Μέθοδος: Νεογνό άρρεν 5 ημερών παραπέμφθηκε, λόγω δύσμορφων φαινοτυπικών χαρακτηριστικών που 
συνηγορούν υπέρ γενετικών νοσημάτων του συνδετικού ιστού.  Κατά την νοσηλεία ελήφθη αιματολογικός  έλεγχος και 
διενεργήθηκαν απεικονιστικές εξετάσεις, παιδοοφθαλμολογική και παιδοκαρδιολογική εκτίμηση. Εστάλη γενετικός-
γονιδιακός  έλεγχος με την υπόνοια του συνδρόμου Marfan.  
Αποτελέσματα: Από τον εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο δεν προέκυψαν παθολογικά ευρήματα. Ωστόσο, 
διαπιστώθηκε αμφοτερόπλευρη εκσεσημασμένη μυωπία, ενώ το υπερηχογράφημα καρδιάς ανέδειξε μεγάλη διάταση της 
αορτής και των κόλπων του Valsava (z score=5.9). Ο γονιδιακός έλεγχος εντόπισε νέα  μετάλλαξη c.3346G>A 
(p.Glu1116Lys) στο γονίδιο FBN1, σε ετεροζυγωτία, μη ανιχνεύσιμη στους γονείς. Το νεογνό τέθηκε άμεσα σε αγωγή με 
ιρμπεσαρτάνη/ατενολόλη, αποσκοπώντας στον περιορισμό της ταχέως αυξανόμενης διάτασης της αορτής. Στόχος της 
φαρμακευτικής αγωγής είναι ο περιορισμός της καρδιακής δυσλειτουργίας, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση παραμένει 
η έσχατη λύση. 
Συμπεράσματα: Το νεογνικό σύνδρομο Marfan αποτελεί μια σπανιότατη νόσο με επίπτωση 1-6:10.000 γεννήσεις. 
92,3% των περιπτώσεων οφείλεται σε de novo μεταλλάξεις και η μέση διάρκεια επιβίωσης ανέρχεται στους 16,3 μήνες. 
Η εξαιρετικά δυσμενής πρόγνωση αποδίδεται στην ταχέως εξελισσόμενη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και απαιτεί 
τακτικούς επανελέγχους 
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Θεματική Κατηγορία: Καρδιολογία – Εντατικολογία 
 
ΑΑ085 
 
ΣΟΒΑΡΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ROSS-KONNO 
 
Παναγιώτης Σφυρίδης1,2, Γεώργιος Σφυρίδης2, Αυξέντιος Καλαγκός1 

 
1. Καρδιοχειρουργική Κλινική Συγγενών Καρδιοπαθειών Παίδων, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ», Αθήνα  
2. Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 
3. Καρδιοχειρουργική Κλινική Παίδων, Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα 

 
Εισαγωγή: Η επέμβαση Ross-Konno είναι η επέμβαση εκλογής σε παιδιά με σοβαρή στένωση του χώρου εξόδου της 
αριστερής κοιλίας (LVOTO) στο επίπεδο της αορτικής βαλβίδας αλλά και υποβαλβιδικά. 
Σκοπός: Να αξιολογήσουμε τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα της επέμβασης Ross-Konno.  
Υλικό: Στην μελέτη περιελήφθησαν όλοι οι ασθενείς ηλικίας έως 16 ετών που υποβλήθηκαν σε επέμβαση Ross-Konno 
μεταξύ των ετών 2013 και 2021.  
Μέθοδος: Μελετήθηκαν οι νοσοκομειακοί φάκελοι όσον αφορά τα δημογραφικά, τα ανατομικά χαρακτηριστικά, τα 
δεδομένα της επέμβασης Ross-Konno, το χειρουργικό ιστορικό και η κατάσταση του ασθενούς σε πρόσφατο έλεγχο. Η 
διάμεση τιμή του χρόνου παρακολούθησης ήταν 4.2 (διακύμανση 0.4-8.2) έτη. 
Αποτελέσματα: Επτά ασθενείς υποβλήθηκαν σε Ross-Konno (ν=7) από ένα χειρουργό (ΑΚ) σε διάμεση ηλικία 5.8 
(διακύμανση 4.8-15.9) έτη. Τρείς (ν=3) ασθενείς υποβλήθηκαν σε επιπλέον επεμβάσεις όπως: εκτομή ενδοκαρδιακής 
ινοελάστωσης και μυεκτομή (2 ασθενείς) και επιδιόρθωση του αορτικού τόξου (1 ασθενής). Η διάμεση τιμή του χρόνου 
παραμονής στο νοσοκομείο ήταν 8 (διακύμανση 6-12) ημέρες. Ένας ασθενής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση του 
αλλομοσχεύματος της πνευμονικής 4 έτη μετά την επέμβαση (επίπτωση 14% στα 8 έτη), ενώ έτερος ασθενής χρειάσθηκε 
τοποθέτηση μόνιμου βηματοδότη. Στον πρόσφατο έλεγχο με υπερηχοκαρδιογράφημα ουδείς ασθενής εμφάνισε 
στένωση ή κλίση πιέσεως στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας (μέση κλίση πίεσης <10mmHg).  
Συμπεράσματα: Η επέμβαση Ross-Konno (με δεδομένη την προτυποποίηση της επέμβασης) αποτελεί τη μοναδική 
επιλογή για παιδιά με σοβαρή στένωση του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Σε μεσοπρόθεσμη παρακολούθηση η 
λειτουργικότητα της νέο-αορτικής βαλβίδας είναι φυσιολογική και χωρίς κλίση πίεσης υποβαλβιδικά.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ086 
 
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID19 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
 
Ελένη- Σταυρούλα Βλάχου, Μυρτώ-Μαρία Παπαδοπούλου, Κυριακή Αγγελίδου, Σπύρος-Παναγιώτης Καραπιστόλας , 
Χριστίνα – Περιστέρα Καμάρη, Ελένη Τσιβίκη  
 
Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά 
 
Εισαγωγή: Το 2021, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη της πανδημίας COVID19, ήταν η χρονιά που νόσησε ο 
παιδιατρικός πληθυσμός. Οι επιπλοκές όμως, μετά την οξεία λοίμωξη είναι σαφώς περιγεγραμμένες κυρίως στους 
ενήλικες.  
Σκοπός: Να διερευνηθεί η παρουσία επιπλοκών, ένα μήνα μετά την οξεία λοίμωξη από τον ιό SARS-COV-2 στα παιδιά 
που διαγνώστηκαν στο νοσοκομείο μας.  
Μέθοδος-Υλικό: Τον πληθυσμό μελέτης αποτέλεσαν παιδιά 0-16 ετών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID19 που 
διαγνώστηκαν στην Παιδιατρική Κλινική, κατά την περίοδο: Απρίλιος 2021 - Ιανουάριος 2022. Η συλλογή των δεδομένων 
έγινε τηλεφωνικά. 
Αποτελέσματα: Από τα 453 επιβεβαιωμένα κρούσματα που καταγράφηκαν την περίοδο αυτή, 318 συμπεριελήφθησαν 
στη μελέτη. Συνολικά, 56 (17%) ανέφεραν, τουλάχιστον έναν μήνα μετά την οξεία νόσο, συμπτώματα που επηρέασαν 
ή επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Πρόκειται για ανεμβολίαστα παιδιά ηλικίας κυρίως, 9-16 ετών (72%).  
Συχνότερα, αναφέρθηκαν κόπωση και περιορισμός δραστηριοτήτων (30%), απώλεια γεύσης και όσφρησης (11%), 
κεφαλαλγία (7%) και χρόνια συμπτώματα από το ΓΕΣ (5.5%). Σε μικρότερο ποσοστό, αναφέρθηκαν διαταραχή ύπνου 
και συγκέντρωσης, δερματικά εξανθήματα και τριχόπτωση, κατάθλιψη, διαλείπων βήχας, αρρυθμίες κ.α.  
Τέλος, καταγράφηκαν 2 ασθενείς με πολυσυστηματικό υπερφλεγμονώδες σύνδρομο (MIS-C) και 7 ασθενείς με οξεία 
σκωληκοειδίτιδα.  
Συμπεράσματα: Καταγράφηκαν ως αναμενόταν, σοβαρά περιστατικά υπερφλεγμονώδους αρχής, όπως περιστατικά 
MIS-C και οξείας σκωληκοειδίτιδας στα παιδιά που διαγνώστηκαν στο νοσοκομείο μας. Εντούτοις, παρατηρούμε ότι 
αξιόλογος αριθμός, κυρίως εφήβων, αναφέρει επιπλοκές μετά την οξεία λοίμωξη από COVID19, που επηρεάζουν την 
καθημερινότητα τους.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ087 
 
ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19 (MIS-C): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 
Κλεάνθη Βουτσαδάκη1, Μελά Δήμητρα1, Ανατολιωτάκη Μαρία1, Κωνσταντίνα Σκοπέτου1, Φανή Λαδομένου1,2, 
Αγγελική Τζαγκαράκη1, Σοφία Στεφανάκη1, Γεωργία Βλαχάκη1 

1. Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο", Ηράκλειο Κρήτης 
2. Ιατρείο Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο", Ηράκλειο Κρήτης 
 
Εισαγωγή: Το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο σχετιζόμενο με τον COVID-19 (MIS-C) αποτελεί όψιμη 
επιπλοκή της  SARS-CoV-2 λοίμωξης στα παιδιά και προβάλλει με πολυοργανική συμμετοχή. Η θεραπεία περιλαμβάνει 
υπεράνοση γ-σφαιρίνη, κορτικοστεροειδή, ασπιρίνη ή/και αντιθρομβωτική αγωγή.  
Σκοπός:  Η περιγραφή τριών ασθενών με MIS-C με διαφορετική κλινική πορεία. 
Υλικό - Μέθοδοι:  
1ο Περιστατικό: Πρόκειται για αγόρι 5 ετών με εμπύρετο, ετερόπλευρη τραχηλική λεμφαδενίτιδα και ιστορικό PCR 
επιβεβαιωμένης SARS-CoV-2 λοίμωξης προ 5 εβδομάδων. Η κλινικοεργαστηριακή επιδείνωση (επιμονή πυρετού, 
πολυοργανική συμμετοχή με γαστρεντερικές εκδηλώσεις, αναπνευστική δυσχέρεια, λεμφαδενοπάθεια, εξάνθημα, οίδημα 
παλαμών/πελμάτων, επιπεφυκίτιδα, λεμφοπενία, θρομβοπενία, αύξηση δεικτών φλεγμονής και καρδιακών δεικτών) και 
το επιδημιολογικό ιστορικό έθεσαν την υποψία MIS-C. Το υπερηχογράφημα καρδιάς ήταν φυσιολογικό. Χορηγήθηκε 
IVIG, μεθυλπρεδνιζολόνη και ασπιρίνη με άμεση ανταπόκριση. 
2ο Περιστατικό: Πρόκειται για έφηβο 15,5 ετών με εμπύρετο, εξάνθημα, γαστρεντερικά συμπτώματα, σπληνομεγαλία, 
εργαστηριακές ενδείξεις φλεγμονής και ορολογική επιβεβαίωση προηγηθείσας COVID-19 λοίμωξης. Στο 
υπερηχογράφημα καρδιάς διαπιστώθηκε ήπια ανεπάρκεια μιτροειδούς. Λόγω βελτίωσης δε χορηγήθηκε 
ανοσοτροποποιητική θεραπεία. 
3ο Περιστατικό: Πρόκειται για έφηβη 14 ετών με εμπύρετο, γαστρεντερικά συμπτώματα, εξάνθημα και ιστορικό PCR 
επιβεβαιωμένης COVID-19 λοίμωξης προ 6 εβδομάδων. Ο παρακλινικός έλεγχος ανέδειξε αυξημένους δείκτες φλεγμονής, 
λεμφοπενία και φυσιολογικό υπερηχογράφημα καρδιάς.  Ως πιθανό MIS-C χορηγήθηκε IVIG, μεθυλπρεδνιζολόνη και 
ασπιρίνη. Λόγω μη ανταπόκρισης (επιμονή εμπυρέτου, γαστρεντερικών εκδηλώσεων, επιδείνωση δεικτών φλεγμονής, 
αύξηση καρδιακών δεικτών) χορηγήθηκαν ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης με άμεση βελτίωση.  
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς είχαν ήπια νόσο χωρίς καταπληξία ή καρδιαγγειακά συμβάματα με καλή έκβαση.  
Συμπεράσματα: Το MIS-C προσβάλλει παιδιά όλων των ηλικιών και η βαρύτητα διαφέρει από ήπια έως βαριά. Απαιτείται 
ισχυρή κλινική υποψία για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ088 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚYΤΙΑΚΟ ΙΟ 
(RSV) ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 
 
Κλεάνθη Βουτσαδάκη1, Φανή Λαδομένου1,2, Γεωργία Βλαχάκη1 

1. Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο", Ηράκλειο Κρήτης 
2. Ιατρείο Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο", Ηράκλειο Κρήτης 
 
Εισαγωγή: Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) προκαλεί ετήσιες επιδημίες βρογχιολίτιδας από τέλη Οκτωβρίου 
μέχρι Απρίλιο με κορύφωση τους μήνες Ιανουάριο Φεβρουάριο. Κατά την πανδημία του SARS-COV2 παρατηρήθηκε 
πτώση της επίπτωσης της RSV βρογχιολίτιδας εξαιτίας της εφαρμογής μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Η 
χαλάρωση των μέτρων οδήγησε σε επανεμφάνιση της RSV λοίμωξης, προκαλώντας πρώιμα επιδημικά κύματα. 
 
Σκοπός: Η σύγκριση της επιδημιολογίας της RSV βρογχιολίτιδας πριν και κατά την πανδημία COVID-19.  
Υλικό - Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη των νοσηλευόμενων ασθενών με RSV βρογχιολίτιδα, μοριακά 
επιβεβαιωμένης, σε Παιδιατρική Κλινική Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου πριν την πανδημία COVID-19, καθώς και προοπτική 
μελέτη των περιπτώσεων RSV βρογχιολίτιδας κατά την πανδημία COVID-19. Κριτήρια νοσηλείας ήταν η αναπνευστική 
δυσχέρεια, η υποξυγοναιμία, η μειωμένη σίτιση/αφυδάτωση.  

Αποτελέσματα: Την περίοδο πριν την πανδημία (Ιανουάριος 2017 – Φεβρουάριος 2020) καταγράφηκαν 76 περιπτώσεις 
RSV βρογχιολίτιδας (54% αγόρια, μέση ηλικία 4,2μήνες με εύρος 30ημερών - 13,3μηνών, μέση διάρκεια νοσηλείας 
5,7ημέρες). Μετά από μια απουσία περιστατικών στην αρχή της πανδημίας (Μάρτιος 2020 – Απρίλιος 2021), είχαμε 
αύξηση στις περιπτώσεις της RSV βρογχολίτιδας (29 ασθενείς, 69% αγόρια, μέση ηλικία 5,6μήνες με εύρος 30ημερών-
4ετών, μέση διάρκεια νοσηλείας 4,8ημέρες) με μια απρόσμενη πρώιμη αιχμή τον Οκτώβρη Νοέμβρη 2021, σε σύγκριση 
με Γενάρη Φλεβάρη τις προηγούμενες χρονιές (διάγραμμα 1).  
 
Συμπεράσματα: Σημειώνεται αλλαγή στην εποχικότητα του RSV κατά την πανδημία COVID-19 και στη χώρα μας. Τα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του SARS-CoV2 συνέβαλαν στη μείωση της μετάδοσης του RSV τη χειμερινή 
περίοδο 2020-2021, με εμφάνιση ωστόσο πρώιμου επιδημικού κύματος τον Οκτώβρη και Νοέμβρη 2021, που συμπίπτει 
με τη χαλάρωση των μέτρων στην Ελλάδα.  
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Διάγραμμα 1. Επίπτωση RSV βρογχιολίτιδας σε περίοδο 5 ετών (Ιανουάριος 2017-Δεκέμβριος 2021) 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ089 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ CID ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ 
PNEUMOCYSTIS JIROVECI 
 
Γκουγκουλή Ελένη, Λαζαρος Τατόγλου, Βασιλική Ρεμούνδου, Κωνσταντίνος Ζάχος, Τατιάνα Αλεξάνδροβα, Μαρία 
Τσάμπρα 
 
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η P.Jiroveci ταξινομείται πλέον στην οικογένεια των μυκήτων και προκαλεί ευκαιριακές λοιμώξεις σε ασθενείς 
με πρωτοπαθείς ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες, που εμπλέκουν το σκέλος της κυτταρικής ανοσίας. Στην πρόσφατη 
ταξινόμηση των πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών, στις συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες (CID), ταξινομείται ευρύ φάσμα 
νοσολογικών οντοτήτων, με έλλειμμα τόσο της χυμικής, όσο και της κυτταρικής ανοσίας, με απόλυτο αριθμό CD3>300/μl   
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού CID. 
Υλικό: Θήλυ βρέφος 8.5 μηνών διακομίστηκε εξαιτίας προοδευτικής εγκατάστασης βαρειάς αναπνευστικής δυσχέρειας 
και χαμηλού πυρετού από ημερών, ανθεκτικών σε εισπνεόμενα, αντιβιοτικά και κορτικοειδή. Από διμήνου αναφέρεται 
στασιμότητα βάρους και διαρροϊκές κενώσεις.  
Μέθοδος: Κλινικά διαπιστώθηκε βαριά αναπνευστική δυσχέρεια με υποξυγοναιμία, αναντίστοιχη των ακροαστικών 
ευρημάτων, εξάνθημα και ηπατοσπληνομεγαλία ενώ η ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε βαρύτατη προσβολή διαμέσου 
ιστού. Λόγω αυξημένων αναγκών σε οξυγόνο, εισήχθη στην ΜΕΘ, όπου διασωληνώθηκε. Στο βρογχικό έκπλυμα 
απομονώθηκε Pn.Jiroveci, ενώ ο ανοσολογικός έλεγχος ανέδειξε μειωμένες ανοσοσγαιρίνες, αλλά και διαταραχή στην 
ωρίμανση των Τ–λεμφοκυττάρων. Ετέθη αντιμικροβιακή αγωγή με  πενταμιδίνη και κοτριμοξαζόλη, καθώς και περιοδική 
χορήγηση γ-σφαιρίνης. Εστάλη γενετικός έλεγχος που δεν ανέδειξε παθολογική μεταλαγή (>50% των γενετικών 
ελλειμμάτων δεν ταυτοποιούνται με τις σύγχρονες μεθόδους). Μετά τη σταθεροποίηση, η ασθενής οδηγήθηκε σε 
αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών(ΜΜΟ), με άριστο αποτέλεσμα, ενώ εδόθη οδηγία για γενετική 
συμβουλευτική γονέων. 
Συμπεράσματα: Απαιτείται αυξημένη υποψία πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας σε ασθενείς με λοιμώξεις από ευκαιριακά 
παθογόνα. Η ανίχνευση γενετικής μεταλλαγής δεν είναι υποχρεωτικό προαπαιτούμενο για να οδηγηθούν οι ασθενείς σε 
ΜΜΟ. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ090 
 
ΝΗΠΙΟ 2,5 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΜΠΥΡΕΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ 
 
Ελένη Γκούτη1, Σταύρος Γεωργίου1, Μαρία Μπαλή1, Νεφέλη Παράσχου2, Σπυριδούλα Σωτηρίου3, Γερίνα Ιωαννίδου4 

 

1,2,3,4 Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Κόρινθος (1: Ειδικευόμενοι παιδιατρικής, 2: Επικουρική Επιμελήτρια, 3: Επιμελήτρια 
Β΄, 4: Διευθύντρια παιδιατρικής κλινικής) 
 
Εισαγωγή: Ορονοσία είναι μια αυτοπεριοριζόμενη αλλεργική αντίδραση σε ξένες πρωτεΐνες (αντίδραση υπερευαισθησίας 
τύπου III). Τα ανοσοσυμπλέγματα εναποτίθενται σε μικρά αιμοφόρα αγγεία και διεγείρουν τον καταρράκτη του 
συμπληρώματος. Εμφανιζεται με την κλασική τριάδα: πυρετός, εξάνθημα, συμπτώματα από τις αρθρώσεις (οιδήματα, 
αρθραλγίες). Οι δερματικές βλάβες ξεκινούν ως μικρές ερυθηματώδεις πλάκες στον κορμό, προοδευτικά εξαπλώνονται 
σ΄όλο το σώμα, χωρίς να έχουν τον μεταναστευτικό χαρακτήρα της κνίδωσης. 
Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η έγερση της κλινικής υποψίας για COVID-19 λοίμωξη σε 
ασθενείς με δερματικό εξάνθημα.  
Υλικό: Νήπιο άρρεν 2,5 ετών με πολλαπλά επεισόδια ασθματικού παροξυσμού στο ατομικό 
ιστορικό του (υπό χημειοπροφύλαξη με κεφπροζίλη, σαλβουταμόλη, φλουτικαζόνη από 
διμήνου) παρουσίασε πυρετό, αιφνίδια έκθυση κηλιδοβλατιδώδους εξανθήματος κεφαλής-
κορμού-άκρων, συρρέον κατά τόπους με ερυθρoϊώδη απόχρωση κεντρικά, οιδήματα 
αρθρώσεων άκρων και στοιχεία αγγειοοιδήματος , χωρίς συμμετοχή βλεννογόνων. 
Μέθοδος: Έγινε εργαστηριακός έλεγχος χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα και ταχεία μοριακή 
ανίχνευση SARS-CoV-2 και το αποτέλεσμα ήταν θετικό. 
Αποτέλεσμα: Δεν μπορεί να εξακριβωθεί αν το εξάνθημα ήταν αντίδραση υπερευαισθησίας 
στον ιό ή την αγωγή με κεφαλοσπορίνη. 
Συμπέρασμα: Κατά την διάρκεια της επιδημίας από τον SARS-CoV-2 η αιφνίδια έκθυση 
δερματικού εξανθήματος χωρίς άλλη αιτιολογία θα πρέπει να εγείρει την υποψία λοίμωξης από τον SARS-CoV-2. Από την 
μέχρι τώρα εμπειρία έχει καταγραφεί μεγάλη ποικιλία δερματικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της εν λόγω λοίμωξης (μη 
παθογνωμονικές) όμως συχνά παραμένει αδιευκρίνιστο αν οι εκάστοτε βλάβες σχετίζονται  με τον ιό αυτό. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ091 
 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ 
PELGER-ΗUET: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
Βασίλειος Γραμμενιάτης1, Μαργαρίτα Παπασάββα1, Δήμητρα Σαββίδου1, Μιχαήλ Τάτσης2, Θεοδώρα Παπανικολάου2,  
Βασιλική Γκέτση1  
 

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

Εισαγωγή: Η ανωμαλία Pelger-Huët (APH) είναι μια γενετική διαταραχή κατά την οποία αρκετοί τύποι λευκών 
αιμοσφαιρίων (ουδετερόφιλα και ηωσινόφιλα) έχουν πυρήνες με ασυνήθιστη δομή και σχήμα (δίλοβο). Ψευδο-APH 
ονομάζεται η επίκτητη διαταραχή με ανάλογα ευρήματα στη μικροσκόπηση, που παρατηρείται σε ποικίλες καταστάσεις 
όπως λευχαιμίες, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, φάρμακα και λοιμώξεις. Στη βιβλιογραφία συζητείται η εμφάνιση ψευδο-
ΑΡΗ σε ασθενείς με COVID-19 και η συσχέτισή της με τη σοβαρότητα της νόσου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές 
σχετικά με τις μορφολογικές αλλαγές στα επιχρίσματα περιφερικού αίματος ασθενών με ΑΡΗ κατά την οξεία φάση 
λοίμωξης COVID-19. 

Σκοπός: Η παρουσίαση δύο ασθενών (κοριτσιού 4,5 ετών και της μητέρας του) με κλινική εικόνα λοίμωξης 
αναπνευστικού και θετική PCR ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για SARS-Cov-2 που διαγνώστηκαν με APH, καθώς και η 
ανάδειξη της επίδρασης της συγκεκριμένης λοίμωξης στην αιματολογική τους εικόνα.  
Υλικό-Μέθοδοι: 
Ασθενής 1 η 2η 
Hλικία (σε έτη) 4,5 24 
WBC (k /μl) 9.890 7.690 
Πολυμορφοπύρηνα 57 % 65 % 
Pelger (% των πολυμορφοπυρήνων) 90 % 70 % 

Αποτελέσματα:  2 μήνες μετά: 
Ασθενής 1 η 2η 
WBC (k /μl) 16.490 6.740 
Πολυμορφοπύρηνα 67 % 64 % 
Pelger (% των πολυμορφοπυρήνων) 13 % 21 % 

 
Συμπεράσματα: Οι περισσότερες μελέτες καταγράφουν ψευδο-APH σε >5% των κοκκιοκυττάρων, κυρίως σε ασθενείς 
με σοβαρή νόσηση COVID-19. Δεν υπάρχουν μελέτες που να αναφέρονται στην επίδραση της λοίμωξης από SARS-Cov-
2 στην αιματολογική εικόνα ατόμων με ΑΡΗ. Στους ασθενείς μας η συγκεκριμένη λοίμωξη προκάλεσε εκσεσημασμένη 
αύξηση (έως και 90 %) των πολυμορφοπυρήνων με χαρακτήρες Pelger, παρότι η νόσος διέδραμε ήπια και δεν 
παρουσιάστηκαν επιπλοκές.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ092 
 
ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ COVID-19 
 
Σωτηρία Δερβίλη1, Μαρούλα Τρίτζαλη1, Ειρήνη Τζοβάρα1, Μαρία -Ελένη Λιαγκάκη1, Ιφιγένεια Ματαρά1, Χρήστος 
Χρόνης1, Αναστασία Πολυτάρχου1, Βασιλική Σπούλου1, Αθανάσιος Μίχος1 
 
 1Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Α’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων 
 
Εισαγωγή: Στις εξωπνευμονικές εκδηλώσεις της νόσου COVID-19 περιλαμβάνεται η ηπατική συμμετοχή.Συχνότερα 
ευρήματα αποτελούν η υποαλβουμιναιμία, η αύξηση των τρανσαμινασών και της χολερυθρίνης, ενώ εξαιρετικά σπάνια 
είναι η χολόσταση και η οξεία ηπατική ανεπάρκεια.  
Σκοπός: H παρουσίαση 3 περιστατικών με ηπατική βλάβη σε έδαφος οξείας SARS-CoV-2 λοίμωξης επιβεβαιωμένης με 
PCR. 
Υλικό-Μέθοδος: Βρέφος θήλυ 35 ημερών εισήχθη λόγω εμπυρέτου από 24ώρου. Από το 2ο 24ωρο νοσηλείας 
παρουσίασε προοδευτική άνοδο των ηπατικών ενζύμων με κορύφωση των τιμών στο 7ο 24ωρο (SGOT 1138U/l, SGPT 
766U/l, γ-GT 109U/l, AP 320U/l, LDH 1280U/l, ολ.χολερυθρίνη 0,48mg/dl, άμ.χολερυθρίνη 0,14mg/dl, αλβουμίνη 
3,8mg/dl).Έκτοτε παρατηρήθηκε πτωτική πορεία των τιμών και σχεδόν πλήρης αποκατάσταση το 15ο  24ωρο. 
Βρέφος άρρεν 11 μηνών εισήχθη λόγω εμπυρέτου από 3ημέρου και εικόνα οξείας μέσης ωτίτιδας. Ο αρχικός 
εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε τρανσαμινασαιμία με μέγιστες τιμές στο 5ο 24ωρο νόσου (SGOT 214U/l, SGPT 413U/l, 
γ-GT 17U/l, AP 169U/l, LDH 526U/l, ολ. χολερυθρίνη 0,15mg/dl, άμ.χολερυθρίνη 0,09mg/dl, αλβουμίνη 4,2mg/dl). 
Πλήρης αποκατάσταση των τρανσαμινασών σημειώθηκε μετά πάροδο 20ημέρου. 
Έφηβος 13 ετών εισήχθη λόγω εμπυρέτου από 24ώρου, διαλείποντος κοιλιακού άλγους, εμέτων και τρανσαμινασαιμίας 
(SGOT 522U/l, SGPT 419U/l, γ-GT 98U/l, AP 252U/l, LDH 216U/l, ολ. χολερυθρίνη 0,82mg/dl, άμεση χολερυθρίνη 
0,34mg/dl, αλβουμίνη 4,5mg/dl).Η πορεία νόσου ήταν καλή με αποκατάσταση ηπατικής βιοχημείας στις δύο εβδομάδες. 
 
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά και υποβλήθηκαν σε βασική διερεύνηση με αμμωνία, 
έλεγχο αιμόστασης, ηπατοτρόπων ιών και υπερηχογράφημα ήπατος, χωρίς παθολογικά ευρήματα.  
 
Συμπεράσματα: Παρά την καλοήθη έκβαση των περιστατικών οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της COVID-19 λοίμωξης 
στο ήπαρ παραμένουν αδιευκρίνιστες, γεγονός που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα συστηματικής παρακολούθησης των 
ασθενών που εμφανίζουν διαταραχές της ηπατικής βιοχημείας. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ093 
 
EΦΗΒΟΣ ΜΕ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 
MIS-C ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ SARS-COV-2. 
 
Αρχοντής Ζαμπογιάννης1, Μαρία Θεοχάρη1, Εβελίνα Τσάνη1, Αικατερίνη Μιχαλοπούλου2, Αθηνά Δεττοράκη2, Ελένη 
Περγάντου2, Βασιλική Σπόύλου3, Φώτιος Χαλιώτης1 

 

1 Β’ Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα 
2 Κέντρο Αιμορροφιλίας/Μονάδα Αιμόστασης και Θρόμβωσης, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα 
3 Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Λοιμώξεων «ΜΑΚΚΑ», Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, 
Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η νόσηση από SARS-CoV-2 στα παιδιά είναι γενικά ηπιότερη από τους ενήλικες. Η εμφάνιση του 
πολυσυστηματικού φλεγμονώδους συνδρόμου (MIS-C), που παρουσιάζεται δύο με έξι εβδομάδες μετά τη λοίμωξη, 
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.  
Σκοπός: H παρουσίαση περίπτωσης εφήβου με εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση στο πλαίσιο MIS-C. 
Υλικό και Μέθοδος: Έφηβος 15 ετών, χωρίς γνωστά προβλήματα υγείας, με ιστορικό νόσησης από SARS-CoV-2 προ 
τριών εβδομάδων, ανεμβολίαστος για SARS-CoV-2, εισήχθη λόγω οσφυαλγίας, άλγους, και οιδήματος αριστερού μηρού 
και χωλότητας αριστερά. 
Αποτελέσματα: Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση του αριστερού μηρού (αρ. κοινή 
λαγόνιος φλέβα μέχρι και τη σαφηνομηριαία συμβολή) καθώς και εικόνα πνευμονικής εμβολής σε τμηματικούς και 
υποτμηματικούς κλάδους των κάτω πνευμονικών λοβών. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε αύξηση των δεικτών 
φλεγμονής και διαταραχές του ελέγχου αιμόστασης με αύξηση των D-Dimmers. Ο ασθενής από την εισαγωγή του 
παρουσίασε εμπύρετο, ενώ παρά την αγωγή με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους παρατηρήθηκε επέκταση του 
θρόμβου στην έσω λαγόνιο και στην ιγνυακή φλέβα. O υπερηχογραφικός έλεγχος κοιλίας ανέδειξε αύξηση των 
διαστάσεων του ήπατος, του σπληνός και των νεφρών. Ο καρδιολογικός έλεγχος ήταν σταθερά φυσιολογικός. Την 
έβδομη ημέρα νοσηλείας, λόγω πλήρωσης των κριτηρίων του MIS-C, ο ασθενής έλαβε μια δόση IVIG (2gr/kg) και IV 
μεθυλπρεδνιζολόνη (2mgr/kg) για οκτώ 24ωρα, με άμεση επίτευξη απυρεξίας, σταδιακή ύφεση της συμπτωματολογίας 
και βελτίωση του ελέγχου αιμόστασης και των δεικτών φλεγμονής. Από τον έλεγχο θρομβοφιλίας, διαπιστώθηκε: 
ετεροζυγωτία για τον πολυμορφισμό 20210Α της προθρομβίνης (Factor II), ετεροζυγωτία για τη μετάλλαξη MTHFR 
C677T και ήπια ανεπάρκεια της πρωτείνης S (PS=25%, φ.τ. 60-140%). 
Συμπέρασμα: Αν και τα θρομβοεμβολικά επεισόδια στα παιδιά με λοίμωξη SARS-CoV-2 ή MIS-C αποτελούν σπάνιο 
φαινόμενο, θα πρέπει να διατηρείται υψηλός βαθμός υποψίας, ιδιαίτερα σε εφήβους με συννοσηρότητες και 
προδιαθεσικούς παράγοντες για θρομβώσεις.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ094 
 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 
 
Φωτεινή Ζαφειροπούλου1, Ελισάβετ Μπάρκα1, Χριστίνα Σκορδαλή1, Μαρία Φώτου1, Αργύριος Σαμαράς1, Χρυσούλα 
Χριστοδούλου-Μπιρμπάκου1, Ουρανία Παναγοπούλου2, Αχιλλέας Αττιλάκος3, Σμαραγδή Φεσσάτου3 

 

1 Κέντρο Υγείας Σπάτων, Αθήνα 
2Νοσοκομείο Παίδων Μητέρα, Αθήνα 
3Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αττικόν, Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Ο αντιγριπικός εμβολιασμός στην Ελλάδα προτείνεται για παιδιά με υποκείμενα νοσήματα και εκείνα που 
ζουν με ευπαθή άτομα/βρέφη.  
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση που είχε η πανδημία COVID-19 στην στάση απέναντι στον 
αντιγριπικό εμβολιασμό.  
Υλικό: Τα παιδιά που προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας Σπάτων για αντιγριπικό εμβολιασμό τις περιόδους 2020-21 και 
2021-22. 
Μέθοδος: Κατεγράφη η ηλικία, το φύλο, το ιστορικό αντιγριπικού εμβολιασμού και ο λόγος εμβολιασμού. 
Αποτελέσματα:  

 

Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε παροδική αύξηση του αντιγριπικού εμβολιασμού στα 
παιδιά, η οποία όμως δεν είχε διάρκεια. Ενώ στην πρώτη περίοδο μετά την έναρξη της πανδημίας βλέπουμε αύξηση των 
εμβολιασμών κατά 18,4%, φέτος σημειώνεται μείωση 26,2%. Επίσης, βλέπουμε ότι τα παιδιά που προσήλθαν φέτος, 
είχαν στην πλειοψηφία τους ξαναεμβολιαστεί σε αντίθεση με την πρώτη χρονιά. Τέλος, το 1/3 που εμβολιάστηκε λόγω 
της πανδημίας παραμένει σταθερό, ενώ η μείωση κυρίως οφείλεται στα παιδιά που ζουν με βρέφη και ευπαθή άτομα. 
Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι την πρώτη χρονιά υπήρξε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο θέμα του αντιγριπικού 
εμβολιασμού, πιθανώς λόγω φόβου, όμως η επίδραση αυτή δεν οδήγησε τελικά σε σταθερή αύξηση της εμβολιαστικής 
κάλυψης. 
  

Εμβολιαστική περιόδος 2019-20 2020-21 2021-22 
Σύνολο 103 122 90 
Ιστορικό εμβολιασμού τουλάχιστον άπαξ  54,30% 87,70% 
Λόγος εμβολιασμού:  
Υποκείμενο νόσημα  10 - 8,2%(80%) 9 - 10% (100%) 
Ευπαθής / βρέφος στο σπίτι  61 - 50% (57,4%) 21 - 23% (76%) 
Πανδημία COVID-19  33 - 27% (22%) 27 - 30% (81,5%) 
Εμβολιάζεται ετησίως χωρίς πρόβλημα υγείας  18 – 14,7% 33 - 37% 
(…) ποσοστό που είχε ξαναεμβολιαστεί  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ095 
 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ COVID-19: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 
 
Σοφία Σπανού1, Χρήστος Ραδόγλου2, Βαΐα Ζαχαριά3, Εύη Χαρανίδη4, Μαρία Δήμου5, Ελένη Απαζίδου6, Δημήτριος 
Κυφωνίδης7 
 
1 Επιμελήτρια Β Παιδιατρικής, Γ.Ν. «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας 
2 Επικουρικός Επιμελητής Β Παιδιατρικής, Γ.Ν. «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας 
3 Επικουρική Επιμελήτρια Β’ Ω.Ρ.Λ., Γ.Ν. «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας 
4 Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Γ.Ν. «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας 
5 Επιμελήτρια Α Παιδιατρικής, Γ.Ν. «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας 
6 Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Παιδιατρικής, Γ.Ν. «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας 
7 Συντονιστής Διευθυντής Παιδιατρικής, Γ.Ν. ¨Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας 
 
Εισαγωγή: Η νόσος COVID-19 προκαλείται από τον ιό που ονομάζεται κορονοϊός σοβαρού οξέως αναπνευστικού 
συνδρόμου 2 (SARS-Cov2). Είναι ένα νέο στέλεχος κορονοϊού και εντοπίσθηκε στον άνθρωπο το Δεκέμβριο του 2019. 
Η τελική διάγνωση τίθεται μέσω Rapid και PCR tests. 
 
Σκοπός: Η μελέτη των παιδιατρικών περιστατικών με covid-19 λοίμωξη που νοσηλεύτηκαν και αντιμετωπίστηκαν στην 
Παιδιατρική κλινική του Γ.Ν. «Μποδοσακείου» Πτολεμαΐδας  από τον Απρίλιο του 2020 εώς και το Μάρτιο του 2022. 
 
Υλικό-Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη 69 ασθενών που νοσηλεύτηκαν και αντιμετωπίσθηκαν σε διάστημα 2 ετών. Η 
μελέτη βασίζεται στο φύλο, στην ηλικία, στην κλινική συμπτωματολογία, στη μέθόδο αντιμετώπισης καθώς και στα 
αποτελέσματα της θεραπείας. 
 
Αποτελέσματα: Από τα 69 περιστατικά που νοσηλεύτηκαν στην παιδιατρική κλινική, το 40% ήταν στο διάστημα μεταξύ 
Ιανουαρίου και Μαρτίου του 2022. Φυλετικά στο σύνολο των ασθενών η αναλογία ήταν σχεδόν 1:1 (55% άρρενα και 
45% θήλεα). Η  ηλικιακή κατανομή είχε ως εξής: 30% σε ηλικίες 3 μηνών – 1 έτους, 38% 1-10 ετών και 32%  >10 
ετών. Το 1/3 των ασθενών είχε θετικό οικογενειακό ιστορικό. Το κυριότερο σύμπτωμα που εμφάνισαν ήταν ο πυρετός 
(78%), ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 32% των παιδιών εμφάνιζαν συμπτώματα από το γαστρεντερικό. 
Απεικονιστικά μόλις το 14,3% είχε παθολογική ακτινογραφία θώρακος. Από τον εργαστηριακό έλεγχο, η πλειονότητα 
εμφάνισε λευκοπενία, ενώ όσον αφορά στη Vit.D 9 ασθενείς είχαν ελαττωμένη, 1 αυξημένη και 4 κ.φ. Στο 70% των 
παιδιών χορηγήθηκε πενικιλλίνη, στο 22% τίποτα και στα υπόλοιπα άλλα θεραπευτικά σχήματα. Όσον αφορά στην 
έκβαση, 68 ασθενείς βελτίωθηκαν και έλαβαν εξιτήριο, ενώ μόλις 1 διακομίσθηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. 
 
Συμπεράσματα: Η πλειονότητα των παιδιών νοσούν ηπιότερα από covid-19. Ωστόσο, λόγω της δυνητικά θανατηφόρας 
φύσης του εν λόγω ιού, χρειάζεται προσοχή και ενδελεχής διαγνωστικός έλεγχος έτσι ώστε να εντοπισθούν και να 
αντιμετωπισθούν τυχόν επιπλοκές της νόσησης. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ096 
 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΙΟΓΕΝΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
Αικατερίνη Ζουρίδη, Μαριάννα Κουτσουρελάκη, Ευαγγελία Παναγιωτάκη, Μαρία Βακωνάκη 
 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης 
 
Εισαγωγή: Ο ροταϊός αποτελεί τη συχνότερη αιτία ιογενούς γαστρεντερίτιδας σε παιδιά κάτω από πέντε έτη 
προκαλώντας σοβαρή αφυδάτωση. Η κατανομή του παρουσιάζει εποχικότητα στα εύκρατα κλίματα, με αυξημένη 
επίπτωση τους χειμερινούς μήνες. Ο αδενοϊός ευθύνεται για το 20% των ιογενών γαστρεντερίτιδων σε μικρά παιδιά 
παγκοσμίως, προσβάλλοντας κυρίως παιδιά κάτω από τα δύο έτη, χωρίς να έχει παρατηρηθεί κάποια εποχικότητα. 
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας των εντεροπαθογόνων αυτών ιών που απομονώθηκαν από παιδιατρικούς 
ασθενείς. 
Υλικό και μέθοδοι: Το χρονικό διάστημα 01.01.2019 – 31.12.2021 εστάλησαν 329 δείγματα κοπράνων από τα 
Εξωτερικά Παιδιατρικά Ιατρεία, την Παιδιατρική Κλινική και τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) προς 
εξέταση για ροταϊό και αδενοϊό. Κάθε ασθενής καταμετρήθηκε μία φορά. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η άμεση 
ανοσοχρωματογραφία με ανίχνευση του αντιγόνου των ιών (CTK Biotech).  
Αποτελέσματα: Η κατανομή των ασθενών ανά κατηγορία και έτος αποτυπώνεται στον πρώτο πίνακα και η κατανομή 
των θετικών δειγμάτων ανά έτος και παθογόνο ιό στο δεύτερο. 

Έτος Εξωτερικά Ιατρεία Κλινική ΜΕΝΝ Σύνολο 
2019 29 78 25 132 
2020 6 62 24 92 
2021 23 59 23 105 

 
 
 
 
 
 
Συμπεράσματα: Τόσο οι συνθήκες απομόνωσης (καραντίνα) όσο και το κλείσιμο των βρεφονηπιακών σταθμών που 
επιβλήθηκαν λόγω του κορωνοϊού τα έτη 2020 και 2021, είχαν σαν αποτέλεσμα να μειωθούν τα ύποπτα περιστατικά 
γαστρεντερίτιδας στα παιδιά. Η επίπτωση του ροταϊού παρέμεινε σταθερή ενώ μειώθηκε δραματικά η επίπτωση του 
αδενοϊού. Η έγκαιρη διάγνωση στις ιογενείς γαστρεντερίτιδες είναι σημαντική καθώς μπορεί να γίνει εύκολα και άμεσα 
μέσα σε λίγα λεπτά ενώ παράλληλα μειώνονται οι εξετάσεις που διενεργούνται και η άσκοπη χρήση αντιβιοτικών.  
  

Έτος Rota-virus θετικά δείγματα  Adeno-virus θετικά δείγματα 
2019 21 (16%) 14 (10,6%) 
2020 16 (17,4%) 2 (2,2%) 
2021 16 (15,2%) 2 (1,9%) 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ097 
 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΤΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΥ ΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (RSV) 
 
Μαρία Βακωνάκη, Μαριάννα Κουτσουρελάκη, Ευαγγελία Παναγιωτάκη, Αικατερίνη Ζουρίδη 
 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
 
Εισαγωγή: Ο ιός αναπνευστικού συγκυτίου (Respiratory Syncytial Virus) είναι το πιο συχνό αίτιο βρογχιολίτιδας σε 
βρέφη και συχνό αίτιο πνευμονίας σε παιδιά κάτω των 2 ετών. Η  μετάδοση  γίνεται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες, 
αερογενώς. Προδιαθεσικοί παράγοντες αποτελούν η προωρότητα, το χαμηλό βάρος γέννησης, οι αναπνευστικές 
παθήσεις και οι συγγενείς καρδιολογικές παθήσεις. 
Σκοπός: Η καταγραφή των δειγμάτων ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, ρινικού εκπλύματος και βρογχικών εκκρίσεων που 
εστάλησαν στο εργαστήριο από τα εξωτερικά ιατρεία της παιδιατρικής, από την παιδιατρική κλινική και τη Μονάδα 
Πρόωρων Νεογνών για την ανίχνευση του RSV σε διάστημα διετίας και η συγκριτική μελέτη αυτών. 
Υλικά και μέθοδοι: Το διάστημα 1/1/2020-31/12/2021 εστάλησαν στο εργαστήριο μας συνολικά 178 δείγματα προς 
ανίχνευση του ιού. Η μέθοδος  που χρησιμοποιήθηκε ήταν η άμεση ανοσοχρωματογραφία με ανίχνευση αντιγόνου του 
ιού (Νέα Διαγνωστική Διάγνωση και Diachel).  
Αποτελέσματα: Κατά το έτος 2020 εστάλησαν 52 δείγματα, 49 από τις κλινικές και 3 από τα εξωτερικά ιατρεία (ΕΙ). 
Από αυτά, 13 ήταν θετικά (25%), 10 από τις κλινικές και 3 από τα ΕΙ. 10 από τα 13 θετικά δείγματα παρατηρήθηκαν 
κατά το μήνα Ιανουάριο.  
Κατά το έτος 2021 εστάλησαν 126 δείγματα, 76 από τις κλινικές και 50 από τα ΕΙ. Το σύνολο των θετικών δειγμάτων 
ήταν 65 (51,58%). Από αυτά, 42 προήλθαν από τις κλινικές και 23 από τα ΕΙ. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών (64 από 
τα 65) παρατηρήθηκε τους μήνες Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη. 
Συμπεράσματα: Παρατηρείται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων το έτος 2021 σε σχέση με το 2020. Η έξαρση των 
περιστατικών λοίμωξης από RSV διαπιστώνεται νωρίτερα τους φθινοπωρινούς μήνες σε σχέση με το 2020. Ο 
αναπνευστικός συγκυτιακός ιός αποτελεί σοβαρή κατάσταση για την υγεία των βρεφών και των μικρών παιδιών που 
χρήζει έγκαιρης αντιμετώπισης. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ098 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΙΑΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΙΝΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 
 
Μαρία Βακωνάκη, Χρυσούλα Βασιλοκωνσταντάκη, Ευαγγελία Παναγιωτάκη, Αικατερίνη Ζουρίδη 
 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο- Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
 
Εισαγωγή: Ο S.aureus  συχνά αποικίζει τη ρινική κοιλότητα. Ο αποικισμός αυτός αυξάνει τον κίνδυνο σταφυλοκοκκικών 
λοιμώξεων σε άλλες θέσεις του σώματος, προκαλεί υποτροπιάζουσες λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων στην 
κοινότητα ενώ είναι και αιτία νοσοκομειακών λοιμώξεων. 
Σκοπός: Ο έλεγχος φορείας από S. aureus σε καλλιέργειες ρινικών εκκριμάτων σε παιδιατρικούς ασθενείς, κατά την 
τριετία 2019-2021. 
Υλικά και μέθοδοι: Το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 έως και 31.12.2021 εξετάστηκαν 65 δείγματα ρινικών 
εκκριμάτων που έφτασαν στο Εργαστήριο από παιδιατρικούς  ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων και της παιδιατρικής 
κλινικής. Η απομόνωση των μικροβίων έγινε με τις κλασικές μικροβιολογικές μεθόδους. Η  ταυτοποίηση κι ο έλεγχος 
ευαισθησίας των αντιβιοτικών έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Microscan Walk Always 96 Plus (Beckman 
Coulter), υπό  τις οδηγίες του CLCI. 
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των 65 δειγμάτων, θετικά για φορεία S. aureus ήταν τα 39 (60%) ενώ στα υπόλοιπα 26 
δείγματα, δεν απομονώθηκαν παθογόνοι μικροοργανισμοί. Οι αντοχές που παρουσιάστηκαν στον έλεγχο ευαισθησίας 
στα συνήθη αντιβιοτικά ήταν οι εξής: 

Αντιβιοτικό Αριθμός ανθεκτικών 
στελεχών (Ν) Ποσοστό αντοχής (%) 

Οξακιλλίνη-MRSA 6 15,38 
Μουπιροσίνη 26 66,6 
Τομπραμυκίνη 24 61,53 
Γενταμυκίνη 2 5,12 
Ερυθρομυκίνη 2 5,12 
Κλινδαμυκίνη 2 5,12 

Συμπεράσματα: Διαπιστώνεται αυξημένη φορεία από S.aureus (60%). Τα στελέχη MRSA ευτυχώς είναι περιορισμένα 
αλλά παρατηρείται σε μεγάλα ποσοστά αντοχή σε άλλα αντιβιοτικά όπως είναι η μουπιροσίνη και η τομπραμυκίνη που 
δίνονται  συνήθως τοπικά ως θεραπεία.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ099 
 
ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 
 
Μαρία Βακωνάκη, Χρυσούλα Βασιλοκωνσταντάκη, Χαρίκλεια Παπαδάκη, Ευαγγελία Παναγιωτάκη, Αικατερίνη Ζουρίδη 
 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο- Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
 
Εισαγωγή: Από τα συχνότερα δείγματα που εξετάζονται σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και αφορά παιδιά, είναι τα 
δείγματα φαρυγγικού επιχρίσματος παιδιών με εμπύρετο και συμπτώματα φαρυγγίτιδας ή/και φαρυγγοαμυγδαλίτιδας. 
Σκοπός: Η καταγραφή των μικροβίων που απομονώνονται στις καλλιέργειες φαρυγγικού επιχρίσματος σε παιδιά. 
Υλικό και μέθοδος: Το χρονικό διάστημα 01.01.2019-31.12.2021 εστάλησαν στο εργαστήριο 390 δείγματα για 
καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος τόσο από παιδιατρικούς ασθενείς που επισκέφτηκαν τα Eξωτερικά Iατρεία όσο και 
από νοσηλευόμενους της Kλινικής. Η απομόνωση των μικροβίων έγινε με τις κλασικές μεθόδους ενώ η ταυτοποίηση και 
ο έλεγχος ευαισθησίας  στα αντιβιοτικά έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα MicroScan WalkAway plus System 
(Beckman Coulter), υπό τις οδηγίες του CLSI. 
Αποτελέσματα: Από τα Εξωτερικά Ιατρεία εστάλησαν 188 δείγματα. Σε 155 από αυτά, απομονώθηκαν μικρόβια 
φυσιολογικής  χλωρίδας του ανώτερου αναπνευστικού (82,5%). Στα υπόλοιπα 33 δείγματα, απομονώθηκαν 17 στελέχη 
Staphylococcus aureus, 15 στελέχη Streptococcus pyogenes και 1 στέλεχος Haemophilus influenzae. Από την 
Παιδιατρική Κλινική, εστάλησαν 202 δείγματα. Από αυτά, στα 155 απομονώθηκαν μικρόβια της χλωρίδας της περιοχής 
(77%) και στα υπόλοιπα 47, απομονώθηκαν 39 στελέχη Staphylococcus aureus, 5 στελέχη Streptococcus pyogenes και 
3 στελέχη Haemophilus influenzae. 
Συμπεράσματα: Στην πλειοψηφία των καλλιεργειών φαρυγγικού επιχρίσματος δεν απομονώνεται κάποιος παθογόνος 
μικροβιακός παράγοντας. Πιο συχνά απομονώνεται ο S. aureus σε παιδιά που είναι φορείς, ο οποίος κάποιες φορές 
προκαλεί τοπικές βλάβες ενώ μπορεί να αποτελέσει και φορέα γόνων μικροβιακής αντοχής. Ωστόσο, το συχνότερο 
παθογόνο αίτιο φαρυγγοαμυγδαλίτιδας παραμένει ο S. pyogenes, του οποίου η ανάπτυξη του σε καλλιέργειες 
φαρυγγικού επιχρίσματος δεν είναι πάντα εύκολη. 
  



 

60ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο  184 
 

Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ100 
 
ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΜΕΝΝ) ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 
 
Μαρία Βακωνάκη, Mαριάννα Κουτσουρελάκη, Ευαγγελία Παναγιωτάκη, Αικατερίνη Ζουρίδη 
 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο- Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
 
Εισαγωγή. Η απομόνωση των μικροβίων που αναπτύσσουν οι ενδοαγγειακοί καθετήρες είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 
τα μικρόβια αυτά κάποιες φορές προκαλούν σοβαρή βακτηριαιμία που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. 
Σκοπός: Η καταγραφή συχνότητας και απομόνωσης βακτηρίων που αποικίζουν τους ενδαγγειακούς καθετήρες ασθενών 
στη ΜΕΝΝ, σε διάστημα πέντε ετών. 
Υλικό και μέθοδος: Κατά τα έτη 2017 έως και 2021, εξετάστηκαν τα άκρα 199 ενδαγγειακών καθετήρων (ομφαλικοί, 
αρτηριακοί, φλεβικοί καθώς και κεντρικοί φλεβικοί) ασθενών της ΜΕΝΝ οι οποίοι καλλιεργήθηκαν στα κλασικά θρεπτικά 
υλικά μετά από 24ωρη επώασή τους σε θειογλυκολικό ζωμό. Η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών και η δοκιμασία 
ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα MicroScan WalkAway plus System 
(Beckman Coulter). 
Αποτελέσματα: Από τις 199 καλλιέργειες καθετήρων, οι 53 ήταν θετικές (26,6%) και 146 ήταν στείρες μικροβίων 
(73,3%). Από τις θετικές καλλιέργειες, απομονώθηκαν τα παρακάτω μικρόβια: 

Μικροοργανισμός Ν % 
S. epidermidis 26 49 
S. heamolyticus 9 16,9 
S. hominis 6 11,3 
E. faecium 3 5,7 
S. aureus MRSA 1 1,9 
E. faecalis 1 1,9 
   
Candida albicans 1 1,9 
Candida tropicalis 1 1.9 
   
E. cloacae 2 3,8 
K.pneumoniae 1 1,9 
P.aeruginosa 1 1,9 
   
Corynebacterium spp. 1 1,9 

Συμπεράσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό από τις καλλιέργειες καθετήρων ήταν στείρες (73,3%). Από τις θετικές, 
συχνότερα απομονώνονται οι σταφυλόκοκκοι (Cοagulase Negative Staphylococci), οι οποίοι συνήθως είναι επιμολύνσεις 
και άλλοτε δυνητικά προκαλούν λοίμωξη. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό, αίτιο αληθούς βακτηριαιμίας οφειλόμενη σε 
ενδοαγγειακό καθετήρα είναι τα gram (-) βακτηρίδια. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ101 
 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
Αικατερίνη Ζουρίδη, Μαριάννα Κουτσουρελάκη, Σταυρούλα Δασκαλάκη, Ευαγγελία Παναγιωτάκη, Μαρία Βακωνάκη 
 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης  
 
Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος αποτελούν συχνό αίτιο νοσηρότητας στα παιδιά. 
Σκοπός: Η καταγραφή των ουροπαθογόνων μικροβίων στους παιδιατρικούς ασθενείς και η μελέτη της αντοχής στα β-
λακταμικά αντιβιοτικά. 
Υλικό και μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως και 30/06/2021, εστάλησαν συνολικά στο 
εργαστήριό μας 1178 δείγματα για καλλιέργεια ούρων από παιδιατρικούς ασθενείς. Τα δείγματα καλλιεργήθηκαν με τις 
κλασικές μικροβιολογικές μεθόδους. Η ταυτοποίηση κι ο έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκε με 
το αυτοματοποιημένο σύστημα MicroScan WalkAway plus System (Beckman Coulter), υπό τις οδηγίες του CLSI.  
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των 1178 δειγμάτων, τα 695 προήλθαν  από το ΤΕΠ, 26 από τα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 
και 457 από την Κλινική. Θετικές καλλιέργειες ούρων αξιολογήθηκαν  οι 159 (13,5%). Σε 12 από αυτές, απομονώθηκαν 
δύο στελέχη μικροβίων. Συνεπώς, έλεγχος της ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε σε 171 στελέχη, από τα οποία Gram (-) 
βακτηρίδια ήταν 158 (92,4%) και Gram (+) κόκκοι 13 (7,6%).  
Από τα 158 στελέχη Gram (-) βακτηριδίων, 152 ήταν εντεροβακτηριακά (89%) και 6 Pseudomonas aeruginosa  (3,5%). 
Αναλυτικά, απομονώθηκαν 108 στελέχη Escherichia coli (63%), 22 Proteus mirabilis (13%) και 13 Klebsiella pneumoniae 
/Klebsiella oxytoca (7,6%).  Από τους 13 Gram (+) κόκκους, 11 στελέχη ήταν Enterococcus faecalis (6,5%) και 2 
Staphylococcus saprophyticus (1%).  
Ευαισθησία στην αμπικιλλίνη είχε το 48% των εντεροβακτηριακών (Ν=73) και το 82% των E. faecalis (Ν=9) ενώ 
ανθεκτικά στην αμπικιλλίνη ήταν και τα 2 στελέχη S. saprophyticus. Ευαισθησία στο συνδυασμό 
αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη είχε το 59% των εντεροβακτηριακών (Ν=90), 10% ήταν ενδιάμεσης ευαισθησίας (Ν=15) 
και 31% ήταν ανθεκτικό (Ν=47).  
Θετικά στο μηχανισμό αντοχής ESBL βρέθηκαν 13 στελέχη (12 στελέχη E. coli και 1 στέλεχος Κ. oxytoca). Ευαισθησία 
στην κεφουροξίμη είχαν 129 στελέχη εντεροβακτηριακών (85%). Για τα στελέχη του εντεροκόκκου και της 
ψευδομονάδας, οι κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς δεν αποτελούν θεραπευτική επιλογή λόγω ενδογενούς αντοχής.  
Συμπεράσματα:  Η γνώση των κλινικών ιατρών στην επιδημιολογία των καλλιεργειών ούρων συμβάλλει στην άμεση 
αντιμετώπιση, στη σωστή θεραπευτική επιλογή και στην άμεση έναρξη εμπειρικής αγωγής. 
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ΑΑ102 
 
ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΤΡΙΕΤΙΑΣ 
 
Μαρία Βακωνάκη, Μαριάννα Κουτσουρελάκη, Ευαγγελία Παναγιωτάκη, Αικατερίνη Ζουρίδη 
 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
 
Εισαγωγή: Μια από τις συχνότερες λοιμώξεις που απασχολεί τους παιδίατρους και προκαλεί έντονα συμπτώματα και 
δυσφορία στα παιδιά είναι η ωτίτιδα. 
Σκοπός: Η διερεύνηση της συχνότητας των παθογόνων μικροβίων που προκαλούν ωτίτιδα. 
Υλικό και μέθοδος: Από 1/1/2019 έως και 31/12/2021 εστάλησαν 124 δείγματα ωτικού εκκρίματος στο Εργαστήριο 
από παιδιατρικούς ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων και της κλινικής του νοσοκομείου. Η απομόνωση των μικροβίων 
έγινε με τις κλασικές μεθόδους ενώ η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας  στα αντιβιοτικά έγινε με το 
αυτοματοποιημένο σύστημα MicroScan WalkAway plus System (Beckman Coulter), υπό τις οδηγίες του CLSI. 
Αποτελέσματα: Από τις 124 καλλιέργειες, θετικές για ωτοπαθογόνα ήταν 88 (71%). Σε 36 καλλιέργειες (29%) 
αναπτύχθηκαν μικρόβια της φυσιολογικής χλωρίδας του έξω ωτός ή ήταν στείρες μικροβίων. Από τις 88 θετικές 
καλλιέργειες, απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν 115 ωτοπαθογόνα μικρόβια, συνεπώς σε κάποιες καλλιέργειες 
αναπτύχθηκαν περισσότεροι από έναν μικροοργανισμοί. 
 

Gram(-) βακτηρίδια Ν % 
P. aeruginosa 30 26 
H. influenzae/Η.parainfluenzae 16 14 
K. pneumoniae 7 6 
E. cloacae 5 4,2 
P. mirabilis 2 1,7 
Vibrio spp. 2 1,7 
C. freundii 2 1,7 
E. coli 1 0,9 
P. agglomerans 1 0,9 

 A. baumannii 1 0,9 
P. putida  1 0,9 
Bacteroides spp. 1 0,9 
P. melaninogenica 1 0,9 

Συμπεράσματα: Παθογόνα μικρόβια απομονώνονται σε μεγάλο ποσοστό (71%). Από αυτά τα μικρόβια, σε μεγαλύτερη 
συχνότητα συναντάμε τα gram (-) βακτηρίδια και κυρίως την Pseudomonas aeruginosa. Δεύτερος σε συχνότητα 
απομονώνεται ο Staphylococcus aureus.  
 
  

Gram (+) κόκκοι N % 
S. aureus 26 22,6 
S. pyogenes 9 7,8 
S. pneumoniae 7 6 
E. faecalis 1 0,9 
   
   
Mύκητες  Ν % 
Candida spp. 2 1,7 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ103 
 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 
 
Αικατερίνη Ζουρίδη, Χαρίκλεια Παπαδάκη, Μαριάννα Κουτσουρελάκη, Ευαγγελία Παναγιωτάκη, Μαρία Βακωνάκη 
 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης 
 
Εισαγωγή: Τα παθογόνα μικρόβια που προσβάλλουν το γαστρεντερικό σύστημα προκαλούν οξεία νόσο με έντονη 
κλινική εικόνα ειδικά σε βρέφη και παιδιά. 
Σκοπός: Η καταγραφή των εντεροπαθογόνων μικροβίων που απομονώθηκαν από παιδιατρικούς ασθενείς και η αντοχή 
τους στα συνιστώμενα αντιβιοτικά. 
Υλικό και μέθοδοι: Το χρονικό διάστημα 01.08.2018 – 31.07.2021 εστάλησαν 333 δείγματα κοπράνων από τα 
Εξωτερικά Παιδιατρικά Ιατρεία, την Παιδιατρική Κλινική και τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών για καλλιέργεια. 
Tα δείγματα αυτά καλλιεργήθηκαν με τις κλασικές μεθόδους. Στις περιπτώσεις όπου ο θεράπων ιατρός είχε υποψία άλλου 
παθογόνου μικροβίου έγινε χρήση εκλεκτικών υλικών. Επί θετικής καλλιέργειας, η ταυτοποίηση και ο έλεγχος στα 
αντιβιοτικά έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Microscan WalkAway System (Beckman Coulter), υπό τις οδηγίες 
του CLSI. Κάθε ασθενής έχει συμπεριληφθεί μία φορά. 
Αποτελέσματα: Aπομονώθηκαν συνολικά 64 εντεροπαθογόνα μικρόβια όπως αποτυπώνονται στον πίνακα. 

Παθογόνο N στελεχών Παιδιατρικοί 
ασθενείς ΠΡΟΩΡΑ Μικροσκοπική 

θετική 
  Κλινική ΤΕΠ   

Salmonella enterica 26 24 2 0 18 

EPEC 17 11 2 4 4 

Campylobacter jejuni 16 16 0 0 7 

Shigella spp. 4 4 0 0 2 

Yersinia enterocolitica 1 1 0 0 1 
25 στελέχη Salmonella enterica ήταν ευαίσθητα στην αμπικιλλίνη και στην κοτριμοξαζόλη. Όλα τα στελέχη 
Campylobacter jejuni ήταν ευαίσθητα στις μακρολίδες. Από τα 17 στελέχη EPEC, 8 ήταν ανθεκτικά στην αμπικιλλίνη και 
4 στην κοτριμοξαζόλη. Από τα 4 στελέχη Shigella spp., 3 ήταν ευαίσθητα στην αμπικιλλίνη και όλα στην κοτριμοξαζόλη. 
Το στέλεχος της Yersinia enterocolitica ήταν ευαίσθητο στην κοτριμοξαζόλη.   
Συμπεράσματα: Η σαλμονέλλα αποτελεί την πλειοψηφία των παθογόνων. Στην πλειοψηφία, τα παιδιά νοσούν και 
χρήζουν νοσηλείας. Η μικροσκοπική εξέταση κοπράνων δεν είναι πάντα ενδεικτική της λοίμωξης.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ104 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ 
SARS-CoV-2 
 
Σαββίνα Καβουκλή, Κωνσταντίνα Σκοπέτου, Φανή Λαδομένου, Ειρήνη Ζορμπαδάκη, Γεωργία Βλαχάκη  
 
Παιδιατρική Κλινική, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης  

Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ΣΔ1) είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα κατά το οποίο το ανοσολογικό σύστημα 
του πάσχοντος καταστρέφει τα ινσουλινοπαραγωγά κύτταρα  του παγκρέατος. Η σχέση μεταξύ ιογενών λοιμώξεων και 
ΣΔ1 είναι πολύπλοκη. Μια πολύ πρόσφατη μελέτη του Οργανισμού Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) στις ΗΠΑ φαίνεται να 
επιβεβαιώνει ότι η λοίμωξη από SARS-CoV-2 στα παιδιά αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης νέων περιπτώσεων ΣΔ1. Οι 
πιθανοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί είναι περίπλοκοι και σίγουρα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο διαβήτη. 
Υλικό-Μέθοδος: Αγόρι 10 ετών με γνωστή λοίμωξη SARS-CoV-2 προσέρχεται λόγω μειωμένης σίτισης από εβδομάδος 
με σύνοδο καταβολή και κεφαλαλγία. Αναφέρεται απώλεια βάρους 5,5kg από 5ημέρου.  
Αποτελέσματα: Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν σημεία μέτριας αφυδάτωσης και απόπνοια οξόνης. Από τον 
βασικό εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε υπεργλυκαιμία (Gluορού:1017mg/dl) και μεταβολική οξέωση (pH:7,19, 
pCO2:18 HCO3:10,1). Έγινε άμεσα έναρξη πρωτοκόλλου αντιμετώπισης διαβητικής κετοξέωσης. 
Συμπεράσματα: Η λοίμωξη από SARS-CoV-2 σχετίζεται τόσο με απορρύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης σε 
άτομα με γνωστό ΣΔ1 όσο και με εμφάνιση νέων περιπτώσεων ΣΔ1. Παιδιατρικοί ασθενείς με λοίμωξη από SARS-CoV-2 
φαίνεται ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες πρωτοδιάγνωσης ΣΔ1, απαιτούνται ωστόσο περαιτέρω μελέτες.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ105 
 
MIS-C: Η ΣΠΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΤΗΣ COVID-19 
 
Ραφαηλία Καραγιάννη1, Αικατερίνη-Γεωργία Τζιόλα1, Ιφιγένεια Φαλιάγκα1, Δέσποινα Σαμουρκασίδου1, Αναστασία 
Τουλιοπούλου1, Ελένη Βούρτη1  

 
1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, Βέροια 
 
Εισαγωγή: Το σύνδρομο MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children – Πολυσυστηματικό Φλεγμονώδες 
Σύνδρομο), που αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2020, διαγιγνώσκεται παρουσία όλων των παρακάτω 
κριτηρίων (WHO): 1) Ηλικία <20 ετών 2) Πυρετός>3 ημέρες 3) Πολυσυστηματική συμμετοχή (≥2 συστήματα), 4) 
Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής, 5) Απουσία μικροβιακής αιτίας φλεγμονής, 6) Ένδειξη πρόσφατης ή τρέχουσας SARS-
COV2 λοίμωξης.  
 
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικών με σύνδρομο MIS-C που νοσηλεύτηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού 
Νοσοκομείου Βέροιας στο διάστημα 10/2021-03/2022.  
Υλικό – Μέθοδος -  Αποτελέσματα: Στο προαναφερόμενο διάστημα στην Κλινική εισήχθησαν τέσσερα παιδιά ηλικίας 
6-14 ετών, με εμπύρετο διάρκειας >3 24ωρα, επηρεασμένη γενική κατάσταση και συμπτωματολογία από το 
γαστρεντερικό σύστημα, με ποικίλη συμμετοχή των λοιπών συστημάτων και αξιοσημείωτη την εμφάνιση ήπιας 
μονόπλευρης βλεφαρόπτωσης σε 1 από τα 4 παιδιά. Από τα τέσσερα παιδιά τα δύο είχαν επιβεβαιωμένη προηγηθείσα 
νόσηση από SARS-COV2, ενώ στα άλλα δύο επιβεβαιώθηκε με ανίχνευση ειδικών για τον ιό αντισωμάτων. Κατόπιν 
πλήρους εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου και αποκλεισμού εναλλακτικής διάγνωσης, τα τέσσερα παιδιά 
πληρούσαν τα κριτήρια διάγνωσης του συνδρόμου (τρία εκ των οποίων με καρδιακή συμμετοχή), οπότε και 
διακομίστηκαν σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση, με καλή τελική έκβαση.  
 
Συμπεράσματα: Το σύνδρομο MIS-C αφορά συχνότερα παιδιά σχολικής ηλικίας, με εμφάνιση συμπτωμάτων εντός 2-
6 εβδομάδων (μ.ο.: 4 εβδομάδες) από τη λοίμωξη SARS-COV2 και ενέχει δυνητικά σοβαρές επιπλοκές στα πλαίσια της 
συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης. Καθώς η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη 
διαφορική διάγνωση των εμπυρέτων, ενώ ενθαρρυντικά φαίνονται να είναι τα αποτέλεσματα ως προς τη μείωση της 
συχνότητας του στους εμβολιασμένους εφήβους.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ106 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ : ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΠΛΑΧΝΙΚΗΣ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣ. 
 
Ειρήνη Καρατσόλη 1,Ευγενία Κωνσταντάκη 1,Ιωάννης Μακρής 1, Σταύρος Χανιώτης 1, Θεοδώρα Ξενοπούλου 1, 
Γεώργιος Καφαλίδης 1 , Παρασκευή Ζώση 1 

 
1.Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα 
 
Εισαγωγή  Η λεϊσμανίαση αποτελεί παρασιτική ασθένεια που οφείλεται σε ενδοκυτταρικό παράσιτο , του γένους 
Leishmania. Κατηγοριοποιείται σε σπλαγχνική λεϊσμανίαση , δερματική και βλεννογονοδερματική.Η σπλαχνική 
λεισμανίαση απαντάται κυρίως στην παιδική ηλικία.  
Σκοπός Περιγράφεται περιστατικό υποτροπής σπλαχνικής λεισμάνιας με κύρια εκδήλωση εμπύρετο και 
ηπατοσπληνομεγαλία σε αγόρι ηλικίας 2 ετών , 3 μήνες μετα το πρώτο κύκλο θεραπέιας με αμφοτερικίνη Β. 
Υλικό Νήπιο , άρρεν 2 ετών προσήλθε λόγω εμπυρέτου εως 39οc από 5ημέρου. Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό 
ελευθερο. Ανεμβολίαστος για την ηλικία του. Κατά την εισαγωγή  λόγω του εμπυρέτου και επηρεασμένης γενικής 
κατάστασης έγινε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος ο οποίος ανέδειξε πανκυτταροπενία και αύξηση των δεικτών 
φλεγμονής. Κλινικά παρατηρήθηκε ψηλαφητά ηπαρ και σπλήνας , εύρημα που επιβεβαιώθηκε με u/s κοιλίας. Λόγω της 
προήγουμενης νοσηλείας του για λεισμάνια πραγματοποιηθηκε εκτενής εργαστηριακός έλεγχος για υποτροπή της νόσου 
η οποία επιβεβαιώθηκε.  
Αποτελέσματα ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή με αμφοτερικίνη Β σε σχήμα 3mg/kg για 10 ημέρες. Λόγω ανευρεθείσας 
αναιμίας Hb 7.3gr/dl , Hct 37.4% μεταγγίστηκε με 10ml/kg συμπυκνωμένα ερυθρά. Aναποκρίθηκε άμεσα στην θεραπεία 
με προοδευτική βελτίωση της γενικής του κατάστασης , ύφεση του πυρετού και αύξηση της αιμοσφαιρίνης. Ακολούθως 
ελήφθη ανοσολογικός έλεγχος για πιθανή ανοσοανεπάρκεια. 
Συμπεράσματα H λεϊσμανίαση ενδημεί στη χώρα μας και απαιτείται εγρήγορση από την μεριά των ιατρών για τηN 
διάγνωση , την θεραπεία αλλα και για τις πιθανότητες υποτροπής. Η συνεκτίμηση των κλινικών δεδομένων και των 
εργαστηριακών ευρημάτων συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση, την άμεση έναρξη θεραπευτικής αγωγής και την καλή 
έκβαση της νόσου. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ107 
 
ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ INFLUENZA ΚΑΙ SARS-CoV2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χρήστος Κόγιας1, Χρυσάνθη Μάντσιου1, Ραφαέλα Καραγιάννη1, Δέσποινα Σαμουρκασίδου1, Αναστασία Τουλιοπούλου1, 
Ελένη Βούρτη1 

1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, Βέροια 
 
Εισαγωγή: Τα τελευταία δύο χρόνια με την πανδημία από SARS-CoV2 η επίπτωση των υπολοίπων κοινών εποχιακών 
λοιμώξεων μειώθηκε αισθητά. Τους χειμερινούς μήνες του δεύτερου χρόνου πανδημίας σημειώθηκαν οι περισσότερες 
καταγεγραμμένες περιπτώσεις συλλοίμωξης γρίπης και κορονοϊού παγκοσμίως. 
Σκοπός - Υλικό – Μέθοδος: Παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς με συλλοίμωξη γρίπης και κορονοϊού. Πρόκειται για 
την πρώτη καταγεγραμμένη λοίμωξη από γρίπη στην Ελλάδα μετά από 2 χρόνια πανδημίας καθώς και την πρώτη 
περίπτωση συλλοίμωξης από τους δύο ιούς στην Ελλάδα. 
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: Προνήπιο άρρεν 4ετών προσεκομίσθη λόγω εμπυρέτου έως θmax=40oC, κάθε 4 
ώρες, στο 6ο 24ωρο με συνοδό ξηρό βήχα, ρινίτιδα και επηρεασμένη σίτιση και διάθεση, οπότε και εισήχθη στην 
Παιδιατρική κλινική. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε επηρεασμένη όψη, μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα στη 
βάση του δεξιού πνεύμονα, εξέρυθρα παρίσθμια και φυσιολογική λοιπή κλινική εξέταση. Ελήφθησαν καλλιέργειες ούρων 
και αίματος και εργαστηριακές εξετάσεις που ανέδειξαν WBC=9.600μ/L με πολυμορφοπυρηνικό τύπο, CRP=3,62mg/dl, 
TKE=63mm/h, PCR test SARS-CoV2 αρνητικό, αντισώματα SARS-CoV2 αρνητικά. Έγινε ακτινογραφία θώρακος χωρίς 
ειδικά ευρήματα και έναρξη εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής με αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό. Το 2ο 24ωρο νοσηλείας, λόγω 
μη βελτίωσης της κλινικής εικόνας με συνέχιση του εμπυρέτου, ελήφθη PCR ανώτερου αναπνευστικού η οποία έδειξε 
συλλοίμωξη από Influenza A H3 και SARS-CoV2, ευρήματα που επιβεβαιώθηκαν μία μέρα μετά από το μικροβιολογικό 
εργαστήριο του ΑΠΘ. Ο ασθενής απυρέτησε την 3η ημέρα νοσηλείας και παρουσίασε σταδιακή κλινική και εργαστηριακή 
βελτίωση. Εξήλθε την 4η ημέρα νοσηλείας σε καλή γενική κατάσταση. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ108 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΛΟΗΘΗ  ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΥΠΕΡΦΩΣΦΑΤΑΣΑΙΜΙΑ ΛΟΓΩ CMV ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
 
Ελένη Κόκκου 1, Ζλάτκα Νικητάκη 1, Διονύσιος Καρακαϊδός 1, Ευγενία Κωνσταντάκη 1, Αναστασία Τικταπανίδου 1, 
Θεόδωρος Γρηγορόπουλος 1, Παρασκευή Ζώση1 

 
1.Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα 
 
Εισαγωγή  Η ALP προέρχεται κυρίως από τα οστά και το ήπαρ και αυξάνεται στα παιδιά σε έλλειψη VIT D, σε ηπατική 
και οστική νόσο.   
Σκοπός Η παρουσίαση περιστατικού με υπερφωσφατασαιμίας λόγω CMV λοίμωξης. 
Υλικό-Μέθοδος Νήπιο, άρρεν 18 μηνών προσήλθε λόγω τυχαίας δηλητηρίασης από βισακονδύλη.  Στον  ελέγχο 
ανευρέθη αυξημένη ALP. Από την αντικειμενική εξέταση δεν προέκυψε κάτι παθολογικό εκτός από ατοπικό δέρμα. 
Ιστορικό νοσηλείας στην γέννηση λόγω ικτέρου, έλλειψη G6PD. Αναφέρεται προ μηνός ήπια γαστρεντερίτιδα . 
Λόγω ανοδικής τάσης της ALP πραγματοποιήθηκε περαιτέρω διερεύνηση .Εν αναμονή όλων των αποτελεσμάτων έγινε 
έναρξη θεραπείας με βιταμίνη D 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  A/A Θώρακα:κφ ,U/S άνω –κάτω κοιλίας : κφ, TSH ,fT3,fT4, antiTG, antiTPO,PTH κφ ,25(OH) VIT D 
17ng/ml, IgA κφ , Abs ΕBV ,Hbs Ag ,ΗΑV ,HCV αρνητικά, CMV IGG ΘΕΤΙΚΑ, IGM ΘΕΤΙΚΑ, γενική ούρων  ΕΒ 1022, 
κφ , β/χ ούρων κφ, γενική αίματος κφ, αντισώματα κοιλιοκάκης αρνητικά, COVID19 αρνητικό,  
                           26/01/2022   03/02/2022   25/02/2022 
ALP(IU/LT)(40-125)     1561                    2226      345 
P(MG/DL)(2.5-4.9)      5,8                     5,6      5,8 
Ca(MG/DL)(8,5-10,1)      9,2                       9,6       9,3 
SGOT(IU/LT)(10-40)       35                       44        36 
SGPT(IU/LT)(8-68)      28                       32        24 
 
Συμπεράσματα H CMV λοίμωξη σε ανοσοεπαρκή  παιδιά διαδράμει συνήθως ασυμπτωματικά, ενώ η  ALP είναι 
φυσιολογικά αυξημένη έως 3 φορές λόγω οστεοβλαστικής λειτουργίας. Η καλοήθης παροδική υπερφωσφατασαιμία σε 
παιδιά έως 5 ετών, χωρίς ένδειξη οστικής, ενδοκρινικής ή ηπατικής νόσου, χαρακτηρίζεται από τιμές ALP 5-20 φορές 
μεγαλύτερες και επανέρχεται εντός 4μηνου  στα αποδεκτά για την ηλικία επίπεδα. 
H  καλοήθης παροδική υπερφωσφατασαιμία αποτελεί συχνό εύρημα της παιδικής ηλικίας  που πρέπει να υποπτεύεται ο  
ιατρός ώστε να αποφεύγεται περαιτέρω έλεγχος. 
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ΑΑ109 
 
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ110 
 
ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΕΡΥΘΗΜΑ ΑΠΟ MYCOPLASMA PNEUMONIAE 
 
Μαρίνα Κοντίτση1, Χρυσούλα Μαραγκού1, Φωτεινή Ράπτη1, Σπυρίδων Σωτήρχαινας1, Χρυσάνθη-Ελένη Λοίζου1, 
Βασίλειος Βλαχόπουλος1, Ιmmakolata DeMaggio1, Ιωάννα Σιαταρά1, Μαρία-Ελένη Ραπτοπούλου1 
 

1.Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας 
 
Εισαγωγή: Η λοίμωξη από Mycoplasma Pneumoniae σε 88% στον παιδιατρικό πληθυσμό έχει περιγραφεί ως αίτιο 
άτυπης πνευμονίας, κυρίως σε ηλικίες άνω των 6 ετών. Στο 53% με λοίμωξη αναπνευστικού συνυπάρχει εξωπνευμονική 
συμπτωματολογία, ενώ 11% εμφανίζουν αποκλειστικά εξωπνευμονικές εκδηλώσεις, δερματικές συνηθέστερα, με 
κηλιδοβλατιδώδες, πορφυρικό ή πετεχειώδες εξάνθημα, ουρτικάρια, πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens-Johnson, 
καθώς και καρδιαγγειακές, νευρολογικές ή αιματολογικές. 
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με εμπύρετο εξάνθημα ως μοναδική εκδήλωση λοίμωξης από Mycoplasma 
Pneumoniae.  
Υλικό: Αγόρι 5 ετών προσέρχεται λόγω εμπυρέτου μέχρι 40,6°C από 5ημέρου, εξανθήματος από 2ημέρου και αυξημένων 
δεικτών φλεγμονής σε εργαστηριακό έλεγχο.  
Στην Αντικειμενική εξέταση παρατηρήθηκε εξάνθημα δίκην στόχου κατά τόπους συρρέον σε κορμό και άκρα, ήπια 
ερυθρότητα παρίσθμιων και μικροί ψηλαφητοί τραχηλικοί λεμφαδένες.  
Μέθοδος: Λόγω μη ύπαρξης σαφούς εστίας του εμπυρέτου ή τυπικής κλινικής εικόνας κάποιας νόσου, 
πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανέρευσης του εκλυτικού αιτίου, με καλλιέργειες φαρυγγικού επιχρίσματος, αίματος και 
ούρων, ακτινογραφία θώρακος και μέτρηση αντισωμάτων για Mycoplasma, Toxoplasma, EBV, Κυτταρομεγαλοϊό. 
Χορηγήθηκε ενδοφλέβια κεφοταξίμη για κάλυψη πιθανών για την ηλικία παθογόνων.  
Λόγω παρατεινόμενης διάρκειας του εμπυρέτου και αυξημένων δεικτών φλεγμονής, πραγματοποιούταν καθημερινός 
εργαστηριακός έλεγχος για αποκλεισμό άτυπου συνδρόμου Kawasaki. Διενεργήθηκε υπερηχογράφημα καρδιάς, χωρίς 
παθολογικά ευρήματα. Αναφέρθηκε πρόσφατη νόσηση με COVID-19, οπότε στη διαφορική διάγνωση συμπεριλήφθηκε 
το σύνδρομο MIS-C.  
Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν θετικά IgM αντισώματα για Mycoplasma Pneumoniae με αρνητικά IgG. 
Παρόλο που δεν λήφθηκε αγωγή για MP, ο ασθενής απυρέτησε το 5ο 24ωρο νοσηλείας, με σταδιακή αποδρομή του 
εξανθήματος. 
Συμπεράσματα: Η λοίμωξη με MP εμφανίζει ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και χρήζει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική 
διάγνωση εμπυρέτου ακόμα και με άτυπη κλινική εικόνα. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ111 
 
ΜΗ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 
Ευαγγελία Κορυφίδου, Ελένη Παπαδημητρίου, Βασιλική Καραβά, Ευαγγελία Καραίσκου, Αθανασία Χαίνογλου, 
Στυλιανή Σταμπουλή, Ευαγγελία Φαρμάκη 
 
Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Η μη φυματιώδης μυκοβακτηριδιακή λεμφαδενίτιδα (ΜΦΜΛ) αποτελεί σπάνια λοίμωξη με συχνότητα 
εμφάνισης 3/100.000 σε παιδιά ηλικίας 0-4 ετών και συχνότερο παθογόνο το Mycobacterium avium. Εκδηλώνεται ως 
εντοπισμένη, ανώδυνη, τραχηλική διόγκωση και το μυκοβακτηρίδιο ανιχνεύεται ιστολογικά με καλλιέργεια για οξεάντοχα 
βακτήρια, μικροσκοπική εξέταση με χρώση Ziehl Nielsen ή PCR.   
Σκοπός: Παρουσίαση 3 περιστατικών ΜΦΜΛ. 
Υλικό: Τρία κορίτσια, ηλικίας 4, 6 και 8 ετών, προσκομίστηκαν λόγω ανώδυνης ετερόπλευρης τραχηλικής 
λεμφαδενίτιδας, εντοπισμένη στην  υπογνάθια χώρα, από 20, 30 και 45 ημερών αντίστοιχα, χωρίς πυρετό ή άλλη 
συμπτωματολογία. 
Μέθοδος: Οι ασθενείς έλαβαν αρχικά αντιμικροβιακή αγωγή χωρίς κλινική βελτίωση. Η  φυματινοαντίδραση Mantoux 
ήταν θετική, η δοκιμασία IGRA αρνητική και η ακτινογραφία θώρακα φυσιολογική. Η πρώτη και η τρίτη ασθενής 
υποβλήθηκαν σε ολική χειρουργική αφαίρεση του λεμφαδένα. Στη δεύτερη ασθενή διενεργήθηκε αρχικά παρακέντηση 
του λεμφαδένα με λεπτή βελόνη, η οποία ήταν αρνητική για κοινά και άλλα παθογόνα. Ακολούθησε αυτόματη 
παροχέτευση του αποστήματος και λόγω επιμονής της τραχηλικής διόγκωσης 5 ημέρες αργότερα, πραγματοποιήθηκε 
ολική χειρουργική αφαίρεση του λεμφαδένα. 
Αποτελέσματα: Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε εικόνα νεκρωτικής κοκκιωματώδους λεμφαδενίτιδας στη πρώτη ασθενή 
και μη ειδικά φλεγμονώδη στοιχεία στους άλλους ασθενείς. Η καλλιέργεια ιστού για οξεοάντοχα παθογόνα ταυτοποίησε 
M. avium στους δύο πρώτους ασθενείς και M. scrofulaceum στην οχτάχρονη ασθενή. 
Συμπέρασμα: Υποψία ΜΦΜΛ τίθεται σε παιδιά με τραχηλική λεμφαδενίτιδα μη αποκρινόμενη σε αντιβιοτική αγωγή, 
θετική Mantoux και αρνητική δοκιμασία IGRA. Η χειρουργική αφαίρεση του λεμφαδένα αποτελεί θεραπεία εκλογής, ενώ 
συντηρητική αντιμετώπιση με χορήγηση μακρολίδης ή η παρακολούθηση, μπορεί να οδηγήσει σε αυτόματη παροχέτευση 
του αποστήματος και υποτροπή. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ112 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΡΙΠΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 0-17 ΕΤΩΝ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 
Χρυσάνθη Λαζάρου1, Αθανάσιος Μίχος1  

 
Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων « Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Ο ιός της γρίπης αποτελεί ένα από τα κυριότερα παθογόνα του αναπνευστικού συστήματος και προσβάλει 
παιδιά όλων των ηλικιών. 
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η μελέτη της αποτελεσματικότητας του εμβολίου της γρίπης σε παιδιά όλων 
των ηλικιών, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 
Υλικό και Μέθοδοι: Η αναζήτηση των μελετών έγινε από διεθνείς βάσεις δεδομένων , με έναν αλγόριθμο με σχετικούς 
όρους. Το χρονικό περιθώριο περιλάμβανε όλες τις μελέτες από 2009-2020. Το χρονικό περιθώριο περιλάμβανε όλες τις 
μελέτες από 2009-2020. Είδη επιλέξιμων μελετών ήταν: οι μελέτες κοόρτης, οι μελέτες ασθενών/μάρτυρες, οι 
συγχρονικές μελέτες και οι συστηματικές ανασκοπήσεις. H κύρια μεταβλητή της ανάλυσης είναι η αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου της γρίπης (VE), η οποία σε όλες τις μελέτες προκύπτει από (1- OR) *100% 
Αποτελέσματα: Τα δεδομένα αποτελεσματικότητας του εμβολίου ήταν διαθέσιμα από 48 επιλέξιμες, με προέλευση  
από: Ασία (39,9%), ΗΠΑ (35,4%), Ευρώπη (18,8%) και Ωκεανία (6,3%). Η υψηλότερη VE% παρατηρήθηκε στις ΗΠΑ: 
56,7% (95%CI: 50,6-62,7%). Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν υψηλότερη 
στη χρονική περίοδο 2017-2019. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα φάνηκε να έχει ο τύπος τρισθενούς αδρανοποιημένου 
εμβολίου (50.3%), σε σχέση με το ενδορρινικό (44.3%), ενώ κανένα εμβόλιο δεν φάνηκε να είναι περισσότερο 
αποτελεσματικό έναντι κάποιου υποτύπου (Α ή Β) του ιού. 
Συμπεράσματα: Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου γρίπης, ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική θέση  και  
χρονολογία εφαρμογής.  
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ΑΑ113 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ:ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΜΠΥΡΕΤΑ 
 
Αγορή-Δήμητρα Λάσδα1  

 
1.Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, Εύβοιας 
 
Εισαγωγή-Σκοπός-Υλικό-Μέθοδος. Περιγραφή άρρεν βρέφους, πρόωρου 34,5εβδ.–δίδυμης κύησης με νοσηλεία στη 
ΜΕΝΝ 19 ημέρες λόγω προωρότητας και σηψαιμίας από Enterobacter. Παρουσίασε περιοδικά εμπύρετα,6 εμπύρετα εντός 
2 μηνών με μεσοδιαστήματα 12-15 ημερών.Τα εμπύρετα ξεκίνησαν σε διορθωμένη ηλικία 37/30,θερμοκρασία 38,3ο-39ο 

C διάρκειας 2/24ωρα με συνοδό καταβολή, εικόνα τραχηλικής διόγκωσης λεμφαδένων και εξέρυθρων παρίσθμίων. 
Περιβάλλον λοίμωξης αρνητικό. Κατά το 1ο εμπύρετο έγινε νοσηλεία και εξήλθε ως Ιογενής λοίμωξη-μη καθορισμένη.Eνώ 
στο 4ο επεισόδιο μετά από παιδορευματολογική εκτίμηση έγινε σύσταση για μοριακή ανάλυση οικογενή μεσογειακού 
πυρετού (Familial Mediterranean Fever-FMF) ως το πιο συχνό περιοδικό σύνδρομο στην Ελλάδα και για ανεπάρκεια 
Μεβαλονικής Κινάσης–MΚD ή Υπερ-IgD Σύνδρομο, λαμβάνοντας υπόψιν την  ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων του 
παιδιού μας. Ενδεικτικά ο έλεγχος1ηςνοσηλείας Hb:9,9g/dl,Hct:28,7%,MCV78fl,MCH27pg,PLTs 387000/μl WBC:17900/μl 
με 65%NEUT,27% Ly,7.2% CRP 88 mg/dl και εξόδου WBC 9,200 21%Neut/68%Ly,CRP 14mg/dl. Πραγματοποιήσαμε 
έλεγχο σε περίοδο απυρεξίας στην ηλικία 1 έτους ΙgA,IgG,IgE,IgM,C3,C4:εντός φυσιολογικών ορίων, αμυλοειδές Α ορού 
SSA <5 mg/L (Φ.Τ<7.0) και Μοριακή ανάλυση γονιδίου MVK και MEFV–χωρίς να ανιχνευτούν γενετικές μεταλλάξεις που 
σχετίζονται με την εμφάνιση FMF ή Υπερ-IgD. Με την παρακολούθηση του έως σήμερα 2,5 ετών, εμφανίζεται ως 
σποραδικό περιστατικό, χωρίς οικογενειακό ιστορικό, αλλά αυτό δεν αποκλείει άλλη γενετική ή μη αιτιολογία. 
Συμπεράσματα. Η υποκείμενη αιτία δεν είναι πάντα ένα αυτοφλεγμονώδες νόσημα(1), αφού ο υποτροπιάζον πυρετός 
μπορεί να οφείλεται σε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις τόσο σε υγιή παιδιά όσο και σε παιδιά με υποκείμενη 
ανοσοανεπάρκεια.(2) Χρειάζεται περαιτέρω μελέτη του μηχανισμού και της αιτιολογίας  αυτής της ομάδας ασθενών με 
αδικαιολόγητα περιοδικά εμπύρετα. 
 
 

1. Livneh et al. Familial Mediterranean fever and hyperimmunoglobulinemia D syndrome: two diseases with distinct 
clinical, serologic, and genetic features. J Rheumatol. 1997; 24:1558-1563. PMid:9263151 

2. Shams Kholoussi  1 , et all. Immunological Evaluation in Patients with Familial Mediterranean fever. Open Access 
Maced J Med Sci. 2018 Feb 15; 6(2): 310–313.  PMID: 29531594. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kholoussi+S&cauthor_id=29531594
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29531594/#affiliation-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5839438/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5839438/
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ΑΑ114 
 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΝΕΥΜΟΝΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19: 3 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΗΣ 
ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 
Ελένη-Ευαγγελία Μακρίδη1, Αικατερίνη Βλαχοδημητροπούλου1, Καλογερά Ελένη2, Ευαγγελία Λιάκου1, Θεσσαλία 
Καμηλάρη1, Μαρία Ελένη Μπόμπου1, Δάφνη Μαργώνη1,  Ευανθία Μπότσα1 

 
1 Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα  
2 Μικροβιολικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 

Εισαγωγή: Ο ανθρώπινος Μεταπνευμονοϊός (hMPV) απομονώθηκε το 2001 και ενοχοποιήθηκε ως παθογόνο λοιμώξεων 
ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού στα παιδιά κυρίως κάτω των 6 μηνών (ρινοφαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, 
βρογχίτιδα, βρογχιολίτιδα, πνευμονία, οξεία μέση ωτίτιδα και ασθματικός παροξυσμός). Η κλινική συμπτωματολογία και 
η ακτινολογική του εικόνα δύσκολα διαφοροδιαγιγνώσκεται από άλλων παθογόνων, όπως RSV, γρίπης και SARS COV-2. 
Σκοπός: Σε αναδρομική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην κλινική υποδοχής ύποπτων Covid-19 περιστατικών, 
ανευρέθησαν 3 περιστατικά σοβαρής λοίμωξης αναπνευστικού, τα οποία αποδόθηκαν στον hMPV. Τα περιστατικά αυτά 
παρουσίασαν βαρύτερη κλινική εικόνα σε σύγκριση με περιστατικά λοιμώξεων κατώτερου αναπνευστικού άλλης 
αιτιολογίας όπως Sars Cov-2, RSV, Adenovirus και γρίπης. 
Υλικό: Συμπεριλήφθησαν 320 παιδιά που εισήχθησαν με εικόνα λοίμωξης κατώτερου αναπνευστικού από 1/1/2022 έως 
και 14/4/2022. Από αυτά 3 παιδιά, ηλικίας 11 μηνών έως 3 ετών παρουσίασαν τη βαρύτερη κλινική εικόνα με 
παρατεινόμενο εμπύρετο, σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας, ανάγκη παροχής οξυγόνου και παρατεταμένης νοσηλείας. 
Από τον εργαστηριακό έλεγχο, παρουσίασαν αυξημένους δείκτες φλεγμονής και παθολογικά ευρήματα στην 
ακτινογραφία θώρακος.  
Μέθοδος- Αποτελέσματα: Αρχικά, αποκλείστηκε η  λοίμωξη Covid-19  με τη χρήση PCR ρινοφαρυγγικού δείγματος. 
Για τον προσδιορισμό του παθογόνου ελήφθησαν νέα δείγματα ρινοφαρυγγικού υλικού στα οποία χρησιμοποιήθηκε η 
μέθοδος Multiplex RT-PCR Biofire Filmarray και απομονώθηκε ο hMPV. Σε 1/3 ασθενείς διαπιστώθηκε συν-λοίμωξη με 
ρινοϊό/εντεροϊό. 
Συμπεράσματα: Παρά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Covid-19 λοίμωξης στην εποχή της πανδημίας, η διαφορική 
διάγνωση πρέπει να περιλαμβάνει και άλλα παθογόνα όπως ο hMPV ειδικά σε περιστατικά με κλινική εικόνα σοβαρής 
λοίμωξης.   
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ΑΑ115 
 
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ 
 
Μαλοντζίκη Λουκία 1*, Καρβούνης Χρήστος 1*, Πασσά Ανθίππη 1 , Άννα Καλαϊτζή 1, Ιωάννης Βαϊράμης1, Σοφία Αλευρά 
– Κόκκαλη1 
 

1 Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα 
*Ισάξια συνεισφορά στη συγγραφή της εργασίας 
 
Εισαγωγή: Οι αδενοϊοί είναι σημαντικοί παράγοντες εμπύρετων νοσημάτων σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Οι λοιμώξεις 
που προκαλούν εμφανίζονται συνήθως από τα τέλη του χειμώνα έως  και τις αρχές καλοκαιριού . Συχνότερα 
εκδηλώνονται  με προσβολή του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος , πνευμονία, βρογχίτιδα και λαρυγγίτιδα.                             
Σκοπός : Παρουσιάζεται περιστατικό λοίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού με σημαντική αύξηση των δεικτών φλεγμονής 
που προβλημάτισε ως προς την διαφορική διάγνωση.       
Μέθοδος-Υλικό : Προνήπιο άρρεν 2.5 ετών, εισάγεται  λόγω εμπυρέτου στο πρώτο 24ωρο (ανά 3 ώρες, 
θmax=39.1C)και μειωμένης σίτισης/πρόσληψης υγρών/διούρησης από ωρών. Από την αντικειμενική  εξέταση 
προέκυψαν  εξέρυθρα οιδηματώδη παρίσθμια, υπερτροφικές αμυγδαλές  με λευκωπα βύσματα άμφω και διογκωμένοι 
τραχηλικοί λεμφαδένες αμφω. Τέθηκε σε ενδοφλέβια ενυδάτωση ,πάρθηκαν εργαστηριακός έλεγχος  που ανέδειξε 
λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση(WBC=36k/μl , N=83%)και CRP=74.4 mg/lt  , καλλιέργειες αίματος /ούρων/ 
φαρυγγικού επιχρίσματος ενώ η ακτινογραφία θώρακος δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα. Έγινε  έναρξη ενδοφλέβιας  
αντιβιοτικής αγωγής με κεφοταξίμη(150mg/kl/3Δ). Μέχρι και το 5ο εικοσιτετράωρο νοσηλείας , που απυρέτησε, ο 
ασθενής συνέχισε να έχει υψηλούς δείκτες φλεγμονής και υψηλά /συχνά πυρετικά κύματα. Στο διάστημα αυτό παρθήκαν 
άλλες 2 καλλιέργειες αίματος επί πυρετού, στρώθηκε πλακάκι που ανέδειξε αυξημένη κοκκίωση των ουδετερόφιλων και 
έγιναν ιολογικός έλεγχος(EBV,CMV,TOXO),υπέρηχος κοιλίας και MRI μαλακών μορίων τραχήλου, χωρίς παθολογικά 
ευρήματα. Στο 3ο 24ωρο έγινε multiplex-pcr που ανέδειξε αδενοϊό .   
Αποτέλεσμα :Ο ασθενής  εξέρχεται συμπληρώνοντας 10 εικοσιτετράωρα  νοσηλείας , με ενδοφλέβια ενυδάτωση και 
αντιβιοτική αγωγή(μέχρι το αρνητικό αποτέλεσμα των καλλιεργειών).                                                                                               
Συμπέρασμα: Συχνά λοιμώξεις από αδενοϊό, εκδηλώνονται με  παρατεταμένο εμπύρετο, σημαντική αύξηση των δεικτών 
φλεγμονής και λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση που καθιστούν την διαφοροδιάγνωση από τις μικροβιακές 
λοιμώξεις δύσκολη. 
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ΑΑ116 
 
ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ COVID 19 ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
 
Βησσαρία Μαντέλλου1, Γεώργιος Ντόνας1, Πολυνίκη Σωτηρία Λιαπίκου1, Μαρία Παναγιώτα Μερεντίτη1, Ιωάννα 
Κωνσταντοπούλου1, Θεόδωρος Κανελλόπουλος1 

 

1 Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου, Αγρίνιο 
 
Εισαγωγή: Τα περισσότερα παιδιά με λοίμωξη από SARS-CoV-2 δεν έχουν συμπτώματα ή έχουν ήπια νόσο, ενώ η 
πιθανότητα σοβαρής νόσου είναι μικρή. 
Σκοπός: Η καταγραφή του αριθμού και του λόγου των διακομιδών των παιδιών με νόσο COVID 19 που εξετάστηκαν 
στο νοσοκομείο. 
Υλικό: Σύνολο 443 παιδιών με νόσο Covid 19  που εξετάστηκαν στο τμήμα παιδιατρικών επειγόντων περιστατικών. 
Μέθοδος: Ανασκόπηση και καταγραφή δεδομένων σε παιδιά με COVID 19 που εξετάστηκαν στο νοσοκομείο μας από 
1/9/2021 έως  7/4/2022 και διακομίστηκαν για νοσηλεία σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.  
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 443 παιδιών με νόσο Covid 19, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή 19 ασθενών (4,3%) 
για νοσηλεία και ενδονοσοκομειακή αντιμετώπιση. Από τους 19 ασθενείς που διακομίστηκαν , 14 (73,7%) ήταν ηλικίας 
≤12 μηνών ( 12 λόγω υψηλού πυρετού και έντονης σημειολογίας από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα ή/και 
αναπνευστικής δυσχέρειας, εκ των οποίων 10 ήταν ≤6 μηνών και 2 νεογνά λόγω εμέτων), 2 παιδιά τριών και εννέα ετών 
λόγω υπονατριαιμίας και μυοσίτιδας, ένα παιδί 15 ετών λόγω κολπικής μαρμαρυγής, ένα παιδί λόγω MIS-C και ένα παιδί 
15 ετών με συννοσηρότητα Covid 19 και γρίπη τύπου Α λόγω επιμονής συμπτωμάτων. 
Συμπεράσματα: Ένα μικρό ποσοστό παιδιών με Covid 19 θα εμφανίσει σοβαρή νόσο  και θα χρειαστεί νοσηλεία. Η 
ηλικία ≤12 μηνών αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για την πορεία της  νόσου και την ανάγκη νοσηλείας. 
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ΑΑ117 
 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ COVID 19 
 
Βησσαρία Μαντέλλου1, Γεώργιος Ντόνας1, Πολυνίκη Σωτηρία Λιαπίκου1, Μαρία Παναγιώτα Μερεντίτη1, Κωνσταντίνος 
Τσοπανάς1, Θεόδωρος Κανελλόπουλος1 

 

1Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου, Αγρίνιο 
 
Εισαγωγή: H πλειονότητα των παιδιών με λοίμωξη από SARS-CoV-2 δεν εμφανίζει συμπτώματα ή εκδηλώνει ήπια νόσο 
με ευρύ κλινικό φάσμα. 
Σκοπός: Η καταγραφή του αριθμού των περιστατικών με COVID 19 που εξετάστηκαν σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο 
και της κλινικής τους εικόνας. 
Υλικό: Σύνολο 443 παιδιών με νόσο Covid 19  που εξετάστηκαν στο τμήμα παιδιατρικών επειγόντων περιστατικών. 
Μέθοδος: Ανασκόπηση και καταγραφή δεδομένων σε παιδιά με COVID 19 που εξετάστηκαν στο νοσοκομείου μας από 
1/9/2021 έως  7/4/2022. 
Αποτελέσματα: Σε διάστημα 7 μηνών εξετάστηκαν 443 παιδιά με τη νόσο COVID 19. Το 52% ήταν αγόρια και το 48% 
κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 10 έτη. Το μικρότερο παιδί ήταν 13 ημερών και το μεγαλύτερο 16 ετών. Η πλειοψηφία 
των παιδιών (57%) είχε πυρετό. Το 43% είχε σημεία και συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, το 39% 
από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα και 3% από το γαστρεντερικό. Το 5,5% εμφάνισε θωρακαλγία, 5% είχε 
κεφαλαλγία και 4% μυαλγίες. Τρία παιδιά προσήλθαν λόγω ζάλης, ένα παιδί λόγω λιποθυμικού επεισοδίου, 1 με κολπική 
μαρμαρυγή, 1 με σοβαρή φλεβοκομβική ταχυκαρδία, 3 παιδιά είχαν MIS-C, 2 είχαν αγευσία και ανοσμία και δύο είχαν 
εξάνθημα. 
Συμπεράσματα: Η λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος αποτελεί την συνηθέστερη κλινική εκδήλωση 
της νόσου COVID 19 στα παιδιά σε επαρχιακό νοσοκομείο. Πολύ σπάνια παρατηρούνται καρδιακές επιπλοκές ή MIS-C. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ118 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΓΡΙΠΗ ΚΑΙ COVID 19 
 
Βησσαρία Μαντέλλου1, Γεώργιος Ντόνας1, Πολυνίκη Σωτηρία Λιαπίκου1, Μαρία Παναγιώτα Μερεντίτη1, Θεόδωρος 
Κανελλόπουλος1 

 

1 Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου, Aγρίνιο 
 
Εισαγωγή: Aπό τον Μάρτιο του 2022 καταγράφονται στην χώρα μας τα πρώτα κρούσματα γρίπης, καθυστερημένα σε 
σχέση με άλλες χρονιές. Η ύπαρξη της πανδημίας από COVID 19 και η έξαρση των περιστατικών γρίπης έχει οδηγήσει 
στην εμφάνιση περιστατικών συννοσηρότητας στα παιδιά. 
Σκοπός: Η καταγραφή του αριθμού και της κλινικής   εικόνας  παιδιών με νόσο COVID 19 και γρίπη που εξετάστηκαν 
στο νοσοκομείο μας. 
Υλικό: Τρία παιδιά με συννοσηρότητα  γρίπης  και COVID 19 που εξετάστηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών της 
Παιδιατρικής κλινικής. 
Μέθοδος: Καταγραφή των δεδομένων των προαναφερθέντων ασθενών που εξετάστηκαν στο νοσοκομείο μας από 
1/3/2022 έως  1/4/2022. 
Αποτελέσματα: Ο πρώτος ασθενής ήταν έφηβος  15 ετών με συμπτώματα βήχα, φαρυγγοδυνίας και πυρετό έως 
39,5°C και ήταν θετικός για τον SARS-CoV-2 και τον ιό της γρίπης τύπου Α. Το δεύτερο παιδί, κορίτσι 3 ετών, είχε βήχα 
και πυρετό έως 39,1°C και ήταν θετικό για τον SARS-CoV-2 και γρίπη τύπου Α. Το τρίτο παιδί με νόσο COVID 19 και 
γρίπη τύπου Α,  ήταν έφηβη  15 ετών με πυρετό  έως 39,5°C και συνοδό βήχα, εμέτους ,κοιλιακό άλγος, μυαλγίες και 
αρθραλγίες και χρειάστηκε νοσηλεία. 
Συμπεράσματα: Ο ιός της γρίπης τύπου Α ανιχνεύθηκε και στα τρία παιδιά με συννοσηρότητα COVID 19 και γρίπη. Η 
συννοσηρότητα πιθανόν να οδηγεί συχνότερα στη νοσηλεία των ασθενών. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ119 
 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ FILMARRAY MULTIPLEX PCR ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 
Ελισάβετ Λαφάρα1, Χρυσάνθη Μάντσιου1, Κωνσταντίνος Πιστοφίδης2, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης2, Μαρία 
Παλαμούτη2, Δέσποινα Σαμουρκασίδου1, Αναστασία Τουλιοπούλου1, Ελένη Βούρτη1 
 

1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια 
2Ανοσολογικό τμήμα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια 
 
Εισαγωγή: Η λοιμώδης διάρροια είναι μια σημαντική αιτία νοσηρότητας στα παιδιά παγκοσμίως. Ιδιαίτερα σε αυτά κάτω 
των 5 ετών αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι ιοί είναι το συχνότερο αίτιο 
στον δυτικό κόσμο, με επικρατέστερο τον ροταϊό. Σύγχρονες μοριακές μέθοδοι, όπως η FilmArray Multiplex PCR 
κοπράνων, είναι πιο ευαίσθητες στην ανίχνευση κοινών παθογόνων σε σύγκριση με την κλασσική καλλιέργεια κοπράνων. 
Σκοπός: Να τονιστεί η υπεροχή των ταχέων μοριακών μεθόδων στη διάγνωση παιδιατρικών ασθενών με οξύ διαρροϊκό 
σύνδρομο σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους. 
Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική ανάλυση των αποτελεσμάτων των δειγμάτων κοπράνων που 
αναλύθηκαν με μοριακές και συμβατικές μεθόδους και προέρχονταν από ασθενείς με οξύ διαρροϊκό σύνδρομο καθώς και 
των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων αυτών από 10/2020 έως 03/2022. 
Αποτελέσματα: Σε διάστημα 16 μηνών, 37 δείγματα κοπράνων εστάλησαν ταυτόχρονα για καλλιέργεια και PCR. Σε 
όλες τις καλλιέργειες αναπτύχθηκε φυσιολογική χλωρίδα, ενώ σε 29 δείγματα υπήρξε θετικό αποτέλεσμα στην PCR. 
Μεταξύ των θετικών δειγμάτων, η διάμεση ηλικία ήταν 12 μήνες (IQR= 43 μήνες), με μικρή υπεροχή των αρρένων 
(59%). Σε 13 δείγματα ανιχνεύθηκαν περισσότερα του ενός μικρόβια. Το συχνότερο παθογόνο ήταν το Campylobacter 
(41%), με δεύτερο σε συχνότητα το Norovirus GI/GII (24%). Η πρόσμιξη βλέννης ήταν συχνότερο εύρημα (41,3%) σε 
σύγκριση με την πρόσμιξη αίματος (17,2%). 
Συμπεράσματα: Γρήγορη και πιο αξιόπιστη διάγνωση σε ασθενείς με οξύ διαρροϊκό σύνδρομο τίθεται με τις νέες ταχείες 
μοριακές μεθόδους σε αντίθεση με τις παλαιότερες συμβατικές μεθόδους. Προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες στον 
κλινικό γιατρό, και κατευθύνουν αποτελεσματικά τη θεραπεία ασθενών με υποκείμενα νοσήματα. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ120 
 
ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΒΛΕΝΝΟΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΚΕΝΩΣΕΙΣ: ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ; 
 
Δήμητρα- Ιφιγένεια Ματαρά1, Θεοδώρα Ζαγγογιάννη1, Αντίνα Σάντου1 

 
Α’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία 
 
Εισαγωγή: Η πολύ πρώιμης έναρξης Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου( ΙΦΝΕ ) εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας 
μικρότερης των 6 ετών, με την υποκατηγορία της νεογνικής ΙΦΝΕ ( εμφάνιση σε ηλικίες κάτω των τριών μηνών) να 
αφορά το 0,25 % των παιδιατρικών περιπτώσεων ΙΦΝΕ.  
Σκοπός: Παρουσιάζουμε ένα σπάνιο περιστατικό πολύ πρώιμης έναρξης ΙΦΝΕ λόγω ανεπάρκειας υποδοχέα της 
ιντερλευκίνης-10.  
Υλικό- Μέθοδος: Βρέφος ηλικίας 40 ημερών εισήχθη λόγω εμπύρετης ουρολοίμωξης και συνοδό πρωκτίτιδα και 
βλεννοαιματηρές κενώσεις από την ηλικία των 15 ημερών. Από το ιστορικό και την κλινική εκτίμηση ετέθη η υποψία 
ανοσολογικής διαταραχής και έγινε εκτεταμένος ανοσολογικός και γενετικός έλεγχος στο πλαίσιο πολύ πρώιμης έναρξης 
ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου.  
Αποτελέσματα: Η ενδοσκόπηση ανώτερου και κατώτερου πεπτικού, ανέδειξε μακροσκοπικά άφθες σε όλο το παχύ 
έντερο και ιστολογικά εικόνα αταξινόμητης κολίτιδας. Η μαγνητική πυέλου κατέδειξε διαπυηθέν οπίσθιο ορθοπρωκτικό 
συρίγγιο. Εκ του ανοσολογικού ελέγχου προέκυψε η ανίχνευση IL-10 μετά από διέγερση με LPS σε επίπεδα φυσιολογικού 
μάρτυρα, ενώ δεν διαπιστώθηκε η φυσιολογικά αναμενόμενη μείωση της παραγωγής TNFα, IL6 στα διεγερμένα με LPS 
δείγματα, μετά από επώαση με IL-10. Εκ του γενετικού ελέγχου επιβεβαιώθηκε παθογόνος μετάλλαξη του γονιδίου 
υποδοχέα Β της ιντερλευκίνης-10 η οποία μεταβιβάζεται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. Ο 
ασθενής δρομολογήθηκε προς μεταμόσχευση μυελού των οστών.  
Συμπεράσματα: Η πρώιμη διάγνωση υποκείμενου ανοσολογικού υποστρώματος σε ασθενείς με πολύ πρώιμης έναρξης 
ΙΦΝΕ είναι ζωτικής σημασίας καθώς προλαμβάνει την έναρξη μη απαραίτητων χειρουργείων και αναποτελεσματικών 
ιατρικών θεραπειών. 
Λέξεις-κλειδιά: πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, πολύ πρώιμης έναρξης ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, 
ανεπάρκεια υποδοχέα IL-10, WES 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ121 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΠΑΡΕΣΗ ΤΥΠΟΥ BELL ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ SARS-COV-2 ΣΕ 
ΕΝΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 
 
Δήμητρα Μελά1, Μαρία Ανατολιωτάκη1, Κωνσταντίνα Σκοπέτου1, Φανή Λαδωμένου1, Κωνσταντίνος Πασχαλίδης1, 
Σαββίνα Καβουκλή1, , Ευαγγελία Στεφανάκη1, Σοφία Στεφανάκη1, Γεώργιος Τσώνος2, Γεωργία Βλαχάκη1 

 
1.Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο Κρήτης 
2.Ωτορυνολαρυγγολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο Κρήτης 
 
Εισαγωγή: Η λοίμωξη από SARS-CoV-2 περιλαμβάνει ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων και μπορεί να πυροδοτήσει 
μεγάλη ποικιλία νευρολογικών επιπλοκών. Η περιφερικού τύπου πάρεση του προσωπικού νεύρου, πάρεση Bell, 
πιθανολογείται ότι οφείλεται σε αυτοάνοσο απομυελινωτικό μηχανισμό κατόπιν ιογενούς λοίμωξης από νευροτρόπο ιό, 
συχνότερα τον ιό του απλού έρπητα. Πολύ λίγες περιπτώσεις περιφερικής πάρεσης προσωπικού σχετιζόμενες με COVID-
19 έχουν αναφερθεί.  
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού πάρεσης Bell σε αγόρι 10 ετών μετά από λοίμωξη από SARS-CoV-2. 
Μέθοδος-Υλικό: Πρόκειται για αγόρι 10 ετών που προσήλθε με αιφνίδιας έναρξης αδυναμία αριστερού ημίσεως του 
προσώπου, ετερόπλευρη αδυναμία σύγκλεισης βλεφάρων, πτώση γωνίας στόματος και αδυναμία ρυτίδωσης μετώπου, 
χωρίς άλλη νευρολογική σημειολογία. Η κλινική εξέταση από τους ωτορινολαρυγγολόγους ανέδειξε πάρεση τύπου Bell 
αριστερά (House-Brackmann III). Το ατομικό αναμνηστικό περιελάμβανε λοίμωξη από SARS-CoV-2 επιβεβαιωμένη με 
RT-PCR, προ 20 ημέρου. Ο ορολογικός έλεγχος για Herpes Simplex Virus (HSV-1, HSV-2), Varicella Zoster Virus, Human 
Immunodeficiency Virus, Epstein-Barr Virus, CMV, Hepatitis B, influenza, adenovirus, Mycoplasma pneumoniae, 
Coxsackievirus, Bartonella, Brucella, Leptospira, Rickettsia conori, Rickettsia typhi ήταν αρνητικός. O ασθενής ετέθη σε 
θεραπεία με από του στόματος πρεδνιζολόνη (1 mg/kg/ημέρα) για 5 ημέρες, με σταδιακή μείωση για άλλες 5 ημέρες. 
Αποτελέσματα: Ο ασθενής έπειτα από τη θεραπεία με κορτιζόνη παρουσίασε βελτίωση της κλινικής του εικόνας με 
πλήρη υποχώρηση της νευρολογικής σημειολογίας τρεις εβδομάδες μετά. 
Συμπεράσματα: Η πάρεση τύπου Bell μπορεί να αντιπροσωπεύει νευρολογική επιπλοκή του SARS-CoV-2. Η λοίμωξη 
COVID-19 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση της περιφερικής πάρεσης προσωπικού νεύρου. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ122 
 
ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΑΣ  ΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΗΘΜΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟ 15 ΧΡΟΝΩΝ 
 
Μαρία Μπαλή1, Σπυριδούλα Σωτηρίου3, Νεφέλη Παράχου2, Σταύρος Γεωργίου1, Ελένη Γκούτη1, Γερίνα Ιωαννίδου4 
 

1,2,3,4Παιδιατρικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου (1: Ειδικευόμενοι παιδιατρικής, 2: Επικουρική Επιμελήτρια, 3: 
Επιμελήτρια Β΄, 4: Διευθύντρια παιδιατρικής κλινικής) 
 
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 της μετωπιαίας  χώρας σε συνδυασμό 
με απόστημα του οφθαλμικού κόγχου 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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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ123 
 
2 ½ ΜΗΝΩΝ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΒΗΧΑ, ΡΙΝΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ- ΜΙΑ 
ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΛΑ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Αφροδίτη Μπαρμπάκου1, Γεώργιος Κολοβάκης1 , Δημήτριος-Γεώργιος Κουντούρης1, Χρήστος Λαζαρίδης1, Ιωάννα 
Μαλιγιάννη1, Γεωργία Φιστέ1, Μαριάννα Καλόγρη1, Έλενα Καραπατή1, Κλεονίκη Μπαλντόυνη1, Σταυρούλα-Ζωή Σίσκα1, 
Κωνσταντίνος Κακλέας1, Αντίνα Σάντου1, Ειρήνη Ορφανού1  
 

1Α΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
 
Εισαγωγή: Η σηπτική αρθρίτιδα είναι μία κλινική οντότητα που είναι σπάνια στη βρεφική ηλικία και μπορεί να έχει 
σημαντικές επιπλοκές. 
Σκοπός: Παρουσιάζεται βρέφος ,άρρεν, 2 ½ μηνών που διαγνώστηκε με σηπτική αρθρίτιδα και μικροβιαιμία από 
MSSA(Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus). 
Υλικό/Μέθοδος: Το βρέφος παρουσίασε από πενταώρου προ της εισαγωγής αδυναμία έκτασης του δεξιού ισχίου με 
συνοδό βήχα, ρινίτιδα και δεκατική πυρετική κίνηση από εβδομάδος. Κατά την εισαγωγή, ο ασθενής είχε το δεξί κάτω 
άκρο σε ανταλγική θέση.Η ακτινογραφία ισχίου ήταν φυσιολογική αλλά το υπερηχογράφημα ισχίου ανέδειξε υγρό στην 
άρθρωση. Οι δείκτες λοίμωξης δεν ήταν αυξημένοι(WBC: 16470/μL, CRP:13mg/L, ΤΚΕ:18).  
Αποτελέσματα: Το βρέφος τέθηκε σε διπλή ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή με κλυνδαμικίνη-κεφοταξίμη. Στο 4ο 24ωρο 
νοσηλείας, έγινε παρακέντηση της άρθρωσης. Παράλληλα, στην καλλιέργεια αίματος απομονώθηκε MSSA και η 
αντιβιοτική αγωγή τροποποιήθηκε σε κλοξακιλλίνη βάσει αντιβιογράμματος. Από τη μικροσκόπηση του αρθρικού υγρού 
αναδείχθηκαν υψηλές τιμές λευκοκυττάρων(WBC 22000, Π:80%) ενώ δεν αναπτύχθηκε μικρόβιο στην καλλιέργεια 
αρθρικού υγρού. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, το βρέφος παρέμεινε σε πολύ καλή γενική κατάσταση, απύρετο, 
αιμοδυναμικά σταθερό, με σίτιση, διούρηση και κενώσεις ανεπηρέαστες. Το δεξί κάτω άκρο παρουσίασε γρήγορα 
βελτίωση και στην έξοδο κινούνταν αυτόματα χωρίς άλγος, με πλήρες εύρος κινήσεων. Το βρέφος έλαβε 14 ημέρες 
ενδοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής και έλαβε εξιτήριο με οδηγία για συνέχιση από του στόματος αντιβιοτικής αγωγής με 
αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό προς συμπλήρωση 6 εβδομάδων αγωγής. 
Συμπεράσματα: Η έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη αντιμετώπιση της σηπτικής αρθρίτιδας είναι κύριας σημασίας αφού 
μπορεί να προλάβει σοβαρές επιπλοκές της εμπλεκόμενης άρθρωσης και οστού. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ124 
 
ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΟΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID 
 
Μαρία Μ. Μπερικοπούλου1, Χρυσάνθη Λαζάρου1, Ιωάννης Τσολιάκος1, Δανάη Κ. Γιαβάσογλου1, Αικατερίνη Ντόκου1, 
Άννα Μεσσαριτάκη1 
 

1 Β’ Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η θρόμβωση μεγάλων αγγείων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 αποτελεί επιπολοκή σε ενήλικες (2,6-
8,9%), ενώ στα παιδιά είναι πολύ σπάνια. 
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού υπέρβαρου ανεμβολίαστου έφηβου 12 ετών (ΒΜΙ=27,7 kg/cm2) που εμφάνισε εν 
τω βάθει φλεβοθρόμβωση (DVT) και πνευμονική εμβολή στα πλαίσια λοίμωξης COVID-19.  
Υλικό: Φάκελος νοσηλείας – βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
Μέθοδος: Ο ασθενής προσήλθε λόγω αναφερόμενου άλγους αριστερού κάτω άκρου από 2ημέρου, αρχικά εντοπιζόμενο 
στο αριστερό ισχίο και από 24ώρου με επέκταση προς το γόνατο, με συνοδά οίδημα και θερμότητα. Δεν προηγήθηκε 
κάκωση. Αναφέρεται λοίμωξη αναπνευστικού προ 15νθημέρου (αρνητικό self-test). Στο triplex κάτω άκρων ανευρέθη 
εκτεταμένη φλεβική θρόμβωση αριστερής κοινής λαγονίου και κοινής μηριαίας. H PCR για COVID-19 βρέθηκε θετική. 
Από τον λοιπό εργαστηριακό έλεγχο προέκυψαν αυξημένοι δείκτες φλεγμονής και D-dimmers, οπότε έγινε έναρξη 
ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους σε θεραπευτική δόση, με ταυτόχρονη ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή με κεφοταξίμη 
και κλινδαμυκίνη. Η αξονική αγγειογραφία θώρακος (CTPA) ανέδειξε ταυτόχρονη πνευμονική εμβολή. 
Αποτελέσματα: Από τον έλεγχο πήξης, ανευρέθη μηδενική τιμή του παράγοντα anti-Xa, σε συνδυασμό με μείωση της 
αντιθρομβίνης ΙΙΙ (ΑΤΙΙΙ), γι’ αυτό χορηγήθηκε ενδοφλεβίως παράγοντας ΑΤΙΙΙ 7 φορές. Προοδευτικά η υποδόρια 
χορήγηση ηπαρίνης αντικαταστάθηκε με χορήγηση βαρφαρίνης peros. Ο ασθενής παρέμεινε απύρετος, με βελτίωση του 
άλγους και του συνοδού οιδήματος. 
Συμπεράσματα: Από το ανεμβολίαστο περιστατικό γίνεται σαφές ότι υπάρχει κίνδυνος DVT και πνευμονικής εμβολής 
σε παιδιά με υποκείμενους παράγοντες κινδύνου (πχ έλλειψη ΑΤΙΙΙ). Επιβάλλεται περαιτέρω διερεύνηση στα παιδιά με 
λοίμωξη COVID προς ανεύρεση πιθανών παραγόντων κινδύνου με σκοπό την έγκαιρη θεραπεία.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ125 
 
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ (5-11 ΕΤΩΝ) ΣΤHN ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΘ’ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 
Ισμήνη Κατσανούλα1*, Ζαχαρούλα Μπογογιαννίδου1*, Σοφία Αλευρά-Κόκκαλη1 

 

1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα 
*ισότιμη συνεισφορά στην παρούσα εργασία 
 
Εισαγωγή: Στις 25/11/2021 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε την χορήγηση εμβολίου έναντι της COVID-
19 σε παιδιά 5-11 ετών ενώ στην Ελλάδα οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν στις 15/12/2021. Στην Λάρισα η εμβολιαστική κάλυψη 
των παιδιών άρχισε εντός δημόσιου νοσοκομειακού χώρου και στη συνέχεια συμμετείχαν και ιδιώτες παιδίατροι. 
Σκοπός: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πορεία του εμβολιασμού στον παιδιατρικό πληθυσμό 5-11 ετών που 
πραγματοποιήθηκε εντός δημόσιας δομής από την έναρξη της εμβολιαστικής περιόδου. 
Υλικό: Χρησιμοποιήθηκε ο καταγεγραμμένος αριθμός ημερήσιων δόσεων παιδιατρικών εμβολίων που χορηγήθηκαν 
εντός δημόσιου νοσοκομειακού χώρου στην Λάρισα. 
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική περιγραφική μελέτη παρατήρησης. Ανατρέξαμε στο αρχείο καταγραφής των 
ημερήσιων δόσεων εμβολίων και τις διαχωρίσαμε σε πρώτες και δεύτερες δόσεις. 
Αποτελέσματα: Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η πορεία του εμβολιασμού. Πραγματοποιήθηκαν 5.248 δόσεις, εκ των 
οποίων οι 2.864 ήταν Α’ δόσεις (54,57%) και οι 2.384 Β’ δόσεις (45,43%). Αύξηση του αριθμού παρουσιάζεται από τις 
07/01/2022 ενώ ο μεγαλύτερος ημερήσιος αριθμός εμβολιασμών σημειώνεται στις 11/01/2022. Ο αυξημένος ρυθμός 
εμβολιαστικής κάλυψης παρατηρείται μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται μια συνεχής πτώση. 
Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των εμβολιασμών ανά μήνα κατά την εμβολιαστική περίοδο 
(15/12/2021-09/04/2022). 
 
 

 
Διάγραμμα 1: Ημερήσιος αριθμός δόσεων εμβολίων 
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Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία κατανομή των ημερήσιων δόσεων ανά μήνα 
 
Συμπεράσματα: Αποδεικνύεται σχετική ισοκατανομή Α’-Β’ δόσεων, Α’/Β’=1,2, που υποδηλώνει την πιθανή μη νόσηση 
των μερικώς εμβολιασμένων παιδιών και επομένως, την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους. Η αυξημένη επίπτωση της 
COVID-19 στο γενικό πληθυσμό και η συμμετοχή ιδιωτών παιδιάτρων στον εμβολιασμό, από τις 19/01/2022, είναι δύο 
πιθανές ερμηνείες της μείωσης του ρυθμού εμβολιασμού από τα μέσα Φεβρουαρίου. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ126 
 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ COVID ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
 
Χρήστος  Μπώκος1,  Αλεξία Τζανίδου2,  Γιώργος Τζανίδης3 
 
1 Ιδιωτικό παιδιατρικό ιατρείο, Αθήνα  
2 Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου Βοιωτίας, Σχηματάρι 
3 Κέντρο Υγείας Πάρου ,Πάρος 
 
Εισαγωγή: Σε ένα τρίμηνο από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2022, καταγράφηκαν τα δεδομένα των 
εμβολιασμών κατά COVID-19 (PFIZER) , σε παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών σε ιδιωτικό παιδιατρικό ιατρείο ,ως αναφορά 
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 
Σκοπός: Να γίνουν διαπιστώσεις ως αναφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, του συγκεκριμένου εμβολίου, 
στο συγκεκριμένο πληθυσμό.  
Υλικό: Τα δεδομένα από τα παιδιά που προσήλθαν στο ιατρείο το τελευταίο τρίμηνο. Καταγράφηκαν 100 εμβολιασμοί. 
Μέθοδος : Δόθηκε ερωτηματολόγιο στους γονείς των εμβολιασμένων παιδιών ,για το ποιες ήταν οι παρενέργειες μετά 
το εμβόλιο , μετά από ποια δόση και αν τα παιδιά νόσησαν ενδιάμεσα στις δόσεις ή μετά τον εμβολιασμό. 
Αποτελέσματα: Σε 100 εμβολιασμούς κατά COVID-19 (PFIZER) σε ιδιωτικό παιδιατρικό ιατρείο ,στο τρίμηνο 
Ιανουάριος με Μάρτιος 2022, εμβολιάστηκαν πλήρως 48 παιδιά ,5 έως 18 ετών, με 2 δόσεις και 4 παιδιά μόνο με 1δόση. 
3 παιδιά νόσησαν μεταξύ 1ης και 2Ης δόσης και 1 παιδί μετά από την 2Η δόση, αλλά δεν είχαν περάσει οι 14 μέρες. Οι 
παρενέργειες ήταν γενικά ήπιες , 4 παιδιά είχαν έναν πόνο στη θέση της ένεσης και κυρίως στην πρώτη δόση, 2 
εμφάνισαν λεμφαδενίτιδα μετά την 1Η δόση και 4 μια ελαφρά κόπωση ,κυρίως μετά την 2Ηδόση. Πυρετός 37,5 σε 1 
μόνο παιδί, μετά την 1Ηδόση. Τίποτα άλλο σημαντικό δεν αναφέρθηκε. 
Συμπεράσματα: Μετά από 100 εμβολιασμούς σε ιδιωτικό παιδιατρικό ιατρείο ,παιδιών 5-18 ετών το τελευταίο τρίμηνο, 
δεν διαπιστώθηκαν  σημαντικές παρενέργειες και ελάχιστα παιδιά νόσησαν. Το εμβόλιο σε αυτό το δείγμα ,αποδείχτηκε 
γενικά ασφαλές και αποτελεσματικό. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ127 
 
ΑΤΥΠΟ ΟΥΡΑΙΜΙΚΟ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ SARS-COV-2. ΤΟ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. 
 
Χρήστος Νεοκλέους1, Κατερίνα Σιάλου1  

 

1 Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, Λευκωσία  
 
Εισαγωγή: Στα παιδιά η COVID-19 έχει συνήθως ήπια συμπτωματολογία. Ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις τα παιδιά 
μπορεί να επηρεαστούν σοβαρά. Στη βιβλιογραφία μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ελάχιστα περιστατικά παιδιών που 
παρουσίασαν άτυπο Ουραιμικό Αιμολυτικό Σύνδρομο (aHUS) σε έδαφος λοίμωξης από SARS-CoV-2. Το HUS είναι μια 
μορφή θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας η οποία χαρακτηρίζεται από την τριάδα: θρομβοπενία, μικροαγγειοπαθητική 
αιμολυτική αναιμία και οξεία νεφρική βλάβη. 
Σκοπός: Η παρουσίαση του μοναδικού στην Κύπρο περιστατικού aHUS, που πυροδοτήθηκε από λοίμωξη SARS-CoV-2 
και είχε ως προεξάρχον σύμπτωμα την μακροσκοπική αιματουρία.   
Υλικό-μέθοδος: Αγόρι 6 ετών, με ελεύθερο ατομικό ιστορικό, το οποίο νοσούσε με ήπια συμπτωματολογία COVID-19, 
την δεύτερη μέρα νόσου, παρουσίασε μακροσκοπική αιματουρία. Από τον εργαστηριακό έλεγχο παρουσίαζε σοβαρή 
θρομβοπενία (PLT:9000/μL), μικροαγγειοπαθητική  αιμολυτική αναιμία  (HgB:7.4g/dL, ΔΕΚ:5.5%, 
σχιστοκύτταρα:48κ.ο.π., LDH:4351U/L, T-bil:1.98mg/dL, I-bil:1.73mg/dL, απτοσφαιρίνη:7mg/dL, άμεση 
coombs:αρνητική) και οξεία νεφρική βλάβη (urea:78mg/dL, creatinine:0.74mg/dL, μακροσκοπική αιματουρία 
σπειραματικής προέλευσης RBC:250κ.ο.π. με παρουσία δύσμορφων ερυθρών, πρωτεϊνουρία UPr/UCr:12.7mg/mg).  
Αποτελέσματα: Δεν αναφέρθηκαν επεισόδια διαρροϊκών κενώσεων και δεν εντοπίστηκε κάποιος μικροοργανισμός ή 
shiga-toxin στον μοριακό έλεγχο των κοπράνων. Αντιμετωπίστηκε ως aHUS που προκλήθηκε από λοίμωξη SARS-CοV-2. 
Έλαβε εγκαίρως ενδοφλέβια ενυδάτωση και συνολικά 5 μεταγγίσεις FFP. Σταδιακά παρουσίασε κλινικοεργαστηριακή 
βελτίωση με πλήρη υποχώρηση αιματουρίας-πρωτεϊνουρίας-δεικτών αιμόλυσης και επάνοδο αιμοπεταλίων-
αιμοσφαιρίνης. 
Συμπεράσματα: Το aHUS μπορεί να πυροδοτηθεί σε έδαφος λοίμωξης SARS-CoV-2 στα παιδιά. Xαρακτηρίζεται από 
άσχημη πρόγνωση και αποτελεί μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Εντούτοις, εάν υπάρξει έγκαιρη 
διάγνωση και αντιμετώπιση, μπορεί να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ128 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΛΕΚΤΙΝΗΣ 
 
Διονύσιος Καρακαϊδός 1, Ζλάτκα Νικητάκη 1 , Δήμητρα Κριντζά 1, Σταύρος Χανιώτης 1, Αγγελική Ρωμαντζόγλου 1, 
Ευγενία Κωνσταντάκη1, Ξένια Λόσεβα 2, Ευγενία Μάγκου 2, Παρασκευή Ζώση 1 

 

1.Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα 
2. Ογκολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”, Αθήνα 

Εισαγωγή-Σκοπός Παρουσίαση περιστατικού επίμονης λευκοκυττάρωσης. 
Υλικό –Μέθοδος  Βρέφος, θήλυ, 12 μηνών, νοσηλεύτηκε λόγω εμπύρετου στην κλινική μας. Παρουσίαζε κλινική 
εικόνα ιογενούς λοίμωξης με ήπια ερυθρότητα παρισθμίων και ρινίτιδα. 
Εκ του Ε/Ε παρατηρήθηκε λευκοκυττάρωση [WBC29450/mm3 (Π=46%, Λ=42%, Μ=10%, Η=1,4%)] χωρίς άλλους 
δείκτες λοίμωξης (CRP 18mg/l). Το παιδί αντιμετωπίστηκε με αντιβιοτική  αγωγή εν αναμονή των καλλιεργειών. 
Παρέμεινε σε άριστη γενική κατάσταση και χωρίς παθολογικά ευρήματα από τον υπόλοιπο Ε/Ε.Κατά την έξοδο: 
WBC=16030 (Π=24%, Λ=64%,Μ=6%, Η=5%).Στον προγραμματισμένο έλεγχο, 5 μέρες αργότερα, διαπιστώθηκε 
επίμονη λευκοκυττάρωση Λ=33600 , (Π=54%,Λ=28%,Μ=15%,Η=1,9%) CRP 1,9mg/l                            
Πρόκειται για ΤΛΜ βρέφος με καλή ψυχοκινητική  ανάπτυξη,  ΒΣ=50 ΕΘ, ΜΣ=15 ΕΘ.  
Ιστορικό                                                                                                                                                        
-καυτηριασμός ομφαλικού κολοβώματος σε νεογνική ηλικία.                                                         
-πολλαπλές   νοσηλείες  από  νεογνική ηλικία λόγω εμπυρέτου  
- Σε ηλικία 6 μηνών νόσησε ήπια από COVID-περίπου 10 επεισόδια ωτίτιδαςκαι ρινίτιδες.   
Από την Α/Ε αιμαγγείωμα ιεροκοκυγικής  χώρας (MRI ΚΦ). Λοιπά ΚΦ. 
Στα πλαίσια διερεύνησης έγιναν: Ακτινογραφία θώρακος ,U/S άνω κάτω κοιλίας , Mantoux, ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων, 
ανοσοσφαιρίνες και υποτάξεις, C3, C4, έλεγχος ανοσολογικής απάντησης σε εμβολιασμό, ισοαιμοσυγγολητίνης, ομάδες 
αίματος, αντισώματα HIV, κυτταρομετρία ροής, έλεγχο για χρόνια κοκκιωματώδη  νόσος . 
Αποτελέσματα Εκ του ανοσολογικού  έλεγχου πρόεκυψε ανεπάρκεια MBL . Το παιδί συνεχίζει να παρουσιάζει συχνές 
λοιμώξεις ,κυρίως ωτίτιδες , με συχνές νοσηλείες σε νοσοκομείο. 
Συμπεράσματα Η λεκτίνη δρα ενεργοποιώντας την εναλλακτική οδού του συμπληρώματος. Είναι σημαντική κατά την 
περίοδο μεταξύ της μείωσης της παθητικής ανοσίας από τη μητέρα και την ανάπτυξη επίκτητης ανοσίας και σε 
ανεπάρκεια της συχνά παρουσιάζονται  λοιμώξεις κυρίως του ανωτέρου αναπνευστικού. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ129 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ/ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Μαρία Ντελή1, Δέσποινα Ντελή1, Πολυάνθη Κωνσταντινίδου1, Ρουμπίνη Λεονταρή2, Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης3, 
Δοξάκης Ανεστάκης1,3 
 

1Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
2Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, Λάρισα 
3Τμήμα Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία  
 
Εισαγωγή: Η οξεία αμυγδαλίτιδα αποτελεί νόσο συχνότερα ιογενούς, αλλά και βακτηριακής αιτιολογίας -ιδίως σε παιδιά 
προσχολικής/σχολικής ηλικίας- με συνηθέστερα ενοχοποιούμενο παθογόνο τον β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Α. 
Επιπλοκές (απόστημα, ρευματικός πυρετός, σπειραματονεφρίτιδα, σηψαιμία) ενδέχεται να έπονται στρεπτοκοκκικής 
κυρίως φλεγμονής. Η μυοκαρδίτιδα/περικαρδίτιδα ανάγεται συχνότερα σε ιογενείς παράγοντες, με τη βακτηριακή 
περικαρδίτιδα να συνιστά σπάνια και σοβαρή κατάσταση. 
Σκοπός: Παρουσιάζεται ενδιαφέρουσα περίπτωση παιδιατρικού ασθενή με συνδυαστική παρουσία των 
προαναφερθεισών λοιμώξεων και μη θετική έκβαση της νόσου προς ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας. 
Υλικό: Το περιστατικό αφορά κορίτσι ηλικίας 5 ετών με αμυγδαλίτιδα και μυοκαρδίτιδα/ περικαρδίτιδα και τελική αιτία 
θανάτου σηπτική καταπληξία. 
Μέθοδος: Διεξήχθη νεκροτομική παθολογοανατομική εξέταση σε ληφθέντα ιστοτεμάχια διαφόρων οργάνων 
(εγκέφαλος, γλώσσα, παρίσθμιες αμυγδαλές, λάρυγγας/τραχεία, μυοκάρδιο, πνεύμονες, στόμαχος, πάγκρεας, ήπαρ, 
σπλήνας, νεφροί). 
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε εικόνα συμβατή με αμυγδαλίτιδα και μυοκαρδίτιδα/περικαρδίτιδα, ενώ στους πνεύμονες 
ανευρέθηκαν στοιχεία οιδήματος και αναπνευστικής δυσχέρειας. Σε όλα σχεδόν τα όργανα αναγνωρίστηκε ποικίλος 
αριθμός φλεγμονωδών κυττάρων και αιμορραγικών διηθήσεων, καθώς και συμφορημένα αγγεία, με πεπαχυσμένο 
τοίχωμα και ενδοαυλική παρουσία κυττάρων φλεγμονής, ποικιλόμορφων ερυθρών αιμοσφαιρίων και ηωσινοφιλικού 
υλικού/δικτύου ινικής. Η εικόνα προσομοίαζε κατά τόπους με λοίμωξη από μικροοργανισμούς/κόκκους. Τέλος, από τις 
υφιστάμενες πολυοργανικές αλλοιώσεις προέκυψε η διάγνωση της σηπτικής καταπληξίας.   
Συμπεράσματα: Η οξεία αμυγδαλίτιδα, ειδικά υποκείμενης βακτηριακής αιτιολογίας, συνδυάζεται σπάνια με 
μυοκαρδίτιδα/περικαρδίτιδα, κυρίως σε νεαρούς ενήλικους άντρες. Στη συμπτωματολογία -πέραν των τυπικών 
εκδηλώσεων οξείας αμυγδαλίτιδας- περιλαμβάνονται πιθανόν υπόταση, θωρακικό συμπιεστικό άλγος και δύσπνοια. 
Συνυπάρχουν παθολογικά ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα και μικροσκοπική εικόνα φλεγμονής με ανομοιόμορφη 
κατανομή στους προσβεβλημένους ιστούς. Σπάνια η ανεξέλεγκτη φλεγμονώδης απόκριση μπορεί να οδηγήσει σε σήψη 
και αιφνίδιο θάνατο. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ130 
 
ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΑΜΤΙΚΟ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (MIS-C): Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 
Μαρία Κατσουράκη1 , Καλλιόπη – Μαρία Μαργάρη1 , Αθηνά Σιόζιου1, Σταυρούλα Βάρδα1, Αννα Καρκαβίτσα1, Καλλιόπη 
Μπαστάκη1, Μαρία Ξανθάκη1, Τερέζα Τριγώνη1, Θελξιόπη Λεμπιδάκη1,2 Αργυρή Μανιουδάκη1. 
 
1. Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, Αγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης 
2. Διαλυνάκειο Νοσοκομείο-ΚΥ Νεάπολης, Νεάπολη Λασιθίου Κρήτης. 
 
Εισαγωγή: Τα παιδιά και οι έφηβοι νοσούν λιγότερο σοβαρά από τη νόσο COVID-19, ωστόσο μπορεί να χρειαστούν 
νοσηλεία ή εισαγωγή σε ΜΕΘ, να παρουσιάσουν πολυοργανικό φλεγμονώδες σύνδρομο μετά από  την έκθεση του στον 
ιό (MIS-C)  ή να έχουν μακροχρόνιες επιπλοκές (Long COVID). 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων όσον αφορά στο MIS-C 
στην Παιδιατρική Κλινική Περιφερειακού Νοσοκομείου. 
Υλικό- Μέθοδος: Συγκεντρώθηκαν δύο περιπτώσεις MIS-C που διαγνώστηκαν στην Παιδιατρική κλινική επαρχιακού 
νοσοκομείου από 1/1/2021 έως 31/12/2021.  
Η πρώτη κλινική περίπτωση αφορά σε έφηβο 15 ετών με συμπτωματολογία από το γαστρεντερικό, νεφρούς, δέρμα και 
αιμοποιητικό σύστημα.  
Η δεύτερη κλινική περίπτωση αφορά σε έφηβο 14 ετών με πνευμονία- πλευτική συλλογή, ηπατοσπληνομεγαλία που 
στην πορεία παρουσίασε πνευμονική εμβολή. Και οι δύο εμφάνισαν θετικά αντισώματα έναντι Sars Covid-19 χωρίς 
προηγούμενη επιβεβαιωμένη νόσηση παρά μόνο επαφή με ύποπτο κρούσμα τον τελευταίο μήνα.  
Και οι δύο κλινικές περιπτώσεις πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια του CDC και κατά WHO για MIS-C. 
Αποτελέσματα: Στην περίπτωση του πρώτου και δεύτερου ασθενή δεν χρειάστηκε επιπλέον  θεραπεία πλην της 
συνήθους για βακτηριακή λοίμωξη εν αναμονή των καλλιεργειών ενώ στην 2η κλινική περίπτωση απαιτήθηκε νοσηλεία 
σε ΜΕΘ και εξειδικευμένη θεραπεία. 
Συμπεράσματα: Μικρός αριθμός παιδιών θα παρουσιάσει το σπάνιο σύνδρομο MIS-C αλλά χρειάζεται επαγρύπνιση για 
την έγκαιρη αναγνώριση και άμεση έναρξη θεραπείας. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ131 
 
«ADENORONA»: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ ADENOVIRUS ΚΑΙ SARS-CoV2 
 
Τατιανή Παππά1, Αλεξάνδρα Λιανού1, Ραφαέλα Καραγιάννη1, Μαρία Παπαγεωργίου1, Αναστασία Τουλιοπούλου1, Ελένη 
Βούρτη1 

1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, Βέροια 
 
Εισαγωγή: Ο πυρετός με συμπτωματολογία ανώτερου αναπνευστικού είναι μία από τις συχνότερες αιτίες προσέλευσης 
στα παιδιατρικά ΤΕΠ. Έως τώρα 2.788.654 περιπτώσεις Covid-19 έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, με την επίπτωσή της 
σε παιδιά 0-18 ετών να υπολογίζεται στο 23,1%. Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται άλλοι ιοί, όπως οι αδενοϊοί, 
συχνά υπεύθυνοι για εμπύρετα νοσημάτα ανώτερου αναπνευστικού, καθώς και συλλοιμώξεις. Στη διαδρομή τέτοιων 
ιογενών λοιμώξεων, σπάνια μπορεί να παρατηρηθεί μεμονωμένη αυτοπεριοριζόμενη βλεφαρόπτωση. 
Σκοπός: Ξεχασμένοι στα χρόνια της καραντίνας ιοί, επανεμφανίζονται στην παιδιατρική κοινότητα, προκαλώντας 
επιδημικές εξάρσεις και κλινική εικόνα παρόμοια της Covid-19, ενώ κάποιοι από αυτούς (όπως αδενοϊοί και ιός της γρίπης) 
μπορεί να συνυπάρχουν με SARS-CoV2. 
Υλικά-Μέθοδοι-Αποτελέσματα: Προνήπιο θήλυ 4 ετών εισήχθη στην Παιδιατρική κλινική για διερεύνηση εμπυρέτου 
στο 4ο 24ωρο, με έντονη ρινίτιδα και μειωμένη σίτιση, μετά από επαφή με κρούσμα Covid-19. Από την αντικειμενική 
εξέταση διαπιστώθηκαν ετερόπλευρη βλεφαρόπτωση, χωρίς άλλη νευρολογική συμμετοχή, και εξέρυθρες διογκωμένες 
αμυγδαλές με επίχρισμα αμφοτερόπλευρα. Κατά τη νοσηλεία της διενεργήθηκε RT-PCR για SARS-CoV2, με θετικό 
αποτέλεσμα, και FA-RP που επιβεβαίωσε την παρουσία του SARS-CoV2 αλλά και αδενοϊού. Η βλεφαρόπτωση, αν και 
μεμονωμένη, δημιούργησε προβληματισμούς, δεδομένου του σχετικώς ακόμη άγνωστου προφίλ του SARS-CoV2. Η 
αποκατάσταση ήταν σταδιακή, μετά και τη λήψη βιταμινούχων σκευασμάτων του συμπλέγματος Β, κατόπιν εκτίμησης 
από παιδονευρολόγο. 
Συμπεράσματα: Στο συγκεκριμένο περιστατικό τόσο η κλινική, όσο και η εργαστηριακή εικόνα έθεσαν εξαρχής την 
υποψία για δεύτερο ιό, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τη FA-RP. Η ιδιαιτερότητα του περιστατικού έγκειται τόσο 
στη συλλοίμωξη, καθιστώντας το έτσι το πρώτο περιστατικό “Adenorona”, όσο και στη νευρολογική σημειολογία 
βλεφαρόπτωσης. 
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ΑΑ132 
 
ΤΑ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ COVID-19 ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020 (45η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ/ 2020)- ΑΠΡΙΛΙΟ 
2022 (13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ/ 2022) ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ SARS-CoV-2  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
 
Ανθίππη Πασσά1*, Αναστασία Αντωνιάδου1*, Ζαχαρούλα Μπογογιαννίδου1, Ιωάννης Βαϊράμης1, Σοφία Αλευρά-
Κόκκαλη1 

 

1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα 
*ισότιμη συνεισφορά στην παρούσα εργασία 
 
Εισαγωγή: Η αυξημένη επίπτωση της COVID-19 στην Ελλάδα το χειμώνα 2020 οδήγησε στην έναρξη νοσηλειών 
παιδιατρικών περιστατικών COVID-19 το Νοέμβριο 2020 στην Παιδιατρική Κλινική (ΠΔ) επαρχιακού γενικού 
νοσοκομείου. Έκτοτε, έχουν νοσηλευτεί 1084 ασθενείς, εκ των οποίων 121 ήταν θετικοί στον SARS-CoV-2. 
Σκοπός: Η περιγραφή των  χαρακτηριστικών των νοσηλευόμενων κρουσμάτων COVID-19 και η συσχέτιση του λόγου 
νοσηλειών COVID-19 προς το σύνολο νοσηλειών με την επικρατούσα παραλλαγή του SARS-CoV-2. 
Υλικά: Χρησιμοποιήσαμε το μητρώο νοσηλευόμενων ασθενών της ΠΔ για να καταγράψουμε τον συνολικό αριθμό τους, 
τα χαρακτηριστικά τους κι αν ήταν θετικοί στον SARS-CoV-2.  
Μέθοδος: Διεξήχθη αναδρομική περιγραφική μελέτη. Τα νοσηλευόμενα COVID-19 περιστατικά διαχωρίστηκαν με βάση 
το φύλο και την ηλικιακή ομάδα. Χωρίσαμε την εξεταζόμενη περίοδο βάσει της επικρατέστερης παραλλαγής του SARS-
CoV-2. 
Αποτελέσματα:  Το διάστημα 02/11/2020-03/04/2022 νοσηλεύτηκαν συνολικά 121 παιδιατρικά COVID-19 
περιστατικά. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά τους. 
 

Φύλο Άρρεν 70 
Θήλυ 51 

Ηλικιακή Ομάδα 

Βρέφη 47 
Νήπια/προνήπια 21 
Παιδιά 19 
Έφηβοι 34 

 
Στο Διάγραμμα 1 απεικονίζεται η εβδομαδιαία διακύμανση των νοσηλευόμενων παιδιατρικών COVID-19 περιστατικών 
προς τις συνολικές νοσηλείες και παρουσιάζεται η επικρατέστερη παραλλαγή του SARS-CoV-2 ανά περίοδο. 
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Διάγραμμα 3: Η διακύμανση του ποσοστού COVID-19 νοσηλειών προς τις συνολικές νοσηλείες. Σημ.: η κίτρινη περιοχή 
αντιστοιχεί στην περίοδο που επικρατούσε το αρχικό στέλεχος, η πράσινη στην «άλφα» παραλλαγή, η κόκκινη στη 
«δέλτα» παραλλαγή, η μπλε στην «όμικρον» παραλλαγή. 
Συμπεράσματα: Αν και η νοσηρότητα της παραλλαγής «όμικρον» είναι αποδεδειγμένα σχεδόν 30% χαμηλότερη από 
της «δέλτα», η διπλάσια-τετραπλάσια μεταδοτικότητα της επιφέρει την αύξηση της τάσης των νοσηλειών παιδιατρικών 
COVID-19 ασθενών λόγω της υψηλής επίπτωσης της νόσου. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ133 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΣΥΔΡΟΜΟΥ 
ΣXETIZOMENOY ME SARS-COV-2 ΣΕ ΑΓΟΡΙ 10 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ IL-1B 

Κωνσταντίνα Πατούνη1, Δέσποινα Μαρίτση2, Κατερίνα Οικονομοπούλου1, Ελισσάβετ Κάσσαρη1, Ευγενία Ζησίμου1, 
Δημήτριος Δελής1, Μερσύνη Μαυρίκου1 
 

1  Α’ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα 
2 Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο στα παιδιά (ΜΙS-C) είναι μια νέα κλινική οντότητα που 
συσχετίζεται με προηγηθείσα λοίμωξη από Sars-Cov-2 και χαρακτηρίζεται από πυρετό, αυξημένους δείκτες φλεγμονής, 
πολυσυστηματική φλεγμονή και απουσία εναλλακτικής διάγνωσης. 
Παρουσίαση περιστατικού: Αγόρι 10 ετών εισήχθη στην κλινική μας λόγω εμπυρέτου έως 40oC από 3ημέρου, 
γενικευμένου εξανθήματος, διαρροιών και κοιλιακού άλγους. Κατά την εισαγωγή, ο ασθενής παρουσίαζε ταχυκαρδία, μη 
πυώδη επιπεφυκίτιδα, γενικευμένο εξάνθημα, χειλίτιδα και ευαισθησία κατά την ψηλάφηση της κοιλιάς. Ο αρχικός 
εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε αυξημένους δείκτες φλεγμονής, ήπια θρομβοπενία και υπονατριαιμία. Το 
υπερηχογράφημα καρδιάς ανέδειξε μικρή διάταση του στελέχους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας, ενώ τα επίπεδα 
τροπονίνης και pro-BNP ήταν αυξημένα. Λόγω κλινικής διάγνωσης συνδρόμου ΜIS-C, έγινε έναρξη αγωγής με 
ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη άπαξ, ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης, χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη και ενδοφλέβια 
αντιβιοτικά. Κατά το 2ο 24ωρο νοσηλείας και παρά την έγκαιρη έναρξη αγωγής, η κλινική εικόνα του ασθενούς 
επιδεινώθηκε. Παρουσίασε οίδημα προσώπου και άκρων, αναπνευστική δυσχέρεια, επιδείνωση των δεικτών φλεγμονής 
και υποαλβουμιναιμία. Η ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε πύκνωση και πλευριτική συλλογή αριστερά, ενώ στον υπέρηχο 
κοιλίας, ανεδείχθη περιχολοκυστικό οίδημα και ειλεΐτιδα. Έγινε έναρξη ενδοφλέβιας αγωγής με Anakinra 
(8mg/kg/ημέρα), στην οποία ο ασθενής είχε άριστη ανταπόκριση με ταχεία βελτίωση των κλινικών και εργαστηριακών 
ευρημάτων και της υπερηχοκαρδιογραφικής εικόνας. Ο ασθενής έλαβε εξιτήριο σε καλή κατάσταση. 
Συμπεράσματα: Η έγκαιρη αναγνώριση και θεραπεία του MIS-Cείναι ιδιαιτέρως σημαντική για την επίτευξη της 
βέλτιστης έκβασης. Στην περίπτωση κλινικής επιδείνωσης παρά τη χορήγηση της μέγιστης δόσης μεθυλπρεδνιζολόνης, 
η έγκαιρη έναρξη αναστολέα IL-1b ενδοφλεβίως μπορεί να βελτιώσει ριζικά την έκβαση των ασθενών. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ134 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΜΟΦΙΛΟ ΙΝΦΛΟΥΕΝΖΑΣ TΥΠΟΥ B ΣΕ ΕΝΑ ΥΓΕΙΕΣ 
ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΝΟ ΑΓΟΡΙ 12 ΕΤΩΝ 

Κωνσταντίνα Πατούνη, Αντώνιος Ισπανόπουλος, Κατερίνα Οικονομοπούλου, Βασιλική Κορεντζέλου, Δημήτριος 
Δελής, Μερσύνη Μαυρίκου 

Α’ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Ο αιμόφιλος ινφλουένζας τύπου Β (Ηib) ήταν μία από τις κύριες αιτίες διεισδυτικών βακτηριακών λοιμώξεων 
της παιδικής ηλικίας προ της εισαγωγής του εμβολιασμού. Λόγω της εξαιρετικής ανοσογονικότητας των συζευγμένων 
εμβολίων έναντι του Hib, τέτοια περιστατικά είναι πλέον σπάνια. 
Περιγραφή περιστατικού: Αγόρι 12 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία λόγω 
θωρακικού άλγους δεξιά και εμπυρέτου πρόσφατης έναρξης. Ο ασθενής ήταν σε επηρεασμένη γενική κατάσταση και 
παρουσίαζε ταχυκαρδία και μειωμένη είσοδο αέρα δεξιά. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε αυξημένους δείκτες 
φλεγμονής, ενώ στην ακτινογραφία θώρακος και το υπερηχογράφημα ημιθωρακίου, ανεδείχθη διήθησ κατώτερου 
πνευμονικού πεδίου και μικρή πλευριτική συλλογή δεξιά. Μετά την λήψη καλλιεργειών αίματος, έγινε έναρξη ενδοφλέβιας 
αγωγής με κεφτριαξόνη. 
Η καλλιέργεια αίματος ήταν θετική για Hib. Η κλινική κατάσταση του ασθενούς βελτιώθηκε άμεσα μετά την αντιβιοτική 
αγωγή με κεφτριαξόνη, η οποία χορηγήθηκε ενδοφλεβίως για 10 24ωρα συνολικά. Κατά τη νοσηλεία του, διενεργήθηκε 
εργαστηριακός έλεγχος (ανοσοσφαιρίνες, υποτάξεις ανοσοσφαιρινών, επίπεδα συμπληρώματος) που ήταν φυσιολογικός, 
καθώς και υπερηχογράφημα κοιλίας που επιβεβαίωσε την παρουσία σπλήνα. Επίσης έγινε έλεγχος αντισωμάτων έναντι 
Hib, τα οποία παρά τον πλήρη εμβολιασμό του ασθενή ήταν αρνητικά. Τρεις εβδομάδες μετά την εισαγωγή, διενεργήθηκε 
νέος έλεγχος αντισωμάτων αίματος έναντι Hib, τα οποία ήταν πλέον θετικά. 
Συμπεράσματα: Μετά την καθολική εισαγωγή εμβολιασμού έναντι του Ηib στις δυτικές χώρες, τα περιστατικά 
διεισδυτικής νόσου από τον μικροοργανισμό αυτό είναι σπάνια και αφορούν κυρίως μη εμβολιασμένους ή 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς νεαρής ηλικίας. Η περίπτωση βακτηριαιμίας που περιγράφεται σε πλήρως εμβολιασμένο 
αγόρι 12 ετών δεν είναι συνήθης. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ135 
 
ΑΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
Γλυκερία Σοροβού1,Παναγιώτης Τσόκρης1,Φωτεινή Ράπτη2,Μαρίνα Κοντίτση2,Χρυσάνθη Λοίζου2,Ευφροσύνη 
Κρικώνη1,Αγγελική Πασχάλη1 

 

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Κέρκυρας 
2Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Κέρκυρας 
 

Εισαγωγή: H τοξοπλάσμωση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Είναι κοσμοπολίτικη νόσος με παγκόσμια 
εξάπλωση και η συχνότητα της είναι ανάλογη με τα έθιμα διαβίωσης ,τις διαιτητικές συνήθειες και το κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο του πληθυσμού. 
Σκοπός : H μελέτη της συχνότητας της τοξοπλάσμωσης σε παιδιά με ύποπτη  συμπτωματολογία κατά την διάρκεια μιας 
τετραετίας (2018-2021). 
Υλικό-μέθοδος : To υλικό μας αποτέλεσαν 252 παιδιά ηλικίας 0-16 ετών, που προσήλθαν στο τμήμα Επειγόντων της 
Παιδιατρικής   Κλινικής κατά την διάρκεια της τετραετίας 2018-2021 και τα οποία είχαν ύποπτη συμπτωματολογία για 
τοξοπλάσμωση(πυρετό, διόγκωση λεμφαδένων, πόνο στους μυς και στις αρθρώσεις).Στα παιδιά αυτά εστάλη 
εργαστηριακός έλεγχος αντισωμάτων ΙgG  και IgM για toxoplasma gondii.Τα  αντισώματα μετρήθηκαν με την μέθοδο 
της χημειοφωταύγειας στον αναλυτή LIASON. 
Aποτελέσματα: 

   Ηλικία Αρ.Δειγμάτων Παλαιά λοίμωξη  
ΙgG(+) IgM(-) 

Πρόσφατη λοίμωξη 
IgG(-) IgM(+) 

Απουσία ανοσίας 
IgG(-) IgM(-) 

     0-4            19        3/252 (1,1%)   0/252 (0%)  16/252 (6,3%) 
     4-8            42        7/252 (2,7%)    0/252 (0%)  35/252(13,8%) 
     8-12            51        10/252  (3,9%)    1/252(0,4%)  40/252 (15,8%) 
    12-16           140       30/252 (11,9%)     2/252 (0,8%)  108/252 (42,8%) 
 Σύνολο           252      50/252  (19,6%)      3/252 (1,2%)   199/252 (78,7%) 
 
Συμπεράσματα : -Η συχνότητα της νόσου σε παιδιά με ύποπτη συμπτωματολογία είναι χαμηλή (1,2%) για όλες τις 
ηλικίες. 
-Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών ήταν οροαρνητικά (78,7%). Μεγαλύτερο ποσοστό ανοσίας είχαν τα παιδιά 
μεγαλύτερης ηλικίας. Σε αυτό έχει συντελέσει η τήρηση των κανόνων υγιεινής (καλό πλύσιμο των χεριών και των 
τροφών). 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ136 
 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ  ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ   ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ  ΣΤΟ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΤΡΙΕΤΙΑ 2018-2021 
 
Γλυκερία Σοροβού1, Παναγιώτης Τσόκρης1, Φωτεινή Ράπτη2,  Χρυσούλα Μαραγκού2, Ιμμακολάτα Ντεμάτζιο2,, 
Ευφροσύνη Κρικώνη1, Αγγελική Πασχάλη1 

 
1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Κέρκυρας 
2 Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν. Κέρκυρας 
 
Εισαγωγή : Η λήψη αιμοκαλλιέργειας αποτελεί μέρος  του εργαστηριακού ελέγχου σε παιδιά με εμπύρετο. 
Σκοπός : H μελέτη της συχνότητας απομόνωσης των διαφόρων μικροοργανισμών από αιμοκαλλιέργειες που εστάλησαν 
σε παιδιά στο Γ.Ν.Κέρκυρας κατά την διάρκεια της τριετίας 2018-2021. 
Υλικό-Μέθοδοι :Από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Δεκέμβριο του 2021 εστάλησαν 932 παιδιατρικές φιάλες 
αιμοκαλλιεργειών ,οι οποίες ελήφθησαν σε παιδιά ηλικίας 0 μηνών έως 16 ετών ,τα οποία  
νοσηλεύτηκαν στην παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. Κέρκυρας στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Οι φιάλες επωάστηκαν 
στο αυτόματο σύστημα ΒΑCT/ALERT 3D της bioMérieux με πρωτόκολλο 7 ημερών. Οι ανακαλλιέργειες των θετικών 
αιμοκαλλιεργειών πραγματοποιήθηκαν στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά και η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε 
με το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK 2. 
Αποτελέσματα: Από τις 932 φιάλες θετικοποιήθηκαν οι 45 (4,8%).Το 67% (30/45)  των θετικών αιμοκαλλιεργειών 
αφορούσε πιθανή επιμόλυνση, καθώς στο 58%(26/45) απομονώθηκε κάποιος Coagulase Negative Staphylococcus και 
στο υπόλοιπο 9% (4/45) μικρόβια της χλωρίδας του δέρματος( Bacillus spp, Corynobacterium spp, Micrococcus spp). 
Στο 33% (15/45) των θετικών είχαμε βακτηριαιμία.  Πρώτα σε συχνότητα απομόνωσης  σε ποσοστό 15%(7/45) ήταν 
τα  εντεροβακητριδιακά ( Ε.coli, Proteus mirabilis, Serratia marcenscens, Citrobacter freudii ). To δεύτερο σε συχνότητα 
απομόνωσης παθογόνο ήταν ο S.aureus  σε ποσοστό 7%( 3/45). Στο υπόλοιπο 11%(5/45) απομονώθηκαν τα εξής 
παθογόνα : S.pyogenes, Campylobacter jejuni, Pseudomonas aeruginosa, S.agalactiae, Moraxella catarrhalis. 
Συμπεράσματα : 

• Τα  συχνότερα απομονωθέντα παθογόνα από θετικές αιμοκαλλιέργειες  σε παιδιά είναι τα εντεροβακτηριδιακά 
με κυρίαρχο την Ε.coli. 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των θετικών αιμοκαλλιεργειών σε παιδιά (67%) συνιστούν επιμολύνσεις, ως 
αποτέλεσμα κακής τεχνικής λήψης. 

• Ο αριθμός των μικροβιολογικά τεκμηριωμένων βακτηριαιμιών στα παιδιά παραμένει χαμηλός. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ137 
 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 
Βασιλική-Τσιέκο Μελικόκη1, Αγγελική-Ελένη Σφετσιώρη1, Παναγιώτα Σαρτζετάκη1, Νεκταρία Ρεκλείτη2, Αικατερίνη 
Γεωργακάκη1, Ολυμπία Ζαρκωτού2, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης1  
 
1. Παιδιατρική Κλινική, «Γ.Ν.Π. Τζανείου» 
2. Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Γ.Ν.Π Τζανείου» 
 
Εισαγωγή: Το BIOFIRE® FILMARRAY® (FA) Respiratory panel (bioMerieux, USA) αποτελεί ταχεία μοριακή μέθοδο 
ανίχνευσης πολλαπλών παθογόνων, που αποτελούν σημαντικό αίτιο νοσηρότητας στα παιδιά. Σκοπός της μελέτης ήταν 
η ανεύρεση προγνωστικών παραγόντων του θετικού αποτελέσματος της μεθόδου.  
Μέθοδος/Υλικό: Αναδρομική σύγκριση κλινικοεργαστηριακών παραμέτρων από τους ιατρικούς φακέλους παιδιών στα 
οποία διενεργήθηκε FilmArray Αναπνευστικού σε συνεργασία με το Μικροβιολογικό Εργαστήριο και συσχέτιση τους με 
το θετικό ή μη αποτελέσμα της μεθόδου. 
Αποτελέσματα: Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 45 έλεγχοι με FA Respiratory panel, εκ των οποίων 30/45 (66,7%) 
ήταν θετικοί για την ανίχνευση ιών. Παράμετροι όπως το χρονικό διάστημα διενέργειας του ελέγχου (χειμερινοί έναντι 
θερινών μηνών, p=0,399), το φύλο του ασθενούς (p=0,826) ή η ύπαρξη πυρετού (p=0,737) δεν συσχετίστηκαν με το 
θετικό ή μη αποτέλεσμα της μεθόδου. Αντιθέτως, η διαπίστωση ρινίτιδας (90% στα θετικά αποτελέσματα έναντι 66,7% 
στα αρνητικά, p=0,05) βήχα (80% έναντι 33,3% αντίστοιχα, p=0,002) ή δύσπνοιας (60% έναντι 20% αντίστοιχα, 
p=0,011) συσχετίστηκαν σημαντικά με την ανάδειξη θετικού αποτελέσματος στο FilmArray Ανώτερου Αναπνευστικού. 
Το ύψος της τιμής της CRP (p=0.866) ή των λευκών αιμοσφαιρίων (p=0,077) δεν συσχετίστηκε με το αποτέλεσμα της 
μεθόδου. Τέλος, η κλινική εικόνα οξείας βρογχιολίτιδας συσχετίστηκε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με τη 
καταγραφή θετικού αποτελέσματος (57,1% στα θετικά αποτελέσματα έναντι 0% στα αρνητικά, p=0,001). 
Συμπεράσματα: Στη μελέτη μας διαπιστώνεται ότι η κλινική υποψία οξείας βρογχιολίτιδας με συμβατή 
συμπτωματολογία (βήχας, ρινίτιδα, δύσπνοια) αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα θετικού αποτελέσματος του FA 
Respiratory panel, εύρημα το οποίο αναδεικνύει την ανάγκη βέλτιστης επικοινωνίας μεταξύ των κλινικών και των 
εργαστηριακών ιατρών. Ο προσδιορισμός δυνητικά προγνωστικών παραγόντων του θετικού αποτελέσματος της μεθόδου 
θα συμβάλλει στη στοχευμένη χρήση του, οδηγώντας σε μείωση του κόστους. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ138 
 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 
 
Αγγελική-Ελένη Σφετσιώρη1, Βασιλική-Τσιέκο Μελικόκη1, Χριστίνα Λουκά2, Βασιλική Μάμαλη2, Αικατερίνη 
Γεωργακάκη1, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης1, Ολυμπία Ζαρκωτού2 
1. Παιδιατρική Κλινική, «Γ.Ν.Π. Τζανείου» 
2. Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Γ.Ν.Π Τζανείου» 
 
Εισαγωγή: Η πανδημία COVID-19 οδήγησε στη μεταβολή της επιδημιολογίας των λοιμώξεων του αναπνευστικού 
παγκοσμίως, εύρημα το οποίο αναδείχθηκε με την εφαρμογή νέων πολυπλεκτικών μεθόδων ταχείας μοριακής διάγνωσης.  
Μέθοδος/Υλικό: Αναδρομική μελέτη στοιχείων από τους ιατρικούς φακέλους παιδιών στα οποία διενεργήθηκε 
BIOFIRE® FILMARRAY® (FA) Respiratory panel (bioMerieux, USA) σε ρινοφαρυγγικό δείγμα κατά τη διάρκεια δύο 
χρονικών περιόδων: μετά την έναρξη της πανδημίας COVID-19 (Μάρτιος 2020-Μάρτιος 2022) και προ της πανδημίας 
(Νοέμβριος 2018-Φεβρουάριος 2020). 
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 45 έλεγχοι με FA Respiratory panel: 28 στη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 και 17 προ της πανδημίας. Όπως περιγράφεται στον Πίνακα 1, καταγράφηκε αυξημένη 
επίπτωση της λοίμωξης από Parainfluenza 3 στη διάρκεια της πανδημίας, ενώ δεν διαπιστώθηκε μεταβολή της 
επιδημιολογίας της RSV λοίμωξης. Δεν καταγράφηκε διαφορά της συχνότητας συλλοίμωξης (p=0,511) ή της αναλογίας 
θετικού αποτελέσματος της μεθόδου (p=0,664) μεταξύ των δύο περιόδων. Τέλος, δε διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά 
της συμπτωματολογίας (p=0,806) ή της τελικής διάγνωσης (p=0,292): συχνότερη η λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού, 
ακολουθούμενη από την οξεία βρογχιολίτιδα. 
Συμπεράσματα: Στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 διαπιστώθηκε στη μελέτη μας αύξηση της συχνότητας 
ανεύρεσης λοίμωξης από τον ιό Parainfluenza, εύρημα το οποίο επιβεβαιώνεται στη βιβλιογραφία. Αντιθέτως, ο ιός RSV 
παρέμεινε σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και νοσηλείας του παιδιατρικού πληθυσμού και στις δύο περιόδους, στοιχείο το 
οποίο αναδεικνύει την ανάγκη πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσής του. 
 
  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FILMARRAY ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ 
ΙΟΥ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΠΡΟ COVID-19 

Rhinovirus/Enterovirus 7 3 

RSV 3 4 

Parainfluenza 3 3 1 

Influenza 0 2 

Adenovirus 1 1 

Metapneumonovirus 1 0 

ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ    

Rhinovirus/Enterovirus & RSV 0 1 

Rhinovirus/Enterovirus & RSV & 
Coronavirus OC47 

1 0 

Rhinovirus/Metapneumonovirus 1 0 

Parainfluenza 3/Adenovirus 1 0 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ139 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡIOY 2021-ΜΑΡΤΙΟY 2022 
 
Αγγελική-Ελένη Σφετσιώρη1, Βασιλίκη- Τσιέκο Μελικόκη1, Ευαγγελία Ξένου1, Χρήστος Καράκος1, Ιωάννης Δανιήλ2, 
Ολυμπία Ζαρκωτού2, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης1 

 
1. Παιδιατρική Κλινική, «Γ.Ν.Π. Τζανείου» 
2. Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Γ.Ν.Π Τζανείου» 
 
Εισαγωγή/Σκοπός: Οι ταχείες μέθοδοι μικροβιολογικής διάγνωσης συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση των 
λοιμώξεων του αναπνευστικού και στη βελτίωση της έκβασης των ασθενών. 
Μέθοδος/Υλικό: Αναδρομική μελέτη στοιχείων από τους ιατρικούς φακέλους των νοσηλευόμενων παιδιών (9/2021-
3/2022) και ανάλυση με τη χρήση SPSS 25.0. 
Αποτελέσματα: Κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2021 έως 13/03/2022 νοσηλεύτηκαν 240 παιδιά, εκ των οποίων 
62/240 (25,8% των νοσηλευόμενων) παρουσίαζαν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη αναπνευστικού 
συστήματος. Αγόρια ήταν το 67,5%, ενώ η διάμεση ηλικία τους προσδιορίστηκε στους 7 μήνες (εύρος: 2 μήνες-6 
έτη). Αιτίες προσέλευσής τους στα Επείγοντα Ιατρεία ήταν: Συμπτώματα οξείας βρογχιολίτιδας: 52,5%,  
Εμπύρετο: 32,5%, Αναπνευστική Δυσχέρεια: 10%, Λαρυγγίτιδα: 2,5%, Άλλο: 2,5%. Σε 64,5% των 
περιπτώσεων διενεργήθηκε στοχευμένος εργαστηριακός έλεγχος με μεθόδους ταχείας μικροβιολογικής διάγνωσης: 
Μοριακός έλεγχος/PCR (42,5%), Ταχεία Ανίχνευση Πολλαπλών παθογόνων αναπνευστικού/FilmArray 
Respiratory panel (35%) και Ανοσοχρωματογραφία (9%). Τα αποτελέσματα του μικροβιολογικού ελέγχου 
περιγράφονται στον Πίνακα 1. Από την ανάλυση, διαπιστώθηκε υψηλή θετική προγνωστική αξία των μεθόδων 
ταχείας ανίχνευσης RSV: 93,8% για τη μέθοδο PCR και 77,8% για την ανοσοχρωματογραφία.  
Συμπεράσματα: Περισσότερα από ένα στα 4 νοσηλευόμενα παιδιά παρουσιάζουν κλινική εικόνα συμβατή με λοίμωξη 
του αναπνευστικού, για την οποία εφαρμόζονται μέθοδοι ταχείας μικροβιολογικής διάγνωσης με υψηλή ευαισθησία και 
ειδικότητα. Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν επιπλέον ότι ο ταχύς έλεγχος για την ανίχνευση του ιού RSV 
παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή θετική προγνωστική αξία, στοιχείο το οποίο αναδεικνύει την κλινική χρησιμότητα του.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

FILM ARRAY ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

11/14 (78,6%) 3/14 (21,4%) 

RSV: 3/11  

Parainfluenza 3: 3/11 

Rhinovirus/Enterovirus: 2/11 

Metapneumonovirus: 1/11 

Rhinovirus & Metapneumonovirus: 1/11 

CoronaOC43 & Rhinovirus & RSV: 1/11 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ RSV 15/16 (93,8%) 1/16 (6,2%) 

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ RSV 7/9 (77,8%) 2/9 (22,2%) 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ 1/1 (100%)  

RT-PCR SARS-CoV 2 2/2 (100%)  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ140 
 
ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Βασιλική Τσιέκο Μελικόκη1, Αγγελική-Ελένη Σφετσιώρη1, Μαρία- Ελένη Μάνη1,  Βάια Παπαδούλη2, Μαρία Κωστή1, 
Ολυμπία Ζαρκωτού2, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης1 

 
1. Παιδιατρική Κλινική, «Γ.Ν.Π. Τζανείου» 
2. Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Γ.Ν.Π Τζανείου» 
 
Εισαγωγή: Οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού αποτελούν το συχνότερο αίτιο προσέλευσης και νοσηρότητας των 
παιδιών, με αποτέλεσμα την ολοένα και αυξανόμενη εφαρμογή νέων μοριακών μεθόδων στην κλινική πράξη με στόχο 
την αιτιολογική μικροβιολογική διάγνωση.  
Μέθοδος/Υλικό: Αναδρομική μελέτη στοιχείων από τους ιατρικούς φακέλους παιδιών που αντιμετωπίστηκαν στην 
Παιδιατρική Κλινική και στα οποία διενεργήθηκε BIOFIRE® FILMARRAY® (FA) Respiratory panel (bioMerieux, USA) σε 
ρινοφαρυγγικά δείγματα (2018-2022). 
Αποτελέσματα: Συνολικά διενεργήθηκαν 45 έλεγχοι με FA Respiratory panel, εκ των οποίων 30/45 (66,7%) ήταν 
θετικοί για την ανίχνευση παθογόνων (Πίνακας 1). Συλλοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού διαπιστώθηκε σε 13,3% 
των περιπτώσεων. Μεταξύ των ασθενών που ελέγχθηκαν, νοσηλευόμενοι ήταν το 95,6% (διάμεση διάρκειας 
νοσηλείας: 4 ημέρες). Αγόρια ήταν το 64,5% ενώ η διάμεση ηλικία τους προσδιορίστηκε στα 2 έτη (1 μηνός-15 ετών). 
Ιογενή συνδρομή παρουσίαζε το 86,7% των ασθενών, ενώ ως προς τις εργαστηριακές παραμέτρους καταγράφηκε 
διάμεση τιμή λευκών αιμοσφαιρίων 10725/mm3 (2820-35850/mm3) και διάμεση τιμή CRP 20mg/dl (0,4-315 mg/dl). Ως 
τελικές κλινικές διαγνώσεις των ασθενών αυτών καταγράφηκαν: Βρογχιολίτιδα/Βρογχίτιδα: 40%, Λοίμωξη Ανώτερου 
Αναπνευστικού: 32,5%, Πνευμονία: 7,5%, Γρίπη: 5%, Άλλες διαγνώσεις: 15%. 
Συμπεράσματα:  
Η ιογενής συνδρομή αποτελεί τη συχνότερη κλινική αιτία διενέργειας FA Αναπνευστικού, ενώ σε 1 στα 2 παιδιά 
απομονώνονται περισσότεροι του ενός ιοί. Οι ιοί Rhinovirus/Enterovirus και ο ιός RSV καταγράφονται ως οι καθ’ 
επικράτηση ανευρεθέντες ιοί. Τέλος, στη μελέτη μας, η εφαρμογή της μεθόδου FA συμβάλλει στην ταυτοποίηση ιών 
όπως είναι ο Metapneumonovirus και η Parainfluenza 3, οι οποίοι συνδέονται με υψηλά ποσοστά νοσηλείας και σημαντική 
νοσηρότητα στη διεθνή βιβλιογραφία. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FILMARRAY ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΙΟΥ 26/30 (86,7%) 
Rhinovirus/Enterovirus 10/30 
RSV 7/30 
Parainfluenza 3 4/30 
Influenza 2/30 
Adenovirus 2/30 
Metapneumonovirus 1/30 
ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ  4/30 (13,3%) 
Rhinovirus/Enterovirus & RSV 1/30 
Rhinovirus/Enterovirus & RSV & Coronavirus OC47 1/30 
Rhinovirus/Metapneumonovirus 1/30 
Parainfluenza 3/Adenovirus 1/30 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ141 
 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 4 ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

Αικατερίνη Σωτηροπούλου1, Αικατερίνη Μαραθωνίτη1, Ελένη Παπά1, Αγορή Ριζαργιώτη1, Παρασκευή Λαμπαδάκη1, 
Αγγελική Λυνδιακού1, Χρυσούλα Αθουσάκη1, Μαρία-Κωνσταντίνα Μάλλιου1, Ιωάννα Καλογήρου1, Σταυρούλα Γκίνη1, Ζωή 
Καρατάσιου1, Ευφροσύνη Τσεκούρα1 

1Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα 

Εισαγωγή: Η πανδημία COVID-19,ξεκίνησε στην Ελλάδα τον 2ο/2020 και σύντομα εφαρμόσθηκε αυστηρή καραντίνα 
για 2 μήνες. Νέα μέτρα πάρθηκαν τον 11ο/2020 έως τον 5ο/2021 εξαιτίας του 2ου και 3ου κύματος της πανδημίας. Το 4ο 
κύμα ξεκίνησε τέλη του 10ου/2021. Έως τον 12ο/2020 η παιδιατρική νοσηρότητα γενικότερα παρουσίασε μείωση. Στην 
κλινική μας δεν υπήρχαν νοσηλείες λόγω Covid-19 λοίμωξης, ενώ η πρώτη εισαγωγή πραγματοποιήθηκε τον 12ο/2020. 
Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης μας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας όσον αφορά την παιδιατρική νοσηρότητα 
της λοίμωξης Covid-19,σε σχέση με τον αριθμό των νοσηλειών. 
Υλικό: Ανάλυση 32 ιατρικών φακέλων νοσηλευόμενων παιδιών με λοίμωξη COVID-19 κατά το διάστημα 3ος/2020-
3ος/2022. 
Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη, περιγραφική ανάλυση αποτελεσμάτων. 
Αποτελέσματα: Συνολικά έγιναν 32 εισαγωγές, 1 εισαγωγή το 2020,19 το 2021 και 12 τους πρώτους 3 μήνες του 
2022. Ενώ έως τον 8ο/2021, πραγματοποιούνταν 1-2 εισαγωγές/μήνα, από τον 10ο/2021 αυξήθηκαν στις 5 
εισαγωγές/μήνα, τον 12ο/2021 στις 6, τον 1ο/2022 στις 7, ενώ από τον 2ο/2022 μειώθηκαν ξανά στις 2-3/μήνα. Από το 
σύνολο των παιδιών ήταν κορίτσια το 59,4%, αγόρια το 40,6%, ηλικίας: 56 ημερών - 15,5 ετών (<18 μηνών: 31,3%), 
με εύρος ημερών νοσηλείας: 1-8 ημέρες, μέση διάρκεια νοσηλείας: 2,3 ημέρες, ενώ το 9,4% μεταφέρθηκαν σε 
τριτοβάθμιο κέντρο, εξαιτίας σοβαρής αναπνευστικής δυσχέρειας, μυοκαρδίτιδας και πυρετικών σπασμών/status 
epilepticus. Τα κύρια συμπτώματα ήταν: πυρετός 90,6%, συμπτώματα από το αναπνευστικό 53,1%, κόπωση/ζάλη 
28,1%, θωρακικό άλγος 18,8%, διάρροια/έμετος/κοιλιακό άλγος 18,8%, μειωμένη σίτιση 9,4%. Από τον εργαστηριακό 
έλεγχο βρέθηκαν: φυσιολογικές τιμές 9,4%, λευκοπενία 9,4%, ουδετεροπενία 21,9%, λεμφοπενία 28,1%, 
μονοκυττάρωση 40,6%, αυξημένη CRP 9,4%, αυξημένα d-dimers 53,1%(max:4042μg/L), αυξημένη τροπονίνη 6,3% 
(max:865,6pg/ml). 
Συμπεράσματα: Μετά τη διακοπή των μέτρων κοινωνικής απομόνωσης(καλοκαίρι 2021),ο μέσος αριθμός νοσηλειών 
παιδιών με λοίμωξη COVID-19 ανά μήνα αυξήθηκε δραματικά. Παρόλα αυτά τα παιδιά παρουσίασαν ήπια συμπτώματα 
και μικρή διάρκεια νοσηλείας, ενώ ήταν σπανιότερες οι σοβαρές επιπλοκές. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ142 
 
ΟΞΕΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΣΦΗΝΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΣΕ ΕΦΗΒΗ 14 ΕΤΩΝ 
 
Σπυρίδων Σωτήρχαινας 1, Ιωάννα Σιαταρά 1, Μαρίνα Κοντίτση 1, Χρυσάνθη Ελένη Λοίζου 1, Μαρία Ελένη Ραπτοπούλου 
1, Φωτεινή Ράπτη 1, Ιωάννης Χαντζόπουλος 1, Χρυσούλα Μαραγκού 1, De Magio Immacolata1 
 
1.Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη, Κέρκυρα 
 
Εισαγωγή: Η σφηνοειδίτιδα συνήθως συνυπάρχει με φλεγμονή άλλων παραρρίνιων κόλπων, ενώ σπανίως ανευρίσκεται 
μεμονωμένα σε ποσοστό 2.7%, ενίοτε με μοναδικό σύμπτωμα την κεφαλαγλία. Η άτυπη αυτή συμπτωματολογία οδηγεί 
συχνά σε καθυστερημένη ιατρική βοήθεια και διάγνωση. Αίτια είναι ιοί, βακτήρια ή σπανιότερα μύκητες, όταν 
συνυπάρχουν υποκείμενα νοσήματα. Οι επιπλοκές μπορεί να είναι καταστροφικές, επηρεάζοντας ενδοκρανιακά νεύρα, 
αγγεία, οστά, φλεβώδεις κόλπους και το εγκεφαλικό παρέγχυμα. Πλήρη ίαση παρατηρείται σε ποσοστό 71 – 100 % με 
υπολειπόμενη συμπτωματολογία στο 19%. 
Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού προς επισήμανση μιας σπάνιας αλλά δυνητικά σοβαρής  οντότητας που οφείλει να 
συμπεριλαμβάνεται στη καθημέρα ιατρική σκέψη. 
Υλικό: Έφηβη 15,5 ετών προσκομίστηκε στο ΤΕΠ λόγω εμπυρέτου έως 39οC με συνοδά αμφικροταφική κεφαλαλγία, 
και αίσθημα ζάλης από 2ημερου.  
Μέθοδος: Από το ιστορικό δεν αναφέρεται λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού. Τα συμπτώματα περιγράφονται με 
διαλείποντα χαρακτήρα, επιδεινούμενα κατά την έγερση σε όρθια θέση. Από την αντικειμενική εξέταση δεν προέκυψαν 
παθολογικά ευρήματα συμπεριλαμβανομένης της νευρολογικής εξέτασης. Δεν παρατηρήθηκε ευαισθησία στην πλήξη 
των παραρρίνιων κόλπων. Προς διερεύνηση των συμπτωμάτων πραγματοποιήθηκε εργαστηριακός έλεγχος και 
απεικόνιση αρχικά ακτινογραφία παραρρίνιων και εν συνεχεία CT εγκεφάλου.  
Αποτελέσματα: Η ακτινογραφία παραρρινίων ανέδειξε θολερότητα ΔΕ θαλάμης του σφηνοειδούς κόλπου. Η CT 
εγκεφάλου επιβεβαίωσε τα ευρήματα, χωρίς αλλοιώσεις των οστέινων δομών του κρανίου. Έλαβε 6ημερη iv αγωγή 
(κεφοταξίμη) με ύφεση των συμπτωμάτων και ακολούθησε ολοκλήρωση με pos αγωγή. 
Συμπεράσματα: Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί πρόκληση για την αποφυγή επιπλοκών, οπότε και υπενθυμίζει τη 
σημασία ολοκληρωμένης διαφοροδιαγνωστικής σκέψης. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ143 
 
ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ BNT162b2 
mRNA COVID-19. 
 
Δέσποινα Ταταριώτη¹, Κωνσταντίνα Πατούνη¹, Μαρία Χατζηψάλτη¹, Βασιλική Ζιάκα², Δημήτριος Δελής¹, Μερσίνη 
Μαυρίκου¹ 
 
¹Α' Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα                         
²Νευρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Κατά το τελευταίο έτος, τα εμβόλια mRNA έναντι του Sars-CoV2 χρησιμοποιούνται με καλή 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Σοβαρές παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό έχουν αναφερθεί σπάνια, 
συμπεριλαμβανομένων και των νευρολογικών. 
Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού εγκεφαλίτιδας σε έφηβο μετά την πρώτη δόση εμβολίου BNT162b2 mRNA COVID-
19. 
Παρουσίαση περιστατικού: Έφηβος 13 ετών προσκομίσθηκε λόγω επεισοδίου γενικευμένων σπασμών και διαταραχή 
επιπέδου συνείδησης. Προ 9ημέρου έλαβε την πρώτη δόση εμβολίου BNT162b2 mRNA COVID-19. Στην εισαγωγή ήταν 
αποπροσανατολισμένος, με ακατάληπτη ομιλία, μυδρίαση, χωρίς εστιακή νευρολογική σημειολογία, ενώ εμφάνισε 
εμπύρετο με αρνητικούς δείκτες φλεγμονής. Η αξονική και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ήταν φυσιολογικές. Η 
ανάλυση του ΕΝΥ ανέδειξε πλειοκύττωση (25 κύτταρα/μl) με φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης και πρωτεΐνης. Χορηγήθηκε 
ακυκλοβίρη, κεφτριαξόνη και λεβετιρακετάμη. Λίγες ώρες μετά την εισαγωγή, η νευρολογική του εικόνα 
αποκαταστάθηκε πλήρως. Εκτεταμένος έλεγχος απέκλεισε αίτια αυτοάνοσης και λοιμώδους εγκεφαλίτιδας. Η αντιική και 
αντιβιοτική αγωγή διακόπηκε. Το ΗΕΓ έδειξε αργή εγκεφαλική ηλεκτρική δραστηριότητα. Τα Abs IgG έναντι των 
πρωτεϊνών Sars-CoV2 S1 και S-RBD ορού και ΕΝΥ ήταν θετικά, ενώ τα Abs IgG/IgM έναντι της νουκλεοκαψιδικής 
πρωτεΐνης Sars-CoV2 Ν ήταν αρνητικά, υποδηλώνοντας πιθανή σύνδεση με τον εμβολιασμό. Έκτοτε παραμένει 
ασυμπτωματικός. 
Συμπεράσματα: Εξ’ όσων γνωρίζουμε πρόκειται για την πρώτη περίπτωση εγκεφαλίτιδας μετά από mRNA COVID-19 
εμβολιασμό στην Ελλάδα. Η χρονική συσχέτιση, η απουσία αυτοάνοσων ή λοιμωδών αιτιών και τα θετικά Abs Sars-CoV2 
S1 χωρίς Abs N, υποδηλώνουν πιθανή σχέση με το εμβόλιο. Αν και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την αποσαφήνιση 
της παθογένειας των σχετιζόμενων παρενεργειών με τον εμβολιασμό COVID-19, το όφελος του εμβολιασμού υπερτερεί 
του κινδύνου τέτοιων επιπλοκών. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ144 
 
ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ (ΣΝΙΑ) ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 10 
ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ MIS-C 
 
Δέσποινα Ταταριώτη¹, Κωνσταντίνα Πατούνη¹, Δέσποινα Μαρίτση², Αναστασία Κουτσάκη¹, Δημήτριος Δελής¹, 
Μερσίνη Μαυρίκου¹ 
 
¹Α' Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα                                         
²Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η Συστηματική Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα (ΣΝΙΑ)  αντιπροσωπεύει το 10-20% των περιπτώσεων ΝΙΑ. Οι 
κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εμπύρετο, εξάνθημα, αρθρίτιδα, λεμφαδενοπάθεια και ηπατοσπληνομεγαλία. Τα 
βρέφη προσβάλλονται σπάνια. Η ανοσολογική απόκριση ενεργοποιείται κυρίως από την ιντερλευκίνη-1 και την 
ιντερλευκίνη-6 (IL-1, IL-6). Βιολογικοί παράγοντες έναντι αυτών των βιοδεικτών αποτελούν νεότερες θεραπείες με καλά 
αποτελέσματα. 
Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού ΣΝΙΑ σε βρέφος με αρχική διάγνωση MIS-C. 
Παρουσίαση περιστατικού: Θήλυ βρέφος 10 μηνών προσκομίσθηκε λόγω εμπυρέτου, μη αιμορραγικού εξανθήματος 
και διαρροιών από διημέρου. Εξαιτίας αυξημένων δεικτών φλεγμονής, χορηγήθηκαν αντιβιοτικά ευρέος φάσματος. Λόγω 
συνέχισης του πυρετού, της προσβολής δύο συστημάτων (δέρμα, γαστρεντερικό) και των αυξημένων δεικτών 
φλεγμονής, τέθηκε κλινική υποψία για MIS-C. Χορηγήθηκε IVIG, μεθυλπρεδνιζολόνη και ασπιρίνη. Τα 
υπερηχογραφήματα καρδιάς και κοιλίας ήταν φυσιολογικά. Ο έλεγχος για λοιμώδη αίτια και Sars-Cov-2 ήταν αρνητικός. 
Παρά την προαναφερθείσα θεραπεία, το βρέφος παρουσίαζε καθημερινό διαλείποντα πυρετό και παροδικό 
κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα (δίκην σολωμού) με αυξημένους δείκτες φλεγμονής. Το MIS-C δεν επιβεβαιώθηκε και 
τέθηκε η διάγνωση της ΣΝΙΑ. Πραγματοποιήθηκε NGS για αυτοφλεγμονώδη νοσήματα χωρίς ανάδειξη μεταλλάξεων. 
Έγινε έναρξη θεραπείας με βιολογικό παράγοντα έναντι IL-6, με επακόλουθη ύφεση του εμπυρέτου και βελτίωση των 
δεικτών φλεγμονής. Έλαβε εξιτήριο σε καλή κλινική κατάσταση. Δύο μήνες μετά τη διακοπή των κορτικοστεροειδών, 
εκδήλωσε υποτροπή και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με βιολογικό παράγοντα έναντι IL-1β. Παραμένει σε ύφεση έκτοτε. 
Συμπεράσματα: Η κλινική προβολή της ΣΝΙΑ είναι άτυπη στα βρέφη. Η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει, ιδίως στη 
διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Οι βιολογικοί παράγοντες αποτελούν σημαντικό όπλο στη θεραπεία της ΣΝΙΑ με 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ145 
 
ΣΠΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ SARS-COV-2 
 
Ειρήνη Τζοβάρα1, Μαρία-Ελένη Λιαγκάκη1, Μαρούλα Τρίτζαλη1, Ιφιγένεια Ματαρά1, Χρήστος Χρόνης1, Γιώργος 
Θεοχάρης1, Αναστασία Πολυτάρχου1, Αθανάσιος Μίχος1, Βασιλική Σπούλου1 
 
1Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Α’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων 
 
Εισαγωγή: Η επικράτηση της μετάλλαξης όμικρον στη χώρα μας από τον Δεκέμβριο του 2021 έχει οδηγήσει σε ραγδαία 
αύξηση των κρουσμάτων και στα παιδιά. Στα παιδιά οι συχνότερες εκδηλώσεις αφορούν το αναπνευστικό και το 
γαστρεντερικό σύστημα. Ωστόσο, σπάνια, περιγράφονται και νευρολογικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και οι 
σπασμοί. 
Σκοπός: Καταγραφή των παιδιατρικών περιστατικών με οξεία λοίμωξη SARS-CoV-2 και σπασμούς. 
Μέθοδοι: Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη που περιλαμβάνει παιδιά που νοσηλεύτηκαν με οξεία λοίμωξη από SARS-
CoV-2 και σπασμούς στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων ενός τεταρτοβάθμιου Νοσοκομείου Παίδων από 19/03/2020 έως 
και 14/04/2022. 
Αποτελέσματα: Μεταξύ των 975 παιδιών που νοσηλεύτηκαν, 40 παιδιά (55% αγόρια, διάμεση ηλικία 3 έτη) 
παρουσίασαν σπασμούς (40/975, 4.1%). Τα 27 από τα 40 νοσηλεύτηκαν από 1/12/2021 έως και 14/04/2022, περίοδος 
που σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας επικρατεί η μετάλλαξη όμικρον. Η πιθανότητα εμφάνισης 
σπασμών υπερ-τριπλασιάστηκε κατά την περίοδο επικράτησης της μετάλλαξης όμικρον (ORomicron/pre-omicron=3.4, 1.7-6.9 
95% Δ.Α., p=0.0005). Στην πλειοψηφία τους τα επεισόδια παρουσιάστηκαν σε παιδιά με ελεύθερο ατομικό ιστορικό 
(27/40, 57.5%), και κατά το 1ο 24ωρο της νόσου (33/40, 82.5%). Τρία παιδιά προσήλθαν με status epilepticus (3/40, 
7.5%). Το συχνότερο υποκείμενο νόσημα ήταν το ατομικό ιστορικό πυρετικών σπασμών (6/13, 46.15%). Τέσσερα 
παιδιά εμφάνισαν απύρετους σπασμούς (4/40, 10%) εκ των οποίων μόνο 1 είχε προηγούμενο ιστορικό (καρδιοπάθεια 
και επεισόδιο απύρετων σπασμών). 
Συμπέρασμα: Στα παιδιά, η οξεία λοίμωξη από SARS-CoV-2 μπορεί να πυροδοτήσει την εμφάνιση σπασμών, ιδιαίτερα 
το 1ο 24ωρο της νόσου. Η μετάλλαξη όμικρον πιθανώς συσχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης σπασμών στα 
παιδιά συγκριτικά με παλαιότερα στελέχη. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ146 
 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ EPSTEIN-BARR (EBV) 
ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ), 03/2020-03/2022 
 
Μυρσίνη Κοπάνου1, Αγγελική Σπαρτινού1, Αλίκη-Νικολίνα Τολίδου1, Ιωάννα Τάσσιου1, Άννα Ψυρροπούλου1, 
Αναστασία Αναστασίου-Κατσιαρδάνη1 

 
1. Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ’’Αχιλλοπούλλειο’’, Bόλος  
 
Εισαγωγή: Η EBV λοίμωξη είναι συχνή στον παιδιατρικό πληθυσμό και συνήθως δεν απαιτεί νοσηλεία καθώς διαδράμει 
ήπια. Σε ανοσοεπαρκή παιδιά παρουσιάζεται με: παρατεταμένο εμπύρετο, τραχηλική λεμφαδενοπάθεια, 
ηπατοσπληνομεγαλία, τρανσαμινασαιμία, κακουχία και δυσχέρεια σίτισης συμπτώματα και σημεία που συχνά αποτελούν 
αιτία εισαγωγής στο Νοσοκομείο.  
Σκοπός: Η μελέτη της επίπτωσης της νοσηλείας λόγω EBV λοίμωξης την περίοδο της πανδημίας SARS-COV 2 και η 
καταγραφή των κλινικοεργαστηριακών παραμέτρων σε νοσηλευόμενους ασθενείς.  
Υλικό: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τους ηλεκτρονικούς φακέλους παιδιών που νοσηλεύτηκαν στην Παιδιατρική 
Κλινική Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου το χρονικό διάστημα 3ο/2020-3ο/2022 με θετικά IgM για EBV.  
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 12 παιδιά(θήλεα: 58.4%) με  διαμέση διάρκεια νοσηλείας 3 24ωρα (0.006% των 
νοσηλειών), τη διετία της πανδημίας ενώ την προηγούμενη διετία οι αντίστοιχες νοσηλείες αποτελούσαν το 0.008%. Τα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας(0-5 ετών) ήταν η πλειοψηφία (66.7%), ακολουθούμενα από τα παιδιά σχολικής(25%) και 
εφηβικής ηλικίας(8.3%). Παρουσίασαν εμπύρετο (μέση διάρκεια:6 24ωρα), φαρυγγοδυνία και μειωμένη σίτιση σε 
ποσοστό 75%, 33.3%, 66.7% αντίστοιχα. Κλινικά διαπιστώθηκε τραχηλική λεμφαδενίτιδα(50%) και 
ηπατοσπληνομεγαλία (33.3%). Από τον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρήθηκε λευκοκυττάρωση(58%), 
λεμφοκυττάρωση(41%) και μονοπυρήνωση(50%), αύξηση CRP(75%), τρανσαμινασών(50%) και γ-GT(8,3%). 
Καλλιέργεια φαρυγγικού λήφθηκε σε όλους και ήταν αρνητική για μικροβιακό παράγοντα. Η αντιμετώπιση ήταν 
υποστηρικτική. Τρεις ασθενείς είχαν συνλοίμωξη με SARS-COV 2.  
Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε μείωση των νοσηλειών την περίοδο της πανδημίας παρόμοια με τη μείωση στις 
υπόλοιπες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης ενώ η επιμονή της 
τυπικής συμπτωματολογίας του συνδρόμου της λοιμώδους μονοπυρήνωσης αποτέλεσε την κύρια αιτία εισαγωγής. Η 
κλινική πορεία της νόσου ήταν ομαλή, χωρίς επιπλοκές και μόνο ένας ασθενής εμφάνισε οξεία μυοκαρδίτιδα ως πρώτη 
εκδήλωση EBV λοίμωξης.  
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ147 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗΣ ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 
 
Γεώργιος Κατσάρας1,2, Ευδοκία Ψαρουλάκη1, Πετρίνα Σαμαρτζή1, Γαρυφαλλιά Ξυλούρη1, Ελένη Λαζαρίδη1, Πελαγία 
Τσιτσάνη1 

 
1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Οργανική Μονάδα Έδεσσας, Έδεσσα 
2Β' Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ, «Παπαγεωργίου» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Η λοίμωξη από τον SARS-COV-2 (Covid-19) έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση αρρυθμιών. Οι 
παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης αρρυθμιών κυμαίνονται από την άμεση βλάβη του 
μυοκαρδίου έως την εξωκαρδιακή συμμετοχή.  
Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης παροξυσμικής υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας σε βρέφος σε έδαφος λοίμωξης Covid-19 
Υλικό: Άρρεν βρέφος 56 ημερών προσκομίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω έντονης ανησυχίας, 
μειωμένης  σίτισης, ταχυκαρδίας και εμπυρέτου από 24ώρου. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε κακή γενική 
κατάσταση, ωχρότητα, περιστοματική κυάνωση, ξηροί βλεννογόνοι, ακροκυάνωση, δεκατική πυρετική κίνηση (37.5 ° 
C)  καθώς και χρόνος τριχοειδικής επαναπλήρωσης 4 sec.  
Μέθοδος: Ο ασθενής τέθηκε σε συνεχή καταγραφή ζωτικών σημείων (monitoring) και διαπιστώθηκε αυξημένη καρδιακή 
συχνότητα 330 σφίξεις/λεπτό, απουσία κυμάτων P στο ΗΚΓ, οπότε και τέθηκε η διάγνωση της παροξυσμικής 
υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε αυξημένα μονοπύρηνα (970/μL) και θρομβοκυττάρωση 
(409.000/μL)  με ανεπηρέαστη την σειρά των ερυθρών αιμοσφαιρίων.  
Αποτελέσματα: Τέθηκε σε οξυγόνο, πραγματοποιήθηκαν χειρισμοί Valsalva με τοποθέτηση παγωμένων επιθεμάτων 
στο πρόσωπο, με επακόλουθο την ανάταξη της ταχυκαρδίας. Η διενέργεια Covid-19 Rapid test, καθώς και PCR έθεσαν 
την διάγνωση της Covid-19 λοίμωξης και διακομίστηκε σε μονάδα Covid-19 τριτοβάθμιου Νοσοκομείου. Παρουσίασε 
υποτροπή και πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και υπερηχογραφικός έλεγχος καρδιάς χωρίς παθολογικά 
ευρήματα. Τέθηκε υπό προπανολόλη για ένα έτος και επανεξέταση στο πέρας αυτού.  
Συμπεράσματα: Οι αιμοδυναμικές συνέπειες της λοίμωξης Covid-19 στην βρεφική ηλικία, σε συνδυασμό με τα μη 
πλήρως διευκρινισμένα επακόλουθα της νόσου, καθώς και τα αυξημένα ποσοστά των βαρέως πασχόντων βρεφών από 
Covid-19 σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα παιδιά, καθιστά επιβεβλημένη την εγρήγορση του Παιδιάτρου. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ148 
 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΛΙΔΩΤΙΚΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 
 
Γεώργιος Κατσάρας1,2, Πετρίνα Σαμαρτζή1, Ευδοκία Ψαρουλάκη1, Γαρυφαλλιά Ξυλούρη1, Ευάγγελος Οικονόμου1, 
Πελαγία Τσιτσάνη1 

 
1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Οργανική Μονάδα Έδεσσας, Έδεσσα 
2Β' Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ, «Παπαγεωργίου» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Το σταφυλοκοκκικό αποφολιδωτικό δερματικό σύνδρομο (staphylococcal scalded skin syndrome, SSSS) 
χαρακτηρίζεται από αποφολίδωση του δέρματος που προκαλείται από στελέχη Staphylococcus που παράγουν 
εξωτοξίνες. Διακρίνεται σε γενικευμένη και εντοπισμένη μορφή. Εμφανίζεται συχνότερα σε νεογνά και παιδιά <5 ετών.  
Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού εντοπισμένης μορφής SSSS σε θήλυ βρέφος 10 μηνών. 
Υλικό: Θήλυ βρέφος 10 μηνών προσκομίσθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω περιστοματικών και 
περιοφθαλμικών δερματικών βλαβών από πενθημέρου με σταδιακή επιδείνωση. Την πρώτη ημέρα της νόσου έγινε 
ανοσοποίηση με την δεύτερη δόση του εμβολίου 4CMenB,. 
Μέθοδος: Κατά την εισαγωγή, παρατηρήθηκαν αποφολιδωτικές δερματικές βλάβες περιξ της ρινός, περιστοματικά, στη 
κάτω γνάθο και τα βλέφαρα, χωρίς προσβολή των βλεννογόνων. Από την λοιπή αντικειμενική εξέταση δεν 
διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε θρομβοκυττάρωση (PLTs: 583.000/μL) με C 
αντιδρώσα πρωτεΐνη 0,77mg/dl.  
Αποτελέσματα: Χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή με iv κλοξακιλλίνη (150mg/kg/d), peros αζιθρομυκίνη (10mg/kg/d) και 
τοπικά μουπιροσίνη, εν αναμονής του αποτελέσματος της καλλιέργειας από την δερματική βλάβη, στην οποία 
απομονώθηκε Staphylococcus aureus ευαίσθητος στην χορηγηθείσα αντιβιοτική αγωγή και ετέθη η διάγνωση 
εντοπισμένης μορφής SSSS. Η ασθενής παρουσίασε σημαντική βελτίωση από την δεύτερη ημέρα της αγωγής. Εξήλθε 
την πέμπτη ημέρα νοσηλείας με οδηγία συνέχισης της αγωγής με peros φουσιδικό οξύ (50mg/kg/d) για 5 ημέρες ακόμη.  
Συμπεράσματα: Η διαφορική διάγνωση του SSSS περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σύνδρομο Stevens-Johnson και την 
τοξική επιδερμική νεκρόλυση. Σημείο κλειδί είναι η συμμετοχή ή όχι των των βλεννογόνων. Αναφορικά με το SSSS, η 
άμεση έναρξη της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής είναι καθοριστικής σημασίας για την έκβαση της νόσου. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ149 
 
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟ HAEMOPHILUS INFLUENZAE ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΥΓΙΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙ 
 
Ιωάννης Τσολιάκος, Μαρία Θεοχάρη, Εβελίνα Τσάνη, Χρυσάνθη Λαζάρου, Μαρία Μπερικοπούλου, Δανάη 
Γιαβάσογλου, Παναγιώτα Δροσάτου, Φώτιος Χαλιώτης 
 
Β’ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Ο ορότυπος b (Hib) προκαλεί τις περισσότερες περιπτώσεις διεισδυτικών λοιμώξεων από αιμόφιλο σε 
ανεμβολίαστα παιδιά. Οι μη τυποποιήσιμοι αιμόφιλοι (ΝΤΗi) αποικίζουν το ανώτερο αναπνευστικό και προκαλούν 
συνήθως ωτίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα και βρογχίτιδα. Με την εισαγωγή του εμβολιασμού κατά του Hib, οι λοιμώξεις 
από ΝΤΗi έχουν αναδειχθεί συγκριτικά αιτία σοβαρών λοιμώξεων σε εμβολιασμένα παιδιά.   
Σκοπός: Περιγραφή περιστατικού μηνιγγίτιδας από μη τυποποιήσιμο Haemophilus influenzae 
Υλικό: Φάκελος νοσηλείας  - βιβλιογραφική ανασκόπηση 
Μέθοδος: Κορίτσι 9 ετών, με ελεύθερο ατομικό ιστορικό, προσκομίζεται στο νοσοκομείο μας λόγω εμπυρέτου από 
24ώρου με συνοδό κεφαλαλγία, φωτοφοβία, ενώ παρουσίαζε αυχενική δυσκαμψία, σημεία Kernig και Brudzinski. Από 
τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψαν λευκοκυττάρωση και αυξημένη CRP, καθώς και στοιχεία από το ΕΝΥ που 
συνηγορούσαν υπέρ μικροβιακής μηνιγγίτιδας. Από το Film Array (PCR) στο ΕΝΥ απομονώθηκε Haemophilus influenzae. 
Η ασθενής είχε εμβολιαστεί πλήρως για τον Hib. Εστάλη δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγρού στην Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Υγείας όπου ταυτοποήθηκε μη τυποποιήσιμος αιμόφιλος. Έλαβε τριήμερο σχήμα δεξαμεθαζόνης και 10 24ωρα 
κεφτριαξόνης,  με καλή έκβαση. Ο έλεγχος ανοσοσφαιρινών και συμπληρώματος ήταν φυσιολογικός, ενώ δεν 
αναφέρεται ιστορικό τραύματος κεφαλής ή ρινόρροιας. 
Αποτελέσματα: Οι ΝΤΗi αναφέρονται ως αίτιο μηνιγγίτιδας σε τραύμα κεφαλής, διαφυγή ΕΝΥ, ανοσοανεπάρκειες, 
νεογνά και σπάνια σε υγιή παιδιά. Με τον εμβολιασμό ενάντια στον Hib, η επίπτωση σοβαρών λοιμώξεων από τον 
συγκεκριμένο ορότυπο μειώθηκε δραστικά. Το εμβόλιο αυτό δεν προλαμβάνει λοιμώξεις από ΝΤΗi . Ως εκ τούτου οι 
ΝΤΗi αναδύθηκαν ως αίτιο μηνιγγίτιδας σε εμβολιασμένα παιδιά και εφήβους.  
Συμπεράσματα: Οι διεισδυτικές λοιμώξεις από ΝΤΗi πρέπει να εντάσσονται στη διαφοροδιάγνωση σε πάσχοντα, 
προηγουμένως υγιή, και εμβολιασμένα. 
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Θεματική Κατηγορία: Λοιμώξεις – Ανοσολογία – Ρευματολογία 
 
ΑΑ150 
 
ΑΣΗΠΤΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Ευθυμία Χελιώτη1, Μαρία Μιχαήλ1, Αντώνης Κωνσταντίνου1, Αθηνά Καραγεωργίου1, Αφροδίτη Σταμπουλή1 

 
1Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, Σέρρες 
 
Εισαγωγή: Ο ιός του Δυτικού Νείλου (WNV) μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω κουνουπιών και συχνά διαδράμει 
ασυμπτωματικά ή με ήπια συμπτώματα ιογενούς συνδρομής. Σε ορισμένες περιπτώσεις εκδηλώνεται με 
συμπτωματολογία από το ΚΝΣ (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα), ιδίως στους ενήλικες. Παρουσιάζουμε περιστατικό της 
κλινικής μας που εκδηλώθηκε με μηνιγγίτιδα σε κορίτσι 12 ετών. 
Σκοπός: Να αναδειχθεί η σημασία συμπερίληψης της νόσησης από WNV στη Δ/Δ σε περιπτώσεις μηνιγγίτιδας – 
εγκεφαλίτιδας και της επαγρύπνησης των επαγγελματιών υγείας.  
Υλικό: Παρουσίαση περιστατικού: Θήλυ ηλικίας 12 ετών νοσηλεύτηκε λόγω εμπύρετου, κεφαλαλγίας και εμέτων από 
3ημέρου. Επισκέφτηκε τα ΤΕΠ την 1η ημέρα νόσου όπου διαπιστώθηκε αυχενική δυσκαμψία μικρού βαθμού, χωρίς 
εστιακή νευρολογική σημειολογία, αλλά, παρά τις συστάσεις, αρνήθηκε να νοσηλευτεί. Προσήλθε εκ νέου έπειτα από 2 
ημέρες, λόγω επιμονής των συμπτωμάτων. Έγινε ΟΝΠ, η οποία ανέδειξε στοιχεία άσηπτης μηνιγγίτιδας. Τέθηκε σε 
ενδοφλέβια ενυδάτωση, Ακυκλοβίρη και Κεφτριαξόνη με σταδιακή βελτίωση της εικόνας της. Από την ανάλυση του ΕΝΥ 
με PCR βρέθηκε (+) για WNV. 
Μέθοδος: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας – καταγραφή περίπτωσης. 
Αποτελέσματα: Το 2021 σημειώθηκαν στην Ελλάδα 59 περιστατικά νόσησης από WNV, εκ των οποίων 1 μόνο ασθενής 
ηλικίας <19 ετών (η εν λόγω), κυρίως στα γεωγραφικά διαμερίσματα Στερεάς Ελλάδας και Μακεδονίας, ενώ 38 
εκδήλωσαν συμπτώματα από το ΚΝΣ. 
Συμπεράσματα: Παρά την μείωση του επιπολασμού της νόσησης από WNV σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, 
παραμένει σημαντική η ανάγκη επιδημιολογικής επιτήρησης και επαγρύπνησης των επαγγελματιών υγείας, εφαρμογή 
μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, αλλά και υψηλή υποψία σε περιπτώσεις άσηπτης μηνιγγίτιδας και εγκεφαλίτιδας 
ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και στις περιοχές που ενδημεί ο ιός. 
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Θεματική Κατηγορία: Νεογνολογία 
 
ΑΑ151 
 
ΝΕΟΓΝΟ ΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN 

Χρήστος Κόγιας1, Ελισάβετ Λαφάρα1, Αλεξάνδρα Λιανού1, Μαρία Παπαγεωργίου1, Αναστασία Τουλιοπούλου1, Ελένη 
Βούρτη1 

1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, Βέροια 

 
Εισαγωγή: Το σύνδρομο Down (τρισωμία 21) είναι μια χρωμοσωμική ανωμαλία. Ο κίνδυνος κυοφορίας εμβρύου με 
τρισωμία 21 μπορεί να εκτιμηθεί στατιστικά με το PAPP-a test που γίνεται μεταξύ 10ης -14ης εβδομάδας κύησης και 
περιλαμβάνει υπερηχογράφημα με μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας και του κεφαλουραίου μήκους σε συνδυασμό με 
προσδιορισμό της πρωτεΐνη PAPP-a και της ελεύθερης β χοριακής γοναδοτροπίνης αίματος. 
Σκοπός - Υλικό – Μέθοδος: Παρουσίαση περίπτωσης νεογνού απαρακολούθητης κύησης με φαινοτυπικά 
χαρακτηριστικά συνδρόμου Down 
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: Νεογνό θήλυ εισήχθη στην Παιδιατρική κλινική αμέσως μετά τη γέννηση λόγω 
αναπνευστικής δυσχέρειας. Επρόκειτο για νεογνό που γεννήθηκε από πρωτοτόκο μητέρα μετά από ΔΚ= 38+5w και 
έκλαψε εντός του 1ου λεπτού ζωής.  Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε μεγάλη πρόσθια πηγή, ανοιχτή οπίσθια πηγή, 
αυχενικό πτερύγιο, πεπλατυσμένη βάση ρινός, χαμηλή πρόσφυση ώτων, μικρά στρογγυλά ώτα, προέχουσα γλώσσα, 
μογγολοειδής φορά οφθαλμών, κήλη λευκής γραμμής, υποτονία άκρων και κορμού, κοντά άκρα και πολλαπλές πτυχές 
δέρματος πελμάτων. Η λοιπή κατά συστήματα εξέταση ήταν φυσιολογική. Στις δύο ώρες ζωής λόγω επιμονής ταχύπνοιας 
και υποξυγοναιμίας, ελήφθη εργαστηριακός έλεγχος, καλλιέργεια αίματος, αέριο αίματος με pH=7,32, pO2=75,2mmHg, 
HCO3=18,4mmol/L, BE-ecf=-7,9mmol/L, AG=43mmol/L, SpO2=93,8% και έγινε ακτινογραφία θώρακος (χωρίς εικόνα 
πύκνωσης). Tέθηκε σε οξυγόνο με headbox και το νέο αέριο αίματος στις 3 ώρες ζωής έδειξε pH=7,37, pO2=74,2mmHg, 
HCO3=19,7mmol/L, BE-ecf=-5,7mmol/L, AG=30,7mmol/L, SpO2=94,6%. Λόγω υποψίας πρώιμης σηψαιμίας τέθηκε σε 
αντιβιοτική αγωγή με αμπικιλλίνη, γενταμυκίνη. Έγινε τεστ υπεροξείας και ελήφθη νέο αέριο αίματος με pH=7,31, 
pO2=93mmHg, HCO3=22,5mmol/L, SpO2=96,4%. Το νεογνό διεκομίσθη σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο λόγω 
υποξυγοναιμίας και υποψίας συγγενούς καρδιοπάθειας στα πλαίσια πιθανού συνδρόμου Down. Εκεί διαγνώστηκε με 
συγγενή καρδιοπάθεια και τρισωμία 21. 
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Θεματική Κατηγορία: Νεογνολογία 
 
ΑΑ152 
 
ΤΡΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
 
Μυρσίνη Κοπάνου1 , Ειρήνη Καλαντζή1, Σοφία Μακρή1, Άννα Ντομακάκη1, Λάζαρος Παντελίδης2, Ιωάννα Τάσσιου¹, 
Αναστασία Αναστασίου- Κατσιαρδάνη1 

 
1. Τμήμα Ενδιάμεσης Νοσηλείας Νεογνών (ΤΕΝΝ), Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,  ‘‘Άχιλλοπούλειο’’, 

Βόλος 
2. Τμήμα Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής (Μ/Γ), Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, ‘‘Άχιλλοπούλειο’’, Βόλος 
 
Εισαγωγή: Στο Γενικό Νοσοκομείο Κεντρικής Ελλάδας λειτουργεί Τμήμα Ενδιάμεσης Νοσηλείας Νεογνών (ΤΕΝΝ), στο 
οποίο εισάγονται νεογνά που γεννιούνται στο μαιευτήριο του νοσοκομείου και χρήζουν νοσηλείας. Ένα ποσοστό αυτών 
των νεογνών διακομίζεται σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο  λόγω ανάγκης 
εξειδικευμένης αντιμετώπισης. 
Σκοπός: Να αποτυπωθεί η συχνότητα διακομιδών από το ΤΕΝΝ προς ΜΕΝΝ την τριετία 2019 έως 2021 και να μελετηθεί 
η συσχέτιση τους με παράγοντες που αφορούν το φύλο, τη διάρκεια κύησης, το βάρος γέννησης, το είδος του τοκετού, 
τη χρήση στεροειδών προγεννητικά και τη νοσηρότητα.  
Υλικό – Μέθοδος: Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από το βιβλίο καταγραφών και το ηλεκτρονικό αρχείο του ΤΕΝΝ της 
Παιδιατρικής Κλινικής και της Μαιευτικής Κλινικής  του Νοσοκομείου μας και στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκαν και 
αναλύθηκαν με σύστημα SPSS.  
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 1457 νεογνών που γεννήθηκαν στο Μαιευτήριο την τριετία 2019-2021, 312 νεογνά 
(25,53%) εισήχθησαν στο ΤΕΝΝ και 72 νεογνά (19,35%) διακομίσθηκαν σε ΜΕΝΝ. Στα νεογνά που διακομίσθηκαν  το 
άρρεν φύλο υπερτερούσε σε ποσοστό 55% του θήλεος, ο μέσος όρος της διάρκειας κυήσεως ήταν 37 εβδομάδες και 
του βάρους γέννησης ήταν 2856 γρ. Το 78% των τοκετών διενεργήθηκε με καισαρική τομή και μόνο το 5,5% αφορούσε 
πολύδυμες κυήσεις. Κύριες αιτίες διακομιδής σε ΜΕΝΝ αποτέλεσε η αναπνευστική ανεπάρκεια (56%), το περιγεννητικό 
stress (14,67%), η προωρότητα (12%) και η λοίμωξη (6,67%). Το 2021 το 65% των διακομιδών οφειλόταν σε 
αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ το 2021 διπλασιάστηκε από 10% σε 23% το ποσοστό των διακομιδών λόγω 
προωρότητας. Από το σύνολο των νεογνών που διακομίσθηκαν σε ΜΕΝΝ λόγω αναπνευστικής δυσχέρειας μόνο το 
14,63% έλαβε προγεννητικά στεροειδή. Το ποσοστό των νοσηλευόμενων νεογνών σε σχέση με τον αριθμό γεννήσεων 
αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου (22,86% το 2019 σε 27,13% το 2021), ωστόσο  το ποσοστό των διακομιδών 
μειώθηκε από 20% σε 16% επί του συνόλου των νοσηλευόμενων νεογνών. Η χρήση προγεννητικών στεροειδών 
προφυλάσσει από την ανάγκη διακομιδής λόγω αναπνευστικής δυσχέρειας σε νεογνά πρόωρα και με χαμηλό βάρος 
γέννησης με στατιστικά σημαντικά συσχέτιση (ρ=0,004 και ρ=0,014 αντίστοιχα).  
Συμπεράσματα: Ενά στα πέντε νεογνά που εισάγονται στο ΤΕΝΝ χρήζει διακομιδής σε ΜΕΝΝ με τα μισά από αυτά να 
εμφανίζουν αναπνευστική ανεπάρκεια και να χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης.  
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Θεματική Κατηγορία: Νεογνολογία 
 
ΑΑ153 
 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ) ΑΠΟ 
ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ Η ΕΚΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ 
 
Σοφία Μακρή, Ιωάννα Τάσσιου, Αγγελική Σπαρτινού, Αναστασία Αναστασίου-Κατσιαρδάνη 
 
Παιδιατρική Kλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος 
 
Εισαγωγή: Με την έξαρση της Covid-19 λοίμωξης τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και στις εγκύους έχουν καταγραφεί 
παγκοσμίως περιστατικά και νεογνικής λοίμωξης. Η πιθανότητα περιγεννητικής λοίμωξης δεν ξεπερνά το 2%, χωρίς να 
διευκρινίζεται αν η μετάδοση συμβαίνει ενδομήτρια ή μετά τον τοκετό, με την επαφή της μητέρας με το νεογνό. 
Σκοπός: Η καταγραφή των νεογνών που γεννήθηκαν από Covid-19 θετικές μητέρες, η ανάλυση της 
κλινικοεργαστηριακής τους εικόνας και της κατάστασης υγείας τους μετά την έκθεσή τους στον Covid-19.   
Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τους ηλεκτρονικούς φακέλους των νεογνών που νοσηλεύτηκαν στο 
Τμήμα Βρεφών και Προώρων Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου κατά το διάστημα 3ος/2019 –3ος/2022.  
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 9 νεογνά γεννηθέντα από SARS-CoV-2 θετικές μητέρες, διαγνωσμένες  κατά 77% πριν 
τον τοκετό και κατά 22%, κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 24ώρων μετά τον τοκετό. Όλα τα νεογνά ήταν τελειόμηνα, 
γεννηθέντα με καισαρική τομή (66.6%) και με φυσιολογικό τοκετό (33.3%), στις περιπτώσεις όπου η μητέρα δεν είχε 
ακόμα θετική PCR. Εισήχθησαν αμέσως μετά τον τοκετό είτε για παρακολούθηση λόγω πιθανής Covid-19 λοίμωξης 
(88%) είτε λόγω αναπνευστικής δυσχέρειας (22%). Το 66% παρέμειναν ασυμπτωματικά, 1 εμφάνισε αναπνευστική 
δυσχέρεια με ανάγκη χορήγησης Ο₂ και 2 παρουσίασαν σιτιστικά προβλήματα. Το 22% εμφάνισε αυξημένη CRP, 1 
χρειάστηκε ακτινογραφία θώρακος, ενώ στο 55% χορηγήθηκε ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή. Παρέμειναν σε 
θερμοκοιτίδα θαλάμου απομόνωσης και λήφθηκε PCR το 1ο και 4ο 24ωρο ζωής,  που ήταν αρνητική. Οι μητέρες είχαν 
ενδοιασμούς να παραλάβουν τα νεογνά επειδή ήταν θετικές ακόμη στον ιό οπότε αυτά εξήλθαν όταν αυτές ή κάποιος 
φροντιστής είχε αρνητική PCR.     
Συμπεράσματα: Παρότι η περιγεννητική λοίμωξη από Covid-19 είναι σπάνια, η στενή παρακολούθηση της ευαίσθητης 
ηλικιακά ομάδας των νεογνών είναι ύψιστης σημασίας. Δεν είναι ακόμη αποδεκτό στον ελληνικό πληθυσμό η μητέρα με 
COVID-19 λοίμωξη να φροντίζει το νεογνό έστω και με μέτρα υγιεινής τις πρώτες ημέρες ζωής. 
 
 
 
  



 

60ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο  240 
 

Θεματική Κατηγορία: Νεογνολογία 
 
ΑΑ154 
 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝ ΒΑΡΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
 
Φωτεινή  Μπαλωμένου 1, Δημήτριος Ράλλης 1, Καλλιόπη Μπαλωμένου1 , Φίλιππος Ευαγγέλου1,  Άννα Ζήση1, Νικόλαος 
Τσέκας1, Μερόπη Τζούφη2, Αικατερίνη Σιώμου2, Βασίλειος Γιάπρος1 

 
1. Νεογνολογική Κλινική, Τομέας Υγείας του Παιδιού, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων 
2. Παιδιατρική Κλινική, Τομέας Υγείας του Παιδιού, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 
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 τη 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 βιοηλεκτρικής 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 κοιλίας. Τα παιδιά που είχαν γεννηθεί SGA είχαν χαμηλότερη 
άλιπη μάζα (24± 6.6kgέναντι 25.6±6.4kgp<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 τη 
μειωμένη άλιπη μάζα.  
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Θεματική Κατηγορία: Νεογνολογία 
 
ΑΑ155 
 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (BDNF) ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 
 
Βασιλική Μπουρίκα1, Αλεξάνδρα Μαργέλη2, Ιωάννης Παπασωτηρίου2, Τάνια Σιαχανίδου1 

 

1Μονάδα Νεογνών, Α’ Παιδιατρική Κλινική Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
2Βιοχημικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «H Αγία Σοφία», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Οι νεογνικές λοιμώξεις είναι δυνατόν να έχουν σοβαρές συνέπειες στην νευροαναπτυξιακή έκβαση μέσω 
δυσμενούς επίδρασης στην ανάπτυξη του ανώριμου εγκεφάλου. H νευροτροφίνη BDNF (Brain-Derived Neurotrophic 
Factor) είναι μια πρωτεΐνη που δρα ως αυξητικός παράγοντας και προάγει την επιβίωση-διαφοροποίηση των νευρώνων 
και τη συναπτογένεση. 
Σκοπός: Να διερευνηθεί η μεταβολή των επιπέδων BDNF στις νεογνικές λοιμώξεις και η συσχέτισή τους με τα επίπεδα 
CRP και κυτταροκινών ορού. 
Υλικό-Μέθοδοι: Προσδιορίστηκαν τα επίπεδα BDNF ορού σε 53 τελειόμηνα νεογνά (21 με κλινική σήψη και 32 
μάρτυρες), μέσης ηλικίας 12,5 ± 7,0 ημέρες. Η μέτρηση των επιπέδων BDNF έγινε κατά το 1ο 24ωρο νοσηλείας (οξεία 
φάση) και το 7ο-10ο 24ωρο (αποδρομή σήψης), ενώ άπαξ στους μάρτυρες. Αναζητήθηκε συσχέτιση των επιπέδων BDNF 
στην οξεία φάση της σήψης με τα επίπεδα CRP, IL-1b, IL-6 και TNF-a ορού. 
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα BDNF ορού στην οξεία φάση της σήψης δεν διέφεραν μεταξύ ασθενών και μαρτύρων 
(p=0,378). Επίσης, δεν διέφεραν τα επίπεδα BDNF μεταξύ οξείας φάσης και αποδρομής της σήψης (p=0.811), καθώς 
και μεταξύ σηπτικών ασθενών με επιβεβαιωμένη μικροβιακή λοίμωξη και ασθενών με αρνητικές καλλιέργειες (p=0,705). 
Δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση των επιπέδων BDNF με τα επίπεδα CRP, IL-1b, IL-6 ή TNF-a ορού. 
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, τα επίπεδα BDNF ορού δεν μεταβάλλονται σε 
τελειόμηνα σηπτικά νεογνά. Ο ρόλος του BDNF σε πρόωρα νεογνά με σήψη, τα οποία έχουν υψηλότερο κίνδυνο για 
νευροαναπτυξιακές διαταραχές συγκριτικά με τα τελειόμηνα, μέλλει να αποδειχθεί. 
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Θεματική Κατηγορία: Νεογνολογία 
 
ΑΑ156 
 
ΝΕΟΓΝΟ ΜΕ ΑΝΩΔΥΝΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΔΕΞΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 
Μαργαρίτα Παπασάββα1 ,Δήμητρα Σαββίδου1, Γεώργιος Γεωργίου2 , Βασίλειος Αλεξόπουλος2 , Λώλος Ηλίας1, Βασιλική 
Γκέτση1 

 
1 Παιδιατρικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα 
2 Παιδοχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», Πάτρα 
 
Εισαγωγή: Οι διογκώσεις της βουβωνικής χώρας στη νεογνική ηλικία αποτελούν διαφοροδιαγνωστική πρόκληση και 
αρκετά συχνά χρήζουν άμεσης θεραπευτικής παρέμβασης. 
Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης άρρενος νεογνού με ανώδυνη διόγκωση δεξιάς βουβωνικής χώρας. 
Υλικό-Μέθοδος: Περιγράφεται περίπτωση άρρενος νεογνού, ηλικίας 20 ωρών, στην κλινική εξέταση του οποίου 
διαπιστώθηκε ανώδυνη, μη ανατασσόμενη διόγκωση δεξιάς βουβωνικής χώρας (~4 x 2 cm), σκληρής σύστασης και 
σύστοιχη κρυψορχία. Δεν υπήρχε εικόνα φλεγμονής στο υπερκείμενο δέρμα. Το νεογνό ήταν εντελώς ασυμπτωματικό 
με καλή σίτιση.  
Αποτελέσματα: O υπερηχογραφικός έλεγχος ανέδειξε εικόνα κρυψορχίας δεξιά με τον σύστοιχο όρχι  να εντοπίζεται 
στον δεξιό βουβωνικό πόρο, με φυσιολογικό μέγεθος και αγγείωση και συνοδό μεγάλη υδροκήλη. Η διόγκωση της 
βουβωνικής περιοχής αποδόθηκε πιθανότερα σε ύπαρξη κύστης σπερματικού τόνου. Λόγω σπανιότητάς της στη νεογνική 
ηλικία και προκειμένου να αποκλειστούν πιο συχνά αίτια, όπως η ενδοβουβωνική συστροφή όρχεως, το νεογνό 
διακομίστηκε σε Παιδοχειρουργικό Τμήμα όπου και διαπιστώθηκε συστροφή όρχι   εντός του δεξιού βουβωνικού πόρου, 
πιθανώς ήδη υπάρχουσα ενδομητρίως. Η συστροφή αποκαταστάθηκε και ο όρχις καθηλώθηκε στο δεξί ημιόσχεο. 
Συμπεράσματα: Η συστροφή όρχεως αποτελεί επείγουσα χειρουργική κατάσταση προκειμένου να αποκατασταθεί 
άμεσα η αιμάτωση και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του. Άλλες καταστάσεις, όπως η υδροκήλη και η κύστη 
σπερματικού τόνου χρήζουν λιγότερο παρεμβατικής αντιμετώπισης, καθώς υποχωρούν αυτόματα σε μεγάλο ποσοστό 
ως την ηλικία των δύο ετών. Ο ανώδυνος χαρακτήρας μερικών καταστάσεων δεν αποτελεί σημείο εφησυχασμού και η 
διόγκωση βουβωνικής χώρας στα νεογνά πρέπει να διερευνάται άμεσα και διεξοδικά. 
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΑΑ157 
 
ΑΓΟΡΙ 4,5 ΕΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝ ΜΕ ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. 
 
Ιουλία Σιρίνα1, Ιωάννα Τάσσιου1,2, Άννα Ψυρροπούλου1, Καλλιόπη Τανού1, Ηλίας Γεωργιάδης1, Ιωάννης Ανδρέας Πίνας1, 
Βασίλειος Λιάκος1, Μαρίνα Βρούτση1, Βικτώρια Μουράτογλου1,  Βασιλική Κουτέ2, Αναστασία 
Αναστασίου_Κατσιαρδάνη1 

 
1. Γενικό Νοσοκομείο Βόλου "Αχιλλοπούλειο", Παιδιατρική Κλινική, Βόλος 
2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Παιδιατρική Κλινική, Λάρισα 
 
Εισαγωγή: Η μυϊκή δυστροφία Duchenne είναι το συχνότερο γενετικό  νευρομυϊκο νόσημα (1:3600 ζώντα-άρρενα 
νεογνά). Κληρονομείται φυλοσύνδετα-υπολειπόμενα (μεταλλάξεις  γονιδίου δυστροφίνης).  
Σκοπός: Η περιγραφή της περίπτωσης, για να ευαισθητοποιηθεί ο Γενικός-εξωτερικός, όσο και ο Νοσοκομειακός-
Παιδίατρος.  
Μέθοδος-Υλικό: Συνεκτιμήθηκε η κλινική/εργαστηριακή εικόνα του παιδιού. Εύκολη κόπωση, αυξημένα CPK, Ηπατικά 
ένζυμα. Ολοκληρώθηκε η διάγνωση με τη τεχνική MLPA (Multiplex Ligation_dependent probe Amplication),(ανίχνευση 
ελλείψεων και διπλασιασμών σε όλα τα εξόνια).  
Αποτελέσματα:  Το Δεκέμβριο 2019 ο ασθενής  παραπέμφθηκε από Εξωτερικο Παιδίατρο στο ΤΕΠ Παιδιατρικής 
ΑΓΝΒ,  λόγω αυξημένης τιμής CPK. Η νόσος άρχεται από έτους  με  αίσθημα κόπωσης (κατά τη βάδιση), διαλείποντος 
άλγους κάτω-άκρων, δυσκολία στην ανάβαση σκάλας. Επτά μέρες προ της προσκομιδής αναφέρεται εμπύρετο διάρκειας 
ενός 24ώρου (ρινίτιδα,φαρυγγαλγία). Στην εισαγωγή ήταν σε καλή γενική κατάσταση, απύρετο,  με ήπια υπερτροφία 
κνημών άμφω, χωρίς άλγος κατά την πίεση, Gowers sing (ηπίως θετικό). Από την ακρόαση καρδιάς, φύσημα 1-2/6. 
Εργαστηριακός έλεγχος: CPK (21.958 IU/l), LDH (1915 IU/l), SGOT (408 IU/l), SGPT (522 IU/l), U/S άνω κοιλίας: ήπια 
αυξημένο μέγεθος του ήπατος, καρδιολογικός έλεγχος: U/S και ΗΚΓ (κφ). Ο αντίστοιχος έλεγχος (CPK, SGOT, SGPT), 
γονέων: φυσιολογικός. Ο ασθενής ετέθη σε ενδοφλέβια ενυδάτωση, παρέμεινε στη  κλινική μία εβδομάδα με καλή γενική 
κατάσταση, απύρετος, αιμοδυναμικά σταθερός με σταδιακή βελτίωση του. Έλεγχος εξόδου (CPK=5465 IU/l, LDH= 871 
IU/l, SGOT= 141 IU/l, SGPT =280 IU/l ). Σε 7 ημέρες ο επανέλεγχος  ανέδειξε CPK (40.000 IU/l),LDH(2.849IU/l),SGOT 
(736 IU/l),SGPT(691 IU/l). Το παιδί παραπέμφθηκε στη παιδιατρική κλινική, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, 
για περαιτέρω έλεγχο, που ολοκληρώθηκε στο Νοσοκομείο/Παίδων,_Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο: συμβατός με 
δυστροφινοπάθεια (μυϊκή δυστροφία Duchenne).  
Συμπεράσματα: Η επιβεβαίωση της διάγνωσης, θα βοηθήσει αφ' ενός στη κατάλληλη διαχείριση του πάσχοντος 
παιδιού, αλλά  και προγεννητικά, για έγκαιρη και  πρώιμη παρέμβαση πρόληψη και θεραπεία. 
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΑΑ158 
 
STURGE-WEBER ΣΥΝΔΡΟΜΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ STATUS EPILEPTICUS ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΗ 
ΚΕΦΑΛΗΣ 
 
Ηλιάνα Γιαννικοπούλου1, Ελένη Στογιαννίδου1, Ουρανία Κελεσίδου1, Αδαμάντιος Κατερέλος1, Ανδρέας Ηλιάδης2, 
Πέτρος Ζαμπάκης2 

 
1  Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», Πάτρα 
2 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», Πάτρα 
 
Εισαγωγή: Το Sturge-Weber είναι ένα σπάνιο νευροδερματικό σύνδρομο το οποίο παρουσιάζει αγγειακές διαταραχές 
με συμμετοχή του δέρματος, του εγκεφάλου και/ή των οφθαλμών. Οι νευρολογικές εκδηλώσεις είναι πολύ συχνές με 
κυρίαρχα τις επιληπτικές κρίσεις, τα ημικρανικά επεισόδια και τα stroke-like επεισόδια τα οποία μπορούν να 
πυροδοτηθούν ή να επιδεινωθούν μετά από τραύμα της κεφαλής.  
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η ευαισθητοποίηση και η πρώιμη διάγνωση του SWS για την πρόληψη και έγκαιρη 
αντιμετώπιση της οξείας νευρολογικής παθολογίας.  
Υλικό: Νήπιο άρρεν 3 ετών, με ψυχοκινητική καθυστέρηση, παρουσίασε status epilepticus λίγες ώρες μετά από κάκωση 
της κεφαλής ενώ τα επόμενα 24ωρα ακολούθησαν μικρής διάρκειας επιληπτικά επεισόδια, εστιακού χαρακτήρα, και 
επιπλέον ο ασθενής παρουσίασε ημιπάρεση σώματος αριστερά. Απ’ την αντικειμενική του εξέταση διαπιστώθηκαν 
αγγειώματα με “απόχρωση δίκην κόκκινου κρασιού” (port-wine stains) στην κατανομή του οφθαλμικού κλάδου του 
τριδύμου δεξιά καθώς και στον κορμό και τα άκρα. Τα ευρήματα αυτά έθεσαν την υποψία για το Sturge-Weber 
Syndrome.  
Μέθοδος: Διενεργήθηκε άμεσα MRI εγκεφάλου, όπου διαπιστώθηκαν DVAs δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου, 
λεπτομηνιγγική ενίσχυση δεξιά και πάχυνση του δεξιού χοριοειδούς πλέγματος. Το ΗΕΓ ανέδειξε τοπική δυσρυθμία δεξιά, 
ενώ ο λοιπός εργαστηριακός και παρακλινικός έλεγχος δεν ανέδειξε παθολογία.  
Αποτέλεσμα: Με βάση την κλινική και ακτινολογική εικόνα που ήταν παθογνωμονικές, ετέθη η διάγνωση του 
συνδρόμου. Το παιδί προς διαχείριση των επεισοδίων σπασμών ετέθη σε διπλή αντιεπιληπτική αγωγή.  
Συμπεράσματα: Το SWS είναι μία σπάνια πάθηση που επηρεάζει κυρίων το ΚΝΣ. Η διαχείριση των σπασμών και των 
stroke-like επεισοδίων είναι το κλειδί για την πρόληψη της εξέλιξης της νευρολογικής βλάβης.  
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΑΑ159 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ CHIARI ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 
Χρονόπουλος Κωνσταντίνος, Καλλιόπη Πασσιά, Αικατερίνη Βουγιουκλάκη, Βασιλική Γκάτζου, Σταυρούλα Καδδίτη, 
Βικτωρία Τζορτζιώτη, Κωνσταντίνος Ζάχος, Τατιάνα Αλεξάνδροβα, Μαρία Τσάμπρα 
 
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η νόσος Chiari 1 χαρακτηρίζεται από προβολή της παρεγκεφαλίδας μέσω του ινιακού τρήματος. Συνήθως 
διαδράμει ασυμπτωματικά και διαγιγνώσκεται στην ενήλικο ζωή. Εφόσον δημιουργούνται πιεστικά φαινόμενα στον 
νευράξονα ή συνοδεύεται από συριγγομυελία, προκαλεί ποικιλία συμπτωμάτων.  
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού Chiari I σε βρέφος με ανεπαρκή αύξηση. 
Υλικό: Θήλυ βρέφος 9 μηνών προσκομίστηκε λόγω στασιμότητας βάρους από ηλικίας 2 μηνών. Αναφέρονται 
διαλείπουσα αποστροφή στη  σίτιση, έμετοι και θορυβώδης αναπνοή. Είχαν προηγηθεί πολλές αλλαγές γάλακτος και 
εκτιμήσεις από διάφορες υποειδικότητες. 
Μέθοδος: Στην επισκόπηση της σίτισης διαπιστωνόταν εναλλαγές ευχερούς σίτισης με συμπτώματα αποστροφής – 
πνιγμονής και εμέτων. Από την φυσική  εξέταση, προβλημάτισε η υποτονία της ασθενούς, τα αυξημένα τενόντια 
αντανακλαστικά κάτω άκρων και η διαλείπουσα ραιβοποδία. Διενεργήθηκαν Phμετρία και διάβαση πεπτικού χωρίς 
παθολογικά ευρήματα, ενώ απαιτήθηκε επαναληπτική δοκιμασία κατάποσης για να τεθεί η υποψία ασυνέργειας μυών 
κατάποσης. Επιπλέον έγινε γενετική εκτίμηση, χωρίς συμπέρασμα για χαρακτηριστικό συνδρομικό φαινότυπο. Μετά την 
απόφαση για θρέψη του παιδιού  με ρινογαστρική σίτιση, διενεργήθηκε MRI εγκεφάλου, που αποκάλυψε δυσπλασία 
Chiarri τύπου 1 με πίεση του στελέχους και συριγγομυελία. Προγραμματίστηκε χειρουργική διόρθωση της βλάβης.  
Συμπεράσματα: Παρότι δεν αποτελεί σύνηθες αίτιο στασιμότητας βάρους, σε περίπτωση συνηγορούντων ευρημάτων 
από το ιστορικό (σιελόρροια, πνιγμονή,  θορυβώδης αναπνοή, έμετοι κ.α) και τη νευρολογική εξέταση, η δυσπλασία 
Chiarri θα πρέπει να τίθεται στη διαφορική διάγνωση και να διερευνάται.  
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΑΑ160 
 
ΣΗΡΑΓΓΩΔΕΣ ΑΓΓΕΙΩΜΑ ΜΥΕΛΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙ 22 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΜΥΪΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
 
Άννα Ηλιοπούλου, Αναστασία Καραμούζα, Λήδα Ιατρίδου, Ευσταθία Κατσαρού, Χριστίνα Κάσσου, Ελένη Τσάπρα 
 
Ευρωκλινική Παίδων, Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Τα σηραγγώδη αγγειώματα της σπονδυλικής στήλης αποτελούν σπάνιες αγγειοδυσπλασίες του ΚΝΣ και 
αντιπροσωπεύουν το 1% των ενδομυελικών σπονδυλικών αλλοιώσεων στα παιδιά, με συχνότερη εντόπιση στη θωρακική 
μοίρα. Εκδηλώνονται με μυϊκή αδυναμία, άλγη, αισθητηριακές και ορθοκυστικές διαταραχές. Τα παιδιά συνήθως 
παρουσιάζουν οξεία νευρολογική επιδείνωση με σοβαρά κινητικά ελλείμματα. 
Σκοπός: Παρουσίαση νηπίου 22 μηνών με ταχέως επιδεινούμενη μυϊκή αδυναμία στο πλαίσιο αγγειοδυσπλασίας στην 
περιοχή του μυελικού κώνου. 
Υλικό: Θήλυ 22 μηνών προσκομίσθηκε λόγω δεκατικής πυρετικής κίνησης και χωλότητας βάδισης από 12ώρου. 
Μέθοδος: Αρχικά σημειώθηκαν φυσιολογικά τενόντια αντανακλαστικά άμφω, μικροκηλιδώδες μη αιμορραγικό εξάνθημα 
πελμάτων και απουσία μηνιγγικών σημείων. Στο ρινικό επίχρισμα ανιχνεύθηκε adenovirus/rhinovirus/enterovirus(PCR), 
με ήπια αύξηση δεικτών φλεμονής και CPK. Το υπερηχογράφημα ισχίων-γονάτων ήταν φυσιολογικό. Κατά το δεύτερο 
24ωρο διαπιστώθηκε εμπύρετο έως 38.5οC με κλινική επιδείνωση χαρακτηριζόμενη από αδυναμία βάδισης-στήριξης κάτω 
άκρων, κορμικό τρόμο στην καθιστή θέση, επίσχεση ούρων και νωθρά τενόντια αντανακλαστικά. Κατά τη νευρολογική 
εκτίμηση συνεστήθη διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης και απεικονιστικού ελέγχου προς διερεύνηση λοίμωξης 
ΚΝΣ, περιφερικής πολυνευρίτιδας(Guillain-Barré) και χωροκατακτητικής εξεργασίας. 
Αποτελέσματα: Το ΕΝΥ ανέδειξε πλειοκύττωση με λεμφοκυτταρικό τύπο και αυξημένο λεύκωμα, ενώ η καλλιέργεια 
ήταν στείρα, η PCR αρνητική και η MRI εγκεφάλου χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. Στην MRI σπονδυλικής στήλης 
απεικονίσθηκε αιμορραγική αλλοίωση στην περιοχή του μυελικού κώνου, συμβατή με αγγειακή δυσπλασία με πιθανότερη 
τη διάγνωση σηραγγώδους αγγειώματος με χρόνια αιμορραγικά στοιχεία και συνυπάρχουσα φλεβική ανωμαλία. 
Συμπεράσματα: Τα σηραγγώδη αγγειώματα της σπονδυλικής στήλης, αν και σπάνια στα παιδιά, απαιτούν έγκαιρη 
κλινική υποψία και άμεσο απεικονιστικό έλεγχο. H MRI είναι η εξέταση εκλογής ενώ η αγγειογραφία συχνά δεν είναι 
διαγνωστική. 
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΑΑ161 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΡΕΦΟΥΣ 4 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΜΕΛΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ 
ΣΠΑΣΜΩΝ 
 
Νικολέττα Καπούνη1, Στέλλα Μούσκου2, Κωνσταντίνα Πατούνη1, Μερσύνη Μαυρίκου1, Δημήτριος Δελής1 
 

1. Α’ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα 
2. Νευρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα 

  
Εισαγωγή: Η οζώδης σκλήρυνση είναι μία σπάνια νευροδερματική γενετική νόσος Kληρονομείται με αυτοσωμικό 
επικρατητικό τρόπο, με de novo μεταλλάξεις στο 80% των περιπτώσεων. Αφορούν τα γονίδια TSC1 και TSC2, 
δημιουργώντας αμαρτώματα στο δέρμα και τον εγκέφαλο, ενώ μπορεί να προσβληθούν η καρδιά, οι νεφροί, οι 
πνεύμονες και οι οφθαλμοί. Η διάγνωση τίθεται με κλινικά κριτήρια και επιβεβαιώνεται με γενετικό έλεγχο. 
Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης βρέφους 4 μηνών με οζώδη σκλήρυνση. 
Παρουσίαση Περιστατικού: Βρέφος θήλυ 4 μηνών προσκομίζεται λόγω αναφερόμενων επεισοδίων 
επαναλαμβανόμενων κινήσεων άνω άκρων-εναγκαλισμού από 6ημέρου. Πρόκειται για το 1ο παιδί φαινοτυπικά υγιών 
γονέων με  ελεύθερο περιγεννητικό ιστορικό και άριστη ψυχοκινητική ανάπτυξη. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν 
πολλαπλές υπομελανωτικές κηλίδες. Με πιθανή διάγνωση την οζώδη σκλήρυνση, διενεργήθηκε αρχικά υπερηχογράφημα 
εγκεφάλου, όπου ανευρέθηκαν αρκετά υποεπενδυματικά ηχογενή οζίδια, τα οποία επιβεβαιώθηκαν με την MRI 
εγκεφάλου. Η οφθαλμολογική, η καρδιολογική εξέταση και το υπερηχογράφημα κοιλίας ήταν χωρίς παθολογικά 
ευρήματα. Το ΗΕΓ ήταν παθολογικό με εστιακή παροξυντική δραστηριότητα. Το βρέφος ετέθη σε αγωγή με 
βιγαμπατρίνη με άμεση διακοπή των επεισοδίων και βελτίωση του ΗΕΓ. Με βάση την παρουσία 2 μειζόνων κριτηρίων 
ετέθη η κλινική διάγνωση της οζώδους σκλήρυνσης. Η γενετική ανάλυση εκκρεμεί.  
Συμπεράσματα: Οι βρεφικοί σπασμοί είναι το πιο συχνό νευρολογικό σύμπτωμα της οζώδους σκλήρυνσης. Οι 
υπομελανωτικές κηλίδες (≥3, διαμέτρου ≥5mm) και τα υποεπενδυματικά οζίδια ανήκουν στα μείζονα κριτήρια διάγνωσής 
της. Η πρώιμη και επιθετική θεραπεία σχετίζεται με καλύτερο νευροαναπτυξιακό αποτέλεσμα και έλεγχο της ανθεκτικής 
μορφής επιληψίας. Η βιγαμπατρίνη αποτελεί τη θεραπεία πρώτης εκλογής, ενώ το ΗΕΓ τον ακρογωνιαίο λίθο της 
παρακολούθησης των ασθενών. 
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΑΑ162 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΓΟΡΙΟΥ 10 ΕΤΩΝ ΜΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 
ΘΑΛΑΜΟ KAI ΘΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ SARS-COV2 
 
Παρθένα Καριπίδου1, Ελένη Δομουζόγλου1, Αντώνιος Βλάχος1, Νικολέτα Μπέσκα1, Βασίλειος Ξύδης1, Αλέξανδρος 
Μάκης1, Ιλιάδα Νάκου1, Αικατερίνη Σιώμου1,  
 
1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
 
Εισαγωγή: Η επίπτωση ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΙΕΕ) σε παιδιά είναι 1-6/100.000 ανά έτος με συχνότερη 
εμφάνιση στους άρρενες. Η κλινική εικόνα και τα αίτια ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης.  
Σκοπός: Η περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού με ΙΕΕ στον αριστερό θάλαμο.  
Υλικά και μέθοδος: Άρρεν 10 ετών διακομίσθηκε λόγω αιμωδίας σε δεξί οφθαλμό, βραχίονα και κνήμη από 7ώρου. 
Συνοδά εμφάνιζε απώλεια όρασης και δυσχερή ομιλία διάρκειας μίας ώρας με αυτόματη ύφεση. Διενεργήθηκε εκτενής 
εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος. 
Αποτελέσματα: Αντικειμενικά εμφάνιζε αυξημένη αρτηριακή πίεση, ήπια ευαισθησία υπογαστρίου, αιμωδίες ΔΕ 
οφθαλμού, βραχίονα και κνήμης χωρίς υπαισθησία χωρίς λοιπά νευρολογικά ευρήματα. Εργαστηριακός έλεγχος και 
βυθοσκόπηση χωρίς παθολογικά ευρήματα. Έλεγχος θρομβοφιλίας αρνητικός. Υπέρηχος καρδιάς και bubble study, 
αρνητικά. Έλεγχος λιπιδαιμικού προφίλ ανέδειξε αυξημένη χοληστερόλη, LDL και Λιποπρωτείνη Α: 85.9 mg/dl (Φ.Τ. 
<30). Τίτλος αντισωμάτων για SARS-COV2, 1270 AU/ml (αρνητικά <50). 
Στην MRI και MRA εγκεφάλου εμφάνισε ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις στον αριστερό θάλαμο. Στον υπέρηχο κοιλίας 
παρατηρήθηκαν διογκωμένοι μεσεντέριοι λεμφαδένες, ο μεγαλύτερος με διάμετρο έως 0,7 εκ. Στο Holter πίεσης 
σημειώθηκε ήπια αύξηση της συστολικής ΑΠ κατά την νύχτα (110mmHg με Φ.Τ. <101mmHg). Στο Τriplex καρωτίδων, 
και σπονδυλικών αρτηριών σημειώθηκαν αυξημένες ροές. Το Τriplex νεφρικών αγγείων ήταν φυσιολογικό.  
Τέθηκε σε αγωγή με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη για 8 ημέρες και ακολούθως με ακετυλοσαλικυλικό οξύ. Η 
αρτηριακή του πίεση σταδιακά αποκαταστάθηκε στο φυσιολογικό. 
Συμπεράσματα: Τα μοναδικά ευρήματα στον 10 ετών ασθενή μας με ΙΕΕ ήταν τα αυξημένα αντισώματα έναντι SARS-
COV2 και η αυξημένη Λιποπρωτείνη Α στον ορό. Η τελευταία συνδέεται με εμφάνιση τέτοιων επεισοδίων συχνότερα σε 
ενήλικες. 
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΑΑ163 
 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ GUILLAIN-BARRΕ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΤΑΞΙΑ 
 
Ουρανία Κελεσίδου

1
, Αδαμάντιος Κατερέλος

1
, Ελένη Στογιαννίδου

1 
, Ηλιάνα Γιαννικοπούλου

1
,  

Μαρία Ηλιοπούλου
1 

 
1
Παιδιατρική Κλινική, Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών 

 
Εισαγωγή: Το σύνδρομο Guillain–Barré είναι ένα αυτοάνοσο, νευρολογικό νόσημα, με συχνότητα εμφάνισης 1 με 2 
:100.000.Τα συμπτώματα είναι αδυναμία και αιμωδία κάτω άκρων, σταδιακά επιδεινούμενα προς τα άνω άκρα καθώς 
και παράλυση των αναπνευστικών μυών. Η ακριβής αιτία του συνδρόμου δεν είναι γνωστή. Συχνά έχει προηγηθεί 
λοίμωξη, ιδίως του αναπνευστικού ή του γαστρεντερικού συστήματος. Η θεραπεία είναι φαρμακευτική (γ-σφαιρίνη) και 
συνήθως η έγκαιρη διάγνωση συνεπάγεται καλή πρόγνωση. 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η επαγρύπνηση για την πρώιμη διάγνωση του Guillain–Barré, σε ασθενείς με 
νευρολογική σημειολογία κάτω άκρων.  
Υλικό: Κορίτσι 6 ετών προσκομίζεται λόγω αναφερόμενης διαταραχής της βάδισης, ως επί αταξίας από τριημέρου. Δεν 
αναφέρεται εμπύρετο, αδυναμία ή άλλα συνοδά. Δεν αναφέρει ιστορικό πρόσφατης λοίμωξης. Κατά την φυσική εξέταση 
δεν ανευρέθη μυϊκή αδυναμία, αλλά τα τενόντια αντανακλαστικά των κάτω άκρων ήταν κατηργημένα άμφω. 
Μέθοδος: Εισαγωγή στην Π/Δ κλινική για περαιτέρω διερεύνηση. Διενεργήθηκε εργαστηριακός έλεγχος, ορθοπεδική 
εκτίμηση, υπέρηχος ισχίων και γονάτων, μαγνητική εγκεφάλου (χωρίς παθολογικά ευρήματα). Λόγω επιμονής των 
συμπτωμάτων διενεργήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση: κύτταρα=3/mm3, Λεύκωμα=214mg/dl, Γλυκόζη=64mg/dl, 
Iολογικός έλεγχος αρνητικός , IgG index=0,661. 
Αποτέλεσμα: Ετέθη η διάγνωση του Guillain–Barré, χορηγήθηκε πενθήμερο σχήμα με γ-σφαιρίνη. Παρουσίασε 
σταδιακή βελτίωση της κλινικής της εικόνας. Εξέρχεται με οδηγίες για φυσιοθεραπείες και  νευρολογική παρακολούθηση. 
Συμπέρασμα :Το σύνδρομο Guillain–Barré είναι μια σπάνια κατάσταση στα παιδιά , παρ’όλα αυτά , όταν υπάρχει 
νευρολογική σημειολογία από τα κάτω άκρα, θα πρέπει να διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος προς αποκλεισμό του, 
ώστε να τεθεί έγκαιρα η διάγνωση και θεραπεία και να προληφθούν οι απώτερες επιπλοκές . 
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΑΑ164 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 
 
Ελένη Κόκκου1, Διονύσιος Καρακαϊδός1, Ζλάτκα Νικητάκη1, Αλεξία Μάλλιου1, Ευαγγελία Καλογιάννη 1, Κωνσταντίνα 
Σελιώνη 1, Σουλτάνα Γεώργα 1, Παρασκευή Ζώση 1 

 
1.Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα 
 
Εισαγωγή Η κεφαλαλγία αποτελεί συχνή αιτία προσέλευσης στα παιδιατρικά επείγοντα. Κυρίως οφείλεται  σε 
πρωτοπαθή αίτια (ημικρανία-κεφαλαλγία τύπου τάσης) ή δευτεροπαθώς λόγω εμπυρέτου. Μόνο 1% σχετίζεται με 
σοβαρή ενδοκράνια παθολογία που απαιτεί άμεση παρέμβαση. 
Σκοπός Παρουσίαση περιστατικού κεφαλαλγίας-εγκεφαλικής αιμορραγίας 
Υλικό-Μέθοδος Έφηβη 11 ετών  προσήλθε λόγω αναφερόμενης κεφαλαλγίας αριστερά οπισθοβολβικά από 
πενθημέρου δύσκολα υφιέμενη με αναλγητικά. Το 1Ο  24ώρο αναφέρει 3-4 επεισόδια ρουκετοειδών εμέτων και θ=370 
C με ήπια ενόχληση στο φως. 
Aτομικό ιστορικό- επεισόδια σωματομετατροπής  με παρακολούθηση από παιδοψυχολόγο. 
Οικογενειακό ιστορικό- μητέρα με επεισόδια ημικρανίας 
Αδρή νευρολογική εξέταση κφ ,με καλό προσανατολισμό σε χώρο και χρόνο, GCS 15/15.Στο 10 24 της νοσηλείας 
εμφάνισε μετά την αφύπνιση συγχυτικό επεισόδιο με λεκτική αφασία, αδυναμία βλεμματικής επαφής και 
επαναλαμβανόμενες στοματικές κινήσεις. Ήταν αποπροσανατολισμένη στο χώρο και χρόνο και ανταποκρινόταν μόνο σε 
επώδυνα ερεθίσματα με απόσυρση μέλους. 
Αποτελέσματα Λόγω της επιδείνωσης των συμπτωμάτων, έγινε επείγουσα MRA/ΜRI εγκεφάλου όπου διαπιστώθηκε 
ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος και αντιμετωπίστηκε από Ν/Χ κλινική. 
Συμπεράσματα Ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να γνωρίζει  τα σημεία της απειλητικής  κεφαλαλγίας (παθολογική 
νευρολογική εξέταση, επηρεασμένο νοητικό επίπεδο και εστιακή  νευρολογική σημειολογία, έμετος, πόνος που αφυπνίζει 
το παιδί, πρόσφατη και σοβαρή κεφαλαλγία (λιγότερο από 6 μήνες), αλλαγή τύπου κεφαλαλγίας και επιδείνωση,  
συστηματική νόσος, έλλειψη  ιστορικού ημικρανίας) και να μην διστάζει να προχωρά σε απεικονιστικό έλεγχο με MRI ή 
CT   εγκεφάλου αν υπάρχει ένδειξη ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα επικίνδυνες εγκεφαλικές παθολογίες . 
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΑΑ165 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕ ΣΠΑΣΜΟΥΣ ΕΠΙ ΠΥΡΕΤΟΥ, ΑΤΑΞΙΑ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΛΟΓΟΥ 
 
Φωτεινή Μισούλη 1, Στέλλα Μούσκου 2, Βασιλική Zιάκα 2 , Κωνσταντίνα Κοσμά 3, Αναστασία Κορώνα 2 , Αικατερίνη 
Οικονομοπούλου 1, Ανδριανή Βαζαίου1 

 
1Α’ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα 
2.Νευρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα  
3Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία", Αθήνα  
 
Εισαγωγή: Το σύνδρομο Phelan - McDermid ( σύνδρομο  μικροελλείμματος 22q13) αποτελεί σπάνια και σοβαρή 
γενετική πάθηση, η οποία οφείλεται σε έλλειμμα στην άκρη του χρωμοσώματος 22, στην περιοχή 22q13 ή σε μεταλλάξεις 
στο γονίδιο SHANK3 του χρωμοσώματος 22 και κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατητικό τρόπο.  
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού αγοριού 3 ετών με Phelan-McDermid σύνδρομο 
Άρρεν 2 1/2  ετών με καθυστέρηση λόγου, εισάγεται λόγω επιλεγμένων πυρετικών σπασμών. Πρόκειται για το 3ο παιδί 
φαινοτυπικά υγιών γονέων, τελειόμηνο με  ομαλή περιγεννητική περίοδο. Από την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε 
μικροκεφαλία (ΠΚ<3ηΕΘ), σοβαρή ψυχοκινητική καθυστέρηση  (απουσία λόγου, δεν κατανοεί/εκτελεί εντολές) και 
αστάθεια βάδισης. Η MRI εγκεφάλου ανέδειξε ατροφία μεσολοβίου, το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα βραδυρρυθμία .Ο 
γενετικός έλεγχος του γονιδίου SCN1A ήταν αρνητικός και ο μεταβολικός έλεγχος (αίμα, ούρα, ΕΝΥ) ,η καρδιολογική 
εκτίμηση, ο οφθαλμολογικός και ακουολογικός έλεγχος δεν ανέδειξαν ιδιαίτερα ευρήματα. Διαπιστώθηκε γλυκόζη ΕΝΥ 
48mg/dl (λόγος γλυκόζης ΕΝΥ/αίμα 0.47) .Για περαιτέρω διερεύνηση στάλθηκε γενετικός έλεγχος με panel γονιδίων 
επιληψίας (Beyond Pediatric Epilepsy panel Plus) ,όπου διαπιστώθηκε ετερόζυγο έλλειμμα του χρωμοσώματος 
22q13,εύρημα συμβατό με το σύνδρομο Phelan-McDermid . Τα συχνότερα χαρακτηριστικά του συνδρόμου 
περιλαμβάνουν υποτονία σε νεογνά, αναπτυξιακή καθυστέρηση ,αυτιστική συμπεριφορά ,σπασμούς ,επιτάχυνση 
σωματικής ανάπτυξης , σοβαρή καθυστέρηση ή απουσία ανάπτυξης λόγου και παλινδρόμηση . Συνυπάρχουν ήπια 
δυσμορφία χαρακτηριστικά , δολιχοκεφαλία και γαστρεντερολογικές διαταραχές. Απεικονιστικά τα άτομα αυτά έχουν σε 
μεγαλύτερη συχνότητα αραχνοειδείς κύστες ,διεύρυνση των κοιλιών και ατροφία μεσολοβίου. 
Συμπεράσματα: Η διενέργεια γενετικού ελέγχου σε παιδιά με επιληψία και ψυχοκινητική καθυστέρηση είναι απαραίτητη  
για τον καθορισμό της διάγνωσης  και  παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την πρόγνωση των ασθενών αυτών 
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΑΑ166 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΡΡΕΝΟΣ ΝΗΠΙΟΥ 17 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΨΚΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΟΛΥΜΙΚΡΟΓΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ MRI ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ 
TUBB2B 
 
Παγουρδάκης Δημήτριος1, Κορώνα Αναστασία2 , Ιωάννα-Ραχήλ Συνοδινού-Traeger3 , Μαρινάκης Νικόλαος3 , 
Μακρυθανάσης Περικλής3 , Θεοδώρα Μπαχού1 

 

1 Α’ Παιδιατρική Κλινική Γ.Π.Ν.Α. «Π. & Α. Κυριακού» , Αθήνα 
2 Νευρολογικό Τμήμα Γ.Π.Ν.Α. «Π. & Α. Κυριακού» , Αθήνα 
3 Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Π.Α «Η Αγία Σοφία» , Αθήνα  
 
Εισαγωγή: Το γονίδιο TUBB2B ( tubulin , beta 2B class IIb) , κωδικοποιεί μία εκδοχή της β-τουμπουλίνης , μιας 
πρωτεΐνης συστατικού των μικροσωληνίσκων, δομών που απαρτίζουν τον κυτταροσκελετό. Η συγκεκριμένη εκδοχή της 
β-τουμπουλίνης βρίσκεται κυρίως στον εγκέφαλο. Στα νευρικά κύτταρα οι μικροσωληνίσκοι  είναι υπεύθυνοι για την 
νευρωνική μετανάστευση. H πολυμικρογυρία είναι μια διαταραχή στην ανάπτυξη του εγκεφάλου όπου παρατηρείται 
αυξημένη ελίκωση του φλοιού και θεωρείται ότι συμβαίνει κατά τη νευρωνική μετανάστευση στην όψιμη εμβρυϊκή 
περίοδο.  
Σκοπός: H περιγραφή ενός σπάνιου περιστατικού με μετάλλαξη στο γονίδιο TUBB2B σε παιδί με εικόνα πολυμικρογυρίας 
στην MRI εγκεφάλου  
Περιγραφή περιστατικού: Νήπιο άρρεν 17 μηνών προσκομίστηκε λόγω δυσκολίας διαχείρισης των υγρών po , με 
επεισόδια πνιγμονής από 2 μηνών και καθυστέρηση στην έναρξη του λόγου και της βάδισης  ( δεν μιλούσε , στεκόταν 
και βάδιζε με υποστήριξη) . Έγινε MRI εγκεφάλου η οποία ανέδειξε εικόνα αμφοτερόπλευρης πολυμικρογυρίας γύρω 
από τις πλάγιες εγκεφαλικές σχισμές (perisylvian polymicrogyria)  και διεύρυνση του υπερσκηνιδιακού κοιλιακού 
συστήματος. Εστάλη έλεγχος για μεταβολικά νοσήματα και λοίμωξη CMV ο οποίος ήταν αρνητικός. Έγινε ΗΕΓ χωρίς 
παθολογικά ευρήματα. Τέλος εστάλη WES (whole exon sequencing ) στο οποίο ανευρέθη de novo μετάλλαξη ( 
c.776C>T) στο γονίδιο TUBB2B με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο κληρονόμησης.  
Συμπέρασμα: Οι διαταραχές σίτισης στα παιδιά μπορεί να μην οφείλονται αμιγώς στο πεπτικό , και πρέπει να εγείρουν 
την υποψία νευρολογικού νοσήματος όπως η πολυμικρογυρία,  η οποία πλέον έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με μεταλλάξεις 
στο γονίδιο TUBB2B.  
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΑΑ167 
 
ΤPM 2 ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ 
 
Μαρία Σταυροπούλου1, Ελευθερία Κόκκινου2, Ευαγγελία Λυκοπούλου1, Αγγελική Μουδάκη1, Maria- Roser Pons2, 
Κωνσταντουλάκης Παντελής3, Ελισσάβετ Γεωργιάδου1 

 

1A’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
2Μονάδα Παιδονευρολογίας A’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», 
Αθήνα 
3 Γενότυπος Α.Ι.Ε. 
 
Εισαγωγή: Οι περισσότερες συγγενείς μυοπάθειες χαρακτηρίζονται από εμφάνιση μυϊκής αδυναμίας και υποτονίας στην 
βρεφική ζωή. Οι σχετιζόμενες με το γονίδιο TPM2 περιλαμβάνουν μυοπάθειες όπως CAP τύπου 2 και Nemaline τύπου 4 
οι οποίες κληρονομούνται με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο. Χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερο φαινότυπο με προεξάρχουσα 
συμπτωματολογία τις διαταραχές της βάδισης και τις προοδευτικές συγκάμψεις διατηρώντας φυσιολογικά επίπεδα 
κρεατινικής κινάσης (CK) στο πλάσμα. 
Σκοπός: Περιγράφεται αγόρι με χρόνια δυσκοιλιότητα, δακτυλοβασία και εξελισσόμενες συγκάμψεις  
Υλικό- Μέθοδος:  Αγόρι 91/2 ετών παραπέμπεται προς αντιμετώπιση χρόνιας δυσκοιλιότητας και ενκόπρισης από 
εβδομάδας. Παράλληλα, αναφέρεται προοδευτική δακτυλοβασία από 2ετίας. 
Πρόκειται για αγόρι με φυσιολογική νοημοσύνη, δυσμορφικά χαρακτηριστικά προσώπου,  περιορισμός στη διάνοιξη του 
στόματος, δυσκαμψία ΟΜΣΣ, αγκώνων, ώμων, ποδοκνημικών με φυσιολογικό μυϊκό τόνο, ομότιμη  έκλυση τενόντιων 
αντανακλαστικών και  φυσιολογικά επίπεδα κρεατινικής κινάσης (CK). 
Ανάλογος φαινότυπος με δυσκαμψία ΣΣ και μειωμένη διάνοιξης στόματος περιγράφεται στη μητέρα και τη μητρική 
γιαγιά.  
Αποτελέσματα: Ο ασθενής υποβλήθηκε σε υψηλούς υποκλυσμούς και έλαβε υπακτική αγωγή με ύφεση της 
συμπτωματολογίας. 
Παράλληλα, διενεργήθηκε  Clinical Exome Sequencing για μυοπάθειες, ο οποίος ανέδειξε σε ετεροζυγωτία παθογόνο 
μετάλλαξη στο γονίδιο TPM2 c.20_22del p(Lys7del), εύρημα συμβατό με TPM2 μυοπάθεια κληρονομούμενη με  
αυτοσωμικό επικρατή τρόπο. To TPM2 γονίδιο κωδικοποιεί τη β-τροπομυοσίνη, πρωτεΐνη που εκφράζεται σε όλες τις 
σκελετικές μυϊκές ίνες με χαμηλή έκφραση στον καρδιακό μυ. 
Η θεραπεία είναι συμπτωματική και υποστηρικτική υπό διεπιστημονική παρακολούθηση.  
Συμπεράσματα: Η συσχέτιση του ατομικού, οικογενειακού ιστορικού με την λεπτομερή αντικειμενική εξέταση 
αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στην προσέγγιση του παιδιατρικού ασθενή.  
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Θεματική Κατηγορία: Νευρολογία 
 
ΑΑ168 
 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ KOOLEN DE VRIES ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΠΟΤΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 
Ελένη Τσοτρίδου1, Βασιλική Μιχαηλίδου1, Μαρία Ιωαννίδου1, Βάη Δουλιόγλου1, Μαρία Στάμου1, Στυλιανή Φιδάνη1, 
Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου1, Ευάγγελος Παύλου1 

 

1. Β΄ Παιδιατρική Κλινική  ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη. 
 
Εισαγωγή: Η διαφορική διάγνωση της συγγενούς υποτονίας είναι ευρεία και περιλαμβάνει παθήσεις ττου κεντρικού 
αλλά και του περιφερικού κινητικού νευρώνα. 
Σκοπός: Περιγράφουμε την περίπτωση ενός βρέφους 5 μηνών με συγγενή υποτονία που διαγνώστηκε με σύνδρομο 
Koolen de Vries. 
Υλικό-Μέθοδος: Βρέφος 5 μηνών προσκομίστηκε λόγω γενικευμένης υποτονίας και ήπιας μυϊκής αδυναμίας με 
φυσιολογικά εκλυόμενα τενόντια και απόντα αρχέγονα αντανακλαστικά. Πρόκειται για μικρό για την ηλικία κύησης 
νεογνό με υπολειπόμενη ενδομήτρια αύξηση και ιστορικό κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης με υποτροπιάζουσες 
ουρολοιμώξεις, λαρυγγομαλάκυνσης και μεσοκοιλιακής επικοινωνίας.  Παράλληλα, διαπιστώθηκαν δυσμορφικά 
χαρακτηριστικά (χαμηλή πρόσφυση ώτων, προωτιαίο έπαρμα δεξιά, ανάστροφες βλεφαρικές σχισμές, επίκανθος, 
υπερτελορισμός, θολωτή υπερώα, ήπια εισολκή θηλών, εφίππευση δακτύλων άκρων ποδών άμφω). Η κλινική εικόνα 
ήταν συμβατή με κεντρικού τύπου υποτονία και ο εργαστηριακός έλεγχος απέκλεισε λοίμωξη, ηλεκτρολυτικές ή 
μεταβολικές διαταραχές. Ο απεικονιστικός έλεγχος με υπερηχογράφημα εγκεφάλου και κοιλίας και η οφθαλμολογική 
εκτίμηση δεν ανέδειξαν παθολογικά ευρήματα. 
Αποτελέσματα: Ο γενετικός έλεγχος με μοριακό καρυότυπο ανέδειξε ετερόζυγο έλλειμμα στο μακρό βραχίονα του 
χρωμοσώματος 17 (17q21.31) μεγέθους περίπου 500 kbp, οπότε τέθηκε η διάγνωση Koolen de Vries, συνδρόμου 
χαρακτηριζόμενου από ψυχοκινητική καθυστέρηση, υποτονία, επιληψία και διαταραχές του ουροποιογεννητικού, του 
καρδιαγγειακού και των οφθαλμών. 
Συμπεράσματα: Το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, καθώς και η λεπτομερής κλινική εξέταση παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη διάκριση μεταξύ κεντρικής και περιφερικής αιτιολογίας υποτονίας. Επιπλέον, η ενσωμάτωση της κλινικής 
γενετικής στην καθημερινή ιατρική πράξη και η αξιοποίηση των συγχρόνων εργαλείων της μοριακής βιολογίας 
συμβάλλουν όχι μόνο στην έγκαιρη διάγνωση, ώστε να διαμορφωθεί το πλάνο παρακολούθησης αλλά και στην παροχή 
γενετικής συμβουλευτικής στις οικογένειες των μικρών ασθενών. 
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Θεματική Κατηγορία: Νεφρολογία 
 
ΑΑ169 
 
ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ESBL(+) ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
 
Μαρία Βασιλοπούλου, Μενέλαος Οικονομόπουλος, Νικολία Κωτσάκη, Αλεξάνδρα Χριστακοπούλου, Αλεξάνδρα 
Κορωνιώτη, Θεοδώρα Δανίδη, Γεώργιος Αλλαγιάννης, Ελένη Παπαδοπούλου,  Μαρία Αναστασοπούλου 
 
Γενικό Νοσοκομείο Πύργου Ηλείας 
 
Εισαγωγή: Οι ουρολοιμώξεις στα παιδιά που οφείλονται σε εντεροβακτηριοειδή παθογόνα που παράγουν β-λακταμάσες 
εκτεταμένου φάσματος (ESBL) συναντώνται όλο και συχνότερα παγκοσμίως, δημιουργώντας θεραπευτικά διλήμματα. 
Σκοπός: Η διερεύνηση του επιπολασμού, των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών, των πιθανών προδιαθεσικών 
παραγόντων και των θεραπευτικών επιλογών των ουρολοιμώξεων από εντεροβακτηριοειδή με φαινότυπο ESBL. 
Υλικό-Μέθοδος: Ανασκοπήθηκαν 47 φάκελοι παιδιών ηλικίας 2 μηνών έως 16 ετών που νοσηλεύτηκαν λόγω 
ουρολοίμωξης στην Κλινική κατά τα έτη 2020 και 2021. Η λήψη καλλιέργειας ούρων έγινε με την ενδεδειγμένη για κάθε 
ηλικία μέθοδο. 
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 14(29,8%) θετικές καλλιέργειες ούρων από βακτήρια ESBL(+) προερχόμενες από 10 
ασθενείς (2 ασθενείς νοσηλεύτηκαν 3 φορές ο καθένας λόγω ουρολοίμωξης) και η κατανομή των φύλων αφορούσε 8 
θήλεα/2 άρρενα. Η διάμεση τιμή ηλικίας είναι 7,7 μήνες. Προηγούμενα επεισόδια ουρολοίμωξης αναφέρονται στο 50% 
των περιπτώσεων, ενώ στο 43% λήψη αντιβιοτικών εντός 3μήνου. Υψηλού βαθμού ΚΟΠ (≥3ου βαθμού) παρατηρήθηκε 
στο 50% των παιδιών με ουρολοίμωξη από ESBL(+) [έναντι 17% αυτών με ESBL(-)] εκ των οποίων 2 παιδιά βρίσκονταν 
ήδη υπό χημειοπροφύλαξη με κεφαλοσπορίνη β’ γενιάς. Απ’ τα 14 ESBL(+) μικρόβια 11(79%) αφορούσαν E.coli, 
Klebsiella pneumoniae 2(14%) και Enterobacter aerogenes 1(7%). Η ανθεκτικότητα των ESBL(+) παθογόνων αγγίζει 
τα εξής ποσοστά: Κεφουροξίμη 93%, Κεφτριαξόνη 93%, Αμινογλυκοσίδες 7%, ενώ η ευαισθησία στις Καρβαπενέμες το 
100%. 
Συμπεράσματα: Η απομόνωση ESBL(+) μικροβίων, με πρωτεύοντα τα στελέχη E.coli, ως αιτία ουρολοίμωξης στην 
παιδική ηλικία καθίσταται ολοένα και συνηθέστερη. Η βρεφική ηλικία (<12 μηνών), το ιστορικό προγενέστερης 
ουρολοίμωξης, η προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών και το υπόστρωμα ΚΟΠ πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν στην αρχική 
θεραπευτική αντιμετώπιση.   
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Θεματική Κατηγορία: Νεφρολογία 
 
ΑΑ170 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 
 
Δέσποινα Τράμμα, Νικόλαος Γκιουρτζής, Παναγιώτα Καρανάνου, Παρασκευή Παναγοπούλου, Ολγα Βαμπερτζή, Σοφία 
Μαρκίδου, Ευφημία Παπαδοπούλου-Αλατάκη, Ελισάβετ Βακουφτσή, Μαρία Καυγά, Αννα Φραγκουλίδου, Αγνή Γλαβά, 
Ευαγγελία Δεσλή, Θεοδώρα Δελαπόρτα, Μαρία Μουτάφη, Μαρία Ντουμπάρα, Κωνσταντίνος  Χειράκης, Αριστείδης 
Χριστακόπουλος, Μαρία Φωτουλάκη, Κυριακή Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου  
 
Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή.  Με την επικράτηση της παραλλαγής Ομικρον covid19, οι νοσηλείες των παιδιών αυξήθηκαν αλλά η 
σοβαρότητα της νόσου αμβλύνθηκε. Η μελέτη μας αφορά παιδιατρικούς ασθενείς που νοσηλεύθηκαν χωρίς σοβαρά 
προβλήματα του κατώτερου αναπνευστικού. 
Σκοπός. Η  καταγραφή των ηλεκτρολυτικών διαταραχών και της νεφρικής λειτουργίας σε παιδιά (0-16 ετών) που 
νοσηλεύτηκαν με λοίμωξη COVID-19  και η συσχέτισή τους με επιπλοκές από άλλα συστήματα 
Υλικό- Μέθοδοι. Μελετήθηκαν 103 ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 (57 αγόρια),που νοσηλεύτηκαν σε τριτοβάθμια 
Παιδιατρική Κλινική (Φεβρουάριος 2021-Φεβρουάριος 2022). Οι 49/103 (48%)  ήταν <12 μηνών. 
Αποτελέσματα. Οι 37/103 (36%) είχαν υπονατριαιμία (Na<135 mmol/L). Τα επίπεδα καλίου ήταν φυσιολογικά σε 
όλους τους ασθενείς. Οι ασθενείς με υπονατριαιμία ήταν κυρίως βρέφη κάτω των 12 μηνών (25/37). Ηπια έκπτωση της 
νεφρικής λειτουργίας βρέθηκε σε 37 ασθενείς(36%), στο 50% των ασθενών με υπονατριαιμία και στο 27% των ασθενών 
με φυσιολογικούς ηλεκτρολύτες. Από τους 11 ασθενείς με πνευμονία (όλοι > 12 μηνών) οι τρείς(27%) είχαν 
υπονατριαιμία, ενώ από τους υπόλοιπους ασθενείς ηλικίας > 12 μηνών με υπονατριαιμία  3/12 παρουσίασαν συγκοπτικό 
επεισόδιο, 1/12 επιληπτικές κρίσεις και οι 4/12 γαστρεντερικά συμπτώματα.  
Η μέση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών με υπονατριαιμία ήταν 6 ημέρες (εύρος: 3-13) ενώ στα παιδιά με φυσιολογικό 
νάτριο ήταν 4,5 ημέρες (εύρος: 1-11). Η έκβαση της νόσου ήταν καλή σε όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς. 
Συμπεράσματα. Η διαταραχή της ομοιόστασης του νατρίου είναι συχνό εύρημα σε ασθενείς με COVID-19 λοίμωξη. 
Συνεπώς ο κλινικός γιατρός θα πρέπει να ελέγχει τακτικά τα επίπεδα ηλεκτρολυτών και τη νεφρική λειτουργία και να τα 
αντιμετωπίζει κατάλληλα. 
  



 

60ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο  257 
 

Θεματική Κατηγορία: Νεφρολογία 
 
ΑΑ171 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΣΤΙΑΚΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ 
ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ 
 
Χαράλαμπος Καπόγιαννης1, Θεοδώρα Ζαγγογιάννη2 , Νικόλαος Στεργίου1, Αναστάσιος Καπόγιαννης3, Χριστίνα 
Κανακά-Gantenbein2 

 

1 Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Παιδονεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
2 Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
3 Παιδονεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
 
Εισαγωγή: Ο ιός SARS-COV-2 στα παιδιά προσβάλλει κυρίως το αναπνευστικό σύστημα. Οι αναφορές παιδιατρικών 
ασθενών με λοίμωξη COVID-19 και νεφρική συμμετοχή περιορίζονται κυρίως σε περιπτώσεις με οξεία νεφρική βλάβη 
στα πλαίσια πολυσυστηματικού φλεγμονώδους συνδρόμου (PIMS-TS). Τελευταία όμως έχουν αναφερθεί περιστατικά 
παιδιατρικών ασθενών με πρωτοδιάγνωση ή και υποτροπή νεφρωσικού συνδρόμου συσχετιζόμενες με COVID-19 
λοίμωξη. 
Σκοπός - Υλικό - Μέθοδος - Aποτελέσματα: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζουμε ένα κορίτσι ηλικίας 15.5 ετών που 
διαγνώστηκε με κορτικοευαίσθητο νεφρωσικό σύνδρομο. Κατά τη διάγνωση της ασθενούς διαπιστώθηκε οίδημα 
βλεφάρων και κάτω άκρων. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε σημαντική πρωτεινουρία (7g/24h), υποαλβουμιναιμία 
(2.8mg/dl) και υπερχοληστερολαιμία (414mg/dl). Η νεφρική της λειτουργία ήταν φυσιολογική (κρεατινίνη: 0.52mg/dl, 
ουρία: 22mg/dl), ενώ ο ανοσολογικός έλεγχος ήταν αρνητικός. Ως εκ τούτου, η ασθενής τέθηκε σε αγωγή με 
μεθυλπρεδνιζολόνη για 6 μήνες με σταδιακή μείωση, παρουσιάζοντας ταχεία ύφεση της λευκωματουρίας. Το επόμενο 
διάστημα παρουσίασε δύο υποτροπές της νόσου σε έδαφος επιβεβαιωμένης (PCR+) λοίμωξης COVID-19, έξι μήνες και 
δέκα μήνες μετά τη πρωτοδιάγνωση αντιστοίχως. Η βιοψία νεφρού που διενεργήθηκε μετά τη δεύτερη υποτροπή της 
νόσου ανέδειξε μορφολογικό πρότυπο εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρυνσης του τύπου της αλλοίωσης κορυφής 
καθώς και εναποθέσεις IgA σφαιρίνης και C3 κλάσματος του συμπληρώματος, επαγόμενες πιθανώς από την COVID-
λοίμωξη. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω δεδομένα και βάσει της τρέχουσας βιβλιογραφίας έγινε προσθήκη δεύτερου 
ανοσοκατασταλτικού φαρμάκου (mycophenolate mofetil). Έκτοτε η ασθενής βρίσκεται σε ύφεση και παρακολουθείται 
τακτικά. 
Συμπέρασματα: H λοίμωξη COVID-19 μπορεί να αποτελέσει εκλυτικό παράγοντα υποτροπής σε παιδιατρικούς ασθενείς 
με νεφρωσικό σύνδρομο, συνοδευόμενη από αξιοσημείωτα ιστολογικά ευρήματα.  
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Θεματική Κατηγορία: Νεφρολογία 
 
ΑΑ172 
 
ΡΑΒΔΟΜΥΟΛΥΣΗ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗ ΜΕ ΟΝΑ-SIRS ΛΟΓΩ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α. 
 
Βασιλική Κωστοπούλου1 , Ευφροσύνη Κουτσούρη 1 , Ιωάννης Λόης1 , Σοφία Τριμπόνια1 , Χρυσούλα – Συρματένια 
Μαχαίρα1 , Παναγίωτα Πετροπούλου1 , Ιφιγένεια Κοκκοφίτη1 ,  Ευαγγελία Ζέππου1 , Αλέξιος Μαυρουδής1 , Ιωάννα 
Κοκκοφίτη – Αντωνίου1. 
 
1. Παιδιατρική Κλινική , Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης , Τρίπολη. 
 
Εισαγωγή: Η ραβδομυόλυση εκδηλώνεται με αύξηση των μυϊκών ενζύμων στο άιμα (CPK, LDH, αλδολάση) και 
συνοδεύεται από αύξηση του καλίου και του φωσφόρου του ορού. Ευθύνεται για το 5-7% των ΟΝΑ. Η λοιμώδης 
ραβδομυόλυση προκαλείται από βακτήρια και ιούς (Influenza A,B) βλάπτοντας άμεσα τις μυϊκές ίνες ή έμμεσα με 
ανοσολογικό μηχανισμό.  
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού ραβδομυόλυσης επιπλεγμένη με ΟΝΑ με διαπιστωμένη λοίμωξη από τον ιό της 
γρίπης Α. 
Υλικό: Άρρεν 15 ετών προσέρχεται λόγω μυαλγιών, αδυναμίας και υποθερμίας από ημέρας. Έχει ελεύθερο ατομικό 
αναμνηστικό. Στο οικογενειακό ιστορικό , ο πατέρας με ΣΔ τύπου 2 και η αδερφή θετική σε λοίμωξη SarsCov2 προ 
εικοσαημέρου. 
Μέθοδος: Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ευαισθησία στην ψηλάφηση των κεντρομελικών μυών των άκρων. 
Γλασκώβη 15/15 και ζωτικά σημεία συμβατά με SIRS. Από τον εργαστηριακό έλεγχο CK>300.000U/l , K 6,98mmol/l , 
LDH 7.394U/l , hsTn-I 8.214ng/l , τετραψήφια ηπατικά ένζυμα , αυξημένα λεύκα με πολυμορφοπυρηνικό τύπο , Ur 
72mg/dl , Cr 2,32mg/dl . 
Αποτελέσματα: Κατά την παραμονή του στο Τεπ ελήφθησαν αέρια αίματος και πραγματοποιήθηκε ΗΚΓ , όπου 
διαπιστώθηκαν υψικόρυφα Τ σε όλες τις απαγωγές . Έλαβε ταχεία ενδοφλέβια ενυδάτωση , Rocephine , Tamiflu . Επίσης 
δόθησαν γλυκονικό ασβέστιο , ινσουλίνη ,  βρογχοδιασταλτικά , διουρητικά και διττανθρακικά. Έγινε καθετηριασμός της 
κύστης που απέδωσε μικρή ποσότητα σοκολατόχροων ούρων. Πραγματοποιήθηκε ECHO καρδιάς, καλλιεργεια αίματος , 
ακτινογραφίες θώρακος και κοιλίας , γενική και καλλιέργεια ούρων. Διακομίσθηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο για 
περαιτέρω αντιμετώπιση ,όπου υποβλήθηκε σε αιμοκάθαρση λόγω ανούριας. 
Συμπεράσματα: Η ΟΝΑ λόγω ραβδομυόλυσης είναι μία επείγουσα κατάσταση όπου στόχος της θεραπείας είναι η 
ευοογκαιμία , η διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών , η αποκατάσταση της οξεοβασικής ισορροπίας , η επίτευξη 
ικανοποιητικής διούρησης και η αντιμετώπιση του υποκείμενου αιτίου.  
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Θεματική Κατηγορία: Νεφρολογία 
 
ΑΑ173 
 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 
Μαρία Μήλα1, Αργυρούλα Ζαμπέτογλου1, Μαρίνα Βακάκη2, Μιχαήλ Κουρκουνάκης3, Ανδρέας Κουρκουνάκης4 

 
1. Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π&Α. Κυριακού», Αθήνα 
2. Ακτινολογικό εργαστήριο, Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π&Α. Κυριακού», Αθήνα 
3. Ορθοπεδική κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα 
4. Β’ Παθολογική κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η συμπίεση της αριστερής νεφρικής φλεβας μεταξύ της άνω μεσεντερίου αρτηρίας και της αορτής προκαλεί 
το σύνδρομο καρυοθραύστη. Τα κύρια συμπτώματα είναι η μη σπειραματικής προέλευσης αιματουρία και η ορθοστατική 
πρωτεϊνουρία.  
Σκοπός: Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασία του συνδρόμου στην διαφοροδιάγνωση της αιματουρίας 
και της πρωτεϊνουρίας στα παιδιά. 
Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 12 παιδιά ηλικίας 3 έως 15 ετών. Οι παράμετροι που ελήφθησαν υπ’όψιν 
ήταν το φύλο, η ηλικία, τα συμπτώματα, τα συνοδά προβλήματα, ο δείκτης μάζας σώματος και τα εργαστηριακά 
ευρήματα. 
Η διάγνωση τέθηκε μετά από υπερηχογραφική μελέτη με παλμικό Doppler. 
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 12 παιδιών που μελετήθηκαν κατά την περίοδο 2010 έως 2022, το 50% ήταν 
αγόρια,η μέση ηλικία ήταν τα 8,6 έτη και από αυτά το 83,3%(n=10) είχαν κύριο εύρυμα πρωτεϊνουρία, τρία παρουσίασαν 
και μικροσκοπική αιματουρία , ένα παρουσίασε ως μοναδικό σύμπτωμα μακροσκοπική αιματουρία και ένα ήταν 
ασυμπτωματικό, ως τυχαίο υπερηχογραφικό εύρημα. Το εύρος της πρωτεϊνουρίας στον αρχικό έλεγχο κυμαινόταν από 
252 mg/24ωρο έως 1,2g/24ωρο. Σημειώνεται ότι σε ένα περιστατικό το λεύκωμα ούρων 24ώρου έφτασε μεχρι 1,92g. 
Δύο από τα παιδιά βρέθηκαν ελλιποβαρή ενώ όλα τα υπόλοιπα είχαν φυσιολογικό Δ.Μ.Σ. Συνοδά προβλήματα 
παρουσίαζαν τρία παιδια, ενα κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, ένα νεφροβλάστωμα και ένα όγκο Wilms. Θεραπευτική 
παρέμβαση έγινε με βάση το μέγεθος της πρωτεϊνούριας(>500mg/24ωρο) με ραμιπρίλη. Σε 5 παιδιά παρατηρήθηκε 
πλήρης ύφεση του συνδρόμου με την πάροδο του χρόνου. 
Συμπεράσματα: Το σύνδρομο καρυοθραύστη παρότι σπάνιο θα πρέπει να διερευνάται προτού προβούμε σε νεφρική 
βιοψία για την διάγνωση της πρωτεϊνούριας. 
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Θεματική Κατηγορία: Νεφρολογία 
 
ΑΑ174 
 
ΚΥΣΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 9 ΜΗΝΩΝ 
 
Σοφία Τριμπόνια1, Βασιλική Κωστοπούλου1,, Ευφροσύνη Κουτσούρη1, Ιωάννης Λόης1, Χρυσούλα – Συρματένια 
Μαχαίρα1, Παναγιώτα Πετροπούλου1, Ευαγγελία Ζέππου1, Αλέξιος Μαυρουδής1, Ιωάννα Κοκκοφίτη–Αντωνίου1 . 
 
1Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Τρίπολη 
  
Εισαγωγή: Η κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση ορίζεται ως η παλίνδρομη ροή των ούρων από την ουροδόχο κύστη 
στον ουρητήρα, οφειλόμενη είτε σε συγγενή ανεπάρκεια της κυστεοουρητηρικής συμβολής είτε δευτεροπαθώς σε 
ανεπάρκεια λόγω απόφραξης ή λοίμωξης. Στην ΚΟΠ υπάρχει οικογενής προδιάθεση. 
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού διάγνωσης κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης σε βρέφος 9 μηνών με πρώτο 
επεισόδιο ουρολοίμωξης. 
Υλικό: Άρρεν βρέφος 9 μηνών, με ελεύθερο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, προσέρχεται λόγω εμπυρέτου από 
τριημέρου έως 41oC και συνοδό αναφέρει μειωμένη σίτιση και μειωμένη πρόσληψη υγρών. Δεν αναφέρονται βήχας, 
έμετοι ή διαρροικές κενώσεις, ούτε ιστορικό δυσκοιλιότητας. 
Μέθοδος: Από την κλινική εξέταση, το βρέφος διαπιστώθηκε με επηρεασμένη κλινική εικόνα, ξηρότητα βλεννογόνων, 
χωρίς εμφανή εστία λοίμωξης και χωρίς ικανοποιητική αποκάλυψη της βαλάνου. Από τα ζωτικά σημεία Θ:38,8oC 
,X.T.E.2,5 sec,RR:88/min. Εκ του εργαστηριακού ελέγχου WBC:16.4K/μL,NEU:68,7%, 
Urea:44mg/dl,Creat:0,45mg/dl,K+:3,6mmol/d,Na+:130mmol/L,CRP:25,6mg/dl και εκ της γενικής και καλλιέργειας ούρων 
(υπερηβική παρακέντηση) τέθηκε η διάγνωση ουρολοίμωξης. 
Αποτελέσματα: Κατά την νοσηλεία του έλαβε ενδοφλέβια φόρτιση με υγρά και ενδοφλέβια αντιβίωση κεφτριαξόνη 
και αμικασίνη. Ακολούθησε απεικονιστικός έλεγχος με υπέρηχο ΝΟΚ, βάσει του οποίου ετέθη η υποψία της ΚΟΠ. Αφού 
ολοκλήρωσε αντιβιοτικό σχήμα 14 ημερών, έλαβε χημειοπροφύλαξη τουλάχιστον μέχρι τη διενέργεια της 
κυστεοουρηθρογραφίας. 
Συμπεράσματα:  Από το παραπάνω περιστατικό διάγνωσης ΚΟΠ σε βρέφος λόγω πρώτου επεισοδίου ουρολοίμωξης 
διαπιστώνεται η σημασία της διερεύνησης ενός εμπυρέτου σε βρέφη, ιδίως επί απουσίας εστιακών συμπτωμάτων και 
σημείων λοίμωξης. Ανάλογα με τον βαθμό της ΚΟΠ, η θεραπευτική αντιμετώπιση γίνεται είτε συντηρητικά με 
μακροχρόνια χημειοπροφύλαξη είτε χειρουργικά, προκειμένου να αποφευχθεί η σοβαρή επιπλοκή δημιουργίας νεφρικών 
ουλών που μπορεί να καταλήξει σε νεφρική υπολειτουργία ή ανεπάρκεια. 
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Θεματική Κατηγορία: Νεφρολογία 
 
ΑΑ175 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ 12 ΕΤΩΝ  ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ALPORT ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 
Βασιλεία Χριστοδουλάκη1, Κωνσταντίνα Κοσμά1, Χαράλαμπος Καπόγιαννης2, Νικόλαος Μαρινάκης1, Ιωάννα- Ραχήλ 
Συνοδινού- Traeger1, Χριστίνα Κανακά-Gantenbein2 

 

1 Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
2 Ά Πανεπιστημιακή Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
 
Εισαγωγή : Το σύνδρομο Alport είναι γενετική ασθένεια που οφείλεται σε αλλαγές στα γονίδια των αλυσίδων του 
κολλαγόνου τύπου IV. Κλινικά εκδηλώνεται με αιματουρία, λευκωματουρία και υπέρταση και σε τελικά στάδια μπορεί 
να οδηγήσει σε έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Τα εμπλεκόμενα γονίδια είναι τα COL4A3, COL4A4 και COL4A5.  
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού κοριτσιού ηλικίας 12 ετών με 2 διαφορετικές γενετικές αλλαγές στο γονίδιο COL4A4. 
Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα : Πρόκειται για κορίτσι 12 ετών που από τη νηπιακή ηλικία είχε διαπιστωθεί 
μικροσκοπική αιματουρία και παρουσία λευκώματος στα ούρα. Διατηρεί καλή νεφρική λειτουργία και φυσιολογική 
αρτηριακή πίεση. Δεν αναφέρονται άλλα νοσήματα από το ατομικό αναμνηστικό  και παρουσιάζει φυσιολογική ανάπτυξη 
κι εξέλιξη. Λόγω ιστορικού  διαλείπουσας μικροσκοπικής αιματουρίας στον πατέρα, ο οποίος έφερε τη διάγνωση IgA 
νεφροπάθειας κατόπιν νεφρικής βιοψίας, το παιδί υποβλήθηκε σε γενετικό έλεγχο με Αλληλούχιση Εξονίων Επόμενης 
Γενιάς (WES). Όπως προέκυψε έφερε 2 παθολογικές αλλαγές – την c.1321_1369+3del (μητρικής προέλευσης) και 
την c.1598G>A(p.Gly533Asp), (πατρικής προέλευσης) στο γονίδιο COL4A4. Τα παραπάνω οδηγούν στη διάγνωση του 
συνδρόμου Alport και επιβάλλουν την ανίχνευση φορέων στην ίδια οικογένεια που μπορεί να παρουσιάσουν διαφορετική, 
ίσως και ηπιότερη, κλινική εικόνα.  
Στην παρούσα φάση η ασθενής λαμβάνει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και η λευκωματουρία της έχει ελεγχθεί 
ικανοποιητικά.  
Συμπέρασμα: Ο φαινότυπος της ασθενούς εξηγήθηκε πλήρως μέσω του  γενετικού  έλεγχου και οδήγησε έγκαιρα στη 
χορήγηση της σωστής φαρμακευτικής αγωγής. Επίσης αποφεύχθηκε η νεφρική βιοψία που θα γινόταν υπό άλλες 
συνθήκες, ενώ η επέκταση του ελέγχου στην οικογένεια εξήγησε το φαινότυπο του πατέρα, θέτοντας τη διάγνωση της 
Νόσου της Λεπτής Βασικής μεμβράνης. 
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ΑΑ176 
 
ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΕΠ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
Ειρήνη Γιαγά1, Στυλιανός Δουλγεράκης1, Ιωάννης Δουλγεράκης2, Παναγιώτα Παντελίδου3, Επιστήμη Αγγέλου1 

 

1Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης, Κύμη Ευβοίας 
2 Φοιτητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Αθήνα 
3 Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας, Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή:  Στην Ελλάδα, τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αποτελούν τον πυλώνα  του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας καθώς μέσω αυτών διακινείται, σε κάθε εφημερία, μεγάλος όγκος ασθενών. 
Σκοπός: Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η καταγραφή των αιτιών προσέλευσης παιδιών και εφήβων έως 18 ετών, 
στο χειρουργικό ΤΕΠ νοσοκομείου μικρής επαρχιακής πόλης. 
Υλικό & Μέθοδος: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη, τον πληθυσμό της οποίας αποτέλεσαν 452 ασθενείς ( 268 
αγόρια και 184 κορίτσια) οι οποίοι καταγράφηκαν στα βιβλία μητρώων ασθενών του  χειρουργικού ΤΕΠ. Η χρονική 
περίοδος της μελέτης περιλαμβάνει ένα ημερολογιακό έτος (1/1/2021 έως 31/12/2021). Οι ασθενείς αυτής της ηλικιακής 
ομάδας αποτέλεσαν το 18% επί του συνόλου των περιστατικών. 
Αποτελέσματα: Στην κορυφή της λίστας των λόγων αναζήτησης ιατρικής περίθαλψης βρίσκονται οι κακώσεις με 27% 
(Ν=123), το κοιλιακό άλγος με 26% (Ν=118) και τα θλαστικά τραύματα με 24% (Ν=108). Ακολουθούν τα δήγματα 
ζώων/εντόμων με 12% (Ν=54), η είσφρυση όνυχος με 4% (Ν=18), τα εγκαύματα και τα ξένα σώματα ισάριθμα με 3% 
(Ν=13) και τέλος οι ρινορραγίες με 1% (Ν=5). Η προσέλευση των ασθενών ήταν μεγαλύτερη κατά τις πρωινές ώρες 
της ημέρας. Οι περισσότεροι ασθενείς (72%) αποχώρησαν από το ΤΕΠ μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών. 
Συμπεράσματα : Με δεδομένο ότι το νοσοκομείο στο οποίο έγινε η μελέτη, βρίσκεται σε άγονη και δυσπρόσιτη περιοχή, 
αποτελώντας τη μοναδική υγειονομική δομή στην οποία μπορούν να απευθυνθούν οι κάτοικοι, τονίζεται η αναγκαιότητα 
σωστής οργάνωσης αλλά και ορθολογικής χρήσης των ΤΕΠ για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 
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ΑΑ177 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΕ MALROTATION, ΑΤΡΗΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΤΡΗΣΙΕΣ ΛΕΠΤΟΥ 
ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
 
Χρήστος Βοσκίδης1, Χρυσοβαλάντης Μαριοράκης1, Μαρία Πετρίδου1, Γεωργία Ιωάννου1, Ισμήνη Δημήτρη1, Αθανάσιος 
Πέγιος1 Ιωάννης Γεωργάκης1, Γεώργιος Παπουής1 
 

1Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη 
 
Σκοπός: Η διεγχειρητική προσέγγιση και τα διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα ενός σπάνιου περιστατικού με 
malrotation, ατρησία δωδεκαδακτύλου,πολλαπλές ατρησίες λεπτού εντέρου και εμφάνιση παγκυτταροπενίας. 
Παρουσίαση περιστατικού: Άρρεν νεογνό παρουσιάζει την τρίτη ημέρα ζωής επεισόδια χολώδους εμέτου. Ο έλεγχος 
με απλή ακτινογραφία κοιλίας ανέδειξε εικόνα διάτασης στομάχου και δωδεκαδακτύλου. Διενεργήθηκε διάβαση 
ανωτέρου πεπτικού στην οποία απεικονίστηκε στένωση δωδεκαδακτύλου μεταξύ 3ης προς 4η μοίρα. Κατά την 
χειρουργική επέμβαση ανευρέθησαν malrotation με ταινίες Ladd, διάταση 3ης μοίρας δωδεκαδακτύλου και ατρησία 
αυτού στην 3η προς 4η μοίρα. Επίσης, διαπιστώθηκαν πολλαπλές ατρησίες κατά μήκος του λεπτού εντέρου. 
Χρησιμοποιώντας δεξιότητες μικροχειρουργικής, διενεργήθηκαν επτά τελικοτελικές αναστομώσεις. Διά της 
σκωληκοειδούς απόφυσης έγινε έλεγχος βατότητας του παχέος εντέρου. Ακολούθησε σκωληκοειδεκτομή και 
προστατευτικές στομίες δωδεκαδακτύλου και λεπτού εντέρου. Μετεγχειρητικά, το νεογνό παρουσίασε παγκυτταροπενία 
αδιευκρίνιστης αιτιολογίας. Μετά από 2 μήνες, έγινε διάβαση λεπτού εντέρου όπου απεικονίστηκε η συνέχεια του 
εντερικού σωλήνα. Ακολουθεί ο προγραμματισμός τελικής αποκατάστασης. 
Συμπέρασμα: Παρά την δυσμενή πρόγνωση και τις τεχνικές αποκατάστασης των βλαβών του λεπτού εντέρου, η 
επιμονή και η χρήση δεξιοτήτων μικροχειρουργικής δίνουν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για την επιβίωση ενός νεογνού. 
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ΑΑ178 
 
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Σπανού Σοφία1, Ραδόγλου Χρήστος2 , Ζαχαριά Βαΐα3 , Κυφωνίδης Δημήτριος4  

 

1 Επιμελήτρια Β’ Παιδιατρικής, Γ.Ν. «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας 
2 Επικουρικός Επιμελητής Β’ Παιδιατρικής, Γ.Ν. «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας 
3 Επικουρική Επιμελήτρια Β’ Ω.Ρ.Λ., Γ.Ν. «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας 
4 Διευθυντής Παιδιατρικής, Γ.Ν. «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας 
 
Εισαγωγή: Η αχονδροπλασία συνιστά τον πιο συχνό μη θανατηφόρο τύπο οστεοχονδροπλασίας (επίπτωση 0.36-
0.6/10000 ζώντες γεννήσεις). Κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. Η διάγνωση συνήθως βασίζεται 
στη χαρακτηριστική κλινική και ακτινολογική εικόνα, ενώ βεβαιώνεται με μοριακό έλεγχο. Στα γνωρίσματα της 
αχονδροπλασίας περιλαμβάνονται η μακροκεφαλία, η προπέτεια μετωπιαίας χώρας σε συνδυασμό με επιπέδωση της 
ρινικής γέφυρας, το δυσανάλογα κοντό ανάστημα, οι αποκλίσεις των κάτω άκρων και η ριζομελία. 
Σκοπός: Η παρουσίαση κλινικού περιστατικού παιδιατρικού ασθενούς με αχονδροπλασία και υποτροπιάζοντα επεισόδια 
μέσης ωτίτιδας. 
Υλικό-Μέθοδος-Αποτελέσματα: Βρέφος άρρεν 4 μηνών προσκομίσθηκε αρχικά λόγω ανορεξίας και ανησυχίας με 
συνοδό ρινίτιδα από 20μέρου και 1 διαρροϊκή κένωση προ ώρας. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν μεγάλη 
πρόσθια και οπίσθια πηγή (χωρίς ένδειξη υδροκεφαλίας με echo εγκεφάλου), χαρακτηριστικό προσωπείο με διευρυμένο 
μέτωπο, στενές ρινικές χοάνες και μεγάλο εύρος άκρων χειρών κατά την έκτασή τους. Ετέθη η κλινική υποψία 
αχονδροπλασίας, η οποία επιβεβαιώθηκε σε 3βάθμιο νοσοκομείο. Έκτοτε πολλαπλές προσελεύσεις του ασθενούς στο 
νοσοκομείο μας λόγω λοιμώξεων ανωτέρου αναπνευστικού. Από τις Ω.Ρ.Λ. εκτιμήσεις εικόνα αδενοειδίτιδας και 
υποτροπιάζουσες οξείες ωτίτιδας σε έδαφος εμμένουσας εκκριτικής ωτίτιδας άμφω. Επί αποτυχίας των προσπαθειών 
συντηρητικής αντιμετώπισης με φαρμακευτική αγωγή, ο ασθενής υπεβλήθη σε ηλικία 3,5 ετών σε αδενοτομή και 
τυμπανοτομή άμφω με τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (grommets), εκ των οποίων το (ΔΕ) φέρει μέχρι σήμερα. 
Συμπεράσματα: Τα ιατρικά προβλήματα που προκύπτουν σε ασθενείς με αχονδροπλασία εμφανίζονται ως απόρροια 
της μη φυσιολογικής ανάπτυξης των οστών. Αναγκαία κρίνεται η πρώιμη διάγνωση και η εξατομίκευση στην 
αποκατάσταση. Γενικά η αντιμετώπιση ασθενών με αχονδροπλασία απαιτεί διεπιστημονική συνεργασία. 
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ΑΑ179 
 
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Βαΐα Ζαχαριά1, Χρήστος Ραδόγλου2 
 

1 Επικουρική Επιμελήτρια Β Ω.Ρ.Λ., Γ.Ν. “Μποδοσάκειο”, Πτολεμαΐδα 

2 Επικουρικός Επιμελητής Β Παιδιατρικής, Γ.Ν. “Μποδοσάκειο”, Πτολεμαΐδα 

 
Εισαγωγή-Σκοπός: Παρουσιάζεται περιστατικό παιδιατρικού ασθενούς με οξεία μικροβιακή ρινοκολπίτιδα και 
προδιαφραγματική κυτταρίτιδα (ΔΕ) κόγχου (κατά Chandler I). 
 Η ευρεία χρήση των αντιβιοτικών έχει περιορίσει σημαντικά τη συχνότητα επιπλοκών της ρινοκολπίτιδας, μπορεί ωστόσο 
να εμφανισθούν σε μέρος του πληθυσμού και διακρίνονται σε: α.) από τον οφθαλμικό κόγχο, β.) από το ενδοκράνιο και 
γ.) από τις οστέινες δομές που περικλείουν τους παραρρίνιους κόλπους. 
Υλικό – Μέθοδος - Αποτελέσματα: Άρρεν ασθενής ηλικίας 10 ετών προσκομίσθηκε λόγω οιδήματος βλεφάρου (δε), 
ρινίτιδα και εμπύρετο εώς 38,7οC από 48ώρου. Από την Ω.ΡΛ. εκτίμηση: οίδημα (δε) ρινικής κόγχης με παρουσία 
κιτρινόχροων εκκρίσεων στη ρινική θαλάμη και οπισθορρινικά, αρνητική για παρουσία πολυπόδων ενδοσκοπικά. Ο 
απεικονιστικός έλεγχος με αξονική τομογραφία κατέδειξε κατάληψη του (δε) ιγμορείου άντρου και των ηθμοειδών 
κυψελών σύστοιχα, διόγκωση μαλακών μορίων της (δε) οφθαλμικής κόγχης, χωρίς ωστόσο αλλοιώσεις των τοιχωμάτων 
και του οπτικού νεύρου. Πραγματοποιήθηκε οφθαλμολογική εκτίμηση, η οποία κατέδειξε αχρωματοψία ΔΑΟ, χωρίς 
επηρεασμό οπτικής οξύτητας και οφθαλμοκινητικότητας. Στον ασθενή χορηγήθηκαν ενδοφλέβια αντιβιοτικά ευρέως 
φάσματος. Ρινική αποσυμφόρηση καθημερινά με τοποθέτηση εμποτισμένου τολυπίου με αποσυμφορητικό στο μέσο 
ρινικό πόρο και αναρροφήσεις βοήθησαν στην παροχέτευση εκ των εκφορητικών πόρων των κόλπων. Την 8η ημέρα 
νοσηλείας υπεβλήθη σε επαναληπτικό CT έλεγχο, ο οποίος κατέδειξε βελτίωση συγκριτικά. Συνολικά παρέμεινε εντός 
του νοσοκομείου για 11 ημέρες. Ακολούθησε αγωγή p.o. κατ’ οίκον. Το follow-up απέβη αρνητικό. 
Συμπεράσματα: Η πλειονότητα των περιπτώσεων προδιαφραγματικής κυτταρίτιδας ανταποκρίνονται στη συντηρητική 
θεραπεία. Η αξονική τομογραφία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής στη διερεύνηση των επιπλοκών της ρινοκολπίτιδας απ’τον 
οφθαλμικό κόγχο, απαραίτητη για τη σχεδίαση του τρόπου αντιμετώπισης ανά περίπτωση. Η γνώση των επιπλοκών της 
οξείας ρινοκολπίτιδας είναι σημαντική, μιας και απειλούν τη λειτουργία γειτονικών οργάνων αλλά και τη ζωή του 
ασθενούς. 
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ΑΑ180 
 
ΠΡΟΝΕΟΓΙΛΑ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ 
 
Κωνσταντίνος Καρασερίδης1, Μαρία-Δέσποινα Καραδημητρίου1, Δήμητρα Τσιάντου2 

 

1  Ιδιώτης οδοντίατρος, Θεσσαλονίκη 
2  Ιδιώτης παιδοδοντίατρος, Θεσσαλονίκη 
 
Η φυσιολογική ανατολή των νεογιλών (primary) δοντιών ξεκινάει περίπου στην ηλικία των έξι μηνών. Όταν ένα νεογνό 
γεννηθεί μ’ ένα ή περισσότερα δόντια στην στοματική κοιλότητα, τότε αυτά ονομάζονται προνεογιλά ή γενέθλια (natal), 
ενώ σε περιπτώσεις όπου νεογιλά δόντια ανατέλλουν κατά τον πρώτο μήνα της ζωής, τότε τα δόντια αυτά ονομάζονται 
νεογνικά ή μεταγενέθλια (neonatal). Η συχνότητα εμφάνισής τους κυμαίνεται από 1:2000 έως 1:3500 γεννήσεις και τα 
περισσότερα απ’ αυτά αποτελούν κανονικά δόντια της νεογιλής οδοντοφυΐας. Η πιο συχνή εντόπιση είναι η περιοχή των 
πρόσθιων τομέων της κάτω γνάθου. Μπορεί να μοιάζουν με τα φυσιολογικά νεογιλά δόντια (primary teeth) σε μέγεθος 
και σχήμα, αλλά είναι και πιθανό η δομή και η ανάπτυξή τους να είναι ατελής. Διάφοροι αιτιολογικοί παράγοντες έχουν 
ενοχοποιηθεί για την παρουσία των δοντιών αυτών, ενώ έχει παρατηρηθεί και η συνύπαρξή τους με διάφορα σύνδρομα. 
Στις επιπλοκές συμπεριλαμβάνονται δυσφορία κατά το θηλασμό, τραυματισμός του μαστού της μητέρας, υπογλώσσιο 
έλκος ή εξέλκωση της γλώσσας και εισρόφηση δοντιών, λόγω αυξημένης κινητικότητας. Συνήθως αφαιρούνται στο 
μαιευτήριο, αλλά αν δεν αφαιρεθεί άμεσα προτείνεται κλινικός έλεγχος από τον παιδοδοντίατρο, προκειμένου να 
προσδιοριστεί εάν το δόντι ανήκει στη φυσιολογική σειρά των νεογιλών δοντιών ή είναι υπεράριθμο.  Η εξαγωγή των 
προνεογιλών ή νεογνικών δοντιών ενδείκνυται εάν έχουν μεγάλη κινητικότητα ή τραυματίζουν τον μαστό, ειδάλλως δεν 
απαιτείται κάποια θεραπεία.  
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ΑΑ181 
 
ΡΗΞΗ ΚΥΣΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΗ 
 
Βέρα Καρατησίδου1, Δήμητρα Ναούμ1, Ελένη Τσιβίκη 1 
 
1. Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Παιδιατρική Κλινική 
 
Εισαγωγή: Οι κύστεις ωοθήκης παρατηρούνται συχνά κατά την εφηβεία (3,8-31,3%) με μεγαλύτερη επίπτωση τα 15 
έτη. Η ρήξη κύστης ωοθήκης αποτελεί μία από τις συχνότερες επιπλοκές και μπορεί να οδηγήσει σε αιμοπεριτόναιο, ενώ 
η σοβαρή αιμορραγία που οδηγεί σε σοκ είναι σπάνια.  
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση περιστατικού ρήξης κύστης ωοθήκης με αιμοπεριτόναιο. 
Υλικό-Μέθοδος: Έφηβη 13 ετών προσκομίστηκε λόγω αδυναμίας-λιποθυμικού επεισοδίου. Από το ιστορικό αιφνίδιου 
κοιλιακού άλγους με έναρξη προ 24ώρου, ακολούθησαν δύο έμετοι, ανορεξία και μία χαλαρή κένωση.  
Κατά την προσέλευση έφηβη με εικόνα κυκλοφορικής καταπληξίας (ταχυκαρδία, ωχρότητα, ψυχρά άκρα) Από την 
κλινική εξέταση διαπιστώθηκε διάχυτη κοιλιακή ευαισθησία και ψηλαφητή σκληρή μάζα στην δεξιά κάτω κοιλία. 
Τελευταία έμμηνος ρύση προ 2 μηνών (έναρξη προ έτους, σταθερός κύκλος.) 
Ο εργαστηριακό έλεγχος: ανέδειξε λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση και αναιμία. WBC 15.320 (Ν: 85,4% 
L:9,1%), HGB: 8,8 HCT: 26,5, CRP: 1,1, β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη αρνητικη. 
Η Αξονική Τομογραφία ανέδειξε ελεύθερη συλλογή αιμορραγικού υγρού στα περιτοναϊκά κολπώματα της κοιλίας (κυρίως 
άνω τμήματα), ευμεγέθης, ανομοιογενής μη εμπλουτιζόμενη μάζα στην ελάσσονα πύελο ΔΕ της μέσης γραμμής 
διαστάσεων 132x103mm, σε επαφή με την μητριαία κοιλότητα.  
Αποτελέσματα: Ετέθη σε ταχεία ενυδάτωση και μεταγγίστηκε με μία μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών. Διακομίστηκε 
σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο όπου αντιμετωπίστηκε χειρουργικά και αφαιρέθηκε ευμεγέθης αιμορραγική κύστη δεξιάς 
ωοθήκης διαμέτρου 120mm με τη σύστοιχη ωοθήκη με πολύ καλή μετεγχειρητική πορεία. 
Συμπεράσματα: Η ρήξη κύστης ωοθήκης συχνά παρουσιάζεται με αιφνίδιο, ετερόπλευρο άλγος στην κάτω κοιλιακή 
χώρα. Συχνότερα αντιμετωπίζεται συντηρητικά ενώ σε περίπτωση αιμοδυναμικής αστάθειας και παρουσία μεγάλου 
όγκου αιμοπεριτόναιου απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση.  
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ΑΑ182 
 
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
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ΑΑ183 
 
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΟΡΘΟ-ΠΡΩΚΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΡΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΥ 
ΜΕ ΟΡΘΟΚΥΣΤΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ. 
 
Ιερόθεος Λουκάς, Νεκτάριος Λαϊνάκης, Νικολίτσα Καλαντζή, Πηνελόπη Κούκη, Μαρία Μαντουβάλου, Σοφία 
Δασκαλάκη, Ευαγγελία Γκριτζάπη, Κωνσταντίνος Κουλόπουλος 
 
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά «Ο Αγ. Παντελεήμων», Νίκαια 
 
Εισαγωγή: Η ατρησία ορθού εμφανίζεται σε 1/5000 νεογνά και εντάσσεται στο πλαίσιο των ορθοπρωκτικών 
ανωμαλιών. Στα άρρενα το ορθό μπορεί να καταλήγει στο περίνεο, σε οποιοδήποτε σημείο της ουρήθρας (βολβική, 
προστατική, αυχένα κύστης) ή να είναι τυφλό. Η πρόγνωση σχετίζεται με τον έλεγχο του σφιγκτήρα και εξαρτάται από 
τον τύπο της ατρησίας, την ύπαρξη ή μη συνοδών ανωμαλιών της σπονδυλικής στήλης και με την χειρουργική τεχνική.  
Σκοπός: Παρουσιάζεται περιστατικό υψηλής ατρησίας ορθού που αντιμετωπίστηκε λαπαροσκοπικά. 
 Υλικό: Βρέφος ηλικίας 11 μηνών με ατρησία ορθού και  ορθο-κυστικό συρίγγιο, φέρων σιγμοειδοστομία, προσήλθε για 
τον κύριο χειρουργικό χρόνο της αποκατάστασης -  ορθοπρωκτοπλαστική.    
Μέθοδος: Προεγχειρητικά αναδείχθηκε απεικονιστικά η επικοινωνία του ορθού με τον αυχένα της ουροδόχου κύστης. 
Αποφασίστηκε λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ορθοπρωκτοπλαστική. Πραγματοποιήθηκαν τρείς οπές των 5 χιλιοστών 
για την κάμερα και τα εργαλεία. Η πίεση του πνευμοπεριτόναιου διατηρήθηκε κάτω από 10 mmHg. Η κινητοποίηση του 
εντέρου και η απολίνωση του συριγγίου πραγματοποιήθηκε λαπαροσκοπικά. Η καθέλκυση του εντέρου δια του μυϊκού 
συμπλέγματος έγινε συνδυαστικά υπό άμεση όραση και λαπαροσκόπηση.    
Αποτελέσματα: Η διάρκεια της επέμβασης ήταν 4 ώρες περίπου. Ο ασθενής ακολούθησε ομαλή μετεγχειρητική πορεία 
και εξήλθε την 7η μετεγχειρητική ημέρα. Ακολουθεί πρωτόκολλο διαστολών.  
Συμπεράσματα: Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η επέμβαση εκλογής είναι η οπίσθια οβελιαία ορθο-πρωκτοπλαστική 
(PSARP) και αποτελεί την λιγότερο επεμβατική μέθοδο. Η χρήση της λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενης ορθο-
πρωκτοπλαστικής (LAARP) περιορίζεται στις περιπτώσεις ύπαρξης ορθοκυστικού συριγγίου. Η μεγέθυνση του πεδίου η 
εύκολη αναγνώριση των ανατομικών δομών μειώνει τις πιθανότητες επιπλοκών. Ωστόσο χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία 
ικανότητες και εξειδικευμένα εργαλεία. Το πρωτόκολλο διαστολών ελαττώνει τις πιθανότητες μετεγχειρητικής στένωσης.  
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ΑΑ184 
 
Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 
Ιερόθεος Λουκάς, Νεκτάριος Λαϊνάκης, Νικολίτσα Καλαντζή, Σοφία Δασκαλάκη, Κωνσταντίνος Νικητάκης, Ευαγγελία 
Γκριτζάπη, Σταματίνα Γεωργούδη, Κωνσταντίνος Κουλόπουλος 
 
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά «Ο Αγ. Παντελεήμων», Νίκαια 
 
Εισαγωγή: Η λαπαροσκοπική χειρουργική σε νήπια και βρέφη αποτελεί ιδιαίτερο τομέα της λαπαροσκοπικής 
χειρουργικής παίδων. Ο περιορισμένος χώρος της περιτοναϊκής κοιλότητας και η φυσιολογία των ασθενών απαιτεί 
ιδιαίτερη εμπειρία και ικανότητες από την ομάδα του χειρουργείου.    
Σκοπός: Παρουσιάζονται οι ενδείξεις και οι δυσκολίες της λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε βρέφη και νήπια.   
Υλικό: Δεκαέξι (16) παιδιά μεταξύ 9 και 36 μηνών (μ.ο 19,8 μήνες) αντιμετωπίστηκαν την τελευταία τριετία. Από αυτά 
11 για διερεύνηση και αντιμετώπιση μη ψηλαφητού όρχεος,  4 για αντιμετώπιση βουβωνοκήλης και ένα  βρέφος ηλικίας 
11 μηνών για αποκατάσταση  ατρησίας ορθού με ορθο-κυστικό συρίγγιο.   
Μέθοδος: Στα περισσότερα περιστατικά χρησιμοποιήθηκαν δύο trocar εργασίας και ένα για την κάμερα. Σε 3 
περιστατικά βουβωνοκήλης πραγματοποιήθηκε εξωπεριτοναϊκή απολίνωση του ελυτροπεριτοναϊκού πόρου και 
χρησιμοποιήθηκε μόνο κάμερα. Το πνευμοπεριτόναιο πραγματοποιήθηκε με ελάχιστες πιέσεις  CO2 (6-10 mmHg).    
Αποτελέσματα: Ο χρόνος αναισθησίας ήταν 30-50 λεπτά (μ.ο 35 λεπτά) ενώ για την ατρησία ορθού χρειάστηκαν 
περίπου 4 ώρες, χρόνοι παρόμοιοι με αυτούς της συμβατικής χειρουργικής από την ίδια χειρουργική ομάδα. Αντίστοιχα 
ομαλή ήταν και η μετεγχειρητική πορεία.  
Συμπεράσματα: Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής όπως ελάχιστο τραύμα,   ελάχιστη συστηματική 
φλεγμονώδης απάντηση, ελάχιστες ΜΤΧ συμφύσεις είναι γνωστά.  Απόλυτη ένδειξη αποτελεί η διαγνωστική προσέγγιση 
και η χειρουργική αντιμετώπιση του μη ψηλαφητού όρχι. Ισχυρή ένδειξη αποτελεί αποκατάσταση της αμφοτερόπλευρης 
βουβωνοκήλης ενώ ούσα η συχνότερη πάθηση στα βρέφη συμβάλλει στην αύξηση της καμπύλης εκμάθησης. Αντίστοιχα 
έχει ισχυρή ένδειξη στην αποκατάσταση της «υψηλής» ατρησίας ορθού (λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ορθο-
πρωκτοπλαστική (LAARP)). Οι περιορισμοί  της σχετίζονται με την εμπειρία του χειρουργού και τον  εξοπλισμό.  
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ΑΑ185 
 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ HERLYN – WERNER - WUNDERLICH: ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΝΕΙΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ 
 
Ιερόθεος Λουκάς, Νεκτάριος Λαϊνάκης, Νικολίτσα Καλαντζή, Νκόλαος Γεωργοπαπαδάκος, Έμα-Αρετή Μήλου, Σοφία 
Δασκαλάκη, Ευαγγελία Γκριτζάπη, Κωνσταντίνος Κουλόπουλος 
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά «Ο Αγ. Παντελεήμων», Νίκαια 
Εισαγωγή: Το σύνδρομο Herlyn-Werner-Wunderlich (HWW) αποτελεί σπάνια και σύνθετη ανωμαλία διάπλασης της 
μήτρας. Περιλαμβάνει την τριάδα δίδελφυς μήτρα,  ατρησία του ενός κόλπου  με συνοδό  αιματόκολπο και αγενεσία του 
σύστοιχου νεφρού. Η συμπτωματολογία οφείλεται στην συσσώρευση αίματος στον κόλπο ή/και στη μήτρα όπως 
κοιλιακό και πυελικό, περινεϊκό άλγος, δυσμηνόρροια,  δυσουρικά ενοχλήματα και πρωκταλγία.  
Σκοπός: Παρουσιάζεται περιστατικό  με σύνδρομο HWW και διαφοροδιαγνωστικές παγίδες.      
Υλικό: Κορίτσι 14 ετών προσήλθε λόγω πρωκταλγίας και ευαισθησίας στο περίνεο στην καθεστηκυία θέση. Απύρετη, 
ελεύθερη λοιπών συμπτωμάτων.  Αναφέρει φυσιολογική έμμηνο ρήση από διετίας περίπου. Αντικειμενικά παρατηρείται 
επώδυνη προπέτεια στην είσοδο του κόλπου.  
Μέθοδος: Υπερηχογραφικά αναγνωρίζεται αιματόκολπος διαστάσεων 10,5 Χ 4,2 εκατοστών. Μήτρα και ωοθήκες χωρίς 
αλλοιώσεις. MRI πυέλου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικών δυσκολιών. Αποφασίστηκε χειρουργική παροχέτευση 
του αιματόκολπου. Διεγχειρητικά αναγνωρίζονται δύο κολπικές κοιλότητες με παρουσία δύο τραχήλων, αμφότεροι χωρίς 
απόφραξη. Στο ενδοκολπικό υπερηχογράφημα αναγνωρίζεται δίδελφυς μήτρα. Πραγματοποιήθηκε εκτομή του κολπικού 
διαφράγματος και ενοποίηση των δύο κολπικών κοιλοτήτων.   
Αποτελέσματα: Ακολούθησε ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Πραγματοποιήθηκε υπερηχογράφημα νεφρών και MRI 
πυέλου σε τακτική βάση όπου αναδεικνύεται η αγενεσία του δεξιού νεφρού και δίδελφυς μήτρα.   
Συμπεράσματα: Η μη ειδική κλινική εικόνα απαιτεί ισχυρή κλινική υποψία. Πιθανή ενδοκοιλιακή φλεγμονή αποκλείεται 
απεικονιστικά και με την εκτίμηση της γενικής κατάστασης, απυρεξίας και απουσίας δεικτών φλεγμονής. Τα αντικειμενικά 
και απεικονιστικά ευρήματα ομοιάζουν με αυτά της ατρησίας παρθενικού υμένα της συχνότερης ανωμαλίας  διάπλασης 
των γεννητικών οργάνων του θήλεος. Η μαγνητική τομογραφία πυέλου αποτελεί την εξέταση εκλογής. Όταν δεν είναι 
εφικτή η πραγματοποίησή της, το ιστορικό παρουσίας έμμηνου ρήσης και η αγενεσία νεφρού είναι διαγνωστικά.    
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ΑΑ186 
 
ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΟ-ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΜΕ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ OCT-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ EΝFACE-OCT. 
 
Μαρίνα Μπαντέκα1,2, Dahne Thomas2 , Λεωνίδας Μαυρουδής1 

 
1. Μικροχειρουργική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας LMVision, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
2.Moorfields Eye Hospital, London, UK 
 
Εισαγωγή: Ρευματολογικά νοσήματα που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία παρουσιάζουν σημαντική οφθαλμική 
σημειολογία. Για την παρακολούθηση του οιδήματος της ωχράς κηλίδας και των αλλοιώσεων του αμφιβληστροειδή 
συχνά απαιτείται αγγειογραφία με ενδοφλέβια λήψη σκιαγραφικής ουσίας, μια διαδικασία που ενέχει δυσκολία και 
κινδύνους, ειδικά σε παιδικούς πληθυσμούς. Μελετήσαμε την αναίμακτη OCT αγγειογραφία και το EnFace OCT μια μη 
παρεμβατική γρήγορη και εύκολη μέθοδο με εξαιρετική ευκρίνεια αποτελέσματος. 
Σκοπός: Να παρακολουθούμε τέτοια περιστατικά με μεθόδους που παρέχουν ακρίβεια αποτελέσματος, είναι εύκολα 
επαναλήψιμες και όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατικές για το μικρό ασθενή. 
Υλικά-Μέθοδοι: Μελετήσαμε με τη χρήση της OCT αγγειογραφίας και του EnFace OCT τις οφθαλμικές εκδηλώσεις σε 
παιδιά με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα, Οφθαλμική Σαρκοείδωση και άλλες παθήσεις σε παιδιά. 
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η OCT αγγειογραφία είναι η πιο εξελιγμένη μη-επεμβατική, αναίμακτη, τρισδιάστατη 
μέθοδος που επιτρέπει την απεικόνιση της ροής του αίματος στον αμφιβληστροειδή και χοριοειδή χιτώνα με την 
ταυτόχρονη αποτύπωση OCT τομογραφίας. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος δεν απαιτεί τη λήψη σκιαγραφικής ουσίας, 
είναι γρήγορη, εύκολη για τον ασθενή και απολύτως μη επεμβατική, αποτελώντας πολύτιμο εργαλείο για παιδιατρικούς 
ασθενείς. 
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Θεματική Κατηγορία: Συναφείς Ειδικότητες (Οδοντ- Ορθοπ.- Ουρολ.- Οφθ.- Χειρ.- Ωρλ) 
 
ΑΑ187 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΩΔΗ ΜΥΡΙΓΓΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης1, Ιωάννης Ανδρομιδάς2  
 
1Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα 
2 Ιδιώτης Ιατρός, Ηράκλειο Κρήτης 
 
Σκοπός: Η φυσαλιδώδης μυριγγίτιδα αποτελεί λοιμώδες νόσημα του τυμπανικού υμένα με χαρακτηριστική εμφάνιση 
φυσαλίδων. Η νόσος συνήθως περιορίζεται στην προσβολή του τυμπανικού υμένα, αλλά μπορεί να συμμετέχει στη 
φλεγμονή και το μέσο ους. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι η έντονη ωταλγία, η οποία υφίεται μετά τη ρήξη των 
φυσαλίδων. Ορισμένοι  ασθενείς θα αναπτύξουν νευροαισθητήρια  βαρηκοΐα, συνήθως παροδική.  Η επίπτωση της νόσου 
είναι μέγιστη τους χειμερινούς μήνες, εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και η αιτία της μπορεί να είναι ιογενής ή βακτηριακή.  
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής 10 ετών, προσήλθε στο ΤΕΠ με εμπύρετο, ωταλγία και αίσθημα πλήρωσης αριστερού 
ωτός. Εισήχθη στην παιδιατρική κλινική για λήψη ενδοφλέβιας αμπικιλλίνης/σουλβακτάμης. Την επόμενη ημέρα 
εξετάστηκε στο ιατρείο ΩΡΛ, όπου η ωτομικροσκόπηση ήταν αδύνατη λόγω αιματηρών εκκρίσεων έξω ακουστικού 
πόρου. Προστέθηκαν ωτικές σταγόνες γενταμυκίνης/δεξαμεθαζόνης. Την 3η ημέρα νοσηλείας, ο ασθενής απυρέτησε, η 
ωταλγία  υφεθηκε, παρέμεινε όμως η βαρηκοΐα και αίσθημα πλήρωσης αριστερού ωτός. Η εκ νέου ωτομικροσκόπηση 
ανέδειξε ραγείσα φυσαλίδα τυμπανικού υμένα. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ακοομετρία, η οποία ανέδειξε βαρηκοΐα 
υψηλών συχνοτήτων ΑΡ. Ο ασθενής εξήλθε με αγωγή κατ’οίκον και σε επανεξέταση ένα μήνα αργότερα διαπιστώθηκε 
πλήρης αποκατάσταση της ακοής  
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Η φυσαλιδώδης μυριγγίτιδα αποτελεί φλεγμονή του τυμπανικού υμένα με 
χαρακτηριστική εμφάνιση ορωδών ή αιμορραγικών φυσαλίδων. Η υψηλή συχνότητα εμφάνισης νευροαισθητήριας 
βαρηκοΐας, ως επιπλοκή της νόσου, καθιστά αναγκαία την ακοολογική εξέταση του ασθενούς. Η συστηματική χορήγηση 
αντιβιοτικών συμβάλει στην αποκατάσταση της ακοής. 
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Θεματική Κατηγορία: Συναφείς Ειδικότητες (Οδοντ- Ορθοπ.- Ουρολ.- Οφθ.- Χειρ.- Ωρλ) 
 
ΑΑ188 
 
ΕΓΚΟΛΕΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΗΠΙΟ ΑΡΡΕΝ 15 ΜΗΝΩΝ 
 
Νεφέλη Παράσχου, Σταύρος Γεωργίου, Ελένη Γκούτη, Μαρία Μπαλή, Σπυριδούλα Σωτήριου, Γερίνα Ιωαννίδου 

 

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Κόρινθος 
 
Εισαγωγή: Εγκολεασμός καλείται η είσοδος και παγίδευση τμήματος εντέρου μέσα στο περιφερικότερο τμήμα του. 
Μαζί με το εγκολεασθέν τμήμα του εντέρου παρασύρεται και τμήμα του μεσεντερίου με αποτέλεσμα νέκρωση του 
εντερικού τοιχώματος και απόφραξη του αυλού. Αποτελεί το συχνότερο αίτιο απόφραξης του εντέρου στα βρέφη 
(κυρίως αγόρια) και συμβαίνει συνήθως σε ηλικία 2 μηνών εώς 2 ετών (αιτιολογία άγνωστη). Εκδηλώνεται με εναλλαγές 
διάθεσης (ηρεμία - ευερεθιστότητα), αιφνίδιο  κοιλιακό άλγος και εμέτους. Οι κενώσεις συνήθως περιέχουν αίμα και 
βλέννη (“ζελέ από φραγκοστάφυλο”).               
Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η έγερση κλινικής υποψίας για τη νόσο, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη και 
κατάλληλη αντιμετώπισή του.               
Υλικό: Νήπιο άρρεν 15 μηνών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό προσήλθε λόγω εμέτων, ολιγουρίας και νωθρότητας στα 
πλαίσια εμπύρετης βρογχιολίτιδας. Κατά την κλινική εξέταση το νήπιο βρισκόταν σε ΜΓΚ με γογγυσμό και εναλλαγές 
νωθρότητας-ευερεθιστότητας.Η κλινική εξέταση ανέδειξε επίχριστη γλώσσα, ΧΤΕ = 3 sec, τρίζοντες άμφω,  λοιπά 
συστήματα κφ.Διακομίσθηκε σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο. Κατά την άφιξη του στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Παίδων 
διαπιστώθηκε αιματοχεσία.                      
Μέθοδος: Διενεργήθη πλήρης κλινικοεργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος με σκοπό την ανάδειξη της διάγνωσης  
Αποτέλεσμα: Η διάγνωση που τέθηκε με το υπερηχογράφημα κοιλίας ήταν εγκολεασμός και αντιμετωπίσθηκε 
χειρουργικά.  
Συμπέρασμα: Ο εγκολεασμός είναι μια διάγνωση εύκολη εφόσον τεθεί η υποψία. Η ύπαρξη αιματηρής βλέννης στην 
κένωση συνηγορεί υπέρ εγκολεασμού και η εξέταση εκλογής είναι το υπερηχογράφημα κοιλίας (έντερο με μορφή 
“στόχου”). 
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ΑΑ189 
 
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
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Θεματική Κατηγορία: Συναφείς Ειδικότητες (Οδοντ- Ορθοπ.- Ουρολ.- Οφθ.- Χειρ.- Ωρλ) 
 
ΑΑ190 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΑΓΟΡΙ 7 ΕΤΩΝ 
 
Αγγελική Σπαρτινού¹, Αλίκη-Νικολίνα Τολίδου¹, Ιωάννα Τάσσιου¹, Σάββας Αζάς², Αναστασία Αναστασίου-
Κατσιαρδάνη¹  
 
1. Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος 
2. Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος 
 
Εισαγωγή: Η συστροφή εντέρου αποτελεί σπάνια κλινική οντότητα στον παιδιατρικό πληθυσμό και συνήθως αφορά 
τμήματα του λεπτού εντέρου, ενώ όταν εντοπίζεται στο παχύ έντερο συχνά σχετίζεται με νόσο Hirschsprung. 
Σκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού συστροφής παχέος εντέρου σε παιδί με ιστορικό χρόνιας δυσκοιλιότητας 
προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο νοσοκομειακός παιδίατρος ώστε να τεθεί άμεσα η διάγνωση και η παιδοχειρουργική 
αντιμετώπιση.  
Παρουσίαση περιστατικού: Αγόρι, 6 ετών, με ιστορικό χρόνιας δυσκοιλιότητας και εγκόπρισης, προσήλθε στο Τ.Ε.Π. 
σε επηρεασμένη γενική κατάσταση με οξύ κοιλιακό άλγος από 2ωρου, χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα. Κατά την 
αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκαν μειωμένοι εντερικοί ήχοι με έντονη, διάχυτη ευαισθησία στην ψηλάφηση της 
κοιλιάς. Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθηκε μεταβολική οξέωση, υπεργλυκαιμία (dxt 260mg/dl), λευκοκυττάρωση 
(24700/μL με λεμφοκυτταρικό τύπο) και φυσιολογική CRP. Διενεργήθηκε, αρχικά, ακτινογραφία κοιλίας που ανέδειξε 
έντονη κοπρανοπλήθεια και υπερδιάταση εντερικών ελίκων, πιθανώς του σιγμοειδούς (σημείο κόκκου καφέ) και άμεσα 
διενεργήθηκε u/s και CT κοιλίας που ανέδειξαν μεγάλη ποσότητα ελεύθερου περιτοναϊκού υγρού, κοπρανοπλήθεια, 
αεροπλήθεια, διάταση εγκαρσίου κόλου και στην αριστερή κολική καμπή υπήρξε απότομη μετάπτωση του εύρους με 
σύμπτωση των τοιχωμάτων όλου του κατιόντος κόλου και κοχλιοειδόμορφη πορεία. Μεταφέρθηκε άμεσα στο 
χειρουργείο για διενέργεια επείγουσας  ερευνητικής λαπαροτομίας όπου διαπιστώθηκε συστροφή παχέος εντέρου με 
συνοδό νέκρωση αυτού από το τυφλό μέχρι και το ¼ του κατιόντος. Έγινε αφαίρεση του νεκρωμένου εντέρου, 
αναστόμωση ειλεού με το κατιόν και επέμβαση κατά Ladd.  
Συμπέρασμα: Αν και η συστροφή παχέος εντέρου εμφανίζεται σπανιότατα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στην 
διαφορική διάγνωση ενός παιδιού με οξύ κοιλιακό άλγος καθώς η καθυστερημένη διάγνωση οδηγεί σε αυξημένη 
νοσηρότητα και θνητότητα.  
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Θεματική Κατηγορία: Συναφείς Ειδικότητες (Οδοντ- Ορθοπ.- Ουρολ.- Οφθ.- Χειρ.- Ωρλ) 
 
ΑΑ191 
 
ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΕΜΦΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΣΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
 
Παναγιώτης Σφυρίδης, Αντώνιος Καλλικούρδης, Ελεάνα Γαρίνη, Χριστιάνα Προδρόμου, Ευαγγελία Μπουραζάνη, 
Κλεονίκη Ρόκα, Βασίλειος Παπαδάκης, Γεώργιος Καλαβρουζιώτης 
 
Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
 
Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση της γενικευμένης λεμφικής ανωμαλίας (ΓΛΑ) στα παιδιά αποτελεί πρόκληση, διότι η ριζική 
εκτομή είναι συχνά ανέφικτη και οι υποτροπές συχνές. 
Σκοπός: Παρουσιάζουμε την πείρα του κέντρου μας στη χειρουργική αντιμετώπιση της σπάνιας αυτής οντότητας με 
κύρια εντόπιση στον θώρακα. 
Υλικό: Πρόκειται για 4 κορίτσια, ηλικίας 27 ημερών - 6 ετών, με ΓΛΑ.  
Μέθοδος: Η ΓΛΑ εντοπιζόταν: μεσοθωράκιο- 4, αριστερό ημιθωράκιο- 2, δεξιό ημιθωράκιο- 1, τράχηλο- 2, αρ 
υπερκλείδιο χώρα-1. Σε 3 ασθενείς η διάγνωση τέθηκε προγεννητικά. Συμπτώματα είχε μία ασθενής: δυσφαγία από 
μηνών και αναπνευστική δυσχέρεια από ημερών. Η ασθενής αυτή είχε υποστεί αλλού έγχυση σκληρυντικής ουσίας στην 
τραχηλική μοίρα της DLA. Σε κάθε περίπτωση η νόσος τεκμηριώθηκε ιστοπαθολογικά. 
Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε προσπάθεια ριζικής εξαίρεσης της ΓΛΑ και σε 3 ασθενείς αυτό 
επιτεύχθηκε. Η διάρκεια της παρακολούθησης ήταν 2 μήνες - 11 έτη. Δύο ασθενείς εμφάνισαν υποτροπή: η 1η είχε 
εντόπιση στο μεσοθωράκιο + δε ημιθωράκιο και υποτροπίασε ομοπλεύρως, αλλά και στο αριστερό ημιθωράκιο. Οι γονείς 
αρνήθηκαν αγωγή με sirolimus. Η 2η ασθενής με εκτεταμένη ΓΛΑ σε αρ ημιθωράκιο + τράχηλο + αρ υπερκλείδιο χώρα 
είχε σχεδόν ριζική εκτομή της νόσου και εμφάνισε κυστικό ύγρωμα στον τράχηλο, το οποίο παροχετεύθηκε, αλλά 
υποτροπίασε και πάλι. Βρίσκεται σε αγωγή με sirolimus.  
Συμπέρασμα: H ΓΛΑ αποτελεί πονοκέφαλο για τους χειρουργούς, αφού η έκτασή της συχνά κάνει ανέφικτη την πλήρη 
εξαίρεση, ενώ ακόμα και τότε η υποτροπή είναι αναμενόμενη. Η συνεργασία ομάδας διαφορετικών ειδικοτήτων 
(χειρουργών – ογκολόγων) είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης.  
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ΑΑ192 
 
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
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ΑΑ193 
 
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
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Θεματική Κατηγορία: Αναπτυξιακή – Κοινωνική Παιδιατρική- Εφηβική Ιατρική 
 
ΑΑ194 
 
ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Στεφανία Τότσκα1, Μαριάννα Παπαχριστοδούλου2 ,Φιλιππίνα Γιαννίση-Χατζηγιάννη1 ,Γλυκερία Κυριακίδου 1 

 
1 Κέντρο Υγείας Τούμπας, Θεσσαλονίκη 
2 Κέντρο Υγείας Μαρτίου, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Σε παιδιά με αυτισμό η καθημερινή διαχείριση και εξέλιξη σε τομείς της επικοινωνίας, της κατανόησης 
εντολών και συνθηκών καθώς και η βελτίωση της συνέργειας κινητικών ικανοτήτων είναι κάτι που αναζητείται συνεχώς. 
Σκοπός: Η συσχέτιση της κολύμβησης στην αξιοσημείωτη ψυχοσωματική εξέλιξη και βελτίωση παιδιών με αυτισμό. 
Υλικό: 5 παιδιά με διάγνωση αυτισμού και συστηματική ενασχόληση με τη κολύμβηση από εξειδικευμένη γυμνάστρια 
στην προσαρμοσμένη ειδική αγωγή. 
Μέθοδος: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από γονείς, ειδικό παιδαγωγό και γυμνάστρια στην προσαρμοσμένη ειδική 
αγωγή. 
Αποτελέσματα: Τα παιδιά είναι ηλικίες από 5-10 ετών. Η ενασχόλησή τους συστηματικά με τη  κολύμβηση κυμαίνεται 
από 12 μήνες έως 2 χρόνια με κάποια μικρά μεσοδιαστήματα λόγω καραντίνας. Είναι εντυπωσιακή η εκτίμηση της 
βελτίωσης στην συμπεριφορά, στην κατανόηση εντολών καθώς και στην ψυχική διάθεση. Άξιο σχολιασμού το 
γεγονός ,ότι επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα  από τους γονείς, το σχολείο και τη γυμνάστρια. Βελτίωση προσανατολισμού 
εντός και εκτός νερού, οπτικοκινητικού προσανατολισμού, στάση σώματος , υπερτονίας αλλά και στον τομέα της 
κοινωνικοποίησης, όταν συμμετέχουν σε ομαδικά μαθήματα. Μεγάλη είναι και η βελτίωση στο τομέα της συγκέντρωσης 
και της εκτόνωσης συναισθημάτων και αντιδράσεων. 
Συμπεράσματα: Ο αυτισμός συνεχίζει στις μέρες μας να αποτελεί έναν δυσεπίλητο γρίφο.  Η κολύμβηση με 
εντυπωσιακά αποτελέσματα βελτιώνει σε όλους τους τομείς τα παιδιά με αυτισμό και θα πρέπει σοβαρά να τεθεί θέμα 
θεραπευτικής αντιμετώπισης του αυτισμού μέσω της κολύμβησης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1Παιδιατρική κλινική, 2Νευρολογική κλινική, 3Οφθαλμολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
	Ιωάννα Μαλιγιάννη1, Αφροδίτη Μπαρμπάκου1, Χρήστος Λαζαρίδης1, Κλεονίκη Μπαλντούνη1, Γεώργιος Κολοβάκης1, Γεωργία Φιστέ1, Δημήτρης Κουντούρης1, Έλενα Καραπατή1, Μαριάννα Καλόγρη1, Κωσταντίνος Κακλέας1, Αντίνα Σάντου1, Σταυρούλα-Ζωή Σίσκα1

	Εισαγωγή-Σκοπός Παρουσίαση περιστατικού επίμονης λευκοκυττάρωσης.
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