
 



 

 
  Σελίδα | 1  

 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 
 
ΕΑ 01 
 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΠΥΡΕΤΟ 

Μαρία Ντουμπάρα1, Φωτεινή Σωτηριάδου1, Ανθή Μοριχοβίτου2, Περβανά Σταυρούλα3, 
Ευφημία Παπαδοπούλου1, Όλγα Νικολαίδου1, Ευστράτιος Σαλιακέλλης4, Μαρία Φωτουλάκη1 

1. Δ’  Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ, ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης 
2. Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης 
3. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης 
4. Παιδιατρική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΓΝ Αλεξανδρούπολης 

Εισαγωγή: Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (FMF) είναι αυτοφλεγμονώδης νόσος που 
χαρακτηρίζεται από περιοδικό πυρετό, αρθρίτιδα, ορογονίτιδα και συμπτώματα από το πεπτικό. 
Έχει περιγραφεί βιβλιογραφικά η σχέση μεταξύ μεταλλάξεων MEFV του FMF και χρόνιας 
ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (ΙΦΝΕ).  

Σκοπός: Η ανάλυση των ευρημάτων της μαγνητικής εντερογραφίας (MRE) και της 
ενδοσκόπησης σε παιδιά με FMF και τη διαγνωστική χρησιμότητά τους. 

Υλικό-Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη σε 9 ασθενείς (6 κορίτσια, 3 αγόρια) με διάγνωση FMF 
που υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση ή/και μαγνητική εντερογραφία για την διερεύνηση 
συμπτωμάτων του πεπτικού είτε πριν είτε μετά την διάγνωση FMF προς αποκλεισμό ΙΦΝΕ. Η 
διάμεση ηλικία διερεύνησης ήταν 11 έτη με ηλικιακό εύρος 9-15 ετών. 5/9 είχαν κοιλιακά άλγη, 
2/9 διαρροϊκές κενώσεις εκ των οποίων 1 με πρόσμιξη αίματος, 1/9 εμέτους και 1/9 στασιμότητα 
αύξησης.  

Αποτελέσματα: Τα ενδοσκοπικά ευρήματα ήταν: οίδημα του βλεννογόνου (έλλειψη διαγραφής 
αγγείων) στο σιγμοειδές και το κατιόν(4/9), λεμφοζιδιακή υπερπλασία στον τελικό ειλεό(3/9), 
αφθώδη έλκη στον δωδεκαδάκτυλο(1/9) και φυσιολογικά ευρήματα(1/9). Τα ιστολογικά 
ευρήματα ήταν τα εξής: τελική ειλεΐτιδα (1/9) με διογκωμένους λεμφαδένες και χρόνια μη ειδική 
κολίτιδα(6/9), με αλλοιώσεις ενεργού κολίτιδας με κρυπτίτιδα, περικρυπτίτιδα και λίγα κρυπτικά 
αποστημάτια(1/9) και φυσιολογικά(1/9). Τα ευρήματα από τις MRE (διενεργήθηκε σε 7/9) 
ανέδειξαν πάχυνση του τοιχώματος του τελικού ειλεού(6/7) και πάχυνση του συνόλου του 
παχέος εντέρου με οζώδη πάχυνση τοιχώματος τελικού ειλεού(1/7). Συνύπαρξη ΙΦΝΕ και FMF 
είχαν 2 ασθενείς στους οποίους είχε διαγνωσθεί πρώτα FMF. 

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με FMF και παραμένουσα συμπτωματολογία από το πεπτικό  η 
συνύπαρξη ΙΦΝΕ πρέπει να αποκλείεται. Μη ειδικά ενδοσκοπικά και ιστολογικά ευρήματα από 
τον πεπτικό σωλήνα καθώς και ευρήματα από MRE, είναι συχνά σε ασθενείς με FMF παρά τη 
θεραπευτική αγωγή. 
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ΕΑ 02 
 
ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΙΦΝΕ 

Ιωάννης Ροηλίδης1, Μάριος Κατσαρός2, Κωνσταντίνα Βασιλάκη, Όλγα Γιουλεμέ2, Ιωάννης 
Ξυνιάς1 
1 Παιδογαστρεντερολογικό Τμήμα Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ  
2 Γαστρεντερολογικό Τμήμα ΒΠΠ ΑΠΘ  

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  

Εισαγωγή: Ο υπέρηχος εντέρου ολοένα και περισσότερο αποκτάει χρησιμότητα στην 
παρακολούθηση ενεργότητας φλεγμωνόδους νόσου του εντέρου και στους παιδιατρικούς 
ασθενείς με την ανάπτυξη του Simple Pediatric Activity Ultrasound Score (SPAUSS). Η εφαρμογή 
του ιδιαίτερα στα παιδιά έχει μεγάλη σημασία αφού οι τεχνικές δυσκολίες ενός ενδοσκοπικού 
ελέγχου είναι πολύ περισσότερες σε σχέση με τους ενήλικες. 

Σκοπός: Η συσχέτιση των υπερηχογραφικών ευρημάτων του εντέρου με τους κλασικούς 
κλινικούς και εργαστηριακούς δείκτες ενεργότητας της νόσου 

Μέθοδος: Σε όλους τους ασθενείς με ΙΦΝΕ που νοσηλεύτηκαν σε μεσοδιάστημα 6 εβδομάδων, 
είτε προγραμματισμένα είτε εκτάκτως, διενεργήθηκε υπέρηχος εντέρου χωρίς να γνωρίζει ο 
χειριστής κλινικές πληροφορίες. Ταυτόχρονα εκτιμήθηκε η ενεργότητα της νόσου με υπολογισμό 
PUCAI και PCDAI για κολίτιδα και νόσο Crohns αντίστοιχα και μέτρηση αιματολογικών δεικτών 
φλεγμονής και καλπροτεκτίνη κοπράνων. 

Αποτελέσματα: Συνολικά 14 ασθενείς εξετάστηκαν μέσης ηλικίας 16 ετών, 11 με διάγνωση UC 
και 3 με ν.Crohn, στα πλαίσια προγραμματισμένου επανελέγχου ή έγχυσης ινφλιξιμάμπης (7/14). 
Όλοι οι ασθενείς με UC είχαν PUCAI < 10 (ύφεση) εκτός από έναν με PUCAI: 10 (ήπια νόσο). 
Όλοι οι ασθενείς με ν.Crohn είχαν PCDAI < 10 (ύφεση). Οι αιματολογικοί δείκτες φλεγμονής 
ήταν: CRP: 1,4 mg/l (±4), ESR: 10 mm/hr (±11), PLTs: 292 K/μl (±142), ALB: 4,4 g/dl (±0), ενώ 
η καλπροτεκτίνη κοπράνων: 143 μg/g (±1226). Το SPAUSS ήταν 1 (±0). 

Συμπεράσματα: Στα περιστατικά σε ύφεση υπάρχει συσχέτιση κλινικής εικόνας και 
εργαστηριακών δεικτών φλεγμονής με το SPAUSS. Ο υπέρηχος εντέρου μπορεί να αποτελεί 
εργαλείο στην παρακολούθηση σταθερών ασθενών αλλά και για την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας τροποποίησης αγωγής σε περιπτώσεις εξάρσεων. 
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ΕΑ 03 
 
ΑΙΤΙΕΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2022 

Μαρία Μουτάφη1, Κωνσταντίνος Χειράκης1, Αριστείδης Χριστακόπουλος1, Μαρία Ντουμπάρα1, 
Μαρία Παρασκεύα2, Αναστασία Κούκου2, Βασιλική Κουλουρίδα2, Μαρία Φωτουλάκη1 
1Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
2Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Εισαγωγή: Η εφαρμογή νέων μοριακών μεθόδων ανίχνευσης παθογόνων μικροοργανισμών σε 
βιολογικά δείγματα βοήθησε στην ταχύτερη απομόνωση και επέκτεινε τη γνώση μας στο 
επιδημιολογικό προφίλ παιδιών με συμπτώματα πεπτικού. 

Σκοπός: Μελέτη ευρημάτων εξέτασης κοπράνων παιδιατρικών ασθενών του νοσοκομείου μας 
με συμπτωματολογία πεπτικού με την PCR πολλαπλών στόχων κατά το διάστημα 01/01/2020-
31/08/2022. 

Υλικό-Μέθοδος: Τα κόπρανα 290 παιδιών νοσηλευόμενων στην Κλινική με συμπτωματολογία 
πεπτικού(κοιλιακό άλγος, έμετος, διαρροϊκή κένωση/αίμα στα κόπρανα)ηλικίας 7 ημερών έως 16 
ετών, εξετάσθηκαν με P.C.R. πολλαπλών στόχων γαστρεντερικού συστήματος (Film Array 
G.I.panel).  

Αποτελέσματα: Σε 109/290 παιδιά(38%)τέθηκε η διάγνωση οξείας γαστρεντερίτιδας(ΟΓ).Στο 
27% αυτών δεν ανευρέθηκε αιτιοπαθογόνο. Στο 53% απομονώθηκε ένα παθογόνο, εκ των 
οποίων βακτήρια(59%) με συχνότητα Campylobacter(34,5%),Clostridium difficile toxin (9%), 
Salmonella (7%) και ιοί(41%)με συχνότητα Adenovirus 40/41 (12%),Norovirus(10%), 
Rotavirus(9%).Ειδικότερα στα παιδιά μικρότερα των 5 ετών, η συχνότητα ιών ήταν 
Adenovirus(33,4%),Norovirus(24,3%),Rotavirus(21,3%),Sapovirus(12%),Astrovirus(9%). Στο 
υπόλοιπο 20% απομονώθηκαν περισσότεροι του ενός μικροοργανισμοί (συλλοίμωξη),κυρίως 
EPEC(45%)και Adenovirus(36%).Ο συχνότερος συνδυασμός ιών(21%) ήταν Norovirus με 
Adenovirus(42,8%)ή Rotavirus(14%).Τα υπόλοιπα 181 παιδιά(62%),στα οποία τα συμπτώματα 
πεπτικού συνόδευαν άλλο νόσημα(σηψαιμία, MIS-C, πνευμονία, πορφύρα HS, οξεία 
σκωληκοειδίτιδα, αλλεργία στο γάλα αγελάδας, φλεγμονώδη νόσο 
εντέρου(ΙΦΝΕ),πυελονεφρίτιδα),δεν ανέδειξαν παθογόνο κατά 70%. Στο 30% απομονώθηκαν 
μικροοργανισμοί, κυρίως EPEC (55%), Clostridium (24%), Rotavirus (6%). Δύο παιδιά ΙΦΝΕ 
ανέδειξαν Cryptosporidium. Λοίμωξη COVID-19(PCR ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος) παρουσίασε 
6,5% των παιδιών, 67% αυτών είχε συμπτώματα ΟΓ με κυριότερα παθογόνα Clostridium (33%), 
Norovirus(17%) και Astrovirus(8%). 

Συμπεράσματα: Η PCR κοπράνων πολλαπλών στόχων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο έγκαιρης και 
έγκυρης ανίχνευσης παθογόνων, σε ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας. Παρά τον περιορισμένο 
αριθμό ασθενών, τα ευρήματα επιβεβαιώνουν νεότερα δεδομένα σύμφωνα με τα οποία ο 
Adenovirus είναι το συχνότερο αίτιο ΟΓ μετά την εφαρμογή εμβολιασμού έναντι Rotavirus. Η 
πανδημία COVID-19 αποτελεί πρόκληση για την παρακολούθηση νέων επιδημιολογικών 
δεδομένων. 
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ΕΑ 04 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Βerton-MMIHS  

Ορφέας Βαρβαρέλης1, Εύη Αποστολοπούλου1, Ζωή Λαμπρινού1, Miquel Villanueva1, Ιωάννης 
Σκόνδρας1, Αλέξανδρος Πασσαλίδης1 

1Β΄ Παιδοχειρουργικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων « Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα 

Εισαγωγή: Το σύνδρομο Megacystis microcolon intestinal-hypoperistalsis (MMIHS) ή αλλιώς 
σύνδρομο Berton αποτελεί μια σπάνια διαταραχή των λείων μυϊκών ινών που χαρακτηρίζεται 
κυρίως από διάταση της ουροδόχου κύστης, μείωση του εντερικού περισταλτισμού και 
παρουσίας μικρόκολου.  

Σκοπός: Η παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης συνδρόμου Berton-MMIHS χωρίς συνοδό 
μικρόκολο καθώς και ο προβληματισμός για την διαχείριση και αντιμετώπιση του στον 
παιδιατρικό ασθενή.   

Υλικό: Κορίτσι 4 ετών με θετικό γονιδιακό έλεγχο για σύνδρομο Berton-MMIHS προσήλθε με 
έντονο μετεωρισμό κοιλίας και εικόνα ψευδοαπόφραξης από 5ημέρου. 

Μέθοδος: Η ασθενής εισήχθη στην κλινική μας, έγινε διόρθωση των 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών και τοποθετήθηκε ρινογαστρικός καθετήρας. Στην 
συνέχεια  διενεργήθηκε ο απαραίτητος απεικονιστικός έλεγχος με ακτινογραφία 
κοιλίας όπου έδειξε εξεσημανσμένη διάταση του στομάχου και παχέος εντέρου, με 
παρουσία πολλαπλών υδραερικών επιπέδων. Αποφασίστηκε η διάβαση του 
πεπτικού με γαστρογραφίνη η οποία σημείωσε καθυστέρηση της κένωσης του 
εντέρου. Κρίθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση ανακουφιστικής γαστροστομίας για 
την ύφεση των συμπτωμάτων της ασθενούς. 

Αποτελέσματα: Η ασθενής μετά την έξοδο από το νοσοκομείο παρουσίασε 
βελτίωση της καθημερινότητας της και σταδιακή πρόσληψη βάρους. Η χρήση της 
ανακουφιστικής γαστροστομίας φάνηκε να την βοηθάει μειώνοντας ίσως τα 
επεισόδια μετεωρισμού. Υποτροπίαζε παρόλα αυτά με επεισόδια ψευδοαπόφραξης 
διάρκειας 2-4 ημερών όταν παρουσίαζε εικόνα ιογενούς συνδρομής.  

Συμπεράσματα:  Η διαχείριση της συγκεκριμένης ασθενούς αποτελεί πρόκληση 
όσον αφορά την κατάλληλη αντιμετώπιση στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Η 
χρήση της ανακουφιστικής γαστροστομίας είναι αποτελεσματική αλλά έχει κυρίως 
παρηγορητικό χαρακτήρα για αυτό και γεννιούνται ερωτήματα ως προς την διενέργεια πιο 
αποτελεσματικών μεθόδων.  
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ΕΑ 05 
 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΙΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ 
 
Μαρία Γρηγοροπούλου1,  Σμαραγδή  Φεσσάτου1, Αναστασία Δημοπούλου1, Αφροδίτη 
Κούρτη1, Αχιλλέας Αττιλάκος1, Ανέστης Χαραλαμπόπουλος1, Νικόλαος  Ζάβρας1  
 
1 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  “ATTIKON”, Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η ενδοσκόπηση μπορεί να προκαλέσει  άγχος στα παιδιά.    Η σιελική κορτιζόλη (Σ 
Κ), ως έγκυρος και μη επεμβατικός δείκτης στη μέτρηση στρες παιδιών υπό αγχογόνες 
καταστάσεις, καθιστά νέα δεδομένα. Διάφορες μέθοδοι χρησιμοποιούνται ως μέσα παρέμβασης 
για τη μείωση του στρες όπως η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (ΘΠΣ). 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση του επιπέδου Σ Κ, των παιδιατρικών ασθενών που υποβάλλονται σε 
ενδοσκόπηση σε ανάλυση που πλαισιώθηκε από τη ΘΠΣ.  
 
Υλικό: Πραγματοποιήθηκε μια προοπτική μελέτη σε 51 παιδιά που υπεβλήθησαν σε 
ενδοσκοπήσεις  στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Γ.Ν.Π ¨Αττικόν¨ 
 
Μέθοδος:  Ο πληθυσμός  χωρίστηκε σε Group Unexplained - Group Explained. Η στατιστική 
επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το IBM SPSS, έκδοση 22, χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικοί 
έλεγχοι Mann-Whitney U test,  Krusal-Wallis και ο συντελεστής συσχέτισης  Spearman με 
σημαντικότητα p <0.05. 
 
Αποτελέσματα: Οι τιμές Σ Κ επηρεάζονται από την παρέμβαση αφού υπάρχει σημαντικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο γκρουπ (Mann-Whitney U=160, p=0.002), group 
(unexplained mean rank=32.60 vs explained mean rank=19.65), από τον γονέα που είναι μαζί 
του (Mann-Whitney U=172, p=0.028, group (πατέρας mean rank=32.75 vs μητέρας mean 
rank=22.91) και τον αριθμό των παιδιών  της οικογένειας (Kruskal–Wallis χ2=8.211, df=3, 
p=0,042). Η Σ Κ μετά την παρέμβαση συσχετίστηκε θετικά με την ηλικία των παιδιών 
(r=+0.328, p=0.019).  
 
Συμπεράσματα: Η λήψη πληροφοριών μέσω της ΘΠΣ έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του 
στρες, όπως μετράται από τα επίπεδα s-κορτιζόλης. 
 
Λέξεις κλειδιά: κορτιζόλη σάλιου, προσχεδιασμένη θεωρία, ενδοσκόπηση. 
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ΕΑ 06 
 
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ 

Δήμητρα Ιφιγένεια Ματαρά1,2, Θεόδωρος Ξάνθος3, Αβραάμ Πουλιάκης4, Νικολέττα 
Ιακωβίδου1, Μαρία Γαζούλη5, Χρήστος Σαλάκος6 
1 Νεογνολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αρεταίειο Νοσοκομείο, 11528 Αθήνα, Ελλάδα. 
2 Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», 11527 Αθήνα, Ελλάδα. 
3 Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 12243 Αθήνα, Ελλάδα. 
4 Β’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», 12462 Αθήνα, Ελλάδα. 
5 Τμήμα Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11527 
Αθήνα, Ελλάδα. 
6 Παιδοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», 12462 Αθήνα, Ελλάδα. 
 
Εισαγωγή: Βακτηριακή διαμετάθεση (ΒΔ) είναι η μετανάστευση βακτηρίων ή προϊόντων τους 
από τη γαστρεντερική οδό σε εξωεντερικούς ιστούς. Ο λιποπολυσακχαρίτης (ΛΠΣ), ένα 
συστατικό των Gram-αρνητικών βακτηρίων του εντέρου, σχετίζεται με παραγωγή 
προφλεγμονωδών μεσολαβητών, οδηγώντας σε εντοπισμένη και συστηματική φλεγμονή.  

Σκοπός: Να διερευνηθεί εάν η νεογνική ασφυξία προκαλεί ΒΔ. 

Υλικά: Είκοσι ένα αρσενικά Landrace/Large White χοιρίδια, ηλικίας 1-4 ημερών, κατανεμήθηκαν 
τυχαία σε ομάδα ελέγχου (Α), ασφυξίας (Β) και ασφυξίας-καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης 
(ΚΑΡΠΑ) (Γ). 

Μέθοδοι: Όλα τα ζώα διασωληνώθηκαν και τέθηκαν υπό γενική αναισθησία. Στην ομάδα Α, τα 
ζώα υποβλήθηκαν σε ευθανασία. Στην ομάδα Β, ο ενδοτραχειακός σωλήνας αποφράχθηκε 
οδηγώντας σε ασφυξία. Στην ομάδα Γ, μετά την ασφυξία ακολούθησε ανάνηψη και 
παρακολουθήση για 30'. Η ΒΔ αξιολογήθηκε μετρώντας τα επίπεδα ΛΠΣ στο αίμα της πυλαίας 
φλέβας και της αορτής και σε μεσεντέριους λεμφαδένες (ΜΛ) κατά την ευθανασία. Τα 
αποτελέσματα δίδονται ως διάμεσος [IQR] με συγκέντρωση ΛΠΣ σε EU/ml. 

Αποτελέσματα: Τα επίπεδα ΛΠΣ στους ΜΛ ήταν υψηλότερα στην Ομάδα Β: 6,38 EU/ml [2,69-
9,34] σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες (Ομάδα A: 2,1 EU/ml [1,08-2,52], ομάδα Γ: 1,66 EU/ml [ 
1,51-2,48], p=0,012). Η διαφορά ΛΠΣ αορτής προς ΜΛ (%) ήταν χαμηλότερη στην ομάδα Β: 
0,13% [0,04-1,17], σε σύγκριση με την ομάδα Α: 5,08% [2,2-10,7] και την ομάδα Γ: 3,42% 
[1,5-5,1] (σ. =0,042). H ίδια εικόνα παρατηρήθηκε για τη διαφορά ΛΠΣ πυλαίας προς ΜΛ (%), η 
οποία ήταν χαμηλότερη στην ομάδα Β: 0,94% [0,5-3] σε σύγκριση με την ομάδα Α: 4,9% [4-
15] και την ομάδα Γ: 3,85%[1,5- 5,1]) (ρ=0,044). 

Συμπεράσματα: Η νεογνική ασφυξία μπορεί να προκαλέσει ΒΔ και αυξημένη συγκέντρωση ΛΠΣ 
στο αίμα και στους εξωεντερικούς ιστούς. 
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ΕΑ 07 
 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΝΗΠΙΟ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ MPV17 
ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. 

Ελεάννα Στασινού1, Αίγλη Ζέλλου1, Μαρία Ρογαλίδου1, Κωνσταντίνα Δημάκου2, Βασιλική-
Μαρία Καραγιάννη1, Χριστίνα Γεωργιλά1, Δάφνη Μαργώνη1, Βαγγέλης Γιαμούρης1, Παρασκευή 
Γαλήνα3, Περικλής Μακρυθανάσης4, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου1,2 

1 Μονάδα Γαστρεντερολογίας & Ηπατολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο 
Παίδων  
‘Η Αγία Σοφία’, Αθήνα 
2 Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’, Αθήνα 
3 Ακτινολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’, Αθήνα 
4 Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’, Αθήνα 
 
Εισαγωγή:  Η διαταραχή της διατήρησης του μιτοχονδριακού DNA, λόγω μετάλλαξης στο 
γονίδιο MPV17, αποτελεί σπάνια κλινική οντότητα και σχετίζεται με υψηλό ποσοστό 
θνησιμότητας στη βρεφική και πρώιμη παιδική ηλικία. Η νόσος χαρακτηρίζεται από ηπατική και 
νευρολογική συμμετοχή, με πτωχή πρόγνωση, λόγω ταχείας εξέλιξης της ηπατικής νόσου σε 
ηπατική ανεπάρκεια. Η ένδειξη μεταμόσχευσης ήπατος σε παιδιά με μιτοχονδριακά νοσήματα 
είναι αμφισβητούμενη. 

Σκοπός: Παρουσιάζεται μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση ασθενούς με MPV17 
μιτοχονδριοπάθεια, με πρώτη εκδήλωση της νόσου την οξεία ηπατική ανεπάρκεια, που 
υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση ήπατος. 

Υλικό: Νήπιο θήλυ ηλικίας 3,5 χρονών εισήχθη με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, στασιμότητα 
σωματικής ανάπτυξης, ασκίτη, caput medusa, παλαμιαίο ερύθημα και αραχνοειδή αιμαγγειώματα 
παρειών. Σε υπερηχογραφικό έλεγχο διαπιστώθηκαν διόγκωση αριστερού λοβού του ήπατος, 
σπληνομεγαλία και αύξηση της ελαστικότητας του ήπατος (95,5KPa). Ακολούθησε πλήρης 
έλεγχος για ιογενή, αυτοάνοσα και μεταβολικά νοσήματα. Η διερεύνηση της υποκείμενης 
ηπατικής νόσου με αλληλούχιση των εξονίων του γονιδιώματος, ανέδειξε μιτοχονδριοπάθεια 
οφειλόμενη σε ομόζυγη μετάλλαξη c.293C>T στο γονίδιο MPV17, η οποία έχει συσχετιστεί 
βιβλιογραφικά με ήπιο φαινότυπο. Η ασθενής κατόπιν πλήρους νευρολογικής εκτίμησης, 
υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση ήπατος από πτωματικό δότη, χωρίς επιπλοκές. Κατά την 
18μηνη κλινική παρακολούθηση η ασθενής είναι ασυμπτωματική, με φυσιολογική νευρολογική 
εξέταση και φυσιολογική ανάπτυξη. 

Μέθοδος: Αναδρομική παρουσίαση της έκβασης της ηπατικής μεταμόσχευσης σε ασθενή με 
μιτοχονδριακό νόσημα. 

Αποτελέσματα: Η ασθενής υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση ήπατος, με φυσιολογική 
ανάπτυξη και νευρολογική εξέταση 18 μήνες μετά από τη μεταμόσχευση.  

Συμπεράσματα: Ασθενείς με μιτοχονδριακή διαταραχή οφειλόμενη σε ανεπάρκεια MPV17 και 
ήπιο φαινότυπο χωρίς νευρολογική συμμετοχή, μπορούν να υποβληθούν σε μεταμόσχευση 
ήπατος, κατά περίπτωση.  



 

 
  Σελίδα | 8  

 

ΕΑ 08 
 
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ  

Ελευθερία Μαυριγιαννάκη1, Ιωάννης Γεωργόπουλος1, Εμμανουήλ Κουράκης1, Ευαγγελία 
Λυκοπούλου2, Νικόλαος Χριστόπουλος1 
1Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» , Α’ & Β’ Χειρουργικό Τμήμα 
2Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Εισαγωγή: Η χολολιθίαση και χοληδοχολιθίαση είναι μία σπάνια νόσος της βρεφικής ηλικίας με 
υψηλό ποσοστό αυτόματης υποστροφής. Η διεθνής βιβλιογραφία αναγνωρίζει το κενό στην 
δημιουργία ενιαίας θεραπευτικής προσέγγισης λόγω της σπανιότητας αλλά και λόγω των 
μεγάλων αποκλίσεων στη δυνατότητα επεμβατικής θεραπείας. 

Σκοπός: Η συζήτηση της διαχείρισης αυτών των σύνθετων περιστατικών από την ομάδα 
παιδίατρος – γαστρεντερολόγος - παιδοχειρουργός. 

Υλικό: Δύο περιστατικά εμμένουσας διάτασης εξωηπατικών χοληφόρων και διαταραχής της 
ηπατικής βιοχημείας που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά από την κλινική μας μετά από μακρό 
διάστημα watchful waiting.  Το πρώτο σε θήλυ βρέφος με εμμένουσα άμεση 
υπερχολερυθριναιμία και εικόνα εμμένουσας διάτασης κοινού χοληδόχου πόρου και το δεύτερο 
αφορά σε θήλυ βρέφος με ιστορικό προωρότητας, μακράς νοσηλείας σε μονάδα νεογνών και 
λήψη παρεντερικής διατροφής και υποτροπιάζοντα επεισόδια χολοκυστίτιδας και εμμένουσα 
διαταραχή της ηπατικής βιοχημείας. 

Μέθοδος: Λαπαροσκοπική διερεύνηση ανατομίας εξωηπατικών χοληφόρων και λαπαροσκοπική 
διεγχειρητική χολαγγειογραφία. Στο ένα περιστατικό χρειάστηκε να γίνει μετατροπή του 
λαπαροσκοπικού σε ανοιχτό χειρουργείο λόγω μεγάλης στένωσης της συμβολής κυστικού και 
χοληδόχου πόρου.  

Αποτελέσματα: Εξιτήριο την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα. Ομαλή μετεγχειρητική πορεία και 
εξάμηνο follow-up άνευ ευρημάτων.  

Συμπεράσματα: Η λαπαροσκοπική διερεύνηση των εξωηπατικών χοληφόρων είναι μία ασφαλής 
επεμβατική διαδικασία που μπορεί να δώσει διαγνωστική και θεραπευτική λύση σε ασθενείς 
αυξημένου αναισθησιολογικού κινδύνου σε μία μόνο αναισθησία.  
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ΕΑ 09 

ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ PHACE   

Μαγδαληνή Λούκα, Ελευθερία Ντάση, Μανθούλα Βαλάρη, Θεώνη Πετροπούλου 

Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 

Εισαγωγή: Η αιμορραγία του κατώτερου πεπτικού λόγω τμηματικού (segmental) 
αιμαγγειώματος στην κοιλιακή χώρα είναι σπάνια. Σε μερικές περιπτώσεις έχει αναφερθεί σε 
συνδυασμό με το σύνδρομο PHACE (ανωμαλίες του οπίσθιου κρανιακού βόθρου, τμηματικό 
αιμαγγείωμα κεφαλής >5εκ, αρτηριακές ανωμαλίες, καρδιακές ανωμαλίες, οφθαλμολογικές 
ανωμαλίες).   

Περιγραφή περίπτωσης: Θήλυ βρέφος 21/2 μηνών διακομίστηκε στο Νοσοκομείο μας λόγω 
αιμορραγίας κατώτερου πεπτικού(μέλαινα) και αναιμίας(Hb 5,3g/dl) από μηνός. Από την 
αντικειμενική εξέταση παρουσίαζε ερυθρά πλάκα με τηλεαγγεικτασίες στην βρεγματοϊνιακή 
περιοχή, στην τραχηλική χώρα και στο θωρακικό τοίχωμα, ηπατοσπληνομεγαλία και καρδιακό 
φύσημα 2/6. Η μαγνητική τομογραφία και το υπερηχογράφημα κοιλίας ανέδειξαν αιμαγγείωμα 
στο ήπαρ, πάχυνση των εντερικών ελίκων λόγω αγγειοβρίθειας και εκτεταμένο αιμαγγείωμα με 
περιπυλαία εντόπιση και επέκταση στο μεσεντέριο, στον σπλήνα, στο πάγκρεας και στο 
μεσοθωράκιο. Στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου-τραχήλου-θώρακος απεικονίστηκε 
τμηματικό αιμαγγείωμα στο τριχωτό κεφαλής, τον τράχηλο, το θωρακικό τοίχωμα και το 
μεσοθωράκιο. Στη μαγνητική αγγειογραφία εγκεφάλου-τραχήλου διαπιστώθηκε υποπλασία της 
αριστερής έσω καρωτίδας και της αριστερής μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Στον έλεγχο της 
καρδιάς παρατηρήθηκε παράπλευρο αγγείο από την κατιούσα θωρακική αορτή. Με βάση τα 
απεικονιστικά ευρήματα τέθηκε η διάγνωση συνδρόμου PHACE με τμηματικό αιμαγγείωμα 
πεπτικού και χορηγήθηκε στο βρέφος προπανολόνη pos (3mg/kg/24ωρο) για 1 έτος. Η 
αιμορραγία πεπτικού υποχώρησε την 17η ημέρα θεραπείας και τα αιμαγγειώματα παρουσίασαν 
υποστροφή 18 μήνες μετά. Το παιδί παρακολουθείται τακτικά, λόγω των αρτηριακών 
δυσπλασιών εγκεφάλου.  

Συμπέρασμα: Η αιμορραγία κατώτερου πεπτικού σε ασθενείς με σύνδρομο PHACE πρέπει να 
θέτει την υποψία για τμηματικό αιμαγγείωμα στην κοιλιακή χώρα. Ο εκτενής απεικονιστικός 
έλεγχος και η έγκαιρη έναρξη χορήγησης προπανολόνης  συμβάλλει στη μείωση των απώτερων 
επιπλοκών.  
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ΕΑ 10 
 
PURE FETAL ΗΠΑΤΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΕΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΟΓΚΟΥ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΕΤΕΡΟΖΥΓΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ APC 

Ευθυμία Ρηγάτου1 , Έλενα Χατζηκαλήλ2 , Άννα Κοντογεώργου3 

1Διευθύντρια ΕΣΥ, Παιδιατρική Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα, Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, 
Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
2Ομάδα Κλινικών Μελετών, Παιδιατρική Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα, Α’ Παιδιατρική Κλινική 
ΕΚΠΑ, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
3Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Παιδιατρική Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα, Α’ Παιδιατρική Κλινική 
ΕΚΠΑ, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»  

Εισαγωγή: Το Ηπατοβλάστωμα αποτελεί το 1%  των όγκων της παιδικής ηλικίας. Είναι 
συχνότερο σε ηλικίες < 5 ετών και σε ασθενείς με σύνδρομα προδιάθεσης όπως το σύνδρομο 
Gardner (APC μετάλλαξη). H θεραπεία περιλαμβάνει προεγχειρητική και μετεγχειρητική 
χημειοθεραπεία και χειρουργείο. Ορισμένοι ιστολογικοί υπότυποι θεραπεύονται μόνο με 
χειρουργική εξαίρεση 

Σκοπός: Η θεραπευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενούς με αμιγώς εμβρυϊκό 
ηπατοβλάστωμα επί εδάφους ετεροζυγωτίας για τη μετάλλαξη APC. 

Υλικό και Μέθοδος: Θήλυ 2,5 ετών  παραπέμφθηκε στο Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου 
λόγω  συμπαγούς  εξεργασίας (6,7x4,3εκ) δεξιού ηπατικού λοβού (pretext III) σε Μαγνητική 
Τομογραφία,  στα πλαίσια διερεύνησης κοιλιακού άλγους. Τιμή αFP: 80. Από το οικογενειακό 
ιστορικό: πατέρας με σύνδρομο Gardner. Ακολούθησε ολική επί υγιών ορίων χειρουργική 
εξαίρεση. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε ηπατοβλάστωμα αμιγώς εμβρυϊκού τύπου (pure fetal). 
Βάσει της ιστολογίας η ασθενής δεν έλαβε χημειοθεραπεία και ετέθη σε συστηματική 
παρακολούθηση με επίπεδα αFP και απεικονιστικό έλεγχο. Δύο χρόνια μετά την εξαίρεση 
παρουσίασε μάζα στο κοιλιακό τοίχωμα, στα όρια της τομής του ηπατοβλαστώματος. Η μάζα 
εξαιρέθηκε και ιστολογικά ήταν συμβατή με δεσμοειδή όγκο. 

Αποτελέσματα: Η ασθενής παρακολουθείται βάσει επικαιροποιημένων οδηγιών και για τα δύο 
νοσήματα (ηπατοβλάστωμα, δεσμοειδής όγκος) και είναι ελεύθερη νόσων. 

Συμπεράσματα: Σε APC μετάλλαξη υπάρχει αυξημένη επίπτωση ηπατοβλαστώματος (0.75-
1,6%) αλλά και δεσμοειδούς όγκου (0-20%) και οι ασθενείς που τη φέρουν πρέπει να 
παρακολουθούνται τακτικά. Το pure fetal ηπατοβλάστωμα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με 
πλήρη χειρουργική εξαίρεση χωρίς χημειοθεραπεία και αυτό καταδεικνύει η μέχρι τώρα πορεία 
της ασθενούς.  
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ΕΑ 11 
 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 
ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΡΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 
ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

Αίγλη Ζέλλου1, Βαγγέλης Γιαμούρης1, Μαρία Ρογαλίδου1, Κωνσταντίνα Δημάκου2, Ελεάννα    
Στασινού1, Δάφνη Μαργώνη1,  Χριστίνα Γεωργιλά1, Βασιλική-Μαρία Καραγιάννη1, Ευαγγελία     
Λυκοπούλου3, Ειρήνη Γαζελοπούλου4, Παρασκευή Γαλήνα5, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου1,2 

 
1 Μονάδα Γαστρεντερολογίας &  Ηπατολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν. Παίδων «Η 
Αγία Σοφία», Αθήνα 
2 Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
3 Α' Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
4 Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
5 Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 

Εισαγωγή: Η κιρσική αιμορραγία του οισοφάγου συνοδεύεται από σημαντική θνητότητα σε 
ενήλικες και παιδιά. Η ενδοσκοπική τοποθέτηση δακτυλίων περίδεσης ως μέρος της πρωτογενούς 
πρόληψης δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στα παιδιά. 

Σκοπός: Η μελέτη της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της προληπτικής ενδοσκοπικής 
τοποθέτησης δακτυλίων περίδεσης κιρσών οισοφάγου σε παιδιά με πυλαία υπέρταση. 

Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη των ιατρικών φακέλων παιδιών με πυλαία υπέρταση 
[ελαστογραφία ήπατος >F4 ή ελαστογραφία σπληνός >30kPa σε συνδυασμό με ελαττωμένα 
αιμοπετάλια], που παρακολουθούνται στο ηπατολογικό Ιατρείο του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία 
Σοφία» προκειμένου να υποβληθούν σε ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού από 01/01/2017 έως 
01/10/2022, με σκοπό την ανεύρεση και απολίνωση κιρσών οισοφάγου.  

Αποτελέσματα: Συνολικά διενεργήθηκαν 107 ενδοσκοπικές πράξεις σε 44 ασθενείς (μέσης 
ηλικίας 11,5 ετών, 26 αγόρια) με πυλαία υπέρταση λόγω ατρησίας χοληφόρων (n=14), 
θρόμβωσης πυλαίας (n=4), αυτοάνοσης ηπατίτιδας (n=3), ν. Wilson (n=2), λοιπών διαγνώσεων 
(n=10), άγνωστης αιτιολογίας (n=11). Τριάντα εννέα κιρσοί οισοφάγου ≥Grade 2 βρέθηκαν σε 
20 ασθενείς και απολινώθηκαν με δακτυλίους περίδεσης (Multiband Ligator 6, Cook Medical, 
μέσος αριθμός 1.95 ανά ασθενή). Σε 22 (50%) ασθενείς με κιρσούς <Grade 2 δεν απαιτήθηκε 
απολίνωση, ενώ σε 5 (11%) διενεργήθηκε 1 απολίνωση χωρίς ανάγκη επανάληψης σε διάστημα 
ενδοσκοπικής παρακολούθησης 6-12 μηνών, σε 17 (39%) ασθενείς απαιτήθηκαν από 1 έως 5 
απολινώσεις. Όλοι έλαβαν θεραπεία με ομεπραζόλη, σουκραλφάτη, και 
αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ για 7 μέρες μετά την ενδοσκόπηση. Κανένας ασθενής δεν 
εμφάνισε αιμορραγία ή λοίμωξη κατά την περίοδο παρακολούθησης (διάμεση τιμή 43 μήνες). 

Συμπεράσματα: Η απολίνωση κιρσών οισοφάγου σε παιδιά με πυλαία υπέρταση φαίνεται 
ασφαλής μέθοδος πρόληψης κιρσικής αιμορραγίας. 
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ΕΑ 12 
 
ΥΠΟΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΨΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  

Ινώ Καναβάκη1, Ιωάννης Δροσάκης1, Αφροδίτη Κούρτη1, Σοφία Ζουγανέλη2, Σμαραγδή 
Φεσσάτου1 

1. Μονάδα Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Γ’ 
Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»,  Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

2. Τμήμα Κλινικής Διατροφής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα 

Εισαγωγή: Η παρεντερική διατροφή(PN)είναι απαραίτητη για τη θρέψη παιδιών με σύνδρομο 
βραχέος εντέρου (ΣΒΕ). Η μακροχρόνια θεραπεία της PN περιορίζεται από δυνητικά σοβαρές 
επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης της ηπατικής νόσου. Η παθογένεση της ηπατοπάθειας είναι 
πολυπαραγοντική .Μελέτες έχουν δείξει ότι η ποσότητα και το περιεχόμενο των ΙV 
χορηγούμενων λιπιδίων σχετίζεται στενά με την ανάπτυξή της.  

Σκοπός: Περιγραφή περίπτωσης υποστροφής ηπατοπάθειας βρέφους που έλαβε μακροχρόνια 
PN λόγω ΣΒΕ μεταβαίνοντας από SMOF σε μονοθεραπεία με ιχθυέλαιο. 

Περιγραφή περίπτωσης: Κοριτσάκι με ΗΚ=29 εβδομάδες και ΒΓ1300g.Την 9ηΗΖ διαγνώστηκε 
με ΝΕΚ. Δεν ανταποκρίθηκε στη συντηρητική θεραπεία και ακολούθησε χειρουργείο και μαζική 
εκτομή του λεπτού εντέρου(απέμειναν 15εκ).Μια δεύτερη λαπαροτομή με ημικολεκτομή και 
σύγκλειση της νηστιδοστομίας έγινε στους 4 μήνες. Η ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα μας και 
ξεκίνησε η p.os σίτιση. Η αύξηση της ανοχής στην p.os σίτιση επέτρεψε μείωση της ποσότητας 
της PN, ωστόσο η ολική χολερυθρίνη (ΤΒ) παρέμεινε 7,23mg/dl (DB 6,35mg/dl). Είχε επίσης 
αυξημένους χρόνους πήξης και υπερσπληνισμό. Στην ηλικία των 15 μηνών μετά από σηψαιμία 
και πολυοργανική ανεπάρκεια η ΤΒ=22,3 mg/dl (DB 19,94 mg/dl) και συζητήθηκε μεταμόσχευση 
ήπατος. Η έγχυση SMOF μειώθηκε χωρίς αποτέλεσμα και άλλαξε σε IV ιχθυέλαιο. Υπήρξε 
βελτίωση του ίκτερου μετά από 2 μήνες χρήσης και τα επίπεδα TB/DB ομαλοποιήθηκαν μετά από 
5 μήνες.Η μονοθεραπεία με γαλάκτωμα ιχθυελαίου διατηρήθηκε για 8 μήνες ακολουθούμενη από 
συνδυασμό ιχθυελαίου και SMOF. Τώρα είναι 3 ετών και εξακολουθεί να εξαρτάται από PN. 
Ωστόσο, η TB/DB της παρέμεινε εντός του φυσιολογικού εύρους. 

Συμπεράσματα: Το IV ιχθυέλαιο φαίνεται να είναι ένας πολλά υποσχόμενος παράγοντας που 
βελτιώνει τη χολόσταση σε παιδιά με ηπατοπάθεια PN. 
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ΕΑ 13 
 
ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΕ ΕΦΗΒΗ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΡΕΨΙΑ ΛΟΓΩ ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 
ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ 

Μαρία Καυγά1, Κυριακή Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου1, Αγνή Γλαβά1, Νικόλαος Γκιουρτζής1,  
Χριστόδουλος Παπαδόπουλος2,   Μ. Φωτουλάκη1 

1. Δ΄Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκη 
2. Γ΄Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη 

 
Εισαγωγή: Η νευρογενής ανορεξία είναι ψυχιατρική πάθηση που προσβάλει 1-2% των έφηβων 
κοριτσιών και 0,5% των έφηβων αγοριών. Οι καρδιακές επιπλοκές οφείλονται στην κακή θρέψη 
και περιλαμβάνουν βραδυκαρδία, υπόταση, αρρυθμίες και σχετίζονται με αυξημένο ποσοστό 
νοσηρότητας και θνησιμότητας. 
 
Σκοπός: Περιγραφή σπάνιας περίπτωσης έφηβης με νευρογενή ανορεξία και σιωπηλή μεγάλη 
περικαρδιακή συλλογή. 
 
Υλικό-Μέθοδος: Ασυμπτωματική έφηβη 15 χρονών με νευρογενή ανορεξία παραπέμπεται για 
καρδιολογική εκτίμηση. Από το ιστορικό αναφέρεται απώλεια 23% του αρχικού βάρους  σε 
διάστημα ενός έτους: αρχικό βάρος σώματος: 56kg (65ηΕΘ), τωρινό βάρος: 43kg (10ηΕΘ) και 
ΔΜΣ:15,6Kg/m2 (10η ΕΘ). 
 
Αποτελέσματα: Από την κλινική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν οιδήματα ή κλινικά σημεία 
καρδιακής ανεπάρκειας. Διαπιστώθηκαν: χαμηλή αρτηριακή πίεση (80/45mmHg, <5ηΕΘ), 
φλεβοκομβική βραδυκαρδία στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (45σφύξεις/λεπτό) χωρίς παύσεις ή 
επεισόδια κολποκοιλιακού αποκλεισμού και μεγάλου μεγέθους περικαρδιακή συλλογή (~2,4cm, 
εντοπισμένη πίσω από την δεξιά κοιλία, χωρίς σημεία καρδιακού επιπωματισμού) στο 
υπερηχοκαρδιογράφημα. Η ασθενής τέθηκε σε  αγωγή με ιβουπροφαίνη για 7 ημέρες και 
κολχικίνη μέχρι τον επανέλεγχο. Μετά από ένα τρίμηνο το βάρος σώματος αυξήθηκε κατά 3kg  
(ΔΜΣ: 16,5kg/m2), ενώ παρατηρήθηκε σταδιακή βελτίωση: αύξηση της καρδιακής συχνότητας 
(65σφύξεις/ λεπτό), αύξηση της αρτηριακής πίεσης (100/58mmHg – 5η ΕΘ) και μικρή 
υποχώρηση της περικαρδιακής συλλογής. Από το εργαστηριακό προφίλ παρατηρούνται 
φυσιολογικές τιμές αιμοσφαιρίνης, λευκωμάτων και ηλεκτρολυτών. Επιπλέον, η ασθενής 
λαμβάνει αγωγή λόγω υποθυρεοειδισμού και έχει δευτεροπαθή αμηνόρροια. 
 
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με νευρογενή ανορεξία πρέπει να βρίσκονται σε τακτική 
παιδοκαρδιολογική παρακολούθηση, καθώς μπορεί να εμφανίσουν σιωπηλές καρδιακές 
επιπλοκές, τόσο στην  φάση της απώλειας βάρους όσο και της επανασίτισης, που συνήθως 
υποχωρούν με την αποκατάσταση του σωματικού βάρους. 
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ΕΑ 14 
 
ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ 

Θεοδώρα Χούσου1, Αγγελική Μουδάκη1, Ελισάβετ Γεωργιάδου1, Ευδοξία Μπουραζάνη2, 
Μαριλένα Πράπα2, Ευαγγελία Λυκοπούλου1 
1 Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ.N. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα  
2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.N. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 

Εισαγωγή: Στα νεογνά και μικρά βρέφη η σοβαρή ηπατοτοξικότητα από παρακεταμόλη (DILI) 
είναι σπάνια, με διαφορετική φαρμακοκινητική από τα μεγαλύτερα παιδιά. Σε έναν αριθμό 
ασθενών σε χρόνια λήψη παρακεταμόλης αναφέρεται μια επίκτητη μορφή μεταβολικής οξέωσης 
που προκαλείται από συστηματική συσσώρευση πυρογλουταμικού οξέος, με επίπεδα 
παρακεταμόλης πολύ σπάνια στο τοξικό εύρος. 

Σκοπός:  Αναφέρουμε περίπτωση οξείας ηπατικής ανεπάρκειας σε βρέφος που προκλήθηκε από 
επαναλαμβανόμενη χορήγηση παρακεταμόλης στο γάλα από 1,5 μηνός λόγω κολικών.  

Υλικό: Αγόρι, 3 μηνών, με εμπύρετο από 24ώρου υπό παρακεταμόλη, εισήχθη στη ΜΕΘ λόγω 
καταπληξίας, αιμορραγίας από το πεπτικό και σοβαρής ηπατικής ανεπάρκειας με μεταβολική 
οξέωση, υπογλυκαιμία, οξεία νεφρική βλάβη, AST=11192 IU/L, ALT=5662 IU/L, 
Χολερυθρίνη=1,56 IU/L άμεση 0,89 IU/L, ΙΝR=8,7, PT=108 sec (φτ10-14sec). 

Μέθοδος: Διερευνήθηκε ως ηπατική ανεπάρκεια άγνωστης αιτιολογίας με ιολογικό, μεταβολικό, 
ανοσολογικό έλεγχο, απεικονίσεις κοιλιάς-εγκεφάλου και γενετικό έλεγχο με Whole Exome 
Sequencing. Λόγω της πιθανότητας εξέλιξης σε μεταμόσχευση ήπατος αντιμετωπίστηκε στην 
ΜΕΘ με υποστηρικτικά μέτρα, ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή, φάρμακα δέσμευσης αμμωνίας, L-
καρνιτίνη.  

Αποτελέσματα: Τα επίπεδα παρακεταμόλης στον ορό δεν έθεταν υπόνοια σοβαρής 
τοξικότητας. Στα οργανικά οξέα ούρων όμως διαπιστώθηκε πολύ μεγάλη αύξηση 
πυρογλουταμικού οξέος χωρίς συμβατή κλινική εικόνα πυρογλουταμικής οξυαιμίας. Η κατάχρηση 
παρακεταμόλης τεκμηριώθηκε από το ιστορικό εκ των υστέρων και η εργαστηριακή επιβεβαίωση 
της χρόνιας έκθεσης προέκυψε από την παροδική αύξηση του πυρογλουταμικού οξέος. Η 
παρακολούθηση του ασθενούς για ένα έτος έδειξε πλήρη κλινική και εργαστηριακή ανάρρωση 
και επαρκή νευροψυχοκινητική ανάπτυξη.  

Συμπεράσματα: Η συνεχής χρήση παρακεταμόλης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
ηπατοτοξικότητα στα μικρά βρέφη. Πρέπει να τηρείται η δοσολογία αποφεύγοντας συνεχή 
χρήση για περισσότερες από 2-3 ημέρες. 

 

 
 

 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC3878708/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc#B37
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC3878708/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc#B37
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ΕΑ 15 

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΥΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΑΤΡΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΚΥΣΤΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ 

Παρασκευή Γαλήνα1 , Αίγλη Ζέλλου1 , Ιωάννης Διαμαντόπουλος1, Δέσποινα Κουνούκλα1 , 
Χαραλαμπία Κύρου1 , Ραφαέλλα Χατζηκωνσταντή1, Λίλιαν Λυκοπούλου1 , Μαρία Ρογαλίδου1 , 
Μαρία Ζαρίφη 1 

1 Γενικό Νοσοκομείο Παίδων ''Η Αγία Σοφία'', Αθήνα 

Εισαγωγή: Η κύστη χοληδόχου πόρου και η κυστικού τύπου ατρησία των χοληφόρων 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία κύστεων είτε στην ηπατική πύλη είτε ενδοπαρεγχυματικά 
από την εμβρυική ζωή. Η παρόμοια κλινική εικόνα χολόστασης, που συνοδεύει τις δύο οντότητες 
μετά τη γέννηση, καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη και άμεση διαφοδιάγνωσή τους. 

Σκοπός: Να παρουσιαστούν τα υπερηχογραφικά ευρήματα που θέτουν την διαφοροδιάγνωση 
των δύο κυστικών οντοτήτων του ήπατος. 

Υλικό-Μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά τα ευρήματα του υπερηχογραφήματος και της 
2DSWE ελαστογραφίας 6 παιδιών, ηλικίας 8 ημερών έως 15 μηνών, που παραπέμφθηκαν στο 
τμήμα μας για διερεύνηση κυστικών αλλοιώσεων του ήπατος. Σε 3 παιδιά διαπιστώθηκε 
υπερηχογραφικά και εν συνεχεία χειρουργικά ατρησία χοληφόρων, ενώ στα υπόλοιπα τα 
απεικονιστικά ευρήματα, υπερηχογράφημα και MRCP, έθεσαν την διάγνωση συγγενούς κύστης 
χοληδόχου πόρου. 

Αποτελέσματα: Στα 3 παιδιά με κυστικού τύπου ατρησία χοληφόρων απεικονίσθηκε ένας 
κυστικός σχηματισμός, ο οποίος στα 2 παιδιά εντοπιζόταν στη συμβολή των ενδοηπατικών 
χοληφόρων και στο τρίτο στην ηπατική πύλη. Συνοδός αυξημένη ηχογένεια περιπυλαία και 
χοληδόχος κύστη με παθολογικό τοίχωμα διαπιστώθηκε και στα 3 παιδιά. Οι μετρήσεις της 
ηπατικής ελαστικότητας κυμαινόταν από 9,5 kPa έως 50 kPa. Στα υπόλοιπα 3 παιδιά με συγγενή 
κύστη χοληδόχου πόρου, η κύστη εντοπιζόταν στην ηπατική πύλη με συνοδό ενδοηπατική 
διάταση των χοληφόρων. Οι μετρήσεις της ηπατικής ελαστικότητας κυμαινόταν από 3,8 kPa έως 
6,3 kPa.  

Συμπεράσματα: Η ανάδειξη αυξημένης περιπυλαίας ηχογένειας, η παθολογική χοληδόχος 
κύστη και οι υψηλές τιμές ηπατικής ελαστικότητας αποτελούν παθογνωμονικά απεικονιστικά 
ευρήματα της κυστικού τύπου ατρησίας των χοληφόρων, ενώ η ανάδειξη διάτασης των 
ενδοηπατικών χοληφόρων χαρακτηρίζει μόνο την συγγενή κύστη χοληδόχου πόρου. 
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ΕΑ 16 
 
ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. 

Ηλίας Λώλος1, Βασιλική Τσανάκα1, Κυριακή Τρυφινοπούλου2, Γεωργία Νικολοπούλου, Εμμανουήλ 
Αγγελάκης4, Βασιλική Γκέτση1 

1Παιδιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα 
2Κεντρικό Eργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 
3Τμήμα Ηπατιτίδων, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 
4Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα 

Εισαγωγή:  Από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί σε 35 χώρες λίγο 
πάνω από 1000 περιπτώσεις οξείας ηπατίτιδας, αγνώστου αιτιολογίας, σε παιδιά. Η παθογένεια 
αυτής της νοσολογικής οντότητας παραμένει ασαφής. Εξετάζονται: η μη φυσιολογική απόκριση 
του ξενιστή στον αδενοϊό, μια νέα παραλλαγή αδενοϊού με ή χωρίς τη συμβολή ενός 
συμπαράγοντα, μια νέα παραλλαγή ή ένα μεταλοιμώδες σύνδρομο SARS-CoV-2, ένα νέο 
παθογόνο που δρα μόνο του ή ως συνλοίμωξη.  

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικών οξείας ηπατίτιδας που νοσηλεύτηκαν στην Κλινική μας και 
πληρούσαν τα κριτήρια του πιθανού κρούσματος, όπως αυτά ορίστηκαν από τον Π.Ο.Υ.. 

Υλικό: 5 ασθενείς, ηλικίας 2 μηνών έως 4,5 ετών, που νοσηλεύτηκαν από Απρίλιο έως 
Σεπτέμβριο 2022, με AST ή ALT > 500 IU/L, χωρίς να τεκμηριώνεται λοίμωξη από ιούς 
ηπατίτιδας (Α, Β, C, D, Ε). 

Μέθοδος: Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, διενέργεια υπερηχογραφήματος κοιλίας και 
εργαστηριακού ελέγχου: γενικές αίματος, Τ.Κ.Ε., CRP, δείκτες ηπατικής λειτουργίας, καλλιέργειες 
αίματος-ούρων-κοπράνων, PCR ρινοφαρυγγικών εκκρίσεων για SARS-COV-2, έλεγχος για 
HAV,HBV,HCV, HDV, HEV, CMV, Epstein-Barr, τοξόπλασμα, ερπητοϊούς, αδενοϊούς, ροταϊούς. 
Επιλεκτικά, στον 5ο ασθενή: έλεγχος για νόσο Wilson, κυστική ίνωση, αυτοάνοση ηπατίτιδα, 
κοιλιοκάκη, μεταβολικά νοσήματα. 

Αποτελέσματα: 

1ος ασθενής: E.coli (καλλιέργεια ούρων), parainfluenza virus 2 
2ος: SARS-COV-2, CMV, HHV-7 
3ος: CMV, rotavirus-Α, νόσηση COVID-19 προ 9 εβδομάδες 
4ος: rotavirus-Α 
5ος: HHV-7 

Συμπεράσματα: Η λεπτομερής καταγραφή των παιδιών που πληρούν τα κριτήρια του Π.Ο.Υ. 
για οξεία ηπατίτιδα αγνώστου αιτιολογίας είναι απαραίτητη στην μελέτη αυτής της νοσολογικής 
οντότητας. Θα συμβάλλει στην αποσαφήνιση της αιτιολογίας της και θα οδηγήσει σε πρωιμότερη 
και κατά συνέπεια αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. 
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ΕΑ 17 
 
ΗΠΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ CMV ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 4Ο ΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Ινώ Καναβάκη1, Καραγιαννίδου Σοφία2 , Άρτεμις Μαυρίδη2, Αφροδίτη Κούρτη1, Γαρυφαλλιά 
Συρίδου2, Βασιλική Παπαευαγγέλου2, Σμαραγδή Φεσσάτου1 

1. Μονάδα Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Γ’ 
Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»,  Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

2. Μονάδα Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Γ’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. 
«Αττικόν»,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Η λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) είναι η συχνότερη συγγενής λοίμωξη 
σήμερα και ένα από τα συχνότερα αίτια βαρηκοΐας. Οι έως τώρα καταγραφές αναδεικνύουν 
ηπατική συμμετοχή που ποικίλει από 6,6% σε πιο πρόσφατες μελέτες έως 68-83% σε 
παιλαιότερες. 

Σκοπός: Ο έλεγχος της ηπατικής συμμετοχής νεογνών με συγγενή CMV(cCMV) λοίμωξη που 
παρακολουθούνται σε λοιμωξιολογικό ιατρείο 4ο βάθμιου νοσοκομείου. 

Αποτελέσματα: Στο ιατρείο παρακολουθούνται 150 παιδιά με cCMV λοίμωξη. Ηπατική 
συμμετοχή είχαν 12(8%),7 αγόρια και 5 κορίτσια. Σε 4 νεογνά η λοίμωξη της μητέρας πιστεύεται 
ότι συνέβη στο 1ο τρίμηνο της κύησης, σε 4 στο 2ο και σε 1 στο 3ο τρίμηνο, ενώ 7/12 μητέρες 
έλαβαν αγωγή με valacyclovir.Όσον αφορά τα νεογνά:7 διαγνώστηκαν με cCMV κατά τη 
διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής, 4 σε νεογνική ηλικία και 1 σε ηλικία> 30ημερών. Κλινικά 5 νεογνά 
παρουσίαζαν ηπατομεγαλία,1 σπληνομεγαλία και 1 ίκτερο. Εργαστηριακά είχαν SGOT 71-315IU/l, 
SGPT 19-204 και αυξημένη γ-GT 7/12. Συνοδά της τρανσαμινασαιμίας 4 είχαν απώλεια ακοής (3 
αμφοτερόπλευρα και 1 αριστερά), 2 συμμετοχή των οφθαλμών και 10 βλάβες στο us 
εγκεφάλου. 5 νεογνά χρειάστηκε να λάβουν θεραπεία με valacyclovir, μόνο όμως το 1 λόγω της 
ηπατικής συμμετοχής. H τρανσαμινσαιμία υποχώρησε μετά από 3 μήνες. 

Συμπεράσματα: Η ηπατική συμμετοχή στη cCMV λοίμωξη φαίνεται ότι πλέον δεν είναι τόσο 
συχνή όσο αναφερόταν σε παλαιότερες μελέτες και προκαλεί ηπιότερη νόσο που υποστρέφει 
αυτόματα. Αυτό ίσως είναι αποτέλεσμα της εντονότερης επαγρύπνισης για διάγνωση και 
θεραπεία της cCMV.  
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ΕΑ 18 
 
EΦΗΒΗ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ ΠΟΛΥΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

Κωνσταντίνος Μηλιόρδος1, Θεόδωρος Ζιαμπάρας1 
1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα 
 
Εισαγωγή: Η αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι ένα χρόνιο φλεγμονώδες νόσημα του ήπατος που 
μπορεί να οδηγήσει σε ηπατοκυτταρική φλεγμονή και νέκρωση. Θεωρείται μια σπάνια νόσος, 
καθώς προσβάλλει περίπου 200 ασθενείς/ 1.000.000 κατοίκους στην Ευρώπη. 

Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης έφηβης με αυτοάνοση ηπατίτιδα και ευρήματα που οδήγησαν 
στη διάγνωση του Αυτοάνοσου Πολυενδοκρινικού Συνδρόμου(APS). 

Υλικό: Έφηβη 13 ετών παραπέμπθηκε από περιφερειακό νοσοκομείο λόγω εύρεσης σε 
εργαστηριακό έλεγχο υπερχολερυθριναιμίας και υπερτρανσαμινασαιμίας. Από τη φυσική εξέταση 
διαπιστώθηκαν ικτερική χροιά δέρματος και οφθαλμών, ηπατομεγαλία και στοματοφάρυγγας με 
λευκωπό επίχρισμα που κάλυπτε το 80% του στοματικού βλεννογόνου. Από τη λήψη του 
ιστορικού αναφέρθηκαν πολλαπλά επεισόδια υποτροπιάζουσας στοματίτιδας. Τέλος 
προσκομίστηκε προγενέστερος εργαστηριακός έλεγχος με φυσιολογικές τιμές τρανσαμινασών και 
χολερυθρίνης. 

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε κλινική, εργαστηριακή και απεικονιστική διερεύνηση (υπέρηχος, 
μαγνητική κοιλίας, βιοψία ήπατος). 

Αποτελέσματα:  

Από τον έλεγχο προέκυψε: 

• SGOT(U/L): 1722, SGPT(U/L): 1607, γGt(U/l): 101, Χολερυθρίνη ολική(mg/dl):5,5, 
Χολερυθρίνη άμεση (mg/dl): 5,28 

• IgG: 1720, ANA: θετικά (1/160), Anti-LKM: θετικά (1/160) 
• Βιοψία ήπατος: συρρέουσα νέκρωση παρεγχύματος με λεμφοκυτταρική διήθηση 
• Έναρξη αγωγής με πρεδνιζολόνη με σταδιακή υποχώρηση των κλινικοεργαστηριακών 

ευρημάτων. 
• Λόγω πολλαπλών επεισοδίων στοματίτιδας, αυτοάνοσης ηπατίτιδας και εύρεσης 

υποπαραθυρεοειδισμού έγινε γονιδιακός έλεγχος για APS που ανέδειξε μετάλλαξη στο 
γονίδιο STAT1. 
 

Συμπεράσματα: Παρά τη σπανιότητά της, η έγκαιρη διάγνωση της αυτοάνοσης ηπατίτιδας είναι 
σημαντική για την έγκαιρη έναρξη θεραπείας και την αναστολή προόδου της νόσου. Η ενδελεχής 
διερεύνηση μαζί με τη σωστή λήψη του ιστορικού μπορούν να συμβάλουν στη διάγνωση 
σπάνιων συνδρόμων όπως το Αυτοάνοσο Πολυενδοκρινικό Σύνδρομο. 

 

 

 

 



 

 
  Σελίδα | 19  

 

ΕΑ 19 
 
ΝΕΦΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 
ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 

Αφροδίτη Κούρτη1, Ευστάθιος Στέφος1, Ελευθερία Χαιρέτη1, Ινώ Καναβάκη1, Περικλής 
Φούκας2, Δημήτριος Πολύμερος3, Σμαραγδή Φεσσάτου1 

1. Μονάδα Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Γ’ 
Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»,  Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

2. Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

3. Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα 
Έρευνας και Κέντρο Διαβήτη, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα 

Εισαγωγή: Νεφρική συμμετοχή αναφέρεται σε ποσοστό 4-23% σε ενήλικες και 1-2% σε 
παιδιατρικούς ασθενείς με ΙΦΝΕ, με πιθανούς παθογενετικούς μηχανισμούς φλεγμονώδεις 
καταστάσεις σχετιζόμενες και μη με τη νόσο, μεταβολικές διαταραχές λόγω δυσαπορρόφησης, 
αμυλοείδωση και ανεπιθύμητες δράσεις φαρμάκων. 

Σκοπός: Η αναζήτηση πιθανής νεφρικής βλάβης σε παιδιατρικούς ασθενείς με ΙΦΝΕ 

Υλικό-Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη παιδιών με ΙΦΝΕ που παρακολουθούνται τα τελευταία 3 
χρόνια σε παιδογαστρεντερολογικό ιατρείο 4οβάθμιου νοσοκομείου.  

Αποτελέσματα: Στο παιδογαστρεντερολογικό ιατρείο παρακολουθούνται συστηματικά, ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα με εξετάσεις αίματος και ούρων, 75 ασθενείς με ΙΦΝΕ, εκ των οποίων 
33(44%) αγόρια και 42(56%) κορίτσια, 50(67%) με νόσο Crohn(CD) και 25(33%) με ελκώδη 
κολίτιδα(UC).Από το σύνολο των ασθενών 12(16%)(8 με CD,4 με UC)είχαν ενδείξεις νεφρικής 
συμμετοχής: 7 ασθενείς μόνο με πρωτεϊνουρία, 3 με πρωτεϊνουρία και αιματουρία και 2 με 
πρωτεϊνουρία και γλυκοζουρία. Έγινε πιθανή συσχέτιση των ευρημάτων τόσο με την ενεργότητα 
της νόσου όσο και με τη φαρμακευτική αγωγή καθώς και διενέργεια επιπλέον ελέγχου με 
λεύκωμα ούρων 24ωρου,β2-μικροσφαιρίνη, μικρολευκωματίνη,C3,C4,ANA, και έλεγχος 
νεφρολιθίασης στις περιπτώσεις αιματουρίας. Σε 4 ασθενείς διενεργήθηκε επιπλέον βιοψία 
νεφρού(πίνακας).Από το σύνολο των ασθενών: σε 4 η νόσος αποδόθηκε στη χρήση 
σαλικυλικών, 2 είχαν σπειραματονεφρίτιδα (IgA νεφροπάθεια και εστιακή 
μεσαγγειοϋπερπλαστική),1 πιθανή νόσο λεπτής βασικής μεμβράνης, 1 πυελονεφρίτιδα σε 
συνδυασμό με χρόνια ενεργό διάμεση νεφρίτιδα πιθανόν από τη χρήση σαλικυλικών, σε 3 
ασθενείς παρατηρείται συσχετισμός των ευρημάτων από νεφρά με την ενεργότητα της νόσου 
τους και τέλος σε 1 εξελίχθηκε σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 
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Συμπεράσματα: Είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση της νεφρικής βλάβης στους 
ασθενείς με ΙΦΝΕ και η αναζήτηση των πιθανών αιτιολογικών παραγόντων ώστε να 
μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα αναστροφής της βλάβης. 
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ΕΑ 20 
 
ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΗΛΙΔΟΒΛΑΤΙΔΩΔΕΣ ΕΞΑΝΘΗΜΑ 

Αφροδίτη Κούρτη1, Κυβέλη Χιωτοπούλου1, Έλλη Αθανασοπούλου1, Ινώ Καναβάκη1, Σμαραγδή 
Φεσσάτου1 

1. Μονάδα Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Γ’ 
Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»,  Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 
 

Εισαγωγή: Περιγραφή περίπτωσης βρέφους με στασιμότητα βάρους, κηλιδοβλατιδώδες 
εξάνθημα και σοβαρή αναιμία. 

Περιγραφή περίπτωσης: Βρέφος άρρεν 50ημερών προσκομίστηκε λόγω 
μικροκηλιδοβλατιδώδους εξανθήματος από 15ημέρου, με συνοδό μειωμένη πρόσληψη βάρους. 
Το βρέφος σιτιζόταν με αποκλειστικό μητρικό θηλασμό. Κατά την αρχική εξέταση ήταν σε μέτρια 
γενική κατάσταση, απύρετο. Παρουσίαζε ψηλαφητό μικροκηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα σε άνω – 
κάτω άκρα και κορμό, κατά τόπους συρρέον, δίκην εντεροπαθητικής ακροδερματίτιδας (ΕΑ), με 
πυορροούσες φυσαλιδώδεις βλάβες κυρίως σε κάτω άκρα, οιδηματώδη κάτω άκρα και 
ενδοπαρειακά  μαλακά επάρματα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρήθηκαν ορθόχρωμη 
ορθοκυτταρική αναιμία (Hgb:6.7g/dl, HCT:20%, MCV:87fl, MCH29pg), υπολευκωματιναιμία 
(TP:3,7g/dl,Alb:2,3g/dl),αυξημένη TSH και χαμηλή τιμή ψευδαργύρου. Το βρέφος έλαβε 
μετάγγιση με συμπυκνωμένα ερυθρά και ανθρώπινη αλβουμίνη, συμπλήρωμα Zn.Λόγω 
επιμόλυνσης των δερματικών βλαβών και μικροβιαιμίας από Klebsiella oxytoca έλαβε αντιβιοτική 
αγωγή για 10 ημέρες. Με βάση την κλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήματα ετέθη η υποψία 
της Κυστικής Ίνωσης (ΚΙ).Εστάλη γονιδιακός έλεγχος που ανέδειξε τη διπλή ετεροζυγωτία ΔF508 
και ΙΚΝ3103, οπότε και ετέθη η διάγνωση της νόσου και ξεκίνησε θεραπεία με παγκρεατίνη. 

Συμπεράσματα: Η ΚΙ αποτελεί το πιο διαδεδομένο κληρονομικό νόσημα στην λευκή φυλή. 
Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περίπου 1/2000-2500 παιδιά γεννιούνται με ΚΙ, ενώ το 4-5% του 
πληθυσμού θεωρείται ότι είναι φορείς. Κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο και τα 
συμπτώματα της νόσου ποικίλουν. Η επίμονη δερματίτιδα ή η σοβαρή αναιμία ως πρώτη 
εκδήλωση είναι ασυνήθεις.Το εξάνθημα δίκην ΕΑ μπορεί να αποτελεί ένα πρώιμο σημείο της 
νόσου ιδίως σε συνδυασμό με σοβαρή αναιμία, υποαλβουμιναιμία και ανεπάρκεια Zn.Επομένως η 
ΚΙ πρέπει να τίθεται στη διαφοροδιάγνωση ακόμα και σε απουσία συμπτωμάτων από το 
αναπνευστικό ή/ και το πεπτικό. 
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ΕΑ 21 
 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ 
COVID-19: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Παναγιώτα Καρανάνου, Γεωργία Ιωαννίδου, Όλγα Βαμπερτζή, Μαρία Καυγά, Σωτήριος 
Κωφκέλης, Θεοπίστη Βασιλειάδου, Ελένη Βουξινού, Παρασκευή Παναγοπούλου, 
Κυριακή Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου, Δέσποινα Τράμμα, Ευφημία Παπαδοπούλου-Αλατάκη, Μαρία 
Φωτουλάκη 

Δ΄Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή. Η COVID-19 λοίμωξη στα παιδιά παρουσιάζει ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων μεταξύ 
των οποίων, σε υψηλό ποσοστό, και από το γαστρεντερικό σύστημα.  

 Σκοπός. Η καταγραφή των εκδηλώσεων από το πεπτικό σύστημα νοσηλευόμενων παιδιών με 
λοίμωξη COVID-19 σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.  

Υλικό-Μέθοδος. Ανασκοπήθηκαν τα ιατρικά αρχεία παιδιών που νοσηλεύτηκαν από τον 
Αύγουστο 2020 έως και τον Οκτώβριο 2022 με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2. 
Καταγράφηκαν όλα τα κλινικά, επιδημιολογικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά που αφορούσαν 
το πεπτικό σύστημα.  

Αποτελέσματα. Συνολικά νοσηλεύτηκαν 277 παιδιά ηλικίας 6 ημερών έως 15,5 ετών. Τα 
93/277 παιδιά (33,6%,52 αγόρια) παρουσίασαν συμπτώματα από το πεπτικό σύστημα. Τα 
κυριότερα συμπτώματα ήταν: κοιλιακό άλγος, έμετοι, διάρροιες και μειωμένη λήψη τροφής. 
Ειδικότερα, τρανσαμινασαιμία εμφάνισαν 26/93 (28%), 4/26 στα πλαίσια μυοσίτιδας από την 
COVID-19 λοίμωξη. Οι τιμές των τρανσαμινασών κυμάνθηκαν μεταξύ και 91-2049 U/l χωρίς 
διαταραχές στην πήξη και μόνο ένας ασθενής παρουσίασε υψηλές τιμές (SGOT:2049, 
SGPT:1369) αλλά με φυσιολογικό INR. Καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας και στα 5 κύρια 
επιδημικά κύματα από μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (VOC): Alpha, Beta, Gamma, Delta και 
Omicron δεν καταγράφηκε διαφοροποίηση στη συχνότητα ή στο είδος των συμπτωμάτων από 
το πεπτικό σύστημα. 8/9 παιδιά που εκδήλωσαν σύνδρομο MIS-C εμφάνισαν 
γαστρεντερολογικές εκδηλώσεις. Κανένα παιδί με σύνδρομο MIS-C δεν καταγράφηκε την 
περίοδο της μετάλλαξης Omicron. Τα ευρήματα αυτά είναι σε συνάρτηση με την έως τώρα 
διεθνή βιβλιογραφία σε παιδιατρικούς πληθυσμούς.  

Συμπεράσματα. Οι γαστρεντερικές εκδηλώσεις στη λοίμωξη COVID-19 είναι αρκετά συχνές και 
παρατηρούνται σε όλο το εύρος των μεταλλάξεων του ιού SARS-CoV-2 στα παιδιά. Όλοι οι 
ασθενείς με συμπτώματα από τον γαστρεντερικό σωλήνα ή το ήπαρ είχαν καλή κλινική πορεία.  
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ΕΑ 22 
 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΞΕΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

Γεωργία Νικολοπούλου, Αναστασία Ζησούλη, Κυριακή Τρυφηνοπούλου, Δήμητρα 
Παρασκευά, Δημήτριος Παρασκευής, Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος, Θεοκλής Ζαούτης  

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 

Εισαγωγή: Στις αρχές Απριλίου, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε αύξηση περιστατικών 
σοβαρής οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά. Ο ΠΟΥ διατύπωσε ορισμό «Πιθανού 
κρούσματος» και  κάλεσε τους φορείς δημόσιας υγείας όλων των χωρών σε εγρήγορση.  
 
Σκοπός: η παρουσίαση των πιθανών περιστατικών οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε 
παιδιά στη χώρα μας  

Υλικό-Μέθοδος: Ορίστηκε ως Πιθανό κρούσμα: «Κάθε άτομο ηλικίας < 16 ετών, που εμφανίζει 
οξεία ηπατίτιδα με τρανσαμινάσες > 500 IU/L, χωρίς να τεκμηριώνεται λοίμωξη από ιούς 
ηπατίτιδας (Α, Β, C, D, Ε) από την 1η Ιανουαρίου 2022». Ενημερώθηκαν οι επαγγελματίες υγείας, 
ώστε να αποστέλλουν τα δελτία δήλωσης στο Τμήμα Ηπατιτίδων και δείγματα των ασθενών στο 
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας ΕΟΔΥ. 

Αποτελέσματα: Από 1/1/2022 μέχρι 25/8/2022 καταγράφηκαν 19 περιστατικά οξείας 
ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά με διάμεση ηλικία τα 5 έτη,  από τα οποία τα δέκα 
ήταν κορίτσια. Η κλινική εικόνα περιλάμβανε εμέτους και κοιλιακό άλγος, πυρετό, διάρροια και 
ίκτερο. 17/19 παιδιά νοσηλεύτηκαν, κανένα δεν μεταμοσχεύτηκε, και ένα κατέληξε. Όλα τα 
υπόλοιπα βελτιώθηκαν γρήγορα. 

Κανένα παιδί δεν ήταν εμβολιασμένο έναντι του SARS-CoV-2 και 10  είχαν αντισώματα SARS-
CoV-2. Σε ένα παιδί απομονώθηκε αδενοϊός 41 στα κόπρανα, σε δύο εντεροϊός στο αίμα και στα 
κόπρανα, σε ένα HHV6 και σε τέσσερα HHV7 στο αίμα. 

Συμπέρασμα: Χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για την τεκμηρίωση αύξησης των 
περιστατικών σοβαρής οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά στη χώρα μας ή 
συσχέτισή τους με τη λοίμωξη από αδενοϊό ή SARS-CoV-2. 
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ΕΑ 23 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΠΙΘΑΝΗ CRMO ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ EARLY ONSET 
ΙΦΝΕ 

Ματθαίος Τοπούζης1, Μαρία Σαραντή1, Δέσποινα Μαρίτση2, Εμμανουήλ Λιάτσης3, Μαρία 
Χασιώτου4, Αναστασία Κονιδάρη1 

1. Β’ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού”, Αθήνα   
2. Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Παναγιώτη και Αγλαΐας  
    Κυριακού,Αθήνα 
3. Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα  
4. Ακτινολογικό Τμήμα - Τμήμα Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου, Γενικό Νοσοκομείο 
    Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα         

Εισαγωγή: Η CRMO (Chronic Recurrent Multifocal Osteomyelitis) αποτελεί χρόνια άσηπτη 
φλεγμονή που επηρεάζει κυρίως τα οστά. Η νόσος είναι σπάνια, με τον αριθμό των περιστατικών 
να υπολογίζεται σε λίγο πάνω από 500 παγκοσμίως.  

 
Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού με early onset ΙΦΝΕ και πιθανή CRMO. 

 
Υλικό - Μέθοδος: Πρόκειται για άρρεν 13 ετών  που παραπέμφθηκε στην κλινική μας με 
ιστορικό ΙΦΝΕ-πιθανής νόσου Crohn από την ηλικία του ενός έτους. Αρχικά εμφάνισε μειωμένη 
πρόσληψη βάρους, ιερολαγονίτιδα και κενώσεις με πρόσμιξη αίματος. Οι βιοψίες του εντέρου σε 
συνδυασμό με τα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα συνηγόρησαν υπέρ ΙΦΝΕ του τύπου της 
Crohn. 

 
Αποτελέσματα: Το παιδί παρουσιάζει υπολειπόμενη αύξηση, χωρίς να αναφέρονται διάρροιες ή 
πρόσμιξη αίματος. Τα ευρήματα της εντερογραφίας αντιστοιχήθηκαν με ΙΦΝΕ σε φάση 
χρονιότητας. Κατά την απεικόνιση με MRI των οστών εμφανίστηκαν αλλοιώσεις στη σπονδυλική 
στήλη, σε πλατέα και σε μακρά οστά. Οι αλλοιώσεις αυτές πιθανώς οφείλονται σε  CRMO. 

 
Συμπεράσματα: H CRMO αποτελεί σπάνια νόσο που συνδέεται με ΙΦΝΕ. Απαιτείται αυξημένη 
κλινική υποψία για τη διάγνωση της νόσου πρώιμα με σκοπό της έγκαιρη αντιμετώπισή της.  
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 
 
AA1 

ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (ΓΟΠ) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 

Αικατερίνη Ηλία, Τεταρτοετής Φοιτήτρια Ιατρικής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

 

Εισαγωγή:  Ως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) ορίζεται η αναγωγή γαστρικού 
περιεχομένου και υγρών από το στόμαχο στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου λόγω ανεπάρκειας 
του μηχανισμού στο σημείο συνένωσης. Φυσιολογικό είναι στα βρέφη, στη φάση του ρεψίματος 
/αναγωγής όπου αέρας φεύγει από το στομάχι και συμπαρασύρει μικρή ποσότητα γάλακτος προς 
το στόμα, όπως και όταν ένα παιδί τραφεί υπερβολικά. 
 
Σκοπός: Είναι η κατανόηση της συμπτωματολογίας της ΓΟΠ στα παιδιά, ώστε να ακολουθήσει ο 
κατάλληλος εργαστηριακός έλεγχος και αντιμετώπιση από το θεράπων ιατρό. 
 
Υλικό-Μέθοδοι: Αναζήτηση στη βάση δεδομένων pubmed, καθώς και ποιοτική μελέτη. 
 
Αποτελέσματα: Εργαστηριακός έλεγχος επιβάλλεται όταν η συμπτωματολογία του βρέφους 
παρουσιάζει επίμονες αναγωγές – εμέτους, ρουκετοειδείς εμέτους, αιματέμεση, ελλιπή πρόσληψη 
βάρους , βήχα ή δύσπνοια κατά ή μετά το γεύμα, ανησυχία κατά τη σίτιση και άρνηση λήψης 
τροφής, ευερεθιστότητα και έντονους κολικούς, ωχρότητα κατά ή αμέσως μετά το γεύμα. Όταν 
το κύριο σύμπτωμα είναι οι επίμονες αναγωγές- έμετοι ή οι ρουκετοειδείς έμετοι θα 
πρέπει να γίνει διάβαση του ανώτερου πεπτικού. Αν έχει κυρίως βήχα ή δύσπνοια κατά τη 
σίτιση πρέπει να πραγματοποιηθεί 24ωρη καταγραφή του pH του οισοφάγου. Όταν 
διαπιστώνεται ανησυχία κατά τη σίτιση και άρνηση λήψης τροφής ή στην 
περίπτωση αιματέμεσης μπορεί να χρειαστεί γαστροσκόπηση. Τέλος, συνιστώνται μικρά 
γεύματα, ειδικά γάλατα με πηκτικές ουσίες ή φαρμακευτική αγωγή. 
 

Συμπεράσματα: Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι μια κατάσταση που με την πάροδο 
του χρόνου βελτιώνεται από μόνη της. Μάλιστα,η πλειοψηφία των περιστατικών 
αυτοθεραπεύεται μέχρι την ηλικία των 2 χρονών περίπου. Η αντιμετώπιση της έχει άμεση σχέση 
με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. 
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AA2 

ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΑΜΥΛΑΣΑΙΜΙΑ ΣΕ ΑΓΟΡΙ 8.5 ΕΤΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ 
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (MIS-C) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 
  
Μαργαρίτα Παπασάββα1, Ανδρέας Ηλιάδης2, Νικήτας Χατζηγιάννης3, Στυλιανή Γιαννακούλα1, 
Βασιλική Γκέτση1 

 
1 Παιδιατρικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα 
2 Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο Πατρών 
3 Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
 
Εισαγωγή: Η προσβολή του γαστρεντερικού συστήματος σε παιδιά με MIS-C μετά από λοίμωξη 
COVID-19 είναι γνωστή. Η συμμετοχή όμως του παγκρέατος ως οξεία παγκρεατίτιδα, ή 
συνηθέστερα ως υποκλινική αύξηση των παγκρεατικών ενζύμων άρχισε να αναφέρεται και να 
ερευνάται πρόσφατα. H παθογένειά της παραμένει ασαφής, αν και έχουν πιθανολογηθεί πολλοί 
μηχανισμοί. 
 
Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης αγοριού με MIS-C, που παρουσίασε εμμένουσα αμυλασαιμία. 
 
Περιγραφή περίπτωσης: Αγόρι, 8.5 ετών, νοσηλεύτηκε λόγω MIS-C. Αντιμετωπίστηκε με γ-
σφαιρίνη, κορτιζόνη, ομεπραζόλη, human albumin, tocilizumab, ηπαρίνη και ασπιρίνη. Το 4ο 
24ωρο νοσηλείας, παρά την υποχώρηση των δεικτών φλεγμονής, διαπιστώθηκε προοδευτική 
αύξηση της αμυλάσης ορού και ούρων, καθώς και της λιπάσης ορού, με μέγιστη τιμή την 13η  
ημέρα νόσου. Τα υπερηχογραφήματα και η μαγνητική τομογραφία κοιλίας δεν ανέδειξαν εικόνα 
παγκρεατίτιδας. Αντιμετωπίστηκε με διακοπή των φαρμάκων που θα μπορούσαν να ευθύνονται 
(κορτιζόνης και ασπιρίνης) και δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά. Η αμυλασαιμία υποχώρησε, με την τιμή 
της αμυλάσης να επανέρχεται εντός των φυσιολογικών ορίων μετά από 1,5 μήνα. 
 
Συμπεράσματα: Η εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση μια μόνο περίπτωση είναι 
διακινδυνευμένη. Ωστόσο το περιστατικό μας έρχεται να προστεθεί σε μελέτες σύμφωνα με τις 
οποίες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η παγκρεατική δυσλειτουργία παρουσιάστηκε μετά 
την έναρξη της θεραπείας  και δεν φάνηκε να συσχετίζεται με κακή πρόγνωση, αν και αύξησε τη 
διάρκεια νοσηλείας.  Εάν αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες κοόρτες, είναι 
πιθανό ότι οι υπερβολικά συχνοί έλεγχοι της παγκρεατικής λειτουργίας δεν θα είναι απαραίτητοι. 
Επί του παρόντος, συνιστάται προσεκτική παρακολούθηση των παγκρεατικών ενζύμων, 
προκειμένου να εντοπιστούν έγκαιρα  οι ασθενείς που αναπτύσσουν οξεία παγκρεατίτιδα.  
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ΑΑ3 

EΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΝΗΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΪΟΥΣΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ 

Αναστασία Δημοπούλου1, Αφροδίτη Κούρτη2, Αικατερίνη Χήρα2, Ινώ Καναβάκη2, Νικόλαος 

Ζάβρας1, Παρασκευή Ματσώτα3, Σμαραγδή Φεσσάτου2 

1. Παιδοχειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα  

2. Μονάδα Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Γ’ 
Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

3. Β’ Κλινική Αναισθησιολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα 
 

Εισαγωγή: Η προϊούσα οικογενής ενδοηπατική χολόσταση (PFIC) εκδηλώνεται στην πρώιμη 
παιδική ηλικία με χολόσταση, κνησμό, αυξημένη συγκέντρωση χολικών αλάτων και φυσιολογική 
γ-γλουταμυλ-τρανσπεπτιδάση (γ-GT) και οδηγεί προοδευτικά σε ηπατική ανεπάρκεια. Η 
αντιμετώπιση της είναι αρχικά συντηρητική με ουρσοδεοξυχολικό οξύ και αντικνησμώδη 
φάρμακα και σε περίπτωση αποτυχίας ενδοσκοπική ή χειρουργική, ενώ η μεταμόσχευση ήπατος 
αποτελεί την τελική λύση. 

Σκοπός: Η παρουσίαση παιδιού με έντονο κνησμό λόγω σοβαρής PFIC που αντιμετωπίσθηκε με 
παράκαμψη της ειλεοτυφλικής βαλβίδας και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 
μεθόδου. 

Περιγραφή περιστατικού: Αγόρι ηλικίας 3.5 ετών με ιστορικό χολοστατικού ικτέρου και 
κνησμού σε έδαφος PFIC.Τα εργαστηριακά ευρήματα έδειξαν άμεσου τύπου 
υπερχολερυθριναιμία, αύξηση των χολικών αλάτων, υπερτρανσαμινασιαμία, φυσιολογική γ-GT. 
Η ελαστογραφία και βιοψία ήπατος έδειξαν ηπατική ίνωση. Η αρχική αντιμετώπιση περιλάμβανε 
χορήγηση ουρσοδεοξυχολικού οξέος, λιποδιαλυτών βιταμινών, διατροφή με μέσης αλύσου 
τριγλυκερίδια και φαινοβαρβιτάλη. Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αντιμετώπιση 
του κνησμού, ο ασθενής υπεβλήθη σε παράκαμψη της ειλεοτυφλικής βαλβίδας (παράκαμψη 45 
cm τελικού ειλεού και πραγματοποίηση ειλεοκολικής αναστόμωσης 5 cm από την ειλεοτυφλική 
βαλβίδα). Το αίσθημα κνησμού υποχώρησε, αλλά 4μήνες μετά επανεμφανίστηκε. Τελικά, ο 
ασθενής υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος. 

Συμπεράσματα: Τα παιδιά με ήπια PFIC ωφελούνται από τις διάφορες επεμβατικές τεχνικές 
όσον αφορά στην ανακούφισή τους από τον κνησμό.Στην περίπτωσή μας, ο ασθενής με 
προχωρημένη PFIC δεν ανταποκρίθηκε στη χειρουργική θεραπεία και υποβλήθηκε σε 
μεταμόσχευση. Ίσως, η πραγματοποίηση της παράκαμψης σε πρωιμότερο στάδιο της νόσου ή η 
παράκαμψη διαφορετικού μήκους εντέρου να είχε ως αποτέλεσμα καλύτερη έκβαση, να 
προλάμβανε ή να καθυστερούσε τη μεταμόσχευση ήπατος. 
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ΑΑ4 

ΑΙΜΑΤΕΜΕΣΗ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑΣ 

Αφροδίτη Κούρτη1, Φώτης Κολιοφώτης1, Ελευθερία Χαιρέτη1, Ινώ Καναβάκη1, Αγγελική 
Γαλάνη1, Περικλής Φούκας2, Σμαραγδή Φεσσάτου1 

1. Μονάδα Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Γ’ 

Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»,  Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

2. Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 
Εισαγωγή: Η ηωσινοφιλική γαστρεντεροπάθεια είναι μία σπάνια φλεγμονώδης νόσος που 
προσβάλει ασθενείς κάθε ηλικίας και χαρακτηρίζεται από ηωσινοφιλική διήθηση του τοιχώματος 
του γαστρεντερικού σωλήνα. Μπορεί να προσβάλλει όλο το πεπτικό. Περίπου 50% των ασθενών 
έχουν ιστορικό αλλεργίας και έως και στο 80% ανευρίσκεται περιφερική ηωσινοφιλία. Τα σημεία 
και τα συμπτώματα σχετίζονται με την περιοχή, την έκταση και το πάχος του τοιχώματος του 
εντέρου με ηωσινοφιλική διήθηση. 

Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης ηωσινοφιλικής γαστρεντεροπάθειας εκδηλούμενης ως 
αιματέμεση λόγω έλκους 12δακτύλου. 

Αποτελέσματα: Αγόρι 5 ετών προσκομίστηκε λόγω αιματέμεσης. Δεν αναφέρεται χρήση 
φαρμάκων, ενώ από το ατομικό του ιστορικό αναφέρονται τροφικές αλλεργίες σε μικρότερη 
ηλικία και 2 επεισόδια αιματέμεσης από διμήνου. Η κλινική εξέταση και ο αδρός εργαστηριακός 
έλεγχος ήταν φυσιολογικά. Διενεργήθηκε γαστροσκόπηση που ανέδειξε έλκος στο βολβό και στη 
2η μοίρα του 12δακτύλου. Η ιστολογική έκθεση σημείωνε την έντονη διήθηση από ηωσινόφιλα 
σε οισοφάγο-στομάχι και 12δακτυλο, με αρνητική την αναζήτηση για H.pylori.Στις ειδικές 
εξετάσεις αλλεργίας ανευρέθη έντονη αλλεργία στο αυγό και τη β-λακταλβουμίνη.  Με τη 
διάγνωση της ηωσινοφιλικής γαστρεντεροπάθειας ο ασθενής ετέθη σε αγωγή με PPIs, p.os 
κορτικοστεροειδή και δίαιτα αποκλεισμού τροφών. Πλέον είναι ασυμπτωματικός με βελτίωση 
τόσο της μακροσκοπικής όσο και της ιστολογικής εικόνας. 

Συμπεράσματα: Η ηωσινοφιλική γαστρεντεροπάθεια συνήθως παρουσιάζεται με κοιλιακό 
άλγος, ναυτία, εμέτους, διάρροιες και απώλεια βάρους. Ελάχιστες περιπτώσεις ηωσινοφιλικής 
γαστρεντεροπάθειας που εκδηλώθηκαν ως έλκος 12δακτύλου έχουν αναφερθεί παγκοσμίως. 
Επομένως σε κάθε περίπτωση ασθενούς με έλκος 12δακτύλου πέρα από τη συχνότερη αιτία το 
H.pylori πρέπει να αναζητούνται προσεκτικά στοιχεία που οδηγούν σε άλλες διαγνώσεις και να 
μην παραλείπονται από τη διαφοροδιάγνωση και σπανιότερες κλινικές οντότητες. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα | 29 
 

ΑΑ5 

ΑΓΟΡΙ 12 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΜΕΤΩΝ. ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΜΕΤΩΝ Ή ΟΧΙ; 

Αφροδίτη Κούρτη1, Ευτυχία Κωστούλα1, Ιωάννης Δροσάκης1, Ινώ Καναβάκη1, Ευθυμία 

Αλεξοπούλου2, Αχιλλέας Αττιλάκος1, Σμαραγδή Φεσσάτου1 

1. Μονάδα Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Γ’ 
Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

2. Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα 
 

Σκοπός: Περιγραφή περίπτωσης συνδρόμου άνω μεσεντερίου αρτηρίας μιμούμενο σύνδρομο 
κυκλικών εμέτων σε αγόρι 12 ετών. 

Περιγραφή περίπτωσης: 12χρονο αγόρι με ελεύθερο ατομικό ιστορικό,προσκομίστηκε λόγω 
επεισοδίων εμέτου από 12μηνου.Ανέφερε επεισόδια κοιλιακού άλγους ακολουθούμενα από 15-20 
εμέτους διάρκειας 36ωρών περίπου κάθε 40 ημέρες, χωρίς απώλεια βάρους (ΒΣ 50η-75ηΕΘ). Η 
κλινική εξέταση,ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος,η ακτινογραφία θώρακος ήταν φυσιολογικά και 
το υπερηχογράφημα κοιλίας δεν ανέδειξε malrotation ή άλλη παθολογία. Το αγόρι πληρούσε τα 
κριτήρια Rome IV για το σύνδρομο κυκλικών εμέτων (ΣΚΕ). Υποβλήθηκε σε εκτεταμένο έλεγχο 
για υποκείμενη μεταβολική ή νευρολογική διαταραχή που ήταν φυσιολογικά. Επίσης φυσιολογικά 
ήταν ενδοκρινολογικός έλεγχος, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και MRI εγκεφάλου. Λόγω της 
σχετικά μεγάλης ηλικίας για ΣΚΕ και της παρατήρησης ότι τα συμπτώματα υποχωρούσαν σε 
πρηνή θέση τέθηκε η υποψία του συνδρόμου άνω μεσεντερίου αρτηρίας. Διενεργήθηκε MRA 
κοιλιακής χώρα που ανέδειξε παθολογική γωνία μεταξύ της άνω μεσεντερίου αρτηρίας και της 
αορτής 16,4˚(ΦΤ 35˚-60˚) και απόσταση αγγείων 5mm (παθολογική 2-8mm) και έθεσε τη 
διάγνωση του συνδρόμου. Εδόθησαν οδηγίες για σίτιση με μικρά και συχνά γεύματα και πλάγια 
θέση μετά τα γεύματα για άρση της συμπίεσης. Το παιδί κέρδισε 2kg σε 6 εβδομάδες. Σε 
παρακολούθηση 5 ετών παραμένει ασυμπτωματικός. 

Συμπεράσματα: Το σύνδρομο άνω μεσεντερίου αρτηρίας είναι μία νόσος που χαρακτηρίζεται 
από συμπίεση της τρίτης μοίρας του δωδεκαδακτύλου από την άνω μεσεντέριο αρτηρία. 
Συνήθως παρατηρείται μετά από σημαντική απώλεια βάρους ή προβλήματα της σπονδυλικής 
στήλης. Η θεραπεία είναι συντηρητική και επί μη υποχώρησης των συμπτωμάτων χειρουργική.  
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ΑΑ6 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΠΡΟΝΗΠΙΟ ΩΣ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΝΟΙΟ 41  

Ελένη Τσοτρίδου1, Ελένη Πετράκη1, Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου1, Τατιανή Μούδιου1 

Β΄ Παιδιατρική Κλινική  ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή: Οι αδενοϊοί αποτελούν συχνά παθογόνα που προκαλούν αυτοπεριοριζόμενες 
λοιμώξεις. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2021, ηπατίτιδα από αδενοϊό είχε περιγραφεί μόνο σε 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Έκτοτε η καταγραφή περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας αγνώστου 
αιτιολογίας σε  υγιείς παιδιατρικούς ασθενείς έχει εγείρει παγκόσμια ανησυχία, διότι η βαρύτητα 
της νόσου ποικίλει και μπορεί να οδηγήσει σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια και μεταμόσχευση 
ήπατος. 

Σκοπός: Περιγράφουμε  περίπτωση  κοριτσιού 18 μηνών με οξεία ηπατίτιδα, όπου ανιχνεύθηκε 
λοίμωξη από αδενοϊό 41 και άλλους 2 ιούς.  

Υλικό-Μέθοδος: Θήλυ προνήπιο 18 μηνών προσκομίστηκε λόγω παρατεινόμενου εμπυρέτου 
με συνοδά συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού και ηπατομεγαλία. Ο εργαστηριακός έλεγχος 
ανέδειξε λευκοκυττάρωση, τρανσαμινασαιμία (>500), ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα γ-GT και 
αλκαλικής φωσφατάσης χωρίς σημαντική αύξηση της χολερυθρίνης και επηρεασμένη πηκτική 
λειτουργία με υποϊνωδογοναιμία και αυξημένα D-dimers. Απεικονιστικά διαπιστώθηκε 
ηπατομεγαλία, οριακή σπληνομεγαλία, περιηπατική και μικρή πλευριτική συλλογή.  

Αποτελέσματα: Η ασθενής τέθηκε σε διατροφή  πλούσια σε υδατάνθρακες και πτωχή σε λίπος, 
ενδοφλέβια ενυδάτωση και αντιβιοτική αγωγή με κεφουροξίμη. Ο εργαστηριακός έλεγχος 
απέκλεισε λοίμωξη από  ιούς  ηπατίτιδας Α, B, C, D, E, από CMV, HSV, T.gondii και αυτοάνοση 
ηπατίτιδα, αλλά ανέδειξε οξεία λοίμωξη από EBV, αδενοϊό 41 και μεταπνευμοϊό. Η ασθενής 
παρουσίασε αργή αλλά σταθερή βελτίωση μέχρι την  ίαση.  

Συμπεράσματα: Οι πρόσφατες περιπτώσεις οξείας ηπατίτιδας που έχουν καταγραφεί 
παγκοσμίως  απαιτούν επαγρύπνιση. Η ηπατίτδα  από αδενοϊό έχει συσχετιστεί με βαρύτερη 
πρόγνωση κυρίως σε παιδιά κάτω των πέντε ετών και  σε περιπτώσεις συνλοίμωξης με άλλους 
ιούς.  
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ΑΑ7 

ΟΞΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΕΦΗΒΗ ΜΕ EBV ΛΟΙΜΩΞΗ 

Ελένη Τσοτρίδου1, Ελένη Πετράκη1, Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου1, Τατιανή Μούδιου1 

Β΄ Παιδιατρική Κλινική  ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή: Η λοίμωξη με ιό Epstein-Barr (EBV) χαρακτηρίζεται από μεγάλη κλινική ετερογένεια 
με κύριες εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό ηπατοσπληνομεγαλία και τρανσαμινασαιμία. Η 
εκδήλωση παγκρεατίτιδας στο πλαίσιο EBV λοίμωξης είναι ιδιαίτερα σπάνια, αναφέρονται μόνο 
έντεκα περιπτώσεις παιδιατρικών ασθενών στη διεθνή βιβλιογραφία.  

Σκοπός: Περιγράφουμε την περίπτωση έφηβης, η οποία εκδήλωσε οξεία παγκρεατίτιδα στο 
πλαίσιο EBV λοίμωξης.  

Υλικό-Μέθοδος: Έφηβη 13 ετών προσκομίστηκε λόγω εμπυρέτου, φαρυγγοδυνίας και 
δυσκαταποσίας. Κλινικά διαπιστώθηκε φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, τραχηλική λεμφαδενοπάθεια, 
ηπατοσπληνομεγαλία, ενώ εργαστηριακά λευκοκυττάρωση με λεμφοκυτταρικό τύπο και 
παρουσία διεγερμένων λεμφοκυττάρων, ήπια τρανσαμινασαιμία και θετικά IgM έναντι EBV. Κατά 
την τρίτη ημέρα νοσηλείας παρουσίασε έντονο κοιλιακό άλγος και ναυτία. Διαπιστώθηκε αύξηση 
των παγκρεατικών ενζύμων, οι τιμές των οποίων παρουσίασαν προοδευτική αύξηση (>3 φορές 
). Το υπερηχογράφημα, η αξονική, η μαγνητική τομογραφία κοιλίας και  η μαγνητική 
χολαγγειογραφία δεν ανέδειξαν παθολογικά ευρήματα πλην ηπατοσπληνομεγαλίας και αύξησης 
του εύρους της ουράς του παγκρέατος. Αποκλείστηκε η πιθανότητα λιθίασης, δεν αναφέρονταν 
κάκωση, κατανάλωση αλκοόλ ή χορήγηση φαρμάκων και ο λοιπός λοιμοανοσολογικός και 
ανοσολογικός-ρευματολογικός έλεγχος απέβη αρνητικός.  

Αποτελέσματα: Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με ενδοφλέβια ενυδάτωση, αναλγητικά, 
γαστροπροστασία, προβιοτικά, αρχικά διακοπή σίτισης και ακολούθως, με  βελτίωση του άλγους, 
άλιπο δίαιτα με παράλληλη χορήγηση από του στόματος παγκρεατικών ενζύμων με καλή 
ανταπόκριση.  

Συμπεράσματα:.  H EBV λοίμωξη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ως αίτιο οξείας 
παγκρεατίτιδας. Αφορά κυρίως εφήβους με υπεροχή των κοριτσιών. Στο σύνολο των 
περιπτώσεων η έκβαση ήταν πλήρης ίαση, χωρίς επιπλοκές, όπως στην συγκεκριμένη 
περίπτωση. 
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ΑΑ8 

DE NOVO ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΥ CROHN ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙ 10 ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ 
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ COVID-19 

Μυρσίνη Κοπάνου, Ιωάννα Τάσσιου, Αγγελική Σπαρτινού, Αναστασία Αναστασίου-Κατσιαρδάνη 

Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, ’’Αχιλλοπούλειο’’, Παιδιατρική Κλινική, Βόλος  

Εισαγωγή: Η λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 έχει συσχετιστεί με παθολογική ανοσιακή 
απόκριση του οργανισμού ακόμη και στα παιδιά και πιστεύεται ότι μπορεί να σηματοδοτήσει την 
απαρχή ποικίλων αυτοάνοσων νοσημάτων. Αυτά μπορεί να εμφανιστούν είτε κατά τη διάρκεια 
της νόσου ή και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αποδρομή της. 

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς που μετά από πρόσφατη λοίμωξη από SARS-CoV-
2, εμφάνισε νόσο Crohn. 

Υλικό-Μέθοδος: Κορίτσι 10 ετών παραπέμφθηκε από ΚΥ σε δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο επειδή 
10 ημέρες μετά οξεία λοίμωξη από SARS-CoV-2 εμφάνιζε καθημερινά δεκατική πυρετική κίνηση, 
διαρροϊκές κενώσεις και συνοδά ανορεξία και διαλείπουσα επιγαστραλγία. Δεν αναφέρεται 
εμβολιασμός έναντι του κορωνοϊού. Από την Α/Ε παρουσίαζε ωχρότητα και απίσχνανση.  

Αποτελέσματα: Η ασθενής καλύφθηκε με διπλή αντιβιοτική αγωγή, ενώ ταυτόχρονα 
διενεργήθηκε ο ενδεδειγμένος Ε/ε: Ht:30%, Hb:9.9g/dl, WBC:12.800(N:70%), CRP:86,37mg/L, 
ΤΚΕ:36mm/h, ιολογικός, ανοσολογικός έλεγχος, αντισώματα για κοιλιοκάκη, παρασιτολογική και 
καλλιέργειες κοπράνων, τοξίνη για C.difficile, Widal-Wright που ήταν όλα αρνητικά. Λόγω 
επιμονής της κλινικής εικόνας εστάλη  καλπροτεκτίνη κοπράνων με εξαιρετικά παθολογική τιμή 
(1008,9 μg/g). Το υπερηχογράφημα κοιλίας ανέδειξε μόνο παρουσία αρκετών μεσεντέριων 
λεμφαδένων διαμέτρου 1cm, ενώ η α/α κοιλίας ήταν φυσιολογική. Παραπέμφθηκε σε 
Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο, όπου μετά από γαστρο-κολονοσκόπηση και μαγνητική εντερογραφία 
τέθηκε η διάγνωση της νόσου Crohn και έγινε έναρξη αγωγής με κορτιζόνη και αζαθειοπρίνη. 

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα η λοίμωξη από Covid-19 μπορεί να 
προκαλέσει φλεγμονή του εντέρου και να οδηγήσει σε de novo εμφάνιση ΙΦΝΕ, δυνητικά μέσω 
διαταραχής του εντερικού φραγμού, αλλαγών στη γενετική έκφραση, δυσβίωση του εντερικού 
μικροβιώματος και ανοσολογική υπεραπαντητικότητα. Ωστόσο, περισσότερες μελέτες θα πρέπει 
να διεξαχθούν, έτσι ώστε να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα. Μέχρι τότε ο κλινικός 
παιδίατρος θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση για πιθανά συμπτώματα ΙΦΝΕ μετά από 
πρόσφατη λοίμωξη από Covid-19 και να παραπέμπει άμεσα σε παιδογαστρεντερολόγο. 
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ΑΑ9 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ  (ΜΥΕ) ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ. 

Βασιλική- Μαρία Καραγιάννη1, Κωνσταντίνα Δημάκου2, Μαρία Ρογαλίδου1, Ελεάννα 
Στασινού1, Βαγγέλης Γιαμούρης1, Δάφνη Μαργώνη1,  Χριστίνα Γεωργιλά1 και Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου1,2 
 1 Mονάδα Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα,  
2 Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα 
 
Εισαγωγή- Σκοπός: Παρουσίαση  5 περιστατικών με διαταραχή της κινητικότητας οισοφάγου 
στη Μανομετρία Υψηλής Eυκρίνειας (ΜΥΕ). 

Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική εξέταση των ιατρικών φακέλων των παρακάτω περιπτώσεων: 
1) Αγοριού ηλικίας 11 ετών με δυσφαγία, υποτροπιαζόντες εμέτους και ανεπαρκή πρόσληψη 
βάρους, με ατομικό ιστορικό επινεφριδιακής ανεπάρκειας και αδακρυρροίας. 2) Αγοριού ηλικίας 
14 ετών  με σύνδρομο VACTERL και θολοπλαστική Niessen που παρουσίαζε δυσφαγία και 
υποτροπιάζουσες πνευμονίες. 3) Αγοριού ηλικίας 6 ετών  με ιστορικό ατρησίας και 
τραχειοοισοφαγικού συριγγίου, με δυσφαγία στα στερεά. 4) 2 κοριτσιών ηλικίας 11 και 14 ετών  
με  σκληρόδερμα, με αναγωγές υγρών/ άπεπτης τροφής και οπισθοστερνικό καύσο. 5) Κοριτσιού 
με δυσφαγία στα στερεά. 

Αποτελέσματα: Ακολουθούν τα αποτελέσματα της ΜΥΕ (MMS - LABORIE) στα παραπάνω 
περιστατικά: 1) Απουσία περισταλτισμού οισοφάγου με ταυτόχρονες μη προωθητικές συσπάσεις 
του σώματος του (Εικόνα 1) και υψηλό Integrated Relaxation Pressure (IRP, 20mmHg). 2) 
Απουσία περισταλτισμού του οισοφάγου, Distal Contractile Integral (DCI, 99 mmHg.s.cm) και 
φυσιολογική χάλαση ΚΟΣ (Εικόνα 2). 3) Διαταραχή  περισταλτισμού του σώματος οισοφάγου, 
DCI 308 mmHg.s.cm, IRP: 3 mmHg. 4)  Αναποτελεσματικό περισταλτισμό  σώματος οισοφάγου, 
υποτασικό ΚΟΣ και 5) μη προωθητικές συσπάσεις σώματος οισοφάγου (Εικόνα 3) και υψηλές 
πιέσεις ΚΟΣ (IRP: 18,7 mmHg). Το πρώτο  περιστατικό αντιμετωπίστηκε αρχικά με διαστολή με 
μπαλόνι, χωρις όμως βελτίωση και τελικά με μυοτομή κατά Heller, τα περιστατικά 2-4 με 
Αναστολείς Αντλίας Πρωτονίων και το 5ο αντιμετωπίστηκε χειρουργικά. 

 

Εικόνα 1                                      Εικόνα 2                           Εικόνα 3 

Συμπεράσματα: 

Η MYE επιτρέπει τη λεπτομερή αξιολόγηση της κινητικότητας του οισοφάγου σε παιδιά με 
ιστορικό ατρησίας οισοφάγου, σκληρόδερμα και σύνδρομο triple A και την έγκαιρη 
αντιμετώπιση. 
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ΑΑ10 

ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΔΙΑΡΡΟΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΝΗΠΙΟ ΜΕ ΕΜΜΕΝΟΥΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  

Ευγενία Ρουκά1, Πετρίνα Βάντση1, Ιωάννης Ροηλίδης1, Κωνσταντίνα Βασιλάκη1, Αντιγόνη 
Μαυρουδή1, Εμμανουήλ Ροηλίδης1, Ιωάννης Ξυνιάς1 

1Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ », Θεσσαλονίκη 
 Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Παιδογαστρεντερολογική Μονάδα 
 
Εισαγωγή/ Σκοπός: Το χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο, απασχολεί συχνά τον παιδίατρο και 
ιδιαίτερα τον παιδογαστρεντερολόγο. Κοινά αίτια θεωρούνται οι λοιμώξεις, τα σύνδρομα 
δυσαπορρόφησης, ΙΦΝΕ, συγγενή και μεταβολικά αίτια. Σπάνια μπορεί να είναι κακοήθειες και 
μάλιστα εκτός του πεπτικού συστήματος. Ο σκοπός της παρούσας αναφοράς είναι η 
ευαισθητοποίηση των παιδιάτρων στην πιθανή ύπαρξη νεοπλασιών σε παιδιά με εμμένουσες 
διάρροιες.   

Μέθοδος/Υλικό/Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για νήπιο θήλυ, 22 μηνών, με 
ελεύθερο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, που νοσηλεύτηκε λόγω χρόνιας διάρροιας, με 
συνοδά συμπτώματα μειωμένη σίτιση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Ακολούθησε πλήρης 
εργαστηριακός και μεταβολικός έλεγχος, εξετάσεις ούρων και κοπράνων. Επιπλέον 
διενεργήθηκαν υπερηχογραφήματα κοιλίας και ενδοσκοπήσεις του ανώτερου και κατώτερου 
πεπτικού συστήματος. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με MRI κοιλίας.   

Αποτελέσματα: Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε μεταβολική οξέωση με 
φυσιολογικό χάσμα ανιόντων με σοβαρή εμμένουσα υποκαλιαιμία και υπονατριαιμία. Τόσο ο 
ορμονολογικός όσο και ο έλεγχος για λοίμωξη, κοιλιοκάκη και άλλα σύνδρομα δυσαπορρόφησης 
ήταν αρνητικός. Τα 2 υπερηχογραφήματα κοιλίας ήταν αρνητικά για παθολογικά ευρήματα, ενώ 
η ενδοσκόπηση του ανώτερου και κατώτερου ΓΕΣ καθώς και οι βιοψίες που ελήφθησαν δεν 
έδειξαν κάποια παθολογία. Εν τέλει διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία κοιλίας, η οποία 
ανέδειξε παρουσία εξεργασίας στον άνω πόλο του αριστερού νεφρού, η οποία δεν ήταν ορατή 
με τα υπερηχογραφήματα που προηγήθηκαν. Έγινε προσδιορισμός μεταβολιτών κατεχολαμινών 
στα ούρα που έδειξαν παθολογικές τιμές VMA και ακολούθησε βιοψία του μορφώματος που 
έθεσε τη διάγνωση του νευροβλαστώματος. 

Συμπεράσματα: Η χρόνια διάρροια απασχολεί το γενικό παιδίατρο και κατ’ επέκταση τον 
παιδογαστρεντερολόγο. Οι όγκοι εκτός του πεπτικού συστήματος και μάλιστα νευροενδοκρινικού 
τύπου, είναι μια σπάνια αιτία που θα πρέπει να διερευνάται κατά τη διαγνωστική προσπέλαση 
του ανεξήγητου χρόνιου διαρροϊκού συνδρόμου στα παιδιά. 
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ΑΑ11 

ΠΑΝΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΙΤΙΑΣΗ ΩΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΝΟΣΟΥ CROHN 

Τατιάνα Μούδιου, Βασιλική Μιχαηλίδου, Ευδοξία Σαπουντζή, Ελένη Πετράκη, Στυλιανή Γκίζα, 
Στεργιάνα Ντούμα, Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου 

Β’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή:  Η συμμετοχή του οφθαλμού αποτελεί γνωστή αλλά σπάνια εξωεντερική εκδήλωση 
στη νόσο Crohn και αφορά συνήθως σε πρόσθια ραγοειδίτιδα. Η  πανραγοειδίτιδα ως αρχική 
εκδήλωση φλεγμονώδους νόσου του εντέρου σε συνδυασμό με συστηματική καντιτίαση  
αποτελούν εξαιρετικά σπάνια εκδήλωση. 

Σκοπός: Περιγραφή σπάνιας περίπτωσης  παιδιατρικής νόσου Crohn. 

Μέθοδος–Υλικό: Έφηβος 13 ετών διακομίσθηκε από περιφερειακό Νοσοκομείο λόγω 
παρατεινόμενου πυρετού, με συνοδό πρόσθια ραγοειδίτιδα, αφθώδη στοματίτιδα, διάρροιες, 
επίμονο βήχα. Εργαστηριακός έλεγχος:  λευκοκυττάρωση πολυμορφοπυρήνωση, αναιμία, 
αύξηση δεικτών φλεγμονής, d-Dimers, φερριτίνης. Ο ασθενής έλαβε αρχικά κεφτριαξόνη και 
οφθαλμικές σταγόνες κορτικοστεροειδών.  Ωστόσο συνέχισε να πυρέσει με εικόνα 
πανραγοειδίτιδας  αμφοτερόπλευρα. 
 
Αποτελέσματα: Καλλιέργειες αίματος, ούρων και κοπράνων: αρνητικές. PCR: ανέδειξε Candida. 
Προστέθηκε αντιμυκητιασική αγωγή χωρίς βελτίωση.  Υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία 
κοιλίας: ανέδειξαν πάχυνση τοιχώματος  τελικού ειλεού. Αξονική τομογραφία θώρακος- ACE:  
φυσιολογικά, αποκλείοντας  σαρκοείδωση. Ανοσολογικός έλεγχος: ανέδειξε ανεπάρκεια IgA, 
απουσία αυτοαντισωμάτων, φυσιολογική φαγοκυτταρική λειτουργία, απουσία HLA B51, θετικά  
HLAΒ27 και υψηλή τιμή καλπροτεκτίνης. Οστεομυελική βιοψία: δεν ανέδειξε ευρήματα 
αιματολογικής κακοήθειας ή αιμοφαγοκυττάρωσης. Μαγνητική εντερογραφία και  βιοψία εντέρου 
επιβεβαίωσαν τη διάγνωση  νόσου Crohn. Ο ασθενής τέθηκε σε εντερική σίτιση, πρεδνιζολόνη 
με πλήρη ύφεση της εντερικής νόσου και αντι-TNFa λόγω επίμονης οφθαλμικής ενεργότητας με 
σημαντική βελτίωση στις 6 εβδομάδες θεραπείας. 
 
Συμπέρασμα: Η ραγοειδίτιδα αν και σπάνια στα παιδιά απαιτεί λεπτομερή διερεύνηση. Εκτός 
από τις ρευματολογικές παθήσεις μπορεί να αποτελεί εκδήλωση σοβαρών και απειλητικών για τη 
ζωή νοσημάτων. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία καθορίζουν την πρόγνωση. 
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ΑΑ12 

ΝΗΠΙΟ ΜΕ ΤΟΞΙΚΟ ΜΕΓΑΚΟΛΟ – ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  

Ελένη-Σταυρούλα Βλάχου1, Κυριακή Αγγελίδου, Καραπιστόλας Σπυρίδων-Παναγιώτης, 
Καρατησίδου Βέρα, Χριστίνα – Περιστέρα Καμάρη1, Ελένη Τσιβίκη1 

1Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 

Εισαγωγή: Το τοξικό μεγάκολο είναι ένα σπάνιο και απειλητικό για τη ζωή κλινικό σύνδρομο, 
που χαρακτηρίζεται από διάταση του παχέος εντέρου και σημεία συστηματικής τοξικής νόσου. 
Αποτελεί συχνότερα επιπλοκή μικροβιακής κολίτιδας ή σπανιότερα προϋπάρχουσας 
εντεροπάθειας (ΦΝΕ).  

Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού τοξικού μεγάκολου σε νήπιο. 

Υλικό: Πρόκειται για νήπιο άρρεν 2.5 χρονών, με ιστορικό εντεροπάθειας με απώλεια 
λευκώματος (ενδοσκοπικά ευρήματα χρόνιας ενεργού φλεγμονής στο λεπτό έντερο - χωρίς να 
μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ΦΝΕ), υπό διερεύνηση από 3μήνου και συστηματική αγωγή 
με πρεδνιζολόνη. Προσκομίστηκε λόγω υψηλού πυρετού και νωθρότητας από ωρών, ενώ από 
10ημέρου περιγράφεται υποτροπή της κολίτιδας με πολλαπλές διαρροϊκές κενώσεις, που 
αντιμετωπίστηκε με αύξηση της πρεδνιζολόνης.  

Μέθοδος: Η σοβαρή κλινική εικόνα (νωθρότητα, υψηλός πυρετός (40.2o C) , ταχυκαρδία 
(160/λεπτό), μετεωρισμένη- ευαίσθητη κοιλία), τα εργαστηριακά ευρήματα (λευκοκυττάρωση 
(WBC: 26.560), πολυμορφοπυρήνωση (Ν:86.1%) , υψηλοί δείκτες φλεγμονής και σοβαρή 
υποκαλιαιμία ( Κ:2.26), σε συνδυασμό με το ιστορικό του, έθεσε ισχυρά την υποψία τοξικού 
μεγάκολου. Λήφθηκε καλλιέργεια αίματος και ξεκίνησε άμεσα η ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή , 
η αποκατάσταση της υποκαλιαιμίας και η κορτικοθεραπεία. Επιβεβαιώθηκε η διάταση του παχέος 
σε όλο το μήκος του με αξονική τομογραφία κοιλίας και το νήπιο διακομίστηκε σε τριτοβάθμιο 
νοσοκομείο. 

Συμπεράσματα: Η άμεση αναγνώριση της σοβαρής κλινικής εικόνας και η συσχέτιση της με το 
ιστορικό του παιδιού συνέβαλε στην έγκαιρη διάγνωση και την άμεση αντιμετώπιση. Η 
θνητότητα έχει μειωθεί δραματικά λόγω της αυξημένης επαγρύπνησης, ωστόσο η πρώιμη 
εμφάνιση αυτής της επιπλοκής στους ασθενείς με ΦΝΕ σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση, 
αντοχή στα κορτικοειδή και ανάγκη γρήγορης κλιμάκωσης της θεραπείας.  
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ΑΑ13 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ  ΤΥΠΟΥ 2 ΜΕ ΘΕΤΙΚΑ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ 

Έντι Ντεμπίς-Ζαγγογιάννης1,Αγλαΐα Ζέλλου2 Αγγελική Μουδάκη2, Μαρία Ρογαλίδου2, 
Ξανθάκη Θεοδώρα1, Ελισσάβετ Γεωργιάδου1, Ευαγγελία Λυκοπούλου1 
1Α' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», 
Αθήνα  
2Μονάδα Γαστρεντερολογίας-Ηπατολογίας, 1Α' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 

Εισαγωγή: Η αυτοάνοση ηπατίτιδα (ΑΙΗ) είναι ένα χρόνιο φλεγμονώδες νόσημα του ήπατος 
που χαρακτηρίζεται από τρανσαμινασαιμία, παρουσία αυτοαντισωμάτων, 
υπεργαμμασφαιριναιμία, λεμφοκυτταρική και πλασματοκυττταρική φλεγμονώδης διήθηση στην 
ιστολογική εξέταση του ήπατος. Διακρίνεται σε τύπου 1 (ANA ή/και ASMA θετικά) και την τύπου 
2 (LKM ή/και ALC-1 θετικά) 

Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού αυτοάνοσης ηπατίτιδας τύπου 2 με εργαστηριακό έλεγχο 
θετικό για κοιλιοκάκη, χωρίς ιστολογική επιβεβαίωση συνύπαρξης των δύο νοσημάτων. 

Υλικό-Μέθοδος: Έφηβη 14 ετών προσκομίζεται για διερεύνηση χολοστατικής ηπατίτιδας από 
διμήνου. Αναφέρεται επεισόδιο ικτέρου και τρανσαμινασαιμίας προ διετίας διάρκειας ενός μηνός 
που υφέθηκε χωρίς θεραπεία.  

Αποτελέσματα: Εργαστηριακός έλεγχος: SGOT:1077 ΙU/lt, SGPT:899IU/lt, γ-
GT:117IU/lt,χολευθρίνη ολική:22.8mg/dl - άμεση:20.5mg/dl),PT:29.4, INR:2.5. Έλεγχος 
αυτοαντισωμάτων: ΑΝΑ (-), anti-dsDNA:6,2 IU/ml ,AMA (-), ASMA (-), LKM-1 αντισώματα: 
θετικά(1:2560), LC-1 (-), SLA/LP (-) , ολική IgG:1740mg/dl. Έλεγχος κοιλιοκάκης: EMA 
ΙgA:θετικό, anti-DGP/AGAIgG:10,6U/ml, anti-DGP/AGAIgA:17,4U/ml, h-tTGIgG:0.1 U/ml, h-
tTGIgA:61.8 U/ml.  
Υπέρηχος-ελαστογραφία  ήπατος: φυσιολογικές διαστάσεις και έντονη ανομοιογένεια. Μέση τιμή 
ελαστικότητας ήπατος 21 kPa. 
Βιοψία ήπατος:Ιστολογική εικόνα συμβατή με αυτοάνοση ηπατίτιδα. 
Βιοψία οισοφάγου,στομάχου,δωδεκαδακτύλου:Αρνητική για κοιλιοκάκη. 

Αντιμετωπίστηκε αρχικά με πρεδνιζολόνη και ουρσοδεοχολικό οξύ ενώ στη συνέχεια με την 
αποκατάσταση της ηπατικής λειτουργίας προστέθηκε αζαθειοπρίνη και ακολούθησε σταδιακή 
μείωση της δόσης πρεδνιζολόνης. Οι τιμές των ηπατικών ενζύμων βρίσκονται εντός 
φυσιολογικών ορίων από τον 6ο μήνα αγωγής με συνοδό βελτίωση της ελαστογραφίας(6 kPa) 

Συμπέρασμα: Στην βιβλιογραφία περιγράφεται η συνύπαρξη  αυτοάνοσων νοσημάτων του 
ήπατος με κοιλιοκάκη, καθώς και η ενοχοποίηση της κοιλιοκάκης για οξεία ηπατική βλάβη. Η 
συνύπαρξη των δύο νοσημάτων όμως πρέπει πάντοτε να επιβεβαιώνεται ιστολογικά καθώς 
έχουν περιγραφεί συχνά περιπτώσεις όπως η δική μας όπου η βιοψία διαψεύδει το αποτέλεσμα 
του εργαστηριακού ελέγχου. 
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ΑΑ14 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Κουλουριώτης Γεώργιος-Χρήστος1, Βαρβαρέλης Ορφέας1,  Ζάβρας Νικόλαος2, Αχιλλέως 
Ορθόδοξος1,Πασσαλίδης Αλέξανδρος1 

1. Νοσοκομείο Παίδων  ‘Παν.& Αγλαΐας Κυριακού’, Αθήνα 
2. Γενικό Νοσοκομείο ‘Αττικόν’, Αθήνα 

Εισαγωγή: Η οξεία σκωληκοειδίτιδα αποτελεί μία από τις συχνότερες νόσους που αφορούν την 
κοιλιακή χώρα στον παιδιατρικό πληθυσμό. Την τελευταία δεκαετία διάφορα κέντρα ανά τον 
κόσμο αναφέρονται σε πιθανή συσχέτιση των προχωρημένων και σοβαρών περιστατικών οξείας 
σκωληκοειδίτιδας με την αύξηση των επιπέδων χολερυθρίνης στο αίμα του ασθενούς σε 
πληθυσμό ενηλίκων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διενεργηθεί καμία μελέτη, η οποία να 
εξετάζει αυτή την πιθανή συσχέτιση σε παιδιατρικό πληθυσμό. 

Σκοπός: Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι να αναδείξει πιθανή συσχέτιση μεταξύ των 
επιπέδων χολερυθρίνης και της παρουσίας και της βαρύτητας της οξείας σκωληκοειδίτιδας.   

Υλικό και Μεθοδολογία: Στη συγκεκριμένοι μελέτη οι ασθενείς, οι οποίοι από τον κλινικό, 
εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο εισήχθησαν με υποψία οξείας σκωληκοειδίτιδας, 
εξετάστηκαν ως προς τα επίπεδα χολερυθρίνης στο αίμα, σε βάθος ενός εξαμήνου από την 
έναρξη της μελέτης.  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων συσχετίστηκαν με τα διεγχειρητικά και 
παθολογανατομικά ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει  συσχέτιση ανάμεσα στα 
επίπεδα χολερυθρίνης και τη σοβαρότητα της οξείας σκωληκοειδίτιδας.   

Αποτελεσματα: Σε σύνολο 130 ασθενών 8 εμφάνισαν Γαγγραινώδη σκωληκοειδίτιδα,  6 
εμφάνισαν Περιτονίτιδα και 2 εμφάνισαν Plastron σκωληκοειδούς, ενώ οι υπόλοιποι είχαν μη 
επιπλεγμένη μορφή σκωληκοειδίτιδας. Στο σύνολο των 130 ασθενών 18 εμφάνισαν αυξημένα 
επίπεδα χολερυθρίνης, ενώ μετά από στατιστική ανάλυση με χρήση SPSS αναδεικνύεται 
συσχέτιση των επιπέδων της χολερυθρίνης με την ιστολογία της σκωληκοειδούς απόφυσης.  

Συμπεράσματα: Η τιμή της χολερυθρίνης φαίνεται ότι αυξάνεται σε προχωρημένες μορφές 
σκωληκοειδίτιδας, αλλά δεν φαίνεται να αυξάνεται σε πιο ήπιες μορφές. Μπορεί να αποτελέσει 
ένα σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση της βαρύτητας της οξείας σκωληκοειδίτιδας. 
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ΑΑ15 

ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥ 
ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΦΝΕ (ΠΠΕ-ΙΦΝΕ): ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΟΥ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. 

Βασιλική- Μαρία Καραγιάννη1, Μαρία Ρογαλίδου1, Κωνσταντίνα Δημάκου2,  Ελεάννα 
Στασινού1, Βαγγέλης Γιαμούρης1, Δάφνη Μαργώνη1,  Χριστίνα Γεωργιλά1, Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου1,2 

 1 Mονάδα Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα,  
2 Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα 

Σκοπός: Περιγραφή δημογραφικών και φαινοτυπικών χαρακτηριστικών πολύ πρώιμης έναρξης 
ΙΦΝΕ ( ΠΠΕ-ΙΦΝΕ) και της θεραπευτικής της αντιμετώπισης. 

Υλικό και Μέθοδος: Αναδρομικός έλεγχος των ιατρικών φακέλων των παιδιών που 
διαγνώστηκαν με ΠΠΕ-ΙΦΝΕ στο κέντρο μας τα τελευταία 8 έτη. 

Αποτελέσματα: Τριανταπέντε ασθενείς  (46% άρρενες, μέση ηλικία 32 μήνες) διαγνώστηκαν 
με ΠΠΕ-ΙΦΝΕ ( 49% με Ελκώδη κολίτιδα, 40% με αταξινόμητη κολίτιδα και  11%  με  νόσο 
Crohn). Τα προβάλλοντα συμπτώματα ήταν οι αιμορραγικές διαρροικές κενώσεις  (66%), η 
πρόσμιξη αίματος σε κενώσεις φυσιολογικής σύστασης  (34%), η περιεδρική νόσος με έκζεμα  
(6%), ενώ 11/35 ασθενείς παρουσίαζαν εξωεντερικές εκδηλώσεις. Ποσοστό 40%  είχαν 
συμμετοχή  του ανώτερου πεπτικού, 14% τελική ειλείτιδα, ενώ όλοι είχαν συμμετοχή του 
παχέος εντέρου. Σε 2 ασθενείς με περιπρωκτική νόσο διενεργήθηκαν λειτουργικές δοκιμασίες της 
IL-10, ενώ σε όλους τους ασθενείς, εξαιρουμένων αυτών με μόνο πρωκτοκολίτιδα, διενεργήθηκε 
ανάλυση της αλληλούχισης όλων των εξωνίων του γονιδιώματος (Whole Exome 
Sequencing, WES). Για επαγωγή ύφεσης χρησιμοποιήθηκαν κορτικοστεροειδή, εκτός αυτών με 
πρωκτοκολίτιδα που αποκρίθηκαν στη σουλφασαλαζίνη, ενώ σε 2 ασθενείς με ανεπάρκεια του 
υποδοχέα IL-10 χορηγήθηκε Ινφλιξιμάμπη. Ως θεραπεία συντήρησης χορηγήθηκαν τα ακόλουθα: 
σουλφασαλαζίνη σε 25/35 (71%) ασθενείς, αζαθειοπρίνη σε 24/35 (69%), βιολογικός 
παράγοντας σε 15/35 (43%), ενώ 2 ασθενείς με ανεπάρκεια του υποδοχέα της IL-10 
υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. 

Συμπεράσματα: Κυρίαρχος φαινότυπος της ΠΠΕ-ΙΦΝΕ είναι η Ελκώδης κολίτιδα με ~1/3 των 
ασθενών να χρήζει αγωγής με βιολογικό παράγοντα. Η διενέργεια λειτουργικών δοκιμασιών της 
IL-10 επί περιπρωκτικής νόσου και η διερεύνηση με WES για την ανάδειξη μονογονικής νόσου 
που απαιτεί ειδική αντιμετώπιση είναι απαραίτητη.  
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ΑΑ16 

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΥΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Τσίκνα Μελάνθη1, Αφροδίτη Κούρτη2, Γρηγοριάδης Σταύρος1, Καναβάκη Ινώ2, Φεσσάτου 
Σμαραγδή2, Σταύρος Σπηλιόπουλος1, Αλεξοπούλου Ευθυμία1 

1. B’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΕΚΠΑ, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν, Αθήνα 
2. Γ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Αττικόν, Αθήνα 
 

Εισαγωγή: Η διαδερμική βιοψία ήπατος είναι η εξέταση εκλογής για την τελική διάγνωση των 
περισσότερων διάχυτων ηπατικών παρεγχυματικών παθήσεων στους παιδιατρικούς ασθενείς, 
ενώ παράλληλα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρόγνωση, την επιλογή θεραπείας και 
την παρακολούθηση της πορείας τους. 

Σκοπός: Η ανασκόπηση των συνηθέστερων ενδείξεων ηπατικής βιοψίας στην καθ’ημέρα κλινική 
πράξη και η αξιόλογηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της διαδικασίας.  

Υλικό: Μελετήθηκαν 15 ασθενείς, ηλικίας 4-17,5  ετών (μέσος όρος 9 έτη), 11 θήλεις και 4 
άρρενες. Η συνηθέστερη ένδειξη προς βιοψία ήπατος ήταν η εμμένουσα υπετρανσαμινασαιμία 
αγνώστου αιτιολογίας (9/15), ακολουθούμενη από την παρακολούθηση της πορείας χρόνιων 
ηπατικών νοσημάτων (3/15). 

Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση κατά τη χρονική περίοδο 08/2021-09/2022 των ιατρικών φακέλων 
των παιδιατρικών ασθενών που υποβλήθηκαν σε διαδερμική βιοψία ήπατος υπό real-time 
υπερηχογραφική καθοδήγηση και συνθήκες αντισηψίας, με χορήγηση ήπιας καταστολής (11/15) 
ή μόνον τοπικής αναισθησίας (3/15), με την χρήση βελόνας Tru-cut 16 G. Σε όλα τα περιστατικά 
πραγματοποιήθηκε υπερηχογραφικός έλεγχος για πιθανές επιπλοκές αμέσως μετά το πέρας της 
διαδικασίας, καθώς και μετά 6-18 ώρες.  

Αποτελέσματα: Τα ιστοτεμάχια κρίθηκαν επαρκή για την τελική διάγνωση των παθήσεων όλων 
των ανωτέρω ασθενών, ενώ η διαδικασία της βιοψίας έγινε καλά ανεκτή, χωρίς την παρουσία 
μείζονων ή ελάσσονων επιπλοκών. 

Συμπεράσματα: H υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία ήπατος αποτελεί μία ασφαλή, 
ελάχιστα επεμβατική πράξη, που μπορεί να προσφέρει πληροφορίες απαραίτητες για τη 
διάγνωση και τη θεραπεία των παιδιατρικών ασθενών. 
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ΑΑ17 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΗΒΗΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ  

Ευαγγελία Αγγέλη1, Μαρία Γαρέφη1, Μαρία Μήσιου2, Ιωάννα Γριβέα1 
1 Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
2 Παιδογαστρεντερολογικό τμήμα, Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 

Εισαγωγή: Τα παιδιά με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου (ΙΦΝΕ) μπορεί να 
αναπτύξουν αυτοάνοση ηπατική νόσο σε ποσοστό < 10% στην  διάγνωση ή κατά τη διάρκεια 
της νόσου. Μπορεί να παρουσιαστούν ως αυτοάνοση σκληρυντική χολλαγγειϊτιδα, αυτοάνοση 
ηπατίτιδα ή σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης όταν υπάρχουν χαρακτηριστικά και των δύο. 

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού ελκώδους κολίτιδας με συνυπάρχουσα αυτοάνοση ηπατική 
νόσο 

Μέθοδος: Έφηβη 15,5 ετών, με ιστορικό αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας, εισάγεται στην 
παιδιατρική κλινική λόγω αυξημένων τιμών γ-GT από 7μήνου. Αναφέρονται περιοδικά εμπύρετα 
με συνοδό αίσθημα κόπωσης προ 3μήνου με ύφεση της συμπτωματολογίας. Προηγήθηκε 
απεικονιστικός έλεγχος (υπερηχογράφημα κοιλίας, MRCP) χωρίς παθολογικά ευρήματα. Η 
ασθενής ήταν ελεύθερη συμπτωμάτων, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε 
υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία (HGB=10, HCT=32,2), αυξημένη ΤΚΕ(73), αυξομειώσεις στις 
τιμές των ηπατικών ενζύμων, αυξημένη γ-GT(195U/L) θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ 
1:40), αυξημένη ΙgG(2050) και θετική καλπροτεκτίνη κοπράνων(585). Προγραμματίσθηκε 
ενδοσκόπηση πεπτικού με εικόνα ελκώδους κολίτιδας ήπιας βαρύτητας δεξιάς εντόπισης και 
ετέθη σε αγωγή με μεσαλαζίνη. Ωστόσο, λόγω επιμονής της αυξημένης τιμής γGT και με ισχυρή 
υποψία ύπαρξης αυτοάνοσου νοσήματος του ήπατος , επαναλήφθηκε η MRCP η οποία ήταν  
πάλι φυσιολογική και διενεργήθηκε βιοψία ήπατος με εικόνα εξελισσόμενης κίρρωσης και λιγοστά 
ευρήματα υπερ χολλαγγειοπάθειας, σε έδαφος θετικών anti-SMA και ΑΝΑ. Έγινε έναρξη 
πρεδνιζολόνης και αζαθειοπρίνης με βελτίωση των εργαστηριακών ευρημάτων. 

Συμπεράσματα: Οι διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας σε παιδιά με ΙΦΝΕ μπορεί να έχουν 
ύπουλη έναρξη. Κατά την έναρξη των συμπτωμάτων, η ηπατική βλάβη μπορεί να είναι αρκετά 
προχωρημένη. Είναι σημαντικό παιδιά με ΙΦΝΕ και ευρήματα ηπατικής δυσλειτουργίας να 
διερευνώνται έγκαιρα προς αποκλεισμό αυτοάνοσης συννοσηρότητας 
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ΑΑ18 

ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΕΓΚΟΛΕΑΣΜΟ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID19 

Αγγελίδου Κυριακή, Καραπιστόλας Σπυρίδων-Παναγιώτης, Καρατησίδου Βέρα, Βλάχου Έλενα-
Σταυρούλα, Ναούμ Δήμητρα, Γκατζηρούλη Έμιλυ -Μιλτώ, Καμάρη Χριστίνα -Περιστέρα,  Τσιβίκη 
Ελένη 
 
Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 

Εισαγωγή: Ο εγκολεασμός αποτελεί τη συχνότερη αιτία οξείας εντερικής απόφραξης στα παιδιά. 
Πρόκειται για απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Εκτός από τις ιδιοπαθείς περιπτώσεις, οι 
λοιμώξεις αποτελούν καλά αναγνωρισμένες αιτίες του. Ο ιός SARS-COV2 διερευνάται τελευταία 
και ως αιτία εγκολεασμού, καθώς περιγράφονται όλο και περισσότερες περιπτώσεις σε παιδιά με 
σύγχρονη λοίμωξη COVID19. 

Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού εγκολεασμού σε βρέφος με λοίμωξη COVID19. 

Υλικό: Βρέφος άρρεν 5 μηνών με ιστορικό μαστοκύττωσης (τύπος υπό διερεύνηση), 
προσκομίστηκε λόγω ανησυχίας και δύο επεισοδίων αιμορραγίας από το ορθό. 

Μέθοδος: Κατά την προσκόμιση, βαριά γενική κατάσταση με νωθρότητα, ωχρότητα και 
μετεωρισμένη, επώδυνη κοιλία. Σφ:150/min,  ΧΤΕ=3sec, ΑΠ:100-60mmHg, Sp 96%. 
Διενεργήθηκε υπέρηχος κοιλίας και ανευρέθηκαν πεπαχυμένες περιελισσόμενες κυκλοτερείς 
έλικες λεπτού εντέρου και απλή ακτινογραφία κοιλίας με εικόνα  ειλεού λεπτού εντέρου. 
Έγινε άμεση έναρξη ενδοφλέβιας ενυδάτωσης, χορήγηση αντιβίωσης και διακομίστηκε σε 
παιδοχειρουργική κλινική, όπου και αντιμετωπίστηκε χειρουργικά. 
Έλεγχος ρουτίνας: Covid-19 θετικός 

Αποτελέσματα: Από τη βιβλιογραφία η φλεγμονώδης αντίδραση του εντέρου έχει προταθεί ως 
πιθανός παθογενετικός μηχανισμός εγκολεασμού σε έδαφος λοιμώξεων. Αυτός περιλαμβάνει τη 
λεμφοειδή υπερπλασία των πλακών Peyer και την υποκείμενη μεσεντέριο λεμφαδενίτιδα, που 
οδηγούν σε παθολογικό περισταλτισμό των ελίκων και τελικά σε εγκολεασμό. Επιπλέον, τα 
επιθηλιακά και νευρικά κύτταρα του εντέρου εκφράζουν τους υποδοχείς αγγειοτενσίνης 2, που 
αποτελούν πύλες εισόδου του ιού SARS-COV2. 

Συμπεράσματα: Λόγω της σοβαρότητας της νόσου, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε βρέφη 
και νήπια θετικά στον COVID-19, με ενδεικτικά συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, 
ώστε να τεθεί έγκαιρα η υποψία και η διάγνωση του εγκολεασμού. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Σελίδα | 43 
 

ΑΑ19 

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΙΦΝΕ) ΣΕ 
ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ TURNER (TS): ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ. 

Γεωργία Μητροπούλου1, Νίκος Τεπελένης1, Αμαλία Πατερέλη1, Κωνσταντίνα Δημάκου1,  
Μαρία Ρογαλίδου1, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου1, Καλλιόπη Στεφανάκη1. 

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»  Αθήνα 

Εισαγωγή: Το σύνδρομο Turner (TS) παρατηρείται σε 1 / 2.000-2.500 γεννήσεις κοριτσιών και 
προκαλείται από την ολική η μερική απουσία του ενός  χρωμοσώματος Χ(Χ0). Τα άτομα με TS  
εμφανίζουν  συγγενείς ανωμαλίες, χαμηλό ανάστημα και δυσγενεσία γονάδων, καθώς και 
αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν αυτοάνοσα νοσήματα. Κυριότεροι μηχανισμοί αυτοανοσίας 
είναι η ανεπάρκεια του Χ χρωμοσώματος, η αυξημένη παραγωγή προφλεγμονωδών 
κυτταροκινών [IL-6] και η  μειωμένη παραγωγή αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών [IL-10]. Η 
πιθανότητα εμφάνισης  αυταάνοσου νοσήματος αυξάνεται με την ηλικία καθώς είναι πιθανότερο 
να συνυπάρχουν περισσότερα των δύο αυτοάνοσων νοσημάτων στο ίδιο άτομο.  

Σκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης συνύπαρξης κοιλιοκάκης  και ΙΦΝΕ σε παιδί 
με TS.     

Υλικό-μέθοδος: Κορίτσι με γενετικά επιβεβαιωμένο TS το οποίο εκδήλωσε ΙΦΝΕ επτά χρόνια 
μετά την εμφάνιση κοιλιοκάκης.  

Παρουσίαση περιστατικού: Σε κορίτσι 7 ετών με γενετικά επιβεβαιωμένο TS με υπολειπόμενη 
ανάπτυξη και θετικά αντισώματα έναντι ΕΜΑ1/150 και tTGIgA>1/56, διενεργήθηκε ενδοσκόπηση 
ανώτερου πεπτικού. Η ιστολογική εικόνα ήταν συμβατή με κοιλιοκάκη Μarsh Oberhuber 3c. Η 
ασθενής ακολούθησε με επιτυχία διατροφή ελεύθερη γλουτένης. Επτά χρόνια μετά (τώρα 14 
ετών), εμφάνισε διαρροϊκές κενώσεις με πρόσμιξη αίματος. Στο πλαίσιο της διερεύνησης 
διενεργήθηκε ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού, ειλεού και κατώτερου πεπτικού.  Η ιστολογική 
εικόνα ήταν συμβατή με ΙΦΝΕ του τύπου της αταξινόμητης κολίτιδας/ελκώδους κολίτιδας.  

Συμπεράσματα: Η κοιλιοκάκη και η ΙΦΝΕ αποτελούν συχνές εκδηλώσεις σε άτομα με TS. 
Παρόλα αυτά η εμφάνιση και των δύο οντοτήτων στον ίδιο ασθενή και μάλιστα στην 
παιδική/εφηβική ηλικία, παρατηρείται εξαιρετικά σπάνια με ελάχιστες αναφορές στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Σε παιδιά με TS και συμπτωματολογία από το γαστρεντερικό απαιτείται πλήρης 
έλεγχος για τυχόν ανάπτυξη ΙΦΝΕ ή κοιλιοκάκης.  
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ΑΑ20 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑΣ, ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΑ 
ΕΠΙΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΟΥΣ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ 
ΝΟΣΟ CROHN ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Αμαλία Πατερέλη1, Νικόλαος Τεπελένης1, Αναστάσιος Στόφας2, Γεωργία Μητροπούλου1, Μαρία 
Ρογαλίδου1, Κωνσταντίνα Δημάκου1, Καλλιόπη Στεφανάκη1, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου1 
1Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα                                                                                          
2Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

Εισαγωγή: Η λεμφοκυτταρική οισοφαγίτιδα (ΛΟ), η εστιακά επιτεινόμενη γαστρίτιδα (ΕΕΓ) και 
η κοκκιωματώδης γαστρίτιδα (ΚΓ) έχουν αναφερθεί να συσχετίζονται με τη Νόσο Crohn. 

Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης των ανωτέρω παθήσεων με την ειλεοκολική Νόσο Crohn 
στα παιδιά. 

Υλικό-Μέθοδος: Προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση της ΛΟ, ΕΕΓ και ΚΓ με τη νόσο Crohn 
μελετήθηκαν αναδρομικά τα ιστολογικά ευρήματα των βιοψιών του ανώτερου και κατώτερου 
πεπτικού 69 ασθενών (37 αγόρια), ηλικίας 3-17 ετών, με πρωτοδιαγνωσθείσα στο Νοσοκομείο 
Παίδων «Η Αγία Σοφία» ειλεοκολική μορφή Νόσου Crohn κατά τα έτη 2012-2022 και 
συγκρίθηκαν με αυτά ομάδας 114 μαρτύρων (μη-πάσχοντες), παρόμοιας ηλικίας. Εξαιρέθηκαν 
όσοι ασθενείς έπασχαν από γαστρίτιδα από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.  

Αποτελέσματα: Στην μονοπαραγοντική ανάλυση η νόσος Crohn ήταν συχνότερη στις ηλικιακές 
ομάδες 8-12 και 13-17 ετών σε σύγκριση με την ηλικιακή ομάδα 3-7 ετών κατά 2,69 και 3,47 
φορές αντίστοιχα (p<0,05 και p<0,01 αντίστοιχα), ενώ δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική 
διαφορά ως προς το φύλο. Στην μονοπαραγοντική ανάλυση, η ΛΟ, η ΕΕΓ και η ΚΓ είχαν 
σημαντική συσχέτιση με τη Νόσο Crohn (OR 4,66, 25,21 και 60,27 με τιμές p 0,012, <0,001 και 
<0,001 αντίστοιχα), ενώ στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η ΕΕΓ και η ΚΓ συνοδεύτηκαν από 
αύξηση της πιθανότητας συνύπαρξης με Νόσο Crohn κατά 16,28 και 37,87 φορές αντίστοιχα 
(p<0,001 και p<0,01, αντίστοιχα), ενώ η ΛΟ δεν είχε σημαντική συσχέτιση. 
 
Συμπεράσματα: Οι ΚΓ και ΕΕΓ (και όχι η ΛΟ) έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα συνύπαρξης με τη 
Νόσο Crohn στα παιδιά και απαιτούν διερεύνηση του λοιπού πεπτικού και ιδιαίτερη αντιμετώπιση 
από τους θεράποντες. 
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ΑΑ21 

ΨΕΥΔΟΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ 
ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΜΕΓΑΚΟΛΟ  

Ματίνα Πέτρου1, Πετρίνα Βάντση1, Ιωάννης Ροηλίδης1,Κωνσταντίνα Βασιλάκη1, Εμμανουήλ 

Ροηλίδης1, Ιωάννης Ξυνιάς1 

1Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ », Θεσσαλονίκη 
Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Παιδογαστρεντερολογική Μονάδα 
 
Εισαγωγή/ Σκοπός: Το συγγενές μεγάκολο, χαρακτηρίζεται από απουσία γαγγλιακών 
κυττάρων στο περιφερικό τμήμα του εντέρου που αφορά άλλοτε άλλο μήκος. Περίπου 1/3 των 
ασθενών θα παρουσιάσουν εντεροκολίτιδα, μία σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. 
Παιδιά με νόσο Hirschsprung είναι πιο επιρρεπή σε λοίμωξη από Clostridium Difficile. Ο σκοπός 
της παρούσας αναφοράς είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιάτρων στην πιθανότητα 
εντεροκολίτιδας από Cl. Difficile σε παιδιά με συγγενές μεγάκολο.  

Ασθενείς/ Μέθοδοι/ Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για βρέφος 5.5 μηνών, με 
συγγενές μεγάκολο, που φέρει ειλεοστομία από την νεογνική ηλικία, το οποίο προσκομίσθη στην 
κλινική λόγω αυξημένης ποσότητας υδαρούς περιεχομένου από την στομία. Συνοδά αναφέρεται 
μειωμένη σίτιση, ναυτία, έμετοι και απώλεια βάρους από βδομάδας. Ακολούθησε κλινική και  
εργαστηριακή εκτίμηση, που περιλάμβανε αιματολογικό, βιοχημικό έλεγχο, εξετάσεις ούρων και 
κοπράνων (καλλιέργεια και Film Array κοπράνων). Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με 
υπερηχογράφημα κοιλίας.   

Αποτελέσματα: Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε υπότονη αφυδάτωση και τέθηκε 
σε συστηματική ενυδάτωση. Από το Film Array κοπράνων απομονώθηκε Clostridium Difficile 
Toxin A/B και τέθηκε σε συστηματική αγωγή με αρχικά με ενδοφλέβια και μετά per os 
μετρονιδαζόλη για 10 μέρες. Σταδιακά βελτιώθηκε η σίτιση και η σύσταση των κενώσεων, ενώ ο 
ασθενής παρέμεινε απύρετος και σε καλή γενική κατάσταση καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας.  

Συμπεράσματα: Η εντεροκολίτιδα αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας 
των παιδιών με νόσο Hirschsprung και θα πρέπει να παρακολουθούνται χρόνια μετά την 
χειρουργική επέμβαση. Ένα από τα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση 
εντεροκολίτιδας είναι το Cl. Difficile.  
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ΑΑ22 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΗΠΙΟ ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 

Ελίνα Καριπίδου1,Μαρία Τσαρούχα1,Αγγελική Κοσματοπούλου1,Γεώργιος Κερπινιώτης1,Ναταλία 
Κεσσίδου1 

1Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής,Πολύγυρος 

Εισαγωγή: Άρρεν 28 μηνών  προσκομίστηκε με εμπύρετο από πενθημέρου , ανορεξία,απουσία 
γαστρεντερικών συμπτωμάτων και προ μηνός λοίμωξη από Sars- Cov2. Λόγω αυξημένων τιμών 
ηπατικών ενζύμων η διαφορική διάγνωση περιέλαβε τις συνήθεις ηπατίτιδες ,λοίμωξη από CMV 
και από Sars-Cov2.  

Σκοπός: Η παρουσίαση του παρόντος περιστατικού. 

Υλικό: Ανασκόπηση  μητρώων εξωτερικών ιατρείων. 

Μέθοδος: Παρουσίαση περιστατικού. 

Αποτελέσματα: Από την κλινική εξέταση το μοναδικό εύρημα ήταν τα εξέρυθρα παρίσθμια. 
Στον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθηκαν τριψήφιες τιμές ηπατικών ενζύμων ( SGOT,SGPT) 
ενδεικτικές οξείας ηπατίτιδας. Η περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση για ηπατίτιδες και 
κυτταρομεγαλοϊό ήταν αρνητική. Σε συνεργασία με τη Μονάδα Παιδιατρικών Λοιμώξεων 
Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου συνεχίστηκε η παρακολούθηση σε εξωτερική βάση. Το νήπιο 
απυρέτησε και ο εργαστηριακός έλεγχος επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα. 

Συμπεράσματα: Η διάγνωση ηπατίτδας αγνώστου αιτιολογίας αποτελεί πρόκληση για τον 
κλινικό παιδίατρο ιδιαίτερα απουσία γαστρεντερικών συμπτωμάτων και σημείων. Η 
παρακολούθηση πρέπει να είναι στενή με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. 
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ΑΑ23 

CASE REPORT: ΚΟΡΙΤΣΙ  ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ 18q21.3->qter ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟ ΔΙΑΡΡΟΙΚΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
,Αικατερίνη Παναγιώτου 1, Γεράσιμος Παναγιώτης Μήλας 1  , Χριστίνα Γεωργιλά 1      

 1 Παιδιατρική κλινική Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης  

Εισαγωγή: Η έλλειψη μέρους του χρωμοσώματος 18q- είναι μια αυτοσωμική ανωμαλία που 
εκδηλώνεται με ψυχοκινητική καθυστέρηση,υποτονία,υποπλασία μέσης γραμμής του 
προσώπου,παραμορφώσεις κάτω άκρων,δυσπλαστικά ώτα,κήλες,ελλείματα του ουρογεννητικού 
συστήματος και χαμηλή IgA ,αλλά όχι συμπτώματα απο το γαστρεντερικό. 

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με ασυνήθιστη για το σύνδρομο συμπτωματολογία. 

Υλικό: Κορίτσι 9 ετών με έλλειψη 18q21.3->qter και καλή ανάπτυξη παρουσιάζει διαρροικές 
κενώσεις ,χωρίς παθολογικές προσμίξεις και ήπιο κοιλιακό άλγος απο την γέννηση ,με επίταση 
αυτών κατά τη βρώση φρούτων. 
Στο ατομικό της αναμνηστικό περιλαμβάνεται ατρησιά έξω ακουστικού πόρου και η ύπαρξη 
ευμεγέθους ομφαλοκήλης,ενώ παράλληλα εμφανίζει ήπια ψυχοκινητική καθυστέρηση για τα 
οποία παρακολουθεί συνεδρίες εργοθεραπείας και λογοθεραπείας. 
Η συμπτωματολογία της εως στιγμής είχε αποδοθεί στο σύνδρομο,ωστόσο στην βιβλιογραφία 
δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση. 
 
Μέθοδος: Στα πλαίσια διερεύνησης της συμπτωματολογίας διενεργήθηκε  εκτεταμένος έλεγχος  
για τις αιτίες του διαρροικού συνδρόμου.Ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν εντός φυσιολογικών 
ορίων.Διενεργήθηκε τέστ εκπνοής για διαταραχές του μεταβολισμού της φρουκτόζης και της 
λακτόζης τα οποία ήταν θετικά. 

Αποτελέσματα: Το παιδί τέθηκε σε δίαιτα με την βοήθεια διατροφολόγου για περιορισμό της 
λήψης φρουκτόζης και λακτόζης.Οι διαρροικές κενώσεις και το κοιλιακό άλγος υποχώρησαν με 
παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής της ασθενούς και των οικείων της. 

Συμπεράσματα: Αν και τα προβλήματα απο το γαστρεντερικό δεν έχουν αναφερθεί για το εν 
λόγω σύνδρομο, ο διεξοδικός έλεγχος των συμπτωμάτων ,μπορεί να οδηγήσει σε εύρεση νέων 
εκδηλώσεων του συνδρόμου . 
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ΑΑ24 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ COWDEN 

Ηρώ Αποστολοπούλου , Ειρήνη Χρονοπούλου , Κωνσταντίνα Κάπονα , Κωνσταντίνα Δημάκου, 
Αγγελική Κρικρή 

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων ¨Η Αγία Σοφία¨ , Αθήνα . 

Εισαγωγή: Το σύνδρομο Cowden είναι ένα σπάνιο σύνδρομο που ακολουθεί τον αυτοσωμικό 
επικρατή τύπο κληρονομικότητας και αφορά σε 1 στις 200.000 με 250.000 γεννήσεις. Είναι από 
τα πιο γνωστά σύνδρομα που αντιστοιχούν σε φαινοτύπους  με PHTS. 

Σκοπός: H παρουσίαση του σπάνιου συνδρόμου Cowden που συνδυάζεται πολύ συχνά με 
αμαρτωματώδεις όγκους στομάχου , λεπτού και παχέος εντέρου καθώς και με διάφορους τύπους 
καρκίνου  τόσο του πεπτικού όσο και άλλων οργάνων. 

Υλικό: Θήλυ ασθενής , 9 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ με εικόνα αποφρακτικού ειλεού από 12ωρών. 
Από το ιστορικό της , γνωστό σύνδρομο Cowden με πολλαπλά χειρουργεία στο παρελθόν για 
εξαίρεση λιπωμάτων μαλακών μορίων. Έγινε U/S στα ΤΕΠ όπου αναδείχθηκε ειλεοειλεικός 
εγκολεασμός. Η προσπάθεια μη επεμβατικής ανάταξης δεν απέδωσε.  

Μέθοδος: Η ασθενής υπεβλήθη σε ερευνητική λαπαροτομία όπου ανευρέθη ευμέγεθες τμήμα 
εγκολεασμένου εντέρου ως επί ειλεοειλεικού εγκολεασμού περίπου 10 cm από την ειλεοτυφλική. 
Έγινε ανάταξη και αναγνωρίστηκε εξωαυλικό λίπωμα  ( lead point εγκολεασμού) καθώς και άλλα 
πολλαπλά λιπώματα. Εξαίρεση τριών προς ιστολογική.  

Αποτελέσματα: Ομαλή μετεγχειρητική πορεία , έναρξη σίτισης την 3η μετεγχειρητική και 
έξοδος την 8η μετεγχειρητική. Ιστολογική επιβεβαίωση της μακροσκοπικής εικόνας των 
λιπωμάτων. Ακολούθησε τακτική ενδοσκόπηση. 

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με σύνδρομο Cowden χρήζουν τακτικής παρακολούθησης , 
ενδοσκοπικού ελέγχου και λήψης βιοψιών σε ύποπτα αμαρτώματα/ όγκους για το ενδεχόμενο 
ανάπτυξης κακοήθειας. 
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ΑΑ25 

PURE FETAL ΗΠΑΤΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΕΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΟΓΚΟΥ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΕΤΕΡΟΖΥΓΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ APC 

Έλενα Χατζηκαλήλ1 , Άννα Κοντογεώργου 2 , Ευθυμία Ρηγάτου 3 
1Ομάδα Κλινικών Μελετών, Παιδιατρική Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα, Α’ Παιδιατρική Κλινική 
ΕΚΠΑ, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
2Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Παιδιατρική Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα, Α’ Παιδιατρική Κλινική 
ΕΚΠΑ, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»  
3Διευθύντρια ΕΣΥ, Παιδιατρική Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα, Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, 
Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
 
Εισαγωγή: Το Ηπατοβλάστωμα αποτελεί το 1%  των όγκων της παιδικής ηλικίας. Είναι 
συχνότερο σε ηλικίες < 5 ετών και σε ασθενείς με σύνδρομα προδιάθεσης όπως το σύνδρομο 
Gardner (APC μετάλλαξη). H θεραπεία περιλαμβάνει προεγχειρητική και μετεγχειρητική 
χημειοθεραπεία και χειρουργείο. Ορισμένοι ιστολογικοί υπότυποι θεραπεύονται μόνο με 
χειρουργική εξαίρεση 

Σκοπός: Η θεραπευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενούς με αμιγώς εμβρυϊκό 
ηπατοβλάστωμα επί εδάφους ετεροζυγωτίας για τη μετάλλαξη APC. 

Υλικό και Μέθοδος: Θήλυ 2,5 ετών  παραπέμφθηκε στο Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου 
λόγω  συμπαγούς  εξεργασίας (6,7x4,3εκ) δεξιού ηπατικού λοβού (pretext III) σε Μαγνητική 
Τομογραφία,  στα πλαίσια διερεύνησης κοιλιακού άλγους. Τιμή αFP: 80. Από το οικογενειακό 
ιστορικό: πατέρας με σύνδρομο Gardner. Ακολούθησε ολική επί υγιών ορίων χειρουργική 
εξαίρεση. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε ηπατοβλάστωμα αμιγώς εμβρυϊκού τύπου (pure fetal). 
Βάσει της ιστολογίας η ασθενής δεν έλαβε χημειοθεραπεία και ετέθη σε συστηματική 
παρακολούθηση με επίπεδα αFP και απεικονιστικό έλεγχο. Δύο χρόνια μετά την εξαίρεση 
παρουσίασε μάζα στο κοιλιακό τοίχωμα, στα όρια της τομής του ηπατοβλαστώματος. Η μάζα 
εξαιρέθηκε και ιστολογικά ήταν συμβατή με δεσμοειδή όγκο. 

Αποτελέσματα: Η ασθενής παρακολουθείται βάσει επικαιροποιημένων οδηγιών και για τα δύο 
νοσήματα (ηπατοβλάστωμα, δεσμοειδής όγκος) και είναι ελεύθερη νόσων. 

Συμπεράσματα: Σε APC μετάλλαξη υπάρχει αυξημένη επίπτωση ηπατοβλαστώματος (0.75-
1,6%) αλλά και δεσμοειδούς όγκου (10-20%) και οι ασθενείς που τη φέρουν πρέπει να 
παρακολουθούνται τακτικά. Το pure fetal ηπατοβλάστωμα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με 
πλήρη χειρουργική εξαίρεση χωρίς χημειοθεραπεία και αυτό καταδεικνύει η μέχρι τώρα πορεία 
της ασθενούς.  
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ΑΑ26 

ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 
2012-2022 ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Βαλεντίνα Διαμαντίδου, Ελένη Π Κοτανίδου, Αλεξάνδρα Τσιφτσάκη, Αικατερίνη Παρίση, 
Αναστασία Γαβριηλίδου, Αιμιλία Κυριακοπούλου, Άννα Τριχάκη, Σοφία Τερεκίδου, Σοφία 
Χρυσοστομίδου  

Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, Κιλκίς 

Εισαγωγή: Η παρουσία ξένου σώματος στην γαστρεντερική οδό αποτελεί σύνηθες αίτιο 
προσκόμισης στα Παιδιατρικά Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), που αφορά κυρίως 
βρέφη και προνήπια, με ικανότητα να αναγνωρίζουν και δεξιότητα να επεξεργάζονται αντικείμενα 
στο χώρο. 

Σκοπός: Η αναδρομική μελέτη των περιπτώσεων κατάποσης ξένου σώματος που 
προσκομίστηκαν σε δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο την περίοδο 2012-2022. 

Υλικά και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα αρχεία του Παιδιατρικού Τ.Ε.Π. του 
Νοσοκομείου Κιλκίς την προαναφερόμενη περίοδο. Ακολούθως, έγινε τηλεφωνική επικοινωνία  
με τους κηδεμόνες των ασθενών με σκοπό την αναδρομική συλλογή πληροφοριών. 

Αποτελέσματα: Από την αναδρομική αναζήτηση, προέκυψαν ογδόντα επτά (n=87) περιπτώσεις 
(βρέφη:10.3%, προνήπια: 48.3%, νήπια:17.2%, σχολική ηλικία:24.1%). Στο 65,5% των 
περιπτώσεων, τα άτομα ήταν πλήρως ασυμπτωματικά (n=57/87), ενώ μεταξύ των 
συμπτωμάτων ο βήχας (40%) και ο έμετος (28.6%) εμφανίζονταν ως συχνότερα. Ως συχνότερο 
ξένο σώμα στο γαστρεντερικό καταγράφηκε το κέρμα (20.7%).  Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων το ξένο σώμα δεν απεικονίστηκε ακτινολογικά (60.9%). Η συχνότερη θέση 
εντόπισης των απεικονισθέντων ξένων σωμάτων ήταν ο στόμαχος (14.9%) και το λεπτό έντερο 
(14%). Η επικοινωνία για την αναδρομική συλλογή πληροφοριών, κατέστη δυνατή στο 67.8% 
των περιπτώσεων. Μεταξύ αυτών, με συντηρητικό τρόπο αντιμετωπίστηκε το 93.2% των 
περιπτώσεων, ενώ ενδοσκοπική αφαίρεση χρειάστηκε στο 6.7% (n=4) μετά από παραπομπή σε 
Τριτοβάθμιο κέντρο. Το 73.3% των περιστατικών είχε αποβάλλει το ξένο σώμα έως το τρίτο 
24ωρο από την κατάποση. Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά την Covid-19 πανδημία καταγράφεται 
αύξηση  των περιπτώσεων [επταετία 2012-2018: 35/87 (40.2%) vs τετραετία 2019-σήμερα: 
52/87 (59.8%)]. 

Συμπεράσματα: Η κατάποση ξένου σώματος προβάλλει κατά πλειοψηφία ασυμπτωματικά και 
αντιμετωπίζεται συντηρητικά στην παιδική ηλικία. Η πανδημία Covid-19 συνοδεύτηκε από 
αύξηση των περιστατικών κατάποσης ξένου σώματος.  
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ΑΑ27 

Αγγειακή δυσπλασία λεπτού εντέρου: μια σπάνια αιτία αιμορραγίας από το κατώτερο 
πεπτικό. 

Jonida Mene, Ζωή Λαμπρινού, Ελισάβετ Κάννα, Γιώργος Κουλουριώτης, Μόσχος Βερβερίδης, 
Αλέξανδρος Πασσαλίδης 

Β’ Παιδοχειρουργικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα 

Εισαγωγή: Η διαγνωστική προσέγγιση κι αντιμετώπιση του παιδιού με αιμορραγία του πεπτικού 
αποτελεί συχνά μια πρόκληση στην καθημερινή κλινική πράξη.  
 
Σκοπός:  Η παρουσίαση μιας σπάνιας αιτίας αιμορραγίας από το κατώτερο πεπτικό  στην 
βρεφική ηλικία που απασχόλησε πολλές ειδικότητες.  
 
Υλικό: Θήλυ βρέφος 11 μηνών προσεκομίσθη στο Τμήμα επειγόντων λόγω αναφερομένων 
μέλαινων κενώσεων από 24ώρου. Η ασθενής ήταν αιμοδυναμικά σταθερή χωρίς παθολογικά 
ευρήματα. Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρήθηκε αναιμία και θετική Mayer κοπράνων. 
 
Μέθοδος: Η ασθενής υπεβλήθη σε σειρά  απεικονιστικών εξετάσεων που περιελάμβανε  
πολλαπλά υπερηχογράφηματα κοιλίας, σπινθηρογράφημα με τεχνήτιο 99m, MRI κοιλίας καθώς 
και ενδοσκόπηση ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού. Σύμφωνα με τα απεικονιστικά ευρήματα 
στη διαφορική διάγνωση συμπεριελήφθησαν φλεγμονή ή άλλη αδιαφοροποίητη βλάβη λεπτού 
εντέρου και αιμορραγία από μεκέλειο απόφυση. Από τον έλεγχο αναδείχθηκε τμήμα λεπτού 
εντέρου με διαστάσεις 4,6x1,57cm στο ΑΡ πλάγιο της κοιλίας , με πάχυνση του τοιχώματός, 
κατάργηση της στοιβαδωτής αρχιτεκτονικής του και μικροοζώδη μορφολογία συμβατό με 
αγγειακή δυσπλασία. 
 
Αποτελέσματα: Το βρέφος οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου διενεργήθηκε ερευνητική 
λαπαροτομία δια ομφαλικής προσπέλασης. Στον τελικό ειλεό, 25εκ. από την ειλεοτυφλική 
βαλβίδα, ανευρέθη ευμεγέθης αγγειακή δυσπλασία  που περιέβαλε κυκλοτερώς τα 2/3 του 
τοιχώματος του εντέρου. Έγινε εκτομή σε υγιή όρια >1cm και τελικο-τελική αναστόμωση. Η 
ιστολογική έκθεση περιέγραψε ένα  σηραγγώδες αιμαγγείωμα που ασαφοποιούσε πλήρως το 
τοίχωμα του  εντέρου και εισερχόταν στο βλεννογόνο. Η ασθενής εξήλθε την 5η μετεγχειρητική 
ημέρα χωρίς επιπλοκές.  
 
Συμπεράσματα: Αν και οι αγγειακές δυσπλασίες του λεπτού εντέρου αποτελούν σπάνιο αίτιο 
αιμορραγίας του πεπτικού, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην διαφορική μας διάγνωση, αφού 
έχουμε αποκλείσει όλα τα άλλα αίτια με τον απαραίτητο διαγνωστικό έλεγχο. 
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ΑΑ28 
 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ 
Ζωή Λαμπρινού1, Ελισάβετ Κάννα1, Jonida Μene1, Βαρβαρέλης Ορφέας1, Σκόνδρας Ιωάννης1, 
Αλέξανδρος Πασσαλίδης1 

1Β’ Παιδοχειρουργικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα 

Εισαγωγή: Η επιθυμία των παιδιών για εξερεύνηση, τα οδηγεί συχνά στην κατάποση ξένων 
σωμάτων όπως νομίσματα, μπαταρίες, παιχνίδια και άλλα. Αν και στην πλειοψηφία τους τα 
αντικείμενα αυτά αποβάλλονται ανεπίπλεκτα χωρίς παρέμβαση, σε ορισμένες περιπτώσεις 
απαιτείται η ενδοσκοπική ή χειρουργική τους αφαίρεση. 
 

Σκοπός: Σκοπός είναι η καταγραφή των περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν ενδοσκοπικά μετά 
την κατάποση ξένου σώματος χωρίς την ανάγκη για ανοικτή χειρουργική παρέμβαση. 
 

Υλικό: Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2015 έως Ιούνιος 2022 καταγράφηκαν 20 
ασθενείς στους οποίους έγινε ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώματος από το ανώτερο 
γαστρεντερικό σύστημα. 
 

Μέθοδος: Με τη χρήση ενδοσκοπίου αφαιρέθηκαν από τον οισοφάγο και από το στόμαχο 
αντικείμενα κατάποσης είτε σε επείγουσα βάση είτε επί αποτυχίας της συντηρητικής 
αντιμετώπισης. 
 
Αποτελέσματα: Τα είδη ξένων σωμάτων που ανευρέθηκαν, περιλαμβάναν μπαταρίες (50%),  
νομίσματα (30%), πλαστικά παιχνίδια (5%) και άλλα αντικείμενα (15%). Η συχνότερη θέση 
εντόπισης του ξένου σώματος αφορούσε τον στόμαχο (80%) και κυρίως τον θόλο, ενώ οι 
υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούσαν τον οισοφάγο (20%). Η πλειονότητα αυτών, αφορούσε 
μπαταρίες με συνοδά εγκαύματα του βλεννογόνου και μια περίπτωση με ρήξη του οισοφάγου.  
 
Συμπεράσματα: Η ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων είναι αποτελεσματική και ασφαλής 
τόσο επί αποτυχίας της συντηρητικής αντιμετώπισης όσο σε περιπτώσεις όπου απειλείται άμεσα 
η ακεραιότητα του τοιχώματος του πεπτικού σωλήνα. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα | 53 
 

ΑΑ29 

ΝΗΠΙΟ ΜΕ ΤΟΞΙΚΟ ΜΕΓΑΚΟΛΟ – ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  

Ελένη – Σταυρούλα Βλάχου1, Κυριακή Αγγελίδου,  Σπυρίδων-Παναγιώτης Καραπιστόλας, 
Βέρα  Καρατησίδου , Χριστίνα – Περιστέρα Καμάρη1, Έμιλυ- Μιλτώ Γκατζηρούλη, Δήμητρα 
Ναούμ, Ελένη Τσιβίκη1 
1Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 

Εισαγωγή: Το τοξικό μεγάκολο είναι ένα σπάνιο και απειλητικό για τη ζωή κλινικό σύνδρομο, 
που χαρακτηρίζεται από διάταση του παχέος εντέρου και σημεία συστηματικής τοξικής νόσου. 
Αποτελεί συχνότερα επιπλοκή μικροβιακής κολίτιδας ή σπανιότερα προϋπάρχουσας 
εντεροπάθειας (ΦΝΕ).  

Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού τοξικού μεγάκολου σε νήπιο. 

Υλικό: Πρόκειται για νήπιο άρρεν 2.5 χρονών, με ιστορικό εντεροπάθειας με απώλεια 
λευκώματος (ενδοσκοπικά ευρήματα χρόνιας ενεργού φλεγμονής στο λεπτό έντερο - χωρίς να 
μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ΦΝΕ), υπό διερεύνηση από 3μήνου και συστηματική αγωγή 
με πρεδνιζολόνη. Προσκομίστηκε λόγω υψηλού πυρετού και νωθρότητας από ωρών, ενώ από 
10ημέρου περιγράφεται υποτροπή της κολίτιδας με πολλαπλές διαρροϊκές κενώσεις, που 
αντιμετωπίστηκε με αύξηση της πρεδνιζολόνης.  

Μέθοδος: Η σοβαρή κλινική εικόνα (νωθρότητα, υψηλός πυρετός (40.2o C) , ταχυκαρδία 
(160/λεπτό), μετεωρισμένη- ευαίσθητη κοιλία), τα εργαστηριακά ευρήματα (λευκοκυττάρωση 
(WBC: 26.560), πολυμορφοπυρήνωση (Ν:86.1%) , υψηλοί δείκτες φλεγμονής και σοβαρή 
υποκαλιαιμία ( Κ:2.26), σε συνδυασμό με το ιστορικό του, έθεσε ισχυρά την υποψία τοξικού 
μεγάκολου. Λήφθηκε καλλιέργεια αίματος και ξεκίνησε άμεσα η ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή , 
η αποκατάσταση της υποκαλιαιμίας και η κορτικοθεραπεία. Επιβεβαιώθηκε η διάταση του παχέος 
σε όλο το μήκος του με αξονική τομογραφία κοιλίας και το νήπιο διακομίστηκε σε τριτοβάθμιο 
νοσοκομείο. 

Συμπεράσματα: Η άμεση αναγνώριση της σοβαρής κλινικής εικόνας και η συσχέτιση της με το 
ιστορικό του παιδιού συνέβαλε στην έγκαιρη διάγνωση και την άμεση αντιμετώπιση. Η 
θνητότητα έχει μειωθεί δραματικά λόγω της αυξημένης επαγρύπνησης, ωστόσο η πρώιμη 
εμφάνιση αυτής της επιπλοκής στους ασθενείς με ΦΝΕ σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση, 
αντοχή στα κορτικοειδή και ανάγκη γρήγορης κλιμάκωσης της θεραπείας.  
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ΑΑ30 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

Θεοδώρα Δελαπόρτα, Ιωάννης Ροηλίδης, Κωνσταντίνα Βασιλάκη, Ιωάννης Ξυνιάς 

Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ - Παιδογαστρεντερολογική Μονάδα  
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  
 

Εισαγωγή: Η κοιλιοκάκη είναι εντεροπάθεια που χαρακτηρίζεται από βλάβες στο εντερικό 
επιθήλιο, λόγω παθολογικής ανοσιακής απάντησης στη γλουτένη, σε άτομα με γενετική 
προδιάθεση. Η συχνότητα διάγνωσης της κοιλιοκάκης έχει αυξηθεί με την απλοποίηση των 
διαγνωστικών κριτηρίων, την ευρεία χρήση των ορολογικών εξετάσεων και λήψης βιοψιών. 

Σκοπός: Η καταγραφή του ποσοστού  διάγνωσης με τη διενέργεια βιοψίας ή χωρίς αυτήν  
καθώς και του ποσοστού διάγνωσης της κοιλιοκάκης με την εφαρμογή των νέων κριτηρίων της 
ESPGHAN (2020).  

Μεθοδολογία: Εκτιμήθηκαν 93 παιδιά , 53 κορίτσια και 40 αγόρια (1-17 ετών). Καταγράφηκαν 
δημογραφικά και κλινικά στοιχεία όπως ηλικία διάγνωσης, κλινικές εκδηλώσεις, υποκείμενα 
νοσήματα, ορολογικοί δείκτες, τρόπος διάγνωσης.   

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία διάγνωσης ήταν τα 6,7 έτη. Σε ποσοστό 60,5% (56 από τα 93 
παιδιά) έγινε διάγνωση με την διενέργεια βιοψίας, ενώ σε ποσοστό 39,5% (37 από τα 93 παιδιά) 
έγινε χωρίς την διενέργεια βιοψίας. Από αυτά τα παιδιά που διαγνώσθηκαν χωρίς βιοψία (Abs-
tTG > x 10 normal value και θετικά EMA) ένα 86,5% (32 από τα 37 παιδιά) είχαν μόνο 
εξωεντερικές εκδηλώσεις της νόσου (στασιμότητα ύψους, σιδηροπενία, άλλα αυτοάνοσα, 
συγγενείς πρώτου βαθμού κ.α.). 

Συμπεράσματα: Από την καταγραφή μας φάνηκε ότι η βιοψία εντέρου εξακολουθεί να 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διάγνωση της κοιλιοκάκης (2/3 των διαγνώσεων), ενώ στον 
πληθυσμό που μπήκε η διάγνωση με βάσει κριτήρια ESPGHAN 2020 xωρίς βιοψία, το 86% είχε 
μόνο εξωεντερικές εκδηλώσεις παρά τον πολύ υψηλό τίτλο Abs-tTG. 
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ΑΑ31 

ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (MIS-C) ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 

Μαρία Καυγά1, Κυριακή Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου1, Αγνή Γλαβά1, Βασίλειος Μουράβας2, 
Βασίλειος Λαμπρόπουλος2, Λώρα Μπάνη1, Μαρία Τσοποζίδη2, Δέσποινα Τράμμα, Ευφημία 
Παπαδοπούλου-Αλατάκη1, Ιωάννης Σπυριδάκης2, Μαρία Φωτουλάκη1  

1. Δ΄Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη 
2. Β’ Παιδοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη 

 

Εισαγωγή: Η προσβολή του γαστρεντερικού συστήματος είναι πολύ συχνή στο 
πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο των παιδιών μετά από λοίμωξη COVID-19 (MIS-C), με 
συνήθη συμπτώματα εμέτους και διαρροϊκές κενώσεις.  

Σκοπός: Περιγράφεται περίπτωση MIS-C με κλινική εικόνα οξείας κοιλίας, με στόχο την έγκαιρη 
διάγνωση και αντιμετώπιση του συνδρόμου.  

Υλικό-Μέθοδος: Κορίτσι 8 ετών εμφάνισε υψηλό πυρετό από 4ημέρου, κοιλιακό άλγος και 
εμέτους και παραπέμφθηκε για παιδοχειρουργική εκτίμηση. Η κλινική εξέταση ήταν συμβατή με 
οξεία κοιλία, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε από τα υπερηχογραφικά ευρήματα (μεσεντέρια 
λεμφαδενίτιδα, παρουσία ελεύθερου υγρού ενδοπεριτοναϊκά, χωρίς εικόνα φλεγμονής της 
σκωληκοειδούς απόφυσης). Στη συνέχεια παρουσίασε διαρροϊκές κενώσεις και γενικευμένο 
κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα και από τη λήψη ιστορικού διαπιστώθηκε λοίμωξη από τον ιό SARS-
CoV 2 πριν από 6 εβδομάδες, που επιβεβαιώθηκε ορολογικά (θετικά IgG αντισώματα).  

Αποτελέσματα:Η ασθενής πληρούσε τα κλινικά (πυρετό, συμμετοχή από το γαστρεντερικό 
σύστημα και δερματικές εκδηλώσεις) και εργαστηριακά (λευκοπενία, λεμφοπενία, αυξημένοι  
δείκτες φλεγμονής, d-Dimers, υποαλβουμιναιμία) διαγνωστικά κριτήρια του συνδρόμου MIS-C. 
Τέθηκε σε αγωγή με γ-σφαιρίνη (2gr/kg) και μεθυλπρεδνιζολόνη (2mg/kg), αλλά δεν 
απυρέτησε, το κοιλιακό άλγος παρέμενε έντονο με μετεωρισμό κοιλίας και εμφάνισε υπόταση 
(αρχόμενο shock). Αντιμετωπίστηκε με υψηλές δόσεις μεθυλπρεδνιζολόνης 
(30mg/kg/ημερησίως), διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μ.Ε.Θ. Λόγω επιδείνωσης και της 
καρδιακής λειτουργίας (στο υπερηχοκαρδιογράφημα: μέτρια περικαρδιακή συλλογή και 
μυοκαρδιακή δυσλειτουργία), έλαβε επίσης ινότροπη υποστήριξη. Η ασθενής παρέμεινε 
διασωληνωμένη για 8ημέρες, ενώ σταδιακά ανταποκρίθηκε στην αγωγή, με πλήρη υποχώρηση 
των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων.  

Συμπεράσματα :  Το σύνδρομο MIS-C θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική 
διάγνωση οξείας κοιλίας σε παιδιατρικούς ασθενείς με πρόσφατη COVID-19 λοίμωξη. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις το κοιλιακό άλγος μπορεί να είναι έντονο και να μιμείται την εικόνα οξείας 
κοιλίας.  
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ΑΑ32 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ 
SALMONELLA ΚΑΙ SHIGELLA ΚΑΙ ΤΗΣ  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 2016-2018 ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 2020-2022  
 
Κωνσταντίνος Τσοπανάς1, Μαρία Παναγιώτα Μερεντίτη1, Φώτιος Παναγιωτόπουλος1, 
Θεόδωρος Κανελλόπουλος1 
 

1Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο. 
 
Εισαγωγή: Η εμπειρική θεραπεία μικροβιακής γαστρεντερίτιδας με αντιβιοτικά είναι συνήθης. 
 
Σκοπός: Αξιολόγηση του επιπολασμού γαστρεντερίτιδων από Salmonella και Shigella που 
απομονώθηκαν σε καλλιέργειες κοπράνων(κ/κ) και της ανθεκτικότητας αυτών στα αντιβιοτικά 
την τριετία της πανδημίας COVID-19(2020-2022), συγκριτικά με την τριετία 2016-2018. 
 
Υλικό: 88 νοσηλευθέντα παιδιά σε Νομαρχιακό Νοσοκομείο τις δύο τριετίες, 3 μηνών-14 ετών, 
με κλινικοεργαστηριακή εικόνα μικροβιακής γαστρεντερίτιδας και απομόνωση Salmonella ή 
Shigella σε κ/κ. 
 
Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη των παιδιών, θετικών κ/κ-αντιβιογραμμάτων. 
 
Αποτελέσματα: Την 1η τριετία νοσηλεύτηκαν 62 μικροβιακές γαστρεντερίτιδες/4541 εισαγωγές 
(29 Shigella, 33 Salmonella). Την 2η τριετία νοσηλεύτηκαν 26 μικροβιακές 
γαστρεντερίτιδες/2530 εισαγωγές (6 Shigella, 20 Salmonella).  
Τα στελέχη Shigella παρουσιάζουν πλήρη ανθεκτικότητα στις Κεφαλοσπορίνες β’ γενιάς-
Αμινογλυκοσίδες(Α), 50% ανθεκτικότητα στην Αμπικιλλίνη-Σουλμπακτάμη/Αμοξυκιλλίνη-
Κλαβουλανικο(Γ), 17% στην Κεφτριαξόνη/Τριμεθοπριμη-Σουλφαμεθοξαζολη στις δύο τριετίες 
και μείωση ανθεκτικότητας στην Αμπικιλλίνη(Β) τη δεύτερη.    
Τα στελέχη Salmonella παρουσιάζουν πλήρη ευαισθησία τη 2η τριετία, έναντι 100% 
ανθεκτικότητας την 1η  στην (Α)κατηγορία, σε αντίθεση με εμφάνιση  ανθεκτικότητας 20% στις 
(Β)-(Γ). 
 
Συμπεράσματα: Η  πανδημία αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα μείωσης του απόλυτου 
αριθμού  μικροβιακών γαστρεντερίτιδων, αλλά και των συνολικών εισαγωγών. Ο επιπολασμός 
των μικροβιακών γαστρεντερίτιδων υποχώρησε από 1.35% σε 1.02%.  Η ανθεκτικότητα της 
Shigella στα ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά παραμένει ανησυχητικά υψηλή. Τα στελέχη 
Salmonella την τελευταία τριετία είναι 100% ευαίσθητα στις κεφαλοσπορίνες Β’ γενεάς, και 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο Νομό ως αντιβιοτικά πρώτης εκλογής. 

 

 

 

 

 


	
	Εισαγωγή: Η διαγνωστική προσέγγιση κι αντιμετώπιση του παιδιού με αιμορραγία του πεπτικού αποτελεί συχνά μια πρόκληση στην καθημερινή κλινική πράξη.
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