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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοελέγχου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς
να συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού.
Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή, η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς
δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής
επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό
και εύληπτο.

Γράμμα από τη σύνταξη
Το Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ συμπλήρωσε 8 χρόνια από την ίδρυσή του. Στο διάστημα αυτό έως και τις 24 Μαΐου
2011, στην Παιδιατρική Κλινική νοσηλεύτηκαν 28.267 παιδιά, ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία στα εξωτερικά ιατρεία,
όπου εξυπηρετούνται καθημερινά και ολόκληρο το 24ωρο παιδιά, όχι μόνο της περιοχής αλλά και από την υπόλοιπη
Ελλάδα, εξετάστηκαν 216.668 βρέφη και παιδιά. Ήδη το Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ αποτελεί ένα πλήρες τριτοβάθμιο
νοσοκομείο με όλες τις ειδικότητες για τη φροντίδα των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων.
Στο παρόν τεύχος, οι γιατροί του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ παρέχουν στον αναγνώστη μια εικόνα συχνών προβλημάτων που
φθάνουν καθημερινά στα εξωτερικά ιατρεία και πολλές φορές απαιτούν εισαγωγή στην κλινική. Πρέπει να σημειωθεί
πως ο παιδίατρος θεωρείται γενικός ιατρός παιδιών και εφήβων και το πεδίο της επιστημονικής ευθύνης του περιλαμβάνει
όλες τις υποειδικότητες.
Άλλωστε, ενώ ο παθολόγος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη νόσο, ο παιδίατρος έχει υποχρέωση να καλύψει ολιστικά τον
ασθενή του, λαμβάνοντας υπ᾽ όψιν και το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον. Με λίγα λόγια, ενώ ο παθολόγος έχει εμπρός του
τη νόσο, ο παιδίατρος έχει τον πάσχοντα. Άλλωστε, αναγκαστικά λαμβάνεται το ιστορικό από τους γονείς, οι οποίοι και
θα έχουν την ευθύνη της συνέχισης της θεραπευτικής αγωγής μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.
Αυτό συνεπάγεται ο παιδίατρος να είναι όχι μόνο ο θεραπευτής, αλλά και ο δικηγόρος των παιδιών, ιδιαίτερα δε ο
εκπαιδευτής της οικογένειας.
Στη σειρά των δημοσιευόμενων στο τεύχος αυτό άρθρων γίνεται προσπάθεια να ενημερωθεί ο αναγνώστης για τα
συνήθη επείγοντα προβλήματα που νοσηλεύονται στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ. Ελπίζουμε ότι μελλοντικά θα σας δώσουμε
πληροφορίες και για άλλες ενδιαφέρουσες παθήσεις των παιδιών μας.

Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας
cbartsocas@nurs.uoa.gr
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Ιογενείς λοιμώξεις αναπνευστικού
και αναπνευστική δυσχέρεια στα παιδιά
Θεοφάνης Τσιλιγιάννης
Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
theofanis.tsiligiannis@gmail.gr

Οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι η συχνότερη αιτία νόσησης των παιδιών, επίσκεψης στον
παιδίατρο ή στο τμήμα επειγόντων και εισαγωγής στο
νοσοκομείο, ιδίως κατά την προσχολική ηλικία. Χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακά ευρεία κλινική εικόνα,
από την πολύ ήπια προσβολή μέχρι τη βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι μηχανισμοί δράσης του εκάστοτε
υπεύθυνου ιού, η ανοσολογική απάντηση του οργανισμού, η περιοχή της μέγιστης φλεγμονής, η ηλικία και
η συνύπαρξη άλλων υποκείμενων καταστάσεων, όπως η
ατοπική προδιάθεση, είναι καθοριστικοί παράγοντες για
τον κλινικό φαινότυπο. Παρόλο που ορισμένοι ιοί είχαν
ταυτιστεί με συγκεκριμένες κλινικές οντότητες, όπως ο
ιός του αναπνευστικού συγκυτίου με τη βρογχιολίτιδα,
κάθε ιός μπορεί να προκαλέσει οποιονδήποτε κλινικό
φαινότυπο.
Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι οι ρινοϊοί, με περισσότερους από 200
οροτύπους, οι αδενοϊοί με άνω των 50, οι ιοί της ινφλουένζας και της παραϊνφλουένζας, οι ιοί κορόνα, ο ιός
του αναπνευστικού συγκυτίου, ο ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός και ο ανθρώπινος ιός Boca. Οι ιοί συνδέονται
με ειδικούς υποδοχείς της επιφάνειας των επιθηλιακών
κυττάρων του αναπνευστικού, εισβάλλουν στα κύτταρα
και μέσω της κυτταροτοξικής βλάβης ή νέκρωσης επάγουν την αντίστοιχη φλεγμονώδη αντίδραση με συμμετοχή πλειάδας φλεγμονωδών κυττάρων και μεσολαβητών
φλεγμονής, με αποτέλεσμα τις παθοφυσιολογικές διαταραχές και την κλινική εικόνα.

Κλινική εικόνα και μηχανισμοί πρόκλησης
αναπνευστικής δυσχέρειας στα παιδιά
Η συνήθης κλινική εικόνα των ιογενών λοιμώξεων περιλαμβάνει ήπια συμπτώματα, όπως ρινική συμφόρηση και
καταρροή, πταρμό, βήχα, κεφαλαλγία, πυρετό, αίσθημα
κακουχίας, μυαλγίες και δυσκαταποσία. Η αναπνευστική
δυσχέρεια προκύπτει από βλάβες που οδηγούν σε στένωση των αεραγωγών, με αποτέλεσμα την αύξηση των
αντιστάσεων στη ροή, την παγίδευση αέρα, την υπερέκ-
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πτυξη των πνευμόνων και τη συνακόλουθη μείωση της
ενδοτικότητας του πνευμονικού παρεγχύματος, ή από τη
διάχυτη φλεγμονώδη διήθηση του διάμεσου ιστού και
των κυψελίδων, με αποτέλεσμα πάλι τη μειωμένη ενδοτικότητα των πνευμόνων. Ανάλογα με την περιοχή της μέγιστης φλεγμονής και την ηλικία προκύπτουν οι συνήθεις
κλινικοί φαινότυποι των ιογενών λοιμώξεων στα παιδιά.
Ιογενής ρινίτιδα: απόφραξη
των ρινικών κοιλοτήτων
Η έντονη ρινική συμφόρηση και η επακόλουθη απόφραξη της ρινικής κοιλότητας, συχνή σε όλες τις ιογενείς λοιμώξεις και σε όλες τις ηλικίες, είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την πολύ μικρή βρεφική ηλικία, επειδή
τα νεογνά και τα πολύ μικρά βρέφη έχουν υποχρεωτικά
ρινική αναπνοή. Ταυτόχρονα, η απομάκρυνση των άφθονων βλεννωδών εκκρίσεων είναι εφικτή μόνο μέσω του
πταρμού ή της φυσικής ροής. Έτσι, μια ικανού βαθμού
στένωση μπορεί να προκληθεί από τον συνδυασμό οιδήματος του ρινικού βλεννογόνου και ρινικών εκκρίσεων
και να εκδηλωθεί με αναπνευστική δυσχέρεια. Η εικόνα
αυτή και η επίπτωσή της στη συνολική λειτουργία του
αναπνευστικού δεν θα πρέπει να υποτιμάται σε βρέφη
ιδιαίτερα κοντά στη νεογνική ηλικία.
Ιογενής λαρυγγίτιδα - λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα
Η κλινική εικόνα που είναι γνωστή ως οξεία ιογενής
λαρυγγίτιδα είναι εύκολα αναγνωρίσιμη από τα χαρακτηριστικά της συμπτώματα. Προσβάλλει παιδιά από
6 μηνών μέχρι 5 χρονών και η συχνότητα κορυφώνεται στον δεύτερο χρόνο της ζωής. Αν και το συχνότερο
αίτιο είναι οι ιοί της παραϊνφλουένζας, η εικόνα μπορεί να προκληθεί και από άλλους ιούς. Οφείλεται σε
φλεγμονώδη στένωση του λάρυγγα, της τραχείας και
των κύριων βρόγχων, γι᾽ αυτό και αναφέρεται και ως
ÇλαρυγγοτραχειοβρογχίτιδαÈ.
Στην τυπική ιογενή λαρυγγίτιδα η φλεγμονώδης στένωση εντοπίζεται στην υπογλωττιδική περιοχή. Ο βαθμός
της βαρύτητας είναι απότοκος του βαθμού της στένωσης
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της υπογλωττιδικής περιοχής και εκδηλώνεται κυρίως
στην εισπνευστική φάση. Η έντονη αρνητική πίεση που
γεννάται κατά την εισπνοή οδηγεί σε στένωση και του
εξωθωρακικού τμήματος της τραχείας.
Η βαρύτητα ποικίλλει από την ήπια μορφή, με μοναδική εκδήλωση τον υλακώδη βήχα, μέχρι την επικίνδυνη
για τη ζωή απόφραξη, με εισπνευστικό σιγμό, εισολκές
και κυάνωση. Η εικόνα καθίσταται βαρύτερη όταν, με
την επέκταση της φλεγμονής στο βρογχικό δένδρο, συνυπάρχει στένωση των βρόγχων. Ιδιαίτερα επιβαρυντική
είναι τυχόν προϋπάρχουσα υπογλωττιδική στένωση. Η διάγνωση της οξείας λαρυγγίτιδας βασίζεται στην κλινική
εκτίμηση, ενώ η διαφορική διάγνωση πρέπει να περιλάβει κάθε αίτιο που μπορεί να προκαλέσει στένωση στην
περιοχή του λάρυγγα ή στο ανώτερο τμήμα της τραχείας.
Η επιγλωττίτιδα, το ξένο σώμα, η μικροβιακή τραχεΐτιδα,
το οπισθοφαρυγγικό απόστημα, το αγγειοοίδημα καθώς
και άλλες οντότητες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ιδιαίτερα βαριά εικόνα σε πολύ μικρή ηλικία πρέπει να θέσει
σοβαρή υπόνοια για υποκείμενη προϋπάρχουσα υπογλωττιδική στένωση, ιδίως σε βρέφη με ιστορικό προωρότητας και διασωλήνωσης. Είναι πολύ σημαντικό να
επιβεβαιωθεί η διάγνωση, επειδή αρκετές από αυτές τις
καταστάσεις απαιτούν επείγουσα και ιδιαίτερης μορφής
αντιμετώπιση.
Βρογχιολίτιδα
Η βρογχιολίτιδα είναι αναμφισβήτητα η πιο συχνή σοβαρή ιογενής νόσος του αναπνευστικού στα βρέφη. Υπάρχει διχογνωμία ως προς τον ορισμό της και αδυναμία
πλήρους διάκρισής της από την ιογενή πνευμονία, τον
ιογενή συριγμό και την πρώιμη εκδήλωση άσθματος.
Η τυπική οξεία βρογχιολίτιδα είναι κλινικό σύνδρομο
που εκδηλώνεται σε βρέφη ηλικίας κάτω του έτους με
συμπτωματολογία από το ανώτερο αναπνευστικό, όπως
ρινική συμφόρηση και καταρροή, και με συμπτώματα
και ευρήματα ενδεικτικά προσβολής του κατώτερου αναπνευστικού, δηλαδή βήχα, ταχύπνοια, εισολκές ευένδοτων σημείων, υπερδιάταση του θώρακα, υποξαιμία και
λεπτούς υγρούς ή και συρρίττοντες ήχους στην ακρόαση
των πνευμόνων.
Παρόλο που η βρογχιολίτιδα είχε ταυτιστεί με τον ιό
του αναπνευστικού συγκυτίου, ο οποίος προκαλεί και
τα περισσότερα επεισόδια και ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό νοσηλείας παιδιών, άλλοι ιοί όπως ο

μεταπνευμονοϊός, οι αδενοϊοί, οι ιοί της ινφλουένζας και
της παραϊνφλουένζας, οι ιοί κορόνα και οι ρινοϊοί έχουν
ταυτοποιηθεί ως αιτιολογικοί παράγοντες. Ιδιαίτερα οι
ρινοϊοί ευθύνονται για μερικές από τις βαρύτερες μορφές βρογχιολίτιδας.
Η οξεία βρογχιολίτιδα χαρακτηρίζεται παθοφυσιολογικά από νέκρωση του επιθηλίου των βρογχιολίων, από
καταστροφή των κροσσωτών κυττάρων, υπερέκκριση και
συσσώρευση βλέννης και διήθηση του τοιχώματος των
βρόγχων και του περιβρογχικού ιστού από φλεγμονώδη
κύτταρα. Τα βύσματα που δημιουργούνται από τα νεκρά
κύτταρα, τη βλέννη και την ινική σε συνδυασμό με το
οίδημα του τοιχώματος αποφράσσουν τα βρογχιόλια. Όταν η απόφραξη είναι μερική, εξαιτίας των δυναμικών
μεταβολών της διαμέτρου των ενδοθωρακικών αεραγωγών κατά τον αναπνευστικό κύκλο, οδηγεί σε παγίδευση
αέρα, ενώ όταν είναι πλήρης σε ατελεκτασία. Η υπερδιάταση των πνευμόνων αναγκάζει τα βρέφη να αναπνέουν
σε υψηλούς όγκους, ενώ η λειτουργική υπολειπόμενη
χωρητικότητα είναι αυξημένη σχεδόν στο διπλάσιο της
φυσιολογικής. Η δυναμική διατασιμότητα των πνευμόνων ελαττώνεται και οι αντιστάσεις αυξάνονται, ιδίως
κατά την εκπνοή. Η ελαττωμένη διατασιμότητα και οι
αυξημένες αντιστάσεις ευθύνονται για τη σημαντική
αύξηση του έργου της αναπνοής, ενώ η απόφραξη και
οι διάσπαρτες ατελεκτασίες οδηγούν σε διαταραχή της
ανταλλαγής αερίων. Η υποξαιμία οφείλεται στην ανισοκατανομή του αερισμού σε σχέση με την αιμάτωση στις
διάφορες λειτουργικές μονάδες του πνεύμονα. Αν και
η μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα ποικίλλει,
ιδιαίτερα τα μικρά βρέφη παρουσιάζουν υπερκαπνία σε
διάφορα διαστήματα της νόσου, λόγω του αυξημένου έργου της αναπνοής και της βαριάς διαταραχής στη σχέση
αερισμού - αιμάτωσης. Η υποξαιμία, συνεπικουρούμενη από την ελαττωμένη πρόσληψη υγρών και θερμίδων,
μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολική οξέωση.
Ιογενής συριγμός και ασθματικός παροξυσμός
Ως άσθμα ορίζεται η χρόνια φλεγμονώδης πάθηση
των αεραγωγών, η οποία χαρακτηρίζεται από διάχυτη, ποικίλου βαθμού απόφραξη των βρόγχων. Κλινικά
προβάλλει με βήχα, συριγμό, αναπνευστική δυσχέρεια
και συσφιγκτικό αίσθημα στο στήθος, συμπτώματα που
υποχωρούν αυτόματα ή μετά τη θεραπεία. Στην παιδική
ηλικία υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες που ευθύνονται
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για τη μεγάλη ποικιλία του φαινοτύπου του άσθματος.
Έτσι, πολλά παιδιά που εκδηλώνουν υποτροπιάζοντα
επεισόδια βήχα και συριγμού λόγω ιογενών λοιμώξεων
του αναπνευστικού στα πρώτα χρόνια της ζωής δεν θα
εκδηλώσουν άσθμα στη συνέχεια.
Η συχνότερη, όμως, αιτία που οδηγεί σε υποτροπιάζοντα επεισόδια απόφραξης των αεραγωγών στα παιδιά
παραμένουν οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού,
με προεξάρχοντες τους ρινοϊούς, οι οποίοι ευθύνονται
για ποσοστό πλέον του 90% των ασθματικών εξάρσεων.
Ο ασθματικός παροξυσμός (ασθματικό επεισόδιο, κρίση άσθματος, ασθματική έξαρση) είναι επεισόδιο με αιφνίδια ή προοδευτικά επιδεινούμενη ασθματική συμπτωματολογία. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η στένωση των
αεραγωγών στην πρόκληση της οποίας συμμετέχουν:
1. Η σύσπαση των λείων μυϊκών ινών του τοιχώματος των
βρόγχων.
2. Το οίδημα του τοιχώματος των βρόγχων, επακόλουθο
της φλεγμονής.
3. Η υπερέκκριση βλέννης και η δημιουργία βυσμάτων
σε συνδυασμό με τη μειωμένη βλεννοκροσσωττή κάθαρση και τα αποπεπτωκότα επιθηλιακά κύτταρα.
Τα κύτταρα που χαρακτηρίζουν την ασθματική φλεγμονή του βρογχικού τοιχώματος είναι τα ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα, τα ηωσινόφιλα και τα αποκοκκιωμένα
μαστοκύτταρα. Είναι, όμως, τεκμηριωμένο από πρόσφατες μελέτες ότι η πολυμορφοπυρηνική φλεγμονώδης αντίδραση είναι πολύ συχνή και καθοριστική για την εξέλιξη στις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. Από το
είδος των κυττάρων που επιστρατεύονται στην περιοχή
της φλεγμονής και των μεσολαβητών της φλεγμονής που
εκλύονται καθορίζονται οι μηχανισμοί με τους οποίους
λαμβάνει χώρα η φλεγμονώδης αντίδραση και η απάντηση στη θεραπευτική αγωγή.
Η αναπνευστική δυσχέρεια και η βαρύτητά της είναι
συνέπεια του ποικίλου βαθμού απόφραξης των αεραγωγών, με αποτέλεσμα την αύξηση των αντιστάσεων, τη
μείωση της ροής του αέρα, τον ανομοιόμορφο υπεραε-
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ρισμό και τη μειωμένη διατασιμότητα του πνευμονικού
παρεγχύματος. Αποτέλεσμα της διαταραχής της σχέσης
αερισμού και αιμάτωσης είναι η υποξαιμία. Η μερική τάση του διοξειδίου του άνθρακα αρχικά είναι μειωμένη
λόγω της ταχύπνοιας και της αύξησης του κυψελιδικού
αερισμού, καθώς όμως η απόφραξη προοδευτικά επιδεινώνεται και συνολικά περιορίζεται ο κυψελιδικός αερισμός η μερική τάση του διοξειδίου σιγά-σιγά ανέρχεται
σε φυσιολογικά ή υψηλότερα του φυσιολογικού επίπεδα.
Ιογενής πνευμονία
Με τον όρο ιογενής πνευμονία περιγράφεται η προσβολή
του διάμεσου ιστού και των κυψελίδων ως αποτέλεσμα
ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού. Οποιοσδήποτε ιός
μπορεί να είναι υπεύθυνος. Η κλινική εικόνα προβάλλει
με επινέμηση επιμέρους τμημάτων ή λοβών των πνευμόνων, συνήθως των κατώτερων, με μείωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος ή και με λεπτούς υγρούς ήχους στην
ακρόαση και ανάλογη ακτινολογική εικόνα διήθησης, ή με
γενικευμένη και διάχυτη προσβολή του πνευμονικού παρεγχύματος με ακραία μορφή το κλινικό σύνδρομο ARDS.
Η βλάβη του πνευμονικού παρεγχύματος σε αυτές
τις περιπτώσεις οφείλεται στην προσβολή του συνόλου
των κυττάρων του αναπνευστικού επιθηλίου από τον ιό,
συμπεριλαμβανομένων και των πνευμονοκυττάρων των
κυψελίδων και την επακόλουθη έντονη φλεγμονώδη αντίδραση του αμυντικού συστήματος, η οποία επεκτείνεται τόσο στο τοίχωμα των αεραγωγών όσο και στον
διάμεσο ιστό και στα τοιχώματα των κυψελίδων. Η έντονη πάχυνση του τοιχώματος των κυψελίδων καθώς
και η πλήρωση του κυψελιδικού χώρου από ινική, νεκρωμένα επιθηλιακά και φλεγμονώδη κύτταρα οδηγούν
σε σημαντική και ανομοιογενή μείωση της επιφάνειας
ανταλλαγής αερίων, σε αύξηση του πάχους της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης, σε μείωση της ενδοτικότητας
των πνευμόνων και σε αύξηση του έργου της αναπνοής,
με αποτέλεσμα την αναπνευστική δυσχέρεια, την υποξαιμία και την υπερκαπνία.
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Abstract
Tsiligiannis Th. Viral infections of the respiratory tract and respiratory distress in children. Iatrika
Analekta 2011, 3:472-475
Respiratory viral infections represent the most common cause of morbidity, doctor visits and hospital admissions
in childhood. They include a broad clinical spectrum of presentation from a very mild common cold picture to
that of severe respiratory insufficiency. Several factors play a key role including the serotype of the virus and the
mechanisms of cellular damage it causes, the age of the patient and much more important the hosts’ specific
immune response. The commonest pathophysiological process is that of variable degree of airway narrowing,
from the nose down to the respiratory bronchioles and the alveoli. The narrowing is due to inflammatory cellular
infiltration and submucosal edema, excessive mucus secretion and smooth muscle contraction of the bronchial
wall. Typical clinical entities are viral laryngitis (croup), bronchiolitis, viral induced asthmatic exacerbation and
viral pneumonia.
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Από όλες τις οξείες καταστάσεις πλέον επείγουσα θεωρείται η αναφυλαξία. Η ποικιλόμορφη κλινική εικόνα και
βαρύτητά της οδηγεί, αρκετά συχνά δυστυχώς, σε λανθασμένη είτε διάγνωση είτε/και απόφαση να χορηγηθούν
μόνο στεροειδή και αντιισταμινικά. Στις περιπτώσεις αυτές, ακόμα και η καθυστερημένη χορήγηση αδρεναλίνης
ευθύνεται για απώλειες ζωής. Άρα, επιβάλλεται άμεση
αντιμετώπιση της αναφυλαξίας.

Επιδημιολογικά στοιχεία
Τόσο η συχνότητα όσο και η βαρύτητα της αναφυλαξίας
είναι δύσκολο να τεκμηριωθούν. Αφενός υπάρχουν αδιάγνωστες περιπτώσεις (ποικίλη κλινική εικόνα, αιφνίδιοι
θάνατοι κτλ) και αφετέρου δεν είναι εύκολο να καταγραφούν όλα τα αναφυλακτικά επεισόδια. Περίπου 500 αιφνίδιοι θάνατοι ετησίως στις ΗΠΑ αποδίδονται σε σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις. Από στοιχεία σε τμήματα επειγόντων περιστατικών προκύπτει διαφορετική συχνότητα
από χώρα σε χώρα. Υπολογίζεται ότι ο κίνδυνος να υποστεί
αναφυλαξία ένα άτομο είναι: 8,9% στον Καναδά, 9,79%
στη Γερμανία, ενώ κυμαίνεται από 12,4% έως 16,8% στις
ΗΠΑ. Η πιθανότητα σοβαρού επεισοδίου εκτιμάται στο
0,1% - 0,3%. Ευτυχώς (παρά ταύτα, όμως, δυστυχώς!)
μόνο στο 0,65% - 2% εξ αυτών οι ασθενείς καταλήγουν.

Αιτιολογία
Πάνω από το 50% των περιπτώσεων αναφυλαξίας οφείλεται σε τροφική αλλεργία. Η χρονολογική σειρά εισαγωγής
των τροφίμων διέπει και τη συχνότερη ανά ηλικία αιτιολογία. Συνεπώς, στην πρώτη παιδική ηλικία τα κυριότερα
αίτια είναι: γάλα, αβγό και δημητριακά. Η αλλεργία στις
τροφές αυτές είναι κατά κανόνα παροδική. Αντίθετα, τα
φιστίκια (peanut) και οι ξηροί καρποί δένδρων, καθώς επίσης και τα θαλασσινά (κυρίως τα μαλακόστρακα, π.χ.
γαρίδες) προκαλούν μόνιμη τροφική αλλεργία. Οι μόνιμες
τροφικές αλλεργίες αφορούν, συνήθως, στα μεγάλα παιδιά και στους ενήλικες. Επομένως, είναι εύκολη η θέσπιση
προληπτικών μέτρων (αποφυγή). Αλλά και πάλι ελλοχεύει
ο κίνδυνος επανέκθεσης. Γενικά, οποιαδήποτε τροφή είναι δυνατόν να προκαλέσει αλλεργικά φαινόμενα ή/και
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αναφυλαξία. Επειδή, όμως, οι προαναφερθείσες τροφές
καλύπτουν το 90% των περιπτώσεων τροφικής αναφυλαξίας, επιβάλλεται να αναζητούνται, με επιμονή, κατά τη
λήψη του ιστορικού.
Ομοίως, οποιοδήποτε φάρμακο, με αλλεργικό ή άλλο
μηχανισμό, ενδέχεται να είναι αίτιο αναφυλαξίας. Τα βλακταμικά και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη παυσίπονα, επειδή συνταγογραφούνται συχνότερα, είναι και
οι συχνότεροι υπαίτιοι. Επίσης, συχνοί πρόξενοι είναι τα
σκιαγραφικά, ειδικά τα παλαιότερα (υπερωσμωτικά) και τα
φάρμακα που χρησιμοποιούνται στο χειρουργείο
Τόσο στο χειρουργείο όσο και στα επαγγελματικά αίτια
αναφυλαξίας ξεχωρίζει η αλλεργία στο λάστιχο (Latex).
Η ιδιαίτερη σημασία του εντοπίζεται στους εργαζομένους
σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και στους ασθενείς με ευαισθητοποίηση στο λάστιχο (καθετήρες, γάντια
κ.ά.). Υγιή παιδιά είναι δυνατόν να δείξουν ευαισθησία σε
λαστιχένια αντικείμενα (π.χ. γομολάστιχα) και παιγνίδια.
Οι ομάδες αυτές είναι υψηλού κινδύνου για αναφυλαξία,
ειδικά όταν υπόκεινται σε χειρουργικές επεμβάσεις.
Τα τσιμπήματα από υμενόπτερα (μέλισσα, σφήκα κ.ά.)
κυρίως, αλλά και από άλλα έντομα είναι επίσης συχνά αίτια αναφυλακτικής αντίδρασης, με μοιραία, στις σοβαρότατες μορφές της, κατάληξη. Μεγαλύτερος, μάλιστα, είναι
ο κίνδυνος σε ενήλικες, όταν λαμβάνουν β-αναστολείς ή
αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης. Σήμερα, βέβαια, ο ίδιος κίνδυνος αφορά και σε παιδοκαρδιολογικούς ασθενείς.
Η ιδιοπαθής αναφυλαξία, τέλος, είναι σημαντικό πρόβλημα. Επειδή δεν εντοπίζεται η αιτιολογία της, τα επεισόδια είναι απρόβλεπτα και συνεπώς επαναλαμβάνονται
συχνά.

Παράγοντες κινδύνου
Οι παράγοντες κινδύνου επίσης δεν είναι σαφώς διευκρινισμένοι. Οι ποικίλες δραστηριότητες των αρρένων έξω
από το σπίτι έχει αναφερθεί ότι μάλλον ευθύνονται για
την εμφάνιση αναφυλαξίας συχνότερα από ό,τι στα θήλεα.
Μετά το 15o και μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τα θήλεα
παρουσιάζουν πιο συχνά αναφυλαξία.
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Από διάφορες επιδημιολογικές μελέτες φαίνεται ότι το
χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, σε αστικές ή σε αγροτικές περιοχές, και η αγροικία από μόνη της αποτελούν
παράγοντες κινδύνου αναφυλαξίας. Πρόσφατα, βρέθηκε
ότι οι βόρειες Πολιτείες, συγκριτικά με τις νότιες, στις ΗΠΑ,
έχουν αυξημένα ποσοστά επεισοδίων αναφυλαξίας. Στις
βιομηχανικές πόλεις του Βορρά η πληθώρα των οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα σχετίζεται ίσως με το στατιστικό αυτό εύρημα. Στον αγροτικό Νότο, με ενδεχομένως
περισσότερα δήγματα εντόμων και αγροικίες, η αναφυλαξία θα μπορούσε να είναι συχνότερη. Η μεγαλύτερη,
όμως, ηλιοφάνεια του Νότου παραπέμπει, σύμφωνα με
πρόσφατες θεωρίες, στην πιθανή προστατευτική επίδραση της βιταμίνης D.

Παθοφυσιολογία
Ο συχνότερος μηχανισμός αναφυλαξίας είναι η αλλεργία
τύπου Ι κατά Gell και Coombs, μέσω, δηλαδή, παραγωγής
ανοσοσφαιρίνης Ε (Immunoglobulin E, IgE). Όμως, και
άλλοι μηχανισμοί, ανοσολογικοί ή μη, είναι δυνατόν να
υπεισέρχονται. Ψευδοαναφυλαξία (ή αναφυλακτοειδής
αντίδραση κατά την παλαιότερη ορολογία) ονομάζεται η
αναφυλακτικού τύπου αντίδραση στην οποία δεν εμπλέκονται αντισώματα τύπου Ε.
Όποιος, όμως, και αν είναι ο μηχανισμός, οι κλινικές
εκδηλώσεις οφείλονται στην αθρόα απελευθέρωση διαφόρων μεσολαβητικών ουσιών από τα κοκκία των μαστοκυττάρων (σιτευτικά κύτταρα ιστών) και βασεοφίλων, με
σπουδαιότερο εκπρόσωπο την ισταμίνη. Από τη δράση των
μεσολαβητικών ουσιών προκαλείται αγγειοδιαστολή και
αυξημένη διαβατότητα στα τριχοειδικά τοιχώματα, με αποτέλεσμα τα διάφορα κλινικά φαινόμενα, από τα οποία η
υποογκαιμία (θερμό shock) έχει σοβαρότατες επιπτώσεις.

Κλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα ποικίλλει, από ήπια έως πολύ σοβαρή,
μέχρι και θανατηφόρα. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι συνήθως άμεσες. Εξ ορισμού, στην αναφυλαξία συμμετέχουν
δύο τουλάχιστον συστήματα. Ο κανόνας αυτός προφανώς
δεν έχει απόλυτη ισχύ. Για παράδειγμα, αναφυλαξία, και
μάλιστα πολύ σοβαρή, είναι η ανάπτυξη κυκλοφορικής
καταπληξίας (shock) ή λαρυγγικού οιδήματος ύστερα από
τσίμπημα υμενοπτέρου.
Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων (88%)
υπάρχουν κνησμός, κνίδωση, αγγειονευρωτικό οίδημα,

διάχυτο ερύθημα κ.λπ. Στα επικίνδυνα αναφυλακτικά
φαινόμενα περιλαμβάνονται: βροχγόσπασμος, λαρυγγικό
οίδημα (αιτία θανάτου λόγω ασφυξίας), κυάνωση, καταπληξία, σπασμοί, απώλεια συνειδήσεως, αλλαγή συμπεριφοράς, απώλειες από τους σφιγκτήρες, αίσθημα επικείμενου θανάτου κ.ά. Από το πεπτικό σύστημα, αναφέρονται
έμετοι, διάρροια και κοιλιακά άλγη. Επί αναφυλαξίας από
τροφικά αίτια, συχνά προηγούνται τα πεπτικά ενοχλήματα
και έπεται η λοιπή συμπτωματολογία. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο όρος τροφική αναφυλαξία. Από
το ουροποιογεννητικό σύστημα επικρατούν οι κολικοί, οι
οποίοι, όπως είναι εύλογο, απαιτούν ειδική προσοχή όταν
συμβαίνουν σε κυοφορούσα μήτρα.
Άλλες φορές η κλινική εικόνα παρέρχεται και επανεμφανίζεται έπειτα από ώρες. Πρόκειται για τη διφασική
μορφή της αναφυλαξίας, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη,
καθώς η παροδική ύφεση παρέχει ψευδή εικόνα εφησυχασμού! Παρατεταμένη ονομάζεται η αναφυλαξία με
διάρκεια αρκετά 24ωρα και μοιραία συνήθως κατάληξη,
διότι έχουν εξαντληθεί οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί (αιμορραγία επινεφριδίων).

Διάγνωση και διαφορική διάγνωση
Όταν η κλινική εικόνα είναι σαφής (έκθεση σε γνωστή
αιτία και συμβατά συμπτώματα και σημεία), η διάγνωση
είναι εύκολη. Επειδή, όμως, η κλινική εικόνα της αναφυλαξίας λόγω της συμβολής διαφόρων οργάνων και συστημάτων χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία και άλλοτε
από άλλη βαρύτητα, είναι δυνατόν να θυμίζει διαφορετική
νοσολογία.
Η έλλειψη ευρημάτων από το δέρμα, για παράδειγμα,
δεν αποκλείει τη διάγνωση. Αντίθετα, ο κνησμός και το
εξάνθημα συγχέονται αρκετές φορές με άλλες παθολογικές οντότητες, όπως: οξεία ή χρόνια κνίδωση, αγγειοοίδημα από έλλειψη του αναστολέα της C1-εστεράσης, μαστοκυττάρωση, βασεοφιλική λευχαιμία και καρκινοειδής
και άλλους όγκους, οι οποίοι εκκρίνουν αγγειοδραστικές
αμίνες. Επί αναφυλαξίας, ο βρογχόσπασμος μπορεί να
εκληφθεί ως ασθματικός παροξυσμός ή, αν προέχει η
λαρυγγική συμμετοχή, είτε ως εισρόφηση ξένου σώματος
(βρέφη) είτε ως δυσλειτουργία των φωνητικών χορδών
(εφηβεία). Ειδικά στα αρχικά στάδια καταπληξία άλλης
αιτιολογίας, π.χ. καρδιακή αρρυθμία, σηψαιμία κ.ά., ενδέχεται να εγείρει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα. Τα
διάφορα επεισόδια ψευδοαναφυλαξίας, π.χ. ταχεία έγχυ-
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ση βανκομυκίνης ή σύνδρομα ÇεστιατορίουÈ και κυρίως
από χαλασμένο ψάρι, προκαλούν πολλές φορές σοβαρές
αντιδράσεις. Σχετικά συχνά ανησυχία προκαλεί η κλινική
προβολή των διαφόρων μη οργανικής αιτιολογίας καταστάσεων, με συχνότερη από όλες τα λιποθυμικά επεισόδια, όπου χαρακτηριστικά υπάρχει ωχρότητα και βραδυκαρδία, ενώ στην αναφυλαξία παρατηρούνται κνιδωτικό
εξάνθημα και ταχυκαρδία.
Η κλινική και η παρακλινική διαγνωστική προσπέλαση
περιλαμβάνουν:
1. Τη μέτρηση επιπέδων τρυπτάσης (αποκοκκίωση μαστοκυττάρων) μέσα σε 6 ώρες από την έναρξη του επεισοδίου.
2. Τον αποκλεισμό άλλων αιτίων που μιμούνται αναφυλακτική αντίδραση.
3. Τον ειδικό αλλεργιολογικό έλεγχο για την αποκάλυψη
του αιτίου.

Θεραπεία
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της αναφυλαξίας, ειδικά όταν
είναι οξεία, πρέπει να είναι άμεση και ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ, ακολουθώντας το μνημοτεχνικό σχήμα ABC:
Α

Airway

Adrenaline

B

Breathing

Benadryl (δηλ.αντιισταμινικό)

C

Circulation

Corticosteroid

Η αδρεναλίνη (διάλυμα 1:1.000 = 1 mg/mL) χορηγείται
ΕΝΔΟΜΥΪΚΩΣ (ΙΜ) στην έξω επιφάνεια του μηρού. Παλαιότερα, η χρησιμοποιούμενη υποδόριος οδός έφτανε σε
θεραπευτικά επίπεδα σε τετραπλάσιο χρόνο. Απαγορεύεται ενδοφλεβίως (κίνδυνος αρρυθμίας και δη κοιλιακής
μαρμαρυγής)! Εάν, όμως, πρόκειται να χορηγηθεί ενδοφλεβίως αραιώνεται στο 1/10.
Η παιδιατρική δοσολογία είναι 0,01 mg/kg (0,01 mL/
Αδρεναλίνη Διαλ. 1:1000 (1mg/mL)
ENΔΟΜΥΪΚΩΣ έξω επιφάνεια μηρού  8 min
YΔ  34 min
(Simmons FER et al JACI 95:871-873, 2001)

1.
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2.

3.

Εικ. 2, 3. Τρόπος χορήγησης αυτοενέσιμης αδρεναλίνης.

Kg από το διάλυμα 1:1.000 ή 1 mg/mL). Πρακτικά, αυτό
σημαίνει όσα kg βάρους σώματος τόσες γραμμές στη σύριγγα της ινσουλίνης και, φυσικά, αλλαγή βελόνης όπου
χρειάζεται! Η μεγίστη δόση είναι 0,5 mg = 0,5 mL.
Για παιδιά άνω των 15 kg και για ενήλικες η δόση είναι
0,3 mL από το διάλυμα 1:1.000 (1 mg/mL), με μέγιστη
δόση το 1 mL.
Η ενδομυϊκή δόση δύναται να επαναληφθεί σε 5 - 15
λεπτά της ώρας, άλλες δύο φορές, δηλαδή σε 3 δόσεις
συνολικά, ή έως τη μέγιστη δόση.
Αυτονόητη είναι η μέριμνα για την παροχή γενικών
υποστηρικτικών μέτρων, διότι, σε συνδυασμό με την αδρεναλίνη, είναι υψίστης σημασίας για τη σταθεροποίηση
- αναπλήρωση του ενδαγγειακού χώρου:
1. Εκτίμηση ζωτικών λειτουργιών.
2. Ύπτια θέση με τα κάτω άκρα ελαφρώς ανυψωμένα
(Trendelenburg) για αιμοδυναμικούς λόγους.
3. Τοποθέτηση ενδοφλέβιων καθετήρων μεγάλης διαμέτρου, δύο κατά προτίμηση, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
για εύκολη και άμεση χορήγηση όχι μόνο φαρμάκων, αλλά
κυρίως υγρών, ως αγωγή αντι-shock (φυσιολογικός ορός ή
κολλοειδή, δηλ. πλάσμα, αλβουμίνη, διαλύματα ζελατίνης
ή δεξτράνης 70).
Εάν συνυπάρχει αναπνευστική δυσχέρεια, είναι απαραίτητα τα ακόλουθα μέτρα:
1. Χορήγηση οξυγόνου (1 - 2 L/min με ρινικό καθετήρα ή
μάσκα προσώπου).
2. Τοποθέτηση του ασθενούς σε καθιστή θέση για την
υποβοήθηση των αναπνευστικών κινήσεων (σε αντίθεση
με την ύπτια).
3. Εισπνοή βρογχοδιασταλτικών.
Μετά την αδρεναλίνη και τα γενικά υποστηρικτικά
μέτρα, δίνονται αντιισταμινικά και κορτικοστεροειδή. Τα
φάρμακα αυτά αποτελούν συμπληρωματική θεραπεία
και λαμβάνονται για 72 ώρες, επειδή θεωρείται ότι αποτρέπουν τη διφασική και την παρατεταμένη αναφυλαξία.
Για τον ίδιο λόγο συνιστάται 24ωρη παρακολούθηση του
ασθενούς, δεδομένου ότι έχουν περιγραφεί διφασικές α-
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ντιδράσεις, και μάλιστα σε υψηλό ποσοστό, έπειτα από
δεκάωρη παροδική ύφεση. Τελευταίως, αμφισβητείται
η χρησιμότητα των στεροειδών. Εντούτοις, η υπάρχουσα

πρακτική και βιβλιογραφική εμπειρία δεν είναι απαγορευτικές όσον αφορά στη χορήγησή τους.
Συνοπτική, και κατά περίπτωση, αντιμετώπιση των επει-
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σοδίων αναφυλαξίας παρουσιάζεται στον αλγόριθμο και
στις εικόνες ο ορθός τρόπος χορήγησης της αδρεναλίνης.

Πρόληψη
Κάθε άτομο με ιστορικό σοβαρού αναφυλακτικού επεισοδίου πρέπει να φέρει αυτοενέσιμη αδρεναλίνη. Η καθυστερημένη χορήγηση αδρεναλίνης, όπως έχει ήδη ανα-

φερθεί, είναι η υπ᾽ αριθμόν 1 αιτία θανάτου σε σοβαρά
αναφυλακτικά επεισόδια.
Η αποκάλυψη του αιτίου έχει τεράστια σημασία για
την πρόληψη. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται σχολαστική
ανάγνωση των συστατικών στα διάφορα τρόφιμα του εμπορίου. Έτσι, π.χ. η λέξη λεκιθίνη παραπέμπει στο αβγό,
ενώ πολύ συχνά οι σοκολάτες περιέχουν ξηρούς καρπούς.

Abstract
Hatzis DC. Anaphylaxis. Iatrika Analekta 2011, 3:476-480
Anaphylaxis is a, potentially, life-threatening reaction, due to massive release of inflammatory mediators from mast
cells and basophils, most often caused by food. Other common triggers are medications, latex, and stinging insect
venom. Milk and egg are the most common causes in very young children, while peanut, tree nuts, and seafood
(especially crustaceans) in older ones, as well as in adults. Beta lactams are the leading cause of anaphylaxis, among
all medications, in every age group. Usually, anaphylaxis is IgE-mediated, but clinically indistinguishable events are
mediated through a variety of other mechanisms. In a relatively large number of cases no cause may be identified
(idiopathic anaphylaxis). With respect to clinical manifestations, cutaneous occur most commonly, in comparison
with all other manifestations from various systems. The absence, though, of skin involvement does not rule out the
diagnosis of anaphylaxis. The treatment of choice is prompt intramuscular administration of epinephrine, followed
by antihistamines and glucocorticosteroids, in association with general measures of support, such as supine position,
intravenous fluids, etc. Delay or failure of epinephrine administration may lead to a fatal outcome.
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Οτιδήποτε βρίσκεται στο άμεσο οπτικό πεδίο των παιδιών μπορεί να καταποθεί. Τα μικρά παιδιά κάτω των 3
ετών διερευνούν το περιβάλλον τους χρησιμοποιώντας
τη γεύση και την αφή. Έτσι, οι καταπόσεις των ξένων
σωμάτων είναι συχνότερες σε ηλικίες από 6 μηνών μέχρι
6 ετών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 80% των καταπόσεων
συμβαίνει σε παιδιά. Η πλειονότητα των ξένων σωμάτων
αποβάλλεται χωρίς πρόβλημα από το πεπτικό σε διάστημα 3 - 10 ημερών. Όμως, ποσοστό περίπου 10% - 20%
των ξένων σωμάτων χρειάζεται ενδοσκοπική αφαίρεση.
Γενικά, ο κίνδυνος διάτρησης εντέρου είναι κάτω από
1%, ενώ σπάνια είναι και η ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Παρ᾽ όλα αυτά, η κατάποση αιχμηρών αντικειμένων
προκαλεί διάτρηση σε ποσοστό 15% - 35% των παιδιών
μετά τη λήψη τους.
Τα πιο συχνά αντικείμενα που τα παιδιά καταπίνουν είναι: νομίσματα, βίδες, βόλοι, μικρά παιχνίδια, μπαταρίες,
καρφιά, μικρά βότσαλα κ.λπ. Τα νομίσματα είναι τα συχνότερα, γιατί τους τραβούν την προσοχή μέσα στο σπίτι
και πολλές φορές βρίσκονται αφύλακτα πάνω σε τραπέζια.
Συχνή είναι και η ενσφήνωση βλωμού τροφής, κυρίως
από κρέας ή κοτόπουλο, στον μέσο οισοφάγο. Η ενσφήνωση τροφής, ιδιαίτερα εάν επαναλαμβάνεται, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για να αποκλειστεί στένωση

2.

Εικ. 2. Κατάποση
μπαταρίας λιθίου
από κορίτσι 2 ετών
και εντόπισή της στο
λεπτό έντερο.

1.

Εικ. 1. Κατάποση
καρφιού από κορίτσι 2 ετών και
εντόπισή του στο
στομάχι.

στον αυλό του οισοφάγου από πεπτική ή ηωσινοφιλική
οισοφαγίτιδα, ή δακτύλιο Schatzki, ή αγγειακό δακτύλιο,
ή στένωση σε σημείο αναστόμωσης οισοφάγου, όπως σε
παιδιά με ατρησία οισοφάγου.

Διάγνωση
Μετά την κατάποση του ξένου σώματος το παιδί πρέπει
να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Καταγράφονται η ώρα
της κατάποσης, το είδος και το μέγεθος του αντικειμένου, όπως και η ώρα της λήψης τροφής σε περίπτωση
όπου χρειάζεται γενική αναισθησία. Λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό του μικρού ασθενούς και ολοκληρώνεται
η φυσική εξέταση. Πρώτα εξασφαλίζεται η βατότητα
του αεραγωγού με εξέταση από τον παιδίατρο και γίνεται ακτινογραφία θώρακος και κοιλίας. Εάν υπάρχουν
σιελόρροια και υποψία απόφραξης, το παιδί χρειάζεται εξέταση του ανώτερου οροφάρυγγα και από τον
ωτορινολαρυγγολόγο.
Το βαριούχο γεύμα αντενδείκνυται, λόγω του κινδύνου
εισρόφησης του σκιαγραφικού όταν υπάρχει απόφραξη του οισοφάγου. Επιπλέον, το βάριο δυσκολεύει την
ενδοσκοπική εικόνα σε περίπτωση όπου ακολουθήσει
ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού. Τα πλαστικά αντικείμενα δεν είναι ακτινοσκιερά και επί κλινικής υποψίας
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3.

4.

Εικ. 3. Εντόπιση δισκοειδούς μπαταρίας στον θόλο του στομάχου
με γαστροσκόπηση 5 μέρες μετά την κατάποσή της. | Εικ. 4. Αφαίρεση δισκοειδούς μπαταρίας από το θόλο του στομάχου με δίχτυ
Rothnet.

μπορεί να εντοπιστούν με βαριούχο γεύμα ή βρογχοσκόπηση (σε περιπτώσεις ατελεκτασίας του πνεύμονα).
Τα ξένα σώματα εγκλωβίζονται σε τρία συγκεκριμένα
ανατομικά σημεία στον οισοφάγο:
1. στον ανώτερο οισοφάγο (κρικοφαρυγγικό σημείο),
2. στον μέσο οισοφάγο (σημείο της πίεσης από το αορτικό τόξο ή τον αριστερό βρόγχο) και
3. στον κατώτερο οισοφάγο (στο σημείο που διαπερνά
το διάφραγμα).

Αντιμετώπιση
Τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
1. Το ξένο σώμα χρειάζεται αφαίρεση ή μπορεί να αποβληθεί μόνο του;
2. Με ποιον τρόπο θα αφαιρεθεί και ποιος ειδικός θα το
βγάλει;
Συχνά στα νοσοκομεία απαιτείται η συνεργασία γαστρεντερολόγων, ωτορινολαρυγγολόγων, χειρουργών και
αναισθησιολόγων. Ξένα σώματα που βρίσκονται μεταξύ
του φάρυγγα και του οισοφάγου αφαιρούνται από τον
ωτορινολαρυγγολόγο ή τον χειρουργό με άκαμπτο βρογχοσκόπιο. Ξένα σώματα που βρίσκονται στο στομάχι ή
βλωμός τροφής στον μέσο οισοφάγο αφαιρούνται από
τον γαστρεντερολόγο. Αιχμηρά αντικείμενα, όπως κόκαλα από ψάρι και κοτόπουλο, συχνά εντοπίζονται στον

5.
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Εικ. 5. Ενσφήνωση βλωμού
κρέατος σε αγόρι 11 ετών
και εντόπισή του στον μέσο
οισοφάγο.

υποφάρυγγα και αφαιρούνται από τον ωτορινολαρυγγολόγο με λαβίδα McGill υπό ελαφρά αναισθησία.
Όλα τα ξένα σώματα που εντοπίζονται στον οισοφάγο πρέπει να αφαιρούνται εντός 24 ωρών, γιατί μπορεί
να προκαλέσουν διάτρηση. Ειδικά οι μπαταρίες λιθίου,
όταν βρίσκονται στον οισοφάγο, πρέπει να αφαιρούνται
αμέσως, αφού προκαλούν ηλεκτρικό έγκαυμα στον βλεννογόνο, με κίνδυνο διάτρησης και μόλυνσης του μεσοθωρακίου. Οι στρογγυλές μπαταρίες λιθίου πρέπει να
αφαιρούνται εντός 24 - 48 ωρών από το στομάχι.
Μεγάλα αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, παραμάνες και οδοντογλυφίδες, αλλά και η κατάποση πολλών
μικρών μαγνητών μπορεί να προκαλέσουν διάτρηση στομάχου, ή εντέρου, ή συρίγγια, και εφόσον εντοπίζονται
στο στομάχι πρέπει να αφαιρούνται. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, τα μικρά αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. οι πινέζες) συχνά περνούν χωρίς πρόβλημα από το πεπτικό.
Πάντως, μερικοί υποστηρίζουν ότι στα παιδιά ακόμη και
μικρά αιχμηρά αντικείμενα θα πρέπει να αφαιρούνται
ενδοσκοπικά όταν αυτά εντοπίζονται ακόμη στο στομάχι. Μικρά μη αιχμηρά αντικείμενα στο στομάχι παρακολουθούνται μέχρι και 15 μέρες και μετά αφαιρούνται
ενδοσκοπικά.
Μετά την κατάποση, τα νομίσματα συχνότερα κολλούν
στον ανώτερο οισοφάγο του βρέφους ή του νηπίου, ενώ έχουν περίπου 25% πιθανότητα μέσα στο επόμενο
24ωρο να περάσουν στο στομάχι. Κέρματα με διάμετρο
μεγαλύτερη από αυτήν του 1 ευρώ δύσκολα περνούν
από τον πυλωρό νηπίου.
Η αφαίρεση του ξένου σώματος από το στομάχι γίνεται
με γαστροσκόπηση υπό γενική αναισθησία. Χρησιμοποιούνται βρόγχοι και ειδικές λαβίδες διαμέσω του ενδοσκοπίου, που φέρουν στο άκρο είτε δίχτυ είτε δόντια για
να πιάνουν το ξένο σώμα, ενώ σε αιχμηρά αντικείμενα
χρησιμοποιείται και πλαστικό χωνί, που προσαρμόζεται
στο ενδοσκόπιο και προστατεύει τον οισοφάγο κατά την
αφαίρεση του ενδοσκοπίου.
Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη της κατάποσης ξένων σωμάτων. Ως γονείς και παιδίατροι έχουμε υποχρέωση να προλαμβάνουμε αυτά τα ατυχήματα
και να μειώνουμε τον κίνδυνο που οι καταπόσεις αυτές
μπρορούν να επιφέρουν. Η παραπομπή σε τριτοβάθμιο
νοσοκομείο με εξειδικευμένο προσωπικό κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή αφαίρεση των ξένων σωμάτων
και την αίσια έκβαση της κατάστασης.
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Abstract
Zellou A, MD. Foreign body ingestion in children. Iatrika Analekta 2011, 3:481-483
Foreign body (FB) ingestions are frequent in children between 6 months to 6 years and account for 80% of all
ingestions recorded in the Unites States. The commonest FB are coins, screws, nails, disc batteries, parts of toys
left in the house. The majority of FB pass through the gastrointestinal system without difficulty within 3 - 10 days.
However, 10% - 20% of FB require endoscopic removal in adequately equipped pediatric hospitals. Batteries
require removal within 48 hours after ingestion. Any FB located in the esophagus requires immediate attention
and removal within 24 hours to avoid esophageal perforation. Fish and chicken bones located in the hypopharynx
are removed by a McGill forceps. Large sharp objects and multiple magnets also require endoscopic removal and
1 or 2 euro coins may not pass through the pylorus of a toddler. Prevention of FB ingestions is important through
proper education of the parents.
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Η κατάποση ξένων σωμάτων από παιδιά ηλικίας μεταξύ
6 μηνών και 6 ετών αποτελεί συχνή αιτία προσέλευσης
στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Τα κυριότερα αίτια
είναι η μεγάλη περιέργεια των παιδιών, η τάση να βάζουν
τα πάντα στο στόμα τους και η πληθώρα των μικρών αντικειμένων στο περιβάλλον τους. Τα ξένα σώματα ανάλογα
με τη φυσική τους κατάσταση διακρίνονται σε υγρά και
στερεά και ανάλογα με τη χημική τους σύσταση σε τοξικά
και ατοξικά. Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ιστορικό πιθανής κατάποσης ξεκινά με την εκτίμηση των αεραγωγών.
Αν ο ασθενής είναι σταθερός θα πρέπει να ληφθεί ένα
λεπτομερές ιστορικό. Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει προσθιοπίσθια ακτινογραφία θώρακος και κοιλίας
με τον ασθενή σε ύπτια θέση. Η πλάγια ακτινογραφία είναι
συχνά απαραίτητη για την απεικόνιση περισσότερων του
ενός ξένων σωμάτων, που εφάπτονται ή επικαλύπτονται.
Η σύσταση, η ανατομική θέση του ξένου σώματος και το
χρονικό διάστημα που έχει παραμείνει είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση των ασθενών.
Οι ασθενείς συνήθως προσέρχονται χωρίς συμπτώματα.
Το 80% - 90% των ξένων σωμάτων διέρχεται από τον πεπτικό σωλήνα μαζί με την τροφή, το 10% - 20% απαιτεί
ενδοσκοπική αφαίρεση και λιγότερο από 1% χρειάζεται
χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση λόγω επιπλοκών. Όταν το ξένο σώμα προκαλεί απόφραξη, παρατηρούνται
σιελόρροια, ανησυχία, ανορεξία, δυσφαγία, οδυνοφαγία,
συριγμός και άλγος στη θωρακική ή στην τραχηλική χώρα.
Η συνηθέστερη επιπλοκή είναι η διάτρηση του εντέρου,
ενώ έχει περιγραφεί και η δημιουργία αορτοοισοφαγικού
συριγγίου.

Ειδικές κατηγορίες ξένων σωμάτων
Α. Κατάποση στερεών σωμάτων
1. Μπαταρίες: Οι μπαταρίες κομβία χρησιμοποιούνται
όλο και συχνότερα σε παιχνίδια, με αποτέλεσμα να είναι
ένα από τα μικροαντικείμενα που βρίσκονται συχνά στο
περιβάλλον των παιδιών. Η αντιμετώπιση εξαρτάται από
την ανατομική περιοχή που εντοπίζεται. Για μπαταρίες που
βρίσκονται στον οισοφάγο συνιστώνται αμέσως η οισο-

484

φαγοσκόπηση και η αφαίρεσή τους. Οι μπαταρίες που
βρίσκονται στον στόμαχο συνήθως αποβάλλονται, αλλά
συνιστάται η επανάληψη της ακτινογραφίας σε 48 ώρες
για να επιβεβαιωθεί η μετακίνησή τους προς το λεπτό έντερο. Η παραμονή τους στο στομάχι πέραν των 48 ωρών
είναι ένδειξη για ενδοσκοπική αφαίρεση.
2. Νομίσματα: Τα νομίσματα που ενσφηνώνονται στον
οισοφάγο εντοπίζονται συνήθως στον ανώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα (60% - 70%), στη μεσότητα του οισοφάγου (10% - 20%) και πάνω από τον κατώτερο οισοφαγικό
σφιγκτήρα (20%). Όλα τα ξένα σώματα του οισοφάγου
πρέπει να θεωρούνται ενσφηνωμένα και τα περιστατικά
να εισάγονται στο νοσοκομείο. Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς συνιστάται αρχικά παρακολούθηση, γιατί στο 1/3 των
περιπτώσεων το νόμισμα προωθείται στο στομάχι μέσα
στις επόμενες 8 - 12 ώρες και ο ασθενής μπορεί να αποφύγει την ενδοσκόπηση. Η παραμονή στον οισοφάγο ή
η παρουσία συμπτωμάτων συνιστά αφαίρεση. Εκτός από
την ενδοσκοπική αφαίρεση, έχουν περιγραφεί και άλλες
μέθοδοι αφαίρεσης των ξένων σωμάτων, όπως η χρήση
καθετήρα τύπου Foley, που προωθείται σε περιφερικότερο
σημείο και υπό ακτινοσκόπηση φουσκώνεται το μπαλόνι
με ακτινοσκιερή ουσία και αφαιρείται ο καθετήρας. Διαστολείς του οισοφάγου έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης για
τη μετατόπιση των ξένων σωμάτων προς το στομάχι. Οι
δύο αυτές τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν αν το ξένο
σώμα είναι λείο και έχει παραμείνει στον οισοφάγο για
λιγότερο από 24 ώρες. Τα νομίσματα δεν περιέχουν τοξικά
μέταλλα, αν και η παραμονή πέντε νομισμάτων σε σκύλο
προκάλεσε δηλητηρίαση από ψευδάργυρο.
3. Μαγνήτες: Οι μαγνήτες βρίσκονται όλο και συχνότερα
στα παιχνίδια των παιδιών. Η κατάποση ενός μόνο μαγνήτη δεν χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Σε περίπτωση
κατάποσης περισσοτέρων, που εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία του εντέρου, συνιστάται η άμεση αφαίρεσή
τους, γιατί λόγω των δυνάμεων έλξης που αναπτύσσονται
μεταξύ τους μπορεί να εγκλωβίσουν ιστούς μεταξύ τους
και να προκαλέσουν νέκρωση.
4. Οξύαιχμα ξένα σώματα: Τα αιχμηρά ξένα σώματα προ-
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καλούν συμπτώματα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης
όταν σφηνώνονται στον στοματοφάρυγγα. Αν περάσουν
στο στομάχι, συνήθως αποβάλλονται χωρίς επιπλοκές.
Σώματα όπως οι καρφίτσες μετακινούνται με τις περισταλτικές κινήσεις του εντέρου, συνήθως με το αμβλύ άκρο
μπροστά και σύμφωνα με το αξίωμα του Jackson το άκρο
που προκαλεί τη ρήξη είναι αυτό που προηγείται και όχι
αυτό που ακολουθεί. Παρ᾽ όλα αυτά, σε αρκετές ανασκοπήσεις αναφέρεται η αφαίρεση λόγω της αυξημένης πιθανότητας επιπλοκών. Αν η ενδοσκοπική αφαίρεση δεν
είναι εφικτή και δεν υπάρχουν σημεία και συμπτώματα
επιπλοκής, συνιστώνται η παρακολούθηση της πορεία
τους με καθημερινή επανάληψη της ακτινογραφίας και η
χειρουργική αφαίρεσή τους αν παραμείνουν στάσιμα για
3 ημέρες.
Β. Κατάποση καυστικών ουσιών
Η κατάποση καυστικών ουσιών παρατηρείται συνήθως είτε
σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 ετών είτε σε εφήβους.
Στην πρώτη ηλικιακή ομάδα είναι συχνότερη στα αγόρια
από ό,τι στα κορίτσια. Κατά την εφηβεία, η κατάποση αποτελεί απόπειρα αυτοκτονίας και η αναλογία αντιστρέφεται.
Οι καυστικές ουσίες διακρίνονται σε βάσεις και οξέα. Οι
πρώτες βοήθειες σε περίπτωση κατάποσης καυστικών ουσιών είναι η απομάκρυνση οποιουδήποτε υπολειπόμενου
καυστικού υγρού από τα χείλη και το δέρμα με χρήση
άφθονου νερού. Δεν συνιστάται η χορήγηση αντιδότων.
Αν η χημική σύσταση της ουσίας που έχει ληφθεί δεν
είναι γνωστή, συνιστάται η επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Ακολουθεί ακτινογραφία θώρακος με τα
ημιδιαφράγματα. Αν δεν υπάρχουν σημεία ρήξεως του
οισοφάγου, ο ασθενής υποβάλλεται σε ενδοσκόπηση του
ανώτερου πεπτικού στις επόμενες 24 - 48 ώρες. Η συσκευασία των ουσιών που έχει λάβει ο ασθενής μπορεί να
δώσει στοιχεία για τη χημική τους σύσταση. Η πρόκληση
εμέτου αντενδείκνυται διότι η παλινδρόμηση των ουσιών
προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη βλάβη στον οισοφάγο και
στον στοματοφάρυγγα ή στον λάρυγγα.
Τα εγκαύματα οισοφάγου βαθμολογούνται ανάλογα με
τα ενδοσκοπικά ευρήματα.
Βαθμοί

Ευρήματα

0

Φυσιολογικός βλεννογόνος

1

Οίδημα βλεννογόνου και υπεραιμία

2

Επιπολής βλάβη

Βαθμοί

Ευρήματα

3

Επιπολής βλάβη με περιορισμένες περιοχές εν τω βάθει βλάβης

3α

Μικρές διάσπαρτες νεκρωτικές περιοχές

3β

Εκτεταμένη νέκρωση

Για εγκαύματα α΄ βαθμού απαιτείται μόνο παρακολούθηση και διάβαση οισοφάγου έπειτα από 2 - 3 εβδομάδες
αν υπάρχουν συμπτώματα δυσφαγίας. Εγκαύματα μεγαλύτερου βαθμού απαιτούν τακτική οισοφαγοσκόπηση
και διαστολές. Οι διαστολές πρέπει να γίνονται αρχικά
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Θετικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί επίσης από τη χορήγηση κορτικοστεροειδών, αλλά χρειάζονται περισσότερες μελέτες.
Εκτεταμένα εγκαύματα οισοφάγου ή στενώσεις που δεν
διορθώνονται με τις διαστολές απαιτούν οισοφαγεκτομή
ή αντικατάσταση οισοφάγου.
1. Αλκαλικές ουσίες: Τα περισσότερα οικιακά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα περιέχουν
αλκαλικές ουσίες. Οι αλκαλικές ουσίες προκαλούν αμέσως
οίδημα λάρυγγα και φάρυγγα, με αποτέλεσμα την απόφραξη των αεροφόρων και την ανάγκη για διασωλήνωση
ή τραχειοστομία. Η επαφή του υδροξειδίου με τους ιστούς
προκαλεί υγρή νέκρωση, διαδικασία που περιλαμβάνει τη
σαπουνοποίηση του λίπους και τη διαλυματοποίηση των
πρωτεϊνών. Στις επόμενες 2 - 4 εβδομάδες ο ουλώδης
ιστός αναδομείται. Η πάχυνσή του και η σύσπασή του
έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία στενώσεων. Επιπολής
εγκαύματα δημιουργούν στενώσεις σε λιγότερο από το
1% των περιπτώσεων, ενώ σε ολικού πάχους εγκαύματα
πάντοτε δημιουργούνται στενώσεις.
2. Οξέα: Τα οξέα προκαλούν πηκτική νέκρωση, η οποία
οδηγεί σε δημιουργία εσχάρας που προστατεύει τους υποκείμενους ιστούς. Σε αντίθεση με τις αλκαλικές ουσίες,
προκαλούν μεγαλύτερες βλάβες στο στομάχι και απόφραξη της εξόδου μπορεί να συμβεί 2 - 4 εβδομάδες μετά το
έγκαυμα.
Η κατάποση ξένων σωμάτων είναι ένα συχνό φαινόμενο
στην παιδική ηλικία. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση παιδιών με ανεξήγητα επεισόδια εμέτων, ανορεξίας, σιελόρροιας ή βήχα. Αιχμηρά αντικείμενα,
μπαταρίες ή άλλα σώματα ενσφηνωμένα στον οισοφάγο
πρέπει να αφαιρούνται. Ξένα σώματα που έχουν περάσει
στο στομάχι είναι αναγκαίο να αφαιρούνται αμέσως αν
στη σύστασή τους υπάρχουν τοξικές ουσίες. Η αφαίρε-
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ση αιχμηρών αντικειμένων ή μπαταριών από το στομάχι
μπορεί να είναι ασφαλέστερη, χωρίς όμως να είναι πάντα
απαραίτητη. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για προφυλακτική

λαπαροτομία για την απομάκρυνση ξένων σωμάτων που
δεν μπορούν να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά. Η πρόληψη
έχει ιδιαίτερη σημασία.

Abstract
Spyrakos S, MD. Foreign body ingestion in childhood. Iatrika Analekta 2011; 3:484-486
As children explore and interact with the world, they will inevitably put foreign bodies into their mouths and swallow
some of them. Foreign body ingestion is a potentially serious problem that peaks in children aged six months to
six years. It causes serious morbidity in less than one percent of all patients. Because many patients who have
swallowed foreign bodies are asymptomatic, physicians must maintain a high index of suspicion. The majority of
ingested foreign bodies pass spontaneously, but serious complications, such as bowel perforation and obstruction,
can occur. Foreign bodies that damage the gastrointestinal (GI) tract, become lodged, or have associated toxicity
must be identified and removed. Plain radiographs generally are used in the initial investigation of patients with
suspected foreign body ingestion. Biplane radiographs of the neck, chest, and upper abdomen are indicated
for all patients suspected of having swallowed a foreign body. Button batteries and sharp objects lodged in the
esophagus require urgent endoscopic removal. All objects that have passed the duodenal sweep should be managed
conservatively by radiographic surveillance and inspection of stool. Any foreign body that causes fever, vomiting,
abdominal pain, or significant symptoms should be considered for emergency removal. Patients suspected of
ingesting a caustic substance should be triaged to a high priority for prompt evaluation and treatment. This includes
prompt evaluation of airway and vital signs as well as immediate cardiac monitoring and intravenous access.
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Το τραύμα είναι το συχνότερο αίτιο θνησιμότητας σε παιδιά κάτω των 15 ετών, κυρίως λόγω των συνοδών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων (ΚΕΚ). Ακόμα και σε ηπιότερες
κακώσεις, οι συνέπειες του τραύματος στη φυσιολογική
ανάπτυξη των γνωσιακών και κινητικών λειτουργιών μπορεί να είναι σημαντικές. Στη σύντομη αυτή ανασκόπηση
των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων στην παιδική ηλικία
θα αναφερθούμε στους διαφορετικούς μηχανισμούς και
τύπους κακώσεων στα παιδιά και στις βασικές αρχές αντιμετώπισής τους ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητά τους.
Πίνακας 1

Αίτια
Ο μηχανισμός κάκωσης μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού: σε παιδιά κάτω των 3 ετών, οι πτώσεις
από ύψος είναι το συνηθέστερο αίτιο κρανιοεγκεφαλικών
κακώσεων. Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, τόσο αυξάνουν
τα τροχαία ατυχήματα, με συνέπεια αυτά να αποτελούν
μακράν το κυριότερο αίτιο ΚΕΚ κατά την εφηβική ηλικία
(>80%). Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρώντας κανείς
τους μηχανισμούς των κακώσεων κεφαλής στα παιδιά διαπιστώνει πως οι περισσότερες θα μπορούσαν να είχαν

Glasgow Coma Scale (GCS)
Για παιδιά κάτω των 4 ετών χρησιμοποιείται
η κάτωθι τροποποιημένη κλίμακα

Κινητική αντίδραση

Ομιλία

Άνοιγμα οφθαλμών

Για παιδιά άνω των 4 ετών είναι το ίδιο με τους ενήλικες

4 (Στερεοτυπικό άνοιγμα
ματιών μπορεί να παρατηρηθεί σε
παιδιά κάτω των 12 μηνών με σοβαρή
κρανιοεγκεφαλική κάκωση)

Αυθόρμητα

4

Αυθόρμητα

Σε ομιλία

3

Σε ομιλία

3

Σε πόνο

2

Σε πόνο

2

Καθόλου

1

Καθόλου

1

Ομιλεί σωστά
(χώρο/χρόνο)

5

Γελά, παρακολουθεί
ήχους και αντικείμενα

5

Συγχυτικός

4

Κλαίει (παρηγορείται)

Ομιλεί αλλά απρόσφορα

3

Κλαίει στα επώδυνα
(δεν παρηγορείται)

3

Ήχοι (ανοργάνωτοι)

2

Μόλις κλαίει στα
επώδυνα

2

Καθόλου

1

Καθόλου

1

Υπακούει σε εντολές

6

Υπακούει σε εντολές
(ή αυθόρμητη κίνηση)

Εντοπίζει πόνο

5

Εντοπίζει πόνο

5

Απομακρύνει μέλος
από πόνο

4

Απομακρύνει μέλος
από πόνο

4

Παθολογική κάμψη

3

Παθολογική κάμψη

3

Παθολογική έκταση

2

Παθολογική έκταση

2

Καθόλου

1

Καθόλου

1
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1.
Εικ. 1. Γραμμοειδές κάταγμα κρανίου στην αριστερή βρεγματική
χώρα.

εύκολα αποφευχθεί με απλά μέτρα προστασίας.
Ξεχωριστές στα παιδιά είναι οι κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις που παρατηρούνται λόγω κακοποίησης (nonaccidental injury).

Ταξινόμηση
Χρησιμοποιούνται διάφορες ταξινομήσεις ως ακολούθως:
Ανάλογα με τον μηχανισμό κάκωσης, διαιρούνται σε
κλειστές ή σε διατιτραίνουσες κακώσεις. Οι κλειστές
μπορεί να είναι υψηλής ταχύτητας (τροχαία ατυχήματα)
ή χαμηλής (πτώσεις). Οι διατιτραίνουσες κακώσεις προκαλούνται από τραυματισμούς με πυροβόλα όπλα, μαχαίρια
κ.λπ.
Με βάση την κλίμακα της Γλασκόβης (πίνακας 1), χωρίζονται σε ήπιες (GCS 13 - 15), σε μέτριας βαρύτητας
(GCS 9 - 12) και σε βαριές (GCS<8). Η τελική έκβαση
έπειτα από κρανιοεγκεφαλική κάκωση έχει άμεση σχέση
με τη βαρύτητά της, όπως αυτή καταγράφεται με την κλίμακα κώματος της Γλασκόβης. Σε ποσοστό 80% οι ΚΕΚ
κατηγοριοποιούνται ως ήπιες, στο 10% - 15% ως μέτριας
βαρύτητας και μόνο στο 5% - 10% ως βαριές.
Ανάλογα με τη μορφολογία της κρανιοεγκεφαλικής
βλάβης στον απεικονιστικό έλεγχο, διακρίνονται κατάγματα κρανίου (θόλου ή βάσεως, γραμμοειδή ή εμπιεστικά),
ή ενδοκράνια παθολογία εστιακή (επισκληρίδιο, υποσκληρίδιο ή ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα), ή διάχυτη (διάχυτη
αξονότμηση).

n

n

n

Ήπιες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Γενικά, ήπιες χαρακτηρίζονται οι κακώσεις κεφαλής που
συνέβησαν το προηγούμενο 24ωρο και μπορεί να συνο-
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δεύονταν από απώλεια συνείδησης, περιτραυματική αμνησία, από παροδική σύγχυση, εμέτους ή από παρατεταμένη
ευερεθιστότητα (σε παιδιά μικρότερα 2 ετών) με κλίμακα
Γλασκόβης 13 - 15. Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, σε
ποσοστό 80% οι ΚΕΚ κατηγοριοποιούνται ως ήπιες, αποτελούν δηλαδή την πλειονότητα των ΚΕΚ στα παιδιά (όπως
και στους ενήλικες). Μόνο το 4% - 7% των παιδιών με ήπια
κάκωση κεφαλής έχει ευρήματα στην αξονική τομογραφία
και από αυτά μόνο το 0,5% χρήζει νευροχειρουργικής επέμβασης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης όσον αφορά στις ήπιες κακώσεις κεφαλής είναι σχετικές
και κατά συνέπεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία η πείρα του
ιατρού του τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) για
τον εντοπισμό αυτού του μικρού ποσοστού παιδιών. Μια
πρόσφατη μελέτη από τον Καναδά (CATCH 2010) είχε
σκοπό να εντοπίσει παράγοντες κινδύνου για ενδοκράνια
βλάβη σε παιδιά με ήπια κάκωση κεφαλής, ώστε η παρουσία τους να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για τη διενέργεια
αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στις ήπιες ΚΕΚ παράγοντες υψηλού κινδύνου
είναι: GCS <15 δύο ώρες μετά την κάκωση, υποψία ανοιχτού ή εμπιεστικού κατάγματος, επιδεινούμενη κεφαλαλγία, ευερεθιστότητα. Παράγοντες ενδιάμεσου κινδύνου
είναι η παρουσία σημείων καταγμάτων βάσεως κρανίου,
μεγάλα αιματώματα τριχωτού της κεφαλής ή επικίνδυνος
μηχανισμός κάκωσης (τροχαίο ατύχημα, πτώση από ύψος
>90 cm ή >5 σκαλιά, πτώση από ποδήλατο χωρίς κράνος).
Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα το ποσοστό των παιδιών με
ήπια ΚΕΚ που υποβάλλονται σε CT εγκεφάλου ποικίλλει
ευρέως και κυμαίνεται από 30% έως 70%.

Μορφές κρανιοεγκεφαλικής βλάβης
Κατάγματα κρανίου
Τα κατάγματα κρανίου είναι σχετικά συνήθη στα παιδιά.
Η σπουδαιότητα της αναγνώρισης ενός κατάγματος κρανίου έγκειται στο ότι η παρουσία τους συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα υποκείμενης εγκεφαλικής βλάβης ή
αιματώματος.
Την πλειονότητα (>65%) αποτελούν τα γραμμοειδή κατάγματα. Αυτά εντοπίζονται συνηθέστερα στο βρεγματικό
οστό, ενώ συχνά επεκτείνονται σε περισσότερα από ένα
οστά του κρανίου. Κυριότερα συμπτώματα είναι ο πόνος
και το οίδημα τοπικά, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η απουσία εξωτερικών σημείων κάκωσης δεν αποκλείει την
ύπαρξη κατάγματος. Μπορεί να συνοδεύονται από αιμα-
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2.
Εικ. 2. Επισκληρίδιο αιμάτωμα.

τώματα υπό την επικράνιο απονεύρωση ή το περιόστεο,
τα οποία σε νεογνά απαιτούν ακόμα και μετάγγιση. Η διάγνωση τίθεται με την απλή ακτινογραφία κρανίου (εικόνα
1). Τα γραμμοειδή κατάγματα δεν απαιτούν χειρουργική
αποκατάσταση, αλλά πωρώνονται αυτόματα σε σύντομο
χρονικό διάστημα (~3 μήνες). Σπάνια, σε μικρά παιδιά με
κατάγματα που παρατηρούνται κατά μήκος μιας ραφής
και προκαλούν σημαντική διάσταση των οστών (>3mm) η
πώρωση αποτυγχάνει και δημιουργείται το αποκαλούμενο
διευρυνόμενο κάταγμα κρανίου (growing skull fracture)
ή λεπτομηνιγγική κύστη (leptomeningeal cyst). Κλινικά
παρατηρείται ο σχηματισμός μιας μαλακής κυστικής μάζας στην περιοχή του γνωστού κατάγματος. Αποτελούν το
0,05% - 1,6% των καταγμάτων κρανίου, ενώ το 90% καταγράφεται σε παιδιά <3 ετών (50% σε παιδιά <1 έτους).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχηματισμό τους είναι
η τρώση της μήνιγγος. Η αντιμετώπιση των διευρυνόμενων καταγμάτων είναι χειρουργική το συντομότερο δυνατό μετά τη διάγνωσή τους, για αποφυγή νευρολογικού
ελλείμματος.
Τα εμπιεστικά κατάγματα αποτελούν περίπου το 25%
των καταγμάτων κρανίου στα παιδιά. Στα κλειστά εμπιεστικά κατάγματα (χωρίς λύση της συνέχειας του υπερκείμενου δέρματος) η χειρουργική αποκατάσταση ενδείκνυται όταν συνυπάρχει υποκείμενο αιμάτωμα, για
κοσμητικούς λόγους, ή στα κατάγματα στα οποία το
βάθος του εμπιέσματος είναι μεγαλύτερο από το πάχος
του γειτονικού οστού. Γενικά, αποφεύγεται η χειρουργική
ανάταξη εμπιεστικού κατάγματος ύπερθεν φλεβώδους
κόλπου, εκτός εάν αυτό προκαλεί θρόμβωση του κόλπου
με προοδευτικά επιδεινούμενη νευρολογική σημειολογία.
Τα ανοιχτά εμπιεστικά κατάγματα είναι αρκετά συχνά και

προδιαθέτουν σε επιμόλυνση του τραύματος, οστεομυελίτιδα ή ακόμα και επισκληρίδιο εμπύημα. Ως εκ τούτου,
απαιτείται καλός χειρουργικός καθαρισμός των ανοιχτών
εμπιεστικών καταγμάτων παράλληλα με την ανύψωση
και αποκατάσταση του εμπιεσμένου θραύσματος. Η χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται εντός 8 ωρών
από τον τραυματισμό για ελαχιστοποίηση του κινδύνου
επιμόλυνσης. Τα εμπιεστικά κατάγματα είναι παράγοντας
κινδύνου για μετατραυματική επιληψία, γενικά όμως δεν
χορηγείται μακροχρόνια προφυλακτική αντιεπιληπτική
αγωγή. Τα εμπιεστικά κατάγματα σε βρέφη ηλικίας κάτω
του ενός έτους διαφέρουν από αυτά σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό οφείλεται στη σχετική πλαστικότητα
του κρανίου πριν από την πλήρη οστεοποίησή του. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ως κατάγματα πινγκ-πονγκ (pingpong fractures) λόγω της ομοιότητάς τους με τα μπαλάκια
του πινγκ-πονγκ όταν αυτά παραμορφώνονται. Η αρχική
αντιμετώπισή τους είναι συντηρητική, αφού ακόμα και μεγάλης έκτασης κατάγματα ανατάσσονται αυτόματα με την
πάροδο του χρόνου με τη διαδικασία της αναδιαμόρφωσης των οστών (bone remodeling), η οποία είναι εμφανής
εντός μερικών εβδομάδων από την κάκωση. Εάν αυτό δεν
συμβεί, τότε η όψιμη χειρουργική αποκατάσταση είναι
επιβεβλημένη.
Ενδοκρανιακά αιματώματα
Οι εστιακές χωροκατακτητικές βλάβες με τη μορφή επισκληρίδιων, υποσκληρίδιων ή ενδοεγκεφαλικών αιματωμάτων συνιστούν ένα μικρό μόνο μέρος της μετατραυματικής ενδοκράνιας παθολογίας στα παιδιά και η συχνότητά
τους αυξάνει με την ηλικία. Η διάγνωση γίνεται έπειτα από
CT εγκεφάλου.
Τα επισκληρίδια αιματώματα (εικόνα 2) είναι σχετικά ασυνήθη στα νεογνά για διάφορους λόγους: η μήνιγγα είναι
στέρεα προσκολλημένη στο περιόστεο αποτρέποντας τις
επισκληρίδιες συλλογές, ενώ η μέση μηνιγγική αρτηρία, η
τρώση της οποίας από κατεαγόντα οστά αποτελεί τον κύριο μηχανισμό σχηματισμού επισκληριδίου αιματώματος
σε μεγάλα παιδιά και ενήλικες, δεν πορεύεται εντός της
οστικής αύλακάς της. Το συνηθέστερο αίτιο δημιουργίας
επισκληρίδιου αιματώματος στη νεογνική ηλικία είναι οι
τραυματισμοί κατά τον τοκετό. Γενικά, τα επισκληρίδια αιματώματα απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση, εκτός των
περιπτώσεων όπου ο ασθενής δεν παρουσιάζει νευρολογι-
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παρατηρούνται θλάσεις στο μεσολόβιο, στην υποφλοιώδη
λευκή ουσία και στο στέλεχος. Στην παθογένεια του διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η υποξία και η υπόταση που παρατηρούνται στα
παιδιά ύστερα από βαριές κακώσεις.

Κακώσεις λόγω κακοποίησης
(non-accidental injury)
3.
Εικ. 3. Υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

κό έλλειμμα και παραμένει σε άριστο επίπεδο συνείδησης
(GCS 15).
Τα υποσκληρίδια αιματώματα είναι επίσης ασυνήθη στα
νεογνά, ενώ η συχνότητά τους αυξάνεται με την ηλικία.
Συνήθως σχετίζονται με τραυματισμό υψηλής ενέργειας
και οφείλονται σε ρήξη μικρών αναστομωτικών φλεβών.
Κατά κανόνα, συνοδεύονται από υποκείμενες εγκεφαλικές
θλάσεις και εγκεφαλικό οίδημα και εμφανίζονται κλινικά
με εικόνα βαριάς ΚΕΚ (εικόνα 3). Απαιτούν συνήθως χειρουργική αντιμετώπιση, ενώ η πρόγνωση των ασθενών
με υποσκληρίδιο αιμάτωμα είναι γενικά χειρότερη από
αυτών με επισκληρίδιο αιμάτωμα, λόγω και των συνοδών
ενδοπαρεγχυματικών βλαβών.
Οι εγκεφαλικές θλάσεις (τραυματικά ενδοεγκεφαλικά
αιματώματα) συνήθως είναι αποτέλεσμα αιφνίδιας επιβράδυνσης και σχηματίζονται από την πρόσκρουση των
πόλων των ημισφαιρίων στο οστέινο κρανιακό περίβλημα. Γενικά αντιμετωπίζονται συντηρητικά και έχουν βαριά
πρόγνωση.
Διάχυτες εγκεφαλικές βλάβες
Σε αυτές περιλαμβάνονται η διάχυτη αξονότμηση και
το εγκεφαλικό οίδημα με ενδοκράνιο υπέρταση, τα οποία
εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες (σε αντίθεση με τις εστιακές βλάβες
- αιματώματα). Η διάχυτη αξονότμηση είναι συνήθως το αποτέλεσμα δυνάμεων στροφικής επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, που οδηγούν σε τάση ή διατομή των νευραξόνων.
Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε αυτού του είδους την
κάκωση λόγω της ατελούς μυελίνωσης των νευραξόνων
και του σχετικά αυξημένου μεγέθους της κεφαλής σε σχέση με τον κορμό. Παθολογοανατομικά, χαρακτηριστικά,
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Η κακοποίηση παιδιών παρατηρείται συχνότερα στις μικρές ηλικίες (παιδιά <1 έτους) και είναι ένα σημαντικό
αίτιο βαριών ΚΕΚ σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Η ιδιαιτερότητά της οφείλεται στο γεγονός ότι οι κακώσεις είναι συνήθως πολλές και διάχυτες σε ολόκληρο το σώμα και δεν
συνάδουν με τον αναφερόμενο ήπιο μηχανισμό κάκωσης.
Χαρακτηριστικά ευρήματα αποτελούν τα πολλαπλά κατάγματα μακριών οστών, οι υποσκληρίδιες συλλογές και οι
αιμορραγίες στον αμφιβληστροειδή. Επίσης, σε αυτά τα
παιδιά οι επιληπτικές κρίσεις καθώς και οι δευτερογενείς
βλάβες λόγω υποξίας και υπότασης δεν είναι ασυνήθεις,
πιθανότατα λόγω της καθυστέρησης προσέλευσης στο
νοσοκομείο.

Κλινική αξιολόγηση - αντιμετώπιση
Οι ασθενείς με κάκωση κεφαλής συχνά φέρουν κακώσεις
και σε άλλα όργανα. Ως εκ τούτου, η αρχική εκτίμηση
έχει ως στόχο την ανάδειξη και την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή
του τραυματία με βάση τις αρχές του ATLS. Εμμέσως, με
διατήρηση καλής οξυγόνωσης και αιμάτωσης αποφεύγεται και η δευτερογενής εγκεφαλική βλάβη. Στο πλαίσιο
της αρχικής αυτής εξέτασης, η νευρολογική εκτίμηση
περιλαμβάνει:
Εκτίμηση του βαθμού εγρήγορσης του ασθενούς με
βάση την κλίμακα της Γλασκόβης (πίνακας 1).
Εξέταση της κόρης των οφθαλμών (μέγεθος, αντίδραση στο φως).
Αδρός έλεγχος της κινητικότητας των άκρων.
Στη δεύτερη εξέταση εκτελείται μια πλήρης νευρολογική εξέταση και αναζητούνται εμφανή εξωτερικά σημεία
κακώσεως κεφαλής όπως:
Θλαστικά τραύματα, εκχυμώσεις.
Σημείο Battle (εκχύμωση στην οπισθοωτιαία και μαστοειδή περιοχή) ή περιοφθαλμικές εκχυμώσεις, που
είναι ενδεικτικά κατάγματος βάσεως κρανίου.
Αιμοτύμπανο, το οποίο ίσως σημαίνει κάταγμα του
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λιθοειδούς οστού και μπορεί να συνδυάζεται με τραυματισμό του προσωπικού νεύρου.
Ωτόρροια ή ρινόρροια, οι οποίες επίσης σχετίζονται
με κάταγμα βάσεως κρανίου.
Σε βρέφη η τάση της πρόσθιας πηγής συνδυάζεται με
αυξημένη ενδοκράνια πίεση.
Από το ιστορικό του ασθενούς σημασία έχει να λη-

n
n

Πίνακας 3

£åôéëÜ

Ενδείξεις απλής ακτινογραφίας
κρανίου (σχετικές)

1

Πτώση από σημαντικό ύψος

2

Πτώση σε σκληρή επιφάνεια

3

Τεταμένη πρόσθια πηγή

4

Υποψία κακοποίησης

5

Μέτρια ή βαριά ΚΕΚ απουσία
αξονικού τομογράφου

φθούν πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό της κάκωσης, καθώς και για την παρουσία συμπτωμάτων όπως
απώλεια συνείδησης και για πόσο χρόνο, περιτραυματικής αμνησίας και σπασμών.
Τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης, σε συνδυασμό με
τον μηχανισμό της κάκωσης και τυχόν μετατραυματική
συμπτωματολογία, καθορίζουν την ανάγκη ή μη διενέργειας απεικονιστικών εξετάσεων στους ασθενείς με ήπια
κάκωση κεφαλής (δες ήπιες ΚΕΚ παραπάνω). Αντίθετα,
αξονοτομογραφικός έλεγχος απαιτείται σε όλους τους
ασθενείς με GCS <13. Παρατίθεται ένας αλγόριθμος κλινικής αντιμετώπισης (πίνακας 2). Πριν από τη διενέργεια
ακτινολογικών εξετάσεων, όπως απλές ακτινογραφίες
κρανίου (πίνακας 3), αξονική τομογραφία ή μαγνητική
τομογραφία στα παιδιά, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το
γενικά χαμηλό ποσοστό θετικών ευρημάτων, την έκθεση
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στην ακτινοβολία, την ανάγκη χορήγησης καταστολής
και το κόστος.

Πρόγνωση
Γενικά, η πρόγνωση έπειτα από ΚΕΚ είναι καλύτερη στα
παιδιά από ό,τι στους ενήλικες. Εξαίρεση είναι οι μικρές
ηλικίες (<2 ετών ή για άλλους <4 ετών) και οι κακώσεις
συνεπεία κακοποίησης. Ιδιαίτερα ύστερα από βαριές

ΚΕΚ, διάφορες διαταραχές μπορεί να παρατηρηθούν και
αφορούν στη συγκέντρωση, στη μνήμη, στη γλωσσική
λειτουργία, στην ακαδημαϊκή επιτυχία και στη συμπεριφορά. Μετατραυματική υδροκεφαλία ή επιληψία μπορεί
να επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, γι᾽
αυτό σε παιδιά με προηγούμενη ΚΕΚ, τα οποία εμφανίζουν στασιμότητα στην ανάπτυξή τους, πρέπει πάντα να
αποκλείεται η υδροκεφαλία.

Abstract
Charalambides C, Tsitouras V, Sgouros S. Head injury in children. Iatrika Analekta 2011, 3:487-492
Trauma is the leading cause of death and disability in children and the majority of cases involve also head trauma
which adversely affects the outcome. The immaturity of a child᾽s brain renders it more susceptible to injury and,
consequently, long-term cognitive and motor sequelae may be significant even in children with mild or moderate
head injuries. This short review of head injury in children discusses the different mechanisms and types of injury
seen in children with special emphasis in mild head injuries, which are the most frequent, as well as initial
assessment and management issues.
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Ως γνωστόν, οι συγγενείς καρδιοπάθειες εμφανίζονται
στο 0,8% - 1% του πληθυσμού. Επίκτητη καρδιοπάθεια
μπορούν να εμφανίσουν και παιδιά που δεν γεννήθηκαν
με κάποια συγγενή ανωμαλία, αλλά υπέστησαν προσβολή του καρδιακού μυός από ιογενείς ή άλλες αιτίες, ή
μετά την εμφάνιση αιμοδυναμικά σημαντικής καρδιακής
αρρυθμίας.
Ενώ στην πλειονότητά τους οι καρδιολογικές νόσοι
παίδων μπορούν να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν
σε μη επείγουσα βάση, δεν είναι λίγα τα περιστατικά που
χρήζουν άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης. Στο παρόν άρθρο, κατηγοριοποιούνται τα περιστατικά αυτά και
δίνονται σαφείς οδηγίες για τη διάγνωση και την άμεση
αντιμετώπιση από τον μη ειδικό ιατρό.

Α. Διάγνωση αμέσως μετά τη γέννηση
Η ολοένα αυξανόμενη συχνότητα της προγεννητικής διάγνωσης στις μέρες μας έχει ως αποτέλεσμα την προγραμματισμένη γέννηση του καρδιοπαθούς νεογνού σε ειδικά
κέντρα με αποδεδειγμένα καλύτερα αποτελέσματα για
την πρόγνωσή τους. Παρά ταύτα, συχνά γεννιούνται νεογνά τα οποία δεν έχουν διαγνωστεί προγεννητικά και
χρειάζονται άμεση διερεύνηση και αντιμετώπιση.
1. Κυανωτικά νεογνά
Οι κυανωτικές καρδιοπάθειες εμφανίζονται τις πρώτες
ώρες και ημέρες μετά τη γέννηση και στην πλειονότητά
τους χρήζουν διατήρησης της παραμονής βατού βοταλλείου πόρου για υποβοήθηση της πνευμονικής κυκλοφορίας. Αυτά τα νεογνά μπορεί να πάσχουν από ατρησία της
πνευμονικής βαλβίδας, από σοβαρή μορφή τετραλογίας
Fallot, μετάθεση των μεγάλων αγγείων κ.λπ. Σημαντικό για τον μη ειδικό ιατρό είναι όχι τόσο να θέσει την
επακριβή διάγνωση, αλλά να αναγνωρίσει την ανάγκη
έναρξης διαλύματος προσταγλανδίνης για την υποβοήθηση της πνευμονικής κυκλοφορίας ή την κατάλληλη
μίξη φλεβικού και αρτηριακού αίματος. Το τεστ υπεροξίας με λήψη αερίων αίματος προ και μετά τη χορήγηση
οξυγόνου είναι ο απλούστερος και πιο αξιόπιστος τρόπος

διάγνωσης κυανωτικής καρδιοπάθειας και διαφοροδιάγνωσής της από νόσους αναπνευστικής αιτιολογίας. Το
διάλυμα προσταγλανδίνης χορηγείται σε δόση 3 - 10 ng/
kg/min σε νεογνά τα οποία αναπνέουν μόνα τους, ενώ
μπορεί να αυξηθεί σε δόσεις 15 - 20 ng/kg/min, με την
πιθανότητα όμως εμφάνισης άπνοιας στις υψηλότερες
δόσεις, που καθιστά απαραίτητη τη διασωλήνωση.
Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες νόσους, όπου
η διάνοιξη ή η παραμονή του βοταλλείου είναι κρίσιμης σημασίας για την οξυγόνωση του νεογνού, η ολική
ανώμαλη εκβολή των πνευμονικών φλεβών (TAPVD)
αποτελεί τη μόνη κυανωτική νόσο όπου η χορήγηση
διαλύματος προσταγλανδίνης μπορεί ίσως να επιβαρύνει την αιμοδυναμική κατάσταση του νεογνού. Η διαφορική διάγνωση βασίζεται κυρίως στην ακτινογραφία
θώρακος, η οποία σε ασθενείς με TAPVD καταδεικνύει
έντονη πνευμονική συμφόρηση, η οποία οφείλεται σε
απόφραξη της ροής των πνευμονικών φλεβών. Η ολική ανώμαλη εκβολή των πνευμονικών φλεβών παρουσιάζεται
με έντονη ταχύπνοια, κυάνωση και εικόνα κυκλοφορικής
καταπληξίας και είναι η μόνη συγγενής καρδιοπάθεια
που χρήζει επείγουσας χειρουργικής διόρθωσης.
2. Μη κυανωτικά νεογνά
Η δεύτερη ομάδα που χρειάζεται επείγουσα αντιμετώπιση είναι νεογνά με ανατομική υποπλασία των αριστερών κοιλοτήτων ή/και της αορτής. Σε αυτές τις παθήσεις
συγκαταλέγονται το σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής
κοιλίας, η σοβαρή υποπλασία ή διακοπή του αορτικού
τόξου και η σοβαρή εντοπισμένη στένωση του ισθμού
της αορτής. Τα νεογνά αυτά έχουν ανάγκη τη διατήρηση
της βατότητας του βοταλλείου πόρου, με τη χρήση διαλύματος προσταγλανδίνης σε δόσεις όπως αναφέρεται ανωτέρω για υποβοήθηση της συστηματικής κυκλοφορίας.
Η δεξιοαριστερή ροή μέσω του βοταλλείου για διατήρηση της ροής μετά το σημείο της αγγειακής στένωσης μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένες τιμές κορεσμού
στα κάτω άκρα και σύγχυσης της νόσου με κυανωτική
καρδιοπάθεια. Ως εκ τούτου, σε όλες τις περιπτώσεις
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όπου υπάρχει υποψία καρδιοπάθειας είναι σημαντικό
ο κορεσμός οξυγόνου να μετράται στο δεξί άνω άκρο
(pre-ductal saturation), ούτως ώστε να παρακολουθείται
η οξυγόνωση του εγκεφάλου.

Β. Επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά
πέραν της περιγεννητικής περιόδου
1. Κυανωτικές κρίσεις
Μια πολύ επείγουσα κατάσταση είναι οι κυανωτικές
κρίσεις που εκδηλώνονται χαρακτηριστικά σε βρέφη με
τετραλογία του Fallot και οφείλονται σε σπασμό του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας, με αποτέλεσμα την πολύ
χαμηλή πνευμονική αιμάτωση και την έντονη κυάνωση
λόγω δεξιοαριστερής διαφυγής μέσω της μεσοκοιλιακής
επικοινωνίας. Το βρέφος αρχικά κλαίει έντονα, γίνεται
έντονα κυανωτικό και κατόπιν πέφτει σε λήθαργο. Συνήθως συνέρχεται αυτόματα, αλλά ενίοτε η κυάνωση
μπορεί να είναι τόσο βαριά που να οδηγήσει σε εγκεφαλική βλάβη ή σπάνια στον θάνατο. Η αντιμετώπιση είναι
επείγουσα και συνίσταται στα ακόλουθα μέτρα:
Χορήγηση οξυγόνου.
Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.
Ενδοφλέβια χορήγηση προπρανολόλης (0,1 - 0,2 mg/
kg).
Ενδοφλέβια χορήγηση μορφίνης (0,1 - 0,2 mg/kg).
Ενδοφλέβια χορήγηση διττανθρακικών για διόρθωση
της μεταβολικής οξέωσης.
Σε περίπτωση όπου τα ανωτέρω δεν επαρκούν, συνιστώνται διασωλήνωση και χορήγηση γενικής αναισθησίας. Σπάνια είναι αναγκαία η επείγουσα χειρουργική
αντιμετώπιση με τοποθέτηση αορτοπνευμονικής παράκαμψης (shunt).
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2. Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια
Μπορεί να είναι διαφορετικής αιτιολογίας, κυρίως εξαιτίας σημαντικών αριστεροδεξιών διαφυγών, αλλά συχνά
και λόγω κάποιας μυοκαρδιοπάθειας - μυοκαρδίτιδας.
α. Αριστεροδεξιές διαφυγές: Το νεογνό αμέσως μετά
τη γέννηση έχει υψηλές πνευμονικές αντιστάσεις (πνευμονική υπέρταση). Αυτές πέφτουν προοδευτικά μέχρι περίπου την ηλικία των έξι εβδομάδων ζωής. Αριστεροδεξιές διαφυγές σημαντικού βαθμού (όπως μεσοκοιλιακή
επικοινωνία, αορτοπνευμονικό παράθυρο, κοινός αρτηριακός κορμός) δύνανται να εκδηλωθούν σε ηλικία 2 - 8
εβδομάδων με καρδιακή ανεπάρκεια εξαιτίας πνευμονι-
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κής πληθώρας. Το νεογνό εμφανίζει έντονη ταχύπνοια,
δυσκολία στη σίτιση, εφίδρωση και πιθανόν αποκορεσμό
λόγω πνευμονικού οιδήματος και φτωχής ανταλλαγής αερίων. Η ανωτέρω κατάσταση μπορεί να οδηγήσει ακόμα
και σε ανάγκη διασωλήνωσης και εισαγωγής σε μονάδα
εντατικής θεραπείας. Η αντιμετώπιση γίνεται κυρίως με
χορήγηση διουρητικών και, πιο σπάνια, αναστολέων του
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (π.χ. καπτοπρίλη) και ινότροπων φαρμάκων (δακτυλίτιδα από το
στόμα και σπάνια ενδοφλέβια ινότροπα, όπως δοβουταμίνη ή μιλρινόνη) πριν από τη χειρουργική διόρθωση.
β. Μυοκαρδίτιδα: Η προσβολή του καρδιακού μυός
από ιογενείς κυρίως λοιμώξεις (enterovirus, coxackie,
adenovirus, parvovirus κ.ά.) μπορεί να οδηγήσει σε
οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Στο ιστορικό αναφέρεται
ιογενής εμπύρετη νόσος προ ημερών ή ακόμα και εβδομάδων. Η συχνότερη ηλικία εμφάνισης μυοκαρδίτιδας
είναι μεταξύ 3 και 18 μηνών. Το νεογνό παρουσιάζει
εικόνα βαρέως πάσχοντος, με ταχύπνοια και ταχυκαρδία,
με καλπαστικό ρυθμό. H καρδιακή ώση μπορεί να είναι
μειωμένη και οι καρδιακοί τόνοι ασθενείς. Η ακτινογραφία θώρακος δείχνει σημαντική καρδιομεγαλία. Η άμεση
αντιμετώπιση συνίσταται σε χορήγηση διουρητικών φαρμάκων ενδοφλεβίως, ενώ μπορεί να καταστεί απαραίτητη
η εισαγωγή του βρέφους σε εντατική μονάδα θεραπείας
για τη διασφάλιση καλής οξυγόνωσης και τη χορήγηση
ινότροπων φαρμάκων. Συχνά είναι απαραίτητος ο μηχανικός αερισμός του βρέφους, εξαιτίας είτε πνευμονικού
οιδήματος είτε συμπίεσης του αριστερού βρόγχου από
τη διάταση του αριστερού κόλπου και ολικής έλλειψης
αερισμού του αριστερού πνεύμονα. Καταστολή του ασθενούς και ενδοφλέβια ινότροπα φάρμακα είναι απαραίτητα μέτρα κατά τις πρώτες ημέρες βαρέως πασχόντων
βρεφών. Ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρινών μπορεί
να χρησιμοποιηθεί εμπειρικά. Σε πολύ βαριές περιπτώσεις ίσως είναι αναγκαία ακόμη και η μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας και των πνευμόνων με το σύστημα
ECMO (extracorporeal membrane oxygenation). Συχνά
σε κεραυνοβόλες μορφές μυοκαρδίτιδας παρατηρείται
εντυπωσιακή βελτίωση ή ακόμη και ίαση αν ο ασθενής
επιβιώσει της οξείας φάσεως, με την κατάλληλη φυσικά
υποστήριξη.
γ. Μυοκαρδιοπάθειες: Εμφανίζονται με παρόμοια
κλινική εικόνα με τις μυοκαρδίτιδες, αλλά συνήθως
με όχι τόσο οξεία εκδήλωση. Τις περισσότερες φορές
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είναι αγνώστου αιτιολογίας. Στη βρεφική περίοδο περισσότερο συχνές είναι οι διατατικές μυοκαρδιοπάθειες,
ενώ λιγότερο συχνές είναι οι περιοριστικού τύπου ή μη
συμπαγούς μυοκαρδίου μυοκαρδιοπάθειες. Μεταβολικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε, προς
αποκλεισμό μυοκαρδιοπάθειας μεταβολικής αιτιολογίας.
Δυστυχώς, το ένα τρίτο των παιδιών πεθαίνει ή χρήζει
μεταμόσχευσης περίπου έναν χρόνο μετά τη διάγνωση.
3. Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια
Πολύ πιο σπάνια, νεογνά και παιδιά παρουσιάζουν δεξιά
καρδιακή ανεπάρκεια. Συχνότερα αίτια είναι οι αρτηριοφλεβώδεις αγγειακές δυσπλασίες (AV malformations) ή
πολύ μεγάλες μεσοκολπικές επικοινωνίες, συχνά συνυπάρχουσες με σοβαρή ανεπάρκεια τριγλώχινος ή ανωμαλία Ebstein. Η άμεση αγωγή συνίσταται στη χορήγηση
διουρητικών φαρμάκων και στην άρση του αιτίου που
προκάλεσε τη δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια.
4. Καρδιακές αρρυθμίες
Οι σοβαρότερες καρδιακές αρρυθμίες στα παιδιά είναι
οι υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες της νεογνικής ηλικίας και
οφείλονται κυρίως σε παραπληρωματικά δεμάτια ή σε έκτοπη κολπική εστία. Η επιμένουσα ταχυκαρδία άνω των
220 σφίγξεων/λεπτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη
συσταλτικότητα του μυοκαρδίου, σε πτώση της καρδιακής παροχής και σε κυκλοφορική καταπληξία.
Το νεογνό ή βρέφος παρουσιάζει ιστορικό φτωχής
λήψης τροφής, είναι ωχρό, με έντονη ταχύπνοια και εφίδρωση. Άμεση ανάταξη με χορήγηση αδενοσίνης σε
δόσεις 100 - 400 mcg/kg είναι απαραίτητη. Επειδή η
αδενοσίνη διασπάται ταχέως από τα ερυθρά αιμοσφαίρια, πρέπει να χορηγείται γρήγορα μέσω μεγάλης φλέβας
(κυρίως στο αντιβράχιο) ή στο χέρι και να ακολουθείται από 5 - 10 ml φυσιολογικού ορού. Ενίοτε, όταν το
νεογνό παρουσιάζει εικόνα κυκλοφορικής καταπληξίας,
που δεν ανατάσσεται με φαρμακευτική αγωγή, καθίσταται απαραίτητη η ηλεκτρική ανάταξη. Οι υπερκοιλιακές
ταχυκαρδίες που εμφανίζονται τον πρώτο χρόνο ζωής
έχουν υψηλές πιθανότητες αυτόματης ίασης. Ταχυκαρδίες εμφανιζόμενες άνω του έτους δεν είναι συνήθως
επικίνδυνες και επί εμμονής τους δύνανται να καταλυ-

θούν στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Μια πιο σπάνια επείγουσα αρρυθμιολογική κατάσταση είναι οι κοιλιακές
ταχυκαρδίες, που μπορεί να οφείλονται σε γενετικές
καταστάσεις, όπως το σύνδρομο μακρού QT (Long QT
syndrome), ή σε μυοκαρδιοπάθειες (υπερτροφική, διατατική, αρρυθμιογόνος δυσπλασία δεξιάς κοιλίας κ.ά.) και
σπάνια σε μυοκαρδίτιδα. Η αντιμετώπιση των κοιλιακών
αρρυθμιών περιλαμβάνει τα εξής:
Σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς με κοιλιακή ταχυκαρδία ή μαρμαρυγή πρέπει να γίνει αμέσως ασύγχρονη
ηλεκτρική ανάταξη.
Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί ενδοφλέβια χορήγηση αντιαρρυθμικών, όπως ξυλοκαΐνης ή
αμιοδαρόνης.
Σε περιπτώσεις torsade des pointes (όπως στο σύνδρομο μακρού QT) μπορεί να βοηθήσουν η ενδοφλέβια
χορήγηση μαγνησίου και η βηματοδότηση.

n
n
n

5. Επείγουσες καταστάσεις σε καρδιοπαθή παιδιά
ύστερα από χειρουργική επέμβαση
Το πιο συχνό επείγον περιστατικό ύστερα από χειρουργική επέμβαση σε καρδιοπαθές παιδί είναι η οξεία απόφραξη αορτοπνευμονικής αναστόμωσης. Η αναστόμωση
αυτή τοποθετείται σε νεογνά που έχουν ανάγκη εναλλακτικής υποστήριξης της πνευμονικής κυκλοφορίας λόγω
π.χ. ατρησίας ή σοβαρής στένωσης της πνευμονικής βαλβίδας. Συχνά αναφέρεται ιστορικό εμέτων ή διάρροιας με
φτωχή λήψη υγρών, που οδηγεί σε αφυδάτωση και θρόμβωση της αορτοπνευμονικής παράκαμψης. Ο κορεσμός
του νεογνού είναι ασυνήθιστα χαμηλός σε επίπεδα <70%.
Η ενυδάτωση και η χορήγηση διαλύματος ενδοφλέβιας
ηπαρίνης είναι κρίσιμα θεραπευτικά βήματα μέχρι να
πραγματοποιηθεί διαδερμική ή χειρουργική παρέμβαση
προς διάνοιξη της αποφραγμένης παράκαμψης.
Άλλες επείγουσες μετεγχειρητικές καταστάσεις είναι
οι καρδιακές αρρυθμίες (κολπικός πτερυγισμός, κοιλιακή ταχυκαρδία), οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν
φαρμακευτικά ή εν ανάγκη με ηλεκτρική ανάταξη, και
η περικαρδιακή συλλογή, που μπορεί να οδηγήσει σε
επιπωματισμό (tamponade) και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης με παρακέντηση του περικαρδίου και χορήγηση
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.
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Abstract
Tzifa A, Papagiannis I. Acute paediatric cardiology case management. Iatrika Analekta 2011,
3:493-496
Congenital heart disease occurs in approximately 0.8% - 1% of the total newborn population. It is grouped in
cyanotic (low oxygen saturation) and non-cyanotic heart disease. Newborn babies and infants with cyanotic heart
disease (such as transposition of the great arteries, tetralogy of Fallot and pulmonary atresia) need to be managed
urgently at a specialised center, where exact diagnosis can be made, followed by treatment of their cardiac defect.
Specialised care in a neonatal intensive care or a dedicated cardiac intensive care unit is of vital importance for the
management of the cyanotic infant, who may need to be placed on prostaglandin infusion prior to transcatheter
or surgical management. Non-cyanotic heart disease (such as ventricular septal defects or severe semilunar valve
stenosis) usually present between 3 and 6 weeks when pulmonary vascular resistance drops. A proportion of those
will be managed with medical therapy only, whereas others will continue on medical therapy until their defect
is corrected. Valvar stenoses, such as pulmonary or aortic stenosis usually are managed with balloon dilation. A
smaller number of neonates and children present acutely with arrhythmias, such as supraventricular or ventricular
tachycardia, which can be life threatening in the first few months of life, hence specialised management in a
dedicated center is of paramount importance. Lastly, children can present acutely with heart failure of non-structural
origin such as in the case of myocarditis or cardiomyopathy. In this article we discuss in detail the above entities
and provide management guidelines for the majority of the acute paediatric cardiology cases that one will come
across in their every day practice.
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Στη μέχρι τώρα πορεία μου στην ιατρική δεν συνάντησα
κάποιον που να μην προτιμούσε να αντιμετωπίσει έναν
προγραμματισμένο διαγνωσμένο ασθενή από ένα επείγον
και απρόβλεπτο περιστατικό. Κάθε ειδικός θα ήθελε να
ξέρει τον τόπο και τον χρόνο όπου θα αντιμετωπίσει ένα
απρόοπτο ιατρικό συμβάν. Ο καρδιολόγος θα ήθελε να
ξέρει πότε ο ασθενής του θα κάνει ισχαιμικό επεισόδιο,
όπως ο χειρουργός τη διάτρηση στομάχου και ο παιδίατρος
την οξεία αναπνευστική δυσχέρεια. Η εξέλιξη της προγεννητικής διάγνωσης τα τελευταία χρόνια ήταν εκρηκτική.
Την ώθηση έδωσε η διαπίστωση των νεογνολόγων, των
παιδοχειρουργών και των μαιευτήρων ότι αντιμετώπιζαν
παθήσεις μετά τη γέννηση, τις οποίες όμως θα ήταν καλό
να γνώριζαν από πριν. Όταν κάτι το γνωρίζεις καλά, το
απομυθοποιείς. Όλη αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην απομυθοποίηση του εμβρύου και μόνο τότε μπορέσαμε να
αντιληφθούμε το έμβρυο ως ασθενή. Από το homunculus
των Ρωμαίων και τον σπόρο του Δαρβίνου καταφέραμε να
γνωρίζουμε, με την ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας και
του προγεννητικού ελέγχου, τα βασικά βήματα όλης της
ενδομήτριας περιόδου, από τη στιγμή της γονιμοποίησης
μέχρι τη γέννηση, κατανοώντας την οργανογένεση. Αποτέλεσμα ήταν η έγκαιρη διάγνωση των συγγενών ανωμαλιών
και επιτακτική η χάραξη προγεννητικής και περιγεννητικής στρατηγικής για την αντιμετώπισή τους.

Διαγνωστικά μέσα
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το 3% των γεννημένων ζώντων νεογνών παρουσιάζει συγγενείς ανωμαλίες
και το 1% θα απεβίωνε χωρίς χειρουργική παρέμβαση. Με
δεδομένο ότι η ολοκλήρωση της οργανογένεσης έχει συντελεστεί μέχρι το τέλος της 12ης εβδομάδας της κύησης,
η εντόπιση των συγγενών ανωμαλιών αναμένεται, σύμφωνα με νεότερες έρευνες, ήδη από τη 14η εβδομάδα, αλλά
αυτές τεκμηριώνονται μόνο μετά τη 18η - 20ή εβδομάδα
της κύησης. Σε αυτό βοήθησαν σημαντικά η ευρεία χρήση
και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του προγεννητικού
υπερηχογραφήματος. Τα ποσοστά ακρίβειας του προγεννητικού υπερηχογραφήματος είναι εντυπωσιακά για τα
περισσότερα συστήματα. Έτσι, για το κεντρικό νευρικό

σύστημα είναι 96% - 100%, για το ερειστικό 80% - 94%,
για το γαστρεντερικό 60% - 92% και για το ουροποιογεννητικό 50% - 100%. Βέβαια, το προγεννητικό υπερηχογράφημα είναι μία δυναμική εξέταση η οποία είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητα του ιατρού που
την εκτελεί να αναγνωρίζει, ή να πιθανολογεί, ή να αποκλείει τις συγγενείς ανωμαλίες. Έτσι, ο παιδοχειρουργός
συνεκτιμώντας την κλινική εικόνα βγαίνει από διαγνωστικά αδιέξοδα. Βασικά όπλα στην προγεννητική διάγνωση
είναι, εκτός από το υπερηχογράφημα, η αμνιοκέντηση, η
λήψη χορειακών λαχνών, η μαγνητική τομογραφία καθώς
και οι βιοχημικές, ενζυματικές και γενετικές αναλύσεις με
διαδερμική λήψη αίματος από την ομφαλική φλέβα και
των εμβρυϊκών κυττάρων της κυκλοφορίας της μητέρας.
Η μαγνητική τομογραφία είναι μία ασφαλής διαγνωστική
μέθοδος για το 2ο - 3ο τρίμηνο της κύησης, χωρίς γνωστούς κινδύνους για το έμβρυο. Κατά καιρούς τέθηκαν
ερωτήματα όσον αφορά στην αύξηση της θερμοκρασίας
των εμβρυϊκών δομών από τη μαγνητική ακτινοβολία και
στην πρόκληση ακουστικών βλαβών στο έμβρυο, χωρίς
όμως αυτές να τεκμηριωθούν από κλινικά ή πειραματικά
αποτελέσματα. Παρ᾽ όλα αυτά, είναι καλύτερα να αποφεύγεται κατά το 1ο τρίμηνο και να γίνεται μόνο για διαγνωστικούς λόγους της μητέρας. Η αμνιοκέντηση είναι μία
διαγνωστική μέθοδος χαμηλού κινδύνου, που γίνεται κατά
τη 15η - 16η εβδομάδα και δίνει πληροφορίες οι οποίες
έχουν σχέση με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, βιοχημικές και
ενζυματικές αναλύσεις και με τη δημιουργία καρυότυπου.
Η λήψη χορειακών λαχνών μπορεί να γίνει λίγο νωρίτερα
(10η - 14η εβδομάδα) για να ταυτοποιηθεί ο καρυότυπος
και να γίνει ενζυματική και γενετική μελέτη.

Καθορισμός περιγεννητικής στρατηγικής
Η αιτιολογία των συγγενών ανωμαλιών συνάγεται μόνο
από στατιστικά δεδομένα. Έχουν ενοχοποιηθεί κατά 20%
οι γενετικοί και κατά 10% οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, ενώ σε ποσοστό 70% η αιτιολογία είναι άγνωστη.
Είναι εύλογο ότι οφείλουμε να βρούμε τον τρόπο ώστε
να τις αντιμετωπίσουμε ανεξάρτητα από αδιευκρίνιστες
αιτιολογίες. Βασικός παράγων για να χαραχθεί μία ενιαία
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Εικ. 1. Προτεινόμενη σύνθεση συμβουλευτικής επιστημονικής ομάδας.

στρατηγική στην αντιμετώπιση των χειρουργικών συγγενών ανωμαλιών είναι η ύπαρξη συμβουλευτικής επιστημονικής ομάδας (ΣΕΟ) (εικόνα 1), που θα αποτελείται από
τον θεράποντα μαιευτήρα, τον υπερηχογραφιστή, έναν
ψυχολόγο, έναν γενετιστή, έναν νεογνολόγο και έναν παιδοχειρουργό, καθώς και, κατά περίπτωση, έναν χειρουργό
íåôáæïòÀ îåïçîïà åðéâÝöóè 75,9%
άλλης ειδικότητας εάν η ανωμαλία αφορά σε αντίστοιχο
σύστημα. Τα κύρια ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι, πρώτον, η συνέχιση ή όχι της κύησης και,
δεύτερον, ο προγραμματισμός του τόπου, του χρόνου και
του τρόπου του τοκετού. Όταν εντοπιστεί μία συγγενής
ανωμαλία στο έμβρυο, η ΣΕΟ πρέπει να το αντιμετωπίσει
ως ασθενές. Ο ρόλος του υπερηχολόγου και του γενετιστή
είναι η σαφής διάγνωση μετά την ÇεξέτασηÈ του εμβρύου,
ο νεογνολόγος και ο παιδοχειρουργός συντονίζουν μαζί
με τον μαιευτήρα την εξέλιξη και τις παρεμβάσεις στην
εγκυμοσύνη και ο ψυχολόγος υποστηρίζει τους γονείς,

2.
Εικ. 2. Κυστικό ύγρωμα τραχήλου.

498

ώστε να αντιμετωπίσουν όσον το δυνατόν καλύτερα την
κατάσταση. Έχει διαπιστωθεί ότι πολλά ζευγάρια χωρίζουν
(διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό)
έπειτα από εγκυμοσύνη νεογνού με συγγενή ανωμαλία,
γιατί υποσυνείδητα θεωρούν ότι η σχέση τους οδήγησε σε
αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις, από
íåôáæïòÀ åçëàïù åðéâÝöóè 90,5%
όλη την ομάδα, εάν τέτοια προβλήματα θα εμφανίσουν
και άλλες εγκυμοσύνες ή εάν υπάρχει τρόπος αυτό να
είναι γνωστό σε αρχικά στάδια της κύησης. Επίσης, αυτές
οι οικογένειες πρέπει να υποστηριχτούν για μια χαμένη
εγκυμοσύνη ή για το γεγονός ότι θα βρεθούν μπροστά σε
νέες χειρουργικές επεμβάσεις. Προσοχή πρέπει να δοθεί
και στον εντοπισμό ή στην πιθανότητα ύπαρξης συνυπαρχουσών ανωμαλιών και να διευκρινιστεί αν η ανωμαλία
είναι μονήρης ή είναι μέρος ενός συνδρόμου. Εάν το έμβρυο έχει μία ανωμαλία το ποσοστό χρωμοσωμικών ανωμαλιών είναι 10%, ενώ στα έμβρυα με δύο ή περισσότερες
ανωμαλίες είναι 30%. Σε ένα λεπτομερές ιστορικό πρέπει
να διευκρινίζονται η πιθανότητα λήψης φαρμακευτικών
ουσιών, μεταβολικές διαταραχές της μητέρας, επιπλοκές
της εγκυμοσύνης, προηγούμενες εγκυμοσύνες και η έκβασή τους, καθώς και κάθε οικογενειακό ιστορικό συγγενών
ανωμαλιών και γενετικών δυσλειτουργιών, εμβαθύνοντας
το κάθε μέλος της ΣΕΟ στον δικό του τομέα. Όπως, για
παράδειγμα, στην τρισωμία 21 θα πρέπει να διερευνηθεί
η πιθανότητα ατρησίας δωδεκαδακτύλου και το αντίθετο, ή ο εντοπισμός ενός κυστικού υγρώματος (εικόνα 2)
θα θέσει την υποψία μονοσωμίας Χ. Ορισμένες δομικές
ανωμαλίες, όπως η γαστρόσχιση, οφείλονται σε αγγειακές βλάβες και παράγοντες που θα μπορούσαν να τις
προκαλέσουν είναι το κάπνισμα και η νεαρή ηλικία της
μητέρας. Σε αντίθεση, ο εξόμφαλος είναι συνδυασμένος
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Πίνακας 1

ΑΙΤΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

Πίνακας 2

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

Ανεγκεφαλία, υδρανεγκεφαλία, ολοπροσεγκεφαλία

Ευμεγέθης εξόμφαλος

Σοβαρές χρωμοσωμικές ανωμαλίες (τρισωμία 13)

Σοβαρός υδροκέφαλος

Αγενεσία νεφρών άμφω

Μεγάλη μηνιγγοκήλη

Σοβαρά μεταβολικά νοσήματα (Tay-Sachs)

Ευμεγέθης μάζα κοιλίας

Θανατηφόρες οστικές δυσπλασίες

Μεγάλο ιεροκοκκυγικό τεράτωμα

με ανευπλοϊδία σε ποσοστό 40% και μέρος του συνδρόμου Beckwith-Wiedemann σε ποσοστό 22%. Συγκεντρώνοντας όλες τις πληροφορίες θα πρέπει να αποφασιστεί
ποια άλλη διαγνωστική μέθοδος χρειάζεται ώστε να ταυτοποιηθεί πλήρως η ανωμαλία και να καθοδηγηθούν οι
θεράποντες και οι γονείς που έχουν να αντιμετωπίσουν
το πρόβλημα.

Τρόπος - χρόνος - τόπος
Μέχρι πρόσφατα, το βασικό ερώτημα σε μια κύηση με
συγγενή χειρουργική ανωμαλία ήταν η συνέχιση ή η διακοπή της. Όμως, σήμερα τίθεται και το ερώτημα του τρόπου, του χρόνου και του τόπου που θα πραγματοποιηθεί
ο τοκετός. Είναι βασικό ότι οι αιτίες διακοπής της εγκυμοσύνης είναι σαφώς καθορισμένες από ιατρική άποψη
(πίνακας 1).
Στους πίνακες 2, 3, 4 καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και ο τόπος του τοκετού. Σε ορισμένες ανωμαλίες
ενδείκνυται ο τοκετός με καισαρική τομή, είτε λόγω της
δυστοκίας που προκαλεί η πάθηση είτε γιατί το πάσχον
νεογέννητο ωφελείται από μια άμεση χειρουργική αντιμετώπιση, όπως σε έναν ραγέντα εξόμφαλο ή σε μια ανοιχτή
μυελομηνιγγοκήλη. Ο λόγος για πρόωρο τοκετό είναι μοναδικός για κάθε πάθηση, αλλά απαντά στο ίδιο ερώτημα:
η συνέχιση της εγκυμοσύνης θα βλάψει το νεογνό; Ανωμαλίες που προκαλούν ισχαιμία πρέπει να διορθώνονται
όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όπως σε μια επικείμενη συστροφή εντέρου λόγω μορφώματος του εντέρου (εικόνα
Πίνακας 3

ΑΙΤΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

3) ή ανωμαλίας στροφής και καθήλωσης (εικόνα 4). Στη
γαστρόσχιση το τοίχωμα του εξωτερικευμένου εντέρου γίνεται παχύ και φλεγμονώδες, με αποτέλεσμα τη μειωμένη
κινητοποίησή του και λειτουργικότητά του. Τα ποσοστά
επιβίωσης είναι υπέρ της μεταφοράς του εμβρύου εκεί
που θα γίνει η επέμβαση (επιβίωση 90,5%) και όχι της
μεταφοράς του εύθραυστου νεογνού (επιβίωση 75,9%),
ιδιαίτερα αν πρόκειται για νεογνό πολύ χαμηλού βάρους
ή με ασυμβίβαστα με την εξωμήτριο ζωή χειρουργικά
προβλήματα (εικόνα 5). Ο σκεπτικισμός των γονέων και
του μαιευτήρα για την αλλαγή του τόπου τοκετού δεν θα
πρέπει να είναι η αιτία να μην αντιμετωπιστεί ο μικρός
ασθενής σε εξειδικευμένο κέντρο.

Συμπεράσματα
Η πορεία της περιγεννητικής αντιμετώπισης των χειρουργικών συγγενών ανωμαλιών θα πρέπει να ακολουθεί τα
πιο κάτω βήματα:
1. Όταν διαπιστώνεται μία εμβρυϊκή ανωμαλία δίνεται
έγκαιρα στους γονείς η δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένη ΣΕΟ.
2. Οι γονείς πρέπει να πληροφορηθούν ότι το προγεννητικό υπερηχογράφημα τη 18η έως την 20ή εβδομάδα κύησης αναγνωρίζει μείζονες δομικές ανωμαλίες σε ποσοστό
60% των περιπτώσεων.
Πίνακας 4

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΑ

Ατρησίες πεπτικού
Ειλεός από μηκώνιο
Εντερικές κύστεις και διπλασιασμοί

Μερικές αποφρακτικές παθήσεις του ουροποιητικού

Εξόμφαλος

Μερικοί υδροκέφαλοι

Μηνιγγοκήλη

Γαστρόσχιση ή ραγής εξόμφαλος

Ετερόπλευρη υδρονέφρωση

Εντερική ισχαιμία λόγω συστροφής

Κυστικό ύγρωμα

Μερικοί ύδρωπες

Μικρά ιεροκοκκυγικά τερατώματα

Μερικές καθυστερήσεις ανάπτυξης

Καλοήθεις κύστεις ωοθήκης, μεσεντερίου, χοληδόχου
κ.λπ.

Μερικές αρρυθμίες
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3.

4.

Εικ. 3. Κύστη μεσεντερίου.

Εικ. 4. Ανωμαλία στροφής του εντέρου.

άζεται σε περιπτώσεις όπου πιθανολογείται χρωμοσωμική
3. Όταν διαπιστώνεται ή πιθανολογείται μία δομική ανωνόσος.
μαλία πρέπει να γίνεται υπερηχογράφημα σε τριτοβάθμιο
7. Γονεϊκός και εμβρυϊκός αιματολογικός έλεγχος πιθανόν
κέντρο όσο το δυνατόν συντομότερα για να βελτιωθούν
ùðåòèøïçòáæéóôÜ÷
να απαιτούνται για να διευκρινιστούν διαγνωστικά ερωτήοι θεραπευτικές επιλογές.
ματα σε μονήρεις ή πολλές δομικές ανωμαλίες.
4. Σε προχωρημένες εγκυμοσύνες με εμβρυϊκές δομικές α8. Οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται σε ευχάριστο περινωμαλίες πρέπει να επαναλαμβάνεται το υπερηχογράφημα
îåïçîïìÞçï÷
øåéòïùòçÞ÷ ðáÝäöî
βάλλον και να διασφαλίζονται η εχεμύθεια και οι αρχές
όσο συχνά απαιτείται (εξαρτάται από τον τύπο της ανωμαλίπροσωπικών δεδομένων. Η αναφορά σε δομικές ανωμαας), σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί η εξέλιξήáçÛîîèôï÷
τους και
áóõåîÜ÷
λίες πρέπει να ακολουθείται από σαφείς απαντήσεις για
να διευκρινιστεί η ύπαρξη συνυπαρχουσών ανωμαλιών
που
την αντιμετώπισήíáéåùôÜòá÷
τους.
πιθανόν να επηρεάσουν
τις αποφάσεις της ΣΕΟ.
ãùøïìÞçï÷
9.
Οι
γονείς
πρέπει
να ενημερώνονται ότι μείζονες ή ε5. Όταν διαπιστωθεί δομική ανωμαλία στο υπερηχογράλάσσονες δομικές ανωμαλίες μπορεί να είναι μέρος ενός
φημα 2ου επιπέδου, πιθανόν να βοηθήσουν και άλλες
απεικονιστικές μέθοδοι, όπως το εμβρυϊκό υπερηχογράçåîåôéóôÜ÷γενετικού συνδρόμου, ανεξάρτητα από το εάν ο καρυότυπος είναι φυσιολογικός.
φημα καρδιάς, το γυναικολογικό 3-D υπερηχογράφημα,
10. Εάν χρειάζεται άμεση ή επείγουσα περιγεννητική αη ultrafast εμβρυϊκή MRI και επιλεκτικά ο ακτινολογικός
ντιμετώπιση του νεογνού για την αντιμετώπιση της ανωμαέλεγχος και η εμβρυϊκή CT scan.
λίας, τότε ο τοκετός είναι προτιμότερο να γίνει σε κέντρο
6. Ο απεικονιστικός έλεγχος των γονέων μπορεί να χρει-

íåôáæïòÀ îåïçîïà åðéâÝöóè 75,9%

íåôáæïòÀ åçëàïù åðéâÝöóè 90,5%

Εικ. 5. Συγκριτική επιβίωση νεογνών.

500

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 11 | Έτος 2011

Προγραμματισμένη επείγουσα περιγεννητική χειρουργική αντιμετώπιση

που έχει την κατάλληλη υποδομή.
11. Πρέπει να δίνονται στους γονείς οι πληροφορίες
για πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες και για το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί η ανωμαλία και σε επόμενες
εγκυμοσύνες.
12. Σε περίπτωση διακοπής της εγκυμοσύνης, γέννησης
νεκρού παιδιού ή θανάτου του νεογνού πρέπει να ενθαρρύνουμε την απόφαση νεκροψίας και παθολογοανατομικής εξέτασης για να πάρουμε το μέγιστο των πληροφορι-

ών σχετικά με την ανωμαλία.
Τα σημαντικότερα προβλήματα στην επιλογή της καλύτερης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των νεογνών
με συγγενείς χειρουργικές ανωμαλίες είναι η ακριβής
διάγνωση, η ύπαρξη συνυπαρχουσών ανωμαλιών και η
σοβαρότητά τους. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων
ειδικοτήτων και η βελτίωση των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων θα δώσουν τη δυνατότητα να κερδίζουμε κάθε αγέννητο ασθενή.

Abstract
Ypsiladis S. Scheduled urgent surgical treatment. Iatrika Analekta, 2011, 3:497-501
The antenatal diagnosis of the surgically correctable fetal anomalies has a considerable impact on the determination
of the trilogy site - time - mode of the treatment of thοse unborn patients. The consultation multidisciplinary team
(obstetrician, medical genetics, neonatologist, pediatric surgeon, radiologist and psychologist) must inform the
parents and determines the strategy of the perinatal management of the anomaly, choosing if the patient is safer to
born in a 3rd degree medical center, the mode of delivery and if there is a necessity of a premature partum. Now
days the evolution of the prenatal diagnosis, antenatal support and surgical methods with the collaboration of the
specialists team can maximize the survival rates and the quality of life of this patients.
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Διαβητική κετοξέωση στα παιδιά
Νικόλαος Κεφαλάς
Παιδίατρος - Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
kefalasn@yahoo.gr

Η διαβητική κετοξέωση είναι μία κατάσταση που προκύπτει
από απόλυτη ή σχετική έλλειψη της κυκλοφορούσας ινσουλίνης και από τη δράση των αυξημένων επιπέδων των αντισταθμιστικών ορμονών: κατεχολαμίνες, κορτιζόνη, γλυκαγόνη και αυξητική ορμόνη. Αυτός ο συνδυασμός προκαλεί
έντονη καταβολική κατάσταση: τεράστια απελευθέρωση
γλυκόζης από το ήπαρ και τους νεφρούς (μέσω γλυκογονόλυσης και γλυκονεογένεσης), επηρεασμένη χρήση της
γλυκόζης περιφερικά, με αποτέλεσμα υπεργλυκαιμία και υπερωσμωτικότητα, και αυξημένη λιπόλυση με κετογένεση,
προκαλώντας έτσι μεταβολική οξέωση. Αυτή η υπεργλυκαιμία, με τη σειρά της, προκαλεί οσμωτική διούρηση και απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών. Αν ο κύκλος δεν διακοπεί με
χορήγηση εξωγενούς ινσουλίνης, υγρών και ηλεκτρολυτών,
τότε μπορεί να επέλθει ακόμη και θάνατος.
Τα βιοχημικά κριτήρια για τη διάγνωση της διαβητικής
κετοξέωσης είναι: υπεργλυκαιμία (σάκχαρο αίματος >200
mg/dl), φλεβικό pH <7,3 ή διττανθρακικά <15 mmol/l,
κετοναιμία και κετονουρία. Η σοβαρότητα της διαβητικής
κετοξέωσης εξαρτάται από τον βαθμό της οξέωσης: μέτρια
με pH <7,3 ή διττανθρακικά <15 mmol/l, σοβαρή με pH
<7,2 ή διττανθρακικά <10 mmol/l, και πολύ σοβαρή με pH
<7,1 και διττανθρακικά <5 mmol/l. Οι κλινικές εκδηλώσεις
της διαβητικής κετοξέωσης είναι: αφυδάτωση, ταχεία βαθιά
αναπνοή (αναπνοή Kussmaul), ναυτία, έμετοι και κοιλιακό
άλγος, μιμούμενο άλγος οξείας κοιλίας, προοδευτικά επιδεινούμενο επίπεδο συνείδησης, αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια και μη ειδική άνοδος της αμυλάσης.

οδός, τοποθετούνται περιφερικοί φλεβοκαθετήρες, τόσο
για τη χορήγηση υγρών όσο και για την απρόσκοπτη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Ο τόπος φροντίδας του
ασθενούς με διαβητική κετοξέωση πρέπει να είναι μονάδα
με έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό στη φροντίδα ασθενών με διαβήτη. Επικεφαλής της φροντίδας πρέπει να είναι
παιδίατρος με ανάλογη πείρα. Παιδιά με σοβαρή διαβητική
κετοξέωση (μακρά διάρκεια συμπτωμάτων, επηρεασμένη
κυκλοφορία, επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης) ή αυτά
που έχουν αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού οιδήματος κατά
τη θεραπεία (π.χ. ηλικία μικρότερη των 5 ετών, ή σοβαρή οξέωση, ή υψηλή ουρία) θα πρέπει να νοσηλευτούν σε
μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κλινική και εργαστηριακή
παρακολούθηση της διαβητικής κετοξέωσης απαιτεί συνεχή πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργαστηριακών εξετάσεων και παρακολούθηση κλινικών ευρημάτων:
1. Ωριαία παρακολούθηση ζωτικών σημείων (καρδιακός
ρυθμός, αναπνευστική συχνότητα, αρτηριακή πίεση).
2. Ωριαία παρακολούθηση νευρολογικής κατάστασης για
πιθανή παρουσία συμπτωμάτων εγκεφαλικού οιδήματος
(πονοκέφαλος, ελάττωση καρδιακού ρυθμού, έμετοι, ανησυχία, αύξηση αρτηριακής πίεσης).
3. Ωριαία πρόσληψη και αποβολή υγρών.
4. Ωριαία μέτρηση σακχάρου αίματος από τριχοειδικό αίμα
από τον δάκτυλο.
5. Ηλεκτρολύτες, ουρία, κρεατινίνη και pH κάθε δύο ώρες
αρχικά.

Αντιμετώπιση της διαβητικής κετοξέωσης

Υγρά και ηλεκτρολύτες
και αρχές αναπλήρωσής τους

Μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης και πιθανώς της αιτίας, αν πρόκειται για γνωστό διαβητικό άτομο (π.χ. λοίμωξη), ο ασθενής ζυγίζεται και το βάρος του χρησιμοποιείται
για υπολογισμούς υγρών, ηλεκτρολυτών και φαρμάκων.
Λαμβάνονται δείγματα αίματος για μέτρηση γλυκόζης, ηλεκτρολυτών και διττανθρακικών, ουρίας, κρεατινίνης, pH,
καθώς και γενική αίματος, ασβέστιο, φώσφορος. Σε υπόνοια λοιμώξεως λαμβάνονται καλλιέργειες. Η διενέργεια
ηλεκτροκαρδιογραφήματος ίσως βοηθήσει στην εκτίμηση
των επιπέδων καλίου. Αφού ασφαλιστεί η αναπνευστική

Οι παρακάτω τύποι είναι χρήσιμοι στους διάφορους υπολογισμούς για την εκτίμηση και την αναπλήρωση ηλεκτρολυτών: Χάσμα Ανιόντων (ΧΑ) = Na - (Cl + HCO3) - φυσιολογικά
είναι 12 - 14 mmol/l. Στη διαβητική κετοξέωση το χάσμα
ανιόντων είναι 20 - 30 mmol/l. ΧΑ >35 mmol/l υποδηλώνει
συνυπάρχουσα γαλακτική οξέωση. Διορθωμένο Na = Μετρημένο Na + 2x [(συγκέντρωση γλυκόζης αιμ. -5,6) / 5,6]
mmol/l. Δραστική ωσμωτικότητα = (mOsm/kg) 2x (Na + K)
+ γλυκόζη αίματος (mmol/l). Οι ασθενείς με διαβητική κετοξέωση έχουν συνήθως έλλειμμα στο εξωκυττάριο υγρό της
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τάξης του 5% - 10%. Αιμοδυναμική αστάθεια και σοκ είναι
σπάνια στην παιδική διαβητική κετοξέωση. Ο κλινικός υπολογισμός της αφυδάτωσης είναι σχεδόν πάντα ανακριβής:
υπολογίζεται σε 5% - 7% στη μέτρια διαβητική κετοξέωση
και σε 7% - 10% στη σοβαρή. H δραστική ωσμωτικότητα
συχνά βρίσκεται στην κλίμακα των 300 - 350 mOsm/kg.
Αυξημένη ουρία και αιματοκρίτης μπορεί να είναι χρήσιμοι
δείκτες για την απώλεια εξωκυττάριου υγρού. Το Na είναι
ένας αναξιόπιστος δείκτης για το μέγεθος της αφυδάτωσης, για δύο λόγους: α) η γλυκόζη που βρίσκεται κυρίως
στο εξωκυττάριο υγρό προκαλεί ωσμωτική μετακίνηση ύδατος σε αυτό από τον ενδοκυττάριο χώρο, προκαλώντας
έτσι υπονατριαιμία, και β) το κλάσμα λιπιδίων στον ορό στη
διαβητική κετοξέωση έχει χαμηλή συγκέντρωση Na. Χρησιμοποιώντας τον τύπο υπολογισμού του διορθωμένου Na, θα
πρέπει να αυξάνει το Na καθώς η γλυκόζη θα ελαττώνεται.
Αν αυτό δεν συμβαίνει κατά τη θεραπεία, είναι κακό προγνωστικό σημείο με πιθανό επερχόμενο εγκεφαλικό οίδημα.
Οι στόχοι της αναπλήρωσης υγρών και ηλεκτρολυτών
πρέπει να είναι: αναπλήρωση του κυκλοφορούντος όγκου
υγρών, αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών, βελτίωση της νεφρικής κάθαρσης και χειρισμός της γλυκόζης και της οξόνης
από αυτά και αποφυγή εγκεφαλικού οιδήματος.
Δεν υπάρχει απόλυτη θεραπεία για τη διαβητική κετοξέωση. Η προτεινόμενη εδώ είναι αποτέλεσμα συνδιάσκεψης εμπειρογνωμόνων από την International Society for
Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), τη European
Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) και τη Lawson
Wilkins Pediatric Endocrine Society (LWPES). Σημασία έχουν τα εξής στοιχεία για τους υπολογισμούς μας:
Ενδοφλέβια ή υγρά από το στόμα που δόθηκαν σε άλλο
μέρος, πριν από την εισαγωγή του ασθενούς, πρέπει να
συνυπολογίζονται.
Για ασθενείς που έχουν σοβαρή απώλεια όγκου υγρών,
αλλά δεν είναι σε σοκ, γίνεται άμεση αποκατάσταση του
κυκλοφορούντος όγκου με φυσιολογικό ορό 0,9% NaCl,
σε δόση 10 ml/kg σε μία ώρα και μετά επανεκτιμάται η
κατάσταση.
Στη σπάνια περίπτωση όπου ο ασθενής με διαβητική κετοξέωση προσέρχεται σε κυκλοφορικό σοκ, χορηγούνται
ισότονα υγρά σε δόση των 20 ml/kg σε μία ώρα και μετά
επανεκτιμάται η κατάσταση.
Τα υπόλοιπα υγρά (αναπλήρωση απωλειών) πρέπει να
είναι 0,9% NaCl, τουλάχιστον για 4 - 6 ώρες. Από εκεί και
πέρα, τα υπόλοιπα υγρά θα πρέπει να έχουν τονικότητα ίση

n
n

n
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ή μεγαλύτερη του 0,45% NaCl με προσθήκη ΚCl και ΚΡΟ4.
Ο ρυθμός χορήγησης θα πρέπει να υπολογιστεί ισότιμα, για
χορήγηση σε 48 ώρες. Καθώς ο βαθμός της αφυδάτωσης
είναι δύσκολο να υπολογιστεί ακριβώς, ο ρυθμός χορήγησης θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 1,5 - 2 φορές τον
ρυθμό συντήρησης, βάσει του βάρους, ή της ηλικίας, ή της
επιφάνειας του σώματος.
Σημαντικά σημεία: Ο υπολογισμός της δραστικής ωσμωτικότητας μπορεί να βοηθήσει την αναπλήρωση υγρών και
ηλεκτρολυτών. Οι απώλειες ούρων συνήθως δεν πρέπει να
προστίθενται στα υγρά αναπλήρωσης, παρά μόνο σπάνια.
Το Na των υγρών ίσως πρέπει να αυξηθεί, αν είναι χαμηλό
και δεν αυξάνεται με τη διόρθωση της υπεργλυκαιμίας. Η
χρήση μεγάλων ποσοτήτων 0,9% NaCl προκαλεί συνήθως
εμφάνιση υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης, που συνήθως λύνεται μόνη της.

n

Θεραπεία με ινσουλίνη
Η θεραπεία με ινσουλίνη είναι απαραίτητη προκειμένου να
βελτιωθεί η γλυκόζη αίματος και να σταματήσει η κετογένεση. Η χορήγησή της γίνεται ενδοφλεβίως στάγδην, με
έναρξη 1 - 2 ώρες μετά την αρχική ποσότητα υγρών.
Η δόση της στάγδην ινσουλίνης είναι 0,1 U/kg/h, μέχρι να διορθωθεί η διαβητική κετοξέωση (pH >7,3, HCO3
>15 mmol/l), που συνήθως χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα από τη βελτίωση των σακχάρων αίματος. Αν ο
ασθενής δείχνει μεγάλη ευαισθησία στην ινσουλίνη (π.χ.
μικρή ηλικία), η δόση μπορεί να ελαττωθεί σε 0,05 U/kg/h
εφόσον η οξέωση βελτιώνεται.
Κατά την αρχική χορήγηση υγρών, η γλυκόζη αίματος
ίσως πέσει δραματικά. Από εκεί και πέρα, η επιθυμούμενη ελάττωση της γλυκόζης αίματος είναι 2 - 5 mmol/l/h
(100 mg/dl/h). Αν ελαττώνεται πιο γρήγορα, προστίθεται
δεξτρόζη 5% (ή έως 12,5%, αν η πτώση είναι ταχύτερη)
στα ενδοφλέβια υγρά όταν το σάκχαρο φτάσει στα 14 - 17
mmol/l (250 - 300 mg/dl). Αν η ελάττωση του σακχάρου
είναι πολύ γρήγορη, η δεξτρόζη προστίθεται νωρίτερα.
Αν οι βιοχημικές παράμετροι της διαβητικής κετοξέωσης
(pH, χάσμα ανιόντων) δεν βελτιώνονται, επανεκτιμώνται ο
ασθενής και η θεραπεία: ίσως υφίσταται κάποια κατάσταση
(λοίμωξη, λάθος στη χορήγηση ινσουλίνης) που προκαλεί
το πρόβλημα.
Αν η χορήγηση ενδοφλέβιας στάγδην ινσουλίνης δεν
είναι εφικτή, τότε πρέπει να χορηγηθεί κάθε 1 - 2 ώρες
ενδομυϊκά ανάλογο ινσουλίνης (lispro ή aspart) σε δόση
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αντίστοιχα 0,1 - 0,2 U/kg/δόση.

Αναπλήρωση ηλεκτρολυτών
Κάλιο: Παιδιά με διαβητική κετοξέωση έχουν έλλειψη καλίου της τάξης του 3 - 6 mmol/kg. Η μέγιστη απώλεια καλίου
προέρχεται από τον ενδοκυττάριο χώρο. Εκεί το κάλιο μετακινείται δια- και εξωκυτταρικά λόγω της υπερτονικότητας.
Επίσης, υπάρχει αυξημένη ωσμωτική διούρηση καλίου που
επιτείνεται λόγω δευτεροπαθούς υπεραλδοστερινισμού.
Έτσι, στην αρχική εμφάνιση του ασθενούς μπορεί να υπάρχει υπο- ή υπερκαλιαιμία. Η χορήγηση της ενδοφλέβιας
ινσουλίνης θα οδηγήσει το κάλιο ενδοκυττάρια. Επομένως,
επέρχεται ελάττωση του καλίου, που μπορεί να οδηγήσει
σε καρδιακές αρρυθμίες.
Χρειάζεται αναπλήρωση του καλίου ανεξαρτήτως της αρχικής συγκέντρωσής του. Αν ο ασθενής έχει υποκαλιαιμία,
τότε γίνεται η αναπλήρωση από τα αρχικά υγρά. Αλλιώς, γίνεται με την έναρξη της ενδοφλέβιας χορήγησης ινσουλίνης.
Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης μέτρησης καλίου, ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να βοηθήσει σε
αυτό. Επίπεδα κύματα Τ, επιμήκυνση του QT διαστήματος
και εμφάνιση U κυμάτων δηλώνουν υποκαλιαιμία. Υψηλά,
κορυφαία και συμμετρικά T κύματα και ελάττωση του QT
διαστήματος δηλώνουν υπερκαλιαιμία.
Η αρχική συγκέντρωση του χορηγούμενου καλίου θα
πρέπει να είναι 40 mmol/l. Κατόπιν θα εξαρτηθεί από τα
επίπεδα καλίου του ασθενούς. Το κάλιο θα πρέπει να συνεχιστεί καθ᾽ όλη τη θεραπεία με ενδοφλέβια υγρά. ΚΡΟ4
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το ΚCl: 20 mmol/l KPO4
και 20 mmol/l KCl. Αν η υποκαλιαιμία επιμένει, τότε μπορεί
να ελαττωθεί ο ρυθμός χορήγησης της ινσουλίνης.
Φώσφορος: Οι ασθενείς με διαβητική κετοξέωση έχουν
έλλειψη ενδοκυττάριου φωσφόρου, ως αποτέλεσμα ωσμωτικής διούρησης. Αυτή η έλλειψη γίνεται χειρότερη με την έναρξη της ινσουλίνης, που προκαλεί είσοδο φωσφόρου στα
κύτταρα. Δεν υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν όφελος
από τη θεραπεία υποκατάστασης φωσφόρου στη διαβητική
κετοξέωση. Χορήγηση φωσφόρου ίσως βοηθήσει, ιδιαίτερα
σε περιπτώσεις αδυναμίας του ασθενούς. Χρειάζεται όμως
παρακολούθηση των επιπέδων ασβεστίου, καθώς μπορεί να
προκληθεί υπασβεστιαιμία.
Οξέωση: Υγρά και ενδοφλέβια ινσουλίνη θα διορθώσουν
την οξέωση, με παραγωγή διττανθρακικών με μεταβολισμό
των κετοξέων. Επίσης, η βελτίωση του κυκλοφορούντος
όγκου βελτιώνει την αιμάτωση των νεφρών, προκαλώντας
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έτσι έκκριση οργανικών οξέων. Μελέτες δεν έχουν δείξει όφελος από τη χορήγηση διττανθρακικών. Αντιθέτως, μπορεί
να προκληθούν παράδοξη οξέωση του ΚΝΣ και υποκαλιαιμία καθώς και υπερωσμωτικότητα με την επιπλέον χορήγηση Na. Μερικοί ασθενείς ίσως ωφεληθούν από προσεκτική
χορήγηση διττανθρακικών: αυτοί με σοβαρή οξέωση (pH
<6,9) και αυτοί με σοβαρή υπερκαλιαιμία. Τότε, αν κριθεί
απαραίτητο χορηγείται 1 - 2 mmol/kg σε 60 λεπτά.

Θνητότητα και θνησιμότητα
Σε μελέτες που έχουν γίνει διεθνώς, η θνησιμότητα από
τη διαβητική κετοξέωση σε παιδιά είναι 0,15% - 0,3%. Το
εγκεφαλικό οίδημα είναι υπεύθυνο για το 60% - 90% των
θανάτων από διαβητική κετοξέωση. Το 10% - 25% από αυτούς τους επιζήσαντες έχει σοβαρή θνητότητα. Άλλες αιτίες
θνητότητας και θνησιμότητας είναι: υποκαλιαιμία, υπερκαλιαιμία, σοβαρή υποφωσφαταιμία, υπογλυκαιμία, εγκεφαλικό οίδημα, άλλες επιπλοκές από το ΚΝΣ, όπως εκτεταμένη
ενδοαγγειακή πήξη και θρόμβωση της βασικής αρτηρίας,
περιφερική θρόμβωση φλεβών, σηψαιμία, πνευμονία από
εισρόφηση, πνευμονικό οίδημα, σύνδρομο αναπνευστικής
δυσχέρειας ενηλίκων (ARDS), πνευμοθώρακας, ραβδομυόλυση και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
Παρακάτω αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για
το εγκεφαλικό οίδημα, λόγω της σοβαρότητάς του.
Εγκεφαλικό οίδημα: Η συχνότητα του εγκεφαλικού οιδήματος σε διαβητική κετοξέωση είναι 0,5% - 0,9% και η θνησιμότητα 21% - 24%. Η παθογένειά του δεν είναι απόλυτα
κατανοητή. Φαίνεται ότι σχετίζεται με μικρότερη ηλικία,
νεοδιάγνωστο διαβήτη και μεγάλη διάρκεια συμπτωμάτων.
Αυτοί οι παράγοντες υποδηλώνουν σοβαρή διαβητική κετοξέωση. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν αναγνωρίσει διάφορους προδιαθεσικούς παράγοντες στη διάγνωση και κατά τη
θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης. Αυτοί είναι:
Μεγαλύτερη υποκαπνία στην αρχική παρουσίαση, αφού
διορθωθεί η οξέωση.
Αυξημένη ουρία στην αρχική παρουσίαση.
Πιο σοβαρή οξέωση στην αρχική παρουσίαση.
Τυχόν χορήγηση διττανθρακικών για διόρθωση της
οξέωσης.
Μεγαλύτερη από το αναμενόμενο αύξηση του Na κατά
τη θεραπεία.
Μεγάλος όγκος χορηγημένων υγρών κατά τις πρώτες 4
ώρες της θεραπείας.
Χορήγηση ινσουλίνης κατά την πρώτη ώρα της θεραπείας.
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Προειδοποιητικά συμπτώματα και σημεία εγκεφαλικού
οιδήματος είναι: πονοκέφαλος και ελάττωση καρδιακού
ρυθμού, αλλαγή του νευρολογικού επιπέδου (π.χ. ευερεθιστότητα, υπνηλία) με πιθανά νευρολογικά ευρήματα (π.χ.
παράλυση κρανιακών νεύρων), αυξημένη αρτηριακή πίεση,
μη φυσιολογική απάντηση σε φωνητικές εντολές ή πόνο,
ελάττωση του καρδιακού ρυθμού που δεν οφείλεται σε
βελτίωση της κυκλοφορίας, ακράτεια.

Θεραπεία
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Μετάβαση σε υγρά από το στόμα
και υποδόρια ινσουλίνη

n Τα υγρά από το στόμα πρέπει να ξεκινήσουν όταν υπάρ-

Πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό:
Ελάττωση των χορηγούμενων υγρών κατά 1/3.
Μαννιτόλη 0,5 - 1 g/kg ενδοφλέβια σε 20 λεπτά, και επί
μη βελτίωσης επανάληψη σε 30 λεπτά έως 2 ώρες.
Υπέρτονος ορός 3% σε δόση 5 - 10 ml/kg σε 30 λεπτά είναι επίσης εξαίρετη επιλογή, αν η μαννιτόλη δεν
αποδώσει.
Ανάκλιση της κεφαλής του ασθενούς.
Διασωλήνωση ίσως είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα σε ασθε-

n
n

νείς που έχουν σημεία επερχόμενης αναπνευστικής ανεπάρκειας, αλλά υπεραερισμός με χαμηλό pCO2 <22 mmHg
έχει φτωχά αποτελέσματα.
Μετά τη θεραπεία του οιδήματος, αξονική τομογραφία
εγκεφάλου για να αποκλειστούν άλλες αιτίες.

χει σημαντική κλινική βελτίωση (ελαφρά οξέωση - κέτωση
μπορεί να είναι παρούσες). Αν γίνουν αποδεκτά, τότε ελαττώνονται τα ενδοφλέβια υγρά.
Όταν η οξέωση θεραπευτεί και τα υγρά από το στόμα γίνουν αποδεκτά, γίνεται η μετάβαση σε υποδόρια ινσουλίνη,
συνήθως πριν από ένα γεύμα.
Για να αποφευχθεί υπεργλυκαιμία από αναπήδηση, η
υποδόρια ινσουλίνη χορηγείται παράλληλα με την ενδοφλέβια ινσουλίνη επί 15 - 30 λεπτά, ανάλογα με τον τύπο
της χορηγούμενης ινσουλίνης.

n
n

Abstract
Kefalas N. Diabetic ketoacidosis in children. Iatrika Analekta 2011; 3:502-505
Diabetic ketoacidosis is caused by insufficiency of insulin, which initiates a cascade of events of fluid and electrolyte
imbalances: hyperglycemia (blood glucose >200 mg/dl), venous pH <7.3 or bicarbonates <15 mmol/l, ketonemia and
ketonuria. This causes increased urination and loss of fluid and electrolytes. Children and adolescents with diabetic
ketoacidosis should be treated in a facility, with experienced pediatric staff. Estimations on rate of dehydration are
always inaccurate: 7% - 10% should be used for all calculations. An administration of 10 - 20 ml/kg of intravenous
fluids may need to be given, before starting replacement fluids and insulin. The rest of the fluid should be calculated to
be given equally, over 48 hours, at a rate no higher than 1.5 - 2 times of maintenance fluids. After administration of the
bolus fluids, intravenous insulin drip at a rate of 0.1 U/kg/h should be started. Glucose reduction should be controlled:
glucose should be added to the intravenous fluids, before decreasing the rate of the insulin drip. In diabetic ketoacidosis,
there is always a potassium deficit: potassium should be added at a concentration of 40 mmol/l of intravenous fluid.
There is no indication that bicarbonates are useful in the treatment of acidosis. Mannitol or hypertonic saline should be
readily available at the correct dose and should be administered immediately, if cerebral edema is suspected. Transition
to subcutaneous insulin should be done, when acidosis is resolved and fluid can be tolerated by mouth.
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Ο μύθος της χημειοπροφύλαξης
στις υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ουροποιητικού στα παιδιά
Σωτήριος Μπόγρης MD, PhD, FEBU, FEAPU
Χειρουργός - Ουρολόγος Παίδων/Εφήβων, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
slbogris3@hotmail.com

Η λοίμωξη του ουροποιητικού (ΛΟ) θεωρείται μία από τις
πιο συχνές βακτηριακές λοιμώξεις τόσο στα νήπια όσο
και στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Επιδημιολογικές μελέτες σε διαφορετικούς πληθυσμούς έδειξαν ότι το 3% - 7%
των θήλεων και το 1% - 2% των αρρένων θα νοσήσουν
τουλάχιστον μία φορά μέχρι την ηλικία των 6 ετών. Το
ποσοστό εμφάνισης νέας λοίμωξης ουροποιητικού σε διάστημα 12 μηνών από το πρώτο επεισόδιο κυμαίνεται
από 12% έως 30%.
Σύμφωνα με το National Institute of Clinical Excellence
(NICE) 2007, ως υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ουροποιητικού (ΥΛΟ) ορίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Δύο ή περισσότερα επεισόδια λοίμωξης ανώτερου
ουροποιητικού/οξείας πυελονεφρίτιδας (ΟΠ).
β. Ένα επεισόδιο ΟΠ και ένα ή περισσότερα επεισόδια
λοίμωξης κατώτερου ουροποιητικού (ΛΚΟ).
γ. Τρία ή περισσότερα επεισόδια ΛΚΟ.
Οι παράγοντες κινδύνου για τις ΥΛΟ, όπως αυτοί διατυπώθηκαν σε μια τελευταία ανασκόπηση Cochrane του
2011, είναι: η κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση (ΚΟΠ),
η ασταθής ουροδόχος κύστη (νευρογενής ή μη νευρογενής) και, τέλος, η προηγούμενη ΛΟ (με φυσιολογικό
ουροποιητικό ή με προγεννητική υδρονέφρωση). Επίσης,
φάνηκε ότι το φύλο είναι καθοριστικός παράγοντας, αφού τα κορίτσια εμφανίζουν πιο συχνά υποτροπές από
ό,τι τα αγόρια.
Το Esch. Coli είναι ο υπεύθυνος παθογόνος μικροοργανισμός στο 80% των περιστατικών.
Ο χρυσός κανόνας για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία των ΥΛΟ, και που ως πρακτική χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, είναι η χορήγηση αντιμικροβιακής προφύλαξης ή αλλιώς χημειοπροφύλαξης (ΧΜΦ). Η χρήση
της ΧΜΦ, όμως, στηρίζεται περισσότερο σε μελέτες του
1970, οι οποίες σήμερα αξιολογούνται με πολύ χαμηλό
επίπεδο ιατρικής τεκμηρίωσης (Evidence Based Medicine
- L 5) και χωρίς στατιστική ανάλυση τις περισσότερες φορές. Οι τυχαιοποιημένες μελέτες που δημοσιεύτηκαν γι᾽
αυτό το θέμα τη δεκαετία του 1970 ήταν μόλις 5, ενώ
από το 2006 έως το 2011 έχουν δημοσιευτεί περίπου
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10, στις οποίες συγκαταλέγονται 3 μετααναλύσεις και 2
συστηματικές ανασκοπήσεις. Η ΧΜΦ, σύμφωνα με τις οδηγίες από το Βασιλικό Ιατρικό Κολέγιο του Λονδίνου του
1991, θα έπρεπε να χορηγείται σε κάθε παιδί ύστερα από
το πρώτο επεισόδιο λοίμωξης έως ότου γίνει διερεύνηση για υποκείμενη πάθηση, αλλά και σε ασυμπτωματική
βακτηριουρία. Με αυτές της οδηγίες συμφωνούσε και η
Αμερικανική Εταιρεία Παιδιατρικής. Το 2007 το Εθνικό
Ινστιτούτο Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NICE 2007
Guidelines for UTI In Children) εξέδωσε νέες οδηγίες για
τη χρήση της ΧΜΦ. Σύμφωνα με αυτές:
α. ΧΜΦ δεν θα πρέπει να προτείνεται σε νεογνά και
παιδιά μετά το πρώτο επεισόδιο ΛΟ.
β. Ίσως να θεωρείται κατάλληλη θεραπεία σε νεογνά
και παιδιά με ΥΛΟ.
γ. Σε ασυμπτωματική βακτηριουρία δεν θα πρέπει να
χορηγείται ΧΜΦ σε νεογνά και παιδιά.
Ακόμη και σήμερα χρειάζεται να καθοριστεί με ευκρίνεια ο ρόλος της ΧΜΦ στην αντιμετώπιση των ΥΛΟ στα
παιδιά. Δυστυχώς, η χρήση της δεν είναι αθώα, όπως ήδη
αποδεικνύεται και το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι
η ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών σε κοινά αντιβιοτικά.
Εξάλλου, η συμμόρφωση των ασθενών στη ΧΜΦ είναι
θέμα που δεν έχει διερευνηθεί πλήρως από καμία μελέτη,
αφήνοντας ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητά της όταν αυτή χρησιμοποιείται περιστασιακά ή διακόπτεται για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών και, κατά
συνέπεια, με τη δημιουργία πολύ ανθεκτικών μικροβίων.
Η ΧΜΦ είχε σκοπό να μειώσει το ποσοστό υποτροπών,
ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή μείωση των νεφρικών ουλών, μικρότερα ποσοστά εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης στο μέλλον και μειωμένα ποσοστά ασθενών με
νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRF).
Όσον αφορά στις νεφρικές βλάβες, ο Shaikh et al. σε
μια συστηματική ανασκόπηση του 2011 ανέφερε ότι το
15% των παιδιών μετά το πρώτο επεισόδιο ΛΟ εμφάνισε
νεφρική βλάβη στο DMSA από 5 έως 24 μήνες αργότερα.
Από παλαιότερες μελέτες, παροδική και μόνιμη νεφρική
βλάβη εμφάνιζαν αντίστοιχα το 40% και το 5% των παι-
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διών με ΥΛΟ. Σύμφωνα με τον Shaikh, οι νεφρικές ουλές
υπερεκτιμώνταν από παλαιότερες μελέτες και σε αυτό
βοηθούσε το γεγονός πως δεν ξεχώριζαν αρχικά τους
εκ γενετής δυσπλαστικούς νεφρούς, με αποτέλεσμα τα
ποσοστά των νεφρικών βλαβών να είναι υψηλότερα. Η
παραπάνω συστηματική ανασκόπηση έδειξε ότι το ποσοστό των νεφρικών ουλών στον παιδιατρικό πληθυσμό μειώνεται σε συνάρτηση με το έτος της μελέτης (πίνακας 1).
Η ΧΜΦ κατέχει σήμερα σημαντική θέση στην αντιμετώπιση της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης (ΚΟΠ).
Το ποσοστό των παιδιών με ΥΛΟ που πάσχουν από ΚΟΠ
είναι 30% - 40%. Σήμερα, οι απόψεις για τη χρήση της
ενάντια στις ΥΛΟ από ΚΟΠ χαμηλού βαθμού (Ι-ΙΙΙ) είναι
αντικρουόμενες. Στην παρούσα ανασκόπηση δεν θα γίνει
αναφορά για τις ΥΛΟ από ΚΟΠ, καθώς και αυτοί οι ασθενείς αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία.
Η συζήτηση θα περιοριστεί σε δύο άλλες μεγάλες κατηγορίες ασθενών:
Α. Στα παιδιά με ΥΛΟ και φυσιολογικό ουροποιητικό.
Β. Στα παιδιά με ιστορικό προγεννητικής διάγνωσης
υδρονέφρωσης.

Α. Παιδιά με ΥΛΟ και φυσιολογικό ουροποιητικό
Από τις μελέτες που ασχολήθηκαν με τον ρόλο της ΧΜΦ

Πίνακας 2

σε παιδιά με ΥΛΟ και φυσιολογικό ουροποιητικό ξεχωρίζει αυτή του Conway et al. σε 75.000 παιδιά, η οποία
έδειξε ότι η ΧΜΦ όχι μόνο δεν μείωσε την εμφάνιση
υποτροπών, αλλά συσχετίστηκε και με την αύξηση των επιπέδων αντιμικροβιακής αντίστασης. Η μελέτη του Craig
et al. παρακολούθησε 576 παιδιά με περισσότερα από
ένα επεισόδια ΛΟ για έναν χρόνο, που τυχαιοποιημένα
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, σε αυτά που έλαβαν και σε
αυτά που δεν έλαβαν ΧΜΦ. Ο μέσος όρος ηλικίας στη
συγκεκριμένη μελέτη ήταν οι 14 μήνες και το συμπέρασμα ήταν ότι η ομάδα αυτών που έλαβαν ΧΜΦ εμφάνισε
λιγότερες υποτροπές. Σε αντίθετο συμπέρασμα κατάληξε
η τελευταία μεταανάλυση (2011) των Williams και Craig.
Συγκεκριμένα, η ΧΜΦ φαίνεται να μειώνει την εμφάνιση
συμπτωματικών ΥΛΟ σε συγκεκριμένες ομάδες παιδιών,
χωρίς όμως σαφές πλεονέκτημα, ενώ ταυτόχρονα πρέπει
να αντισταθμιστεί ο αυξημένος κίνδυνος αντιμικροβιακής αντίστασης που προκαλεί. Σε παρόμοια μεταανάλυση των Mori et al. η ΧΜΦ δεν κατάφερε να μειώσει το
ποσοστό εμφάνισης νεφρικών ουλών, αλλά περιόρισε το
ποσοστό ασθενών με μικροβιουρία. Στα μειονεκτήματα
των τυχαιοποιημένων μελετών συγκαταλέγονται ο ανεπιτυχής διαχωρισμός σε ομάδες σχετικά με το διαφορετικό
επίπεδο εκπαίδευσης της ούρησης στις διάφορες ηλικίες,
αλλά και η κατάσταση της ακροποσθίας για τα αγόρια,
αφού έχει τεκμηριωθεί ότι η ΧΜΦ δεν καταφέρνει να εξαλείψει τον μικροβιακό πληθυσμό κάτω από την πόσθη.
Η συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση 11
τυχαιοποιημένων μελετών των Bing et al., που δημοσιεύτηκε το 2010, κατέληξε στο συμπέρασμα, απουσία
ιατρικής τεκμηρίωσης, ότι η ΧΜΦ μειώνει την εμφάνιση
ΥΛΟ στον παιδιατρικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, ο παρά-
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Πίνακας 3

Συσχέτιση χημειοπροφύλαξης και θετικών ουροκαλλιεργειών

DaiB, LiuY, Jia J, et al.

γοντας κινδύνου (risk ratio) υπέρ της ΧΜΦ για τη μείωση
των ΥΛΟ είναι 0,83% (CI: 95%) (πίνακας 2), αντίστοιχα ο
παράγοντας κινδύνου για τη μείωση των θετικών καλλιεργειών είναι 0,5% (CI: 95%) (πίνακας 3) και ο παράγοντας κινδύνου υπέρ της ΧΜΦ για τον ρυθμό ανάπτυξης
νέων ή επιδείνωσης των νεφρικών ουλών είναι 0,95% (CI:
95%) (πίνακας 4).

Β. Παιδιά με ιστορικό προγεννητικής διάγνωσης
υδρονέφρωσης
Οι μελέτες αξιολόγησης της ΧΜΦ σε παιδιά με ιστορικό
προγεννητικής διάγνωσης υδρονέφρωσης αφορούν σε
μικρό αριθμό περιστατικών, λόγω όμως της παρακολούθησης κατά τη νεογνική περίοδο κρίνονται επιτυχημένες.
Ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης και της χρήσης των
προγεννητικών υπερήχων, σήμερα η εμβρυϊκή υδρονέφρωση (ΕΥ) είναι η πιο συχνή ανωμαλία και αφορά στο
1% - 5% των εγκύων. Παρόλη την αυξημένη συχνότητα
εμφάνισης, δεν έχει διαμορφωθεί από την παιδοουρολογική κοινότητα κοινή οδηγία για την αντιμετώπιση της
ΕΥ μετά τη γέννηση. Από τις πιο συχνές παθήσεις είναι η
στένωση της πυελοουρητηρικής και της κυστεοουρητηρικής συμβολής, που προκαλεί όμως μερική απόφραξη
και κατά κανόνα υποχωρεί αυτόματα σε βάθος χρόνου.
Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά παρακολουθούνται,
χωρίς να υπάρχει ανάγκη για χειρουργική επέμβαση,

Πίνακας 4

αντιμετωπίζονται όμως σχεδόν στο σύνολό τους με τη
χορήγηση ΧΜΦ για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Ο Lee et al. σε μια πρόσφατη έρευνα παρακολούθησε 430 νεογνά με ιστορικό ΕΥ για 1 έτος χωρίς ΧΜΦ.
Μέσα σε 6 μήνες νόσησε με ΛΟ το 19% αυτών γι᾽ αυτό
και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ΧΜΦ βοήθησε. Στη
συγκεκριμένη ομάδα συγκαταλέγονταν παιδιά με ουρητηροκήλες (κλειστές), ενώ παράλληλα δέχτηκαν για τη
διάγνωση της ΛΟ και δείγματα ούρων με συλλογή από
σακουλάκι, γεγονός που ανέβασε το ποσοστό θετικών
καλλιεργειών. Αντίθετα, ο Roth et al. παρακολούθησε 92
παιδιά με ΕΥ 3ου και 4ου βαθμού της Εμβρυϊκής Ουρολογικής Εταιρείας για περίπου 27 μήνες χωρίς ΧΜΦ. Είχαν
4 επεισόδια ΛΟ, τα δύο ήταν κορίτσια και τα άλλα δύο
μη περιτετμημένα αγόρια. Φυσικά, το συμπέρασμά τους
ήταν κατά της χρήσης της ΧΜΦ σε παιδιά με ιστορικό ΕΥ.
Συνοψίζοντας, ο Creenfield SP σε ανασκόπησή του το
2011 για τον ρόλο της ΧΜΦ στην αντιμετώπιση της ΕΥ,
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι λογικό να παρακολουθούνται αυτά τα παιδιά χωρίς ΧΜΦ και πως η περιτομή για τα άρρενα νεογνά διαδραματίζει προστατευτικό
ρόλο. Το συμπέρασμά του, όμως, για τα νεογνά με ΕΥ
άμφω ήταν πως, παρότι δεν υπάρχουν ευκρινείς μελέτες
και ενδείξεις με υψηλή ιατρική τεκμηρίωση, θα μπορούσε κάποιος να τα αντιμετωπίσει με ΧΜΦ.
Συνοψίζοντας, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή
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στα παιδιά με φυσιολογικό ουροποιητικό όσον αφορά
στα αίτια των ΥΛΟ και συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου όπως η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση της ούρησης
και η κατάσταση της ακροποσθίας για τα αγόρια θα πρέπει να συνεκτιμώνται. Η ιατρική τεκμηρίωση για τη χρήση

της ΧΜΦ σε αυτήν την ομάδα είναι αδύναμη. Αναφορικά
με την ομάδα των παιδιών με ιστορικό ΕΥ, θεωρείται ότι
οι πιθανότητες εμφάνισης ΛΟ στη νεογνική ηλικία είναι
λίγες κι αυτό προϋποθέτει ότι η χρήση της ΧΜΦ θα πρέπει να γίνεται επιλεκτικά σε συγκεκριμένους ασθενείς.

Abstract
Bogris S. Recurrent UTIs in children and antibiotic prophylaxis. Unmask the ÇMythÈ. Iatrika Analekta
2011, 3:506-509
Children who have had one infection are at risk of further infections. The incidence of recurrent UTI within 12
months of an initial UTI is approximately 12-30%. The risk factors for recurrent infection are vesicoureteric reflux
(VUR), bladder instability and previous infections. Recurrence of UTI occurs more commonly in girls than boys.
Renal involvement in the acute phase of infection and subsequent scarring may lead to the development of chronic
renal impairment and hypertension. Long-term antibiotic prophylaxis has for many years been given to children
at risk for UTI, especially those with vesicoureteric reflux. The evidence to support long-term, low dose antibiotics
for the prevention of recurrent UTI in children without VUR consisted of a small number of poor quality studies.
Evidence that prophylactic antibiotics reduce the incidence of recurrent childhood UTI is lacking also in the group
of prenatal diagnosed hydronephrosis.
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Βρογχοπνευμονική δυσπλασία και προωρότητα
Δρ Μένη Σακλαμάκη - Κοντού
Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
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Η βρογχοπνευμονική δυσπλασία (ΒΠΔ) περιγράφηκε για
πρώτη φορά από τους Northway και συνεργάτες το 1967
ως σύνδρομο χρόνιας πνευμονικής νόσου σε πρόωρα
νεογνά που επιβίωναν από το σύνδρομο αναπνευστικής
δυσχέρειας (ΣΑΔ). Τα νεογνά αυτής της μελέτης παρουσίαζαν συγκεκριμένα κλινικά, ακτινολογικά και ιστολογικά
ευρήματα και είχαν κατά μέσο όρο διάρκεια κύησης 32
εβδομάδες και βάρος γέννησης 1.900 g. Οι δύο βασικές
αιτιολογικές συσχετίσεις για τη νέα κλινική οντότητα τότε
ήταν η εφαρμογή μηχανικού αερισμού (>150 ώρες) και
η χορήγηση οξυγόνου σε υψηλές συγκεντρώσεις (Fi Ο2
>80%). Στη συνέχεια πολλές κλινικές και πειραματικές
μελέτες επιβεβαίωσαν ότι ο συνδυασμός της τοξικότητας
του οξυγόνου και η εφαρμογή μηχανικού αερισμού προκαλούν βλάβες στο πνευμονικό παρέγχυμα και διαταραχές στην επούλωση.
Ο Northway περιέγραψε την εξέλιξη της νόσου σε τέσσερα στάδια με τελική κατάληξη χρόνια αναπνευστική
ανεπάρκεια, υποξαιμία, υπερκαπνία και χαρακτηριστικά
ακτινολογικά ευρήματα IV σταδίου, με γραμμοειδείς διηθήσεις λόγω ίνωσης, εναλλασσόμενες με περιοχές υπεραερισμού. Τα χαρακτηριστικά ιστολογικά ευρήματα ήταν
φλεγμονή, βλάβη του επιθηλίου των αεροφόρων οδών,
υπερτροφία των λείων μυϊκών ινών των αεραγωγών, σοβαρές υπερτασικές αλλοιώσεις των πνευμονικών αγγείων,
εναλλασσόμενες περιοχές ατελεκτασίας - εμφυσήματος
και εκτεταμένη ίνωση. Στη μακροχρόνια παρακολούθηση
στην ηλικία των 14 - 23 ετών τα παιδιά αυτά παρουσίαζαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, με πνευμονική
υπέρταση, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια (cor pulmonale),
βρογχομαλακία με κυανωτικές κρίσεις και αυξημένη νοσηρότητα. Ο αρχικός ορισμός της ΒΠΔ περιελάμβανε και
την ανάγκη για οξυγόνο πέραν των 28 ημερών.
Τα τελευταία 25 χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εντατική νοσηλεία των πρόωρων νεογνών, με
αποτέλεσμα τη θεαματική αύξηση της επιβίωσης, ειδικά
των εξαιρετικά χαμηλού βάρους γέννησης (ΕΧΒΓ) πρόωρων νεογνών (ΒΓ <1.000 g, ΗΚ <28 εβδ.). Παρά τη σημαντική, όμως, αύξηση της επιβίωσης των ΕΧΒΓ νεογνών, η
συχνότητα της ΒΠΔ δεν μειώθηκε ιδιαίτερα και κυμαίνεται
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Εικ. 1. Ακτινολογικά ευρήματα ΒΠΔ. Νέα ΒΠΔ (α), Κλασική ΒΠΔ (β).

στο 25% για τα νεογνά <1.500 g, ενώ φτάνει στο 42%
για τα νεογνά 500 - 750 g. Κατά ένα μέρος, η υψηλή
συχνότητα της ΒΠΔ δικαιολογείται από την αυξημένη επιβίωση των μικρότερων πρόωρων. Φαίνεται, όμως, ότι με
την πάροδο του χρόνου άλλαξαν η επιδημιολογία και η
παθογένεια της νόσου.

ÇΝέα ΒΠΔÈ
Το 1999 ο Jobe χρησιμοποίησε τον όρο Çνέα ΒΠΔÈ για
να περιγράψει την αναδυόμενη νέα οντότητα. Η νέα ΒΠΔ
αφορά σε μικρά πρόωρα <30 εβδομάδων κύησης και
<1.200 g ΒΓ, των οποίων οι πνεύμονες βρίσκονται στην
όψιμη φάση της αυλοποίησης. Τα νεογνά αυτά παρουσιάζουν αρχικά ήπια ή καθόλου συμπτώματα ΣΑΔ. Σταδιακά,
όμως, και μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες ζωής αυξάνουν τις ανάγκες τους σε οξυγόνο ή χρειάζονται μηχανική
υποστήριξη της αναπνοής και παραμένουν διασωληνωμένα με χαμηλές ανάγκες ή οξυγονοεξαρτώμενα για εβδομάδες ή μήνες. Γενικά, έχουν ηπιότερη πορεία σε σχέση
με την κλασική ΒΠΔ.
Η ακτινολογική εικόνα παρουσιάζει ήπια διάχυτη θολερότητα άμφω χωρίς ατελεκτασίες, γραμμοειδείς διηθήσεις
ή περιοχές υπεραερισμού των πνευμόνων, σε αντίθεση με
την κλασική ΒΠΔ (εικόνα 1).
Η ιστοπαθολογική εικόνα της νέας ΒΠΔ χαρακτηρίζεται
από ήπια ή μηδενική βλάβη του επιθηλίου των αεροφόρων οδών, ελάχιστη ίνωση στους πνεύμονες, ενώ κυριαρχεί η αναστολή της κυψελιδοποίησης και της μικροαγγειογένεσης. Χαρακτηριστικοί είναι οι μεγάλοι απλοποιημένοι
αεροφόροι χώροι, κυψελίδες μεγάλες σε μέγεθος, αλλά
μειωμένες σε αριθμό και τα ανώμαλα δυσμορφικά αγγεία
(εικόνα 2).
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καταστροφή της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης και
της διάμεσης ουσίας του πνεύμονα και διαταραχή των
μηχανισμών επούλωσης και ανάπλασης των κυψελίδων
και της αγγειογένεσης, διαταραχές που χαρακτηρίζουν
τη νέα ΒΠΔ.

2.
Εικ. 2. Ιστολογική εικόνα ÇνέαςÈ ΒΠΔ, σε τελειόμηνο υγιές βρέφος
ηλικίας 5 μηνών (Α) και σε πρόωρο ΗΚ 28 εβδομάδων με ÇνέαÈ
ΒΠΔ, σε ηλικία 8 μηνών (Β).

Η νέα ΒΠΔ είναι μία πολυπαραγοντική νόσος, όχι ακόμη
πλήρως κατανοητή. Η φλεγμονή φαίνεται να έχει κεντρικό
ρόλο στην παθογένεια της νόσου. Βλαπτικοί παράγοντες
πριν και μετά τη γέννηση μπορεί να προκαλέσουν ή να
ενισχύσουν μια περίπλοκη φλεγμονώδη αντίδραση στις
κυψελίδες και στον διάμεσο πνευμονικό ιστό, μέσω αυξημένης παραγωγής προφλεγμονωδών κυτταροκινών, με
τελική κατάληξη την εκδήλωση της νέας ΒΠΔ.
Στους προγεννητικούς παράγοντες περιλαμβάνονται
η χοριοαμνιονίτιδα και η πιθανή γενετική προδιάθεση.
Στους μεταγεννητικούς περιλαμβάνονται η μηχανική
βλάβη του πνεύμονα από την έντονη ανάνηψη κατά τη
σταθεροποίηση του νεογνού αμέσως μετά τον τοκετό
καθώς και η τοξικότητα από τη χορήγηση οξυγόνου σε
υψηλές συγκεντρώσεις κατά την ανάνηψη. Τέλος, κατά
την περαιτέρω παραμονή του νεογνού στη ΜΕΝΝ, επιπρόσθετοι βλαπτικοί παράγοντες είναι το ογκότραυμα και το
βαρότραυμα από τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής,
λοιμώξεις, η παραμονή ανοιχτού βοτάλλειου πόρου και η
ανεπαρκής θρέψη του νεογνού.
Η χοριοαμνιονίτιδα, ειδικότερα, είναι σημαντικό αίτιο
πρόωρου τοκετού και μπορεί να προκαλέσει ενδομήτρια
φλεγμονώδη αντίδραση του εμβρύου, και ιδιαίτερα του
εμβρυϊκού πνεύμονα, και να αποτελέσει σημαντικότατο
παράγοντα κινδύνου για μεγαλύτερη ανάπτυξη ΒΠΔ. Ο
εμβρυϊκός πνεύμονας μολύνεται απευθείας με την εισπνοή μολυσμένου αμνιακού υγρού με τις πρόωρες αναπνευστικές κινήσεις του εμβρύου. Μικροοργανισμοί,
κυρίως Ureaplasma Urealyticum, ή συστατικά του κυτταρικού τοιχώματος μικροβίων, αλλά και ενδοτοξίνη μικροβίων (LPS) προκαλούν διέγερση κυρίως των κυψελιδικών
και των πνευμονικών μακροφάγων, τα οποία παράγουν
προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες IL-6, IL-1β, IL-8 και TNFα.
Οι αυξημένες προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες οδηγούν
σε συσσώρευση φλεγμονωδών κυττάρων (ουδετερόφιλων
και μακροφάγων) στις κυψελίδες και αυξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου και ενεργών πρωτεασών,

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Η θεραπευτική προσέγγιση της ΒΠΔ περιλαμβάνει μέτρα
που στοχεύουν αφενός στην πρόληψη εκδήλωσης ΒΠΔ
και αφετέρου στην αντιμετώπιση της ήδη εγκατεστημένης
νόσου. Η πρόληψη, γενικότερα, αποβλέπει στην έγκαιρη αντιμετώπιση βλαπτικών παραγόντων, που μπορεί να
δράσουν προγεννητικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αμέσως μετά τον τοκετό κατά τη σταθεροποίηση του
νεογνού ή μετά τη γέννηση, κατά την παραμονή του στη
ΜΕΝΝ.

Μέτρα πρόληψης ΒΠΔ
1. Προγεννητική προστασία έναντι ΒΠΔ
Αυτή αποβλέπει στην αποφυγή του πρόωρου τοκετού με
τη χορήγηση προγεστερόνης και αντιβιοτικών, όπου αυτά
ενδείκνυνται, και ιδιαίτερα σε πρόωρη ρήξη υμένων. Επίσης, στη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών για αύξηση της
πνευμονικής ωρίμανσης του εμβρύου. Τέλος, στην έγκαιρη αντιμετώπιση της κλινικής χοριοαμνιονίτιδας, με χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος ενδοφλεβίως και
πρόκληση τοκετού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ενδομήτριας φλεγμονώδους αντίδρασης του εμβρύου.
2. Μέτρα πρόληψης ΒΠΔ αμέσως μετά τον τοκετό
Κατά τη σταθεροποίηση του νεογνού, αμέσως μετά τη γέννηση, στην αίθουσα τοκετών και στο χειρουργείο πρέπει:
Να αποφεύγεται ο μηχανικός τραυματισμός του ευαίσθητου πνεύμονα του νεογέννητου από την έντονη
ανάνηψη με τη χρήση μάσκας και ασκού (ambu) και να
χρησιμοποιείται η ειδική συσκευή Neopuff.
Να αποφεύγεται η ανάνηψη με 100% O2. Συνιστάται
η χορήγηση 21% οξυγόνου στα τελειόμηνα και 30% στα
πρόωρα και η σταδιακή αύξηση του οξυγόνου ανάλογα
με τις ανάγκες του νεογνού. Επιβάλλεται η συνεχής παρακολούθηση του κορεσμού του οξυγόνου καθώς και του
καρδιακού ρυθμού με τη χρήση παλμικού οξυμέτρου.

n
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3. Μέτρα πρόληψης ΒΠΔ στη ΜΕΝΝ
Κατά την παραμονή του πρόωρου νεογνού στη ΜΕΝΝ, συ-
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νιστώνται ο περιορισμός της συχνότητας διασωλήνωσης
και της διάρκειας μηχανικού αερισμού, η εφαρμογή ήπιων
μεθόδων μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, η χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα, όπου ενδείκνυται,
και η αποφυγή καταστάσεων υπεροξίας ή υποξίας με τη
χρήση παλμικού οξυμέτρου. Επιθυμητοί κορεσμοί οξυγόνου ανάλογα με την ωριμότητα των πρόωρων νεογνών
θεωρούνται αυτοί με ποσοστό 90% - 95%.
Στις παρεμβάσεις μας για την πρόληψη της ΒΠΔ περιλαμβάνεται και η εξωγενής χορήγηση εισπνεόμενου
μονοξειδίου του αζώτου (iNO), επειδή προάγει την αγγειογένεση και έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες. Όμως, οι διεθνείς οδηγίες δεν συνιστούν τη
γενικευμένη χορήγησή του, τουλάχιστον προς το παρόν.
Στα φάρμακα που χορηγούνται προληπτικά για τη μείωση της συχνότητας της ΒΠΔ περιλαμβάνονται η καφεΐνη
και η βιταμίνη Α. Επίσης, έχουν δοκιμαστεί η βιταμίνη Ε,
η ινοσιτόλη και τελευταία, πειραματικά, αντιοξειδωτικά
φάρμακα, όπως το υπεροξείδιο της δισμουτάσης, η Νακετυλοκυστεΐνη και η αλλοπουρινόλη.

Βρογχοδιασταλτικά: Τα βρογχοδιασταλτικά, όπως οι εισπνεόμενοι β2-αδρενεργικοί διεγέρτες και τα εισπνεόμενα αντιχολινεργικά φάρμακα, βελτιώνουν την πνευμονική
λειτουργία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βραχύ
χρονικό διάστημα.
Τέλος, νεότερα φάρμακα, όπως η Sildenafil (Viagra) και
άλλα αντιφλεγμονώδη, δοκιμάζονται ακόμη πειραματικά.

Διατροφή
Τα νεογνά με ΒΠΔ βρίσκονται σε παρατεταμένη καταβολική φάση, με διαταραχή της διαδικασίας επούλωσης του
πνεύμονα. Συνιστώνται αυξημένη θερμιδική κάλυψη (130
- 150 Kcal/kg/ημέρα), αυξημένη πρόσληψη πρωτεϊνών
(3,5 - 4 g/kg/ημέρα) και περιορισμένη χορήγηση υγρών
(150 ml/kg/ημέρα), με έγκαιρη και επαρκή ολική παρεντερική διατροφή. Κατά την από το στόμα σίτιση, χορήγηση γαλάτων για πρόωρα νεογνά με αυξημένες θερμίδες
(έως 30 kcal/oz) και εμπλουτισμός του μητρικού γάλακτος
με ειδικούς ενισχυτές.

Έκβαση νεογνών με ΒΠΔ
Θεραπεία της εγκατεστημένης ΒΠΔ
Για τη θεραπεία της εγκατεστημένης νόσου έχουν δοκιμαστεί κορτικοειδή, διουρητικά, βρογχοδιασταλτικά καθώς
και άλλα νεότερα φάρμακα.
Κορτικοειδή: Έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως η δεξαμεθαζόνη, η υδροκορτιζόνη καθώς και εισπνεόμενα κορτικοειδή. Τα κορτικοειδή μειώνουν τον χρόνο για αποσωλήνωση,
τη συχνότητα και τη βαρύτητα της ΒΠΔ και τη θνησιμότητα στη διορθωμένη ηλικία των 28 και 36 εβδομάδων κύησης. Όμως, παρουσιάζουν σημαντικές βραχυπρόθεσμες
και μακροπρόθεσμες παρενέργειες, κυρίως η δεξαμεθαζόνη και κυρίως από το ΚΝΣ, λόγω τοξικής εκφυλιστικής
δράσης στους γλυκοκορτικοειδείς υποδοχείς του ιππόκαμπου, με επακόλουθα αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλική
παράλυση, ανώμαλη νευρολογική εξέταση και αναπτυξιακές διαταραχές. Για τον λόγο αυτόν, επιτρέπεται επιλεκτικά η χορήγησή τους σε χαμηλές δόσεις για βραχύ χρονικό
διάστημα 3 - 5 ημερών, μετά τη 2η εβδομάδα ζωής, προκειμένου να επιτευχθεί η αποσωλήνωση νεογνών με ΣΑΔ.
Διουρητικά: Τα διουρητικά (φουροσεμίδη, θειαζίδες,
σπειρονολακτόνη) χρησιμοποιούνται διότι μειώνουν το
οίδημα στους πνεύμονες νεογνών με ΒΠΔ, βελτιώνουν
την πνευμονική ενδοτικότητα και περιορίζουν τις πνευμονικές αντιστάσεις.
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Τα νεογνά με ΒΠΔ παρουσιάζουν μειωμένη ανάπτυξη κατά
την παραμονή τους στη ΜΕΝΝ και κατά την έξοδό τους
από το νοσοκομείο. Η υπολειπόμενη σωματική ανάπτυξη
παρατηρείται έως και τη διορθωμένη ηλικία των 2 ετών.
Αργότερα, κατά την παιδική ηλικία, η ανάπτυξή τους παραμένει οριακά χαμηλή, αυτό όμως οφείλεται στη συμμετοχή και άλλων παραγόντων. Η ΒΠΔ ακόμα συνδέεται
με αυξημένο κίνδυνο νευροαναπτυξιακών διαταραχών, οι
οποίες αφορούν σε γνωστικές και αδρές και λεπτές κινητικές λειτουργίες στην προσχολική και σχολική ηλικία
έως και την εφηβεία. Ο κίνδυνος και ο βαθμός βαρύτητας
των διαταραχών σχετίζεται με τη βαρύτητα της ΒΠΔ. Όσον
αφορά στην αναπνευστική λειτουργία, τα βρέφη με ΒΠΔ
παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία στις λοιμώξεις αναπνευστικού, οι οποίες έχουν χειρότερη εξέλιξη, ιδιαίτερα
οι λοιμώξεις από τον ιό RSV. Επιβάλλεται ο εμβολιασμός
των βρεφών αυτών με εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό
αντίσωμα έναντι του ιού RSV (Palivizumab).
Επίσης, τα βρέφη με ΒΠΔ παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα επανεισαγωγής στο νοσοκομείο τον πρώτο χρόνο
ζωής. Τέλος, εμφανίζουν συχνά επεισόδια υποτροπιάζοντος συριγμού, που μιμείται την εικόνα άσθματος, κατά
την παιδική και εφηβική ηλικία, με διαφορετική όμως
υποκείμενη παθοφυσιολογία και απάντηση στα βρογχο-
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διασταλτικά. Τα κλινικά συμπτώματα από το αναπνευστικό
έχουν τάση υποχώρησης με τον χρόνο.

ΒΠΔ και μελλοντικοί στόχοι
Τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει
στραφεί στην αναζήτηση πιθανού γενετικού υπόβαθρου
στην ανάπτυξη της ΒΠΔ. Μελέτες διδύμων έδειξαν ότι η
ανάπτυξη ΒΠΔ στο ένα από τα δίδυμα είναι προγνωστική
για την ανάπτυξη ΒΠΔ και στο άλλο. Η συμμετοχή των
γενετικών παραγόντων ανέρχεται στο 35% - 65% στις
διάφορες μελέτες. Αναζητούνται γονίδια σχετιζόμενα με
τις αποπρωτεΐνες του επιφανειοδραστικού παράγοντα και
τους παράγοντες φλεγμονής, που αναμένεται να ανοίξουν
νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση της νόσου.
Σημαντική, επίσης, είναι η ερευνητική προσπάθεια για
την ανίχνευση βιολογικών δεικτών σε τραχειακές εκκρίσεις, ούρα και αίμα για τον πρώιμο εντοπισμό νεογνών

αυξημένου κινδύνου για ανάπτυξη ΒΠΔ. Ο κατάλογος των
εμπλεκόμενων δεικτών είναι μεγάλος και ελπίζεται ότι
μελλοντικά η απομόνωση σταθερών βιολογικών δεικτών,
κυρίως από αίμα και ούρα πρόωρων νεογνών με ΣΑΔ, θα
αποτελέσει σημαντικό όπλο για την έγκαιρη διάγνωση και
αντιμετώπιση της ΒΠΔ.
Στους στόχους του μέλλοντος περιλαμβάνεται και η
δυνατότητα χρησιμοποίησης βλαστοκυττάρων για την αντιμετώπιση της ΒΠΔ. Τα αποτελέσματα από την πειραματική χορήγηση μεσεγχυματικών κυττάρων από μυελό των
οστών, ενδοτραχειακά σε αρουραίους και ενδοφλέβια σε
άλλα ποντίκια, είναι ενθαρρυντικά. Ελπίζεται ότι αρχέγονα ενδοθηλιακά κύτταρα από αίμα ομφάλιου λώρου νεογνών ή και προϊόντων των βλαστοκυττάρων μπορούν να
αποτελέσουν τη μελλοντική λύση στη θεραπεία της ΒΠΔ,
η οποία εξακολουθεί να είναι σημαντικός παράγοντας νοσηρότητας και θνησιμότητας για τα ΕΧΒΓ πρόωρα νεογνά.

Abstract
Saklamaki-Kontou M, MD PhD. Νew Bronchopulmonary Dysplasia. Iatrika Analekta 2011,
3:510-514
Bronchopulmonary Dysplasia (BPD) was initially described by Northway in 1967 as a chronic lung disease
in relatively large premature babies surviving RDS, with long term severe respiratory problems, pulmonary
hypertension and cor pulmonale. During the last 25 years the important improvements in NICU care have resulted
in a significant increase of survival rates followed by changes in the epidemiology of BPD. ÇNew BPDÈ affects now
smaller premature neonates less than 30 weeks gestation and less than 1,200 g birth weight, especially ELBW
24-26 weeks while the clinical picture of the ÇNew BPDÈ is milder. The histological presentation is characterized
by pulmonary inflammation of the alveoli and the extracellular matrix, which results in arrest of alveolarization
and angiogenesis. Risk factors act prenatally (chorioamnionitis, genetics), or postnatally during stabilization in the
delivery room and during the NICU stay of the premature neonate. Strategies to prevent BPD include prevention
of premature birth, administration of steroids and timely treatment of chorioamnionitis. During stabilization in the
delivery room, one should avoid mechanical lung injury due to aggressive resuscitation while during the NICU stay
the aim is to use mild respiratory supportive strategies, caffeine and vitamin A. Drug treatment of established BPD
includes corticosteroids, diuretics, bronchodilators while efficient caloric intake is mandatory. Babies with BPD
have growth failure, increased risk for respiratory infections especially due to RSV virus and neurodevelopmental
problems. Future targets include better genetic understanding of BPD, identification of biomarkers and use of stem
cells.
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