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49η ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Χαιρετισμός 
καθηγητή  

κ. Γιώργου Χρούσου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στην 49η θερα-
πευτική Ενημέρωση, που αποτε-
λεί κορυφαία εκδήλωση της Α’ 
παιδιατρικής Κλινικής του πανε-
πιστημίου Αθηνών.

Στη συνεχιζόμενη γενική δυ-
σθυμία και αβεβαιότητα των τε-

λευταίων χρόνων, λόγω της οικονομικής και όχι μόνο 
κρίσης που επικρατεί στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, η 
ιατρική επιστήμη, και ειδικότερα οι εξελίξεις που συντε-
λούνται στην παιδιατρική, εκπέμπουν φως ελπίδας και αι-
σιοδοξίας για το μέλλον.

Αποδυόμενοι στον αγώνα για την καθημερινή επιβίω-
ση, συχνά ξεχνάμε ή δεν δίνουμε την απαραίτητη σημα-
σία στα επιτεύγματα εκείνα που προάγουν την ανθρώπι-
νη φύση και δείχνουν έναν καλύτερο, ομαλότερο δρόμο 
για το αύριο. Ένα αύριο που σήμερα μπορεί να μας φαίνε-
ται απειλητικό και ομιχλώδες, ατενίζοντας, όμως, τα μάτια 
των παιδιών μας φαντάζει  ηλιόλουστο.

Τα πολυάριθμα πειραματικά - ερευνητικά και επιδημιο-
λογικά δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών έχουν κατα-
δείξει ότι τα νοσήματα φθοράς της ενήλικης ζωής έχουν 
την αιτιολογία τους κατά πολύ στην ενδομήτρια ζωή, την 
πρώτη παιδική ηλικία και την εφηβεία. Είναι πλέον σαφές 
ότι όχι μόνο η γενετική των ατόμων αλλά και η επιγενετι-
κή, δηλαδή η μεταβολή της έκφρασης πολλών γονιδίων 
ως αποτέλεσμα προσαρμογής σε περιβαλλοντικούς πα-
ράγοντες, καθορίζουν την τελική (φαινοτυπική έκφραση) 
παρακαταθήκη κάθε ατόμου, που θα το συνοδεύει στη 
μετέπειτα ζωή του και τον κίνδυνο της εμφάνισης ή όχι 
νοσηρότητας. 

   Τα τελευταία 4-5 χρόνια, μια μεγάλη βιοτεχνολογική 
ανακάλυψη (CRiSPR-Cas9) φαίνεται να προχωράει ακά-
θεκτα στη στοχευμένη τροποποίηση γονιδίων in vivo 
κατά το δοκούν. η προεμφυτευτική  θεραπεία γενετικών 
νόσων του ανθρώπου θα γίνει σύντομα εφικτή. Σε πει-
ραματόζωα η μέθοδος προσφέρει μια αστείρευτη πηγή 
μετατροπής του γονιδιώματος και δημιουργίας πειραμα-
τικών προτύπων για τη μελέτη παθοφυσιολογικών μη-
χανισμών και νέων θεραπειών. θεραπεία ανθρώπινων 
νόσων στο επίπεδο των βλαστοκυττάρων θα οδηγήσει 
σε πλήρη διόρθωση νοσογόνων λαθών στο γονιδίωμα. 
Τη μελέτη του καρκίνου και την οριστικά «προσωποποι-
ημένη» ίασή του δεν είναι δύσκολο να τη φανταστεί κά-
ποιος. Και όλα αυτά προχωρούν ραγδαία μπροστά στα 
μάτια μας.

οι παιδίατροι έχουμε το προνόμιο -και ταυτόχρονα το 
καθήκον- να θωρακίζουμε την υγεία των παιδιών μας δη-
μιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη βελτιστοποί-
ηση των συνθηκών του ενδομήτριου περιβάλλοντος και 
στην αποφυγή της παιδικής παχυσαρκίας, που έχει πάρει 
επιδημικές διαστάσεις στη χώρα μας.

προσπαθήσαμε και φέτος το πρόγραμμα της 49ης θε-
ραπευτικής Ενημέρωσης να περιλαμβάνει σύγχρονα 
αλλά και παλαιά θέματα που ενδιαφέρουν και προβλη-
ματίζουν τον Έλληνα παιδίατρο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Γιώργος Χρούσος
Καθηγητής - Διευθυντής, Α’ Παιδιατρικής Κλινικής  

Πανεπιστημίου Αθηνών
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Προσέγγιση του παιδιατρικού ασθενούς  
με άσθμα μη ανταποκρινόμενο στην αγωγή

Ειρήνη Παπακωνσταντοπούλου1, Ιωάννα Βασιλοπούλου1,  
Αικατερίνη Σαλαβούρα1, Βασιλική Γέμου-Engeseath1

1Mονάδα Αλλεργιολογίας, Άσθματος και Φλεγμονής,  
Α’ παιδιατρική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών

υπεύθυνη επικοινωνίας
ειρήνη παπακωνσταντοπούλου, Mονάδα αλλεργιολογίας, Άσθματος και Φλεγμονής, 
α’ παιδιατρική Κλινική εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου αθηνών
E-mail: irenepapakon@hotmail.com

Tο άσθμα είναι η πιο συχνή χρόνια νόσος στα παι-
διά. Η πλειονότητα των παιδιών με άσθμα μπορεί 
να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με τις υπάρχου-
σες θεραπείες. μόνο 0,5% με 4,5% των ασθματικών 
παιδιών έχει ανθεκτικό στην αγωγή άσθμα. Όμως, 
ένα μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών παραπέμπεται 
σε ειδικά κέντρα λόγω αρρύθμιστου άσθματος, με 
σημαντικό κόστος χρόνου και χρήματος. 

σοβαρό άσθμα σε παιδιά ορίζεται το άσθμα που 
για τη ρύθμισή του απαιτείται ημερήσια δόση θε-
ραπείας ≥800 μg βουδεσονίδης ή ισοδύναμου κορ-
τικοστεροειδούς ή και συστηματικά κορτικοστερο-

ειδή για τουλάχιστον 6 μήνες. παιδιά με άσθμα που 
λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών θα 
πρέπει να διερευνώνται σε ειδικά κέντρα, ώστε 
να διαπιστώνεται εάν είναι πράγματι απαραίτητες 
τόσο υψηλές δόσεις. 

Η προσέγγιση του παιδιατρικού ασθενούς με σο-
βαρό άσθμα συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα: 
επιβεβαίωση της διάγνωσης, αξιολόγηση και αντι-
μετώπιση επιβαρυντικών παραγόντων, αξιολόγη-
ση της συμμόρφωσης με την αγωγή, του τρόπου 
χορήγησης και των δόσεων της φαρμακευτικής 
αγωγής. 

π
ερ

ιλ
Η

Ψ
Η

λεξεις ευρετήριου: Παιδιατρικό άσθμα, παιδιατρικό σοβαρό άσθμα, 
παιδιατρικό αρρύθμιστο άσθμα, παιδιατρικό άσθμα μη ανταποκρινόμενο στην αγωγή

Σύμφωνα με την european Respiratory Society και 
την American Thoracic Society (ATS), ως σοβαρό 
άσθμα σε παιδιά ορίζεται το άσθμα που απαιτεί 

θεραπεία για τουλάχιστον 6 μήνες με υψηλή δόση ει-
σπνεόμενων κορτικοστεροειδών (iCS) ή και συστημα-
τικά κορτικοστεροειδή ώστε να παραμένει «ρυθμισμέ-
νο» ή που παραμένει «αρρύθμιστο» παρά την παραπάνω 
αγωγή1. ώς υψηλή δόση ορίζεται η ημερήσια δόση άνω 
των 800 μg βουδεσονίδης ή ισοδύναμου κορτικοστε-

ροειδούς (Πίνακες 1 και 2). Βασική προϋπόθεση για να 
ισχύει ο παραπάνω ορισμός είναι να έχει επιβεβαιωθεί η 
διάγνωση του άσθματος και να έχουν αποκλεισθεί επι-
βαρυντικοί παράγοντες. παιδιά με άσθμα που λαμβά-
νουν υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών θα πρέπει να 
διερευνώνται πλήρως, ώστε να διαπιστώνεται εάν είναι 
πράγματι απαραίτητες τόσο υψηλές δόσεις. 

ώς «αρρύθμιστο» άσθμα ορίζεται το άσθμα που χα-
ρακτηρίζεται από τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: 
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1. Συμπτώματα άσθματος κατά τη διάρκεια της 
ημέρας (συριγμός ή βήχας ή δύσπνοια) για πάνω 
από 2 φορές την εβδομάδα, νυχτερινή αφύπνιση 
λόγω συμπτωμάτων άσθματος, χρήση εισπνεόμε-
νου βρογχοδιασταλτικού πάνω από 2 φορές την 
εβδομάδα και περιορισμός της φυσικής δραστη-
ριότητας λόγω συμπτωμάτων άσθματος, σύμφω-
να με τις κατευθυντήριες οδηγίες της παγκόσμιας 
πρωτοβουλίας για το Άσθμα (GiNA 2015)2.

2. Ανάγκη χορήγησης κορτικοστεροειδώv συστη-
ματικά (> 3 ημέρες) τουλάχιστον 2 φορές το περα-
σμένο έτος λόγω συμπτωμάτων άσθματος.

3. Τουλάχιστον μία εισαγωγή σε νοσοκομείο λόγω 
ασθματικής παρόξυνσης το περασμένο έτος.

4. FeV1 < 80% της προβλεπόμενης τιμής κατά τη 
σπιρομέτρηση και μείωση του FeV1/FVC.

η προσέγγιση παιδιατρικού ασθενούς με σοβαρό 
άσθμα συνοψίζεται σε τρία βασικά βήματα, όπως περι-
γράφτηκαν από την ATS: 

1. Επιβεβαίωση της διάγνωσης. 
2. Αξιολόγηση και αντιμετώπιση επιβαρυντικών 

παραγόντων. 
3. Αξιολόγηση του τρόπου χορήγησης και της δό-

σης της φαρμακευτικής αγωγής.
παιδιά με πιθανώς «σοβαρό άσθμα» ανήκουν σε μία 

από τις 2 παρακάτω κατηγορίες: 
1.  δύσκολο να ελεγχθεί άσθμα ή 
2. Άσθμα πραγματικά ανθεκτικό στην αγωγή. 
Το «δύσκολο να θεραπευτεί άσθμα» είναι το άσθμα 

που δεν ρυθμίζεται είτε λόγω λανθασμένης διάγνωσης 
είτε λόγω συνύπαρξης άλλων παθήσεων ή εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του ασθενούς με την αγωγή. Επίσης, συ-

Πίνακας 1.    ΧΑΜηΛη ηΜΕΡηΣιΑ δοΣη ΕιΣπνΕοΜΕνών ΚοΡΤιΚοΣΤΕΡοΕιδών  
γιΑ πΑιδιΑ ΕώΣ 5 ΕΤών2 (δΕν ΑποΤΕΛΕι πινΑΚΑ ιΣοδΥνΑΜών)

Φάρμακο χαμηλή ημερήσια δόση (mcg)

Beclomethasone dipropionate 100
Budesonide nebulized 500
Fluticasone propionate 100
Ciclesonide 160

Πίνακας 2.    ΧΑΜηΛη, ΜΕΣΑιΑ ΚΑι ΥψηΛη ηΜΕΡηΣιΑ δοΣη ΕιΣπνΕοΜΕνών 
ΚοΡΤιΚοΣΤΕΡοΕιδών2 (δΕν ΑποΤΕΛΕι πινΑΚΑ ιΣοδΥνΑΜών)

Έφηβοι (≥ 12 ετών)

Φάρμακο Χαμηλή δόση Μεσαία δόση Υψηλή δόση (mcg) 

Budesonide (DPi) 200-400 >400-800 >800
Ciclesonide 80-160 >160-320 >320
Fluticasone propionate 100-250 >250-500 >500
Mometasone furoate 110-220 >220-440 >440
Triamcinolone acetonide 400-1000 >1000-2000 >2000

Παιδιά 6-11 ετών

Φάρμακο Χαμηλή δόση Μεσαία δόση Υψηλή δόση (mcg)  

Budesonide (DPi) 100-200 >200-400 >400
Budesonide (nebules) 250-500 >500-1.000 >1000
Ciclesonide 80 >80-160 >160
Fluticasone propionate 100-200 >250-400 >400
Mometasone furoate 110-220 >220-440 >440
Triamcinolone acetonide 400-1.000 >1.000-2.000 >2.000
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χνά οφείλεται σε λανθασμένη τεχνική χρήσης των ει-
σπνεόμενων φαρμάκων ή σε συνεχιζόμενη έκθεση του 
ασθενούς σε επιβαρυντικούς παράγοντες. Αντίθετα, το 
πραγματικά «ανθεκτικό στην αγωγή άσθμα» είναι αυτό 
που δεν ρυθμίζεται, παρά τη διόρθωση των παραπάνω 
παραγόντων και τη χορήγηση υψηλών δόσεων iCS1,3. 

εκτίμηση ασθενούς με πιθανό σοβαρό άσθμα

Επιβεβαίωση της διάγνωσης του άσθματος
ο γενικός παιδίατρος πρέπει να εξακριβώσει εάν το ιστο-
ρικό του ασθενούς και τα συμπτώματά του πραγματικά 
αντιπροσωπεύουν άσθμα. η παρερμηνεία συμπτωμά-
των μη ασθματικών παθήσεων ως άσθμα αναφέρεται 
στη βιβλιογραφία να αφορά το 12%-30% των περιπτώ-
σεων «σοβαρού»  άσθματος στους ενήλικες.4 η εκτίμηση 
του ασθενούς πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερές ιατρι-
κό ιστορικό δίνοντας έμφαση σε συμπτώματα άσθματος 
όπως βήχας ή/και δύσπνοια (ειδικά έπειτα από άσκηση, 
κλάμα ή γέλιο), συριγμός, αίσθημα σύσφιξης στο στή-

θος και νυχτερινές αφυπνίσεις λόγω βήχα. Επίσης, πρέ-
πει να γίνεται λεπτομερής καταγραφή εκλυτικών παρα-
γόντων, καθώς και περιβαλλοντικών παραγόντων που 
μπορεί να συμβάλουν (π.χ. παθητικό κάπνισμα ή άλλων 
εισπνευστικών ερεθιστικών παραγόντων). Ανάλογα με 
τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης, θα πρέπει να γίνε-
ται εκτίμηση για τη συνύπαρξη άλλων παθήσεων που μι-
μούνται το άσθμα στα παιδιά (πίνακας 3)1. η διάγνωση 
του άσθματος ενισχύεται εάν υπάρχει σπιρομέτρηση εν-
δεικτική, σε παιδιά >6 ετών. Έτσι, καταγραφή αντιστρέ-
ψιμης βρογχικής υπεραντιδραστικότητας (αύξηση της 
FeV1 περισσότερο από 12% μετά τη χρήση β2 διεγέρτη 
και συνύπαρξη FeV1/FVC <0,90) ουσιαστικά θέτει τη δι-
άγνωση. θα πρέπει να πραγματοποιείται σπιρομέτρηση 
πριν και μετά τη χρήση βρογχοδιασταλτικού. η δυσκο-
λία έγκειται στο γεγονός ότι παιδιά με σοβαρό άσθμα 
συχνά έχουν φυσιολογικές δοκιμασίες αναπνευστικής 
λειτουργίας5,6. .Εάν οι εξετάσεις πνευμονικής λειτουργίας 
είναι φυσιολογικές αλλά υπάρχει ισχυρή υποψία αλλερ-
γικού άσθματος ή άσθματος που εκλύεται με την άσκη-

Πίνακας 3.    πΑθηΣΕιΣ ΣΤΑ πΑιδιΑ ποΥ ΜποΡΕι νΑ ΜοιΑΖοΥν ΜΕ ΑΣθΜΑ

δυσλειτουργία φωνητικών χορδών

Βρογχιολίτιδα

Υποτροπιάζουσες (μικρο)εισροφήσεις

πνευμονική νόσος της προωρότητας

ινοκυστική νόσος

Συγγενής ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια

πρωτοπαθής δυσκινησία κροσσών

Ξένο σώμα

Αγγειακός δακτύλιος

Τραχειοβρογχομαλάκυνση

Όγκος

Συγγενής καρδιοπάθεια

νόσος συνδετικού ιστού

διάμεση πνευμονοπάθεια
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ση, θα πρέπει ο ασθενής >6 ετών να παραπέμπεται για 
επιπλέον εξετάσεις σε ειδικό κέντρο (δοκιμασία μετα-
χολίνης, δοκιμασία μαννιτόλης, δοκιμασία άσκησης)5.

Σε παιδιά κάτω των 5 ετών, συμπτώματα ενδεικτικά 
άσθματος φαίνονται στον Πίνακα 4.

εκτίμηση συνοδών νοσημάτων
Τόσο το δύσκολο να θεραπευθεί όσο και το «ανθεκτι-
κό στην αγωγή άσθμα» στα παιδιά συχνά συνοδεύε-
ται ή οφείλεται σε συνυπάρχουσες επιβαρυντικές πα-
θήσεις ή καταστάσεις, όπως εκείνες που αναφέρονται 
στον Πίνακα 5. 

η μη συμμόρφωση με την αγωγή πρέπει πάντα να 
εκτιμάται στο «δύσκολο να θεραπευτεί άσθμα», αφού 
μελέτες έχουν δείξει να φτάνει σε ποσοστά 30%-50%7. 
πολύ συχνή είναι, επίσης, η λανθασμένη τεχνική χρήσης 
των εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών (χρήση inhaler 
χωρίς αεροθάλαμο), κάτι που θα πρέπει να αξιολογείται 
σε κάθε επανεξέταση του ασθενούς, με επίδειξη της τε-
χνικής από τον ασθενή7. 

Μερικοί ακόμη από τους επιβαρυντικούς παράγοντες 
που πρέπει να αποκλειστούν είναι:

Ατοπία και αλλεργία
Σε όλους τους ασθενείς με πιθανό ανθεκτικό στην αγωγή 
άσθμα, η εκτίμηση από αλλεργιολόγο εάν υπάρχει συ-
σχέτιση μεταξύ ειδικής ige και των συμπτωμάτων μπο-
ρεί να βοηθήσει να αναγνωριστούν παράγοντες στους 
οποίους συνεχίζει να εκτίθεται το παιδί και που πιθανώς 

συμβάλουν στην επιμονή των συμπτωμάτων καθώς και 
σε παροξυσμούς της νόσου. η συσχέτιση μεταξύ αλλερ-
γίας και άσθματος είναι πολύ ισχυρότερη και πιο πιθανή 
στα παιδιά8. Βάσει ιστορικού επιλέγονται να ελεγχθούν 
τα κατάλληλα αλλεργιογόνα ή η ειδική igΕ και η ύπαρξη 
ευαισθητοποίησης εκτιμάται εργαστηριακά είτε με δερ-
ματικές δοκιμασίες (skin prick tests) είτε με εξετάσεις αί-
ματος (ολική ige και ειδική ige, RAST).

Ρινίτιδα - ιγμορίτιδα
Συνυπάρχουσα ρινίτιδα ή και χρόνια ιγμορίτιδα είναι 
πολύ συχνές. η αλλεργική ρινίτιδα ή και η χρόνια ιγμο-
ρίτιδα στα παιδιά συνοδεύουν ή προηγούνται πολύ συ-
χνά του άσθματος στα παιδιά και υποδιαγιγνώσκονται. 
Στο 40% των ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα συνυπάρ-
χει συμμετοχή των χαμηλότερων αεροφόρων οδών, ενώ 
75% των παιδιών με αλλεργικό άσθμα έχουν και αλλερ-
γική ρινίτιδα. Έτσι, σήμερα είναι πλέον αποδεκτή η άπο-
ψη της «μίας οδού, μίας νόσου»8.

Το παιδί με αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να παρουσιά-
ζει μόνο άτυπα συμπτώματα, όπως βήχας και άσθμα που 
δεν βελτιώνονται παρά τη φαρμακευτική αγωγή, κνη-
σμός στον ουρανίσκο, χρόνια ιγμορίτιδα με μειωμένη 
όσφρηση, κεφαλαλγίες, συχνές ωτίτιδες ή χρόνια εκκρι-
τική ωτίτιδα με μειωμένη ακοή. οι ρινικοί πολύποδες, 
ενώ παρατηρούνται σε ένα μικρό υποπληθυσμό ενη-
λίκων με αλλεργική ρινίτιδα, στα παιδιά είναι σπάνιοι. 
Όταν υπάρχουν στα παιδιά είναι ενδεικτικοί ινοκυστι-
κής νόσου ή πρωτοπαθούς δυσκινησίας των κροσσών8. 

Πίνακας 4.    ΧΑΡΑΚΤηΡιΣΤιΚΑ ΕνδΕιΚΤιΚΑ ΑΣθΜΑΤοΣ ΣΕ πΑιδιΑ ΕώΣ 5 ΕΤών6

Βήχας: Υποτροπιάζων ή χρόνιος, μη παραγωγικός, χωρίς να υπάρχει εμφανής λοίμωξης, που μπορεί να επιδεινώνεται τη νύ-
χτα ή να συνοδεύεται από συριγμό ή αναπνευστική δυσχέρεια. Επίσης, βήχας που παρατηρείται  κατά την άσκηση, με το γέ-
λιο ή το κλάμα ή μετά την έκθεση σε ερεθιστικές ουσίες όπως ο καπνός του τσιγάρου κ.ά.

Συριγμός υποτροπιάζων

Αναπνευστική δυσχέρεια

Μειωμένη δραστηριότητα: δεν παίζει, δεν τρέχει ή δεν γελά με την ίδια ένταση σε σχέση με άλλα παιδιά της ηλικίας του. 
Κουράζεται πολύ πιο εύκολα κατά το περπάτημα.

θετικό οικογενειακό ιστορικό ατοπίας, αλλεργία ή άσθμα σε 1ου βαθμού συγγενή

δοκιμή με χαμηλή δόση iCS και PRN SABA. Κλινική βελτίωση έπειτα από 2-3 μήνες αγωγής και υποτροπή των συμπτωμάτων 
μετά τη διακοπή της αγωγής.

iCS: Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, SABA: β διεγέρτης βραχείας δράσης
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Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η γαστροοισοφαγι-
κή παλινδρόμηση είναι πολύ συχνή και στα παιδιά με 
άσθμα. παρ’ όλα αυτά, κλινικές μελέτες με φαρμακευ-
τική θεραπεία της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης 
δεν έχουν δείξει βελτίωση της ρύθμισης του άσθμα-
τος.9 Oι Holibrook et al πραγματοποίησαν τυχαιοποιη-
μένη μελέτη σε 306 παιδιά με αρρύθμιστο άσθμα, χω-
ρίς συμπτώματα γοπ, τα οποία έλαβαν λανσοπραζόλη 
για διάστημα 6 μηνών. Επίσης, μελέτησαν εάν υποπλη-
θυσμός αυτών των παιδιών με ασυμπτωματική γοπ, επι-
βεβαιωμένη όμως με ph μετρία, παρουσίαζε βελτίωση 
των συμπτωμάτων του άσθματός του έπειτα από αγω-
γή με λανσοπραζόλη για 6 μήνες σε δόση 15 mg/kg ανά 
ημέρα. Σε όλα τα παιδιά η βελτίωση των συμπτωμάτων 
στις 24 εβδομάδες, βάσει ερωτηματολογίου Asthma 
Control Questionnaire, δεν ήταν στατιστικά σημαντι-
κή (lansoprazole, −0,1; 95% Ci, −0,2 to 0,1 and placebo, 
−0,2; 95% Ci, −0,4 to −0,1, p=0,12). ομοίως, δεν υπήρχε 
στατιστικά σημαντική βελτίωση των παραμέτρων πνευ-
μονικής λειτουργίας (FeV1, FVC). Αντιθέτως, στην ομά-
δα της λανσοπραζόλης υπήρχαν αυξημένα περιστατι-
κά λοιμώξεων του αναπνευστικού (relative risk, 1,3 [95% 
Ci, 1,1-1,6]).

Συμπερασματικά, μόνο τα παιδιά με συμπτωματι-
κή γοπ ή με επιβεβαιωμένη γοπν θα πρέπει να λαμ-
βάνουν επιπλέον από την αγωγή για το άσθμα τους και 
αγωγή για την γοπ. πρέπει να σημειωθεί ότι η γοπ μπο-
ρεί να προκαλεί συμπτώματα που μοιάζουν με άσθμα1 
και περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση του χρό-
νιου βήχα στα παιδιά.

Παχυσαρκία
Υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη βιβλιογραφία που συσχε-
τίζει την παιδική παχυσαρκία με την ανάπτυξη άσθμα-
τος στα παιδιά. πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι οι 
παχύσαρκοι ασθενείς με άσθμα ανταποκρίνονται δια-
φορετικά στην αντι-ασθματική αγωγή σε σχέση με τους 
μη παχύσαρκους ασθματικούς, με αυξημένη συμπτω-
ματολογία και περισσότερες και πιο παρατεταμένες πα-
ροξύνσεις10,11,12. Επίσης, η παχυσαρκία μπορεί να προ-
καλεί μία εντύπωση δύσπνοιας στον ασθενή χωρίς να 
υπάρχει άσθμα, καθώς και μία μορφή άσθματος με αντί-
σταση στα κορτικοστεροειδή, που οφείλεται στη χρόνια 
ήπια φλεγμονή του λιπώδους ιστού11. πρέπει να σημει-
ωθεί ότι πριν από την εφηβεία το άσθμα είναι πιο συχνό 
στα αγόρια, ενώ μετά την εφηβεία είναι πιο συχνό και πιο 
σοβαρό στα κορίτσια12. Το ίδιο το άσθμα πιθανώς περιο-

Πίνακας 5.    πΑθηΣΕιΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕιΣ ποΥ ΜποΡΕι νΑ ΕπιδΕινώνοΥν Το ΑΣθΜΑ ΣΤΑ πΑιδιΑ

δυσλειτουργία φωνητικών χορδών

παχυσαρκία

δυσλειτουργία φωνητικών χορδών

Κάπνισμα - παθητικό κάπνισμα

Αποφρακτική άπνοια ύπνου

ορμονολογικές επιδράσεις: προεμμηνορρυσιακά, παθήσεις θυρεοειδούς

γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος

Ασκησιογενής βρογχόσπασμος

Λοίμωξη

Φάρμακα (ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, β-αδρενεργικοί αναστολείς, αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου 
αγγειοτενσίνης)

Μη συμμόρφωση με την αγωγή - κόστος φαρμάκων
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ρίζει τη φυσική δραστηριότητα και συμβάλλει στην αύ-
ξηση του δείκτη Μάζας Σώματος (δΜΣ). η αλληλεπίδρα-
ση μεταξύ άσθματος και παχυσαρκίας είναι πολύπλοκη, 
όμως οπωσδήποτε η διατήρηση του δΜ στα φυσιολογι-
κά όρια είναι ωφέλιμη.

Έκθεση σε ερεθιστικές ουσίες - καπνό τσιγάρου
θα πρέπει να τονίζεται στους γονείς ότι η παθητική έκθε-
ση στον καπνό του τσιγάρου προκαλεί επιδείνωση του 
άσθματος, αυξημένη επαφή με αεροαλλεργιογόνα και 
μειωμένη ανταπόκριση στα εισπνεόμενα κορτικοστε-
ροειδή και στους αναστολείς υποδοχέων λευκοτριενί-
ων13,14. Με μέτρηση επιπέδων κοτινίνης στα ούρα μπο-
ρεί να επιβεβαιωθεί η συνεχιζόμενη έκθεση παιδιών σε 
καπνό τσιγάρου1.

λοιμώξεις
ιοί που προσβάλουν το αναπνευστικό αποτελούν 
το πιο συχνό αίτιο ασθματικής παρόξυνσης στα παι-
διά15,16,17,18. Συριγμός λόγω λοίμωξης από ρινοϊό είναι 
γνωστός παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση υποτρο-
πών του άσθματος σε παιδιά και ενήλικες. Τα βακτήρια 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza και 
Moraxella catarrhalis συχνά προκαλούν λοιμώξεις του 
αναπνευστικού που παρουσιάζουν και συριγμό, όμως 
δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν ενεργό 
τους ρόλο στην παθογένεση άσθματος ή πρόκληση 
ασθματικής παρόξυνσης στα παιδιά. Τα άτυπα βακτη-
ρίδια Chlamydia pneumoniae και Chlamydia trachomatis 
όχι μόνο προκαλούν ασθματικές παροξύνσεις στα παι-
διά, αλλά πιθανώς σχετίζονται και με την παθογένεση 
του άσθματος. οι λοιμώξεις από μυκόπλασμα έχουν 
φανεί να προηγούνται της έναρξης άσθματος, να προ-
καλούν ασθματικές παροξύνσεις και να δυσκολεύουν 
τη ρύθμιση του άσθματος19,20. Το μυκόπλασμα προκα-
λεί χρόνια φλεγμονή των κατώτερων αεραγωγών μέσω 
της αυξημένης παραγωγής βλέννης και της μειωμένης 
λειτουργίας του κροσσωτού επιθηλίου. Ενδιαφέρον έχει 
ότι η Τh2 φλεγμονή σε αεραγωγούς, που επικρατεί στο 
αλλεργικό άσθμα21, φαίνεται να ενισχύει την επιβίωση 
του μυκοπλάσματος στους πνεύμονες22. πιθανολογεί-
ται ότι άτομα με αλλεργικό άσθμα μπορεί να έχουν αυ-
ξημένο ρίσκο χρόνιας φορείας από μυκόπλασμα, που με 
τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε υπεραντιδραστικό-
τητα των αεραγωγών22. 

πρόσφατες μελέτες έχουν αναγνωρίσει συγκεκριμέ-
νους παράγοντες που συσχετίζουν το μυκόπλασμα με 
τα συμπτώματα του άσθματος. Το μυκόπλασμα έχει 
βρεθεί να προκαλεί συριγμό μέσω της αυξημένης πα-
ραγωγής ιντερλευκίνης 5 (iL5) σε άτομα με προδιάθεση 
για άσθμα. Μελέτες έχουν καταγράψει αυξημένα επίπε-
δα iL5, αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα 
(VeGF), ηωσινοφιλικής κατιονικής πρωτεΐνης (eCP) κα-
θώς και ηωσινοφιλία στον ορό παιδιών με συριγμό και 
οξεία λοίμωξη από μυκόπλασμα15. πιο πρόσφατα παρό-
μοια αποτελέσματα διαπίστωσαν οι Kim et al., οι οποίοι 
παρατήρησαν ότι τα επίπεδα iL5 ήταν σημαντικά υψη-
λότερα κατά τη φάση της αποκατάστασης σε σχέση με 
την εισαγωγή των παιδιών στο νοσοκομείο, στα ατοπι-
κά παιδιά. Κάτι αντίστοιχο δεν παρατηρήθηκε στην ομά-
δα των μη ατοπικών παιδιών.Εδώ πρέπει να σημειωθεί 
ότι τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα και οι κυτταρο-
κίνες από τα οποία παράγονται, μεταξύ των οποίων η iL-
5, παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διαφοροποίηση, στην 
ωρίμανση και την ενεργοποίηση των ηωσινοφίλων κα-
θώς και στη φλεγμονή που χαρακτηρίζει την παθοφυ-
σιολογία του άσθματος23. Τα ηωσινόφιλα δρουν ως οι 
πρωταρχικοί μεσολαβητές της φλεγμονής αυτής στην 
παθογένεση του άσθματος. Ακόμη και άτομα με ήπιο 
ελεγχόμενο άσθμα έχει βρεθεί ότι έχουν σημαντική αύ-
ξηση του αριθμού των ενεργοποιημένων ηωσινοφίλων 
σε βιοψία του αναπνευστικού επιθηλίου και σε βρογχο-
κυψελιδική έκπλυση24. 

η ΕCP είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης 
ενεργοποιημένων ηωσινοφίλων στο άσθμα. Έχει φανεί 
ότι έχει κυτταροτοξική δράση επί του αναπνευστικού 
επιθηλίου διεγείρει την παραγωγή βλέννης στους αερα-
γωγούς και την απελευθέρωση ισταμίνης από τα βασεό-
φιλα και μαστοκύτταρα, in vitro. Τα επίπεδα της eCP συ-
σχετίζονται άμεσα με τον αριθμό των ηωσινοφίλων στο 
BAL και σε βιοψίες πνευμόνων, καθιστώντας την εξαι-
ρετικό βιολογικό δείκτη υπολογισμού του επιπέδου της 
ηωσινοφιλικής φλεγμονής. Έχει προταθεί και ως δείκτης 
για την εκτίμηση και τον έλεγχο του άσθματος24,25.  

Το 30%-50% των παιδιών που παραπέμπονται λόγω 
«σοβαρού ανθεκτικού στην αγωγή» άσθματος σε ειδικά 
κέντρα διαγιγνώσκονται τελικά με «δύσκολο να θερα-
πευτεί άσθμα»3. Ταυτόχρονα, 50% των παιδιών που πα-
ραπέμπονται λόγω σοβαρού άσθματος έχουν μη ρυθμι-
σμένο άσθμα λόγω ανεπαρκούς διαχείρησης7. 
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Στη Μονάδα Αλλεργιολογίας Άσθματος και Φλεγμο-
νής της Α’ παιδιατρικής Κλινικής του πανεπιστημίου 
Αθηνών μελετήσαμε αναδρομικά 81 παιδιά (25 κορί-
τσια) με κλινική συμπτωματολογία άσθματος που παρα-
πέμφθηκαν σε διάστημα 12 μηνών26. 32 από τα 81 παι-
διά (39,5%) πρωτοδιαγνώσθηκαν με άσθμα και δεν είχαν 
λάβει προηγουμένως θεραπεία. Ειδικότερα, 11 από αυτά 
τα 32 παιδιά (34,49%) είχαν παραπεμφθεί για άλλο νόση-
μα: Τροφική αλλεργία (n=3), κνίδωση (n=2), φαρμακευ-
τική αλλεργία (n=1), έκζεμα (n=1), αλλεργική ρινίτιδα 
(n= 1), πολλαπλά επεισόδια λαρυγγίτιδας (n= 1), πολλα-
πλά επεισόδια αναφερόμενων λοιμώξεων αναπνευστι-
κού (n=1) και προηγούμενη νοσηλεία λόγω εισρόφησης 
ξένου σώματος (n=1). Συμπτώματα που είχαν κυρίως δι-
αφύγει ήταν βήχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά 
την άσκηση και έπειτα από γέλιο - κλάμα. 

40 από τα 81 παιδιά (49,4%) είχαν προηγουμένως δι-
άγνωση άσθματος και 31 από αυτά παραπέμφθηκαν 
λόγω μη ελέγχου των συμπτωμάτων τους. Αιτία του αρ-
ρύθμιστου άσθματος σε αυτά τα παιδιά ήταν: Χαμηλή 
δόση iCS (n= 21; 64,5%), λάθος τεχνική χρήσης εισπνε-
όμενων φαρμάκων (n=7, 22,6%), με πιο συχνό λάθος τη 
μη χρήση αεροθαλάμου, και μη συμμόρφωση με την 
αγωγή (n= 3, 9,7%). 

Τέλος, 9 παιδιά (11,1%) παραπέμφθηκαν λόγω πιθα-
νού σοβαρού άσθματος. Από αυτά, 4 είχαν λάθος τεχνι-
κή χρήσης εισπνεόμενων φαρμάκων, με πιο συχνό λά-
θος τη μη χρήση αεροθαλάμου, 2 είχαν μη συμμόρφωση 
με την αγωγή, 2 είχαν αθεράπευτη αλλεργική ρινίτιδα 
και 1 παιδί είχε τροφική αλλεργία που επιδείνωνε τα συ-
μπτώματά του. 

Έπειτα από εκτίμηση και αντιμετώπιση όλων των επι-
βαρυντικών παραγόντων, τα συμπτώματα άσθματος 
ήταν υπό έλεγχο στα 67 (82%) από τα 81 παιδιά, ενώ 14 
(17%) δεν προσήλθαν στους επανελέγχους. 

πρέπει να σημειωθεί ότι 43 από τα 81 παιδιά (53,1 %) 
είχαν τουλάχιστον έναν γονέα καπνιστή. πραγματοποι-
ήθηκε ενημέρωση των γονέων σε κάθε επίσκεψη για τη 
σημασία της διακοπής του καπνίσματος. 

ςυμπέρασμα
Το πραγματικά ανθεκτικό στην αγωγή -σοβαρό άσθμα 
είναι σπάνιο στα παιδιά. πάνω από όλα, εάν δεν φαίνεται 
ένα παιδί να ανταποκρίνεται στην αγωγή, πριν από την 
αύξηση των δόσεων των φαρμάκων, θα πρέπει να ανα-
θεωρείται η διάγνωση του άσθματος, να διερευνώνται 
πλήρως τα αίτια και να αντιμετωπίζονται πιθανοί επιβα-
ρυντικοί παράγοντες. 

Key words:  pediatric asthma; pediatric severe asthma; pediatric uncontrolled asthma; 
pediatric treatment resistant asthma

Asthma is the most frequent chronic disease in 
childhood. The majority of asthmatic children can 
be effectively treated with currently available med-
ications. τhe prevalence of true treatment resist-
ant asthma is between 0.5% and 4.5% among chil-
dren with asthma. A larger percentage is treated as 
non-controlled asthma, accounting for a substantial 
economic burden. 

severe asthma in children is defined as asthma 

that is not controlled despite treatment with ≥800μg 
budesonide or equivalent for at least 6 months. Asth-
matic children treated with high doses of inhaled 
or systematic corticosteroids should be assessed at 
specialized centers to ensure that such dosages are 
necessary. The diagnostic approach to a child with 
possible severe asthma should exclude: an alterna-
tive diagnosis, comorbidities and assess compliance, 
inhaler technique and correct use of medication. 
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Stepwise approach to children with severe asthma 

Irene Papaconstadopoulos, Ioanna Vasilopoulou, Katerina Slavoura, Vasiliki Gemou-Engeseath
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Η αρτηρίτιδα Takayasu (ατ) είναι ιδιοπαθής αγ-
γειίτιδα της αορτής και των κύριων κλάδων της. 
αποτελεί σπάνια νόσο, δυνητικά απειλητική για 
τη ζωή του ασθενούς. περιγράφεται περίπτωση 
αρτηρίτιδας Takayasu σε κορίτσι 12 ετών που εκ-
δηλώθηκε με κακοήθη υπέρταση, σπασμούς και 
οξεία νεφρική ανεπάρκεια. ο απεικονιστικός έλεγ-
χος ανέδειξε σημαντικού βαθμού στένωση της κοι-
λιακής αορτής, της άνω μεσεντερίου και αμφότε-
ρων των νεφρικών αρτηριών. ο δεξιός νεφρός είχε 
ήδη καταστεί μη λειτουργικός. αντιμετωπίστηκε με 

κορτικοστεροειδή, κυκλοφωσφαμίδη και αντιϋπερ-
τασικά και λόγω μη επαρκούς ανταπόκρισης στην 
αγωγή έγινε αγγειοπλαστική διάνοιξη με μπαλόνι 
της κοιλιακής αορτής και της αριστερής νεφρικής 
αρτηρίας. 

συμπερασματικά, αν και σπάνια νόσος, η υποψία 
για ατ θα πρέπει να τίθεται σε παιδιά που παρουσι-
άζουν υπέρταση, ανεξήγητο πυρετο, ανορεξία, κοι-
λιακό άλγος μετά το φαγητό και απώλεια βάρους. 
Η έγκαιρη διάγνωση επιβάλλεται για την καλύτερη 
δυνατή έκβαση.

π
ερ

ιλ
Η

Ψ
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λεξεις ευρετήριου: Takayasu, αρτηρίτιδα, υπέρταση

εισαγωγή
η αρτηρίτιδα Takayasu είναι ιδιοπαθής αγγειίτιδα των 
μεγάλων αγγείων που αφορά την αορτή και τους κύρι-
ους κλάδους της. Αποτελεί σπάνια, χρόνια κοκκιωματώ-
δη φλεγμονώδη νόσο, δυνητικά απειλητική για τη ζωή 
του ασθενούς. οι ασθενείς παρουσιάζουν μη ειδικά συ-
μπτώματα, τα οποία σε συνδυασμό με την απουσία ει-
δικών εργαστηριακών ευρημάτων καθιστά την έγκαιρη 
διάγνωση δυσχερή. η διάγνωση της ΑΤ στηρίζεται κυρί-
ως σε κλινικά κριτήρια, αφού η βιοψία μεγάλων αγγείων 
δεν είναι συχνά δυνατή. Τα απεικονιστικά ευρήματα επι-
βεβαιώνουν τη διάγνωση.

Περιγραφή περίπτωσης
Κορίτσι 12 ετών μεταφέρεται στην κλινική μας από νο-
σοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν λόγω επεισοδίων 

απύρετων σπασμών, ολιγουρίας και αυξημένης κρεατι-
νίνης. η παρούσα νόσος αρχίζει λίγες ώρες προ της ει-
σαγωγής, με κοιλιακό άλγος και εμέτους, λόγοι για τους 
οποίους επισκέφθηκε το προηγούμενο νοσοκομείο. 
Κατά την παραμονή της εκεί, αντιμετωπίστηκε ως πιθα-
νή μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα, με ενδοφλέβια χορήγη-
ση υγρών, ωστόσο εντός ολίγων ωρών παρουσίασε 2 
επεισόδια απύρετων σπασμών. διενεργήθηκε επείγου-
σα CT εγκεφάλου, η οποία δεν ανέδειξε παθολογικά ευ-
ρήματα, αλλά από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώ-
θηκε επηρεασμένη νεφρική λειτουργία με κρεατινίνη 
3,1mg/dl και γι’ αυτούς τους λόγους μεταφέρθηκε στο 
γ.ν. παίδων «Αγία Σοφία» για περαιτέρω διερεύνηση και 
αντιμετώπιση. πρόκειται για το πρώτο παιδί τρίτεκνης 
οικογένειας, αλβανικής καταγωγής, με ελεύθερο ατομι-
κό ιστορικό.
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Στην εισαγωγή, η ασθενής βρισκόταν σε επηρεασμένη 
γενική κατάσταση, ήταν συγχυτική με εναλλαγές βυθιό-
τητας με διέγερση και αντιδρούσε σε επώδυνα και φω-
νητικά ερεθίσματα με άνοιγμα των οφθαλμών. η λοιπή 
κλινική εξέταση ήταν φυσιολογική, αλλά διαπιστώθη-
καν υψηλή αρτηριακή πίεση Απ -200/100 mmHg-, ανου-
ρία και σύντομα παρουσίασε τρίτο επεισόδιο απύρετων 
σπασμών, για το οποίο διενεργήθηκε εκ νέου επείγουσα 
CT εγκεφάλου, η οποία ήταν φυσιολογική.

Από τον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν 
λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση, αυξημένοι 
δείκτες φλεγμονής, CRP:38,7mg/L και TKe:50mm/1hr, 
ενώ επιβεβαιώθηκε και η διαταραγμένη νεφρική λει-
τουργία, με ουρία 61mg/dl και κρεατινίνη 3,81mg/dl. Τα 
αέρια αίματος ανέδειξαν μεταβολική οξέωση, ενώ η γε-
νική ούρων με ΕB: 1007 και η κλασματική απέκκριση να-
τρίου FeNa: 8% ήταν συμβατές με ενδονεφρική βλάβη.

Είχαμε, λοιπόν, ένα παιδί με οξεία νεφρική ανεπάρ-
κεια, ανουρία και υπέρταση.

Το υπερηχογράφημα κοιλίας ανέδειξε τον δεξιό νεφρό 
με διαστάσεις μικρότερες του φυσιολογικού, καθώς και κυ-
κλοτερή πάχυνση του τοιχώματος της κοιλιακής αορτής 
που φαίνεται να προκαλεί στένωση του αυλού της κάτω-
θεν του αλλίρειου τρίποδα. ο καρδιολογικός έλεγχος ανέ-
δειξε την αριστερή κοιλία με πάχος τοιχωμάτων στα ανώτε-
ρα φυσιολογικά όρια, με καλή συστολική λειτουργία.

η ασθενής αρχικά αντιμετωπίστηκε συμπτωματικά 
με τη χορήγηση αντιυπερτασικών φαρμάκων και ετέ-
θη σε iV έγχυση φουροσεμίδης, όμως εμφάνισε πνευ-
μονικό οιδήμα και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής 
νοσηλείας, όπου παρέμεινε για τέσσερις ημέρες. Εκεί 
διασωληνώθηκε για 24 ώρες, έγινε έναρξη αιμοκάθαρ-
σης και επείγουσα βιοψία νεφρού, η οποία ανέδειξε ει-
κόνα σωληναριακής νέκρωσης. Κατά την επιστροφή της 
στην κλινική τελούσε υπό αιμοκάθαρση και η αρτηρια-
κή υπέρταση δύσκολα ελεγχόταν με τη χορήγηση υψη-
λών δόσεων αντιυπερτασικών φαρμάκων, β-blocker 
(λαβηταλόλη) και ανταγωνιστή διαύλων ασβεστίου 
(ισραδιπίνη).

Τα αποτελέσματα του ανοσολογικού έλεγχου ήταν αρ-
νητικά. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, και λόγω των ευ-
ρημάτων από το υπερηχογράφημα κοιλίας, διενεργήθη-
κε Triplex κοιλιακής αορτής, το οποίο ανέδειξε στένωση 
του αυλού της κοιλιακής αορτής από το ύψος της έκφυ-
σης της άνω μεσεντερίου αρτηρίας έως και λίγο περιφε-

ρικότερα από την έκφυση των νεφρικών αρτηριών (πε-
ρίπου 70%), σημαντική πάχυνση του τοιχώματός της, η 
οποία επεκτείνεται και στην άνω μεσεντέρια, καθώς και 
στένωση -μεγαλύτερη από 70%- και πάχυνση του ενδο-
θηλίου, σε αμφότερες τις νεφρικές αρτηρίες. Τα ευρήμα-
τα αυτά συνηγορούν υπέρ αγγειίτιδας μεγάλων αγγείων, 
με πιθανότερη την αρτηρίτιδα Takayasu. Το Τriplex κα-
ρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών ήταν φυσιολογικό.

η CT αγγειογραφία κοιλίας επιβεβαίωσε τη μεγάλου 
βαθμού στένωση της κοιλιακής αορτής, της άνω μεσε-
ντερίου και αμφότερων των νεφρικών αρτηριών.

Με τη διάγνωση της αρτηρίτιδας Τakayasu στην ασθε-
νή μας έγινε έναρξη αγωγής με κορτικοστεροειδή, αρ-
χικά έλαβε ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης ενδοφλέβια για 
τρεις ημέρες και στη συνέχεια πρεδνιζολόνη από το στό-
μα και κυκλοφωσφαμίδη ενδοφλέβια.

η νεφρική λειτουργία βελτιώθηκε και η αιμοκάθαρση 
διεκόπη έπειτα από 10 συνεδρίες, ενώ η αρτηριακή πί-
εση δεν ρυθμιζόταν, παρά τη χορήγηση υψηλών δόσε-
ων συνδυασμού αντιυπερτασικών φαρμάκων. Λόγω της 
σοβαρότητας της κατάστασης διενεργήθηκε επαναλη-
πτικό Triplex κοιλιακής αορτής εννέα ημέρες μετά την 
έναρξη της αγωγής, το οποίο ήταν χωρίς σημαντική δι-
αφοροποίηση από την προηγούμενη εξέταση, και δυνα-
μικό σπινθηρογράφημα νεφρών Tc99mMAG, το οποίο 
ανέδειξε μικρή διαταραχή της λειτουργικότητας του αρι-
στερού νεφρού αλλά μη λειτουργικό δεξιό νεφρό. Εξαι-
τίας αυτών πραγματοποιήθηκε αγγειοπλαστική διάνοι-
ξη με μπαλόνι της αορτής και της αριστερής νεφρικής 
αρτηρίας με μετεγχειρητική υπολειπόμενη στένωση 
αριστερής νεφρικής αρτηρίας <30% και σχεδιασμό για 
παρακολούθηση με Doppler και μελλοντική τοποθέτη-
ση stent μετά την πλήρη ανάπτυξη του παιδιού.

οκτώ μήνες μετά τη διάγνωση έχει λάβει 6 δό-
σεις κυκλοφωσφαμίδης, η πρεδνιζολόνη συνεχίζεται 
σε μειούμενο σχήμα, ενώ η αρτηριακή πίεση δύσκο-
λα ρυθμίζεται, παρά τη χορήγηση υψηλών δόσεων 
αντιυπερτασικών.

παρακολουθείται τακτικά στην κλινική μας και, ενώ 
η ΤΚΕ και η νεφρική της λειτουργία είναι φυσιολογικές, 
παρουσίασε λευκωματουρία. Σε επαναληπτικό απεικο-
νιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε εκ νέου σημαντική στένω-
ση της αριστερής νεφρικής αρτηρίας και βρίσκεται εν 
αναμονή νέας αγγειοπλαστικής διάνοιξής της, πιθανώς 
με τοποθέτηση stent.
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ςυζήτηση
η ΑΤ αποτελεί χρόνια κοκκιωματώδη, φλεγμονώδη 
νόσο της αορτής και των κύριων κλάδων της. η φλεγ-
μονή του αγγειακού τοιχώματος οδηγεί σε πάχυνση και 
ίνωσή του, με αποτέλεσμα στένωση του αυλού και σχη-
ματισμό θρόμβων και ανευρυσμάτων. Είναι σπάνια νό-
σος, αγνώστου αιτιολογίας, με παγκόσμια κατανομή και 
αυξημένη συχνότητα στην Ασία, που δεν περιορίζεται 
σε συγκεκριμένη φυλετική ομάδα, και που προσβάλ-
λει συνήθως νέες γυναίκες στη 2η και 3η δεκαετία της 
ζωής τους. ο νεότερος καταγεγραμμένος ασθενής είναι 
ηλικίας 6 μηνών. η εκτιμώμενη ετήσια επίπτωση είναι 
2,6/1.000.000 σε όλες τις ηλικίες, ενώ είναι δύσκολο να 
εκτιμηθεί με ακρίβεια η επίπτωση στα παιδιά.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε το 1908 από τον 
ιάπωνα οφθαλμίατρο Mikito Takayasu, ο οποίος περι-
έγραψε βλάβες στον αμφιβληστροειδή ασθενούς με 
εναλλαγή στενώσεων και διατάσεων των αγγείων.

για τη διάγνωση της ΑΤ δεν υπάρχει ειδική εξέταση. 
Το 1978 γίνεται η πρώτη προσπάθεια θέσπισης διαγνω-
στικών κριτηρίων, τα οποία έκτοτε έχουν τροποποιηθεί 
αρκετές φορές. Το 2010 οι οργανισμοί european League 
against Rheumatism (euLAR), Pediatric Rheumatology 
european Society (PReS) και Pediatric Rheumatology 
international Trials Organization (PRiNTO) συναινούν και 
θεσπίζουν τα αναθεωρημένα κριτήρια euLAR/PRiNTO/
PReS 2010 για τη διάγνωση της ΑΤ (Πίνακας 1). Σύμφω-
να με αυτά, για τη διάγνωση της ΑΤ απαιτείται η παρου-
σία παθολογικών ευρημάτων σε συμβατική MRi ή CT αγ-
γειογραφία συν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 
1. Μείωση περιφερικών σφύξεων ή χωλότητα άκρων, 
2. διαφορά αρτηριακής πίεσης > 10mmHg σε δύο άκρα, 
3. φύσημα αορτής ή των κύριων κλάδων της, 
4. αρτηριακή υπέρταση > 95ηΕθ και 5) αύξηση ταχύτη-

τας καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) > 20mm/1hr. Με την 
αναθεώρηση αυτή επιτεύχθηκε όχι μόνο η θέσπιση 

Πίνακας 1.    ΑνΑθΕώΡηΜΕνΑ ΚΡιΤηΡιΑ euLAR/PRiNTO/PReS 2010

παρουσία παθολογικών ευρημάτων σε συμβατική MRi ή CT αγγειογραφία

ΣΥν τουλάχιστον 1 από τα ακόλουθα: 
1. Μείωση περιφερικών σφύξεων ή χωλότητα άκρων
2. διαφορά Απ> 10 mmHg σε δύο άκρα
3. Φύσημα αορτής ή των κυρίων κλάδων της
4. Αρτηριακή υπέρταση >95η Εθ
5. Αύξηση ΤΚΕ >20mm/hr

EULAR: European League Against Rheumatism, PRINTO: Pediatric Rheumatology International Trials Organization, PRES: Pediatric Rheumatology 
European Society

Πίνακας 2.   ΑγγΕιογΡΑΦιΚη ΤΑΞινοΜηΣη ΑΡΤηΡιΤιδΑΣ TAKAyASu (TAKAyASu CONFeReNCe, TOKyO 1994)

ΤΥποΣ πΡοΣΒΛηθΕνΤΑ ΑγγΕιΑ

Τύπος i Κλάδοι αορτικού τόξου

Τύπος iia Ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο και οι κλάδοι της

Τύπος iib Ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο και οι κλάδοι της, κατιούσα θωρακική αορτή

Τύπος iii Κατιούσα θωρακική αορτή, κοιλιακή αορτή ή και νεφρικές αρτηρίες

Τύπος iV Κοιλιακή αορτή ή και νεφρικές αρτηρίες

Τύπος V Συνδυασμός ιιb και iV
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εύχρηστων στην κλινική πράξη κριτηρίων αλλά και 
ευαισθησία 100% και ειδικότητα 99,9%.
Το 1994 στο Τόκιο γίνεται αγγειογραφική ταξινόμη-

ση της ΑΤ σε 5 τύπους, ανάλογα με τα αγγεία που έχουν 
προσβληθεί (Πίνακας 2). Σύμφωνα με αυτήν την ταξι-
νόμηση, ο τύπος ι αφορά τους κλάδους του αορτικού 
τόξου, ο τύπος ιιa την ανιούσα αορτή, το αορτικό τόξο 
και τους κλάδους της, ο τύπος ιιb την ανιούσα αορτή, το 
αορτικό τόξο, τους κλάδους της και την κατιούσα αορ-
τή. ο τύπος ιιι την κατιούσα θωρακική αορτή, την κοι-
λιακή αορτή ή και τις νεφρικές αρτηρίες, ο τύπος iV την 
κοιλιακή αορτή ή και τις νεφρικές αρτηρίες και ο τύπος 
V είναι συνδυασμός των τύπων iib και iV. Τα αγγεία που 
προσβάλλονται κυρίως είναι η θωρακική και κοιλιακή 
αορτή, η δεξιά νεφρική και η αριστερή υποκλείδια.

Αναφορικά με την παθοφυσιολογία της ΑΤ, νωρίς στην 
πορεία της νόσου αρχίζει η ανάπτυξη της φλεγμονής 
γύρω από τα vasa vasorum του μέσου και έξω αγγειακού 
χιτώνα με μονοπυρηνικές διηθήσεις, καθώς και κοκκιω-
ματώδεις αλλαγές με κύτταρα Langerhans και νέκρω-
ση των ελαστικών ινών και των λείων μυϊκών κυττάρων.

δημιουργείται έτσι μια αρτηρίτιδα με διηθήσεις από Β- 
και Τ-λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα και γιγαντοκύτταρα. 
Επιπλέον, απελευθερώνεται PDGF, με επακόλουθο πολ-
λαπλασιασμό των μυοϊνοβλαστών, που οδηγεί σε περαι-
τέρω πάχυνση του αγγειακού τοιχώματος.

Υπόθεση για την ανάπτυξη κοκκιωματώδους αγγειίτι-
δας είναι ότι τα αντιγόνα που εναποτίθενται στα αγγεια-
κά τοιχώματα ενεργοποιούν CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα και 
στη συνέχεια απελευθερώνονται κυττοκίνες χημειοτα-
κτικές για μονοκύτταρα. Αυτά τα μονοκύτταρα μετατρέ-
πονται σε μακροφάγα που μεσολαβούν στην καταστρο-
φή του ενδοθηλίου και στον σχηματισμό κοκκιώματος 
στο τοίχωμα. Αυτή η υπόθεση υποστηρίζεται από πείρα-
μα κατά το οποίο T-λεμφοκύτταρα ευαισθητοποιημένα 
στα λεία μυϊκά κύτταρα των αγγείων ενέθηκαν σε ποντί-
κια και στο 20% των ποντικών αναπτύχθηκε κοκκιωμα-
τώδης αγγειίτιδα των πνευμονικών αρτηριολίων.

Σε άλλες έρευνες έχει διαπιστωθεί αυξημένη έκ-
φραση των ενδοκυττάριων μορίων προσκόλλησης-1 
(intracellular adhesion molecule-1, iCAM-1) και αγ-
γειακών μορίων προσκόλλησης -1 (vascular adhesion 
molecule-1, VCAM-1) σε ασθενείς με ΑΤ, όπως, επίσης, 
αύξηση του TNF και ιντερλευκίνης 6 (iL-6), ενώ η συνύ-
παρξη αυτοάνοσης αιτιολογίας υποστηρίζεται από την 

ύπαρξη κυκλοφορούντων αντι-αορτικών και αντι-εν-
δοθηλιακών αντισωμάτων και εναποθέσεις igG και ιgM 
σε ιστοπαθολογικά δείγματα. πιο πρόσφατα έχει ανα-
δειχθεί η συμμετοχή των B-λεμφοκυττάρων στην πα-
θογένεση της ΑΤ. η iL-6 και ο παράγοντας ενεργοποί-
ησης Β-λεμφοκυττάρων (BAFF) αυξάνουν τον αριθμό 
των κυκλοφορούντων Β-λεμφοκυττάρων, ενώ μείωση 
της ενεργότητας της νόσου παρατηρείται με μείωση των 
Β-λεμφοκυττάρων έπειτα από χορήγηση αντι-CD20. 

Στη χρόνια φάση της νόσου αναπτύσσεται ίνωση 
όλων των στιβάδων των προσβληθέντων αγγείων, ο έσω 
χιτώνας παχύνεται πολύ περισσότερο από τον μέσο και 
προκαλεί τοπική στένωση του αυλού του αγγείου συχνά 
σε πολλαπλές περιοχές. Εάν η φλεγμονή εξελίσεται με 
μεγάλη ταχύτητα ή είναι έντονη, η καταστροφή των λεί-
ων μυϊκών κυττάρων του μέσου αγγειακού χιτώνα οδη-
γεί σε εξασθένηση και διάταση του αγγειακού τοιχώμα-
τος και σχηματισμό ανευρύσματος. παράλληλα, υπάρχει 
ενεργοποίηση του ενδοθηλίου, η οποία οδηγεί σε κατά-
σταση υπερπηκτικότητας, που προδιαθέτει τους ασθε-
νείς σε θρομβώσεις.

Στενώσεις ανευρίσκονται στο 90% των ασθενών με 
ΑΤ, ενώ στο 45% ανευρίσκονται μεταστενώσεις, διατά-
σεις και άλλες ανευρυσματικές περιοχές. Εάν η στένω-
ση αναπτυχθεί βραδέως, τα συμπτώματα της αγγειακής 
προσβολής μπορεί να ελαττωθούν λόγω ανάπτυξης πα-
ράπλευρης κυκλοφορίας.

Στην οξεία πρώιμη φάση της η ΑΤ εκδηλώνεται με 
μη ειδικά συμπτώματα, ενώ στη χρόνια όψιμη φάση 
της με συμπτώματα λόγω ισχαιμίας. Εκτιμάται ότι περί-
που το 1/3 των παιδιών παρουσιάζει ανενεργή «burn-
out» νόσο, στην οποία τα κλινικά χαρακτηριστικά σχε-
τίζονται με τις συνέπειες της νόσου στα αγγεία και τα 
όργανα-στόχους και όχι με ενεργή αγγειίτιδα. Στην κα-
θυστέρηση της διάγνωσης συμβάλλουν τα μη ειδικά συ-
μπτώματα, τα οποία περιλαμβάνουν υπέρταση, κεφα-
λαλγίες, εμπύρετο, δύσπνοια, απώλεια βάρους, κόπωση, 
εμέτους και κοιλιακό άλγος. Όταν έχει ήδη εγκαταστα-
θεί η αγγειακή στένωση, τα συμπτώματα οφείλονται 
στην επακόλουθη ισχαιμία και περιλαμβάνουν χωλό-
τητα, κατάργηση περιφερικών σφύξεων, δευτεροπα-
θή καρδιακή νόσο, ισχαιμικά ΑΕΕ, οπτικές διαταραχές 
(αμφιβληστροειδίτιδα) και φυσήματα. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι, ενώ ιστορικά η ΑΤ είναι γνωστή ως «άσφυγμη 
νόσος», στα παιδιά επικρατεί κυρίως ασυμμετρία στις 
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περιφερικές σφύξεις, με την κατάργηση των σφύξεων 
να επέρχεται αργότερα στην πορεία της νόσου. Επιπλέ-
ον, η κλασική εικόνα αναστομώσεων των αγγείων του 
αμφιβληστροειδούς, όπως περιέγραψε ο Takayasu, δι-
απιστώνεται μόνο στο 16% των ενηλίκων και ακόμη πιο 
σπάνια στα παιδιά.

δεν υπάρχει ειδικός εργαστηριακός δείκτης για την 
ΑΤ. Από τη γενική αίματος ανευρίσκεται λευκοκυττά-
ρωση, ενώ παρατηρείται και αύξηση της ΤΚΕ και των 
άλλων δεικτών οξείας φάσης. η ΤΚΕ θεωρείται ο καλύ-
τερος διαθέσιμος εργαστηριακός δείκτης ρουτίνας για 
την ενεργότητα της νόσου, αν και μπορεί να παραμένει 
αυξημένη ακόμα και σε ύφεση της νόσου. παρατηρεί-
ται, επίσης, αύξηση της CRP σε ενεργή νόσο, εύρημα το 
οποίο έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για θρομ-
βωτικό επεισόδιο.

για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της ΑΤ απαι-
τείται συνδυασμός απεικονιστικών μεθόδων. η αγγειο-
γραφία αποτελεί το «gold standard» στη διάγνωση της 
ΑΤ, προσφέροντας ακριβή απεικόνιση ροής στα αγγεία 
και εκτίμηση του κινδύνου για ισχαιμία. ώστόσο απο-
τελεί μια επεμβατική μέθοδο με έκθεση του ασθενούς 

σε ακτινοβολία που δεν προσφέρει πληροφορίες για το 
αγγειακό τοίχωμα. Αντίθετα, η MRA (μαγνητική αγγει-
ογραφία) προσφέρει επιπλέον πληροφορίες για το αγ-
γειακό τοίχωμα. Το υπερηχογράφημα είναι χρήσιμο για 
την έγκαιρη διάγνωση της ΑΤ και σύγκριση με την αγγει-
ογραφία έχει δείξει συμφωνία από 95% εως 97% στα ευ-
ρύματα. η Fluorodeoxyglucose PeT είναι μια μέθοδος η 
οποία χρησιμοποιεί τον αυξημένο μεταβολισμό γλυκό-
ζης στα κύτταρα της φλεγμονής. θεωρείται πιθανή μελ-
λοντική μέθοδος για screening νωρίς στη νόσο, όμως 
έχει σοβαρούς περιορισμούς, όπως ότι αναδεικνύει ευ-
ρύματα μη ειδικά για αγγειίτιδα και δεν αναδεικνύει βλά-
βες στο τοίχωμα ή διαταραχές στη ροή.

Σε υποψία ΑΤ κάποια πιο κοινά νοσήματα πρέπει να 
ληφθούν υπ’ όψιν. Στη διαφορική διάγνωση για την ΑΤ 
περιλαμβάνονται η στένωση ισθμού αορτής, η γιγα-
ντοκυτταρική αρτηρίτιδα, η οζώδης πολυαρτηρίτιδα, 
άλλες αγγειίτιδες, όπως π.χ. η Αδαμαντιάδη-Behcet, η 
ν. Kawasaki, δευτεροπαθείς αγγειίτιδες, π.χ. από ΣΕΛ, 
σαρκοείδωση και λοιμώδης αορτίτιδα (ΤΒ, σύφιλη, 
Staphylococcus aureus). Έχει βρεθεί κάποια συσχέτι-
ση της ΑΤ με τη φυματίωση, ειδικά στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες. πρόκειται για μια συσχέτιση ασαφούς φύσης 
και θεωρείται πιθανό η ενεργός ΤΒ να «διαιωνίζει» την 
ΑΤ μέσω ενός μηχανισμού «μίμησης» σε μοριακό επίπε-
δο. Ενώ έχει καταγραφεί ενεργός φυματίωση μέχρι και 
στο 20% των ασθενών με ΑΤ, η ενεργότητα της ΑΤ μετά 
τη χορήγηση αντιφυματικής αγωγής δεν επηρεάστηκε. 

Τα γλυκοκορτικοειδή αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο στην αντιμετώπιση της ΑΤ. Επιτυγχάνουν ύφεση 
στο 60% των ασθενών σε οξεία φάση, αλλά το 40% των 
ασθενών υποτροπιάζει στη σταδιακή μείωση. Χορηγεί-
ται πρεδνιζολόνη σε δόση 1-2mg/kg/ημέρα per os, ενώ 
σε υποτροπές μπορεί να χορηγηθεί και μεθυλπρεδνιζό-
λη ενδοφλεβίως σε ώσεις. Άλλοι παράγοντες που χρη-

Εικόνα 1. CT Αγγειογραφία κοιλίας. Σημαντική πάχυνση του τοιχώματος της κοιλιακής αορτής και στένωση του αυλού της κάτω από 
την έκφυση της κοιλιακής αρτηρίας μέχρι επίπεδο 1,7 εκ. περίπου κάτω από αυτό της έκφυσης της αριστερής νεφρικής αρτηρίας. Το 
συνολικό μήκος της στένωσης είναι 6 εκ., με μέγιστη στένωση στο επίπεδο της έκφυσης των νεφρικών αρτηριών (50%-60%). Μεγάλου 
βαθμού στένωση της άνω μεσεντερίου. Η αριστερή νεφρική αρτηρία παρουσιάζει στένωση >70% και η δεξιά >80%

Εικόνα 2. CT Αγγειογραφία κοιλίας
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σιμοποιούνται συνδυαστικά είναι κυκλοφωσφαμίδη, 
infliximab, μεθοτρεξάτη και mycophenolate mofetil. 
Χειρουργική αντιμετώπιση συνηθέστερα χρήζουν οι 
ασθενείς με στένωση των νεφρικών αρτηριών, οπότε 
και συνήθως διενεργείται διαδερμική αγγειοπλαστική 
με μπαλόνι ή stent.

η ΑΤ πρόκειται για χρόνια νόσο, με πολλές υποτρο-
πές, της οποίας η συνολική πρόγνωση σχετίζεται κυρί-
ως με τον βαθμό βλάβης στα αγγεία και τα τελικά όρ-
γανα. η 15ετής επιβίωση μπορεί να φθάσει το 95%, αν 
και τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτό μπορεί να ποικίλει. 
Συχνότερες αιτίες θανάτου είναι η ρήξη ανευρύσματος, 
το ισχαιμικό ΑΕΕ, η καρδιακή ανεπάρκεια και η νεφρι-
κή ανεπάρκεια.

Συμπερασματικά, η ΑΤ σε παιδιά και εφήβους είναι 
μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή νόσος. θα πρέπει 
να τίθεται η υποψία για τη διάγνωση σε παιδιά που πα-
ρουσιάζουν υπέρταση, εμπύρετο, απώλεια βάρους και 
εμέτους. η έγκαιρη διάγνωση επιβάλλεται για την κα-
λύτερη δυνατή έκβαση. Σε κάθε παιδί με υποψία ΑΤ 
απαιτείται λεπτομερής διαγνωστική προσέγγιση προς 
αποκλεισμό άλλων παθήσεων και επιβεβαίωση της δι-
άγνωσης. οι κλασικοί δείκτες φλεγμονής έχουν περι-
ορισμένη ευαισθησία. η αγγειογραφία παραμένει το 
«gold standard» για τη διάγνωση της ΑΤ. Τα κορτικο-
στεροειδή αποτελούν τη θεραπεία πρώτης γραμμής 
και συχνά συνδυάζονται με άλλους ανοσορυθμιστι-
κούς παράγοντες. 

Key words:  takayasu; arteritis; hypertension

Takayasu arteritis is an idiopathic vasculitis of the aor-
ta and its major branches. it is a rare disease that can 
potentially be life-threatening. This is a case report 
of a 12-year old girl presenting with hypertension, 
seizures and acute renal failure. imaging studies re-
vealed significant stenosis of the abdominal aorta, 
the superior mesenteric artery and both the renal 
arteries. The right kidney was already nonfunctional 
on presentation. Our patient was treated with cor-

ticosteroids, cyclophosphamide and antihyperten-
sive medications, but due to insufficient response 
she underwent angioplasty of the aorta and the left 
renal artery.

in conclusion, despite the fact that AT is a rare dis-
ease, it should be suspected in children presenting 
with hypertension, fever, weight loss and vomiting. 
Prompt diagnosis is essential for the best possible 
outcome.
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Takayasu Arteritis: Case Report 

Krystallia Valsamidi, Eirini Orfanou
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Η αιμοσφαιρίνη του προώρου  
μετά την έξοδο από τη μονάδα νεογνών

Άννα-Βενετία Σκιαθίτου
Μονάδα νεογνών, Α’  παιδιατρική  Κλινική πανεπιστημίου Αθηνών, νοσοκομείο παίδων «Αγία Σοφία»

υπεύθυνη επικοινωνίας
Άννα-Βενετία σκιαθίτου
Θηβών & λεβαδείας, αθήνα, 11527, τηλ. 213 2013-517

Η πτώση της αιμοσφαιρίνης μετά τη γέννηση, λόγω 
καλύτερης οξυγόνωσης των ιστών και μειωμένης 
ερυθροποίησης, είναι γνωστή ως φυσιολογική 
αναιμία της βρεφικής ηλικίας. Η αναιμία αυτή είναι 
πιο έκδηλη στα πρόωρα νεογνά και περισσότερο 
γνωστή ως αναιμία της προωρότητας (ατπ). Η ατπ 
είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας και συνήθως 
αντιμετωπίζεται με μεταγγίσεις. προσπάθειες γίνο-
νται με στόχο τον περιορισμό της εκδήλωσης της 
ατπ και συνεπώς την ανάγκη μεταγγίσεων, οι οποί-
ες, αν και ασφαλέστερες τα τελευταία χρόνια, εξα-
κολουθούν να κρύβουν κινδύνους. 

τα αποθέματα σιδήρου των προώρων είναι χα-
μηλότερα συγκριτικά με εκείνα των τελειόμηνων 
νεογνών. τα πρόωρα νεογνά παρουσιάζουν ακό-
μη μεγαλύτερη εξάντληση των αποθεμάτων σιδή-
ρου λόγω των αναπόφευκτων απωλειών αίματος 
που υφίστανται κατά τη νοσηλεία τους στις μο-

νάδες και του ταχύτερου ρυθμού αύξησής τους. 
Η σιδηροπενία έχει συσχετισθεί με πλημμελή αύ-
ξηση και δυσμενή νευροαναπτυξιακή εξέλιξη. Για 
την αποφυγή της σιδηροπενίας και της σιδηρο-
πενικής αναιμίας, συμπληρωματική χορήγηση σι-
δήρου συστήνεται στα πρόωρα νεογνά μέχρι τον 
6ο-12ο μήνα της ζωής. προσοχή θα πρέπει να δί-
νεται στην υπερφόρτωση σιδήρου, στην οποία 
πιο ευάλωτα είναι τα πρόωρα νεογνά που έλα-
βαν πολλαπλές μεταγγίσεις. Η υπερφόρτωση σι-
δήρου έχει συσχετισθεί με ανεπιθύμητες ενέργει-
ες (κακή νευροανάπτυξη, ευπάθεια σε λοιμώξεις 
αναπνευστικού) κυρίως μέσω οξειδωτικού stress. 
Για να εκτιμηθεί η επάρκεια του σιδήρου ή η υπερ-
φόρτωση χρησιμοποιούνται βιοδείκτες. επιπλέον 
της αιμοσφαιρίνης, προτείνεται η χρήση συνδυα-
σμού βιοδεικτών (sF, cHr, Tfr1) για την ανίχνευση 
της σιδηροπενικής αναιμίας. 

π
ερ

ιλ
Η

Ψ
Η

λεξεις ευρετήριου: αναιμία, νεογνό, προωρότητα, σιδηροπενία

Η ανά τον κόσμο πτώση της αιμοσφαιρίνης μετά τη 
γέννηση, με το «ναδίρ» της να σημειώνεται περί 
την 8η εβδομάδα της ζωής, είναι γνωστή ως «αναι-

μία της βρεφικής ηλικίας», και, εν πολλοίς, επαρκώς 
ανεκτή στα τελειόμηνα βρέφη. Σε ό,τι αφορά όμως τα 
πρόωρα νεογνά, τα οποία διαθέτουν μικρότερο βαθ-

μό ωριμότητας συγκριτικά με τα τελειόμηνα, η αναι-
μία αυτή είναι πλέον έκδηλη και γνωστότερη με τον 
όρο Αναιμία της προωρότητας. για πρώτη φορά την 
περιέγραψε ο Schulman το 1954. πολλοί, και οι περισ-
σότεροι εύλογοι, είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν 
στην εμφάνισή της.
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Αμέσως μετά τη γέννηση, το νεογνό αφήνοντας το 
σχετικά υποξικό ενδομήτριο περιβάλλον του, καλείται 
να προσαρμοστεί στη βελτιωμένη οξυγόνωση της εξω-
μήτριας ζωής. η έναρξη της αναπνοής και η αυτόματη 
σύγκλειση του αρτηριακού πόρου αυξάνουν την οξυγό-
νωση των ιστών και μειώνουν τα επίπεδα της Ερυθρο-
ποιητίνης (epo). η epo δεν διέρχεται τον πλακούντα και 
η παραγωγή της, που ρυθμίζεται από τον μεταγραφικό 
παράγοντα HiF-1 (Hypoxia inducible Factor-1), εντοπί-
ζεται κυρίως στο εμβρυϊκό ήπαρ. η ευαισθησία του εμ-
βρυϊκού ήπατος στην υποξία είναι μικρή και επομένως η 
παραγωγή epo περιορισμένη, προφυλάσσοντας το έμ-
βρυο από την υπεργλοιότητα της πολυερυθραιμίας. Το 
τελευταίο 3μηνο της κύησης την παραγωγή epo ανα-
λαμβάνουν οι νεφροί. Καθώς η μετάθεση από την ηπατι-
κή στη νεφρική παραγωγή ολοκληρώνεται μετά το τέλος 
της τελειόμηνης κύησης, τα πρόωρα νεογνά εξακολου-
θούν να βασίζονται στο ήπαρ, που όμως παράγει μόνο 
10% epo συγκριτικά με τους νεφρούς, στον ίδιο βαθ-
μό υποξίας.

Άλλοι παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση 
Αναιμίας της προωρότητας είναι:

  η δυσανάλογα ταχεία αύξηση της μάζας του σώματος 
του νεογνού συγκριτικά με τον ρυθμό αιμοποίησης.
  η βραχύτερη διάρκεια ζωής των ερυθροκυττάρων 
(70-90 ημέρες έναντι 120 στον ενήλικα).
  οι πολλαπλές φλεβοκεντήσεις και αιμοληψίες στις 
οποίες υποβάλλονται τα πρόωρα νεογνά στο πλαί-
σιο παρακολούθησης και αντιμετώπισης των ποικί-
λων προβλημάτων που παρουσιάζουν. η αφαιρούμε-
νη ποσότητα αίματος υπολογίζεται σε 0,8-3,1ml/kg/d 
κατά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής, μεταφραζόμε-

νη σε 30%-300% του όγκου αίματος κατά τη γέννηση. 
η Αναιμία της προωρότητας είναι η πιο συχνή αναιμία 

της νεογνικής περιόδου. Είναι ορθόχρωμη-ορθοκυττα-
ρική αναιμία που χαρακτηρίζεται από χαμηλό αριθμό δι-
κτυοερυθροκυττάρων. Μπορεί να είναι είτε ασυμπτω-
ματική είτε συμπτωματική (ταχυκαρδία, νωθρότητα, 
άπνοια, μειωμένη λήψη τροφής, χαμηλή πρόσληψη βά-
ρους). παρατείνεται έως και 12 εβδομάδες μετά τη γέν-
νηση και σε πολλά πρόωρα βρέφη αποκαθίσταται τον 
3ο-6ο μήνα της ζωής (Πίνακας 1). Αν και η παθοφυσι-
ολογία της έχει διεξοδικά μελετηθεί, πλήρης ομοφωνία 
δεν έχει υπάρξει ως προς τον χρόνο και τις μεθόδους 
ιατρικής παρέμβασης, εάν και όταν χρειάζεται. Συνή-
θη πρακτική για την αντιμετώπισή της αποτελεί η χο-
ρήγηση μεταγγίσεων, οι οποίες, παρ’ ότι ασφαλέστερες 
τα τελευταία χρόνια1, εξακολουθούν να κρύβουν κιν-
δύνους (Πίνακας 2). Επιχειρούνται οι ακόλουθες πρα-
κτικές που στοχεύουν στον περιορισμό της εκδήλωσης 
της αναιμίας των προώρων (και της ανάγκης πολλαπλών 
μεταγγίσεων)2: 

  Καθυστέρηση απολίνωσης ομφαλίου λώρου: Εφικτή 
σε πρόωρα νεογνά χωρίς άμεση ανάγκη ανάνηψης.
  Άμελξη ομφάλιου λώρου (ο ομφάλιος λώρος περιέχει 
~50% του συνολικού όγκου αίματος στα πρόωρα και 
~25% στα τελειόμηνα). 
  Αυτόλογη μετάγγιση ολικού ομφάλιου αίματος τις 
πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση3.
  περιορισμός στο ελάχιστο απαιτούμενο και ομαδοποί-
ηση των αιμοληψιών.
  Μεγαλύτερος όγκος μετάγγισης 20 ml/kg, εφόσον δεν 
διαταράσσεται η καρδιοαναπνευστική ισορροπία του 
πρόωρου νεογνού.

Πίνακας 1.   ΕπιπΕδΑ HB (G/DL) πΡοώΡών ΤιΣ πΡώΤΕΣ 16 ΕΒδοΜΑδΕΣ ΖώηΣ

ηλικία (εβδομάδες) Βγ 1.000-1.500g Βγ 1.501-2.000g

2  16,3 (11,7-18,4)  16,8 (11,8-19,6)

4  10,9 (8,7-15,2)  11,5 (8,2-15,0)

8  8,8 (7,1-11,5)  9,4 (8,0-11,4)

12  9,8 (8,9-11,2)  10,2 (9,3-11,8)

16  11,3 (9,1-13,1)  11,3 (9,1-13,1)

Lundstrom U, Siimes MA, Dallman PR. J Pediatr 1977;91:882-886
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  Μη επεμβατική παρακολούθηση CO2 και Χολερυθρί-
νης ορού (non invasive CO2 & Bil monitoring).
  Μικροαναλυτικές τεχνικές (point-of-care testing).
  Χορήγηση epo: δεν χρησιμοποιείται πλέον ευρέως για 
την αναιμία της προωρότητας καθ’ όσον δεν μειώνει 
τελικά τον αριθμό των μεταγγίσεων και επιπλέον έχει 
συσχετισθεί με την εμφάνιση αμφιβληστροειδοπάθει-
ας της προωρότητας. προτείνεται σε γονείς που δεν 
συγκατατίθενται σε μεταγγίσεις προϊόντων αίματος.
  Σίδηρος: δεν περιορίζει τον αριθμό των μεταγγίσεων 
στα πρόωρα νεογνά. Μακροπρόθεσμα, όμως, βελτι-
ώνει τις αιματολογικές παραμέτρους του βρέφους και 
προλαμβάνει τη σιδηροπενική αναιμία.
Είναι γνωστό ότι τα πρόωρα νεογνά γεννιούνται με χα-

μηλότερα αποθέματα σιδήρου συγκριτικά με τα τελει-
όμηνα4. Υπολογίζεται ότι 25%-80% των προώρων πα-
ρουσιάζουν σιδηροπενία κατά τη βρεφική ηλικία5. Το 
έμβρυο προσπορίζεται τη μεγαλύτερη ποσότητα σιδή-
ρου (80%), που φθάνει τα 75 mg/kg σωματικού βάρους, 
από την ενεργητική μεταφορά σιδήρου από τη μητρι-
κή στην εμβρυϊκή κυκλοφορία, διαμέσου του πλακού-
ντα, κατά το τελευταίο 3μηνο της κύησης. ο σίδηρος 
αυτός κατανέμεται στα ερυθροκύτταρα (55mg/kg), στο 
δικτυοενδοθηλιακό σύστημα στο ήπαρ (12mg/kg), και 
σε ιστούς (8mg/kg). Επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου 
για ελαττωμένη μεταφορά σιδήρου στο έμβρυο είναι η 
σοβαρή σιδηροπενία της μητέρας, η ενδομήτρια καθυ-
στέρηση της αύξησης (iuGR), ο σακχαρώδης διαβήτης 

και το κάπνισμα κατά την κύηση. οι αναπόφευκτες πολ-
λαπλές αιμοληψίες στις οποίες υπόκεινται κατά τη νοση-
λεία τους στις Μονάδες, όπως προαναφέρθηκε, σε συν-
δυασμό με τον ταχύτερο, έως και 40%, ρυθμό αύξησής 
τους συγκριτικά με τα τελειόμηνα είναι γεγονότα που 
επηρεάζουν αρνητικά το ισοζύγιο των αποθεμάτων σι-
δήρου στα πρόωρα νεογνά. Συνέπεια των ανωτέρω εί-
ναι, και παρά τις όποιες προσπάθειες καταβάλλονται, 
πολλά πρόωρα νεογνά, κατά την έξοδό τους από τη Μο-
νάδα, να παρουσιάζουν ένδεια σιδήρου. 

Σε πολλές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι η ένδεια σιδή-
ρου στα νεογνά σχετίζεται με καθυστέρηση στην αύ-
ξηση και τη μετέπειτα ομαλή νευροαναπτυξιακή εξέλι-
ξη6. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σε σταδιακή εγκατάσταση 
αρνητικού ισοζυγίου σιδήρου, τα αποθέματα σιδήρου 
του εγκεφάλου εξαντλούνται νωρίτερα από εκείνα των 
ερυθροκυττάρων7 και συνεπώς η σιδηροπενία στον ανα-
πτυσσόμενο εγκέφαλο μπορεί να προηγηθεί της εκδή-
λωσης της αναιμίας.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Αμερικανικής παιδια-
τρικής Ακαδημίας (2010), τα πρόωρα νεογνά (ηλικία κύ-
ησης <37 εβδομάδες) που σιτίζονται με μητρικό γάλα 
θα πρέπει να λαμβάνουν στοιχειακό σίδηρο σε δόση 2 
mg/kg/d από τον 1ο έως τον 12ο μήνα ζωής8. ο σίδη-
ρος μπορεί να χορηγείται είτε με τη μορφή φαρμακευ-
τικού σκευάσματος είτε μέσω εμπλουτισμένης σε σίδη-
ρο τροφής. Τα νεογνά που σιτίζονται με ειδικό γάλα για 
πρόωρα (περιεκτικότητας σε σίδηρο 14,6 mg/L) ή κοινό 

Πίνακας 2.     ΚινδΥνοι ΜΕΤΑγγιΣΕών

Μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων (ιοί, βακτήρια, παράσιτα, prions)

Ασυμβατότητα

Αλλεργικές αντιδράσεις

Καρδιαγγειακές επιπλοκές (TACO-Transfusion Associated Circulatory Overload)

ηλεκτρολυτικές διαταραχές

πνευμονική βλάβη (TRALi-Transfusion Related Acute Lung injury)

GvHD

Αυξημένος κίνδυνος νΕΚ

Επιπρόσθετο άγχος γονέων
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γάλα (περιεκτικότητας σε σίδηρο 12 mg/L) υπολογίζεται 
ότι προσλαμβάνουν περίπου 2 mg/kg σιδήρου ημερη-
σίως, υπό την προϋπόθεση ότι καταναλώνουν 150 ml/
kg γάλακτος ημερησίως. ώστόσο, παρά την κατανάλω-
ση του εμπλουτισμένου σε σίδηρο γάλακτος, 14% των 
προώρων αυτών νεογνών αναπτύσσουν σιδηροπενία 
στην ηλικία των 4-8 μηνών και πιθανώς χρειάζονται συ-
μπληρωματικό σίδηρο πέραν του προσλαμβανόμενου 
με την τροφή. 

Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, τα περισσότερα βρεφικά 
γάλατα είναι μικρότερης περιεκτικότητας σε σίδηρο (4-8 
mg/L) από τα αντίστοιχα στην Αμερική. Σύμφωνα με την 
eSPGHAN, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το ιδανικό 
επίπεδο εμπλουτισμού των βρεφικών γαλάτων, ούτε για 
το εάν ο υψηλότερος εμπλουτισμός, σε επίπεδα 10-14 
mg/L, πλεονεκτεί9. οι συστάσεις της eSPGHAN (2014) για 
τα ελλιποβαρή βρέφη με Βγ 2.000-2.500g, ανεξαρτήτως 
ηλικίας κύησης (πρόωρα, μικρά για την ηλικία κύησης ή 
τελειόμηνα), είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνουν σίδηρο 
σε δόση 1-2 mg/kg/d από την ηλικία των 2-6 εβδομάδων 
έως την ηλικία των 6 μηνών. Στα βρέφη με Βγ< 2.000g 
συνιστάται χορήγηση σιδήρου σε δόση 2-3 mg/kg/d.

Στον αντίποδα της σιδηροπενίας βρίσκεται η υπερ-

φόρτωση του πρόωρου νεογνού με σίδηρο, κυρίως ως 
απόρροια πολλαπλών μεταγγίσεων κατά την παραμονή 
του στη Μονάδα. η υπερφόρτωση με σίδηρο μπορεί να 
επιφέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως ευπάθεια σε 
λοιμώξεις και ενδεχομένως κακή νευροανάπτυξη. Αν και 
δεν έχουν πλήρως αποσαφηνισθεί, παθογενετικοί μηχα-
νισμοί που ενοχοποιούνται είναι10: 

  Το οξειδωτικό stress από παραγωγή ελεύθερων ριζών 
(αυξημένα επίπεδα υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης).
  η αλληλεπίδραση του σιδήρου με άλλα στοιχεία 
εμπλεκόμενα στη διαδικασία της αύξησης, όπως ο 
ψευδάργυρος και ο χαλκός.
  η επίδραση του πλεονάζοντος σιδήρου στο μικροβίω-
μα του εντέρου που διαταράσσει τον άξονα εντέρου - 
εγκεφάλου (με άγνωστο ακόμη μηχανισμό). 
η δοσολογία επομένως του χορηγούμενου σιδήρου 

θα πρέπει να εξατομικεύεται με βάση την τιμή της αι-
μοσφαιρίνης, αλλά και τη συγκέντρωση της φερριτίνης 
στον ορό. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση της 
φερριτίνης δεν αντιστοιχεί κατ’ ανάγκη σε υψηλά επίπε-
δα σιδήρου, αλλά ενδεχομένως:

  αντιπροσωπεύει την υπερφόρτωση σιδήρου λόγω 
προηγηθεισών μεταγγίσεων  (συγκέντρωση φερριτί-

Πίνακας 3.     ΒιοδΕιΚΤΕΣ γιΑ Τον πΡοΣδιοΡιΣΜο Τών ΣΥνοΛιΚών ΑποθΕΜΑΤών ΣιδηΡοΥ 

Hb : Αιμοσφαιρίνη

Ht : Αιματοκρίτης

RTC: δικτυοερυθροκύτταρα

MCV: Μέσος όγκος ερυθρών

TfR 1: Υποδοχέας τρανσφερρίνης

sF: Φερριτίνη ορού

Σίδηρος ορού

sTf: Τρανσφερρίνη ορού

TiBC: Συνολική δεσμευτική ικανότητα σιδήρου

Tf Sat: Κορεσμός τρανσφερρίνης

CHr: Συγκέντρωση Hb δικτυοερυθροκυττάρων

Εψιδίνη
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νης > 1.000μg/L σε πολλαπλές μεταγγίσεις),
  υποδηλώνει πρόσφατη λοίμωξη (γνωστή η δράση της 
ως πρωτεΐνης οξείας φάσεως),
  αντικατοπτρίζει νεογνική αιμοχρωμάτωση (συγκέ-
ντρωση φερριτίνης >381μg/L - 95η εκατοστιαία θέση).
για την εκτίμηση των συνολικών αποθεμάτων σιδή-

ρου χρησιμεύουν διάφοροι βιοδείκτες (Πίνακας 3). 
πολλοί από αυτούς είναι διαφορετικοί στα νεογνά συ-
γκριτικά με τις μεγαλύτερες ηλικίες, αντανακλώντας τη 
μοναδική φυσιολογία του ενδομήτριου περιβάλλοντος 
και τις ακόλουθες αλλαγές της ομοιόστασης του σιδή-
ρου κατά τους πρώτους μήνες της ζωής. Αν και κανείς 
μόνος του δεν επαρκεί για να αποτυπώσει την κατάστα-
ση του σιδήρου, ο συνδυασμός τους μπορεί να προσ-
διορίσει τη σιδηροπενία ή την υπερφόρτωση σιδήρου 
στα διαμερίσματα του σώματος (Πίνακας 4). για τη διά-
γνωση της σιδηροπενίας πιο αντιπροσωπευτικοί δείκτες 
είναι η φερριτίνη ορού (sF), η αιμοσφαιρίνη των δικτυ-
οερυθροκυττάρων (CHr) και ο υποδοχέας της τραν-
σφερρίνης (TfR1). 

η φερριτίνη είναι ο κύριος δείκτης αποθεμάτων σιδή-
ρου και εύχρηστη στην κλινική πράξη. Επειδή, όμως, αυ-
ξάνει σε φλεγμονώδεις καταστάσεις (ως πρωτεΐνη οξεί-
ας φάσης), θα πρέπει να συνδυάζεται με ταυτόχρονη 
μέτρηση της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης προκειμένου να 
αποκλεισθεί το ενδεχόμενο υποκείμενης φλεγμονής. η 
CHr και ο TfR1 δεν επηρεάζονται από τη φλεγμονή, είναι 
περιορισμένη, όμως, η χρήση τους και επιπλέον για τον 
TfR1 δεν υπάρχουν τιμές αναφοράς για βρέφη. 

Έλεγχος της αιμοσφαιρίνης (με ταυτόχρονη μέτρηση 

των δικτυοερυθροκυττάρων) στο πρόωρο νεογνό προ-
τείνεται να γίνεται κατά την έξοδό του από την Μονάδα 
ή στην ηλικία των 2 μηνών. Επιθυμητό είναι να διατηρεί 
επίπεδα αιμοσφαιρίνης, αν όχι εντός των αναμενόμενων 
για την ηλικία του ορίων, οπωσδήποτε όμως υψηλότε-
ρα εκείνων που υπαγορεύουν την ανάγκη μετάγγισης. 
Τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης που καθορίζουν την απόφα-
ση για χορήγηση μετάγγισης έχουν αποτελέσει αντικεί-
μενο πολλών μελετών χωρίς να έχει υπάρξει απόλυτη 
συμφωνία. οι περισσότερες μελέτες, πάντως, συγκλί-
νουν στο γεγονός ότι μετά την 3η εβδομάδα ζωής, το 
καρδιοαναπνευστικά σταθερό, πρόωρο νεογνό θα χρει-
αστεί μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών σε επίπεδα 
αιμοσφαιρίνης <7-7,5 g/dl. 

η Αμερικανική παιδιατρική Ακαδημία προτείνει έλεγ-
χο αναιμίας σε όλα τα βρέφη στην ηλικία των 12 μη-
νών. Σε περιπτώσεις όμως όπου συνηγορούν παράγο-
ντες κινδύνου (προωρότητα, χαμηλό βάρος γέννησης, 
πλημμελής ρυθμός αύξησης, σίτιση με γάλα ή άλλες 
τροφές μη εμπλουτισμένες σε σίδηρο, χαμηλό κοινω-
νικοοικονομικό επίπεδο), ο χρόνος του ελέγχου εξατο-
μικεύεται και μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε ηλικία. 
για την ανίχνευση συνυπάρχουσας σιδηροπενίας, στις 
περιπτώσεις που διαπιστώνεται χαμηλή αιμοσφαιρίνη 
(<11g/dl) στην ηλικία των 12 μηνών προτείνεται επιπρό-
σθετος έλεγχος, είτε με τον συνδυασμό φερριτίνης και 
C-αντιδρώσας πρωτεΐνης είτε με μέτρηση των επιπέδων 
της αιμοσφαιρίνης των δικτυοερυθροκυττάρων (CHr). 
η Αμερικανική παιδιατρική Ακαδημία (AAP), η παγκό-
σμια οργάνωση Υγείας (WHO) και η ΕSPGHAN υποστη-

Πίνακας 4.      ΣΥνδΥΑΣΜοι ΒιοδΕιΚΤών γιΑ Τον πΡοΣδιοΡιΣΜο Τών ΣΥνοΛιΚών ΑποθΕΜΑΤών ΣιδηΡοΥ8 

παράμετρος Σιδηροπενία Σιδηροπενική αναιμία Υπερφόρτωση

 sF

 Tf Sat

TfR 1

 CHr κφ

 Hb κφ κφ

 MCV κφ κφ
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ρίζουν τη χρήση του TfR1 εφόσον ορισθούν φυσιολογι-
κές τιμές για βρέφη.

Συνοψίζοντας, η Αναιμία της προωρότητας αποτελεί 
αναπόφευκτο επακόλουθο της πρώιμης έλευσης των 
προώρων νεογνών στην εξωμήτρια ζωή. περιορίζο-

ντας τις απώλειες του αίματός τους, αναπληρώνοντας τις 
απώλειες με καίρια χορήγηση μεταγγίσεων και υποστη-
ρίζοντας κατάλληλα τη σιδηροπενία τους, εξασφαλίζε-
ται σ’ αυτά τα νεογνά ομαλότερη προσαρμογή στην εξω-
μήτρια ζωή και καλύτερη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη.  

The decrease in hemoglobin soon after birth, due 
to better tissue oxygenation and reduced erythro-
poiesis, is called physiologic infantile anemia. This 
anemia is more profound in premature neonates 
and is known as Anemia of Prematurity (AoP). it is 
of multifactorial origin and is usually treated with 
blood transfusions. Efforts are made goaling to 
the limitation of the AoP and thus, the need for 
transfusions which, although much safer the last 
years, still hide risks. 

iron storages of preterms are lower compared 
with those of term neonates. Preterm neonates 
become even more iron depleted mainly due to 
inevitable blood losses during hospitalization in 
the nicUs and their rapid growth rate. iron de-

ficiency has been related with poor growth and 
impaired neurodevelopment. To avoid iron defi-
ciency and iron deficiency anemia, supplemental 
iron is recommended for preterm neonates until 
6th-12th month of life. However, caution should 
be held for iron overload in which, most suscep-
tible are preterms who received multiple blood 
transfusions. Excess in iron has been related with 
adverse effects (abnormal neurodevelopment, 
higher rate of respiratory tract infections) mostly 
because of oxidative stress. biomarkers are used 
to characterize the total body iron status. Apart 
from hemoglobin, a combination of biomarkers 
(sF, cHr, Tfr1) is suggested to identify iron defi-
ciency anemia. 

A
bs
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A

c
T

The hemoglobin of the preterm infant after discharge from the Neonatal Unit 

Anna-Venetia Skiathitou

Key words:   anemia; neonate; prematurity; iron deficiency
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 Εκτεταμένο νεογνικό screening: Ναι ή οχι
Αναστασία Σκούμα

παιδίατρος με ειδικό ενδιαφέρον στις Ενδογενείς διαταραχές του Μεταβολισμού, Επιμελήτρια 
Α, Α’ παιδιατρική Κλινική πανεπιστημίου Αθηνών, ν. παίδων «Αγία Σοφία»

υπεύθυνη επικοινωνίας
αναστασία σκούμα
E-mail: anskoum@med.uoa.gr

τα νεογνικό screening στηρίχτηκε στην ιδέα ανα-
γνώρισης νεογνών πασχόντων από σοβαρές ασθέ-
νειες που είναι σχετικά συχνές, επιδέχονται θερα-
πεία και δύνανται να είναι ελεγχόμενες. Η επιλογή 
τους βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια (κριτήρια 
Wilson and jugner) που υιοθετήθηκαν το 1968 από 
το παγκόσμιο οργανισμό υγείας και συμπληρώθη-
καν με άλλα το 2008 και το 2011.

την τελευταία δεκαετία σε αρκετές χώρες, τόσο 
της ευρώπης όσο και της αμερικής, το νεογνικό 
screening επεκτείνεται ταχύτατα και η τεχνολο-
γία που βασίζεται είναι η διαδοχική φασματομε-
τρία μάζας, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται το 1990, 
εξελίχθηκε τις επόμενες δεκαετίες και επέτρεψε τη 
μέτρηση αρκετών μεταβολιτών από μια ξηρή στα-
γόνα αίματος, ενώ η εφαρμογή του έχει πολλές θετι-

κές επιπτώσεις, αλλά και αρκετές δυσκολίες.
 τα εθνικά προγράμματα ανίχνευσης διαφέρουν με-
ταξύ των χωρών, τόσο της ευρώπης όσο και της αμε-
ρικής, όχι μόνο στον αριθμό νοσημάτων που περι-
λαμβάνουν, αλλά και στις συστάσεις για τον χρόνο 
λήψης του δείγματος. στην ευρώπη γίνονται προ-
σπάθειες εναρμόνισης των προγραμμάτων νεογνι-
κού screening με τη δημιουργία ειδικής επιτροπής.

στην ελλάδα, το νεογνικό screening προσφέρεται 
σε εθνικό επίπεδο από το ινστιτούτο υγείας του παι-
διού, αλλά την τελευταία δεκαετία έχει επεκταθεί και 
σε άλλα νοσήματα μετά την ίδρυση ιδιωτικών εργα-
στηρίων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη θέσπι-
ση κανόνων που θα είναι κοινά αποδεκτοί από τους 
επιστήμονες που ασχολούνται με το εκτεταμένο νε-
ογνικό screening.
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λεξεις ευρετήριου: εκτεταμένο νεογνικό screening, κριτήρια wilson και Jugner, 
Διαδοχική Φασματομετρία Μάζας, ινστιτούτο υγείας του Παιδιού,

 ευρωπαϊκή επιτροπή νεογνικού screening

M ία από τις προόδους της ιατρικής επιστήμης, και 
ιδιαίτερα του τομέα των ενδογενών διαταραχών 
του Μεταβολισμού, ήταν η ανακάλυψη και η εξέ-

λιξη βιοχημικών τεχνικών που συντέλεσαν στην εξέλι-
ξη του νεογνικού screening. Στηρίχτηκε στην ιδέα ανα-
γνώρισης νεογνών πασχόντων από σοβαρές ασθένειες 
που είναι σχετικά συχνές, επιδέχονται θεραπεία και δύ-
νανται να είναι ελεγχόμενες.

To 1968 υιοθετήθηκαν από τον παγκόσμιο οργανι-
σμό Υγείας συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πλη-
ρούν τα νοσήματα που θα περιλαμβάνονται στο νεογνι-
κό screening (Wilson and jugner) (Πίνακας 1)1.Το εθνικό 
πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου των νεογνών άρχισε 
στη χώρα μας το 1974 πιλοτικά για τη νόσο φαινυλοκε-
τονουρία (PKu), συμπληρώθηκε σταδιακά με τη μέτρη-
ση της δραστικότητας του ενζύμου Αφυδρογονάση της 
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6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD), τον έλεγχο του συγγε-
νούς υποθυρεοειδισμού και τη γαλακτοζαιμία (Πίνακας 
2). Χρηματοδοτείται από το υπουργείο Υγείας, διατρο-
φής και Άθλησης και προσφέρεται δωρεάν στα νεογνά. 
Στηρίζεται στη μέτρηση συγκεκριμένων ουσιών, όπως 
αναγράφονται στο πίνακα 2, σε αποξηραμένες σταγό-
νες αίματος που λαμβάνονται διά σκαριφισμού από την 
πτέρνα των νεογέννητων την ημέρα που φεύγουν από 
τη μαιευτική μονάδα (3η με 4η ημέρα ζωής), σύμφω-
να με τις οδηγίες που αποστέλλονται από το ινστιτούτο 
Υγείας του παιδιού (ιΥπ). Σε πρόωρα και άρρωστα νεο-
γνά, τα οποία έχουν παρατεταμένη παραμονή σε Μονά-
δα Εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕνν), η αιμοληψία 
πραγματοποιείται μεταξύ 5ης και 7ης ημέρας ζωής (ανε-
ξάρτητα από τη διάρκεια κύησης, λήψης γάλακτος ή συ-
νοδού παθολογίας) και η ίδια εξέταση επαναλαμβάνεται 
μια εβδομάδα αργότερα (περίπου 14η ημέρα ζωής) και 
επίσης πριν το νεογνό φύγει από την εντατική μονάδα2.
Την τελευταία δεκαετία σε αρκετές χώρες, τόσο της Ευ-
ρώπης όσο και της Αμερικής, το νεογνικό screening επε-
κτείνεται ταχύτατα και αυτό οφείλεται σε διαφορετικούς 
λόγους, όπως η ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη, η πίεση 
κοινωνικών ομάδων (π.χ. ομάδων ασθενών με σπάνια 
νοσήματα) και η είσοδος στην αγορά μεγάλων ιδιωτι-
κών εργαστηρίων που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με 
το νεογνικό screening.

η τεχνολογία στην οποία βασίζεται το εκτεταμένο νεο-
γνικό screening είναι η διαδοχική φασματομετρία μάζας 
(tandem MS/MS spectrometry). Άρχισε να εφαρμόζεται 
το 1990, εξελίχθηκε τις επόμενες δεκαετίες και επέτρε-
ψε τη μέτρηση αρκετών μεταβολιτών από μια ξηρή στα-
γόνα αίματος (blood spot)3. 

Το 2008 και το 2011 στα αρχικά κριτήρια προσετέθη-
σαν και άλλα που αφορούσαν την αποτελεσματικότη-
τα, την εξασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση 
των προγραμμάτων ανίχνευσης4. Στην Ελλάδα προσφέ-
ρεται από τις ιδιωτικές μαιευτικές κλινικές, σε συνεργα-
σία με εργαστήρια στον ιδιωτικό τομέα, η δυνατότητα 
πραγματοποίησης εκτεταμένου νεογνικού screening 
νοσημάτων που αφορούν Ενδογενείς διαταραχές του 
Μεταβολισμού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλη-
ματισμοί στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και στους 
γονείς, σχετικά με την αναγκαιότητά του.

Τα εθνικά προγράμματα ανίχνευσης διαφέρουν με-
ταξύ των χωρών, τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερι-
κής, όχι μόνο στον αριθμό νοσημάτων που περιλαμβά-
νουν (εικόνα 1) αλλά και στις συστάσεις για τον χρόνο 
λήψης του δείγματος, όπως π.χ. στην Αμερική είναι 
στις 24 ώρες, στη γερμανία στις 48 με 72 ώρες, ενώ 
στο ηνωμένο Βασίλειο στις 120 ώρες5. Στη βιβλιογρα-
φία έχουν δημοσιευθεί αρκετές μελέτες μέχρι σήμερα 
που τονίζουν τα σημαντικά αποτελέσματα του εκτετα-

Πίνακας 1.     ΚΡιΤηΡιΑ WiLSON AND juGNeR (WHO 1968)

η ασθένεια που ανιχνεύεται πρέπει να είναι σημαντικό πρόβλημα υγείας

πρέπει να υπάρχει αποδεκτή θεραπεία στους ασθενείς με αναγνωρίσιμη νόσο

Τα μέσα για τη διάγνωση και θεραπεία να είναι διαθέσιμα στον πληθυσμό

πρέπει να υπάρχει συμπτωματολογία αναγνωρίσιμη είτε στην αρχή είτε αργότερα στην εξέλιξη της νόσου

πρέπει να υπάρχει κατάλληλο test 

Το test να είναι αποδεκτό από τον πληθυσμό

H φυσική ιστορία της νόσου μέχρι την πλήρη εκδήλωσή της να είναι αρκετά κατανοητή

πρέπει να υπάρχει συμφωνία ως προς το ποιος αναλαμβάνει τη θεραπεία των ασθενών

Το κόστος αναγνώρισης παθολογικών περιπτώσεων (συμπεριλαμβανομένων της διάγνωσης και της θεραπείας) πρέπει να 
είναι οικονομικά ισορροπημένο σε σχέση με τα συνολικά έξοδα της ιατρικής θεραπείας

Εξασφάλιση της συνέχειας στην ανίχνευση νέων περιπτώσεων της νόσου
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μένου νεογνικού screening τόσο στην Ευρώπη όσο και 
σε άλλες χώρες του κόσμου. δεκαεπτά κέντρα έχουν 
δημοσιεύσει δεδομένα από την εμπειρία τους από 
την εφαρμογή της διαδοχικής φασματομετρίας μάζας 
(tanden MS/MS) σχετικά με τα νοσήματα που προσπα-
θούν να ανιχνεύσουν. Αυτές προέρχονται από 5 κέντρα 
στην Ευρώπη, 5 στη Βόρεια Αμερική, 2 από Αυστραλία 
και Ασία, 4 από την Ανατολική Ασία και 1 από τη Μέση 
Ανατολή. Από αυτές παρατηρείται σχετική ταύτιση σε 
σχέση με την επιλογή των ασθενειών που περιλαμβά-
νονται στο πρόγραμμα ανίχνευσής τους. Στα περισσό-
τερα κέντρα τα νοσήματα που περιλαμβάνονται είναι 
η διαταραχή της οξείδωσης της Μέσης Αλύσου των 
Λιπαρών οξέων, η MSuD, η γλουταρική οξυουρία τύ-

που ι, η ομοκυστινουρία, η ισοβαλερική οξυαιμία ή 
οξυουρία και η διαταραχή της οξείδωσης της μακράς 
Αλύσου Λιπαρών οξέων6.Στην Αυστραλία, σε μελέτη 
που αφορούσε 2 εκατομμύρια νεογνά που είχαν υπο-
βληθεί σε εκτεταμένο νεογνικό screening, το κλινικό 
αποτέλεσμα επί των ασθενών ήταν πολύ καλύτερο, με 
μειωμένο ποσοστό θανάτων και βελτιωμένη κλινική ει-
κόνα σχετικά με την εμφάνιση ψυχοκινητικών διατα-
ραχών7. Σε άλλη μελέτη στη γερμανία, οι ασθενείς με 
προσυμπτωματική διάγνωση των μεταβολικών νοση-
μάτων που περιλαμβάνονταν στο εκτεταμένο νεογνικό 
screening παρουσίασαν παρόμοια καλή κλινική εικόνα 
και νοητική εξέλιξη όπως και αυτών με PKu8. η εφαρ-
μογή του εκτεταμένου νεογνικού screening σε πολλές 
χώρες εμφανίζει σημαντικές δυσκολίες και μειονεκτή-
ματα. Τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να 
εμποδίσουν τη διάγνωση σημαντικών μεταβολικών νο-
σημάτων, όπως η ομοκυστινουρία, η Τυροσιναιμία τύ-
που ι και η γλουταρική οξυουρία τύπου ι. η συχνότη-
τα όμως και των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων δεν 
είναι αμελητέα9. Στις ηπΑ, με αριθμό μεγαλύτερο από 
4 εκατομμύρια γεννήσεις τον χρόνο, περίπου 13.000 
λαμβάνουν ψευδώς θετικό αποτέλεσμα, ποσοστό που 
είναι σχετικά μεγαλύτερο από τη συχνότητα εμφάνι-
σης συγκεκριμένων νοσημάτων (0,04-1:2.400 γεννή-
σεις). Αρκετές φορές η πληροφόρηση των γονέων με 
ένα πιθανό θετικό αποτέλεσμα προκαλεί αύξηση της 
ανησυχίας τους, εμφάνιση stress, κατάθλιψης, αλλαγή 
της σχέσης γονέα - παιδιού και λανθασμένη αντίληψη 
αρρώστιας σε παιδί που έχει ανάγκη επανάληψης δι-
αγνωστικών εξετάσεων10.Υπάρχουν περιπτώσεις που, 
παρά την έγκαιρη διάγνωση, η πορεία της νόσου πα-
ραμένει αμφίβολη ή ακόμα μπορεί να μην είναι καλή, 

Πίνακας 2.  ΕθνιΚο πΡογΡΑΜΜΑ πΡοΛηπΤιΚοΥ ΕΛΕγΧοΥ νΕογνών (ιΥπ) (www.ich.gr) 

Ελεγχόμενο νόσημα Έτος έναρξης Μετρούμενη ουσία Μέθοδος

 Φαινυλοκετονουρία
(PKu)

1974 Αμινοξύ
φαινυλαλανίνη

φθοριομετρική

Έλλειψη ενζύμου G6PD 1977 Ένζυμο G6PD φθοριομετρική

Συγγενής υποθυρεοειδισμός 1979
θυρεοειδοτρόπος  

ορμόνη (TSH)
Ανοσοφθοριομετρική

γαλακτοζαιμία 
(πιλοτικά)

2006 
1992-93

γαλακτόζη χρωματομετρική

Εικόνα 1: Παραδείγματα εθνικών προγραμμάτων ανίχνευσης 
στις ευρωπαϊκές χώρες5



33

Α΄ παιδιατρική Κλινική πανεπιστημίου Αθήνων 
Δελτίο

τομοσ 66, τευχοσ 2, 2016

π.χ. σε ανεπάρκεια της ορνιθινοτρανσκαρβαμυλάσης 
(OTC) ή άλλες φορές τα νοσήματα να έχουν εκδηλωθεί 
με πολύ σοβαρή κλινική εικόνα πολύ πριν να γίνουν 
γνωστά τα αποτελέσματα του screening11. Επίσης, η 
ανακάλυψη «καλοηθών» (benign) περιπτώσεων στο 
νεογνικό screening (π.χ. ισοβαλερική οξυουρία, 3ΜCC, 
SCADD) χωρίς σοβαρή κλινική εικόνα καθιστά την ανα-
γκαιότητα της θεραπείας αμφίβολη12. για πολλές διατα-
ραχές του Μεταβολισμού που καλύπτονται μέσω του 
εκτεταμένου νεογνικού screening, η χρονική στιγμή εκ-
δήλωσης των κλινικών συμπτωμάτων, η σοβαρότητα 
αυτών και η ανάγκη έναρξης θεραπείας δεν μπορούν 
να προβλεφθούν βάσει αυτού, ενώ τα βιβλιογραφικά 
δεδομένα, δυστυχώς, δεν είναι αρκετά ως προς τη μα-
κροχρόνια πρόβλεψη των ασθενών μετά τη διάγνωση 
του νοσήματος13.Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανι-
χνευτικού ελέγχου νεογνών δεν πρέπει να εξαντλείται 
μόνο στο εργαστήριο, όπου γίνεται το screening, αλλά 
πρέπει να περιλαμβάνει την επιβεβαίωση του θετικού 
αποτελέσματος, την απόφαση για θεραπεία ή όχι από 
ειδικούς ιατρούς για Μεταβολικά νοσήματα, την επι-
λογή της κατάλληλης θεραπείας με χρήση φαρμάκων 
και δίαιτας ή την απλή παρακολούθηση του νεογνού, 
όπως και τη μακροχρόνια παρακολούθηση και την αξι-
ολόγηση της έκβασης της νόσου (ςχήμα 1 και 2). Κα-
θίσταται, λοιπόν, απαραίτητη η παραπομπή των ύπο-
πτων περιστατικών σε ιατρό με πολύ καλή γνώση των 
ενδογενών διαταραχών του Μεταβολισμού, ώστε να 

εξασφαλισθούν η σωστή διάγνωση και η παρακολού-
θηση των παιδιών αυτών.

Από οικονομικής άποψης παράγοντες που λαμβάνο-
νται υπόψη είναι τα λειτουργικά έξοδα των εργαστηρί-
ων που ασχολούνται με τον νεογνικό έλεγχο, το κόστος 
των υπηρεσιών που ασχολούνται με τη βραχυχρόνια 
αλλά και μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών, 
το κόστος της χορηγούμενης θεραπείας -διατροφικής ή 
φαρμακευτικής-, η οποία θα λαμβάνεται εφ’ όρου ζωής, 
καθώς και η κάλυψη της γενετικής συμβουλής14,15. ώς 
αντεπιχείρημα βέβαια αξίζει να λεχθεί το εύρημα με-
λετών όπου το κόστος του νεογνικού screening δεν δι-
αφέρει στατιστικώς σημαντικά από αυτό άλλων προ-
γραμμάτων πρόληψης (π.χ. των εμβολιασμών). Επίσης, 
το οικονομικό βάρος μπορεί να αντισταθμιστεί από τη 
μείωση των εξόδων λόγω του μικρότερου αριθμού των 
εισαγωγών σε νοσοκομεία που οφείλονται σε επιπλοκές 
των νοσημάτων (π.χ. υπογλυκαιμία). 

Στην Ευρώπη υπάρχει προβληματισμός σχετικά με τα 
διαφορετικά προγράμματα νεογνικού screening που 
υπάρχουν μεταξύ των χωρών και την προσπάθεια που 
πρέπει να γίνει για εναρμόνιση των πρακτικών στις δια-
φορετικές χώρες. Αναγκαία κρίνεται η συνεργασία των 
κρατών για την ανίχνευση και τη θεραπεία των σπάνιων 
παθήσεων, ενώ γίνονται προσπάθειες να καταγραφούν 
οι πρακτικές νεογνικού ανιχνευτικού ελέγχου στα ευ-
ρωπαϊκά κράτη-μέλη, αλλά και στα (πιθανά) υποψήφια 
κράτη-μέλη. γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθούν συ-

Σχήμα 1 Σχήμα 2
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στάσεις για βελτίωση και περαιτέρω επέκταση των νεο-
γνικών προγραμμάτων συνολικά σε 40 κράτη. Σε μελέτη 
που δημοσιεύθηκε το 2012 και στην οποία συμμετείχαν 
37 χώρες βρέθηκαν διαφορές ως προς την ενημέρω-
ση των γονέων σχετικά με τη διαδικασία και τα οφέλη 
του νεογνικού ελέγχου, τη συγκατάθεση για τη συμμε-
τοχή στο screening, την αποθήκευση των αποξηραμέ-
νων σταγόνων, το χρονικό διάστημα της δειγματοληψί-
ας από τη γέννηση, τον χρόνο που μεσολαβεί από τη 
λήψη των δειγμάτων έως την ανάλυσή τους, όπως και 
για τον χρόνο αποθήκευσης μετά την ανάλυσή τους. πα-
ρατηρήθηκε ετερογένεια ως προς τον αριθμό των νοση-
μάτων που ελέγχονταν (από 1 έως και 29), κάτι που εξαρ-
τάται από την κρατική πολιτική του συστήματος υγείας, 
όπως και από το ενδιαφέρον των επιστημόνων υγείας. 

Έχει δημιουργηθεί Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
εναρμόνιση των πολιτικών που αφορούν το νεογνικό 
screening (euNeNBS). πολύ σημαντική είναι η κατάθε-
ση μελέτης ειδικών επιστημόνων που ασχολούνται με 
αυτό, με προτάσεις που αφορούν την επιλογή των νο-
σημάτων, την ανάγκη ύπαρξης γραπτού κανονισμού 
που θα το διέπει, την ανάγκη υποχρεωτικής εφαρμο-
γής του, που θα καθορίζεται από συγκεκριμένο νομι-
κό πλαίσιο με θέματα που αφορούν τη συγκατάθεση, 
την επικοινωνία των αποτελεσμάτων, την οργάνωση, 
τα ειδικά κέντρα με τους επιστήμονες που ασχολού-
νται με τη θεραπεία των νοσημάτων, το κόστος και 
την εφαρμογή κοινών κανόνων σχετικά με την ποιό-

τητα των προγραμμάτων. Σύμφωνα με την παραπάνω 
μελέτη γίνεται προσπάθεια διαχωρισμού των νοσημά-
των σε ομάδες, στις οποίες θα μπορούσε να επεκτα-
θεί το νεογνικό screening (πίνακας 3)17.Στη χώρα μας 
απουσιάζει ένα αναθεωρημένο, καθορισμένο νομικό 
πλαίσιο που θα πρέπει να καθορίζει ζητήματα σχετι-
κά με το εκτεταμένο νεογνικό screening. Είναι απα-
ραίτητο, λοιπόν, να θεσπισθούν κανόνες που θα είναι 
κοινά αποδεκτοί από τους επιστήμονες που ασχολού-
νται με το νεογνικό screening και που θα αφορούν 
τα νοσήματα που θα επιλεγούν, τον ποιοτικό έλεγχο 
των εργαστηρίων που ασχολούνται με αυτό, τον τρό-
πο εφαρμογής του, τη συγκατάθεση, το κόστος, όπως 
και τα ειδικά κέντρα που θα ασχολούνται με την αξι-
ολόγηση των αποτελεσμάτων, την ενημέρωση και τη 
θεραπεία των ασθενών. Υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής 
μελέτης αξιολόγησης, κατά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα, της πορείας των ασθενών σε σχέση με τα αποτελέ-
σματα του νεογνικού ελέγχου, καταγραφής των θετι-
κών ευρημάτων και εντοπισμού των πιθανών ψευδώς 
θετικών ή αρνητικών αποτελεσμάτων. Κρίνεται ανα-
γκαία η συνεργασία ειδικών επιστημόνων, π.χ. ιατρών 
με εμπειρία στα νοσήματα προς ανίχνευση, βιοχημι-
κών, γενετιστών, ενδοκρινολόγων και βιοστατιστικο-
λόγων, ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσμα και να εξασφαλισθεί η εφαρμογή ενός όσο το 
δυνατό αξιόπιστου, οικονομικού και καθολικού προ-
γράμματος νεογνικού screening.  

Πίνακας 3.     πΡοΤΕινοΜΕνΑ νοΣηΜΑΤΑ Απο Το euNeNBS γιΑ Το ΕΚΤΕΤΑΜΕνο νΕογνιΚο SCReeNiNG

ομάδα 1α - χαρακτηριστικά: 
•	 διαταραχές με σχετικά μεγάλη συχνότητα
•	 Τεστ ανίχνευσης εύκολο στην εφαρμογή του
•	 Αποδεδειγμένο όφελος για την υγεία
Φαινυλοκετονουρία, Συγγενής υποθυρεοειδισμός, Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων, Κυστική ίνωση, Ανεπάρκεια 
της αφυδρογονάσης της μέσης αλύσου λιπαρών οξέων (MCADD), δρεπανοκυτ. νόσος - Μεσογειακή αναιμία 

ομάδα 1β - χαρακτηριστικά: 
•	 διαταραχές με μικρότερη συχνότητα
•	 Τεστ ανίχνευσης εύκολο στην εφαρμογή του
•	 Αποδεδειγμένο όφελος για την υγεία
νόσος με οσμή ούρων σαν σφένδαμο (MSuD), γλουταρική οξυουρία τύπου 1 (GA 1), γαλακτοζαιμία 

ομάδα 2: υποψήφια νοσήματα των οποίων η ανίχνευση είναι πιο απαιτητική
Ανεπάρκεια βιοτινιδάσης, VLCAD, LCHAD, CPTii, ισοβαλερική οξυουρία, ομοκυστινουρία, Ανεπάρκεια β-κετοθειολάσης, 
Τυροσιναιμία ι, ιι,ιιι, γλουταρική οξυουρία ιι 
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neonatal screening is based on the idea of the pr-
esymptomatic recognition of serious illnesses that 
are relatively common, well treated and easy to fol-
low up and they are selected according to Wilson 
and Jugner criteria (World Health Organization, 
1968), which have been revised in 2008 and 2011.

 Last decade, neonatal screening was expanded 
in a lot of countries in Europe and America because 
of Tandem Mass spectroscopy (Ms/Ms technolo-
gy) which is based on the measurement of many 
metabolites on a dry blood spot and was started 
in 1990.

Expanded newborn screening has advantages 

and disadvantages and differs between countries 
in Europe and America. Therefore the creation of a 
European committee for the newborn screening 
became inevitable, the scope of which is the har-
monization of neonatal screening Programs of the 
European countries.

in Greece, there is a national screening Program 
offered to all neonates by the national institute of 
child Health. nevertheless, the neonatal screen-
ing program has been expanded on a private basis 
which brought to the surface the necessity of es-
tablishing special rules to be adopted by all scien-
tists involved.

A
bs

Tr
A

c
T

 Expanded Neonatal Screening; Yes or No 

Anastasia Skouma

Key words:  expanded neonatal screening;  wilson and Jugner criteria; 
Tandem Mass spectroscopy(Ms/Ms;  National institute of Child health; 

european Committee of Newborn screening
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Αντιμετώπιση νεογνικού ικτέρου
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ποσοστό 60% των τελειομήνων και το σύνολο 
σχεδόν των προώρων νεογνών εμφανίζουν ίκτερο 
κατά τις πρώτες ημέρες ζωής, κυρίως λόγω ανωρι-
μότητας ή και ιδιαιτεροτήτων στον μεταβολισμό 
της χολερυθρίνης. Η χολερυθρίνη είναι δυνατόν 
να αυξηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και να προ-
καλέσει, σπάνια, οξεία εγκεφαλοπάθεια και πυ-
ρηνικό ίκτερο. επιπλέον, είναι υπό συζήτηση, στη 
βιβλιογραφία, ο κίνδυνος εμφάνισης ηπιότερων 
νευρολογικών βλαβών σε νεογνά με ίκτερο χωρίς 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης. συστά-
σεις για την αντιμετώπιση του νεογνικού ικτέρου 
έχουν δημοσιευτεί από επιστημονικές εταιρείες 
διάφορων χωρών, καθώς και από την ελληνική 
νεογνολογική εταιρεία. τονίζεται η σημασία της 
επαρκούς χορήγησης θερμίδων και παρουσιάζο-

νται οι ενδείξεις φωτοθεραπείας και αφαιμαξομε-
τάγγισης. Η εμφάνιση σοβαρού ικτέρου μετά την 
έξοδο του νεογνού από το μαιευτήριο μπορεί να 
προβλεφθεί βάσει των επιπέδων ολικής χολερυ-
θρίνης ορού ή της διαδερμικής μέτρησης χολερυ-
θρίνης, πριν από την έξοδο, και της ύπαρξης πα-
ραγόντων κινδύνου (κυρίως μικρή ηλικία κύησης 
και ανεπαρκής μητρικός θηλασμός με απώλεια 
βάρους). νέες διαγνωστικές μέθοδοι που αφο-
ρούν στη μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα 
στον εκπνεόμενο αέρα για την ανίχνευση αιμόλυ-
σης, τον προσδιορισμό της συνδετικής ικανότητας 
της χολερυθρίνης με τη λευκωματίνη και τον υπο-
λογισμό της ελεύθερης χολερυθρίνης, με εύχρη-
στες τεχνικές, παρά την κλίνη του ασθενούς, είναι 
σε τελικό στάδιο μελέτης.
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λεξεις ευρετήριου: Ίκτερος, υπερχολερυθριναιμία, νεογνό, φωτοθεραπεία

Οι ιδιαιτερότητες των νεογνών στον μεταβολισμό της 
χολερυθρίνης συχνά οδηγούν σε αύξηση των επι-
πέδων της (εικόνα 1). H παραγωγή της χολερυθρί-

νης είναι αυξημένη λόγω αύξησης της αίμης, ως αποτέ-
λεσμα, κυρίως, αυξημένου καταβολισμού των ερυθρών. 
οι πρωτεΐνες που συνδέονται με τη χολερυθρίνη και τη 
μεταφέρουν στο ηπατοκύτταρο, π.χ. λιγανδίνη, είναι 
ελαττωμένες και, επίσης, είναι ελαττωμένη η δραστη-
ριότητα της γλυκουρονικής τρανσφεράσης. ιδιαίτερη 
σημασία για τα επίπεδα χολερυθρίνης ορού στα νεογνά 
έχει η αυξημένη εντεροηπατική κυκλοφορία της, που 

αυξάνει το ήδη υπάρχον ηπατικό φορτίο χολερυθρίνης 
έως και 50%. Επιπλέον, σε αύξηση των επιπέδων χολερυ-
θρίνης ορού στα νεογνά μπορεί να οδηγήσουν διάφορα 
άλλα αίτια που προκαλούν αύξηση της παραγωγής χολε-
ρυθρίνης (π.χ. αιμολυτική νόσος), ελάττωση της σύζευ-
ξης με τη λευκωματίνη (π.χ. προωρότητα), ελάττωση της 
απέκκρισης της χολερυθρίνης (π.χ. ατρησία χοληφόρων) 
ή αύξηση του εντεροηπατικού κύκλου της (π.χ. ανεπαρ-
κής προσφορά θερμίδων). Αποτέλεσμα, 60% των τελειο-
μήνων και το σύνολο σχεδόν των προώρων εμφανίζουν 
ίκτερο την 1η εβδομάδα ζωής. Είναι, δε, αξιοσημείωτο 
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ότι 20% έως 30% των νεογνών που θηλάζουν εξακολου-
θούν να έχουν ίκτερο την 3η  -  4η εβδομάδα ζωής, ο δε 
ίκτερος στα θηλάζοντα είναι δυνατόν να διαρκέσει μέ-
χρι και 3 μήνες μετά τη γέννηση1,2. 

η συχνή εμφάνιση ικτέρου στα νεογνά, και ιδιαίτε-
ρα στα θηλάζοντα, πιθανόν έχει τελεολογική σημασία. 
η χολερυθρίνη είναι ωφέλιμη σε χαμηλές συγκεντρώ-
σεις, διότι έχει αντιοξειδωτική δράση. προστατεύει από 
υποξική  -  ισχαιμική βλάβη, πιθανόν ελαττώνει τον κίν-
δυνο αμφιβληστροειδοπάθειας πρόωρων νεογνών, εί-
ναι δε ενδιαφέρον ότι ισχαιμική καρδιοπάθεια παρατη-
ρείται σε μικρότερο ποσοστό ενηλίκων με σύνδρομο 
Gilbert συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό3, 4. Όμως, η 
χολερυθρίνη σε υψηλές συγκεντρώσεις έχει κυτταρο-
τοξική δράση. Αυξάνεται το ελεύθερο κλάσμα της (μη 
συνδεδεμένο με λευκωματίνη), το οποίο περνά εύκο-
λα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και είναι δυνατόν να 
προκαλέσει οξεία εγκεφαλοπάθεια και πυρηνικό ίκτερο. 
ο πυρηνικός ίκτερος είναι μεν πολύ σπάνιος, αλλά οι συ-
νέπειές του καταστροφικές. Χαρακτηρίζεται από αθετω-
σική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης λόγω εναπόθεσης 
της χολερυθρίνης στα βασικά γάγγλια, νευροαισθητήρι-

ες διαταραχές ακοής /  -  κώφωση, oφθαλμοκινητικές δι-
αταραχές και δυσπλασία της αδαμαντίνης των οδόντων. 
Στη βιβλιογραφία είναι υπό συζήτηση εάν υπάρχει κίν-
δυνος εμφάνισης ηπιότερων νευρολογικών βλαβών σε 
νεογνά με ίκτερο χωρίς ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα χολε-
ρυθρίνης5  -  7.

Συστάσεις για την αντιμετώπιση του νεογνικού ικτέ-
ρου έχουν δημοσιευτεί από επιστημονικές εταιρεί-
ες διάφορων χωρών8  -  10 καθώς και από την Ελληνική 
νεογνολογική Εταιρεία11. Σύμφωνα με αυτές, η κάλυ-
ψη των αναγκών του νεογνού σε υγρά και θερμίδες, με 
τη χορήγηση γάλακτος, είναι πολύ σημαντική για την 
αντιμετώπιση του ικτέρου. γάλα σε συχνά γεύματα (8  -  
12 ημερησίως) για να αποφευχθεί η αύξηση της χολε-
ρυθρίνης μέσω της εντεροηπατικής κυκλοφορίας και 
όχι νερό ή αφεψήματα. Έξι έως 8 βρεγμένα pampers 
ανά 24ωρο και φυσιολογικές κενώσεις υποδηλώνουν 
επαρκή πρόσληψη υγρών. Σε θηλάζοντα νεογνά με ση-
μαντική απώλεια βάρους (>10% βάρους γέννησης) ή 
αφυδάτωση, συστήνεται η συμπληρωματική χορήγηση 
μητρικού γάλατος, που λαμβάνεται με άντληση ή από 
τράπεζα γάλακτος, ή τροποποιημένου γάλατος αγελά-

Εικόνα 1. Μεταβολισμός χολερυθρίνης σε νεογνά
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δας και δεν διακόπτεται ο μητρικός θηλασμός12. πόσο 
σημαντική είναι η σίτιση στην αντιμετώπιση του ικτέ-
ρου φαίνεται και από το γεγονός ότι όταν η σίτιση εί-
ναι ανεπαρκής, ακόμη και η φωτοθεραπεία είναι πολύ 
λιγότερο αποτελεσματική. 

η φωτοθεραπεία και η αφαιμαξομετάγγιση είναι τα 
κύρια όπλα μας για την αντιμετώπιση του σοβαρού ικτέ-
ρου. η φωτοθεραπεία μετατρέπει τη χολερυθρίνη σε 
φωτοϊσομερή και προϊόντα οξείδωσης, τα οποία είναι λι-
γότερο λιπόφιλα και απεκκρίνονται ευκολότερα. Τα φω-
τοϊσομερή απεκκρίνονται από το ήπαρ στη χολή χωρίς 
να χρειάζονται τη δράση της γλυκουρονικής τρανσφε-
ράσης, ενώ τα προϊόντα οξείδωσης απεκκρίνονται από 
τους νεφρούς. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 2 
ώρες μετά την έναρξη φωτοθεραπείας, ενώ τα επίπεδα 
ολικής χολερυθρίνης ορού δεν έχουν ακόμη ελαττωθεί 
σημαντικά, 20%  -  25% της χολερυθρίνης έχει μετατρα-
πεί σε φωτοϊσομερή, τα οποία, θεωρητικά τουλάχιστον, 
έχουν μικρότερη ικανότητα να διαπεράσουν τον αιμα-
τοεγκεφαλικό φραγμό και να προκαλέσουν εγκεφαλο-
πάθεια και πυρηνικό ίκτερο13, 14.

η φωτοθεραπεία διακρίνεται σε εντατική  -  φάσμα 
μπλε φωτός, τουλάχιστον 30 μW/cm2/nm, σε όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια σώματος  -  και σε 

απλή. η απλή φωτοθεραπεία διαφέρει από την εντα-
τική κυρίως ως προς την ισχύ, η οποία δεν ξεπερνά τα 
10 μW/cm2/nm. Με την απλή φωτοθεραπεία επιτυγχά-
νεται ελάττωση της χολερυθρίνης περίπου, κατά 25%, 
σε 24 ώρες, ενώ με την εντατική φωτοθεραπεία η χο-
λερυθρίνη μειώνεται έως 45%. η ελάττωση της χολε-
ρυθρίνης είναι ταχύτερη τις πρώτες 4  -  6 ώρες φωτο-
θεραπείας8. Μπορούμε να προσεγγίσουμε την ισχύ της 
εντατικής φωτοθεραπείας αυξάνοντας τον αριθμό των 
συσκευών απλής φωτοθεραπείας στις οποίες εκτίθε-
ται το νεογνό (συνήθως 3 συσκευές). Επίσης, η απόδο-
ση της φωτοθεραπείας, εντατικής ή απλής, μπορεί να 
αυξηθεί ελαττώνοντας την απόσταση του φωτός από 
το νεογνό και αυξάνοντας την επιφάνεια σώματος που 
εκτίθεται στο φως με επιπρόσθετη πηγή φωτός κάτω 
από το σώμα του νεογνού.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Αμερικανικής Ακαδη-
μίας παιδιατρικής8, οι ενδείξεις εντατικής φωτοθεραπεί-
ας σε νεογνά ηλικίας κύησης ≥35 εβδομάδων καθορί-
ζονται από τα επίπεδα χολερυθρίνης ορού για την ώρα 
ζωής και την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου (αιμολυτι-
κή νόσος, ασφυξία, λήθαργος, αστάθεια θερμοκρασίας, 
σηψαιμία, οξέωση) (εικόνα 2). για παράδειγμα, τα όρια 
έναρξης εντατικής φωτοθεραπείας σε τελειόμηνα νεο-

Εικόνα 2. Διάγραμμα ορίων έναρξης εντατικής φωτοθεραπείας  σε νεογνά ΗΚ≥35 εβδομάδων (Αmerican Academy of Pediatrics)8
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γνά χωρίς παράγοντες κινδύνου είναι τα 12, 15, 18, 20 
και 21 mg/dl χολερυθρίνης στις 24, 48, 72, 96 και ≥120 
ώρες ζωής, αντίστοιχα, ενώ είναι χαμηλότερα για τελει-
όμηνα νεογνά με παράγοντες κινδύνου και πρόωρα 35  -  
37 εβδομάδων με ή χωρίς παράγοντες κινδύνου (εικόνα 
2). νεογνά με επίπεδα χολερυθρίνης 2  -  3 mg/dl χαμη-
λότερα από τα όρια έναρξης της εντατικής φωτοθερα-
πείας μπορούν να τεθούν σε απλή φωτοθεραπεία8. οι τι-
μές αυτές αφορούν την ολική χολερυθρίνη ορού και δεν 
αφαιρείται το κλάσμα της άμεσης χολερυθρίνης, εκτός 
εάν η άμεση υπερβαίνει το 50% της ολικής. η φωτοθε-
ραπεία διακόπτεται όταν τα επίπεδα χολερυθρίνης ελατ-
τωθούν στα 13  -  14 mg/dl και η μέτρηση επαναλαμβά-
νεται σε 24 ώρες (αναλόγως του αιτίου). δεν συνιστάται 
η έκθεση του νεογνού στο ηλιακό φως για την αντιμε-
τώπιση του ικτέρου.

Όρια επιπέδων χολερυθρίνης ορού στα οποία εν-
δείκνυται αφαιμαξομετάγγιση έχουν, επίσης, προταθεί 
από την Αμερικανική Ακαδημία παιδιατρικής για τις ίδιες 
ομάδες νεογνών ηλικίας κύησης ≥35 εβδομάδων (εικό-
να 3). Σύμφωνα με αυτά, ενδείκνυται αφαιμαξομετάγγι-
ση σε τελειόμηνα νεογνά, χωρίς παράγοντες κινδύνου, 
εάν η χολερυθρίνη ορού είναι ≥25 mg/dl μετά την 3η 
ημέρα ζωής. Τα όρια για αφαιμαξομετάγγιση είναι χαμη-

λότερα για τελειόμηνα με παράγοντες κινδύνου ή πρό-
ωρα 35  -  37 εβδομάδων. Εν τούτοις, εάν τα επίπεδα χο-
λερυθρίνης δεν υπερβαίνουν τα 5 mg/dl από το όριο 
για αφαιμαξομετάγγιση, μπορεί το νεογνό να τεθεί αρ-
χικά σε εντατική φωτοθεραπεία και η μέτρηση της χο-
λερυθρίνης ορού να επαναληφθεί σε 2  -  3 ώρες. Επι-
βάλλεται, όμως, να γίνει επείγουσα αφαιμαξομετάγγιση 
εάν η αρχική χολερυθρίνη ορού είναι 5 mg/dl ή περισ-
σότερο πάνω από το όριο για αφαιμαξομετάγγιση, κα-
θώς και στο νεογνό με ίκτερο και κλινική εικόνα οξείας 
εγκεφαλοπάθειας, ακόμη και εάν υποχωρούν τα επίπε-
δα χολερυθρίνης8.

οι συστάσεις της NiCe10 και της Ελληνικής νεογνολογι-
κής Εταιρείας11 για την αντιμετώπιση του ικτέρου σε τε-
λειόμηνα και πρόωρα, ηλικίας κύησης ≥35 εβδομάδων, 
είναι παρόμοιες με αυτές της Αμερικανικής Ακαδημίας 
παιδιατρικής, με ορισμένες διαφορές:
    Συστήνεται απλή και όχι εντατική φωτοθεραπεία 

εάν τα επίπεδα χολερυθρίνης είναι υψηλότερα από 
τα προτεινόμενα όρια (εικόνα 4), τα οποία διαφέ-
ρουν ελάχιστα από αυτά της Αμερικανικής Ακαδη-
μίας παιδιατρικής (όριο στα 20 αντί 21 mg/dl μετά 
την 4η ημέρα ζωής). Εντατική φωτοθεραπεία συ-
στήνεται μόνο όταν τα επίπεδα χολερυθρίνης αυξά-

Εικόνα 3. Διάγραμμα ορίων έναρξης αφαιμαξομετάγγισης σε νεογνά ΗΚ≥35 εβδ. (Αmerican Academy of Pediatrics)8
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νουν ταχέως ή πλησιάζουν σε όρια που ενδείκνυται 
αφαιμαξομετάγγιση. 

    η διακοπή της φωτοθεραπείας γίνεται νωρίτερα. 
η φωτοθεραπεία διακόπτεται όταν η χολερυθρίνη 
ελαττωθεί σε επίπεδα που βρίσκονται 3 mg/dl ή πε-
ρισσότερο κάτω από το όριο έναρξης φωτοθερα-
πείας. για παράδειγμα, στο τελειόμηνο νεογνό, στο 
οποίο ενδείκνυται φωτοθεραπεία όταν η χολερυθρί-
νη ορού είναι ≥20 mg/dl, η φωτοθεραπεία διακόπτε-
ται σε επίπεδα χολερυθρίνης ≤17 mg/dl, σύμφωνα 
με τη NiCe, έναντι των 13  -  14 mg/dl που συστήνει η 
Αμερικανική Ακαδημία παιδιατρικής.

Όσον αφορά τα μικρότερα πρόωρα, ηλικίας κύησης 
<35 εβδομάδων, τα όρια των τιμών χολερυθρίνης που 
ενδείκνυται για φωτοθεραπεία ή αφαιμαξομετάγγιση 
βασίζονται κυρίως σε γνώμες ειδικών (εικόνα 5)15. Εί-
ναι πολύ χαμηλότερα από τα όρια των τελειομήνων ή 
των μεγαλυύτερων προώρων και πάντοτε λαμβάνεται 
υπ’ όψη η ηλικία κύησης ή και το βάρος γέννησης του 
προώρου. διαγράμματα με όρια τιμών χολερυθρίνης 
για φωτοθεραπεία ή αφαιμαξομετάγγιση έχουν δημο-

σιευτεί από τη NiCe για κάθε εβδομάδα κύησης χωρι-
στά, από την 23η έως την 34η εβδομάδα10.

Σήμερα, με την καλύτερη φροντίδα των νεογνών, την 
ικανοποιητική σίτιση και κυρίως με τη φωτοθεραπεία, 
ελάχιστα νεογνά με ίκτερο χρειάζονται αφαιμαξομετάγ-
γιση. Υπάρχει, όμως, προβληματισμός σχετικά με την 
ασφάλεια της φωτοθεραπείας. η φωτοθεραπεία έχει 
ενοχοποιηθεί για αύξηση του αριθμού των σπίλων, επί-
δραση στο ανοσοποιητικό ως προδιαθεσικός παράγο-
ντας βρογχικού άσθματος και αλλεργικών νοσημάτων, 
καθώς και για επίδραση στο DNA και πρόκληση βλά-
βης16  -  18. Αν και το θέμα αυτό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι 
σήμερα, δεν πρέπει να υποβάλουμε τα νεογνά σε φωτο-
θεραπεία εάν δεν υπάρχουν απόλυτες ενδείξεις. 

Συμπληρωματικά στην αντιμετώπιση του ικτέρου συ-
νιστάται η χορήγηση γ  -  σφαιρίνης, 0,5  -  1 g/kg ενδο-
φλεβίως, σε 2 ώρες, σε νεογνά με ισοάνοση αιμολυτι-
κή νόσο, εάν η χολερυθρίνη ορού αυξάνει ταχέως (>0,5 
mg/ώρα) παρά την εντατική φωτοθεραπεία ή απέχει λι-
γότερο από 2  -  3 mg/dl από το όριο για αφαιμαξομε-
τάγγιση8,11. η χορήγηση γ  -  σφαιρίνης μπορεί να επα-

Εικόνα 4. Διάγραμμα ορίων έναρξης φωτοθεραπείας σε νεογνά ΗΚ ≥35 εβδ. (Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία)11
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Εικόνα 5. Όρια έναρξης φωτοθεραπείας για την αντιμετώπιση ικτέρου σε πρόωρα ηλικίας κύησης <35 εβδομάδων

ναληφθεί σε 12 ώρες. Με τη χορήγηση γ  -  σφαιρίνης, 
σε αυτές τις ομάδες νεογνών, ελαττώνεται η αιμόλυση 
και επομένως η παραγωγή χολερυθρίνης, καθώς και η 
ανάγκη για αφαιμαξομετάγγιση10,19. Όσον αφορά την 
ενδοφλέβια χορήγηση λευκωματίνης, δεν ελαττώνει τα 
επίπεδα ολικής χολερυθρίνης ορού, ενδεχομένως ελατ-
τώνει μόνο το ελεύθερο κλάσμα χολερυθρίνης. Όμως 
δεν έχει τεκμηριωθεί ότι η λευκωματίνη ελαττώνει τον 
κίνδυνο εγκεφαλοπάθειας και δεν περιλαμβάνεται στις 
συστάσεις αντιμετώπισης του νεογνικού ικτέρου. 

Αναμφισβήτητα, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θε-
ραπεία και μπορεί να επιτευχθεί, σε έναν βαθμό τουλά-
χιστον, με την αναγνώριση πριν από την έξοδο από το 
μαιευτήριο και την επανεκτίμηση σε σύντομο χρονικό 
διάστημα νεογνών με αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν 
σοβαρή υπερχολερυθριναιμία20. ο κίνδυνος καθορίζε-
ται κυρίως από τα επίπεδα χολερυθρίνης σε σχέση με 
την ηλικία του νεογνού (ώρες ζωής) πριν από την έξο-
δο από το μαιευτήριο και από την ύπαρξη παραγόντων 
κινδύνου (Πίνακας 1). Σύμφωνα με το διάγραμμα των 
Bhutani και συν8 (εικόνα 6) , 40% των νεογνών, ηλικίας 

Πίνακας 1.  πΑΡΑγονΤΕΣ ποΥ ΑΥΞΑνοΥν 
Τον ΚινδΥνο ΕΜΦΑνιΣηΣ 
ΣοΒΑΡοΥ νΕογνιΚοΥ ιΚΤΕΡοΥ

ηλικία κύησης <38 εβδομάδων

προηγούμενο παιδί με σοβαρό ίκτερο που χρειάστηκε 
φωτοθεραπεία

Ίκτερος 1ου 24ώρου

Αιμολυτική νόσος από ασυμβατότητα Rh, ομάδων αίμα-
τος ή έλλειψη G - 6 - PD

Αποκλειστικός θηλασμός, ιδιαίτερα αν δεν επαρκεί και το 
νεογνό χάνει βάρος

πολυερυθραμία

Κεφαλαιμάτωμα

Εκτεταμένες εκχυμώσεις

νεογνό διαβητικής μητέρας

Ασιατική φυλή
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κύησης ≥35 εβδομάδων, με επίπεδα χολερυθρίνης ορού 
πριν από την έξοδο από το μαιευτήριο, σε ζώνη υψηλού 
κινδύνου, θα εμφανίσουν σοβαρή υπερχολερυθριναι-
μία, ενώ ο κίνδυνος για σοβαρή υπερχολερυθριναιμία 
μετά την έξοδο είναι πρακτικά μηδενικός για νεογνά με 
χολερυθρίνη εξόδου σε ζώνη χαμηλού κινδύνου. Ανάλο-
γο διάγραμμα, αλλά με διαδερμικές μετρήσεις χολερυ-
θρίνης, έχει δημοσιευτεί από τους Βαρβαρήγου και συν. 
σε ελληνικό πληθυσμό νεογνών (εικόνα 7)21. Με τη δι-
αδερμική μέτρηση χολερυθρίνης μπορεί να γίνει παρα-
κολούθηση του νεογνικού ικτέρου αναίμακτα, υπάρχει, 
δε, καλή συσχέτιση μεταξύ των διαδερμικών μετρήσε-
ων χολερυθρίνης και των επιπέδων ολικής χολερυθρί-
νης ορού για τιμές χολερυθρίνης έως 15 mg/dl. πρέπει 
να προσδιοριστεί η χολερυθρίνη στον ορό εάν οι τιμές 
της σε διαδερμική μέτρηση είναι ≥15 mg/dl ή υψηλότε-
ρες από το όριο για φωτοθεραπεία ή απέχουν από αυτό 
λιγότερο από 2 mg/dl22,23. δεν συστήνεται η διαδερμική 

μέτρηση χολερυθρίνης σε νεογνά με ίκτερο 1ου 24ώρου 
ή σε νεογνά που βρίσκονται σε φωτοθεραπεία. δεν μπο-
ρούμε να βασιστούμε στην κεφαλοουραία επέκταση 
της ικτερικής χροιάς του δέρματος του νεογνού για τον 
υπολογισμό της χολερυθρίνης. Μόνο σε πλήρη απουσία 
ικτερικής χροιάς κατά την έξοδο από το μαιευτήριο εί-
ναι δυνατόν να προβλεφθεί με υψηλή ακρίβεια ότι δεν 
θα εμφανιστεί μετά την έξοδο σημαντική υπερχολερυ-
θριναιμία24. Είναι ευνόητο ότι δεν βασιζόμαστε στη δια-
δερμική μέτρηση, αλλά ούτε και στη μέτρηση μόνο της 
ολικής χολερυθρίνης ορού σε νεογνά που ο ίκτερος πα-
ρατείνεται μετά την έξοδο από το μαιευτήριο. πρέπει να 
μετρηθεί η άμεση χολερυθρίνη ορού προκειμένου να δι-
αγνωστεί έγκαιρα, να διερευνηθεί και να αντιμετωπιστεί 
κατάλληλα ο χολοστατικός ίκτερος, ο οποίος είναι μεν λι-
γότερο συχνός, αλλά πάντα παθολογικός. 

Όσον αφορά τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίν-
δυνο εμφάνισης σοβαρής υπερχολερυθριναιμίας στα 

Εικόνα 6. Διάγραμμα ολικής χολερυθρίνης ορού για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης σοβαρού ικτέρου σε νεογνά ΗΚ ≥35 εβδ 
(Bhutani et al.)8
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Εικόνα 7. Διάγραμμα διαδερμικής χολερυθρίνης για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης σοβαρού ικτέρου σε νεογνά ηλικίας κύησης 
≥35 εβδ (Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία)11

νεογνά (Πίνακας 1), οι περισσότεροι επηρεάζουν θετι-
κά τον ρυθμό αύξησης της χολερυθρίνης κατά τις πρώ-
τες 48 ώρες ζωής και επομένως σχετίζονται με την ενω-
ρίς εμφάνιση σοβαρού ικτέρου. Εξαίρεση αποτελούν η 
μικρότερη των 38 εβδομάδων ηλικία κύησης και ο απο-
κλειστικός μητρικός θηλασμός, διότι σχετίζονται με αύ-
ξηση της χολερυθρίνης μετά τις 48  -  72 ώρες ζωής23. 
δεδομένου ότι στη χώρα μας τα νεογνά βγαίνουν από 
το μαιευτήριο συνήθως μετά τις 48  -  72 ώρες, ας είμα-
στε ιδιαίτερα προσεκτικοί μετά την έξοδο από το μαιευ-
τήριο στα πρώιμα τελειόμηνα 37  -  38 εβδομάδων και 
πολύ περισσότερο στα όψιμα πρόωρα 34  -  36 εβδο-
μάδων, τα οποία έχουν έως 8 φορές μεγαλύτερο κίνδυ-
νο συγκριτικά με τα τελειόμηνα να εμφανίσουν σοβαρό 
ίκτερο. Επίσης, προσοχή στα νεογνά που θηλάζουν, εάν 
ο θηλασμός δεν «πάει καλά» και το νεογνό χάνει βάρος.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο συνδυασμός παραγόντων 
κινδύνου και επιπέδων χολερυθρίνης πριν από την έξο-

δο έχει μεγαλύτερη προγνωστική αξία, από το καθένα 
χωριστά, για την εμφάνιση σοβαρού ικτέρου25. Επιπλέ-
ον βρίσκονται, ήδη, σε τελικό στάδιο μελέτης νέες δια-
γνωστικές μέθοδοι που αφορούν: 1)Τη μέτρηση του μο-
νοξειδίου του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα για την 
ανίχνευση αιμόλυσης και 2) τον προσδιορισμό της συν-
δετικής ικανότητας της χολερυθρίνης με τη λευκωματί-
νη και τον υπολογισμό των επιπέδων ελεύθερης χολε-
ρυθρίνης ορού, με εύχρηστες τεχνικές παρά την κλίνη 
του ασθενούς (point  -  of  -  care  -  testing)26,27, με στό-
χο την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση. πρόληψη 
και σωστή αντιμετώπιση της σοβαρής υπερχολερυθρι-
ναιμίας για να μην έχουμε καμία περίπτωση νεογνού με 
εγκεφαλική βλάβη από ίκτερο, στοχεύοντας, όμως, πα-
ράλληλα στην αποφυγή της αύξησης του άγχους των γο-
νέων, της ελάττωσης του θηλασμού, της άσκοπης θερα-
πείας ή νοσηλείας, του κόστους και της ταλαιπωρίας του 
παιδιού και της οικογένειάς του. 
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Almost 60% of full - term and the majority of 
preterm infants present jaundice in the first few 
days of life, mainly due to immaturity and/or specific 
features in the metabolism of bilirubin. bilirubin may 
be increased to very high levels and cause, rarely, 
acute encephalopathy and kernicterus. Moreover, 
it is under discussion in the literature, the risk of 
milder neurological damage in neonates with 
jaundice without particularly high levels of bilirubin. 
recommendations for the management of 
neonatal jaundice have been published by scientific 
societies of several countries, as well as by the Greek 
neonatal society. The significance of sufficient 

caloric intake is emphasized and the indications 
for phototherapy and exchange transfusion are 
presented. The risk for severe jaundice following 
discharge from the Maternity Unit can be predicted 
by predischarge levels of serum or transcutaneous 
bilirubin and the existence of r isk factors 
(mainly smaller gestational age and inadequate 
breastfeeding with weight loss). new diagnostic 
methods relating to measurement of carbon 
monoxide in the exhaled air to detect hemolysis, 
determination of the binding capacity of bilirubin 
to albumin and calculation of free bilirubin, using 
point - of - care testing, are in a final phase of study.
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ο όρος οριακά πρόωρα νεογνά αναφέρεται στα νε-
ογνά που γεννιούνται μεταξύ 340/7 και 366/7 εβδομά-
δων κύησης. παρά την παλιότερη θεώρηση ότι τα 
νεογνά αυτά συμπεριφέρονταν περισσότερο ως τε-
λειόμηνα νεογνά, σήμερα είναι γνωστό ότι σε φυ-
σιολογικό και μεταβολικό επίπεδο συγγενεύουν πε-
ρισσότερο με τα πρόωρα νεογνά, καθώς σημαντικό 
μέρος της εμβρυϊκής ανάπτυξης συμβαίνει κατά τις 

6 τελευταίες εβδομάδες της κύησης. παρόλο που τα 
περισσότερα οριακά πρόωρα νεογνά εμφανίζουν 
ανεπίπλεκτη νεογνική περίοδο, έχουν αυξημένη νο-
σηρότητα σε σχέση με τα τελειόμηνα και αυξημένο 
κίνδυνο για μακροχρόνια κατάλοιπα. Η γνώση των 
δυσκολιών αυτών είναι απαραίτητη, γιατί επιτρέπει 
την καλύτερη οργάνωση της φροντίδας και της μα-
κροχρόνιας παρακολούθησης των νεογνών αυτών.
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λεξεις ευρετήριου: oριακά, πρόωρα, κατάλοιπα, νευροαναπτυξιακά

T ο ποσοστό των πρόωρων τοκετών, των τοκετών δη-
λαδή που συμβαίνουν σε ηλικίες κύησης μικρότε-
ρες των 37 εβδομάδων, κυμαίνεται σε 11%-12% του 

συνόλου των τοκετών στις ηπΑ και 5%-9% του συνό-
λου των τοκετών στην Ευρώπη και στις υπόλοιπες ανα-
πτυγμένες χώρες. Τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν κατά 
20% στο διάστημα 1990-2006, ενώ φαίνεται να μειώνο-
νται αργά αλλά σταθερά στο διάστημα 2006-20131. Επι-
πρόσθετα, η πρόοδος στον τομέα της περιγεννητικής 
ιατρικής έχει οδηγήσει στην επιβίωση ενός αυξανόμε-
νου αριθμού πρόωρων νεογνών. ώς εκ τούτου, οι λει-
τουργοί υγείας έρχονται όλο και περισσότερο σε επα-
φή με τις επιπλοκές και τα μακροχρόνια κατάλοιπα της 
προωρότητας.

οι πρόωροι τοκετοί ευθύνονται για το 75% της περι-
γεννητικής νοσηρότητας και ποσοστό μεγαλύτερο του 
50% της περιγεννητικής θνησιμότητας2. παρόλο που 

όλα τα συστήματα είναι ανώριμα, το αναπνευστικό και 
το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι κατ’ εξοχήν ευάλω-
τα στις επιπλοκές της προωρότητας. οι επιπλοκές αυ-
τές αφορούν κυρίως τα μικρότερα πρόωρα (<34 ή <32 
εβδομάδες κύησης) και τα πολύ χαμηλού βάρους γέννη-
σης (<1.500 γραμμάρια) νεογνά. Εν τούτοις και η ομάδα 
των οριακών προώρων (>34 εβδομάδες), παρότι λιγό-
τερο καλά μελετημένη βιβλιογραφικά, φαίνεται ότι βρί-
σκεται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τα τελειόμη-
να νεογνά για εκδήλωση επιπλοκών και μακροχρόνιων 
καταλοίπων.

ο όρος οριακά πρόωρα αναφέρεται στα νεογνά που 
γεννιούνται μεταξύ 340/7 και 366/7 εβδομάδων κύησης3. 
παρά την παλιότερη θεώρηση ότι τα νεογνά αυτά συ-
μπεριφέρονταν περισσότερο ως τελειόμηνα νεογνά, σή-
μερα είναι γνωστό ότι σε φυσιολογικό και μεταβολικό 
επίπεδο συγγενεύουν περισσότερο με τα πρόωρα νε-
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ογνά, καθώς σημαντικό μέρος της εμβρυϊκής ανάπτυ-
ξης συμβαίνει κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης. για τον 
λόγο αυτό, ο όρος «οριακά πρόωρα» (late-preterm) νε-
ογνά έχει αντικαταστήσει τον παλιότερα χρησιμοποιού-
μενο όρο «σχεδόν τελειόμηνα» (near-term). 

Το ποσοστό των οριακά πρόωρων τοκετών έχει αυ-
ξηθεί κατά 25% και συγκεκριμένα από 6,8% σε 8,1% του 
συνόλου των τοκετών στο διάστημα 1990-2006, με τη 
μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στα νεογνά που 
γεννιούνται στις 36 εβδομάδες κύησης, ενώ σημειώνε-
ται αργή αλλά σταθερή μείωση στο ποσοστό των ορι-
ακά πρόωρων τοκετών για το διάστημα 2006-2013. η 
διακύμανση αυτή ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την 
προαναφερθείσα διακύμανση στο σύνολο των πρόω-
ρων τοκετών, καθώς τα οριακά πρόωρα νεογνά αποτε-
λούν τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά ομάδα και φθάνουν 
στο 75% του συνόλου των πρόωρων νεογνών1. Τα αίτια 
της οριακής προωρότητας είναι η πρόωρη έναρξη τοκε-
τού στο 55%, η πρόωρη ρήξη μεμβρανών στο 25% και 
οι προκλητοί πρόωροι τοκετοί για αιτίες όπως η προε-
κλαμψία ή η ενδομήτρια καθυστέρηση της εμβρυϊκής 
αύξησης στο 20%2.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των οριακών πρόωρων νεο-
γνών εμφανίζει σχετικά ανεπίπλεκτη νεογνική περίοδο. Εν 
τούτοις, τα οριακά πρόωρα νεογνά εμφανίζουν επιπλο-
κές κατά τη νεογνική περίοδο και συγκεκριμένα ανάγκη 
για ανάνηψη, αναπνευστική δυσχέρεια, άπνοια, σιτιστικές 
δυσκολίες, υπογλυκαιμία, υποθερμία και ίκτερο σε ποσο-
στό περίπου 20% έναντι ποσοστού 3% των τελειόμηνων 
νεογνών4. Λόγω των επιπλοκών αυτών, τα οριακά πρό-
ωρα νεογνά παρουσιάζουν συχνά ανάγκη νοσηλείας σε 
μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών, η οποία ποικίλλει 
ανάλογα με τον τύπο του μαιευτηρίου και φθάνει το 16% 
του συνόλου για τα νεογνά 34 εβδομάδων κύησης5. Με-
ταξύ των νεογνικών επιπλοκών, κυρίαρχη θέση καταλαμ-
βάνουν οι αναπνευστικές επιπλοκές, ο σχετικός κίνδυνος 
για τις οποίες φαίνεται ότι είναι αντιστρόφως ανάλογος με 
τον βαθμό της προωρότητας μέσα στην ίδια την ομάδα 
των οριακών πρόωρων νεογνών, ενώ αδιευκρίνιστος πα-
ραμένει στη βιβλιογραφία ο ακριβής ρόλος των μαιευτι-
κών επιπλοκών που οδήγησαν στον πρόωρο τοκετό6. Σε 
ό,τι αφορά τις νευρολογικές επιπλοκές της νεογνικής πε-
ριόδου, τα οριακά πρόωρα φαίνεται ότι έχουν κίνδυνο για 
εκδήλωση ενδοκοιλιακής αιμορραγίας και περικοιλιακής 
λευκομαλάκυνσης, ο οποίος είναι χαμηλός αλλά παραμέ-

νει υψηλότερος από αυτόν των τελειόμηνων νεογνών6. 
Τέλος, η νεογνική θνησιμότητα των οριακών πρόωρων 
νεογνών υπολογίζεται στις 7,7/1.000 γεννήσεις ζώντων, 
ποσοστό το οποίο είναι τριπλάσιο από το αντίστοιχο των 
τελειόμηνων νεογνών και το οποίο παρέμεινε υψηλό, 
ακόμα και όταν εξαιρέθηκαν νεογνά με συγγενείς ανω-
μαλίες και ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης7.

οι δύο κύριες ομάδες μακροχρόνιων επιπλοκών που 
αφορούν τα οριακά πρόωρα νεογνά είναι οι αναπνευ-
στικές επιπλοκές και τα νευροαναπτυξιακά κατάλοιπα. 
Στη βιβλιογραφία επικρατούν διιστάμενες απόψεις για 
τη συσχέτιση της οριακής προωρότητας με την εκδήλω-
ση άσθματος στην παιδική ηλικία8,9. Τα ετερογενή απο-
τελέσματα μπορεί ως έναν βαθμό να οφείλονται στα 
διαφορετικά κριτήρια διάγνωσης του άσθματος στην 
παιδική ηλικία. Εν τούτοις τα οριακά πρόωρα νεογνά 
φαίνεται ότι έχουν υψηλότερο ποσοστό νοσηλειών για 
αναπνευστικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια των δύο 
πρώτων χρόνων ζωής, υψηλότερο ποσοστό νοσηλειών 
για αναπνευστικό συγκυτιακό ιό και υψηλότερα ποσο-
στά νυχτερινού βήχα και χρήσης εισπνεόμενων κορτι-
κοειδών8,10. Τέσσερις παράγοντες θεωρείται ότι ευθύνο-
νται για τη μακροχρόνια αναπνευστική νοσηρότητα των 
οριακών πρόωρων νεογνών: 

1. η ίδια η οριακή προωρότητα, η οποία παρεμβαί-
νει στη σακοειδή φάση της κυψελιδικής ανάπτυξης με 
ανατομικές και κατ’ επέκταση φυσιολογικές συνέπειες. 

2. οι προγεννητικοί παράγοντες, οι οποίοι οδήγησαν 
στον πρόωρο τοκετό. 

3. η νεογνική αναπνευστική νοσηρότητα και 
4. η αυξημένη ευαισθησία σε λοίμωξη με αναπνευστι-

κό συγκυτιακό ιό4.
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τα τελευταία χρόνια στα μα-

κροχρόνια νευροαναπτυξιακά κατάλοιπα της οριακής 
προωρότητας, τα οποία, παρότι αφορούν έναν σημαντι-
κό αριθμό οριακών πρόωρων νεογνών και ως εκ τούτου 
έναν σημαντικό ποσοστό νεογνών συνολικά, δεν είναι 
τόσο καλά μελετημένα όσο τα νευροαναπτυξιακά κα-
τάλοιπα των μικρότερων πρόωρων νεογνών. ώς γνω-
στόν τα νευροαναπτυξιακά κατάλοιπα της προωρότη-
τας διακρίνονται σε: 

1. Μείζονα, όπως εγκεφαλική παράλυση, ψυχοκινη-
τική καθυστέρηση, νοητική υστέρηση, επιληψία και αι-
σθητηριακά ελλείμματα (διαταραχές όρασης, νευροαι-
σθητηριακή κώφωση) και 
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2. Ελάσσονα, όπως διαταραχή κινητικού συντονισμού, 
καθυστέρηση λόγου, ειδικά νοητικά ελλείμματα, μαθη-
σιακές δυσκολίες, διαταραχές συμπεριφοράς και συγκε-
κριμένες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, με κυριότερες 
τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητι-
κότητας (δΕπΥ) και τις διαταραχές φάσματος αυτισμού. 

H εγκεφαλική παράλυση θεωρείται ως η «νόσος της 
προωρότητας», καθώς ο επιπολασμός της είναι αντι-
στρόφως ανάλογος με την ηλικία της κύησης. Συγκε-
κριμένα, ο επιπολασμός της εγκεφαλικής παράλυσης 
είναι 71,4/1.000 γεννήσεις ζώντων νεογνών < 28 εβδο-
μάδων, 39,6/1.000 γεννήσεις ζώντων νεογνών 28-31 
εβδομάδων, 6,4/1.000 γεννήσεις ζώντων νεογνών 32-36 
εβδομάδων και 1,4/1.000 γεννήσεις ζώντων νεογνών > 
36 εβδομάδων κύησης11. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα 
πρόωρα νεογνά > 32 εβδομάδων, και σε αντίθεση με 
επίπτωση της τάξης του 8,7% στα μικρότερα πρόωρα, 
η επίπτωση της εγκεφαλικής παράλυσης είναι 2,4% για 
τα νεογνά 32-33 εβδομάδων και μειώνεται σημαντικά 
σε 0,6% για τα νεογνά 34-36 εβδομάδων και 0,1% για τα 
νεογνά > 36 εβδομάδων12. παράγοντες που σχετίζονται 
επιδημιολογικά με την εκδήλωση εγκεφαλικής παράλυ-
σης στα οριακά πρόωρα νεογνά είναι η ανάγκη ανάνη-
ψης μετά τον τοκετό, το Apgar score στο πρώτο λεπτό 
ζωής, η χρήση αντιβιοτικών στη νεογνική περίοδο και η 
ενδοκράνια αιμορραγία12. Είναι ενδιαφέρον ότι οι συγκε-
κριμένοι παράγοντες παραπέμπουν περισσότερο στους 
παράγοντες κινδύνου της εγκεφαλικής παράλυσης των 
τελειόμηνων, παρά σε αυτούς των μικρότερων πρόω-
ρων νεογνών.

Τα τελευταία χρόνια συζητούνται όλο και περισσότε-
ρο τα ελάσσονα νευροαναπτυξιακά κατάλοιπα, τα οποία 
θεωρείται ότι αφορούν έως και 50% των οριακών πρόω-
ρων νεογνών13. η ετερογένεια των μελετών στη βιβλιο-
γραφία καθιστά δύσκολη τη συνολική αξιολόγησή τους. 
Ενδεικτικό της ετερογένειας αυτής είναι το γεγονός ότι 
σε πρόσφατη μετα-ανάλυση μελετών που αναφέρονταν 
στην ψυχοκινητική εξέλιξη οριακών πρόωρων νεογνών 
μεταξύ 1 και 7 ετών, αξιολογήθηκαν 4.581 μελέτες από 
τις οποίες τελικά συμπεριλήφθηκαν μόνο 1014. Εν τού-
τοις φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καθυστέ-
ρησης σε όλους του τομείς της ψυχοκινητικής εξέλιξης 
μέχρι την ηλικία των 7 ετών, αυξημένα ποσοστά μαθη-
σιακών δυσκολιών και μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση 
στα οριακά πρόωρα σε σχέση με τα τελειόμηνα νεογνά. 

παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και μεταγενέστερης 
πληθυσμιακής μελέτης15. Μεγάλη μελέτη από τη Σου-
ηδία, σε εθνικό δείγμα 1.180.616 παιδιών, έδειξε ότι ο 
σχετικός κίνδυνος για δΕπΥ είναι αντιστρόφως ανάλο-
γος με τον βαθμό της προωρότητας και συγκεκριμένα 
2,1 (95% Ci: 1.4-2.7) για νεογνά 23-28 εβδομάδων, 1,6 
(95% Ci: 1.4-1.7) για νεογνά 29-32 εβδομάδων, 1,4 (95% 
Ci: 1.2-1.7) για νεογνά 33-34 εβδομάδων, 1,3 (95% Ci: 1.1-
1.4) για νεογνά 35-36 εβδομάδων και 1,1 (95% Ci: 1.1-
1.2) για νεογνά 37-38 εβδομάδων σε σχέση με νεογνά 
39-41 εβδομάδων κύησης16. παρόμοια ήταν τα αποτε-
λέσματα μεγάλης μελέτης από τη δανία17. Επιπρόσθετα, 
τα οριακά πρόωρα νεογνά βρέθηκαν να παρουσιάζουν 
περισσότερες διαταραχές συμπεριφοράς σε σχέση με 
τα τελειόμηνα νεογνά στην ηλικία των 3 χρόνων18. Αντί-
θετα, αντικρουόμενα είναι τα βιβλιογραφικά δεδομένα 
σε ό,τι αφορά τα οριακά πρόωρα και τις διαταραχές φά-
σματος αυτισμού19,20. Τέλος, ενδιαφέροντα είναι τα απο-
τελέσματα μελέτης στην οποία αναλύθηκε δείγμα 8.993 
ενηλίκων και βρέθηκε ότι αυτοί που είχαν γεννηθεί στις 
34-36 εβδομάδες ήταν πιο πιθανό σε σχέση με όσους εί-
χαν γεννηθεί σε τελειόμηνη ηλικία κύησης να ανήκουν 
σε χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, να εργά-
ζονται σε χειρωνακτικές εργασίες, να φθάσουν σε χα-
μηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, να έχουν χαμηλότερο 
εισόδημα και να μεταπέσουν σε χαμηλότερο κοινωνικο-
οικονομικό επίπεδο από τους γονείς τους21. 

η παθοφυσιολογία των νευροαναπτυξιακών καταλοί-
πων της προωρότητας θεωρείται ότι σχετίζεται με τη 
βλάβη της λευκής ουσίας. ο όρος χρησιμοποιείται για 
να καλύψει ολόκληρο το φάσμα της περικοιλιακής λευ-
κομαλάκυνσης και συγκεκριμένα την κυστική περικοιλι-
ακή λευκομαλάκυνση, όπου οι εστιακές νεκρώσεις στην 
περικοιλιακή λευκή ουσία είναι μακροσκοπικές και εξε-
λίσσονται σε κύστεις, τη μη κυστική περικοιλιακή λευκο-
μαλάκυνση, όπου οι εστιακές νεκρώσεις στην περικοιλι-
ακή λευκή ουσία είναι μικροσκοπικές και εξελίσσονται 
σε γλοιακές ουλές, και τη διάχυτη περικοιλιακή λευκομα-
λάκυνση, η οποία χαρακτηρίζεται από διάχυτη αστρο-
γλοίωση χωρίς εστιακές νεκρώσεις22. Σχετικά πρόσφατα, 
η χρήση ογκομετρικών νευροαπεικονιστικών τεχνικών 
οδήγησε στην αναγνώριση διαταραχών της φαιάς ου-
σίας στα πρόωρα νεογνά, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται 
με τις κλασσικές νευροαπεικονιστικές μεθόδους και οι 
οποίες συνυπάρχουν με τη βλάβη της λευκής ουσίας22. 
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η κυστική και μη κυστική περικοιλιακή λευκομαλάκυν-
ση θεωρούνται τα απεικονιστικά ισοδύναμα της εγκε-
φαλικής παράλυσης, ενώ η διάχυτη περικοιλιακή λευκο-
μαλάκυνση και η βλάβη της φαιάς ουσίας θεωρούνται 
υπεύθυνες για τα ελάσσονα νευροαναπτυξιακά κατάλοι-
πα. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα οριακά πρόωρα νεογνά, 
το κύριο αίτιο των μακροχρόνιων νευροαναπτυξιακών 
καταλοίπων είναι η ίδια η προωρότητα. Είναι ενδεικτικό 
ότι μεταξύ 34 και 40 εβδομάδων κύησης, το βάρος του 
εγκεφάλου αυξάνει κατά 65%, ο όγκος του φλοιού αυξά-
νει κατά 50%, ενώ η επιφάνειά του κατά 100%, λόγω ρα-
γδαίας προόδου της ελίκωσης, και το μέγεθος της παρε-
γκεφαλίδας αυξάνει κατά 25%23. η οριακή προωρότητα 
διαταράσσει το κρίσιμο αυτό διάστημα της ανάπτυξης 
του εγκεφάλου. Επιπρόσθετα, η ενδογενής ανωριμότη-
τα των ολιγοδενδροκυττάρων, η οποία τα καθιστά ευ-
άλωτα σε βλάβη μέσω κυτταροκινών και οξειδωτικού 
stress, ενέχεται και στη βλάβη της λευκής ουσίας των 
οριακών πρόωρων, παρότι σε μικρότερο βαθμό από ό,τι 
στην αντίστοιχη των μικρότερων πρόωρων νεογνών24. 
Εκτός της ίδιας της προωρότητας, αντικείμενο συζήτη-
σης σε σχέση με την παθοφυσιολογία των νευροανα-
πτυξιακών καταλοίπων αποτελεί ο ρόλος της αιτίας που 
οδήγησε στον πρόωρο τοκετό, καθώς και ο ρόλος των 
νεογνικών επιπλοκών25,26.

Σημαντικό κεφάλαιο στη συζήτηση για την οριακή 
προωρότητα είναι και αυτό των οικονομικών επιπτώσε-
ών της. Υπολογίζεται ότι το κόστος των οριακών πρό-
ωρων νεογνών ανέρχεται σε 11,2% του συνολικού «νε-
ογνικού» κόστους, ενώ ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 
μέσο κόστος ανά νεογνό 34, 35 και 36 εβδομάδων κύη-
σης ανέρχεται αντίστοιχα σε 7.200, 4.200 και 2.600 δο-
λάρια27. Επιπρόσθετα, η παράταση της κύησης από τις 
34 στις 35 εβδομάδες θα οδηγούσε σε μείωση του μέ-
σου κόστους κατά 42%. παρόμοια είναι τα αποτελέσμα-
τα και πιο πρόσφατων μελετών28.

η γνώση του αυξημένου κινδύνου των οριακών πρό-

ωρων νεογνών για εμφάνιση νεογνικών επιπλοκών και 
μακροπρόθεσμων καταλοίπων δημιουργεί την ανάγκη 
αλλαγών και προσαρμογών στην κλινική πράξη των λει-
τουργών υγείας που ασχολούνται με τον συγκεκριμένο 
πληθυσμό, με σκοπό τη μείωση της νοσηρότητας και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Σκοπός κατ’ αρχήν είναι 
η πρόληψη της οριακής προωρότητας, όπου αυτό είναι 
δυνατό και ασφαλές για τη μητέρα και το έμβρυο. προ-
σαρμογή της κλινικής πράξης χρειάζεται και για τη μείω-
ση της αναπνευστικής νοσηρότητας των οριακών πρό-
ωρων νεογνών. η αποτελεσματικότητα της χορήγησης 
μίας δόσης προγεννητικών κορτικοειδών για τη μείωση 
των αναπνευστικών επιπλοκών στα οριακά πρόωρα νε-
ογνά είναι υπό διερεύνηση. Μετά τη γέννηση, η Αμερικα-
νική Εταιρεία παιδιατρικής συστήνει την έξοδο των ορι-
ακών πρόωρων νεογνών από το μαιευτήριο τουλάχιστον 
μετά τις 48 πρώτες ώρες ζωής και τη σύντομη επανεξέτα-
σή τους από κάποιον λειτουργό υγείας29. Υπό συζήτηση 
είναι, επίσης, η ανάγκη χορήγησης προφύλαξης για τον 
αναπνευστικό συγκυτιακό ιό στην ομάδα αυτή των νεο-
γνών. Τέλος, και με δεδομένο τον αυξημένο κίνδυνο για 
μακροχρόνια νευροαναπτυξιακά κατάλοιπα στα οριακά 
πρόωρα νεογνά, απαραίτητη είναι η διαχρονική κλινική 
παρακολούθησή τους, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό 
των δυσκολιών και την οργάνωση σχετικής παρέμβασης.

Συμπερασματικά, η γέννηση μεταξύ 34 και συμπλη-
ρωμένων 36 εβδομάδων κύησης παρεμβαίνει σε μια 
κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη του εμβρύου, με επι-
πτώσεις σε όλα τα συστήματα, κυρίως όμως στο ανα-
πνευστικό και το κεντρικό νευρικό σύστημα. παρόλο 
που τα περισσότερα οριακά πρόωρα νεογνά εμφανί-
ζουν ανεπίπλεκτη νεογνική περίοδο, έχουν αυξημένη 
νοσηρότητα σε σχέση με τα τελειόμηνα και αυξημένο 
κίνδυνο για μακροχρόνια κατάλοιπα. η γνώση των δυ-
σκολιών αυτών είναι απαραίτητη, γιατί επιτρέπει την κα-
λύτερη οργάνωση της φροντίδας και της μακροχρόνιας 
παρακολούθησης των νεογνών αυτών. 
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Late preterm infants are defined as those born be-
tween 340/7 and 366/7 weeks gestational age. Late 
preterm infants were previously referred to as late-
term infants. However, the change in terminology 
resulted from the understanding that these infants 
are not fully mature as the last 6 weeks of gestation 

is a critical period for fetal growth. Although most 
late preterm infants do well, they have increased risk 
compared to full term infants for neonatal compli-
cations and long-term sequelae. Understanding of 
these difficulties is very important as it allows better 
care and long term follow up of these infants.
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Late preterm infants: Neonatal complications and long-term sequelae
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Τό κατ' Ἀριστοτέλην τέλος τῆς ἰατρικῆς τέχνης 
καί ἐπιστήμης, ὡς  «ἕξεως μετά λόγου ἀληθοῦς 
ποιητικῆς», εἶναι ἡ ὑγεια, τό πολυτιμότατον 

(καί στοιχειωδέστατον) τῶν ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν: 
«λῶστον δ' ὑγιαίνειν». Ὁ θεράπων τῆς ἰατρικῆς τέ-
χνης καί ἐπιστήμης, ὁ ἰατρος, ἐνω ἐξ ὁρισμου φέρε-
ται ὡς ἄρχων τοῦ σώματος, φωρᾶται ἱπποκρατικῶς 
καί ὡς ἄρχων συνάμα τῆς ψυχῆς. Τό ἔργον τοῦτο 
μοιάζει ἐκ πρώτης, στ’ ἀλήθεια, ὄψεως - prima vista 
- νά προσιδιάζη (ἤ νά εἶνα οἰκεῖον) εἰς τόν πνευματι-
κόν κατ› ἐξοχήν ἄῤχοντα τῆς ψυχῆς, τόν φιλόσοφον.

Καί μολαταῦτα. Ὅπως δέν ὑπάρχει σῶμα ἄνευ ψυ-
χῆς ἔτσι ἀκριβῶς δέν νοεῖται (ἡ ἰδεα τοῦ ὅλου) καί 
ψυχή ἄνευ σώματος: «Ψυχή καί σῶμα παγέν, θνητόν 
τ' ἔσχεν ἐπωνυμίαν», μᾶς ἐδιδασκεν ἤδη ὁ πλατωνι-
κός «Φαῖδρος». Τήν καλουμένην δέ ἀθανασίαν τοῦ 
θνητοῦ τούτου ζώου ἡμεῖς τήν πλάττομεν ἁπλῶς 
μέσα μας χωρίς ὡστόσο νά ἔχωμε κατά τόν Πλάτω-
να δῆ ἤ ἱκανῶς νοήσει τόν θεόν, χωρίς δηλ. κανέναν 
ἔγκυρον ἀποδεικτικόν λόγον. Ὅ,τι, ἀπεναντίας πα-
ριστάνουμε καί συλλαμβάνουμε de facto μέσα μας 
εἶναι τό ἔχον ἁπλῶς ψυχήν καί σῶμα ζῶον, «τόν ἀεί 
δέ χρόνον ταῦτα συμπεφυκότα» (246 cd).

Τό «συναμφότερον» ἔτσι τοῦτο τοῦ Πλάτωνος, ἡ 
ὀργανική συμφυΐα σώματος καί ψυχῆς, δικαιώνει 
την θεραπευτικήν ἐπωνυμίαν τοῦ ἰατρου ὡς ἰωμένου 
ἀναγκαστικῶς et in praxi τήν ὅλην τε ψυχήν μετά τοῦ 
σώματος. Ἀλλά καί ἡ φιλοσοφία ἀπο τήν πλευρά της 
τότε μεριμνᾶ διά τήν τροφήν ὄχι μόνον τῆς ψυχῆς 
- πού ὁ Πλάτων τήν ταυτίζει μέ ὅ,τι εἶναι οὐσιαστι-
κά ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος: «μηδέν ἄλλο τόν ἄνθρωπον 
συμβαίνειν ἤ ψυχήν», «ὅτι ἡ ψυχή ἐστιν ἄνθρωπος», 
Πλάτωνος Ἀλκιβιάδης 130 c - ἀλλά καί τοῦ ἰδίου τοῦ 
σώματος, τοῦ σωματοψυχικοῦ, ἄλλως, ὅλου (δίαιτα 
+ φιλοσοφία).

Τόν ἱπποκρατικόν, κατά ταῦτα, ἰατρόν δέν θά ἠδύ-

νατο νά κατηγορήση ἤ ψέξη δικαίως κανείς ὡς ἁπλῶς 
καί μόνον φιλοσώματων. Εἶναι καί γίνεται ἑνιαίως ἤ 
ἀχωρίστως καί ἐπιμελητής τῆς ψυχῆς, ὅπως ἀκρι-
βῶς καί ὁ φιλόσοφος. Ὁ ἰατρος εἶναι, ὡσαύτως, καί 
φίλος τῆς ψυχῆς, ἤτοι φιλόψυχος. Καί διακονεῖ τήν 
τοσοῦτον ἤ κατ’ ἐξοχήν φιλάνθρωπον τέχνην, τήν τέ-
χνην τῆς Ἰατρικῆς.

Ἕνα χωρίο ἀπο τό «Περί εὐσχημοσύνης» (14)  
ἔργο τοῦ Ἱπποκράτους εἶναι ἰδιαιτέρως ἀποκαλυπτι-
κό γιά τή στενή συμπλοκή φυσικοῦ καί ψυχικοῦ πό-
νου ἤ, καλλίτερα, ἰατρικῆς καί φιλοσοφικῆς (ἤ καί 
μεταφυσικῆς ἀκόμη) παραμυθίας. Ὁ ἰατρος, γράφε-
ται καί τονίζεται ἐκεῖ, πρέπει κάθε φορά πού ἔχει νά 
δώση ἤ νά ἐκδώση τίς ἐντολες του, νά τίς ἐκδίδη καί 
ἐπιδίδη μέ ἀγαθήν διάθεση καί ἐσωτερικήν πραότη-
τα καί ἠρεμιαν («ἱλαρῶς καί εὐδιεινῶς»), ἀποστρέ-
φοντας τήν προσοχήν τοῦ ἀσθενοῦς ἀπο τά ὀχληρά 
προσωπικά του προβλήματα καί ἀποφεύγοντας τήν 
ἐπιδεινωτικήν τῆς ὑγείας του ἀποκάλυψη ἐκεινων 
πού τοῦ συμβαίνουν ἤ ἐνδεχομένως θά τοῦ συμβοῦν 
εἰς τό μέλλον.

Καί καταλήγει ἐντυπωσιακῶς παιδαγωγικά: Τίς πι-
κρές ἤ αὐστηρές συστάσεις κι ἐπιπλήξεις τοῦ ἰατρου 
- ὅσες δηλ. ἀφοροῦν εἰς τήν ἀναγκαίαν ἤ ἀπαρέγκλι-
τον ἰατρικήν ἀγωγήν - δεόν νά διαδέχεται ἡ εὐμένεια 
τῆς φιλανθρώπου παραμυθίας καί τῆς ὑποδεκτικῆς ἤ 
καταδεκτικῆς ἐπιστροφῆς («ἅμα δέ παραμυθεῖσθαι 
μετ› ἐπιστροφης  καί ὑποδέξιος»).

Ὁ ἰατρος, συνεπῶς, δέν ἐνεργεῖ ἤ πράττει ὡς ἰατρος 
τοῦ φυσικοῦ, ἁπλῶς, πόνου, ἤ ὡς ἀμέτοχος καί οὐδέ-
τερος ἀποκαστάτης, τῆς σωματικῆς μόνον ὑγιεινῆς. 
Γίνεται καί μέτοχος - ἀφοῦ ψυχή καί σῶμα διατελοῦν 
τόν ἀεί χρόνον συμπεφυκότα - τοῦ ψυχικοῦ πόνου 
καί τῆς ψυχικῆς (σχεδόν μεταφυσικῆς) ὀδύνης τοῦ 
ἀσθενοῦς. Οἱ ἐντολές ἤ ὁδηγίες του μετατρέπονται 
οὕτως εἰς φιλοσοφικήν καί οἱονεί μεταφυσικήν πα-

Το ιατρεύειν εστί φιλοσοφείν;
Δημητρακόπουλος Μιχ. Φ.

ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφικής σχολής πανεπιστημίου αθηνών

  Απόσπασμα από το βιβλίο... 
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ραμυθίαν  (consolation vitae γιά τόν ἔγκλειστο στή 
φυλακή Βοήθιο ἡ φιλοσοφία), ὅπως τέτοιου ἀκριβῶς 
εἴδους εἴναι καί ὁ λόγος τοῦ φιλοσόφου  - τοῦ φιλο-
σόφου ὡς ἰατροῦ - ἐκμαιευτοῦ τοῦ ἐνδιαθέτου λόγου 
καί τοῦ φιλοσοφικοῦ διαλόγου, τῆς φιλοσοφικῆς καί 
μεταφυσικῆς προσφυῶς consolatio τῆς ἀνθρωπίνης 
μή τελειότητος ἤ ἀνθρωπίνης, πλατωνικῶς, ἀσθενεί-
ας («τό ἀσθενες τῶν λόγων»).

Ἄδικον εἶχε ὁ λεγόμενος «Λούθηρος τῆς Ἰατρι-
κης», ὁ Παράκελσος (ὁ τόσον ἀντιφατικός, ἀντι-
συντεχνιακός καί πνευματικῶς ἀπερίληπτος αὐτος 
ἄνθρωπος), ὅταν ἀπεκάλει ὑπερηφάνως ἑαυτον: ἡγε-
μόνα τῆς φιλοσοφίας καί τῆς Ἰατρικης;

Καί αν ὁ Σωκράτης ὑπηρξεν τυχαίως ἤ κατά τύ-
χην μόνον υἱός τῆς μαίας Φαιναρέτης, τό διαλεκτικόν 
ἔργον τῆς φιλοσοφικῆς αὐτοῦ μαιείας (ὁ Σωκράτης 
ὡς φιλόσοφος - μαιευτήρ) δέν εἴναι διόλου καί κα-
θόλου τῆς κοινῆς ἁπλῶς τύχης χρῆμα. Ὁ Σωκράτης, 
βεβαίως, δέν ξεγεννᾶ τά φυσικά κυήματα τῆς ἐγκύου 
μητρός· διαλέγεται ὡς φιλοσοφικός μαιευτήρ, ἤτοι 
ξεγεννητής τῶν ψυχικῶν γόνων, τῶν ψυχῶν δηλ. τῶν 
νέων πού πνευματικά βαρέως ἐγκυμονοῦν καί, ὡς 
ἐγκύμονες τήν ψυχήν, ὀργῶσιν πρός τά μαθήματα. Ὁ 
Σωκράτης εἴναι, πραγματικά, ό πρῶτος φιλοσοφικός 
ἰατρος στήν ἱστορία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος χω-
ρίς ποτέ του ν' ἀσκήση τό ἐπάγγελμα τοῦ φυσικοῦ 
γιατροῦ!

Μήπως ὅμως καί ὁ μαρτυρικός τῆς πνευματικῆς  
Γερμανίας φιλόσοφος τοῦ προπερασμένου αἰῶνος, ὁ 
Νίτσε, δέν μιλοῦσε γιά φιλοσοφικούς ἰατρούς καί δέν 
ἐχαρακτήριζε προσφυῶς τόν φιλόσοφον ὄχι μόνον 
ὡς νομοθέτην τοῦ πνεύματος ἤ ὡς παιδαγωγόν, ἀλλά 
καί ὡς ἰατρόν τοῦ πολιτισμοῦ;

Πράγματι, μιά τόσο φιλάνθρωπος, κυριολεκτικά, 
τέχνη ὡς εἶναι ἠ τέχνη τῆς Ἰατρικῆς, διαθέτει καί 
προεκφέρει τά ὑψηλά ἐκεῖνα πρόσημα πού τήν κατα-
ξιώνουν - ὡς πρός τό ἠθικόν τουλάχιστον μέρος τοῦ 
Γαληνοῦ - ὡς μιάν ἒμπρακτον ἢ ἐφαρμοσένην Ἠθι-
κήν - αν ὂχι καί ὡς μιάν φιλάνθρωπον φιλοσοφικήν 
καί μεταφυσικήν κιόλας παραμυθίαν.

Σέ μιάν τέτοιαν περίπτωση ἡ καθαρή λεγομένη 
πρακτική φιλοσοφία θά προέβαλλε κατ’ ἀρχήν ὡς 
ἓνα εἲδος θεωρητικῆς πλέον Ἰατρικῆς τῶν ἠθῶν τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους. Καί παρά ταῦτα, καί αὐτὴ αὓτη 
ἡ ἀριστοτελικὴ θεωρία τῶν ἠθῶν «οὐ θεωρίας ἓνεκά 

ἐστιν ὣσπερ αἱ ἂλλαι (οὐ γάρ ἵνα εἰδῶμεν τί ἐστιν ἀρε-
τὴ σκεπτόμεθα, ἀλλ› ἳν' ἀγαθοί γινώμεθα, ἐπεί οὐδέν 
αν ἢν ὂφελος αὐτῆς»)1. Καί δίκαιοι καί ἀγαθοί, κατά 
τόν Σταγιρίτην, γινόμαστε τά δίκαια καί τά ἀγαθά 
πράττοντες, ὅπως οἱ οἰκοδόμοι οἰκοδομοῦντες οἰκο-
δόμοι γίνονται καί οἱ κιθαριστές, κιθαριστές, κιθαρί-
ζοντες (Ἠθ. Νικ. 1103 a 42 κ.ἕ.). 

Στόν ἀρχιτεκτονικό μέσα λόγο τῆς φιλοσοφίας θε-
ωρία καί πρᾶξις, συμπλεκόμενες, συντήκονται καί 
συμπρωτουργοῦν ἐν ἁπλῆ καί πλήρει ἑνότητι: ἡ σω-
κρατική in praxi καί ἒργω ὁμολογία ἒργων καί λόγων.

Κάτι παραπλήσιον ἢ προσόμοιον συντελεῖται ἢ 
διαδραματίζεται καί στήν ἴδια μέσα τήν περιοχήν 
τῆς ὑγιοῦς καί ἀγαθῆς (sic) ἰατρικῆς τέχνης, ὃταν ἡ 
τελευταία τούτη προσανατολίζεται σθεναρῶς στίς 
παραγγελίες καί στά ἀπαλαίωτα ἱπποκρατικά ἐπι-
τάγματα. Τότε ἀκριβῶς ἡ Ἰατρική δέον νά μήν ἀντι-
μετωπίζεται ἢ ἐκλαμβάνεται ὡς μιά ἐπιστημονική 
ἁπλῶς τέχνη (πολλῷ δέ μᾶλλον ὡς προσοδοφόρον 
ἢ βιοποριστικόν ἐπάγγελμα, ἢτοι ὡς - πλατωνικῶς 
καί ἱπποκρατικῶς - τέχνη χρηματιστική), ἀλλά ὡς 
μιά πραγματική ἢ ἀληθινή «Bildungsmacht», ὃπως 
εὐστοχώτατα τήν μεθερμήνευε, καθομολογοῦσε κι 
εὐλογοῦσε ὁ περίφημος Γερμανός φιλόλογος καί ἀν-
θρωπιστής W. Jäger.

Καί τί σημαίνει μιά ἀληθινή «Bildungsmacht» 
στόν κρίσιμο χῶρο τῆς Ἰατρικῆς; Σημαίνει μιάν ὁλο-
κληρωμένη ρεκτήριον ἰσχύν καί κραταιάν δύναμιν 
καθολικῆς ἀνθρωπίνης παιδείας καί μορφοποιοῦ 
ἐξανθρωπίσεως τοῦ κόσμου: μιάν φιλάνθρωπον ,κυ-
ριολεκτικά, παιδαγωγίαν μιᾶς humanitatis dignae 
dignitatis humanae.

Ὁ καθ’ Ἱπποκράτην ἰατρός, συνδυάζοντας καί 
συνταιριάζοντας, καταληκτικῶς, τήν ἀδεισιδαίμο-
να κριτικολογικήν καί λογικοεμπειρικήν, πρῶτον, 
ἐπιστημοσύνη του («τριβή μετά λόγου», λογική μέ-
θοδος)· τό ἀφιλοχρήματον (καί μή ἀργυρώνητον) 
τοῦ ἐλευθερίου, δεύτερον, ἢθους του (ἡ φιλαργυρία 
σαφῶς συνιστᾶ φιλήδονον δουλικήν πηγήν καταφώ-
ρου ἡδονοθηρικῆς ἀπληστίας καί ἐπιβούλου κοινω-
νικῆς ἀδικίας) καί, οὐχί τελευταίαν, τήν κατά πάντα 
φιλάνθρωπον κι εὐπροσήγορον παραμυθίαν τοῦ λό-
γου του, δύναται καί ὀφείλει (ἀπεναντι στόν ἂλλως 
 
1 Ἀριστ. Ἠθικά Νικ. 2, 1103 b 2,1 κ.ἑ.
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ἰατρεύοντα τήν ἀνθρωπότητα ἰατρον τοῦ λόγου καί 
τοῦ πολιτισμοῦ, ἤγουν τόν φιλόσοφον ) νά ὀρθώνη τό 
ἐσαεί σφριγηλόν ἂγαλμα μιᾶς εὐθαλοῦς οἰκουμενι-
κῆς ἀνθρωπότητος: τόν ὑγιᾶ, φυσικῶς (τό, ἀριστοτε-
λικῶς, ζῆν) καί εὐδαίμονα ἀρετολογικῶς (τό, ἀριστο-
τελικῶς, εὖ ζῆν2) τέλειον, ἂρα, ψυχῇ τε καί σώματι 
ἂνθρωπον (ὁ Γαληνός, εἲδαμε, ὁμιλοῦσε ἢδη γιά τήν 
«τελείαν ἰατρικήν» τοῦ  Ἱπποκράτους). 

Μόνον ἒτσι ἡ κατά λόγον καί κατ’ ἀρετήν θερα-
πευτική ἀγωγή τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου (ὁ πρακτικός 
λόγος ὡς φιλοσοφική δίαιτα· ἡ διαλεκτική, ὅπως καί 
ἡ ἰατρική, ὡς φιλάνθρωπος τέχνη - ἀλλά καί ἡ «τε-
τραφάρμακος» (sic) τοῦ Ἐπικούρου) θά συστοιχηθῆ 
καί θά χωρήση παραλλήλως πρός τήν ἀφιλοχρήμα-
τον ἰαματικήν φιλανθρωπίαν καί ζείδωρον παραμυ-
θίαν τοῦ ἰατρικοῦ - τοῦ, ἰατρικῶς, παιδευτικῶς καί 
φιλανθρώπως, φιλοσοφοῦντος λόγου.

Καί τότε τό ἰατρεύειν πολλαχῶς ἒσεται φιλοσοφεῖν.
Ergo, τό ἰατρεύειν ἐστί φιλοσοφεῖν!

2  Ἀριστ. Πολιτικῶν 2, 1252 b 29-30: <<γινομένη [sc. ἡ 
τέλειος πόλις καί πολιτική κοινωνία] μέν τοῦ ζῆν ἓνεκεν, οὖσα 
δέ τοῦ εὖ ζῆν>>.
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Νεότερα δεδομένα για 
άτυπα ιογενή εξανθήματα 

Μανθούλα Βαλάρη 
παιδίατρος - παιδοδερματολόγος / διευθύντρια ΕΣΥ

Α’ παιδιατρική Κλινική πανεπιστημίου Αθηνών 

υπεύθυνη επικοινωνίας
μανθούλα Βαλάρη
E-mail: mvalari@otenet.gr

τα άτυπα ιογενή εξανθήματα στα παιδιά είναι μια 
συχνή αιτία επίσκεψης στον παιδίατρο. τα κλασικά 
ιογενή εξανθήματα αναγνωρίζονται εύκολα, αλλά 
πρόσφατα αρκετές άτυπες δερματικές εκδηλώσεις 
ιογενών λοιμώξεων έχουν περιγραφεί. αυτό το άρ-
θρο θα εστιάσει στη βλατιδώδη ακροδερματίτιδα 

της παιδικής ηλικίας (σύνδρομο Gianotti-crosti), 
στο ετερόπλευρο πλαγιοθωρακικό εξάνθημα, στα 
εξανθήματα από εντεροϊούς και τη νόσο χεριών, πο-
διών και στόματος, τα οποία εκδηλώνονται με άτυ-
πο εξάνθημα και αναφέρεται σε νεότερα δεδομένα 
σχετικά με αυτά.
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λεξεις ευρετήριου: άτυπα ιογενή εξανθήματα στα παιδιά 

Ατυπο εξάνθημα» είναι εκείνο το οποίο διαφέρει σε 
εμφάνιση από τα περιγραφέντα κλασικά εξανθήμα-
τα που έχουν ειδικά τυπικά χαρακτηριστικά, όπως 

η μορφολογία ή η κατανομή των δερματικών βλαβών. 
Κλασικά εξανθήματα, για παράδειγμα, είναι η ιλαρά, η 
ερυθρά, το λοιμώδες ερύθημα. Τα περισσότερα άτυ-
πα εξανθήματα εμφανίζονται αιφνιδίως, συνήθως είναι 
ερυθηματώδεις κηλίδες ή βλατίδες, ελαφρά φυσαλιδώ-
δεις, έχουν διάχυτη κατανομή, οξεία πορεία και είναι δύ-
σκολο να ταξινομηθούν σαφώς. Συνοδά συμπτώματα, τα 
οποία είναι, επίσης, γενικά και άτυπα, μπορεί να είναι πυ-
ρετός, πονοκέφαλος, μυαλγία, κόπωση όπως και από το 
αναπνευστικό ή γαστρεντερικό. Τα περισσότερα μη ειδι-
κά (άτυπα) εξανθήματα υποχωρούν χωρίς θεραπεία σε 1 
εβδομάδα, χωρίς μακροχρόνιες επιπλοκές1. 

Το πιο συχνό αίτιο ενός άτυπου εξανθήματος είναι μία 
ιογενής λοίμωξη και μετά ακολουθούν τα φαρμακευτικά 
εξανθήματα και οι μικροβιακές λοιμώξεις2. Τα ιογενή αί-

τια των άτυπων εξανθημάτων συχνά περιλαμβάνουν μη 
πολιομυελίτιδας εντεροϊούς και ιούς του αναπνευστικού 
συστήματος, όπως αδενοϊό, ρινοϊό, ιό παραγρίπης, ανα-
πνευστικό συγκυτιακό ιό, τον ιό της γρίπης. ο ιός epstein-
Barr, οι ερπητοϊοί 6 και 7 και παρβοϊός Β19 σπάνια εκδη-
λώνονται με άτυπα εξανθήματα (συνήθως εκδηλώνονται 
με διακριτά εξανθήματα - εξανθηματικές ασθένειες). Σε 
γενικές γραμμές, η πλειονότητα των μη ειδικών εξανθη-
μάτων που εμφανίζονται κατά τους χειμερινούς μήνες 
προκαλούνται από τους ιούς του αναπνευστικού συστή-
ματος και εκείνα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των 
καλοκαιρινών μηνών προκαλούνται πιο συχνά από τους 
εντεροϊούς. Τα άτυπα εξανθήματα από ιούς είναι συχνή 
αιτία για επείγουσα επίσκεψη στον παιδίατρο3. 

Τα ιογενή εξανθήματα μπορεί να προκληθούν άμεσα 
(λοιμώδη) ή να οφείλονται σε κάποια ανοσοαντίδραση 
(έμμεσα ή παραλοιμώδη εξανθήματα). Τα λοιμώδη εξαν-
θήματα συχνά προκαλούνται από ένα συγκεκριμένο πα-
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θογόνο (π.χ. κλασικές ασθένειες της παιδικής ηλικίας), 
ενώ για πολλά ακόμη και διακριτά παραλοιμώδη εξαν-
θήματα αρκετοί ιοί από διαφορετικές ομάδες μπορεί να 
προκαλέσουν μια ανοσολογική αντίδραση, η οποία οδη-
γεί σε ένα δερματικό εξάνθημα (π.χ. βλατιδώδης ακρο-
δερματίτιδα της παιδικής ηλικίας)4. 

Σε αυτό το άρθρο θα ανασκοπηθούν νεότερα δεδο-
μένα για τη βλατιδώδη ακροδερματίτιδα της παιδικής 
ηλικίας, το ετερόπλευρο πλαγιοθωρακικό εξάνθημα, τα 
εξανθήματα από εντεροϊούς και η άτυπη νόσος χεριών, 
ποδιών και στόματος που εκδηλώνονται με άτυπα εξαν-
θήματα από ιούς5,6.

 
Βλατιδώδης ακροδερματίτιδα της παιδικής ηλικίας - 
ςύνδρομο Gianotti-Crosti

η βλατιδώδης ακροδερματίτιδα της παιδικής ηλικίας ή 
σύνδρομο Gianotti-Crosti είναι ένα συμμετρικό βλατιδώ-
δες εξάνθημα με κατανομή στις παρειές, στους μηρούς, 
στους γλουτούς, στους βραχίονες και στις εκτατικές επι-
φάνειες των άκρων. η βλατιδώδης ακροδερματίτιδα της 
παιδικής ηλικίας φαίνεται να είναι ένα ξεχωριστό εξάνθη-
μα που συμβαίνει σε αντίδραση προς μία ποικιλία ιογενών 
παραγόντων και πιθανώς εμβολιασμών. περιγράφηκε 
από τον Gianotti το έτος 1955 και αναφέρθηκε ξανά από 
τους Crosti και Gianotti το έτος 1957 και έκτοτε η νόσος 
είναι γνωστή ως σύνδρομο Gianotti-Crosti7. Με τη σύγ-
χρονη ορολογία, για τη διάγνωση της νόσου ούτε λεμφα-
δενίτιδα ούτε ηπατίτιδα είναι απαραίτητα να υπάρχουν8. 

Επιδημιολογία
η συχνότητα είναι άγνωστη, καθώς η βλατιδώδης ακρο-
δερματίτιδα της παιδικής ηλικίας πιθανώς υποδιαγιγνώ-
σκεται. προσβάλλει συνήθως παιδιά ηλικίας < 5 ετών και 
σπάνια εφήβους και ενήλικες. οι περισσότερες βιβλιογρα-
φικές αναφορές για τη βλατιδώδη ακροδερματίτιδα της 
παιδικής ηλικίας περιγράφουν μεμονωμένες περιπτώσεις 
και σπάνια κρούσματα έχουν αναφερθεί (π.χ. ιαπωνία) που 
συσχετίσθηκαν με ιό ηπατίτιδας Β ή ιό epstein-Barr9.

Αιτιολογία
η βλατιδώδης ακροδερματίτιδα της παιδικής ηλικίας εκ-
δηλώνεται συνήθως σε συνδυασμό με μια ιογενή νόσο 
και ο ιός ηπατίτιδας Β και ο ιός epstein-Barr είναι τα πιο 
κοινά αίτια. ο ιός ηπατίτιδας Β είναι συχνό αίτιο στις με-

σογειακές χώρες και εξαιρετικά σπάνιο στις ηπΑ και στις 
χώρες με καθολικό εμβολιασμό βρεφών για ηπατίτιδας Β. 
ο ιός epstein-Barr είναι, επίσης, συχνό αίτιο και αντιπρο-
σωπεύει περισσότερο από το ήμισυ των περιπτώσεων σε 
κάποιες μελέτες. η βλατιδώδης ακροδερματίτιδα της παι-
δικής ηλικίας λιγότερο συχνά έχει αναφερθεί σε συνδυα-
σμό με άλλους ιούς, όπως εντεροϊούς, κυτταρομεγαλοϊό, 
παρβοϊό Β19, αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, ιό παραγρίπ-
πης, ιό ηπατίτιδας Α, ροταϊό, τον ανθρώπινο ερπητοϊό 6 
και τον ιό της μολυσματικής τερμίνθου8,10. η βλατιδώδης 
ακροδερματίτιδα της παιδικής ηλικίας, επίσης, έχει ανα-
φερθεί ότι συμβαίνει μετά τη χορήγηση διάφορων εμβο-
λίων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων για ιλαρά - 
ερυθρά - παρωτίτιδα, διφθερίτιδα - κοκκύτη - τέτανο, ιό 
γρίπης, πολιομυελίτιδα, ηπατίτιδα Α και Β, ωστόσο αιτιο-
λογική συσχέτιση δεν έχει καταδειχθεί11. 

Παθογένεια
η παθογένεια καθώς και ο μηχανισμός κατανομής του 
εξανθήματος στα άκρα είναι άγνωστα. πιθανόν οφεί-
λεται σε αντίδραση καθυστερημένης υπερευαισθησί-
ας στην ιογενή νόσο ή η τύπου ige διαμεσολαβούμενη 
ανοσία ίσως παίζει ρόλο στην παθογένεια της νόσου και 
άλλων ιογενών εξανθημάτων. Μία μελέτη έδειξε ότι παι-
διά με βλατιδώδη ακροδερματίτιδα της παιδικής ηλικίας 
ήταν σημαντικά πιο πιθανό να έχουν ατοπική δερματίτιδα 
και οικογενειακό ιστορικό ατοπίας από τα παιδιά μάρτυ-
ρες (24% έναντι 7 % για την ατοπική δερματίτιδα και 52% 
έναντι 31% για οικογενειακό ιστορικό ατοπίας)12.

Κλινικά χαρακτηριστικά - Δερματολογικά ευρήματα
Κατά την εβδομάδα πριν από την εμφάνιση του εξανθή-
ματος, οι ασθενείς μπορεί να έχουν συμπτώματα νόσου 
από το ανώτερο αναπνευστικό ή γαστρεντερικό. η αρχι-
κή ασθένεια μπορεί να έχει υποχωρήσει τη στιγμή που 
το παιδί εκδηλώνει το εξάνθημα. Το εξάνθημα εκδηλώνε-
ται αιφνιδίως και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές μικρές 
ροζ - καφέ βλατίδες και μερικές φορές φυσαλίδες, που εί-
ναι ομοιόμορφες, με επίπεδη επιφάνεια, διαμέτρου από 1 
έως 10 mm, που μπορεί να συρρέουν σε πλάκες. Αιμορ-
ραγικές βλάβες ή εντοπισμένη πορφύρα σπάνια μπορεί 
να υπάρχει. Το εξάνθημα εκδηλώνεται συμμετρικά στο 
πρόσωπο, στις εκτατικές επιφάνειες των άκρων (εικό-
να 1α), στους μηρούς, (εικόνα 1 Β), στους γλουτούς και 
τους βραχίονες, ενώ συνήθως (αλλά όχι πάντα) δεν προ-
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σβάλλεται ο κορμός. Το εξάνθημα μπορεί να είναι ασυ-
μπτωματικό ή κνησμώδες. οι βλεννογόνοι και τα νύχια 
δεν προσβάλλονται. Εμφάνιση βλαβών σε σημεία τραύ-
ματος, όπως στο σημείο του εμβολιασμού (φαινόμενο 
Koebner), μπορεί να υπάρχει κατά την αρχική φάση. πε-
ρίπου 25% έως 35 % των ασθενών έχουν διόγκωση λεμ-
φαδένων, συνήθως στις μασχάλες, στη τραχηλική ή στη 
βουβωνική περιοχή, ενώ η συχνότητα προσβολής του 
ήπατος είναι άγνωστη. 

Πορεία - Επιπλοκές - Διάγνωση
Αυτόματη ύφεση του εξανθήματος παρατηρείται σε 10 
ημέρες έως και 6 μήνες. Μεταφλεγμονώδης υποχρωμία ή 
υπέρχρωση (σπάνια) μπορεί σε μερικούς ασθενείς να επι-
μένει για αρκετούς μήνες μετά την υποχώρηση του εξαν-
θήματος. ώστόσο, οι ουλές ή και οι αλλαγές στο χρώμα 
συνήθως δεν είναι μόνιμες. πιθανές επιπλοκές μπορεί να 
υπάρχουν που σχετίζονται με το υποκείμενο αίτιο, όπως 
για παράδειγμα ηπατίτιδα. η βλατιδώδης ακροδερματί-
τιδα της παιδικής ηλικίας είναι μια κλινική διάγνωση13. Ερ-
γαστηριακές εξετάσεις για προσδιορισμό του αιτίου εν-
δείκνυνται σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και για 
διαφορική διάγνωση, ιδιαίτερα αν το εξάνθημα ή η πο-
ρεία είναι άτυπη για βλατιδώδη ακροδερματίτιδα της παι-
δικής ηλικίας. Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας θα πρέπει να 
γίνεται μόνο σε ασθενείς με κλινικές ενδείξεις. Τα ιστολο-
γικά ευρήματα του εξανθήματος είναι μη ειδικά και βιο-
ψία δέρματος γίνεται για διαφορική διάγνωση από άλλες 
παθήσεις εάν το εξάνθημα είναι άτυπο ή επιμένει. 

Αντιμετώπιση 
η θεραπεία για τη βλατιδώδη ακροδερματίτιδα της παι-

δικής ηλικίας είναι υποστηρικτική. για την αντιμετώπι-
ση του ήπιου ή μέτριου κνησμού εφαρμόζονται τοπικά 
ενυδατικές κρέμες, ενώ για τον σοβαρό κνησμό χορη-
γείται το βράδυ συστηματικό κατασταλτικό αντιισταμι-
νικό. Τα τοπικά κορτικοστεροειδή μπορεί να βοηθήσουν 
στον έλεγχο του κνησμού, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι βοηθούν στην πορεία της νόσου. Τα παιδιά με βλατι-
δώδη ακροδερματίτιδα της παιδικής ηλικίας, που οφεί-
λεται σε ηπατίτιδα Β, θα πρέπει να παρακολουθούνται 
συχνά και να παραπέμπονται σε παιδογαστρεντερολό-
γο ή ηπατολόγο. η πιθανότητα να μεταδίδεται το εξάν-
θημα εξαρτάται από την υποκείμενη αιτιολογία, ωστόσο 
τις περισσότερες από τις λοιμώξεις που προκαλούν βλα-
τιδώδη ακροδερματίτιδα της παιδικής ηλικίας τα παιδιά 
δεν τις μεταδίδουν πλέον όταν εμφανιστεί το εξάνθημα.

ετερόπλευρο πλαγιοθωρακικό εξάνθημα 
uNilATerAl lATeroThorACiC eXANTheM 

Το ετερόπλευρο πλαγιοθωρακικό εξάνθημα είναι ένα δι-
ακριτό εξάνθημα, που συνήθως εκδηλώνεται αρχικά από 
τη μία πλευρά του κορμού (εντοπισμένο) και στη συνέ-
χεια επεκτείνεται και σπάνια γενικεύεται. Το ετερόπλευρο 
πλαγιοθωρακικό εξάνθημα περιγράφηκε το 1992, αλλά 
παρόμοια περιστατικά είχαν αναφερθεί στη βιβλογραφία 
από 2 άλλους συγγραφείς χρόνια νωρίτερα14-16. 

προσβάλλει παιδιά ηλικίας από 1 έως 5 ετών και σπά-
νια ενήλικες. Εκδηλώνεται συνήθως κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα ή την άνοιξη, αν και έχει περιγραφεί και όλο τον 
χρόνο. η αιτία του ετερόπλευρου πλαγιοθωρακικού εξαν-
θήματος είναι άγνωστη, αν και η ηλικία των ασθενών, η 
εμφάνιση μικρών επιδημιών, η εποχιακή κατανομή, η συ-

1a

1B

Εικόνα 1Α, Β: Βλατιδώδης 
ακροδερματίτιδα της παιδικής ηλικίας 
ή σύνδρομο Gianotti-Crosti

 Εικόνα 2: Ετερόπλευρο πλαγιοθωρακικό εξάνθημα
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σχέτιση με λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συ-
στήματος, καθώς και η αυτόματη υποχώρηση δείχνουν 
πιθανή ιογενή αιτιολογία17. ώστόσο, σε μικροβιακές με-
λέτες σε δείγματα από φάρυγγα, κόπρανα, αίμα και δέρ-
μα από πάσχοντα παιδιά δεν ταυτοποιήθηκε κάποιος αι-
τιολογικός παράγοντας18. 

Κλινικές εκδηλώσεις 
Το εξάνθημα τυπικά αρχίζει στη μία πλευρά του κορμού 
και εκτείνεται προς τη μασχάλη (εικόνα 2), ενώ σπανιότε-
ρα ξεκινά στη βουβωνική περιοχή ή σε ένα άκρο. Το εξάν-
θημα απλώνεται φυγοκεντρικά και μπορεί να γίνει αμφοτε-
ρόπλευρο, αν και η ετερόπλευρη επικράτηση διατηρείται. 
οι βλάβες του ετερόπλευρου πλαγιοθωρακικού εξανθή-
ματος μπορεί να είναι κηλίδες, βλατίδες, εκζεματικές, ιλα-
ροειδείς, δακτυλιοειδείς, ή δικτυωτού τύπου19. Φυσαλίδες 
και πορφυρικές βλάβες είναι σπάνιες. Κνησμός συμβαίνει 
σε περίπου 50% των ασθενών. Του εξανθήματος συνήθως 
προηγείται λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού ή γα-
στρεντερικού συστήματος με χαμηλό πυρετό. 

Διάγνωση
η πιο συχνή αρχική λανθασμένη διάγνωση είναι η δερ-
ματίτιδα εξ επαφής. η κλινική διαφορική διάγνωση, επί-
σης, περιλαμβάνει τη ροδόχρου πιτυρίαση, την οστρα-
κιά, την ιδρώα, το λοιμώδες ερύθημα, τη δερματοφυτία 
και τη βλατιδώδη ακροδερματίτιδα της παιδικής ηλικί-
ας. η διάγνωση είναι κλινική και εργαστηριακές εξετάσεις 
δεν ενδείκνυνται.

Πορεία, αντιμετώπιση 
Το εξάνθημα υποχωρεί αυτόματα σε 3-5 εβδομάδες και 
σπάνια σε 2 μήνες. Λεπτή απολέπιση παρατηρείται συ-
χνά κατά τη διάρκεια του σταδίου επούλωσης, ενώ επί-
σης μπορεί να υπάρχει μεταφλεγμονώδης υποχρωμία ή 
υπέρχρωση. η θεραπεία είναι συμπτωματική. Ήπια μαλα-
κτικά και αντιισταμινικά για τον έλεγχο του κνησμού. Τα 
τοπικά στεροειδή δεν φαίνεται ότι βοηθούν.

εξανθήματα από εντεροϊούς

οι εντεροϊοί (υποομάδα picornaviruses) προκαλούν ποι-
κιλία κλινικών συνδρόμων με εξανθήματα. οι ανθρώπι-
νοι εντεροϊοί είναι μικροί (single-stranded), RNA ιοί και 
περιλαμβάνουν τους echo (31 ορότυποι: 1-9, 11-21, 24-

27, 29-33), coxsackie Α (23 τύποι: 1-22, 24), coxsackie Β (6 
τύποι: 1-6), εντεροϊούς 68-71 (4 τύποι: 68-71) και της πο-
λιομυελίτιδας (3 τύποι: 1-3)20. οι ιοί πολιομυελίτιδας προ-
καλούν την παραλυτική πολιομυελίτιδα, νόσο που έχει 
εξαλειφθεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο λόγω του εμβολι-
ασμού. οι περισσότερες λοιμώξεις από μη πολιομυελίτι-
δας εντεροϊούς είναι καλοήθεις και εκδηλώνονται με πυ-
ρετό μόνο του ή με διακριτά κλινικά σύνδρομα, όπως η 
νόσος χεριών, ποδιών στόματος, η (ερπητική) κυνάγχη, 
η αιμορραγική επιπεφυκίτιδα και η πλευροδυνία. ώστό-
σο, οι εντεροϊοί προκαλούν και σοβαρές ή απειλητικές 
για τη ζωή λοιμώξεις, όπως μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, 
μυοκαρδίτιδα και νεογνική σηψαιμία21,22. η μετάδοση 
των εντεροϊών γίνεται από άτομο σε άτομο μέσω της 
εντεροστοματικής οδού και μερικές φορές λόγω έκθε-
σης σε κοινή πηγή μόλυνσης (π.χ. το νερό της πισίνας)23. 
Λοιμώξεις από εντεροϊούς συνήθως συμβαίνουν κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, αν 
και σποραδικές περιπτώσεις μπορεί να εμφανισθούν 
όλο τον χρόνο.

Τα άτυπα εξανθήματα που οφείλονται σε μη πολιομυ-
ελίτιδας εντεροϊούς είναι συχνά. Αυτά τα εξανθήματα εί-
ναι μη κνησμώδη, κηλιδώδη και βλατιδώδη, με ή χωρίς 
πετέχειες. 
Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα 
γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες ασυμπτωματικό εξάν-
θημα εκδηλώνεται συχνά σε λοιμώξεις με εντεροϊό, ιδι-
αίτερα με ιούς echo. περίπου το ένα τρίτο των ατόμων 
με λοίμωξη από ιό echo μπορεί να αναπτύξει ένα εξάν-
θημα που αποτελείται από διακριτές ροζ - κόκκινες κη-
λίδες που εξαπλώνονται από το πρόσωπο και τον λαιμό 
στον άνω κορμό και στα άκρα. Μερικοί ασθενείς, επί-
σης, έχουν βλάβες στους στοματικούς βλεννογόνους, 
που μπορεί να μοιάζουν με Koplik κηλίδες. Άλλα συ-
μπτώματα που μπορεί να συνδέονται με λοίμωξη από 
ιό echo περιλαμβάνουν πυρετό, συμπτώματα από το γα-
στρεντερικό, συμπτώματα του ανώτερου αναπνευστι-
κού και επιπεφυκίτιδα. ο ιός echo 16 κλασικά σχετίζε-
ται με εξάνθημα που μοιάζει με το αιφνίδιο εξάνθημα 
και αναφέρεται ως «εξάνθημα της Βοστώνης», το οποίο 
ήταν από τα πρώτα εξανθήματα που περιγράφηκε και 
ιολογικά επιβεβαιώθηκε24. Το «εξάνθημα της Βοστώνης» 
είναι ήπια νόσος, όπου έπειτα από 24 έως 36 ώρες πυ-
ρετό εκδηλώνεται ένα μη κνησμώδες εξάνθημα με ροζ 
κηλίδες και βλατίδες διαμέτρου 1 cm στο πρόσωπο και 
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το στήθος25. γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα 
έχει, επίσης, αναφερθεί σε μεγάλο ποσοστό σε ασθενείς 
με λοίμωξη με ιό coxsackie A926. διάφορες μορφολογίες 
εξανθημάτων από ιούς echo έχουν περιγραφεί. Εξάνθη-
μα έχει αναφερθεί με ιό echo 12, που μοιάζει με το εξάν-
θημα του λοιμώδους ερυθήματος27. ο ιός echo 6 έχει 
συνδεθεί με ένα φυσαλιδώδες εξάνθημα με δερμοτο-
μική κατανομή, που μιμείται έρπητα ζωστήρα28. Σε με-
ρικές περιπτώσεις εκδηλώνεται κνιδωτικό εξάνθημα με 
ιό coxsackie A929. 
Πετέχειες και πορφύρα 
πετεχειώδη και πορφυρικά εξανθήματα έχουν περιγρα-
φεί με λοίμωξη με τον ιό echo 9, τον echo 13 και τον ιό 
coxsackie Α930,31. Όταν υπάρχουν πετεχειώδη εξανθήμα-
τα με αιμορραγικό στοιχείο, η κλινική εικόνα εύκολα συγ-
χέεται με εκείνη της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου, ειδικά 
αν εμφανίζεται ταυτόχρονα άσηπτη μηνιγγίτιδα32-34. ο 
ιός coxsackie B16 έχει συνδεθεί με αλλεργική πορφύρα 
Henoch-Schonlein35. 

Εξανθηματική ψευδοαγγειωμάτωση
Εξανθηματική ψευδοαγγειωμάτωση είναι η ξαφνική εμ-
φάνιση πολλαπλών, σαν «αιμαγγείωμα», μικρών (2-4 mm), 
ερυθηματωδών, ασυμπτωματικών βλατίδων, που συνή-
θως εντοπίζονται στο πρόσωπο και λιγότερο συχνά στα 
άκρα. προσβάλλει συνήθως βρέφη και παιδιά μέχρι περί-
που 6 ετών36. Το εξάνθημα στα παιδιά συνήθως είτε προ-
ηγείται είτε συνοδεύεται από μη ειδικά συμπτώματα λοί-
μωξης, όπως πυρετός, πονοκέφαλος ή και συμπτώματα 
του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. η εξανθημα-
τική ψευδοαγγειωμάτωση έχει συσχετισθεί με λοίμωξη με 
ιό echo 25 και echo 32, αλλά και άλλες ιογενείς λοιμώξεις 
όπως κυτταρομεγαλοϊός, ιός epstein-Barr, επίσης τσιμπή-
ματα εντόμων έχουν αναφερθεί σε κάποιες περιπτώσεις, 
ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν μπόρεσε να καθοριστεί η 
ιογενής αιτιολογία37-39. η νόσος έχει επίσης παρατηρηθεί 
και σε ενήλικες40. οι σαν «αιμαγγειώματα» βλατίδες στην 
εξανθηματική ψευδοαγγειωμάτωση συχνά περιβάλλο-
νται από ένα χείλος λεύκανσης. Άμεση αλληλεπίδραση 
μεταξύ ιού και ενδοθηλίου είναι ο πιο πιθανός μηχανι-
σμός για την παθογένεια της εξανθηματικής ψευδοαγγει-
ωμάτωσης, ενώ η εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων στο 
ενδοθήλιο είναι λιγότερο πιθανό, καθώς δεν υπάρχει κα-
μία ένδειξη για αγγειίτιδα. η ιστολογική εξέταση δείχνει 
διαστολή των αιμοφόρων αγγείων στο χόριο, με παχιά 

ενδοθηλιακά κύτταρα, χωρίς αγγειίτιδα40. η επιδερμίδα 
δεν επηρεάζεται. θεραπεία δεν είναι απαραίτητη, καθώς 
οι βλάβες υποχωρούν αυτόματα μέσα σε 1-2 εβδομάδες.

νόσος χεριών, ποδιών και στόματος - Hand, foot, 
and mouth disease 

η νόσος χεριών, ποδιών και στόματος είναι ένα κλινικό 
σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από ενάνθημα στο στό-
μα και ένα κηλιδώδες, κηλιδοβλατιδώδες, ή φυσαλιδώ-
δες εξάνθημα στα χέρια και στα πόδια (και πιθανώς άλ-
λες εντοπίσεις). Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ιογενή 
εξανθήματα σε παιδιά και ενήλικες. προσβάλλει κυρίως 
βρέφη και παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 ετών και σπο-
ραδικά μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες. 

Εκδηλώνεται συνήθως το καλοκαίρι και αρχές φθινο-
πώρου. οι ιοί μεταδίδονται μέσω της εντεροστοματι-
κής οδού και από το υγρό των φυσαλίδων. η νόσος χε-
ριών, ποδιών και στόματος προκαλείται από αρκετούς 
μη πολιομυελίτιδας εντεροϊούς, όπως coxsackievirus 
A2, A4 έως A10, A16, B2, B3, B5, echovirus 1, 4, 7, 19 και 
enterovirus A71. ιός coxsackie Α16 και εντεροϊός Α71 είναι 
οι πιο συχνοί ορότυποι και προκαλούν τις μεγάλες επιδη-
μίες5,6.41,42. ο εντεροϊός Α71 έχει συνδεθεί με κρούσματα 
χιλιάδων ατόμων στην περιοχή της Ασίας. Από το 2008 ο 
ιός coxsackie Α6 έχει αυξητικά αναφερθεί ως αιτία κρου-
σμάτων παγκοσμίως5,6. 

Κλινικά χαρακτηριστικά
η «τυπική» νόσος προκαλείται από τον ιό coxsackie A16 και 
εκδηλώνεται με χαμηλό πυρετό, μικρές βαθιές φυσαλίδες 
στις παλάμες και τα πέλματα και επώδυνες φυσαλίδες και 
εξελκώσεις στο βλεννογόνο της παρειάς και τη γλώσσα. 

Το ενάνθημα εκδηλώνεται στη γλώσσα και το στομα-
τικό βλεννογόνο ως ερυθηματώδεις κηλίδες, οι οποίες 
εξελίσσονται σε φλύκταινες και περιβάλλονται από λε-
πτή άλω ερυθήματος. οι φυσαλίδες γρήγορα σπάζουν και 
σχηματίζουν επιφανειακά έλκη με γκρι - κίτρινη βάση και 
ερυθηματώδες χείλος. οι στοματικές βλάβες είναι επώδυ-
νες και εμφανίζονται σε 1-2 ημέρες από την έναρξη του 
πυρετού. οι βλάβες αυτές είναι επώδυνες και οδηγούν σε 
ανορεξία και σε μερικές περιπτώσεις σε αφυδάτωση. 

Το εξάνθημα είναι μη κνησμώδες, κηλιδώδες, κηλιδο-
βλατιδώδες, ή φυσαλιδώδες. οι κηλίδες και οι βλατίδες 
εξελίσσονται σε φυσαλίδες ή πομφόλυγες. οι φυσαλίδες 
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ή πομφόλυγες είναι λεπτού τοιχώματος, περιέχουν ένα 
διαυγές ή θολό υγρό και περιβάλλονται από λεπτή άλω 
ερυθήματος και συνήθως εντοπίζονται στις παλάμες και 
τα πέλματα (εικόνα 3). οι δερματικές βλάβες συχνά είναι 
επώδυνες και υποχωρούν πλήρως σε 7-10 μέρες. Το εξάν-
θημα μερικές φορές προσβάλλει και τη ραχιαία επιφάνεια 
των χεριών, των ποδιών, τους βραχίονες, τις κνήμες και 
σπανιότερα και τον κορμό, τους γλουτούς, τους μηρούς 
και το πρόσωπο. οι βλάβες στους γλουτούς και τον κορ-
μό συνήθως είναι κηλιδοβλατιδώδεις. Αρκετά παιδιά με 
γενικευμένη νόσο χεριών, ποδιών, στόματος με λοίμωξη 
από coxsackie A16 με σοβαρό εξάνθημα έχουν αναφερ-
θεί στη βιβλιογραφία43. 

Άτυπη νόσος χεριών, ποδιών και στόματος  
από ιό Coxsackie A6 
Από το 2008, στην Ασία και την Ευρώπη και από το 2011 
στην Αμερική ένας νέος γονότυπος ιού coxsackie Α6 έχει 
συσχετισθεί με πιο σοβαρή νόσο χεριών, ποδιών και στό-
ματος από την «κλασική». Χαρακτηρίζεται από υψηλότε-
ρο πυρετό, πιο γενικευμένη κατανομή των βλαβών και 
πιο σοβαρή συμμετοχή του δέρματος. οι βλάβες εντοπί-
ζονται και στη ραχιαία επιφάνεια των χεριών και των πο-
διών, στις κνήμες, στους βραχίονες, στον κορμό, στους 
γλουτούς, στη βουβωνική χώρα, στο περίνεο, στο πρόσω-
πο, στα χείλη και την περιστοματική περιοχή44-46. οι βλά-
βες στην περιστοματική περιοχή (εικόνα 4) θεωρούνται 
κλινικό χαρακτηριστικό λοίμωξης με ιό coxsackie A644. 

Σε παιδιά με ατοπική δερματίτιδα, οι βλάβες τείνουν να 
συσσωρεύονται σε περιοχές με ενεργό ή λανθάνον έκ-
ζεμα (εικόνα 5), όπως το ερπητικό έκζεμα, και ονομάζε-
ται «έκζεμα coxsackium» («eczema coxsackium»)44,45. οι 
βλάβες συχνά από κηλιδοβλατιδώδεις μετατρέπονται σε 
φυσαλίδες και πομφόλυγες (μερικές φορές μεγάλες) και 
εξελίσσονται σε διαβρώσεις, εξελκώσεις και σχηματισμό 
εφελκίδων. παλαμιαία και πελματιαία απολέπιση παρα-
τηρείται μία έως τρεις εβδομάδες μετά την εκδήλωση της 
νόσου χεριών, ποδιών και στόματος με ιό coxsackie A6. η 
πορεία της νόσου είναι καλοήθης, όπως και στον κλασι-
κό τύπο, μεγαλύτερης διάρκειας (μέση διάρκεια 12 ημέ-
ρες) και οι βλάβες υποχωρούν χωρίς ουλές. 

Διαταραχές στα νύχια παρατηρούνται σε μερικούς ασθε-
νείς, όπως οι εγκάρσιες γραμμές της επιφάνειας του νυχιού, 
οι γραμμές Beau, η αποκόλληση της επιφάνειας των νυχιών 
από τη μήτρα τους και η ονυχομάδηση (εικόνα 6), που συμ-
βαίνει 1-2 μήνες έπειτα από νόσο χεριών, ποδιών και στό-
ματος από ιό coxsackie A647. η συχνότητα των μεταβολών 
αυτών στα νύχια ποικίλλει και πιθανόν υποδιαγιγνώσκε-
ται λόγω καθυστέρησης της εμφάνισης, ενώ έχει αναφερ-
θεί και με άλλους τύπους εντεροϊών48,49. η μεταβολή αυτή 
συνήθως είναι ασυμπτωματική και τα νύχια αναγεννιούνται 
κανονικά εντός μερικών μηνών. ο ακριβής μηχανισμός της 
διακοπής της ανάπτυξης των νυχιών από τη νόσο χεριών, 
ποδιών και στόματος δεν είναι πλήρως γνωστός, ωστόσο 
η απομόνωση με PCR του εντεροϊού σε τεμάχια των νυχι-
ών υποδεικνύει βλάβη άμεση από τον ιό5. 

Εικόνα 3:  Νόσος χεριών, ποδιών και στόματος Εικόνα 4:   Άτυπη νόσος χεριών, ποδιών και στόματος 
- βλάβες στην περιστοματική περιοχή
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Πορεία - Επιπλοκές
η πορεία της νόσου συνήθως είναι καλοήθης και οι βλά-
βες υποχωρούν χωρίς ουλές. πλήρης ύφεση των συμπτω-
μάτων συνήθως συμβαίνει σε 7 έως 10 ημέρες. Αφυδάτω-
ση από μειωμένη πρόσληψη υγρών από το στόμα σπάνια 
παρατηρείται. Σοβαρές επιπλοκές παρατηρούνται σπά-
νια και οφείλονται κυρίως στην άμεση λοίμωξη του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος. οι νευρολογικές εκδηλώ-
σεις περιλαμβάνουν την άσηπτη μηνιγγίτιδα, την οξεία 
εστιακή παράλυση και την εγκεφαλίτιδα του στελέχους 
του εγκεφάλου (Rhombencephalitis)50. οι περισσότεροι 
θάνατοι οφείλονται στην εγκεφαλίτιδα του στελέχους, 
η οποία οδηγεί σε καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια σε 
κάποιες περιπτώσεις. η οξεία παράλυση έχει καλύτερη 
πρόγνωση με πλήρη υποχώρηση στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις. Σπανιότατες επιπλοκές της νόσου χεριών, πο-
διών και στόματος είναι η μυοκαρδίτιδα και η εξέλκωση 
επιπεφυκότα (σπάνια). οι επιπλοκές είναι πιο συχνές με 
νόσο που προκαλείται από εντεροϊό Α71. Σε μια μετα-α-
νάλυση 19 μελετών από την Ασία με νόσο από εντεροϊό 
Α71, οι σοβαρές επιπλοκές (νευρολογικές, αναπνευστι-
κές, κυκλοφορικές επιπλοκές ή θάνατος) σχετίζονται με 
πυρετό (≥37,5 ° C) ≥3 ημέρες, λήθαργο, έμετο, μικρή ηλι-
κία και αυξημένο αριθμό ουδετεροφίλων51. 

Διάγνωση
η διάγνωση συνήθως γίνεται κλινικά από το ενάνθημα 

στο στόμα και το εξάνθημα. περίπου 75% των ασθε-
νών έχουν τόσο εξάνθημα όσο και ενάνθημα. Επιβε-
βαίωση της διάγνωσης γίνεται όταν το εξάνθημα εί-
ναι άτυπο και χρειάζεται να γίνει διαφορική διάγνωση 
λόγω διαφορετικής αντιμετώπισης (π.χ. από ερπητι-
κό έκζεμα), καθώς και σε παιδιά με επιπλοκές43,46. δείγ-
ματα από τον φάρυγγα, τα κόπρανα και υγρό από τις 
φυσαλίδες λαμβάνονται για μοριακή ανάλυση με αλυ-
σιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) ή καλλιέργεια 
κυττάρων. η μοριακή ανάλυση με PCR ανιχνεύει τους 
εντεροϊούς με ευαισθησία 90%, αλλά δεν τυποποιεί τον 
ορότυπο. προσδιορισμός νουκλεοτιδικής αλληλουχίας 
γίνεται σε PCR θετικά δείγματα για εντεροϊό για ταυτο-
ποίηση του οροτύπου, π.χ. coxsackie A6. Ταυτοποίηση 
ή απομόνωση εντεροϊού από το υγρό φυσαλίδας επι-
βεβαιώνει τη νόσο. 

Αντιμετώπιση 
η αντιμετώπιση είναι κυρίως υποστηρικτική. πρέπει 
να γίνεται προσπάθεια διατήρησης επαρκούς ενυδά-
τωσης και διατροφής. Τα παιδιά με επιπλοκές χρειάζο-
νται νοσηλεία. ο πόνος και ο πυρετός αντιμετωπίζονται 
με αναλγητικά. δεν προτείνονται τοπικές θεραπείες στό-
ματος που περιέχουν αναισθητικά για την επάλειψη των 
βλαβών του στόματος και τον πόνο, επειδή δεν υπάρχουν 
ενδείξεις από κλινικές μελέτες ότι ωφελούν, ενώ υπάρχει 
πιθανότητα για παρενέργειες52. 

Εικόνα 5:  Άτυπη νόσος 
χεριών, ποδιών και στόματος 
- «έκζεμα coxsackium» 

Εικόνα 6:  Άτυπη νόσος 
χεριών, ποδιών και στόματος 

- ονυχομάδεση 
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Atypical viral exanthems in children are a common 
cause of outpatient visits to a pediatrician. The clas-
sical viral exanthems are easily recognized but re-
cently, several atypical cutaneous manifestations 
of viral infections have been described. This article 

will focus on papular acrodermatitis of childhood 
(Gianotti-crosti syndrome), unilateral laterothorac-
ic exanthem, enteroviral exanthems and hand, foot, 
and mouth disease, which present with an atypical 
rash and discuss the latest updates on these entities. 
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Πρόληψη
για την πρόληψη συνιστάται υγιεινή των χεριών και απο-
λύμανση επιφανειών και αντικειμένων που ήρθαν σε 
επαφή με εκκρίσεις. Τα βρέφη και τα παιδιά με δερμα-
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Διατήρηση γονιμότητας σε παιδιά με καρκίνο
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Η υπογονιμότητα αποτελεί μία από τις μακροχρό-
νιες επιπλοκές που παρατηρείται συχνά μετά την 
ολοκλήρωση της θεραπείας από καρκίνο στην 
παιδική ηλικία. οφείλεται κυρίως στην επίδραση 
της χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας στις 
γονάδες, αλλά και σε χειρουργική αφαίρεση που 
αφορά τις ωοθήκες, τους όρχεις ή τον υποθάλα-
μο - υπόφυση. Η χορήγηση υψηλής δόσης αλκυ-
λιωτικών παραγόντων και ακτινοβολίας προκαλεί 
ολιγοσπερμία ή αζωοσπερμία στα αγόρια, ωοθη-
κική ανεπάρκεια και πρόωρη εμμηνόπαυση στα 
κορίτσια, ενώ και στα δύο φύλα φαίνεται να συ-
σχετίζεται με μειωμένες πιθανότητες τεκνοποίη-
σης. οι κύριοι μέθοδοι διατήρησης της γονιμό-
τητας είναι η κρυοσυντήρηση ωοκυττάρων και η 
κρυοσυντήρηση εμβρύου στα κορίτσια, ενώ στα 
αγόρια πραγματοποιείται κρυοσυντήρηση σπέρ-

ματος. οι μέθοδοι αυτοί εφαρμόζονται μόνο σε 
έφηβους, ενώ η χρήση αναλόγων των γοναδο-
τροπινών (στα κορίτσια) και η κρυοσυντήρηση 
ωοθηκικού ή ορχικού ιστού βρίσκονται ακόμη 
σε πειραματικό στάδιο. Η εφαρμογή τους, όμως, 
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη διατήρη-
ση της γονιμότητας ακόμη και παιδιά μικρότερης 
ηλικίας. Η ενημέρωση για θέματα που αφορούν 
την επίδραση της αντινεοπλασματικής θεραπεί-
ας στη γονιμότητα, καθώς και για τις υπάρχου-
σες μεθόδους διασφάλισης αυτής θα πρέπει να 
γίνεται άμεσα κατά τη διάγνωση της νόσου. Η πα-
ρακολούθηση των μακροχρόνιων επιπλοκών και 
των θεμάτων που αφορούν τη γονιμότητα ανα-
μένεται να συμβάλει στη βελτίωση του επιπέδου 
ζωής των ενηλίκων που νόσησαν από καρκίνο 
στην παιδική ηλικία.
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λεξεις ευρετήριου: κακοήθη νοσήματα, παιδική ηλικία, 
υπογονιμότητα, αλκυλιωτικοί παράγοντες, ακτινοθεραπεία

εισαγωγή
Τα κακοήθη νοσήματα αποτελούν τη δεύτερη αιτία θα-
νάτου, έπειτα από τα ατυχήματα, στην παιδική ηλικία. η 
επίπτωσή τους είναι 150:1.000.000 παιδιά στις ηλικίες 
κάτω των 15 ετών. Στην Ευρώπη υπολογίζονται 15.000 
νέες περιπτώσεις ετησίως, ενώ στην Ελλάδα καταγρά-
φονται 300-320 παιδιά και έφηβοι ετησίως που νοσούν 
από καρκίνο στις ηλικίες κάτω των 16 ετών1. 

η συχνότερη κακοήθεια της παιδικής ηλικίας είναι η 
οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (οΛΛ), η οποία απα-
ντάται στο 26% περίπου των περιπτώσεων. Ακολου-
θούν οι όγκοι του εγκεφάλου και του Κεντρικού νευρι-
κού Συστήματος (21%), τα λεμφώματα (νοn-Hodgkin 
και Hodgkin, 6% και 4%, αντίστοιχα) και η οξεία μυελο-
γενής λευχαιμία (5%). 

η 5ετής επιβίωση των παιδιών που νοσούν από καρ-
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κίνο στην παιδική ηλικία παρουσιάζει σημαντική βελ-
τίωση τα τελευταία χρόνια και φθάνει πλέον το 75%-
80%. Συγκεκριμένα, η 5ετής επιβίωση ελεύθερης νόσου 
στους ασθενείς με οΛΛ μπορεί να πλησιάσει και το 85%-
87%, ενώ ακόμη ευνοϊκότερη έως και 90% ή 97% είναι 
στην περίπτωση νεφροβλαστώματος (όγκος Wilms) ή 
λεμφώματος Hodgkin, αντίστοιχα. 

Έτσι, λοιπόν, φθάνουμε στο σημείο να έχουμε αρκε-
τούς ασθενείς που έχουν επιβιώσει από καρκίνο στην 
παιδική ηλικία. Υπολογίζεται ότι 300.000-500.000 ενήλι-
κες στην eυρώπη έχουν επιβιώσει από καρκίνο στην παι-
δική ηλικία. Συγκεκριμένα, στις ηλικίες 20-39 ετών ένας 
στους 530 ενήλικες έχει ιστορικό καρκίνου στην παιδι-
κή ηλικία3. Εκτός, όμως, από τη βελτίωση της επιβίωσης, 
αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα είναι οι μακροχρόνιες επι-
πλοκές, οι οποίες είναι αρκετά συχνές και παρατηρού-
νται κυρίως δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της θερα-
πείας. Συχνότερες από αυτές είναι οι ενδοκρινολογικές 
διαταραχές (40%), εκ των οποίων η υπογονιμότητα πα-
ρατηρείται στο 20%-25% των περιπτώσεων. 

Τα κυριότερα αίτια που ευθύνονται για υπογονιμότη-
τα στους ασθενείς που έχουν νοσήσει από καρκίνο στην 
παιδική ηλικία είναι η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία 
και η χειρουργική επέμβαση (Πίνακας 1). η αντινεοπλα-
σματική θεραπεία μπορεί να έχει ως συνέπεια πρωτοπα-
θή ή δευτεροπαθή υπογοναδισμό και τελικά υπογονιμό-
τητα, πρώιμη ήβη ή σεξουαλική δυσλειτουργία.

Πρωτοπαθής υπογοναδισμός
οφείλεται κυρίως στη χορήγηση υψηλών δόσεων αλκυ-

λιωτικών παραγόντων, ακτινοβολίας, αλλά και χειρουρ-
γικής αφαίρεσης (ωοθηκεκτομής ή ορχεκτομής), που 
έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των οιστρογόνων και 
της προγεστερόνης στις γυναίκες ή τη μείωση της τεστο-
στερόνης στους άνδρες. Μπορεί να εκδηλωθεί ως ωοθη-
κική ανεπάρκεια και τελικά πρόωρη εμμηνόπαυση (στις 
γυναίκες) ή ως καθυστέρηση της εφηβείας ή σεξουαλι-
κή δυσλειτουργία (και στα δυο φύλα). 

Δευτεροπαθής υπογοναδισμός
οφείλεται κυρίως σε ακτινοβολία του υποθαλάμου - 
υπόφυσης ή σε χειρουργική επέμβαση σε περιπτώσεις 
όγκων εγκεφάλου και δευτερευόντως στη χορήγηση 
χημειοθεραπείας. Μπορεί να εκδηλωθεί ως ανεπάρκεια 
γοναδοτροπινών (χαμηλή FSH και LH), ως καθυστέρη-
ση της εφηβείας ή σεξουαλική δυσλειτουργία (και στα 
δυο φύλα). 

επίδραση χημειοθεραπείας στη γονιμότητα
Στα θήλεα, η χημειοθεραπεία μπορεί να έχει άμεση επί-
δραση στα αρχέγονα ωοθυλάκια ή στα ωοκύτταρα και 
να οδηγήσει σε απόπτωση και καταστροφή τους. Στα 
άρρενα, μπορεί να επιφέρει καταστροφή στο αρχέγο-
νο γαμετικό κύτταρο, με αποτέλεσμα παροδική αζωο-
σπερμία, καταστροφή των Sertoli cells, με αποτέλεσμα 
παροδική ή μόνιμη αζωοσπερμία, ενώ καταστροφή των 
Leydig cells έχει ως συνέπεια την ανεπάρκεια τεστοστε-
ρόνης και τελικά πρωτοπαθή υπογοναδισμό.

Τα κύρια χημειοθεραπευτικά φάρμακα που επηρεά-
ζουν τις γονάδες και οδηγούν σε υπογονιμότητα είναι 

Πίνακας 1.   ΚΥΡιΑ ΑιΤιΑ ΥπογονοΜοΤηΤΑΣ ΣΤΑ πΑιδιΑ ΜΕ νΕοπΛΑΣΜΑΤιΚΑ νοΣηΜΑΤΑ

Χημειοθεραπεία ακτινοβολία Χειρουργική αφαίρεση

Αλκυλιωτικοί παράγοντες Κρανίου ≥ 30 Gy ώοθηκεκτομή

Υψηλή δόση 
Κυκλοφωσφαμίδη > 7.5 g/m2

Busulfan > 600 mg/m2

οφθαλμικού κόγχου ορχεκτομή

ώοθηκών/ Ώρχεων Υποθάλαμο

Σπονδυλικής στήλης Υπόφυση

Κοιλιακή χώρα

ολοσωμική
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οι αλκυλιωτικοί παράγοντες (Πίνακας 2). Υψηλές δόσεις 
αλκυλιωτικών παραγόντων, και συγκεκριμένα κυκλο-
φωσφαμίδης, πάνω από 10gr/m2 προκαλούν σημαντι-
κή μείωση του σπέρματος (αζωοσπερμία), ενώ χορήγη-
σή τους σε δόσεις πάνω από 8gr/m2 συσχετίζονται με 
ολιγοσπερμία. Σημαντική είναι και η ηλικία χορήγησής 
τους. Φαίνεται να είναι πιο επιβλαβής η επίδρασή τους 
στις γονάδες όταν χορηγούνται κατά την εφηβική ηλι-
κία στα αγόρια, με αποτέλεσμα να συσχετίζονται με λι-
γότερες πιθανότητες γονιμοποίησης7.Στα κορίτσια, οι 
αλκυλιωτικοί παράγοντες ευθύνονται για οξεία ωοθη-
κική ανεπάρκεια, λόγω άμεσης καταστροφής των ωο-
κυττάρων, και τελικά πρόωρη εμμηνόπαυση. γυναίκες 
που έλαβαν αλκυλιωτικούς παράγοντες είχαν εννέα φο-
ρές περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν πρόω-
ρη εμμηνόπαυση έως την ηλικία των 25 ετών8-10. Επίσης, 
γυναίκες που έλαβαν υψηλές δόσεις αλκυλιωτικών πα-
ραγόντων είχαν λιγότερες πιθανότητες να μείνουν έγκυ-
ες, κατά 32%, σε σύγκριση που έγινε με τον αντίστοιχο 
πληθυσμό της ηλικίας τους11,12. η επίδραση των αλκυλι-
ωτικών παραγόντων στις γονάδες είναι πιο επιβλαβής 
όταν χορηγούνται σε κορίτσια μικρότερης ηλικίας, λόγω 
καταστροφής μεγαλύτερου αριθμού ωοκυττάρων που 
φυσιολογικά υπάρχει στην ηλικία αυτή.

επίδραση ακτινοθεραπείας στη γονιμότητα
η ακτινοβολία, ακόμη και σε χαμηλές δόσεις (δηλαδή 
κάτω από 2Gray), φαίνεται να προκαλεί καταστροφή 
πάνω από 50% των ωοκυττάρων. Στα κορίτσια, είναι ιδι-
αίτερα επιβαρυντική η χορήγηση ακτινοβολίας σε μικρή 

ηλικία, διότι έχει ως συνέπεια μεγαλύτερη καταστροφή 
των ωοκυττάρων συγκριτικά με μεγαλύτερες ηλικίες. Συ-
γκεκριμένα, όταν χορηγείται σε ηλικίες 6-8 ετών προ-
καλεί ραγδαία μείωση του αριθμού των ωοκυττάρων, 
η οποία, μάλιστα, συμβαίνει άμεσα και οδηγεί σε εμμη-
νόπαυση έως την ηλικία των 28 ετών13,14. Στα αγόρια, εί-
ναι πιο επιβλαβής η χορήγηση ακτινοβολίας κατά την 
εφηβική ηλικία, διότι φαίνεται ότι στη φάση αυτή η ευ-
αισθησία των Sertoli cells είναι αυξημένη, λόγω αυξημέ-
νης μιτωτικής δραστηριότητας. Έτσι, χαμηλότερη δόση 
ακτινοβολίας στους εφήβους (περίπου 16Gray) είναι το 
ίδιο επιβλαβής με υψηλότερη δόση (περίπου 20Gray) 
που χορηγήθηκε σε βρέφη ή αγόρια μικρότερης ηλικί-
ας15. Συνδυασμός ακτινοθεραπείας με χημειοθεραπεία 
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόωρης εμμηνόπαυ-
σης, έως τα 25 έτη κατά είκοσι επτά φορές περισσότερο 
συγκριτικά με τον πληθυσμό αντίστοιχης ηλικίας.

επίδραση χειρουργικής επέμβασης
Χειρουργική αφαίρεση, όπως ωοθηκεκτομή και ορχε-
κτομή, έχει ως αποτέλεσμα πρωτοπαθή υπογοναδι-
σμό και υπογονιμότητα. Αντίθετα, χειρουργική επέμβα-
ση που αφορά τον υποθάλαμο ή την υπόφυση, όπως 
σε όγκους εγκεφάλου, έχει ως συνέπεια δευτεροπαθή 
υπογοναδισμό και τελικά υπογονιμότητα.

Διατήρηση της γονιμότητας σε παιδιά και εφήβους 
με νεοπλασματικά νοσήματα
η διατήρηση της γονιμότητας αποτελεί σημαντικό κε-
φάλαιο στην παιδιατρική ογκολογία που φαίνεται να 

Πίνακας 2.   ΚΥΡιοΤΕΡοι ΑΛΚΥΛιώΤιΚοι πΑΡΑγονΤΕΣ ποΥ πΡοΚΑΛοΥν ΥπογονιΜοΤηΤΑ

Busulfan Melphalan

Cyclophosphamide Procarbazine

Carmustine (BCNu) Thiotepa

Chlorambucil Carboplatin

ifosfamide Cisplatin

Lomustine (CCNu) Dacarbazine (DTiC)

Mechlorethamine Temozolomide
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απασχολεί τον παιδίατρο, τον αιματολόγο, τον ενδοκρι-
νολόγο, τον ακτινοθεραπευτή, τον γυναικολόγο, τον ου-
ρολόγο και τον ψυχολόγο. 

οι κύριοι μέθοδοι διατήρησης της γονιμότητας έχουν 
τη δυνατότητα εφαρμογής μόνο σε εφήβους. Στα κορί-
τσια πραγματοποιείται: 

1) Κρυοσυντήρηση ωοκυττάρων και 2) κρυοσυντήρη-
ση εμβρύου. η κρυοσυντήρηση ωοκυττάρων πραγμα-
τοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1986 και φαίνεται ότι οι 
γυναίκες που τη χρησιμοποιούν έχουν την ίδια πιθανό-
τητα τεκνοποίησης με αυτή που έχουν υγιείς γυναίκες 
κάτω των 35 ετών να τεκνοποιήσουν χρησιμοποιώντας 
φρέσκα ωοκύτταρα. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι 
ότι δεν χρειάζεται άμεση διαθεσιμότητα σπέρματος. η 
κρυοσυντήρηση εμβρύου είναι μια τεχνική διαθέσιμη 
εδώ και 30 έτη, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά εγκυμοσύ-
νης, που φθάνουν το 59%, ενώ οι γεννήσεις ζωντανών 
νεογνών είναι περίπου 50% των περιπτώσεων. Το βα-
σικό της μειονέκτημα είναι ότι απαιτείται άμεση διάθε-
ση σπέρματος16. Στα αγόρια, πραγματοποιείται μία μόνο 
τεχνική για τη διασφάλιση της γονιμότητας και είναι η 
κρυοσυντήρηση σπέρματος, η οποία εφαρμόζεται από 
την εφηβική και μετέπειτα ηλικία17. Τα τελευταία χρό-
νια γίνεται προσπάθεια διασφάλισης της γονιμότητας σε 
παιδιά μικρότερης ηλικίας, που αφορά την κρυοσυντή-
ρηση ωοθηκικού ιστού (στα κορίτσια) και την κρυοσυ-
ντήρηση ορχικού ιστού (στα αγόρια), όμως οι μέθοδοι 
αυτοί βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και δεν 
εφαρμόζονται. Υπάρχουν, επίσης, κάποιοι περιορισμοί 

ως προς την εφαρμογή τους σε ασθενείς με αιματολογι-
κές κακοήθειες, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο επανεισα-
γωγής καρκινικών κυττάρων11,17. 

Επίσης, έχει εφαρμοσθεί χορήγηση αναλόγων των γο-
ναδοτροπινών (GnRH analogues), η οποία, όμως, έχει 
αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι τα αρχέγονα 
ωοθηλάκια δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην επίδρα-
σή τους11. Τέλος, τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπά-
θεια αντικατάστασης των επιβαρυντικών παραγόντων 
που συσχετίζονται με υπογονιμότητα, όπως οι αλκυλιω-
τικοί παράγοντες και η ακτινοθεραπεία. Σε συγκεκριμέ-
νους όγκους, όπως το ραβδομυοσάρκωμα πυέλου, χο-
ρηγείται πλέον ακτινοβολία με πρωτόνια, η οποία είναι 
στοχευμένη και διασφαλίζει την απευθείας έκθεση μεγά-
λου πεδίου στην περιοχή των γονάδων σε σύγκριση με 
την κλασική ακτινοθεραπεία18. Υπάρχουν αρκετοί προ-
βληματισμοί και διλήμματα όσον αφορά τη διατήρηση 
της γονιμότητας στους ασθενείς που λαμβάνουν αντινε-
οπλασματική θεραπεία. οι περισσότεροι έφηβοι και οι 
οικογένειές τους θέλουν να γνωρίζουν τον κίνδυνο υπο-
γονιμότητας ως απότοκο της θεραπείας και επιθυμούν 
να μπουν στη διαδικασία εξασφάλισης της γονιμότητας. 

Μερικά από τα ερωτήμτα που προβληματίζουν είναι 
εάν θα πρέπει να γίνεται κρυοσυντήρηση ωοκυττάρων 
ή οωθηκικού ιστού στις γυναίκες που έχουν θεραπευ-
θεί σε πρώτη φάση και είναι σε ύφεση με το ενδεχόμε-
νο υποτροπής και ανάγκης για επιπλέον χορήγηση χη-
μειοθεραπείας ή ακόμη και μεταμόσχευσης μυελού των 
οστών. Επίσης, υπάρχουν προβληματισμοί για το μέλλον 
των παιδιών που γεννιούνται χρησιμοποιώντας νέες τε-
χνολογίες αναπαραγωγής και οι γονείς τους έχουν λάβει 
αλκυλιωτικούς παράγοντες ή ακτινοβολία. παρόλο που, 
όπως φαίνεται στη βιβλιογραφία, δεν υπάρχει επίδραση 
των παραγόντων αυτών στα νεογέννητα, υπάρχουν ανα-
φορές συσχέτισής τους με πρόωρο τοκετό και χαμηλό 
βάρος γέννησης19. Σύμφωνα με οδηγίες της American 
Society of Clinical Oncology (ASCO) του 2013, θα πρέ-
πει να ενημερώνονται όλοι οι ασθενείς, έφηβοι και παι-
διά, κατά τη διάγνωση της νόσου για τα θέματα γονιμό-
τητας που μπορεί να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση 
της θεραπείας τους, καθώς για τους τρόπους που υπάρ-
χουν για τη διασφάλιση της γονιμότητας. η διαφύλαξη 
της γονιμότητας θα πρέπει να γίνεται άμεσα, πριν από 
την έναρξη της θεραπείας20. πολλές φορές δεν υπάρχει 
αυτό το χρονικό περιθώριο, ειδικά στις αιματολογικές 

Σχεδιάγραμμα 1:  Επίδραση ακτινοθεραπείας στα ωοκύτταρα. 
(βιβλιογραφική αναφορά 13)
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κακοήθειες, όπως η οΛΛ, διότι είναι επιτακτική η ανά-
γκη οι ασθενείς αυτοί να αρχίσουν άμεσα θεραπεία. Συ-
νεπώς, η απόφαση αλλά και ο τρόπος διασφάλισης της 
γονιμότητας πρέπει να γίνονται άμεσα.

επίλογος
η μακροχρόνια παρακολούθηση των ενδεχόμενων επι-
πλοκών είναι απαραίτητη σε όλους τους ασθενείς μετά 
την ολοκλήρωση της αντινεοπλασματικής θεραπείας. 
οι επιπλοκές μπορεί να αφορούν μια δεύτερη κακοή-
θεια, καθυστέρηση της αύξησης, διαταραχές από οποιο-

δήποτε σύστημα (π.χ. καρδιαγγειακό), ενδοκρινολογι-
κές διαταραχές και υπογονιμότητα. η παρακολούθηση 
της γονιμότητας είναι ιδαίτερα σημαντική, διότι αυτοί οι 
ασθενείς -παιδιά και έφηβοι- θα αποτελέσουν τους με-
τέπειτα ενήλικες. 

οι μέθοδοι διασφάλισης της γονιμότητας που υπάρ-
χουν αποτελούν σημαντικά εργαλεία, καθώς και εκείνοι 
που αναμένεται στο μέλλον να εφαρμοσθούν σε παιδιά 
(πριν από την εφηβική ηλικία) αναμένεται να εξασφαλί-
σουν καλύτερο επίπεδο ζωής των ενηλίκων που επιβιώ-
νουν από καρκίνο στην παιδική ηλικία.  

infertility is a common long term effect of treatment 
in pediatric cancer patients. it mainly occurs due to 
the influence of chemotherapy and radiotherapy on 
gonads and of surgical operation in ovaries, testes 
or hypothalamus/hypophysis. The administration 
of high doses of alkylating factors and the radiation 
causes oligospermia or azzospermia in males, ovar-
ian failure and premature menopause in females, 
while in both sexes it is related with decreased pos-
sibilities of pregnancy. The main techniques of fertil-
ity preservation are cryopreservation of oocytes and 
the cryopreservation of embryos in females, while 
in males cryopreservation of sperm is used. These 

methods are performed only in teenagers, while the 
usage of GnrH analoques (in females) and the cryo-
preservation of ovarian or testicular tissue are still ex-
perimental. However, these procedures are expect-
ed to contribute significantly in the preservation of 
fertility even in children of younger ages. The dis-
cussion about the influence of therapy on fertility, 
as well as, about the current methods that are used 
for its preservation should be done as soon as possi-
ble, at the time of diagnosis. The follow up of all pos-
sible late effects, including infertility, is expected to 
significantly improve the social life of the survivors of 
cancer in childhood.
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Fertility preservation in pediatric cancer patients
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τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της σύγχρονης 
ζωής έχει διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον για 
τον άνθρωπο. Tα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παι-
χνίδια (ψηφιακή, βασισμένη σε παιχνίδια, μάθη-
ση) ή «σοβαρά παιχνίδια» (serious games) και άλ-
λες τεχνολογικές εφαρμογές έχουν προσελκύσει 
το ενδιαφέρον της κλινικής έρευνας, άλλα και των 
επενδύσεων, καθώς συνδυάζουν τους εκπαιδευ-
τικούς στόχους με τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

οι άμεσοι στόχοι των παρεμβάσεων μέσω τε-
χνολογικών εφαρμογών μπορεί να είναι η βελτίω-
ση στις κινητικές δεξιότητες της αδρής και λεπτής 
κινητικότητας, στον οπτικοκινητικό συντονισμό, 
στην οπτική αντίληψη και την ταχύτητα επίδοσης. 
πιο ειδικά εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί στην ει-
δική διαπαιδαγώγηση για τη δυσλεξία, στις κοινω-
νικές δεξιότητες για τις διαταραχές στο φάσμα του 
αυτισμού, στη μνήμη, στην προσοχή, στη διαχεί-

ριση του χρόνου και τις γνωστικές δεξιότητες για 
τη Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκι-
νητικότητας (Δεπυ). 

επίσης, έχει φανεί ότι τα εκπαιδευτικά βιντεοπαι-
χνίδια μπορεί να έχουν θετικές εφαρμογές σε το-
μείς της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφή-
βων, καθώς και στην εγκατάσταση συμπεριφορών 
υγείας. Καθώς οι μελέτες αποτελεσματικότητας 
των παρεμβάσεων μέσω της χρήσης των εφαρμο-
γών αυτών είναι σχετικά περιορισμένες, ο ρόλος 
τους παραμένει επικουρικός στις κλασικές στρα-
τηγικές πρώιμης παρέμβασης και ειδικής αγωγής. 
σταθερό όφελος, όπως προκύπτει από την ανα-
σκόπηση της βιβλιογραφίας στις μελέτες παρεμ-
βάσεων σε παιδιά με αναπτυξιακά προβλήματα, 
παρά τις επιμέρους διαφορές, αποτελεί η καλύτε-
ρη συμμόρφωση στο συνολικό θεραπευτικό πρό-
γραμμα, η πιο ενεργής συμμετοχή και το υψηλό κί-
νητρο των συμμετεχόντων.

π
ερ

ιλ
Η

Ψ
Η

λεξεις ευρετήριου: τεχνολογικές εφαρμογές, «σοβαρά» βιντεοπαιχνίδια, ΔεΠυ, ΔαΦ, 

εγκεφαλική Παράλυση, ειδική αγωγή

Ημάθηση είναι στενά συνδεδεμένη με την προσαρ-
μογή. η μάθηση στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στα πρώ-
τα χρόνια της ζωής, επιτελείται μέσω της αλληλεπί-

δρασής του με το περιβάλλον, με την παρατήρηση, τη 

μίμηση και τη διάδραση, κυρίως μέσω άμεσων και σύν-
θετων ερεθισμάτων στο αισθητηριακό και αντιληπτικό 
του σύστημα. η ανάπτυξη της γλώσσας αποτελεί  παρά-
δειγμα αυτής της άμεσης, αισθητηριακά εξαρτώμενης, 
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πρώιμης μάθησης. Τα τελευταία 20-30 χρόνια, η ραγδαία 
είσοδος και ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όλους τους το-
μείς της σύγχρονης ζωής έχει διαμορφώσει ένα νέο περι-
βάλλον για τον άνθρωπο. Μία από τις μεγαλύτερες προ-
κλήσεις, τόσο γι’ αυτούς που εργάζονται στις επιστήμες 
της εκπαίδευσης και κυρίως στην ειδική εκπαίδευση όσο 
και γι’ αυτούς που εργάζονται στην εκπαιδευτική τεχνο-
λογία, είναι η δημιουργία εργαλείων που να μπορούν να 
ενισχύσουν τις ικανότητες φυσικής μάθησης και προ-
σαρμογής, ώστε το κάθε παιδί και κάθε ενήλικας να με-
γιστοποιήσουν το δυναμικό τους.

 διαφορετικοί τύποι τεχνολογιών μπορούν να υποστη-
ρίξουν τη μάθηση, τόσο σχετιζόμενοι με συσκευές-μη-
χανές υπολογιστών (hardware), όπως οι διαδραστικοί ή 
οι «έξυπνοι» πίνακες ή τα αντικείμενα αφής, όσο και με 
λoγισμικά (software), όπως τα συνεργατικά εκπαιδευτι-
κά συστήματα, τα εργαλεία προσομοίωσης, τα εκπαι-
δευτικά παιχνίδια και η τρισδιάστατη εικονική πραγμα-
τικότητα. Μάλιστα, στην εποχή μας, σε αντίθεση με την 
κλασική οθόνη και τα πληκτρολόγια, οι χρήστες μπο-
ρούν να εισέλθουν στον ψηφιακό κόσμο ή στην ψηφια-
κή εφαρμογή μέσω συσκευών αφής ή μέσω οπτικοχω-
ρικών και απτικών αλληλεπιδράσεων με όλο το σώμα. 
οι τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί αφορούν κυ-
ρίως: εφαρμογές ως μέσα για την πρόσβαση και τη με-
λέτη εκπαιδευτικού υλικού, για μάθηση διά της εξερεύ-
νησης, για μάθηση μέσω επικοινωνίας και συνεργασίας, 
για μάθηση μέσω κατασκευών, καθώς και ως υλικά αξι-
ολόγησης των εκπαιδευομένων1. Το μεγαλύτερο ενδι-
αφέρον της κλινικής έρευνας, άλλα και οι μεγαλύτερες 
οικονομικές επενδύσεις στον τομέα της εφαρμογής τε-
χνολογιών στην εκπαίδευση αφορούν τα εκπαιδευτικά 
ηλεκτρονικά παιχνίδια (ψηφιακή, βασισμένη σε παιχνί-
δια, μάθηση) ή «σοβαρά παιχνίδια» (serious games), κα-
θώς συνδυάζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους με τον 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα2.

εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια - «ςοβαρά 
παιχνίδια»
ο όρος «σοβαρά ηλεκτρονικά παιχνίδια» έχει χρησιμο-
ποιηθεί πολύ πριν από την είσοδο των υπολογιστών και 
των ηλεκτρονικών συσκευών στην ψυχαγωγία, το 19703, 
ενώ λίγο πριν από την ευρεία χρήση τους τα «σοβαρά 
παιχνίδια» άρχισαν να εφαρμόζονται στον τομέα της 
υγείας αλλά και σε κοινωνικά θέματα. Τα εκπαιδευτικά ή 

«σοβαρά» ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν προσομοι-
ώσεις γεγονότων του πραγματικού κόσμου ή διαδικα-
σίες που σχεδιάζονται με σκοπό την επίλυση ενός προ-
βλήματος. ο βασικός τους στόχος είναι η εκπαίδευση ή 
η εξάσκηση των χρηστών, παρότι συχνά έχουν ψυχαγω-
γικό χαρακτήρα. Τα παιχνίδια αυτά, εκτός από την εκπαί-
δευση, αφορούν επίσης προϊόντα που χρησιμοποιού-
νται στη βιομηχανία, στη διαφήμιση, στην άμυνα, στην 
υγεία, στην πολιτική και σε άλλους τομείς4,5. 

τεχνολογικές εφαρμογές - εκπαιδευτικά παιχνίδια 
στην ειδική αγωγή
πολλών ειδών τεχνολογικές εφαρμογές και παιχνίδια 
έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί στην ειδική αγωγή, 
όπως οι υπολογιστές, τα τάμπλετ, τα κινητά και οι κονσό-
λες βιντεοπαιχνιδιών. Επίσης, η ανάγκη της ενσωμάτω-
σης νέων τεχνολογικών εφαρμογών στις παρεμβάσεις 
για τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές οδήγησε στην ει-
σαγωγή των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στις υπάρχουσες 
συμπεριφορικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
διαταραχών αυτών.

 οι άμεσοι στόχοι μπορεί να είναι η βελτίωση στις κι-
νητικές δεξιότητες της λεπτής κινητικότητας, ο οπτικο-
κινητικός συντονισμός, η οπτική αντίληψη και η ταχύτη-
τα επίδοσης. πιο ειδικά εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί 
στην ειδική διαπαιδαγώγηση για τη δυσλεξία6, τις πρώ-
τες βοήθειες και τις κοινωνικές δεξιότητες στις διάχυτες 
Αναπτυξιακές διαταραχές7, τη μνήμη, την προσοχή, τη 
διαχείριση του χρόνου και τις γνωστικές δεξιότητες στη 
δΕπΥ8. Επίσης, έχει φανεί ότι τα βιντεοπαιχνίδια μπορεί 
να έχουν θετικές εφαρμογές σε τομείς της ψυχικής υγεί-
ας των παιδιών και των εφήβων9,10. για παράδειγμα, το 
παιχνίδι «SPARX» μείωσε αποτελεσματικά τα συμπτώ-
ματα κατάθλιψης σε εφήβους ηλικίας 12-19 χρόνων και 
οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εφαρ-
μογή αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενισχυτικά, 
μαζί με τη συνήθη πρακτική στην πρωτοβάθμια υγεία, 
καλύπτοντας κάποιες ανάγκες11. 

τεχνολογικές εφαρμογές - εκπαιδευτικά παιχνίδια 
στη Διαταραχή ελλειμματικής Προσοχής - υπερκι-
νητικότητας (ΔεΠυ)
Τα παιδιά με δΕπΥ, παρά τη σοβαρή δυσκολία προσο-
χής και οργάνωσης σε εκπαιδευτικά υλικά, που αποτε-
λεί μάλιστα κεντρικό χαρακτηριστικό της διαταραχής, 
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έχουν λιγότερα προβλήματα προσοχής και εμπλοκής 
όταν παίζουν με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Κατά συνέπεια, 
ήταν αναμενόμενο να δοκιμαστεί στα παιδιά με δΕπΥ 
η χρήση εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού μέσω παιχνι-
διών. οι επιτελικές λειτουργίες και ειδικότερα η μνήμη 
εργασίας αποτέλεσαν επίσης έναν προφανή στόχο εκ-
παίδευσης μέσω τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς πολ-
λές από τις συνεδρίες εξάσκησης της μνήμης εργασίας 
γίνονται ούτως ή άλλως μέσω υπολογιστών, με την άμε-
ση απάντηση μέσω υπολογιστή να λειτουργεί ως ενί-
σχυση για τον συμμετέχοντα12. Επιπλέον, μελέτη έδειξε 
ότι η εξάσκηση στη μνήμη εργασίας μέσω υπολογιστή, 
όταν χρησιμοποιούνται συνθήκες παιχνιδιού, επηρεά-
ζει σημαντικά το κίνητρο και τις επιδόσεις των συμμε-
τεχόντων13. Ειδικά στα παιδιά με δΕπΥ, το κίνητρο, η δι-
έγερση, η επιβράβευση και η ενίσχυση είναι σημαντικά 
στη μάθηση, γι’ αυτό και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και 
τα ψηφιακά μέσα γενικά μπορεί να είναι πολύ βοηθητι-
κά στον πληθυσμό αυτό14. Επιπρόσθετα, η χρήση παι-
χνιδιών εμπλέκει την ενεργοποίηση των επιτελικών λει-
τουργιών καθώς και οργανωτικών και μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων, ενώ οι σημαντικότερες από τις λειτουργίες 
που καλλιεργούνται είναι η μνήμη και η προσοχή. Τέλος, 
η συμμετοχή συχνά όλου του σώματος στο εκπαιδευτι-
κό παιχνίδι μπορεί να έχει θετική επίδραση επιπρόσθετα 
σε δεξιότητες της αδρής και της λεπτής κινητικότητας. 

Σε πιλοτικό δείγμα παιδιών με δΕπΥ, από τα δύο με-
γάλα παιδιατρικά νοσοκομεία των Αθηνών, πρόγραμμα 
παρέμβασης ενισχυμένο με εκπαιδευτικό ψηφιακό παι-
χνίδι ειδικά σχεδιασμένο για δυσκολίες μάθησης είχε θε-
τικά αποτελέσματα, με στατιστικά σημαντική βελτίωση 
στη μη λεκτική νοημοσύνη των παιδιών, μέσω επιδρά-
σεων σε γνωστικές και επιτελικές δεξιότητες. Σημαντικές 
παράμετροι επιτυχίας ήταν το ενδιαφέρον και το υψηλό 
κίνητρο των συμμετεχόντων παιδιών15.

δυστυχώς, το μεγαλύτερο μειονέκτημα των ως τώρα 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών που στοχεύουν στην αντιμε-
τώπιση της δΕπΥ είναι η αδυναμία ανάπτυξης συμπερι-
φορικών δεξιοτήτων που να μπορούν να γενικευτούν 
στην καθημερινή ζωή. για τον λόγο αυτό, νέες σειρές 
παιχνιδιών εστιάζουν στην προαγωγή της συμπεριφορι-
κής μάθησης και σε στρατηγικές καθημερινής λειτουρ-
γικότητας, όπως η διαχείριση του χρόνου, ο σχεδιασμός 
και η οργάνωση, καθώς και οι προκοινωνικές δεξιότητες 
τα οποία πάσχουν στη δΕπΥ. η ενσωμάτωση των θεωρι-

ών της αυτορρύθμισης, της κοινωνικής νόησης και της 
θεωρίας μάθησης μπορεί να είναι χρήσιμες σε αυτό16.

τεχνολογικές εφαρμογές - εκπαιδευτικά παιχνίδια 
στις Διαταραχές στο Φάσμα του αυτισμού (ΔΦα)
η ίδια η φύση των δΦΑ, τα κεντρικά ή πυρηνικά τους δη-
λαδή χαρακτηριστικά, κάνουν την ιδέα της εφαρμογής 
τεχνολογιών στην παρέμβαση να προβληματίζει. πραγ-
ματικά, ενώ μεμονωμένες δεξιότητες, όπως ο οπτικοκι-
νητικός συντονισμός, η οπτική αντίληψη, ακόμα και η 
προσοχή, μπορούν να βελτιωθούν μέσω των τεχνολο-
γικών εφαρμογών, ο τομέας της κοινωνικής επικοινω-
νίας, η βλεμματική επαφή, τα κοινωνικά - συναισθημα-
τικά ερεθίσματα και η μίμηση εκφράσεων απαιτούν τη 
διαπροσωπική επαφή παιδιού - φροντιστή ή παιδιού - 
εξεταστή. Αντίθετα, η χρήση οθόνης είναι συχνά τόσο 
ελκυστική που μπορεί να απομονώνει αντί να προάγει 
τους στόχους της παρέμβασης. Τέλος, η «γενίκευση» 
στην πραγματική ζωή των δεξιοτήτων που έχει εκμάθει 
το παιδί, μέσω των τεχνολογιών, είναι συνήθως η μεγα-
λύτερη δυσκολία και πρόκληση στην παρέμβαση.

οι τεχνολογικές εφαρμογές που έχουν ως τώρα εφαρ-
μοστεί στις δΦΑ μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής 
κατηγορίες:

α) παιχνίδια μεικτής πραγματικότητας, όπου τεχνητά 
στοιχεία ενσωματώνονται στον πραγματικό κόσμο. η 
τεχνολογία αυτή στοχεύει στη γνωσιακή αποκατάστα-
ση, προσφέροντας μέσω της εικονικής πραγματικότη-
τας ασφαλή επαναληπτικά περιβάλλοντα, όπου τα παι-
διά μαθαίνουν κανόνες και δεξιότητες. Εκεί μπορούν να 
δρουν μέσω «άβαταρ», εικονικών δηλαδή χαρακτήρων, 
μέσα σε δομημένες κοινωνικές περιστάσεις, στις οποίες 
μπορούν να εξασκηθούν πολλές φορές, βρίσκοντας όλο 
και πιο ευέλικτες λύσεις. για παράδειγμα, ο πρώτος στό-
χος ενός από τα παιχνίδια που αναπτύχθηκαν για άτο-
μα με δΦΑ ήταν η αναγνώριση των εκφράσεων και της 
«γλώσσας του σώματος» σε άλλους εικονικούς χαρακτή-
ρες του παιχνιδιού. Στη συνέχεια, δεύτερος στόχος ήταν 
η ικανότητα συνομιλίας στην καντίνα του σχολείου και 
τελικός η αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά σε πάρτι17. Άλ-
λοι στόχοι μπορούν να είναι δεξιότητες της καθημερι-
νής ζωής, όπως το πώς να διασχίσουν τον δρόμο ή να 
εξερευνήσουν ένα περιβάλλον. παρόμοια παιχνίδια ει-
κονικής κοινωνικοποίησης έχουν αναπτυχθεί σε άτομα 
με υψηλής λειτουργικότητας δΦΑ ή σύνδρομο Asperger. 
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γενικά, τα εικονικά περιβάλλοντα έχει φανεί ότι μπορεί 
να είναι βοηθητικά στην εκπαίδευση ατόμων με δΦΑ, 
σε συνδυασμό πάντα με τις κλασικές παρεμβάσεις17-21.

β) παιχνίδια-ρομπότ, που χρησιμοποιούνται τόσο 
για τις κοινωνικές δεξιότητες όσο και για την απόκτη-
ση νέων συνεργατικών δεξιοτήτων. Τα «κοινωνικά» ρο-
μπότ μπορούν να συνδυαστούν με άλλες παρεμβάσεις 
και έχει φανεί ότι μπορεί να είναι χρήσιμα και να βελτι-
ώνουν τις επαναληπτικές συμπεριφορές και τα περιο-
ρισμένα ενδιαφέροντα στα άτομα με δΦΑ22,23. ώστόσο, 
η συνεργασία με ανθρώπους είναι πάντα αναγκαία στη 
χρήση και των εφαρμογών αυτών.

γ) Ειδικές εφαρμογές, δηλαδή τεχνολογικά εργα-
λεία που σχεδιάστηκαν για υπολογιστές, τάμπλετ ή κι-
νητά, όπως τα εργαλεία εναλλακτικής επικοινωνίας. οι 
εφαρμογές αυτές δεν είναι ειδικές στις δΦΑ, μιας και 
στοχεύουν κυρίως στην επικοινωνία μέσα από εικόνες 
και ήχους. οι εφαρμογές αυτές είναι ευρέως αποδεκτές 
γιατί είναι απλές στη χρήση, μια και δουλεύουν με κα-
θημερινές έννοιες και αντικείμενα24-26. Χρησιμοποιεί-
ται συνήθως εικόνα ή συνδυασμένη εικόνα με ήχο σαν 
επικοινωνιακό μέσο. πιο σύνθετες εφαρμογές μπορεί 
να είναι η διήγηση ιστορίας και οι διαδραστικοί διάλο-
γοι που ενθαρρύνουν το παιδί να συμμετάσχει. Ακόμη, 
μέσω των εφαρμογών αυτών, μπορεί ένα παιδί να εξα-
σκηθεί σε γλωσσικά στοιχεία της καθομιλουμένης γλώσ-
σας και τη σημασία τους, ανάλογα με τη χρήση του λό-
γου, την προσωδία κ.λπ.24-26.

πιο σύγχρονες εφαρμογές χρησιμοποιούν τη βλεμμα-
τική επικοινωνία με τον εξεταστή και την ταχύτητα αντα-
πόκρισης του παιδιού στις δοκιμασίες ως υποχρεωτικές 
παραμέτρους στην εξάσκηση των γνωστικών δεξιοτή-
των στις δΦΑ, καθώς και στη μέτρηση της αποτελεσμα-
τικότητας της παρέμβασης27.

τεχνολογικές εφαρμογές - εκπαιδευτικά παιχνίδια 
στην εγκεφαλική Παράλυση (εΠ)
η σημαντικότητα των τεχνολογικών παρεμβάσεων 
στην Επ είναι ευκολότερα αποδεκτή και έχουν αναπτυ-
χθεί νέα εργαλεία τα οποία δημιουργούν πλαίσια και κα-
ταστάσεις ικανά να διευκολύνουν τις αλληλεπιδράσεις 
ανάμεσα στο άτομο και στο περιβάλλον. Στην πραγμα-
τικότητα, στο πεδίο αυτό χρησιμοποιήθηκαν εφαρμογές 
οι οποίες σχεδιάστηκαν αρχικά για άλλες χρήσεις (Xbox 
360, Kinect, Wii), οι οποίες, όμως, φάνηκαν χρήσιμες 

όταν εφαρμόστηκαν σε πληθυσμό με ιατρικά προβλή-
ματα28,29. οι εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας, 
οι οποίες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση 
ιατρικών δεξιοτήτων σε ασφαλή περιβάλλοντα, έχουν 
από καιρό δοκιμαστεί στην αποκατάσταση νευρολο-
γικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη στάση του 
σώματος, την ισορροπία, τη βάδιση, τη λειτουργικότη-
τα των άνω άκρων, την άσκηση, την ανοχή στον πόνο 
και την αποκατάσταση της όρασης έπειτα από εγκεφαλι-
κό30,31. Μία από τις πρώτες μελέτες σε παιδιά με Επ έλεγ-
ξε την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης μέσω της 
εφαρμογής Χbox 360 Kinect σε πρόγραμμα 8 εβδομά-
δων και τη σύγκριση των βαθμών σε μετρημένες κινητι-
κές δεξιότητες πριν και μετά. Το πρόγραμμα είχε θετικά 
αποτελέσματα (στατιστικά σημαντικές διαφορές) στην 
ισορροπία, στην ταχύτητα κατά τη βάδιση, στο τρέξι-
μο, στην αναπήδηση καθώς και σε όλες τις δεξιότητες 
της λεπτής κινητικότητας, αποτέλεσμα που -όπως δια-
πιστώθηκε από τις διαχρονικές επαναξιολογήσεις- δια-
τηρήθηκε σε βάθος χρόνου31. Άλλη μελέτη εξέτασε την 
αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων βασισμένων στην 
εικονική πραγματικότητα και τη μετεγχειρητική αποκα-
τάσταση παιδιών με Επ, όπου φάνηκε σημαντική βελτί-
ωση στην ισορροπία, αλλά και στο κίνητρο, στο ενδια-
φέρον και τη συνεργασιμότητα των παιδιών32. Τέλος, πιο 
σύγχρονη μετα-ανάλυση σχετικά με την αποτελεσματι-
κότητα εφαρμογών τεχνητής πραγματικότητας στην κι-
νητικότητα των άνω άκρων σε παιδιά με Επ έδειξε ότι οι 
εφαρμογές αυτές μπορεί να αποτελούν χρήσιμες παρεμ-
βάσεις σε αυτή την κατεύθυνση33.

Μεγαλώνοντας στην ψηφιακή εποχή
Καθώς η χρήση των τεχνολογιών κάθε είδους εγκαθί-
σταται όλο και περισσότερο στην καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων και καθώς οι νεότερες γενιές μεγαλώνουν 
και αναπτύσσονται ως «ιθαγενείς» της ψηφιακής επο-
χής, προσλαμβάνοντας ποικίλα και διαφορετικού είδους 
νέα ερεθίσματα, οι προσπάθειες για θετική χρήση των 
τεχνολογιών στην ανάπτυξη των παιδιών είναι μονόδρο-
μος. Από την άλλη, είναι γνωστό ότι η υπερβολική και 
ανεπίβλεπτη χρήση των υπολογιστών από παιδιά, ειδικά 
όταν συνδυάζονται με τεχνολογία χρήσης οθονών, όπως 
η τηλεόραση, μπορεί να έχει σημαντικές επιβλαβείς συ-
νέπειες στη σωματική, στην κοινωνική και τη συναισθη-
ματική τους ανάπτυξη, μέσω της μειωμένης σωματικής 
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δραστηριότητας και των περιορισμένων κοινωνικών και 
συναισθηματικών ερεθισμάτων στον εγκέφαλο. Άρα, η 
ορθή χρήση, η επίβλεψη στην ποιότητα και ποσότητα 
της χρήσης των τεχνολογικών εφαρμογών επαφίενται 
αναγκαστικά στην ανθρώπινη μεταβλητή που είναι η 
γονεϊκότητα και οι δεξιότητες που σχετίζονται με αυτή, 
τόσο στον πληθυσμό της κοινότητας όσο και σε παιδιά 
με μικρότερα ή μεγαλύτερα αναπτυξιακά προβλήματα. 

Συνολικό όφελος, όπως προκύπτει από την ανασκόπη-

ση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις μελέτες παρεμβά-
σεων σε παιδιά με δΕπΥ, δΑΦ, Επ και άλλα αναπτυξιακά 
προβλήματα, παρά τις επιμέρους διαφορές, αποτελεί η 
καλύτερη συμμόρφωση στο θεραπευτικό πρόγραμμα, 
η ενεργή συμμετοχή και το υψηλό κίνητρο28. Όπως λοι-
πόν σε όλες τις περιπτώσεις, κλινικοί και εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να προσπαθήσουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη 
της ψηφιακής νέας εποχής, με στόχο πάντα τη βελτίωση 
της μάθησης και άρα της προσαρμογής.  

in recent years, the rapid advances in new technol-
ogies, concerning all domains of modern life, have 
lead to a new environment for human development. 
Educational electronic games (digital, game-based 
learning) or‘serious games” and other technological 
applications are the focus of interest in clinical re-
search, as well as in investments, since they combine 
education and entertainment. 

The direct goals of interventions through tech-
nological applications may be the improvement of 
gross and fine moter abilities, visual-motor coordina-
tion,visual perception, and performance. More spe-
cific tools have been used in special education for 
dyslexia, social skills for autism spectum disorders, 
memory, attention, time management and cogni-

tive abilities for Attention Deficit Hyperactivity Dis-
order (ADHD). 

Furthermore, it has been shown that educational 
games may have positive effects in mental health of 
chldren and adolescents, as well as in establishing 
health-related behaviors. 

The role of new technologies in early interven-
tions and in special education remains limited, as 
the number of intervention studies using such 
technologies is relatively small. However, a better 
adherance to the entire therapeutic program, an 
increased participation as well as a high motiva-
tion of participants have been noted in all interven-
tion studies of children with developmental prob-
lems or disorders.
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Technological Applications in Education and Skills Development

Panagiota Pervanidou
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Η λιποπρωτεΐνη α [Lp(a)] ανακαλύφθηκε το 1963 
από τον γενετιστή berg και αποτελεί ανεξάρτητο 
παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση πρώιμης 
καρδιαγγειακής νόσου. αποτελείται από την απο-
λιποπρωτεΐνη α [apo(a)] και την απολιποπρωτεΐνη 
Β-100 (apob-100), μια απολιποπρωτεΐνη παρόμοιας 
περιεκτικότητας σε λίπος με την απολιποπρωτεΐνη 
Β της LDL, ενωμένες με έναν δισουλφιδικό δεσμό, 
με συνολική δομή παρόμοια του πλασμινογόνου. 
τα επίπεδα της Lp(a) στο αίμα ρυθμίζονται από το 
γονίδιο LPA, που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 6q22-
23, και είναι ανεξάρτητα από περιβαλλοντικούς πα-
ράγοντες, όπως οι διατροφικές συνήθειες. μελέτες 
και μετα-αναλύσεις σε ενήλικες έχουν δείξει ότι ο 
καρδιαγγειακός κίνδυνος αυξάνεται όταν τα επίπε-
δα της Lp(a) είναι μεγαλύτερα από 25 mg/dL.

αθηρο-θρομβογενετικοί μηχανισμοί της Lp(a) 
κυρίως μέσω του LDL τμήματος περιλαμβάνουν: 

1) σύνδεσή της με τις κυτταρικές μεμβράνες, με 
αποτέλεσμα να ανταγωνίζεται και να αδρανοποι-
εί το ινωδογόνο, 2) διευκόλυνση εναπόθεσης της 
LDL στο αγγειακό τοίχωμα, 3) αύξηση σχηματι-
σμού αφρωδών κυττάρων, 4) προώθηση ελεύ-
θερων οξειδωτικών ριζών διάφορων ουσιών στα 
μονοκύτταρα, 5) αύξηση εναπόθεσης λείων μυϊ-
κών κυττάρων και 6) αύξηση της χημειοτακτικής 
δράσης των μονοκυττάρων στο υποενδοθηλιακό 
διάστημα.

ο προσδιορισμός της Lp(a) στο πλάσμα εμφα-
νίζει δυσκολίες λόγω της μεγάλης ετερογένειας 
του μεγέθους της apo(a). πρέπει να αναπτυχθούν 
ασφαλέστερες μέθοδοι για ελαχιστοποίηση των 
λαθών. προτείνεται στο κείμενο ποιοι ενήλικες και 
παιδιά πρέπει να ελέγχουν την Lp(a) τους. αναφέ-
ρονται, επίσης, παλαιά και νέα θεραπευτικά σχήμα-
τα για την αντιμετώπιση.
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λεξεις ευρετήριου: lp(a), πρώιμη καρδιαγγειακή νόσος, PCsK9

Η πρώιμη αθηρωματική νόσος αποτελεί τη συχνότε-
ρη αιτία θανάτου σε νέους ενήλικες ηλικίας 30-50 
ετών στην εποχή μας1. η παθολογική φυσιολογία 

της νόσου οφείλεται σε γενετικούς και περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες (εικόνα 1). 

Έχει αποδειχθεί ότι σημαντικό γενετικό παράγοντα 
αποτελεί η κληρονομική διαταραχή μεταβολισμού των 
λιπιδίων. Εναποθέσεις λιπιδίων στο ενδοθήλιο των αγ-

γείων έχουν περιγραφεί από το τρίτο έτος ζωής2. 
η λιποπρωτεΐνη α [Lp(a)] αποτελεί έναν ανεξάρτητο 

παράγοντα κινδύνου γενετικής αιτιολογίας για πρόκλη-
ση πρώιμης αθηρωματικής νόσου3,4,5,6. Ανακαλύφθηκε 
το 1963 από τον γενετιστή Berg, αλλά μελετάται ιδιαί-
τερα την τελευταία δεκαετία. Αποτελείται από την απο-
λιποπρωτεΐνη α και την απολιποπρωτεΐνη Β-100 (apoB-
100), οι οποίες είναι ενωμένες με έναν δισουλφιδικό 
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δεσμό (εικόνες 2 και 3), δομή με ιδιαίτερη εξελικτική 
σημασία για τα θηλαστικά1,6. 

ο βιοχημικός πυρήνας της apoB-100 είναι παρόμοι-
ος με αυτόν της LDL. η ουσιαστική διαφορά μεταξύ της 
δομής της Lp(a) και της LDL οφείλεται στην παρουσία 
της γλυκοπρωτεΐνης apo(a), η οποία προσομοιάζει με 
το πλασμινογόνο, την πρόδρομη ουσία της ινωδογονο-
λυτικής πλασμίνης. Αυτό επιτρέπει στην Lp(a) να ενώνε-
ται με το ινωδογόνο και τις πρωτεϊνικές μεμβράνες των 
ενδοθηλιακών κυττάρων και μονοκυττάρων. Εφόσον η 
Lp(a) προσομοιάζει με το πλασμινογόνο και συγχρόνως 
εμπεριέχει LDL, είναι πιθανόν να αποτελεί τον σπουδαιό-
τερο σύνδεσμο μεταξύ αθηροσκλήρωσης και θρόμβω-
σης, παρόλο ότι υπάρχουν ερωτηματικά για τα στάδια 
του μηχανισμού αυτού3,4,5,6.

ο μηχανισμός με τον οποίο η Lp(a) συμβάλλει στην 
αθηρωμάτωση αποτελεί πεδίο έρευνας. Αφενός συμ-
βάλλει στη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας μέσω LDL 
στελέχους (απολιποπρωτεΐνη Β-100), που οδηγεί στην 
αυξημένη εναπόθεση χοληστερόλης στο τοίχωμα των 
αρτηριών, αφετέρου τόσο η απολιποπρωτεΐνη-α όσο και 
η Lp(a) ως συνολική δομή φαίνεται να συμβάλουν στην 
ανοσολογική απάντηση που έχει ως τελικό επακόλουθο 
τις αθηροσκληρωτικές βλάβες, με μηχανισμούς που πε-
ριλαμβάνουν αναστολή της ινωδόλυσης και ενισχυμένη 
οξείδωση της LDL χοληστερόλης και των λιπιδίων, μέσω 

του κυτταρικού μονοπατιού που οδηγεί την απόπτωση 
των μακροφάγων, βασικού παράγοντα της σταθερότη-
τας της αθηρωματικής πλάκας. 

Άλλοι αθηρο-θρομβογενετικοί μηχανισμοί της Lp(a) 
περιλαμβάνουν: 

1) Σύνδεσή της με τις κυτταρικές μεμβράνες, με απο-
τέλεσμα να ανταγωνίζεται το ινωδογόνο και να το 
αδρανοποιεί, 

2) διευκόλυνση εναπόθεσης της LDL στο αγγειακό 
τοίχωμα, 

3) αύξηση σχηματισμού αφρωδών κυττάρων, 
4) προώθηση ελεύθερων οξειδωτικών ριζών διάφο-

ρων ουσιών στα μονοκύτταρα, 
5) αύξηση εναπόθεσης λείων μυϊκών κυττάρων και 
6) αύξηση της χημειοτακτικής δράσης των μονοκυτ-

τάρων στο υποενδοθηλιακό διάστημα (εικόνα 4)1,2,3.
ο ενδογενής παθοφυσιολογικός μηχανισμός ταυτό-

χρονα με τη μεγάλη ετερογένεια στα επίπεδα του αί-
ματος σε διαφορετικές εθνότητες - πληθυσμούς έχουν 
κινήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών της φυσικής ιστο-
ρίας της νόσου. Είναι, επίσης, γνωστό από τις μελέτες ότι 
υπάρχει συνέργεια μεταξύ της Lp(a) και άλλων ήδη γνω-
στών για την αθηρογόνο δράση τους γενετικά προκαθο-
ρισμένων παραγόντων κινδύνου, όπως η LDL, η HDL, η 
ομοκυστεΐνη κ.λπ.8,9,10.

Τα επίπεδα της Lp(a) στο αίμα ρυθμίζονται από το γο-

Εικόνα 1: Μηχανισμοί σχηματισμού αθηρωματικής νόσου
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νίδιο LPA, που ευρίσκεται στο χρωμόσωμα 6q22-23. Συ-
ντίθεται στο ήπαρ, αποβάλλεται από τους νεφρούς και 
η παραγωγή της είναι γενετικά προκαθορισμένη, κυρί-
ως από τον γονότυπο της απολιποπρωτεΐνης α (εικόνα 
5). Έχουν περιγραφεί 34 διαφορετικά ισομερή, εκ των 
οποίων τα 10 έχουν μικρό μέγεθος, υπερτερούν ποσο-
τικά στο πλάσμα και προσδένονται σε ειδική πρωτεϊ-
νική περιοχή (domain-kringle 4). Όσο μικρότερο είναι 
το μέγεθος του apo(a) ισομερούς τόσο μεγαλύτερη εί-
ναι η συγκέντρωση της Lp(a) στο πλάσμα. Έχει υπολογι-
σθεί ότι περίπου το 90% της ετερογένειας των επιπέδων 
της Lp(a) στο πλάσμα οφείλεται στο γονίδιο της απο-
λιποπρωτεΐνης apo(a), ενώ περίπου το 70% σχετίζεται 
με το μέγεθος των ισομερών της ίδιας απολιποπρωτεΐ-
νης. Ήδη από την ηλικία των δύο ετών σταθεροποιού-
νται τα επίπεδα στο πλάσμα. η μεγάλη σταθερότητα 
των επιπέδων κατά την πορεία της ζωής τονίζει το γε-
γονός ότι η Lp(a) δεν συσχετίζεται με τον τρόπο ζωής 
του ανθρώπου ή με άλλους καθιερωμένους παράγο-
ντες κινδύνου για πρώιμη καρδιαγγειακή νόσο. Τα επί-
πεδα σχετίζονται κυρίως από τον ρυθμό παραγωγής της 
στο ήπαρ και όχι από τον ρυθμό αποβολής της από τους 
νεφρούς10,11,12,13,14.

Μελέτες και μετα-αναλύσεις σε ενήλικες έχουν δείξει 
ότι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος αυξάνεται όταν τα επί-
πεδα της Lp(a) είναι μεγαλύτερα από 25 mg/dL. Επίπε-

δα της τάξης του 25-30 mg/dL παρατηρούνται στο 30% 
των καυκάσιων πληθυσμών και 60%-70% των Αφροαμε-
ρικανών και επειδή τα επίπεδα αυτά είναι παρόντα από 
τη γέννηση, η συμβολή τους στον πρώιμο καρδιαγγει-
ακό κίνδυνο θεωρείται ανάλογη άλλων γενετικών πα-
ραγόντων, με γραμμική και προβλεπτική σχέση μεταξύ 
επιπέδων Lp(a) και κινδύνου μελλοντικής καρδιαγγεια-
κής νόσου. 

οι μελέτες που έχουν προσπαθήσει να συσχετίσουν 
την Lp(a) ως προβλεπτικό παράγοντα καρδιαγγεια-
κού κινδύνου στην οικογενή υπερχοληστερολαιμία 
(Familial Hypercholesterolemia - FH) έχουν μέχρι στιγ-
μής αντιφατικά αποτελέσματα. πρόσφατη μελέτη σε 
2.917 ενήλικα άτομα (1.960 FH και 957 συγγενείς χω-
ρίς FH) έδειξε ότι η ομάδα των FH ασθενών είχε υψη-
λότερη Lp(a), LDLc και ολική χοληστερόλη, ενώ το πο-
σοστό ατόμων με Lp(a) υψηλότερη από 50 mg/dL ήταν 
σαφώς υψηλότερο στην FH ομάδα. Όπως θα αναμενό-
ταν, ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο (CardioVascular 
Disease - CVD) και FH είχαν υψηλότερα ποσοστά Lp(a) 
από ό,τι η ομάδα FH χωρίς CVD. οι γυναίκες ασθενείς 
με FH και καρδιαγγειακή νόσο είχαν σημαντικά υψη-
λότερα ποσοστά Lp(a) σε σύγκριση με την αντίστοι-
χη ομάδα ανδρών. Αντίθετα, οι άνδρες ασθενείς με FH 
και CVD είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα Lp(a) από 
τους μη FH άνδρες με CVD, ενώ στις αντίστοιχες ομά-

Εικόνα 2: Δομή της Lp(a) Εικόνα 3: Δομή της Lp(a)
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δες γυναικών δεν παρατηρήθηκε καμία διαφοροποί-
ηση. Φαίνεται ότι η συσχέτιση του υποδοχέα της LDL 
(LDLR) και Lp(a) έχει να κάνει με τον καταβολισμό της 
δεύτερης ανεξάρτητα από μεταλλάξεις του LDLR γο-
νιδίου (null mutations έναντι defective mutations), 
γεγονός που φαίνεται και από την παρατήρηση πως 
ασθενείς με μη FH υπερχοληστερολαιμία έχουν χαμη-

λότερα επίπεδα Lp(a) σε σύγκριση με τους FH ασθε-
νείς. παρόμοια μελέτη στην οποία εξετάστηκαν 4 δι-
αφορετικές μεταλλάξεις της FH κατέδειξε πως, ενώ τα 
επίπεδα της LDL ήταν παρόμοια στις 4 υποομάδες, τα 
επίπεδα της Lp(a) ήταν αρκετά διαφορετικά. παράλ-
ληλα, τα επίπεδα Lp(a) σε ομοζυγώτες ασθενείς είναι 
πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα ετερόζυγων συγγε-
νών τους15,16,17,18,19,20. 

Ανάλυση άλλων γενετικών παραγόντων δείχνει ότι 
η πρωτεΐνη PCSK9 (proprotein convertase subtilisin / 
kexin type 9) παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των 
επιπέδων χοληστερόλης, μέσω πρόσδεσης στον LDLR 
υποδοχέα, φανερώνοντας έναν ακόμα μηχανισμό μείω-
σης του καρδιαγγειακού κινδύνου, αφού η ανάπτυξη μο-
νοκλωνικών αντισωμάτων που προσδένουν στην PCSK9 
έχουν δείξει ιδιαίτερα θετικά υποσχόμενα αποτελέσμα-
τα σε κλινικές μελέτες. παράλληλα με την LDL, αυτή η 
κατηγορία νέων θεραπευτικών παραγόντων έχει απο-
δειχθεί σε μελέτες ότι μειώνει τα επίπεδα της Lp(a), με 
δοσοεξαρτώμενο τρόπο και μηχανισμό που διερευνά-
ται (Πίνακας 1) 14, 20, 21,22,23,24,25,26. 

Εικόνα 4: Σχηματικό διάγραμμα των διαφορετικών δράσεων της LPA στο αγγειακό τοίχωμα

Εικόνα 5: Καταβολισμός της Lp(a)
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Πίνακας 1.   πΡοΤΕινοΜΕνΕΣ θΕΡΑπΕιΕΣ γιΑ ΜΕιώΣη ΤηΣ LP(A) Απο διΑΦοΡΕΣ ΕπιΣΤηΜονιΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ουσία Μηχανισμός Φάση μελέτης

Μειώςή της Apo(a)

ςυνθεςή

1. οιστρογόνα
ορμονική δράση στην παραγωγή του γονιδίου LPA. Στις γυναίκες 
μετά την εμμηνόπαυση (μείωση οιστρογόνων) η Lp(a) αυξάνεται 
και υπάρχει μείωση με ορμονική θεραπεία υποκατάστασης

δεν εφαρμόζεται

2. Αναβολικά στεροειδή ορμονική δράση στην έκφραση του γονιδίου LPA δεν εφαρμόζεται

3. Tocilizumab
Ανταγωνιστής του υποδοχέα της iL-6 που αναστέλλει  
την έκφραση του γονιδίου LPA

Εγκρίθηκε

4. FGF19 Καταστολή της έκφρασης του γονιδίου LPA
Κλινική μελέτη  
σε εξέλιξη

5. FXR
Υποδοχέας χολικών οξέων που καταστέλλει την έκφραση  
του γονιδίου LPA

Κλινική μελέτη  
σε εξέλιξη

6. Ασπιρίνη Μειώνει την έκφραση του γονιδίου LPA Εγκρίθηκε

Μειώςή της Apob

ςυνθεςή

7. Mipomersen Μειώνει τη σύνθεση της LDL Εγκρίθηκε

8. πεπτίδια ApoB
Αναστέλλουν τον σχηματισμό - ένωση των στοιχείων  
της Lp(a)

Κλινική μελέτη  
σε εξέλιξη

Μειώςή λιΠιΔιών

9. πλασμαφαίρεση Απομακρύνει την LDL και την Lp(a) από το αίμα Εγκρίθηκε

10. νικοτινικό οξύ Μειώνει την LDL και αυξάνει την HDL

Εγκρίθηκε / 
Αποσύρθηκε λόγω 
σοβαρών παρενεργειών 
(2012)

11. Στατίνες
Αναστέλλουν τη ρεδουκτάση HMG-CoA που σχετίζεται  
με τη σύνθεση της χοληστερόλης. Αύξηση της αποβολής της LDL 
από το ήπαρ

Εγκρίθηκε

12. Αναστολέας CeTP Αυξάνει την HDL και μειώνει την LDL Εγκρίθηκε

13. eprotirone
Μιμητικό θυρεοειδικών ορμονών. Αυξάνει την παραγωγή  
του υποδοχέα της LDL χοληστερόλης και αυξάνει την αποβολή  
της LDL χοληστερόλης από το πλάσμα

Εγκρίθηκε / 
Αποσύρθηκε  
λόγω σοβαρών 
παρενεργειών (2012)

14. Αναστολέας PCSK9
Αυξάνει τον καταβολισμό του υποδοχέα της LDL.  
ο αναστολέας PCSK9 μειώνει την Lp(a) του πλάσματος

Εγκρίθηκε

15.  πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα

Μακροχρόνια πρόσληψη
Συμπλήρωμα 
διατροφής

16. Καρνιτίνη
Σημαντικός ρόλος για τη μεταφορά των λιπαρών οξέων μακράς 
αλύσου εντός της μιτοχονδριακής μεμβράνης για β-οξείδωση

Συμπλήρωμα 
διατροφής
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Προσδιορισμός επιπέδων της lp(a) στο πλάσμα
Χρησιμοποιείται ποικιλία μεθόδων όπως νεφελομετρία, 
ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα, ανοσολογικές και φθο-
ριομετρικές. ο υπολογισμός φυσιολογικών τιμών είναι 
δύσκολος και περίπλοκος, επειδή οι περισσότερες μέ-
θοδοι επηρεάζονται από τη μεγάλη ετερογένεια του με-
γέθους της apo(a).

Επίσης, πρέπει να γίνουν μελέτες μεταξύ διάφορων 
πληθυσμών ώστε να αποκλεισθούν τιμές οφειλόμενες 
στην εθνικότητα ή τη φυλή. Αυστηρά πρωτόκολλα για 
τη συλλογή και τη φύλαξη των δειγμάτων είναι αναγκαίο 
να αναπτυχθούν, ώστε να ελαχιστοποιηθούν λάθη κατά 
τον προσδιορισμό.

εμπειρία από την κλινική μας 
η Μονάδα Μεταβολικών νοσημάτων στο Χωρέμειο 
Ερευνητικό Εργαστήριο καταγράφει επί 20 περίπου έτη 
όλα τα παιδιά και τους εφήβους που παραπέμπονται από 
διάφορα μέρη της χώρας μας για έλεγχο και αντιμετώπι-
ση δυσλιπιδαιμίας. Όπως ήδη είναι γνωστό, η καταγρα-
φή των στοιχείων γίνεται για όλα τα μέλη των οικογε-
νειών επί 3 γενεές (cascade screening). Έχει ευρεθεί ότι 
το 32% των οικογενειών αυτών εμφανίζει επίπεδα Lp(a) 
άνω των 70 mg/dl επί συνόλου 3.820 οικογενειών. Επί-
σης, το 14% εμφανίζει επίπεδα Lp(a) μεταξύ 30 και 70 
mg/dl, ενώ το 10% άνω των 150 mg/dl. Στις περισσό-
τερες περιπτώσεις συνυπάρχουν οικογενής υπερχολη-
στερολαιμία και αυξημένες τιμές Lp(a). Από μελέτες των 
FMD (λειτουργική μελέτη) και iMT (δομική μελέτη) 5 αγ-

γείων σε όλα τα παιδιά άνω των 6 ετών έχει ευρεθεί ότι η 
συνύπαρξη αυτών των παραγόντων κινδύνου προκαλεί 
πρώιμες και σοβαρότερου βαθμού αθηρωματικές βλά-
βες, συγκρινόμενες με εκείνες ασθενών που εμφανίζουν 
μόνο οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Ήδη εκπονούνται 
δύο διδακτορικές διατριβές στο τμήμα μας με θέμα την 
Lp(a) και παράγοντες που επηρεάζουν τον προσδιορι-
σμό και τη μείωσή της. η μελέτη των αγγείων γίνεται 
μέσω ερευνητικού προγράμματος, σε συνεργασία με το 
Αγγειολογικό Εργαστήριο της θεραπευτικής Κλινικής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθη-
νών στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρας». Ευχαριστούμε θερ-
μά τους συναδέλφους κ. Σταματελόπουλο και κυρία Κύρ-
κου, καθώς και τους παιδιάτρους για τις παραπομπές και 
την εμπιστοσύνη τους.

Ποιος πρέπει να ελέγξει την lp(a) του; 
  Ασθενείς με πρώιμη καρδιαγγειακή νόσο και φυσιο-
λογικά λιπίδια. 
  Ασθενείς με πρώιμη καρδιαγγειακή νόσο και οικογενή 
υπερχοληστερολαιμία.
  Ασθενείς με επαναλαμβανόμενα επεισόδια στεφανιαί-
ας νόσου που ευρίσκονται σε θεραπεία. 
  Μέλη οικογενειών με πρώιμη καρδιαγγειακή νόσο και 
αυξημένα επίπεδα Lp(a).
 γυναίκες σε εμμηνόπαυση. 
  Ενήλικες και παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω που έχουν 
άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για πρώιμη 
καρδιαγγειακή νόσο.  
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Lp(a) lipoprotein was discovered in 1963 by the ge-
netisist berg. it is an independent risk factor for Ear-
ly cardiovascular Disease. it consists of apolipopro-
tein a [apo(a)] and apolipoprotein b-100 (apob-100) 
which contains fat like the apolipoprotein b of LDL. 
They are attached via disulfide bonds, with a final 
structure similar to plasminogen. Lp(a) levels in 
blood are regulated by the LPA gene which is locat-
ed on the 6q22-23 chromosome and are independ-
ent on environmental factors like nutritional habits. 
studies and meta-analyses in adults show that the 
cardiovascular risk increases when Lp(a) levels are 
above 25 mg/dL.

Atherothrombogenic mechanisms of Lp(a) via 

the LDL particle contain 1) binding with cell mem-
branes, thus competing and inactivating plasmino-
gen, 2) cholesterol diposition in the arterial wall, 3) 
enhances foam cell formation, 4) protomes O2-free 
radicals in monocytes, 5) promotes smooth muscle 
cell proliferation and 6) induces monocyte - chem-
otactic activity in subendothelial space. 

Determination of Lp(a) in plasma is difficult be-
cause of the large heterogeneity of the apo(a) size. 
safer methods should be developed to minimize 
errors. recommendations for selective screening in 
adults and children regarding Lp(a) are described. 
Old and new therapeutic approaches also are in-
cluded in the text.
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Dislipidaemia in childhood: The importance of Lp(a) 
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Η διάγνωση των περισσότερων ρευματικών νοση-
μάτων της παιδικής ηλικίας στηρίζεται στο ιστορικό 
και στη φυσική εξέταση. ελάχιστες εργαστηριακές 
παράμετροι περιλαμβάνονται στα διαγνωστικά κρι-
τήρια αυτών των νοσημάτων, με συχνότερες τους 
ρευματοειδείς παράγοντες, τα αντιπυρηνικά αντι-
σώματα, την ταχύτητα καθίζησης των ερυθροκυτ-
τάρων και τη crP. Γι’ αυτό τον λόγο, υπάρχει ιδιαί-
τερο ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανακάλυψη 
εύκολα προσδιορίσιμων βιοδεικτών, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να φανούν χρήσιμοι αναφορικά με την 
αποκάλυψη ενδείξεων φλεγμονής, την υποστήρι-
ξη της διάγνωσης, την εκτίμηση της ενεργότητας 
της νόσου, την αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη 
θεραπεία ή και την καλύτερη κατανόηση της πα-

θογένειας των παιδορευματολογικών νοσημάτων. 
Ένας αριθμός τέτοιων βιοδεικτών αποδεικνύονται 
ήδη ικανοί να υποστηρίξουν, ρεαλιστικά και αξιόπι-
στα, την κλινική αντιμετώπιση των ασθενών και ιδι-
αίτερα εκείνων με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, με 
νεφρίτιδα του συστηματικού ερυθηματώδους λύ-
κου της παιδικής ηλικίας και με νεανικές ιδιοπαθείς 
φλεγμονώδεις μυοπάθειες. Η χρήση τους στην κα-
θημερινή κλινική πράξη αναμένεται να διευκολύνει 
τη στοχευμένη προσέγγιση στη διερεύνηση και στη 
διαχείριση των ρευματικών νοσημάτων της παιδι-
κής ηλικίας και να βοηθήσει στην αποφυγή επεμ-
βατικών πρακτικών, όπως η νεφρική βιοψία στη νε-
φρίτιδα του λύκου της παιδικής ηλικίας και η βιοψία 
μυός στη νεανική δερματομυοσίτιδα.
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Η διάγνωση των περισσότερων ρευματικών νοσημά-
των της παιδικής ηλικίας στηρίζεται στο ιστορικό 
και στη φυσική εξέταση. Ελάχιστες εργαστηριακές 

παράμετροι περιλαμβάνονται στα διαγνωστικά κριτή-
ρια αυτών των νοσημάτων, με συχνότερες τους RF, τα 
ANA, την ΤΚΕ και τη CRP. η χαμηλή ειδικότητα αυτών των 
δοκιμασιών, ως αποτέλεσμα κυρίως της πολυπαραγο-
ντικής αιτιολογίας των ρευματικών νοσημάτων, δυσχε-
ραίνει σημαντικά την αρχική διαλογή των ασθενών, που 

χαρακτηρίζονται από μεγάλου βαθμού αλληλεπίπτω-
ση της κλινικής τους εικόνας. παρομοίως, αδυνατεί να 
υποστηρίξει τις ανάγκες της εξατομικευμένης αντιμε-
τώπισής τους, ιδιαίτερα εν όψει της εισόδου στη θερα-
πευτική αυτών των νοσημάτων, κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών, ενός πλήθους αποτελεσματικών βιο-
λογικών παραγόντων. Υπάρχει, κατά συνέπεια, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη δοκιμασιών που θα πα-
ρέχουν τη δυνατότητα ακριβέστερης προσέγγισης της 
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αρχικής διάγνωσης, αλλά και αντικειμενικότερης εκτί-
μησης της ενεργότητας των ρευματικών νοσημάτων, κα-
θώς και της ανταπόκρισης των ασθενών στη θεραπεία. 
πράγματι, κατά την τελευταία 15ετία, καταβάλλονται 
εντατικές προσπάθειες για τον προσδιορισμό τέτοιων 
βιοδεικτών, ιδιαίτερα για τη νεανική ιδιοπαθή αρθρίτι-
δα, τη νεφρίτιδα του συστηματικού ερυθηματώδους λύ-
κου και των ιδιοπαθών φλεγμονωδών μυοπαθειών της 
παιδικής ηλικίας. η χρήση αυτών των βιοδεικτών είναι 
βέβαιο ότι, επιπλέον, θα βοηθήσει στην καλύτερη κα-
τανόηση της παθοφυσιολογίας αυτών των νοσημάτων.

γενικώς, ως βιοδείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
παράμετροι, όπως φυσικά σημεία, γενετικά, βιολογικά, 
βιοχημικά ή μοριακά χαρακτηριστικά, οι μεταβολές των 
οποίων συσχετίζονται με τις παθογενετικές διεργασίες 
ή και με τις κλινικές εκδηλώσεις ενός νοσήματος. ιδανι-
κοί βιοδείκτες είναι αυτοί που μπορούν να προσδιορι-
στούν εύκολα σε κάποιο βιολογικό υλικό του ασθενούς 
που συλλέγεται με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, π.χ. αίμα, 
ούρα, σίελος. οι δοκιμασίες προσδιορισμού τους πρέπει 
να είναι αξιόπιστες, επαναλήψιμες και πρακτικά και οικο-
νομικά προσιτές, ενώ το αποτέλεσμά τους πρέπει να δια-
θέτει διαγνωστική ή προγνωστική εγκυρότητα και χρη-
στικότητα. Σημαντικό χαρακτηριστικό των βιοδεικτών 
που προορίζονται για παιδιατρική χρήση είναι η ανεξαρ-
τησία των τιμών αναφοράς τους από την ηλικία.

νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
η jiA δεν αποτελεί ενιαία νοσολογική οντότητα. Αντί-

θετα, είναι ένας νοσολογικός όρος, υπό τον οποίο κα-
τατάσσεται μια σειρά καταστάσεων που παρουσιάζουν 
αρκετές αιτιοπαθογενετικές διαφορές, αλλά και ποι-
κίλη κλινική εικόνα και πρόγνωση. ο προσδιορισμός, 
μάλιστα, των καταστάσεων που ταξινομούνται υπό τη 
διάγνωση της jiA, συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο με-
λέτης και προβληματισμού. Ελάχιστοι βιοδείκτες χρησι-
μοποιούνται σήμερα, στην καθημερινή κλινική πράξη, για 
τη διάγνωση της jiA. Συγκεκριμένα, οι RF χρησιμοποιού-
νται για τη διάκριση των RF(+) και RF(–) υποτύπων της πο-
λυαρθρίτιδας, οι οποίοι διαφέρουν σημαντικά ως προς το 
γενετικό υπόστρωμα των ασθενών, την ηλικία έναρξης 
και την πρόγνωση της νόσου. Επίσης, τα ΑνΑ συσχετίζο-
νται ισχυρά με την εμφάνιση χρόνιας ιριδοκυκλίτιδας και 
χρησιμοποιούνται ως κριτήριο οφθαλμολογικής παρα-
κολούθησης των ασθενών. 

Ένα θέμα που απασχολεί έντονα την πρόσφατη βιβλι-
ογραφία είναι η διάκριση της ολιγοαρθρίτιδας σε επι-
μένουσα και επεκταθείσα και η σχέση της με την RF(–) 
πολυαρθρίτιδα. Ανεξαρτήτως του αριθμού των προσβε-
βλημένων αρθρώσεων, φαίνεται ότι η ολιγοαρθρίτιδα 
που χαρακτηρίζεται από μη συμμετρική αρθρίτιδα, 
πρώιμη εμφάνιση (πριν από την ηλικία των 6 ετών), επι-
λεκτική προσβολή των θηλέων, παρουσία ANA, υψηλό 
κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας ιριδοκυκλίτιδας και συσχέ-
τιση με συγκεκριμένα HLA αντιγόνα, αποτελεί διακρι-
τή υποομάδα της jiA. Στην ίδια υποομάδα φαίνεται ότι 
μπορούν, επίσης, να καταταγούν και οι πάσχοντες από 
RF(–) πολυαρθρίτιδα που εμφανίζονται με τον ίδιο φαι-
νότυπο, καθώς και οι ANA(+) ασθενείς με ψωριασική αρ-
θρίτιδα. Αυτή, μάλιστα, η μορφή της jiA, που χαρακτη-
ρίζεται ως «πρώιμη ΑνΑ(+) αρθρίτιδα», υποστηρίζεται 
ότι είναι η μόνη ειδική για την παιδική ηλικία, ενώ όλες οι 
άλλες φαίνεται ότι αντιστοιχούν με ισοδύναμες μορφές 
νοσημάτων που εμφανίζονται και κατά την ενήλικο ζωή. 
Το υποσύνολο της RF(–) πολυαρθρίτιδας, που χαρακτη-
ρίζεται από συμμετρική υμενίτιδα των μεγάλων και των 
μικρών αρθρώσεων, εμφάνιση κατά τη σχολική ηλικία 
και ANA(–), αντιστοιχεί πιθανότατα με τη ρευματοειδή 
αρθρίτιδα και η ANA(–) ψωριασική jiA φαίνεται ότι είναι 
ισοδύναμη με την ψωριασική αρθρίτιδα των ενηλίκων.

ο προσδιορισμός των υποτύπων της jiA φαίνεται ότι, 
στο άμεσο μέλλον, θα επιτευχθεί ακριβέστερα με τη 
χρήση μιας μεγάλης σειράς βιοδεικτών, η αξιολόγηση 
των οποίων αναδεικνύει τη χρησιμότητά τους, πέραν 
αυτού, και για πολλούς άλλους σκοπούς, όπως η πρό-
βλεψη της βαρύτητας και της κλινικής πορείας της νό-
σου, η εκτίμηση της ενεργότητάς της, η παρακολούθη-
ση της ανταπόκρισης στη θεραπεία και η αξιολόγηση 
του κινδύνου των επιπλοκών (Πίνακας 1).

η πρόβλεψη της φυσικής πορείας της αρθρικής νό-
σου στα παιδιά με ολιγοαρθρίτιδα, που είναι ο συνηθέ-
στερος τύπος jiA στον δυτικό κόσμο, αντιπροσωπεύει 
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην αντιμετώ-
πιση της νόσου. Κι αυτό γιατί η επιμένουσα ολιγοαρθρί-
τιδα (αρθρίτιδα που περιορίζεται σε ≤4 αρθρώσεις καθ’ 
όλη τη διάρκεια της νόσου) έχει πολύ καλύτερη πρόγνω-
ση από την επεκταθείσα μορφή (προσβολή ≥5 αρθρώ-
σεων μετά τον 6ο μήνα της νόσου), που χαρακτηρίζεται 
από αυξημένο κίνδυνο οστικών αλλοιώσεων στις αρ-
θρώσεις και αντοχή στη θεραπεία. πρόδρομες μελέτες 
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υποστηρίζουν ότι η σχετική αύξηση του αριθμού των 
CD8+ T-κυττάρων και η αναστροφή των λόγου CD4+/
CD8+ T-κυττάρων, καθώς και η αύξηση των επιπέδων της 
CCL5, που επηρεάζει τη μετανάστευση των CD8+ T-κυτ-
τάρων στο αρθρικό υγρό των ασθενών κατά την πρώιμη 
φάση της νόσου, συσχετίζονται με την εξέλιξή της προς 
την επεκταθείσα μορφή.

Ενδιαφέρουσα προβλεπτική συσχέτιση με τη βαρύτη-
τα της νόσου φαίνεται να παρουσιάζει η συγκέντρωση 
στον ορό των ασθενών της MMP-3 μιας ενδοπεπτιδά-
σης που προκαλεί άμεση βλάβη στον αρθρικό χόνδρο 
και στα οστά των αρθρώσεων. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί 
ότι συσχετίζεται ισχυρά με διάφορους δείκτες ενεργό-
τητας της αρθρίτιδας που σχετίζεται με ενθεσίτιδα, κα-
θώς και με την εμφάνιση οστικών αλλοιώσεων στις αρ-
θρώσεις παιδιών με sjiA.

Μεγάλες προσπάθειες καταβάλλονται για την ανα-
κάλυψη βιοδεικτών, οι οποίοι θα περιγράφουν με με-
γαλύτερη αξιοπιστία και ειδικότητα από τους κλασι-
κούς δείκτες οξείας φάσεως (π.χ. CRP) την ενεργότητα 
της νόσου. Τέτοιοι ευαίσθητοι δείκτες της ενεργότητας 
της jiA φαίνεται ότι είναι οι φλεγμονώδεις πρωτεΐνες 
S100, δηλαδή οι S100-A8, S100-A9 και η προερχόμενη 
από τα ουδετερόφιλα πρωτεΐνη S100-A12, που αντι-
στοίχως είναι γνωστές και ως MRP-8, MRP-14 και MRP-
6. οι S100-A8 και S100-A9 σχηματίζουν ένα S100-A8–
S100-A9 ετεροδιμερές, γνωστό και ως σύμπλεγμα 
MRP-8–MRP-4, που είναι καταλληλότερο για χρήση ως 
βιοδείκτης. Τα επίπεδα αυτών των πρωτεϊνών, καθώς 
και τα επίπεδα της iL-18 αυξάνονται σημαντικά στον 
ορό ασθενών με ενεργό sjiA και παρουσιάζουν ισχυ-
ρή συσχέτιση τόσο με τη συγκέντρωση της CRP όσο 

Πίνακας 1.    νΕοΤΕΡοι ΒιοδΕιΚΤΕΣ ΣΤη jiA

Βιοδείκτες Μεταβολή κλινική σχέση

Ορός ή πλάσμα

S100A8, S100A9 (MRP8, 
MRP14)

Ένδειξη αυξημένης ενεργότητας της νόσου στη sjiA
πρόβλεψη της θεραπευτικής ανταπόκρισης στη sjiA
πρόβλεψη υποτροπής έπειτα από επιτευχθείσα ύφεση

S100-12 (MRP-6)
Ένδειξη αυξημένης ενεργότητας της νόσου στη sjiA
πρόβλεψη υποτροπής έπειτα από επιτευχθείσα ύφε ση

iL-18
Συσχέτιση με την ενεργότητα της νόσου
πρόβλεψη της θεραπευτικής ανταπόκρισης και της εμφάνισης MAS 
στη sjiA

siL-2Rα (CD25) διάγνωση υποκλινικού MAS και πρόβλεψη εμφάνισης MAS στη sjiA

FST-1 διάγνωση υποκλινικού MAS και πρόβλεψη εμφάνισης MAS στη sjiA

ΜΜΡ-3

Συσχέτιση με την ενεργότητα της νόσου στη σχετιζόμενη με την εν-
θεσίτιδα αρθρίτιδα

Συσχέτιση με την εξέλιξη της αρθρικής βλάβης στη sjiA

Αρθρικό υγρό

Λόγος CD4+/CD8+ 
Τ-κυττάρων

πρόβλεψη του κινδύνου επέκτασης της αρθρίτιδας στην 
ολιγοαρθρίτιδα

CCL5
πρόβλεψη του κινδύνου επέκτασης της αρθρίτιδας στην 
ολιγοαρθρίτιδα

iL-18 Συσχέτιση με την ενεργότητα της νόσου στη sjiA
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και με τον αριθμό των προσβεβλημένων αρθρώσεων.
η συσχέτιση των παραπάνω βιοδεικτών με την αποτε-

λεσματικότητα των διάφορων θεραπευτικών παρεμβά-
σεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδαρθρικών εγχύσε-
ων κορτικοειδών, της μεθοτρεξάτης και των βιολογικών 
παραγόντων, έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών μελε-
τών. η δυνατότητα πρόβλεψης της καταλληλότερης θε-
ραπευτικής προσέγγισης θα οδηγούσε στην αποφυγή 
της έκθεσης των ασθενών στην τοξική δράση των ανα-
ποτελεσματικών φαρμάκων και στην έγκαιρη χορήγη-
ση της καταλληλότερης θεραπείας. Τα αποτελέσματα, 
εντούτοις, αυτών των μελετών είναι ακόμη ασαφή. ισχυ-
ρότερες ενδείξεις έχουν προκύψει αναφορικά με τη χρή-
ση της iL-18 ως βιοδείκτη της θεραπευτικής ανταπόκρι-
σης των ασθενών με sjiA, όπου θεωρείται ότι τα επίπεδα 
της iL-18 μπορούν να υποδείξουν τη διακοπή της χορή-
γησης anakinra (ανταγωνιστής του υποδοχέα της iL-1). 
ισχυρές ενδείξεις υποδεικνύουν, επίσης, ότι αυξημένες 
συγκεντρώσεις του συμπλέγματος MRP-8–MRP-14 στον 
ορό μπορούν να αναγνωρίσουν τους ασθενείς εκείνους 
οι οποίοι μετά τη διακοπή της θεραπείας έχουν μεγαλύ-
τερη πιθανότητα υποτροπής.

Τέλος, σημαντικές προσπάθειες έχουν καταβληθεί για 
τη διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων της αποτελεσμα-
τικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων με γενετι-
κούς βιοδείκτες. οι σχετικές μελέτες αφορούν κυρίως 
την αποτελεσματικότητα της MTX, η ανταπόκριση στην 

οποία, ως προς την επαγωγή πλήρους ύφεσης της νό-
σου, δεν υπερβαίνει το 50%. οι σχετικές μελέτες έχουν 
δείξει ότι δύο SNPs του γονιδίου ATIC και ένα SNP του 
γονιδίου ITPA συσχετίζονται με υψηλό κίνδυνο πτωχής 
ανταπόκρισης στη MTX. Συσχετίσεις έχουν, επίσης, απο-
καλυφθεί με SNPs σε γονίδια που εμπλέκονται στην πο-
λυγλουταμυλίωση και στην κυτταρική διακίνηση της 
MTX. Συγκεκριμένα, ένα SNP του γονιδίου ABCB1 και 
ένα SNP του γονιδίου ABCC3 βρέθηκε ότι συσχετίζονται 
με καλή ανταπόκριση στη MTX, ενώ ένα SNP του γονιδί-
ου 19A1 και άλλο ένα SNP του γονιδίου SLC16A7 συσχε-
τίζονται με κακή ή καθόλου ανταπόκριση στο φάρμα-
κο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ακόμη, ένα προβλεπτικό 
μοντέλο ανταπόκρισης στη MTX που συνδυάζει την ΤΚΕ 
με μια σειρά γενετικών δεικτών (SNPs στα γονίδια που 
κωδικοποιούν την αναγωγάση της συνθετάσης της με-
θειονίνης, την MDR-1/ABCB1, την MRP-1/ABCC1 και τον 
PCFT). η προβλεπτική αξία αυτού του μοντέλου ανέρ-
χεται στο 65%.

ςύνδρομο ενεργοποίησης μακροφάγων
Το MAS που επιπλέκει τη sjiA (sjiA-MAS) αποτελεί δι-
ακριτή νοσολογική οντότητα. Κλινικά έκδηλο MAS εμ-
φανίζεται στο ≈10% των περιπτώσεων sjiA, αλλά υπο-
κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου φαίνεται ότι 
παρατηρούνται σε ποσοστό έως και 40% των ασθενών. 
η έγκαιρη διάγνωσή του, που μπορεί να προλάβει τη σο-

Πίνακας 2.   ΤΑ 2016-euLAR/ACR/PRiNTO ΤΑΞινοΜιΚΑ ΚΡιΤηΡιΑ ΤοΥ sjiA-MAS

Ένας ασθενής με εμπύρετο και με υποψία ή με διαγνωσμένη JIA θεωρείται ότι εμφανίζει MAS, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Φερριτίνη >684 ng/ml 

 + 2 από τα παρακάτω: 

Αιμοπετάλια ≤181 x 109 /L

SGOT >48 u/L 

Τριγλυκερίδια >156 mg/dl

ινωδογόνο ≤360 mg/dl

οι παραπάνω εργαστηριακές διαταραχές δεν πρέπει να οφείλονται σε άλλη παθολογική κατάσταση, όπως θρομβοπενία 
ανοσολογικής αιτιολογίας, λοιμώδη ηπατίτιδα, σπλαγχνική λεϊσμανίαση ή συγγενή υπερλιπιδαιμία.
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βαρή, δυνητικά θανατηφόρα εξέλιξή του, δυσχεραίνε-
ται από το γεγονός ότι μιμείται τις εξάρσεις της νόσου ή 
και διάφορες συστηματικές λοιμώξεις, καθώς και από 
την απουσία παθογνωμονικών ευρημάτων. η συμβολή, 
πάντως, των εργαστηριακών δεικτών στη διάγνωση του 
sjiA-MAS είναι σημαντική. 

Στον Πίνακα 2 φαίνονται τα ταξινομικά κριτήρια του 
συνδρόμου, απ’ όπου προκύπτει η σημασία των εργα-
στηριακών παραμέτρων. η συγκέντρωση της φερριτί-
νης στον ορό είναι βασική παράμετρος για τη διάγνω-
ση του sjiA-MAS. Τονίζεται ότι σημαντική αύξηση της 
συγκέντρωσης της φερριτίνης (>1.000 ng/ml) παρα-
τηρείται κατά την έναρξη, καθώς και στις εξάρσεις της 
sjiA, η οποία αφ’ εαυτής, απουσία, δηλαδή, μεταβολής 
των υπόλοιπων εργαστηριακών κριτηρίων του MAS, δεν 
υποδηλώνει την παρουσία του συνδρόμου. ο υποκεί-
μενος παθοφυσιολογικός μηχανισμός της αύξησης της 
φερριτίνης στη sjiA δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως. Εν 
τούτοις, το εύρημα αυτό μπορεί να βοηθήσει σημαντι-
κά στη διαφορική διάγνωση, αν και η τυχόν αύξησή της 
κατά τη διάρκεια των εξάρσεων άλλων αυτοφλεγμονω-
δών συνδρόμων δεν έχει μελετηθεί. Εξαίρεση αποτελεί 
ο οικογενής μεσογειακός πυρετός, όπου κατά τη συνο-
δό αντίδραση οξείας φάσεως δεν παρατηρείται αύξη-
ση της φερριτίνης.

Από τους υπόλοιπους βιοδείκτες που έχουν μελετηθεί 
οι siL-2Rα (sCD25) και sCD163 ανευρίσκονται σε αυξη-
μένη συγκέντρωση στο υποκλινικό MAS και επανέρχο-
νται στα φυσιολογικά επίπεδα μετά τη λύση του συνδρό-
μου. Τα αυξημένα επίπεδα FST-1 κατά την έναρξη της 
sjiA φαίνεται ότι προδικάζουν την εξέλιξή της σε κλινι-
κό MAS. Επίσης, ο λόγος φερριτίνης/ΤΚΕ φαίνεται ότι έχει 
πολύ καλύτερα διαγνωστικά χαρακτηριστικά, σε σύγκρι-
ση με τα επίπεδα μόνο της φερριτίνης του ορού, ως προς 
τη διάκριση μεταξύ MAS και πρωτοεμφανιζόμενης sjiA.

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι, ανά-
λογα με το πρότυπο των κυτταροκινών στον ορό των 
ασθενών, διακρίνονται δύο υπότυποι sjiA: ο iL-6-ε-
πικρατητικός υπότυπος, που χαρακτηρίζεται από με-
γαλύτερο αριθμό προσβεβλημένων αρθρώσεων και 
υψηλότερα επίπεδα MMP-3 στον ορό, και ο iL-18-επι-
κρατητικός υπότυπος, που συνοδεύεται από αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης MAS. Αυτή η διάκριση της sjiA, ανά-
λογα με την αύξηση των επιπέδων της iL-6 ή της iL-18 
στον ορό των ασθενών, είναι συμβατή με τη διαφορετι-

κή ανταπόκριση των ασθενών στην αντι-iL-1 θεραπεία, 
που φαίνεται να είναι ανάλογη με τη βαρύτητα των αρ-
θρικών βλαβών.

νεανική σπονδυλαρθρίτιδα
οι σπονδυλαρθρίτιδες αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα 
φλεγμονωδών νοσημάτων, στα οποία συγκαταλέγονται 
η ψωριασική αρθρίτιδα, η σχετιζόμενη με τη φλεγμονώ-
δη νόσο του εντέρου αρθρίτιδα, η αντιδραστική αρθρί-
τιδα, μια υποομάδα της jiA και η αγκυλωτική σπονδυλί-
τιδα. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των νοσημάτων είναι 
η ισχυρή γενετική σύνδεση με το HLA-B27, η οποία απο-
τελεί και τη μοναδική εργαστηριακή παράμετρο που πε-
ριλαμβάνεται στα διάφορα διαγνωστικά και ταξινομικά 
τους κριτήρια. 

η συχνότητα του HLA-B27 στα διάφορα νοσήματα αυ-
τής της ομάδας κυμαίνεται από 36% έως και 100%. δε-
δομένου ότι η συχνότητα του HLA-B27 στους ευρωπαϊ-
κούς πληθυσμούς είναι 7%-10%, η διαγνωστική αξία της 
ανεύρεσής του είναι τόσο χαμηλή, ώστε να μη δικαιο-
λογεί τη χρήση του ως δείκτη διαλογής. Επί παρουσίας, 
όμως, και άλλων κλινικών χαρακτηριστικών της νόσου 
(π.χ. οικογενειακό ιστορικό, ιριδοκυκλίτιδα, δακτυλίτι-
δα κ.ά.) η θετική διαγνωστική αξία του HLA-B27 μπο-
ρεί να ανέλθει έως και >90%. Χαρακτηριστικά, μόνο επί 
παρουσίας φλεγμονώδους οσφυαλγίας (χαμηλή οσφυ-
αλγία διάρκειας >3 μηνών, που εμφανίζεται απότομα, 
συνοδεύεται από πρωινή δυσκαμψία, βελτιώνεται με 
την άσκηση και δεν ανακουφίζεται με την ανάπαυση), 
η οποία βέβαια είναι πολύ λιγότερο συνήθης στα παι-
διά απ’ ό,τι στους ενήλικες, η θετική διαγνωστική αξία 
του HLA-B27 ανέρχεται σε 59%. για τους ίδιους λόγους 
το αρνητικό HLA-B27 έχει μεγάλη αρνητική διαγνωστι-
κή αξία, ελαττώνοντας την πιθανότητα της jSpA σε <2%.

νεφρίτιδα του συστηματικού ερυθηματώδους
λύκου της παιδικής ηλικίας
νεφρική προσβολή εμφανίζεται στο 60%-80% των 
ασθενών με jSLe και η βαρύτητά της αποτελεί σημαντι-
κό παράγοντα κακής πρόγνωσης της νόσου. η διάγνω-
σή της βασίζεται στα ιστοπαθολογικά κριτήρια ταξινό-
μησης των international Society of Nephrology - Renal 
Pathology Society. Μη επεμβατικοί δείκτες παρακολού-
θησης της εξέλιξης της LN δεν υπάρχουν, ενώ οι μετα-
βολές της ουρίας και της κρεατινίνης στον ορό ή της 
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πρωτεϊνουρίας δεν ανταποκρίνονται με ικανοποιητική 
ακρίβεια στη διαχρονική επιδείνωση της νόσου ή στο 
θεραπευτικό αποτέλεσμα. παρομοίως, τα βιβλιογραφι-
κά δεδομένα, αναφορικά με τη δυνατότητα των επιπέ-
δων των παραγόντων του συμπληρώματος και των αντι-
dsDNA αντισωμάτων να προβλέπουν τη βαρύτητα της 
LN ή την εμφάνιση των εξάρσεών της, είναι αντιφατικά.

Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι δείκτες που απο-
τυπώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την ενεργοποίηση 

του συμπληρώματος ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια στις διαγνωστικές ανάγκες της LN. Συγκεκρι-
μένα, τα επίπεδα του συνδεδεμένου με τα ερυθροκύτ-
ταρα και τα δικτυοερυθροκύτταρα C4d συσχετίζονται 
ισχυρά με την ενεργότητα της LN, ενώ δεν επηρεάζο-
νται από την ηλικία και το φύλο των ασθενών. Επίσης, η 
ενεργός LN συνοδεύεται από αύξηση των επιπέδων των 
Bb, των ανοσοσυμπλεγμάτων συνδεδεμένων με C3d και 
του C5a, καθώς και με ελάττωση των επιπέδων του C1q.

Πίνακας 3.    ΒιοδΕιΚΤΕΣ Τών οΥΡών ΣΤην LN

Βιοδείκτες Βιολογία Μεταβολή κλινική σχέση

CCL2 (MCP-1)

Χημειοτακτικός παράγοντας των λευκοκυττάρων
Εκφράζεται από τα μεσαγγειακά ποδοκύτταρα και τα 
μονοκύτταρα
Συμμετέχει στην επαγωγή της φλεγμονής και στην 
ανάπτυξη της νεφρικής βλάβης στην LN

Υποδεικνύει ενεργό LN και 
συσχετίζεται με τα ιστοπαθο-
λογικά στάδια iii και iV

NGAL

Συστατικό των ουδετεροφιλικών κοκκίων 
Εκφράζεται σε διάφορους κυτταρικούς τύπους, συ-
μπεριλαμβανομένων των κυττάρων των νεφρικών 
σωληναρίων και, επί νεφρικής βλάβης, υπερεκφρά-
ζεται στα άπω εσπειραμένα σωληνάρια

Υποδεικνύει αυξημένη ενερ-
γότητα της LN, παρουσία 
υπερπλαστικής LN και αυξη-
μένο κίνδυνο έξαρσης

Εψιδίνη20

πεπτιδική ορμόνη χαμηλού μοριακού βάρους παρα-
γόμενη στο ήπαρ
Συμμετέχει στη ρύθμιση της ομοιόστασης του σιδή-
ρου, υπερεκφράζεται επί αύξησης της συγκέντρω-
σης του σιδήρου και επί φλεγμονής και υποεκφράζε-
ται επί έλλειψης σιδήρου και αναιμίας

Υποδεικνύει αυξημένο κίν-
δυνο έξαρσης 

Εψιδίνη25

Υποδεικνύει απόκριση  
στη θεραπεία

TWeAK
Επάγει την έκφραση διάφορων μεταβιβαστών κατά 
τη νεφρική φλεγμονή

Υποδεικνύει ενεργό LN

L-FABP
Εκφράζεται στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια και 
έχει ενδογενή αντιοξειδωτική δράση

Υποδεικνύει αυξημένο κίν-
δυνο νεφρικής ανεπάρκειας

CXCL10 Χημειοκίνη
Συσχετίζεται με το ιστοπαθο-
λογικό στάδιο iV

CXCR3 Υποδοχέας της CXCL10
Συσχετίζεται με το ιστοπαθο-
λογικό στάδιο iV

FOXP3 mRNA
Μεταγραφικός παράγοντας των ρυθμιστικών 
Τ-κυττάρων

Υποδεικνύει ενεργό LN

TGFβ1
Υποδεικνύει συμπτωματι-
κή LN

Τρανσφερρίνη, AGP, 
σερουλοπλασμίνη και 
D-ισομεράση της 
προσταγλανδίνης 
η2 

Υποδεικνύουν ενεργό LN
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ABCB1: adenosinetriphosphate-binding cassette transporter b1, AGP 1 (α1 acid glycoprotein 1): α1 όξινη γλυκοπρωτεΐνη 
1, ANA (antinuclear antibodies): αντιπυρηνικά αντισώματα, ATIC: (5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide trans-
formylase): ριβονουκλεοτιδική διαφορμυλάση της 5-αμινοϊμιδαζόλης-4-καρβοξαμίδης, CCL (cc chemokine ligand): c-c 
συνδέτης των χημειοκινών, CRP (c-reactive protein): c-αντιδρώσα πρωτεΐνη, FST-1 (follistatin-like protein 1): ανάλογη της 
φολλιστατίνης πρωτεΐνης 1, ITPA (inosine tri-phosphate pyrophosphatase): πυροφωσφατάση της τριφωσφορικής ινοσίνης, 
JDM (juvenile dermatomyosi-tis): νεανική δερματομυοσίτιδα, JIA (juvenile idiopathic arthritis): νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, 
JIIMs (juvenile idiopathic inflammatory myopathies): ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες της παιδικής ηλικίας, JPM (ju-
venile polymyositis): νεανική πολυμυοσίτιδα, jSLE (juvenile systemic lupus erythematosus): συστηματικός ερυθηματώδης 
λύκος της παιδικής ηλικίας, jSpA (juvenile spondyloarthritis): νεανική σπονδυλαρθρίτιδα, L-FABP (liver-type fatty acid-bind-
ing protein): ηπατικού τύπου πρωτεΐνη συνδεόμενη με τα λιπαρά οξέα, LN (childhood lupus nephritis): νεφρίτιδα του 
συστηματικού ερυθηματώδους λύκου της παιδικής ηλικίας, MAAs (myositis-associated autoantibodies): αυτοαντισώματα 
συνδεόμενα με τη μυοσίτιδα, MAS (macrophage activation syndrome): σύνδρομο ενεργοποίησης μακροφάγων, MDR-
1: multidrug resistance 1, MMP (matrix metalloproteinase): μεταλλοπρωτεϊνάση της θεμέλιας ουσίας, MRP (myeloid-re-
lated proteins): πρωτεΐνες που σχετίζονται με τα κύτταρα της μυελικής σειράς, MSAs (myositis-specific autoantibodies): 
αυτοαντισώματα ειδικά της μυοσίτιδας, MTX (methotrexate): μεθοτρεξάτη, NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipoca-
lin): λιποκαλίνη σχετιζόμενη με τη ζελατινάση των ουδετεροφίλων, PCFT: proton-coupled folate transporter, rF (rheu-
matoid factor): ρευματοειδείς παράγοντες, sCD163 (soluble cD163): διαλυτό cD163, sIL-2Rα (soluble iL2 receptor α): 
διαλυτός υποδοχέας α της iL-2, sJIA (systemic juvenile idiopathic arthritis): συστηματική JiA, SLC16A7: solute carrier family 
16 member 7, SNPs (single nucleotide polymorphisms): μονήρεις νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί, ΤΚΕ: ταχύτητα καθίζησης 
ερυθροκυττάρων, TWEAK (TnF-like weak inducer of apoptosis): ανάλογος του TnF ασθενής επαγωγέας της απόπτωσης
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ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αποκάλυψη βιοδει-
κτών στα ούρα. Μια σειρά τέτοιων βιοδεικτών και συν-
δυασμός τους έχουν ήδη προταθεί και βρίσκονται υπό 
αξιολόγηση (Πίνακας 3), καθώς φαίνεται ότι μπορούν 
να προσφέρουν εκτίμηση της ενεργότητας και της χρο-
νιότητας της LN ανάλογη της ιστοπαθολογικής εικόνας, 
αλλά και ακριβή πρόβλεψη των εξάρσεων της νόσου.

ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες
της παιδικής ηλικίας
οι jiiMs αποτελούν μια ετερογενή ομάδα σπάνιων αλλά 
σοβαρών νοσημάτων, άγνωστης αιτιολογίας, που χαρα-
κτηρίζονται από φλεγμονή των σκελετικών μυών. Συνη-
θέστερο από αυτά είναι η jDM, ενώ η jPM ευθύνεται για 
το 5% περίπου των περιπτώσεων. Μέχρι τώρα δεν υπάρ-
χουν ικανοποιητικά αξιολογημένες διαγνωστικές ή προ-
γνωστικές δοκιμασίες για την αναγνώριση των ασθενών 

που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλο-
κών, όπως οι ασβεστώσεις, οι εξελκώσεις και η διάμεση 
πνευμονική νόσος.

Αρκετές βιβλιογραφικές ενδείξεις υποστηρίζουν ότι 
η κατάταξη της jDM και της jPM μπορούν να στηρι-
χθούν ικανοποιητικά στον προσδιορισμό των MSAs και 
των MAAs. Τα MSAs ανιχνεύονται στο 80% των ενήλικων 
ασθενών και σε >60% των παιδιών με ιδιοπαθείς φλεγ-
μονώδεις μυοπάθειες. Με τον προσδιορισμό αυτών των 
αυτοαντισωμάτων φαίνεται ότι αναγνωρίζονται ομοιο-
γενείς ομάδες ασθενών με παρόμοια κλινικά χαρακτη-
ριστικά, απόκριση στη θεραπεία και πρόγνωση. Χαρα-
κτηριστικά, τα αυτοαντισώματα έναντι των συνθετασών 
(π.χ. αντι-jo1, αντι-PL7, αντι-PL12, αντι-ej, αντι-Oj, αντι-
KS, αντι-Ha, αντι-Zo) και τα αντι-Mi2 αυτοαντισώματα 
παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση με την πρόγνωση της 
ανταπόκρισης στη θεραπεία με rituximab.  
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The diagnosis of most pediatric rheumatic diseas-
es (PrD) is based on clinical history and physical 
examination. A few laboratory tests, like rheuma-
toid factors, antinuclear antibodies, erythrocyte 
sedimentation rate and crP, are included amongst 
the diagnostic criteria of these diseases. Thus, the 
search for easily detectable biomarkers that are 
useful to provide evidence of inflammation, to as-
sist in diagnosis, to assess disease activity, to meas-
ure the response to treatment, and/or to better un-
derstand the pathogenesis of the PrDs is attracting 

increased interest. A number of such biomarkers 
have already shown potential for more rational and 
effective clinical care, particularly in juvenile idio-
pathic arthritis, in childhood lupus nephritis, and 
in juvenile idiopathic inflammatory myopathies. 
Their introduction in everyday practice is expect-
ed to facilitate stratified approaches to investiga-
tion and management of PrDs, and help to avoid 
invasive procedures, such as renal biopsy in system-
ic lupus erythematosus and muscle biopsy in juve-
nile dermatomyositis.
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ο απογαλακτισμός ή η εισαγωγή συμπληρωματι-
κών τροφών είναι μια ιδιαίτερη στιγμή στην ανά-
πτυξη του βρέφους, η οποία μπορεί να διαδραμα-
τίσει ουσιαστικό ρόλο για την υγεία του στο μέλλον. 
οι συχνές αλλαγές συστάσεων στη διατροφή τα τε-
λευταία 50 χρόνια αντικατοπτρίζουν την προσπά-
θεια αποφυγής χρόνιων νοσημάτων, όπως των 
αλλεργικών παθήσεων, του σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 1, της κοιλιοκάκης και της παχυσαρκίας, που 

μπορεί να συνδέονται με την έναρξη των στερε-
ών τροφών στα βρέφη. στο άρθρο αυτό περιγρά-
φονται οι τελευταίες κατευθύνσεις για τη διατρο-
φή του δεύτερου εξαμήνου της ζωής του βρέφους. 
επίσης, παρατίθενται οι διατροφικές ανάγκες για 
την ηλικία αυτή και γίνεται ανασκόπηση της βιβλι-
ογραφίας για τη συσχέτιση της εισαγωγής των στε-
ρεών τροφών με την επίπτωση της κοιλιοκάκης, 
τροφικής αλλεργίας και μεταβολικού συνδρόμου.

π
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ιλ
Η

Ψ
Η

λεξεις ευρετήριου: απογαλακτισμός, στερεές τροφές, τροφική αλλεργία, κοιλιοκάκη, 
μεταβολικό σύνδρομο

εισαγωγή
η σωστή διατροφή αποτελεί σημαντική παράμετρο για 
την υγεία του βρέφους, επειδή με αυτή τίθενται οι βά-
σεις για τη μακροπρόθεσμη σωματική και πνευματική 
του ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου 
το βρέφος τριπλασιάζει το βάρος γέννησης και αυξά-
νει κατά 50% το ύψος του. Τους πρώτους 12 μήνες της 
ζωής υπάρχει υψηλός μεταβολικός ρυθμός και ταχεία 
σωματική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα συνυπάρχει ανω-
ριμότητα του νευρομυϊκού συστήματος, του πεπτικού 
συστήματος, των νεφρών και του ανοσοποιητικού συ-
στήματος. παράλληλα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για 
λοιμώξεις και τροφική αλλεργία, ενώ φαίνεται ότι μέσω 

επιγενετικών μηχανισμών συντελείται μεταβολικός προ-
γραμματισμός για νοσήματα όπως παχυσαρκία, σακχα-
ρώδης διαβήτης, καρδιοαγγειακά νοσήματα. Επιπρό-
σθετα, στη βρεφική ηλικία αναπτύσσεται η ικανότητα 
σίτισης, η αυτορρύθμιση της όρεξης και του κορεσμού, 
η εδραίωση της υγιεινής διατροφής και, τέλος, η από-
λαυση της τροφής1,2.

ο απογαλακτισμός ή η εισαγωγή συμπληρωματικών 
τροφών είναι μια σημαντική στιγμή στην ανάπτυξη του 
παιδιού, η οποία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο για την υγεία του στο μέλλον. Το γάλα της μητέρας 
αποτελεί την ιδανική τροφή για το βρέφος τους πρώ-
τους 6 μήνες της ζωής και φυσιολογικά πρέπει να συ-
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νεχιστεί μέχρι το τέλος του πρώτου έτους, ακόμα και το 
δεύτερο έτος ζωής, αν είναι εφικτό. Μέσω του μητρικού 
γάλακτος προετοιμάζεται το ανοσολογικό σύστημα του 
εντέρου για την εισαγωγή άλλων τροφών, ενώ παράλλη-
λα με τον θηλασμό το βρέφος «δοκιμάζει» γεύσεις απο 
τις τροφές μέσω της μητέρας, και πιθανώς αναπτύσ-
σει προτιμήσεις. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του πρώτου 
έτους της ζωής, το μητρικό γάλα δεν είναι αρκετό για να 
παράσχει επάρκεια σε θερμίδες, πρωτεϊνες, ψευδάργυ-
ρο, σίδηρο και λιποδιαλυτές βιταμίνες (βιταμίνες A, D, K), 
ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητική ανάπτυξη και επο-
μένως πρέπει να εισαχθούν και άλλες τροφές 3-5.

τι  θεωείται απογαλακτισμός
η εισαγωγή των στερεών τροφών αποτελεί αναμφίβο-
λα «δημοφιλές» αλλά και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενο 
θέμα στην ιατρική βιβλιογραφία. διαχρονικά υπάρχουν 
συχνές αλλαγές συστάσεων. διαφορετικές διαδικασίες 
απογαλακτισμού βασισμένες σε επιστημονικά δεδομέ-
να, αλλά και διαφορετικές πολιτισμικές και πληθυσμια-
κές συνήθειες καθορίζουν την εφαρμοζόμενη πρακτι-
κή ανά χώρα5.

οι διαφορές στις συστάσεις ανάμεσα σε επιστημο-
νικές εταιρείες και οργανισμούς προκύπτουν κυρίως 
από τις αντιθέσεις στον ορισμό του απογαλακτισμού ή 
της έναρξης συμπληρωματικών τροφών6. ο παγκόσμι-
ος οργανισμός Υγείας (ποΥ) χρησιμοποιεί διαφορετι-
κό ορισμό από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων (ΕFSA) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία παι-
διατρικής γαστρεντερολογίας, ηπατολογίας και διατρο-
φής (eSPGHAN). Σύμφωνα με την eSPGHAN και την eFSA 
ως απογαλακτισμός χαρακτηρίζεται η χρονική περίοδος 
κατά την οποία τα βρέφη εισάγουν συμπληρωματικές 
τροφές πέρα από το γάλα στη διατροφή τους. Αντίθε-
τα, ο ποΥ θεωρεί και το ξένο γάλα ως συμπληρωματική 
τροφή και το συγκαταλέγει μαζί με τις άλλες τροφές, ορί-
ζοντας ως περίοδο απογαλακτισμού αυστηρά το χρονι-
κό διάστημα μετά τον 6ο μήνα αποκλειστικού μητρικού 
θηλασμού. Ετσι ο ποΥ συστήνει αποκλειστικό μητρικό 
θηλασμό τους πρώτους 6 μήνες και τουλάχιστον μέχρι 
τα 2 έτη και έναρξη συμπληρωματικών τροφών μετά τον 
6ο μήνα. η Αμερικανική παιδιατρική εταιρεία, η Ευρω-
παϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSA) και 
η Ευρωπαϊκή Εταιρεία παιδιατρικής γαστρεντερολογί-
ας, ηπατολογίας και διατροφής (eSPGHAN) συστήνουν 

ότι ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός τους πρώτους 
6 μήνες πρέπει να είναι ο «επιθυμητός στόχος», ενώ η ει-
σαγωγή συμπληρωματικών τροφών μπορεί να γίνει με-
ταξύ 17ης και 26ης εβδομάδας και ενώ το βρέφος συνε-
χίζει να θηλάζει7,8.

πρόσφατη ευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη σε 5 χώ-
ρες (Βέλγιο, γερμανία, ιταλία, πολωνία, ισπανία) μελέτη-
σε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μέση ηλικία απογαλακτι-
σμού και αποτύπωσε την επικρατούσα κατάσταση στην 
Ευρώπη. Τα δεδομένα δείχνουν ότι συνολικά περίπου το 
25% των παιδιών έχει αρχίσει τον απογαλακτισμό πριν 
από ηλικία των 4 μηνών και στην ηλικία των 6 μηνών 
τουλάχιστον το 90% έχει ήδη φάει στερεά τροφή. η με-
λέτη δείχνει, επίσης, ότι η ηλικία του απογαλακτισμού 
είναι χαμηλότερη για τα βρέφη που σιτίζονται με ξένο 
γάλα, συγκριτικά με τα παιδιά που θηλάζουν. Στους 4 μή-
νες, το 37,2% των βρεφών με ξένο γάλα έχει αρχίσει στε-
ρεές τροφές, έναντι ποσοστού 17,2% για τα παιδιά που 
θηλάζουν. Στην ηλικία των 6 μηνών, τα ποσοστά αυτά 
αυξάνονται σε 96,2% και 87,1%, αντίστοιχα9.

Γενικές αρχές εισαγωγής στέρεων τροφών
η αρχή και η σταδιακή ολοκλήρωση του απογαλακτι-
σμού βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση με την ανα-
πτυξιακή εξέλιξη του βρέφους, αλλά παράλληλα είναι 
αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων, όπως αναλύονται 
στη συνέχεια.

1ώρίμανση μηχανισμών σίτισης, όρεξης, κορεσμού πε-
ρίπου στον 5ο-6ο μήνα, το βρέφος κάθεται με υπο-

στήριξη, εξαφανίζεται το αντανακλαστικό αναζήτησης 
και της αυτόματης έμεσης, γίνεται συγχρονισμός των 
χειλέων, το βρέφος πιάνει την τροφή με τα δάκτυλα και 
επιτυγχάνεται η έναρξη χορήγησης στερεών τροφών 
με κουτάλι. Επομένως, είναι απαραίτητη η αναπτυξια-
κή ωρίμανση του βρέφους για την έναρξη των στερε-
ών τροφών.

2ώρίμανση του πεπτικού συστήματος, του ανοσοποι-
ητικού συστήματος και νεφρών. Με την πάροδο των 

μηνών υπάρχει σταδιακή ωρίμανση των συστημάτων 
αυτών ώστε να δεκτούν μεγαλύτερο αντιγονικό και νε-
φρικό φορτίο1.

3παροχή τροφής με επαρκή θερμιδική και θρεπτική 
κάλυψη.
η τροφή πρέπει να αντικαταστήσει το γάλα σταδια-

κά και να είναι θερμιδικά και θρεπτικά ισότιμη. η eFSA 
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(Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) το 
2013 ανακοίνωσε τις ημερήσιες ανάγκες ενέργειας, μα-
κροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών για την 
ηλικία αυτή. οι συστάσεις αυτές αποτελούν καλό εργα-
λείο για τον παιδίατρο, όταν χρειάζεται να προβεί σε αξι-
ολόγηση της διατροφική πρόσληψης του παιδιού10.

Ενέργεια: Συστήνεται ημερήσια πρόσληψη σε θερ-
μίδες περίπου 70-75 kcal/kgr μετά τον 6ο μήνα. Συγκε-
κριμμένα, η ημερήσια πρόσληψη ενέργειας και οι συνο-
λικές θερμίδες πρέπει να κατανέμονται σωστά μεταξύ 
των διάφορων μακροθρεπτικών συστατικών ως προς 
την ποσότητα και την ποιότητα, σύμφωνα με τις συστά-
σεις ανά ηλικία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακολου-
θούνται τα ημερήσια όρια πρόσληψης ενέργειας και να 
μη γίνεται υπέρβαση στις θερμίδες που λαμβάνονται 
καθημερινά.

Υδατάνθρακες: η συνιστώμενη ημερήσια πρόσλη-
ψη κυμαίνεται ανάμεσα σε 45% και 55% των συνολικών 
θερμίδων. Καλό θα είναι να προτιμούνται αμυλούχες 
τροφές, αν είναι δυνατόν, με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, 
ενώ συνιστάται να μειωθεί η πρόσληψη απλών σακχά-
ρων (όπως οι χυμοί φρούτων, ζάχαρη, γλυκαντικές ου-
σίες). προτιμώνται συγκεκριμένα τρόφιμα όπως τα ζυ-
μαρικά, το ρύζι, το ψωμί, άλλα δημητριακά (καλαμπόκι, 
βρώμη, κριθάρι κ.λπ.), καθώς και πατάτες, φρούτα, λα-
χανικά. δεν υπάρχει κανένα θρεπτικό όφελος στη χο-
ρήγηση χυμών φρούτων και λαχανικών καθώς και ζα-
χαρούχων ροφημάτων σε βρέφη τους πρώτους μήνες 
της ζωής. 

Λιπίδια: Συνιστώμενη πρόσληψη είναι 30%-40% των 
συνολικών θερμίδων και δεν πρέπει να είναι μικρότε-
ρη από 25%. ποιοτικά, η κατανάλωση κορεσμένων λι-
παρών, τα οποία βρίσκονται κυρίως σε τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης, θα πρέπει να περιορίζεται (<10% της συνο-
λικής ενέργειας), ενώ ακόρεστα, πολυακόρεστα και μο-
νοακόρεστα λιπαρά που βρίσκονται κυρίως σε τρόφιμα 
φυτικής προέλευσης και στα ψάρια θα πρέπει να προ-
τιμώνται. Μακράς αλύσου πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 
(LCPuFA), που περιέχονται στα φυτικά έλαια (εξαιρετι-
κό παρθένο ελαιόλαδο) και στα ψάρια, χρειάζεται να ει-
σαχθούν σταδιακά μέσω της διατροφής με συνιστώμε-
νη πρόσληψη μέχρι 250 mg/ημέρα.

Πρωτεΐνες: H συνιστώμενη πρόσληψη πρωτεΐνης έχει 
μειωθεί τα τελευταία χρόνια, κειμενόμενη περίπου στο 
10%-15% των συνολικών θερμίδων. η συνιστώμενη 

πρόσληψη είναι 1,1g/kg/ημέρα (μέσος όρος συνιστώ-
μενη πρόσληψη 11g/ημέρα για βρέφη 6 μηνών). Χρει-
άζεται προσοχή στην πρόσληψη πρωτεΐνης, λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι δύο γεύματα γάλακτος (200-300 ml) 
καλύπτουν περίπου το 30%-40% της ημερήσιας πρό-
σληψης πρωτεΐνης.

Φυτικές ίνες: η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη 
δεν είναι επακριβώς ορισμένη ποσοτικά σε παιδιά 6-12 
μηνών, αλλά με την παροχή φρούτων και λαχανικών επι-
τυγχάνεται η πρόσληψη φυτικών ινών11.

Υγρά: η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη υγρών εί-
ναι 100ml/Kg. Καλό θα είναι να καταναλώνουν νερό και 
να αποφευχθούν άλλα ποτά, που συχνά παρουσιάζουν 
υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

Βιταμίνη D: η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη εί-
ναι 400 iu. Μόνο το 10% της απαίτησης αυτής εισάγεται 
μέσω της διατροφής, ενώ το 90% συντίθεται μέσω της 
επίδρασης των ακτίνων uVB στο δέρμα. 

Ασβέστιο: Συνιστάται ημερήσια δόση 400mg. Τρόφι-
μα που περιέχουν ασβέστιο είναι το γάλα και τα παρά-
γωγά του (σε παιδιά μικρότερα του ενός έτους συνεισφέ-
ρουν το 65% της ημερήσιας πρόσληψης), τα λαχανικά 
(12% της ημερήσιας πρόσληψης), τα δημητριακά (8,5% 
της ημερήσιας πρόσληψης), το κρέας και τα ψάρια (6,5 
% του συνόλου). 

Σίδηρος: Συνιστάται ημερήσια δόση 7mg. Βρέφη σε 
αποκλειστικό θηλασμό που δεν εισάγουν συμπληρωμα-
τικές τροφές είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν έλλειμμα 
σιδήρου κατά το δεύτερο εξάμηνο.

4παρασκευή και συντήρηση της παρεχόμενης τροφής 
με συνθήκες υγιεινής.  η τροφή πρέπει να παρασκευ-

άζεται και να συντηρείται με όλους τους κανόνες υγιει-
νής και ασφάλειας. η συνήθης πρακτική, χωρίς να είναι 
τεκμηριωμένη με μελέτες, συνιστά ανά 3-5 ημέρες εισα-
γωγή νέων τροφών, χωρίς να φαίνεται οτι έχει σημασία 
η σειρά εισαγωγής τους.

Αρχίζουμε με τροφές πλούσιες σε σίδηρο και βιταμί-
νες, όπως πολτοποιημένο κρέας, φρούτα, λαχανικά, ενι-
σχυμένο σε σίδηρο ριζάλευρο, δημητριακά, κρόκο αυ-
γού, ψάρι, ασπράδι αυγού, χωρίς -όπως είπαμε- να έχει 
σημασία η σειρά εισαγωγής τους. Αρχικά προσφέρου-
με σταδιακά μικρές ποσότητες για να συνηθίζει το βρέ-
φος στις νέες γεύσεις και πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη 
τις γευστικές προτιμήσεις του βρέφους. Σύμφωνα με την 
eSPGHAN, θα ήταν σκόπιμο να μην εισαχθεί μη τροπο-
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ποιημένο αγελαδινό γάλα ως κύρια πηγή του γάλακτος 
πριν από την ηλικία των 12 μηνών, καθώς είναι φτωχό σε 
σίδηρο και φαίνεται να ευθύνεται για μικροαιμορραγίες 
από το πεπτικό, ωστόσο μικρές ποσότητες αγελαδινού 
γάλακτος μπορούν να προστεθούν ως συστατικό στην 
παρασκευή των συμπληρωματικών τροφών8.

 
εναρξη στέρεων τροφών και επιπτώσεις στην υγεία 
οι συχνές αλλαγές συστάσεων στη διατροφή τα τελευ-
ταία 50 χρόνια αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια απο-
φυγής χρόνιων νοσημάτων, όπως των αλλεργικών παθή-
σεων, του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, της κοιλιοκάκης 
και του μεταβολικού συνδρόμου, που μπορεί να συνδέ-
ονται με την έναρξη των στερεών τροφών στα βρέφη12. 

Εισαγωγή στερεών τροφών και αλλεργία
προοδευτική αύξηση στη συχνότητα των αλλεργικών πα-
θήσεων, και ειδικότερα της τροφικής αλλεργίας, έχει βρε-
θεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των παιδιών σε Ευρώπη 
και Αμερική13-14. Το 2007, σε μια μετα-ανάλυση, παρατη-
ρήθηκε ότι η αυτο-αναφερόμενη συχνότητα της τροφι-
κής αλλεργίας ποικίλλει από 1,2% έως 17% για το γάλα, 
από 0,2% έως 7% για αυγό, από 0% έως 2% για σιτάρι και 
τα ψάρια και από 1% έως 10% για τα οστρακοειδή15. οι αι-
τίες γι’ αυτή την αυξανόμενη συχνότητα δεν είναι απολύ-
τως σαφείς ακόμη. πιθανολογείται ότι αυτά τα δεδομένα 
είναι αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων όπως η γενε-
τική προδιάθεση, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι αλ-
λαγές στον τρόπο ζωής, οι διατροφικές συνήθειες, και ει-
δικά η διατροφή κατά τους πρώτους μήνες της ζωής16.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, αλλά και εκείνα άλ-
λων μελετών που δημοσιεύτηκαν στη δεκαετία του ’90, 
επιστημονικές εταιρείες, όπως η Αμερικανική Ακαδημία 
παιδιατρικής (AAP), η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργίας 
και Κλινικής Ανοσολογίας (eAACi), εξέδωσαν διατροφι-
κές συστάσεις για τον απογαλακτισμό, ιδιαίτερα για τα 
παιδιά σε κίνδυνο για αλλεργία, οι οποίες περιελάμβα-
ναν καθυστερημένη εισαγωγή των αλλεργιογόνων τρο-
φών, όπως το φρέσκο γάλα μετά την ηλικία των 12 μη-
νών και το αυγό έπειτα από 24 μήνες17-19. 

Αργότερα, νέες μελέτες παρατήρησης συμπέραναν 
ότι η καθυστέρηση της εισαγωγής των τροφίμων όχι 
μόνο δεν μειώνει τη συχνότητα των αλλεργικών παθή-
σεων και την ευαισθητοποίηση, αλλά θα μπορούσε ακό-
μη και να αυξήσει τον κίνδυνο της ατοπίας20-23. Αποτελέ-

σματα από μελέτη έδειξαν ότι η εισαγωγή των σιτηρών 
πριν από τον 6ο μήνα της ηλικίας, του ψαριού πριν από 
τους 9 μήνες και του αυγού πριν από τους 11 μήνες, σε 
σύγκριση με την όψιμη εισαγωγή των τροφών αυτών, 
μειώνει τον κίνδυνο άσθματος, αλλεργικής ρινίτιδας 
και ατοπικής ευαισθητοποίησης στα 5 έτη24. Μελέτες σε 
πειραματόζωα έδειξαν ότι το φαινόμενο της ανοσολο-
γικής ανοχής στα τροφικά αντιγόνα μπορεί να έχει σχέ-
ση με έκθεση του αντιγόνου σε ιδιαίτερη περίοδο της 
ζωής του βρέφους, η οποία ονομάζεται «κρίσιμο παρά-
θυρο», και μπορεί να υφίσταται μεταξύ 4 μηνών και κο-
ντά στους 6 μήνες25-26.

Συνολικά, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η καθυ-
στερημένη εισαγωγή των τροφών (μετά την ηλικία των 
6 μηνών) στη διατροφή του βρέφους δεν ωφελεί για την 
αποφυγή αλλεργιών. Σύμφωνα με τις τελευταίες συστά-
σεις που έχουν εκδοθεί από AAP, eAACi, eSPGHAN και 
eFSA, αναγνωρίζεται ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά 
στοιχεία για να δικαιολογήσουν την καθυστερημένη ει-
σαγωγή των στερεών τροφών, ακόμη και για εκείνες που 
αναγνωρίζονται ως περισσότερο αλλεργιογόνες, για τη 
μείωση αλλεργικών παθήσεων27,28,7,8 .

πρόσφατα, σημαντικά αποτελέσματα έδωσε η μελέ-
τη LeAP, η οποία διεξήχθη στο ηνωμένο Βασίλειο, σε μια 
ομάδα από 640 βρέφη υψηλού κινδύνου για αλλεργία, 
τα οποία τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώ-
τη έγινε εισαγωγή φιστικιών νωρίς, μεταξύ 4-11 μηνών, 
ενώ στη δεύτερη ομάδα αποφυγή από το φιστίκι μέχρι 
την ηλικία των 5 ετών. η ανάλυση έδειξε ότι το 17,2% 
των παιδιών στην ομάδα αποφυγής από το φιστίκι πα-
ρουσίασε αποδεδειγμένη αλλεργία στο φιστίκι, συγκρι-
τικά με το 3,2% των παιδιών που κατανάλωσαν φιστίκι 
τον πρώτο χρόνο ζωής29.

Με βάση αυτά τα δεδομένα της μελέτης LeAP, επιστη-
μονικές εταιρείες εξέδωσαν συστάσεις που αφορούν 
την έγκαιρη εισαγωγή του φιστικιού στη διατροφή των 
βρεφών υψηλού κινδύνου, σε χώρες όπου η αλλεργία 
στο φιστίκι είναι διαδεδομένη30. παράλληλα, μια άλλη 
όμως μελέτη δεν έδειξε παρόμοια αποτελέσματα για 
το αυγό, ενώ άλλες μελέτες έδωσαν αντικρουόμενα 
αποτελέσματα31.

περαιτέρω στοιχεία πιθανώς προκύψουν από νέες 
προπτικές μελέτες που είναι ήδη σε εξέλιξη, όπως η με-
λέτη eAT που διεξάγεται στην Αγγλία.

Σημαντικά, επίσης, στοιχεία προέκυψαν για τον ευερ-
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γατικό ρόλο του μητρικού γάλακτος για την ανάπτυξη 
της ανοχής. ώς εκ τούτου, ο απογαλακτισμός, εφόσον 
συντελεστεί παράλληλα με τον θηλασμό, μπορεί να μει-
ώσει την εμφάνιση των αλλεργιών5,32,33.

Συμπερασματικά, εφόσον είναι δυνατόν, ένα βρέφος 
θα πρέπει να θηλάζει κατά το στάδιο της εισαγωγής των 
στερεών τροφών. δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η κα-
θυστερημένη εισαγωγή των στερεών τροφών μετά την 
ηλικία των 6 μηνών, τόσο σε παιδιά που διατρέχουν κίν-
δυνο ατοπίας (γονείς ή αδέλφια πάσχουν από αλλεργι-
κές παθήσεις) όσο και σε εκείνα που δεν είναι σε κίνδυ-
νο, μπορεί να αποτρέψει την αλλεργία. 

Εισαγωγή γλουτένης και επίπτωση κοιλιοκάκης  
και σακχαρώδη διαβήτη
προηγούμενες μελέτες παρατήρησης έδειξαν ότι η ει-
σαγωγή γλουτένης μεταξύ του 4ου και του 6ου μήνα θα 
μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο της κοιλιοκάκης34-36. 
Σύμφωνα με αυτές, το eSPGHAN το 2008 πρότεινε να 
αποφευχθεί τόσο η πρώιμη εισαγωγή (<17 εβδομάδων) 
όσο και η όψιμη εισαγωγή (> 26 εβδομάδων) της γλου-
τένης8. προτάθηκε, επίσης, να γίνεται σταδιακή εισαγω-
γή γλουτένης, ενώ το βρέφος εξακολουθεί να τρέφεται 
με μητρικό γάλα, με σκοπό την πρόληψη της κοιλιοκά-
κης, αφού παλαιότερες μελέτες απέδειξαν τον προστα-
τευτικό ρόλο του μητρικού θηλασμού στην επίπτωση 
της κοιλιοκάκης37.

νέα πρόσφατα στοιχεία από τυχαιοποιημένες μελέτες 
δεν επιβεβαιώνουν τη σχέση αυτή, παρ’ όλα αυτά όμως ο 
ρόλος του θηλασμού είναι αδιαμφισβήτητος. Επίσης, δεν 
αποδείχθηκε συσχέτιση της συχνότητας κοιλιοκάκης με το 
χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής έκθεσης στη γλουτένη.

Συγκεκριμένα, η μελέτη CeLiPReV περιέλαβε δύο ομά-
δες παιδιών σε κίνδυνο για κοιλιοκάκη, λόγω οικογενει-
ακού ιστορικού, τα οποία έλαβαν γλουτένη αντίστοιχα 
σε ηλικία 6 και 12 μηνών. Στην ηλικία των 5 ετών, το 16% 
των παιδιών και των δύο ομάδων είχαν διαγνωστεί με 
κοιλιοκάκη. Καμία περαιτέρω διαφορά δεν ανιχνεύθη-
κε στα 10 χρόνια παρακολούθησης. η μόνη σημαντική 
διαφορά ήταν στην ηλικία εμφάνισης της νόσου: Μέση 
ηλικία διάγνωσης 26 μήνες έναντι 34 μηνών, αντίστοι-
χα38. Επίσης, δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στον κίν-
δυνο ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη και την ηλικία της 
εισαγωγής γλουτένης39,40. 

πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη δεν έδειξε πλε-

ονέκτημα στην εισαγωγή μικρών ποσοτήτων γλουτέ-
νης στην ηλικία των 16 εβδομάδων. Βρέφη με υψηλό 
κίνδυνο για κοιλιοκάκη, με θετικό οικογενειακό ιστορι-
κό και HLA χωρίστηκαν σε ομάδες και έλαβαν στις 16 ή 
στις 24 εβδομάδες 100/mg γλουτένης/ημέρα ή εικονι-
κό φάρμακο αντίστοιχα. Στα 3 έτη, η συχνότητα εμφάνι-
σης κοιλιοκάκης και στις δύο ομάδες ήταν συγκρίσιμες: 
5,9% στην ομάδα 1 και 4,5% στην ομάδα 2 (Ρ=0,47). Επί-
σης, αποτελέσματα σουηδικής επιδημιολογικής μελέτης 
επισημαίνουν ότι η εισαγωγή στο διαιτολόγιο της γλου-
τένης σε μεγάλες ποσότητες ευνοεί την ανάπτυξη της 
κοιλιοκάκης σε σύγκριση με τη χορήγηση των μικρών - 
μεσαίων ποσοτήτων41. Με βάση τα δεδομένα αυτά, πολύ 
πρόσφατα η eSPGHAN εξέδωσε νέες οδηγίες για την ει-
σαγωγή της γλουτένης. Συμπερασματικά, η χορήγηση 
γλουτένης μεταξύ 16ης-24ης εβδομάδας δεν προφυ-
λάσσει από την εκδήλωση κοιλιοκάκης. Φαίνεται, επί-
σης, ότι όποτε και να εισαχθεί η γλουτένη μεταξύ 4-12 
μηνών η επίπτωση κοιλιοκάκης είναι ίδια, απλώς διαφέ-
ρει η χρονική εκδήλωση της νόσου. παρότι οι τελευταί-
ες μελέτες δεν αποδεικνύουν την ευεργετική επίδραση 
του θηλασμού, η αξία του θηλασμού είναι αδιαμφισβή-
τητη στη διαδικασία ωρίμανσης του πεπτικού συστή-
ματος και σε κάθε περίπτωση ο θηλασμός θα πρέπει να 
προωθείται και να ενισχύεται. Συστήνεται, επίσης, η χο-
ρήγηση γλουτένης σε μικρές ποσότητες τον πρώτο χρό-
νο ζωής, αν και δεν έχει μέχρι τώρα βρεθεί η ιδανική πο-
σότητα γλουτένης που πρέπει να χορηγείται42.

Εισαγωγή στερεών τροφών και μεταβολικό σύνδρομο
ο όρος μεταβολικό σύνδρομο αναφέρεται σε μια κλινική 
κατάσταση με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, εξαιτί-
ας της παρουσίας παραγόντων όπως παχυσαρκία, δυ-
σλιπιδαιμία, παθολογική αντίσταση στην ινσουλίνη και 
αρτηριακή υπέρταση. 

η υψηλή πρόσληψη ενέργειας και πρωτεΐνης στη βρε-
φική ηλικία μπορεί να σχετίζεται με την αύξηση του δεί-
κτη Μάζας Σώματος (δΜΣ ) και του σωματικού λίπους. 
η υπερβολική πρωτεΐνη διεγείρει την έκκριση ινσουλί-
νης και iGF1, με αποτέλεσμα τη λιπογένεση και τη δια-
φοροποίηση των λιποκυττάρων43. Συστηματική μετα-α-
νάλυση έδειξε συσχέτιση μεταξύ αυξημένου σωματικού 
βάρους στη βρεφική ηλικία και κινδύνου παχυσαρκίας 
αργότερα44. Αντίστοιχα μεγαλύτερο ενεργειακό φορ-
τίο στην ηλικία των 4 μηνών σε βρέφη με μεικτή δια-
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τροφή συνδέθηκε με αυξημένο δΜΣ στην ηλικία από 
1 έως 5 ετών45. Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιο-
γραφίας σχετικά με τη σχέση μεταξύ υψηλής πρόσλη-
ψης πρωτεΐνης στη βρεφική ηλικία και αυξημένου δΜΣ 
στην παιδική ηλικία δείχνει ότι η πρόσληψη πρωτεϊνών 
άνω του 15% της συνολικής ενέργειας μεταξύ 6 και 24 
μηνών μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία στην παιδι-
κή ηλικία, ευνοώντας πιθανώς την ανάπτυξη παχυσαρ-
κίας στην ενήλικο ζωή46.

δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ του χρόνου της 
εισαγωγής συμπληρωματικών τροφών και της παχυσαρ-
κίας στην παιδική ηλικία, αλλά κάποια στοιχεία δείχνουν 
ότι η πρώιμη εισαγωγή (πριν από τους 4 μήνες) μπορεί 
να αυξήσει τον κίνδυνο της παιδικής παχυσαρκίας. ιδι-
αίτερα ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τα βρέφη που 
παίρνουν ξένο γάλα συγκριτικά με αυτά που θηλάζουν47.

Επιπρόσθετα, η σχέση μεταξύ της πρόσληψης πρωτε-
ΐνης κατά τη διάρκεια του απογαλακτισμού και αργότε-
ρα τον κίνδυνο της υπέρτασης και των καρδιαγγειακών 
παθήσεων είναι ακόμα ασαφής48,49.

Σε γενικές γραμμές, υποκαθιστώντας υπερθερμιδι-
κές και υψηλές σε πρωτεΐνες τροφές με τρόφιμα που 
έχουν χαμηλότερη ενεργειακή πυκνότητα (δημητρι-
ακά, φρούτα και λαχανικά) μπορεί να είναι μια πιθανή 
προσέγγιση για τη μείωση του κινδύνου της παχυσαρ-
κίας44. δεν υπάρχει κανένα θρεπτικό όφελος στη χορή-
γηση χυμών φρούτων και λαχανικών καθώς και άλλων 
ζαχαρούχων ροφημάτων σε βρέφη τους πρώτους μή-
νες της ζωής, γιατί συνδέονται με την παιδική παχυσαρ-
κία. η Αμερικανική παιδιατρική Εταιρεία συνιστά ως θε-
τικό τα βρέφη να μην πίνουν χυμούς φρούτων και να 
προτιμώνται τα ολόκληρα φρούτα, πολτοποιημένα ή 
ομογενοποιημένα50.

ςυμπεράσματα
η ηλικία εισαγωγής των στερεών τροφών στο βρέφος 

συμβαδίζει αρχικά με την αναπτυξιακή του ωρίμαν-
ση. ώς αρχή της εισαγωγής των στερεών τροφών πα-
ραμένει ότι ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός τους 
πρώτους 6 μήνες αποτελεί έναν επιθυμητό στόχο. Εί-
ναι σκόπιμο να εισαχθούν τα στερεά τρόφιμα μαζί με 
το μητρικό γάλα όχι πριν από την ηλικία των 4 έως 6 
μηνών. δεν είναι σκόπιμο να καθυστερήσει η εισαγω-
γή των πιθανών αλλεργιογόνων τροφών, με σκοπό την 
πρόληψη της ανάπτυξης αλλεργικών παθήσεων. η χο-
ρήγηση γλουτένης μεταξύ 16ης-24ης εβδομάδας δεν 
προφυλάσσει από την εκδήλωση κοιλιοκάκης. Φαίνε-
ται, επίσης, ότι όποτε και να εισαχθεί η γλουτένη μετά 
τον 6ο μήνα η επίπτωση κοιλιοκάκης είναι ίδια, απλώς 
η χρονική εκδήλωση της νόσου διαφέρει. Συστήνε-
ται, επίσης, η χορήγηση γλουτένης σε μικρές ποσότη-
τες τον πρώτο χρόνο ζωής, αν και δεν έχει βρεθεί μέ-
χρι τώρα η ιδανική ποσότητα γλουτένης που πρέπει 
να χορηγείται. 

πρέπει να ενθαρρύνεται η αλληλοεπίδραση του βρέ-
φους με την τροφή, με σκοπό την επίτευξη αυτόβουλης 
σίτισης, την ικανοποίηση της περιέργειας του βρέφους 
και την ανάπτυξη γευσιγνωσίας των τροφίμων.

δεν υπάρχει σαφής συσχετισμός μεταξύ της χρονικής 
στιγμής εισαγωγής συμπληρωματικών τροφών και του 
κινδύνου παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγει-
ακής νόσου. η υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης -περισ-
σότερο από το 15% των ολικών θερμίδων- κατά τη διάρ-
κεια του απογαλακτισμού έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται με 
τον αυξημένο κίνδυνο υπερβολικού βάρους - παχυσαρ-
κίας σε μεγαλύτερη ηλικία. Ενώ η υπερβολική πρόσληψη 
ενέργειας εξακολουθεί να είναι ένας πρωταρχικός παρά-
γοντας για ανάπτυξη παχυσαρκίας. Συμπερασματικά, ο 
τρόπος απογαλακτισμού και η διατροφή του δεύτερου 
εξαμήνου της βρεφικής ηλικίας έχουν ιδιαίτερη βαρύτη-
τα για την πρόληψη ή αποφυγή μακροπρόθεσμων συνε-
πειών από τις διατροφικές επιλογές. 
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Weaning (or introduction of complementary feed-
ing) is a special and important moment for the in-
fant’s growth, and it can play a major role in the 
child’s future health. Throughout the years, vari-
ous weaning modes have come in succession and 
accordingly the timing for introducing foods and 
the nutrient requirements for weaning have also 
changed over time. Furthermore, the impact of 

nutrition, especially in the early stages of life, for 
the onset of later disorders, such as diabetes, obe-
sity or coeliac disease has also been increasingly 
highlighted. The four main areas for discussion are 
weaning in relation with the onset of allergic dis-
eases, coeliac disease, diabetes and metabolic syn-
drome, as well as the nutrition requirements for as-
sessing the diet of infants less than one year of age. 
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το σύνδρομο εντεροκολίτιδας από πρωτεΐνη της 
τροφής (FPiEs) αποτελεί non-igE μεσολαβούμενη 
αντίδρασησε τροφικά αλλεργιογόνα. Η κλινική ει-
κόνα είναι εντυπωσιακή και χαρακτηρίζεται από 
επαναλαμβανόμενα επεισόδια εμέτων, που συ-
νοδεύονται από ωχρότητα και λήθαργο, διαρροϊ-
κές κενώσεις και στο 10%-20% των περιπτώσεων 
από ολιγαιμική καταπληξία 4-6 ώρες μετά τη βρώ-
ση της υπεύθυνης τροφής. το κυριότερο αίτιο εί-
ναι το γάλα αγελάδος και το ρύζι, αν και πρακτικά 
η αντίδραση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήπο-

τε τροφή. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τις 
λοιμώξεις, την οξεία κοιλία και τα μεταβολικά νοσή-
ματα. Η παθοφυσιολογία δεν είναι απόλυτα κατα-
νοητή, ανιχνεύονται, όμως, αυξημένες τιμές TnF-α 
στο αίμα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η αυ-
στηρή αποφυγή της υπεύθυνης τροφής και η αντι-
μετώπιση της οξείας φάσης. Η πρόγνωση είναι εξαι-
ρετικά καλή με ανάπτυξη ανοχής στην υπεύθυνη 
τροφή μέχρι την ηλικία των 3 ετών. είναι μια διά-
γνωση που δεν είναι γνωστή στους παιδιάτρους και 
οδηγεί συχνά σε επικίνδυνες πρακτικές.

π
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λεξεις ευρετήριου: fPies, σύνδρομο εντεροκολίτιδας, πρωτεΐνη τροφής

εισαγωγή
Όπως είναι γνωστό οι τροφικές αλλεργίες διακρίνο-
νται σε ige και non-ige μεσολαβούμενες αλλεργίες. Στις 
non-ige μεσολαβούμενες περιλαμβάνονται το σύνδρο-
μο εντεροκολίτιδας από πρωτεΐνη (FPieS), η κοιλιοκάκη, 
η αλλεργική πρωκτοκολίτιδα, οι διάφορες εντεροπάθει-
ες και η ηωσινοφιλική γαστρεντεροπάθεια1,2. οι εντε-
ροπάθειες αποτελούν μορφή τραυματισμού του βλεν-
νογόνου από διάφορα αίτια και χαρακτηρίζονται από 
δυσαπορρόφηση, διαλείποντες εμέτους και διάρροια, 
συμπτώματα, δηλαδή, όμοια με την κοιλιοκάκη. Το FPieS 

εκφράζει τη σοβαρή μορφή του φάσματος εντεροπα-
θειών που προκαλούνται από πρωτεΐνες και χαρακτη-
ριστικά συμμετέχει και το κόλον, ενώ η αλλεργική πρω-
κτοκολίτιδα αποτελεί την ήπια έκφραση του φάσματος3. 

Το σύνδρομο εντεροκολίτιδας από πρωτεΐνη (FPieS) 
είναι σπάνιο αλλεργικό νόσημα της βρεφικής και της 1ης 
παιδικής ηλικίας. Τα συμπτώματα αφορούν μόνο το γα-
στρεντερικό σύστημα1.

ςυχνότητα
η τροφική αλλεργία έχει συχνότητα 6%-8% στο γενικό 
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πληθυσμό και 40% από αυτές είναι non-ige. Μεγάλη με-
λέτη στο ισραήλ, που συμπεριέλαβε 13.019 παιδιά, στο 
0,34% τέθηκε η διάγνωση FPieS, ενώ στο 0,5% διαγνώ-
σθηκε ige άμεσου τύπου αλλεργία. Ανιχνεύεται μικρή 
υπεροχή των αρρένων (52%-60%). περίπου 30% των 
βρεφών με FPieS αναπτύσσουν άλλη αλλεργική νόσο, 
όπως ατοπική δερματίτιδα, άσθμα και αλλεργική ρινί-
τιδα. οικογενειακό ιστορικό ατοπικής νόσου αναφέρε-
ται στο 40%-80% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένου 
ιστορικού τροφικής αλλεργίας στο 20%. δεν αναφέρο-
νται κληρονομικές μορφές3. η συχνότητα αυτή μπορεί 
να είναι πολύ μεγαλύτερη στην πραγματικότητα, καθώς 
το σύνδρομο δεν είναι ευρέως γνωστό στους παιδιά-
τρους, εμφανίζει εικόνα που χαρακτηρίζει και άλλα σο-
βαρά νοσήματα της παιδικής ηλικίας και επομένως συ-
χνά υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται.

ήλικία εμφάνισης
Το FPieS είναι νόσημα της βρεφικής ηλικίας, με μέση 
ηλικία εμφάνισης τους 5,5 μήνες και συνήθως μέχρι το 
1ο έτος, περίοδο που εισάγονται οι βασικές τροφές στο 
διαιτολόγιο του παιδιού. η εμφάνιση του συνδρόμου 
FPieS μετά την ηλικία του 1ου έτους είναι σπάνια, όπως 
και η εμφάνισή του σε ενήλικες, και αφορά κυρίως το 
ψάρι και τα οστρακοειδή1. 

κλινικές εκδηλώσεις
διακρίνονται δύο μορφές στην κλινική έκφραση της νό-
σου, η οξεία και η χρόνια. Το οξύ FPieS χαρακτηρίζεται 
από συνεχόμενους εμέτους κάθε 10-15 λεπτά (μέχρι και 
20 στον αριθμό), που συνοδεύονται από ραγδαία επι-
δείνωση της γενικής κατάστασης του παιδιού. Το παιδί 
γίνεται ωχρό, ληθαργικό και υποτονικό και αντικειμε-
νικά εμφανίζει σοβαρή αφυδάτωση. Συχνά εμφανίζο-
νται μετεωρισμός και διαρροιϊκές κενώσεις 2-10 ώρες 
μετά, με πρόσμειξη αίματος, βλέννης, λευκοκυττάρων 
και ηωσινοφίλων. Συγκεκριμένα, έμετοι ανιχνεύονται 
στο 95% των περιπτώσεων, λήθαργος και ωχρότητα 
στο 40%-100%, διάρροια στο 20%-50%, αιμορραγικές 
κενώσεις στο 4%-11% και 5%-24% εμφανίζουν συμπτώ-
ματα καταπληξίας4. 

Τα σοβαρά συμπτώματα του συνδρόμου εμφανίζο-
νται στο 10%-20% των ασθενών και περιλαμβάνουν την 
υποθερμία (< 36°C) και την υπόταση στο πλαίσιο κατα-
πληξίας4. Χαρακτηριστική είναι η γρήγορη και πλήρης 

ανάρρωση σε 6-8 ώρες, που δεν συμβαίνει με κανένα 
άλλο νόσημα με αντίστοιχη εικόνα.

η χρόνια μορφή έχει ασαφή κλινική εικόνα και δεν εί-
ναι προσδιορισμένη σαν κλινική οντότητα. Συνήθως τα 
παιδιά αυτά εμφανίζουν ανάρροια, μικρής πσοσότητας 
επαναλαμβανόμενους εμέτους, διαρροϊκές κενώσεις 
συχνά με πρόσμειξη αίματος, μετεωρισμό και κυρίως 
ανεπαρκή ανάπτυξη. Τα συμπτώματα σχετίζονται με τη 
βρώση συγκεκριμένης τροφής και υποχωρούν με την 
απομάκρυνσή της. η κλινική αυτή οντότητα όσο ανα-
φορά το γάλα περιγράφεται συχνά από τους γαστρε-
ντερολόγους ως «δυσανεξία στην πρωτεΐνη του γάλα-
τος αγελάδος» και αποτελεί διάγνωση αποκλεισμού4.

αίτια
Τα αίτια που προκαλούν την εντυπωσιακή εικόνα αυτής 
της μορφής τροφικής αλλεργίας πρακτικά είναι όλες οι 
τροφές1. Τα συνηθέστερα, όμως, είναι το γάλα αγελά-
δος, το γάλα σόγιας και οι στερεές τροφές που εισάγο-
νται στο διαιτολόγιο του βρέφους μετά τον 6ο μήνα, 
όπως δημητριακά (ρύζι, βρώμη, κριθάρι, καλαμπόκι), 
κρέας και πουλερικά, λεύκωμα αυγού, λαχανικά (πα-
τάτα, κολοκύθι, αμπελοφάσουλο), φρούτα, ντομάτα, 
όσπρια και μαλάκια. 

παρατηρείται γεωγραφική κατανομή στη συχνότη-
τα των τροφικών εκλυτικών παραγόντων. Στις ηπΑ συ-
νυπάρχει αντίδραση στο γάλα αγελάδος και στη σόγια 
στο 50% των περιπτώσεων. Στην Αυστραλία το ρύζι εί-
ναι η κυριότερη τροφή πρόκλησης συμπτωμάτων, που 
είναι και η συχνότερη στερεά τροφή παγκοσμίως, ενώ 
στην ιταλία είναι το ψάρι.

Αναφέρεται σπάνια στη βιβλιογραφία αντίδραση σε 
κάποια τροφή σε βρέφη που θηλάζουν6. η ανάπτυξη 
συμπτωμάτων στις στερεές τροφές συχνά αφορά πε-
ρισσότερα από ένα αντιγόνα στο 80% των ασθενών και 
στο 65% υπάρχει αλλεργία στο γάλα αγελάδος ή της σό-
γιας. η ποσότητα που μπορεί να δημιουργήσει αντίδρα-
ση μπορεί να είναι εξαιρετικά μικρή, γι’ αυτό και θερα-
πευτικά αποφεύγεται αυστηρά η βρώση της υπεύθυνης 
τροφής. Αντίστοιχα, όπως συμβαίνει στις τροφικές αλ-
λεργίες, μπορεί κάποιος ασθενής να ανέχεται ένα είδος 
τροφής της ίδιας κατηγορίας και να αντιδρά σε κάποιο 
άλλο, π.χ. σε διαφορετικά είδη ψαριών1,6.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι κλινικές εκδηλώσεις της νό-
σου αναπτύσσονται και σε τροφές χαμηλής αλλεργιο-
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γόνου «δράσης», όπως η βρώμη, το ρύζι, όπως και η 
σπανιότητα εμφάνισης συμπτωμάτων σε υψηλής αλ-
λεργιογόνου «δράσης» τροφές, όπως το σιτάρι και το 
αυγό. η διαφορετική διακύμανση στα τροφικά αίτια 
που προκαλούν FPieS σε σχέση με τις υπόλοιπες μορ-
φές τροφικής αλλεργίας είναι αιτία και της καθυστερη-
μένης διάγνωσης1,6. 

Διάγνωση
η διάγνωση τίθεται με κλινικά κριτήρια, διότι, όπως 
αναφέραμε, η κλινική εικόνα είναι χαρακτηριστική και 
επειδή δεν υπάρχουν ειδικές διαγνωστικές εργαστηρι-
ακές εξετάσεις. Συνήθως, υπάρχει διαγνωστική καθυ-
στέρηση 8,2 μηνών7.

Τα κλινικά διαγνωστικά κριτήρια είναι τα παρακάτω:
1. ηλικία έναρξης μικρότερη από 9 μηνών, το οποίο 

δεν είναι αυστηρό κριτήριο, καθώς η νόσος περι-
γράφεται και σε ενήλικες. 

2. η έκθεση στην τροφή προκαλεί εμέτους και δι-
άρροια τις επόμενες 4 ώρες, χωρίς να υπάρχει 
άλλη αιτιολογία των συμπτωμάτων. Χαρακτηρι-
στική είναι η βαριά κλινική εικόνα του παιδιού 
το οποίο είναι ωχρό και υποτονικό, καθώς και η 
γρήγορη και πλήρης ανάρρωση σε 6-8 ώρες, που 
δεν συμβαίνει με κανένα άλλο νόσημα με αντί-
στοιχη εικόνα. 

3. Τα συμπτώματα περιορίζονται στο γαστρεντερι-
κό, σε αντίθεση με τις οξείες αλλεργικές αντιδρά-
σεις με ige μεσολαβούμενο μηχανισμό. 

4. η απομάκρυνση της ενοχοποιούμενης τροφής 
από το διαιτολόγιο έχει αποτέλεσμα την πλήρη 
ύφεση των συμπτωμάτων. 

5. η τυχαία έκθεση στην τροφή ή η πρόκληση με 
τις τυποποιημένες μεθόδους προκαλεί υποτρο-
πή των συμπτωμάτων7. 

η εξέταση εκλογής παραμένει η πρόκληση στην ενο-
χοποιούμενη τροφή (oral food challenge-OFC) και η 
επανάληψή της σε μεγαλύτερη ηλικία κατοχυρώνει την 
ανάπτυξη αντοχής. η πρόκληση είναι μια χρονοβόρα 
διαδικασία και μπορεί να καθυστερήσει 3-4 ώρες μέχρι 
και 48 ώρες σε εμφάνιση θετικής αντίδρασης8. Έτσι τις 
περισσότερες φορές δεν γίνεται στο πλαίσιο ιδιωτικού 
ιατρείου, αλλά σε νοσοκομείο. Εξαιτίας της εντυπωσια-
κής εικόνας όταν είναι θετική, γενικά αποφεύγεται από 
τους αλλεργιολόγους και αυτό που συμβαίνει συνήθως 

είναι η διαπίστωση ανάπτυξης ανοχής έπειτα από τυ-
χαία έκθεση στην τροφή. 

 για την πρόκληση στο FPieS χρειάζεται η τοποθέτη-
ση ενδοφλέβιας γραμμής. Χορηγείται ανάλογα με το 
είδος της τροφής και τη βαρύτητα της προηγούμενης 
αντίδρασης 0,06-0,6 g/kg πρωτεΐνης σε 3 ισοδύναμες 
δόσεις κάθε 30 λεπτά, που συνολικά δεν υπερβαίνει τα 
3-6g ή τα 10-20 g υγρού (100ml/υγρού)1. Αν ο ασθε-
νής είναι ασυμπτωματικός παρακολουθείται σε ασφα-
λές περιβάλλον για μερικές ώρες ακόμη (συνήθως 2-3 
ώρες) και η τροφή εντάσσεται κανονικά στο διαιτολό-
γιό του. 

Εκτιμώνται οι παρακάτω κλινικοί και εργαστηριακοί 
παράγοντες8:

1. Έμετοι 1-3 ώρες μετά
2. διάρροια 2-10 ώρες μετά
3. Αύξηση των ουδετεροφίλων (>3.500 κυτ/ml) 

μετά τις 6 ώρες
4. Λευκά αιμοσφαίρια στα κόπρανα
5. ηωσινόφιλα στα κόπρανα
η εμφάνιση 3/5 κριτηρίων ορίζει τη δοκιμασία ως θε-

τική και 2/5 αμφίβολη. προτείνεται η 1η πρόκληση να 
γίνεται για τη σόγια σε ηλικία 6-8 μηνών και για το γάλα 
σε ηλικία 12 μηνών2. Επίσης, προτείνεται η επανάληψη 
κάθε θετικής δοκιμασίας να γίνεται κάθε 18-24 μήνες, 
ανάλογα με την κλινική βαρύτητα8. 

εργαστηριακός έλεγχος
Το σύνδρομο FPieS έχει χαρακτηριστικά αρνητικές δερ-
ματικές και ορολογική μέτρηση των ειδικών ige1. Ειδική 
ige και θετικά SPTs ανιχνεύονται στο 10% των ασθενών. 
Σε αυτούς η πορεία της νόσου είναι μακρόχρονηκαι η 
πιθανότητα ανάπτυξης ανοχής μικρή1.

Τα atopy patch tests (APTs) έχουν διαγνωστική αξία 
μόνο σε ερευνητικό επίπεδο9. Τα APTs είναι μια διαδι-
κασία που ανιχνεύει την υπερευαισθησία τύπου iV στις 
τροφές. Εφαρμόζεται για την ανίχνευση τροφικής αλ-
λεργίας στην ατοπική δερματίτιδα και την ηωσινοφι-
λική οισοφαγίτιδα με ευαισθησία 79% και ειδικότητα 
91%9. 

ο υπόλοιπος εργαστηριακός έλεγχος δεν είναι επί-
σης διαγνωστικός, αλλά ενδεικτικός και βοηθά τον προ-
σανατολισμό του κλινικού γιατρού στη διάγνωση του 
FPieS, όπως και στον αποκλεισμό άλλων νοσημάτων με 
όμοια προβολή. Στον αιματολογικό έλεγχο χαρακτηρι-
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στική είναι η εμφάνιση λευκοκυττάρωσης με στροφή 
προς τα αριστερά με μέση αύξηση 9.900 κ/ml. η αύ-
ξηση αυτή αποδίδεται στην έκκριση κυτταροκινών και 
κυρίως TNF-α. Επίσης, ανιχνεύεται θρομβοκυττάρω-
ση (>500.000/ml), η οποία αποδίδεται στις κατεχολα-
μίνες και την κινητοποίησή τους από τη σπλήνα. Λευκο-
κυττάρωση παρατηρείται στο 90%-100% των ασθενών 
και θρομβοκυττάρωση στο 63%. Στον βιοχημικό έλεγ-
χο βρίσκονται οξέωση, υποαλβουμιναιμία και μεθαι-
μοσφαιναιμία1. η οξέωση εμφανίζεται στους ασθενείς 
με καταπληξία (15% των ασθενών). η μεθαιμοσφαιρι-
ναιμία εμφανίζεται στο 13%-18% των παιδιών και στο 
35% (1/3) των παιδιών που νοσηλεύονται3. Αποδίδεται 
στην οξείδωση της αίμης από τα νιτρικά, που απελευ-
θερώνονται στο έντερο από την ελαττωμένη λειτουρ-
γία της καταλάσης κατά τη διάρκεια της φλεγμονής3. 
Τόσο η οξέωση όσο και η μεθαιμοσφαιριναιμία σε αυτές 
τις περιπτώσεις χρειάζονται θεραπευτική παρέμβαση. 
η μικροσκοπική εξέταση κοπράνων δείχνει παρουσία 
λευκών αιμοσφαιρίων (>5 κ/κοπ), ηωσινοφίλων, κρυ-
στάλλων Charcot–Leyden, όξινη αντίδραση ή σπάνια 
παρουσία αίματος3. 

η ακτινολογική εικόνα στα παιδιά με FPieS δεν είναι 
επίσης διαγνωστική. η ενδοτοιχωματική πνευμάτωση 
του εντέρου στις Α/α κοιλίας μπορεί να οδηγήσει στην 
ψευδή διάγνωση εντεροκολίτιδας. Επίσης, παρατηρού-
νται υδραερικά επίπεδα, μη ειδική στένωση και εικόνα 
πλακόστρωτου στο σιγμοειδές και το ορθό, λέπτυνση 
του 12δακτύλου και της νήστιδας με αυξημένο υγρό 
στον αυλό10. 

πριν από την εφαρμογή κλινικών κριτηρίων για τη δι-
άγνωση του FPieS πραγματοποιούνταν αρκετές ενδο-
σκοπήσεις σε ασθενείς με χρόνια κυρίως συμπτώματα. 
Τα μακροσκοπικά ευρήματα περιλάμβανουν ευθρυπτό-
τητα του βλεννογόνου με έλκη στο ορθό και αιμορρα-
γία. η βιοψία δείχνει διαφόρου βαθμού ατροφία των 
λαχνών, οίδημα των ιστών, αποστήματα των κρυπτών, 
αυξημένα λεμφοκύτταρα, ηωσινόφιλα και μαστοκύττα-
ρα. η ανοσoϊστοχημική εξέταση δείχνει αυξημένο αριθ-
μό πλασματοκυττάρων, που εκφράζουν igM- και igA-α-
νοσοσφαιρίνη. Συχνά, στους ασθενείς αυτούς γίνεται 
ερευνητική λαπαροτομία, που δείχνει διάταση του λε-
πτού εντέρου, με λέπτυνση του τοιχώματος της νήστι-
δας μετά τον σύνδεσμο του Treitz και υποβλεννογόνια 
αιμορραγία10.

Διαφορική διάγνωση
η διαφορική διάγνωση είναι εξαιρετικά δύσκολη στην 
εμφάνιση του 1ου επεισοδίου. Συχνά, η κλινική εικόνα 
παραπέμπει σε άλλα σοβαρά νοσήματα και η αντιμε-
τώπιση τις περισσότερες φορές είναι εξαιρετικά επιθε-
τική. οι πιθανές διαγνώσεις είναι η σηψαιμία (28%-50%) 
ή άλλες σοβαρές λοιμώξεις, η οξεία γαστρεντερίτιδα, η 
αναφυλαξία εξαιτίας τροφικής αλλεργίας, η οξεία κοι-
λία (22%) και τα μεταβολικά νοσήματα. η χρόνια μορφή 
μιμείται τα σύνδρομα δυσαπορρόφησης, τις πρωτοπα-
θείς ανοσοανεπάρκειες, τα νευρολογικά νοσήματα και 
τις διαταραχές της πήξης. Συχνά, ο ασθενής υποβάλ-
λεται σε πολλές εξετάσεις, που αποβαίνουν αρνητικές. 
Μερικές φορές οδηγείται επειγόντως στο χειρουργείο 
και υποβάλλεται σε ερευνητική λαπαροτομή1. 

περιγράφεται αναλυτικά η διαφορική διάγνωση για 
τα νοσήματα αυτά ακριβώς διότι η κλινική εικόνα προ-
καλεί σύγχυση και μπορεί να οδηγήσει και σε επικίν-
δυνες πρακτικές, όπως χειρουργική παρέμβαση. Το ση-
μαντικότερο σύμπτωμα της σηψαιμίας είναι ο πυρετός, 
που χαρακτηριστικά απουσιάζει στο σύνδρομο FPieS. 
Υπάρχουν, όμως, και οι σοβαρές περιπτώσεις σηψαιμίας 
που εκδηλώνονται με υποθερμία. η λευκοκυττάρωση 
με αύξηση των πολυμορφοπύρηνων, η θρομβοκυττά-
ρωση, και λιγότερο η μεταβολική οξέωση και μεθαιμο-
σφαιριναιμία, που ανιχνεύονται στο σύνδρομο FPieS, 
αποτελούν εργαστηριακά ευρήματα της σηψαιμίας και 
οδηγούν στη χωρίς καθυστέρηση χορήγηση αντιβιο-
τικών. η διαφορά είναι ότι το σύνδρομο FPieS δεν συ-
νοδεύεται από αύξηση των δεικτών φλεγμονής. Μερι-
κές φορές και στις δύο καταστάσεις για τη διατήρηση 
της αιμοδυναμικής σταθερότητας χρειάζεται bolus χο-
ρήγηση υγρών και σπάνια ντοπαμίνης και πλάσματος.

 η οξεία γαστρεντερίτιδα είναι η συνηθέστερη διά-
γνωση στην 1η εισαγωγή στο νοσοκομείο. η εικόνα των 
παιδιών με FPieS γενικά είναι πιο σοβαρή, με έντονα ση-
μεία αφυδάτωσης, καταπληξίας και λήθαργου. 

η αναφυλαξία οφειλόμενη σε τροφική αλλεργία μπο-
ρεί να είναι πρόβλημα στη διαφορική διάγνωση, αλλά 
συχνά συνοδεύεται από αγγειοοίδημα και κνιδωτικό 
εξάνθημα. Επίσης, εμφανίζεται χαρακτηριστικά 1-15 
λεπτά μετά τη βρώση της τροφής, σε αντίθεση με το 
FPieS που εμφανίζεται 4-6 ώρες μετά και επίσης συνο-
δεύεται από ευαισθητοποίησεις στη συγκεκριμένη τρο-
φή, που ανιχνεύονται εργαστηριακά.
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οι χειρουργικές παθήσεις που εμφανίζονται με έντο-
να επεισόδια εμέτων είναι η νεκρωτική εντεροκολίτι-
δα και ο εγκολεασμός. η παθογνωμονική εικόνα πνευ-
μάτωσης του εντέρου στη νεκρωτική εντεροκολίτιδα 
παρατηρείται μερικές φορές και στο σύνδρομο FPieS. 
Σπάνια μπορεί να τεθεί λάθος διάγνωση της πυλωρι-
κής στένωσης. 

Τέλος, στη διαφορική διάγνωση του FPieS συμπερι-
λαμβάνονται και τα μεταβολικά νοσήματα, που μπο-
ρεί να προβάλλουν με γενικευμένη αποδιοργάνωση, 
εμέτους, λήθαργο και νευρολογική συνδρομή, που 
συνοδεύεται από μεταβολική οξέωση. Επίσης, χαρα-
κτηριστικό αυτών των νοσημάτων είναι η εμφάνιση 
συμπτωμάτων μετά τη βρώση κάποιας τροφής. Στα 
νοσήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται οι διαταραχές 
του κύκλου της ουρίας, οι οργανικές οξυουρίες, ορι-
σμένες διαταραχές των αμινοξέων και διαταραχές των 
μηχανισμών παραγωγής ενέργειας. Συμπεριλαμβάνο-
νται επίσης στη διαφορική διάγνωση και ψυχικά νοσή-
ματα, όπως η νευρογενής ανορεξία και το σύνδρομο 
Munchausenbyproxy11.

η χρόνια μορφή συχνά χρειάζεται διαφορική διάγνω-
ση από την ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα και την αλλερ-
γική πρωκτοκολίτιδα. η ανεύρεση αυξημένου αριθμού 
ηωσινοφίλων στη βιοψία είναι χαρακτηριστικό εξ ορι-
σμού της ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας. η διάγνωση 
αλλεργικής πρωκτοκολίτιδας έχει αναφερθεί σπάνια. 
η κοιλιοκάκη χαρακτηρίζεται από την ανεύρεση θετι-
κής igA αντι-τρανσγλουταμινάσης11. 

Παθογένεση
ο μηχανισμός εμφάνισης του συνδρόμου FPieS είναι 
ασαφής. Το νόσημα αυτό, όπως αναφέρθηκε, είναι μια 
διαταραχή non-ige μεσολαβούμενης αντίδρασης από 
τα Τ λεμφοκύτταρα1. Υπάρχουν ενδείξεις πολλαπλασια-
σμού του ειδικού κλώνου των Τ λεμφοκυττάρων για το 
αντιγόνο, αν και αυτό αμφισβητείται από άλλες μελέ-
τες. θεωρείται ότι η ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττά-
ρων προκαλεί τοπική φλεγμονή του εντέρου και τοπική 
απελευθέρωση κυτταροκινών, που προκαλούν αύξηση 
της διαπερατότητας και μετακίνηση υγρών στον αυλό 
του12. η τοπική φλεγμονή οδηγεί σε ενεργοποίηση των 
μονοκυττάρων και αύξηση του TNF-α και ελαττωμένη 
έκφραση των υποδοχέων TGF-b στον εντερικό βλεννο-
γόνο. ο TNF-α φαίνεται ότι αποτελεί την αιτία της νόσου 

και βρίσκεται αυξημένος στο περιφερικό αίμα και τα κό-
πρανα των ασθενών2. θεωρείται ότι μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σαν πιθανός διαγνωστικός δείκτης. 

Το FPieS οφείλεται και σε διαταραχές του φραγμού 
του βλεννογόνου σε συνδυασμό με τις διαταραχές του 
ανοσολογικού συστήματος. η πιθανή υπόθεση που 
αφορά τον παθογενετικό μηχανισμό θεωρεί ότι η τοπι-
κή φλεγμονή που προκαλείται από το τροφικό αλλερ-
γιογόνο οδηγεί σε αυξημένη διαπερατότητα του φραγ-
μού του βλεννογόνου. Το αποτέλεσμα είναι είσοδος 
αντιγόνων στον υποβλεννογόνιο χιτώνα και περαιτέ-
ρω ενεργοποίηση των ειδικών για το αντιγόνο Τ λεμ-
φοκυττάρων12. Φαίνεται ότι η διαταραχή του φραγ-
μού σχετίζεται με τη ρυθμιστική πρωτείνη TGF-b1, που 
ενεργοποιεί τη σύνθεση εξωκυττάριων πρωτεϊνών και 
τη δημιουργία των μεσοκυττάριων συνδέσεων. ο πα-
ράγων TGF-b1 εκφράζεται ελαττωμένος στο FPieS και 
η έκφρασή του μεταβάλλεται με την ηλικία. Άλλοι παθο-
γενετικοί παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι η μετα-
τόπιση προς Τh2 απάντηση και η αύξηση των ρυθμιστι-
κώνCD4+CD25+ Treg κυττάρων3. η εμφάνιση, επίσης, 
αντισωμάτων έναντι της υπεύθυνης τροφής είναι υπό 
διερεύνηση, όπως και η συμμετοχή της χημικής άμυ-
νας. Σε βιοψίες νήστιδας ανιχνεύεται αυξημένος αριθ-
μός των ειδικών πλασματοκυττάρων που εκφράζουν 
igM, igA στο αντιγόνο, ενώ αυξημένη βρίσκεται και η 
συγκέντρωση των ανοσοσφαιρινών αυτών στο αίμα3. 

θεραπεία
η θεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου FPieS συ-
νίσταται κατ’ αρχήν στην αποφυγή με αυστηρότητα της 
υπεύθυνης τροφής. δεν είναι απόλυτα σαφές αν η κατα-
νάλωση μικρής ποσότητας της υπεύθυνης τροφής μπο-
ρεί να οδηγήσει στην εμφάνιση της χρόνιας μορφής. 

η αντικατάσταση του γάλατος αγελάδος σε βρέ-
φη που θηλάζουν γίνεται κυρίως από τροποποιημένο 
γάλα εκτενούς υδρόλυσης (World Allergy Organization, 
WAO). Άλλοι οργανισμοί προτείνουν απλά υδρολυμένο 
ή στοιχειακό γάλα3.

ο χρόνος της αποφυγής αποτελεί ένα σοβαρό ερώ-
τημα13. η ανάπτυξη ανοχής στην υπεύθυνη τροφή συμ-
βαίνει αυτόματα. Συγκεκριμένα, σχετικά με την ανοχή 
στο γάλα αγελάδος αναπτύσσεται στο 27,3% σε ηλικία 
6 μηνών, στο 41,7% στους 8 μήνες, στο 60% των παι-
διών στην ηλικία των 18 μηνών και στην πλειονότητα 
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των παιδιών στην ηλικία των 3 ετών. Αντίστοιχα για τη 
σόγια είναι 75%, 90,9%, 91,7%2. η ανοχή στο αυγό και το 
ψάρι γίνεται μετά την ηλικία των 60 μηνών14. 

η μετάπτωση της εντεροκολίτιδας σε κλασική ige με-
σολαβούμενη τροφική αλλεργία είναι σπάνια και συνο-
δεύεται με ευαισθητοποίηση στη συγκεκριμένη τροφή2. 
οι ασθενείς αυτοί περιλαμβάνονται στο 10%-15% των 
ασθενών με FPieS14. 

Υπάρχουν αναφορές σχετικά με τη δυνατότητα ανο-
χής στην ψημένη μορφή της πρωτεΐνης. Αυτό επεκτεί-
νει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του διαιτολογίου και 
επομένως της ποιότητας ζωής του ασθενούς14. η διαιτη-
τική αποφυγή τροφών σε πολλαπλό FPieS θα πρέπει να 
συνοδεύεται από ολοκληρωμένο διαιτολόγιο με επαρ-
κή θρεπτικά συστατικά, ώστε να αποφευχθούν προβλή-
ματα στην ανάπτυξη13. 

η θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας μορφής εί-
ναι η γρήγορη αποκατάσταση του όγκου υγρών με εν-
δοφλέβια χορήγηση νaCl 0,9% 20ml/kg σε 30 λεπτά και 
μεθυλπρεδνιζολόνη1 mg/kgiV (max 60-80 mg) με ρα-
γδαία ύφεση των συμπτωμάτων. Σε ηπιότερες μορφές 
αρκεί η κλασματική χορήγηση υγρών από το στόμα. 
η χρήση αδρεναλίνης και αντισταμινικών δεν έχει κα-
μία ένδειξη και χρησιμότητα. η αντιμετώπιση της οξέ-
ωσης με διττανθρακικά και της μεθαιμοσφαιριναιμίας 
με methyleneblue είναι αναγκαία στις σοβαρές περι-
πτώσεις3. Ας σημειώσουμε ότι στο 50% των προκλή-
σεων έχουν θετική αντίδραση και χρειάζεται η άμεση 
παρέμβαση, όπως αναφέρεται παραπάνω. Τα παιδιά 
αυτά ολοκληρώνουν τη διαδικασία έχοντας ενδοφλέ-
βιο καθετήρα3.

η αντιμετώπιση της οξείας φάσης γίνεται επίσης και 
με ενδοφλέβια χορήγηση υδροχλωρικής ονδανσετρό-
νης (ondansetron0.2 mg/kg/dose), με ύφεση των συ-
μπτωμάτων σε 10-15 λεπτά. Το φάρμακο αυτό είναι 
ανταγωνιστής του υποδοχέα της σεροτονίνης 5-ηΤ3 
και χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση των 
εμέτων και της ναυτίας ασθενών που λαμβάνουν χημει-
οθεραπεία. δρα κεντρικά και περιφερικά. Ελαττώνει την 
ενεργότητα του πνευμονογαστρικού και απενεργοποι-
εί το κέντρο του εμέτου κεντρικά (medullaoblongata). 

η δράση του φαρμάκου στο FPieS δείχνει ότι πιθανά 
υπάρχει και νευρικής αιτιολογίας αιτιοπαθογένεια14. 

η χρόνια μορφή αντιμετωπίζεται με αποκλεισμό της 
υπεύθυνης τροφής για 2 εβδομάδες και επανένταξη με 
πρόκληση σε ασφαλές περιβάλλον, γιατί μπορεί να εμ-
φανιστούν οξέα συμπτώματα3. περιγράφεται σπάνια 
σήμερα, γιατί είναι συνήθης πρακτική των παιδιάτρων 
η χορήγηση των τροποποιημένων μορφών γαλάτων με 
υδρολυμένη πρωτεΐνη σε βρέφη με προβλήματα από 
το γαστρεντερικό3. 

Επίσης, είναι σημαντική η ενημέρωση των γονέων και 
η χορήγηση οδηγιών σε περίπτωση τυχαίας λήψης της 
υπεύθυνης τροφής. 

Πρόγνωση
η πρόγνωση του συνδρόμου FPieS είναι εξαιρετική. 
Ακόμα και στην οξεία εμφάνιση δεν αναφέρεται θνη-
τότητα στη βιβλιογραφία και οι ασθενείς αναρρώνουν 
πλήρως μέσα σε λίγες ώρες3.

παρατηρείται αύξηση των αναφερόμενων περιπτώ-
σεων FPieS τα τελευταία χρόνια, τόσο της οξείας όσο 
και χρόνιας μορφής. Αυτό οφείλεται στην αναγνώριση 
της κλινικής εικόνας από τους παιδιάτρους και την πα-
ραπομπή των περιπτώσεων στους αλλεργιολόγους1. 
Στη βιβλιογραφία οι περισσότερες περιπτώσεις FPieS 
εμφανίζουν ανοχή κατά 90% μέχρι την ηλικία των 3-5 
ετών στο τροφικό αντιγόνο, με μια μικρή καθυστέρη-
ση στις στερεές τροφές, οι οποίες εισάγονται αργότε-
ρα στο διαιτολόγιο14. 

ςυζήτηση
Το σύνδρομο FPieS περιγράφεται εκτεταμένα στην ανα-
σκόπηση αυτή, γιατί δεν είναι ευρέως γνωστό στους 
παιδιάτρους. η κλινική του προβολή με εμέτους και λή-
θαργο συχνά συγχέεται με άλλες βαριές παιδιατρικές 
και χειρουργικές καταστάσεις. δεν υπάρχει εργαστηρια-
κή επιβεβαίωση μέχρι σήμερα. Όμως, ο αυστηρός απο-
κλεισμός της υπεύθυνης τροφής θα πρέπει να γίνεται σε 
όλες τις περιπτώσεις μέχρι την ανάπτυξη ανοχής. Τόσο 
η έκβαση της οξείας μορφής όσο και η πρόγνωση της 
νόσου είναι εξαιρετικές. 
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Food protein-induced enterocolitis syndrome 
(FPiEs) is a non-igE mediated response to food al-
lergens. it presents with recurring episodes of vom-
iting accompanied by pallorand lethargy, diarrhea 
and in 10-20% of cases shock 4-6 hours after di-
gestion of the responsible food. The most frequent 
cause of FPiEs syndrome is cow’s milk and rise, but 
practically any kind of food can develop FPiEs. Dif-

ferential diagnosis includes infection, surgical and 
metabolic diseases. Pathophysiology is unknown, 
but release of high quantities of TnF-α is detected 
in blood. strict avoidance of the responsible food is 
the main management. Prognosis is excellent and 
the allergy resolves by the age of 3 years in most 
cases. This entity is not well known among pediatri-
cians, that could follow dangerous practices. 
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Λειτουργικά κοιλιακά άλγη στα παιδιά
Γιώργος Χουλιάρας, MSc, PhD

παιδογαστρεντερολόγος, πανεπιστημιακός Υπότροφος, Μονάδα γαστρεντερολογίας 
και διατροφής, A’ παιδιατρική Κλινική πανεπιστημίου Αθηνών

υπεύθυνος επικοινωνίας
Γιώργος χουλιάρας
E-mail: georgehouliaras@msn.com

οι λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές 
(Functional Gastrointestinal Disorders, FGiDs) πε-
ριλαμβάνουν μια ετερογενή ομάδα χρόνιων δια-
ταραχών του πεπτικού, που δεν υφίσταται υπο-
κείμενο οργανικό αίτιο σχετιζόμενο με κάποια 
ανατομική ή βιοχημική δυσλειτουργία. συμπτώ-
ματα σχετιζόμενα με τις FGiDs και ειδικότερα το 
κοιλιακό άλγος αποτελούν ορισμένες από τις συ-
χνότερες αιτίες αναζήτησης ιατρικής συμβουλής 
σε παιδιά και εφήβους, γι’ αυτό τον λόγο αποτε-
λούν σημαντικό ζήτημα για τη χάραξη πολιτικών 
υγείας. με βάση τα rOME-iii κριτήρια, υπάρχουν 5 
FGiDs σχετιζόμενες με κοιλιακό πόνο (abdominal-
pain related FGiDs, AP-FGiDs): λειτουργική δυ-
σπεψία, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, κοιλια-
κή ημικρανία, παιδικό λειτουργικό κοιλιακό άλγος 
και σύνδρομο παιδικού λειτουργικού κοιλιακού 
άλγους. από μια πρόσφατη μελέτη της α’ παιδι-

ατρικής Κλινικής του πανεπιστημίου αθηνών, σε 
γενικό παιδιατρικό πληθυσμό 1.588 παιδιών ηλι-
κίας 6-18 ετών ο επιπολασμός των AP-FGiDs ήταν 
9,3% (95% ci: 7,9-10,8). ειδικότερα, η συχνότητα 
ανά λειτουργική διαταραχή ήταν: Κοιλιακή ημι-
κρανία 5,6% (4,5-6,8), σύνδρομο ευερέθιστου 
εντέρου 3,0% (2,2-4,0), παιδικό λειτουργικό κοιλι-
ακό άλγος 0,88% (0,5-1,5), λειτουργική δυσπεψία 
0,44% (0,2-0,9) και σύνδρομο παιδικού λειτουργι-
κού κοιλιακού άλγους 0,44% (0,2-0,9). Η διάγνω-
ση των AP-FGiDs στηρίζεται στην αντικειμενική 
εξέταση και στο ιστορικό και απαιτεί ελάχιστο ερ-
γαστηριακό έλεγχο. παρά την εκτεταμένη έρευνα 
δεν έχουν βρεθεί, προς το παρόν, αποτελεσματι-
κές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ως εκ τούτου, θε-
μέλιος λίθος της αντιμετώπισης παραμένει ο κα-
θησυχασμός των γονιών και η διαβεβαίωσή τους 
για την καλοήθη φύση των προβλημάτων αυτών.
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λεξεις ευρετήριου: λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές, κοιλιακό άλγος, 

επιδημιολογία, διάγνωση, θεραπεία, παιδική ηλικία

εισαγωγή
οι λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές (Functional 
Gastrointestinal Disorders, FGiDs) περιλαμβάνουν μια 
ετερογενή ομάδα χρόνιων διαταραχών του πεπτικού, 
που δεν υφίσταται υποκείμενο οργανικό αίτιο σχετιζό-
μενο με κάποια ανατομική ή βιοχημική δυσλειτουργία1. 
Συμπτώματα σχετιζόμενα με τις FGiDs, και ειδικότερα 

το κοιλιακό άλγος, αποτελούν ορισμένες από τις συχνό-
τερες αιτίες αναζήτησης ιατρικής συμβουλής σε παιδιά 
και εφήβους. πάνω από το 90% των περιπτώσεων χρό-
νιου κοιλιακού άλγους πάσχουν από κάποια λειτουργι-
κή διαταραχή και δεν υφίσταται υποκείμενη οργανική 
αιτιολογία. Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν αρκετοί διαφο-
ρετικοί ορισμοί των FGiDs, με αποτέλεσμα να επικρατεί 
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σύγχυση στη βιβλιογραφία. Σήμερα έχουν γίνει παγκό-
σμια αποδεκτοί και εφαρμόζονται οι ορισμοί του ROMe 
Foundation, το οποίο αποτελεί ένα ίδρυμα με συμμε-
τοχή πολλών ειδικών στον τομέα αυτό. Από το ROMe 
Foundation έχουν εκδοθεί και ανανεώνονται σε τακτά 
διαστήματα κριτήρια και οδηγίες για τη διάγνωση των 
FGiDs στα παιδιά. η τελευταία έκδοση είναι τα κριτήρια 
κατά ROMe-iii, τα οποία έχουν μεταφραστεί επισήμως 
στα ελληνικά και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 
ROMe Foundation (http://www.theromefoundation.
org/translations/).

ορισμοί - παθογένεση
Με βάση τα ROMe-iii κριτήρια υπάρχουν 5 FGiDS σχε-
τιζόμενες με κοιλιακό πόνο (abdominal-pain related 
FGiDS, AP-FGiDs): Λειτουργική δυσπεψία, σύνδρομο 
ευερέθιστου εντέρου, κοιλιακή ημικρανία, παιδικό λει-
τουργικό κοιλιακό άλγος και το σύνδρομο παιδικού λει-
τουργικού κοιλιακού άλγους. Τα διαγνωστικά κριτήρια 
κατά ROMe-iii παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Είναι ση-
μαντικό να παρατηρήσουμε ότι είναι απαραίτητο να μην 
υπάρχουν «στοιχεία κάποιας φλεγμονώδους, ανατομι-
κής, μεταβολικής ή νεοπλασματικής διαταραχής που να 
εξηγεί τα συμπτώματα του ατόμου», γεγονός που απο-
τελεί συχνά πρόκληση για τον κλινικό ιατρό στην καθη-
μερινή πράξη.

πολλές υποθέσεις έχουν διατυπωθεί για τα λειτουργι-
κά κοιλιακά άλγη χωρίς, έως τώρα, να καταστεί δυνατή 
η διευκρίνιση της παθοφυσιολογίας των συμπτωμάτων 
που αναφέρουν οι ασθενείς αυτοί2. Μεταξύ άλλων υπάρ-
χουν δεδομένα που υποστηρίζουν την ύπαρξη σπλαχνι-
κής υπερευαισθησίας, τη σχέση με διαταραγμένη χλω-
ρίδα του εντέρου, τη διαταραχή του άξονα εγκέφαλου 
- εντέρου και, τέλος, έχει πιθανολογηθεί η επίδραση ψυ-
χολογικών παραγόντων (άγχος, κατάθλιψη) στην επί-
πτωση των καταστάσεων αυτών.

επιδημιολογικά δεδομένα
οι AP-FGiDS αποτελούν σημαντικό ζήτημα για τα προ-
γράμματα παροχής υπηρεσιών υγείας3. Το κοιλιακό άλ-
γος αποτελεί εξαιρετικά συχνό σύμπτωμα σε πολλές 
παθολογικές καταστάσεις και συχνά είναι δύσκολη απο-
στολή για τον γενικό παιδίατρο στην καθημερινή πρα-
κτική να διαφοροδιαγνώσει μεταξύ AP-FGiDs και οργα-
νικών προβλημάτων. η συχνή φύση των συμπτωμάτων 

αυτών, ενισχυμένη από το γονεϊκό άγχος που προκα-
λείται από τη μακροχρόνια ύπαρξη του προβλήματος, 
οδηγεί σε υπερβολικό εργαστηριακό έλεγχο και θερα-
πευτικές παρεμβάσεις οι οποίες στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις είναι περιττές και έχουν σημαντικό κόστος4.

Από μια πρόσφατη μελέτη της Α’ παιδιατρικής Κλινι-
κής του πανεπιστημίου Αθηνών, σε γενικό παιδιατρικό 
πληθυσμό 1.588 παιδιών ηλικίας 6-18 ετών ο επιπολα-
σμός των AP-FGiDs ήταν 9,3% (95% ci: 7,9-10,8). Ειδικό-
τερα, η συχνότητα ανά λειτουργική διαταραχή ήταν: Κοι-
λιακή ημικρανία 5,6% (4,5-6,8), σύνδρομο ευερέθιστου 
εντέρου 3,0% (2,2-4,0), παιδικό λειτουργικό κοιλιακό άλ-
γος 0,88% (0,5-1,5), λειτουργική δυσπεψία 0,44% (0,2-
0,9) και σύνδρομο παιδικού λειτουργικού κοιλιακού άλ-
γους 0,44% (0,2-0,9). παρατηρούμε ότι περίπου ένα στα 
δέκα παιδιά 6-18 ετών εμφανίζει συμπτώματα συμβατά 
με AP-FGiDs, παρατήρηση που επιβεβαιώνει την εξαι-
ρετικά συχνή φύση του προβλήματος. Στη διεθνή βιβλι-
ογραφία τα ποσοστά είναι σε μεγάλο βαθμό συγκρίσι-
μα, τουλάχιστον σε μελέτες από δυτικούς πληθυσμούς, 
με τις αναφερόμενες συχνότητες να κυμαίνονται μεταξύ 
7,5% και 16,5%6,7-10. πρόσφατη μετα-ανάλυση11 εκτίμη-
σε μια συνδυασμένη πιθανότητα της τάξεως του 13,5%. 
παρ’ όλα αυτά, οι μελέτες που περιελήφθησαν χρησι-
μοποίησαν ετερογενή κριτήρια για τον ορισμό των AP-
FGiDs και λίγες μόνο τον τελευταίο ορισμό κατά ROMe-
iii. οι σχετικά μικρές διαφορές στα δεδομένα μελετών 
βασισμένων στα ROMe-iii μπορούν να αποδοθούν σε δι-
αφορετικό σχεδιασμό των μελετών, καθώς και σε φυλε-
τικές και πολιτισμικές διαφορές των υπό μελέτη πληθυ-
σμών. Σε μια μεγάλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε τις 
ηπΑ, συγκρίσιμη με τη δική μας σε μέγεθος και σχεδια-
σμό, ο επιπολασμός των AP-FGiDs ήταν 9%12. Στη μελέ-
τη της Α’ παιδιατρικής Κλινικής του πανεπιστημίου Αθη-
νών διαπιστώθηκαν σειρά παραγόντων κινδύνου που 
αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα AP-FGiDs: Τα κο-
ρίτσια, τα παιδιά που μεγαλώνουν με έναν γονέα, ο εκ-
φοβισμός στο σχολείο και η παρουσία στο σπίτι κάποιου 
ατόμου με χρόνιο πρόβλημα υγείας αυξάνουν σημαντι-
κά τη συχνότητα συμπτωμάτων συμβατών με AP-FGiDs.

Χρόνιο κοιλιακό άλγος: fGids ή οργανικό 
πρόβλημα;
Το χρόνιο κοιλιακό άλγος είναι από τα συμπτώματα 
που φοβίζουν και προκαλούν άγχος στους γονείς. Εί-
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Πίνακας 1.   ΛΕιΤοΥΡγιΚΕΣ γΑΣΤΡΕνΤΕΡιΚΕΣ διΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΑ πΑιδιΑ ΣΧΕΤιΖοΜΕνΕΣ  
ΜΕ πονο (ABDOMiNAL-PAiN ReLATeD FGiDS, AP-FGiDS). ROMe-ιιι ΚΡιΤηΡιΑ

λειτουργική Δυσπεψία
Διαγνωστικά κριτήρια* Πρέπει να περιλαμβάνονται και τα δύο ακόλουθα
1. Επίμονο ή υποτροπιάζον κοιλιακό άλγος ή δυσφορία επικεντρωμένη στην άνω κοιλία (πάνω από τον ομφαλό)
2. δεν υφίεται με την αφόδευση και δεν σχετίζεται με την έναρξη αλλαγών στη συχνότητα ή στη μορφή των κοπράνων 
(δηλαδή όχι σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου)
3. Χωρίς στοιχεία κάποιας φλεγμονώδους, ανατομικής, μεταβολικής ή νεοπλασματικής διαταραχής που να εξηγεί τα συ-
μπτώματα του ατόμου
* Τα κριτήρια να πληρούνται τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα για τουλάχιστον 2 μήνες προ της διάγνωσης

ςύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
Διαγνωστικά κριτήρια Πρέπει να περιλαμβάνονται και τα δύο ακόλουθα
1. Κοιλιακή δυσφορία** ή πόνος σχετιζόμενα με δύο ή περισσότερα από τα επόμενα για τουλάχιστον το 25% του χρόνου:
 α. Βελτίωση με την αφόδευση
 β. Έναρξη σχετιζόμενη με αλλαγή στη συχνότητα των κενώσεων
 γ. Έναρξη σχετιζόμενη με αλλαγή στη μορφή (εμφάνιση) των κοπράνων
2. Χωρίς στοιχεία κάποιας φλεγμονώδους, ανατομικής, μεταβολικής ή νεοπλασματικής διαταραχής, που να εξηγεί τα 
συμπτώματα του ατόμου

* Τα κριτήρια να πληρούνται τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα για τουλάχιστον 2 μήνες προ της διάγνωσης
** «Δυσφορία» σημαίνει μία δυσάρεστη αίσθηση που δεν περιγράφεται σαν πόνος

κοιλιακή ημικρανία
Διαγνωστικά κριτήρια* Πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα ακόλουθα
1. παροξυσμικά επεισόδια έντονου, οξέος, περιομφαλικού άλγους που διαρκεί μία ώρα ή περισσότερο
2. Ενδιάμεσες περίοδοι συνήθους υγείας που διαρκούν εβδομάδες έως μήνες
3. ο πόνος επηρεάζει τις φυσιολογικές δραστηριότητες
4. ο πόνος σχετίζεται με 2 από τα επόμενα:
α. Ανορεξία
β. ναυτία
γ. Έμετο
δ. Κεφαλαλγία
ε. Φωτοφοβία
στ. ώχρότητα
5. Χωρίς στοιχεία κάποιας φλεγμονώδους, ανατομικής, μεταβολικής ή νεοπλασματικής διαταραχής που να εξηγεί τα συ-
μπτώματα του ατόμου

* Τα κριτήρια να πληρούνται δύο ή περισσότερες φορές τους προηγούμενους 12 μήνες

Παιδικό λειτουργικό κοιλιακό άλγος
Διαγνωστικά κριτήρια* Πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα ακόλουθα
1. Επεισοδιακό ή συνεχόμενο κοιλιακό άλγος
2. Ανεπαρκή κριτήρια για άλλες λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές
3. Χωρίς στοιχεία κάποιας φλεγμονώδους, ανατομικής, μεταβολικής ή νεοπλασματικής διαταραχής 
που να εξηγεί τα συμπτώματα του ατόμου

* Τα κριτήρια να πληρούνται τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα για τουλάχιστον 2 μήνες προ της διάγνωσης

ςύνδρομο παιδικού λειτουργικού κοιλιακού άλγους
Διαγνωστικά κριτήρια* Πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια για το παιδικό λειτουργικό κοιλιακό άλγος και να έχει ένα ή περισ-
σότερα από τα ακόλουθα για τουλάχιστον 25% του χρόνου:
1. Κάποια απώλεια της καθημερινής λειτουργικότητας
2. Επιπρόσθετα σωματικά συμπτώματα, όπως κεφαλαλγία, πόνος των άκρων ή δυσκολία στον ύπνο

* Τα κριτήρια να πληρούνται τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα για τουλάχιστον 2 μήνες προ της διάγνωσης
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ναι πραγματική πρόκληση για τον γενικό παιδίατρο να 
αναγνωρίσει το παιδί με AP-FGiDs, ώστε αφενός να απο-
φύγει περιττές και κοστοβόρες εξετάσεις και αφετέρου 
να καθησυχάσει τους γονείς για την καλοήθη φύση του 
προβλήματος.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των κριτηρίων ROMe-iii 
είναι η χρονιότητα των συμπτωμάτων. Σε όλες τις AP-
FGiDs, με εξαίρεση την κοιλιακή ημικρανία, απαιτείται 
παρουσία του συμπτώματος τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα για τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη δι-
άγνωση. Επιπρόσθετα, σημαντικά χαρακτηριστικά των 
γονιών που αυξάνουν σημαντικά την υποψία είναι η 
ύπαρξη και σε αυτούς παρόμοιων προβλημάτων, το αυ-
ξημένο άγχος και συχνά η απουσία κάποιου από τους 
δύο από το σπίτι.

η περίπτωση της κοιλιακής ημικρανίας απαιτεί μια ξε-
χωριστή κατάσταση, καθώς συνοδεύεται και από άλλα 
συμπτώματα, σχετιζόμενα ή όχι με το πεπτικό. Είναι, επο-
μένως, δύσκολο να τεθεί η διάγνωση χωρίς τη συνεργα-
σία και άλλων ειδικοτήτων, κυρίως παιδογαστρεντερολό-
γου αλλά ενίοτε και παιδονευρολόγου, καθώς ορισμένα 
από τα συνοδά συμπτώματα (φωτοφοβία ή  και κεφαλαλ-
γία) μπορεί να υποδηλώνουν νευρολογικό ή άλλο οργα-
νικό νόσημα.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις AP-FGiDs, δύο νοσή-
ματα τα οποία μπορεί να προβάλλουν με παρόμοια, ήπια 
- άτυπη, συμπτωματολογία και είναι χρήσιμο να αποκλει-
στούν προτού τεθεί η διάγνωση κάποιας λειτουργικής δι-
αταραχής είναι η κοιλιοκάκη και η δυσανεξία στη λακτό-
ζη. Στην μεν πρώτη περίπτωση η απάντηση θα δοθεί με 
τα αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης, στη 
δεύτερη περίπτωση το καλό ιστορικό (συσχέτιση του άλ-
γους με κατανάλωση γαλακτοκομικών, συμβατή ηλικία > 
7 ετών και παρόμοιο ιστορικό στους γονείς) θα ξεκαθα-
ρίσει το ερώτημα.

Στην περίπτωση της λειτουργικής δυσπεψίας, το κύριο 
διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα εντοπίζεται στη διάκρι-
ση από νοσήματα του πεπτικού τα οποία συνοδεύονται 
από άλγος στην ίδια περιοχή (αίσθημα δυσφορίας στο 
επιγάστριο). οι βασικές καταστάσεις που πρέπει να έχει 
ο κλινικός παιδίατρος υπ’ όψιν του είναι η χολολιθίαση και 
η γαστρίτιδα - πεπτικό έλκος. Στην μεν πρώτη περίπτω-
ση το υπερηχογράφημα, μια ανώδυνη, χωρίς ακτινοβο-
λία, εύκολη, γρήγορη και χαμηλού κόστους εξέταση διευ-
κρινίζει την ύπαρξη χολολίθων. Στη δεύτερη περίπτωση, 

το ιστορικό και η αντικειμενική εξέταση θα διευκολύνουν 
τη διερεύνηση. 

Σημεία που υποδηλώνουν νόσημα του στομάχου είναι 
ο εύκολος κορεσμός, οι έμετοι, η εμφάνιση του άλγους 
αμέσως πριν από το φαγητό ή αμέσως μετά το γεύμα και 
το θετικό οικογενειακό ιστορικό γαστρικού - 12δακτυλι-
κού έλκους, με ή χωρίς ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη. Στη 
συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων το αίσθημα 
δυσφορίας είναι μη τυπικό, δεν σχετίζεται με το φαγητό, 
δεν αλλοιώνει την όρεξη και την ποσότητα της τροφής 
στο γεύμα, έχει ήπια ένταση και περιορισμένη διάρκεια. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διάγνωση της λειτουργικής 
δυσπεψίας μπορεί να τεθεί με ασφάλεια.

Το παιδικό λειτουργικό κοιλιακό άλγος είναι μια αρκετά 
χαρακτηριστική περίπτωση που, με την εξαίρεση της κοι-
λοκάκης και της δυσανεξίας στη λακτόζη, δεν απαιτεί πε-
ραιτέρω διερεύνηση. Το άλγος είναι τυπικά περιομφαλικό 
(πολλές φορές τα παιδιά δείχνουν ακριβώς στον ομφαλό), 
ακανόνιστο σε διάρκεια, ένταση και κατανομή στην ημέ-
ρα, δεν έχει σχέση με κάποια τροφή ή με τα γεύματα και το 
παιδί δεν διακόπτει κάποια δραστηριότητα που του αρέ-
σει εξαιτίας του πόνου. δεν αφυπνίζει το παιδί, δεν έχει 
αντανακλάσεις ή επεκτάσεις και φυσικά κανένα άλλο συ-
νοδό σύμπτωμα. Συχνά τα παιδιά αυτά είναι «χειριστικά» 
αντανακλώντας το αυξημένο γονεϊκό άγχος. Το σύνδρο-
μο του παιδικού λειτουργικού κοιλιακού άλγους είναι μια 
σοβαρότερη μορφή του παιδικού λειτουργικού κοιλια-
κού άλγους, καθώς η ένταση του συμπτώματος επηρεά-
ζει την καθημερινότητα του παιδιού και της οικογένειας 
ή υπάρχουν και άλλα σωματικά συμπτώματα. Στις περι-
πτώσεις αυτές, η αναζήτηση εξειδικευμένης συμβουλής 
θα βοηθήσει όχι τόσο στην επιβεβαίωση της διάγνωσης 
όσο στη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Τέλος, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου αποτελεί, 
εφόσον αποκλειστούν η κοιλοκάκη και η δυσανεξία στη 
λακτόζη, μια ευδιάκριτη κατάσταση, καθώς τα παιδιά πε-
ριγράφουν ένα ασαφές αίσθημα «δυσφορίας» στην κοι-
λιά τους (και όχι πόνου), το οποίο σχετίζεται με αλλαγή 
στην υφή των κενώσεων (ενίοτε εναλλαγή σκληρών και 
μαλακών κοπράνων) και μπορεί να βελτιώνεται με την 
αφόδευση. Όπως και με το λειτουργικό κοιλιακό άλγος, 
το αίσθημα δυσφορίας είναι διάχυτο, ακανόνιστο σε δι-
άρκεια, ένταση και κατανομή στον χρόνο, δεν σχετίζεται 
με τα γεύματα, δεν αφυπνίζει και δεν έχει αντανακλάσεις 
- επεκτάσεις ή άλλα συνοδά συμπτώματα.
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θεραπευτική αντιμετώπιση
Από τη στιγμή που θα διαγνωσθεί μία εκ των AP-FGiDs, 
βασικές συνιστώσες του θεραπευτικού πλάνου αποτε-
λούν ο καθησυχασμός και η διαβεβαίωση των γονιών 
για την καλοήθη, μη οργανική φύση του προβλήμα-
τος. Τις περισσότερες φορές οι γονείς δυσκολεύονται 
να αντιληφθούν την έννοια της «λειτουργικής διαταρα-
χής». Εκφράσεις όπως υγιές αλλά «ιδιόρρυθμο έντερο» 
που «αντιδρά πιο έντονα στα φυσιολογικά ερεθίσματα»,, 
παρότι επιστημονικά μη κατάλληλες, βοηθούν τους γο-
νείς να καταλάβουν τη διαφορά οργανικού και λειτουρ-
γικού νοσήματος. Επίσης, καθώς τις περισσότερες φο-
ρές είτε οι ίδιοι είτε κάποιο πρόσωπο του συγγενικού 
τους περιβάλλοντος έχει παρόμοιες διαταραχές (συχνά 
γνωρίζουν τη «σπαστική κολίτιδα», δηλαδή το ευερέθι-
στο έντερο των ενηλίκων), η σύγκριση με μια γνώριμη 
κατάσταση τους βοηθά να κατανοήσουν το πρόβλημα.

Φαρμακευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τα προβιο-
τικά, τους προσροφητικούς παράγοντες (όπως η σιμε-
θικόνη ή ο ενεργός άνθρακας), σπασμολυτικά και σε 
ακραίες περιπτώσεις αντικαταθλιπτικά φάρμακα, όπως 
τα τρικυκλικά και οι αναστολείς της επαναπρόσληψης 
σεροτονίνης. Σε ορισμένες κλινικές μελέτες έχουν δοκι-
μαστεί η φαμοτιδίνη και η μοντελουκάστη. η βιβλιογρα-

φία σε όλα τα ανωτέρω δεν έχει δώσει ξεκάθαρα συμπε-
ράσματα και τα αποτελέσματα των μελετών είναι συχνά 
αντιφατικά13. πρόσφατη κλινική δοκιμή, στην οποία 
συμμετείχε η Α’ παιδιατρική Κλινική του πανεπιστημί-
ου Αθηνών, δεν έδειξε σαφές θεραπευτικό αποτέλεσμα 
των προβιοτικών σε παιδιά με λειτουργικό κοιλιακό άλ-
γος14. οι διαιτητικοί περιορισμοί γενικά δεν βοηθούν ιδι-
αίτερα, αν και στο επίπεδο του καθημερινού πειραμα-
τισμού οι γονείς περιγράφουν περιστασιακά βελτίωση 
με την προσθήκη ή αφαίρεση κάποιας συγκεκριμένης 
ομάδας τροφών (π.χ. πλούσιες σε φυτικές ίνες). Κάποια 
στοιχεία υποστηρίζουν την ευεργετική επίδραση της δί-
αιτας χαμηλής σε ζυμώσιμους ολιγοσακχαρίτες, δισακ-
χαρίτες, μονοσακχαρίτες και πολυόλες (fermentable 
oligosaccharides, disaccharides and monosaccharides 
and polyols, FODMAP)15. δεν λείπουν και δημοσιευμένες 
κλινικές δοκιμές εναλλακτικών θεραπειών, όπως φυτικά 
εκχυλίσματα της Άπω Ανατολής, γιόγκα και ύπνωση. Εί-
ναι σαφές ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστη-
ρίζουν οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση AP-FGiDs 
και η συμβολή του παιδιάτρου της οικογένειας στη μεί-
ωση του άγχους και της ανησυχίας των γονιών είναι κα-
θοριστική και συχνά οδηγεί σε μείωση της έντασης και 
της συχνότητας των συμπτωμάτων. 

Functional gastrointestinal disorders (FGiDs) 
are defined as a variable combination of chron-
ic or recurrent gastrointestinal symptoms not ex-
plained by anatomical or biochemical abnormal-
ities. Abdominal-pain related FGiDs (AP-FGiDs), 
are among the most common reasons for medi-
cal consultation in children and adolescents. in a 
recent study from the First Department of Pedi-
atrics from the University of Athens, 1588 chil-
dren aged 6-18 years were assessed for AP-FGiDs. 
One hundred and forty-seven children reported 
symptoms consistent with at least one pain relat-
ed-FGiD, resulting in a prevalence of 9.3% (95% ci: 

7.9-10.8). Prevalence for individual AP-FGiDs were 
estimated as follows: Abdominal migraine 5.6%, 
ibs 3.0%, FAP 0.88%, functional dyspepsia 0.44% 
and FAPs 0.44%. A detailed history in combination 
with a complete physical examination and select-
ed laboratory workup should be the cornerstones 
in the assessment of any children with suspected 
FGiDs and should be able to identify the vast ma-
jority of patients with an organic condition. in the 
cases where the diagnosis of a FGiD has been es-
tablished, proper and effective treatment is even 
more challenging. Proper management should in-
clude long term support and care not only for the 
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child but for the family as well. The children-fam-
ily relationship is fundamental for any successful 
treatment plan. Essential components are train-

ing of the family on psychosocial/environmental 
triggers, reassurance about the benign nature of 
the condition and intensive psychological support.

Key words: functional gastrointestinal disorders; abdominal-pain; epidiomiology; 
diagnosis; treatment; childhood
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Ενδοκρινοπάθειες της μητέρας 
και επίδραση στο βρέφος

Δρ. Χριστίνα Κανακά  -  Gantenbein
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας  -  νεανικού διαβήτη

 Α’  παιδιατρική Κλινική ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών
νοσοκομείο παίδων «Αγία Σοφία»

υπεύθυνη επικοινωνίας
Δρ. χριστίνα Κανακά  -  Gantenbein, αναπληρώτρια Καθηγήτρια παιδιατρικής ενδοκρινολογίας  -  νεανικού Διαβήτη,  
α’ παιδιατρική Κλινική ιατρικής σχολής, εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο αθηνών,  
νοσοκομείο παίδων «αγία σοφία», e  -  mail: chriskan@med.uoa.gr

ενδοκρινοπάθειες της εγκύου μπορεί να έχουν επί-
δραση στο αναπτυσσόμενο έμβρυο και στη συνέ-
χεια στο νεογνό και το βρέφος, τόσο οι ίδιες οι πα-
θήσεις όσο και η φαρμακευτική αγωγή την οποία 
υποχρεούται να λάβει η έγκυος για την αντιμετώ-
πιση της εκάστοτε ενδοκρινοπάθειας.

οι συχνότερες ενδοκρινοπάθειες που απαντώ-
νται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και είναι 
πιθανόν να επηρεάσουν το νεογνό είναι κυρίως 
παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα, όπως o υπο- ή 
υπερθυρεοειδισμός, ο σακχαρώδης διαβήτης, είτε 
πρόκειται για προϋπάρχοντα σακχαρώδη διαβή-
τη τύπου 1 είτε για διαβήτη της κύησης, ή ακόμη 
και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 σε παχύσαρ-
κες γυναίκες, ενώ σπανιότερες ενδοκρινοπάθειες 
είναι η υπολειτουργία των παραθυρεοειδών αδέ-
νων με συνέπεια υπο-  ή υπερπαραθυρεοειδισμό 
και ή η διαταραχή στη σύνθεση κορτιζόλης, όπως 

συμβαίνει στη συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων. 
στην περίπτωση αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου, 
είτε πρόκειται για υποθυρεοειδισμό λόγω θυρεοει-
δίτιδας Hashimoto είτε για υπερθυρεοειδισμό λόγω 
νόσου του Grave’s, είναι σημαντικό να γνωρίζει ο 
παιδίατρος τους κινδύνους που μπορεί να επιφέρει 
στο έμβρυο και μετέπειτα στο βρέφος τόσο η ίδια 
η νόσος της μητέρας όσο και η φαρμακευτική της 
αγωγή. στην περίπτωση, επίσης, του σακχαρώδη 
διαβήτη συνιστάται να εξασφαλιστεί βέλτιστη γλυ-
καιμική ρύθμιση πριν από τον προγραμματισμό κύ-
ησης και να διατηρηθεί ο καλύτερος δυνατός γλυ-
καιμικός έλεγχος σε όλη τη διάρκεια της κύησης. Η 
συνειδητοποίηση ότι η έγκυος μητέρα και το παιδί 
που κυοφορεί βρίσκονται σε στενή αλληλοεξάρτη-
ση που μπορεί να έχει μακροχρόνιες αρνητικές συ-
νέπειες στη μετέπειτα υγεία του παιδιού είναι ουσι-
αστικής σημασίας.

π
ερ

ιλ
Η

Ψ
Η

λεξεις ευρετήριου: ενδοκρινοπάθειες, υποθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, διαβήτης, 
διαταραχές μεταβολισμού ασβεστίου

εισαγωγή
Το ενδομήτριο περιβάλλον έχει μεγάλη επίδραση στη με-
τέπειτα υγεία του ατόμου. Είναι σαφής πλέον η συσχέτι-

ση ενδομήτριας υποθρεψίας του εμβρύου ή ενδομήτριας 
έκθεσής του σε αυξημένο στρες της εγκύου με νοσήματα 
φθοράς στο άτομο στη μετέπειτα ζωή του1  -  9. Επίσης, είναι 
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αδιαφιλονίκητη η αρνητική επίδραση βλαπτικών παραγό-
ντων, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ ή η χρήση εξαρτησιο-
γόνων ουσιών, από την έγκυο γυναίκα στην υγεία του παι-
διού της, με γνωστό τόσο το χαμηλό βάρος γέννησης όσο 
και την αρνητική επίδραση στην ψυχοκινητική ανάπτυξη 
του παιδιού, όπως π.χ. στο πλαίσιο του συνδρόμου έπει-
τα από ενδομήτρια έκθεση σε αλκοόλ («The fetal alcohol 
syndrome»)10,11.

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι και ενδοκρινοπάθειες της εγκύ-
ου μπορεί να έχουν επίδραση στο αναπτυσσόμενο έμ-
βρυο και στη συνέχεια στο νεογνό και το βρέφος, τόσο 
οι ίδιες οι παθήσεις όσο και η φαρμακευτική αγωγή την 
οποία υποχρεούται να λάβει η έγκυος για την αντιμετώπι-
ση της εκάστοτε ενδοκρινοπάθειας.

οι συχνότερες ενδοκρινοπάθειες που απαντώνται σε 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και είναι πιθανόν να 
επηρεάσουν το νεογνό είναι κυρίως παθήσεις του θυρε-
οειδούς αδένα, όπως υπο  -  ή υπερθυρεοειδισμός, ο σακ-
χαρώδης διαβήτης, είτε πρόκειται για προϋπάρχοντα σακ-
χαρώδη διαβήτη τύπου 1 είτε για διαβήτη της κύησης ή 
ακόμη και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 σε παχύσαρ-
κες γυναίκες, ενώ σπανιότερες ενδοκρινοπάθειες είναι η 
υπολειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων, με συνέπεια 
υπο  -  ή υπερπαραθυρεοειδισμό, ή η διαταραχή στη σύν-
θεση κορτιζόλης, όπως συμβαίνει στη συγγενή υπερπλα-
σία επινεφριδίων.

Κατωτέρω θα αναλυθούν οι συχνότερες ενδοκρινοπά-
θειες και η επίδρασή τους στο νεογνό και το βρέφος ανά 
ενδοκρινή αδένα.

I. Διαταραχές θυρεοειδικής λειτουργίας
α. υποθυρεοειδισμός: Εάν η μητέρα έχει συγγενή υπο-
θυρεοειδισμό ή έχει υποστεί θυρεοειδεκτομή πριν από 
την εγκυμοσύνη έχει ουσιαστική σημασία να αυξηθεί η 
λαμβανόμενη θεραπεία με θυροξίνη μόλις αντιληφθεί 
ότι είναι έγκυος, δεδομένου ότι στο πρώτο τρίμηνο της 
κύησης το έμβρυο εξαρτάται αποκλειστικά από την 
επάρκεια των θυρεοειδικών ορμονών της μητέρας, δε-
δομένου ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η οντογένεση 
του δικού του θυρεοειδούς, ούτε βέβαια η λειτουργική 
του ωρίμανση. Κατά συνέπεια, μόλις η γυναίκα επιβεβαι-
ώσει την εγκυμοσύνη της θα πρέπει η λαμβανόμενη δο-
σολογία θυροξίνης να αυξηθεί κατά 25%  -  30% από τη 
δοσολογία στην οποία ήταν καλά ρυθμισμένη πριν από 
την έναρξη της κύησης12,13. Είναι αποδεδειγμένο ότι ανε-

παρκώς θεραπευόμενος υποθυρεοειδισμός της εγκύου, 
ιδίως κατά το 1ο τρίμηνο της κύησης, μπορεί να οδη-
γήσει σε ελάττωση του νοητικού πηλίκου (iQ) του παι-
διού της, μάλιστα η βαρύτητα της νοητικής έκπτωσης 
είναι αναλογική με τη βαρύτητα του υποθυρεοειδισμού 
της μητέρας14,15. Ακόμη και εάν ο υποθυρεοειδισμός της 
εγκύου δεν οφείλεται σε απουσία του θυρεοειδούς της, 
αλλά π.χ. σε αυτοάνοση θυρεοειδική νόσο, έχει επίσης 
μεγάλη σημασία να λαμβάνει επαρκή δόση θυροξίνης, 
ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό δυναμικό νοη-
τικού πηλίκου στο παιδί της. Επίσης, η παρακολούθηση 
της επάρκειας της χορηγούμενης αγωγής θα πρέπει να 
παρακολουθείται στενά με προσδιορισμούς free T4 και 
TSH ανά 4  -  6 εβδομάδες, κυρίως κατά το πρώτο τρίμη-
νο της κύησης, με στόχο να βρίσκονται οι τιμές TSH της 
εγκύου <2,5μu/ml κατά το 1ο τρίμηνο της κύησης και 
TSH <3,0 μu/ml κατά τα επόμενα δύο τρίμηνα της κύη-
σης. Αξίζει να τονιστεί ότι η χορήγηση θυροξίνης είναι 
ασφαλής τόσο κατά την κύηση όσο και κατά τον θηλα-
σμό και δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβουλεύουν 
τη λεχώνα θηλάζουσα να διακόψει τον θηλασμό επειδή 
λαμβάνει θυροξίνη.

Στην περίπτωση της αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου 
έχει σημασία να γνωρίζει ο θεράπων ιατρός της μητέρας 
αλλά και ο παιδίατρος του παιδιού ότι τα θυρεοειδικά αυ-
τοαντισώματα anti  -  TPO ως igG σφαιρίνες διέρχονται τον 
πλακούντα και μπορεί να προκαλέσουν παροδικά αύξη-
ση της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης TSH, η οποία μπορεί 
να ανιχνευθεί στο νεογνικό ανιχνευτικό πρόγραμμα και να 
προκληθεί ανησυχία στην οικογένεια για πιθανότητα συγ-
γενούς υποθυρεοειδισμού. η οικογένεια στην περίπτωση 
αυτή θα πρέπει να ενημερωθεί και η ανάγκη ή όχι έναρ-
ξης αγωγής με θυροξίνη στο νεογνό θα πρέπει να εξατο-
μικεύεται και να καθορίζεται από τον ειδικό παιδίατρο  -  
ενδοκρινολόγο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο την κλινική 
εικόνα του νεογνού όσο και τα επίπεδα των θυρεοειδικών 
ορμονών.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, η επίδραση του υποθυρεοειδι-
σμού της μητέρας στο βρέφος της μπορεί να οδηγήσει σε 
ελάττωση του νοητικού του πηλίκου, εάν η μητέρα δεν εί-
ναι επαρκώς θεραπευόμενη ιδίως κατά το πρώτο τρίμηνο 
της κύησης, ή να οδηγήσει σε παροδικό υποθυρεοειδισμό 
του νεογνού, λόγω διόδου αντιθυρεοειδικών αυτοαντισω-
μάτων μέσω του πλακούντα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
καλή πρόγνωση, δεδομένου ότι ακόμη και αν χρειαστεί να 
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αρχίσει ο θεράπων ιατρός αγωγή με θυροξίνη συνήθως 
αυτή είναι παροδική και μπορεί να σταματήσει μετά τους 
πρώτους 3  -  6 μήνες της εξωμήτριας ζωής.

Σε περίπτωση πάντως που ο υποθυρεοειδισμός της 
μητέρας οφείλεται σε αυτοάνοση θυρεοειδική νόσο, θα 
πρέπει να ενημερώνεται η οικογένεια ότι υπάρχει γενετι-
κή προδιάθεση στην εκδήλωση θυρεοειδικής αυτοανο-
σίας και, κατά συνέπεια, μπορεί το παιδί στην παιδική ή 
συνηθέστερα στην εφηβική πια ηλικία να εκδηλώσει το 
ίδιο θυρεοειδική αυτοανοσία και ως εκ τούτου συνιστά-
ται παρακολούθηση.

Β. υπερθυρεοειδισμός: ο υπερθυρεοειδισμός οφείλε-
ται επίσης συνηθέστερα σε αυτοάνοση θυρεοειδική νόσο, 
τη νόσο του Grave’s16. η αυτοάνοση αυτή θυρεοειδική νό-
σος οφείλεται σε παρουσία διεγερτικών αυτοαντισωμά-
των κατά του υποδοχέα της TSH (TRAb: TSH Receptor 
Antibodies or TSi: Thyroid Stimulating immunoglobulins) 
που προκαλούν υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, 
με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα των θυρεοειδικών ορ-
μονών. Υπολογίζεται ότι η συχνότητα της νόσου Grave’s 
σε εγκύους ανέρχεται σε 0,1%  -  0,4%, ενώ η συχνότητα 
του εμβρυϊκού και κατά συνέχεια συγγενούς υπερθυρε-
οειδισμού αφορά 0,6%  -  1% των νεογνών που γεννού-
νται από μητέρες που πάσχουν από νόσο Grave’s. Ακόμη 
και γυναίκες που έχουν υποστεί θυρεοειδεκτομή ή χορή-
γηση ραδιενεργού ιωδίου για θεραπευτική αντιμετώπιση 
του υπερθυρεοειδισμού τους ακόμη και έπειτα από χρό-
νια μπορεί να έχουν παρουσία αυτοαντισωμάτων που δι-
έρχονται τον πλακούντα και προκαλούν υπερθυρεοειδι-
σμό στο έμβρυο ή το νεογνό.

 Τόσο ο υπερθυρεοειδισμός όσο κυρίως τα αντιθυρεο-
ειδικά φάρμακα ενέχουν ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους 
για το έμβρυο και στη συνέχεια για το νεογνό και το βρέ-
φος. η ενδομήτρια ήδη έκθεση του εμβρύου στα αντισώ-
ματα TRAb, λόγω διόδου τους μέσω του πλακούντα, μπο-
ρεί να οδηγήσει σε εμβρυϊκό υπερθυρεοειδισμό (Fetal 
hyperthyroidism), κατάσταση αρκετά επικίνδυνη για την 
επιβίωση του εμβρύου και τη μετέπειτα ψυχοκινητική του 
εξέλιξη. ο εμβρυϊκός υπερθυρεοειδισμός χαρακτηρίζεται 
από ταχυκαρδία του εμβρύου, με κίνδυνο καρδιακής κάμ-
ψης, καθώς και από ταχεία σωματική αύξηση και σκελε-
τική ωρίμανση με κίνδυνο πρώιμης κρανιοσυνοστέωσης 
και καθυστέρηση της ψυχοκινητικής του εξέλιξης, ενώ από 
τον υπερηχογραφικό έλεγχο ενδομήτρια μπορεί να διαπι-

στωθεί βρογχοκήλη, δηλαδή διόγκωση του θυρεοειδούς 
αδένα του εμβρύου17. η θεραπεία της εγκύου που πάσχει 
από υπερθυρεοειδισμό αποτελεί, επίσης, ένα ουσιαστικό 
προβληματισμό για την υγεία του παιδιού της. Τα παλαιό-
τερα χρόνια υπήρχε σύσταση η έγκυος με υπερθυρεοειδι-
σμό να θεραπεύεται μόνο με προπυλθειουρακίλη (PTu), 
δεδομένου ότι τα άλλα θυρεοστατικά φάρμακα  -  μεθιμα-
ζόλη ή καρβιμαζόλη  -  είχαν ενοχοποιηθεί για τερατογόνο 
δράση και για απλασία του τριχωτού της κεφαλής του εμ-
βρύου (Aplasia cutis) κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. 
δεδομένου, όμως, ότι παρατηρήθηκε σημαντικά αυξημέ-
νος κίνδυνος ηπατικής ανεπάρκειας μέχρι και θάνατοι σε 
παιδιά από χορήγηση προπυλθειουρακίλης, ακόμη και σε 
νεογνά των οποίων η μητέρα κατά την κύηση ελάμβανε 
προπυλθειουρακίλη, οι συστάσεις έχουν αλλάξει παγκο-
σμίως και απαγορεύεται η χρήση της προπυλθειουρακίλης 
σε βρέφη και παιδιά καθώς και σε εγκύους μετά το πρώτο 
τρίμηνο της κύησης, χρόνος κατά τον οποίο ολοκληρώνε-
ται η οργανογένεση, και συνιστάται αλλαγή σε καρβιμαζό-
λη ή μεθιμαζόλη κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο της κύησης18.

Μετά τα γέννηση συγγενής υπερθυρεοειδισμός, δηλα-
δή υπερθυρεοειδισμός από τη γέννηση λόγω υπερθυρε-
οειδισμού της μητέρας, απαντάται σε 1/70 θυρεοτοξικές 
κυήσεις και τόσο η συχνότητα όσο και η βαρύτητα εξαρ-
τώνται από τον τίτλο των TRAb αντισωμάτων. Υπολογίζε-
ται ότι η συχνότητα ανέρχεται σε 1  -  2 περιστατικά ανά 
1.000 γεννήσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά του νεογνού 
με συγγενή υπερθυρεοειδισμό αφορούν την παρουσία 
ταχυκαρδίας, βρογχοκήλης, ευερεθιστότητας, ανεπαρ-
κή πρόσληψη βάρους, ηπατο  -  / σπληνομεγαλία μέχρι 
και καρδιακή ανεπάρκεια λόγω της υπερμεταβολικής κα-
τάστασης. ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά την πρώιμη 
σύγκλειση των ραφών, όπως προαναφέρθηκε και στην 
περίπτωση του εμβρυϊκού υπερθυρεοειδισμού, με απο-
τέλεσμα πρώιμη κρανιοσυνοστέωση και αρνητική επίδρα-
ση στη μετέπειτα ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού. Όταν 
το νεογνό αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σωστά με χορήγηση 
καρβιμαζόλης  -  μεθιμαζόλης και δεν έχει επέλθει κρανιο-
συνοστέωση από την ταχεία σκελετική ωρίμανση, η πρό-
γνωση του παιδιού είναι καλή με προοδευτική διακοπή 
της θυρεοστατικής αγωγής κατά τον 3ο  -  6ο μήνα της εξω-
μήτριας ζωής, οπότε και προοδευτικά υποδιπλασιάζονται 
τα αυτοαντισώματα από την κυκλοφορία του βρέφους.

Συνοψίζοντας, λοιπόν ο υπερθυρεοειδισμός της μητέ-
ρας είναι μία δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση για την υγεία 
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του βρέφους της, γιατί τόσο ο εμβρυϊκός υπερθυρεοειδι-
σμός μπορεί να έχει μακροχρόνιες μη αναστρέψιμες συ-
νέπειες για την ψυχοκινητική εξέλιξη και γενικότερη υγεία 
του βρέφους, όσο και τα θυρεοστατικά φάρμακα που λαμ-
βάνει η έγκυος μπορεί να ενέχουν κινδύνους για την υγεία 
του παιδιού της.

Όπως και στην περίπτωση του υποθυρεοειδισμού αυ-
τοάνοσης αιτιολογίας, έτσι και στην περίπτωση του υπερ-
θυρεοειδισμού αυτοάνοσης αιτιολογίας θα πρέπει να 
ενημερώνεται η οικογένεια ότι υπάρχει γενετική προδι-
άθεση στην εκδήλωση θυρεοειδικής αυτοανοσίας και, 
κατά συνέπεια, μπορεί το παιδί στην παιδική ή συνηθέ-
στερα στην εφηβική πια ηλικία να εκδηλώσει και αυτό το 
ίδιο θυρεοειδική αυτοανοσία και ως εκ τούτου συνιστά-
ται παρακολούθηση.

II. Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης (σακχα-
ρώδης διαβήτης τύπου 1 ή 2 ή σακχαρώδης διαβήτης 
της κύησης)
ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι η συνηθέστερη αυ-
τοάνοση χρόνια νόσος της παιδικής ηλικίας. Είναι αναμε-
νόμενο, λοιπόν, ότι ένα σημαντικό ποσοστό κοριτσιών με 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 θα φθάσει σε αναπαραγω-
γική ηλικία και θα αναζητήσει μητρότητα. Είναι εδραιωμέ-
νη πια γνώση και σύσταση ότι η γυναίκα με προϋπάρχοντα 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 θα πρέπει να προγραμμα-
τίσει με συνέπεια την εγκυμοσύνη της και κυρίως να έχει 
πολύ καλή γλυκαιμική ρύθμιση πριν από την έναρξη της 
κύησης και καθ’ όλη τη διάρκειά της. Είναι γνωστό ότι αρ-
ρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης σχετίζεται με αυξημέ-
νο κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών, ακόμη και ενδομήτριων 
θανάτων19. Επιπλέον, η χρόνια υπεργλυκαιμία, δεδομένου 
ότι η γλυκόζη αποτελεί το κύριο θρεπτικό συστατικό για 
την ενδομήτρια ανάπτυξη, οδηγεί σε διέγερση έκκρισης 
ινσουλίνης από το πάγκρεας του εμβρύου, η οποία με τη 
σειρά της αποτελεί την κύρια αναβολική ορμόνη της ενδο-
μήτριας ανάπτυξης, με συνέπεια μακροσωμία του εμβρύ-
ου, σχετική ανωριμότητα του αναπνευστικού του συστή-
ματος και αυξημένο στη συνέχεια περιγεννητικό κίνδυνο. 
Είναι γνωστό ότι τα νεογνά γυναικών που πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη έχουν αυξημένο κίνδυνο να γεννη-
θούν με μεγάλο βάρος γέννησης για τη διάρκεια κύησης 
(LGΑ: Large for gestational age) και να παρουσιάσουν αυ-
ξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμιών κατά τα πρώτα 24ωρα 
μετά τη γέννηση, λόγω αναστολής πλέον της αυξημένης 

παροχής γλυκόζης μέσω του πλακούντα από την υπερ-
γλυκαιμία της μητέρας. ο ίδιος αυξημένος κίνδυνος υπάρ-
χει και σε γυναίκες που αναπτύσσουν σακχαρώδη διαβή-
τη της κύησης ή και ακόμη σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, 
λόγω κυρίως παχυσαρκίας20. δεδομένου, μάλιστα, ότι η 
χρόνια υπεργλυκαιμία ευθύνεται για επιγενετικές μεταβο-
λές στο έμβρυο που εκτίθεται σε αυτήν, είναι αυξημένος 
ο κίνδυνος στο παιδί που γεννιέται όχι μόνο για παροδική 
υπογλυκαιμία στη νεογνική περίοδο, αλλά και για αλλαγή 
του μεταβολικού του προφίλ με αυξημένο κίνδυνο παχυ-
σαρκίας στην παιδική και την εφηβική ηλικία και μεταβο-
λικού συνδρόμου αργότερα21.

III. Διαταραχές μεταβολισμού ασβεστίου (υποπαραθυ-
ρεοειδισμός, ανεπάρκεια βιταμίνης D)
διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου λόγω υπο-  ή 
υπερπαραθυρεοειδισμού είναι σπάνιες σε γυναίκες αναπα-
ραγωγικής ηλικίας και σπάνια θα απασχολήσουν τον νεο-
γνολόγο ή τον παιδίατρο. παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ο κίνδυ-
νος υποπαραθυρεοειδισμού σε μία γυναίκα έπειτα από 
χειρουργική αφαίρεση των παραθυρεοειδών αδένων, 
όπως, π.χ., σε περιπτώσεις εκτεταμένης θυρεοειδεκτομής 
λόγω καρκίνου του θυρεοειδούς ή σπανιότερα λόγω αυτο-
άνοσης καταστροφής τους. δεδομένου ότι η παραθορμό-
νη είναι απαραίτητη στην ομοιοστασία του ασβεστίου της 
μητέρας, και τόσο η εγκυμοσύνη όσο και η γαλουχία χαρα-
κτηρίζονται από αυξημένες ανάγκες σε ασβέστιο, υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος σε ανεπαρκή ρύθμιση της μητέρας να 
προκληθεί σοβαρή υπασβεστιαιμία στο νεογνό είτε κατά 
τις πρώτες μέρες της εξωμήτριας ζωής του είτε σπανιότε-
ρα και αργότερα22  -  24. Έχει σημασία λοιπόν να επισημανθεί 
στην έγκυο γυναίκα η ανάγκη επαρκούς πρόσληψης ασβε-
στίου και βιταμίνης D για την κάλυψη όχι μόνο των δικών 
της αναγκών, αλλά ακόμη και των αναγκών του βρέφους 
της. Υπάρχουν μάλιστα δεδομένα ότι ανεπάρκεια βιταμί-
νης D στην έγκυο γυναίκα μπορεί όχι μόνο να προκαλέ-
σει υπασβεστιαιμία μέχρι και σπασμούς στο νεογνό της, 
αλλά ακόμη και να καθορίσει τη μετέπειτα σκελετική του 
υγεία και την επιρρέπεια σε συγκεκριμένες παθήσεις κατά 
την παιδική ή την εφηβική ηλικία, όπως βρογχικό άσθμα.

IV. Διαταραχές σύνθεσης κορτιζόλης  -   Συγγενής υπερ-
πλασία επινεφριδίων
Εάν η μητέρα πάσχει από συγγενή υπερπλασία επινεφριδί-
ων (ΣΥΕ) και ο σύντροφος  -  σύζυγός της δεν είναι ετερο-
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ζυγώτης ούτε πάσχει από ΣΥΕ το έμβρυο που θα κυοφο-
ρήσει δεν έχει κίνδυνο να γεννηθεί πάσχον από συγγενή 
υπερπλασία επινεφριδίων, αλλά απλώς θα είναι ετεροζυ-
γώτης και ως εκ τούτου δεν θα χρειαστεί ούτε να συζητη-
θεί ενδεχόμενο διακοπής της κύησης ούτε προγεννητικής 
αγωγής για την πιθανότητα γέννησης προσβεβλημένου 
θήλεος νεογνού. ώς εκ τούτου, είναι μεγάλης σημασίας 
η συνέχιση της αγωγής της μητέρας με υδροκορτιζόνη, 
η οποία δεν διέρχεται τον πλακούντα, ενώ αντενδείκνυ-
ται η αλλαγή της αγωγής της μητέρας σε δεξαμεθαζόνη, 
η οποία  -  ως γνωστόν  -  διέρχεται τον πλακούντα και μπο-
ρεί να έχει αρνητικές επιδράσεις τόσο στη μετέπειτα ψυ-
χοκινητική εξέλιξη του βρέφους όσο και στο μετέπειτα 
μεταβολικό του προφίλ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης 
μεταβολικού συνδρόμου, δηλαδή υπερλιπιδαιμίας, διατα-
ραχής μεταβολισμού γλυκόζης ή και αρτηριακής υπέρτα-
σης στη μετέπειτα ζωή. η ρύθμιση της εγκύου που πάσχει 

από ΣΥΕ πρέπει να γίνεται από κοινού από τον θεράπο-
ντα ενδοκρινολόγο της και τον γυναικολόγο, ώστε να εί-
ναι επαρκώς ρυθμισμένη και να μην υπάρξει κίνδυνος για 
τη μετέπειτα υγεία του παιδιού της25,26.

Συμπερασματικά, λοιπόν, ως παιδίατροι αναγνωρίζου-
με τη σημαντική δυαδική σχέση μητέρας  -  παιδιού στα 
πρώτα βήματα της ζωής του βρέφους και τη σημασία αυ-
τής της στενής σχέσης για το κτίσιμο της αυτοπεποίθησης 
του παιδιού και την ψυχική του ισορροπία σε όλη τη με-
τέπειτα ζωή του. Στην περίπτωση της ενδομήτριας ζωής, 
αυτή η στενή «συγκοιτιακή» σχέση μεταξύ εγκύου και του 
εμβρύου είναι όσο ποτέ άλλοτε καθοριστική και με το πα-
ράδειγμα των ενδοκρινοπαθειών της μητέρας και της επί-
δρασής τους στην μετέπειτα υγεία του βρέφους γίνεται 
σαφής η ανάγκη σωστής ρύθμισης της μητέρας και της 
επίδρασης της δικής της υγείας και της αγωγής που λαμ-
βάνει στην μακροχρόνια υγεία του παιδιού της.  

Key words:  εndocrine disorders; hypothyroidism; hyperthyroidism; 
offspring health; diabetes; calcium metabolism

Endocrine disorders in the pregnant woman may 
have long - lasting effects on the health of the 
offspring. The most common endocrinopathies 
in women of reproductive age, are autoimmune 
thyroid disorders, both hypothyroidism, mainly 
due to Hashimoto’s Thyroiditis or less frequently 
hyperthyroidism, due to Grave’s disease. Moreover, 
pre - existent congenital hypothyroidism in the 
pregnant woman necessitates adequate treatment 
adjustment as soon as the pregnancy is confirmed. 
L - thyroxine substitutive treatment is safe during 
pregnancy and lactation and should never be 
discontinued, but the dose should be adequately 
adjusted. in the case of maternal hyperthyroidism, 
the resulting fetal or congenital hyperthyroidism 
may have adverse long - term effects on the 

offspring. Moreover, thyreostatic drugs administered 
to the pregnant woman bear health risks to the fetus 
and the newborn and careful therapeutic options 
according to the international guidelines should be 
prescribed and the pregnant woman as well as the 
fetus and the newborn should be closely monitored.

in the case of diabetes mellitus in the woman of 
child - bearing age, careful and optimal glycemic 
control should be achieved before planning the 
pregnancy and tight glycemic control should be 
ascertained throughout the pregnancy in order 
to avoid any adverse impact to the offspring. 
Less common are disorders of calcium and bone 
metabolism or disorders of cortisol synthesis, 
however the treating physician should always be 
aware of potential risk to the offspring.
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Endocrine disorders in the pregnant woman  
and impact on the health of the offspring
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Συγγενής υποθυρεοειδισμός:  
Νεότερα δεδομένα για τον ανιχνευτικό 

έλεγχο και προβληματισμοί
Αντώνης Βουτετάκης

Εξειδικευόμενος παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
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Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών, νοσοκομείο παίδων «η Αγία Σοφία»

υπεύθυνος επικοινωνίας
αντώνης Βουτετάκης
E-mail: voutetakis@yahoo.com

Ως συγγενής υποθυρεοειδισμός (συ) χαρακτηρίζεται 
η ανεπάρκεια των θυρεοειδικών ορμονών, η οποία 
είναι ήδη παρούσα από τη γέννηση και αποτελεί το 
συχνότερο αίτιο ψυχοκινητικής καθυστέρησης που 
μπορεί να προληφθεί με έγκαιρη αντιμετώπιση. Η 
αναγκαιότητα για έγκαιρη διάγνωση και έναρξη αγω-
γής με λεβοθυροξίνη (LT4) οδήγησε στην ανάπτυξη 
των ανιχνευτικών προγραμμάτων για το συ. το εθνι-
κό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου νεογνών για 
το συ διεξάγεται στην ελλάδα από το 1980 κατ’ απο-
κλειστικότητα από τη Διεύθυνση Βιοχημικών εργα-
στηρίων στο ινστιτούτο υγείας του παιδιού (ιυπ) και 
βασίζεται στη μέτρηση της TsH στις κάρτες Guthrie. 
Η λήψη είναι υποχρεωτική και αφορά όλα τα νεο-
γνά τα οποία γεννιούνται στη χώρα μας. Δεν υπάρ-
χει διεθνής συναίνεση ως προς τα παθολογικά όρια 
της TsH στην κάρτα Guthrie. στη χώρα μας ισχύει ένα 
από τα χαμηλότερα ανιχνευτικά όρια TsH παγκοσμίως 
(8 mU/L), προκειμένου να διασφαλιστούν η ανίχνευ-
ση και η παρακολούθηση ακόμα και των περιπτώσε-
ων ήπιου συ. στη χώρα μας απαντάται η μεγαλύτερη 

συχνότητα συ στην ευρώπη (1:570 γεννήσεις με το 
ισχύον όριο). σύμφωνα με τις νεότερες κατευθυντή-
ριες οδηγίες (EsPE, 2014) για το συ, η έναρξη αγωγής 
με LT4 πραγματοποιείται άμεσα σε νεογνά με τιμή (1) 
τsH ≥40mU/L στην κάρτα Guthrie, (2) TsH ≥20mU/L 
(ακόμα και με φυσιολογική FT4) σε δείγμα αίματος 
και (3) χαμηλή FT4 σε δείγμα αίματος, ενώ συνιστά-
ται σε νεογνά άνω των 21 ημερών με TsH 6-20mU/
L. Η συνιστώμενη αρχική δόση LT4 έχει αυξηθεί σε 
10-15 μg/kg/ημέρα και στόχος της αγωγής είναι η 
τιμή της FT4 να παραμένει στο ανώτερο ήμισυ των 
φυσιολογικών τιμών για την επίτευξη της βέλτιστης 
ψυχοκινητικής εξέλιξης. οι σχετιζόμενες με τον συ 
παθολογίες πρέπει να αναζητούνται με επιμέλεια 
(καταγραφή ψυχοκινητικής εξέλιξης, καρδιολογική 
εκτίμηση, υπερηχογράφημα νεφρών  ουρητήρων 
- κύστης, έλεγχος ακοής κ.λπ.). τα τελευταία χρόνια 
έχουν συσχετισθεί μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονί-
δαα με την αιτιοπαθογένεια του συ. ο έλεγχος των γο-
νιδιακών διαταραχών πραγματοποιείται στο ιυπ στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος. 

π
ερ

ιλ
Η

Ψ
Η
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εισαγωγή
ο θυρεοειδής αδένας εκκρίνει ορμόνες (Τ3 και Τ4) ζωτι-
κής σημασίας για τον μεταβολισμό και τη σωματική και 
την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου υπό τον έλεγ-
χο του άξονα TRH-ΤSH. Ειδικά στο έμβρυο και στο νεο-
γνό, οι θυρεοειδικές ορμόνες διαδραματίζουν καθορι-
στικό ρόλο στη φυσιολογική ανάπτυξη του κεντρικού 
νευρικού συστήματος και η ανεπάρκειά τους στο σημα-
ντικό αυτό αναπτυξιακό στάδιο προκαλεί μη αναστρέ-
ψιμες βλάβες1. ώς συγγενής υποθυρεοειδισμός (ΣΥ) χα-
ρακτηρίζεται η ανεπάρκεια των θυρεοειδικών ορμονών 
ήδη από τη γέννηση. Στις σοβαρές μορφές ΣΥ παρατηρεί-
ται αναλογία θηλέων προς άρρενα 2:1. Στις ανεπτυγμένες 
χώρες, όπως η Ελλάδα (όπου έχει εξασφαλιστεί επάρκεια 
πρόσληψης ιωδίου), οι κυριότερες αιτίες του πρωτοπα-
θούς ΣΥ είναι η δυσγενεσία του θυρεοειδούς (80%-85%), 
στην οποία περιλαμβάνονται η απλασία, η δυσπλασία και 
η εκτοπία του θυρεοειδούς αδένα, καθώς και η δυσορ-
μονογένεση (10%-15%), δηλαδή οι διαταραχές στη σύν-
θεση των θυρεοειδικών ορμονών. Τόσο στη δυσγενεσία 
του θυρεοειδούς όσο και στη δυσορμονογένεση παρα-
τηρείται ανεπάρκεια Τ3 και Τ4 και αύξηση των επιπέδων 
της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH). Εκτός του πρω-
τοπαθούς ΣΥ απαντάται σε πολύ μικρότερη συχνότητα 
και ο δευτεροπαθής ή κεντρικός ΣΥ. ο δευτεροπαθής ΣΥ 
οφείλεται σε ανεπαρκή έκκριση της TSH από την υπόφυ-
ση είτε αποκλειστικά (π.χ. σε μεταλλάξεις των γονιδίων 
TSH β-subunit, TRH receptor, iGSF1) είτε, συχνότερα, σε 
συνδυασμό με ανεπάρκεια άλλων υποφυσιακών ορμο-
νών στο πλαίσιο πολλαπλής υποφυσιακής ανεπάρκειας. 
Εάν ο ΣΥ δεν ανιχνευθεί έγκαιρα, είναι δυνατόν να επη-
ρεάσει την ομαλή ανάπτυξη και (ιδιαίτερα οι βαρύτερες 
μορφές του) να οδηγήσει σε ψυχοκινητική καθυστέρη-
ση. πριν από την εφαρμογή των ανιχνευτικών προγραμ-
μάτων στα νεογνά, ο ΣΥ αποτελούσε τη συχνότερη αι-
τία πνευματικής υστέρησης που μπορεί να προληφθεί με 
έγκαιρη αντιμετώπιση (εικόνα 1).

Γενετική του συγγενούς υποθυρεοειδισμού
οι περισσότερες περιπτώσεις ΣΥ είναι σποραδικές, έχει 
όμως περιγραφεί και σημαντικός αριθμός οικογενών πε-
ριπτώσεων. Όσον αφορά την κληρονομικότητα, ο ΣΥ δεν 
παρουσιάζει μια τυπική Μεντέλεια κατανομή. η ιδιαιτερό-
τητα αυτή θεωρείται ότι οφείλεται στην ποικίλη διεισδυτι-
κότητα των μεταλλάξεων των σχετικών γονιδίων, στην επι-

γενετική, στην επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων ή 
συμβαμάτων κατά την κύηση και την αλληλεπίδραση πε-
ρισσότερων του ενός γονιδίου για την ανάπτυξη του φαι-
νοτύπου (πολυγονική κληρονομικότητα). Υπέρ του ση-
μαντικού ρόλου της γενετικής επίδρασης στην ανάπτυξη 
του ΣΥ είναι η αυξημένη επίπτωση της νόσου σε συγγε-
νείς πασχόντων και η συχνή συνύπαρξη διαταραχών σε δι-
δύμους2. η περιπλοκότητα της γενετικής του ΣΥ αναδύε-
ται και από τις εξής παρατηρήσεις: (α) η δυσγενεσία είναι 
συχνότερη στα θήλεα, (β) συγγενείς με τις ίδιες γενετικές 
βλάβες σε συγκεκριμένα γονίδια είναι δυνατόν να διαφέ-
ρουν σημαντικά ως προς τον φαινότυπο και (γ) ότι συχνά 
σε μονοωογενείς διδύμους το ένα παιδί παρουσιάζει δυ-
σγενεσία του θυρεοειδούς και το άλλο απόλυτα φυσιολο-
γικό θυρεοειδή2-6. δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε ότι πολ-
λά γενετικά σύνδρομα παρουσιάζουν συχνά ΣΥ. 

Εικόνα 1: Βρέφος 3 μηνών με σοβαρό συγγενή υποθυρεοειδισμό. 
Το παιδί γεννήθηκε τη δεκαετία του ’70 πριν από την εφαρμογή 
του ανιχνευτικού προγράμματος για τον ΣΥ και παρέμεινε 
αδιάγνωστο και χωρίς να λάβει αγωγή έως την ηλικία των 3 
μηνών. Εμφανή είναι τα σημεία κρετινισμού με το οιδηματώδες 
και ανέκφραστο πρόσωπο, τη μεγάλη προέχουσα γλώσσα, 
την καθίζηση της ρίζας της ρινός, τα οιδηματώδη βλέφαρα, 
τη χαμηλή πρόσφυση των τριχών στο μέτωπο του οποίου το 
δέρμα παρουσιάζει έντονη ρυτίδωση, τον βραχύ λαιμό και τους 
υπερκλείδιους βόθρους πλήρους από μυξοιδηματικό ιστό (αρχείο 
καθ. Δάκου-Βουτετάκη).
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Τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί πολύ μεγάλη 
πρόοδος στη συσχέτιση συγκεκριμένων γονιδίων με την 
αιτιοπαθογένεια του ΣΥ2,3. Έως τώρα, η δυσγενεσία του 
θυρεοειδούς έχει συσχετιστεί με μεταλλάξεις σε 5 μετα-
γραφικούς παράγοντες: 1) PAX8, (Paired box gene 8), ο 
οποίος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική δια-
φοροποίηση των θυρεοειδικών κυττάρων7. Μεταλλάξεις 
του PAX8 παρατηρούνται σε ~1% των ασθενών με ΣΥ. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένους ασθενείς παρατη-
ρείται και αγενεσία νεφρού. 2) νκΧ2-1 (TTF1), ο οποίος 
εκφράζεται στα θυρεοειδικά κύτταρα, στα κύτταρα του 
πνεύμονος και τον υποθάλαμο. Σε ετερόζυγες μεταλ-
λάξεις του NKX2-1 παρατηρείται το Brain, Lung, Thyroid 
Syndrome, το οποίο χαρακτηρίζεται από καλοήθη χο-
ρεία, πνευμονοπάθεια και ΣΥ8. 3) foXe1 (TTF2), ο οποί-
ος εκφράζεται σε μία ποικιλία ιστών: Στον αναπτυσσό-
μενο θυρεοειδή, στην υπερώα, στον θύλακο του Rathke 
(από τον οποίο προέρχεται η υπόφυση), στον φάρυγγα 
και τους θυλάκους των τριχών. οι ασθενείς με μεταλλά-
ξεις του FOXe1 παρουσιάζουν το σύνδρομο Bamforth-
Lazarus, το οποίο περιλαμβάνει ΣΥ, λυκόστομα και διατα-
ραχές των τριχών9. Επίσης διαφοροποιήσεις στον αριθμό 
των αλανινών (alanine tract) του FOXe1 έχουν ενοχοποι-
ηθεί για επιρρέπεια στον ΣΥ. 4) νκΧ2-5, ο οποίος εκφρά-
ζεται κατά την οργανογένεση του θυρεοειδούς και της 
καρδιάς. Το 2006 ανακοινώθηκε μετάλλαξη στο συγκε-
κριμένο γονίδιο σε 3 ασθενείς με σοβαρή δυσγενεσία του 
θυρεοειδούς10. Εν τούτοις μεταγενέστερες ερευνητικές 
προσπάθειες δεν επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα αυτά. 
5) Tshr (Thyroid Stimulating Hormone Receptor), με-
ταλλάξεις του οποίου αποτελούν το συχνότερο αίτιο ΣΥ 
(~4,3%) και προκαλούν αντίσταση στη δράση της TSH11. 

Επιπρόσθετα, έχουν ανευρεθεί μεταλλάξεις σε 7 γονί-
δια τα οποία σχετίζονται με τη σύνθεση θυρεοειδικών 
ορμονών (δυσορμονογένεση) και συνοδεύονται συ-
χνά από βρογχοκήλη. Όλες αυτές οι μεταλλάξεις, πλην 
της DuOX2, μεταβιβάζονται με υπολειπόμενο σωματικό 
χαρακτήρα και αναφέρονται παρακάτω: 1) Nis (SLC5A5), 
ο οποίος αποτελεί συν-μεταφορέα νατρίου-ιωδίου και η 
μετάλλαξή του αποτελεί σπάνιο αίτιο ΣΥ που προκαλεί-
ται από αδυναμία εισόδου του ιωδίου στα κύτταρα του 
θυρεοειδούς12. 2) Pendrin (SLC26A4), ο οποίος αποτελεί 
μεταφορέα ιωδίου στον θυρεοειδή, στο έσω ους και στα 
νεφρά. Το σύνδρομο Pendred χαρακτηρίζεται από οικο-
γενή κώφωση και υποθυρεοειδισμό13. 3) TPo (θυρεοει-

δική υπεροξειδάση), μεταλλάξεις της οποίας αποτελούν 
συχνή αιτία δυσορμονογένεσης και οδηγούν συνήθως 
σε σοβαρό ΣΥ14. 4) duoX2 και duoXA2, οι οποίες είναι 
οξειδάσες υπεύθυνες για την παραγωγή η2ο2, μεταλλά-
ξεις των οποίων προκαλούν ήπιο έως μέτριο ΣΥ, ο οποί-
ος μπορεί και να μην είναι μόνιμος15,16. 5) τg (θυρεοσφαι-
ρίνη), μεταλλάξεις της οποίας οδηγούν σε σοβαρό ΣΥ με 
βρογχοκήλη ήδη από τη γέννηση17. 6) iyd (iodotyrosine 
deiodinase, DeHAL1), μεταλλάξεις της οποίας προκαλούν 
διαταραχή στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 
του ιωδίου18. 

Με βάση ερευνητικά δεδομένα ομάδας 102 ασθενών 
από την ιαπωνία (εκ των οποίων 86% είχαν δυσγενεσία 
και 14% δυσορμονογένεση) στους οποίους διερευνήθη-
καν και τα 12 γονίδια τα οποία συσχετίζονται με τον ΣΥ19,20, 
το γενετικό αίτιο αποκαλύφθηκε μόνο στο 9% των περι-
πτώσεων δυσγενεσίας (PAX8 και συχνότερα ο TSHR) και 
στο 93% των περιπτώσεων δυσορμονογένεσης (DuOX2, 
Tg και TPO). η αιτιολογική συσχέτιση του ΣΥ με μεταλλά-
ξεις γονιδίων συνιστάται, σύμφωνα με τις επίσημες πα-
νευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες21, προκειμένου να 
διευκολυνθούν η χορήγηση γενετικών συμβουλών και η 
αποκάλυψη νέων σχετικών γονιδίων. Συνεπώς, σε κάθε 
περίπτωση, οι ασθενείς με ΣΥ (και ειδικά τα παιδιά με σο-
βαρό ΣΥ με βάση τις αρχικές τιμές των FT4 και TSH, δυ-
σγενεσία του θυρεοειδούς, συνυπάρχουσες παθολογίες 
όπως κώφωση, αγενεσία νεφρού, ανωμαλίες τριχών και 
οικογενής κατανομή) πρέπει να υποβάλλονται σε γενετι-
κό έλεγχο. ο έλεγχος των γονιδίων τα οποία έχουν ενο-
χοποιηθεί ότι σχετίζονται με το ςυ πραγματοποιείται 
στο ιυΠ στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος χω-
ρίς οικονομική επιβάρυνση.

εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού  
ελέγχου νεογνών για το ςυ 
Το Εθνικό πρόγραμμα προληπτικού Ελέγχου νεογνών 
(ΕππΕν) για το ΣΥ πραγματοποιείται στην Ελλάδα κατ’ 
αποκλειστικότητα από τη διεύθυνση Βιοχημικών Εργα-
στηρίων του ινστιτούτου Υγείας του παιδιού (ιΥπ). η ανί-
χνευση βασίζεται στη μέτρηση της TSH σε σταγόνες απο-
ξηραμένου αίματος στις γνωστές κάρτες Guthrie, που 
λαμβάνονται υποχρεωτικά κατά την 3η-5η μέρα ζωής από 
όλα τα νεογνά τα οποία γεννιούνται στη χώρα μας. Στα 
35 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχουν ελεγχθεί 
άνω των 3.500.000 νεογνών, αναδεικνύοντας ~200 νέες 
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περιπτώσεις παιδιών με ΣΥ τον χρόνο. ο ρόλος του ιΥπ 
δεν περιορίζεται μόνο στη διάγνωση, αλλά σε συνεργασία 
με την Α’ παιδιατρική Κλινική του πανεπιστημίου Αθηνών 
(επιστημονική υπεύθυνη Αν. καθ. Χ. Κανακά-Gantenbein) 
επεκτείνεται τόσο στη θεραπευτική αντιμετώπιση (χορή-
γηση αγωγής υποκατάστασης, LΤ4) όσο και στη μακρο-
χρόνια παρακολούθηση ~50% των παιδιών με ΣΥ. Στο ιΥπ 
υπάρχουν σήμερα λεπτομερή στοιχεία μακροχρόνιας πα-
ρακολούθησης ~2.700 παιδιών με ΣΥ. η λειτουργία ενός 
κέντρου, όπως το ιΥπ, το οποίο πραγματοποιεί και συ-
ντονίζει τον νεογνικό ανιχνευτικό έλεγχο στο 100% του 
πληθυσμού και στη συνέχεια τη μακροχρόνια παρακο-
λούθηση σε ~50% των παιδιών με ΣΥ αποτελεί μοναδική 
περίπτωση παγκοσμίως. 

ή σημασία των ανιχνευτικών ορίων της Tsh  
και η απόφαση για έναρξη αγωγής με lT4
θα πρέπει να υπογραμμίσουμε εξ αρχής ότι στο πλαίσιο 
του ανιχνευτικού ελέγχου για τον ΣΥ στη χώρα μας προσ-
διορίζονται τα επίπεδα της TSH και συνεπώς αποκαλύπτο-
νται μόνο οι περιπτώσεις πρωτοπαθούς ΣΥ στις οποίες 
η TSH είναι αυξημένη. για την ανίχνευση των περιπτώ-
σεων κεντρικού υποθυρεοειδισμού η διάγνωση βασίζε-
ται στη μέτρηση των ίδιων των θυρεοειδικών ορμονών, 
διότι η TSH είναι φυσιολογική ή μειωμένη22. η μέτρηση 
των θυρεοειδικών ορμονών δεν περιλαμβάνεται σε αρ-
κετά νεογνικά ανιχνευτικά προγράμματα διεθνώς, μετα-
ξύ των οποίων και στο ελληνικό πρόγραμμα. ςυνεπώς οι 
παιδίατροι πρέπει να παραμένουν ευαισθητοποιημέ-
νοι και να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα κλινικά σημεία 
υποθυρεοειδισμού και, όταν εγείρεται υποψία, να μην 
εφησυχάζουν λόγω της ύπαρξης μίας φυσιολογικής 
κάρτας Guthrie (εικόνα 1). Στο σημείο αυτό είναι πολύ 
σημαντικό να τονίσουμε ότι υποψιαζόμαστε δευτεροπα-
θή (κεντρικό) υποθυρεοειδισμό όχι μόνο στις περιπτώ-
σεις στις οποίες η τιμή της TSH είναι χαμηλή, αλλά και όταν 
η TSH είναι ελαφρώς αυξημένη, δυσανάλογα, όμως, σε 
σχέση με τη χαμηλή FT4 (δηλαδή, είναι δυνατόν η τιμή της 
TSH να ανευρεθεί αρχικά και άνω του ορίου των 5 mu/L).

Τα όρια πάνω από τα οποία η τιμή της TSH σε σταγό-
να αποξηραμένου αίματος στην κάρτα Guthrie θεωρεί-
ται παθολογική (cut off limit) δεν είναι καθορισμένα με 
ομοιόμορφο τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο (δηλαδή, βά-
σει κατευθυντήριων οδηγιών) και συνεπώς διαφέρουν 
-και μάλιστα σημαντικά- μεταξύ των διάφορων ανιχνευ-

τικών προγραμμάτων ΣΥ23. οι βασικότεροι λόγοι της δι-
αφοροποίησης αυτής είναι δύο: α) η μείωση του ανιχνευ-
τικού ορίου αυξάνει τον αριθμό των νεογνών στα οποία 
χρειάζεται επανέλεγχος και β) τα υπάρχοντα επιστημονι-
κά στοιχεία ως προς την επίπτωση που μπορεί να έχει ο 
ήπιος ή υποκλινικός υποθυρεοειδισμός στην ψυχοκινη-
τική εξέλιξη των παιδιών αλλά και στην ανάπτυξη παθο-
λογίας δεν θεωρούνται επαρκή ώστε να επιβάλουν υπο-
χρεωτικά την ανίχνευσή τους.

ςτη χώρα μας έχει επιλεγεί και ισχύει ένα από τα χα-
μηλότερα παγκοσμίως ανιχνευτικά όρια Tsh, δηλα-
δή 8 mu/l. Όπως αποδεικνύεται, η χώρα μας έχει τη με-
γαλύτερη συχνότητα παιδιών με ΣΥ στην Ευρώπη (1:570 
γεννήσεις), όμως αυτό δεν οφείλεται στο σχετικά χαμη-
λό όριο της TSH, μια και χώρες με ανάλογα όρια έχουν 
μικρότερη συχνότητα23. Πρέπει, επίσης, να υπογραμ-
μίσουμε ότι μία τιμή Tsh στην κάρτα Guthrie υψηλό-
τερη από το ανιχνευτικό όριο δεν σημαίνει ότι το παι-
δί θα λάβει οπωσδήποτε αγωγή, αλλά απλώς ότι το 
παιδί εισάγεται σε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης 
(monitoring). Το 2014 η αρχική κάρτα Guthrie ανέδει-
ξε παθολογικό αποτέλεσμα σε ~2% των παιδιών και εξ 
αυτών έναρξη αγωγής πραγματοποιήθηκε τελικά σε 
~1:10 παιδιά που εισήλθαν στο πρόγραμμα παρακο-
λούθησης του ςυ. 

η μεθοδολογία παρακολούθησης και η ταχύτητα με την 
οποία ενεργούμε τόσο ως προς την επιβεβαίωση της τι-
μής στην Guthrie όσο και ως προς την έναρξη αγωγής 
εξαρτώνται, όπως είναι φυσικό, από το ύψος της αρχικής 
TSH και παρουσιάζεται αναλυτικά στο Διάγραμμα 1. Επι-
γραμματικά, στα παιδιά με τιμή TSH στην αρχική κάρτα 
Guthrie 8-15 mu/L ζητείται να σταλεί ή να προσκομισθεί 
μία επαναληπτική κάρτα Guthrie, ενώ στα παιδιά με ΤSH > 
15 mu/L πραγματοποιείται τηλεφωνική ενημέρωση από 
εξειδικευμένο προσωπικό και ζητείται η μέτρηση των 
FT4 και ΤSH σε δείγμα αίματος. Σε περιπτώσεις παιδιών 
με TSH στην αρχική κάρτα Guthrie > 40 mu/L ακολουθεί-
ται η τακτική του υπερ-επείγοντος και ζητείται τηλεφωνι-
κά είτε η άμεση μέτρηση FT4 και ΤSH και η συμβουλή παι-
δοενδοκρινολόγου είτε, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω, 
π.χ., διαμονής σε νησί, δίδονται οδηγίες για άμεση έναρξη 
θεραπείας υποκατάστασης με λεβοθυροξίνη μέσω ενη-
μέρωσης του παιδιάτρου στον τόπο διαμονής (για να δο-
θούν σωστά οι οδηγίες), ενώ η μέτρηση FT4 και ΤSH στο 
αίμα και η επίσκεψη σε παιδοενδοκρινολόγο πραγματο-



133

Α΄ παιδιατρική Κλινική πανεπιστημίου Αθήνων 
Δελτίο

τομοσ 66, τευχοσ 2, 2016

ποιούνται σε δεύτερο χρόνο. οι κανόνες αυτοί διαφορο-
ποιούνται, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, όταν πρόκει-
ται για πρόωρα νεογνά.

Στόχος του ελληνικού ανιχνευτικού προγράμματος εί-
ναι να εξασφαλισθεί ότι παιδιά με ΣΥ δεν θα διαφύγουν 
της διαγνώσεως και ότι όσα παιδιά τελικώς χρειασθεί να 
λάβουν αγωγή με λεβοθυροξίνη να υπόκεινται σε τακτική 
παρακολούθηση των επιπέδων των θυρεοειδικών ορμο-
νών, ώστε η δοσολογία να είναι η ενδεδειγμένη. Με βάση 
τις αρχές αυτές, τα ανιχνευτικά όρια της TSH για τη χώρα 
μας ήταν πάντοτε από τα χαμηλότερα διεθνώς. Κατά την 
έναρξη του προγράμματος, το 1980, το όριο της TSH ήταν 
35 mu/L και μειώθηκε σταδιακά έως και τα 6 mu/L (για 
ιστορικά δεδομένα βλέπε Διάγραμμα 2). Είναι σημαντι-

κό στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι τα όρια της 
TSH ≤10 mu/L ισχύουν από το 2000 και η επιλογή αυτή 
οφείλεται σε σχετική επιστημονική μελέτη, η οποία απέ-
δειξε τη χρησιμότητα και τη σημασία του χαμηλού ανι-
χνευτικού ορίου. Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι η χρή-
ση υψηλότερων ορίων δεν θα αναγνώριζε σημαντικό 
αριθμό περιπτώσεων με μόνιμο ΣΥ24. Στο σχετικό, μάλι-
στα, editorial25 του journal of Clinical endocrinology and 
Metabolism εγείρεται το ερώτημα γενικότερης αναθεώ-
ρησης των ορίων της TSH. η τακτική των χαμηλότερων 
ορίων της TSH προφανώς οδηγεί στον επανέλεγχο μεγά-
λου αριθμού νεογνών και συνεπώς αυξάνει τον φόρτο ερ-
γασίας στη διεύθυνση Βιοχημικών Εργαστηρίων του ιΥπ 
και την Α’ παιδιατρική Κλινική. η έλλειψη αδιάσειστων 

Διάγραμμα 1: Αλγόριθμοι διαχείρισης των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών για 
τον ΣΥ. Αλγόριθμος Α: Ως προς την αρχική κάρτα Guthrie η τιμή TSH < 8mU/L θεωρείται φυσιολογική, η τιμή TSH 8-15 mU/L θεωρείται 
αμφίβολή και ζητείται να σταλεί ή να προσκομιστεί  επαναληπτική κάρτα Guthrie. Η μέτρηση στην επαναληπτική κάρτα Guthrie μπορεί 
να θεωρηθεί φυσιολογική ή παθολογική. Η τιμή ΤSH > 15 mU/L θεωρείται παθολογική, πραγματοποιείται τηλεφωνική ενημέρωση της 
οικογένειας από εξειδικευμένο προσωπικό και ζητείται η μέτρηση των FT4 και ΤSH σε δείγμα αίματος. Αλγόριθμος Β: Σε περίπτωση 
παθολογικού δείγματος σε κάρτα Guthrie (αρχική ή επαναληπτική) γίνεται πάντοτε επιβεβαίωση του παθολογικού αποτελέσματος σε 
δείγμα αίματος. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της FT4 και της TSH στο αίμα, μπορεί το παιδί να θεωρηθεί φυσιολογικό, να ζητηθεί νέο δείγμα 
αίματος ή να θεωρηθεί παθολογικό και να γίνει έναρξη αγωγής με LT4. Ειδικά σε περιπτώσεις παιδιών με TSH στην αρχική κάρτα Gu-
thrie > 40 mU/L ακολουθείται η τακτική του υπερ-επείγοντος και ζητείται τηλεφωνικά είτε η άμεση μέτρηση FT4 και ΤSH και η συμβουλή 
παιδοενδοκρινολόγου είτε εάν αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω, π.χ., διαμονής σε νησί, δίδονται οδηγίες για άμεση έναρξη θεραπείας 
υποκατάστασης με λεβοθυροξίνη, ενώ η μέτρηση FT4 και ΤSH στο αίμα και η επίσκεψη σε παιδοενδοκρινολόγο πραγματοποιούνται 
σε δεύτερο χρόνο. Οι κανόνες αυτοί διαφοροποιούνται όταν πρόκειται για πρόωρα νεογνά (βλέπε σχετικό κεφάλαιο).
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στοιχείων (ειδικά ως προς την ψυχοκινητική εξέλιξη), τα 
οποία να δικαιολογούν αυτήν μας την τακτική, οφείλεται 
στο γεγονός ότι κέντρα του εξωτερικού τα οποία διατη-
ρούν πολύ υψηλότερα ανιχνευτικά όρια (15-20 miu/ml) 
δεν έχουν πραγματοποιήσει μακροχρόνιες μελέτες των 
παιδιών τα οποία είχαν τιμή TSH κάτω από το ανιχνευτικό 
όριο των συγκεκριμένων κέντρων, ώστε να αποδειχθεί η 
ασφάλεια της επιλογής τους. Είναι εύλογο ότι η πραγμα-
τοποίηση σχετικών μελετών στη χώρα μας προσκρούει 
σε ένα σαφές ηθικό δίλημμα: Μια τέτοια έρευνα θα επέ-
βαλε τη «στέρηση» της αγωγής σε παιδιά τα οποία θεω-
ρείται ότι τη δικαιούνται, ώστε να μπορέσουμε στη συ-
νέχεια να τα παρακολουθήσουμε μακροχρονίως και να 
καταγράψουμε τις διαφορές σε σχέση με παιδιά που έλα-
βαν αγωγή με θυροξίνη. 

η χρήση χαμηλών ανιχνευτικών ορίων σε μια προσπά-
θεια για αποκάλυψη (και διόρθωση) ήπιων αποκλίσεων 
της TSH στα νεογνά υποστηρίζεται από πρόσφατα βιβλι-
ογραφικά δεδομένα: πρώτον, φαίνεται ότι η ήπια αύξη-
ση της TSH σε νεογνά σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα 
για ανάπτυξη υποκλινικού υποθυρεοειδισμού στην παι-
δική ηλικία26.δεύτερον, υπάρχοντα δεδομένα συσχετί-

ζουν τις αυξημένες τιμές TSH σε παιδιά με υποκλινικό 
υποθυρεοειδισμό, με διαφοροποιήσεις σε αιματολογικές 
παραμέτρους και στο πάχος του μέσου χιτώνα των καρω-
τίδων, ευρήματα τα οποία συνδέονται με αυξημένο καρ-
διαγγειακό κίνδυνο27. Είναι γνωστό εξάλλου ότι ο υποκλι-
νικός υποθυρεοειδισμός στους ενηλίκους σχετίζεται με 
την ανάπτυξη μεταβολικού συνδρόμου28. Σημαντικό εί-
ναι ότι πρόσφατα στοιχεία από τη μακροχρόνια παρακο-
λούθηση των παιδιών με ΣΥ από το ιΥπ και την Α’ παιδια-
τρική Κλινική αποκάλυψαν ότι ακόμα και οι θεωρούμενες 
ως πολύ ήπιες μορφές υποθυρεοειδισμού (TSH στην αρχι-
κή Guthrie 6-10 miu/ml) σε σημαντικό ποσοστό αποδει-
κνύονται μόνιμες μορφές υποθυρεοειδισμού, οι οποίες 
χρήζουν αγωγής διά βίου29. Είναι προφανές ότι τα παι-
διά αυτά εάν δεν ίσχυαν τα χαμηλά ανιχνευτικά όρια της 
TSH δεν θα είχαν διαγνωσθεί εγκαίρως. για να αποσαφη-
νιστούν τα προφανή κλινικά διλήμματα χρειάζονται με-
λέτες οι οποίες να σχετίζουν τον ήπιο υποθυρεοειδισμό 
σε βρέφη ή τον υποκλινικό υποθυρεοειδισμό στα παιδιά 
με την ψυχοκινητική εξέλιξη, τις γνωσιακές λειτουργίες 
και τη συμπεριφορά, αλλά και μελέτες υγιών νεογνών οι 
οποίες να αποτυπώνουν με ακρίβεια τo φυσιολογικό εύ-

Διάγραμμα 2: Ο αριθμός των γεννήσεων στις οποίες αντιστοιχεί ένα παιδί με ΣΥ (συχνότητα) στην Ελλάδα από την έναρξη του Εθνικού 
Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών για το ΣΥ -το 1980- έως και το 2014. Τα ισχύοντα κατ’ έτος όρια για την TSH (cut off limi-
ts) αναγράφονται στο άνω τμήμα του διαγράμματος. Όταν το ανιχνευτικό όριο της TSH ήταν 35 mU/L η συχνότητα του ΣΥ ήταν ~1:3.500 
γεννήσεις, ενώ όταν ήταν 6 mU/L ήταν 1:435 γεννήσεις. Με το όριο των 8 mU/L, το οποίο ισχύει σήμερα, η συχνότητα του ΣΥ είναι 1:570 
γεννήσεις. Διευκρινίζεται ότι (α) η ιδιαίτερα χαμηλή επίπτωση το 1980 (~1:8.000) οφείλεται στο γεγονός ότι για κάποιους μήνες ίσχυσαν 
υψηλότερα όρια, αλλά και στο γεγονός ότι στο πρόγραμμα συμμετείχαν μόνο παιδιά τα οποία γεννήθηκαν στην Αττική και (β) ότι κατά 
τα 35 χρόνια εφαρμογής του ανιχνευτικού προγράμματος οι μέθοδοι προσδιορισμού της TSH διαφοροποιήθηκαν.
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ρος των τιμών της TSH σε σχέση με την ημέρα ζωής30. 
η τακτική η οποία ακολουθείται από το ιΥπ και προ-

τείνεται για την παρακολούθηση των παιδιών τα οποία 
αναγνωρίζονται με το ανιχνευτικό πρόγραμμα του ΣΥ έχει 
ως γνώμονα την ασφάλεια του νεογνού και ως στόχο την 
εξασφάλιση της ομαλής ψυχοκινητικής εξέλιξής του. Στο 
πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι επιβάλλεται η χορήγηση αγω-
γής με LT4 για επίτευξη φυσιολογικών τιμών της TSH ακό-
μα και σε ήπιες περιπτώσεις, διακινδυνεύοντας στο μέλ-
λον σε κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές η επιλογή αυτή 
να αποδειχθεί υπερβολική. Σε όλους τους ασθενείς, η επι-
λογή της αρχικής δόσης και η μετέπειτα παρακολούθηση 
και οι αναπροσαρμογές της πρέπει να εξασφαλίζουν τόσο 
την επάρκεια όσο και την αποφυγή της υπερδοσολογίας. 
Με τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα, η αποφυγή της 
προσπάθειας ανεύρεσης των ήπιων μορφών υποθυρεο-
ειδισμού (επιλέγοντας υψηλότερα ανιχνευτικά όρια) και 
η μη χορήγηση αγωγής στις ήπιες μορφές υποθυρεοειδι-
σμού (και υπερθυρεοτροπιναιμίας) σε νεογνά και βρέφη 
δεν έχει αποδειχθεί ότι αφήνουν ανεπηρέαστη την ψυ-
χοκινητική εξέλιξη των παιδιών. Ελλείψει ανάλογων επι-
στημονικών στοιχείων είναι προτιμότερη η απλή ιεροτε-
λεστία της πρωινής χορήγησης της θυροξίνης από τον 
κίνδυνο να αδικηθεί κάποιο από αυτά τα παιδιά.

Προβλήματα κατά την εφαρμογή του ανιχνευτικού 
προγράμματος για τον ςυ
Το σοβαρότερο πρακτικό πρόβλημα το οποίο αντιμετω-
πίζει το ανιχνευτικό πρόγραμμα για τον ΣΥ είναι η απο-
στολή καρτών Guthrie στις οποίες το δείγμα δεν έχει 
ληφθεί από τα μαιευτήρια με τον ενδεδειγμένο τρόπο 
(«κακές σταγόνες») και συνεπώς δεν είναι δυνατή η μέ-
τρηση. Το πρόβλημα έχει μειωθεί χάρη στη συνεχή υπεν-
θύμιση του ορθού τρόπου λήψης, αλλά παραμένει ση-
μαντικό. οι κάρτες Guthrie στις οποίες δεν είναι εφικτή η 
μέτρηση της TSH αποτελούν το 1,2% του συνόλου (1.100 
για το 2014). Στις περιπτώσεις αυτές αποστέλλεται γράμ-
μα στην οικογένεια και ζητείται η αποστολή νέου δείγμα-
τος, με αποτέλεσμα η μέτρηση της TSH να καθυστερεί. 
Αν λάβουμε υπόψη τη συχνότητα του υποθυρεοειδισμού, 
αυτό σημαίνει ότι σε κάποια παιδιά θα καθυστερήσει η 
διάγνωση από αίτιο το οποίο θα μπορούσε να αποφευ-
χθεί. Ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα είναι η μη ανταπόκρι-
ση των γονέων στην επιστολή του ιΥπ ή (λιγότερα συχνά) 
στην τηλεφωνική επικοινωνία. To 2014 ~18% των οικογε-

νειών από τις οποίες χρειαζόταν επαναληπτική αιμοληψία 
δεν ανταποκρίθηκαν. Ένα από τα κύρια αίτια μη ανταπό-
κρισης ήταν και πάλι ένα λάθος το οποίο συμβαίνει στα 
μαιευτήρια, δηλαδή η μη αναγραφή ή η λάθος αναγρα-
φή του τηλεφώνου ή της διεύθυνσης κατοικίας στην κάρ-
τα Guthrie. Άλλα αίτια μη ανταπόκρισης είναι η αμέλεια 
των γονέων, η άρνηση να ανταποκριθούν, η μη κατανόη-
ση των ελληνικών, αλλά και η διαβεβαίωση από τον παι-
δίατρο ότι «το θέμα αφορά την έλλειψη G6PD, η οποία εί-
ναι άνευ σημασίας» (στοιχεία από τον ψυχολόγο του ιΥπ  
Κώστα ιακώβου). 

ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες  
από την european society for Paediatric 
endocrinology (esPe)
Για τα αποτελέσματα της Tsh στην κάρτα Guthrie 
ισχύουν τα εξής: η λήψη της κάρτας Guthrie για τον έλεγ-
χο του ΣΥ ιδανικά πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ 48 
και 72 ωρών ζωής του νεογνού και δεν πρέπει να ανα-
βάλλεται στις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει αρχίσει η 
σίτιση. η αυξημένη τιμή της TSH αποτελεί τον καλύτερο 
δείκτη πρωτοπαθούς υποθυρεοειδισμού. Εάν στην κάρ-
τα Guthrie (δηλαδή, σε ολικό αίμα) διαπιστωθεί τιμή TSH 
≥ 40 mu/L, συνιστάται η έναρξη αγωγής με LT4 αμέσως 
μόλις γίνει αιμοληψία για μέτρηση FT4 και TSH, εκτός εάν 
τα αποτελέσματα των εξετάσεων (τα οποία επιβεβαιώ-
νουν τη διάγνωση) μπορεί να είναι διαθέσιμα εντός λίγων 
ωρών. Εάν η τιμή της TSH στην κάρτα Guthrie είναι ≤ 40 
mu/L, τότε συνιστάται αναμονή των αποτελεσμάτων της 
αιμοληψίας για εύλογο χρονικό διάστημα. 

Για τα αποτελέσματα της fT4 και της Tsh στο αίμα 
ισχύουν τα εξής: για τιμή FT4 χαμηλότερη του φυσι-
ολογικού για την ηλικία γίνεται άμεσα έναρξη αγωγής 
με LT4. Εάν η TSH είναι ≥ 20 mu/L (ακόμα και με φυσι-
ολογική FT4) γίνεται, επίσης, άμεσα έναρξη αγωγής με 
LT4. Τέλος, σε περίπτωση TSH ≥ 6 mu/L-20 mu/L σε βρέ-
φος άνω των 21 ημερών, χωρίς προβλήματα υγείας εί-
ναι δυνατόν είτε να γίνει έναρξη αγωγής με LT4 (αναφέ-
ροντας στους γονείς την οριακή φύση κάποιων τιμών) 
είτε να γίνει επανάληψη των μετρήσεων σε δύο εβδομά-
δες - χρονική στιγμή κατά την οποία θα ληφθεί η από-
φαση για έναρξη ή μη της αγωγής με βάση τα αποτελέ-
σματα. Όπως είναι αντιληπτό το εύρος τιμών (από 6 έως 
20 mu/L) είναι ιδιαίτερα μεγάλο και συνεπώς η απόφα-
ση για έναρξη αγωγής εξατομικεύεται λαμβάνοντας υπ’ 
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όψιν τόσο τις τιμές FT4 και TSH όσο και άλλες παραμέ-
τρους που σχετίζονται με το νεογνό και την οικογένεια. 
Αν και δεν υπάρχει προς το παρόν διεθνής ομοφωνία30, 
πολλοί θεράποντες ιατροί (μεταξύ των οποίων και όσοι 
σχετίζονται με το ελληνικό ανιχνευτικό πρόγραμμα) θε-
ωρούν ότι πρέπει να επιλέγεται η τακτική της ασφάλειας, 
και συνήθως χορηγούν άμεσα αγωγή στις περιπτώσεις 
αυτές, ενώ η επαναληπτική αιμοληψία σε δύο εβδομά-
δες επιφυλάσσεται μόνο για τα πολύ οριακά αποτελέ-
σματα TSH, που συνδυάζονται με μια πολύ καλή FT4. γε-
νικά, η σοβαρότητα του ΣΥ κρίνεται με βάση είτε την 
αρχική τιμή της TSH (σοβαρός > 40 mu/L) είτε με βάση 
την αρχική τιμή της FT4 (σοβαρός < 5 pmol/L, μέτριος 
5-10 pmol/L, ήπιος 10-15 pmol/L) ή με βάση τα απει-
κονιστικά δεδομένα του θυρεοειδούς (σοβαρός π.χ. σε 
δυσγενεσία) ή με βάση την κλινική συμπτωματολογία. 

Στις περιπτώσεις σοβαρού ΣΥ, η έναρξη της αγωγής με 
LT4 πρέπει να γίνεται εντός των δύο πρώτων εβδομάδων 
ζωής ή αμέσως μόλις έχουμε τη διάγνωση του ΣΥ. ή αρχι-
κή δόση πρέπει να είναι 10-15 μg/kg την ημέρα, ανα-
λόγως της βαρύτητας του ςυ. Τα δισκία LT4 διαλύονται 
σε αποστειρωμένο νερό ή «water for injection» σε σύριγ-
γα των 2,5 ml και ακολούθως χορηγούνται ενδοπαρεια-
κά κάθε πρωί. η χορήγηση πρέπει να γίνεται δύο τουλά-
χιστον ώρες μετά το προηγούμενο γεύμα και μισή ώρα 
τουλάχιστον πριν από το επόμενο γεύμα. η απορρόφη-
ση της LT4 επηρεάζεται από τη χορήγηση σκευασμάτων 
σιδήρου και ασβεστίου, καθώς και από τη σόγια, συνε-
πώς αυτά μπορούν να χορηγούνται μετά την πάροδο 4-5 
ωρών. η LT4 φαίνεται, επίσης, να αυξάνει τη δραστικότη-
τα της χορηγούμενης βιταμίνης D στα βρέφη31.

Μετά την έναρξη αγωγής με LT4, η ανταπόκριση του 
ασθενούς παρακολουθείται στενά με μέτρηση FT4 και 
TSH σε τακτά χρονικά διαστήματα αναλόγως της ηλικί-
ας. Συγκεκριμένα, η πρώτη μέτρηση γίνεται σε 2 εβδο-
μάδες από την έναρξη της αγωγής και μετέπειτα ανά 2-3 
εβδομάδες έως την επίτευξη φυσιολογικών τιμών FT4 
και TSH. Ακολούθως, και έως τους 6 μήνες ζωής ο έλεγ-
χος γίνεται ανά μήνα, έως τους 12 μήνες ανά 2 μήνες, έως 
τα 3 έτη ανά 4 μήνες και μετέπειτα ανά 6μηνο. Το σχή-
μα αυτό είναι ενδεικτικό και φυσικά εξατομικεύεται. Σε 
περίπτωση που γίνει αλλαγή δόσης, τότε ο έλεγχος επα-
ναλαμβάνεται έπειτα από 2 μήνες. ςτόχος της αγωγής 
είναι η fτ4 να βρίσκεται στο ανώτερο ήμισυ του εύ-
ρους των φυσιολογικών τιμών για την ηλικία και η 

Tsh < 5 mu/l (και όχι < 0,05 mu/l). Κατά την παρα-
κολούθηση είναι, επίσης, σημαντική η διενέργεια υπε-
ρηχογραφήματος (u/s) του θυρεοειδούς συνήθως σε 
ηλικία 10-12 μηνών, ώστε να διευκολύνεται το έργο του 
απεικονιστή. Με τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώ-
νονται οι περιπτώσεις δυσγενεσίας του θυρεοειδούς, 
βρογχοκήλης κ.λπ. Υπογραμμίζεται η πολύ μεγάλη ση-
μασία της εμπειρίας και της εξειδίκευσης του ακτινολό-
γου στους παιδιατρικούς ασθενείς. To u/S είναι δυνατόν 
να πραγματοποιηθεί και στο νεογνό, μετά την αρχική 
μέτρηση FT4 και TSH, ώστε να υπάρχει άμεση αιτιολο-
γική διάγνωση (π.χ. απουσία θυρεοειδικού ιστού), αλλά 
και να διευκολύνει τις αποφάσεις σε περίπτωση οριακών 
αποτελεσμάτων της TSH (6-20 mu/L). 

ο ςυ διακρίνεται σε μόνιμο και παροδικό. πρέπει 
να τονιστεί ότι η πιθανότητα παροδικότητας του υπο-
θυρεοειδισμού δεν πρέπει να αποτρέπει τη χορήγηση 
αγωγής για όσο διάστημα χρειαστεί. Τα αρχικά αναπτυ-
ξιακά στάδια (και ιδιαίτερα κατά το πρώτο έτος ζωής) 
είναι καθοριστικά για τη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. 
ώς γνωστόν εντός των πρώτων 12 μηνών αυξάνεται ο 
όγκος του εγκεφάλου από το ~30% σε 70% του ενηλί-
κου και κορυφώνεται η δημιουργία εγκεφαλικών συ-
νάψεων, ενώ η μυελίνωση του κεντρικού νευρικού συ-
στήματος ολοκληρώνεται έως περίπου την ηλικία των 
36-40 μηνών32, 33. Με βάση, λοιπόν, τα δεδομένα αυτά, 
ειδικά κατά το πρώτο έτος ζωής είναι κρίσιμο να δια-
τηρούνται τα βέλτιστα επίπεδα θυρεοειδικών ορμο-
νών και συνεπώς δεν αναβάλλεται η χορήγηση αγωγής 
και δεν πραγματοποιούνται προσπάθειες διακοπής της 
αγωγής, εκτός εάν πραγματικά είναι σίγουρο ότι πρόκει-
ται για παροδικό υποθυρεοειδισμό που οφείλεται, π.χ., 
στη διαπλακουτνιακή μεταφορά αντιθυρεοειδικών αυ-
τοαντισωμάτων της μητέρας, λόγω ύπαρξης αυτοάνο-
σης θυρεοειδικής νόσου σε αυτήν. Από το 1ο έως το 3ο 
έτος ζωής είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να γί-
νει προσπάθεια σταδιακής μείωσης της αγωγής, όμως 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι προσπάθειες αυ-
τές επιφυλάσσονται για μετά την ηλικία των 3 ετών και 
πάντοτε σε παιδιά τα οποία θεωρείται ότι υπάρχει η πι-
θανότητα να αντεπεξέλθουν (π.χ., δεν γίνεται σε παιδιά 
με δυσγενεσία ή σε παιδιά στα οποία χρειάζεται συχνά 
αύξηση της χορηγούμενης δόσης). Στις περιπτώσεις στις 
οποίες κατά τη σταδιακή μείωση της δόσης η λειτουρ-
γία του άξονα υπόφυσης - θυρεοειδούς παραμένει φυ-
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σιολογική, οδηγούμαστε σε διακοπή της αγωγής και ο 
ΣΥ χαρακτηρίζεται ως παροδικός. ο έλεγχος του ασθε-
νούς δεν πρέπει να σταματά με τη διακοπή της αγωγής.

η παρακολούθηση των παιδιών με ΣΥ είναι μακροχρό-
νια και οφείλει να περιλαμβάνει συγκεκριμένο παρακλινι-
κό έλεγχο. Στα παιδιά με ΣΥ (και κυρίως σε όσα παρουσί-
ασαν κατά την διάγνωση είτε πολύ υψηλές τιμές TSH είτε 
χαμηλή FT4 ή δυσγενεσία του θυρεοειδούς) πρέπει να πα-
ρακολουθείται η ψυχοκινητική εξέλιξή τους από τη βρεφι-
κή ηλικία. ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε οποια-
δήποτε αναπτυξιακή καθυστέρηση και διαταραχή της 
προσοχής. η έγκαιρη διάγνωση χάρη στον νεογνικό ανι-
χνευτικό έλεγχο έχει εξαλείψει τις σοβαρές επιπτώσεις του 
ΣΥ: ποσοστό έως 27% των μη συνδρομικών παιδιών με 
ΣΥ κατέληγαν με iQ<70 προ της εφαρμογής του. παρ’ όλα 
αυτά, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, η «έγκαιρη» έναρξη 
αγωγής υποκατάστασης (την 9η-14η1 ημέρα ζωής) χάρη 
στον νεογνικό έλεγχο δεν είχε εξαλείψει το πρόβλημα, μια 
και τα παιδιά με ΣΥ συνέχιζαν να παρουσιάζουν ελαφρά 
μειωμένο iQ σε σχέση με κατάλληλους μάρτυρες κατά 
7-9 μονάδες1,34. Σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντή-
ριες οδηγίες, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με την 
υιοθέτηση υψηλότερων αρχικών δόσεων LT4. 

Στους ασθενείς με ΣΥ πρέπει, επίσης, να ελέγχονται η 
ακοή, η οπτική οξύτητα, καθώς και η ικανότητα επεξερ-
γασίας των εικόνων πριν να ξεκινήσουν το σχολείο. πρέ-
πει να τονίσουμε ότι τα παιδιά με ΣΥ παρουσιάζουν σε 
αυξημένη συχνότητα (σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό) 
καρδιολογικά προβλήματα, ανατομικές ανωμαλίες του 
ουροποιητικού και δυσμορφικά χαρακτηριστικά, όπως, 
π.χ., υπερωιοσχιστίες. οι σχετιζόμενες με τον ΣΥ παθολο-
γίες όπως και η συνύπαρξη συνδρομικών χαρακτηριστι-
κών πρέπει να αναζητούνται με επιμέλεια (καρδιολογική 
εκτίμηση, υπερηχογράφημα νεφρών – ουρητήρων - κύ-
στης κ.λπ.) τόσο στο πλαίσιο της βέλτιστης παρακολούθη-
ση του ασθενούς όσο και γιατί παραπέμπουν σε συγκεκρι-
μένες γενετικές μεταλλάξεις, όπως αναλύθηκε παραπάνω. 
Υπογραμμίζεται ότι με τον ήπιο ΣΥ σχετίζονται ο ψευδο-υ-
ποπαραθυρεοειδισμός, το σύνδρομο Pendred και το σύν-
δρομο Down.

Έλεγχος για ςυ νεογνών λόγω ειδικών συνθηκών
Επανάληψη του ανιχνευτικού ελέγχου για ΣΥ είτε με τη 
λήψη 2ης κάρτας Guthrie είτε με αιμοληψία πρέπει να 
πραγματοποιείται σε πρόωρα νεογνά (<37 εβδομάδων 

κύησης), σε νεογνά χαμηλού (LBW) ή πολύ χαμηλού 
(VLBW) βάρους γέννησης, σε νεογνά τα οποία εμφάνισαν 
κάποια παθολογία (π.χ. λοίμωξη) κατά τη λήψη του αρχι-
κού ελέγχου, σε νεογνά τα οποία εισήχθησαν για οποιο-
δήποτε λόγο σε νεογνική Μονάδα, σε περιπτώσεις στις 
οποίες η λήψη δείγματος για το ανιχνευτικό πρόγραμμα 
έγινε στο πρώτο 24ωρο ζωής, καθώς και σε περιπτώσεις 
πολύδυμων κυήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η μέτρηση 
θα πρέπει να επαναλαμβάνεται οπωσδήποτε στις 2 εβδο-
μάδες ζωής είτε 2 εβδομάδες μετά τη λήψη του πρώτου 
δείγματος είτε πριν από την έξοδο του παιδιού από τη 
Μονάδα. Σε νεογνά τα οποία παρουσιάζουν κλινικές εν-
δείξεις σχετιζόμενες με υποθυρεοειδισμό η μέτρηση θα 
πρέπει να γίνεται άμεσα. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώ-
σεις, η περαιτέρω αντιμετώπιση καθορίζεται βάσει των 
αποτελεσμάτων. 

Ειδική, επίσης, μνεία πρέπει να γίνει στα νεογνά μητέ-
ρων οι οποίες είτε λάμβαναν οποιαδήποτε αγωγή σχετιζό-
μενη με τον θυρεοειδή κατά τη διάρκεια της κύησης είτε η 
θυρεοειδική τους λειτουργία δεν ήταν φυσιολογική (ή δεν 
είχε ελεγχθεί) κατά τη διάρκεια της κύησης είτε έπασχαν 
από αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, όπως αναφέρθηκε ανω-
τέρω. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει στις 1-2 εβδομάδες 
ζωής να πραγματοποιούνται αιμοληψία και έλεγχος της 
θυρεοειδικής λειτουργίας του νεογνού. Τέλος, νεογνά με 
γνωστά σύνδρομα (όπως, π.χ., το σύνδρομα Down) ή συν-
δρομικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να επανελέγχονται, δι-
ότι μπορεί να αναπτύξουν αργότερα ΣΥ.

ςύνοψη
η χρήση σχετικά χαμηλών ορίων στο ανιχνευτικό πρό-
γραμμα για τον ΣΥ οδηγεί στη διάγνωση και ήπιων μορ-
φών ΣΥ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο παιδίατρος πρέπει 
να εφησυχάζει σε περίπτωση κλινικών ενδείξεων υποθυ-
ρεοειδισμού σε παιδιά με φυσιολογική Guthrie, που, όπως 
αναφέρθηκε, δεν διαγιγνώσκει τον κεντρικό υποθυρεοει-
δισμό. Επί του παρόντος υπάρχουν ενδείξεις ότι ο υποκλι-
νικός υποθυρεοειδισμός αυξάνει τη νοσηρότητα, όμως 
ακόμα δεν έχει αποδειχτεί αν τα οριακά (ή ηπίως) αυξη-
μένα επίπεδα ΤSH κατά τη βρεφική ηλικία (και πάνω από 
ποια τιμή) επηρεάζουν αρνητικά την ψυχοκινητική εξέλι-
ξη του παιδιού. παραμένει, όμως, αναμφισβήτητο ότι η 
βέλτιστη θυρεοειδική λειτουργία είναι απαραίτητη κατά 
τη βρεφική ηλικία, δηλαδή την κύρια περίοδο ωρίμανσης 
του ΚνΣ. Συνεπώς, με γνώμονα την ασφάλεια του παιδιού 
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και τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες έχει υιοθετη-
θεί στη χώρα μας ένα χαμηλό ανιχνευτικό όριο TSH στις 
κάρτες Guthrie (8 mu/L) και συστήνεται η έναρξη χορή-
γησης LT4 όχι μόνο στις σοβαρές και μετρίου βαθμού πε-
ριπτώσεις ΣΥ αλλά και στις ήπιες μορφές ΣΥ (και νεογνι-
κής υπερθυρεοτροπιναιμίας), δηλαδή στα νεογνά >21 
ημερών με TSH ≥6 mu/L ακόμα και με φυσιολογική FT4. 
οι σχετιζόμενες με τον ΣΥ παθολογίες πρέπει να αναζη-
τούνται με επιμέλεια από τον παιδίατρο, ενώ, επίσης, συ-
νιστάται ο γενετικός έλεγχος ειδικά στις περιπτώσεις σο-
βαρού ΣΥ, δυσγενεσίας του θυρεοειδούς και οικογενoύς 
κατανομής. 
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congenital hypothyroidism (cH) is defined as thy-
roid hormone deficiency present from birth. it con-
stitutes the most common preventable cause of 
psychomotor retardation. The necessity for early di-
agnosis and treatment initiation with Levothyrox-
ine (LT4) to prevent mental deficits led to the devel-
opment of screening programs for cH. The national 
neonatal screening Program for cH is conducted in 
Greece since 1980 exclusively by the biochemical 
Laboratories Division at the institute of child Health 
(icH) and is based on the measurement of TsH in 
Guthrie cards. screening is mandatory and applies 
to all newborns born in Greek maternity hospitals. 
no international consensus exists with respect to 
the definition of abnormal levels of TsH measured 
in Guthrie cards. in Greece, one of the lowest TsH 
limits worldwide is applied (8 mU/L) in order to en-
sure the detection and monitoring of even mild cH 
cases. Greece has the highest cH incidence in Eu-

rope (1:570 births with the currently used TsH cut-
off limit). According to the latest guidelines (EsPE, 
2014) for cH, treatment with LT4 should be initi-
ated immediately in neonates with a TsH value 
≥40mU/L in the Guthrie card, low FT4, and TsH ≥ 
20mU/L (even with normal FT4) in a blood sample, 
and is recommended in clinically normal infants 
older than 21 days of age with TsH 6-20mU/L. The 
recommended starting dose of LT4 has increased 
to 10-15 μg/kg and aims to achieve FT4 levels with-
in the upper half of the normal range in order to en-
sure optimal psychomotor development. Existence 
of cH-associated pathologies should be thorough-
ly investigated (psychomotor development, cardi-
ac assessment, ultrasonography of the urinary tract, 
hearing tests, etc). recently, mutations in specific 
genes have been associated with the pathogene-
sis of cH. Pertinent genetic testing is performed in 
the icH as part of a research program.
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με την παρούσα ανασκόπηση επιχειρείται η περι-
γραφή του ρόλου της μέτρησης οστικής πυκνότητας 
(οστική πυκνομετρία) στην αξιολόγηση της σκελετι-
κής υγείας των παιδιών. Δίδεται έμφαση στην απορ-
ροφησιομετρία με διπλή ενεργειακή δέσμη φωτο-
νίων (dual-energy X-ray absorptiometry, DXA), που 
αποτελεί τη δημοφιλέστερη μέθοδο. παρουσιά-
ζονται οι πρόσφατα αναθεωρημένες παιδιατρικές 
κατευθυντήριες οδηγίες του international society 
of clinical Densitometry (iscD), βάσει των οποίων 
προσδιορίζονται οι ενδείξεις, οι αντενδείξεις, ο τρό-
πος ερμηνείας των αποτελεσμάτων και οι ιδιαιτερό-
τητες των μετρήσεων στην παιδική ηλικία. Γίνεται 
σαφές ότι η οστική πυκνομετρία δεν αρκεί να θέσει 
διάγνωση οστεοπόρωσης σε ένα παιδί, αφού, εκτός 
από τη χαμηλή οστική πυκνότητα (διορθωμένη για 
το ύψος του παιδιού, όταν αυτό είναι χαμηλό), απαι-

τείται η συνύπαρξη πολλών, αυτόματων καταγμά-
των. συγκεκριμένα, αυτά πρέπει να είναι χαμηλής 
ενέργειας (δηλαδή, όχι μετατραυματικά), να αφο-
ρούν μεγάλα μακρά οστά (≥2 κατάγματα αν η ηλι-
κία είναι <10 ετών ή ≥3 κατάγματα σε οποιαδήποτε 
ηλικία <19 ετών) ή σπονδύλους. επίσης, τα αποτελέ-
σματα της οστικής πυκνομετρίας αξιολογούνται πά-
ντα σε συνδυασμό με τη συστηματική λήψη ιστο-
ρικού, την πλήρη κλινική εξέταση και τις βιοχημικές 
εξετάσεις αίματος και ούρων (μελέτη οστικού μετα-
βολισμού). τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά και στη 
μελέτη της σύστασης σώματος (body composition) 
με DXA, καθώς και στα -ερευνητικά κυρίως- εργαλεία 
στον τομέα των οστικών μεταβολικών διαταραχών 
στα παιδιά, δηλαδή στην περιφερική ποσοτική υπο-
λογιστική τομογραφία (pQcT) και την ποσοτική υπε-
ρηχοτομογραφία (QUs).

π
ερ

ιλ
Η

Ψ
Η

λεξεις ευρετήριου: οστεοπόρωση, κάταγμα, παιδιά



 142

Α  ́παιδιατρική Κλινική πανεπιστημίου Αθήνων
Δελτίο
τομοσ 66, τευχοσ 2, 2016

εισαγωγή
Στην παρούσα ανασκόπηση θα γίνει περιγραφή των εν-
δείξεων, των περιορισμών και των δυνατοτήτων της 
οστικής πυκνομετρίας στα παιδιά, καθώς και όλων των 
διαθέσιμων μεθόδων, με έμφαση στην απορροφησιομε-
τρία με διπλοενεργειακή δέσμη φωτονίων (Dual-energy 
X-ray Absorptiometry, DXA), η οποία είναι η πιο διαδεδο-
μένη μέθοδος στην κλινική πράξη. θα παρουσιαστούν οι 
πρόσφατα αναθεωρημένες (2013) κατευθυντήριες οδη-
γίες για τις προδιαγραφές και την ερμηνεία του παιδια-
τρικού DXA1, καθώς και για την αξιοποίησή του στα χρό-
νια νοσήματα των παιδιών2, όπως διατυπώνονται από το 
international Society of Clinical Densitometry (iSCD). 

h ανάγκη για μέτρηση οστικής πυκνότητας  
στα παιδιά
Με δεδομένη την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης 
για τα περισσότερα χρόνια νοσήματα της παιδικής ηλικί-
ας, και σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, 
το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας έχει στρα-
φεί τα τελευταία χρόνια στην εκτίμηση της σκελετικής 
υγείας των παιδιών. ο αναπτυσσόμενος σκελετός έχει 
μεγάλο αυξητικό δυναμικό και πλήττεται από νόσους 
και φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν δευτερο-
παθή οστεοπόρωση, ενώ είναι γνωστές και οι σπάνιες 
γενετικές διαταραχές που προκαλούν πρωτοπαθή οστε-
οπόρωση, όπως, π.χ., η ατελής οστεογένεση. 

παράλληλα, κατάγματα συμβαίνουν και σε υγιή παι-
διά, συχνότερα στην περίοδο πριν από την «αυξητική 
έκρηξη», δηλαδή γύρω στην ηλικία των 11 ετών στα κο-
ρίτσια και των 14 ετών στα αγόρια3. Είναι ανησυχητική 
η διαπίστωση ότι σε διάστημα σαράντα ετών καταγρά-
φεται αύξηση του αριθμού των καταγμάτων στα παιδιά 
κατά 35%-65%, αντανακλώντας ενδεχομένως την αλλα-
γή στον τρόπο ζωής. η καθιστική ζωή, η παρατεταμένη 
ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά και η αλ-
λαγή στις διαιτητικές συνήθειες, με αύξηση της κατανά-
λωσης τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε φωσφόρο 
εις βάρος της πρόσληψης γαλακτοκομικών, διαπιστώ-
νονται όλο και πιο συχνά, ιδίως στις προηγμένες χώρες4. 
Αρχικά τα κατάγματα αυτά είχαν αποδοθεί στην έντονη 
σωματική δραστηριότητα των παιδιών κατά την περίο-
δο αυτή, στη συνέχεια όμως διατυπώθηκε η άποψη ότι 
η μετάβαση στην εφηβεία συνδέεται με μια κατάσταση 
«προσωρινής» οστικής ευθραυστότητας, λόγω διακύ-

μανσης στον ρυθμό αύξησης της οστικής μάζας και των 
μεγάλων αλλαγών στις διαστάσεις των οστών. Με άλλα 
λόγια, κατά την περίοδο αυτή το οστό πρώτα επιμηκύ-
νεται και στη συνέχεια καθίσταται πιο πυκνό και ανθε-
κτικό στις μηχανικές φορτίσεις5 (εικόνα 1).

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η κορυφαία οστική μάζα 
επιτυγχάνεται την 3η δεκαετία της ζωής6, η διαφύλαξη 
της σκελετικής υγείας των παιδιών καθίσταται θεμελιώ-
δης, ώστε να αποτρέψει τη μετέπειτα εμφάνιση οστεο-
πενίας (T-score οστικής πυκνότητας μεταξύ -1 και -2,4 
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και στους άνδρες 
άνω των 50 ετών) ή οστεοπόρωσης (T-score οστικής 
πυκνότητας ≤ -2,5 στις ίδιες ηλικιακές κατηγορίες). Με 
άλλα λόγια, η εξασφάλιση καλής σκελετικής υγείας στη 
φάση ανάπτυξης του σκελετού θέτει τις προϋποθέσεις 
για καλύτερη ποιότητα ζωής αργότερα, χωρίς κατάγμα-
τα και οστικά άλγη.  

για όλους τους παραπάνω λόγους, η αναζήτηση της 
βέλτιστης μεθόδου αξιολόγησης της σκελετικής υγείας 
των παιδιών γίνεται με ζωηρό ενδιαφέρον παγκοσμί-
ως. η οστική πυκνομετρία, που εκτιμά την πυκνότητα 

Εικόνα 1: Ο μέγιστος ρυθμός αύξησης ύψους (peak height velo-
city, PHV) συμβαίνει νωρίτερα από τον μέγιστο ρυθμό αύξησης 
της οστικής μάζας (bone mineral content velocity, BMCV) και στα 
δύο φύλα8
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των οστών, παίζει κεντρικό ρόλο στη διάγνωση της συ-
χνότερης μεταβολικής διαταραχής των οστών, δηλαδή 
της οστεοπόρωσης, η οποία συσχετίζεται με μειωμέ-
νη οστική μάζα και οστική αντοχή και έχει ως αποτέλε-
σμα την εμφάνιση αυτόματων καταγμάτων (χαμηλής 
ενέργειας)7. η προσέγγιση αυτής της διαγνωστικής με-
θόδου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, αφού «τα παι-
διά δεν είναι μικροί ενήλικες», επομένως οι παιδιατρι-
κές κατευθυντήριες οδηγίες διαφέρουν αισθητά από 
τις αντίστοιχες των ενηλίκων, όπως εξάλλου και τα δι-
αγνωστικά κριτήρια της οστεοπόρωσης, όπως θα ανα-
λυθεί στη συνέχεια. 

η πιο δημοφιλής μέθοδος μέτρησης της οστικής πυ-
κνότητας είναι το DXA, στο οποίο θα επικεντρωθεί περισ-
σότερο η ανασκόπηση αυτή. ώστόσο, θα γίνει αναφορά 
και σε άλλες απεικονιστικές μεθόδους, που, προς το πα-
ρόν, χρησιμοποιούνται κυρίως ερευνητικά, δηλαδή στην 
περιφερική ποσοτική υπολογιστική τομογραφία (pQCT) 
και στην ποσοτική υπερηχοτομογραφία (QuS).

h μέθοδος dXA 
Aπορροφησιομετρία με διπλοενεργειακή δέσμη 
φωτονίων
η βασική αρχή της μεθόδου είναι η μέτρηση της μετά-
δοσης των ακτίνων Χ διαμέσου του σώματος σε χαμη-
λές και υψηλές ενέργειες. η χρήση δύο ενεργειών επι-
τρέπει τη διάκριση μεταξύ των μαλακών μορίων και των 
οστών. Τα φωτόνια της χαμηλής ενέργειας εξασθενούν 
διερχόμενα από τα μαλακά μόρια, ενώ της υψηλής ενέρ-
γειας επιβραδύνονται περνώντας από τα μαλακά μόρια 
και τα οστά. Στη συνέχεια, το λογισμικό διαχωρίζει τα μα-
λακά μόρια από τα οστά, ποσοτικοποιώντας την οστική 
μάζα8 (εικόνα 2).

H DXA θεωρείται μέθοδος εκλογής για τη μέτρηση της 
οστικής πυκνότητας, αφού είναι ευρέως μελετημένη, 
ασφαλής, γρήγορη και με χαμηλή έκθεση σε ιονίζουσα 
ακτινοβολία (0,2-0,37 μSv ανά λήψη, τόσο της οσφύος 
όσο και όλου του σώματος, ενώ η ακτινογραφία θώρα-
κα έχει 50 μSv και η αξονική τομογραφία εγκεφάλου έχει 
2.000-4.000 μSv)9. Έχει μεγάλη ακρίβεια και επαναληψι-
μότητα και πλέον υπάρχουν βάσεις τιμών αναφοράς, 
ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και τη φυλή. οι φυσιο-
λογικές τιμές είναι μοναδικές για κάθε μονάδα DXA (Ge 
Lunar, Hologic ή Norland).

Στην πραγματικότητα μετράει «επιφανειακή» οστική 

πυκνότητα (areal BMD, aBMD), αφού η οστική μάζα ανά-
γεται σε μονάδα επιφανείας και όχι όγκου, όπως θα πε-
ρίμενε κανείς με βάση τον ορισμό της πυκνότητας των 
υλικών. Αυτή είναι και η κυριότερη αδυναμία της μεθό-
δου, αφού λαμβάνει υπ’ όψιν τις δύο από τις τρεις δια-
στάσεις του οστού (εικόνα 3)8.

Αρχικά δεν ήταν γνωστή η προγνωστική αξία της με-
θόδου σχετικά με τα κατάγματα στα παιδιά, αλλά έπει-
τα από εκτεταμένες έρευνες προκύπτει ότι για κάθε πτώ-
ση της οστικής μάζας (bone mineral content, BMC) κατά 
μία σταθερή απόκλιση ο κίνδυνος κατάγματος αυξάνε-
ται κατά 50%-80%10. 

Στόχοι της διερεύνησης με DXA στα παιδιά
η μέθοδος προσφέρεται για την έγκαιρη αναγνώριση παι-
διών με αυξημένο καταγματικό κίνδυνο, ενώ σε παιδιά 
ήδη διαγνωσμένα με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή οστε-

Εικόνα 2: Αρχή λειτουργίας του DXA: Αποτύπωση του προφίλ του 
οστού, καθώς η δέσμη των ακτίνων Χ διέρχεται τον εξεταζόμενο8
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οπόρωση συμβάλλει στην εκτίμηση ελάττωσης ή βελ-
τίωσης της οστικής μάζας διαχρονικά. Είναι καλό να γί-
νεται όταν πρόκειται το αποτέλεσμά της να αλλάξει τον 
τρόπο αντιμετώπισης του ασθενούς. Βοηθά στον καθορι-
σμό πλάνου ειδικής θεραπείας και στην παρακολούθηση 
της επίδρασης των θεραπευτικών παρεμβάσεων (π.χ. δι-
ατροφή, άσκηση, αντι-οστεοπορωτική αγωγή) στην κα-
τάσταση του σκελετού. δίνει προγνωστικές πληροφορίες 
σχετικά με την κορυφαία οστική μάζα, ωστόσο πάντα συ-
νεκτιμάται με πλήρη κλινική εξέταση και ενδελεχή έλεγ-
χο του οστικού μεταβολισμού, με εξετάσεις αίματος και 
ούρων.

Ενδείξεις DXA1

Σύμφωνα με τις παιδιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες 
του iSCD, τα παιδιά που χρήζουν εξέτασης με DXA εί-
ναι τα εξής:

Βαρύ ιστορικό καταγμάτων 
Α) Κατάγματα χαμηλής βίας ή
Β) Συμπιεστικό σπονδυλικό κάταγμα ή
γ)  ≥ 2 κατάγματα μακρών οστών σε ηλικία < 10 ετών ή ≥ 3 

κατάγματα μακρών οστών μέχρι την ηλικία των 19 ετών. 

πρωτοπαθής οστεοπόρωση 
Α) Ατελής οστεογένεση11

Β) ιδιοπαθής νεανική οστεοπόρωση και άλλα σύνδρο-
μα αυξημένης οστικής ευθραυστότητας (π.χ. Hadju-
Cheney, Cole-Carpenter, Bruck κ.λπ.).

δευτεροπαθής οστεοπόρωση2 
Α)  Συστηματική λήψη κορτιζόνης για τουλάχιστον 3 

μήνες
Β)  Ενδοκρινοπάθειες (π.χ. υπογοναδισμός, υποφυσια-

κή ανεπάρκεια, ενδογενής υπερκορτιζολαιμία κ.λπ.)12

γ) παρατεταμένη ακινητοποίηση (π.χ. αναπηρία)
δ)  Χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις (π.χ. ρευματοπάθει-

ες, ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου)
Ε) Ακτινολογική εικόνα οστεοπενίας
ΣΤ)  Χρόνια λήψη φαρμάκων που παρεμβαίνουν στον 

οστικό μεταβολισμό.

παθήσεις που συνοδεύονται από αυξημένη οστική 
πυκνότητα1

Α) οστεοπέτρωση
Β) Υποφωσφαταιμική ραχίτιδα
γ)  Σκελετικές δυσπλασίες (π.χ. πυκνοδυσόστωση, μετα-

φυσιακή δυσπλασία)
δ)  πρόσφατο σπονδυλικό κάταγμα, που προκαλεί ψευ-

δώς αυξημένη οστική πυκνότητα στην οσφύ. για 
τον λόγο αυτό, οι μετρήσεις DXA πρέπει να γίνονται 
τουλάχιστον 6-8 εβδομάδες μετά το πιο πρόσφατο 
κάταγμα.

δεν αποτελούν ενδείξεις οστικής πυκνομετρίας τα εξής: 
Α)  Απλό μυοσκελετικό άλγος (π.χ.έπειτα από σωματική 

καταπόνηση)
Β)  Έλλειψη  βιταμίνης D σε κατά τα άλλα υγιές παιδί 

(μόνο 10% των παιδιών με 25(οη)D <30nmol/L, δη-
λαδή < 12ng/ml υφίστανται αυτόματο κάταγμα13)

γ)  Μετατραυματικό κάταγμα (υψηλής ενέργειας, συμβαί-
νει συχνά στα υγιή παιδιά)

δ) Κάταγμα μικρών οστών (π.χ. φαλάγγων δακτύλων).

Περιορισμοί του DXA στα παιδιά1

1. η μέθοδος υπερδιαγιγνώσκει χαμηλή οστική πυκνό-
τητα σε μικρόσωμα παιδιά (ύψος < 10η Εθ) και υποδι-
αγιγνώσκει χαμηλή οστική πυκνότητα στα πολύ ψηλά 
παιδιά (ύψος >90ή Εθ), αφού επηρεάζεται από το μέ-
γεθος του σώματος. Με απλά λόγια, «αδικεί» τα κο-
ντά παιδιά και «υπερεκτιμά» τα ψηλά παιδιά. Επομέ-
νως, αν δεν ληφθεί υπ’ όψιν το χαμηλό ανάστημα ενός 
παιδιού, θα διαγνωστεί λανθασμένα με «οστεοπόρω-
ση». για την ανάγκη διόρθωσης σε περίπτωση μεγά-
λου ύψους (>90ή Εθ) δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες. 

Eικόνα3: Mεγάλη διαφορά στη μέτρηση ογκομετρικής και 
επιφανειακής οστικής πυκνότητας σε οστά διαφορετικού 
μεγέθους αλλά ίδιας πυκνότητας8
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2. Είναι δύσκολη η αξιολόγηση των θεραπευτικών πα-
ρεμβάσεων στον επανέλεγχο, αφού ο σκελετός αυ-
ξάνεται ούτως ή άλλως σε διαστάσεις και το στάδιο 
ενήβωσης επηρεάζει την ωριμότητα του οστού. για 
να αποδοθεί σε θεραπευτική παρέμβαση η % βελτί-
ωση της οστικής πυκνότητας, πρέπει να υπερβαίνει 
το LSC14 (least significant change), το οποίο υπολογί-
ζεται βάσει της εξίσωσης: LSC= 2.8 x CoV, όπου CoV: 
Coefficient of variation (συντελεστής μεταβλητότη-
τας), που κυμαίνεται ανάλογα με το λογισμικό και τη 
θέση μέτρησης και συνήθως είναι 0,66%-1,2%.

3. Απαιτείται καλή συνεργασία του μικρού ασθενούς 
και απουσία μεταλλικών αντικειμένων ή ορθοπεδι-
κών υλικών, διαφορετικά η εξέταση θα έχει artifacts 
και δεν θα είναι δυνατό να αξιολογηθεί.

4. δεν υπάρχει ενιαία βάση δεδομένων αναφοράς για λο-
γισμικά διαφορετικών εταιρειών, ωστόσο είναι βασικό 
να χρησιμοποιούνται οι φυσιολογικές τιμές του εκά-
στοτε λογισμικού.

5. Το στάδιο ενήβωσης και η σύσταση των μαλακών μο-
ρίων επηρεάζουν το αποτέλεσμα. π.χ. στα παχύσαρ-
κα παιδιά, η οστική πυκνότητα υπερεκτιμάται, δηλαδή 
μπορεί να μην είναι τόσο ικανοποιητική όσο φαίνεται. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, επειδή τα μαλακά μόρια είναι 
πολύ πυκνά (άφθονος λιπώδης ιστός), είναι πιο δύσκο-
λη η διάκρισή τους από την οστική μάζα, επομένως τί-
θεται τεχνικό θέμα σωστής οριοθέτησης του σκελε-
τού. Αντίθετα, στα δυστροφικά παιδιά δεν προκύπτει 
τέτοιο ζήτημα. Σε αυτήν την κατηγορία παιδιών ενδε-
χομένως να χρειαστούν διορθώσεις στο τελικό απο-
τέλεσμα μόνο αν συνυπάρχει χαμηλό ανάστημα, στο 
πλαίσιο της πάθησης που οδηγεί σε δυστροφία. 

Προδιαγραφές της μέτρησης οστικής πυκνότητας με DXA
   H μέτρηση πρέπει να γίνεται μόνο σε παιδιατρικό λο-
γισμικό και ο επανέλεγχος στο ίδιο λογισμικό και όχι σε 
άλλο, αφού υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ 
των διαθέσιμων μονάδων, της τάξεως του 10%-20%. 
οι μαθηματικές εξισώσεις που μετατρέπουν δεδομέ-
να μετρήσεων από το ένα λογισμικό σε άλλο έχουν με-
λετηθεί μόνο σε ενήλικες.
   οι μετρήσεις γίνονται σε δύο θέσεις: Στην οσφύ και 
σε όλο το σώμα, εξαιρουμένης της κεφαλής. η με-
λέτη της οσφύος αφορά τους σπονδύλους, που είναι 
σπογγώδη οστά και επομένως  μεταβολικά πολύ ενερ-

γά (γι’ αυτό επηρεάζονται ιδιαίτερα και σχετικά πρώι-
μα από τη λήψη φαρμάκων, όπως η κορτιζόνη, και από 
την παρουσία χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων, π.χ. 
νόσος του Crohn).
   η μελέτη του υπόλοιπου σώματος αναφέρεται στην 
κατάσταση του φλοιώδους οστού, το οποίο επηρεά-
ζεται περισσότερο από τον τρόπο ζωής (διατροφή, 
άσκηση, αύξηση και στάδιο ήβης). παράλληλα, από 
τη μέτρηση όλου του σώματος, που περιλαμβάνει όλα 
τα μακρά οστά και -εξαιρεί την κεφαλή-  λαμβάνονται 
πληροφορίες για τη λειτουργία της μυοσκελετικής μο-
νάδας (σχέση μυός - οστού) και για τη σύσταση του 
σώματος (ποσοτικοποίηση οστικής, μυϊκής και λιπώ-
δους μάζας, body composition).
   οι λόγοι για τους οποίους η κεφαλή δεν πρέπει να πε-
ριλαμβάνεται στη μέτρηση είναι οι εξής15: α) Το κρα-
νίο δεν παρουσιάζει τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης με τα 
άλλα οστά, β) δεν επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής ή 
τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και γ) μπορεί να «κα-
λύψει» ελλείμματα οστικής μάζας σε άλλα σημεία του 
σκελετού.
   Το ισχίο δεν προτείνεται ως θέση μέτρησης στα παιδιά 
επειδή τα οδηγά σημεία οριοθέτησης για το λογισμικό 
μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, καθιστώ-
ντας σχεδόν αδύνατη τη διαχρονική παρακολούθη-
ση. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. επί σπονδυλοδεσίας) 
είναι μια εναλλακτική λύση, όπως και το πλάγιο άπω 
μηριαίο (lateral distal femur)16, που συνιστάται σε παι-
διά με αναπηρία (συγκάμψεις, βαριά σκολίωση). Σε ό,τι 
αφορά το αντιβράχιο χρησιμοποιείται ελάχιστα, αφού 
αποτελεί τη θέση με τη μικρότερη ακρίβεια μέτρησης 
και φυσιολογικές τιμές για παιδιά δεν υπάρχουν, παρά 
μόνο για τις μονάδες Hologic.
   Καταχωρούνται το στάδιο ενήβωσης και η πρόσφα-
τη οστική ηλικία, εφόσον είναι διαθέσιμη (εντός τρι-
μήνου από την εξέταση). Τονίζεται ότι η εξέταση αυτή 
δεν είναι προαπαιτούμενο για τη διενέργεια DXA. η 
οστική ηλικία αναμένεται να επηρεάσει το τελικό 
αποτέλεσμα όταν η απόκλισή της από τη χρονολογι-
κή ηλικία είναι τουλάχιστον 18-24 μήνες. ώστόσο, σε 
περιπτώσεις πολύ μεγάλης απόκλισης, όταν η οστική 
ηλικία δεν αντιστοιχεί στο στάδιο ενήβωσης του ασθε-
νούς (π.χ. χρονολογική ηλικία 14 ετών, οστική ηλικία 
7 ετών), τότε είναι πιο φρόνιμο να μη χρησιμοποιεί-
ται για προσαρμογή του αποτελέσματος, αλλά να γίνε-
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ται εκτίμηση της  ογκομετρικής πυκνότητας με pQCT, 
όπως θα αναφερθεί παρακάτω.  
   Ελάχιστο διάστημα επανεξέτασης: 6 μήνες (σε επιλεγ-
μένες περιπτώσεις, συνήθως σε ερευνητικά πρωτόκολ-
λα). Συνήθως ο επανέλεγχος γίνεται έπειτα από 1 έτος 
τουλάχιστον. 
   Δεν αναγράφεται Ποτε το τ-score, διότι αυτό προ-
κύπτει από τη σύγκριση της οστικής πυκνότητας του 
παιδιού με εκείνη του ενήλικα, και μάλιστα στην ηλικία 
επίτευξης της μέγιστης οστικής μάζας (20-30ετών). Επο-
μένως, είναι το ίδιο λάθος με τη σύγκριση του ύψους του 
μικρού παιδιού με το ύψος του ενήλικα. Στα αμιγώς παι-
διατρικά λογισμικά δεν αναφέρεται ποτέ το Τ-score. Επο-
μένως, αξιολογείται μόνο το Z-score, το οποίο αφορά τη 
σύγκριση με παιδιά ίδιας ηλικίας, φυλής και φύλου.
   Δεν αναγράφονται οι όροι «οστεοπενία» ή «οστε-
οπόρωση», αφού η διάγνωσή τους προϋποθέτει και 
τη συνύπαρξη σημαντικού ιστορικού καταγμάτων17. 
πρόκειται για την ειδοποιό διαφορά στον ορισμό της 
«οστεοπόρωσης» μεταξύ ενηλίκων και παιδιών. Στους 
ενήλικες (άνδρες >50 ετών και μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες) αρκεί μία παθολογική μέτρηση οστικής πυ-
κνότητας (T-score < -2.5) ώστε να διαγνωσθεί οστεοπό-
ρωση, ενώ στα παιδιά η χαμηλή οστική πυκνότητα δεν 
θέτει από μόνη της τη διάγνωση, αφού πρέπει να συνυ-
πάρχουν αυτόματα κατάγματα, όπως περιγράφεται πα-
ραπάνω. για την εκτίμηση της οστικής αντοχής συνυπο-
λογίζονται τόσο η ποσότητα του οστού (οστική μάζα) 
όσο και η ποιότητά του, η οποία εξαρτάται από τον βαθ-
μό επιμετάλλωσης (επάρκεια σε ασβέστιο και βιταμίνη 
D), τη δομή του κολλαγόνου, τη μικροαρχιτεκτονική του 
οστού (διάταξη οστικών δοκίδων) και από γενετικούς 
παράγοντες, όπως προκύπτει από τη μελέτη πολυμορ-
φισμών γονιδίων του κολλαγόνου και της βιταμίνης D. 
Το γεγονός ότι η οστική αντοχή είναι συνισταμένη πολ-
λών, διαφορετικών παραγόντων εξηγεί και την παρατή-
ρηση ότι είναι δυνατόν να συμβεί κάταγμα ακόμα και 
σε παιδί με φυσιολογική οστική πυκνότητα. 
   Όταν το Z-score οστικής πυκνότητας είναι < -2 (έπειτα 
από διόρθωση για το χαμηλό ανάστημα, όπου ενδεί-
κνυται), τότε περιγράφεται ως «χαμηλή οστική πυκνό-
τητα για την ηλικία και το φύλο», ενώ όταν είναι μεταξύ 
-1 και -2 αναφέρεται ως «οστική πυκνότητα στα κατώ-
τερα φυσιολογικά όρια για την ηλικία και το φύλο». Τι-
μές σε αυτό το εύρος δικαιολογούν επαγρύπνηση και 

επανεξέταση. Αν το Z-score είναι >2, τότε θεωρείται αυ-
ξημένο για την ηλικία και το φύλο και χρήζει περαιτέ-
ρω διερεύνησης, αφού η ποιότητα του οστού μπορεί 
να μην είναι καλή. Κλασικό παράδειγμα είναι η οστεο-
πέτρωση, όπου, παρά τα πολύ πυκνά οστά, τα κατάγμα-
τα είναι συχνά, λόγω διαταραχής της μικροαρχιτεκτο-
νικής του οστού, που δεν παρουσιάζει ικανοποιητική 
ελαστικότητα. 
   η λειτουργική ερμηνεία του DXA, που αφορά την κα-
τάσταση της μυοσκελετικής μονάδας, γίνεται χρησι-
μοποιώντας τα δεδομένα της ολόσωμης λήψης, χωρίς 
πρόσθετη έκθεση σε ακτινοβολία και βοηθά στη συμ-
βουλευτική του ασθενούς, ανάλογα με την παρουσία 
πρωτοπαθούς, δευτεροπαθούς και μεικτής διαταραχής 
του οστού και αναλύεται παρακάτω.
   η σύσταση σώματος (body composition) γίνεται σε 
επιλεγμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας τα δεδο-
μένα της ολόσωμης λήψης. Υπάρχουν πλέον βάσεις 
δεδομένων φυσιολογικών τιμών για τη μυϊκή και τη λι-
πώδη μάζα, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο18. Κλα-
σικός πληθυσμός ελέγχου στην κλινική πράξη αποτε-
λούν οι έφηβες με ψυχογενή ανορεξία. η μέτρηση του 
ποσοστού του σωματικού λίπους (%) των ασθενών 
αυτών έχει προγνωστική αξία για την ανάκαμψη της 
εμμηνορρυσίας19.

Προσαρμογή τις μέτρησης όταν το ύψος του ασθενούς 
είναι < 10η ΕΘ
Εξαρτάται από το λογισμικό και την εμπειρία κάθε κέ-
ντρου. Στις τελευταίες οδηγίες αναφέρεται ως καλύτερη 
η διόρθωση με βάση το Z-score ύψους και όχι με βάση την 
οστική ηλικία, χωρίς, ωστόσο, να έχει καθιερωθεί παγκο-
σμίως. Άλλες μέθοδοι είναι οι εξής20: 

   διόρθωση κατά Molgaard: Συνεκτίμηση του μήκους, 
του βάρους και του πλάτους των οστών (μονάδα Ge 
Lunar)
   Εξίσωση Carter (υπολογισμός BMAD οσφύος, bone 
mineral apparent density): BMAD= BMC(L1-L4)/Ap1.5, 
όπου Ap: Area projected, δηλαδή προβαλλόμενη επι-
φάνεια σπονδύλου
  Εξίσωση Kroger: ογκομετρική οστική πυκνότητα 
(volumetric bone mineral density, vBMD)= BMD x 
4/3.14 x πλάτος σπονδύλου
   Άλλα: Εξίσωση Zemel (μονάδα Hologic), διόρθωση βά-
σει οστικής ηλικίας κ.λπ.
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Η λειτουργική ερμηνεία του DXA21,22

πρόκειται για τη συνεκτίμηση της λειτουργίας μυός και 
οστού (μυοσκελετική μονάδα) σε παιδιά των οποίων η 
οστική πυκνότητα είναι χαμηλή, σε μια προσπάθεια να δι-
ερευνηθεί ο μηχανισμός της διαταραχής και να προταθούν 
θεραπευτικές παρεμβάσεις. Χρησιμοποιούνται οι παράμε-
τροι της ολόσωμης λήψης. Συγκεκριμένα, αξιολογούνται 
η μυϊκή μάζα, διορθωμένη για το ύψος (Lean tissue mass 
for height, LTM/Ht), και το πηλίκο οστικής / μυϊκής μάζας 
(ΒΜC/LTM), που έμμεσα αναφέρεται στην «οστική ισχύ». 
Επί παθολογικού αποτελέσματος, τα σενάρια είναι τρία:
1.  bMC/lTM, κφ lTM/ht: πάσχει κυρίως το οστό, άρα 

πρόκειται για παιδί με πρωτοπαθή οστική διαταραχή, 
πχ. ατελή οστεογένεση

2.  lTM/ht, κφ bMC/lTM: πάσχει κυρίως ο μυς, άρα 
πρόκειται για δευτεροπαθή οστική διαταραχή, π.χ. πε-
ριπατητικό αγόρι με μυϊκή δυστροφία Duchenne

3. bMC/lTM,  lTM/ht: πάσχουν και το οστό και ο μυς, 
επομένως υπάρχει μεικτή διαταραχή, π.χ. αγόρι με μυ-
ϊκή δυστροφία Duchenne, καθηλωμένο σε αναπηρικό 
αμαξίδιο.

Πρόσθετες δυνατότητες του παιδιατρικού DXA: 
Πιλοτική εφαρμογή
VfA (Vertebral fracture Assessment)23: πρόκειται για 
πλάγιο DXA, με χαμηλή ακτινοβολία (συγκρινόμενο με 
την πλάγια ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης), το 
οποίο εντοπίζει μετρίου και σοβαρού βαθμού σπονδυ-
λικά κατάγματα κατά Genant24 (σύστημα βαθμολόγησης 
σπονδυλικών παραμορφώσεων). Είναι χρήσιμο για τη δι-
αχρονική παρακολούθηση παιδιών που λαμβάνουν ειδι-
κή αντιοστεοπορωτική αγωγή (διφωσφονικά). Αποφεύ-
γεται σε βαριά σκολίωση και ακόμα δεν χρησιμοποιείται 
ως ρουτίνα. Συστήνεται στη διάγνωση να γίνεται πρώτα 
απλή ακτινογραφία σπονδυλικής στήλης (θωρακικής και 
οσφυϊκής μοίρας) και το πλάγιο DXA να γίνεται στη συνέ-
χεια για παρακολούθηση, ώστε να ελαχιστοποιείται η έκ-
θεση του παιδιού σε ακτινοβολία. 

Tbs (Trabecular bone score): Αφορά πρόσθετο λογι-
σμικό της λήψης οσφύος, με το οποίο λαμβάνονται πλη-
ροφορίες για τη μικροαρχιτεκτονική των σπονδυλικών 
σωμάτων. Υπάρχουν ενδείξεις στους ενήλικες ότι, μεταξύ 
ατόμων με την ίδια οστική πυκνότητα, εκείνοι οι ασθενείς 
που έχουν χαμηλότερο TBS παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
πιθανότητα αυτόματου κατάγματος. Επομένως, φαίνεται 

ότι το TBS έχει προγνωστική αξία και η έρευνα στο πεδίο 
αυτό συνεχίζεται. 

Το βρεφικό - νηπιακό DXA (0-3 ετών)
Μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται μόνο ερευνητικά. η βάση 
τιμών αναφοράς είναι περιορισμένη25 και πρακτικά είναι 
πιο δύσκολη εξέταση, αφού το βρέφος πρέπει να είναι 
ακίνητο, τυλιγμένο, σε σκοτεινό δωμάτιο. Το iSCD συνι-
στά μέτρηση μόνο της οσφύος αν η ηλικία είναι <3 ετών, 
ενώ μετά την ηλικία αυτή μπορεί να γίνει και ολόσωμη 
μέτρηση1. Σε περίπτωση μη συνεργασίας του βρέφους ή 
του νηπίου (αλλά και σε μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους), 
ο συνολικός αριθμός προσπαθειών μέτρησης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις τρεις.

ειδικές οδηγίες για την παρακολούθηση της οστικής 
πυκνότητας σε παιδιά με χρόνια νοσήματα
για κάποιες από τις χρόνιες παθήσεις της παιδικής ηλικί-
ας υπάρχουν διαθέσιμες ομοφωνίες, βάσει των οποίων 
ρυθμίζονται η έναρξη και ο τρόπος παρακολούθησης της 
σκελετικής υγείας, επομένως και των μετρήσεων οστικής 
πυκνότητας. Στις προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες 
του iSCD, η σύσταση ήταν η πρώτη μέτρηση της οστικής 
πυκνότητας να γίνεται τη στιγμή της διάγνωσης του χρό-
νιου νοσήματος. οι τελευταίες οδηγίες (2013) είναι πιο συ-
ντηρητικές, προτείνοντας το DXA να γίνεται όταν αναμέ-
νεται η λήψη θεραπευτικών αποφάσεων, ανάλογα με το 
αποτέλεσμα. Σε αυτήν τη στροφή συνετέλεσαν πολυάριθ-
μες μελέτες, οι οποίες εντόπισαν τους παράγοντες κινδύ-
νου για εμφάνιση οστεοπόρωσης (ανά νόσημα) και τη δι-
αχρονική εξέλιξη της οστικής πυκνότητας, ανάλογα με τη 
θεραπευτική αγωγή. 

 Συγκεκριμένα, για παιδιά με ομόζυγη μεσογειακή 
αναιμία26-27 ή ινοκυστική νόσο28-29 συστήνεται έναρ-
ξη DXA σε ηλικία > 10 ετών ή μετά το πρώτο κάταγμα. 
Στους ογκολογικούς ασθενείς η παρακολούθηση θα 
πρέπει να αρχίζει 12-24 μήνες μετά την έναρξη της χη-
μειοθεραπείας30 ή νωρίτερα αν υπάρχει ήδη ιστορικό 
καταγμάτων στο παρελθόν, υπογοναδισμός ή πολύ χα-
μηλός δείκτης μάζας σώματος31. Στα παιδιά που λόγω 
αναπηρίας είναι χρονίως ακινητοποιημένα (π.χ. βαριά 
εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία Duchenne), το 
DXA συνιστάται μετά το πρώτο κάταγμα32-33.

Στο πλαίσιο της δυνατότητας εκτίμησης της σύστα-
σης σώματος (body composition) με το DXA, τα δεδομέ-
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να που ανακύπτουν μέχρι σήμερα σε παιδιά με χρόνιο νό-
σημα είναι τα εξής:

   ινοκυστική νόσος: Χαμηλή μυϊκή και λιπώδης μάζα, 
θετική συσχέτιση της μυϊκής μάζας με την πνευμονική 
λειτουργία34

   ογκολογικοί ασθενείς: Χαμηλή μυϊκή μάζα, αύξηση λι-
πώδους μάζας, διπλάσιος κίνδυνος μεταβολικού συν-
δρόμου μακροπρόθεσμα35-36

   νόσος Crohn: Χαμηλή μυϊκή και λιπώδης μάζα37-38

   Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: Χαμηλή μυϊκή μάζα39-41

   Μυϊκή δυστροφία Duchenne: πολύ μεγάλη ελάττω-
ση της μυϊκής μάζας και πολύ μεγάλη αύξηση της λι-
πώδους μάζας στην εφηβεία, δηλαδή όταν επέρχεται η 
καθήλωση σε αναπηρικό αμαξίδιο42

   Κοιλιοκάκη: Χαμηλή μυϊκή και λιπώδης μάζα στη διά-
γνωση, βελτίωση όταν υπάρχει συμμόρφωση στη δίαι-
τα ελεύθερη γλουτένης43.

οι άλλες μέθοδοι οστικής πυκνομετρίας συνοπτικά8

Περιφερική ποσοτική υπολογιστική τομογραφία (pQCT)
Oγκομετρική μέθοδος (μέτρηση ανόργανων αλάτων 
του οστού ανά μονάδα όγκου), με δυνατότητα μέ-
τρησης παραμέτρων που αφορούν τη γεωμετρία του 
οστού, την προσαρμογή του στη μηχανική φόρτιση και 
σε δυνάμεις στρέψης, τη σχέση του με τον μυ και τη μέ-
τρηση της πυκνότητας του σπογγώδους και του φλοι-
ώδους οστού ξεχωριστά. οι μετρήσεις γίνονται στην 

κνήμη και στην κερκίδα του μη επικρατούντος άκρου 
(εικόνα 4).  Έχει μικρή ακτινοβολία και διαρκεί λίγο, 
ωστόσο δεν είναι ευρέως διαθέσιμη, η διαχρονική πα-
ρακολούθηση είναι δύσκολη (επειδή αλλάζουν συνε-
χώς τα οδηγά σημεία μέτρησης, λόγω της ανάπτυξης 
του οστού) και οι διαθέσιμες φυσιολογικές τιμές αφο-
ρούν σχετικά μικρό αριθμό παιδιών. η μετεξέλιξή της 
είναι η HR-pQCT (high resolution, υψηλής ευκρίνειας), 
η οποία παρέχει τρισδιάστατη απεικόνιση των οστικών 
δοκίδων και χρησιμοποιείται ερευνητικά. 

Ποσοτική υπερηχοτομογραφία (QUS)
πρόκειται για μέτρηση των οστών με υπέρηχο που βα-
σίζεται στη διαπίστωση ότι το ηχητικό κύμα έχει πολύ 
μεγαλύτερη ταχύτητα όταν διέρχεται από το οστό σε 
σύγκριση με τα μαλακά μόρια. δεν μετράει οστική πυ-
κνότητα (άρα δεν μπορεί να συγκριθεί ευθέως με τις 
υπόλοιπες μεθόδους), αλλά οστική ελαστικότητα και γι’ 
αυτό δεν διαγιγνώσκει οστεοπόρωση. Μπορεί, ωστό-
σο, να χρησιμοποιηθεί ως «screening» οστικής ποιό-
τητας (προσυμπτωματικός έλεγχος), ιδίως σε πληθυ-
σμούς που είναι δύσκολο να μετρηθούν με DXA, όπως 
τα πρόωρα και τα τελειόμηνα νεογνά, τα βρέφη και τα 
νήπια. η απουσία έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία 
και η ευκολία διενέργειας της εξέτασης, την καθιστούν 
ελκυστική προοπτική για τις πολύ μικρές ηλικίες (ει-
κόνα 5). 

Εικόνα 4: pQCT στο 50% του μήκους της κερκίδας (i) και στο 
65% του μήκους της κνήμης (ii). Με μαύρο χρώμα φαίνεται το 
φλοιώδες οστό, με ανοιχτό γκρι ο μυς και με σκούρο γκρι το 
ενδομυϊκό και υποδόριο λίπος8

Εικόνα 5: QUS κνήμης σε πρόωρο νεογνό8
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This review outlines the role of bone densitome-
try in the evaluation of skeletal health of the grow-
ing skeleton. As dual-energy X-ray absorptiometry 
(DXA) is considered the method of choice for this 
purpose, this manuscript focuses mainly on its ap-
plications in the pediatric clinical practice. in 2013, 
the international society of clinical Densitometry 
(iscD) revised the existing guidelines for pediat-
ric DXA. The basic principles are presented in this 
review with special emphasis on the indications, 
contraindications, interpretation of results and 
challenges of approaching pediatric osteoporosis 
and its diagnosis as well as its utility in the longi-
tudinal follow up. There is no single densitometric 
criterion to establish the diagnosis of osteoporo-
sis in a child. in other words, DXA alone is not suf-
ficient to establish the diagnosis or to guide treat-
ment decisions. rather, it should be considered as 

supplemental investigation in the context of a re-
markable fracture history. This would include at 
least one vertebral compression fracture and/or 
low-energy fractures of big long bones; either ≥2 
fractures in a child younger than 10 years of age 
or ≥3 fractures at any age up to 19 years. in addi-
tion, DXA results are evaluated in correlation to a 
comprehensive clinical approach, with full histo-
ry and physical examination, as well as laborato-
ry profile (serum and urine) for metabolic bone 
markers. Finally, there is a brief comment on the 
study of pediatric body composition using DXA, 
an exciting research tool for the time being. Al-
ternative methods, mainly in clinical research, for 
the evaluation of bone quantity and quality are 
also briefly presented, i.e. peripheral quantitative 
computed tomography (pQcT) and quantitative 
ultrasound (QUs).
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The role of bone densitometry in the evaluation  
of skeletal health of the growing skeleton

Artemis Doulgeraki

Key words: osteoporosis; fracture; children

aBMD: areal bone mineral density
BMAD: bone mineral apparent density
BMC: bone mineral content
BMD: bone mineral density
CoV: coefficient of variation
DXA: dual-energy X-ray absorptiometry
HR-pQCT: high resolution peripheral quantitative cT

ISCD:  international society of clinical Densitometry
LSC:   least significant change
LTM: lean tissue mass
μSv: microsievert
pQCT: peripheral quantitative computed tomography
QUS:  quantitative ultrasound
vBMD: volumetric bone mineral density
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υπεύθυνος επικοινωνίας
αθανάσιος μίχος
E-mail: amichos@med.uoa.gr

αλλαγές στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον 
που συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες δημι-
ούργησαν συνθήκες για εμφάνιση νέων ή επανεμ-
φάνιση παλιότερων λοιμωδών νοσημάτων που εί-

χαν ξεχαστεί. παραδείγματα τέτοιων λοιμώξεων 
είναι λοιμώξεις από αρμποϊούς, όπως ο ιός Ζίκα, 
ο ιός chikungunya και ο ιός του Δυτικού νείλου, 
που περιγράφονται στην ανασκόπηση.π

ερ
ιλ

Η
Ψ

Η

λεξεις ευρετήριου: ιός Zika, ιός Chikungunya, ιός west Nile

Τις τελευταίες δεκαετίες επανεμφανίστηκαν επιδη-
μίες από μικροοργανισμούς που είχαν ξεχαστεί (re-
emerging) ή ανακαλύφθηκαν νέοι μικροοργανισμοί 

που ήταν άγνωστοι ή ελάχιστα γνωστοί (emerging) και 
εξαπλώθηκαν σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές.

οι λόγοι για την ανάδυση αυτών των μικροοργανι-
σμών σε σημαντικά παθογόνα μπορούν να αποδοθούν 
σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαφοροποιήσεις. η 
αλλαγή του κλίματος και η άνοδος της θερμοκρασίας 
λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου ευνόησαν την 
εξάπλωση διαβιβαστών, όπως τα κουνούπια, σε διαφο-
ρετικές γεωγραφικές ζώνες. Επιπλέον η παγκοσμιοποίη-
ση με μετακίνηση πληθυσμών για τουριστικούς λόγους 
ή η εκτεταμένη μετανάστευση και η αστικοποίηση περι-
οχών συνέβαλλαν στην εύκολη μεταφορά και μετάδοση 
αυτών των λοιμώξεων.

η ύπαρξη πληθυσμών που ζουν κάτω από δυσμενείς 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ευνοεί τη δημιουργία 
επιδημιών και χρειάζεται εγρήγορση των ιατρών σχετι-
κά και με πιο σπάνια νοσήματα που προκαλούν αρχικά 
κοινά συμπτώματα, ώστε να υπάρξει έγκαιρη διάγνωση.

παραδείγματα αναδυόμενων λοιμώξεων είναι οι λοι-
μώξεις κυρίως από αρμποϊούς που μεταφέρονται από 
κουνούπια (Πίνακας 1).

ιός Ζίκα
O ιός Ζίκα αρχικά αναγνωρίστηκε το 1947 στο δάσος 

Πίνακας 1.   ΚΥΡιΑ γΕνη ΚοΥνοΥπιών ΚΑι 
ΣΥΧνΕΣ ΛοιΜώΞΕιΣ ΜΕ ΤιΣ οποιΕΣ 
ΣΧΕΤιΖονΤΑι ώΣ διΑΒιΒΑΣΤΕΣ

Γένος Λοιμώξεις

Anopheles
Ελονοσία 
Φιλαρίαση

Aedes

Ζίκα
Chikungunya
δάγκειος πυρετός
Κίτρινος πυρετός

Culex
δυτικός νείλος
ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας
Φιλαρίαση
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Ζίκα κοντά στην Καμπάλα της ουγκάντας σε πιθήκους.1 
οροεπιδημιολογικές μελέτες είχαν δείξει ότι σε αρκε-
τές αφρικανικές χώρες υπήρχαν θετικά αντισώματα 
στον πληθυσμό2. ο ιός αναγνωρίστηκε και σε σποραδι-
κά κρούσματα στην νοτιοανατολική Ασία και την ώκεα-
νία, όπου έχουν καταγραφεί και δύο επιδημίες: Το 2007 
με κλινική εμφάνιση εξανθήματος, επιπεφυκίτιδας και 
αρθραλγίας και το 2013 με ήπια ιογενή συνδρομή, που, 
όμως, συσχετίστηκε με σημαντική αύξηση των κρου-
σμάτων Guillain-Barré syndrome(GBS) 3. Έκτοτε η πα-
ρουσία του ιού είχε καταγραφεί σε αρκετές περιοχές της 
Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής2. Τον Σεπτέμβριο 
του 2015, υπήρξαν αναφορές για αυξημένο αριθμό νε-
ογνών με μικροκεφαλία σε περιοχές που είχε αυξημένη 
επίπτωση ο ιός. Τον Φεβρουάριο του 2016, ο παγκόσμι-
ος οργανισμός Υγείας (WHO) ανακοίνωσε ότι η επιδη-
μία από τον ιό Ζίκα αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία και ότι υπάρχει πιθανή συσχέτιση με μι-
κροκεφαλία και άλλα νευρολογικά σύνδρομα. η παρου-
σία του ιού έχει επεκταθεί με ενεργητική μετάδοση και 

σε άλλες χώρες της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής 
(εικόνα 1).

Μετάδοση και παθογένεση
ο ιός Ζίκα είναι RNA ιός που ανήκει στην ομάδα των 
flaviviruses και έχει γενετική συσχέτιση με άλλα μέλη της 
ίδιας οικογένειας ιών, όπως του κίτρινου πυρετού, του 
δάγκειου πυρετού, της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδα και του 
ιού του δυτικού νείλου4. ο ιός Ζίκα μεταφέρεται στους 
ανθρώπους με δήγματα κουνουπιών του γένους Aedes. 
Υπάρχουν δύο διαφορετικά γένη των κουνουπιών Aedes: 
Τα Aedes aegypti (ανευρίσκονται σε τροπικές και υπο-
τροπικές περιοχές) και Aedes albopictus (ανευρίσκονται 
και σε εύκρατα κλίματα). Τα κουνούπια αυτά ζουν και 
σε πυκνοκατοικημένο αστικό - ημιαστικό περιβάλλον 
και αναπαράγονται ακόμη και σε μικρές συλλογές στά-
σιμου νερού (π.χ. βαρέλια, δοχεία, βάζα, δεξαμενές νε-
ρού).1 Είναι πιο δραστήρια μέσα στη μέρα, με αιχμή της 
δραστηριότητας το πρωί και αργά το απόγευμα έως το 
σούρουπο, αλλά έχουν και νυχτερινή δραστηριότητα4. 

Εικόνα 1:  Γεωγραφική κατανομή ιού Ζίκα σε χώρες με ενεργή μετάδοση της λοίμωξης (Απρίλιος 2016, CDC)
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Μπορούν να τσιμπούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, ενώ μέσω ταξιδιωτών που επιστρέφουν από εν-
δημικές περιοχές εξαπλώνουν την παρουσία τους και σε 
απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές.

Το κουνούπι Aedes aegypti δεν έχει καταγραφεί στην 
Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες (από τις αρχές της δεκα-
ετίας του 1950). ώστόσο, το κουνούπι Aedes albopictus 
(κουνούπι «τίγρης») καταγράφηκε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα το 2003-2004 και έκτοτε έχει ανευρεθεί σε πολ-
λές περιοχές της χώρας. δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν τα ευ-
ρωπαϊκά κουνούπια Aedes albopictus που υπάρχουν σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να γίνουν διαβιβαστές 
του ιού Ζίκα3. Έχουν επιβεβαιωθεί και άλλοι τρόποι μετά-
δοσης εκτός από άμεσα δήγματα κουνουπιών, μέσω σε-
ξουαλικής επαφής και μέσω προϊόντων αίματος, παρό-
τι δεν έχει εξακριβωθεί πόσο συμβάλλουν αυτοί οι οδοί 
μετάδοσης σε επιδημίες5. ο ιός προκαλεί ιαιμία που φθά-
νει τις 11 μέρες και επιβιώνει στο σπέρμα χωρίς να είναι 
γνωστό το ακριβές χρονικό διάστημα που ασυμπτωμα-
τικοί φορείς φέρουν τον ιό. Έχει ανιχνευθεί σε ούρα και 
σάλιο πασχόντων, ενώ επιπλέον αποβάλλεται στο μη-
τρικό γάλα, χωρίς ακόμη να έχει συσχετισθεί μετάδοση 
μέσω θηλασμού6. 

Κλινικές εκδηλώσεις
ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από 3 μέρες έως 2 εβδο-
μάδες και περίπου σε 80% των περιπτώσεων διαδράμει 
υποκλινικά. Σε εμφάνιση κλινικών εκδηλώσεων στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν ήπια συμπτώματα, 
όπως πυρετός, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, αρθραλ-
γία σε μικρές αρθρώσεις των χεριών και των ποδιών και 
μη πυώδης επιπεφυκίτιδα, που υποχωρούν σε διάστημα 
4-7 ημερών7. Σε αντίθεση με τον κίτρινο ή τον δάγκειο 
πυρετό, ο ιός Ζίκα προκαλεί πολύ σπάνια σοβαρή κλι-
νική προβολή που θα χρειαστεί νοσηλεία, αιμορραγι-
κή νόσο ή θάνατο. η συσχέτιση του ιού με το σύνδρομο 
Guillain-Barré αναφέρεται σε αρκετές μικρές επιδημίες 
στο παρελθόν, καθώς και στην επιδημία της Βραζιλίας 
το 2015, όπου σημειώθηκε σημαντική αύξηση των πε-
ριστατικών8. η συσχέτιση, όμως, του ιού που προκάλε-
σε το έντονο ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας είναι 
η πιθανή πρόκληση μικροκεφαλίας σε νεογνά8. Μεταξύ 
2010-2014 καταγράφονταν περίπου 100-150 περιπτώ-
σεις ανά έτος μικροκεφαλίας στη Βραζιλία. Το 2015 κα-
ταγράφηκαν 20 φορές περισσότερα νεογνά με μικροκε-

φαλία που γεννήθηκαν στη βορειοανατολική Βραζιλία, 
που έχει αυξημένη επίπτωση του ιού6. Στην αρχική επι-
δημιολογική συσχέτιση προστέθηκαν εργαστηριακά δε-
δομένα με απομόνωση του ιού από αμνιακό υγρό και 
ιστούς νεογνών με μικροκεφαλία, καθώς και από έμ-
βρυα σε αυτόματες αποβολές7. Τα ακτινολογικά ευρή-
ματα σε νεογνά που γεννήθηκαν με μικροκεφαλία πιθα-
νώς από τον ιό Ζίκα παρουσίαζαν ατροφία εγκεφάλου 
σε συνδυασμό με αποτιτανώσεις και διάταση των κοι-
λιών του εγκεφάλου, ενώ ο εργαστηριακός έλεγχος για 
άλλες συγγενείς λοιμώξεις ήταν αρνητικός.

πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο ιός είναι ικα-
νός να μολύνει νευρικά προγονικά κύτταρα και να προ-
καλέσει από αναστολή του πολλαπλασιασμού τους έως 
πρώιμο θάνατο9. 

Διάγνωση
η αρχική διάγνωση είναι κλινική, πρέπει όμως να ακο-
λουθεί εργαστηριακός έλεγχος για επιβεβαίωση κυρί-
ως σε άτομα που έχουν ταξιδέψει σε ενδημική περιο-
χή κατά τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Επειδή ο ιός 
Ζίκα μπορεί να έχει τα ίδια κλινικά συμπτώματα και επι-
δημιολογική κατανομή με τους ιούς του δάγκειου πυ-
ρετού και τον Chikungunya, σε κλινική υποψία θα πρέ-
πει να αποστέλλεται έλεγχος και για τους άλλους ιούς. 

Εάν ο έλεγχος σταλεί εντός 7 ημερών από την έναρ-
ξη των συμπτωμάτων γίνεται με Reverse transcription 
PCR, ενώ εάν σταλεί αργότερα με έλεγχο ειδικών αντι-
σωμάτων igM4. η ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα πρέ-
πει να γίνεται με προσοχή, επειδή μπορεί να υπάρχει δι-
ασταυρούμενη θετικοποίηση των αντισωμάτων έπειτα 
από λοίμωξη με δάγκειο ή κίτρινο πυρετό. Έγκυες γυ-
ναίκες θα πρέπει να αποφεύγουν ταξίδια σε περιοχές 
που είναι ενδημικές για τον ιό Ζίκα. Σε περίπτωση που 
έχουν επισκεφθεί ενδημική περιοχή τις προηγούμενες 
δύο εβδομάδες και παρουσιάσουν συμπτώματα θα πρέ-
πει να ελεγχθούν ή εάν είναι ασυμπτωματικές θα πρέπει 
να υποβληθούν σε τακτικό υπερηχογραφικό έλεγχο του 
εμβρύου για πιθανές αποτιτανώσεις.

νεογνά που γεννιούνται με μικροκεφαλία και ενδο-
κράνιες αποτιτανώσεις και υπάρχει θετικό επιδημιολο-
γικό ιστορικό ή θετικά ή ασαφή εργαστηριακά ευρήμα-
τα από τη μεριά της μητέρας θα πρέπει να ελέγχονται 
για τον ιό Ζίκα. η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνει άλλους μικροοργανισμούς που προκαλούν 
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συγγενείς λοιμώξεις, όπως τοξόπλασμα, ερυθρά, κυττα-
ρομεγαλοϊό, ιούς απλού έρπητα, σύφιλη και ιό λεμφο-
κυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας.

Θεραπεία
δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό Ζίκα, η νόσος 
αντιμετωπίζεται με υποστηρικτικά μέτρα. για τον πυ-
ρετό χορηγείται παρακεταμόλη, ενώ μπορεί να χορη-
γηθούν άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Ασπιρίνη 
μπορεί να χορηγηθεί εάν έχουν αποκλεισθεί ο δάγκειος 
πυρετός (για κίνδυνο αιμορραγίας) και η γρίπη (για κίν-
δυνο συνδρόμου Reye) και δεν υπάρχει εγκυμοσύνη10. 
Άτομα με πιθανή λοίμωξη από ιό Ζίκα θα πρέπει να προ-
στατεύονται από έκθεση σε κουνούπια, για να αποφεύ-
γεται η μόλυνση νέων κουνουπιών και μεταφορά του 
ιού σε άλλα άτομα6. 

Προεκτάσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία
γενετικές μελέτες στον ιό Ζίκα της Βραζιλίας έδειξαν κοι-
νά χαρακτηριστικά με τους αντίστοιχους ιούς της πολυ-
νησίας και της Ασίας3. πιθανολογείται ότι εισήχθησαν 

στη Βραζιλία κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου κυπέλ-
λου ποδοσφαίρου ή διεθνών αγώνων κανό που έγιναν 
το 2014. Λόγω των επικείμενων ολυμπιακών Αγώνων, 
που θα γίνουν τον Αύγουστο του 2016 στη Βραζιλία, 
υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για μόλυνση επισκεπτών 
που θα μεταφέρουν τον ιό πίσω στη χώρα προέλευσής 
τους2. Επιπλέον, λόγω της αλλαγής των κλιματολογικών 
συνθηκών και της παγκόσμιας ανόδου της θερμοκρασί-
ας πιθανολογείται ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ευκο-
λότερο για τα κουνούπια του γένους Aedes να προσαρ-
μοστούν και σε χώρες με εύκρατα κλίματα2.

 ιός Chikungunya
ο ιός Chikungunya ανήκει στο γένος Alphavirus (οικογέ-
νεια Togaviridae). Εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1952 
στην Αφρική, στο οροπέδιο Makonde, στα σύνορα μετα-
ξύ Μοζαμβίκης και Τανζανίας. «Chikungunya» στη γλώσ-
σα των Σουαχίλι σημαίνει «αυτός που βαδίζει σκυφτός», 
και έτσι ο συγκεκριμένος ιός πήρε την ονομασία του από 
τον χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο περπατούν οι 
πάσχοντες, οι οποίοι πονούν φοβερά στις αρθρώσεις11. 

Εικόνα 2:  Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων ιού Chikungunya (Απρίλιος 2016, στοιχεία CDC) 
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Επιδημιολογία
ο ιός μέχρι σήμερα έχει κάνει την εμφάνισή του σε όλες 
τις ηπείρους (εικόνα 2). Το 2004 αναφέρθηκαν δύο με-
γάλες επιδημίες στην περιοχή της Κένυας. η επιδημία 
αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για την εξάπλωση του ιού 
σε πολλά νησιά του ινδικού ώκεανού, στην ινδία και τη 
νοτιοανατολική Ασία. Στη μικρή πόλη Lamu της Κένυας 
μολύνθηκε πάνω από το 70% του πληθυσμού, με περί-
που 13.500 κρούσματα. η επιδημία συνεχίστηκε και επε-
κτάθηκε στην πόλη της Μομπάσα και στις Κομόρες. Στο 
κύριο νησί των Kομόρων, τους επόμενους μήνες μετά το 
ξέσπασμα στη Lamu, σημειώθηκαν 225.000 κρούσματα 
με κύριο φορέα του ιού το Aedes aegypti.

Μεγάλες πρόσφατες επιδημίες του ιού Chikungunya 
έχουν αναφερθεί το 2005 στα νησιά La Reunion στον ιν-
δικό ώκεανό, όπου προσβλήθηκαν περισσότεροι από 
300.000 άνθρωποι, και το 2006-2007 στην ινδία, με πε-
ρισσότερα από 2 εκατομμύρια περιπτώσεις προσβολής 
από το συγκεκριμένο ιό.

Τον ιούλιο - οκτώβριο του 2007 ξέσπασε επιδημία του 
ιού Chikungunya στην περιοχή Ραβέννα της ιταλίας, με 
204 κρούσματα και τον θάνατο ενός 83χρονου άνδρα. 
ο ιός εντοπίστηκε σε θηλυκά του Aedes albopictus, υπο-
δεικνύοντας ότι το συγκεκριμένο είδος κουνουπιού, το 
οποίο είχε εισέλθει στη χώρα από το 1990 και εντοπί-
ζονταν στη συγκεκριμένη περιοχή, ήταν υπεύθυνο για 
τη συγκεκριμένη επιδημία. Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 
2010 καταγράφηκαν δύο περιπτώσεις αυτόχθονης με-
τάδοσης του ιού σε περιοχή της νοτιοανατολικής γαλ-
λίας, όπου και δραστηριοποιείται το Aedes albopictus.

Στην Αμερική για πρώτη φορά εμφανίστηκαν κρού-
σματα την περίοδο 2005-2006, ενώ από το 2008 ανα-
φέρονται κρούσματα στη Σιγκαπούρη, στη Μαλαισία, 
στη Ταϊλάνδη και την Αυστραλία12. Στη χώρα μας, έως 
τώρα, δεν έχουν καταγραφεί αυτόχθονα κρούσματα του 
ιού Chikungunya. ώστόσο, σε διάφορες περιοχές της Ελ-
λάδας και σε αρκετούς δήμους της Αττικής έχει κατα-
γραφεί η παρουσία του ασιατικού κουνουπιού «τίγρης» 
(Aedes albopictus), το οποίο είναι κύριο είδος κουνου-
πιού-διαβιβαστής του συγκεκριμένου ιού13. 

Μετάδοση
η πιο κοινή οδός διασποράς αυτών των ιών είναι τα κου-
νούπια και πιο συγκεκριμένα του γένους Aedes. Κατά 
τη διάρκεια επιδημιών, τα είδη Aedes aegypti και Aedes 

albopictus αναφέρεται ότι είναι τα κύρια είδη κουνου-
πιών-διαβιβαστών του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. 
η πιο κοινή πηγή μόλυνσης των κουνουπιών είναι ο άν-
θρωπος, και κατόπιν τα κουνούπια μπορούν να μεταδώ-
σουν τη μόλυνση σε άλλους ανθρώπους και ζώα. Σπανι-
ότεροι τρόποι μετάδοσης είναι η ενδομήτρια μετάδοση, 
η μετάδοση κατά τον τοκετό από μολυσμένη μητέρα σε 
περίοδο ιαιμίας, η διαδερμική μόλυνση από μολυσμένα 
εργαλεία και η εργαστηριακή έκθεση στον ιό. πιθανούς 
τρόπους μετάδοσης αποτελούν η μετάγγιση μολυσμέ-
νου αίματος και η μεταμόσχευση μολυσμένων οργάνων.

Κλινικές εκδηλώσεις
ο χρόνος επώασης, από το τσίμπημα ενός μολυσμένου 
κουνουπιού έως την εμφάνιση των συμπτωμάτων, κυ-
μαίνεται από 1 έως 12 ημέρες (συνήθως 3-8 ημέρες). η 
πλειονότητα των μολυνθέντων ατόμων (>75%) εκδηλώ-
νουν συμπτώματα. Συχνά τα συμπτώματα της νόσου εί-
ναι ήπια και σύμφωνα με οροεπιδημιολογικές μελέτες η 
λοίμωξη μπορεί είναι ασυμπτωματική στο 3%-28% των 
ατόμων. 

η πιο κοινή κλινική εικόνα της νόσου περιλαμβάνει 
αιφνίδια εμφάνιση πυρετού, αρθραλγίες ή πολυαρ-
θραλγίες και εξάνθημα (κηλιδοβλατιδώδες ή πετεχειώ-
δες ή διάχυτο ερύθημα, πιθανά φυσαλιδώδες σε βρέφη). 
Άλλα κοινά σημεία και συμπτώματα περιλαμβάνουν ρί-
γος, μυαλγίες, κεφαλαλγία, ναυτία, εμέτους, φωτοφοβία, 
κόπωση και επιπεφυκίτιδα. Επίσης, μπορεί να παρουσι-
ασθούν οιδήματα, συχνά συσχετιζόμενα με τενοντοε-
λυτρίτιδα. Τα συμπτώματα από τις αρθρώσεις συνήθως 
είναι αμφοτερόπλευρα και συμμετρικά, αφορούν συχνά 
τα χέρια και τα πόδια και είναι συχνά έντονα και πολύ 
εξουθενωτικά. 

Τα πιο συχνά εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβά-
νουν λεμφοπενία, θρομβοπενία, αυξημένη κρεατινίνη 
και αυξημένες ηπατικές τρανσαμινάσες. η ασθένεια έχει 
κάποια κοινά κλινικά συμπτώματα με τον δάγκειο πυρε-
τό και μπορεί να διαγνωσθεί λανθασμένα ως δάγκειος, 
ιδίως σε περιοχές όπου ο δάγκειος πυρετός είναι ενδημι-
κός. οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν πλήρως και 
τα οξέα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν σε 7-10 ημέ-
ρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιοι ασθενείς μπορεί 
να παρουσιάσουν υποτροπές των συμπτωμάτων από τις 
αρθρώσεις (π.χ. της πολυαρθραλγίας, πολυαρθρίτιδας, 
τενοντοελυτρίτιδας), με εμμένουσες, διαλείπουσες αρ-
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θραλγίες, που μπορεί να διαρκέσουν για αρκετούς μή-
νες ή ακόμη και χρόνια μετά την οξεία νόσο. Το ποσο-
στό των ασθενών με εμμένουσες αρθραλγίες ποικίλλει 
σε διάφορες μελέτες. 

Μερικοί ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν παροδι-
κές διαταραχές περιφερικών αγγείων, όπως σύνδρομο 
Raynaud, ενώ έχουν αναφερθεί -σε χρόνια φάση- κό-
πωση και κατάθλιψη. Στους ηλικιωμένους, η αρθραλγία 
μπορεί να εξελιχθεί σε σύνδρομο χρόνιας ρευματοει-
δούς αρθρίτιδας. Έχουν περιγραφεί σποραδικές περι-
πτώσεις οφθαλμικών, νευρολογικών, καρδιολογικών και 
αιμορραγικών εκδηλώσεων.

 Σπάνιες επιπλοκές περιλαμβάνουν: Ραγοειδίτιδα, 
αμφιβληστροειδίτιδα, οπτική νευρίτιδα, μυοκαρδίτιδα, 
ηπατίτιδα, παγκρεατίτιδα, νεφρίτιδα, πομφολυγώδεις 
δερματικές βλάβες, αιμορραγίες, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, 
μυελίτιδα, σύνδρομο Guillain-Barré, παρέσεις κρανια-
κών νεύρων. η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα αποτελεί σοβαρή 
επιπλοκή που αφορά κυρίως  νεογνά. Σοβαρές επιπλο-
κές δεν είναι συχνές, αλλά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικί-
ας η νόσος μπορεί να συμβάλει στην αιτία του θανάτου. 
γενικά, η νόσος θεωρείται μη θανατηφόρος, η κακή έκ-
βαση είναι σπάνια και αφορά κυρίως άτομα μεγαλύτε-
ρης ηλικίας, με κάποιους θανάτους να έχουν μερικώς 
αποδοθεί στον ιό14. Άτομα υψηλού κινδύνου για σοβα-
ρή νόσο περιλαμβάνουν νεογνά,  άτομα με υποκείμε-
να νοσήματα (π.χ. υπέρταση, διαβήτη, καρδιαγγειακή 
νόσο) και έγκυες (ιδίως στις τελευταίες εβδομάδες της 
κύησης). Μετά την ανάρρωσή τους από τη λοίμωξη, τα 
άτομα θεωρούνται άνοσα έναντι επακόλουθων λοιμώ-
ξεων από τον ιό.

Διάγνωση
Υποψία λοίμωξης από τον ιό πρέπει να τίθεται σε ασθε-
νείς με αιφνίδια έναρξη εμπυρέτου και αρθραλγίας, ιδί-
ως σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν πρόσφατα από περι-
οχές με γνωστή κυκλοφορία του ιού. 

Αρκετές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
διάγνωση. η εργαστηριακή διάγνωση γενικά επιτυγχά-
νεται με τον έλεγχο ορού ή πλάσματος για την ανίχνευση 
του ιού, γενετικού υλικού ή ειδικών igM αντισωμάτων. 

 ο ιός μπορεί να απομονωθεί από το αίμα κατά τη δι-
άρκεια των πρώτων ημερών της λοίμωξης και να ανα-
γνωρισθεί με RT-PCR ή να απομονωθεί κατά τη διάρκεια 
της πρώτης εβδομάδας της νόσου. η καλλιέργεια του ιού 

μπορεί να ανιχνεύσει τον ιό τις πρώτες τρεις ημέρες της 
νόσου. Το ιικό RNA μπορεί να ανιχνευθεί στον ορό κατά 
τη διάρκεια των οκτώ πρώτων ημερών της νόσου. Αντι-
σώματα igM και igG έναντι του ιού αναπτύσσονται συ-
νήθως κατά το τέλος της πρώτης εβδομάδας της νόσου. 
Ειδικά igM αντισώματα στον ορό ανιχνεύονται από την 
4η5η ημέρα της νόσου ή με τετραπλάσια αύξηση του 
τίτλου των ειδικών αντισωμάτων igG σε διαδοχικά δείγ-
ματα ορού. Σε ασθενείς με αρνητικά αποτελέσματα στα 
δείγματα της οξείας φάσης, για τον οριστικό αποκλεισμό 
της διάγνωσης θα πρέπει να ελεγχθούν και άλλα μετέ-
πειτα δείγματα. 

Τα επίπεδα των αντισωμάτων igM είναι υψηλότερα 
3-5 εβδομάδες μετά την έναρξη της νόσου και επιμέ-
νουν συνήθως για περίπου δύο μήνες, ενώ μπορεί να 
παραμείνουν για πολλούς μήνες, ιδίως σε ασθενείς με 
μακροχρόνια αρθραλγία. Έχουν αναφερθεί διασταυ-
ρούμενες ορολογικές αντιδράσεις με άλλους ιούς και 
θα πρέπει να αποκλείεται εργαστηριακά και ο δάγκειος 
πυρετός. δείγματα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια 
της πρώτης εβδομάδας της νόσου θα πρέπει να ελέγχο-
νται τόσο με ορολογικές όσο και με μοριακές μεθόδους 
(RT-PCR), ενώ είναι δυνατή και η απομόνωση του ιού σε 
κυτταρικές σειρές.

Θεραπεία
δεν υπάρχει ειδική θεραπεία και σε διάγνωση η θερα-
πεία είναι υποστηρικτική. Άτομα για τα οποία υπάρχει 
υποψία ή επιβεβαίωση νόσου Chikungunya θα πρέπει 
να αποφεύγουν τα τσιμπήματα κουνουπιών (να προ-
στατεύονται από περαιτέρω έκθεσή τους σε κουνού-
πια), κατά τη διάρκεια τουλάχιστον της πρώτης εβδο-
μάδας της νόσου (των πρώτων 7-10 ημερών), ώστε να 
προληφθεί η μόλυνση άλλων κουνουπιών και η περαι-
τέρω διασπορά του ιού και να μειωθεί ο κίνδυνος τοπι-
κής μετάδοσης.

 Τα μέτρα πρόληψης αφορούν σε ολοκληρωμένα προ-
γράμματα ελέγχου του διαβιβαστή, σε μέτρα ατομικής 
προστασίας από την έκθεση σε κουνούπια, σε εγρήγορ-
ση των επαγγελματιών υγείας για την έγκαιρη διάγνω-
ση, αντιμετώπιση και προστασία των κρουσμάτων από 
τσιμπήματα κουνουπιών και σε ευαισθητοποίηση του 
κοινού, και ιδίως των ταξιδιωτών σε ενδημικές χώρες, 
για τη λήψη των ενδεικνυόμενων προληπτικών μέτρων. 
Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχει βρεθεί το είδος 
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κουνουπιού Aedes albopictus, το οποίο ταυτοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2005, στην περιφέρεια 
Αττικής το 2008 και έκτοτε έχει καταγραφεί η παρουσία 
του σε πολλές περιοχές της χώρας (και σε πολλές περι-
οχές της Αθήνας). To είδος Aedes aegypti -αν και υπήρχε 
παλαιότερα στη χώρα μας- δεν έχει εντοπιστεί εδώ και 
πολλές δεκαετίες13.

ιός του Δυτικού νείλου
ο ιός του δυτικού νείλου (δν) είναι RNA ιός, που ανή-
κει στο γένος Flavivirus της οικογένειας Flaviviridae15. 
ο ιός του δν διατηρείται στη φύση σε ενζωοτικό κύ-
κλο μεταξύ κουνουπιών και πτηνών. ο ιός του δν μετα-
φέρεται από μία περιοχή σε άλλη από μεταναστευτικά 
πτηνά. Τα κουνούπια του γένους Culex («κοινά» κου-
νούπια) θεωρούνται γενικά οι κύριοι διαβιβαστές του 
ιού και ιδίως το είδος Culex pipiens. ο ιός διατηρείται 
στους πληθυσμούς κουνουπιών μέσω κάθετης μετάδο-
σης (από ενήλικα κουνούπια σε αβγά), ενώ τα μολυν-
θέντα κουνούπια μπορεί να παραμείνουν μολυσμένα 
για όλη τους τη ζωή. Τα πτηνά αποτελούν την κύρια φυ-
σική δεξαμενή του ιού. οι άνθρωποι, τα ιπποειδή και 
άλλα θηλαστικά θεωρούνται ευκαιριακοί και αδιέξοδοι 

τελικοί ξενιστές, καθώς η ιαιμία είναι χαμηλή και μικρής 
διάρκειας και δεν επαρκεί για την περαιτέρω μόλυνση 
των κουνουπιών.

Επιδημιολογία
ο ιός απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1937 στην 
επαρχία του δυτικού νείλου, στην ουγκάντα, από όπου 
και πήρε το όνομά του. Στην Ευρώπη ο ιός παρουσιά-
στηκε τη δεκαετία του 1960 στην γαλλία, ενώ συχνότε-
ρες επιδημίες συνέβησαν από τη δεκαετία του 1990 και 
μετά. Το 1999 ο ιός ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στη 
νέα Υόρκη και στη συνέχεια εξαπλώθηκε και σε άλλες 
πολιτείες των ηπΑ, του Καναδά και την νότια Αμερική.  
Το 2010 καταγράφηκε15 η πρώτη επιδημία στην Ελλά-
δα, που ήταν και από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. η 
περίοδος μετάδοσης για το 2014 ήταν η 5η συνεχόμε-
νη χρονιά κατά την οποία καταγράφηκαν κρούσματα 
από τον ιό του δν σε ανθρώπους στην Ελλάδα και θε-
ωρείται ότι ο ιός έχει πια εγκατασταθεί σε διάφορες πε-
ριοχές της χώρας μας (εικόνα 3).

Μετάδοση
ο άνθρωπος μολύνεται έπειτα από δήγμα μολυσμένου 

Εικόνα 3:  Aριθμός δηλωθέντων ασθενών με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
(ΚΝΣ) ανά εβδομάδα έναρξης συμπτωμάτων στην Ελλάδα για τα έτη 2010 - 2014 (Στοιχεία ΚΕΕΛΠΝΟ)
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θηλυκού κουνουπιού, που αυτό έχει μολυνθεί από μο-
λυσμένα πτηνά. δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα με-
τάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω άμεσης συνή-
θους επαφής. Έχουν αναφερθεί περιστατικά μετάδοσης 
μέσω μετάγγισης μολυσμένου αίματος, μεταμόσχευσης 
οργάνων, κάθετη μετάδοση από μητέρα σε έμβρυο και 
μέσω θηλασμού.

Κλινική εικόνα
ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από 2 έως14 μέρες και 
η πλειονότητα των λοιμώξεων είναι ασυμπτωματικές 
(περίπου 80%). Αυτοί που εκδηλώνουν συμπτωματική 
νόσο εμφανίζουν συνήθως εικόνα οξείας συστηματικής 
εμπύρετης νόσου με γριπώδη συνδρομή, που περιλαμ-
βάνει πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγίες, κακουχία, καταβο-
λή, εξάνθημα κηλιδοβλατιδώδες ή ιλαροειδές, λεμφα-
δενική διόγκωση ή και γαστρεντερικά συμπτώματα16. 
Λιγότερο από 1% των ασθενών με ιό του δν παρουσιά-
ζουν νευρολογική συμπτωματολογία με εικόνα εγκεφα-
λίτιδας - μηνιγγίτιδας, με έντονη κεφαλαλγία, διαταρα-
χή του επιπέδου συνείδησης, αταξία, σπασμούς, οξεία 
χαλαρή παράλυση ή διαταραχή κινητικότητας και τρό-
μο16. η οξεία χαλαρή παράλυση εμφανίζει κλινική εικό-
να παρόμοια με αυτή της πολιομυελίτιδας, που αρχίζει 
με αιφνίδια ασύμμετρη χαλαρή πάρεση, που μπορεί να 
εξελιχθεί σε τετραπάρεση με συμμετοχή και των ανα-
πνευστικών μυών. Έχουν ακόμη αναφερθεί και κλινική 
εικόνα συνδρόμου Guillain-Barre ή παραλύσεις κρανια-
κών νεύρων.17

Στην Ελλάδα από το 2010 έως το2014 καταγράφηκαν 
624 κρούσματα λοίμωξης από ιό του δν, από τα οποία 
446 είχαν εκδηλώσεις από το ΚνΣ με μέση ηλικία ασθε-
νών με νευρο-διεισδυτική νόσο τα 72 έτη (εύρος: 2-95 
ετών). Από τους ασθενείς που νόσησαν 79 κατέληξαν 
(θνητότητα 17%) (στοιχεία ΚΕΕΛπνο).

Σε μη επιπλεγμένες περιπτώσεις, η διάρκεια των συ-
μπτωμάτων είναι 3-6 μέρες, αν και η χρονική περίοδος 
για πλήρη ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες 
ή μήνες. Σε ασθενείς που παρουσίασαν νευρολογικά 
συμπτώματα μπορούν να παραμείνουν υπολειπόμενα 
νευρολογικά ελλείμματα ή νευρο-ψυχιατρικού τύπου 
διαταραχές (π.χ. κατάθλιψη, αγχώδης διαταραχή, δια-
ταραχές μνήμης).

Διάγνωση
Τα ευρήματα από τη γενική αίματος και τον βιοχημικό 
έλεγχο είναι μη ειδικά, εκτός από υπονατριαιμία, που εί-
ναι συχνό εύρημα σε ασθενείς με μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. 
Στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό συνήθως παρατηρείται: Αύ-
ξηση των λευκών αιμοσφαιρίων μέτριου βαθμού (<500/
μl), αυξημένη πρωτεΐνη με φυσιολογική τιμή γλυκόζης.

ορολογικός έλεγχος ειδικά igM αντισώματα στον ορό 
και στο ΕνΥ είναι οι συνήθεις μέθοδοι διάγνωσης. η πα-
ρουσία igM αντισωμάτων στο ΕνΥ δηλώνει προσβολή 
του ΚνΣ και τουλάχιστον 90% των ασθενών με εγκεφαλί-
τιδα ή μηνιγγίτιδα έχουν ανιχνεύσιμα αντισώματα εντός 
οκτώ ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων. η πα-
ρουσία igM αντισωμάτων στον ορό μπορεί να ανευρεθεί 
3-8 μέρες από την έναρξη της νόσου. Μπορεί να οφείλε-
ται σε πρόσφατη λοίμωξη ή σε διασταυρούμενη αντίδρα-
ση με άλλους flaviviruses (κίτρινο πυρετό ή ιαπωνική εγκε-
φαλίτιδα), ενώ μπορεί να παραμείνουν θετικά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα (>1 έτος). η παρουσία μόνο igG αντι-
σωμάτων στον ορό δεν τεκμηριώνει πρόσφατη λοίμω-
ξη, εκτός εάν σε διαδοχικά δείγματα με απόσταση του-
λάχιστον μίας εβδομάδας βρεθεί σημαντική αύξηση του 
τίτλου16. η ανίχνευση του ιού με μοριακή μέθοδο RT-PCR 
μπορεί να γίνει σε ποικιλία σωματικών υγρών (αίμα, ΕνΥ, 
ούρα) και ειδικά στα ούρα μπορεί να παραμείνει θετική 
για μεγάλη περίοδο. Τα κέντρα αναφοράς για έλεγχο αρ-
μποϊών στην Ελλάδα, όπου μπορεί να αποστέλλονται βι-
ολογικά υλικά για εξέταση, είναι: 
1. για τη νότια Ελλάδα, το εργαστήριο Μικροβιολογίας 
της ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών (τηλ. 210 
746 2011, 210 746 2133, 210 746 2140) και 
2. για τη βόρεια Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο αναφοράς αρ-
μποϊών και αιμορραγικών πυρετών του Αριστοτέλειου 
πανεπιστημίου θεσσαλονίκης (τηλ.: 2310 999 006, 2310 
999 151).

Θεραπεία
δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του δν. Στις πε-
ριπτώσεις με σοβαρή συμπτωματολογία και νευρολογι-
κές εκδηλώσεις συνιστάται εισαγωγή στο νοσοκομείο για 
παρακολούθηση. Σε εργαστηριακή επιβεβαίωση θα πρέ-
πει τα περιστατικά να δηλώνονται στο ΚΕΕΛπνο, ώστε 
να υπάρχει καταγραφή της επιδημιολογίας στη χώρα. 
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τhe era of globalization and environmental 
change has witnessed the arrival of many new and 
re-emerging diseases which create new challenges 
for policy makers and researchers working on infec-
tious diseases. Massive urbanization has facilitated 

the spread of contagious diseases in human pop-
ulations due to faster travel over greater distances 
and worldwide trade. Examples of such infections 
that are described in the review are the infections 
from Zika, chikungunya and West nile viruses.
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Νεότερα από τον χώρο των εμβολίων
O ρόλος της ανοσογενετικής στη μελέτη των εμβολίων

Bάνα Σπούλου 
Επίκουρη Καθηγήτρια παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας

υπεύθυνος επικοινωνίας
bάνα σπούλου
E-mail: vspoulou@med.uoa.gr

ανοσογενετική είναι η μελέτη της έκφρασης των 
γονιδίων κατά τη διάρκεια της διέγερσης του 
ανοσοποιητικού συστήματος από φυσική λοί-
μωξη ή εμβολιασμό. οι πληροφορίες που προ-
έρχονται από την κατανόηση του τρόπου διέγερ-
σης του ανοσοποιητικού συστήματος μπορούν 
να χαρακτηρίσουν την ανοσιακή απάντηση τόσο 
σε επίπεδο ατόμων όσο και σε επίπεδο πληθυ-
σμών και να βοηθήσουν στην κατανόηση των 
παθογενετικών μηχανισμών δημιουργίας ανεπι-
θύμητων ενεργειών που σχετίζονται με εμβόλια. 
Η αποκρυπτογράφηση της γενετικής υπογρα-
φής με την ανίχνευση των γονιδίων και των πο-

λυμορφισμών τους που σχετίζονται με την προ-
στατευτική ανοσιακή απάντηση τόσο σε επίπεδο 
πληθυσμών όσο και σε ατομικό επίπεδο, σε συν-
δυασμό με την αξιολόγηση των ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών της ανοσιακής απάντησης, δίνει 
τη δυνατότητα πρόβλεψης in silico, της κλινικής 
αποτελεσματικότητας νέων εμβολίων σε υγιείς 
και  ανοσοκατασταλμένους πληθυσμούς. τέλος, 
η ανοσογενετική μπορεί να προβλέψει ανεπιθύ-
μητες ενέργειες που θα μπορούσαν να σχετίζο-
νται με νέα αντιγόνα ή ανοσοενισχυτικά και να 
συμβάλει στη δημιουργία ασφαλών εμβολίων και 
ανοσοενισχυτικών.
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λεξεις ευρετήριου: ανοσογενετική, εμβόλια, ανοσοενισχυτικά, ανοσιακή απάντηση, 
ανεπιθύμητες ενέργειες

eισαγωγή
H πρόοδος της βιολογίας στον 21ο αιώνα, με την πληθώ-
ρα των νέων πληροφοριών στους τομείς της γενετικής 
και της μοριακής βιολογίας, θέτει το ερώτημα για τον 
τρόπο με τον οποίο οι γνώσεις αυτές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στην έρευνα για νέα εμβόλια και αλλά 
και να επηρεάσουν την πρακτική μας μέσα από τη χρή-
ση τους την επόμενη δεκαετία.

 η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώμα-
τος σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες του 21ου 
αιώνα, τα λεγόμενα «omics» (genomics, proteomics, 
transcriptomics, and epigenomics), έχουν συντελέ-

σει στην αλματώδη ανάπτυξη της ανοσογενετικής, 
που σχετίζεται με τη μελέτη της έκφρασης των γονι-
δίων του παθογόνου μικροργανισμού, του ξενιστή ή 
και των δύο κατά τη διάρκεια της διέγερσης του ανο-
σοποιητικού συστήματος από φυσική λοίμωξη ή εμ-
βολιασμό. η ανάπτυξή της ανοσογενετικής βασίστηκε 
στην αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώμα-
τος, στην ανάπτυξη της τεχνολογίας μικροσυστοιχιών 
(chip) και, τέλος, στην ανάπτυξη λογισμικών με δυνατό-
τητα στατιστικής επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομέ-
νων (Βioinformatics), ώστε να είναι δυνατή η αποκωδι-
κοποίηση μεγάλου όγκου πληροφοριών.
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οι πληροφορίες που προέρχονται από την κατανόηση 
του τρόπου διέγερσης του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος και από την ανακάλυψη νέων βιοδεικτών, που μπο-
ρούν να χαρακτηρίσουν την ανοσιακή απάντηση τόσο 
σε επίπεδο ατόμων όσο και σε επίπεδο πληθυσμών και 
να βοηθήσουν στην κατανόηση των παθογενετικών μη-
χανισμών δημιουργίας ανεπιθύμητων ενεργειών που 
σχετίζονται με εμβόλια, έχουν ήδη δημιουργήσει ένα 
νέο γνωστικό πεδίο, τα «vaccinomics».

ή ανοσογενετική στη μελέτη της ανοσιακής 
απάντησης σε εμβόλια
Ίσως η πιο σημαντική εφαρμογή της ανοσογενετικής 
είναι η δυνατότητα αποκρυπτογράφησης του συνόλου 
των αλληλεπιδράσεων του γονιδιώματος του ξενιστή με 
τα αντιγόνα του εμβολίου. οι πρώτες ενδείξεις για πιθα-
νή συσχέτιση της ανοσιακής απάντησης με το γονιδίω-
μα άρχισαν να συσσωρεύονται πολύ πριν από την απο-
κρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, αλλά 
παρουσίασαν αλματώδη εξέλιξη με τις μελέτες GWAS 
(genome-wide association studies), όπου συσχετίσθη-
κε το γονιδίωμα με την ανοσιακή απάντηση και ανακα-
λύφθηκαν ομάδες γονιδίων που ρυθμίζουν την ανοσια-
κή απάντηση σε συγκεκριμένα αντιγόνα.

 Είναι γνωστό ότι το δίκτυο της ανοσιακής απάντησης 
(«immune response network») που περιλαμβάνει πλή-
θος διεργασιών, όπως την αναγνώριση του αντιγόνου, 
την αντιγονοπαρουσίαση, τη διέγερση της φυσικής και 
επίκτητης ανοσίας με τις ειδικές κυτταρικές ανοσολογι-

κές απαντήσεις και την παραγωγή αντισωμάτων, σχε-
τίζεται με τη διέγερση ή την καταστολή συγκεκριμέ-
νων γονιδίων που ρυθμίζουν τη μεταγραφή πρωτεϊνών, 
την έκφρασή τους, την απέκκρισή τους από το κύττα-
ρο και τη δράση τους σε κύτταρα-στόχους. η ανοσογε-
νετική μελετά ταυτόχρονα όλα τα γονίδια που εμπλέ-
κονται στην ανοσολογική απάντηση και με τη βοήθεια 
της βιοστατιστικής και της  βιοπληροφορικής μπορεί 
να τα οπτικοποιήσει, να τα αναλύσει και να κατανοή-
σει χαρακτηριστικά τους που συνθέτουν τους φαινοτύ-
πους (εξουδετερωτικά αντισώματα, προφίλ κυτταροκι-
νών, τη φυσική ανοσία, την κυτταρική ανοσία κ.λπ.) της 
προστατευτικής ανοσίας σε ατομικό και σε πληθυσμια-
κό επίπεδο.

Επιπλέον, πολυμορφισμοί σε γονίδια που κωδικο-
ποιούν Toll-like receptors, μόρια HLA, κυτταροκίνες και 
υποδοχείς κυτταροκινών έχουν συσχετισθεί με την πο-
σοτική κυρίως ετερογένεια ανοσιακών απαντήσεων σε 
πληθώρα εμβολίων, όπως της ιλαράς, της ηπατίτιδας Β, 
της γρίπης, του BCG, του ηιb και του πνευμονιόκοκκου 
(Πίνακας 1).

Τέλος, σημαντικό ρόλο στην ανοσολογική απάντη-
ση φαίνεται να παίζουν και επιγενετικά φαινόμενα, όπως 
υπο/υπερμεθυλιώσεις, επηρεάζοντας συγκεκριμένους 
γονιδιακούς πολυμορφισμούς, με αποτέλεσμα τη φαι-
νοτυπική διαφοροποίηση της ανοσιακής απάντησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συμβολής της ανο-
σογενετικής στην κατανόηση των ποιοτικών διαφορών 
των ανοσιακών απαντήσεων αποτελούν οι μελέτες στο 

Πίνακας 1.   γονιδιΑ ποΥ ΣΧΕΤιΖονΤΑι ΜΕ Την ΑνοΣιΑΚη ΑπΑνΤηΣη ΣΕ ΕΜΒοΛιΑ

εμβόλιο Γονίδια

ιλαρά HLA, TLR2–6, DDX58, OAS1, ADAR 

ηπατίτιδα B iFNG, MAPK8, iL10RA iTGAL, iL4, iL4R, iL10, HLA, TNF, iL12

Συζευγμένο l iL4, iLRA, iL13

πνευμονιοκοκκικό TLR3, CD44

influenza HLA

Hib TiRAP

Hπατίτδα A iL10

Ερυθρά HLA, LTA, TNF, LST1

διφθερίτιδα iL10

Tέτανος iL4RA
από Neuport et al. 1
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εμβόλιο της ηπατίτιδας Β. Είναι γνωστό ότι το 40% των 
ενηλίκων αναπτύσσουν προστατευτικά επίπεδα αντισω-
μάτων έπειτα από δύο δόσεις του εμβολίου της ηπατίτι-
δας Β. Αντίθετα, υπάρχουν άτομα τα οποία χρειάζονται 
έξι ή περισσότερες δόσεις του εμβολίου για να αποκτή-
σουν προστατευτικό τίτλο αντισωμάτων. Μελέτες ανο-
σογενετικής έχουν αποδείξει ότι άτομα που δεν απα-
ντούν στον εμβολιασμό παρουσιάζουν συγκεκριμένους 
πολυμορφισμούς του HLA class ii, της iL-4 αλλά και του 
γονιδίου FOXP1, που σχετίζεται με τη διαφοροποίηση 
των Β λεμφοκυττάρων. Επιπλέον οι Lu και συν. μελέτη-
σαν την επίδραση του επιγενετικού προφίλ στην ανοσι-
ακή απάντηση σε 25 παιδιά που είχαν εμβολιαστεί με το 
εμβόλιο της ηπατίτιδας Β και ήταν γνωστό ότι ήταν high 
ή low responders, με βάση τη συγκέντρωση αντισωμά-
των μετά τον εμβολιασμό, και απέδειξαν ότι επιγενετικές 
αλλαγές (υπο /υπερμεθυλίωση) μπορούσαν να τροπο-
ποιήσουν την έκφραση των γονιδίων που εμπλέκονται 
στην ανοσιακή απάντηση.

δεν είναι, όμως, μόνο τα ποσοτικά χαρακτηριστικά 
των ανοσιακών απαντήσεων που μπορούν να προβλε-
φθούν με την αποκρυπτογράφηση των γενετικών υπο-
γραφών, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανο-
σιακής απάντησης. Ενώ μέχρι σήμερα η αξιολόγηση της 
ανοσιακής απάντησης βασίζεται στη μέτρηση κυρίως 
αντισωμάτων, η χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής δί-

νει τη δυνατότητα για τον λεπτομερή χαρακτηρισμό των 
υποδοχέων των αντιγονοειδικών B κυττάρων που δημι-
ουργούνται μετά τον εμβολιασμό και φέρουν τις ειδικές 
για τα αντιγόνα του εμβολίου αλληλουχίες. Επιπλέον, η 
ανοσογενετική δίνει τη δυνατότητα της μελέτης της φυ-
σικής «innate» ανοσίας, η οποία δεν παρέχει ειδική προ-
στασία έναντι παθογόνων μικροοργανισμών, αλλά έχει 
σημαντικό ρόλο στο να κατευθύνει και να ενισχύει την 
ειδικότητα της επίκτητης ανοσιακής απάντησης έναντι 
συγκεκριμένων παθογόνων.

Συμπερασματικά, η αποκρυπτογράφηση της γενετι-
κής υπογραφής με την ανίχνευση των γονιδίων και των 
πολυμορφισμών τους που σχετίζονται με την προστα-
τευτική ανοσιακή απάντηση τόσο σε επίπεδο πληθυ-
σμών όσο και σε ατομικό επίπεδο, σε συνδυασμό με την 
αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ανοσι-
ακής απάντησης, δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης in 
silico, της κλινικής αποτελεσματικότητας νέων εμβολί-
ων σε υγιείς και ανοσοκατασταλμένους πληθυσμούς.

ανοσογενετική και ανεπιθύμητες ενέργειες 
εμβολίων
οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τους εμ-
βολιασμούς αποτελούν σημαντικό πρόβλημα που συ-
χνά λαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα, προκαλώντας διστα-
κτικότητα στους γονείς να συναινέσουν στη χορήγηση 

Σχήμα: Απεικόνιση της σχετικής έκφρασης ομάδας γονιδίων που  σχετίζονται με την παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών (με 
κόκκινο) σε εμβόλια με και χωρίς αναοσοενισχυτικό (από Lewis and Lythgoe15)
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Advances in “omics” technology (transcriptomics, 
proteomics, metabolomics, genomics/epigenom-
ics, etc.) allied with statistical and bioinformatics 
tools are providing insights into basic mechanisms 
of vaccine and adjuvant efficacy and inflamma-
tion/reactogenicity. several immunogenetic stud-
ies have identified associations between poly-
morphisms in genes encoding immune response 
proteins, involved in both innate and adaptive, im-
mune response, which are responsible for varia-
tion in responses to vaccines. Variants in the genes 
encoding Toll-like receptors, HLA molecules, cy-
tokines, and cytokine receptors have associated 
with heterogeneity of responses to a wide range 

of vaccines including measles, hepatitis b, influenza 
A, bcG, Haemophilus influenzae type b, and pneu-
mococcus. Deciphering the genetic signature with 
the detection of genes and their polymorphisms 
associated with the protective immune response 
in both population and individual level, in conjunc-
tion with the evaluation of qualitative characteris-
tics of the immune response enables the prediction 
in silico, of the clinical efficacy of new vaccines in 
healthy and immunocompromised populations Fi-
nally immunogenetics can predict side effects that 
could be related to new antigens or adjuvants and 
contribute to the development of safe vaccines 
and adjuvants.

A
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c
T

Immunogenetics in applied vaccinology

Spoulou Vassiliki

Key words: immunogenetics; vaccinomics; adjuvants; immune response; adversomics

νέων κυρίως εμβολίων στα παιδιά τους. Μία από τις συ-
χνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων είναι ο 
πυρετός, ο οποίος, όταν είναι υψηλός, σχετίζεται με αυ-
ξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση σπασμών και τροφο-
δοτεί τα ερωτηματικά για την ασφάλεια των εμβολίων.

η ανοσογενετική μπορεί να προβλέψει ανεπιθύμη-
τες ενέργειες που θα μπορούσαν να σχετίζονται με νέα 
αντιγόνα ή ανοσοενισχυτικά («adversomics»). Έτσι έχει 
παρατηρηθεί ότι η υπερέκφραση γονιδίων που σχετί-
ζονται με τη φυσική ανοσία, την παραγωγή κυτταροκι-
νών και κυρίως τα γονίδια που σχετίζονται με την παρα-
γωγή iNFγ, σε μελέτες σε πειραματόζωα, στις κλινικές 
μελέτες σε ανθρώπους που ακολούθησαν, σχετίζονταν 
με υψηλότερο πυρετό. Επίσης, η φλεγμονώδης εξεργα-
σία στην περιοχή που χορηγείται το εμβόλιο σχετίζεται 
με τη διέγερση γονιδίων που εκκρίνουν πυρετογόνες 
κυτταροκίνες, όπως iL-1 β, iL-6, TNFa και προσταγλανδί-
νες (ςχήμα). οι γνώσεις αυτές έχουν μεγάλη πρακτική 
εφαρμογή στη βελτίωση της δομής των αντιγόνων και 

κυρίως των ανοσοενισχυτικών, ώστε να μειώνονται ση-
μαντικά η συχνότητα και η σοβαρότητα των ανεπιθύ-
μητων αυτών ενεργειών. Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία 
αυτή χρησιμοποιήθηκε για να ανιχνευτούν βιοδείκτες 
που σχετίζονταν με τη μεγάλη αύξηση πυρετικών σπα-
σμών μετά τη χορήγηση ενός νέου εμβολίου έναντι της 
εποχικής γρίπης.

ςυμπεράσματα
Με τις αλματώδεις εξελίξεις στον τομέα της ανοσογε-
νετικής, η αποκρυπτογράφηση των γενετικών υπογρα-
φών της ανοσιακής απάντησης σε εμβόλια δίνει νέες δυ-
νατότητες στην κατανόηση του τρόπου διέγερσης του 
ανοσοποιητικού συστήματος έπειτα από εμβολιασμό σε 
υγιείς και ανοσοκατασταλμένους πληθυσμούς. Επιπλέ-
ον, λόγω της δυνατότητας πρόβλεψης σοβαρών ανεπι-
θύμητων ενέργειες που σχετίζονται με νέα αντιγόνα και 
ανοσοενισχυτικά, θα συμβάλει στη δημιουργία ασφα-
λέστερων εμβολίων. 
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΏΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΎΓΕΙΑΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ 
ΟΛΟΎΣ

ΘΕΡΑΠΕΎΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

Για το λόγο αυτό, συνδυάζοντας το πνεύμα της 
βιοτεχνολογίας με τη δύναμη μιας επιτυχημένης 
φαρμακευτικής εταιρείας, εφαρμόζουμε νέες, 
καινοτόμες και στοχευμένες προσεγγίσεις που 
μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά.

Για όλους εμάς στη βιοφαρμακευτική εταιρεία 
AbbVie, το να συνεισφέρουμε θετικά στις ζωές των 
ανθρώπων και στη βιωσιμότητα του συστήματος 
υγείας είναι κάτι περισσότερο από υπόσχεση.   
Είναι ο σκοπός μας.

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

1η θέση και 2η θέση στο διαγωνισμό Best 
WorkPlaces Greece 2015 & 2016 αντίστοιχα στην 
κατηγορία των εταιρειών με 50-250 εργαζομένους

Great Place To Work Institute 

2η θέση στη λίστα των φαρμακευτικών εταιρειών 
με την καλύτερη εταιρική φήμη παγκοσμίως, 
σύμφωνα με τις απόψεις των ασθενών

PatientView 

8η θέση στις πιο αξιόλογες εταιρείες στον κλάδο 
των φαρμακευτικών προϊόντων 

Fortune  Magazine

Ανάμεσα στα 5 κορυφαία brands παγκοσμίως 

FutureBrand 

Χώρες

Εργαζόμενοι σε όλον τον κόσμο

Εργαζόμενοι στην Ελλάδα

 Κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης και 
Εργοστάσια Παραγωγής

 των εσόδων της εταιρείας επενδύεται  
στην Έρευνα & Ανάπτυξη 

 Προγράμματα σε Φάση ΙΙΙ σχετικά 
με την Ιολογία, τη Νευρολογία, την 
Ανοσολογία, τη Γυναικολογία και τις 
Μεταβολικές παθήσεις, την Ογκολογία 
 και την Αιματολογία
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www.abbvie.gr
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Το Τμήμα Παιδικής Ενδοκρινολογίας του Παίδων Μητέρα αποτελεί την 
πρώτη αδειοδοτημένη Ενδοκρινολογική Κλινική Παίδων στο χώρο της 
ιδιωτικής υγείας και καλύπτει όλο το ενδονοσοκομειακό και εξωνο-
σοκομειακό φάσμα των ενδοκρινολογικών προβλημάτων της παιδι-
κής ηλικίας.  Το Τμήμα υποστηρίζεται από εξειδικευμένη επιστημονι-
κή ομάδα που αποτελείται από παιδοενδοκρινολόγο/ διαβητολόγο, 
παιδογαστρεντερολόγο/ ηπατολόγο, εξειδικευμένους παιδιάτρους, 
διαιτολόγο/διατροφολόγο, παιδοψυχολόγο και εκπαιδεύτρια αντιμε-
τώπισης του διαβήτη.

Αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότητα ακόμα και οι πλέον πο-
λύπλοκες διαταραχές:   
 πρόσληψης τροφής  & παιδικής παχυσαρκίας 
  ανάπτυξης (χαμηλό ανάστημα, έλλειψη αυξητικής ορμόνης, υψη-

λό ανάστημα)
  ενήβωσης  (καθυστέρηση εφηβείας, υπογοναδισμός, διερεύνηση 

κρυψορχίας, μικροφαλλία, υποσπαδίας, πρώιμη ήβη)
 υπερχοληστεριναιμία (πρωτοπαθής και δευτεροπαθής)
  λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα  (συγγενής και επίκτητος 

υποθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, όζοι θυρεοειδούς, παιδια-
τρικός καρκίνος θυρεοειδούς)

  λειτουργίας των επινεφριδίων (πρώιμη αδρεναρχή, συγγενής υπερ-

πλασία επινεφριδίων, συγγενής υποπλασία επινεφριδίων, επινεφριδι-
ακή ανεπάρκεια)

  λειτουργίας της υπόφυσης  (υποφυσιακή ανεπάρκεια, όγκοι υπόφυ-
σης, υποπλασία οπτικού νεύρου) 

  μεταβολισμού (ασβεστίο   υπασβεστιαιμία, υπερασβεστιαι-
μία, οστεοπενία, οστεοπόρωση, ραχίτιδα λόγω προωρότητας, 
υποπαραθυρεοειδισμός)

  σχετιζόμενες με γενετικά σύνδρομα  (σ. Turner, σ. Williams, σ. Down, 
σ. Klinefelter, σ. Noonan κ.ά.)

  μεταβολικά νοσήματα σχετιζόμενα με υπογλυκαιμία (υπερινσου-
λινισμός, διαταραχές μεταβολισμού λιπαρών οξέων)

 σακχαρώδης διαβήτης Τύπου 1 και 2

Παράλληλα, λειτουργεί ειδικό Ιατρείο Ελέγχου Βάρους σε συνεργασία 
με εξειδικευμένο διατροφολόγο και ψυχολόγο για την αντιμετώπιση της 
παιδικής παχυσαρκίας καθώς και των διαταραχών πρόσληψης τροφής 
(νευρική ανορεξία, βουλιμία, κ.ά.). 
Στο Τμήμα εντάσσεται και το Ιατρείο Λιπιδίων για την παρακολούθηση 
και αντιμετώπιση παιδιών με πρωτοπαθή (κληρονομική) και δευτεροπα-
θή (λόγω διατροφής ή ειδικών ορμονικών διαταραχών) υπερχοληστερι-
ναιμία. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει στοχευμένη διατροφική και κατά 
περίπτωση φαρμακευτική αγωγή.

Ολοκληρωμένο Τμήμα Ενδοκρινολογίας -  
Παχυσαρκίας & Ελέγχου βάρους Παίδων/Εφήβων

Ερυθρού Σταυρού 6, 15123, Μαρούσι, 
T.: 210 686 9404, 210 686 9563

www.mitera.gr 
• Facebook/ Mitera.paidon • LinkedIn/company/mitera-hospital-
• Youtube/Ekdiloseismitera
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Τo μεγαλύτερο Διαδραστικό, 
Επιστημονικό  

και Εκθεσιακό Forum  
της χρονιάς 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
19 Επιστημονικές Εταιρείες

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο

Ζ Α Π Π Ε Ι Ο Ν  Μ Ε ΓΑ Ρ Ο

11-12 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2017

www.dyoforum.gr 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΊΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗ  

ΤΗΣ  ZITA MEDICAL MANAGEMENT

1ο χλμ. Παιανίας - Μαρκοπούλου, Παιανία,  www.zita-group.com
Εμπορική Διεύθυνση: Κουλουμπής Γεράσιμος , Τηλ.: +30 211 1001780

Διατροφή Υγεία Ομορφιά
Η συνάντηση χιλιάδων επιστημόνων υγείας, βιομηχανίας και κοινού

2017





Ωστόσο, μου έμεινε στο μυαλό η τοποθέτηση της φαρμακο-
ποιού την οποία σκέφθηκα ότι μάλλον έχω ξανακούσει… 
Μάλιστα κάπου διάβασα πρόσφατα (φυσικά σε ανυπόγρα-

φο κείμενο στο διαδίκτυο) ότι «το μουρουνέλαιο, δεν είναι σω-
στό να χρησιμοποιείται περισσότερο από 2 μήνες το χρόνο». 
Τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις τις θεωρώ απόλυτα λανθασμέ-
νες και πιστεύω ότι είναι αυτονόητο χρέος μου να τοποθετη-
θώ, διαλευκαίνοντας το εν λόγω ζήτημα. Φαντάζομαι το επιχεί-
ρημα τόσο της συγκεκριμένης φαρμακοποιού όσο και εκείνων 
των λίγων χωρίς σοβαρή επιστημονική κατάρτιση που το υπο-
στηρίζουν, είναι ότι εφόσον το μουρουνέλαιο περιέχει βιταμίνη 
D δεν το χρειαζόμαστε το καλοκαίρι με δεδομένο ότι «αυτονό-
ητα» συνθέτουμε τη συγκεκριμένη βιταμίνη εξαιτίας της έκθε-
σης μας στο ήλιο. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το μουρουνέ-
λαιο, ως συμπυκνωμένη πηγή ζωτικών θρεπτικών συστατικών,  
χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαε-
τίες για την πρόληψη της ραχίτιδας και την καλή σκελετική ανά-
πτυξη των παιδιών και για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συ-
στήματος, τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Πράγματι, το 
υψηλής ποιότητας μουρουνέλαιο διαθέτει αυξημένη διατροφική 
αξία. Αποτελεί εξαιρετική πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων (DHA: 
600 mg/5 ml, ΕΡΑ: 400 mg/5 ml) και της ιδιαίτερα σημαντικής βι-
ταμίνης D (400 IU/5 ml). Ταυτόχρονα, περιέχει σημαντική ποσό-
τητα βιταμίνης Α (250 μg/5 ml) και μικρή ποσότητα βιταμίνης Ε 
(10 mg/5 ml). Τα νούμερα έχουν ληφθεί από τη διατροφική σύ-
σταση του μουρουνέλαιου Moller’s.

Γιατί μουρουνέλαιο και το καλοκαίρι;
Στην επιστήμη της διατροφής ονομάζουμε «απαραίτητα» τα 
θρεπτικά εκείνα συστατικά που δεν μπορεί να τα συνθέσει το 
σώμα μας, αλλά πρέπει απαραιτήτως να τα λαμβάνουμε από τις 
τροφές που καταναλώνουμε. Εάν η διατροφή μας δεν περιέχει 
επαρκείς ποσότητες των συστατικών αυτών (ούτε λαμβάνουμε 
κάποιο κατάλληλο συμπλήρωμα διατροφής) τότε το σώμα μας 
δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και οι ασθένειες θα κάνουν, 
αργά ή γρήγορα την εμφάνισή τους.

Ας έρθουμε τώρα στο θέμα μας: το μουρουνέλαιο περιέχει 3 
απαραίτητα συστατικά (DHA, EPA, βιταμίνη Α) και ένα συστατι-
κό που είναι εν μέρει απαραίτητο (βιταμίνη D), γιατί μπορούμε 
να το πάρουμε είτε από τις τροφές, είτε να το συνθέσει το σώμα 

μας από την χοληστερόλη υπό την επίδραση της ηλιακής ακτι-
νοβολίας [εδώ να ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση: και τα DHA  
και EPA μπορούν να συντεθούν στο σώμα μας από το άλφα λι-
νολενικό οξύ (φυτικής προέλευσης) σε ποσότητες όμως τόσο μι-
κρές που είναι αμελητέες]

Άρα ως προς τα 3 πρώτα συστατικά, δηλαδή τα ωμέγα-3 λιπα-
ρά οξέα DHA (δοκοσαεξανοϊκό οξύ) και EPA (εικοσαπεντανοϊκό 
οξύ) και τη βιταμίνη Α δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ότι το 
μουρουνέλαιο είναι εξαιρετικά ωφέλιμο καθόλη τη διάρκεια του 
χρόνου – του καλοκαιριού περιλαμβανομένου!

Τι γίνεται όμως με τη βιταμίνη D που περιέχει το μουρουνέ-
λαιο; Τη χρειαζόμαστε το καλοκαίρι ή μήπως το σώμα μας 
παράγει αρκετή ποσότητα όταν το δέρμα μας εκτίθεται στις 
ηλιακές ακτίνες και συγκεκριμένα, στην υπεριώδη ακτινο-
βολία Β (UVB);
Θεωρητικά, πράγματι, το σώμα μας μπορεί να παραγάγει όλη 
την απαιτούμενη ποσότητα βιταμίνης D. Στην πράξη αυτό, κατά 
κανόνα, δεν συμβαίνει, αφού σήμερα περνάμε πολύ περισσότε-
ρο χρόνο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν μέσα σε κλειστούς χώ-
ρους (συχνά μπροστά σε μία TV ή σε ένα computer) και χρησι-
μοποιούμε αντηλιακά για να προστατευθούμε από τον καρκίνο 
(μελάνωμα) και την πρόωρη γήρανση του δέρματος. Αυτό άλ-
λωστε έδειξε και μελέτη του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγι-
ος Σάββας σύμφωνα με την οποία, ακόμα και σε ηλιόλουστες 
περιοχές όπως η Αττική και η Κρήτη μεγάλα τμήματα του πλη-
θυσμού υποφέρουν από ανεπάρκεια βιταμίνης D καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους. 

Μα θα μου πει κάποιος: εγώ κάνω πολλή ώρα ηλιοθεραπεία, 
αλλά πριν τις 10 το πρωί ή μετά τις 4 το απόγευμα, όταν ο ήλιος 
δεν είναι πολύ δυνατός. Έτσι δεν βάζω αντηλιακό ή βάζω ένα 
χαμηλού δείκτη προστασίας που αφήνει μεγάλο μέρος της ηλι-

ακής ακτινοβολίας να απορροφάται από το δέρμα μου. Γιατί να 
χρειάζομαι εγώ τη βιταμίνη D του μουρουνέλαιου;

Η απάντηση που θα δώσω στον υποθετικό αυτό φίλο μας είναι 
η εξής: εντάξει, εσύ ίσως και να μη χρειάζεσαι την επιπλέον βιτα-
μίνη D που θα σου δώσει το μουρουνέλαιο, αλλά δε θα σε βλάψει 
κιόλας! Η συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία μουρουνέλαιου  (5 
ml = 1 κουταλάκι του γλυκού) παρέχει 400 IU βιταμίνης D, ενώ η 
ημερήσια ασφαλής δοσολογία σύμφωνα με την EFSA (Ευρωπα-
ϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) είναι μέχρι 4000 IU. 
Όπερ έδει δείξαι, όπως έλεγαν και οι παλαιότεροι.

Σημείωση: Για τη συγγραφή του άρθρου αυτού έλαβα σαν 
υπόδειγμα το μουρουνέλαιο Möller’s, γνωστό για την υψηλή του 
ποιότητα. Επίσης, η προαναφερόμενη δοσολογία των 5ml και 
οι περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του μουρουνέλαιου, 
αναφέρονται στο μουρουνέλαιο Möller’s.

Πριν από δύο ημέρες επισκέφθηκα ένα φαρμακείο της γειτονιάς 
μου προκειμένου να προμηθευτώ κάποια παυσίπονα. Με 

την ευκαιρία της παραμονής μου στο φαρμακείο σκέφθηκα 
να ρωτήσω τη φαρμακοποιό σχετικά με το μουρουνέλαιο 

(διαθέσιμους τύπους, κόστος κλπ). Προς έκπληξη μου, στην 
ερώτηση μου η φαρμακοποιός αντί να με πληροφορήσει για τα 

παραπάνω, απάντησε κοφτά: «το μουρουνέλαιο δεν πρέπει να το 
λαμβάνετε το καλοκαίρι!». Χωρίς να χρησιμοποιήσω την ιδιότητά 

μου και κρίνοντας ότι οι διατροφικές γνώσεις της είναι μάλλον 
περιορισμένες, αποχώρησα από το φαρμακείο με τα προϊόντα 

για τα οποία το είχα επισκεφθεί. 

Γεν. Αντ/πος: APOLLONIAN NUTRITION A.E.  
• 16ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων, 15351 • Παλλήνη 
Τηλ.: (210) 6132478 - 6134604 • www.apolloniannutrition.gr
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Μια εξαιρετική υπερτροφή για όλες τις εποχές του χρόνου

Μουρουνέλαιο 
Δημήτρης Γρηγοράκης [Msc Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟN ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 



Ωστόσο, μου έμεινε στο μυαλό η τοποθέτηση της φαρμακο-
ποιού την οποία σκέφθηκα ότι μάλλον έχω ξανακούσει… 
Μάλιστα κάπου διάβασα πρόσφατα (φυσικά σε ανυπόγρα-

φο κείμενο στο διαδίκτυο) ότι «το μουρουνέλαιο, δεν είναι σω-
στό να χρησιμοποιείται περισσότερο από 2 μήνες το χρόνο». 
Τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις τις θεωρώ απόλυτα λανθασμέ-
νες και πιστεύω ότι είναι αυτονόητο χρέος μου να τοποθετη-
θώ, διαλευκαίνοντας το εν λόγω ζήτημα. Φαντάζομαι το επιχεί-
ρημα τόσο της συγκεκριμένης φαρμακοποιού όσο και εκείνων 
των λίγων χωρίς σοβαρή επιστημονική κατάρτιση που το υπο-
στηρίζουν, είναι ότι εφόσον το μουρουνέλαιο περιέχει βιταμίνη 
D δεν το χρειαζόμαστε το καλοκαίρι με δεδομένο ότι «αυτονό-
ητα» συνθέτουμε τη συγκεκριμένη βιταμίνη εξαιτίας της έκθε-
σης μας στο ήλιο. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το μουρουνέ-
λαιο, ως συμπυκνωμένη πηγή ζωτικών θρεπτικών συστατικών,  
χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαε-
τίες για την πρόληψη της ραχίτιδας και την καλή σκελετική ανά-
πτυξη των παιδιών και για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συ-
στήματος, τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Πράγματι, το 
υψηλής ποιότητας μουρουνέλαιο διαθέτει αυξημένη διατροφική 
αξία. Αποτελεί εξαιρετική πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων (DHA: 
600 mg/5 ml, ΕΡΑ: 400 mg/5 ml) και της ιδιαίτερα σημαντικής βι-
ταμίνης D (400 IU/5 ml). Ταυτόχρονα, περιέχει σημαντική ποσό-
τητα βιταμίνης Α (250 μg/5 ml) και μικρή ποσότητα βιταμίνης Ε 
(10 mg/5 ml). Τα νούμερα έχουν ληφθεί από τη διατροφική σύ-
σταση του μουρουνέλαιου Moller’s.

Γιατί μουρουνέλαιο και το καλοκαίρι;
Στην επιστήμη της διατροφής ονομάζουμε «απαραίτητα» τα 
θρεπτικά εκείνα συστατικά που δεν μπορεί να τα συνθέσει το 
σώμα μας, αλλά πρέπει απαραιτήτως να τα λαμβάνουμε από τις 
τροφές που καταναλώνουμε. Εάν η διατροφή μας δεν περιέχει 
επαρκείς ποσότητες των συστατικών αυτών (ούτε λαμβάνουμε 
κάποιο κατάλληλο συμπλήρωμα διατροφής) τότε το σώμα μας 
δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και οι ασθένειες θα κάνουν, 
αργά ή γρήγορα την εμφάνισή τους.

Ας έρθουμε τώρα στο θέμα μας: το μουρουνέλαιο περιέχει 3 
απαραίτητα συστατικά (DHA, EPA, βιταμίνη Α) και ένα συστατι-
κό που είναι εν μέρει απαραίτητο (βιταμίνη D), γιατί μπορούμε 
να το πάρουμε είτε από τις τροφές, είτε να το συνθέσει το σώμα 

μας από την χοληστερόλη υπό την επίδραση της ηλιακής ακτι-
νοβολίας [εδώ να ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση: και τα DHA  
και EPA μπορούν να συντεθούν στο σώμα μας από το άλφα λι-
νολενικό οξύ (φυτικής προέλευσης) σε ποσότητες όμως τόσο μι-
κρές που είναι αμελητέες]

Άρα ως προς τα 3 πρώτα συστατικά, δηλαδή τα ωμέγα-3 λιπα-
ρά οξέα DHA (δοκοσαεξανοϊκό οξύ) και EPA (εικοσαπεντανοϊκό 
οξύ) και τη βιταμίνη Α δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ότι το 
μουρουνέλαιο είναι εξαιρετικά ωφέλιμο καθόλη τη διάρκεια του 
χρόνου – του καλοκαιριού περιλαμβανομένου!

Τι γίνεται όμως με τη βιταμίνη D που περιέχει το μουρουνέ-
λαιο; Τη χρειαζόμαστε το καλοκαίρι ή μήπως το σώμα μας 
παράγει αρκετή ποσότητα όταν το δέρμα μας εκτίθεται στις 
ηλιακές ακτίνες και συγκεκριμένα, στην υπεριώδη ακτινο-
βολία Β (UVB);
Θεωρητικά, πράγματι, το σώμα μας μπορεί να παραγάγει όλη 
την απαιτούμενη ποσότητα βιταμίνης D. Στην πράξη αυτό, κατά 
κανόνα, δεν συμβαίνει, αφού σήμερα περνάμε πολύ περισσότε-
ρο χρόνο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν μέσα σε κλειστούς χώ-
ρους (συχνά μπροστά σε μία TV ή σε ένα computer) και χρησι-
μοποιούμε αντηλιακά για να προστατευθούμε από τον καρκίνο 
(μελάνωμα) και την πρόωρη γήρανση του δέρματος. Αυτό άλ-
λωστε έδειξε και μελέτη του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγι-
ος Σάββας σύμφωνα με την οποία, ακόμα και σε ηλιόλουστες 
περιοχές όπως η Αττική και η Κρήτη μεγάλα τμήματα του πλη-
θυσμού υποφέρουν από ανεπάρκεια βιταμίνης D καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους. 

Μα θα μου πει κάποιος: εγώ κάνω πολλή ώρα ηλιοθεραπεία, 
αλλά πριν τις 10 το πρωί ή μετά τις 4 το απόγευμα, όταν ο ήλιος 
δεν είναι πολύ δυνατός. Έτσι δεν βάζω αντηλιακό ή βάζω ένα 
χαμηλού δείκτη προστασίας που αφήνει μεγάλο μέρος της ηλι-

ακής ακτινοβολίας να απορροφάται από το δέρμα μου. Γιατί να 
χρειάζομαι εγώ τη βιταμίνη D του μουρουνέλαιου;

Η απάντηση που θα δώσω στον υποθετικό αυτό φίλο μας είναι 
η εξής: εντάξει, εσύ ίσως και να μη χρειάζεσαι την επιπλέον βιτα-
μίνη D που θα σου δώσει το μουρουνέλαιο, αλλά δε θα σε βλάψει 
κιόλας! Η συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία μουρουνέλαιου  (5 
ml = 1 κουταλάκι του γλυκού) παρέχει 400 IU βιταμίνης D, ενώ η 
ημερήσια ασφαλής δοσολογία σύμφωνα με την EFSA (Ευρωπα-
ϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) είναι μέχρι 4000 IU. 
Όπερ έδει δείξαι, όπως έλεγαν και οι παλαιότεροι.

Σημείωση: Για τη συγγραφή του άρθρου αυτού έλαβα σαν 
υπόδειγμα το μουρουνέλαιο Möller’s, γνωστό για την υψηλή του 
ποιότητα. Επίσης, η προαναφερόμενη δοσολογία των 5ml και 
οι περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του μουρουνέλαιου, 
αναφέρονται στο μουρουνέλαιο Möller’s.

Πριν από δύο ημέρες επισκέφθηκα ένα φαρμακείο της γειτονιάς 
μου προκειμένου να προμηθευτώ κάποια παυσίπονα. Με 

την ευκαιρία της παραμονής μου στο φαρμακείο σκέφθηκα 
να ρωτήσω τη φαρμακοποιό σχετικά με το μουρουνέλαιο 

(διαθέσιμους τύπους, κόστος κλπ). Προς έκπληξη μου, στην 
ερώτηση μου η φαρμακοποιός αντί να με πληροφορήσει για τα 

παραπάνω, απάντησε κοφτά: «το μουρουνέλαιο δεν πρέπει να το 
λαμβάνετε το καλοκαίρι!». Χωρίς να χρησιμοποιήσω την ιδιότητά 

μου και κρίνοντας ότι οι διατροφικές γνώσεις της είναι μάλλον 
περιορισμένες, αποχώρησα από το φαρμακείο με τα προϊόντα 

για τα οποία το είχα επισκεφθεί. 

Γεν. Αντ/πος: APOLLONIAN NUTRITION A.E.  
• 16ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων, 15351 • Παλλήνη 
Τηλ.: (210) 6132478 - 6134604 • www.apolloniannutrition.gr
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Μια εξαιρετική υπερτροφή για όλες τις εποχές του χρόνου

Μουρουνέλαιο 
Δημήτρης Γρηγοράκης [Msc Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος]



Η σύνδεση της «βιομηχανίας» Tουρισμού  
με την Yγεία γίνεται πραγματικότητα

Ιδρύθηκε και ξεκίνησε άμεσα την δραστηριότητα του ο Ελληνικός Σύνδεσμος Τουρισμού Υγείας.
Δημιουργήθηκε από επιφανή μέλη της τουριστικής βιομηχανίας και έγκριτους επιστήμονες υγείας, 
οι οποίοι διέγνωσαν τα σημαντικά πλεονεκτήματα και την προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει 
ο Tουρισμός Yγείας, στoν Ελληνικό Tουρισμό, στον κλάδο της Yγείας και επιπρόσθετα στην 
Oικονομία και το ΑΕΠ της χώρας.
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η σύνδεση, ανάπτυξη και διεύρυνση της «βιομηχανίας» του τουρισμού, 
με το πολύτιμο αγαθό της υγείας, μέσα από την συνεχή υποστήριξη και προβολή των παρακάτω 
κατηγοριών: 

  Ιατρικός Τουρισμός
  Οδοντιατρικός Τουρισμός
  Ιαματικός Τουρισμός
  Τουρισμός Ευεξίας

  Τουρισμός Τοπικής Κουζίνας
  Αθλητικός Τουρισμός
  Προσβάσιμος Τουρισμός
  Υποβοηθούμενη Τουριστική Κατοικία 



Με περίπτερο, στο οποίο θα ενημερώνει για τις πολλαπλές του δραστηριότητες, τους 
επαγγελματίες τουρισμού και υγείας, αλλά και με την διοργάνωση του τρίτου και μεγαλύτερου 
διεθνούς συνεδρίου για τον Ιατρικό Τουρισμό, συμμετέχει ο Σύνδεσμος, στο ΔΥΟ Forum 2017, 
που θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2017, στο Ζάππειο Μέγαρο.
Στο συνέδριο αναμένεται να αναλυθούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο του ιατρικού 
τουρισμού, τόσο σε Ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, από δεκάδες καταξιωμένους ομιλητές 
που θα καταφθάσουν στην Αθήνα για τον σκοπό αυτό.
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Τουρισμού Υγείας θα παρουσιάσει, στο συνέδριο, το πλάνο του 
για την άμεση και γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών, καθώς και το μείγμα μάρκετινγκ 
που χρειάζεται, ώστε η Ελλάδα, σύντομα, να καταστεί παγκόσμιος πόλος έλξης στον 
συγκεκριμένο τομέα.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος 
Τουρισμού Υγείας συμμετέχει 
στο ΔΥΟ Forum 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥμβΟΥλΙΟ ΑΠΑρΤΙζΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ:

Πρόεδρος   Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής HealthCare Cybernetics, Γενικός 
Γραμματέας, Global Healthcare Travel Council

Αντιπρόεδρος Κουσκούκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός, Πρόεδρος 
Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής

Γεν. 
Γραμματέας Καπλανίδης Ζαχαρίας, Πρόεδρος Ομίλου Zita, Οικονομολόγος

Ταμίας Καρνιαδάκη Κατερίνα, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος  
«Παλλάδιον Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας»

Μέλος Ανανιάδης Τιμ, Γενικός Διευθυντής / Διευθύνων Σύμβουλος Ξενοδοχείο 
Μεγάλη Βρεταννία

Μέλος Ασημακόπουλος Α. Νικήτας, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, 
Πανεπιστήμιο Πειραιά

Μέλος Γιατζίδης Αλέξανδρος, Iατρός-Συντάκτης Υγείας

Μέλος Γκαρέτσου Βικτώρια, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

Μέλος Κουτσίκος Παναγιώτης, Πρόεδρος Ελληνο-Τουρκικού Εμπορικού 
Επιμελητήριου

Μέλος Πάντος Κωνσταντίνος, Γυναικολόγος

Μέλος Lindberg Alexander Fedon, Ιατρός, Ειδικός Παθολόγος/Διαβητολόγος

                    ZiTa Medical ManageMenT
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Τουρισμού Υγείας,  

μπορείτε να επικοινωνήσετε στο: 211 1001783 ή στο e-mail: z.ka@zita-congress.gr

2017



1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Mucosolvan® 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ trans-4-[(2-amino-3,5-dibromo-
benzyl) amino] cyclohexanol hydrochloride (=Ambroxol hydrochloride ) 5 ml σιρόπι = 15 mg 5 ml σιρόπι = 30 mg 1 καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης = 75 
mg 1 Κόμμι από στόματος =15 mg Έκδοχο: με γνωστές δράσεις: σορβιτόλη Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ Σιρόπι Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό Κόμμι από στόματος 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις 
Ως βοηθητικό για τη ρευστοποίηση των βλεννωδών εκκρίσεων της αναπνευστικής οδού σε περιπτώσεις οξειών και χρόνιων βρογχοπνευμονικών παθήσεων 
(βρογχίτιδα, εμφύσημα, τραχειοβρογχίτιδα, χρόνια ασθματική βρογχίτιδα). Επίσης ενδείκνυται για την πρόληψη των αναπνευστικών επιπλοκών μετά από 
κατακράτηση των εκκρίσεων μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις στο θώρακα – άνω κοιλία και μετά από μακροχρόνια κατάκλιση. Κατά τη διάρκεια 
οξειών εξάρσεων των βρογχίτιδων πρέπει να χορηγείται μαζί με το κατάλληλο αντιβιοτικό. 4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Σιρόπι 15 mg/ 5ml Για 
παιδιά συστήνεται γενικώς συνολική ημερήσια δόση 1.2-1.6 mg/kg βάρους σώματος. Αν δεν υπάρξει άλλη οδηγία: Παιδιά 5-12 ετών:Φαρμακοδυναμικές 
ιδιότητες Προκλινικά, η υδροχλωρική αμβροξόλη, το δραστικό συστατικό του Mucosolvan έχει δειχθεί ότι αυξάνει τις εκκρίσεις του αναπνευστικού. Ενισχύει 
την παραγωγή του επιφανειοδραστικού παράγοντα των πνευμόνων και την λειτουργία των κροσσών. Αυτές οι δράσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση 
της ροής και της μεταφοράς της βλέννης (βλεννοκροσσωτή κάθαρση). Βελτίωση της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης έχει δειχθεί σε κλινικές φαρμακολογικές 
μελέτες. Η αύξηση των εκκρίσεων και της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης διευκολύνουν την απόχρεμψη και ανακουφίζουν το βήχα. Τοπική αναισθητική δράση 
της υδροχλωρικής αμβροξόλης έχει παρατηρηθεί σε μοντέλο οφθαλμού κόνικλου, το οποίο μπορεί να εξηγηθεί από τις ιδιότητες που έχει στον αποκλεισμό των 
διαύλων νατρίου. Έχει αποδειχθεί in vitro ότι η υδροχλωρική αμβροξόλη αποκλείει τους διαύλους νατρίου, η δέσμευση αυτή είναι αναστρέψιμη και εξαρτώμενη 
από τη συγκέντρωση της ουσίας. Η απελευθέρωση κυτοκινών στο αίμα καθώς και τα καθηλωμένα στους ιστούς μονοπύρηνα και πολυμορφοπύρηνα κύτταρα 
φάνηκε να μειώνονται σημαντικά in vitro από την υδροχλωρική αμβροξόλη. Σε κλινικές μελέτες σε ασθενείς με πονόλαιμο, ο πόνος στο φάρυγγα και η ερυθρότητα 
μειώθηκαν σημαντικά. Μετά τη χορήγηση αμβροξόλης οι συγκεντρώσεις αντιβιοτικών (αμοξυκιλλίνη, κεφουροξίμη, ερυθρομυκίνη) στις βρογχοπνευμονικές 
εκκρίσεις και στα πτύελα είναι αυξημένες. Το Mucosolvan σιρόπι και κόμμι από του στόματος λόγω της σύνθεσης του είναι κατάλληλο για διαβητικούς. 5.2 
Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση: Φαρμακοκινητικές μελέτες έδειξαν ταχεία απορρόφηση των από του στόματος χορηγούμενων μορφών άμεσης 
αποδέσμευσης της υδροχλωρικής αμβροξόλης, με γραμμικότητα στο θεραπευτικό εύρος των δόσεων. Τα μέγιστα επίπεδά της στο πλάσμα φθάνουν εντός 1 με 
2.5 ώρες για τις από του στόματος μορφές άμεσης αποδέσμευσης και μετά από 6.5 ώρες για τις μορφές βραδείας αποδέσμευσης. Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα 
μετά από χορήγηση δισκίου 30 mg βρέθηκε ότι είναι 79 %. Το καψάκιο βραδείας αποδέσμευσης παρουσιάζει σχετική διαθεσιμότητα 95% (κανονικοποιημένη 
δόση) σε σχέση με το δισκίο των 30 mg. Η σχετική βιοδιαθεσιμότητα των τεμαζίων κόμμεος ως προς το σιρόπι ήταν περίπου 110%. Κατανομή: Η δέσμευση 
με τις πρωτεΐνες στα θεραπευτικά επίπεδα στο πλάσμα είναι περίπου 90%. Η κατανομή της αμβροξόλης μετά από του στόματος, i.v και i.m χορήγηση από το 
αίμα στους ιστούς είναι ταχεία και οι μέγιστες συγκεντρώσεις του φαρμάκου παρατηρούνται στους πνεύμονες. Ο όγκος κατανομής μετά από του στόματος 
χορήγηση εκτιμήθηκε ότι είναι 552 L. Βιομετασχηματισμός και Αποβολή: Περίπου το 30% της από του στόματος χορηγούμενης δόσης απομακρύνεται μέσω 
του φαινομένου της πρώτης διόδου. Μελέτες σε ανθρώπινα ηπατικά μικροσώματα έδειξαν ότι το συνένζυμο CYP3A4 είναι υπεύθυνο για τον μεταβολισμό της 
υδροχλωρικής αμβροξόλης σε διβρωμανθρανυλικό οξύ. Η υδροχλωρική αμβροξόλη μεταβολίζεται κυρίως από το ήπαρ με γλυκουρονιδίωση και μετατροπή σε 
διβρωμανθρανυλικό οξύ (περίπου 10 % της δόσης) και σε μερικούς ήσσονος σημασίας μεταβολίτες. Εντός 3 ημερών μετά από του στόματος χορήγηση, περίπου 
6 % της δόσης βρίσκεται σε ελεύθερη μορφή, ενώ περίπου 26 % της δόσης βρίσκετε στη συζευγμένη μορφή στα ούρα. Ο χρόνος ημιζωής στο πλάσμα πλησιάζει 
τις 10 ώρες. Η συνολική κάθαρση κυμαίνεται στα 660 mL/min, με τη νεφρική κάθαρση να αναλογεί σε περίπου 83% της συνολικής κάθαρσης. Φαρμακοκινητική 
σε ειδικούς πληθυσμούς Σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία η απομάκρυνση της υδροχλωρικής αμβροξόλης είναι μειωμένη, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται 
επίπεδα πλάσματος 1.3 έως 2 φορές υψηλότερα. Λόγω του μεγάλου θεραπευτικού εύρους του Mucosolvan, δεν είναι απαραίτητες ρυθμίσεις της δοσολογίας. 
Άλλα Η ηλικία και το φύλο δεν φάνηκε να επηρεάζει την φαρμακοκινητική της υδροχλωρικής αμβροξόλης σε κλινικό επίπεδο και επομένως δεν απαιτείται 
κάποια ρύθμιση της δόσης. Η τροφή δεν βρέθηκε ότι επηρεάζει τη βιοδιαθεσιμότητα της υδροχλωρικής αμβροξόλης. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την 
ασφάλεια Η υδροχλωρική αμβροξόλη έχει χαμηλό δείκτη οξείας τοξικότητας. Μελέτες επαναλαμβανόμενης δόσης από του στόματος με δόση 150 mg/kg/ημέρα 
σε μύες (4 εβδομάδες) με δόση 50 mg/kg/ημέρα σε επίμυες (52 και 78 εβδομάδες), με δόση 40 mg/kg/ημέρα, σε κόνικλους (26 εβδομάδες) και με δόση 10 mg/
kg/ ημέρα σε σκύλους (52 εβδομάδες) δεν έδειξαν κάποια ευδιάκριτη τοξικότητα σε κάποιο όργανο. Σε ενδοφλέβιες μελέτες τοξικότητας τεσσάρων εβδομάδων 
με υδροχλωρική αμβροξόλη χορηγήθηκαν σε επίμυες 4, 16 και 64 mg/kg/ημέρα και σε σκύλους χορηγήθηκαν 45, 90 και 120 mg/kg/ημέρα (εγχύσεις 3 ωρών/
ημέρα) δεν έδειξαν σοβαρή τοπική ή συστηματική τοξικότητα περιλαμβανομένων και ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων. Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν 
αναστρέψιμες. Η χορήγηση δόσεων υδροχλωρικής αμβροξόλης από του στόματος όταν εξετάστηκε σε δόσεις έως και 3000 mg/kg/ημέρα σε επίμυες και 200 mg/
kg/ημέρα σε κόνικλους δεν έδειξε εμβρυοτοξικές ή τερατογεννετικές δράσεις. Η γονιμότητα αρσενικών και θηλυκών επίμυων δεν επηρεάστηκε με δόσεις έως και
500 mg/kg/ημέρα. To NOAEL σε μία περιγεννετική και μεταγεννετική μελέτη και ανάπτυξης ήταν 50 mg/kg/ημέρα. Δόση υδροχλωρικής αμβροξόλης 500 mg/
kg/ημέρα σε σκύλους ήταν ελαφρώς τοξική, καθώς εμφάνισαν ελαττωμένο σωματικό βάρος. Μελέτες γονοτοξικότητας τόσο in vitro (δοκιμασία Ames και 
δοκιμασία χρωμοσωμικών ανωμαλιών) όσο και in vivo (δοκιμασία μικροπυρήνω μυών) δεν έδειξαν μεταλλαξιογόνο δράση της υδροχλωρικής αμβροξόλης. Η 
υδροχλωρική αμβροξόλη δεν έδειξε ογκογενετικό δυναμικό σε μελέτες καρκινογένεσης σε μύες (50, 200 και 800 mg/kg/ημέρα) και επίμυες (65, 250 και 1000 
mg/kg/
ημέρα), η διάρκεια των μελετών ήταν 105 και 116 εβδομάδες αντίστοιχα . 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος Εκδόχων Σιρόπι 15 mg/ 
5ml Hydroxyethylcellulose Sorbitol solution 70% (non crystallising) Glycerol 85% Benzoic acid Acesulfame potassium Woodberry aroma PHL-132195 Vanilla 
aroma 201629 Water purifi ed Σιρόπι 30 mg/ 5ml Hydroxyethylcellulose Sorbitol solution (non crystallising) Glycerol 85% Acesulfame potassium Strawberry 
cream aroma PHL-132200 Vanilla aroma 201629 Benzoic acid Purifi ed water Καψάκιο Παρατεταμένης Αποδέσμευσης Έκδοχα: Crospovidone Carnauba wax 
Stearyl Alcohol Crospovidone Magnesium Stearate Κάλυμμα καψακίου: Iron Oxide yellow CI 77492 E-172 Iron Oxide red CI 77491 E-172 Titanium Dioxide CI 
77891 E-171 Water Purifi ed Gelatin Σώμα Καψακίου: Iron Oxide yellow CI 77492 E-172 Indigocarmine CI 73015 E-132 Erythrosine CI 45430 E-127 Titanium 
Dioxide CI 77891 E-171 Water Purifi ed Gelatin Κόμμι από στόματος Acacia Sorbitol liquid Non-crystallizing Karion 83 Peppermint oil Eucalyptus oil Saccharin 
sodium Parafi n light liquid Purifi ed water 6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται 6.3 Διάρκεια ζωής Σιρόπι 30 mg/ 5ml, 15 mg/ 5ml & κόμμι από του στόματος 
36 μήνες Καψάκιο Παρατεταμένης Αποδέσμευσης 60 μήνες 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Σιρόπι 30 mg/ 5ml, Σιρόπι 15 mg/ 5ml 
&Καψάκιο Παρατεταμένης Αποδέσμευσης Δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες φύλαξης Κόμμι από στόματος Θερμοκρασία ≤ 30 °C 6.5 Φύση και συστατικά του 
περιέκτη Σιρόπι 30mg/ 5ml & Σιρόπι 15 mg/ 5ml Σκοτεινόχρωμο γυάλινο μπουκάλι από γυαλί τύπου ΙΙΙ της Εur .Ph. με πώμα ασφαλείας από πολυαιθυλένιο και 
δοσιμετρικό κύπελο. Διατίθεται σε φιάλη των 125 ή 200 ml. Καψάκιο Παρατεταμένης Αποδέσμευσης Blisters με φύλλο αλουμινίου και σκληρό φύλλο PVC/PVDC 
Κόμμι από στόματος Blisters με φύλλο αλουμινίου και σκληρό φύλλο PVC 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν 
ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Boehringer 
Ingelheim Ελλάς Α.Ε Eλληνικού 2 167 77 Ελληνικό (Αθήνα) Τηλ.: 210 89 06 300 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Σιρόπι 30 mg/ 5ml & Σιρόπι 15 
mg/ 5ml 8501 11682 (ΚΥΠΡΟΣ) 21127 (ΚΥΠΡΟΣ) Καψάκιο Παρατεταμένης Αποδέσμευσης 49920/11 19781 (ΚΥΠΡΟΣ) Κόμμι από στόματος 40921/11 20696 
(ΚΥΠΡΟΣ) 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Σιρόπι 30 mg/ 5ml & Σιρόπι 15 mg/ 5ml 06-02-2007 12-01-2009 
(ΚΥΠΡΟΣ) 01-11-2011 (ΚΥΠΡΟΣ) Καψάκιο Παρατεταμένης Αποδέσμευσης 28-05-2012 21-06-2010 (ΚΥΠΡΟΣ) Κόμμι από στόματος 28-05-2012 11-06-2010 
(ΚΥΠΡΟΣ) 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 08.03.2016__
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