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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Tο ΔEΛTIO A’ ΠAIΔIATPIKHΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNΩN
εκδίδεται από την ομώνυμη κλινική και έχει ως στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των παιδιάτρων, καθώς και την αποτύπωση του κλινικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται στην κλινική ή σε άλλα κέντρα που ασχολούνται με την υγεία του παιδιού.
Για τον σκοπό αυτό δημοσιεύει:
1) Άρθρα σύνταξης. Σύντομα ανασκοπικά ή ενημερωτικά άρθρα
σχετικά με επίκαιρα θέματα, νέες εξελίξεις και σχόλια για εργασίες δημοσιευόμενες στον ελληνικό Τύπο.
2) Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες ή κλινικοεργαστηριακές
μελέτες. Έχουν ελληνική και αγγλική περίληψη και την απολύτως απαραίτητη βιβλιογραφία.
3) Aνασκοπήσεις. Oλοκληρωμένες αναλύσεις παιδιατρικών θεμάτων. Γράφονται από το πολύ δύο συγγραφείς, δεν ξεπερνούν
τις 15 - 25 δακτυλογραφημένες σελίδες, έχουν ελληνική και αγγλική περίληψη και οι βιβλιογραφικές παραπομπές δεν ξεπερνούν τις 70.
4) Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις. Aναφέρονται σε νέα ή σπάνια
νοσήματα των οποίων η καταγραφή προσφέρει νέες πληροφορίες και γνώσεις. Έχουν ελληνική και αγγλική περίληψη, την απολύτως απαραίτητη βιβλιογραφία και υπογράφονται από το πολύ
πέντε συγγραφείς.
5) Γενικά θέματα που έχουν σχέση με την υγεία του παιδιού και
της οικογένειας, όπως και θέματα πρακτικής εκπαίδευσης και
οργάνωσης υπηρεσιών.
6) Eπίκαιρα θέματα. Σύντομη περιγραφή, ενημέρωση νέων απόψεων και τάσεων σε συγκεκριμένα θέματα, με βιβλιογραφία.
Οι υποβαλλόμενες εργασίες πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή στην οποία όλοι οι συγγραφείς δηλώνουν ότι: α) συμφωνούν
με τις παρούσες «οδηγίες προς τους συγγραφείς», β) συμφωνούν
να υποβάλλουν το άρθρο αυτό στο Δελτίο Παιδιατρικής, γ) όλοι
οι συγγραφείς συμμετείχαν σε όλες τις φάσεις της εργασίας αυτής κατά τρόπο ουσιαστικό, δ) το άρθρο δεν δημοσιεύτηκε, ούτε
θα δημοσιευτεί εν όλω ή εν μέρει σε άλλο έντυπο, μέχρι να ολοκληρωθεί η κρίση του στο Δελτίο Παιδιατρικής, ε) δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των συγγραφέων ή μεταξύ αυτών
και άλλων ιδρυμάτων ή ινστιτούτων, στ) όλες οι κλινικές έρευνες
θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση των συγγραφέων ότι δόθηκε πληροφορημένη συναίνεση των μετεχόντων, όπως

επιβάλλεται από τη διακήρυξη του Ελσίνκι του 1975, με την αναθεώρηση του 2000, καθώς και ότι η επιτροπή αρμόδια για θέματα
Ιατρικής Ηθικής του Ιδρύματος όπου τελέστηκε η εργασία έλεγξε και ενέκρινε το σχετικό πρωτόκολλο εργασίας, ζ) για πειράματα σε ζώα πρέπει να αναφέρεται η λήψη σχετικής άδειας από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου, ιδρύματος ή άλλης αρμόδιας Αρχής και ότι τηρήθηκαν οι αρχές της φροντίδας των ζώων.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
Το Δελτίο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται προς δημοσίευση κείμενα ή άρθρα τα οποία συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της International Committee of Medical
Editors (ICMJE) για τα κείμενα ή άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση σε βιοϊατρικά περιοδικά (Uniform Requirements for
Manuscripts -URM - Submitted to Biomedical Journals), με την
αναθεώρηση του Νοεμβρίου του 2003 (www. icmje.org).
Tο κείμενο δακτυλογραφείται με διπλό διάστημα και περιθώριο
2,5 εκατ. στις δύο πλευρές. Περιλαμβάνει: Σελίδα τίτλου, περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά, λέξεις ευρετηριασμού, κείμενο, ευχαριστίες/αναφορές σε επιδοτήσεις - χορηγίες, βιβλιογραφία, πίνακες και εικόνες με τους αντίστοιχους υπότιτλους. Kαθένα από τα
ανωτέρω αρχίζει σε χωριστή σελίδα και οι σελίδες αριθμούνται διαδοχικά αρχίζοντας από τη σελίδα του τίτλου.
α) Σελίδα τίτλου
Περιλαμβάνει: Τον τίτλο του άρθρου, μέχρι 14 λέξεις, όνομα και
επώνυμο των συγγραφέων, το επιστημονικό κέντρο από όπου
προέρχεται η εργασία ή, ελλείψει συνεργασίας με συγκεκριμένα
κέντρα, την ιδιότητα των συγγραφέων και τον τόπο διαμονής τους,
διεύθυνση και τηλέφωνο του συγγραφέα με τον οποίο γίνεται η
αλληλογραφία.
β) Περιλήψεις
Όλες οι εργασίες πρέπει να έχουν ελληνική και αγγλική περίληψη.
H περίληψη στα ελληνικά δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις.
Aνακεφαλαιώνει τους στόχους της εργασίας, τη μεθοδολογία, τα
κυριότερα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης. Στην
περίληψη στα αγγλικά γράφονται ο τίτλος του κειμένου και τα ονόματα των συγγραφέων και αποδίδεται το περιεχόμενο της ελληνικής
περίληψης. Η αγγλική περίληψη ακολουθεί το τέλος της ελληνικής
περίληψης. Κάτω από την ελληνική και αγγλική περίληψη σημειώνονται τρεις έως πέντε λέξεις - κλειδιά (key words) που θα χρησιμοποιηθούν για το θεματικό ευρετήριο.

Δελτίο
Α’ Παιδιατρικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών
γ) Kείμενο
Oι πρωτότυπες εργασίες αποτελούνται από την εισαγωγή, το υλικό, η μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τη συζήτηση. Η εισαγωγή θα πρέπει να περιγράφει τον σκοπό της μελέτης και τη σχέση με προηγούμενα δημοσιευμένες μελέτες στον κλάδο. Το υλικό
και η μεθοδολογία θα πρέπει να είναι συνοπτικά αλλά αρκετά λεπτομερή ούτως ώστε να μπορούν να επαναληφθούν από άλλους
ερευνητές. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων θα πρέπει επίσης να περιγράφεται. Τα
αποτελέσματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τα θετικά όσο
και τα ενδεχομένως αρνητικά ευρήματα της μελέτης, υποστηριζόμενα, όποτε απαιτείται, από πίνακες ή διαγράμματα. Η συζήτηση
θα πρέπει να μεταφράζει τα αποτελέσματα της μελέτης, με έμφαση στη σχέση τους με την αρχική υπόθεση και τις προηγούμενες
αντίστοιχες μελέτες. Οι συντομογραφίες επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι επαναλαμβάνονται με συνέπεια μετά τον αρχικό ορισμό, τόσο στο κυρίως κείμενο όσο και στην περίληψη. Όπου γίνεται αναφορά σε τιμές εργαστηριακών εξετάσεων, αυτές θα πρέπει
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Royal College of General Practitioners. The primary health care
team. RCGP website 2003 [cited 2004 Sep 22]; Available from: URL:
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Aλλεργική βρογχοπνευμονική
ασπεργίλλωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατελάρη Α.1, Νόνη Μ.2, Κανάριου Μ.3, Ντουντουνάκης Σ.1, Θεοδωρίδου Μ.2, Κανακά Χ.2
1
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα
2
Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
3
Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Η αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση (ΑΒΠΑ) είναι πνευμονική νόσος, η οποία
οφείλεται σε έντονη αντίδραση υπερευαισθησίας στα αντιγόνα του Aspergillus, κυρίως
του A. fumigatus. Εμφανίζεται ως επιπλοκή σε
ασθενείς με άσθμα ή κυστική ίνωση. Η διάγνωσή της είναι δύσκολη και βασίζεται σε συγκεκριμένο συνδυασμό μη ειδικών κλινικών,
αιματολογικών, ανοσολογικών και ακτινολογι-

κών ευρημάτων. Αντιμετωπίζεται με τη συστηματική χορήγηση γλυκοκορτικοστεροειδών
και σε αρκετές περιπτώσεις την προσθήκη
και αντιμυκητιασικών. Στην πλειονότητα των
περιπτώσεων παρουσιάζει χρόνια πορεία με
υφέσεις και παροξύνσεις. Χρειάζεται συνεχή
παρακολούθηση τόσο για την έγκαιρη αναγνώριση όσο και για την έγκαιρη αντιμετώπιση και των παροξύνσεων.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση, άσθμα, κυστική ίνωση

Εισαγωγή
Η αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση
(ΑΒΠΑ) είναι πνευμονική νόσος, η οποία περιλαμβάνεται στα νοσήματα υπερευαισθησίας τα οποία μπορεί
να προκληθούν από τους υφομύκητες του γένους του
Aspergillus. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπεύθυνος είναι ο Aspergillus fumigatus.
Η ΑΒΠΑ χαρακτηρίζεται από έντονα «πολωμένη»
Th2 απάντηση έναντι των αντιγόνων του A. fumigatus
και εμφανίζεται ως επιπλοκή σε ευαισθητοποιημένους
στον Aspergillus ασθενείς με άσθμα ή κυστική ίνωση1,2.

Ακολουθεί χρόνια πορεία με υφέσεις και παροξύνσεις
και εάν δεν διαγνωστεί έγκαιρα και δεν αντιμετωπιστεί
κατάλληλα οδηγεί στη δημιουργία μόνιμων πνευμονικών βλαβών3. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στα χαρακτηριστικά, τη συχνότητα, τα διαγνωστικά κριτήρια και
τη θεραπεία της ΑΒΠΑ μεταξύ των ασθενών με άσθμα
και των ασθενών με κυστική ίνωση4.
Η συχνότητα της νόσου στις διάφορες μελέτες κυμαίνεται σε ποσοστό από 3% έως 25% σε ασθενείς με
κυστική ίνωση, έχοντας μεγαλύτερη συχνότητα στους
ενήλικες σε σχέση με τα παιδιά5, και σε ποσοστό από
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2% έως 32% σε ασθενείς με άσθμα6. Η διακύμανση της
συχνότητας μπορεί να αποδοθεί στην περιορισμένη
κλινική αναγνώριση της νόσου, στην έλλειψη ενιαίων
διαγνωστικών κριτηρίων και στη χρήση διαφορετικών
εργαστηριακών τεχνικών κατά τη διερεύνησή της7.
Παθογένεια
α) Προδιαθεσικοί παράγοντες
Η παθογένεια της ΑΒΠΑ παραμένει σε μεγάλο βαθμό
θεωρητική. Είναι πολυπαραγοντική και φαίνεται ότι
είναι αποτέλεσμα συνδυασμένης δράσης γενετικής
προδιάθεσης, γονιδιακών αλληλεπιδράσεων, πιθανόν
και περιβαλλοντικής έκθεσης3, καθώς και άλλων παραγόντων. Στην παθογένεια φαίνεται ότι εμπλέκονται και
τα διαφορετικά δομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά
τα οποία εκφράζει ο μύκητας κατά τη διάρκεια των διαφορετικών σταδίων ανάπτυξής του8.
Την ύπαρξη γενετικής προδιάθεσης υποστηρίζει και
το γεγονός ότι στο 4,9% των περιπτώσεων η αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση παρουσιάζει
οικογενή εμφάνιση. Στους γενετικούς παράγοντες που
πιθανόν αυξάνουν ή μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης
της ΑΒΠΑ περιλαμβάνονται και κάποια από τα αλλήλια του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας. Έχει
διαπιστωθεί ότι ασθενείς με άσθμα ή κυστική ίνωση,
οι οποίοι εκφράζουν τα HLA-DR2 και/ή HLA-DR5 και
δεν εκφράζουν HLA-DQ2 αλλήλια, έχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο να παρουσιάσουν τη νόσο9,10. Αντίθετα, η παρουσία των HLA-DQB1*02:01 αλληλίων σε ασθενείς με
κυστική ίνωση φαίνεται ότι δρα προστατευτικά έναντι
της εμφάνισης ΑΒΠΑ9. Άλλοι γενετικοί παράγοντες που
φαίνεται να εμπλέκονται στην παθογένεια της νόσου είναι μεμονωμένοι πολυμορφισμοί νουκλεοτιδίων (SNPs,
Single-Nucleotide Polymorphisms)11, πολυμορφισμοί
του TLR912, του υποδοχέα της άλφα αλυσίδας της IL-4
(IL-4RA)11, της επιφανειοδραστικής πρωτεΐνης A2 (SPA2)13, καθώς και του γονιδίου που κωδικοποιεί την IL1014. Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο της κυστικής ίνωσης
φαίνεται ότι συμμετέχουν στην παθογένεια της ΑΒΠΑ
διότι διαπιστώθηκε αυξημένη φορεία τους σε ασθματικούς ασθενείς με ΑΒΠΑ σε σύγκριση με ασθματικούς
ασθενείς χωρίς ΑΒΠΑ και τον γενικό πληθυσμό15. Οι
γενετικοί παράγοντες που προαναφέρθηκαν φαίνεται
ότι οδηγούν σε διαταραχές τόσο στην έμφυτη όσο
και στην επίκτητη ανοσία, οι οποίες συμβάλλουν στην
2

εκτροπή προς την Th2 απάντηση με αποτέλεσμα την
εμφάνιση της ΑΒΠΑ16 (Πίνακας 1).
Στους άλλους παράγοντες οι οποίοι ενοχοποιήθηκαν ότι εμπλέκονται στην παθογένεια της ΑΒΠΑ περιλαμβάνονται η περιβαλλοντική έκθεση σε μεγάλο
φορτίο του μύκητα17, η ατοπία18 και σε ασθενείς με
κυστική ίνωση ο αποικισμός του αναπνευστικού από
Sternotrophomonas maltophilia19 και η χρόνια ψευδομοναδική λοίμωξη20.
β) Έκθεση στο μύκητα/αποικισμός
Το πρώτο βήμα στην παθογένεια της ΑΒΠΑ αρχίζει με
την εισπνοή των κονιδίων του A. fumigatus. Ακολουθούν
η επιμονή τους στο αναπνευστικό, η διόγκωση και η εκβλάστησή τους, η ευαισθητοποίηση του ξενιστή στα
αντιγόνα του Aspergillus για να καταλήξει, στα άτομα με
προδιάθεση για ΑΒΠΑ, στην εμφάνιση της νόσου3.
Το γεγονός ότι ο A. fumigatus βρίσκεται παντού στο
περιβάλλον, καθιστά την εισπνοή των κονιδίων του
αναπόφευκτη. Το μικρό μέγεθος των κονιδίων τούς
επιτρέπει να φθάνουν με την εισπνοή μέχρι τις τελικές
κυψελίδες. Τα κονίδια καλύπτονται από ένα υδρόφοβο
επιφανειακό στρώμα, αποτελούμενο από πρωτεΐνες
και μελανίνη, το οποίο τα καθιστά ανοσολογικά αδρανή. Στα υγιή άτομα, η ακέραιη βλεννοκροσσωτή κάθαρση και οι υπόλοιποι μηχανισμοί της μη ειδικής ανοσίας οδηγούν σε γρήγορη απομάκρυνσή τους χωρίς
επακόλουθες παθολογικές συνέπειες21. Στους ασθενείς
με άσθμα ή κυστική ίνωση, η ελαττωματική κάθαρση
των κονιδίων από το αναπνευστικό ευνοεί την εκβλάστησή τους και τη δημιουργία υφών. Σε όσους από
αυτούς τους ασθενείς υπάρχει γενετική προδιάθεση,
ο μύκητας μπορεί να επιμένει στο αναπνευστικό τους
και/ή να προκαλεί μη φυσιολογικές ανοσιακές αποκρίσεις22. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της μεταβολικής δραστηριότητάς του, ο μύκητας απελευθερώνει
πολλές πρωτεάσες, οι οποίες δρουν βλαπτικά στο αναπνευστικό επιθήλιο23. Επιπλέον, τόσο το τοίχωμα του
μύκητα όσο και τα προϊόντα που εκκρίνει μεταβάλλονται σημαντικά κατά τις διάφορες φάσεις της εκβλάστησής, του με αποτέλεσμα τη δυναμική αλληλεπίδραση και διαφοροποίηση της ανοσιακής απάντησης24.
γ) Ανοσοπαθογένεια
Τα διογκούμενα κονίδια και οι αναπτυσσόμενες υφές
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Πίνακας 1. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ

Πίνακας 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΒΠΑ

• HLA-DR προδιάθεση
HLA-DR2: HLA-DRB1*1501 και *HLA-DRB1*1503
HLA-DR5: HLA-DRB1*1101 και HLA-DRGB1*1104

Α. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Βρογχικό άσθμα, κυστική ίνωση

ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΒΠΑ

• HLA-DQ προστασία, μείωση του κινδύνου εμφάνισης
ABPA
HLA-DQ2 και HLA-DQB1*0201
• Πολυμορφισμοί στον υποδοχέα της άλφα αλυσίδας
της IL-4 (IL-4RA)
IL-4RA ile75val
• Πολυμορφισμοί στο γονίδιο που κωδικοποιεί την
IL-10
Υποκινητής-1082 GG
• Πολυμορφισμοί της επιφανειοδραστικής πρωτεΐνης
A2 (SP-A2)
SP-A2 ala91pro
• Μεταλλάξεις του CFTR γονιδίου
Φορείς των μεταλλάξεων του CFTR γονιδίου ασθματικοί
ασθενείς με ABPA
• Πολυμορφισμοί των Toll-like υποδοχέων (TLRs)
TLR9T-1237C
HLA: Ανθρώπινα Λευκοκυτταρικά Αντιγόνα, IL: ιντερλευκίνη.

αρχίζουν να εκφράζουν τα σχετιζόμενα με το παθογόνο μοριακά πρότυπα (PAMPs, Pathogen-Associated
Molecular Patterns), τα οποία αναγνωρίζονται από
κύτταρα της μη ειδικής ανοσίας. Τα PAMPs είναι συστατικά που βρίσκονται στο τοίχωμα του μύκητα,
όπως η β-γλυκάνη, η χιτίνη, η γαλακτομαννάνη και η
γαλακτοσαμινογαλακτάνη25. Τα κύτταρα της μη ειδικής
ανοσίας αναγνωρίζουν τα PAMPs μέσω των υποδοχέων αναγνώρισης πρότυπων δομών των παθογόνων
(PRRs, Pattern Recognition Receptors) που εκφράζονται στα επιθηλιακά και στα «επαγγελματικά» αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APCs, Antigen-Presenting
Cells), που είναι τα δενδριτικά και τα μακροφάγα. Οι
υποδοχείς αναγνώρισης περιλαμβάνουν τους υποδοχείς λεκτίνης C-τύπου, τους Toll-like υποδοχείς (κυρίως
TLR2 και TLR4) κ.ά26. Η ενεργοποίηση των PRRs επάγει
την απελευθέρωση χημειοκινών και κυτταροκινών

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ISHAM (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΟ 2013)43

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (πρέπει να πληρούνται όλα)
1. Επίπεδα IgE έναντι του A. fumigatus στον ορό >0.35
kUA/L ή θετικές τύπου I δερματικές δοκιμασίες για τον A.
fumigatus
2. Αυξημένη ολική IgE στον ορό >1000 IU/mL*
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (δύο τουλάχιστον από τα τρία)
1. Ιζηματίνες ή ειδική έναντι του A. fumigatus IgG στον ορό
2. Ευρήματα συμβατά με ΑΒΠΑ στον απεικονιστικό έλεγχο
3. Ηωσινοφιλία στο περιφερικό αίμα >500 κύτταρα/μL
*Τιμή ολικής IgE στον ορό <1000 IU/mL μπορεί να γίνει αποδεκτή
εφόσον πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια (κυρίως εάν διαπιστωθεί τιμή ειδικών έναντι του A. fumigatus IgG στον ορό >27 mgA/L).

από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και κυρίως
από τα δενδριτικά, οι οποίες με τη σειρά τους ενορχηστρώνουν την απάντηση των Th λεμφοκυττάρων της
επίκτητης ανοσίας27.
Κανονικά η απάντηση στον A. fumigatus είναι Th1
CD4+ λεμφοκυτταρική απάντηση, η οποία σχετίζεται
με την αποτελεσματική προφλεγμονώδη απάντηση
και την κάθαρση του αναπνευστικού από τον μύκητα
με τη φαγοκυττάρωση που επιτελούν τα μακροφάγα
και τα ουδετερόφιλα κύτταρα28.
Αντίθετα, όμως, στην ΑΒΠΑ υπάρχει εκτροπή σε
έντονα «πολωμένη» Th2 CD4+ λεμφοκυτταρική απάντηση, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, φαίνεται ότι
οφείλεται στη συνεργική δράση παραγόντων που αφορούν στον μύκητα και παραγόντων που αφορούν στον
ξενιστή. Οι πρωτεάσες του μύκητα προκαλούν διάσπαση του αναπνευστικού επιθηλίου και ενεργοποιούν την
παραγωγή από τα επιθηλιακά κύτταρα κυτταροκινών
και χημειοκινών, ορισμένες από τις οποίες έχουν άμεση
εμπλοκή στην Th2 εκτροπή29.
Τα δενδριτικά κύτταρα τα οποία εκφράζουν HLADR2/DR5 παρουσιάζουν αυξημένη σύνθεση IL-10 και
αυξημένη ευαισθησία στην IL-4, προκαλώντας εκτροπή
σε Th2 απάντηση3. Επιπλέον, τα δενδριτικά κύτταρα με
3
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Πίνακας 3. ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΠΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΣΘΜΑ

43

ΣΤΑΔΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

0 Ασυμπτωματικό

Απουσία προηγούμενης διάγνωσης ΑΒΠΑ
Ελεγχόμενο άσθμα (σύμφωνα με τις οδηγίες GINA/EPR-3)
Πλήρωση των κριτηρίων διάγνωσης της ΑΒΠΑ (Πίνακας 2)

1 Οξύ στάδιο

Απουσία προηγούμενης διάγνωσης ΑΒΠΑ
Μη ελεγχόμενο άσθμα/Συμπτώματα συμβατά με ΑΒΠΑ
Πλήρωση των κριτηρίων διάγνωσης της ΑΒΠΑ

1α Παρουσία εμφράκτων
βλέννης

Παρουσία εμφράκτων βλέννης στον απεικονιστικό έλεγχο του θώρακα ή στη
βρογχοσκόπηση

1β Α
 πουσία εμφράκτων
βλέννης

Απουσία εμφράκτων βλέννης στον απεικονιστικό έλεγχο
του θώρακα ή στη βρογχοσκόπηση

2 Ανταπόκριση στη θεραπεία

Κλινική και/ή ακτινολογική βελτίωση ΚΑΙ μείωση της ολικής IgE ≥25% της βασικής τιμής
κατά τη διάγνωση σε διάστημα 8 εβδομάδων

3 Παρόξυνση

Κλινική και/ή ακτινολογική επιδείνωση ΚΑΙ αύξηση της ολικής IgE ≥50% της νέας
βασικής τιμής*, η οποία καθορίστηκε στη διάρκεια της ανταπόκρισης
στη θεραπεία/ ύφεσης

4 Ύφεση

Για χρονικό διάστημα ≥6 μηνών εκτός θεραπείας διατήρηση της κλινικής-ακτινολογικής
βελτίωσης ΚΑΙ επιμονή των επιπέδων της ολικής IgE κάτω από τη βασική τιμή (ή αύξησή
τους <50%)

5α ΑΒΠΑ εξαρτώμενη
από τη θεραπεία

≥2 παροξύνσεις σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από τη διακοπή της θεραπείας ή
κλινική και/ή ακτινολογική επιδείνωση, συνοδευόμενη από επιδείνωση των
ανοσολογικών παραμέτρων (αύξηση των επιπέδων της IgE) στη διάρκεια της μείωσης
των από του στόματος κορτικοστεροειδών/αζολών

5β Κορτικοεξαρτώμενο άσθμα

Ανάγκη συστηματικής χορήγησης κορτικοστεροειδών για τον έλεγχο του άσθματος ενώ
έχει ελεγχθεί η ΑΒΠΑ (όπως υποδεικνύεται από τα επίπεδα της IgE και τον απεικονιστικό
έλεγχο του θώρακα)

6 Προχωρημένη ΑΒΠΑ

Εκτεταμένες βρογχεκτασίες οφειλόμενες στην ΑΒΠΑ ΚΑΙ
επιπλοκές (πνευμονική υπέρταση ή αναπνευστική ανεπάρκεια)

EPR-3: third Expert Panel Report; (3η έκθεση της ομάδας ειδικών) GINA: Global Initiative Against Asthma (Παγκόσμια Πρωτοβουλία
Κατά του Άσθματος)
*Κατά τη διάρκεια της θεραπείας η τιμή της IgE μειώνεται αλλά δεν φτάνει στα φυσιολογικά επίπεδα. Ως νέα βασική τιμή ορίζεται η
χαμηλότερη τιμή της IgE, η οποία αντιστοιχεί σε κλινική και ακτινολογική βελτίωση.

τις χημειοκίνες CCL17 και CCL22 τις οποίες εκκρίνουν
και του υποδοχέα τους CCR4, ο οποίος εκφράζεται στα
Th2 λεμφοκύτταρα, διαμεσολαβούν στην Th2 «πόλωση»30. Η ενεργοποίηση των PRRs από το μύκητα επιπλέον ενεργοποιεί και τα έμφυτα λεμφοειδή κύτταρα
2 (ILC2, Innate Lymphoid Cells), τα οποία με τις κυττα4

ροκίνες τύπου 2 που εκκρίνουν συμμετέχουν στην παθογένεια της ΑΒΠΑ31. Μέχρι και πριν από μερικά χρόνια
θεωρούσαμε ότι τα Th λεμφοκύτταρα με την πλειάδα
των κυτταροκινών που εκκρίνουν είχαν κεντρικό ρόλο
στη ρύθμιση της ανοσιακής απάντησης και στην παθοφυσιολογία διαφόρων νοσημάτων32. Η ταυτοποίηση,
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όμως, των έμφυτων λεμφοειδών κυττάρων προσέθεσε ακόμα ένα στοιχείο σε αυτό το μοντέλο. Τα ILCs
φαίνεται ότι είναι σημαντικά δραστικά κύτταρα του
ανοσιακού συστήματος. Προέρχονται από προγονικά
κύτταρα της λεμφικής σειράς, έχουν μορφολογία λεμφοειδών κυττάρων, αλλά δεν εκφράζουν φαινοτυπικούς δείκτες συμβατικών κυττάρων του ανοσοποιητικού33. Κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες (ILC1, ILC2
και ILC3) βάσει του προφίλ των κυτταροκινών και των
μεταγραφικών παραγόντων που χρησιμοποιούν για
την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους34.
Η Th2 απάντηση πυροδοτεί την απελευθέρωση Th2
χημειοκινών και κυτταροκινών (όπως IL-4, IL-5, IL-9,
IL-13 κ.ά.). Έτσι, αντί να οδηγήσει σε εκρίζωση του μύκητα35, αυτή η έντονα «πολωμένη» απάντηση προκαλεί έντονη και επιβλαβή φλεγμονώδη αντίδραση με
στρατολόγηση μεγάλου αριθμού φλεγμονωδών κυττάρων (ουδετερόφιλα και ηωσινόφιλα)36, ισοτυπική
μεταστροφή των Β λεμφοκυττάρων και σύνθεση IgE
(ολικής και ειδικής έναντι του A. fumigatus)37. Η IgE με
τη σειρά της πυροδοτεί την αποκοκκίωση των σιτευτικών και των βασεόφιλων κυττάρων κατά την έκθεση
στα αλλεργιογόνα του μύκητα38.
Αυτή η έντονη Th2 απάντηση είναι επιβλαβής και
οδηγεί σε φλεγμονή, υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών, αυξημένη παραγωγή βλέννας και βρογχεκτασίες.
Κλινική εικόνα
Δεν υπάρχουν ειδικά για τη νόσο συμπτώματα ή ευρήματα κατά την κλινική εξέταση. Με την εμφάνιση ή την
υποτροπή της ΑΒΠΑ, τα συμπτώματα της υποκείμενης
νόσου συνήθως επιδεινώνονται και ο ασθενής μπορεί
να αρχίσει να παρουσιάζει βήχα ή επιδείνωση του ήδη
υπάρχοντος βήχα. Μπορεί να παρουσιάζει αύξηση των
πτυέλων, συριγμό ή/και δύσπνοια. Τα πτύελα είναι πυκνόρρευστα, η απόχρεμψή τους γίνεται δυσκολότερα,
ενώ μπορεί να έχουν τη μορφή καλά σχηματισμένων
βυσμάτων βλέννης καφέ-μαύρου χρώματος. Μπορεί,
επίσης, να εμφανιστούν συστηματικά συμπτώματα,
όπως χαμηλός πυρετός, αδιαθεσία, απώλεια βάρους.
Αιμόπτυση ή πνευμοθώρακας μπορεί να εμφανιστούν
σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Σε κάποιες περιπτώσεις, όμως, οι ασθενείς είναι τελείως ασυμπτωματικοί, ακόμα και αν έχουν πνευμονικές διηθήσεις39.

Διάγνωση
Η διάγνωση της ΑΒΠΑ βασίζεται σε συγκεκριμένο συνδυασμό μη ειδικών ορολογικών, κλινικών και ακτινολογικών κριτηρίων40. Κριτήρια διάγνωσης της νόσου
σε ασθματικούς ασθενείς προτάθηκαν αρχικά από
τους Rosenberg και Patterson το 197741 για να ακολουθήσουν το 1979 τα κριτήρια διάγνωσης της νόσου
σε ασθενείς με κυστική ίνωση, τα οποία προτάθηκαν
από τον Nelson42. Στο διάστημα που μεσολάβησε από
τότε μέχρι σήμερα λόγω των βελτιώσεων των ορολογικών και των ακτινολογικών μεθόδων προτάθηκαν
διάφορες τροποποιήσεις των κριτηρίων διάγνωσης43.
Πρόσφατη όμως μελέτη σε ασθενείς με κυστική ίνωση
έδειξε ότι ακόμα και τώρα στο 50% των δημοσιεύσεων
μετά το 2005 δεν χρησιμοποιούνται ενιαία κριτήρια για
τη διάγνωση της νόσου5.
α) Διάγνωση της ΑΒΠΑ σε ασθενείς με άσθμα
Το 2013 η ομάδα εργασίας της ISHAM (International
Society for Human and Animal Mycology) τροποποίησε τα υπάρχοντα κριτήρια και πρότεινε τα κριτήρια
που αναγράφονται στον Πίνακα 2, βάσει των οποίων
η διάγνωση της ΑΒΠΑ τίθεται σε ασθενείς με άσθμα ή
κυστική ίνωση, εφόσον πληρούνται όλα τα υποχρεωτικά και δύο τουλάχιστον από τα πρόσθετα κριτήρια43.
Σταδιοποίηση της ΑΒΠΑ σε ασθενείς με άσθμα
Η ίδια ομάδα πρότεινε για τους ασθενείς με άσθμα την
κατάταξη της νόσου σε επτά στάδια (Πίνακας 3) αντί
των πέντε σταδίων τα οποία είχαν προταθεί στο παρελθόν. Δεν σημαίνει όμως ότι η νόσος εξελίσσεται με τη
σειρά από το ένα στάδιο στο επόμενο. Το ιδανικό θα
ήταν με τον κατάλληλο ανιχνευτικό έλεγχο να μπορεί
να τεθεί η διάγνωση στο ασυμπτωματικό στάδιο (στάδιο 0), ούτως ώστε με την κατάλληλη θεραπεία να προληφθούν ή να θεραπευθούν οι βλάβες στον πνεύμονα. Οι περισσότεροι ασθενείς, όμως, διαγιγνώσκονται
λόγω συμπτωμάτων στο οξύ στάδιο (στάδιο 1)43.
β) Διάγνωση της ΑΒΠΑ σε ασθενείς με κυστική
ίνωση
Διαγνωστικές δυσκολίες
Στην κυστική ίνωση, η διάγνωση της ΑΒΠΑ περιπλέκεται από χαρακτηριστικά της υποκείμενης νόσου,
τα οποία επικαλύπτουν τα κλασικά διαγνωστικά κρι5
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Πίνακας 4. ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΒΠΑ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ
ΤΩΝ ΟΜΟΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ CFF 2003

1. Ο
 ξεία ή υποξεία επιδείνωση της κλινικής
συμπτωματολογίας (αύξηση του βήχα, συριγμός,
κρίση βρογχικού άσθματος προκαλούμενου μετά από
άσκηση, αύξηση της ποσότητας των πτυέλων, μείωση
της αναπνευστικής λειτουργίας), η οποία δεν μπορεί να
αποδοθεί σε άλλη αιτία.
2. Ο
 λική IgE ορού >500 IU/mL (εάν όμως υπάρχει υποψία
ΑΒΠΑ και η τιμή της ολικής IgE βρεθεί μεταξύ 200
και 500 IU/mL επαναλαμβάνεται η μέτρηση μετά
από 1 έως 3 μήνες, εκτός εάν ο ασθενής λαμβάνει
κορτικοστεροειδή, οπότε η μέτρηση επαναλαμβάνεται
μετά τη διακοπή τους).
3. Θ
 ετική δερματική δοκιμασία νυγμών για τον Aspergillus
(διήθηση >3mm) σε ασθενείς που δεν παίρνουν
αντιισταμινικά ή αυξημένη ειδική έναντι του A.
fumigatus IgE.
4. Κ
 αι ένα από τα παρακάτω:
(α) ιζηματίνες ή αυξημένη ειδική έναντι του A. fumigatus
IgG
ή
(β) Νέα ή πρόσφατα ευρήματα στην ακτινογραφία
θώρακος (διηθήσεις ή έμφρακτα βλέννης) τα οποία
δεν υποχωρούν με αντιμικροβιακή θεραπεία και
φυσιοθεραπεία ή στην HRCT θώρακος (βρογχεκτασίες).

τήρια της ΑΒΠΑ. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η
μερικώς αναστρέψιμη αποφρακτική πνευμονοπάθεια και τα άλλα συμπτώματα από το αναπνευστικό, οι βρογχεκτασίες και οι διηθήσεις44. Ανοσολογικά χαρακτηριστικά της ΑΒΠΑ, όπως θετικές για τον
A. fumigatus δερματικές δοκιμασίες, αυξημένη ειδική έναντι του A. fumigatus IgE και IgG, παρουσία ιζηματινών και αυξημένη ολική IgE, παρουσιάζουν και
ασθενείς με κυστική ίνωση χωρίς ΑΒΠΑ. Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό μέχρι 60% των ασθενών μπορεί να
έχουν θετικές για τα αντιγόνα του μύκητα δερματικές
δοκιμασίες44. Ιζηματίνες και αυξημένη ολική IgE μπορεί να παρουσιάσει μέχρι και το 25% των ασθενών18,42.
Τα περισσότερα παιδιά με κυστική ίνωση θα παρουσιάσουν μέχρι τη σχολική ηλικία αντισώματα έναντι
6

του A. fumigatus45, ενώ οι μισοί από τους ευαισθητοποιημένους ασθενείς θα ομαλοποιήσουν αυτόματα τα ευρήματα με την πάροδο του χρόνου46. Στους
ασθενείς με κυστική ίνωση, μεταβολές στην ολική IgE
του ορού μπορεί να αποτελούν μια επιπρόσθετη διαγνωστική μεταβλητή. Τετραπλασιασμός, όμως, της
βασικής τιμής του ασθενούς σε επίπεδα μεγαλύτερα
των 500 IU/mL ή παρόμοια μεγάλη αλλαγή σε ασθενείς με χαμηλότερη ολική IgE είναι ενδεικτική ΑΒΠΑ47.
Η υψηλής Ευκρίνειας Αξονική Τομογραφία Θώρακος
(HRCT, High-Resolution Computed Tomography) δεν
μπορεί αξιόπιστα να διαχωρίσει την ΑΒΠΑ από την
υποκείμενη κυστική ίνωση, μπορεί όμως να απεικονίσει διηθήσεις ή/και βρογχεκτασίες, οι οποίες δεν φαίνονται στην απλή ακτινογραφία48.
Κριτήρια διάγνωσης της ΑΒΠΑ
Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν όλες οι προαναφερθείσες δυσκολίες, το 2003, η Αμερικανική Εταιρεία Κυστικής Ίνωσης (CFF, Cystic Fibrosis Foundation)
βάσει ομοφωνιών τροποποίησε τα μέχρι τότε χρησιμοποιούμενα κριτήρια και καθόρισε τα ελάχιστα διαγνωστικά κριτήρια, τα οποία απαιτούνται για τη διάγνωση
της ΑΒΠΑ σε ασθενείς με κυστική ίνωση (Πίνακας 4).
Έτσι για να τεθεί η διάγνωση της ΑΒΠΑ σε ασθενείς με
κυστική ίνωση πρέπει να πληρούνται τα τρία πρώτα
κριτήρια και ένα από τα επιμέρους ευρήματα που περιλαμβάνει το τέταρτο κριτήριο.
Επιπλέον, προχώρησε σε οδηγίες όσον αφορά τον
ανιχνευτικό έλεγχο για την ΑΒΠΑ σε ασθενείς με κυστική ίνωση49. Βάσει των ομοφωνιών, από την ηλικία των
έξι χρόνων σε όλους τους ασθενείς με κυστική ίνωση
συνέστησε να γίνεται ετήσιος έλεγχος της ολικής IgE
και εφόσον η τιμή της υπερβαίνει τις 500 IU/mL να διενεργείται δερματική δοκιμασία νυγμών ή προσδιορισμός της ειδικής έναντι του A. fumigatus IgE. Εάν η τιμή
της ολικής IgE στον ορό κυμαίνεται μεταξύ 200-500 IU/
mL και υπάρχει υποψία ΑΒΠΑ, να επαναλαμβάνεται η
μέτρηση και να γίνονται δερματική δοκιμασία νυγμών
με εκχύλισμα αντιγόνων του μύκητα, προσδιορισμός
της ειδικής έναντι του A. fumigatus IgE και IgG και ακτινολογικός έλεγχος.
Νεότεροι δείκτες
Στην προσπάθεια ενίσχυσης των υπαρχόντων κριτη-
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ρίων έχει μελετηθεί κατά καιρούς η διαγνωστική αξία
διαφόρων βιολογικών δεικτών.
Οι πρόοδοι στη Μοριακή Βιολογία κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία μεμονωμένων υψηλής καθαρότητας
ανασυνδυασμένων αλλεργιογόνων του A. fumigatus
(rAspf, Recombinant A. fumigatus allergens). Αυτά τα αλλεργιογόνα ταξινομούνται λειτουργικά στις εκκρινόμενες και στις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες του μύκητα.
Ένας αριθμός ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών, όπως τα
rAspf1, rAspf2, rAspf3, rAspf4 και rAspf6, έχουν χρησιμοποιηθεί στη διερεύνηση της ΑΒΠΑ και διατίθενται πλέον
στο εμπόριο για κλινική χρήση. Ορισμένες μελέτες στις
οποίες χρησιμοποιήθηκαν ανασυνδυασμένα αντιγόνα
για τη διάγνωση της νόσου διαπίστωσαν την παρουσία
IgE έναντι των rAspf1 και rAspf3 (ειδική IgE) τόσο στην
ευαισθητοποίηση στον A. fumigatus όσο και στην ΑΒΠΑ,
ενώ η παρουσία IgE έναντι των rAspf4 και rAspf6 διαπιστώθηκε μόνο στην ΑΒΠΑ50. Αντιθέτως, άλλες μελέτες
διαπίστωσαν αλληλοεπικάλυψη των τιμών της IgE έναντι των ανασυνδυασμένων αντιγόνων σε ασθενείς με
ΑΒΠΑ, ασθενείς με άσθμα ευαισθητοποιημένους στο
μύκητα και υγιείς μάρτυρες51. Έτσι, χρειάζονται περισσότερα δεδομένα πριν από την ευρεία χρήση των rAspf
στη διάγνωση της ΑΒΠΑ.
Ένας άλλος δείκτης που μελετήθηκε είναι η γαλακτομαννάνη στον ορό ασθενών με ΑΒΠΑ. Ο δείκτης αυτός
φαίνεται ότι έχει περιορισμένη αξία στη διάγνωση της
νόσου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των Baxter
και συν., όπου ο συνδυασμός ορολογικών δεικτών με
τα επίπεδα της γαλακτομαννάνης και της PCR στα πτύελα επέτρεψε στους ερευνητές να προχωρήσουν σε
νέα ανοσολογική κατηγοριοποίηση της ΑΒΠΑ σε ενήλικες ασθενείς με κυστική ίνωση52.
Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μέτρηση
της χημειοκίνης TARC/CCL17 (Thymus-Activated and
Thymus-Regulated) μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση
της ΑΒΠΑ, όμως η πρόταση αυτή χρειάζεται επικύρωση και από άλλες μελέτες30.
Τέλος, διερευνήθηκε η χρησιμότητα της Δοκιμασίας
Διέγερσης των Βασεοφίλων (BAT, Basophil Activation
Test) στη διάγνωση της ΑΒΠΑ. Η ΒΑΤ αποτελεί την κυριότερη εφαρμογή της κυτταρομετρίας ροής στη μελέτη των αλλεργικών νοσημάτων. Η σημασία της στη
διερεύνηση των αλλεργιών την καθιστά, σε όλο και
περισσότερες περιπτώσεις, ένα σημαντικό, επικουρι-

κό διαγνωστικό εργαλείο. Η μελέτη των Mirckovic και
συν. 2016 έδειξε ότι όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα επίπεδα της ολικής και ειδικής έναντι του
A. fumigatus IgE μπορεί να διακρίνει τους ασθενείς με
κυστική ίνωση και ΑΒΠΑ, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια διάγνωσης53. Η δική μας έρευνα έδειξε ότι η ΒΑΤ
μετά από in vitro διέγερση των βασεοφίλων με εκχύλισμα αντιγόνων του A. fumigatus και τη χρήση του CD63
και του CD203c ως δεικτών διέγερσης θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ως ένα πρόσθετο κριτήριο για τη διάγνωση της ΑΒΠΑ σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς
και ένας αξιόπιστος δείκτης για την παρακολούθηση
των ευαισθητοποιημένων στον A. fumigatus ασθενών, προκειμένου να εντοπιστούν εκείνοι οι ασθενείς
οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εκδηλώσουν ΑΒΠΑ με το πέρασμα του χρόνου54.
Θεραπεία
Η θεραπεία της ΑΒΠΑ στην κυστική ίνωση ή στο άσθμα
είναι σε γενικές γραμμές η ίδια.
Στοχεύει τόσο στον έλεγχο των συμπτωμάτων όσο
και στην πρόληψη ή στον περιορισμό της δημιουργίας
μόνιμων βλαβών στον πνεύμονα55,49. Αποτελείται από
δύο σκέλη: πρώτον, τη μείωση της φλεγμονής και της
ανοσιακής απάντησης με τη συστηματική χορήγηση
κορτικοστεροειδών και, δεύτερον, τη μείωση του αντιγονικού φορτίου από την παρουσία του A. fumigatus
στο βρογχικό δέντρο με τη χορήγηση αντιμυκητιασικών φαρμάκων56. Όσον αφορά όμως τους ασθενείς με
κυστική ίνωση, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι λόγω της
υποκείμενης νόσου είναι περισσότερο ευάλωτοι στις
παρενέργειες της θεραπείας.
1ης γραμμής φαρμακευτική αγωγή
Η μακροχρόνια από του στόματος χορήγηση γλυκοκορτικοστεροειδών (πρεδνιζολόνη) με προοδευτική
μείωση ανάλογα με την ανταπόκριση αποτελεί την 1ης
γραμμής αγωγή. Οι παρενέργειες όμως που προκαλεί,
συχνά μπορεί να περιορίζουν τη χρήση της.
Εναλλακτικά: Συστήνεται η ενδοφλέβια σε ώσεις
χορήγηση γλυκοκορτικοστεροειδών (μεθυλπρεδνιζολόνη) στις περιπτώσεις οι οποίες παρουσίασαν σημαντικές παρενέργειες στα από του στόματος γλυκοκορτικοστεροειδή διότι παρέχει τη δυνατότητα μείωσης
των παρενεργειών, καθώς και στις περιπτώσεις οι οποί7
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ες δεν ανταποκρίθηκαν στη συμβατική από του στόματος αγωγή με πρεδνιζολόνη και ιτρακοναζόλη57.
2ης γραμμής φαρμακευτική αγωγή
Οι τριαζόλες (ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη και ποζακοναζόλη) χορηγούνται σαν επιπρόσθετη ή σαν
δεύτερης γραμμής θεραπεία της ΑΒΠΑ43,49. Συχνά
παρουσιάζουν τοξικότητα (ιτρακοναζόλη> βορικοναζόλη>ποζακοναζόλη), αλλά και προβλήματα στην
απορρόφηση και το μεταβολισμό τους, καθώς και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, γι’ αυτό πρέπει να
γίνεται έλεγχος των επιπέδων τους στο αίμα αλλά και
in vitro έλεγχος της ευαισθησίας του μύκητα, γιατί ο A.
fumigatus φαίνεται ότι αρχίζει να εμφανίζει αντοχή στις
αζόλες, ενώ τα υποθεραπευτικά τους επίπεδα μπορεί
να αυξάνουν την αντοχή του58.
Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε
να χορηγήσουμε τις αζόλες, η Αμφοτερικίνη Β σε εισπνοές είναι μια καλή επιλογή59.

ABSTRACT

Αντι-IgE αντίσωμα (omalizumab)
Είναι ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσω-

μα, το οποίο χορηγείται σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 12 χρόνων με μέτριο προς σοβαρό άσθμα.
Συνδέεται με την ελεύθερη IgE, εμποδίζοντας έτσι τη
σύνδεσή της με τους υψηλής συγγένειας υποδοχείς
της (FcεRI) στην επιφάνεια των σιτευτικών κυττάρων και των βασεοφίλων, με αποτέλεσμα τη μείωση της φλεγμονής. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται
τα βιβλιογραφικά δεδομένα τα οποία αναφέρουν
καλά αποτελέσματα με τη χρήση omalizumab, στη
συνήθη ή σε μέτρια αυξημένη δόση, σε αναφορές
περιπτώσεων και σειρών περιπτώσεων ασθενών με
άσθμα ή κυστική ίνωση και ΑΒΠΑ60.
Συμπέρασμα
Οι προσπάθειες για την κατανόηση της παθογένειας
της ΑΒΠΑ συνεχίζονται. Αποσκοπούν τόσο στη βελτίωση της θεραπευτικής παρέμβασης όσο και στην
ανεύρεση νέων δεικτών οι οποίοι θα μπορούσαν με
ακρίβεια να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση και
κατ’ επέκταση στην έγκαιρη έναρξη αγωγής για τη
νόσο, η οποία, παρότι χρόνια, είναι ελεγχόμενη με
την έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία.

Allergic bronchopulmonary aspergillosis
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Allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA)
is a pulmonary disease caused by a strong hypersensitivity reaction to Aspergillus antigens,
mainly to A. fumigatus. It occurs as a complication in patients with asthma or cystic fibrosis.
ABPA diagnosis is complex and is based on a
combination of non-specific clinical, haemato-

logical, immunological and radiological findings. In most patients, it is a chronic relapsing
condition. It is treated by systemic glucocorticosteroids with use of adjunctive antifungals
in many cases. Ongoing monitoring is needed
both for early recognition and for timely treatment of relapses.

KEY WORDS: allergic bronchopulmonary aspergillosis, asthma, cystic fibrosis
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ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Αναιμία Diamond-Blackfan
Δελαπόρτα Π.1, Σοφοκλέους Χ.2, Καττάμης Α.1
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
2
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων
«Η Αγία Σοφία»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

H αναιμία Diamond-Blackfan (DBA) είναι σπάνιο
σύνδρομο κληρονομούμενης μυελικής ανεπάρκειας που χαρακτηρίζεται από σοβαρή νορμόχρωμη, μακροκυτταρική αναιμία, δικτυοερυθροπενία, συγγενείς ανωμαλίες και προδιάθεση
για εμφάνιση καρκίνου. Η συχνότητα εμφάνισης
της DBA είναι περίπου 6/1.000.000 γεννήσεις.
Κληρονομείται κυρίως με αυτοσωμικό επικρατητικό χαρακτήρα με ατελή διεισδυτικότητα. Πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν την υπόθεση
ότι η DBA οφείλεται σε διαταραχή στη σύνθεση
των ριβοσωμάτων. Παθογόνες ή πιθανώς παθογόνες παραλλαγές που ανιχνεύονται σε περισσό-

τερα από 20 γονίδια που κωδικοποιούν ριβοσωμικές πρωτεΐνες, καθώς και στα γονίδια GATA1,
TSR2 και EPO, ευθύνονται για την εκδήλωση της
νόσου σε περισσότερο από το 70% των ασθενών. Η θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς
με DBA περιλαμβάνει τη χορήγηση στεροειδών,
ενώ οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στα
στεροειδή λαμβάνουν συστηματικά μεταγγίσεις
με αίμα και ξεκινούν αποσιδήρωση για την αποφυγή αιμοχρωμάτωσης. Οριστική θεραπεία της
νόσου αποτελεί η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σε ένα 20% των ασθενών παρατηρείται ανεξήγητα ύφεση της νόσου.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: αναιμία Diamond-Blackfan, απλασία ερυθράς σειράς, ριβόσωμα,
προδιάθεση για κακοήθεια

Εισαγωγή
H αναιμία Diamond Blackfan (DBA) (ΟΜΙΜ # 205900)
είναι μια σπάνια κληρονομούμενη νόσος που εμφανίζεται συνήθως κατά τη βρεφική ηλικία και χαρακτηρίζεται από σοβαρή νορμόχρωμη, μακροκυτταρική αναιμία και δικτυοερυθροπενία. Η πρώτη
αναφορά έγινε το 1936 από τον Josephs1, ενώ το 1938
οι Diamond και Blackfan περιέγραψαν τη νόσο ως ξεχωριστή κλινική οντότητα2. Η νόσος είναι αποτέλεσμα
κυτταρικής διαταραχής που συμβαίνει στις πρόδρομες μορφές των ερυθροκυττάρων, με αποτέλεσμα την
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κυτταρική απόπτωση3,4. Ανήκει σε μια ομάδα σπάνιων
νοσημάτων, γνωστή ως Σύνδρομα Κληρονομούμενης
Μυελικής Ανεπάρκειας (Inherited Bone Marrow Failure
syndromes IBMFs)5, τα οποία χαρακτηρίζονται από μυελική ανεπάρκεια, συγγενείς ανωμαλίες6 και καρκινική
προδιάθεση7.
Η επίπτωση υπολογίζεται περίπου σε 5-7 ανά
1.000.000 γεννήσεις ζώντων, με ίδιο ποσοστό εμφάνισης στα δύο φύλα. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι
σποραδικές, αν και η νόσος φαίνεται να κληρονομείται
(40-50%) κυρίως με αυτοσωμικό επικρατητικό χαρα-

Δελτίο

Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνων

ΤΟΜΟΣ 68, ΤΕΥΧΟΣ 4, 2018

κτήρα με ατελή διεισδυτικότητα ή πιο σπάνια σχετίζεται με γαμετικό μωσαϊκισμό σε έναν από τους δύο
γονείς8.
Κλινικά xαρακτηριστικά
Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνεται νορμόχρωμη, μακροκυτταρική αναιμία με μειωμένα δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ). Σε ποσοστό 85% οι ασθενείς
εμφανίζουν αύξηση της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης HbF
και της δραστικότητας του ενζύμου αδενοσίνη της δεαμινάσης των ερυθροκυττάρων (eADA). Οι αιματολογικές επιπλοκές εμφανίζονται στο 90% των ασθενών κυρίως κατά το πρώτο έτος ζωής. Η μέση ηλικία πρώτης
εμφάνισης είναι οι δύο μήνες, ενώ η μέση ηλικία διάγνωσης οι τρεις μήνες. Τυπικά παρατηρείται στο μυελό
των οστών μείωση των πρόδρομων μορφών της ερυθράς σειράς (<5%), ενώ οι υπόλοιπες μυελικές σειρές
εμφανίζονται μειωμένες μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις.
Στο 30-47% των περιπτώσεων οι ασθενείς εμφανίζουν συγγενείς διαμαρτίες (Πίνακας 1), που περιλαμβάνουν συνηθέστερα το προσωπικό κρανίο (50%), τα
άνω άκρα και τους αντίχειρες (38%), την καρδιά (15%)
και το ουρογεννητικό σύστημα (19%)6,9. Oι ασθενείς
με DBA εμφανίζουν χαρακτηριστικό προσωπείο με
καθίζηση της ρινικής γέφυρας, μικρή μύτη, λεπτό άνω
χείλος και υπερτελορισμό, το λεγόμενο προσωπείο
Cathie. Το 25% των ασθενών εμφανίζει χαμηλό βάρος
γέννησης και το 30% έχει κοντό ανάστημα (<3η ΕΘ)
μετά τη γέννηση, που μπορεί να οφείλεται τόσο στην
ίδια την νόσο όσο στην αιμοσιδήρωση και στη χορήγηση κορτικοστεροειδών10.
H DBA σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
κακοηθειών. Σύμφωνα με τη μελέτη των Βλάχου και
συνεργατών το 2012, η πιθανότητα εμφάνισης συμπαγούς όγκου ή λευχαιμίας είναι 5,4 φορές υψηλότερη
στους ασθενείς με DBA συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό11. Στην ηλικία των 46 ετών η συνολική αθροιστική επίπτωση εμφάνισης καρκίνου ήταν 22% (εξαιρούνται τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα). Η πιθανότητα
εμφάνισης συμπαγούς όγκου αυξάνεται ραγδαία μετά
την ηλικία των 30 ετών, ενώ της ΟΜΛ (Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας) αυξάνεται σταδιακά μετά την ηλικία
των 40 ετών. Η εμφάνιση κακοηθειών είναι ανεξάρτητη
της θεραπείας που λαμβάνουν οι ασθενείς. Είναι απαραίτητος ο εργαστηριακός έλεγχος των ασθενών με

Πίνακας 1. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ DIAMOND BLACKFAN

Ανωμαλίες
Κρανίου

Λυκόστομα, Λαγώχειλος,
Θολωτή υπερώα Μικρογναθία,
Μικροκεφαλία, Καθίζηση ρινικής
γέφυρας, Μακρογλωσσία, Χαμηλή
πρόσφυση τριχωτού κεφαλής

Ανωμαλίες
Οφθαλμών

Υπερτελορισμός, Επίκανθος,
Βλεφαρόπτωση, Συγγενές Γλαύκωμα,
Στραβισμός, Συγγενής Καταρράκτης

Ανωμαλίες Ώτων
– Διαταραχές
Ακοής

Μείωση ακοής, Χαμηλή πρόσφυση
ώτων, Μικροωτία

Ανωμαλίες
Αυχένα

Κοντός αυχένας, Αυχενικό Πτερύγιο,
Sprengel (ανύψωση ωμοπλάτης),
Ψηλαφητή εξόστωση αυχενικής
μοίρας σπονδυλικής στήλης,
Klippel-Feil

Ανωμαλίες Άκρας
Χειρός / Ποδός

Υποπλαστικός αντίχειρας,
Τριφαλλαγγικός αντίχειρας,
Κλινοδακτυλία, Συνδακτυλία,
Ανωμαλίες καρπού, Επιπέδωση
μυών θέναρος, Δισχιδής κερκίδα,
Υπεξάρθρημα κερκίδας

Ανωμαλίες
Νεφρών

Στένωση πυελοουρητηρικής
συμβολής, Μονόνεφρος, Υποσπαδίας

Καρδιακές
Ανωμαλίες

Μεσοκοιλιακή επικοινωνία,
Μεσοκολπική επικοινωνία, Στένωση
ισθμού αορτής, Σύνθετες καρδιακές
ανωμαλίες

Ανάπτυξη

Καθυστέρηση / Ανεπάρκεια

Μαθησιακές
δυσκολίες

Γραφοκινητική ανωριμότητα,
Καθυστέρηση ομιλίας / Διαταραχές
λόγου, Μικτές εξελικτικές διαταραχές,
Ψυχοκινητική καθυστέρηση

Ενδοκρινολογικές
διαταραχές

Επινεφριδιακή ανεπάρκεια,
Υπογοναδισμός, Υποθυρεοειδισμός,
Ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης,
Σακχαρώδης Διαβήτης, Άποιος
Διαβήτης, Κοντό ανάστημα,
Καθυστέρηση ήβης

Άλλες

Υποπλασία αδαμαντίνης, Ανώμαλη
πρόσφυση οδόντων, Μικροδοντία
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γενική αίματος ανά 4-6 μήνες και μυελόγραμμα ανά
έτος ή νωρίτερα επί αιματολογικών ενδείξεων. Σε περιπτώσεις αναφερόμενου άλγους αρθρώσεων ή οστών
πρέπει να γίνεται διερεύνηση για αποκλεισμό κακοήθειας10.
Μοριακή παθογένεια
Η DBA αποτελεί αναμφισβήτητα μια ριβοσωμοπάθεια.
Το πρώτο γονίδιο που πρωτοπεριγράφηκε ότι σχετίζεται με τη νόσο είναι το RPS19, που κωδικοποιεί τη
ριβοσωμική πρωτεΐνη RPS19 της μικρής υπομονάδας
του ριβοσώματος (40s)12. Από το 1999 μέχρι σήμερα
έχει αναφερθεί ένας μεγάλος αριθμός νέων γονιδίων
που σχετίζονται με τη νόσο και που συνεχώς ανανεώνεται. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τόσο γονίδια που
κωδικοποιούν πρωτεΐνες της μικρής υπομονάδας του
ριβοσώματος (RPS24, RPS17, RPS7, RPS26, RPS10, RPS19,
RPS27, RPS28, RPS29, RPS15A) όσο και γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες της μεγάλης υπομονάδας (RPL5,
RPL11, RPL35A, RPL15, RPL26, RPL31, RPL27, RPL3, RPL18,
RPL7, RPL31, RPL14, RPL19, RPL36, RPL8)13-25. Όλες οι μεταλλάξεις που έχουν αναφερθεί και για τα 25 γονίδια
ανιχνεύονται σε ετεροζυγωτία, επιβεβαιώνοντας το
πρότυπο κληρονομικότητας (αυτοσωμικό επικρατές)
της νόσου. Το συχνότερο σε εμφάνιση παραλλαγών
γονίδιο αποτελεί το RPS19 με ποσοστό 25%.
Και τα 25 γονίδια κωδικοποιούν ριβοσωμικές πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση των
ριβοσωμάτων. Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς τα
ριβοσώματα συνίστανται από 4 διαφορετικά ριβοσωμικά RNAs (18S, 28S, 5.8S, και 5S) και 79 ριβοσωμικές
πρωτεΐνες. Το 5S rRNAs μεταγράφεται από την RNA πολυμεράση I, ενώ τα 18S, 28S, 5.8S rRNAs προκύπτουν
κατά τη μεταγραφή και ωρίμανση του πρόδρομου
45S RNA από την RNA πολυμεράση III με τη βοήθεια
ενδο- και εξωνουκλεασών που απομακρύνουν τις ενδιάμεσες μεταγραφόμενες αλληλουχίες (internal and
external transcribed sequences). H παραπάνω διαδικασία λαμβάνει χώρα στο πυρήνιο του κυττάρου. Τα
τελικά προϊόντα που προκύπτουν είναι η ώριμη μικρή
υπομονάδα 40S του ριβοσώματος, που αποτελείται
από το 18S rRNAs και 33 ριβοσωμικές πρωτεΐνες, και η
ώριμη μεγάλη υπομονάδα 60S του ριβοσώματος, που
αποτελείται από τα 28S, 5.8S και 5S rRNAs και 46 ριβοσωμικές πρωτεΐνες. Η συναρμολόγηση της μικρής και
14

Πίνακας 2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ DBA

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1) Ηλικία <1 έτους
2) Μακροκυτταρική αναιμία χωρίς παρουσία άλλων
σημαντικών κυτταροπενιών
3) Χαμηλά ΔΕΚ
4) Ορθοκυτταρικός μυελός με μείωση των πρόδρομων
μορφών της ερυθράς σειράς
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΕΙΖΟΝA
• Μετάλλαξη σε γονίδιο
• Θετικό οικογενειακό ιστορικό
ΕΛΑΣΣΟΝA
• eADA
• Συγγενείς ανωμαλίες
• HbF
• Αποκλεισμός άλλων κληρονομούμενων ανεπαρκειών του
μυελού των οστών

της μεγάλης υπομονάδας γίνεται στο κυτταρόπλασμα
του κυττάρου.
Το ποσοστό ανίχνευσης παραλλαγών μετά από μελέτη της πρωτοταγούς δομής των γονιδίων (direct
sequencing) αποκαλύπτει την αιτιολογική βάση μόνο
στο 50-53% του συνόλου των ασθενών με DBA. Με τη
χρήση όμως μεθόδων που ανιχνεύουν ποσοτικές διαταραχές των γονιδίων έχουν παρατηρηθεί ελλείμματα
ή διπλασιασμοί τόσο εξωνίων όσο και ολόκληρων γονιδίων, αυξάνοντας το ποσοστό διάγνωσης στο 65%71%. Τα γονίδια στα οποία έχουν αναφερθεί τέτοιου είδους διαταραχές είναι τα RPS19, RPS17, RPS26, RPL35A,
RPL5, RPL1126-28.
Η DBA εθεωρείτο αποκλειστικά νόσος των ριβοσωμάτων μέχρι τον Ιούλιο του 2012, όταν η νόσος συσχετίστηκε με μεταλλάξεις στο γονίδιο GATA1, που κωδικοποιεί μεταγραφικό παράγοντα που συμμετέχει στη
διαφοροποίηση των ερυθροκυττάρων29, καθώς και με
2 ακόμα γονίδια, το TSR230 (κωδικοποιεί πρωτεΐνη που
συνδέεται με την RPS26 πρωτεΐνη και λειτουργεί συνεργιστικά) και τo γονίδιο της EPO31.
Η παθοφυσιολογία και οι βασικοί μοριακοί μηχανισμοί της αναιμίας παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστοι.
Επικρατέστερες είναι δύο θεωρίες:
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α) «Ενεργοποίηση του παράγοντα p53» ή «Ριβοσωμικό stress»
β) «Ενδοκυττάρια Περίσσεια Ελεύθερης Αίμης».
Οι δύο θεωρίες είναι συμπληρωματικές, αφού η διαταραχή της στοιχειομετρίας των ριβοσωμάτων οδηγεί
σε ανεπάρκεια παραγωγής πρωτεϊνών και κατά συνέπεια σφαιρινών, με τελικό αποτέλεσμα την υπερσυσσώρευση αίμης. Η στοχευμένη απλασία της ερυθράς
σειράς -παρόλο που η ριβοσωμική διαταραχή είναι
καθολική και θα έπρεπε να επηρεάζει οποιοδήποτε διαιρούμενο κύτταρο- πιθανόν να οφείλεται στην
υπερευαισθησία των ερυθροβλαστών στα αυξημένα
επίπεδα του p53 ή στις αυξημένες ανάγκες για πρωτεϊνοσύνθεση, λόγω σύνθεσης μεγάλης ποσότητας
αιμοσφαιρίνης, κατά την ταχύτατη διαίρεση των ερυθροβλαστών32.
Διάγνωση
Για τη διάγνωση της κλασικής μορφής απαιτείται να
πληρούνται και τα τέσσερα κριτήρια (Πίνακας 2). Στις
μη κλασικές μορφές της νόσου η πιθανή διάγνωση τίθεται με τη βοήθεια των δευτερευόντων κριτηρίων10.
Διάγνωση κλασικής μορφής DBA: Παρουσία όλων
των διαγνωστικών κριτηρίων
«Πιθανή Διάγνωση»: 3 διαγνωστικά κριτήρια + θετικό
οικογενειακό ιστορικό
2 διαγνωστικά κριτήρια + 3 ελάσσονα θετικό οικογενειακό ιστορικό + 3 ελάσσονα
Διαφορική διάγνωση
Είναι σαφές ότι για να τεθεί η διάγνωση σε έναν ασθενή
θα πρέπει να ληφθούν γενική αίματος με ΔΕΚ, eADA,
HbF, μυελόγραμμα, να γίνει γονιδιακός έλεγχος για
σημειακές μεταλλάξεις ή/και ελλείμματα και διπλασιασμούς εξωνίων, αλλά και να έχουν αποκλειστεί νοσήματα με παρόμοια κλινική εικόνα όπως:
• Παροδική ερυθροβλαστοπενία της παιδικής ηλικίας.
• Νοσήματα που προκαλούν μυελική ανεπάρκεια.
• Αναιμία Fanconi.
• Σύνδρομο Shwachman Diamond.
• Σύνδρομο Pearson.
• Συγγενής Δυσκεράτωση.
• Επίκτητες διαταραχές που προκαλούν μυελική ανεπάρκεια. Περιλαμβάνουν λοίμωξη από παρβοϊό B19
ή ΗIV, άλλες ιογενείς λοιμώξεις, χορήγηση φαρμα-

κευτικών σκευασμάτων (αντιεπιληπτικά, αζαθειοπρίμη, χλωραμφενικόλη, σουλφοναμίδες, ισονιαζίδη,
προκαιναμίδη), θύμωμα σε ενήλικες ασθενείς -καθώς
σπάνια συμβαίνει στα παιδιά-, μυασθένεια Gravis,
συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και πολλαπλές
ενδοκρινοπάθειες.
Συσχέτιση φαινοτύπου-γονοτύπου
Μελέτες συσχέτισης φαινοτύπου-γονοτύπου είναι διαθέσιμες στη διεθνή βιβλιογραφία για τα γονίδια RPL5,
RPL11, RPL35A RPS26, RPL15, RPS28 και TSR2. Αυξημένη
συχνότητα εμφάνισης υπερωιοσχιστίας και ανεπαρκής πρόσληψη βάρους (μικρά για την ηλικία κύησης
βρέφη SGA) παρατηρούνται σε ασθενείς με παθογόνες παραλλαγές στο γονίδιο RPL5. Ανωμαλίες άκρων
εμφανίζονται συχνότερα σε ασθενείς με παραλλαγές
στο γονίδιο RPL11. Το RPL35A έχει συσχετιστεί με ουρογεννητικές ανωμαλίες, ενώ το RPS26 με μειωμένη
ανταπόκριση στα στεροειδή. Επιπλέον, το RPL15 γονίδιο έχει συσχετιστεί με εμβρυϊκό ύδρωπα, ενώ τα
TSR2 και RPS28 με γναθοπροσωπική δυσόστωση. Δεν
έχει αναφερθεί καμία συσχέτιση με το RPS19 γονίδιο.
Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτά, συστήνεται επιλογή
του κατάλληλου γονιδιακού ελέγχου σύμφωνα με τα
κλινικά συμπτώματα του ασθενών26,30.
Θεραπεία
1) Κορτικοστεροειδή
Στην πρώτη γραμμή στη θεραπευτική αντιμετώπιση
των ασθενών παραμένουν τα κορτικοστεροειδή. Αν
και το 80% από το σύνολο των ασθενών που λαμβάνουν κορτιζόνη ανταποκρίνονται στην αρχική δόση
λιγότερο από το 50%, είναι δυνατόν να παραμείνουν
σε ασφαλή δόση συντήρησης. Συστήνεται έναρξη της
αγωγής μετά την ηλικία των 6 μηνών και κυρίως μετά
τους 12 μήνες για περιορισμό των επιπλοκών και για
να έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός με ζώντες οργανισμούς. Χορηγούνται πρεδνιζολόνη ή μεθυλπρεδνιζολόνη σε δοσολογία των 2mg/kg/ημέρα σε μία δόση το
πρωί. H δόση αυτή μπορεί να χορηγηθεί για περίοδο
μέχρι 4 εβδομάδων. Επί μη ανταπόκρισης διακόπτεται
η χορήγηση και γίνεται επανέναρξη των μεταγγίσεων.
Επί ανταπόκρισης στις 4 εβδομάδες, αρχίζει η μείωση
της δόσης σε 1mg/kg/ημέρα για 8-12 εβδομάδες και
στη συνέχεια προσεκτική σταδιακή ελάττωση των κορ15
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τικοστεροειδών με στόχο διατήρησης της αιμοσφαιρίνης σε τιμές 8-10g/dl. Η μέγιστη επιτρεπτή δόση συντήρησης είναι ≤1mg/kg μέρα παρά μέρα ή ≤0.5 mg/
kg καθημερινά.
2) Μεταγγίσεις
Οι ασθενείς που δεν καταφέρνουν να παραμείνουν σε
δόση συντήρησης λαμβάνουν συστηματικά μεταγγίσεις με ταυτόχρονη αποσιδήρωση για αποφυγή δευτεροπαθούς αιμοχρωμάτωσης. Στόχος είναι η διατήρηση
της αιμοσφαιρίνης στα 8g/dl, επίπεδα ικανοποιητικά
για την επαρκή ανάπτυξη ενός παιδιού. Αποτελέσματα
από μελέτες33 αποδεικνύουν ότι οι ασθενείς με αναιμία
Diamond-Blackfan συγκριτικά με άλλους ασθενείς που
λαμβάνουν χρόνια μεταγγίσεις, όπως οι θαλασσαιμικοί, είναι περισσότερο επιρρεπείς στην ανάπτυξη δευτεροπαθούς αιμοσιδήρωσης. Αποσιδήρωση συστήνεται όταν ο ηπατικός σίδηρος είναι 6-7 mg/g ξηρού
ιστού. Στους ασθενείς με DBA αποφεύγεται η χορήγηση αποσιδήρωσης με διφεριπρόνη λόγω της θανατηφόρου ακοκκιοκυτταραιμίας που έχει παρατηρηθεί σε
DBA ασθενή που έλαβε διφεριπρόνη. Εξαιρούνται οι
περιπτώσεις με σοβαρή καρδιακή σιδήρωση και συμφορητική καρδιομυοπάθεια, όπου τότε χορηγείται όχι
ως μονοθεραπεία, αλλά σε συνδυασμό με δεσφεριοξαμίνη.
3) Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
Οριστική θεραπεία των ασθενών αποτελεί η μεταμόσχευση των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων34.
Κύρια ένδειξη για μεταμόσχευση έχουν οι μεταγγισιοεξαρτώμενοι ασθενείς. Η κύρια αιτία θανάτου μετά
τη μεταμόσχευση είναι η τοξικότητα της χημειοθεραπείας και όχι η αντίδραση απόρριψης μοσχεύματος
έναντι ξενιστού. Η επιβίωση μετά από αλλογενή μεταμόσχευση από HLA συμβατό δότη σε ηλικία >5 ετών
από αδελφό είναι 72,7%, ενώ από μη συγγενή 17,1%,
διαφορά στατιστικά σημαντική (p=0.012). H επιβίωση
των ασθενών που μεταμοσχεύονται από συγγενή HLA
συμβατό δότη σε ηλικία <9 ετών είναι 90.0±9.5%, ενώ
>9 ετών 70±11.6%35,36 .
4) Άλλες θεραπείες
Άλλες εναλλακτικές θεραπείες με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα αποτελούν η κυκλοσπορίνη37, ο συνδυα16

σμός δεξαμεθαζόνης με λεναλιδομίδη38 και η χορήγηση λευκίνης. Μελλοντικές θεραπείες αποτελούν
η γονιδιακή θεραπεία και οι ρυθμιστές του p53 και
του m-TOR mRNA38, καθώς και τα CRISPR/Cas9 (gene
editing), Spliceosome-Mediated RNA Transplicing
(SMaRT) που τροποποιούν στοχευμένες mRNA αλληλουχίες σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο, saRNAs (μικρά
ενεργοποιημένα μόρια RNAs ικανά να ενεργοποιήσουν
την έκφραση στοχευμένων γονιδίων αφού συνδεθούν
με την περιοχή του υποκινητή), Galunisertib (προάγει
τον πολλαπλασιασμό των BFU-E), Sotatercept (αναστολή σήματος TGF-β)39.
Πρόγνωση
Μέχρι την ηλικία των 25 ετών ένα ποσοστό ασθενών
~20% θα παρουσιάσει αυτόματη ύφεση
-ανεξάρτητα από το φύλο ή τη θεραπεία που ελάμβαναν- με διατήρηση της αιμοσφαιρίνης σε επιθυμητά επίπεδα για περισσότερο από 6 μήνες και διακοπή
περαιτέρω αγωγής38. H επιβίωση των ασθενών είναι
75.1±% στην ηλικία των 40 ετών35 με στατιστικά σημαντική (p=0.007) υπεροχή των ασθενών που είναι κορτικοεξαρτώμενοι 86.7%±7% σε σύγκριση με τους μεταγγισοεξαρτώμενους 57.2%±8.9%. Από το DBA Registry
της Νοτίου Αμερικής35 προκύπτει ότι το 70% των θανάτων είναι αποτέλεσμα της θεραπείας των ασθενών
(λοιμώξεις, αιμοσιδήρωση, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων) και μόνο το 30% είναι αποτέλεσμα της
νόσου (σοβαρή απλαστική αναιμία και κακοήθεια).
Επίλογος
Η μελέτη της αναιμίας Diamond Blackfan απασχολεί
παγκοσμίως την επιστημονική κοινότητα λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας της, της άγνωστης παθοφυσιολογίας της, καθώς επίσης και του αυξανόμενου αριθμού γονιδίων που σχετίζονται με την αναιμία Diamond
Blackfan. Δεδομένης της σπανιότητας του νοσήματος,
κρίνεται απαραίτητη η προσπάθεια καταγραφής των
φαινοτύπων και των γονοτύπων των ασθενών με αναιμία Diamond Blackfan με τη δημιουργία Εθνικών Αρχείων (Registries), τα οποία θα συμβάλουν στην καλύτερη
κατανόηση της νόσου, με απώτερο επακόλουθο την
εξέλιξη των θεραπευτικών παρεμβάσεων. Στον ελληνικό πληθυσμό έχει ξεκινήσει από το 2009 η καταγραφή
των ασθενών με αναιμία Diamond Blackfan, σε συνερ-
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ABSTRACT

γασία της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής-ΕΚΠΑ (Καθ. Αντώνη
Καττάμη) με το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής-ΕΚΠΑ.
Συνολικά έχουν καταγραφεί και αναλυθεί μοριακά μέ-

χρι σήμερα 25 περιστατικά40 και τα αποτελέσματα καταδεικνύουν και στον ελλαδικό χώρο μας τη γενετική
και κλινική ετερογένεια της νόσου.

Diamond Blackfan Anemia
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2
Department of Medical Genetics, National and Kapodistrian University of Athens, Greece;
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Diamond Blackfan Anemia (DBA) is a rare inherited bone marrow failure syndrome, characterized by severe normochromic macrocytic anemia, reticulocytopenia, congenital malformation
and cancer predisposition. The incidence of DBA
is around 6 per 1 million live births. DBA is inherited in an autosomal dominant pattern and presents with incomplete penetrance. Consistent
experimental evidence indicate that DBA is primarily the result of defective ribosome synthesis. Pathogenic or possibly pathogenic variants

detected in more than 20 genes encoding ribosomal proteins as well as in the genes GATA1,
TSR2 and EPO are responsible for the disease in
more than 70% of patients. First line therapy in
DBA patients is steroid treatment. Patients who
do not respond to steroids undergo chronic
blood transfusions and need iron chelation to
avoid secondary hemochromatosis. DBA can
be successfully treated only by allogeneic bone
marrow transplantation. Twenty percent of patients inexplicably achieve remission.
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Έφηβη με Δυσφορία Φύλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αποστολάκη Δ., Μπακοπούλου Φ.
Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής & Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Α’ Παιδιατρική Κλινική Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Ως Δυσφορία Φύλου ορίζεται η αγωνία που μπορεί να συνοδεύει την ασυμφωνία του γενετήσιου φύλου και του φύλου που βιώνει ή εκφράζει
το άτομο. Παρουσιάζεται η περίπτωση έφηβης,
η οποία προσήλθε στο Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής λόγω αναφερόμενου δυσφορικού
συναισθήματος στο πλαίσιο αναζήτησης της
ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού προ-

σανατολισμού της. Μετά την ολοκλήρωση του
ελέγχου και την εκτίμηση από παιδοψυχίατρο,
ετέθη προσωρινά η διάγνωση «Δυσφορία Φύλου». Το πλάνο διαχείρισης της εφήβου συνίσταται σε παρακολούθηση από ψυχίατρο παιδιών
και εφήβων για 2 έτη και, επί οριστικής επιβεβαίωσης της διάγνωσης, σταδιακή μετάβαση προς
το επιθυμητό φύλο.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: δυσφορία φύλου, ταυτότητα φύλου, σεξουαλικός προσανατολισμός,
γενετήσιο φύλο, κοινωνικό φύλο, εφηβεία

Εισαγωγή
Ως Δυσφορία Φύλου (Gender Dysphoria) ορίζεται η
αγωνία (distress) που μπορεί να συνοδεύει την ασυμφωνία του γενετήσιου φύλου και του φύλου που βιώνει ή εκφράζει το άτομο. Παρόλο που δεν βιώνουν
όλα τα άτομα δυσφορία λόγω αυτής της ασυμφωνίας, πολλοί είναι εκείνοι που αγωνιούν αν οι σωματικές αλλαγές που επιθυμούν δεν είναι εφικτές1. Η
κατάσταση αυτή είναι πιθανά έκφραση ενός συνδυασμού βιολογικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων, παρόλο που δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Ο ρόλος του παιδιάτρου είναι να αναγνωρίσει
έγκαιρα τα παιδιά και τους εφήβους που μπορεί να
βιώνουν δυσφορία ή να παρουσιάζουν έκπτωση της
λειτουργικότητάς τους, να τους συμβουλέψει και να

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Δέσποινα Αποστολάκη
e-mail: ap_desp@yahoo.gr
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τους κατευθύνει σε κέντρα αναφοράς για την οριστική διάγνωση και αντιμετώπιση.
Περιγραφή περίπτωσης
Έφηβη, 168/12 ετών, προσήλθε στο Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής με τη μητέρα της λόγω αναφερόμενου
δυσφορικού συναισθήματος στο πλαίσιο αναζήτησης της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού της. Ανέφερε ότι αισθανόταν «αγόρι»
και επιθυμούσε το αρσενικό όνομα «Γ…».
Πρόκειται για το δεύτερο παιδί της οικογένειας
που γεννήθηκε με φαινοτυπικά χαρακτηριστικά θήλεος με φυσιολογικό τοκετό μετά από κύηση χωρίς
επιπλοκές και σε ηλικία 38 εβδομάδων (βάρος γέννησης 3.150g). Το περιγεννητικό ιστορικό ήταν ελεύ-
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θερο, ενώ από το ατομικό αναμνηστικό ανέφερε συχνές κεφαλαλγίες. Οι γονείς ήταν διαζευγμένοι και η
έφηβη κατοικούσε με τη μητέρα της. Ο πατέρας (51
ετών), αλλοδαπός, ήταν αλκοολικός και ζούσε μόνιμα
στο εξωτερικό διατηρώντας τυπικές σχέσεις με την
έφηβη, χωρίς να συνεισφέρει οικονομικά στην οικογένεια.
Η έφηβη παρακολουθούσε τη Β’ Λυκείου με καλές
σχολικές επιδόσεις. Ανέφερε πως δεχόταν σχολικό
εκφοβισμό λόγω της εμφάνισης και συμπεριφοράς
της, και επιθυμούσε να αλλάξει σχολείο. Διατηρούσε
αρκετές φίλες που την αποδέχονταν και της απηύθυναν το λόγο στο επιθυμητό αντίθετο φύλο. Δεν παρουσίαζε διαταραχές στον ύπνο ή στην πρόσληψη
τροφής. Κάπνιζε τους τελευταίους 8 μήνες, ενώ δεν
ανέφερε άλλες καταχρήσεις. Ανέφερε καταθλιπτικό
συναίσθημα, επιθυμία θανάτου και επεισόδια αυτοτραυματισμού προ διετίας. Αναφορικά με τη σεξουαλικότητα, ταυτοποιούσε εαυτό ως αγόρι. Ανατρέχοντας στην παιδική ηλικία, χαρακτήριζε εαυτό ως
«αγοροκόριτσο». Η κοινωνική μετάβαση στο άρρεν
φύλο είχε ξεκινήσει τα τελευταία 3 χρόνια επιλέγοντας ανδροπρεπή ρουχισμό και ζητώντας τη χρήση
αρσενικών αντωνυμιών όταν της απηύθυναν το λόγο.
Ανέφερε σεξουαλική έλξη από το γυναικείο φύλο
και τους τελευταίους μήνες διατηρούσε δεσμό και
είχε σεξουαλικές επαφές με κορίτσι. Δήλωνε όμως
απουσία αμοιβαιότητας κατά τη σεξουαλική επαφή,
καθώς αισθανόταν ανεπαρκής και δυσφορούσε επειδή δεν διέθετε άρρενα δευτερογενή χαρακτηριστικά
του φύλου.
Στην επίσκεψη είχε περιποιημένη εμφάνιση νεαρού εφήβου, ενώ έφερε ελαστικό επίδεσμο γύρω
από τους μαστούς. Από την αντικειμενική εξέταση
διαπιστώθηκαν πλήρης σεξουαλική ωρίμανση (στάδιο ενήβωσης μαστών και εφήβαιου V κατά Tanner),
φυσιολογικά έξω γεννητικά όργανα θήλεος (κλειτορίδα εντός φυσιολογικών ορίων, διαβατός κόλπος)
και απουσία δασυτριχισμού ή άλλων σημείων αρρενοποίησης.
Ο εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος που
διενεργήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης υποκείμενης διαταραχής της ανάπτυξης του φύλου ή άλλης
οργανικής παθολογίας ήταν φυσιολογικός (μέτρηση γοναδοτροπινών, στεροειδών του φύλου, επινε-

φριδιακών ανδρογόνων, δοκιμασία διέγερσης των
επινεφριδίων με συνθετική φλοιοεπινεφριδιοτρόπο
ορμόνη synacthen, καρυότυπος, μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου). Από την παιδοψυχιατρική εκτίμηση αποδόθηκε προσωρινά η διάγνωση «Δυσφορία
Φύλου» χωρίς ψυχιατρική συννοσηρότητα. Το πλάνο
διαχείρισης της εφήβου συνίσταται σε παρακολούθηση από ψυχίατρο παιδιών και εφήβων για 2 έτη
και, επί οριστικής επιβεβαίωσης της διάγνωσης «Δυσφορία Φύλου», σταδιακή μετάβαση προς το επιθυμητό φύλο.
Συζήτηση
Το γενετήσιο ή βιολογικό φύλο (sex) ορίζεται ως το σύνολο των βιολογικών χαρακτηριστικών που διακρίνει
τα άτομα σε άρρενα και θήλεα, ενώ το κοινωνικό φύλο
(gender) προσδιορίζεται ως το σύνολο κοινωνικών
αξιών, κοινωνικών στάσεων, ρόλων και χαρακτηριστικών που βασίζονται στο φύλο. Η ταυτότητα του
φύλου ή ταυτότητα ρόλου του φύλου (gender identity)
αποτελεί κατηγορία της κοινωνικής ταυτότητας του
ατόμου και αναφέρεται στην αναγνώριση του εαυτού
ως άρρεν, θήλυ ή περιστασιακά ως εναλλακτικό φύλο
(πέραν του άρρενος ή θήλεος).
Ως σεξουαλικός προσανατολισμός ορίζεται «η σωματική και συναισθηματική διέγερση ενός ατόμου
προς άλλα άτομα» και εκδηλώνεται συνήθως πριν
από την εφηβεία ή στην έναρξη της εφηβείας. Δεν
χρειάζεται κάποιος να είναι σεξουαλικά ενεργός για
να έχει αποκτήσει σεξουαλικό προσανατολισμό.
Επίσης, οι σεξουαλικές και συναισθηματικές προτιμήσεις δεν συμφωνούν πάντα2. Εκείνοι που αυτοπροσδιορίζονται ως ετεροφυλόφιλοι έλκονται από
άτομα του αντίθετου φύλου, ενώ οι ομοφυλόφιλοι
έλκονται από άτομα του ίδιου φύλου. Οι αμφιφυλόφιλοι (bisexual) αισθάνονται έλξη για άτομα και των
δύο φύλων. Κατά τη συνήθη πρακτική, τα αυτοπροσδιοριζόμενα ομοφυλόφιλα άτομα χαρακτηρίζονται
ως γκέι (gay) αν είναι αγόρια και λεσβίες (lesbian) αν
είναι κορίτσια. Ορισμένοι έφηβοι έχουν ερωτηματικά για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή το
φύλο τους (questioning)3. Σημειώνεται ότι η ταυτότητα και η έκφραση του φύλου συνήθως συμφωνούν
με το ανατομικό φύλο και αυτό ισχύει τόσο για τους
ομοφυλόφιλους όσο και για τους ετεροφυλόφιλους
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εφήβους.
Ως Δυσφορία Φύλου ορίζεται η συναισθηματική
αγωνία που βιώνει το άτομο επειδή η ταυτότητα του
φύλου είναι διαφορετική από το γενετήσιο φύλο.
Πολλά παιδιά ξεδιαλύνουν το δυσφορικό αυτό συναίσθημα μέχρι την εφηβεία, ενώ άλλα το διατηρούν και
επιθυμούν αλλαγή φύλου. Τα άτομα που έντονα και
επίμονα ταυτίζονται με ένα φύλο διαφορετικό από το
βιολογικό τους φύλο χαρακτηρίζονται ως διαφυλικά
άτομα (transgender). Οι transgender μπορεί να είναι
ετεροφυλόφιλοι, ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι2,3.
Ως διεμφυλικά (transsexual) χαρακτηρίζονται τα άτομα που επιθυμούν ή έχουν ήδη υποβληθεί σε σωματική μετάβαση στο άλλο φύλο με λήψη ορμονών ή/και
χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου.
Η διάγνωση της Δυσφορίας Φύλου (Gender
Dysphoria) γίνεται με βάση τα αναθεωρημένα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο Διαγνωστικό και
Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM5) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας1. Επειδή
η έκφραση της Δυσφορίας Φύλου ποικίλλει με την
ηλικία, υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια για τα παιδιά
σε σχέση με τους εφήβους/ενήλικες (Πίνακες 1, 2).
Η αιτιολογία της Δυσφορίας Φύλου δεν έχει αποσαφηνιστεί και θεωρείται αποτέλεσμα συνδυασμού
βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων4. Μελέτη σε διδύμους υποδεικνύει ότι υπάρχει γενετικό
υπόβαθρο σε σημαντικό ποσοστό (62%) και σε μικρότερο βαθμό περιβαλλοντική επιρροή. Μελέτες
παρατήρησης σε άτομα με ενδογενή υπερπαραγωγή
τεστοστερόνης ή/και εξωγενή έκθεση δείχνουν ότι η
άμεση επίδραση της τεστοστερόνης στον εγκέφαλο
του εμβρύου είναι σημαντική για την ανάπτυξη ταυτότητας άρρενος φύλου. Η δραματική αύξηση του
αριθμού των ατόμων που αναγνωρίζουν τον εαυτό
τους ως διαφυλικά υποδεικνύει πιθανή περιβαλλοντική επίδραση, παρόλο που η αύξηση αυτή θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης και αυξημένης κοινωνικής αποδοχής5.
Οι περισσότεροι νέοι που αναζητούν βοήθεια
αναφέρουν έναρξη Δυσφορίας Φύλου στην παιδική ηλικία, ενώ ~1/3 των περιπτώσεων ξεκινά στην
πρώιμη εφηβεία. Μελέτες έχουν δείξει ότι η μειοψηφία (~15%) των προεφηβικών παιδιών με Δυσφορία
Φύλου θα εξακολουθήσει να επιθυμεί αλλαγή του
22

Πίνακας 1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ
ΦΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Α. Σημαντική ασυμφωνία μεταξύ του φύλου που βιώνει/εκφράζει το παιδί και του γενετήσιου φύλου για
τουλάχιστον 6 μήνες, όπως εκδηλώνεται με τουλάχιστον 6 από τα παρακάτω (πρέπει να περιλαμβάνεται
οπωσδήποτε το Α1):
1. Ισχυρή επιθυμία να ανήκει στο άλλο φύλο ή επιμονή ότι
ανήκει στο άλλο φύλο (ή σε κάποιο εναλλακτικό φύλο διαφορετικό από το γενετήσιο φύλο).
2. Αγόρια (γενετήσιο φύλο): δείχνουν ισχυρή προτίμηση να
ντύνονται με γυναικεία ρούχα. Κορίτσια (γενετήσιο φύλο):
δείχνουν ισχυρή προτίμηση να φορούν τυπικά αντρικά
ρούχα και αντιστέκονται ισχυρά στο να φορέσουν γυναικεία ρούχα.
3. Ισχυρή προτίμηση να αναλαμβάνουν ρόλους του αντίθετου φύλου στο παιχνίδι ή στο φανταστικό παιχνίδι.
4. Ισχυρή προτίμηση στα παιχνίδια ή στις δραστηριότητες
που στερεοτυπικά χρησιμοποιούνται ή ασκούνται από το
αντίθετο φύλο.
5. Ισχυρή προτίμηση να παίζουν με παιδιά του άλλου φύλου.
6. Αγόρια (γενετήσιο φύλο): ισχυρή απόρριψη των τυπικών
αντρικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων και έντονη
αποφυγή των συγκρούσεων στο πλαίσιο παιχνιδιού. Κορίτσια (γενετήσιο φύλο): ισχυρή απόρριψη των τυπικών
γυναικείων παιχνιδιών και δραστηριοτήτων.
7. Ισχυρή απέχθεια για τη σεξουαλική ανατομία του.
8. Ισχυρή επιθυμία για τα πρωτογενή ή/και δευτερογενή χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στο φύλο που βιώνουν.
Β. Η κατάσταση σχετίζεται με κλινικά σημαντική δυσφορία ή έκπτωση της λειτουργικότητας του παιδιού
στον κοινωνικό, σχολικό ή άλλον σημαντικό τομέα
της ζωής του.

φύλου ως νεαροί ενήλικες. Αντιθέτως, η πλειοψηφία
(>90%) εκείνων που η Δυσφορία Φύλου ενισχύθηκε
στην εφηβεία θα πληροί μελλοντικά τα κριτήρια διάγνωσης Δυσφορίας Φύλου6. Περίπου 50%-90% των
ατόμων με Δυσφορία Φύλου έχουν ομοφυλόφιλο
σεξουαλικό προσανατολισμό σε σχέση με το γενετήσιο φύλο τους (αλλά ετεροφυλόφιλο σε σχέση με
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Πίνακας 2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ

ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Α. Σημαντική ασυμφωνία μεταξύ του φύλου που το άτομο βιώνει/εκφράζει και του γενετήσιου φύλου, για
τουλάχιστον 6 μήνες, όπως αυτό εκδηλώνεται με τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω:
1. Σημαντική ασυμφωνία μεταξύ του φύλου που το άτομο
βιώνει/εκφράζει και των πρωτογενών ή/και δευτερογενών χαρακτηριστικών του βιολογικού φύλου (ή για τους
νεαρούς εφήβους, των αναμενόμενων δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου).
2. Ισχυρή επιθυμία να απαλλαγεί από τα πρωτογενή ή/και
δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου λόγω σημαντικής ασυμφωνίας με το φύλο που βιώνει/εκφράζει (ή για
τους εφήβους, επιθυμία να αποτραπεί η ανάπτυξη των
προβλεπόμενων δευτερογενών χαρακτηριστικών του
φύλου).
3. Ι σχυρή επιθυμία για τα πρωτογενή ή/και δευτερογενή χαρακτηριστικά του άλλου φύλου.
4. Ισχυρή επιθυμία να ανήκει στο άλλο φύλο (ή σε κάποιο
εναλλακτικό φύλο διαφορετικό από το γενετήσιο φύλο).
5. Ισχυρή επιθυμία να του συμπεριφέρονται όπως στο άλλο
φύλο (ή σε κάποιο εναλλακτικό φύλο διαφορετικό από το
γενετήσιο φύλο).
6. Ισχυρή πεποίθηση ότι έχει τυπικά αισθήματα και αντιδράσεις του άλλου φύλου (ή κάποιου εναλλακτικού φύλου διαφορετικού από το γενετήσιο φύλο).
Β. Η κατάσταση σχετίζεται με κλινικά σημαντική δυσφορία ή έκπτωση της λειτουργικότητας του ατόμου στον
κοινωνικό, επαγγελματικό ή άλλον σημαντικό τομέα
της ζωής του.

το επιθυμητό φύλο) ή είναι αμφιφυλόφιλοι (10%)6,7.
Στα παιδιά η αναλογία των αγοριών που επιθυμούν
να γίνουν κορίτσια υπολογίζεται μεταξύ 2:1 έως 4,5:1.
Στην εφηβεία η αναλογία σχεδόν εξισώνεται, ενώ
στους ενήλικες η αναλογία είναι υπέρ των αντρών
(γενετήσιο φύλο) και κυμαίνεται από 1:1 έως 6:1. Σε
δύο χώρες φαίνεται ότι υπερέχουν οι γυναίκες που
επιθυμούν να γίνουν άντρες, συγκεκριμένα στην Ιαπωνία με αναλογία 2,2:1 και στην Πολωνία με αναλογία 3,4:11.
Στη διαφορική διάγνωση της Δυσφορίας Φύλου

περιλαμβάνονται ψυχιατρικές διαταραχές, όπως η
μη συμμόρφωση με τους ρόλους/συμπεριφορές
του βιολογικού φύλου, η παρενδυσιακή διαταραχή
(Transvestic disorder), η σωματοδυσμορφική διαταραχή (Body dysmorphic disorder), η σχιζοφρένεια ή
άλλες ψυχωτικές διαταραχές και άλλες κλινικές καταστάσεις (π.χ. αποαρρενοποίηση)1.
Η ψυχιατρική συννοσηρότητα είναι πολύ συχνή
στα άτομα με Δυσφορία Φύλου, με καταστάσεις
όπως η αγχώδης διαταραχή, η κατάθλιψη και η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά να διαγιγνώσκονται
2-3 φορές συχνότερα συγκριτικά με τα άτομα στα
οποία το κοινωνικό φύλο συμφωνεί με το βιολογικό
(cisgender)8. Σημειώνεται ότι υπάρχουν δημοσιευμένα δεδομένα που υποστηρίζουν ότι σε ποσοστό 26%
διαγιγνώσκεται διαταραχή του φάσματος του αυτισμού στην ομάδα των ατόμων με Δυσφορία Φύλου9.
Η Δυσφορία Φύλου στα παιδιά (>3 ετών) δυσχεραίνει την ανάπτυξη σχέσεων με συνομήλικα παιδιά του
ίδιου φύλου και αντίστοιχων δεξιοτήτων, γεγονός
που μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση και δυσφορία/θλίψη. Γι’ αυτό και η σχέση με τους συνομηλίκους
είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για
την ψυχολογική έκβαση των παιδιών αυτών. Συχνότερα είναι, επίσης, τα περιστατικά σχολικής άρνησης
λόγω παρενόχλησης και εκφοβισμού ή λόγω πίεσης
για ένδυση με ρούχα που αντιστοιχούν στο βιολογικό
τους φύλο. Στους εφήβους και ενήλικες δημιουργεί
δυσκολίες στις σχέσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών σχέσεων, ενώ μπορεί να έχει
επίδραση στη λειτουργικότητά τους στο σχολείο ή
στην εργασία. Τα άτομα αυτά βιώνουν στιγματισμό,
ρατσισμό και θυματοποίηση, ενισχύοντας έτσι την
αρνητική εικόνα εαυτού (self-concept) και την εκδήλωση ψυχικών διαταραχών. Στις λειτουργικές συνέπειες της Δυσφορίας Φύλου περιλαμβάνεται και η
δυσχερής πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας λόγω θεσμικών φραγμών, αλλά και λόγω
μη εμπειρίας του προσωπικού στις ανάγκες αυτού
του πληθυσμού.
Η αναγνώριση των ατόμων με Δυσφορία Φύλου
στην προεφηβεία και την εφηβεία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς κατά την αναπτυξιακή αυτή περίοδο
καταγράφονται αυξημένα ποσοστά συμπεριφορών
υψηλού κινδύνου και αυτοκτονικότητας5. Σε αυτή την
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περίπτωση η ενημέρωση και εμπλοκή της οικογένειας, με παράλληλη στήριξη αυτής, κρίνεται επιτακτική. Στο πλαίσιο οικογενειακού περιβάλλοντος ισχυρά υποστηρικτικού, οι απόπειρες αυτοκαταστροφής
υπολογίζονται 4%, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι
απόπειρες αυτοκαταστροφής αυξάνονται δραματικά
(60%), αυξάνεται ο κίνδυνος εγκατάλειψης στέγης,
χρήσης ουσιών και κατάχρησης αλκοόλ, καθώς και
παράνομης απόκτησης και λήψης ορμονών5.
Η μόνη ενδεικνυόμενη θεραπεία για τη Δυσφορία
Φύλου είναι η ιατρική παρέμβαση επιβεβαίωσης του
φύλου (gender-confirming medical intervention) με
χορήγηση ορμονών (GnRH agonist, sex hormone
treatment) και χειρουργική επέμβαση10. Η έγκαιρη
θεραπεία δίνει την ευκαιρία επιτυχούς μετάβασης
στο επιθυμητό φύλο και σχετίζεται με σημαντικά καλύτερη πρόγνωση. Ο παιδοψυχίατρος πρέπει να ηγείται της ομάδας των ατόμων που ασχολούνται με τον
έλεγχο για τη διαφορική διάγνωση της Δυσφορίας
Φύλου. Η ψυχιατρική ομάδα είναι υπεύθυνη για την
ψυχολογική υποστήριξη του ατόμου και τη δικτύωση
με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, όπως παιδοενδοκρινολόγο, παιδίατρο εφηβικής ιατρικής, πλαστικό χειρουργό, λογοθεραπευτή, γυναικολόγο και άλλους. Σε
όλα τα στάδια της θεραπείας, ο κλινικός ιατρός έχει
την ευθύνη να ενημερώνει τους ασθενείς σχετικά με
τις επιλογές, τα οφέλη, τις πιθανές παρενέργειες και
τους κινδύνους για την υγεία από τη θεραπεία, με
τρόπο εύκολα κατανοητό. Προϋπόθεση για την έναρξη θεραπείας είναι να έχουν προηγηθεί συνεδρίες
του ενδιαφερόμενου ατόμου και της οικογένειάς του
με ειδικό ψυχικής υγείας για τουλάχιστον 6 μήνες.
Ο έλεγχος του παιδιού περιλαμβάνει τη λήψη του
ιατρικού ιστορικού, την κλινική εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο. Στην καταγραφή του ιατρικού
ιστορικού πρέπει να συμπεριληφθούν τα αναπτυξιακά ορόσημα του παιδιού, η εξέλιξη της ενήβωσης και
το παρόν στάδιο ανάπτυξης κατά Tanner (TS). Είναι
σημαντικό να αποκλειστεί υποκείμενη αδιάγνωστη
διαταραχή ανάπτυξης του φύλου (cryptic disorder of
sex development), παρόλο που πρόκειται για σπάνια
κατάσταση. Στον εργαστηριακό έλεγχο συμπεριλαμβάνονται μέτρηση των γοναδοτροπινών, στεροειδών
του φύλου, επινεφριδιακών ανδρογόνων, έλεγχος
του καρυότυπου και της βιταμίνης D.
24

Πίνακας 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ GNRH
ΑΓΩΝΙΣΤΗ

Ο ψυχίατρος έχει επιβεβαιώσει ότι:
• Η διάγνωση Δυσφορίας Φύλου είναι πολύ πιθανή
• Η Δυσφορία Φύλου επιδεινώθηκε με την έναρξη της ήβης
• Οποιαδήποτε συνυπάρχοντα ψυχολογικά, ιατρικά ή κοινωνικά προβλήματα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν
τη θεραπεία (π.χ. να θέσουν σε κίνδυνο την τήρηση της θεραπείας) έχουν αντιμετωπιστεί
• Ο/Η έφηβος/η έχει επαρκή νοητική ικανότητα ώστε να δώσει τη συγκατάθεσή του, αφού ενημερωθεί γι’ αυτή την αναστρέψιμη διαδικασία
Ο/Η έφηβος/η:
• Να έχει ενημερωθεί για τις συνέπειες και τις ανεπιθύμητες
ενέργειες της θεραπείας
• Να έχει δώσει συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης (ιδιαίτερα όταν ο/η έφηβος/η δεν έχει φτάσει την ηλικία της νομικής συγκατάθεσης, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία) και οι γονείς να έχουν συναινέσει στη θεραπεία και να
εμπλέκονται στην υποστήριξη του/της εφήβου καθ’ όλη τη
διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας
Ο παιδο-ενδοκρινολόγος:
• Είναι σύμφωνος με τη χορήγηση του GnRH αγωνιστή
• Επιβεβαιώνει το στάδιο σεξουαλικής ωρίμανσης TS ≥ G2/
B2
• Επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν ιατρικές αντενδείξεις για τη
θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης

Η αρχική αντιμετώπιση σε περίπτωση διάγνωσης
Δυσφορίας Φύλου είναι η χορήγηση αναλόγου εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών (GonadotropinReleasing Hormone) GnRH για να επιτευχθεί αναστολή της εξέλιξης της ήβης, διαδικασία που είναι
πλήρως αναστρέψιμη. Οι αρχές για τη χορήγηση
GnRH αναλόγου είναι αντίστοιχες με την αντιμετώπιση της πρώιμης ήβης. Πριν από την έναρξη της αγωγής πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια11
(Πίνακας 3).
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του παραπάνω
ελέγχου, οι έφηβοι βιώνουν σε πραγματικό χρόνο τη
ζωή τους ως άτομα του «επιθυμητού» φύλου. Σε αυτή
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Πίνακας 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ

Πίνακας 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1. Ο ψυχίατρος πρέπει να επιβεβαιώσει:

• Οριστική, καλά τεκμηριωμένη διάγνωση Δυσφορίας Φύλου

• Την επίμονη παρουσία της Δυσφορίας Φύλου

• Ηλικία ≥18 ετών

• Οποιαδήποτε συνυπάρχοντα ψυχολογικά, ιατρικά ή κοινωνικά προβλήματα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν
τη θεραπεία (π.χ. να θέσουν σε κίνδυνο την τήρηση της θεραπείας) έχουν αντιμετωπιστεί

• Συστηματική λήψη ορμονών για ≥12 μήνες

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

• Ο/Η έφηβος/η έχει επαρκή νοητική ικανότητα (≥16 ετών)
ώστε να αντιληφθεί τις συνέπειες από αυτή τη μερικώς
μη αναστρέψιμη θεραπεία, να ζυγίσει τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους, και να δώσει συναίνεση κατόπιν
ενημέρωσης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

• Κοινωνική μετάβαση στο επιθυμητό φύλο για ≥12 μήνες
• Να έχουν αντιμετωπιστεί προβλήματα ψυχικής ή σωματικής υγείας
• Να υπάρχει απόδειξη ενημέρωσης για όλες τις πτυχές της
χειρουργικής επέμβασης (π.χ. κόστος, πιθανές επιπλοκές, απαιτούμενος χρόνος νοσηλειών, μετεγχειρητική
αποκατάσταση)

2. Ο/Η έφηβος/η:
• Να έχει ενημερωθεί για τις (μη αναστρέψιμες) επιπτώσεις
και ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας (συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας γονιμότητας)
• Να έχει δώσει συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης (ιδιαίτερα όταν ο/η έφηβος/η δεν έχει φτάσει την ηλικία της νομικής συγκατάθεσης, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία) και οι γονείς να έχουν συναινέσει στη θεραπεία και να
εμπλέκονται στην υποστήριξη του/της εφήβου καθ’ όλη τη
διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας
3. Ο παιδο-ενδοκρινολόγος:
• Να είναι σύμφωνος με την έναρξη της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης
• Να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν ιατρικές αντενδείξεις
για τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης

τη φάση πρέπει να παρακολουθούνται στενά από την
ψυχιατρική ομάδα, καθώς αποτυχία αυτού του βιώματος θα έχει ενδεχομένως ως αποτέλεσμα να αναθεωρηθεί η διάγνωση.
Συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια της χορήγησης GnRH
αναλόγων είναι η εμφάνιση συμπτωμάτων απόσυρσης των ορμονών, τα οποία υποχωρούν με την προσθήκη στη θεραπεία στεροειδών του φύλου. Η παρατεταμένη χορήγηση GnRH αναλόγων χωρίς την
προσθήκη στεροειδών του φύλου επηρεάζει αρνητικά την οστική υγεία και χρειάζονται παρακολούθηση
των επιπέδων ασβεστίου και βιταμίνης D και προληπτική χορήγηση βιταμίνης D.

Επόμενο βήμα είναι η χορήγηση στεροειδών του φύλου σε σταδιακά αυξανόμενη δόση για την προαγωγή
της ήβης προς την κατεύθυνση του επιθυμητού φύλου.
Συγκεκριμένα, η χορήγηση οιστρογόνων στα αγόρια
προκαλεί ανάπτυξη των μαστών, γυναικεία κατανομή
του λίπους και μειωμένη μυϊκή μάζα, ενώ η χορήγηση
τεστοστερόνης στα κορίτσια οδηγεί σε αύξηση της μυϊκής μάζας, αλλαγή της χροιάς της φωνής, τρίχωση στο
πρόσωπο και στο στήθος και αντρική κατανομή του λιπώδους ιστού. Επειδή η χορήγηση ορμονών προκαλεί
μερικώς αναστρέψιμες μεταβολές πρέπει να πληρούνται αυστηρά κριτήρια11 (Πίνακας 4).
Οι αρχές για τη χορήγηση στεροειδών του φύλου
είναι αντίστοιχες με τη θεραπεία επαγωγής της ήβης
σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή αναστολής αυτής.
Συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες της τεστοστερόνης
είναι η ακμή και η αύξηση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης, ενώ η χορήγηση οιστρογόνων αυξάνει
τον κίνδυνο θρομβοεμβολικής νόσου, παρόλο που
αποτελεί σπάνια επιπλοκή.
Τέλος, στις μη αναστρέψιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται χειρουργικές διαδικασίες
όπως μαστεκτομή, ορχεκτομή και αναδιαμόρφωση
των γεννητικών οργάνων προς σχηματισμό τεχνητού
πέους ή κόλπου όταν και πάλι πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια11 (Πίνακας 5).
Ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για
την έκβαση των περιστατικών είναι η επιτυχής μετάβαση στο επιθυμητό φύλο12. Η πρόγνωση, όπως
25
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ABSTRACT

εκτιμάται μετά τον επαναπροσδιορισμό του φύλου
(«αλλαγή φύλου»), είναι πολύ καλύτερη αν είχε προηγηθεί αναστολή της ήβης, καθώς αυτό θα είχε μειώσει την ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου. Παράγοντες που συμβάλλουν στην
καλή έκβαση αυτών των περιστατικών είναι η κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία, η μετάβαση σε
νεαρή ηλικία, η ψυχολογική ισορροπία και σταθερή
ταυτότητα φύλου πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση, καθώς και η σωστή ενημέρωση σχετικά με τα
πλεονεκτήματα, τους κινδύνους και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Υπογραμμίζεται η σημασία της ψυχιατρικής παρακολούθησης πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά την ολοκλήρωση της μετάβασης.
Συμπέρασμα

Ο παιδίατρος έχει έναν μοναδικό ρόλο και την ευθύνη να αναγνωρίσει τους ασθενείς με πιθανή Δυσφορία Φύλου, έτσι ώστε να παρέχει συμβουλευτική και
στήριξη τόσο στους ίδιους όσο και στην οικογένειά
τους. Η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε έγκαιρη αντιμετώπιση και καλύτερη πρόγνωση για τη διά βίου ψυχολογική ευημερία των ατόμων αυτών, ενώ μπορεί
δυνητικά να σώσει ζωές αν λάβει κανείς υπόψη του
τον αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης, αγχώδους διαταραχής και αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς με την
είσοδό τους στην εφηβεία. Η ευαισθητοποίηση και
κυρίως η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού
είναι στοιχεία απαραίτητα για την οργάνωση φιλικών, προς τα άτομα με Δυσφορία Φύλου, υπηρεσιών
υγείας.

Adolescent with Gender Dysphoria
Apostolaki D., Bacopoulou F.
Center for Adolescent Medicine & UNESCO Chair on Adolescent Health Care, First Department of
Pediatrics, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Aghia Sophia Children’s
Hospital
Gender Dysphoria describes a psychological condition in which adolescents experience a marked
incongruence between their experienced gender
and the gender associated with their biological sex. We report the case of an adolescent girl
(sex) who presented to the tertiary Center for
Adolescent Medicine because of significant dis-

tress in the context of gender identity and sexual
orientation search. After completion of work-up
psychiatric assessment the diagnosis of “Gender Dysphoria” was assigned to the adolescent.
Treatment plan included psychiatric follow-up for
2 years to confirm the diagnosis, in order to proceed with gender-confirming treatment.
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Αντιλήψεις για επιβίωση
των οκταμηνιάτικων νεογέννητων
στα τέλη του 18ου αιώνα*1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Καραμπερόπουλος Δ.
Παιδίατρος, Διδάκτωρ Ιστορίας της Ιατρικής

Παρουσιάζονται οι καινούργιες αντιλήψεις της Ιατρικής Σχολής του Παρισιού σχετικά με την επιβίωση των οκτώ μηνών κυήσεως νεογνών, σε αντίθεση με τις επικρατούσες έως τότε αντιλήψεις, πως δεν
επιβίωναν, που δημοσιεύθηκαν από τον Ρήγα Βελεστινλή το 1790.
ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: νεογνά οκτώ μηνών, οκταμηνιάτικα

Α

πό την εποχή της Ιπποκρατικής Συλλογής είχε υποστηριχθεί πως τα οκταμηνιάτικα νεογνά δεν ζουν, όπως
για παράδειγμα στο «Περί οκταμήνου εμβρύου», όπου αναφέρεται πως «τα έμβρυα των οκτώ μηνών δεν
επιζούν»1. Και αργότερα παρόμοια αναφορά συναντάμε στον Αριστοτέλη, ο οποίος υπογράμμιζε στο «Περί ζώων
Ιστορίαι» πως «ουχί μόνον δεν ζουν τα οκτάμηνα, αλλά και αποθανόντων αυτών κινδυνεύουν και αι γυναίκες»2. Η
αντίληψη αυτή διατηρήθηκε στη λαϊκή συνείδηση και έφθασε μέχρι και τον εικοστό αιώνα, όπως έχει επισημανθεί από τη λαογραφική επιστήμη3.
Ωστόσο, στα τέλη του 18ου αιώνα διατυπώνονται ενστάσεις για την αλήθεια αυτής της άποψης για τα οκταμηνιάτικα νεογνά. Συγκεκριμένα, σχετικές ενστάσεις έχουν καταγραφεί στο διαφωτιστικό βιβλίο εναντίον των

1 Ιπποκράτης, Άπαντα τα έργα, επιμ. Γεωργίου Πουρναρόπουλου, μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ, εκδότης Α. Μαρτίνος, Αθήνα
[1968], τόμ. 4, σελ. 483.
2 Αριστοτέλους, Περί ζώων ιστορίαι, Βιβλίο Η, 584β, εκδόσεις Ωφελίμου Βιβλίου, Αθήναι 1983, τόμ. 7, σελ. 260.
3Μ
 άλιστα, πρόσφατα νέα γυναίκα έθεσε το ερώτημα για τη μη επιβίωση των οκταμηνιάτικων στον μαιευτήρα-γυναικολόγο της,
δείγμα κι αυτό της επιβίωσης της σχετικής αντίληψης.

* Μέρος είχε ανακοινωθεί στη 17η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, «Η Ιστορία της Νεογνολογίας, του Μητρικού
Θηλασμού και της Διατροφής του Νεογνού», Αθήνα, 13 Απριλίου 2019.

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Δημήτριος Καραμπερόπουλος
e-mail: karamber@otenet.gr, Τηλέφωνο: 2108011066, 6944304968
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προλήψεων και των δεισιδαιμονιών, που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1790 με τίτλο Φυσικής απάνθισμα4 του Ρήγα Βελεστινλή, και, όπως έχουμε δείξει, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου είναι μετάφραση από τη Γαλλική Εγκυκλοπαιδεία των Diderot και D’Alembert, το επίτευγμα αυτό του Γαλλικού Διαφωτισμού (Παρίσι 1751-1776). Στο τελευταίο
Κεφάλαιο με τίτλο «Περί ανθρώπου, ζώων και ετέρων τινών», του Φυσικής απάνθισμα, γίνεται αναφορά για το σχηματισμό και την ανάπτυξη του εμβρύου με τις σχετικές δύο εμβρυολογικές σχολές, του προσχηματισμού και της
επιγενέσεως5. Επίσης, αναφορές στον τοκετό, στην άδηλο διαπνοή και την κυκλοφορία του αίματος, που αποτελεί
μάλιστα, όπως επισημαίνουμε, την πρώτη περιγραφή της κυκλοφορίας του αίματος στα έντυπα ελληνικά βιβλία6.
Στο κείμενο περί τοκετού, γίνεται κριτική στις επικρατούσες από την αρχαιότητα μέχρι εκείνη την εποχή αντιλήψεις περί της θνητότητας των οκταμηνιάτικων και επιβίωσης των επταμηνιάτικων νεογνών. Με έμφαση τονίζεται
πως είναι μια λαϊκή δοξασία, που δεν έχει επιστημονικά ερείσματα, «είναι απάτη και πλάνη του κοινού λαού, ότι τα
οκτωμηνιάτικα παιδιά αποθνήσκουν, και τα επταμηνιάτικα ζουν». Και αμέσως επιγραμματικά δηλώνεται, ως επεξήγηση, πως αυτό είναι επακόλουθο του γεγονότος ότι «τα οκτωμηνιάτικα υστερούνται τροφής και τα επταμηνιάτικα
θρέφονται».
Στη συνέχεια, δίνεται μια φυσική εξήγηση για την αιτία που δεν τρέφονται τα οκταμηνιάτικα νεογνά και αποβιώνουν, ενώ τα επταμηνιάτικα ζουν. Επισημαίνεται πως αυτό συμβαίνει διότι οι θηλές του στήθους της μητέρας, η
οποία γέννησε το επτά μηνών νεογνό, είναι μαλακές και ανάλογες με το στόμα του επταμηνιάτικου νεογνού, με
αποτέλεσμα να μπορεί να βυζαίνει το μαστό και να προσλαμβάνει σχετικό γάλα για την επιβίωσή του. Αντίθετα
όμως συμβαίνει στα οκταμηνιάτικα νεογνά, το γάλα στο μαστό της μητέρας είναι αρκετό και σφίγγει τη θηλή, με
αποτέλεσμα να την κάνει σκληρή και το νεογνό δεν μπορεί να την πιάσει και έτσι δεν μπορεί να θηλάσει με τα
δυσάρεστα επακόλουθα.
Χαρακτηριστικά αναγράφονται τα ακόλουθα: «Όταν είναι η γυνή εις τον έβδομον μήνα, η ρώγαις του βυζιού της
είναι μαλακαίς, και ανάλογαις προς τα γούλια του νηπίου, διά τούτο τα επτά μηνών πιάουν το βυζί, και τραβούν εκείνην
την ολίγην τροφήν οπού τα χρειάζεται. Ιξ εναντίας όταν έμβουν εις τον όγδοον μήνα, και πλησιάζουν προς τον ένατον,
τότε η ποσότης του γάλατος οπού τρέχει εις το βυζί σφίγγει την ρώγα, και την κατασταίνει τόσον σκληράν, οπού το καϊμένο το νήπιον δεν ημπορεί να την πιάση και ούτω μη βυζάνωντας αποθνήσκει».
Στα τέλη του 18ου αιώνα διατυπώθηκαν αντίθετες απόψεις από τις έως τότε καθιερωμένες αντιλήψεις πως τα
οκταμηνιάτικα αποβιώνουν. Συγκεκριμένα, η Ιατρική Σχολή του Παρισιού ασχολήθηκε με το πρόβλημα, το οποίο
θα ήταν έντονο την εποχή εκείνη, και προσκαλούσε με ανακοίνωσή της τους γονείς με τα οκταμηνιάτικα νεογνά,
που δεν μπορούσαν να θηλάσουν, να τα φέρνουν στο Νοσοκομείο. Εκεί, ειδικοί χειρουργοί, αφού τα εξέταζαν, τα
έδιναν στη συνέχεια σε ανάλογη βυζάστρα, που είχαν για το σκοπό αυτόν, και της οποίας η ρώγα του στήθους της
ήταν ανάλογη με το στόμα του μωρού, «η ρώγα της ήταν ανάλογη με τα γούλια του βρέφους».
Μάλιστα, δίνεται και ένα στατιστικό στοιχείο μετά την εφαρμογή της τακτικής αυτής της Ιατρικής Σχολής του
Παρισιού, πως με την τακτική αυτή που εφαρμοζόταν μόνο το 7% των οκταμηνιάτικων νεογνών απεβίωναν. Επεξηγώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πως τεκμηριώθηκε η αιτία θανάτου των οκταμηνιάτικων νεογνών. Αιτία που απεβίωναν ήταν η αδυναμία να θηλάσουν το στήθος της μητέρας τους.
Το αντίστοιχο κείμενο του Φυσικής απάνθισμα χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η Ιατρική Ακαδημία της Φράντζας
επρόσταξεν ότι, όσα παιδιά γεννώνται εις τον όγδοον μήνα, και δεν ημπορούν να πιάσουν το βυζί, να τα φέρουν εις το
νοσοκομείον, εκεί είχον διορισθή χειρούργοι οπού εξέταζαν τα γούλια των βρεφών, είχαν και διαφόρους βυζάστρας,
και εδιάλεγαν εκείνην, της οποίας η ρώγα ήτον ανάλογη με τα γούλια του βρέφους. Από την παρατήρησιν λοιπόν αυτήν
ευρέθη, ότι μόνον επτά εις τα εκατόν απέθνησκον. Όθεν δεν κρέμεται από άλλην αιτίαν ο θάνατος των οκτωμηνιάτικων
παιδιών, παρά με το να μην ημπορούν να πιάσουν το βυζί».
4 Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής απάνθισμα, Βιέννη 1790, αναστατική επανέκδοση με την προσθήκη ευρετηρίου, επιμ. Δημ. Καραμπερόπουλου, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1991, σελ. 143-165.
5 Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ιατρικές γνώσεις του Ρήγα Βελεστινλή στο έργο του “Φυσικής απάνθισμα”», Υπέρεια, τόμ. 1,
Πρακτικά Α΄Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», (Βελεστίνο 1986), Αθήνα 1990, σελ. 457-499.
6 Δημ. Καραμπερόπουλοιυ, ό.π., σελ. 471, υποσημείωση αρ. 79.
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Μάλιστα, στο κείμενο τίθεται και το θέμα της εκλογής βυζάστρας (τροφού, παραμάνας) για το θηλασμό των
νεογέννητων. Από την αρχαιότητα έχουν γραφεί σχετικές οδηγίες με τίτλο «Περί εκλογής τιτθής», όπως ενδεικτικά
αναφέρουμε τις οδηγίες Σωρανού7. Προστίθεται πως και μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα σε πολλά παιδιατρικά εγχειρίδια έχουν περιληφθεί σχετικές οδηγίες για την εκλογή βυζάστρας, που έπαψαν πλέον να αναγράφονται μετά
την εισαγωγή των βιομηχανοποιημένων γαλάτων από τη δεκαετία του ’708.
Επιπλέον, στο κείμενο του Φυσικής απάνθισμα προστίθεται και σχετική σύσταση στην περίπτωση κατά την
οποία δεν έχει βρεθεί βυζάστρα για το οκταμηνιάτικο νεογνό. Δίνονται οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο η
μητέρα θα διατηρήσει για λίγο καιρό το οκταμηνιάτικο νεογνό μέχρι να μεγαλώσει, να αυξηθεί, για να μπορεί να
θηλάσει. Συγκεκριμένα, συνιστάται στη μητέρα να πάρει ένα γυάλινο μπρικάκι, σαν μπιμπερό να φανταστούμε, να
βάλει νερό κατά το ήμισυ και στο στόμιο να δέσουν ένα καθαρό ύφασμα «τουλπάνι», σε σχήμα ρώγας, στο οποίο
θα βάλουν καλά κοπανισμένο καθαρό παξιμάδι, «παστρικό» όπως τονίζεται. Και γυρίζοντας το μπρικάκι τόσο όσο
να υγραίνεται έτσι το παξιμάδι και πίνοντας νερό το μωρό θα βυζαίνει και ψίχες παξιμαδιού, ώστε να διατηρηθεί
στη ζωή μέχρι να ωριμάσει και να πιάνει τη θηλή της μητέρας του.
Το σχετικό κείμενο έχει ως εξή: «Μία μητέρα οπού να έχη ένα οκτωμηνιάτικον παιδί, και δεν ημπορεί να πιάση την
ρώγα, το ωφελημότερον μέσον οπού ημπορεί να μεταχειρισθή είναι το νερό, κατά τον ακόλουθον τρόπον. Ας πάρη
ένα γιαλί ωσάν ιμπρικάκι, ας το μεσογεμίση νερόν, και δένωντας εις το σόπι του ένα κομμάτι τουλπάνι καμωμένον
ωσάν ρώγα βυζιού, και γεμάτον από παξημάδι κοπανισμένον παστρικόν, ας γυρίζη το ιμπρίκι τόσον όσον να υγραίνεται το παξημάδι, και βάλλοντάς του εις το στόμα του παιδιού, εκείνο με το νερόν μαζί, βυζαίνει και ψύχαις παξιμαδίου,
και ούτω ζη τρεις και τέσσαρας μήνας, εν όσω να δυναμώσουν τα γούλια του, να ημπορή να βυζάξη και γάλα».
Συμπερασματικά επισημαίνεται πως η καινούργια επιστημονική ιατρική γνώση της Ιατρικής Σχολής του Παρισιού σχετικά με την επιβίωση των οκταμηνιάτικων νεογνών περνά και στον ελληνικό χώρο με την αντίστοιχη
ελληνική μετάφραση στο Φυσικής απάνθισμα του 1790.

ABSTRACT

7 Σωρανός, Άπαντα, τόμ. 1, εκδόσεις «Κάκτος», αρ. 237, Αθήνα 1996, σελ. 200-208. Owsei Temkin, Soranus Gynecology, The
Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1991, σελ. 90-94.
8 Ενδεικτικά μνημονεύεται το βιβλίο του Νικολάου Ι. Σπυρόπουλοιυ, Βρεφοκομική, Αθήνα 1951, όπου αναγράφονται οδηγίες
για την εκλογή παραμάνας, τροφού.

Conceptions of surviving of the eight months
newborns at the end of 18th century
Karamperopoulos D.
They are presented the new conceptions of surviving of the eight months newborns from
Medical School of Paris in contrast to ideas that not survive, which were published by Rhigas
Velestinlis in 1790.
KEY WORDS: eightmonths newborn
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Πρωτόκολλο Διερεύνησης Παιδιού
με Χαμηλό Ανάστημα
Κόγια Χ., Μπακοπούλου Φ.
Α’ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΟΡΙΣΜΟΣ
 Ύψος σώματος που βρίσκεται χαμηλότερα από 2 σταθερές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή ύψους για
παιδιά ίδιου φύλου και ηλικίας σε έναν δεδομένο πληθυσμό.
 Ρυθμός αύξησης που δεν επιτρέπει την απόκτηση
ενός τελικού αναστήματος εντός του ύψους στόχου,
με βάση το γενετικό δυναμικό του παιδιού.
 Χαμηλός ρυθμός αύξησης που οδηγεί σε πτώση στις
εκατοστιαίες θέσεις ύψους σε διαδοχικές μετρήσεις.
ΑΙΤΙΑ
Συχνότερες (μετά την ηλικία 2 ετών) οι φυσιολογικές παραλλαγές της αύξησης:
 Οικογενές χαμηλό ανάστημα
 Ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση της αύξησης και ενήβωσης
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στόχος στην αξιολόγηση ενός παιδιού με χαμηλό ανάστημα είναι η αναγνώριση πιθανής υποκείμενης νόσου,
όπως π.χ. συνδρόμου Turner, ιδιοπαθούς φλεγμονώδους
νόσου του εντέρου, ενδοκρινολογικής διαταραχής ή
άλλης χρόνιας πάθησης, ώστε να ληφθούν ορθές αποφάσεις για την αντιμετώπιση και την παροχή θεραπείας
όπου χρειάζεται.
1. ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
Κλειδί για την αρχική εκτίμηση ενός παιδιού
 
Πληροφορίες σχετικά με την κύηση, τη γέννηση και

την προηγηθείσα αύξηση
 
Οικογενειακό ιστορικό αναστήματος και αύξησης
 
Διατροφή και συνήθειες του παιδιού
 
Προϋπάρχουσες ή συνυπάρχουσες νόσοι
 
Χρήση φαρμάκων
 
Αναπτυξιακή, ψυχολογική και κοινωνική κατάσταση
του παιδιού (επηρεάζουν σημαντικά την αύξησή του)
Επιπρόσθετες πληροφορίες από το Ιστορικό
• Συμπτώματα από το γαστρεντερικό: ανορεξία, κοιλιακό άλγος, διάρροια, απώλεια αίματος από το ορθό
μπορεί να υποδηλώνουν νόσο Crohn ή κοιλιοκάκη.
• Συμπτώματα από το αναπνευστικό: άσθμα, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις μπορεί να υποδηλώνουν ινοκυστική νόσο ή ανοσοανεπάρκεια.
• Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις μπορεί να υποδηλώνουν ανοσοανεπάρκεια, επαναλαμβανόμενη μέση
ωτίτιδα με ανάγκη για μυριγγοτομή σχετίζεται με σύνδρομο Turner.
• Αρθραλγία ή αρθρίτιδα συνάδουν με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, ρευματοπάθειες (π.χ. νεανική αρθρίτιδα) ή κοιλιοκάκη.
• Φαρμακευτική αγωγή: παρατεταμένη χρήση γλυκοκορτικοειδών και αγωγή για Διαταραχή Ελλειμματικής
Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) μπορεί να
οδηγήσει σε καθυστέρηση της αύξησης.
• Ληθαργικότητα, δυσκοιλιότητα, δυσανεξία στο
κρύο υποδηλώνουν υποθυρεοειδισμό.
• Αναπτυξιακή καθυστέρηση και μαθησιακές δυσκο-

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Φλώρα Μπακοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής, e-mail: bacopouf@hotmail.com, fbacopoulou@med.uoa.gr, Τηλέφωνο: 6973208208
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4-6 ετών

5-8,5 εκ./έτος

λίες συναντώνται στα σύνδρομα Turner, Noonan,
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΌΣ
ΡΥΘΜΌΣ ΑΎΞΗΣΗΣ
ΠΑΊΔΩΝ ΚΑΙ
6 ετών 4,5-6,5 εκ./έτος
4-6 εκ./έτος
Russell-Silver, Down, Prader-Willi, Bloom και στον
ΕΦΉΒΩΝ
εφηβεία
κορίτσια
αγόρια
ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμό.
0-2 ετών
συνολικά 30-35 εκ.
• Πτώση στη μαθησιακή επίδοση συναντάταιΕφηβεία
σε υπο8-14 εκ./έτος
θυρεοειδισμό.
2-4 ετών
5,5-9 εκ./έτος
• Ψυχιατρική νόσος στους μισούς ασθενείς με σύν4-6 ετών
5-8,5 εκ./έτος
δρομο Cushing.
2. (γ)Πιθανό
τελικό ανάστημα
6 ετών
4,5-6,5 εκ./έτος

4-6 εκ./έτος

-εφηβεία
κορίτσια
αγόρια
2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ
Το τελικό ανάστημα (ΤΑ) είναι ο συνδυασμός του γενετικού
Η εκτίμηση του κατά πόσον ένα παιδί είναι κοντό ή όχι
Εφηβεία
8-14άλλων
εκ./έτος παραγόντων που επηρεάζουν
δυναμικού και
πολλαπλών
περιλαμβάνει
τηνπρόαύξηση του ατόμου. Δεν υπάρχει ακριβής μέθοδος
(α) την εκατοστιαία θέση του ύψους του στις
τυπες καμπύλες κατά την κλινική εξέταση
πρόβλεψης του ΤΑ, ωστόσο μπορεί να γίνει μια εκτίμησή του
φορίες από το ιστορικό και τις σωματομετρήσεις του
(β) το ρυθμό αύξησής του
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από το ιστορικό και τις
(γ) την εκτίμηση του πιθανού τελικού αναστήματος παιδιού.
σωματομετρήσεις
του
παιδιού.
Το μέσο
ύψος
των γονέων (ύψος στόχος) μπορεί να
εκτιμηθεί
εξής: (ύψος στόχος) μπορεί να εκτιμηθεί
2. (α)Εκατοστιαία θέση (ΕΘ) ύψους
Το μέσο ύψος
των ως
γονέων
 
Παιδιά <2 ετών: μέτρηση σε οριζόντια κατάκλιση
με • Για τα κορίτσια αφαιρώντας 13 εκ. από το ύψος του
ως εξής:
πατέρα και υπολογίζοντας τον μέσο όρο με το ύψος
χρήση βοηθού
• Για τα κορίτσια αφαιρώντας 13 εκ. από το ύψος του πατέρα
της μητέρας
 
Μέτρηση βάρους: το παιδί να φέρει μόνο τα εσώκαι υπολογίζοντας
μέσο όρο με
τηςτης
μητέρας
• Για τα αγόριατον
προσθέτοντας
13 το
εκ. ύψος
στο ύψος
μηρουχά του, ενώ το βρέφος πρέπει να είναι γυμνό και
τέρας
και
υπολογίζοντας
τον
μέσο
όρο
με
το
ύψος
επιπρόσθετα να μετριέται και η περίμετρος κεφα• Για τα αγόρια προσθέτοντας 13 εκ. στο ύψος της μητέρας
του πατέρα
λής
και υπολογίζοντας τον μέσο όρο με το ύψος του πατέρα
 
Καταγραφή μετρήσεων ως κουκκίδες στα πρότυπα • Και για τα δύο φύλα 8,5 εκ. εκατέρωθεν της τιμής
τα δύο
φύλα
8,5εκτίμηση
εκ. εκατέρωθεν
τηςΕΘτιμής
οδηγεί
στην
της 3ης-97ης
για τοαυτής
διαγράμματα αύξησης για κάθε πληθυσμό • Και για αυτής
ύψος στόχο.
συντομία: ΕΘ για το
 
Παιδιά που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. παιοδηγεί συγκεκριμένο
στην εκτίμηση
της Εν3ης-97ης
διά με σύνδρομο Down) τοποθετούνται στις ειδικές
συγκεκριμένο ύψος στόχο. Εν συντομία:
διαθέσιμες καμπύλες
(Ύ𝛙𝛙𝛙𝛙𝛙𝛙 𝛍𝛍𝛍𝛍𝛍𝛍έ𝛒𝛒𝛒𝛒𝛒𝛒 + Ύ𝛙𝛙𝛙𝛙𝛙𝛙 𝛑𝛑𝛑𝛑𝛑𝛑έ𝛒𝛒𝛒𝛒) ± 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝛆𝛆𝛆𝛆.
 
Τα νέα διαγράμματα του Παγκόσμιου Οργανισμού
± 𝟖𝟖, 𝟓𝟓 𝛆𝛆𝛆𝛆.
𝟐𝟐
Υγείας (ΠΟΥ) αφορούν και αποκλειστικά θηλάζοντα βρέφη
Για ασφαλέστερα
συμπεράσματα
πρέπει να πρέπει
προστεθεί
η εκτίμηση
Για ασφαλέστερα
συμπεράσματα
να προστε2. (β)Ρυθμός αύξησης (ΡΑ)
θείηλικίας
η εκτίμηση
τηςτου
οστικής
ηλικίαςΑν
(ΟΗ)
του παιδιού.
Αν είναι
της οστικής
(ΟΗ)
παιδιού.
η οστική
ηλικία
 
Κάθε παράμετρος αύξησης δεν αξιολογείται μεμο- η οστική ηλικία είναι προχωρημένη ή υπολείπεται της
προχωρημένη ή υπολείπεται της χρονολογικής ηλικίας (ΧΗ) του
νωμένα αλλά σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις χρονολογικής ηλικίας (ΧΗ) του παιδιού, τότε το πιθα 
Οι διαδοχικές, σε βάθος χρόνου, αξιόπιστες μετρή- νό ΤΑ πρέπει να εκτιμηθεί με βάση αυτή και όχι τη ΧΗ.
σεις του παιδιού είναι σημαντική παράμετρος για Επιπρόσθετα, η ΟΗ δίνει πληροφορίες που μπορούν
την παρακολούθηση της αύξησής του
να κατευθύνουν διαφοροδιαγνωστικά σε σχέση με τις
αιτίες του χαμηλού αναστήματος (βλ. Αλγόριθμο).
2. (γ)Πιθανό τελικό ανάστημα
Το τελικό ανάστημα (ΤΑ) είναι ο συνδυασμός του γε- 3. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
νετικού δυναμικού και πολλαπλών άλλων παραγόντων
που επηρεάζουν την αύξηση του ατόμου. Δεν υπάρχει 3. (α)Πληροφορίες από την κλινική εξέταση
ακριβής μέθοδος πρόβλεψης του ΤΑ, ωστόσο μπορεί • Ε
 κτίμηση του σωματικού βάρους
να γίνει μια εκτίμησή του χρησιμοποιώντας τις πληροΑπώλεια βάρους, αδυναμία πρόσληψης βάρους,
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λιποβαρές παιδί σε σχέση με το ανάστημα υποδηλώνουν συστηματικές υποκείμενες παθήσεις, ψυχοκοινωνική στέρηση ή υποσιτισμό. Συνήθως τα
ενδοκρινολογικά αίτια χαμηλού αναστήματος σχετίζονται με αυξημένο βάρος σε σχέση με το ύψος:
- Παχυσαρκία (σύνδρομο Cushing)
- Δυσανάλογο βάρος σε σχέση με το ύψος (υποθυρεοειδισμό, ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμό)
• Δυσαναλογία κορμού: σκελετικές ανωμαλίες-σκελετικές παθήσεις
• Δυσμορφικά χαρακτηριστικά προσώπου
-Υπερτελορισμός, πτώση γωνίας ματιών, ώτα χαμηλής πρόσφυσης: σύνδρομο Noonan
-Προπέτεια μετώπου, τριγωνικό προσωπείο, πτώση γωνιών στόματος: σύνδρομο Russell
-Υποπλασία μέσης γραμμής, μετωπική ανάγλυφη
επιγραφή: αχονδροπλασία
-Διαταραχές μέσης γραμμής: διαταραχές άξονα
υποθαλάμου - υπόφυσης
• Τράχηλος και Στήθος
-Βρογχοκήλη: υποθυρεοειδισμός
- Πτερύγιο τραχήλου και πλατύς θώρακας: σύνδρομο Turner
- Πτερύγιο τραχήλου και σκαφοειδής θώρακας:
σύνδρομο Noonan
- Ύβος αυχένα - Υπερκλείδια συσσώρευση λίπους:
σύνδρομο Cushing ή παχυσαρκία (ψευδοcushing)
• Άκρα
-Βλαισότητα
ωλένης,
γονάτου:
σύνδρομο
Turner, μεταλλάξεις SHOX
-Παραμόρφωση Madelung: σύνδρομοTurner, μεταλλάξεις SHOX
-Μακρά άκρα σε σχέση με κορμό: σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία
-Κοντά άκρα σε σχέση με κορμό: αχονδροπλασία
-Δάχτυλα δίκην τρίαινας: αχονδροπλασία
• Δέρμα
-Ατροφικό δέρμα με ερυθροϊώδεις ραβδώσεις και
ενίοτε υπέρχρωση: σύνδρομο Cushing
-Δασυτριχισμός - Αδρεναρχή
• Αντανακλαστικά: μειωμένα σε υποθυρεοειδισμό
3. (β) Στάδιο Ενήβωσης
Βοηθητικά εργαλεία για την εκτίμηση της αύξησης του
παιδιού

- Σταδιοποίηση της ήβης κατά Tanner
- Εκτίμηση του όγκου των όρχεων στα αγόρια
 
Έναρξη ήβης στα κορίτσια: εμφάνιση μαζικού αδένα και τρίχωσης εφηβαίου με συνοδό επιτάχυνση
του ρυθμού αύξησης (η εμμηναρχή εμφανίζεται
κατά μέσο όρο 2,5 έτη μετά).
 
Έναρξη ήβης στα αγόρια: όρχεις ≥4ml και τρίχωση
εφηβαίου (ο ρυθμός αύξησης επιταχύνεται στα 1215ml όγκου όρχεων και αφού έχει προηγηθεί μια
φυσιολογική πτώση του ΡΑ).
 
Και στα δύο φύλα: ακμή, τρίχωση μασχαλών, χαρακτηριστική οσμή ιδρώτα και εναλλαγές στη διάθεση.
 
Αν η ήβη έχει ξεκινήσει νωρίς ή αργά, μπορεί να
εκτιμηθεί με την οστική ηλικία, ενώ στα κορίτσια
επικουρικά μπορεί να πραγματοποιηθεί υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων για μέτρηση
του όγκου της μήτρας, των ωοθηκών και του πάχους του ενδομητρίου.
 
Καθυστέρηση της ήβης μπορεί να συμβεί συνδυαστικά με το χαμηλό ανάστημα στα πλαίσια ιδιοσυστασιακής καθυστέρησης της αύξησης και της
ενήβωσης. Επιπρόσθετα απαντάται σε υποθυρεοειδισμό και στο σύνδρομο Turner.
 
Πρώιμη ήβη μπορεί να εκδηλωθεί στη συγγενή
υπερπλασία επινεφριδίων, στο σύνδρομο Cushing,
αλλά και στον υποθυρεοειδισμό.
 
Μικροφαλία ή κρυψορχία μπορεί να υποδηλώνει
υποθαλαμική ή υποφυσιακή ανεπάρκεια.
5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
5. (α) Δυναμικές Δοκιμασίες Έκκρισης της Αυξητικής
Ορμόνης
Επί αποκλεισμού οποιασδήποτε άλλης υποκείμενης
χρονίας νόσου που οδηγεί σε χαμηλό ανάστημα και
πιθανής ανεύρεσης από τον εργαστηριακό έλεγχο
χαμηλών τιμών IGF-1 και IGFBP3, το παιδί παραπέμπεται σε παιδοενδοκρινολόγο προκειμένου να
ελεγχθεί πιθανή ανεπάρκεια στην έκκριση της αυξητικής ορμόνης. Η ανεπάρκεια στην έκκριση της
αυξητικής εκτιμάται με τη διενέργεια ειδικών δοκιμασιών πρόκλησης. Η πιο αξιόπιστη μέθοδος είναι η
Δοκιμασία Ανοχής Ινσουλίνης, ενώ πιο συχνά χρησιμοποιούνται οι δοκιμασίες διέγερσης με Γλυκαγόνη,
L-Ντοπαμίνη και Κλονιδίνη. Πιο σπάνια διενεργείται
δοκιμασία διέγερσης με Αργινίνη. Κατά τη δοκιμα33
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σία μετράται ο τίτλος της αυξητικής ορμόνης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μετά τη χορήγηση
του φαρμάκου, ενώ αναμενόμενη είναι ανταπόκριση
με τιμή αυξητικής ορμόνης ανώτερη των 10ng/dL.
Επί μη ανταπόκρισης της αυξητικής ορμόνης στη
διέγερση πρέπει να πραγματοποιηθεί και δεύτερη
δοκιμασία για την επιβεβαίωση του αποτελέσματος.
Στη συνέχεια, ο θεράπων θα προβεί σε MRI Υποθαλάμου-Υπόφυσης και πιθανή χορήγηση ανασυνδυασμένου αναλόγου ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης
ως θεραπεία υποκατάστασης.
4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ακτινογραφία
οστικής ηλικίας

-Καθυστερημένη ΟΗ στην
ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση
αύξησης & ενήβωσης
-Σημαντική καθυστέρηση ΟΗ σε
υποθυρεοειδισμό, ανεπάρκεια
αυξητικής ορμόνης,
άλλα ενδοκρινικά αίτια

Γενική αίματος,
Φερριτίνη, TKE, CRP

-Αναιμία σε κοιλιοκάκη ή νόσο
Crohn
-Ενδείξεις φλεγμονώδους
νοσήματος

Γλυκόζη, Ουρία,
Κρεατινίνη, Na, K,
Cl, Ca, P, ALP, SGOT,
SGPT, γGT

-Νεφρική ανεπάρκεια
-Οστικές διαταραχές
-Μεταβολικές διαταραχές

FT4, TSH, (T3, antiTPO, anti-TG)

-Διαταραχές θυρεοειδικής
λειτουργίας

Αντισώματα
έναντι ιστικής
τρανσγλουταμινάσης -Κοιλιοκάκη
(tTGIgA), Αντισώματα
Ενδομυΐου, Ολική IgA

5. (β) Εκτίμηση του σταδίου Ενήβωσης
5.(β)1. ΠΡΩΙΜΗ ΗΒΗ
Εμφάνιση δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου

34

IGF1, IGFBP3

-Διαταραχές στον άξονα
αυξητικής ορμόνης, ανεπάρκεια
IGF-1

Κορτιζόλη, ACTH

-Σύνδρομο Cushing

LH, FSH,
Τεστοστερόνη, E2,
Προλακτίνη

-Εκτίμηση ενήβωσης

Γενική ούρων

-Άποιος διαβήτης

Καρυότυπος (όλα
τα κορίτσια/αγόρια
-Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
με διαταραχή
-Σύνδρομο Turner
γεννητικών οργάνων)
Μαγνητική
Τομογραφία

-Κρανιοφαρυγγίωμα ή άλλοι
όγκοι

<8 ετών στα κορίτσια και <9 ετών στα αγόρια
 
Μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλό τελικό ανάστημα.
 
Συνυπολογισμός χρονολογικής ηλικίας, ρυθμού
εξέλιξης της ήβης και πιθανού ΤΑ για να αποφασιστεί η αναστολή της ήβης με χορήγηση αναλόγων
GnRH.
 
Αναστολή ήβης σε κορίτσια <6 ετών με προχωρημένη ΟΗ και επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης: πιθανό όφελος 9-10 εκ.
 
Αναστολή ήβης σε κορίτσια 6-12 ετών: πιθανό
όφελος 4-7εκ. (συστήνεται στενό διάστημα παρακολούθησης 3-6 μηνών πριν την απόφαση αναστολής).
 
Ένδειξη αναστολής ήβης σε αγόρια <9 ετών.
 
Αργός ρυθμός εξέλιξης της ήβης που δεν επηρεάζει
το ΤΑ  δεν χρήζει αναστολής.
5.(β)2. ΙΔΙΟΠΑΘΕΣ ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ
 
Όφελος αναστολής της ήβης σε εφήβους με φυσιολογική έναρξη ενήβωσης: 0-4 εκ. (μπορεί να μειώσει την οστική πυκνότητα).
 
Ένδειξη αναστολής της ήβης: συνυπάρχουσα πρώιμη ήβη ή ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης.
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1. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ α
Εξέταση του διαγράμματος αύξησης
• Εκατοστιαία θέση ύψους, βάρους και περιμέτρου κεφαλής
• Ρυθμός αύξησης
Εκτίμηση Ύψους Στόχου & Πιθανού Τελικού Αναστήματος
• Καθορισμός ύψους στόχου με βάση το ύψος των γονέων
• Συνεκτίμηση ρυθμού αύξησης και οστικής ηλικίας
Ιστορικό
• Ηλικία κύησης και σωματομετρήσεις γέννησης
• Ιστορικό κύησης
• Διατροφικό ιστορικό
• Αναπτυξιακά ορόσημα
• Οικογενειακό ιστορικό αύξησης και ενήβωσης
• Στοιχεία χρονίας νόσου
• Λήψη φαρμάκων
Κλινική Εξέταση
• Βάρος σε σχέση με το ύψος
• Δυσμορφικά χαρακτηριστικά
• Ενδείξεις υποκείμενης νόσου
• Ενδείξεις γενετικής ή ενδοκρινολογικής πάθησης
• Σκελετική δυσαναλογία
• Στάδιο ενήβωσης
Εργαστηριακός Έλεγχος
• Ακτινογραφία οστικής ηλικίας
• Γενική αίματος, Φερριτίνη, TKE, CRP
• Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Na, K, Cl, Ca, P, ALP, SGOT, SGPT, γGT
• Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης (tTG IgA), ολική IgA, Αντισώματα Ενδομυΐου
• IGF1, IGFBP3
• FT4, TSH, (T3, anti-TPO, anti-TG)
• Κορτιζόλη, ACTH
• LH, FSH, Τεστοστερόνη, E2, Προλακτίνη
• Γενική ούρων
• Καρυότυπος (όλα τα κορίτσια/αγόρια με διαταραχή γεννητικών οργάνων)
• MRI όπου ενδείκνυται
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iTA MEDICAL MANAGEMENT
Έχουμε τη τεχνογνωσία και την εξειδίκευση στον χώρο της Υγείας...
Το αξιοποιούμε για να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα!
Η ZITA Medical Management είναι εταιρεία που ανήκει στην ΖΙΤΑ Group και δραστηριοποιείται στο χώρο
της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών management και marketing, σε επιστημονικές εταιρείες, ομίλους
και επαγγελματίες, κυρίως από τον χώρο της υγείας. Ηλεκτρονική επικοινωνία, digital marketing, έντυπες
και ηλεκτρονικές εκδόσεις και χορηγίες, είναι μερικές από τις βασικές υπηρεσίες, που τα έμπειρα στελέχη
μας και η εμπειρία των 36 χρόνων εγγυώνται την αποτελεσματικότητα στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση ιστοσελίδων
Αναβάθμιση & Hosting του ήδη υπάρχοντος Website
Δημιουργία η αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων Social Media
Έντυπες & Ηλεκτρονικές Εκδόσεις
Ειδικά τροποποιημένο λογισμικό για τη δημιουργία επιστημονικού ηλεκτρονικού περιοδικού
Καθορισμός στρατηγικής Online Προώθησης (Digital Strategy)
Προσδιορισμός στόχου (targeting)
Διαχείριση λογαριασμών και δράσεων προβολής

Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα ενημερωτικό ραντεβού... θα σας κοστίσει τίποτα

www.zita-group.com/zita-medical-management/
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