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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑ01
ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κωνσταντίνος Ανάργυρος1, Έλντα Γκούγκα2, Μυρτώ Σαμαρά2,3, Νικόλαος Χριστοδούλου2,3
Ψυχιατρική Κλινική, Κρατικό Θεραπευτήριο-Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου, Λέρος
Ψυχιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
3
Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
1

2

Σκοπός: Η ολανζαπίνη αποδεδειγμένα σχετίζεται με την εκδήλωση κακοήθους νευροληπτικού
συνδρόμου. Παρά τις αναφορές περιστατικών και την βιβλιογραφία αποτελεί ανάγκη η εκτέλεση μίας
συστηματικής ανασκόπησης για την συσχέτιση αυτή και τους παράγοντες που μπορεί να την επηρεάζουν.
Υλικό - Μέθοδοι: Μία συστηματική ανασκόπηση με βάση τις αρχές PRISMA πραγματοποιήθηκε με
αναζήτηση των βάσεων δεδομένων PubMed και Google Scholar. Το πρωτογενές αποτέλεσμα που
αναζητήθηκε ήταν η εκδήλωση κακοήθους νευροληπτικού συνδρόμου με τη λήψη ολανζαπίνης και η
συστηματική καταγραφή των κλινικών και δημογραφικών δεδομένων που σχετίζονται με την εκδήλωση.
Αποτελέσματα: 60 αναφορές περιστατικών (case reports) πληρούσαν τα κριτήρια που είχαν τεθεί και συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση.
Συμπεράσματα: Η εκδήλωση κακοήθους νευροληπτικού συνδρόμου σχετίζεται όχι μόνο με την λήψη
ολανζαπίνης αλλά και με ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων και εργαστηριακών αποτελεσμάτων
καθώς με δημογραφικούς και φαρμακολογικούς παράγοντες πέραν της ολανζαπίνης.
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ΠΑ02
ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΙΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ
Πέτρος Φουντουλάκης1, Ευάγγελος Οικονόμου1, Θεόδωρος Παπαιωάννου1,
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου1, Σωτήρης Τσαλαμανδρής1, Γεώργιος-Άγγελος Παπαμικρούλης1,
Αιμίλιος Καλαμπογιάς1, Ζωή Παλλαντζά1, Ευθυμία Παύλου1, Αντιγόνη Μήλιου1,
Μαργαρίτα Ασημακοπούλου2, Νικόλαος Μπαρμπαρέσος2, Ιωάννης Γιανναράκης2,
Πηνελόπη Σιάματα2, Δημήτριος Τούσουλης1
1

Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα
2
Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Σκοπός: Τα καυσαέρια από τους κινητήρες πετρελαιομηχανών είναι ένα σύνθετο μείγμα χημικών ενώσεων
με πολλαπλές παρενέργειες. Οι οξείες επιδράσεις των καυσαερίων από τις πετρελαιομηχανές στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι γνωστές. Παρόλα αυτά, οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις τους δεν έχουν μελετηθεί
αναλυτικά. Σκοπός είναι η μελέτη των οξέων και βραχυπρόθεσμων (24 ώρες) επιδράσεων των σωματιδίων
από καυσαέρια πετρελαιομηχανών (DEPs) στην ενδοθηλιακή λειτουργία, στις ελαστικές ιδιότητες των αρτηριών, στη φλεγμονή και στην ινωδόλυση.
Υλικό-Μέθοδοι: Σε αυτήν την διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη, 40 υγιείς εθελοντές (μέσης ηλικίας 40
ετών) εκτέθηκαν σε σωματίδια καυσαερίων πετρελαιομηχανών (DEPs) και εν συνεχεία σε φιλτραρισμένο
αέρα (FA) για διάρκεια 2 ωρών με ένα μεσοδιάστημα αποχής 4 εβδομάδων μεταξύ των εκθέσεων. Η βαθμονόμηση της έκθεσης στα DEPs πραγματοποιήθηκε με βάση τη μάζα των μικροσωματιδίων διαμέτρου
μικρότερης από 2,5 microns (PM 2,5). Η ενδοθηλιοεξαρτω?μενη διαστολή της βραχιονίου αρτηρίας (FMD)
χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της ενδοθηλιακής λειτουργίας. Η ελαστικότητα της αορτής και τα αρτηριακά ανακλώμενα κύματα αξιολογήθηκαν με την ταχύτητα του παλμικού κύματος (PWV) και τον δείκτη
ενίσχυσης (AIx) αντίστοιχα. Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) μετρήθηκε για την εκτίμηση της φλεγμονώδους
αντίδρασης, καθώς τα επίπεδα ινωδογόνου και τα επίπεδα της πρωτεΐνης C για να μελετηθεί η επίδραση
στο ινωδολυτικό σύστημα. Όλες οι μετρήσεις έγιναν πριν από κάθε συνεδρία (T0), στο τέλος της έκθεσης 2
ωρών (T2) και 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης (T24).
Αποτελέσματα: Στην στιγμή T0 της έκθεσης στα DEPs και FA δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στις μετρήσεις των FMD, PWV, AIX, CRP, των επιπέδων της πρωτεΐνης C και του ινωδογόνου. Η έκθεση στα DEPs μείωσε σημαντικά το FMD (T0: 11,97 ± 4,61% έναντι T2: 7,73 ± 3,36% έναντι T24: 6,17 ± 3,19%, p <0,001) και
αύξησε το PWV (T0: 6,09 ± 1,03 m/sec έναντι T2: 7.22 ± 1,31 m/sec έναντι T24: 6,90 ± 1,03 m/sec, p <0,001),
το ΑΙΧ (Τ0: 8,17 ± 3,19% έναντι Τ2: 12,71 ± 3,36% έναντι Τ24: 13,17 ± 4,61%, p<0.001), τη CRP (T0: 1,41 ± 0,18
mg /L έναντι Τ2: 1,99 ± 0,21 mg /L έναντι Τ24: 2,08 ± 0,24 mg /L, p= 0,04) και τα επίπεδα του ινωδογόνου (Τ0:
269 ± 44 mg/dL έναντι Τ2: 331 ± 75 mg /dL έναντι Τ24: 307 ± 51 mg/dL, p= 0.002). Τα επίπεδα της πρωτεΐνης
C μειώθηκαν σημαντικά (Τ0: 121 ± 26% έναντι Τ2: 104 ± 21% έναντι Τ24: 105 ± 20%, p= 0.003). Η έκθεση
στον FA δεν είχε σημαντική επίδραση στις παραμέτρους της μελέτης.
Συμπεράσματα: Η έκθεση στα καυσαέρια πετρελαιομηχανών μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο
καρδιαγγειακό σύστημα με διαταραχή της ενδοθηλιακής λειτουργίας, των ιδιοτήτων του αρτηριακού τοιχώματος, της φλεγμονώδους αντίδρασης και των παραμέτρων του μηχανισμού της ινωδόλυσης όχι μόνο
κατά τη διάρκεια της έκθεσης αλλά έως και 24 ώρες μετά την έκθεση.
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ΠΑ03
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΟΥΜΟΫΛΙΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΞΙΑ:
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΗΣ ΕXOSC10
Χρύσα Φιλιπποπούλου1, Chairini Thome2, Katherine Bohnsack2, Γεώργιος Σίμος1,
Γεωργία Χαχάμη1
Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Λάρισα, Ελλάδα
2
Department of Molecular Biology, University Medical Center Göttingen, Göttingen, Germany
1

Η σουμοϋλίωση είναι μία μετα-μεταφραστική τροποποίηση κατά την οποία πραγματοποιείται ομοιοπολική
σύζευξη των πρωτεϊνών SUMO (Small Ubiquitin-like Modifier) σε κατάλοιπα λυσίνης πρωτεϊνών-στόχων.
Πρόσφατα δεδομένα της βιβλιογραφίας υποστηρίζουν πως αλλαγές των επιπέδων σουμοϋλίωσης
επηρεάζουν την απόκριση των κυττάρων σε διάφορα είδη στρες, όπως η χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου
(υποξία). Οι συμπαγείς όγκοι χαρακτηρίζονται από υποξικές περιοχές εξαιτίας της ανώμαλης αγγείωσης
σε συνδυασμό με τον υψηλό ρυθμό πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων. Προηγούμενα
αποτελέσματα πειραμάτων ποσοτικής πρωτεομικής ανάλυσης σουμοϋλιωμένων πρωτεϊνών που έγιναν σε
συνθήκες νορμοξίας και υποξίας (Chachami et al,2019) σε καρκινικά κύτταρα HeLa έδειξαν την ύπαρξη
μιας ομάδας πρωτεϊνών που παρουσίαζαν αλλαγές στην σουμοϋλίωσή τους κατά την υποξία, χωρίς να
αλλάζουν τα επίπεδα της πρωτεϊνικής έκφρασης τους. Μία εξ αυτών είναι η 3’-5’ εξοριβονουκλεάση του
πυρηνίσκου ΕXOSC10, η οποία αποτελεί την καταλυτική υπομονάδα του RNA Eξοσώματος και η οποία
δεν έχει συσχετιστεί προηγουμένως με το μονοπάτι της υποξίας. Πειράματα ανοσοκατακρήμνισης
σουμοϋλιωμένων πρωτεϊνών επιβεβαίωσαν πως η σουμοϋλίωση της EXOSC10 μειώνεται δραστικά σε
συνθήκες υποξίας. Χρησιμοποιώντας in vitro και in vivo προσεγγίσεις επιβεβαιώθηκε η κύρια θέση
σουμοϋλίωσης της EXOSC10 και επίσης αναγνωρίστηκε η σουμο-ισοπεπτιδάση SENP3 ως η υπεύθυνη
για την αποσουμούλίωση της EXOSC10. Ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός πως η υποξία οδήγησε στην
μετακίνηση τόσο της SENP3 όσο και της EXOSC10 από τον πυρηνίσκο στο πυρηνόπλασμα χωρίς ωστόσο
να απαιτείται η αποσουμοϋλίωση της EXOSC10 για αυτή την αλλαγή. Χρησιμοποιώντας καρκινικά κύτταρα
που υπερεκφράζουν την αγρίου τύπου μορφή ή μεταλλαγμένες μορφές της EXOSC10 που στερούνται
την ικανότητα σουμοϋλίωσης μελετάται η επίδραση της σουμοϋλίωσης στην καταλυτική ενεργότητα
και τη λειτουργία της EXOSC10 καθώς και στην επιβίωση και προσαρμογή των καρκινικών κυττάρων
στις συνθήκες υποξίας. Η μελέτη αυτή στοχεύει στην αποσαφήνιση της σημασίας της σουμοϋλίωσης
ενζύμων του μηχανισμού αποικοδόμησης του RNA για την απόκριση των κυττάρων σε χαμηλές συνθήκες
οξυγόνου. Καθώς η υποξία απαντάται όχι μόνο στον καρκίνο, αλλά και σε ασθένειες όπως η ισχαιμία και η
φλεγμονή, η αποκάλυψη νέων ρυθμιστικών μορίων που επηρεάζουν το βασικό μονοπάτι ενεργοποίησης
των κυττάρων από την υποξία μπορεί μελλοντικά να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών
προσεγγίσεων για τις συγκεκριμένες παθήσεις.
1.Chachami, et al, Mol.Cell.Prot. 2019, 18, 1197–1209.
Η ερευνητική εργασία υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο
της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/
τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός πρότασης: 1460 προς Γ.Χ.)

6

ΠΑ04
ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & COVID-19
Καλλιόπη Μέγαρη
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα
Σκοπός: Η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της νευροψυχολογικής εκτίμησης στην αποκατάσταση των
γνωστικών λειτουργιών των ασθενών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) που ανάρρωσαν μετά από βαριά νόσηση
από λοίμωξη COVID-19 και παραμονή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στόχοι της παραπάνω προσέγγισης
είναι η ακριβής εκτίμηση της γνωστικής, συναισθηματικής και διαπροσωπικής λειτουργίας των ασθενών,
της ικανότητας εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων και της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα
αποκατάστασης.
Υλικό – Μέθοδοι: 36 ασθενείς, ετών ΜΟ 47 έτη (ΤΑ 4,45) με ιστορικό νοητικής υστέρησης και ανεμβολίαστοι κατά του SARS-COVID 19, εμφάνισαν σοβαρή λοίμωξη αναπνευστικού με COVID-19, νοσηλεύθηκαν σε
παθολογική κλινική και λόγω σημαντικής επιδείνωσης της αναπνευστικής τους λειτουργίας εμφάνισε απώλεια αισθήσεων, διασωληνώθηκε, τέθηκαν σε καταστολή και μηχανικό αερισμό. Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν
με συστοιχία, σταθμισμένων στον ελληνικό πληθυσμό, νευρο-ψυχολογικών δοκιμασιών, που εξετάζουν τη
μνήμη, την προσοχή, τις οπτικοχωρικές, τις εκτελεστικές και τις γλωσσικές λειτουργίες.
Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών παρουσίασαν δυσκολίες στην προσοχή, στη μνήμη, στις και
εκτελεστικές λειτουργίες. Επιπλέον, έγινε διερεύνηση και αποδοχή νέων περιορισμών, ψυχοεκπαίδευση και
ψυχολογική υποστήριξη του ιδίου και της οικογένειας. Συνιστάται επανεκτίμηη μετά από μερικούς μήνες.
Συμπεράσματα: Η νευροψυχολογική εκτίμηση των ασθενών ΑΜΕΑ με εκτίμηση των γνωστικών
λειτουργιών, η εξερεύνηση δυνατών και αδύνατων σημείων, και προνοσηρού, τρέχοντος και μελλοντικού
τρόπου λειτουργίας καθώς και προτάσεις για αποτελεσματική διευκόλυνση της γνωστικής λειτουργικότητας,
είναι πολύ σημαντική. Οι ασθενείς παρουσίασαν δυσκολίες σε αρκετές γνωστικές λειτουργίες, ενώ θα είχαν
όφελος από την ένταξη τους σε πρόγραμμα γνωστικής αποκατάστασης. Αυτό θα περιλαμβάνει γνωστικές
ασκήσεις εστιασμένες στην αποκατάσταση των συγκεκριμένων δυσκολιών των ασθενών, με ανάπτυξη
νέων στρατηγικών αντιστάθμισης όσον αφορά καθημερινές δραστηριότητες στο πλαίσιο εργασίας και
σπιτιού.
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ΠΑ05
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ: ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ;
Γεώργιος Αγγελίδης1, Βαρβάρα Βαλοτάσιου2, Ιωάννης Τσούγκος3, Χαρά Τζαβάρα2,
Δημήτριος Ψημάδας1, Ευδοξία Θεοδώρου1, Αναστασία Ζιάκα1, Σταυρούλα Γιαννακού1,
Χαράλαμπος Ζιάγγας1, Ιωάννης Σκουλαρίγκης4, Φίλιππος Τρυποσκιάδης4,
Παναγιώτης Γεωργούλιας2
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
3
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
4
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
1

2

Σκοπός: Η σπινθηρογραφική μελέτη της αιμάτωσης του μυοκαρδίου έχει σημαντική ρόλο για την μηεπεμβατική διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου. Ο καθορισμός των ευρημάτων βασίζεται στην οπτική
εκτίμηση των σπινθηρογραφικών εικόνων, ενώ παράλληλα πακέτα λογισμικού εξάγουν αυτοματοποιημένες
μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων. Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η συσχέτιση
μεταξύ των αυτοματοποιημένων μετρήσεων τριών παραμέτρων [Summed Stress Score (SSS), Summed
Rest Score (SRS) και Summed Difference Score (SDS)] και της οπτικής εκτίμησης αυτών από έναν έμπειρο
Πυρηνικό Ιατρό (expert reading), λαμβάνοντας ως ‘’gold standard’’ τα στεφανιογραφικά δεδομένα.
Υλικό-Μέθοδοι: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Από το σύνολο των εξεταζομένων που υποβλήθηκαν σε σπινθηρογράφημα αιμάτωσης
μυοκαρδίου με τεχνήτιο-99m tetrofosmin (Ιανουάριος 2019 - Ιανουάριος 2020) και σε στεφανιογραφικό
έλεγχο (εντός 3 μηνών προ ή μετά του σπινθηρογραφήματος), 306 ασθενείς περιελήφθησαν στο δείγμα
της μελέτης καθώς δεν πληρούσαν κάποιο από τα κριτήρια αποκλεισμού. Για την πραγματοποίηση των
εξετάσεων εφαρμόστηκαν καθιερωμένα πρωτόκολλα εργομετρικής κόπωσης ή φαρμακολογικής δοκιμασίας
(με χορήγηση αδενοσίνης ή ρεγαδενοσόνης). Οι αυτοματοποιημένες μετρήσεις των παραμέτρων SSS, SRS
και SDS προέκυψαν με εφαρμογή τριών ευρέως χρησιμοποιούμενων διεθνώς πακέτων λογισμικού (Emory
Cardiac Toolbox, Myovation, Quantitative Perfusion SPECT). Βάσει των στεφανιογραφικών δεδομένων,
κάθε στένωση άνω του 50% θεωρήθηκε αιμοδυναμικώς σημαντική, ενώ η παρουσία στένωσης στο
στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας θεωρήθηκε ισοδύναμη νόσου δύο αγγείων [αγγειογραφικό
score: O (φυσιολογική μελέτη), 1 (νόσος ενός αγγείου), 2 (νόσος δύο αγγείων), 3 (νόσος τριών αγγείων)].
Αποτελέσματα: Οι ICCs (Interclass Correlation Coefficient) των παραμέτρων SSS, SRS και SDS μεταξύ
των πακέτων λογισμικού και οπτικής εκτίμησης κυμαίνονταν σε μέτρια έως εξαιρετικά επίπεδα.
Οι οπτικώς καθοριζόμενες (από έναν έμπειρο Πυρηνικό Ιατρό) τιμές των παραμέτρων SSS, SRS και
SDS συσχετίζονταν σημαντικά με τις αντίστοιχες μετρήσεις των πακέτων λογισμικού. Ωστόσο, οι
πρώτες τιμές (expert reading) συσχετίζονταν σε μεγαλύτερο βαθμό με το αγγειογραφικό score,
υποδεικνύοντας την υψηλότερη διαγνωστική σημασία αυτών έναντι των αυτοματοποιημένων μετρήσεων.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα υποστηρίζουν τη σημασία της οπτικής εκτίμησης των εικόνων (expert
reading) κατά τη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου, έναντι.των αυτοματοποιημένων μετρήσεων που
μπορεί να έχουν έναν επικουρικό ρόλο κατά την αξιολόγηση των εξετάσεων.
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ΠΑ06
ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ HIF-1α/ΜΟΡΤΑΛΙΝΗΣ
Άγγελος Υφαντής, Ηλίας Μυλωνής, Γεώργιος Σίμος
Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Η στέρηση οξυγόνου (υποξία) σε κύτταρα ή ιστούς συναντάται σε πολλές φυσιολογικές και παθολογικές
καταστάσεις. Τα κύτταρα αποκρίνονται στην υποξία μέσω προσαρμοστικών αλλαγών σε επίπεδο γονιδιακής
έκφρασης, οι οποίες διαμεσολαβούνται από τους επαγόμενους από την υποξία μεταγραφικούς παράγοντες
(Hypoxia Inducible Factors/HIF), που είναι επίσης απαραίτητοι για τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών
κυττάρων σε στερεούς όγκους, και συνεπώς στόχοι αντικαρκινικών θεραπειών. Η έκφραση της άλφα υπομονάδας των HIF ρυθμίζεται από τα επίπεδα οξυγόνου, αλλά η μεταγραφική τους ενεργότητα ρυθμίζεται
επίσης από διάφορες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου της φωσφορυλίωσης.
Έχουμε δείξει προηγουμένως πως οι κινάσες ERK1/2 στοχεύουν δύο αμινοξικά κατάλοιπα σερίνης (Ser641/
Ser643) σε ένα καρβοξυτελικό τμήμα του HIF-1α που ονομάζεται ETD (ERK Targeted Domain: αμινοξέα
616-658). Ενώ η φωσφορυλίωση της ETD�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
χρειάζεται για τη μεταγραφική ενεργοποίηση του HIF����������
�������������
-1, η αποφωσφορυλίωση της οδηγεί στην έξοδο του από τον πυρήνα, στην αλληλεπίδραση του με τη μορταλίνη
και επακόλουθα στη μετατόπιση του στην εξωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη και στο σχηματισμό ενός
συμπλόκου με την εξοκινάση 2 (HK2) και τον τασεο-εξαρτώμενο δίαυλο ανιόντων (VDAC-1) που οδηγεί σε
αναστολή της έναρξης της απόπτωσης. Σε μια πρώτη προσπάθεια δομικής και λειτουργικής ανάλυσης του
συμπλόκου, χαρτογραφήσαμε τις περιοχές αλληλεπίδρασης μεταξύ του ���������������������������������
HIF������������������������������
-1α και της μορταλίνης, χρησιμοποιώντας εκχυλίσματα κυττάρων που έχουν επωαστεί σε υποξία, ανασυνδυασμένα πρωτεϊνικά τμήματα
και μεθόδους ��������������������������������������������������������������������������������������
in������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
vitro������������������������������������������������������������������������������
συγκατακρήμνισης πρωτεϊνών (�������������������������������������������������
pull���������������������������������������������
-��������������������������������������������
down����������������������������������������
���������������������������������������
essays���������������������������������
). Τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν: πρώτον ότι η επικράτεια ETD του HIF-1α είναι επαρκής και αναγκαία για την άμεση δέσμευση με την
καρβοξυτελική περιοχή δέσμευσης υποστρωμάτων (Substrate Binding Domain/SBD) της μορταλίνης και
δεύτερον ότι αυτή η αλληλεπίδραση αναστέλλεται από τη φωσφορυλίωση του HIF-1α στη σερίνη 641. Σε
εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία παροδικής διαμόλυνσης κυττάρων τόσο με τις αγρίου τύπου όσο και με τις
μεταλλαγμένες μορφές των επικρατειών ETD���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
και SBD�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
, με σκοπό τον προσδιορισμό της σημασίας του σχηματισμού του μιτοχονδριακού συμπλόκου HIF-1α-μορταλίνης, καθώς και των μη γενωμικών λειτουργιών
του HIF-1α, στην προσαρμογή και επιβίωση των κυττάρων σε συνθήκες υποξίας.
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ΠΑ07
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ-ΤΑΞΗΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Δήμητρα Τσιβάκα1, David J. Lythgoe2, Steven C. R. Williams2, Ιωάννης Τσούγκος1
1
2

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Department of Neuroimaging, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London,
London, UK

Σκοπός: Η λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού του νωτιαίου μυελού (spinal-fMRI) αποτελεί
λογική επέκταση της εφαρμογής της τεχνικής στον εγκέφαλο και δύναται να προσφέρει σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με τη νευρωνική δραστηριότητα του νωτιαίου μυελού. Ωστόσο, η μικρή διατομή του
νωτιαίου μυελού, οι διακυμάνσεις της μαγνητικής επιδεκτικότητας των διαφόρων ιστών, η φυσιολογική
κίνηση από την καρδιακή και αναπνευστική λειτουργία και η κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
προκαλούν σφάλματα εικόνας, όπως απώλεια σήματος και γεωμετρικές παραμορφώσεις. Εστιάζοντας
στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των προαναφερόμενων
σφαλμάτων, εφαρμόστηκαν τεχνικές εξομάλυνσης των ανομοιογενειών του μαγνητικού πεδίου
(shimming), με σκοπό τη βελτίωση της ομοιογένειας του στατικού μαγνητικού πεδίου (B0) και τη μείωση
των παραμορφώσεων και της τοπικής απώλειας σήματος.
Υλικό–Μέθοδοι: Όλες οι σαρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε σύστημα μαγνητικού τομογράφου General
Electric Discovery MR750 3T, χρησιμοποιώντας πηνίο κεφαλής και αυχένα/σπονδυλικής στήλης. Οκτώ
υγιείς εθελοντές συμμετείχαν στη μελέτη, ενώ η σάρωση περιλάμβανε EPI ακολουθία με παράγοντα_
επιτάχυνσης=2, αριθμό_τομών=34, TE=30ms, TR=3300ms, πάχος_τομών=4mm, απόσταση_τομών=0,5mm,
μέγεθος_πεδίου=21cm, γωνία_εκτροπής=90° και μέγεθος_μήτρας=96×96. Για τη βελτίωση της ομοιογένειας
του B0, λήφθηκε ένας χάρτης πεδίου (field map) βάσει του οποίου βελτιστοποιήθηκαν τα υψηλής-τάξης
βαθμιδωτά πεδία εντός χειροκίνητα τοποθετημένων περιοχών ενδιαφέροντος (ROIs) σε εγκάρσιες τομές,
που κάλυπταν τον νωτιαίο μυελό. Προκειμένου να περιοριστεί η απώλεια σήματος, βελτιστοποιήθηκαν
τα γραμμικά βαθμιδωτά πεδία (κατά x,y,z) για κάθε τομή ξεχωριστά και εντός καθορισμένων ROIs, τα
οποία αντισταθμίζουν τα βαθμιδωτά πεδία που δημιουργούνται λόγω των διακυμάνσεων της μαγνητικής
επιδεκτικότητας στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική αξιολόγηση των εικόνων, καθώς και μετρήσεις
του χρονικού λόγου σήματος προς θόρυβο (temporal-SNR) πριν και μετά την εφαρμογή των τεχνικών
εξομάλυνσης του πεδίου και έπειτα από διόρθωση των εικόνων από σφάλματα κίνησης.
Αποτελέσματα: Η βελτιστοποίηση των υψηλής-τάξης βαθμιδωτών πεδίων βελτίωσε σημαντικά την
ποιότητα της εικόνας και μείωσε τις παραμορφώσεις και τη θολότητα, ιδιαίτερα στο κατώτερο τμήμα
της αυχενικής μοίρας (C5-C7) που πάσχει από σοβαρά σφάλματα εικόνας. Η βελτιστοποίηση των x-,y- και
z-βαθμιδωτών πεδίων μείωσε την απώλεια σήματος και αύξησε το temporal-SNR κατά μήκος του νωτιαίου
μυελού (C3-C7).
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή τεχνικών γραμμικής και υψηλής τάξης εξομάλυνσης των ανομοιογενειών
του μαγνητικού πεδίου βελτίωσαν την ποιότητα εικόνας στο spinal-fMRI, καθώς συνέβαλαν σημαντικά
στον περιορισμό των σφαλμάτων.
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ΠΑ08
ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ (CEIOUS) ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Κλεονίκη Βαγγελάκου, Ειρήνη Βαρελοπούλου, Μαρία Φεργαδή, Δημήτριος Ζαχαρούλης
Χειρουργική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Σκοπός: Αυτή η μελέτη στόχευε να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του διεγχειρητικού υπερήχου με
σκιαγραφικό (CE-IOUS) για ασθενείς με ορθοκολικές ηπατικές μεταστάσεις (CRLMs) που υποβάλλονται σε
χειρουργική επέμβαση.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε διεξοδική βιβλιογραφική αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων PubMed,
Scopus και Cochrane, σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές PRISMA. Η αναλογία πιθανοτήτων, η
σταθμισμένη μέση διαφορά και το διάστημα εμπιστοσύνης 95% αξιολογήθηκαν μέσω του μοντέλου
τυχαίων εφέ.
Αποτελέσματα: Έντεκα άρθρα πληρούσαν τα κριτήρια συμπερίληψης και ενσωμάτωσαν 497 ασθενείς.
Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι το CE-IOUS σχετίζεται με υψηλότερη ευαισθησία και ακρίβεια σε σύγκριση
με την υπολογιστική τομογραφία πολλαπλών ανιχνευτών (MDCT), μαγνητική τομογραφία (MRI) και
διεγχειρητικό υπερηχογράφημα (IOUS) στην αναγνώριση CRLMs (p<0,05). Το θετικό προγνωστικό σημείο
ήταν παρόμοιο μεταξύ των διαφορετικών τρόπων. Επιπλέον, νέα CRLM ταυτοποιήθηκαν από το CE-IOUS,
επηρεάζοντας έτσι το χειρουργικό σχέδιο σε 128 ασθενείς (51,8% των ασθενών με νέα CRLM). Επιπλέον, 91
ασθενείς (71%) υποβλήθηκαν σε επιπλέον εκτεταμένη ηπατεκτομή και 15 ασθενείς (11,7%) θεωρήθηκαν μη
χειρουργήσιμοι. Δύο εναλλακτικά σκιαγραφικά, το Sonazoid και Sonovue, χρησιμοποιήθηκαν με παρόμοια
ευαισθησία (p>0,05).
Συμπέρασμα: Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν την υπεροχή του CE-IOUS έναντι του MDCT, του MRI
και του IOUS για τη σταδιοποίηση των ασθενών με CRLM που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση.
Ωστόσο, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή δεδομένου του μικρού αριθμού των μελετών που
έχουν πραγματοποιηθεί.
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ΠΑ09
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1994-2019
Ιωάννης Χ. Λαμπρόπουλος1, Φωτεινή Μάλλη1, Όλγα Σινάνη2,
Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης1, Γεωργία Ξηρομερήσιου2
1

Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
2
Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

Εισαγωγή: Η νόσος Πάρκινσον (PD) αποτελεί μια προοδευτικά εξελισσόμενη νευροεκφυλιστική διαταραχή, που οφείλεται στη δυσλειτουργία των ντοπαμινεργικών νευρώνων στον εγκέφαλο και χαρακτηρίζεται
από κινητικά και μη κινητικά συμπτώματα. Η παγκόσμια θνητότητα από τη PD τις τελευταίες δεκαετίες δεν
είναι γνωστή.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της θνητότητας από τη PD ανάλογα με την ηλικία
και το φύλο και η σύγκριση των τάσεων (rates) θνητότητας μεταξύ χωρών με διαφορετικό δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (human development index, HDI).
Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του μητρώου του παγκόσμιου οργανισμού υγείας για
να εξεταστούν οι χρονικές τάσεις στη θνητότητα από τη PD από το 1994 έως το 2019. Για την ανάλυση των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε παλινδρόμηση σημείου σύνδεσης (joinpoint regression analysis).
Αποτελέσματα: Σημειώθηκε σημαντική αύξηση στην παγκόσμια θνητότητα από τη PD και στα δύο φύλα.
Συγκεκριμένα, η παγκόσμια θνητότητα (ανά 100.000) το 1994 ήταν 1,76 και αυξήθηκε το 2019 σε 5,67. Περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν στο γυναικείο πληθυσμό με λόγο ανδρών/ γυναικών : 0,82. Η θνητότητα
στις γυναίκες ήταν 1,63 (ανά 100.000) το 1994 και 4,81 το 2019 ενώ στους άνδρες η θνητότητα υπολογίστηκε σε 1,91 ανά 100.000 το 1994 και 7,88 το 2019. Βρέθηκε αύξηση της θνητότητας με την πρόοδο της
ηλικίας παγκόσμια. Στη σύγκριση των χωρών σύμφωνα με το δείκτη HDI παρατηρήθηκε ότι στις χώρες
με πολύ υψηλό HDI, υπήρχε μια μη σημαντική αύξηση την τάση της θνητότητας (annual percent change,
APC=31,8%, 95%CI: -13,6-100,8) μεταξύ 1994 - 1996 και μια σημαντική αύξηση (APC= 3,7% 95%CI:3,1-4,4)
το 1996 - 2019. Για τις χώρες με υψηλό HDI, βρέθηκε μια σημαντική αύξηση της τάσης της θνητότητας
κατά 2,9% τα έτη 1996-2016 (95%CI:1,1 – 4,6). Στις χώρες με μέσο και χαμηλό HDI, βρέθηκε μη στατιστικά
σημαντική μεταβολή στη τάση της θνητότητας κατά τα έτη της μελέτης (APC=0,8%, 95%CI: -1,6 – 3,4 και
APC=-9,3; 95%CI: 33,2 – 23,2, αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε μια εντυπωσιακή αύξηση της θνητότητας από τη PD παγκοσμίως ενώ
βρέθηκαν διαφορές ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό πληθυσμών υψηλού κινδύνου και στον προγραμματισμό των υγειονομικών υπηρεσιών για τη διαχείριση της PD παγκοσμίως.
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ΠΑ10
ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ KIDS SAVE LIVES; ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3 ΧΡΟΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Χαράλαμπος Παρίσης1, Αχιλλέας Μπουλέτης1, Δήμητρα Διονυσία Πάλλα1,
Κωνσταντίνα Χατζηδημητρίου1, Διβάνη Μαρία2, Παναγιώτα Μακρή3, Μαρία Νταλιάνη1,
Μαρία Αγγελοσοπούλου1, Κωνσταντίνος Οικονόμου1, Ειρήνη Παπά1
Καρδιολογικό Τμήμα, 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Λάρισα
2
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
3
Νεφρολογική Κλινική, Μονάδα Αιμοκάθαρσης Ευτύχιος Πατσίδης, Λάρισα
1

Σκοπός: Η αξιολόγηση της βελτίωσης των γνώσεων των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά την
παρακολούθηση του προγράμματος kids save lives, αλλά και η διατήρηση των γνώσεων μετά από 2 και 3
διαδοχικά χρόνια εκπαίδευσης.
Υλικό - Μέθοδος: Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά τις σχολικές χρονιές 2017-2018, 20182019 και 2019-2020, έλαβε χώρα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλίας και είχε την
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5823 μαθητές (51,9% κορίτσια, μέση ηλικία 14,2 έτη)
παρακολούθησαν το πρόγραμμα kids save lives για μια χρονιά σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Αναζωογόνησης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 709 μαθητές παρακολούθησαν το
πρόγραμμα για 2 συνεχόμενες χρονιές και 202 για 3 συνεχόμενες χρονιές. Πριν την έναρξη του προγράμματος οι μαθητές συμπληρώνανε ένα ερωτηματολόγιο 12 ερωτήσεων πάνω στη βασική υποστήριξη της
ζωής και τη χρήση αυτόματων εξωτερικών απινιδοτών. Ακολουθούσε το δίωρο πρόγραμμα με θεωρητικό
μάθημα αλλά και πρακτική εξάσκηση σε προπλάσματα υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και στο τέλος οι μαθητές συμπληρώνανε εκ νέου το ερωτηματολόγιο.
Αποτελέσματα: η εκπαίδευση αυξάνει σημαντικά τις γνώσεις των μαθητών πάνω στην αναγνώριση του
σωστού αλγόριθμου της βασικής υποστήριξης της ζωής τα ποσοστά σωστών απαντήσεων ήταν 47,7%,
62,4% και 72,1 % πριν την πρώτη , δεύτερη και τρίτη χρονιά αντίστοιχα, ενώ με το πέρας της κάθε
χρονιάς τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική αύξηση (p<0,001) και
διαμορφώθηκαν σε 73,9%, 87,5% και 88,8% για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη χρονιά αντίστοιχα.
Συμπεράσματα : τα συνολικά αποτελέσματα αναδεικνύουν την αποτελεσματικότατα του kids save lives
στην αφομοίωση του αλγόριθμου της βασικής υποστήριξης της ζωής και υποδεικνύουν την ανάγκη η
υλοποίηση του να αφορά τουλάχιστον 3 χρόνια για κάθε μαθητή ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα
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ΠΑ11
ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΟΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΜΗ
ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αναστασία Ξαγαρά1, Μαρία Γουλεϊλμάκη2, Σωτήριος Φόρτης2, Βασίλειος Γεωργούλιας3,
Κωνσταντίνος Μπαξεβάνης2, Αθανάσιος Κωτσάκης4
Εργαστήριο Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο
Αθηνών “Άγιος Σάββας”, Αθήνα
3
(Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας), Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Κρήτη
4
Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
1

2

Σκοπός: Ο Μη μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα (ΜΜΚΠ) αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από
νεοπλασία παγκοσμίως. Η Ανοσοθεραπεία με αναστολείς των σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού
συστήματος έχει βελτιώσει σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης. Ωστόσο, οι περισσότεροι ασθενείς δεν θα
ανταποκριθούν. Ως εκ τούτου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για εύρεση νέων προβλεπτικών βιοδεικτών. Στην
παρούσα εργασία μελετάται η ύπαρξη προϋπαρχόντων Τ λεμφοκυττάρων ειδικών για καρκινικά αντιγόνα
στην κυκλοφορία του αίματος (Προϋπάρχουσα Ανοσία, ΠΑ) ως ένας νέος προβλεπτικός βιοδείκτης για την
επιλογή των ασθενών με ΜΜΚΠ για ανοσοθεραπεία.
Υλικό-Μέθοδοι: 40 ασθενείς με ΜΜΚΠ εντάχθηκαν στη μελέτη (25 σταδίου ΙΙΙβ οι οποίοι έλαβαν σύγχρονη
χημειο-ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία συντήρησης με Durvalumab και 15 σταδίου ΙV οι οποίοι έχουν
λάβει διαφορετική θεραπεία). Κύτταρα PBMCs απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντριση με τη χρήση
φικόλης από τους ασθενείς και 10 υγιείς δότες. Ο έλεγχος της ΠΑ πραγματοποιήθηκε με κυτταρομετρία
ροής και ανάλυση της ενδοκυττάριας παραγωγής IFNγ μετά από in vitro συν-καλλιέργειες των PBMCs κυττάρων των ασθενών και των καρκινικών αντιγόνων hTERT, MAGEA1, NY-ESO-1 και Survivin.
Αποτελέσματα: Στο 40% (10/25) των ασθενών ανιχνεύτηκαν CD3+CD4+IFNγ+ και CD3+CD8+ IFNγ+
Τ λεμφοκύτταρα υποδεικνύοντας ΠΑ. Η ΠΑ στο 60% (6/10) των ασθενών αφορούσε όλα τα καρκινικά
αντιγόνα που ελέγχθηκαν (4/4) ενώ βρέθηκαν ασθενείς με ΠΑ για 1 (4% 1/10) , 2 (4% 1/10) και 3 (8% 2/10)
καρκινικά αντιγόνα σε μικρότερα ποσοστά. Η ανάλυση των κλινικών δεδομένων υπέδειξε στατιστικά
σημαντικό πλεονέκτημα ελεύθερο προόδου νόσου (PFS) (Log Rank, p= 0.04) και ολικής επιβίωσης OS (Log
Rank, p= 0.034) των ασθενών με ΠΑ συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς ΠΑ.
Συζήτηση: Ασθενείς με ΜΜΚΠ εμφανίζουν ΠΑ έναντι γνωστών καρκινικών αντιγόνων πριν την έναρξη της
ανοσοθεραπείας. Η ύπαρξη ΠΑ μπορεί να προβλέψει την καλύτερη απάντηση των ασθενών στην θεραπεία
καθώς τόσο το PFS όσο και το OS αυξάνονται σημαντικά συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς ΠΑ. Στο μέλλον
θα πραγματοποιηθεί χαρακτηρισμός του ανοσοφαινοτύπου και ανάλυση των μοριακών υπογραφών φορτίο
μεταλλάξεων του όγκου (TMB) και ρεπερτόριο του Τ-κυτταρικού υποδοχέα (TCR) στον καρκινικό ιστό και
στο αίμα. Η συνδυαστική πλατφόρμα που θα προκύψει αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για
την πρόβλεψη της απάντησης των ασθενών στην ανοσοθεραπεία.

15

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑ12
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Νικόλαος Βαίτσης, Σταματίνα Αγγελάκου
Ιδιωτικό Ιατρείο
Εισαγωγή: H SARS-CoV-2 (COVID-19) είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια υπεύθυνη για εκατομμύρια
θανάτους παγκοσμίως. Αποτελεσματικά εμβόλια κατά της COVID-19 είναι πλέον διαθέσιμα, ωστόσο, μια
ακραία μορφή διστακτικότητας απέναντι στα εμβόλια, γνωστή ως αντιεμβολιαστικές συμπεριφορές, αμφισβητούν τις προσπάθειες αποδοχής και διανομής εμβολίων.
Σκοπός: Διερεύνηση συσχέτισης αντιεμβολιαστικής στάσης με δημογραφικά, κοινωνικά, και ψυχολογικά
χαρακτηριστικά, για τη βελτίωση στοχευμένων παρεμβάσεων δημόσιας υγείας.
Μέθοδος: Η εργασία είναι μία συγχρονική διαδικτυακή μελέτη που έγινε μέσω ανώνυμου ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου, το οποίο κοινοποιήθηκε σε πολλές και ποικίλες σελίδες και ομάδες στο μέσο κοινωνικής
δικτύωσης Facebook. Υπήρχε δυνατότητα μόνο μίας συμμετοχής ανά διεύθυνση IP. Τον πληθυσμό μελέτης
αποτέλεσαν άτομα και των δύο φύλων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Το ερωτηματολόγιο αποτελούταν από:
α) ερωτήσεις που αφορούσαν σε κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες, και β) κλίμακα Ψυχικής Υγείας
GHQ-28.
Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 917 άτομα, εκ των οποίων τα 143 (15,6%) είναι
αντιεμβολιαστές. Υπολογίστηκε ότι η στάση απέναντι στον εμβολιασμό επηρεάστηκε, στατιστικώς σημαντικά (p < 0,001), από το φύλο, τον τόπο διαμονής, τον τρόπο ενημέρωσης, την κατανάλωση αλκοόλ, τη
χρήση νικοτίνης, και την κατάθλιψη.
Συμπέρασμα: Θα πρέπει, ως ιατρική κοινότητα, να προβλέψουμε και να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε
τους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην επίτευξη εκτεταμένου εμβολιασμού στον γενικό πληθυσμό,
προκειμένου να πετύχουμε μείωση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 καθώς και άλλων μεταδοτικών
ασθενειών.
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ΠΑ13
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Τόρστεν Βίττε, Φαρανάς Ατσεκτσάι, Γεώργιος Σόγκας
Τμήμα Ρευματολογίας και Ανοσολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αννοβέρου, Ιατρική Σχολή Αννοβέρου,
Αννόβερο, Γερμανία
Σκοπός: Εκτός των γονιδίων επίκτητης ανοσίας, οι γενετικοί παράγοντες κινδύνου για την ψωριασική
αρθρίτιδα (ΨΑ) περιλαμβάνουν γενετικούς τόπους έμφυτης ανοσίας, οι οποίοι υποδηλώνουν μηχανισμό
αυτοφλεγμονώδους νόσου, τουλάχιστον σε ένα υποσύνολο ασθενών. Στην παρούσα εργασία, στοχεύσαμε
στη διερεύνηση του αυτοφλεγμονώδους γενετικού υποβάθρου του PsA.
Υλικό-Μέθοδοι: Συνολικά 120 ασθενείς με PsA που επισκέπτονταν τα εξωτερικά ιατρεία του
πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ανόβερου υποβλήθηκαν σε στοχευμένη αλληλουχία επόμενης
γενιάς (NGS), αναζητώντας παραλλαγές σε γονίδια που συνδέονται με εγγενή σφάλματα ανοσίας (ΕΣΑ),
που ταξινομούνται ως αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές (AΔ). Η παθογένεια των σπάνιων παραλλαγών
αξιολογήθηκε μέσω in silico ανάλυσης.
Αποτελέσματα: Ανιχνεύσαμε 45 σπάνιες προβλεπόμενες επιβλαβείς παραλλαγές σε 37/120 (30,8%)
ασθενείς με ΨΑ. Σχετικά κοινές ήταν οι παραλλαγές στα γονίδια AP1S3, PLCG2, NOD2 και NLRP12. Και οι 45
παραλλαγές ήταν μονοαλληλικές και οι 25 από αυτές, που εντοπίστηκαν σε 20/120 (16,7%) ασθενείς εντοπίστηκαν σε γονίδια που σχετίζονται με αυτοσωμικές επικρατούσες (ΑΕ) διαταραχές. Ανίχνευση εκείνων
των παραλλαγών που σχετίζονται με φλυκταινώδη ψωρίαση ή συνυπάρχουσα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο
του εντέρου (IΦΕΝ).
Συμπεράσματα: Περίπου το 30% των ασθενών με ΨΑ είχαν τουλάχιστον μία παραλλαγή σε ένα γονίδιο
που σχετίζεται με μια αυτοφλεγμονώδη διαταραχή, υποδηλώνοντας μηχανισμό αυτοφλεγμονώδους
νόσου. Η ανίχνευση παραλλαγών σε γονίδια που συνδέονται με ΑΕ-ΑΔ μπορεί να εξηγήσει τις εξωαρθρικές
εκδηλώσεις του ΨΑ, όπως η φλυκταινώδης ψωρίαση και η ΙΦΕΝ.
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ΠΑ14
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
Κωνσταντίνος Τζήμκας-Δακής1, Πετρούλα Νανά1, Αλέξανδρος Μπρότης2,
Γεώργιος Κούβελος1, Christian - Alexander Behrendt3, Kolbel Tilo3, Κωνσταντίνος Σπανός1,
Αθανάσιος Γιαννούκας1
Αγγειοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, Ελλάδα
Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, Ελλάδα
3
Department of Vascular Medicine, University Heart & Vascular Center Hamburg, Hamburg, Germany
1

2

Σκοπός: Ως σαρκοπενία ορίζεται η απώλεια μυϊκής μάζας και ισχύος. Διαγιγνώσκεται απεικονιστικά ως
ελάττωση του εμβαδού των ραχιαίων και κοιλιακών μυϊκών ομάδων σε τομές αξονικής τομογραφίας. Η συγκεκριμένη συστηματική ανασκόπηση εκτίμησε τον προγνωστικό ρόλο της σαρκοπενίας στην μακροχρόνια επιβίωση ασθενών οι οποίοι υποβάλλονται σε ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής
αορτής (ΑΚΑ).
Υλικό - Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της Αγγλικής παγκόσμιας βιβλιογραφίας,
συμπεριλαμβάνοντας μελέτες μεταξύ 1991 – 2021, αξιοποιώντας τις διεθνείς βάσεις δεδομένων PubMed,
EMBASE και CENTRAL. Η ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα PRISMA Guidelines 2020,
ενώ το πρωτόκολλο της μελέτης κατατέθηκε στην βάση πρωτοκόλλων PROSPERO (CRD42021260192).
Συμπεριελήφθησαν αναδρομικές μελέτες παρατήρησης με δεδομένα σαρκοπενικών και μη σαρκοπενικών
ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ενδαγγειακή αποκατάσταση ΑΚΑ. Η εκτίμηση συστηματικών
σφαλμάτων πραγματοποιήθηκε με το εργαλείο ROBINS-I. Ως πρωτογενές καταληκτικό σημείο τέθηκε η
5ετής επιβίωση μετά από ενδαγγειακή αποκατάσταση ΑΚΑ.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριελήφθησαν 11 μελέτες παρατήρησης με 2.385 ασθενείς (89.6% άνδρες,
διάμεση ηλικία: 72.9 έτη (70-76.4 έτη)) οι υποβλήθηκαν σε ενδαγγειακή αποκατάσταση ΑΚΑ το χρονικό
διάστημα 1999 – 2018. Ο αρνητικός προγνωστικός ρόλος της σαρκοπενίας αναλύθηκε σε εννιά μελέτες.
Έξι μελέτες εκτίμησαν ξεχωριστά σαρκοπενικούς και μη σαρκοπενικούς ασθενείς (40.3% σαρκοπενικοί
ασθενείς). Η διαστρωμάτωση ασθενών στην κατηγορία των σαρκοπενικών ή μη, βάσει εμβαδού των
ραχιαίων και των κοιλιακών μυών σε εγκάρσιες τομές αξονικής τομογραφίας (mm² or mm²/m²) εμφάνιζε
μεγάλη ετερογένεια, με εύρος από 451 έως 4820 mm²/m² και 1,207 έως 11,400 mm². Οχτώ μελέτες παρείχαν
δεδομένα για τη διάρκεια μετεγχειρητικής παρακολούθησης (27-106 μήνες). Έξι μελέτες παρείχαν δεδομένα
σχετικά με την 5ετή επιβίωση σαρκοπενικών και μη σαρκοπενικών ασθενών, με τους μη σαρκοπενικούς
ασθενείς να εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά επιβίωσης (58-93%) έναντι των σαρκοπενικών ασθενών (2460%). Τρεις μελέτες παρείχαν δεδομένα για μετα-ανάλυση, με την σαρκοπενία να σχετίζεται με μειωμένη
5ετή επιβίωση (OR 0.77, 95% CI [0.58, 0.97], p<0.001).
Συμπεράσματα: Εκ των ανωτέρω, προτείνεται πιθανή συσχέτιση της σαρκοπενίας και μειωμένης 5ετούς
επιβίωσης ασθενών οι οποίοι υποβάλλονται σε ενδαγγειακή αποκατάσταση ΑΚΑ. Από την παγκόσμια
βιβλιογραφία εκλείπει ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός για την σαρκοπενία, γεγονός το οποίο επιβάλλεται να
ξεκαθαριστεί από μελλοντικές μελέτες. Η διενέργεια προοπτικών μελετών παρατήρησης είναι απαραίτητη
για την ενίσχυση της αρνητικής προγνωστικής αξίας της σαρκοπενίας στην μακροπρόθεσμη επιβίωση της
συγκεκριμένης κατηγορίας ασθενών.
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ΠΑ15
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΡΜΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (CRS +
HIPEC) ΣΤΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙ 200 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ιωάννης Κυριαζάνος, Μενέλαος Ζουλάμογλου, Νίκος Στάμος, Βασίλης Καλλές,
Βασίλης Ζούμπος, Αριστέα Τσαρουχά, Ειρήνη Δέσκου, Νίκος Ίβρος, Δημήτρης Μπαλαλής
‘Α Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
Η Κυτταρομειωτικη χειρουργική και Η υπερθερμη ενδοπεριτοναικη χημειοθεραπεια (CRS + HIPEC)
αποτελούν μία σύγχρονη μέθοδο για την αντιμετωπιση των κακοηθειών του περιτοναίου. Οι παραγοντες
που επηρεάζουν την επιτυχία της αντιμετώπισης των συγκεκριμένων παθησεων ποικίλουν μεταξύ διαφόρων
όπως της προέλευσης και βιολογικής συμπεριφοράς της νόσου, της έκτασης της περιτοναικής διασποράς,
της ανταπόκρισης ή μη στην συστηματική χημειοθεραπεία κ.α. Παράλληλα και πιθανά εσφαλμένα σημείο
αιχμής αποτελέι η ασφάλεια της μεθόδου καθώς και η συνοδή νοσηρόττητα και θνητότητα. Τέλος η
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής διαρκώς επανελεγχεται.
Η Εμπειρία μας επι 200 περιστατικών προάγει πιθανά απαντήσεις σε όλα τα ανωτέρω ερωτήματα και θέτει
νέους προβληματισμούς υπογραμμίζοντας την ασφαλή και τεκμηριωμένα αποτελεσματική χρήση σε
σωστα επιλεγμένους ασθενείς
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ΠΑ16
ΟΙ ΕΓΚΥΕΣ ΠΟΥ ΝΟΣΟΥΝ ΑΠΟ COVID-19 ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΟΒΑΡΩΝ
ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ
Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας, Γεώργιος Ε. Κουρτέσης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Εισαγωγή : Οι έγκυες γυναίκες που νόσησαν COVID-19 είχαν υψηλότερα ποσοστά ανεπιθύμητων εκβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής θνησιμότητας, της προεκλαμψίας του πρόωρου τοκετού και των
ψυχικων παθησεων σε σύγκριση με τα έγκυες που δεν είχαν προσβληθεί από τον ιό. Επιπλέον, μεταξύ των
μητέρων που είχαν μολυνθεί από COVID-19, περίπου το 13% των νεογνών τους προσβλήθηκαν επίσης από
τον ιό και ήταν πιθανότερο να γεννηθούν πρόωρα. Σύμφωνα με την έρευνα οι έγκυες γυναίκες δεν είναι
πιθανότερο να προσβληθούν από COVID-19, αλλά εφόσον προσβληθούν, είναι πιο πιθανό να νοσήσουν
βαριά και πιθανότερο να απαιτήσουν φροντίδα σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μηχανικό αερισμό ή να
γεννήσουν πρόωρα και να εκδηλώσουν προεκλαμψία.
Σκοπός : Της παρούσης μελέτης είναι η ανάδειξη των εγκύων γυναικών που νοσούν από covid�����������
����������������
-19 εάν εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών και επιλοχειας καταθλιψης.
Υλικό-Μέθοδος : Αποτέλεσε αναδρομική μελέτη INTERCOVID που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό
JAMA Pediatrics το 2021. Στη μελέτη περιλήφθηκαν 706 γυναίκες με COVID-19 και 1424 γυναίκες χωρίς
COVID-19. Όλες παρουσίαζαν παρόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά.
Αποτελέσματα : Μας έδειξαν οτι η ερευνητική ομάδα μελέτησε έγκυες γυναίκες παγκοσμίως, με τη
συμμετοχή περισσότερων από 100 ερευνητών από 43 μαιευτήρια σε 18 χώρες μεταξύ Απριλίου και
Αυγούστου 2020.Κατά τη διάρκεια της μελέτης, κάθε γυναίκα που μολύνθηκε από το COVID-19 συγκρίθηκε
με δύο έγκυες γυναίκες που δε νόσησαν από COVID-19 και οι οποίες γέννησαν κατά τη διάρκεια του ίδια
χρονική περίοδο στο ίδιο νοσοκομείο. Περίπου οι μισές από τις θετικές για COVID-19 εγκύους (44%), ήταν
ασυμπτωματικές. Διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που προσβλήθηκαν από COVID-19 είχαν πάνω από 50%
περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη. Παρουσίαζαν υψηλότερο
κίνδυνο για μητρική θνησιμότητα, πρόωρο τοκετό, ιατρογενή πρόωρο τοκετό, προεκλαμψία, διασωλήνωση, σοβαρές λοιμώξεις και εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Όσες ήταν παχύσαρκες ή είχαν
υπέρταση ή διαβήτη αντιμετώπιζαν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή ασθένεια. Εκείνες που είχαν
ήπιες εκδηλώσεις ή ασυμπτωματική λοίμωξη από COVID-19 δεν είχαν αυξημένους κινδύνους για εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας, πρόωρο τοκετό ή προεκλαμψία, αλλά παρέμενε αυξημένος ο κίνδυνος θανάτου. Τα νεογέννητα μολυσμένων γυναικών είχαν επίσης σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
για σοβαρές ιατρικές επιπλοκές, όπως η εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών, κυρίως λόγω
πρόωρης γέννησης. Τα μωρά που εμφάνισαν COVID-19 είχαν συνήθως ήπιες λοιμώξεις, αλλά μπορεί να
είχαν γεννηθεί πρόωρα. Ο θηλασμός δεν φάνηκε να σχετίζεται με τη μετάδοση του ιού, αλλά ο τοκετός με
καισαρική τομή σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης στα μωρά, αν και αυτό μπορεί να συνδέεται με
το γεγονός ότι οι έγκυες με σοβαρή νόσο, ήταν πιο πιθανό να γεννήσουν με καισαρική τομή.
Συμπεράσματα : Συνοπτικά, σε αυτή τη μελέτη, η μόλυνση με COVID-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συσχετίστηκε με σημαντικό κίνδυνο νοσηρότητας,θνησιμότητας και ψυχικων παθησεων τόσο για τις
μητέρες και τα όσο και για τα βρέφη τους, σε σύγκριση με εγκύους που δεν είχαν μολυνθεί, ειδικά εάν οι
έγκυες ήταν συμπτωματικές ή είχαν συννοσηρότητες. Υπάρχει ανάγκη παρακολούθησης αυτών των γυναικών και των βρεφών λόγω πιθανών μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία, συμπεριλαμβανομένου
του μακροχρόνιου COVID-19.Παρόμοια ερευνητικά ευρήματα ώθησαν τους αρμόδιους φορείς δημόσιας
υγείας να συστήσουν εμβόλια COVID-19 σε έγκυες γυναίκες για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τα
μωρά τους.
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ΠΑ17
Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ NIRMATRELVIR/RITONAVIR ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ) ΠΟΥ
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ COVID 19
Θάλεια Παναγιωτοπούλου1, Νίκος Μπολιεράκης1, Ελένη Γκουνιαρούδη1,
Δέσποινα Στεργιούλα1, Ελένη Καρέτση2, Στυλιανός Μπούτλας2, Χαράλαμπος Βαρσαμάς2,
Χαρούλα Ξηρογιάννη3, Γεωργία Κοτρώτσιου3, Ανδρέας Τζίντζας3, Μαρία Παπαοικονόμου3,
Αικατερίνη Τσάντσαλη3, Γεωργία Παπαδάμου1, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης2
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
3
Νοσηλευτής,Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
1

2

Εισαγωγή: Μέχρι τώρα, μόνο τα αντιιικά φάρμακα έχουν εγκριθεί για χρήση έκτακτης ανάγκης, αλλά
δεν υπάρχουν συγκεκριμένα φάρμακα που μπορούν να χορηγηθούν για τη θεραπεία της νόσου που
προκαλείται από τον κοροναϊό SARS-CoV-2 [7].Το Nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) είναι ένας συνδυασμός
αναστολέα πρωτεάσης που εμποδίζει την αναπαραγωγή του SARS-CoV-2 (του ιού που προκαλεί
COVID-19) και έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου σε ασθενείς με ήπια έως
μέτρια βαρύτητα COVID-19 που διατρέχουν κίνδυνο εξέλιξης σε σοβαρή νόσο*. Τον Δεκέμβριο 2021, η
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εξέδωσε Άδεια Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης (EUA) για έγκαιρη
θεραπεία με Paxlovid μεταξύ ατόμων με ήπια έως μέτρια περιστατικά COVID-19 που διατρέχουν υψηλό
κίνδυνο εξέλιξης σε σοβαρή νόσο.
Σκοπός: Η αποτύπωση της πορείας νόσου των ασθενών με COVID 19 που προσήλθαν στον χώρο των
Επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και πληρούσαν τα κριτήρια για χορήγηση
Nirmatrelvir/ritonavir.
Μέθοδοι: Εκτιμήθηκαν 210 ενήλικοι ασθενείς τη χρονική περίοδο 24/03/2022 εως 07/07/2022 που πληρούσαν
τα κριτήρια (Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων, Άτομα σε λίστα αναμονής
για μεταμόσχευση οργάνου, Κυστική Ίνωση,Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε
θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία),Αιματολογικές κακοήθειες
(ενεργός νόσος),Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες& 2-παθείς λόγω θεραπείας με Β-ειδικούς παράγοντες
π.χ. Rituximab, υψηλές δόσεις και παρατεταμένη χορήγηση κορτικοειδών, βιολογικοί παράγοντες,HIV με
CD4,Ηλικία ≥75 ετών ή 2 από τα ακόλουθα Ηλικία ≥ 65,ΒΜΙ ≥ 35,ΣΔ υπό θεραπεία,Χρόνια νεφρική νόσος
,Χρόνια ηπατική νόσος,Χρόνια καρδιαγγειακή νόσος (εγκεφαλικό, έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια,
περιφερική αγγειοπάθεια, ανευρύσματα, ΑΥ υπό θεραπεία),Πνευμονική ίνωση,Xρoνια αναπνευστική
ανεπάρκεια υπό οξυγονοθεραπεία,Θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία)
Αποτελέσματα: Εκτιμήθηκαν 210 ενήλικοι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια για αίτηση χορηγησης
αντιικου φαρμάκου τη χρονική περίοδο 24/03/2022 εως 07/07/2022, έγκριση έλαβαν 195 αιτήσεις ( 92%
των αιτήσεων).Οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο ήταν 34% άντρες ( 66% γυναίκες), 24% είχαν ως
υποκείμενο την ηλικία >75 ετών, 18% είχαν αυξημένο σωματικό βάρος ( ΒΜΙ>35), 13% από σακχαρώδη
διαβήτη, 12% από ανοσοανεπάρκειες και 12% από αρτηριακή υπέρταση, 8% από κακοήθεια, 5% από
καρδιακή ανεπάρκεια.Από τους ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο 3,5% νοσηλεύτηκαν και 1 ασθενής (
0,5%) απεβίωσε.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση του αντιικου φαρμάκου Nirmatrelvir/ritonavir φάνηκε να μειώνει την
πιθανότητα ενδονοσοκομειακής νοσηλείας και βαριάς νόσησης, σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών.
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ΠΑ18
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΩΧΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ FGFR (BALVERSA®) ΣΕ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Παναγιώτης Αποστολούλης1, Βικτωρία Τουμανίδου1, Νικόλαος Χαδουλός2,
Αθανασία Πλακοπίτη2, Σοφία Ανδρούδη1,2
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
1

2

������������������������������������������
(BALVERSA ®) σε έδαφος νεφροΣκοπός: Η διερεύνηση ωχροπάθειας σε ασθενή μετά από λήψη erdafitinib�������������������������������
κυτταρικού καρκινώματος.
Υλικό-μέθοδοι: Ασθενής ηλικίας 67 ετών με ιστορικό λήψης erdafitinib������������������������������
�����������������������������������������
(BALVERSA ®) σε έδαφος νεφροκυτταρικού καρκινώματος και πρόσφατη μείωση της οπτικής οξύτητας σε αμφότερους τους οφθαλμούς
από 2 εβδομάδων. Πραγματοποιήθηκαν μέτρηση οπτικής οξύτητας, βιομικροσκόπηση, βυθοσκόπηση και
OCT αγγειογραφία στον ασθενή και προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα:
i.

Σχετίζονται οι βλάβες στην ωχρά κηλίδα με τη λήψη του φαρμάκου;

ii.

Επέρχεται ύφεση-αποδρομή των συμπτωμάτων με την διακοπή του φαρμάκου;

iii.

Είναι το εμφύτευμα-ένθεμα δεξαμεθαζόνης μια βιώσιμη επιλογή, προκειμένου να αποφευχθεί η
διακοπή της συστηματικής χορήγησης του φαρμάκου, καθώς οι καρκινικές βλάβες του ασθενούς
ανταποκρίνονται καλά σε αυτή;

Αποτελέσματα: Η οπτική οξύτητα του ασθενούς ήταν 20/30 και 20/40 στον δεξιό και αριστερό
οφθαλμό αντίστοιχα. Βυθοσκοπικά αναδείχθηκε βλάβη στο κεντρικό βοθρίο και των δύο οφθαλμών. Η
Οπτική Τομογραφία Συνοχής ανέδειξε αμφοτερόπλευρα υπαμφιβληστροειδική συλλογή υγρού υπό
το κεντρικό βοθρίο. Αγγειογραφικά, το επιπολής αγγειακό αμφιβληστροειδικό δίκτυο παρουσιάζεται
άθικτο αμφοτερόπλευρα ενώ η εικόνα προσομοιάζει κεντρική ορώδη χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια.
Από το ιστορικό του ασθενούς και την έρευνα στην βιβλιογραφία καταλήξαμε ότι πρόκειται για μια FGFRσχετιζόμενη αμφιβληστροειδοπάθεια. Κατόπιν συνεννόησης με τον ογκολόγο, έγινε διακοπή του φαρμάκου που συνοδεύτηκε από ύφεση της συμπτωματολογίας και βελτίωση της OCT απεικόνισης.
Συμπεράσματα: Η FGFR ωχροπάθεια είναι άγνωστη στον ελλαδικό χώρο λόγω μη διαθεσιμότητας των
ανάλογων σκευασμάτων. Η έγκαιρη αναγνώριση της πιθανής ωχροπάθειας είναι σημαντική για τη σωστή
αντιμετώπιση του ασθενούς, καθόσον οι κλινικές εκδηλώσεις που προαναφέραμε ενδέχεται να είναι
αναστρέψιμες ακόμα και χωρίς θεραπευτική παρέμβαση ή ακόμα και στην περίπτωση της συνέχισης της
φαρμακευτικής αγωγής με ������������������������������������������������������������������������
erdafitinib�������������������������������������������������������������
. Τέλος, πιθανή είναι και η περίπτωση σοβαρής φαρμακοεπαγόμενης κερατοπάθειας.Τα εμφυτεύματα δεξαμεθαζόνης απαιτούν προσοχή, καθώς οι εν λόγω πολυεστιακές
κύστεις υπο-αμφιβληστροειδικού υγρού θεωρούνται CSR-like και μπορούν να επιδεινωθούν με τοπική
θεραπεία.
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ΠΑ19
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
WHIPPLE
Ειρήνη Βαρελοπούλου, Κλεονίκη Βαγγελάκου, Κωσταντίνος Περιβολιώτης,
Δημήτριος Ζαχαρούλης
Χειρουργική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Σκοπός: Διεξήχθη μια μετα-ανάλυση προκειμένου να παρασχεθεί μια ενημερωμένη σύγκριση της
παγκρεατογαστροστομίας (PG) και της παγκρεατονηστιδοστομίας (PJ), μετά από παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή (PD), όσον αφορά το κλινικά σημαντικό μετεγχειρητικό παγκρεατικό συρίγγιο (POPF) και άλλες
μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Μέθοδος: η μετα-ανάλυση διεξήχθη σύμφωνα με τις οδηγίες PRISMA και το Εγχειρίδιο Cochrane for
Systematic Reviews of Interventions. Μια συστηματική αναζήτηση βιβλιογραφίας στο MEDLINE και στο
Cochrane. Διενεργήθηκε Κεντρικό Μητρώο Ελεγχόμενων Κλινικών Δοκιμών. Χρησιμοποιήθηκε μοντέλο
σταθερών εφέ ή τυχαίων εφέ, με βάση το Cochran Q τεστ.
Αποτελέσματα: Συνολικά, συμπεριλήφθηκαν 10 μελέτες (1629 ασθενείς). Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ του PG και PJ όσον αφορά το ποσοστό κλινικά σημαντικού μετεγχειρητικό παγκρεατικό
συρίγγιο (OR: 0,70, 95%CI: 0,46–1,06). Η PG συσχετίστηκε με υψηλότερο ποσοστό αιμορραγίας μετά από
παγκρεατοδωδεκαδακτυλική εκτομή (PPH) (OR: 1,52, 95%CI: 1,08–2,14). Δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των
δύο τεχνικών όσον αφορά την κλινικά σημαντική PPH (OR: 1,35, 95%CI: 0,95–1,93) και την κλινικά σημαντική
μετεγχειρητική καθυστερημένη γαστρική κένωση (DGE) (OR: 0,98, 95%CI: 0,59–1,63).
Συζήτηση: Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναστομωτικών τεχνικών όσον αφορά τον ρυθμό κλινικά
σημαντικού POPF. Δεδομένων αρκετών περιορισμών, απαιτούνται περισσότερες RCT υψηλής ποιότητας
μεγάλης κλίμακας.
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ΠΑ20
ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΪΤΙΔΑ, ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μεθόδιος Σταυριδόπουλος, Σταύρος Νικητόπουλος, Γεωργία Παπαχρήστου,
Αναστασία Οικονόμου, Παναγιώτης Καραγκούνης, Γεωργία Τσιούμα
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
Σκοπός: Οι εν τω βάθει φλεγμονές του τραχήλου χαρακτηρίζονται από την ποικιλομορφία τους σε ότι αφορά
τη συμπτωματολογία, την ταχύτητα εκδήλωσης και τις εν δυνάμει σοβαρές επιπλοκές. Η πολυπλοκότητα
της ανατομίας του τραχήλου καθιστά ιδιαίτερη πρόκληση την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τους.
Υλικό – Μέθοδοι: Ασθενής θήλυ 58 ετών προσέρχεται στο ΤΕΠ λόγω δύσπνοιας. Βρίσκεται υπό αγωγή με
κεφακλόρη λόγω εμπυρέτου με συνοδό φαρυγγοδυνία από πενθημέρου. Από το ατομικό της αναμνηστικό
προκύπτει αρτηριακή υπέρταση. Κατά την κλινική εξέταση η ασθενής είναι εμπύρετη (38,8°C), ταχυπνοϊκή
με SpO2 στον ατμοσφαιρικό αέρα 89% και εμφανίζει ταχυκαρδία.. Επισκοπικά παρουσιάζει ευμεγέθη,
εξέρυθρη, θερμή, σκληρή διόγκωση που καταλαμβάνει τη μεσότητα του τραχήλου και εκτείνεται από
τον υπογενείδιο χώρο ως την στερνική εντομή. Από τον έλεγχο της στοματικής κοιλότητας δεν προκύπτει
παθολογία από τους οδόντες, το έδαφος στόματος και τις παρίσθμιες αμυγδαλές. Στη λαρυγγοσκόπηση
διαπιστώνεται διάχυτο οίδημα της βάσης της γλώσσας, της επιγλωττίδας και των πλάγιων τοιχωμάτων
του φάρυγγα καθώς και πυώδεις παχύρρευστες εκκρίσεις που λιμνάζουν στους απιοειδείς βόθρους. Η
μορφολογία και η κινητικότητα των υπολοίπων δομών του λάρυγγα διατηρείται. Ο κλινικοεργαστηριακός
έλεγχος θέτει τη διάγνωση της σήψης και ο αεραγωγός αναγνωρίζεται ως επαπειλούμενος.
Αποτελέσματα: Στον απεικονιστικό έλεγχο που διενεργείται, αναγνωρίζεται διάχυτο οίδημα των μαλακών
μορίων του τραχήλου με διάσπαρτα αποστημάτια και ικανή ποσότητα ελεύθερου αέρα στα εν τω βάθει
τραχηλικά διαστήματα αμφοτερόπλευρα. Διασφαλίζεται ο αεραγωγός με στοματοτραχειακή διασωλήνωση
και υπό γενική αναισθησία πραγματοποιείται εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός, με διάνοιξη των εν τω
βάθει τραχηλικών χώρων και τοποθέτηση παροχετεύσεων. Η ασθενής εισάγεται στη ΜΕΘ αφού προηγήθηκε
διενέργεια τραχειοστομίας. Η καλλιέργεια πύου απομονώνει πολυανθεκτικό αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της
ομάδας Α. Η ασθενής κατέληξε μετά από 40 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ λόγω σήψης και πολυοργανικής
ανεπάρκειας απότοκο νεκρωτικής τραχηλικής περιτονιΐτιδας.
Συμπεράσματα: Η νεκρωτική τραχηλική περιτονιΐτιδα αποτελεί την πιο επιθετική εν τω βάθει φλεγμονή
του τραχήλου. Συνήθως οφείλεται σε συνδυασμό αερόβιων και αναερόβιων μικροοργανισμών και
προκαλείται από περιοχική επέκταση φλεγμονών της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα σε κατά
κανόνα ανοσοκατεσταλμένους ή διαβητικούς ασθενείς. Προεξέχουσα θέση στην αντιμετώπιση κατέχει η
διασφάλιση του αεραγωγού, ο χειρουργικός καθαρισμός και η στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή. Παρ’ όλα
αυτά, η θνητότητα και η εκδήλωση σοβαρών επιπλοκών είναι ιδιαίτερα υψηλές.
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ΠΑ21
ΠΛΑΚΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΓΝΑΘΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΙΜΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟ
ΑΠΟΣΤΗΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αναστασία Οικονόμου1, Γεωργία Παπαχρήστου1, Μεθόδιος Σταυριδόπουλος1,
Σταύρος Νικητόπουλος1, Ισιδώρα-Ελένη Περδικούρη2, Σμαρούλα Διβάνη3,
Γεωργία Τσιούμα1
1

Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
2
Ογκολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
3
Κυτταρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος

Σκοπός: Οι όγκοι του παραφαρυγγικού ή γναθοφαρυγγικού χώρου αποτελούν σπάνια κλινική οντότητα
και απαρτίζουν λιγότερο από το 0,5% των όγκων της κεφαλής και του τραχήλου. Το μεγαλύτερο ποσοστό
αυτών είναι καλοήθεις (πλειόμορφα αδενώματα, παραγαγγλιώματα, νευρογενείς όγκοι). Σε περιπτώσεις
κακοήθειας, συνηθέστερα πρόκειται για λεμφαδενικές μεταστάσεις (κυρίως καρκίνου του ρινοφάρυγγα)
και ακολουθούν κακοήθεις όγκοι των σιελογόνων, λεμφώματα και νευρογενείς όγκοι. Κλινικά εκδηλώνονται
κατά κανόνα σε όψιμα στάδια σαν τραχηλικές ή φαρυγγικές διογκώσεις, ασυμπτωματικές ή με συμπτώματα
όπως δυσφαγία, δύσπνοια ή τρισμός και σπανιότερα με βράγχος φωνής, δυσκαταποσία, πάρεση της
γλώσσας ή της ωμοπλάτης ή και σύνδρομο Horner. Ακολουθεί περιγραφή περιστατικού με πλακώδες
καρκίνωμα γναθοφαρυγγικού χώρου ομοιάζον με περιαμυγδαλικό απόστημα.
Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας 81 ετών παραπέμφθηκε στην ΩΡΛ κλινική του Γ.Ν. Βόλου με προοδευτική
δυσφαγία από εβδομάδων χωρίς άλγος κατά την κατάποση. Όσον αφορά στο ατομικό αναμνηστικό
του, ανέφερε κατάχρηση αλκοόλ και καπνού και συνοδά νοσήματα: αρτηριακή υπέρταση και χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
Αποτελέσματα: Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκε προβολή της ΔΕ αμυγδαλής και ασυμμετρία
των παρίσθμιων καμάρων, χωρίς ωστόσο να εμφανίζει στοιχεία φλεγμονής. Η λοιπή εξέταση της κεφαλής
και τραχήλου ήταν φυσιολογική. Πραγματοποιήθηκε παρακέντηση του περιαμυγδαλικού χώρου, η οποία
απέδωσε 15cc ορώδους υγρού το οποίο απεστάλη για κυτταρολογική εξέταση χωρίς ωστόσο διαγνωστικό
αποτέλεσμα. Στο ενδιάμεσο πραγματοποιήθηκε αξονική και μαγνητική τομογραφία σπλαγχνικού κρανίου,
όπου απεικονίστηκε ευμεγέθης κυστική διηθητική εξεργασία με ανώμαλη σύσταση στο ΔΕ παραφαρυγγικό
χώρο. Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο για διενέργεια βιοψίας υπό γενική αναισθησία, η οποία
ανέδειξε πλακώδες καρκίνωμα. Ακολούθως, ο ασθενής παραπέμφθηκε σε ογκολόγο για περαιτέρω
διερεύνηση και αντιμετώπιση.
Συμπεράσματα: Οι όγκοι του γναθοφαρυγγικού χώρου αποτελούν σπάνια οντότητα και απαιτούν
κλινική υποψία για τον εντοπισμό τους και τη διαφορική τους διάγνωση. Η διαφοροποίηση τους από τα
περιαμυγδαλικά και παραφαρυγγικά αποστήματα έγκειται στην απουσία κλινικά αλλά και εργαστηριακά
οξείας φλεγμονής, στην προοδευτική εγκατάσταση της συμπτωματολογίας, στην απουσία πόνου και στην
παρουσία νευρολογικών ελλειμμάτων από την πίεση ή διήθηση των δομών του παραφαρυγγικού χώρου. Η
καθυστέρηση στην διάγνωση και η δύσβατη ανατομική τους θέση τους καθιστά δύσκολα αντιμετωπίσιμους
όγκους.
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ΠΑ22
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΥ KIKUCHI-FUJIMOTO ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Δημήτριος Γιαγκούλης 1, Αικατερίνη Παπανικολάου2, Αθανάσιος Διδασκάλου1
1

Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
2
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

Σκοπός: Παρουσιάζεται η περίπτωση μίας 35χρονης γυναίκας η οποία προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας ΄΄ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ΄΄ μετά από παραπομπή ιδιώτη
παθολόγου λόγω εμμένοντος εμπυρέτου έως 39,5 και λεμφαδενοπάθεια από 10ημέρου. Η ασθενής
παρουσίασε ψηλαφητούς επώδυνους υπερκλείδιους και μασχαλιαίους λεμφαδένες αριστερά. Επίσης
ανέφερε ότι πριν από 40 ημέρες περίπου είχε νοσήσει από COVID. Κατά τη λήψη ιστορικού ανέφερε ότι
ήταν κάτοικος εξωτερικού (Ιρλανδία) και επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από 2 μήνες (04/2022). Ταυτόχρονα
ανέφερε ότι στην περιοχή που κατοικούσε διέμεναν αρκετοί μετανάστες από ασιατικές χώρες.
Υλικό-Μέθοδοι: Στα πλαίσια διερεύνησης της εμπύρετης λεμφαδενοπάθειας πραγματοποιήθηκε πλήρης
κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος. Στη συνέχεια υποβλήθηκε βιοψία λεμφαδένα
αριστερής μασχαλιαίας χώρας με κόπτουσα βελόνα(core biopsy).
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα από τον κλινικό έλεγχο ήταν οι επώδυνοι ψηλαφητοί υπερκλείδιοι και
μασχαλιαίοι λεμφαδένες αριστερά. Από τον εργαστηριακό έλεγχο δεν διαπιστώθηκε κάποιο ιδιαίτερο
παθογνωμονικό εύρημα που θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο στην διαφοροδιάγνωση. Από
τον απεικονιστικό έλεγχο επίσης δεν διαπιστώθηκε κάποιο ιδιαίτερο εύρημα. Η βιοψία με κόπτουσα
βελόνα(core biopsy) ανέδειξε παθολογονατομικά ευρήματα συμβατά με νόσο Kikuchi-Fujimoto.
Συμπεράσματα: Η νόσος Kikuchi-Fujimoto είναι μία σπάνια καλοήθης αυτοπεριοριζόμενη πάθηση γνωστή
και ως Ιστιοκυτταρική Νεκρωτική Λεμφαδενίτιδα, ωστόσο μπορεί αν μιμηθεί εξαιρετικά πολύ σοβαρότερες
κλινικές οντότητες όπως το λέμφωμα ή το Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (Σ.Ε.Λ). Δεδομένου ότι η
λεμφαδενοπάθεια είναι ένα σχετικά συχνό σύμπτωμα που παρατηρείται σε ασθενείς που προσέρχονται στο
Τ.Ε.Π, είναι σημαντικό για τους ιατρούς να γνωρίζουν τη νόσο Kikuchi και να την εντάσσουν στη διαφορική
διάγνωση για την πρόληψη πιθανών λανθασμένων διαγνώσεων ή/και περιττών θεραπειών.

Λέξεις Κλειδιά: Νόσος Kikuchi, τραχηλική λεμφαδενοπάθεια, Ιστιοκυτταρική Νεκρωτική
Λεμφαδενίτιδα, λεμφαδενίτιδα
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(ePosters)
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eP01
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΕΚΟΥΣΙΑ ΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΣΕ ΑΡΡΕΝ ΑΣΘΕΝΗ 44 ΕΤΩΝ
Ευστάθιος Κουτσοστάθης, Γεώργιος Σκαζάς, Αρχοντία Τσόλου
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα
Παρουσιάζεται ενδιαφέρουσα περίπτωση άρρενους ασθενούς, 44 ετών ο οποίος νοσηλεύθηκε σε μονάδα
Εντατικής Θεραπείας, μετά από δηλητηρίαση, λόγω εκούσιας λήψης οργανοφωσφορικού εστέρα.
Ο ασθενής διακομίστηκε στο ΤΕΠ νοσοκομείου, μετά λήψη οργανοφωσφορικού εστέρα, (εντομοκτόνου)
2 ώρες προ της εισαγωγής του. Ήταν κυανωτικός, με έντονη βρογχόρροια και αναπνευστική ανεπάρκεια,
γαλακτική οξέωση και αναπνευτική οξέωση. Σταδιακά επιδεινώθηκε το επίπεδο συνείδησης (GCS:>8/15)
και ο ασθενής διασωληνώθηκε.
Στο ΤΕΠ, αφαιρέθηκε ο ρουχισμός και ακολούθησε σχολαστικό πλύσιμο. Έγιναν πλύσεις στομάχου και
χορηγήθηκε ενεργός άνθρακας.Χορηγήθηκε iv ατροπίνη (μουσκαρινικά συμπτώματα), και iv πραλιδοξίμη
(νικοτινισμος) σε δόση φόρτισης 30mg/kg και εν συνεχεία 8 mg/kg/h.
O ασθενής συνέχισε να λαμβάνει πραλιδοξίμη σε δόση 8-9 mg/kg/h μέχρι και της ομαλοποίησης της
τιμής της ψευδοχοληνεστεράσης σε φυσιολογικά επίπεδα. Λόγω της επιμονής της βρογχόρροιας και
της εφίδρωσης, τέθηκαν amp ατροπίνης σε διαφορετικές ημέρες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ο
ασθενής υποβλήθηκε σε επιτυχές weaning και εξήλθε της ΜΕΘ, συνεχίζοντας αγωγή με πραλιδοξίμη (1,2
gr x 6).
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eP02
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: Η
ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙ 11 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Μενέλαος Ζουλάμογλου, Νίκος Στάμος, Ειρήνη Δέσκου, Αριστέα Τσαρούχα,
Βασίλης Ζούμπος, Ιωάννης Κυριαζάνος, Νίκος Ιβρος, Βασίλης Καλλές,
Δημήτρης Μπαλαλής
‘Α Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
Η παγκρεατεκτομή με αγγειακή εκτομή για τοπικά προχωρημένο παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα είναι μια
πολύπλοκη επέμβαση που σχετίζεται με σημαντικό μεγαλύτερο χρόνο επέμβασης που μπορεί να αυξήσει τη
νοσηρότητα. Ενώ η φλεβική εκτομή που συνοδεύει τη χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του παγκρέατος
είναι αποδεκτή και εκτελείται τακτικά , η αρτηριακή εκτομή εξακολουθεί να αμφισβητείται.
Στην παρούσα αναδρομική μελέτη παρουσιάζουμε την εμπειρία μας επι 11 περιστατικών αδενοκακρινώματος παγκρεατος που για την χειρουργική αντιμετώπιση τους χρησιμοποιήθηκαν πέραν των φλεβικών
και αρτηριακές αγγειακές εκτομές και αντικαταστάσεις καθώς τέτοιες επεμβάσεις μπορεί να είναι η μόνη
βιώσιμη επιλογή σε ασθενείς που παρουσιάζουν τοπικά προχωρημένους όγκους.
Παρά τα πιθανά οφέλη από την επίτευξη R0 εκτομής χωρίς καρκίνο στα χειρουργικά όρια, η εξαίρεση
και αποκατάσταση των περιπαγκρεατικών αρτηριών αποτελεί μια πολύπλοκη επέμβαση που σχετίζεται
με σημαντικό μεγαλύτερο χρόνο επέμβασης και φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένη μετεγχειρητική
νοσηρότητα και θνητότητα. Ωστόσο σε επιλεγμένους ασθενείς η αρτηριακή εκτομή και αποκατάσταση
μπορέι να αποτελέι την μοναδική λύση που να προάγει την R0 εκτομή και την επιβίωση.
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eP03
ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BURNOUT ΣΤΗ ΜΕΤΑ-COVID ΕΠΟΧΗ
Δημήτριος Πασσιάς
Εκτοετής Προπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Σκοπός: Το Burnout (ή στα ελληνικά σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης) είναι ένα σύνδρομο που
θεωρείται πως προκύπτει από χρόνιο στρες στο χώρο εργασίας, το οποίο δεν έχει αντιμετωπισθεί με
επιτυχία. Οι επαγγελματίες υγείας συνιστούν ένα επαγγελματικό σύνολο ιδιαίτερα επιρρεπές προς την
εμφάνιση Burnout εξαιτίας των ειδικών απαιτήσεων και συνθηκών που σχετίζονται με την εργασία στο
χώρο παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. Στις προκλήσεις του επαγγέλματος ήρθε να προστεθεί και η
πανδημία του COVID-19, η οποία προκάλεσε μια τεράστια πίεση πάνω στο σύστημα υγείας της κάθε χώρας
με επακόλουθες συνέπειες στην ψυχική υγεία και ανθεκτικότητα των εργαζομένων. Στην παρουσίαση
θα αναλυθούν οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το Burnout, τα ποσοστά Burnout στις
διάφορες ιατρικές ειδικότητες, η επίδραση της πανδημίας του COVID-19 πάνω στα επίπεδα Burnout του
υγειονομικού προσωπικού καθώς και οι συνέπειες του συνδρόμου αυτού (συνέπειες που αφορούν τόσο
τους επαγγελματίες υγείας ατομικά, όσο και το σύστημα υγείας συνολικά).
Υλικό-μέθοδοι: Aναζήτηση της διεθνούς ιατρικής βιβλιογραφίας της τελευταίας πενταετίας στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed σχετικά με άρθρα που αφορούν το σύνδρομο Burnout (με ιδιαίτερη
έμφαση σε δεδομένα της τελευταίας διετίας που επικεντρώνονται στην πανδημία).
Αποτελέσματα: Οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το Burnout διακρίνονται σε παράγοντες
εργασίας, προσωπικής ζωής και δημογραφικούς παράγοντες. Τα επίπεδα του Burnout ποικίλουν σημαντικά
ανά ειδικότητα (ενδεικτικά οι γιατροί στο χώρο των επειγόντων περιστατικών και των Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας ανέφεραν τα υψηλότερα ποσοστά Burnout για το έτος 2022). Κατά τη διάρκεια της πανδημίας
παράγοντες όπως η αλλαγή των επαγγελματικών καθηκόντων των υγειονομικών, η ανησυχία για την
ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η αίσθηση μείωσης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αλλά
και η περιορισμένη πρόσβαση σε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό έχουν οδηγήσει σε αυξημένα
επίπεδα αισθήματος δυσφορίας και επαγγελματικής εξουθένωσης του υγειονομικού προσωπικού.
Συμπεράσματα: Όλα τα παραπάνω καθιστούν σαφές το γεγονός πως αποτελεί ανάγκη η εφαρμογή
μεθόδων αντιμετώπισης του Burnout τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο οργανισμού
υγείας, ενώ απαραίτητη θεωρείται η εφαρμογή τρόπων πρόληψης και αναγνώρισης των συμπτωμάτων
επαγγελματικής εξουθένωσης στο χώρο της υγείας.
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eP04
Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ MOLNUPINAVIR ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ COVID 19

Θάλεια Παναγιωτοπούλου1, Νίκος Μπολιεράκης1, Ελένη Γκουνιαρούδη1, Δέσποινα Στεργιούλα1,
Ελένη Καρέτση2, Στυλιανός Μπούτλας2, Χαράλαμπος Βαρσαμάς2,
Δημήτριος Μιχαήλ3, Δήμητρα Πάσχου3, Γεωργία Πλατσά3, Διονυσία Γιαννοπούλου3,
Γεωργία Παπαδάμου1, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης2
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
3
Νοσηλευτής,Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
1

2

Εισαγωγή: Πολύ γρήγορα μετά την εκδήλωση της πανδημίας ξεκίνησαν αρκετές κλινικές δοκιμές για τον
έλεγχο της θεραπείας της λοίμωξης SARS-CoV-2 [8,9], συμπεριλαμβανομένων αντιικών φαρμάκων όπως
το molnupiravir (Lagevrio), ένας αναστολέας της RNA πολυμεράσης (RdRp) που κατευθύνεται από το RNA
[10-12]. Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου της Merck χωρίς να είναι εγκεκριμένο απο ειδικούς, το molnupiravir
χορηγούμενο από το στόμα για 5 συνεχόμενες ημέρες σε ασθενείς που διαγνώστηκαν και με συμπτώματα
έδειξε μείωση 30% στους θανάτους και τις νοσηλεύσεις [13]. Τον Νοέμβριο του 2021, η Ρυθμιστική
Υπηρεσία Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν η πρώτη που το ενέκρινε για
επείγουσα χρήση κατά του COVID-19 [14] και μια συμβουλευτική επιτροπή του FDA των ΗΠΑ συνέστησε
την επείγουσα έγκριση του φαρμάκου με 13 ψήφους έναντι 10 [13] .
Σκοπός: Η αποτύπωση της πορείας νόσου των ασθενών με COVID 19 που προσήλθαν στον χώρο των
Επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και πληρούσαν τα κριτήρια για χορήγηση
molnupiravir
Μέθοδοι: Εκτιμήθηκαν 156 ενήλικοι ασθενείς απο τη χρονική περίοδο 01/02/2022 εως 31/03/2022
που πληρούσαν τα κριτήρια (Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων, Άτομα σε
λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου, Κυστική Ίνωση,Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα
που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία),
Αιματολογικές κακοήθειες (ενεργός νόσος), Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες & 2-παθείς λόγω θεραπείας
με Β-ειδικούς παράγοντες π.χ. Rituximab, υψηλές δόσεις και παρατεταμένη χορήγηση κορτικοειδών,
βιολογικοί παράγοντες,HIV με CD4,Ηλικία ≥75 ετών ή 2 από τα ακόλουθα Ηλικία ≥ 65,ΒΜΙ ≥ 35,ΣΔ υπό
θεραπεία,Χρόνια νεφρική νόσος ,Χρόνια ηπατική νόσος,Χρόνια καρδιαγγειακή νόσος (εγκεφαλικό,
έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια, περιφερική αγγειοπάθεια, ανευρύσματα, ΑΥ υπό θεραπεία), Πνευμονική
ίνωση, Xρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια υπό οξυγονοθεραπεία,Θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία)
Αποτελέσματα: Έγινε αίτηση για τη χορήγηση του αντιικού φαρμάκου molnupiravir σε 156 ενήλικους
ασθενείς τη χρονική περίοδο 01/02/2022 εως 31/03/2022, το φαρμακο έλαβαν 129 ασθενείς που πληρούσαν
τα κριτήρια και εγκρίθηκε το αίτημα τους (δηλαδή 82,7% των αιτήσεων).
Οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο ήταν 57% άντρες, 23% είχαν ως υποκείμενο αρτηριακή υπέρταση, 16%
από Σακχαρώδη Διαβήτη, 16% από Καρδιολογικά νοσήματα (Καρδιακή ανεπάρκεια, Κολπική Μαρμαρυγή),
12% από κακοήθεια, 12% από παχυσαρκία (ΒΜΙ>35), 11% απο ανοσοανεπάρκεια, 5% από χρόνια νεφρική
νόσο και 5% από άλλα διάφορα νοσήματα (σε αυτά ανήκουν ηλικία >75, μεταμόσχευση, αιματολογικά
νοσήματα).
Από τους 129 ασθενείς νοσηλεύτηκαν 8 ασθενείς, ποσοστό 6%, χωρίς να έχει καταγραφεί θάνατος σε
κάποιον από αυτούς τους ασθενείς.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση του αντιικου φαρμάκου molnupiravir μειώνει την πιθανότητα ενδονοσοκομειακής νοσηλείας και βαριάς νόσησης, σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών.
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eP05
Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ SARS
CoV2, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΔΙΔΥΜΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: A CASE REPORT
Θάλεια Παναγιωτοπούλου1, Νίκος Μπολιεράκης1, Ελένη Γκουνιαρούδη1, Δέσποινα Στεργιούλα1,
Ελένη Καρέτση2, Στυλιανός Μπούτλας2, Χαράλαμπος Βαρσαμάς2,
Δημήτριος Μιχαήλ3, Δήμητρα Πάσχου3, Γεωργία Πλατσά3, Διονυσία Γιαννοπούλου3,
Γεωργία Παπαδάμου1, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης2
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
3
Νοσηλευτής,Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
1

2

Εισαγωγή: Η πανδημία του COVID-19 έως και σήμερα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως καταστροφική. Μέχρι
τις 7 Ιουλίου 2022, υπήρχαν 6.367.578 θάνατοι σε 557.962.465 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλο τον κόσμο
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) . Εκτός από την υψηλή θνησιμότητα, με ποσοστό
θνησιμότητας από περιστατικά (CFR) 1,5% ή υψηλότερο , ο COVID-19 μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των
εισαγωγών στα νοσοκομεία και να προκαλέσει το σύνδρομο long COVID-19, με μακροχρόνια συμπτώματα
από το αναπνευστικό, καρδιακό, μυϊκό και νευρικό σύστημα.
Μεταξύ των σοβαρών κλινικών εκδηλώσεων, συγκαταλέγονται, η πνευμονία, το ARDS, καθώς και οι
εξωπνευμονικές εκδηλώσεις και οι συστηματικές επιπλοκές όπως η σήψη και το σηπτικό σοκ. Η θεραπεία
για τη νόσο του κορωνοϊού είναι αβέβαιη, συνεχώς εξελισσόμενη και εμπειρική με τη μορφή πολυβιταμινών,
κάλυψης στεροειδών, αντιικών φαρμάκων και πλάσματος ανάρρωσης (CP).
Μέθοδοι-Αποτελέσματα: Παρουσιάζουμε 2 περιστατικά ( δίδυμα αδέρφια) τα οποία εμφάνιζαν τον ίδιο
φαινότυπο καθώς όμως και τα ίδια υποκείμενα νοσήματα ( Αρτηριακή υπέρταση, Ρευματοειδή αρθρίτιδα)
καθώς και το γεγονός οτι και στους 2 είχε διενεργηθεί εμβολιασμός για SARS CoV2. Οι 2 ασθενείς έλαβαν
διαφορετική θεραπευτική αγωγή, το αίτιο της οποίας ήταν η διαφορετική χρονική προσέλευση, καθώς
ο πρώτος έλαβε την εγκεκριμένη για τη χρονική περίοδο θεραπεία, ενώ ο 2ος που προσήλθε κάποιες
μέρες αργότερα, έλαβε μονοκλωνικα αντισώματα. Ο 1ος ασθενής προσήλθε λόγω εμπυρέτου διάρκειας
ημερών στο χώρο των ΤΕΠ, έλαβε την εγκεκριμένη για τη χρονικη στιγμή θεραπεία ( αντιβιοτική αγωγή,
κορτιζόνη), ο ασθενής προσήλθε λίγες ημέρες αργότερα ( 12η ημέρα νόσου) με αναφερόμενη αιμόπτυση
και υποξογοναιμία ως εκ τούτου εισήχθη στο νοσοκομείο. Ο ασθενής λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της
κλινικής του εικόνας και της αναπνευστικής του δυσχέρειας διασωληνώθηκε. Αποσωληνώθηκε λίγες ημέρες
μετά, επανήλθε σε κοινή κλίνη και μετά απο 22 ημέρες νοσηλείας εξήλθε. Ο απεικονιστικός έλεγχος έκτοτε,
6 μηνες μετά, καταδεικνύει ανεύρεση πολλαπλών ατελεκτασιών και επηρεασμένο πνευμονικό παρέγχυμα.
Ο 2ος ασθενής ( δίδυμος ) εμφάνισε λίγες ημέρες αργότερα συμπτωματολογία και έλαβε έγκριση για
χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων. Ο ασθενής παρουσίασε μία ημέρα μετά την χορήγηση των
μονοκλωνικών αντισωμάτων εμπύρετο και υποξογοναίμια, εισήχθη στο νοσοκομείο. Κατα την πενθήμερη
νοσηλεία του ο ασθενής χρειάστηκε μικρές ανάγκες οξυγόνου, ενώ στον απεικονιστικό έλεγχο που
διενεργήθηκε ευρέθη να πάσχει από πνευμονική εμβολή σε τμηματικούς κλάδους. Ο ασθενής εξήλθε σε
άριστη κατάσταση μετά από 5 ημέρες νοσηλείας, με απεικονίσεις στο 6ηνο μετά τη νόσηση χωρίς προσβολή
του πνευμονικού παεργχυματος.
Συμπεράσματα: Παρουσιάζουμε αυτά τα περιστατικά για να τονίσουμε τη χρησιμότητα και
αποτελεσματικότα των μονοκλωνικών αντισωμάτων, καθώς και οτι η έγκυρη χορήγηση μπορεί να
αποτρέψει σοβαρή νόσηση.

32

eP06
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Πηνελόπη Π. Πετροπούλου
Χειρ. Οδοντίατρος – Περιοδοντολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής
Σκοπός: Ανάδειξη της σημασίας και της σπουδαιότητας της Ηθικής και Δεοντολογίας στην Σύγχρονη Ιατρική Πράξη και Επιστήμη.
Υλικό-Μέθοδοι: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των τελευταίων 10 ετών με σκοπό την ανάδειξη της συμβολής της βιοηθικής στην σύγχρονη ιατρική.
Αποτελέσματα : Ο Ιπποκράτης θεωρείται πατέρας της ιατρικής επιστήμης και θεμελιωτής της ιατρικής
δεοντολογίας. Ο Όρκος του θέτει τους κανόνες που μέχρι σήμερα, με τις απαραίτητες προσαρμογές στην
σύγχρονη πραγματικότητα, ακολουθούνται από τους λειτουργούς της ιατρικής επιστήμης. Ακόμα και σε
προβληματισμούς που τίθενται στη σύγχρονη επιστήμη για τις οποίες δεν είναι δυνατό να αναζητήσει
κανείς αναφορές στον Ιπποκράτη, οι απαντήσεις μπορούν να βασιστούν στις αρχές που καθόρισε ο ίδιος
μέσα από το έργο του. Η ιατρική ηθική βασίζεται σε σύνολο αρχών στις οποίες μπορούν να αναφερθούν οι
επαγγελματίες υγείας σε περίπτωση σύγχυσης ή σύγκρουσης. Αυτές οι αρχές περιλαμβάνουν τον σεβασμό
στην αυτονομία, τη μη πρόκληση βλάβης, την ευεργεσία και τη δικαιοσύνη.
Η ηθική και δεοντολογία (ethics) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας, από τη σύλληψη μιας
ιδέας έως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Βασικά ζητήματα που άπτονται της ιατρικής ηθικής είναι
η ευθανασία, το ιατρικό απόρρητο, η ενημερωμένη συναίνεση, οι συγκρούσεις συμφερόντων στην
υγειονομική περίθαλψη.
Η επιστήμη της Βιοηθικής ασχολείται με την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των πράξεων του
ανθρώπου, ώστε να μην εμποδίζονται οι ευεργετικές εφαρμογές της νέας γνώσης, αλλά ταυτόχρονα να
περιορίζονται οι κίνδυνοι από τις επιβλαβείς συνέπειές της. Στηρίζεται στην αλληλεπίδραση τεχνολογικών
και ιατρικών επιστημών με ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, το δίκαιο, η ηθική.
Ο χαρακτήρας της λοιπόν είναι διεπιστημονικός όπως και του Ιπποκρατικού Όρκου, καθώς οι κανόνες που
περιλαμβάνονται σε αυτόν δεν αναφέρονται μόνο στην Ιατρική επιστήμη, αλλά σε σύνολο επιστημών που
η μία έχει την δυνατότητα αλληλεπίδρασης με την άλλη.
Συμπεράσματα : Η ηθική της δημόσιας υγείας αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο σύγκρουσης της ανάγκης
σεβασμού της αυτονομίας του ατόμου και της προστασίας του κοινωνικού συνόλου.
Τα ζητήματα της δημόσιας υγείας είναι άμεσα συνδεδεμένα με την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, των
πολιτιστικών συμπεριφορών, των περιβαλλοντικών παραγόντων αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η προσέγγιση της υγείας με βάση την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αναιρεί την σημασία των
αρχών της βιοηθικής καθώς η σχέση τους είναι συμπληρωματική.
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ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Λαμπρινή Κρίθου1, Απόστολος Μαγκαρδάς2
1

Αξονικός και Μαγνητικός Τομογράφος, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»- Γενικό Νοσοκομείο
Δυτικής Αττικής «Αγία Βάρβαρα», Αθήνα
2
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σκοπός: Η γυναικοκτονία-δηλαδή η δολοφονία και η κακοποίηση γυναικών και κοριτσιών-είναι η πιο
ακραία μορφή βίας, ενός άνδρα προς μια γυναίκα με βάση το φύλο. Έχει ειπωθεί, πως «Το σπίτι είναι πολλές
φορές το πιο επικίνδυνο μέρος για μια γυναίκα», ιδίως σε μια περίοδο αναγκαστικού εγκλεισμού. Μια γυναικοκτονία είναι το αποκορύφωμα της προϋπάρχουσας έμφυλης βίας, την οποία το θύμα έχει βιώσει συστηματικά και κατ’ επανάληψη, κατά κανόνα από τους ανθρώπους που καταρχήν, θα έπρεπε, να εμπιστεύεται.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Aν χρειαζόταν να χωρίσουμε την
γυναικοκτονία σε υποκατηγορίες τότε θα προκύπταν οι δύο παρακάτω τύποι:Γυναικοκτονία από σύντροφο
και Γυναικοκτονία από μη οικείο πρόσωπο. Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε το φαινόμενο της γυναικοκτονίας στην Ελλάδα. Θα αναφερθούμε σε στατιστικά στοιχεία για τη χρονική περίοδο 2015-2020. Θα
εξετάσουμε διεξοδικά, τι ωθεί έναν γυναικοκτόνο στο έγκλημα; Θα δούμε τις πιο κοινές μορφές του φαινομένου της γυναικοκτονίας. Θα δώσουμε απάντηση στο ερώτημα:Ποιες κατηγορίες γυναικών πέφτουν
συχνότερα θύματα γυναικοκτονίας; Θα δούμε τα 8 βήματα ενός γυναικοκτόνου Υποστηρίζουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας, δεν υπάρχουν άμεσοι συσχετισμοί των γυναικοκτονιών με ψυχικές νόσους των θυτών. Δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να υπάρξει άμεση συσχέτιση ψυχικής υγείας με τις γυναικοκτονίες,
όπως καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάνοντας σαφές πως η ψυχοπαθολογία ενός δράστη
μπορεί να είναι ίδια μ’ εκείνη ενός κατά τα άλλα φυσιολογικού ανθρώπου. Ταυτόχρονα, γίνεται σαφές πως
ενδέχεται κάποιες διαταραχές της προσωπικότητας (π.χ. ναρκισσιστική ή αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας), να οδηγήσουν στη γυναικοκτονία.
Υλικό-Μέθοδοι: Πρόκειται για μελέτη βιβλιογραφικής αναφοράς, καθώς και ποιοτική μελέτη. Θα γίνει
χρήση δευτερογενών βιβλιογραφικών πηγών.
Αποτελέσματα: Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 66.000 γυναίκες σκοτώνονται κάθε χρόνο με βίαιο
τρόπο και αντιπροσωπεύουν το 17% των ανθρωποκτονιών.
Συμπεράσματα: Έρευνες έχουν εντοπίσει αρκετούς παράγοντες που ευθύνονται για τη γυναικοκτονία.
Οι γυναίκες που προηγουμένως κακοποιήθηκαν από τον δράστη, είναι παντρεμένες και έχουν ένα παιδί
από διαφορετικό σύντροφο, προσπαθούν να ξεφύγουν από μια κακοποιητική σχέση ή έχουν εγκλωβιστεί
από τον σύντροφό τους, είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα γυναικοκτονίας. Η έμφυλη βία συνεχίζει να
αυξάνεται κατά τη διάρκεια της Πανδημίας, καθώς όλο και περισσότερα θύματα παγιδεύονται στο σπίτι με
τους κακοποιητές τους.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
Κατερίνα Παπαγεωργίου
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη
ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εισαγωγή Η λοίμωξη του COVID 19 σε ασθένεις της ΜΕΘ και μη είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση
και η ενδοφλέβια αντιβιωτική αγωγή συχνά δεν είναι αρκετή, κυρίως σε περιπτώσεις υποκείμενων
νοσημάτων.

Σκοπός Η κατανόηση της συμπτωματολογίας του ιου, της μετάδοςής του σε διάφορες πληθυσμιακές
ομάδες και της επίπτωσης του σε επίπεδο ζωής των ομάδων αυτών.

Υλικό και Μέθοδος Θα καταγραφούν κλινικά περιστατικά κυρίως από το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό
του νοσοκομείου μας όπως και απλών ασθενών που εμφάνισαν λοίμωξη του COVID 19 από τον Νοέμβριο
του 2020 μέχρι και σήμερα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
1. Παρουσία πυρετού και άλλων συμπτωμάτων φλεγμονής χωρίς άλλη εστία λοίμωξης.
2. Συμπτωματολογία ασθενών συμβατοί με φλεγμονή από COVID 19. (ΠΥΡΕΤΟ, ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΠΟΝΟ
ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ, ΑΓΕΥΣΙΑ AΝΟΣΜΙΑ, ΚΑΚΟΥΧΙΑ)
3. Ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιωτικών και άλλων φαρμάκων.
4. Η χορήγηση η μη ιατρικής βοήθειας και από ποιο φορέα (οικογενειακό γιατρό, Κέντρο Υγείας , Νοσοκομείο, ΜΕΘ).
5. Ο χρόνος νόσησης και νοσηλείας.
6. Η συμπτωματολογία των ασθενών μετά τη νόσηση από COVID 19. (ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ, ΑΝΟΣΜΙΑ, ΑΓΕΥΣΙΑ,
ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΚΟΠΩΣΗ, ΜΥΪΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ, ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ, ΑΫΠΝΙΑ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Θα καταγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών ,ηλικία,το φύλο,η πάθηση, η συνοσηρότητα,
όπως και οι μέρες νοσηλίας κατά την αρχή και το τέλος της θεραπείας όπως και η έκβαση των ασθενών
αυτών. Τέλος επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των περιστατικών που περιγράφονται ήταν από το ιατρικό
νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΘ Γεννηματάς Θες/νίκης
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ 99mTc-SPECT-HMPAO
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ BRODMANN, ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ
Βαρβάρα Βαλοτάσιου1, Νικόλαος Σηφάκης2, Χαρά Τζαβάρα3, Εύη Λύκου4, Νίκη Τσίνια5, Βασιλική
Καμτσαδέλη4, Δήμητρα Σάλη6, Γεώργιος Αγγελίδης3, Δημήτριος Ψημάδας3, Ευδοξία Θεοδώρου3,
Χρυσάνθη Τζιουμέρκα3, Χαράλαμπος Ζιάγγας3, Ιωάννης Τσούγκος7, Σωκράτης Παπαγεωργίου8,
Παναγιώτης Γεωργούλιας1, Ιωάννης Παπατριανταφύλλου9
1

Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
2
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα
3
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
4
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 3ης Ηλικίας, ΙΑΣΙΣ, Αθήνα
5
1η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο, Αθήνα
6
Νευρολογική Κλινική, Ευρωκλινική, Αθήνα
7
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
8
2η Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
9
Κλινική Διαταραχών Μνήμης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα

Σκοπός: Τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα είναι κοινά στην άνοια και έχουν σημαντική
επίπτωση στη ζωή των ασθενών και των φροντιστών. Η κλίμακα Neuropsychiatric Inventory-ΝΡΙ
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση διαταραχών συμπεριφοράς-νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων
στην άνοια. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η συσχέτιση των νευροψυχιατρικών
συμπτωμάτων με την αιμάτωση των περιοχών Brodmann-ΒΑs, για την ανάδειξη των ΒΑs που
εμπλέκονται στην παθογένεση αυτών των συμπτωμάτων σε ασθενείς με άνοια διαφόρων τύπων.
Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 152 ασθενείς (50 άνδρες, 102 γυναίκες, ηλικία±SD=68,1±8,2 έτη, διάρκεια
νόσου±SD=3,2±2,2 έτη, έτη εκπαίδευσης±SD=8,5±4,6 έτη). Χρησιμοποιήθηκαν τα καθιερωμένα DSMIV κριτήρια για τη διάγνωση της άνοιας και τα ειδικά κριτήρια για τη διάγνωση της νόσου AlzheimerΝΑ, της μετωποκροταφικής άνοιας-ΜΚΑ, του φλοιοβασικού συνδρόμου-ΦΒΣ και της άνοιας νόσου
Parkinson/Lewy-ΑΝΠ/ΑLewy (63 ασθενείς με ΝΑ, 56 με ΜΚΑ, 20 με ΦΒΣ, 13 με ΑΝΠ/ΑLewy). Όλοι οι
ασθενείς υποβλήθηκαν σε νευρο-ψυχολογική εκτίμηση με διάφορες δοκιμασίες συμπεριλαμβανομένων
των NPI και Addenbrook’s Cognitive Examination-revised (ACE-R, mean±SD=56,9±22,8), καθώς και
σε SPECT αιμάτωσης εγκεφάλου. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό NeuroGamTM για τη σύγκριση της
αιμάτωσης των BAs του δεξιού-Δ και αριστερού-Α ημισφαιρίου, με την αιμάτωση βάσης δεδομένων
υγιών ατόμων ίδιας ηλικίας. Πραγματοποιήθηκε Exploratory Factor Analysis για την ανάδειξη ομάδων
(Factors-F) από BAs (F- BAs), Principal Component Analysis-Varimax rotation και υπολογίσθηκαν οι partial
correlation coefficients για την ανάδειξη συσχέτισης μεταξύ F-BAs και των στοιχείων (νευροψυχιατρικών
συμπτωμάτων) της NPI, μετά από διόρθωση για ηλικία, έτη εκπαίδευσης και βαθμολογία ACE-R.
Αποτελέσματα: Βρέθηκαν 6 F-BAs: F1 (BAs 8,9,10,11,24,32,44,45,46,47, αμφοτερόπλευρα), F2 (BAs
4,5,6,7,23,31, αμφοτερόπλευρα), F3 (BAs 19,21,22,37,39,40, αμφοτερόπλευρα), F4 (BAs 20,28,36,38, αμφοτερόπλευρα), F5 (BAs 25, αμφοτερόπλευρα) και F6 (BAs 17,18, αμφοτερόπλευρα). Στατιστικά σημαντική και
αρνητική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ των: παραισθήσεις/ΝΡΙ-1 και F3, F6, ψευδαισθήσεις/ΝΡΙ-2 και F6,
απάθεια/ΝΡΙ-7 και F1, F4, F5 και επιθετικότητα/ΝΡΙ-3, ανώμαλη κινητική συμπεριφορά/ΝΡΙ-10 και διαταραχές
σίτισης/ΝΡΙ-12 και F1. Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση για τα υπόλοιπα στοιχεία της ΝΡΙ.
Συμπεράσματα: Μεταξύ των διαφόρων τύπων άνοιας, η εκδήλωση ορισμένων νευροψυχιατρικών
συμπτωμάτων σχετίζεται με υποαιμάτωση σε κοινές BAs, ενώ η εμφάνιση των υπολοίπων σχετίζεται με
νευρωνικά δίκτυα που συμπεριλαμβάνουν διαφορετικές BAs. Το SPECT σπινθηρογράφημα αιμάτωσης
του εγκεφάλου μπορεί να συμβάλλει στη θεραπεία των ασθενών, αναδεικνύοντας τους υποκείμενους
μηχανισμούς των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΜΕ 99mTc-HMPAO SPECT
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ BRODMANN
Βαρβάρα Βαλοτάσιου1, Νικόλαος Σηφάκης2, Χαρά Τζαβάρα3, Εύη Λύκου4, Νίκη Τσίνια5,
Βασιλική Καμτσαδέλη4, Δήμητρα Σάλη6, Γεώργιος Αγγελίδης3, Δημήτριος Ψημάδας3,
Ευδοξία Θεοδώρου3, Χρυσάνθη Τζιουμέρκα3, Χαράλαμπος Ζιάγγας3, Ιωάννης Τσούγκος7,
Σωκράτης Παπαγεωργίου8, Παναγιώτης Γεωργούλιας1, Ιωάννης Παπατριανταφύλλου9
1

Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
2
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα
3
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
4
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 3ης Ηλικίας, ΙΑΣΙΣ, Αθήνα
5
1η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
6
Νευρολογική Κλινική, Ευρωκλινική, Αθήνα
7
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
8
2η Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα
9
Κλινική Διαταραχών Μνήμης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα

Σκοπός: Η επιθετικότητα είναι μία κοινή συμπεριφορική διαταραχή στη νόσο Alzheimer και παρατηρείται
στο 30-50% των ασθενών. Χαρακτηρίζεται από λεκτική ή κινητική επιθετική συμπεριφορά και προκαλεί
ιδιαίτερη ενόχληση στους φροντιστές των ασθενών. Υποστηρίζεται ότι η επιθετικότητα συνδέεται με νευροεκφύλιση σε ποικίλες φλοιϊκές περιοχές του μετωπιαίου, του κροταφικού και του βρεγματικού λοβού, καθώς
και στην έλικα του προσαγωγίου. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η εκτίμηση της αιμάτωσης των περιοχών
Brodmann (Brodmann Areas, BAs) σε ασθενείς με νόσο Alzheimer και επιθετικότητα, σε σύγκριση με
φυσιολογικά άτομα, με σκοπό να αναδειχθούν εκείνες οι BAs που συνδέονται με το συγκεκριμένο σύμπτωμα.
Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 65 ασθενείς (20 άνδρες, 45 γυναίκες, ηλικία±SD=69,9±8,1 έτη, διάρκεια
νόσου±SD=3,4±2,4 έτη, έτη εκπαίδευσης±SD=9,4±4,7 έτη). Χρησιμοποιήθηκαν τα καθιερωμένα DSM-IV
κριτήρια για τη διάγνωση της άνοιας και τα ειδικά κριτήρια (NINCDS-ADRDA) για τη διάγνωση της νόσου
Alzheimer. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε νευρο-ψυχολογική εκτίμηση με διάφορες δοκιμασίες συμπεριλαμβανομένων των mini-mental state examination (MMSE, mean±SD=19,6±5,5) και της Neuropsychiatric
Inventory (NPI), καθώς και σε SPECT αιμάτωσης του εγκεφάλου 20 min μετά την ενδοφλέβια χορήγηση
740MBq 99mTc-HMPAO. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό NeuroGamTM στα ανακατασκευασμένα δεδομένα για την σύγκριση της αιμάτωσης των BAs του δεξιού-Δ και αριστερού-Α ημισφαιρίου με την αιμάτωση
βάσης δεδομένων υγιών ατόμων ίδιας ηλικίας που παρέχεται από το λογισμικό.
Αποτελέσματα: Συγκριτικά με τα φυσιολογικά άτομα, η επιθετικότητα σε ασθενείς με νόσο Alzheimer
συσχετίστηκε με την παρουσία υπο-αιμάτωσης στον δεξιό οπισθοπλάγιο προμετωπιαίο φλοιό και
ειδικότερα στις BAs 8Δ (p=0.05), 9Δ (p=0.05) και 46Δ (p=0.01), καθώς και στην υπερχείλια έλικα του δεξιού
βρεγματικού λοβού – BA 40Δ (p=0.05).
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η νευροεκφύλιση σε περιοχές του δεξιού
μετωπιαίου και βρεγματικού λοβού αποτελεί το υποκείμενο αίτιο της εμφάνισης της επιθετικότητας
στη νόσο Alzheimer. Η λειτουργική σπινθηρογραφική απεικόνιση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην
κατανόηση των νευρωνικών δικτύων που εμπλέκονται στην εκδήλωση της επιθετικότητας και στη βελτίωση
της αντιμετώπισης των ασθενών
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ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΩΜΑ, ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΑΙΤΙΟ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΔΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μεθόδιος Σταυριδόπουλος, Σταύρος Νικητόπουλος, Γεωργία Παπαχρήστου,
Αναστασία Οικονόμου, Γεωργία Τσιούμα
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
Σκοπός: Η μονόπλευρη παράλυση γνήσιας φωνητικής χορδής αποτελεί σχετικά σπάνια ιατρική οντότητα
με επιπολασμό 0,4%, εμφανίζεται συχνότερα στη 5η και 6η δεκαετία της ζωής και συχνότερα στους άνδρες.
Συνήθως οφείλεται σε κάκωση ή πίεση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, ενώ σε ποσοστό 30%
χαρακτηρίζεται ιδιοπαθής. Όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος σπάνια αποτελούν αίτιο.
Υλικό – Μέθοδοι: Ασθενής θήλυ 76 ετών προσέρχεται στα ΤΕΙ ΩΡΛ αιτιώμενη σφύζουσες μονόπλευρες
εμβοές δεξιού ωτός από εξαμήνου. Από το ατομικό της αναμνηστικό προκύπτει κολπική μαρμαρυγή,
αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία και αφαίρεση οστεώματος θωρακικού κλωβού αριστερά προ 5ετίας.
Η ασθενής αναφέρει επίσης παράλυση δεξιάς γνήσιας φωνητικής χορδής από διετίας για την οποία έχει
υποβληθεί σε έλεγχο με αξονική εγκεφάλου- τραχήλου- θώρακος χωρίς ανεύρεση του αιτίου.
Αποτελέσματα: Κατά την επισκόπηση διαπιστώνεται πτώση του δεξιού ώμου και αδυναμία ανόρθωσης
αυτού (πάρεση CNΧΙ). Ακολουθεί επισκόπηση του στοματοφάρυγγα, όπου παρατηρείται ασυμμετρία
της μαλθακής υπερώας με πτώση της δεξιάς πρόσθιας και οπίσθιας καμάρας (πάρεση CNIX και CNX) και
λαρυγγοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, όπου επιβεβαιώνεται παράλυση της δεξιάς γνήσιας φωνητικής
χορδής και καθήλωση αυτής σε παράμεση θέση (πάρεση CNX). Τέλος, κατά την ωτοσκόπηση παρατηρείται
σφύζων κυανέρυθρο μόρφωμα όπισθεν του τυμπανικού υμένα που προβάλλει από το υποτυμπάνιο. Με
βάση τη κλινική εξέταση προκύπτει πάρεση των εγκεφαλικών συζυγιών ΙΧ,Χ και ΧΙ και τίθεται υπόνοια
όγκου του δεξιού σφαγιτιδικού τρήματος, με πιθανότερη διάγνωση το σφαγιτιδικό παραγαγγλίωμα,
βάσει της ωτοσκοπικής εικόνας . Η ασθενής υποβάλλεται σε απεικονιστικό έλεγχο με CT και MRI βάσης
κρανίου που επιβεβαιώνουν τη διάγνωση σφαγιτιδικού παραγαγγλιώματος και παραπέμπεται σε κέντρο
Επεμβατικής Ακτινολογίας προς διενέργεια γ-knife.
Συμπεράσματα: Τα σφαγιτιδικά παραγαγγλιώματα είναι αγγειοβριθείς όγκοι, νευρογενούς προέλευσης,
συνήθως καλοήθεις και η συμπτωματολογία τους οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πίεση που ασκούν
στις παρακείμενες δομές με την προοδευτική αύξηση του μεγέθους τους. Προεξέχων σύμπτωμα είναι οι
μονόπλευρες σφύζουσες εμβοές. Σε περιπτώσεις ευμεγέθων όγκων μπορεί να εκδηλωθούν συμπτώματα
από παραλύσεις εγκεφαλικών νεύρων που εξέρχονται του κρανίου από το σφαγιτιδικό ή παρακείμενα
τρήματα. Δύναται να αντιμετωπιστούν με εμβολισμό και χειρουργική αφαίρεση ή αφαίρεση με γ-knife.
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ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011 - 2019
Ιωάννης Χ. Λαμπρόπουλος1, Φωτεινή Μάλλη2, Ειρήνη Γερογιάννη1,
Γαρυφαλλιά Περλεπέ1, Δημήτριος Παπαγιάννης3, Ζωή Δανιήλ1,
Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης1
Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
Εργαστήριο Διαταραχών Αναπνευστικού Συστήματος, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Λάρισα
3
Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
1

2

Εισαγωγή: Η φυματίωση (ΤΒ) αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας καθώς είναι μία από τις συχνότερες λοιμώξεις παγκόσμια. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της ΤΒ σε ασθενείς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες καθώς και αύξηση της πολυανθεκτικής ΤΒ. Η επίπτωση της ΤΒ στην
Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι γνωστή.
Σκοπός: Η εκτίμηση της επίπτωσης της ΤΒ στην Ελλάδα κατά τα έτη 2011-2019 και η διερεύνηση πιθανών
διαφορών της επίπτωσης ανάλογα με την ηλικία, το φύλο ή τη γεωγραφική κατανομή.
Υλικό – Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥΥ). Για
την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε παλινδρόμηση σημείου σύνδεσης (joinpoint regression
analysis).
Αποτελέσματα: Η επίπτωση της TB κυμάνθηκε από 2,74/100.000 πληθυσμού το 2011 σε 3,11 το 2019. Η
τάση (rate) της επίπτωσης της ΤΒ κατά τα έτη 2011 έως 2019 εμφανίζει μια μείωση (annual percent change,
APC) κατά 1,74%. Παρατηρήθηκε σημαντική ετερογένεια στην επίπτωση της ΤΒ ανά γεωγραφική περιοχή
(Πίνακας 1). Στη Θεσσαλία παρατηρήθηκε αύξηση των νέων περιπτώσεων ΤΒ από 1,25 / 100.000 κατοίκους
το 2019 σε 4,58 / 100.000 κατοίκους το 2019 ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στο Βόρειο Αιγαίο με
0 περιπτώσεις το 2011 έναντι 19,22 περιπτώσεων/100.000 πληθυσμού το 2019. Η επίπτωση της ΤΒ στους
άνδρες ήταν υψηλότερη έναντι των γυναικών σε όλα τα έτη της μελέτης. Σχετικά με την ανάλυση ανά
ηλικιακή ομάδα και φύλο, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση της τάσης της επίπτωσης της ΤΒ
στους ασθενείς 0-14 ετών κατά 27,25% για τα έτη 2011 – 2016.
Συμπεράσματα: Παρατηρείται αύξηση των νέων διαγνώσεων ΤΒ στην Ελλάδα για τα έτη 2011 – 2019,
με σημαντική γεωγραφική ετερογένεια. Λαμβάνοντας υπόψη την υποαναφορά των περιπτώσεων ΤΒ στην
Ελλάδα, η αύξηση της επίπτωσης πιθανολογείται οτι είναι ακόμα μεγαλύτερη.
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Ο ΠΑΛΙΟΣ-ΝΕΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ:ΑΛΦΑ ΛΙΠΟΪΚΟ ΟΞΥ
Βασίλειος Γιουσμής1, Βασιλική Παπαδοπούλου2, Αννέτα Χρηστίδου1, Αργυρώ Ντάτσου1,
Ανδρέας Παπανδρέου1
1

Επανένταξη, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2
Ιδιώτης Ψυχολόγος, Θεσσαλονίκη

Τhiotic acid(διεθνής ορολογία), στην Ελλάδα πλέον γωστό με την ονομασία άλφα – λιποϊκό οξύ (ALA), είναι
ένα λιπαρό οξύ που παράγεται στον οργανισμό από το οκτανικό οξύ, αλλά μπορούμε να το προσλάβουμε
και μέσω της διατροφής ή διατροφικών συμπληρωμάτων. Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα είναι:
• το συκώτι (μοσχαρίσιο),
• η καρδιά,
• τα νεφρά,
• η μαγιά μπύρας,
• το σπανάκι
Αποτελεί επιπλέον συστατικό συνενζύμων που συμμετέχουν σε αντιδράσεις των μιτοχονδρίων
(απαραίτητων για την παραγωγή ενέργειας).
Ονομάζεται δε και “καθολικό αντιοξειδωτικό”, γιατί είναι τόσο υδατοδιαλυτό όσο και λιποδιαλυτό.
Πρόσφατες επιστημονικές έρευνες “έφεραν στο φως” την ισχυρή αντιοξειδωτική , αντιγηραντική και
αντιφλεγμονώδη δράση. Προσφέρει ισχυρή προστασία σε επίπεδο πρόληψης στη διαβητική νεφροπάθεια,
τον καταρράκτη και το γλαύκωμα.
Τόσο το ALA όσο και ο μεταβολίτης του το DHLA αντιμετωπίζουν τις ελεύθερες ρίζες σε δύο επίπεδα: α)
άμεσα και β) έμμεσα .
α) Εξουδετερώνοντας τις δραστικές μορφές οξυγόνου (ROS)
β) Συμβάλλοντας στην αναγέννηση των βιταμινών E και C.
Επισης το ALA αυξάνει την απορρόφηση και τη συγκέντρωση της C και ενισχύει τη σύνθεση της
γλουτοθειόνης (GHS)
Υπάρχουν πολλές έρευνες που καταλήγουν στο ότι: “η συμπληρωματική χορήγηση ALA συνδράμει στη
μείωση επιπέδου της γλυκόζης. Συμβάλλει επίσης, στην αντιμετώπιση ορισμένων νευροεκφυλιστικών
νόσων όπως γεροντική άνοια κ.α..
Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία στο γενικό πληθυσμό, ή σε ευάλωτες
πληθυσμιακές ομάδες. Η συνήθης χορηγούμενη δοσολογία: 600MG/DI
Σύμφωνα με άλλη βάση δεδομένων φυσικών φαρμάκων το ALA είναι σημαντικός σύμμαχος υγείας αρκεί
να χορηγείται από ειδικούς (δεν είναι ασφαλές για όλους).
Συμπερασματικά: Μετά τα πρώτα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα των αρχικών ερευνών -τόσο σε επίπεδο
πρόληψης αλλά και συμπληρωματικής θεραπείας- η ιατρική κοινότητα αναμένει συγκεκριμένα θεραπευτικά
πρωτόκολλα μονοθεραπείας αλλά και πιθανής συγχορήγησης με άλλες δραστικές ουσίες όπως οι βιταμίνες
D, Ε, σύμπλεγμα Β, ψευδάργυρο, σελήνιο κ.α’ έχοντας ως σκοπό την καλύτερη αποτελεσματικότητα και
ασφάλεια του ασθενή .
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μαριλένα Σταμούλη1, Σωκράτης Μπιτζιλέκης2, Βασιλική Μπουρτσάλα1,
Χαράλαμπος Ζέρβας1, Χρυσάνθη Νικολέρη1, Κωνσταντίνα Ζερβού1
Βιοχημικό Τμήμα, Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2
Medicon Hellas SA

1

Σκοπός της εργασίας μας είναι η κατασκευή διαγραμμάτων ελέγχου απλού κινούμενου μέσου(MA Moving
Average chart) και εκθετικά κινουμένου σταθμισμένου μέσου (EWMA Exponentially Weighted Moving
Average chart) για το στατιστικό έλεγχο διεργασίας σε βιοχημικό εργαστήριο.
Υλικά και Mέθοδοι: για την κατασκευή των διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από τον
εσωτερικό έλεγχο ποιότητας (ClinChem Control Level 1, προμηθεύτρια εταιρεία Medicon Hellas SA) για τις
δοκιμές κάλιο και ουρία. Όλες οι μετρήσεις έγιναν στον αυτόμαατο βιοχημικό αναλυτή Architect C8000
Abbott. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα MINITAB 17.
Αποτελέσματα: Τα διαγράμματα Shewhart και για τις 2 δοκιμές έδειχναν δειργασία «υπό έλεγχο». Για τα
δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν παρατηρούμε ότι για το κάλιο δεν υπάρχουν σημεία εκτός των ορίων
ελέγχου. Αντιθέτως, για την ουρία παρατηρούμε σημεία εκτός των ορίων ελέγχου. Επιπλέον παρατηρούμε
ότι τα όρια ελέγχου στην αρχή είναι ευρύτερα, ενώ όσο μεγαλώνει ο αριθμός των μετρήσεων τα όρια
ελέγχου σταθεροποιούνται.
Moving Average Chart of potassium

EWMA Chart of potassium

4,2

4,08

4,04

4,1

4,02

__
X=3,9874

4,0

EWMA

Moving Average

UCL=4,0705

4,06

UCL=4,1290

4,00

__
X=3,9874

3,98
3,96

3,9

3,94

LCL=3,8458

3,92

3,8
1

4

7

10

13

16

19

Sample

22

25

28

31

LCL=3,9043

3,90

34

1

4

7

10

Moving Average Chart of UREA

13

16

19

Sample

22

25

28

31

34

EWMA Chart of UREA

48

46,0

47

UCL=45,591

45,5
45,0

45

__
X=44,29

44

44,5

__
X=44,29

44,0

43
LCL=42,072

42
41

EWMA

Moving Average

UCL=46,508
46

43,5
43,0

1

4

7

10

13

16

19

Sample

22

25

28

31

34

LCL=42,989
1

4

7

10

13

16

19

Sample

22

25

28

31

34

Συμπεράσματα: Τα διαγράμματα ελέγχου MA και EWMA είναι πιο αποτελεσματικά από τα διαγράμματα
ελέγχου Shewart, στην ανίχνευση μικρών μετατοπίσεων σε παραμέτρους μιας διεργασίας. Στα διαγράμματα ΜΑ, το μέγεθος της μετατόπισης που μπορούμε να ανιχνεύσουμε είναι αντίστροφα ανάλογο με το εύρος
του κινούμενου μέσου. Δηλαδή μικρότερες μετατοπίσεις μπορούν να ανιχνευθούν πιο αποτελεσματικά
από μεγαλύτερου εύρους κινοούμενους μέσους. Το διάγραμμα EWMA ανιχνεύει όλων των ειδών τα
συστηµατικά σφάλµατα και ιδιαίτερα τις µικρές µετατοπίσεις της µέσης τιµής. Η παράλληλη εφαρμογή
τους με το διαγράμματα Shewhart στον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας του εργαστηρίου επιτρέπει να
εντοπίζουμε τόσο τα τυχαία, όσο και τα συστηματικά σφάλματα.
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eP15
ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
Βασιλική-Σωτηρία Κυφωνίδη, Ευαγγελία Σεργουνιώτη, Παναγούλα Τσώνου,
Όλγα Τσώνου, Αθανασία Σεργουνιώτη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, Άμφισσα
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη των στελεχών Staphylococcus spp που αναπτύχθηκαν
από καλλιέργειες ούρων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Άμφισσας
κατά την δεκαετία 01/06/2012-01/06/2022.
Υλικό – Μέθοδοι: Καταγράφηκαν τα αποτελέσματα καλλιεργειών ούρων που πραγματοποιήθηκαν
στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Άμφισσας κατά την δεκαετία 01/06/2012-01/06/2022, με βάση
τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα του εργαστηρίου. Οι καλλιέργειες
πραγματοποιήθηκαν με τις συμβατικές μικροβιολογικές μεθόδους και η ταυτοποίηση και ο έλεγχος
ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκαν με το ημιαυτόματο σύστημα Microscan Autoscan
(Siemens, service Leriva). Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την χρήση του προγράμματος
Microsoft Office Excel 2003.
Αποτελέσματα: Κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, πραγματοποιήθηκαν 11581 καλλιέργειες ούρων,
εκ των οποίων θετικές ήταν οι 3500 (30,2%). Από τις θετικές ουροκαλλιέργειες, στις 68 αναπτύχθηκαν Gram
(+), καταλάση θετικοί (+) τετραδικοί κόκκοι. Εικοσιοκτώ από τις καλλιέργειες αυτές αφορούσαν δείγματα
προερχόμενα από άνδρες (ποσοστό 41,2%, ηλικίες 49-95 ετών, διάμεση ηλικία 85,5 έτη) και τα υπόλοιπα 40,
δείγματα προερχόμενα από γυναίκες (ποσοστό 58,8%, ηλικίες 15-94 ετών, διάμεση ηλικία 39 έτη). Συνολικά,
10 στελέχη ταυτοποιήθηκαν ως S.aureus (14,7%) εκ των οποίων τα δύο ήταν MRSA και ένα στέλεχος ως S.
lugdunensis,ενώ τα υπόλοιπα ήταν στελέχη κοαγκουλάση αρνητικών σταφυλοκόκκων(83,8%). Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι αναπτύχθηκαν και 13 στελέχη S.saprophyticus (19,1% επί του συνόλου), αποκλειστικά σε γυναίκες ασθενείς. Τα στελέχη αυτά παρουσίαζαν αντοχή στην νιτροφουραντοΐνη κατά 15,4%
ενώ ήταν όλα ευαίσθητα στην τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη. Επίσης, παρουσίαζαν αντοχή στην αμπικιλλίνη σε ποσοστό 69,23% και στην αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό σε ποσοστό 38,5%. Η αντοχή σε νορφλοξασίνη και σιπροφλοξασίνη βρέθηκε σε ποσοστά 7,70% και 15,4% αντίστοιχα, ενώ τα στελέχη ήταν κατά
15,4% ανθεκτικά στην φωσφομυκίνη και όλα ευαίσθητα στην μεκιλλινάμη.
Συμπεράσματα: Οι σταφυλόκοκκοι είναι ένα λιγότερο σύνηθες αίτιο λοιμώξεων του ουροποιητικού
συστήματος, ωστόσο το Μικροβιολογικό Εργαστήριο οφείλει να παρακολουθεί το προφίλ αντοχής των
στελεχών που προκαλούν ουρολοιμώξεις, καθώς έτσι θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή
τους, περιορίζοντας τις θεραπευτικές αποτυχίες, ειδικά σε περιπτώσεις χορήγησης εμπειρικής αγωγής.
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eP16
ΕΜΒΟΛΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΕΜΦΡΑΚΤΟΥ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΚΩΛΙΚΟ ΝΕΦΡΟΥ
Σταυρούλα Θεοδώρου1, Δάφνη Θεοδώρου2, Ελένη Πέτρου2, Σάββας Τσίγας2,
Κωνσταντίνος Μπούγιας2
1

Ακτινολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Το νεφρικό έμφρακτο οφείλεται στη διακοπή της φυσιολογικής αιμάτωσης του νεφρού είτε σε
ολόκληρο το όργανο, είτε σε τμήμα αυτού. Συνήθως εμφανίζεται σε ηλικιωμένους ασθενείς, σε έδαφος
αθηρωματικής νόσου ή θρομβοεμβολικής προδιάθεσης. Ασθενείς με καρδιακή βαλβίδα, θρόμβους στην
αορτή και τα περιφερικά αγγεία, νεφρικό τραύμα, μεταμόσχευση και αγγειΐτιδα διατρέχουν αυξημένο
κίνδυνο. Τα μικρά νεφρικά έμφρακτα μπορεί να ανευρίσκονται ως τυχαίο εύρημα στον απεικονιστικό
έλεγχο, ενώ τα μεγαλύτερου μεγέθους έμφρακτα παρουσιάζονται με οξύ άλγος στην πλάγια κοιλιακή ή
οσφυϊκή χώρα, αιματουρία και λευκωματουρία. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει πυελονεφρίτιδα και
νεφρική νεοπλασία.
Υλικό-Μέθοδος: Άνδρας 42-ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων με έντονο άλγος στην οσφυϊκή και
πλάγια κοιλιακή χώρα αριστερά, εμέτους, εφίδρωση και μετεωρισμό από 8ωρου. Εργαζόταν ως χειριστής
κρουστικής αερόσφυρας και ελάμβανε αντιϋπερτασική αγωγή.
Αποτελέσματα: Το κλινικό σημείο Giordano ήταν θετικό. Οι αιματολογικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές.
Στο βιοχημικό έλεγχο η κρεατινική κινάση (CK) αυξήθηκε σε 1487 IU/lt (ΦΤ 0-220) και η γ-γλουταμυλτρανσφεράση (γ-GT) σε 66 IU/lt (ΦΤ 8-45). Η γενική ούρων ήταν φυσιολογική. Στην ακτινογραφία
κοιλίας δεν υπήρχαν ευρήματα. Στον υπερηχογραφικό έλεγχο κοιλίας δεν ανευρέθηκαν ευρήματα
και οι νεφροί απεικονίστηκαν φυσιολογικοί. Υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία κοιλίας. Ο αριστερός
νεφρός απεικονίστηκε διογκωμένος και στις φάσεις της μελέτης με ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού
(παρεγχυματική και CT���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
-ουρογραφία, CTU�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
) ανεδείχθη ευμεγέθης υποεμπλουτιζόμενη παρεγχυματική περιοχή που εκτεινόταν από το νεφρικό φλοιό μέχρι τη μυελώδη μοίρα καταλαμβάνοντας το ανώτερο ήμισυ
του νεφρού. Η περιοχή ελλειμματικής άρδευσης ήταν πλέον εμφανής στην αρτηριακή φάση της εξέτασης,
όπου απεικονίστηκε ενδαυλικό ταινιοειδές έμβολο στη νεφρική αρτηρία. Έλαβε αντιπηκτική αγωγή με
ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, αντιβίωση και αναλγητικά. Την επομένη ημέρα υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία. Η ισχαιμική περιοχή αναδείχθηκε με χαμηλή ένταση σήματος στις Τ1 και Τ2 ακολουθίες,
ενώ μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού (παρεγχυματική μελέτη και ������������������������
MR����������������������
-ουρογραφία, ���������
MRU������
) αναδείχθηκε και πάλι ο εκτενής υποεμπλουτισμός της βλάβης. Λόγω της επανέναρξης της αιμάτωσης με τις
θεραπευτικές δόσεις ηπαρίνης (θρομβόλυση), εντός του εμφράκτου εντοπίστηκε η παρουσία λεπτοφυούς
νέας αγγείωσης. Στις πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις της εικόνας (MPR, multiplanar reconstruction) η περιοχή
του εμφράκτου αναδείχθηκε ως αδρό έλλειμμα του νεφρικού παρεγχύματος.
Συμπεράσματα: Το οξύ νεφρικό έμφρακτο τίθεται στη δ/δ του νεφρικού κωλικού ειδικά όταν συνυπάρχουν
παράγοντες θρομβοεμβολικού επεισοδίου.
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eP17
ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩΔΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ
Σταυρούλα Θεοδώρου1, Δάφνη Θεοδώρου2, Ναταλία Βρύση2, Μιλτιάδης Κώστας2,
Ιωάννης Γελαλής3
Ακτινολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
1

Σκοπός: Στη σπονδυλική στήλη, οι αγγειακές δυσπλασίες του νωτιαίου μυελού είναι σπάνιες,
αντιπροσωπεύουν το 5% των ενδομυελικών αλλοιώσεων και χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης.
Συνήθως είναι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, αρτηριοφλεβικές διαφυγές (shunts), ενώ σπανιότερα είναι
τα σηραγγώδη και φλεβικά αιμαγγειώματα και οι τριχοειδικές τηλεαγγειεκτασίες. Η κλινική εικόνα καθορίζεται από την πιθανή αιμορραγία, τα πιεστικά φαινόμενα και την ισχαιμία και περιλαμβάνει νευρομυϊκές και
αισθητικές διαταραχές. Σε απώτερα στάδια, οι επανειλημμένες μικροαιμορραγίες οδηγούν στην ανάπτυξη
μυελομαλάκυνσης με γλοίωση και ατροφία του μυελού. Οι αγγειοδυσπλασίες συχνά υποδιαγιγνώσκονται
καθώς τα κλινικά συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνονται είναι μη-ειδικά και γίνονται αντιληπτά με την
πρόοδο του χρόνου, όταν αιμορραγούν και επιδεινώνεται η μυελοπάθεια. Σκοπός μας είναι η αναφορά περιστατικού που διέλαθε της διάγνωσης για μακρό χρονικό διάστημα, αφού αντιμετωπίστηκε ως αυχενικό
σύνδρομο.
Υλικό-Μέθοδος: Άνδρας 56-ετών προσήλθε με αυχεναλγία, αδυναμία άνω άκρων και προοδευτικά
επιδεινούμενα ριζιτικά ενοχλήματα που περιελάμβαναν παραισθησίες. Παραπέμφθηκε για ορθοπαιδική
εκτίμηση και υποβλήθηκε σε MRI της ΑΜΣΣ.
Αποτελέσματα: Στην MRI εκτός από τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις της ΑΜΣΣ, στο ύψος του Α2 σπονδύλου
απεικονίστηκε ενδομυελική παθολογία. Η βλάβη είχε κεφαλουραία διάμετρο 2εκ και καταλάμβανε σχεδόν
το ήμισυ της εγκαρσίας διαμέτρου του νωτιαίου μυελού. Το οπίσθιο τμήμα της προέβαλε στον πρόσθιο
υπαραχνοειδή χώρο, ενώ το πρόσθιο παρεκτόπιζε το συριγγώδη πόρο του νωτιαίου μυελού. Η βλάβη
είχε χαμηλή ένταση σήματος στις Τ1- ακολουθίες, υψηλή στις Τ2- και αιμορραγικό περιεχόμενο, ενώ ο
μυελός δεν παρουσίαζε οίδημα. Περιείχε μικρές στρογγύλες περιοχές ανομοιογένειας σήματος που ήταν
συμβατές με τα διαφορετικά στάδια αποδόμησης της αιμοσφαιρίνης (εμφάνιση τύπου ������������������
popcorn�����������
), ενώ επίσης περιβαλλόταν από δακτύλιο αιμοσιδηρίνης. Η εξεργασία παρουσίαζε εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό
που χορηγήθηκε ενδοφλεβίως. Ο ασθενής αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο με ψηφιακή αγγειογραφία
και με την πιθανότητα ενδομυελικού όγκου και την επιδεινούμενη νευρολογική σημειολογία υπεβλήθη σε
χειρουργική εξαίρεση της βλάβης. Στην ιστολογική εξέταση ανευρέθησαν πολυάριθμα ανώμαλα αγγεία με
παχυσμένα τοιχώματα, θρομβώσεις και γλοίωση μεταξύ αυτών. Ετέθη η διάγνωση της αρτηριοφλεβικής
δυσπλασίας. Σε επανέλεγχο 3 μήνες αργότερα, ο ασθενής ήταν ασυμπτωματικός.
Συμπεράσματα: Οι αγγειακές δυσπλασίες του νωτιαίου μυελού είναι σπάνιες, αλλά αντιμετωπίσιμες
αγγειακές ανωμαλίες. Παρότι η συμπτωματολογία τους είναι μη-ειδική, η MRI θέτει ισχυρή υπόνοια της
ενδομυελικής βλάβης και συμβάλλει καθοριστικά στη διερεύνησή της.
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eP18
Η ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Σταυρούλα Θεοδώρου1, Δάφνη Θεοδώρου2, Λάμπρος Μπουραντάς3
1

Ακτινολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
2
Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
3
Αιματολογική Κλινική, Hammersmith Hospital, London, UK

Σκοπός: Οι μεσεντέριοι λεμφαδένες ανευρίσκονται στη ρίζα του μεσεντερίου καθώς και σε ολόκληρο το
μεσεντέριο. Η μεσεντέρια λεμφαδενοπάθεια μπορεί να συνοδεύει ένα ευρύ φάσμα παθήσεων όπως οι
νεοπλασίες, οι λοιμώξεις και τα φλεγμονώδη νοσήματα. Απαντάται στο λέμφωμα (συνήθως non������
���������
-�����
Hodgkin), σάρκωμα, λοίμωξη HIV, φυματίωση, ν. Whipple και στη λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή μετά από
μεταμόσχευση (PTLD). Σπάνια απαντάται στα νεοπλάσματα του εντέρου όπου προέχουν επιπλοκές όπως
η αιμορραγία και η διάτρηση έναντι της λεμφαδενικής διόγκωσης. Η διάγνωση της μεσεντέριας λεμφαδενοπάθειας είναι σημαντική σε έδαφος πρωτοπαθούς νεοπλασίας διότι καθορίζει τη σταδιοποίηση της
εξεργασίας και την περαιτέρω αντιμετώπιση του πάσχοντος. Με την ευρεία διαγνωστική χρήση της CT, η
μεσεντέρια λεμφαδενοπάθεια ανιχνεύεται εύκολα και γρήγορα είτε ως τυχαίο εύρημα, είτε ως συνοδό εύρημα παθολογίας που εκδηλώνεται με κοιλιακό άλγος. Σκοπός μας είναι η περιγραφή του ειδικού σημείου
“sandwich” της μεσεντέριας λεμφαδενοπάθειας που υποδηλώνει λέμφωμα ή PTLD.
Υλικό-Μέθοδος: 48-ετών άνδρας προσήλθε με κοιλιακό άλγος από ημερών. Δεν ανέφερε ιστορικό με πυρετό, απώλεια βάρους, ή νυχτερινή εφίδρωση. Οι εργαστηριακές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές. Στον υπερηχογραφικό έλεγχο κοιλίας αναδείχθηκαν πολλαπλοί διογκωμένοι μεσεντέριοι λεμφαδένες. Η CT κοιλίας
ανέδειξε συρρέουσες στρογγύλες μάζες πυκνότητας μαλακών μορίων με εγκάρσια διάμετρο έως 8εκ, που
αντιπροσώπευαν εκτεταμένη μεσεντέρια λεμφαδενοπάθεια.
Οι διογκωμένοι λεμφαδένες περιβρόχιζαν τα αγγεία του μεσεντερίου, ενώ στον έλεγχο με iv σκιαγραφικό
αποδείχθηκε ότι η λεμφαδενοπάθεια δεν προκαλούσε αγγειακή στένωση ή απόφραξη από πίεση. Στην
MRI κοιλίας επανελέγχθηκαν οι πολλαπλοί γιγάντιοι μεσεντέριοι λεμφαδένες, καθώς και μικρότεροι
οπισθοπεριτοναϊκοί. Στη CT και MRI κοιλίας, οι υπέρμετρα διογκωμένοι μεσεντέριοι λεμφαδένες
προσομοίαζαν στα δυο ημίσεα του sandwich, ενώ τα αγγεία του μεσεντερίου με τον περιαγγειακό λιπώδη
ιστό προσομοίαζαν στο περιεχόμενο του sandwich�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
. Το “σημείο του sandwich�����������������������������
�������������������������������������
” που αντιστοιχεί στη διόγκωση των λεμφαδένων του μεσεντερίου περιγράφεται ως διαγνωστικό σημείο στο λέμφωμα ή την PTLD. Στη
λαπαροτομία ανευρέθη υπερμεγέθης λεμφική μάζα προερχόμενη από το μεσεντέριο και ελήφθη οζώδες
υλικό. Η ιστολογική τεκμηρίωσε non-Hogkin λέμφωμα Β-κυτταρικής προέλευσης (grade 3). Ακολούθησε
χημειοθεραπεία με θεαματική ανταπόκριση στον επαναληπτικό απεικονιστικό έλεγχο.
Συμπεράσματα: Εκσεσημασμένη λεμφαδενοπάθεια στο μεσεντέριο, με περιαγγειακή ανάπτυξη υπό
τύπον του «σημείου του sandwich” θέτει ισχυρή υπόνοια λεμφώματος, λεμφώματος, εκτός εάν ο ασθενής
έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση.
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eP19
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 5
(LRP5) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ LDL
Σταυρούλα Θεοδώρου1, Δάφνη Θεοδώρου2, Κωνσταντίνος Φρίγκας2, Γεώργιος Πασσάς2,
Αγαθοκλής Τσατσούλης3
Ακτινολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
1

Εισαγωγή: Η γενετική προδιάθεση καθορίζει την οστική πυκνότητα (ΟΠ). Η πρωτεΐνη 5 (που κωδικοποιείται
από το γονίδιο LRP5) σχετίζεται με τον υποδοχέα της λιποπρωτεΐνης (LDL) και λειτουργεί ως συν-υποδοχέας
για τις Wnt πρωτεΐνες. Όταν εκφράζεται στους οστεοβλάστες επηρεάζει το σχηματισμό των οστών μέσω
του βιοχημικού μονοπατιού ������������������������������������������������������������������������
Wnt���������������������������������������������������������������������
/β-κατενίνης και οδηγεί σε αυξημένη οστεοβλαστική δραστηριότητα. Μεταλλάξεις επαύξησης της γονιδιακής λειτουργίας του LRP5 προκαλούν διέγερση των οστεοβλαστών με
φαινότυπους υψηλής οστικής μάζας.
Σκοπός: Παρουσιάζονται τα ακτινολογικά ευρήματα και η οστική πυκνομετρία σε μετάλλαξη του γονιδίου
LRP5.
Υλικό-Μέθοδος: Δύο ασυμπτωματικές γυναίκες 52 και 54 ετών προσήλθαν για μέτρηση της οστικής
πυκνότητας με DXA (Hologic Inc., Bedford, MA) στην ΟΜΣΣ, το ισχίο και ολόκληρο το σώμα. Ελήφθησαν
ακτινογραφίες σε ολόκληρο το σκελετό. Και οι 2 εξεταζόμενες ανέφεραν δυσκολία να επιπλεύσουν στην
κολύμβηση.
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε αυξημένη ΟΠ σε όλες τις οστικές θέσεις. Ο α/α έλεγχος έδειξε πάχυνση και
διαταραχή της μορφολογίας της κάτω γνάθου, πάχυνση του οστικού φλοιού των μακρών οστών και αύξηση
της ακτινοσκιερότητας των σπονδύλων, των οποίων το σχήμα ήταν φυσιολογικό. Δεν παρατηρήθηκαν
ακτινογραφικά ευρήματα οστεοπέτρωσης. Η οστική πυκνότητα ήταν υψηλή:στην οσφύ T-score=3.4-4.5 &
Z-score= 4.3-5.5, στο ισχίο T-score= 3-1.9 & Z-score= 3.6-2.7 και σε ολόκληρο το σώμα T-score= 2.9-3.9 & Zscore= 3.7-5. Ο βιοχημικός έλεγχος ανέδειξε φυσιολογικές τιμές ασβεστίου, φωσφόρου, PTH και βιταμίνης
D. Στα ούρα ο δείκτης οστικής απορρόφησης Ν-τελοπεπτίδιο κολλαγόνου τύπου-1 ήταν φυσιολογικός,
όπως και η ALP. Η οστεοκαλσίνη, δείκτης οστικού σχηματισμού, ήταν αυξημένη. Ο γονιδιακός έλεγχος
εντόπισε μετάλλαξη στο γονίδιο LRP5.
Συμπέρασμα: Η μετάλλαξη στο γονίδιο LRP5 που ευθύνεται για την αύξηση της οστικής μάζας προκάλεσε
αύξηση του δείκτη οστικού σχηματισμού, ενώ δεν επηρέασε το δείκτη της οστικής απορρόφησης, κυριολεκτικά αποσυνδέοντας τα δυο σκέλη του bone remodeling. Γνώση αυτής της σχετικά “αθώας” γονιδιακής
μετάλλαξης αποδεικνύεται σημαντική στη δ/δ άλλων, περισσότερο σοβαρών νοσημάτων του οστικού μεταβολισμού που επίσης αυξάνουν την ΟΠ.
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eP20
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΖΥΓΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΑΣ C
Μαριλένα Σταμούλη1, Αντωνία Μουρτζίκου2, Γεωργία Καλλιώρα3, Χριστίνα Σεϊτοπούλου4,
Νικολέτα Ρένεση4, Παναγιώτης Κουμπούρος5
Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Βιοχημικό Τμήμα, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα
3
Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4
Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Κ.Υ. Νίκαιας-ΠΦΥ, 2η ΔΥΠΕ, Αθήνα
5
Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα
1

2

Σκοπός: Η αιμοσφαιρίνη C είναι μια συνήθης δομική παραλλαγή της φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης, η οποία
οφείλεται σε αντικατάσταση του γλουταμικού οξέος από λυσίνη στη θέση 6 της β-αλυσίδας (β6Glu-Lys).
Σκοπός της εργασίας μας είναι η εργαστηριακή προσέγγιση περιστατικού ετερόζυγης αιμοσφαιρινοπάθειας
C.
Υλικό και Μέθοδοι: άνδρας ασθενής 35 ετών, ελληνικής καταγωγής, προσήλθε στο εργαστήριο για
έλεγχο ρουτίνας που περιελάμβανε αιματολογικές εξετάσεις, βιοχημικές εξετάσεις και μέτρηση της
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφιαρίνης (HbA1c).
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα των βιοχημικών εξετάσεων ήταν φυσιολογικά. Στη γενική αίματος
παρατηρήθηκε ότι η τιμή της αιμοσφαιρίνης ήταν στα κατώτερα φυσιολογικά όρια. Κατά τη μέτρηση
της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης με τη μέθοδο της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC)
διαπιστώθηκε παθολογικό κλάσμα ίσο με 42,9 % με χρόνο έκλουσης 230 sec (S/C window, Adams HA8160 Analyzer). Διενεργήθηκε δοκιμασία δρεπανώσεως με εξέταση διαλυτότητας της αιμοσφαιρίνης και
εξέταση μεταδιθειώδους νατρίου και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά (HbS Solubility Screening Kit, Helena
Biosciences). Διενεργήθηκε ηλεκτροφόρηση σε αγαρόζη σε αλκαλικό pH 8.6 όπου παρατηρήθηκε HbA=
56,0 % και κλάσμα παθολογικής αιμοσφαιρίνης σε ποσοστό 44,0 % στη θέση της HbΑ2 κοντά στη κάθοδο
(Beckman Paragon Hb Gel, Beckman Coulter USA). Ακολούθησε ηλεκτροφόρηση σε αγαρόζη σε όξινο
pH 6.8, όπου παρατηρήθηκε ότι το παθολογικό κλάσμα κινείται προς την άνοδο και ταυτοποιήθηκε ως
αιμοσφαιρίνη C (Beckman Paragon Hb Gel, Beckman Coulter USA).
Συμπεράσματα: Η αιμοσφαιρίνη C είναι η δεύτερη συνηθέστερη δομική παραλλαγή της αιμοσφαιρίνης.
‘Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή παρατηρείται στην Αφρική, στη Νότια Ευρώπη, τη Νότιο Αμερική
και στην περιοχή της Καραϊβικής. Οι ετεροζυγώτες είναι ασυμπτωματικοί. Οι ομοζυγώτες παρουσιάζουν
χρόνια αιμολυτική αναιμία. Στο επίχρισμα περιφερικού αίματος παρατηρούνται στοχοκύτταρα και
εξαγωνικοί κρύσταλλοι οι οποίοι οφείλονται στη μειωμένη διαλυτότητα της Hb C.
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eP21
ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΜΦΟΪΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΛΑΜΟΤΡΙΓΙΝΗ
Θεοχάρης Κυζιρίδης
Γ‘ Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Σκοπός Aπό το 2018, η Αμερικανική Επιτροπή Τροφίμων και Φαρμάκων έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο αιμοφαγοκυτταρικής λεμφοϊστιοκυττάρωσης (ΑΛ) από λαμοτριγίνη. Σκοπός της εργασίας είναι να
απαντήσει, μέσα από τη μελέτη τέτοιων περιπτώσεων, στο κατά πόσο η λήψη λαμοτριγίνης σχετίζεται με
την εμφάνιση ΑΛ.
Υλικό-μέθοδοι Ακολουθήθηκαν οι οδηγίες PRISMA για την εκπόνηση συστηματικής ανασκόπησης.
Οι εργασίες ταυτοποιήθηκαν με αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων PubΜed και Science Direct με
συμπληρωματική αναζήτηση στο Google Scholar. Χρησιμοποιήθηκαν οι όροι («Lamotrigine» OR
«Lamotrigine-induced») AND («Hemophagocytic Lymphohistiocytosis» OR «Hemophagocytic Syndrome»)
και αναζητήθηκαν αναφορές περιπτώσεων και πρακτικά συνεδρίων. Ελέγχθηκαν τίτλοι και περιλήψεις
όλων των εργασιών και βρέθηκαν τα πλήρη κείμενα όσων τελικά συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο.
Αποτελέσματα Ανευρέθηκαν 81 εργασίες από τις οποίες 49 ήταν διπλότυπες. Από τις υπόλοιπες 32
εργασίες οι μισές αφαιρέθηκαν μετά από ανάγνωση τίτλου και περίληψης (οι 10) ή του πλήρους κειμένου
(οι 6). Από τις 16 μελέτες στις οποίες περιγράφονται ισάριθμες περιπτώσεις ασθενών, οι 4 αφορούσαν
άτομα παιδικής-εφηβικής ηλικίας και οι υπόλοιπες 12 ενήλικους ασθενείς. Από την πρώτη ομάδα η δόση
της λαμοτριγίνης αναφέρθηκε σε 2 από τις 4 περιπτώσεις και θεωρήθηκε υψηλή για παιδιά. Το χρονικό
διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη του φαρμάκου μέχρι την εκδήλωση των συμπτωμάτων ΑΛ
ήταν 18,25 ημέρες. Από τους 12 ενήλικους ασθενείς, η δόση της λαμοτριγίνης που οδήγησε στην εμφάνιση
ΑΛ αναφέρθηκε σε 3 από τις 12 περιπτώσεις και ήταν χαμηλή. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι
την εμφάνιση ΑΛ αναφέρθηκε σε 10 από τις 12 περιπτώσεις και ήταν περίπου 11,3 ημέρες.
Συμπεράσματα Η ΑΛ από λαμοτριγίνη είναι σπάνια αλλά απαιτεί έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη
αντιμετώπιση αλλιώς μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο. Η δόση του φαρμάκου δεν φαίνεται να
διαδραματίζει κάποιο ρόλο και η εμφάνιση της διαταραχής γίνεται συνήθως μέσα στις πρώτες 3 εβδομάδες
από την έναρξή του.
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eP22
ΠΙΘΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΕΓΚΑΜΠΑΛΙΝΗ
Θεοχάρης Κυζιρίδης, Ιωάννης Νηματούδης
Γ‘ Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Σκοπός Η πρεγκαμπαλίνη δεσμεύεται εκλεκτικά στις α2-δ πρωτεϊνικές υπομονάδες των τασεοεξαρτώμενων
διαύλων ασβεστίου και η αποτελεσματικότητά της εκτείνεται σε ευρύ φάσμα διαταραχών, μεταξύ των
οποίων και οι αγχώδεις. Οι ανεπιθύμητες ενέργειές της είναι συνήθως παροδικές και όχι συχνές. Σκοπός
της εργασίας είναι η αναφορά πιθανής φαρμακοεπαγόμενης επίσχεσης ούρων από πρεγκαμπαλίνη. Από
όσο γνωρίζουμε, περιγράφεται μία μόνο περίπτωση ασθενούς που εκδήλωσε επίσχεση ούρων, μαζί με
δυσκοιλιότητα, με υψηλή δόση του φαρμάκου.
Υλικό-μέθοδοι Πρόκειται για αναφορά περίπτωσης ασθενούς που νοσηλεύτηκε στην κλινική μας.
Αποτελέσματα Ο ασθενής είναι άνδρας 72 ετών με κατάθλιψη τα τελευταία δύο έτη, η οποία δεν
παρουσιάζει απόκριση στη θεραπεία. Κατά την εισαγωγή τέθηκε σε αγωγή με βενλαφαξίνη, μιρταζαπίνη,
λοραζεπάμη και πρεγκαμπαλίνη σε δόση 75 mg ημερησίως. Μετά από 48 ώρες έγινε διπλασιασμός της
δόσης του φαρμάκου και έπειτα από άλλες 48 ώρες ο ασθενής άρχισε να παραπονείται για συχνοουρία και
ολιγουρία. Η πρεγκαμπαλίνη διακόπηκε αλλά τελικά ο ασθενής εκδήλωσε επίσχεση. Τέθηκε ουροκαθετήρας
και αποβλήθηκαν 500 ml ούρων. Από τη γενική ούρων δεν υπήρχαν στοιχεία λοίμωξης. Έγινε ουρολογική
εκτίμηση χωρίς παθολογικά ευρήματα από την υπερηχογραφική εξέταση και την κλινική εξέταση του
προστάτη. Ο καθετήρας παρέμεινε συνολικά για μία εβδομάδα, ο ασθενής ξεκίνησε αγωγή με α-αποκλειστή
και έκτοτε δεν ξαναπαρουσίασε πρόβλημα.
Συμπεράσματα Με βάση το σκορ στην κλίμακα Naranjo, που ήταν 5, φαίνεται πιθανό η οξεία επίσχεση
ούρων να οφειλόταν στην πρεγκαμπαλίνη. Παρά τη σπανιότητα της ανεπιθύμητης ενέργειας, θα πρέπει
να υπάρχει αυξημένη κλινική υποψία, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα και
άλλα φάρμακα.
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eP23
ΣΟΒΑΡΗ ΝΕΥΡΟΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19
Θεοχάρης Κυζιρίδης, Αντώνιος Θεοφυλίδης, Ιωάννης Νηματούδης
Γ‘ Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Σκοπός Δεδομένα από τις νευρογνωσιακές επιδράσεις των αγγειακών εγκεφαλικών βλαβών, του
συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας και των νευροφλεγμονωδών διεργασιών στο πλαίσιο λοίμωξης
COVID-19 δείχνουν επηρεασμό της μνήμης, της προσοχής, της ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών και
των εκτελεστικών λειτουργιών. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της περίπτωσης ασθενούς με
σοβαρή έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών τρεις μήνες μετά από λοίμωξη COVID-19.
Υλικό-μέθοδοι Πρόκειται για αναφορά περίπτωσης ασθενούς που παρακολουθείται στις υπηρεσίες μας
επί έτη.
Αποτελέσματα Ο ασθενής είναι άνδρας 58 ετών με χρόνια ψύχωση, ιστορικό αγγειακών βλαβών στα
βασικά γάγγλια, παλαιό ιστορικό περιστασιακής χρήσης ουσιών και τρέχουσας αραιής χρήσης κάνναβης.
Παρακολουθείται επί έτη στις υπηρεσίες μας, σε σταθερή κλινική κατάσταση χωρίς να έχει παρουσιάσει
ποτέ κλινικά εμφανή γνωστικά ελλείμματα. Προσήλθε για εξέταση μαζί με τη σύζυγό του, κάτι που
συνέβαινε για πρώτη φορά. Η τελευταία ανέφερε πως πριν από τρεις μήνες ο ασθενής είχε νοσήσει από
COVID-19 και πως έκτοτε η λειτουργικότητά του επιδεινωνόταν σταθερά. Κλινικά, ο ασθενής παρουσίαζε
σημαντικά γνωστικά ελλείμματα. Υποβλήθηκε σε εξέταση με το test MoCA. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
των δοκιμασιών, ο ασθενής παρουσίαζε εμφανή γνωστικά ελλείμματα με έκπτωση στην ικανότητα
εναλλασσόμενης προσοχής, στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, τη μάθηση, τη μνήμη και την
εκτελεστική λειτουργία. Υπήρχαν ενδείξεις μειωμένης επεξεργασίας σύνθετων ερεθισμάτων, μειωμένη
ικανότητα εναλλαγής του αντιληπτικού προτύπου προκειμένου να προσαρμοστεί σε μεταβαλλόμενες
απαιτήσεις, μειωμένη ικανότητα επιλεκτικής προσοχής και γνωστικής ευελιξίας, καθώς και αντίσταση στην
παρεμβολή εξωτερικών ερεθισμάτων (δοκιμασία λέξεων). Μειωμένη ήταν η οπτικοκατασκευαστική του
ικανότητα, η κινητική απόδοση, η εργαζόμενη μνήμη και η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών.
Συμπεράσματα Ο ασθενής παρουσίασε σημαντικά νευρογνωσιακά προβλήματα τα οποία δεν υπήρχαν πριν
από τη λοίμωξη COVID-19. Πιθανώς, η επιβάρυνση με σωματικά και ψυχιατρικά νοσήματα διαδραμάτισε
ρόλο. Θα επανεξεταστεί στις υπηρεσίες μας στους έξι μήνες μετά τη λοίμωξη προκειμένου να αξιολογηθούν
εκ νέου οι νευρογνωσιακές του λειτουργίες.
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ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΙΔΗΜΑ ΚΑΙ ΘΟΛΩΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΕΓΚΑΜΠΑΛΙΝΗ
Θεοχάρης Κυζιρίδης, Ιωάννης Νηματούδης
Γ‘ Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Σκοπός Η πρεγκαμπαλίνη δεσμεύεται εκλεκτικά στις α2-δ πρωτεϊνικές υπομονάδες των τασεοεξαρτώμενων
διαύλων ασβεστίου και η αποτελεσματικότητά της εκτείνεται σε ευρύ φάσμα διαταραχών, μεταξύ των οποίων
και οι αγχώδεις. Οι ανεπιθύμητες ενέργειές της είναι συνήθως παροδικές και όχι συχνές. Παρουσιάζουμε
την περίπτωση ασθενούς που παρουσίασε θόλωση όρασης και γενικευμένο οίδημα σχεδόν αμέσως μετά
την έναρξη χαμηλής δόσης πρεγκαμπαλίνης.
Υλικό-μέθοδοι Πρόκειται για αναφορά περίπτωσης ασθενούς που παρακολουθείται στο τακτικό εξωτερικό
ιατρείο της κλινικής.
Αποτελέσματα Γυναίκα 55 ετών με χρόνια προβλήματα υγείας (ηπατική δυσλειτουργία, ήπια αναπνευστική
ανεπάρκεια) παρακολουθείται επί έτη στο ιατρείο μας λόγω υποτροπιάζουσας κατάθλιψης. Η ασθενής
βρίσκεται υπό διπλή αντικαταθλιπτική αγωγή και βενζοδιαζεπίνη. Έγινε συζήτηση με την ασθενή και
απόφαση για σταδιακή ελάττωση της βενζοδιαζεπίνης με έναρξη πρεγκαμπαλίνης για την αντιμετώπιση
της αγχώδους συμπτωματολογίας. Από τη δεύτερη ημέρα αγωγής, η ασθενής άρχισε να παρουσιάζει
οίδημα, που σταδιακά επεκτεινόταν σε όλο το σώμα, και θόλωση όρασης. Δεν υπήρχαν άλλα συμπτώματα
ούτε επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Η ασθενής συνέχισε την αγωγή αλλά, έξι ημέρες μετά
την έναρξή της, κατέφυγε σε εφημερεύον νοσοκομείο όπου της χορηγήθηκε κορτιζόνη. Η πρεγκαμπαλίνη
διακόπηκε και τα συμπτώματα σταδιακά υποχώρησαν.
Συμπεράσματα Θόλωση όρασης και περιφερικό οίδημα έχουν περιγραφεί ως μη συχνές ανεπιθύμητες
ενέργειες με την πρεγκαμπαλίνη. Η πρώτη αναφέρεται ότι υποχωρεί με τη συνεχιζόμενη χρήση του
φαρμάκου. Το δεύτερο θεωρείται συχνότερο από την πρώτη και καλόηθες υπό την έννοια ότι δεν σχετίζεται
με καρδιακή, νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. Παρ’ όλα αυτά, είναι απαραίτητη η κατανόηση των όσων
περιγράφει ο ασθενής καθώς οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να οδηγήσουν στη διακοπή ενός φαρμάκου
λόγω του φόβου του ασθενούς, παρότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Κάτι τέτοιο συνέβη και σε αυτή την
περίπτωση.
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ΣΤΕΝΩΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ (RENAL ARTERY STENOSIS-RAS) ΜΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΟΝΗΡΗ ΝΕΦΡΟ ΚΑΙ ΑΛΗΘΗ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ: ΤΥΧΑΙΑ
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ Η ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ;
Αχιλλέας Μπέτσικος1, Ευανθία Γκαζούνη1, Ελένη Πάσχου2, Γεώργιος Ζαγκότσης3,
Εύα Πατρίκαλου4, Ελένη Γατσά5, Άγγελος Ζορμπάς1, Παρασκευή Φούντα 4,
Νικόλαος Σαμπάνης4
Α’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα
2
Π.Ι. Αγίου Γεωργίου, Κέντρο Υγείας Αλιάρτου, Ν. Βοιωτίας
3
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, Λιβαδειά
4
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα
5
Αιματολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα
1

Εισαγωγή: Η νεφραγγειακή υπέρταση αποτελεί το συχνότερο κλινικό επακόλουθο της αιμοδυναμικά
σημαντικής RAS και δυνητικώς ιάσιμο αίτιο δευτεροπαθούς υπέρτασης. Οι κυριότερες αιτίες RAS είναι η
αθηρωμάτωση και η ινομυϊκή δυσπλασία. Η αληθής πολυκυτταραιμία αποτελεί εξαιρετικά σπάνια αιτία
RAS, είτε μέσω υπερπλασίας του έσω χιτώνα είτε μέσω επιτάχυνσης των διαδικασιών αθηροσκλήρωσης
ή/και σχηματισμού ενδοαυλικών θρόμβων. Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση
ενδιαφέρουσας περίπτωσης RAS μη αθηροσκληρυντικής αιτιολογίας σε ασθενή με συγγενή μονόνεφρο
και αληθή πολυκυτταραιμία.
Υλικό-Μέθοδοι: Γυναίκα, 77 ετών, με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης, διερευνήθηκε προ τετραετίας,
λόγω κεφαλαλγίας, οιδημάτων κάτω άκρων και απορρύθμισης της αρτηριακής πίεσης. Από τον
κλινικο-εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε αληθής πολυκυτταραιμία θετική στη μετάλλαξη JAK2
V617F συνοδευόμενη από φυσιολογικά επίπεδα ερυθροποιητίνης. Τα κυριότερα δευτεροπαθή αίτια
πολυερυθραιμίας αποκλείσθηκαν με εξαίρεση τη τυχαία ανεύρεση μονήρους νεφρού. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με τα φυσιολογικά επίπεδα ερυθροποιητίνης και την ύπαρξη ανθεκτικής υπέρτασης, έθεσαν την
υποψία RAS. Η μαγνητική αγγειογραφία (MRI) ανέδειξε στένωση του αυλού κατά 55% στο μέσο τριτημόριο
και απουσία αθηρωματικών αλλοιώσεων. Η αντιϋπερτασική αγωγή τροποποιήθηκε αναλόγως και έγινε
έναρξη υδροξυουρίας και κλοπιδογρέλης (λόγω αλλεργίας στην ασπιρίνη). Σε πρόσφατο επανέλεγχο,
διαπιστώθηκε απορρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και η ασθενής υπεβλήθη σε νέα απεικονιστική
διερεύνηση.
Αποτελέσματα: Από τον εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ικανοποιητική ανταπόκριση στην υδροξυουρία, ενώ η μαγνητική αγγειογραφική απεικόνιση δεν παρουσίαζε καμία μεταβολή αναφορικά με τη στένωση της σύστοιχης νεφρικής αρτηρίας. Η αντιυπερτασική αγωγή τροποποιήθηκε εκ νέου
και η ασθενής λαμβάνει πλέον λερκανιδιπίνη, βισοπρολόλη, μονοξιδίνη, τεραζοσίνη και φουροσεμίδη με
επίτευξη αρτηριακής πίεσης εντός στόχου. Στη βάση αυτών των δεδομένων το ενδεχόμενο αγγειοπλαστικής αποκλείσθηκε.
Συμπεράσματα: Η συνύπαρξη RAS και αληθούς πολυκυτταραιμίας αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, λόγω των περιορισμένων αναφορών στη διεθνή βιβλιογραφία. Η αμφίδρομη αιτιολογική συσχέτιση
των δύο νοσημάτων στηρίζεται στα ακόλουθα δεδομένα: α. Η αιμοδυναμικά σημαντική RAS προκαλεί, μέσω
ισχαιμίας, αύξηση των επιπέδων ερυθροποιητίνης και δευτεροπαθή ερυθροκυττάρωση που έχει θεωρηθεί
επαγωγικός παράγοντας εμφάνισης επίκτητης μετάλλαξης β. Η αληθής πολυκυτταραιμία έχει συσχετισθεί
με την ενδοθηλιακή βλάβη και την ινομυϊκή υπερπλασία του έσω χιτώνα λόγω υπερενεργοποίησης του
γονιδίου JAK2 και επακόλουθης ενεργοποίησης της σηματοδοτικής οδού του αγγειογενετικού παράγοντα
STAT5, ενώ παράλληλα επιταχύνονται οι αθηροσκληρυντικές διαδικασίες λόγω χρόνιας υποκλινικής
φλεγμονής.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Μαριάννα Καψετάκη
Honorary Postdoctoral Research Fellow, University College London, UK, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου, 7η ΔΥΠΕ
Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
Σκοπός: Αυτή η μελέτη εξέτασε το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες
νευρολόγων στο Ηνωμένο Βασίλειο, και συγκεκριμένα κατά πόσο σχετίζονται με το χρώμα του δέρματος
και το φύλο.
Μέθοδοι: Συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διδακτική δραστηριότητα
νευρολόγων που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, πραγματοποιώντας διαδικτυακή αναζήτηση
των ονομάτων τους μεταξύ Δεκέμβρη 2021 και Μάρτη 2022. Τα βιβλιομετρικά δεδομένα ελήφθησαν
χρησιμοποιώντας το λογισμικό «Publish or Perish». Το Google Scholar και τα βιογραφικά των νευρολόγων
χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τυχόν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά πτυχία
που είχαν αποκτήσει. Το μικρό τους όνομα και οι φωτογραφίες του προσώπου τους χρησιμοποιήθηκαν για
τον προσδιορισμό του φύλου και του χρώματος του δέρματος.
Αποτελέσματα: Συνολικά 1021 νευρολόγοι βρέθηκαν να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπήρχε
επικράτηση ανδρών, λευκού χρώματος του δέρματος, και εκπαίδευση διδακτορικού επιπέδου. Όσον
αφορά την απόκτηση διδακτορικού επιπέδου εκπαίδευσης, δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των φύλων αλλά
υπήρχε διαφορά χρώματος δέρματος (μόνο περίπου το 1/3 των νευρολόγων με μαύρο χρώμα δέρματος
είχαν λάβει διδακτορικό). Ο τομέας που μελέτησαν οι νευρολόγοι κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους
ήταν πιο συχνά η σκλήρυνση κατά πλάκας. Ο δεύτερος και τρίτος πιο συχνός τομέας ήταν η νόσος του
Πάρκινσον/παρκινσονισμός και τα εγκεφαλικά επεισόδια, αντίστοιχα. Από τους 1021 νευρολόγους που
βρέθηκαν να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιπου το 1/3 είχαν δημοσιεύσει τουλάχιστον ένα άρθρο
στον τομέα των εγκεφαλικών επεισοδίων. Οι περισσότεροι νευρολόγοι δεν είχαν μεταπτυχιακό δίπλωμα.
Από τους νευρολόγους που είχαν αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι περισσότεροι ήταν άντρες και το
χρώμα του δέρματος ήταν στους περισσότερους λευκό.
Συμπεράσματα: Υπάρχει ανισότητα φύλου και χρώματος δέρματος μεταξύ των νευρολόγων που
εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αναλογίες γυναίκες προς άρρενες και “καφέ ή μαύρο” προς λευκό
χρώμα δέρματος μειώνονται όσο προχωρά η καριέρα των νευρολόγων, φαινόμενο που έχει προηγουμένως
παρατηρηθεί γενικότερα στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
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ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΔΕΞΙΑΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ (ARSA)
Χρήστος Παρθένης, Αντώνιος Κονδυλιός, Νικόλαος Βλαχάδης
Τμήμα Υπερήχων, Προγεννητικού Ελέγχου και Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Γενικό Νοσοκομείο - Μαιευτήριο
“Έλενα Βενιζέλου”, Αθήνα
Σκοπός: Η αποκλίνουσα δεξιά υποκλείδιος αρτηρία (ARSA, Aberrant Right Subclavian Artery) εμφανίζεται με
συχνότητα περίπου 1 στις 200 κυήσεις και συνδυάζεται συχνά με άλλες καρδιακές ανωμαλίες και αυξημένο
κίνδυνο ανευπλοειδίας. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση περιστατικού προγεννητικής
διάγνωσης ARSA σε έμβρυο κατά τη διάρκεια της υπερηχογραφικής εξέτασης ανατομίας 2ου τριμήνου.
Υλικό-Μέθοδοι: Παρουσιάζεται η περίπτωση εγκύου πρωτοτόκου ηλικίας 36 ετών με μονήρη ανεπίπλεκτη
κύηση η οποία υπεβλήθη σε υπερηχογραφικό έλεγχο ανατομίας του εμβρύου (Β΄ επιπέδου) στο τμήμα
Υπερήχων, Προγεννητικού Ελέγχου και Εμβρυομητρικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου - Μαιευτηρίου
Αθηνών “Έλενα Βενιζέλου”.
Αποτελέσματα: Έγκυος 36 ετών πρωτοτόκος προσήλθε στο τμήμα Υπερήχων, Προγεννητικού Ελέγχου
και Εμβρυομητρικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου Αθηνών “Έλενα Βενιζέλου” για
υπερηχογραφικό έλεγχο ανατομίας του εμβρύου (Β΄ επιπέδου) σε ηλικία κύησης 21 εβδομάδων. Η
έγκυος είχε υποβληθεί στον κλασσικό συνδυασμένο έλεγχο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες 1ου τριμήνου με
υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας και βιοχημικό τεστ μέτρησης β-χοριακής γοναδοτροπίνης (β-hCG)
και της πρωτεΐνης PAPP-A (Pregnancy - Associated Plasma Protein - A), από την οποία ταξινομήθηκε ως
χαμηλού κινδύνου. Στον υπερηχογραφικό έλεγχο Β΄ επιπέδου διαπιστώθηκε η παρουσία ARSA στο έμβρυο,
με φυσιολογικά λοιπά ανατομικά ευρήματα και ανάπτυξη εντός φυσιολογικών ορίων. Αποφασίστηκε η
διενέργεια αμνιοπαρακέντησης και από την εξέταση καρυότυπου διαγνώστηκε τρισωμία 21 (Σύνδρομο
Down) στο έμβρυο. Οι γονείς μετά από γενετική συμβουλευτική αποφάσισαν τον τερματισμό της
εγκυμοσύνης.
Συμπεράσματα: Η αποκλίνουσα δεξιά υποκλείδιος αρτηρία (ARSA) αποτελεί διαταραχή της κατασκευής
του αορτικού τόξου κατά την οποία η αποκλίνουσα δεξιά υποκλείδια αρτηρία έχει παθολογική φορά από
την έκφυσή της αριστερά της μέσης γραμμής, και διέρχεται πίσω από την τραχεία και τον οισοφάγο. Η
παρουσία ARSA θεωρείται κυρίως ανατομική παραλλαγή παρά ανατομική ανωμαλία, είναι συνήθως
ασυμπτωματική και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις είναι δυνατό να προκαλεί δυσφαγία λόγω πίεσης
στον οισοφάγο. Η συχνότητα προγεννητικής ανεύρεσής της είναι περίπου 5% ως μεμονωμένο εύρημα σε
φυσιολογικά έμβρυα, η οποία όμως αυξάνει στο 30% σε έμβρυα με σύνδρομο Down και 20% σε έμβρυα με
σύνδρομο Edwards (τρισωμία 18), ενώ συσχετίζεται και με το σύνδρομο μικροελλείμματος 22q11.2. Στην
περίπτωση που παρουσιάζεται, η ανίχνευση μεμονωμένης ARSA σε έμβρυο 2ου τριμήνου οδήγησε στην
πραγματοποίηση αμνιοπαρακέντησης και διάγνωση συνδρόμου Down.

54

eP28
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΣ ΜΗ ΣΕΜΙΝΩΜΑΤΩΔΗΣ ΟΓΚΟΣ ΕΚ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΛΕΚΙΘΙΚΟΥ ΑΣΚΟΥ (PANCREATIC YOLK SAC TUMOR), ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ηλίας Γαλάνης, Μαγδαληνή Σίμου, Γεώργιος Φλώρος, Γεώργιος Κυριακόπουλος,
Γεώργιος Στυλιανίδης
Β‘ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός-Πολυκλινική», Αθήνα
Εισαγωγή: Οι μη σεμινωματώδεις όγκοι από γεννητικά κύτταρα του τύπου του όγκου λεκιθικού
ασκού αποτελούν σπάνιους, υψηλής κακοήθειας όγκους εκ γεννητικών κυττάρων. Αναπτύσσονται
πρωτοπαθώς στους όρχεις ή τις ωοθήκες, με μέση ηλικία εμφάνισης τα 19 έτη, και μόνο 3-5%
εμφανίζονται εξωγοναδιακά. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου όγκου πρωτοπαθώς στο πάγκρεας, και μάλιστα
σε ασθενή ηλικίας 33 ετών, είναι εξαιρετικά σπάνια, με ελάχιστες περιπτώσεις στη βιβλιογραφία.
Περίπτωση: Ασθενής 33 ετών προσήλθε στο τμήμα μας λόγω κοιλακού άλγους και απώλειας βάρους. Στον
εργαστηρικό έλεγχο ανευρέθη άμεση χολερυθρίνη 12 mg/dl και AFP>5845. Σε αξονική τομογραφία και
ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού ανευρέθη μάζα κεφαλής παγκρέατος με διήθηση της δεύτερης μοίρας
του δωδεκαδακτύλου. Λόγω εμμένοντος ικτέρου ο ασθένης οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο, όπου έγινε επέμβαση κατά Whipple. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε χαρακτηριστική εικόνα μη σενινωματώδους
όγκου εκ γεννητικών κυττάρων του τύπου του όγκου λεκιθικού ασκού (σωμάτια Schiller-Duval), διάγνωση
που επιβεβαιώθηκε και ανοσοιστοχημικά. Λόγω αρνητικού για άλλες εστίες PET-CT και US οσχέου, ο όγκος
θεωρήθηκε πρωτοπαθής. Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν ομαλή και μετά από 8 κύκλους χημειοθεραπείας, ο ασθενής παραμένει ελεύθερος νόσου.
Συζήτηση: Οι εξωγοναδιακοί όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων, ιδιάιτερα στο πάγκρεας, είναι πού σπάνιοι.
Μπορεί να συνυπάρχουν με άλλους τύπους καρκίνου, όπως αδενοκαρκίνωμα, ενώ συνήθως φτάνουν
σε μεγάλο μέγεθος πριν εκδηλωθούν τα συμπτώματα της νόσου. Σημαντικό στοιχείο για τη διάγνωση
αυτών των νεοπλασμάτων αποτελεί η αύξηση της AFP, ενώ δεν υπάρχουν παθογνωμονικά στοιχεία
στις απεικονιστικές εξετάσεις που να οδηγούν στην ταυτοποίησή τους. Στην παθολογοανατομική
εξέταση εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά σωμάτια Schiller-Duval. Η χειρουργική εξαίρεση
ακολουθούμενη από επικουρική θεραπεία βασισμένη στη σισπλατίνα αποτελεί τη θεραπεία εκλογής.
Συμπέρασμα: Απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση και συνεργασία των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων με
σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπευτική αντιεμτώπιση των νεοπλασμάτων αυτών και
τη βελτίωση της πρόγνωσης των ασθενών.
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eP29
Η ΟΞΕΙΑ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ
Αλέξιος Μαυρουδής
Παιδιατρική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Αρκαδία
Εισαγωγή: Η οξεία μέση ωτίτιδα είναι η πιο κοινή φλεγμονή του ανώτερου αναπνευστικού σuστήματος
στα παιδιά. Απαιτεί έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή.
Σκοπός: Περιγραφή κλινικής περίπτωσης παιδιού ηλικίας 5,5 ετών με οξεία μέση ωτίτιδα.
Υλικό: Αγόρι ηλικίας με ελεύθερο οικογενειακό και ατομικό ιστορικό 5,5 ετών προσέρχεται στα εξωτερικά
ιατρεία με εμπύρετο από 5 ημέρου έως και 39oc με συμπτώματα παραγωγικού βήχα. Υπό αμοξυκιλλίνη σε
χαμηλή δόση, λογω ωτίτιδας.
Μέθοδος: Κατά τη κλινική εξέταση είναι αιμοδυναμικά σταθερός με φυσιολογικά ζωτικά σημεία. Παρουσιάζει εξέρυθρα παρίσθμια, ωταλγία, ερυθρότητα τυμπανικών υμένων άμφω και προέχουσα μεμβράνη με
υγρό στο δεξιό ούς, εικόνα συμβατή με ωτίτιδα. Χωρίς παθολογική σημειολογία από τα υπόλοιπα συστήματα. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε ηπίως αυξημένη την ταχύτητα καθίζησης. Ακτινογραφικός έλεγχος
θώρακος φυσιολογικός. Μικροβιολογικός έλεγχος για ουρολοίμωξη αρνητικός.
Αποτελέσματα: Κατά τη νοσηλεία έλαβε εισπνεόμενα διαλύμματα και ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή με
κεφπροζίλη. Παρουσιάζει βελτίωση των συμπτωμάτων.
Συμπεράσματα: Συστήνεται η έγκαιρη έναρξη αντιβιοτικής αγωγής σε παιδιά άνω των 2 ετών με εικόνα
ωτίτιδας άμφω και υψηλό πυρετό. Η θεραπεία επιλογής είναι με αμοξυκιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ σε
υψηλή δόση ή με κεφαλοσπορίνη με σκοπό την εκρίζωση της λοίμωξης

57

eP30
COVID-19 ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Στέφανος Νικολούζος1, Γεωργία Ζαχαρία2
1

Τμήμα Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Θώρακος, «Θώραξ» Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα &
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2
Αναισθησιολογικό Τμήμα, «Θώραξ Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος», Αθήνα & Ιατρεία Algos

Σκοπός : Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 6500 συνάνθρωποι μας πεθαίνουν από καρκίνο του πνεύμονα
. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι το παν. Εξαιτίας της πανδημίας πολλά άτομα στερούνται
πρόσβασης στις δομές υγείας . Σκοπός μας είναι να εστιάσουμε στις επιπτώσεις της πανδημίας στην
αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα .
Υλικό-Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική έρευνα σχετικών αναφορών.
Χρησιμοποιήθηκε διαδικτυακή αναζήτηση των αρχείων της εθνικής ιατρικής βιβλιοθήκης των ΗΠΑ μέσω
της διαδικτυακής πύλης Pubmed . Περιορίσαμε την έρευνα μας σε εργασίες από το 2020 και μετά.
Αποτελέσματα: Ο Covid 19 έφερε πολλές αλλαγές στη ζωή μας και στην περίθαλψη . Οι ασθενείς
που χειρουργούνται σε covid-free δομές παρουσιάζουν λιγότερες επιπλοκές , χαμηλότερα ποσοστά
μετεγχειρητικής λοίμωξης από covid και χαμηλότερη θνητότητα .
Σε ότι αφορά το σωστό timing για την χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα συνιστάται
η αναβολή του χειρουργείου για τουλάχιστον 7 εβδομάδες από την διάγνωση της νόσου , εφόσον είναι
δυνατόν .
Οι covid θετικοί χειρουργημένοι ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα οξείας αναπνευστικής
δυσχέρειας (ARDS) και αναγκαιότητα για διασωλήνωση και εισαγωγή στις ΜΕΘ αυξάνοντας στο 20% τον
δείκτη θνητότητας 30 ημερών .
Σημαντικός αριθμός ασθενών έλαβαν νεοεπικουρική χημειοθεραπεία απλά γιατί κρίθηκε αναγκαία αλλαγή
στρατηγικής και αναβολή-καθυστέρηση χειρουργείων.
Συμπεράσματα: Σημαντικό είναι το γεγονός της διατήρησης , ακόμα και υπό αυτές τις πρωτόγνωρες
συνθήκες , των χειρουργικών ενδείξεων και η υιοθέτηση των ενδεδειγμένων μεθόδων αντιμετώπισης.
Μόνο ένας σωστός σχεδιασμός επιτρέπει μια ασφαλής και δίχως χρονοτριβές αποτελεσματική χειρουργική
αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο πνεύμονα .
Σε ότι αφορά την Ελληνική πραγματικότητα τα πράγματα είναι πιο σύνθετα . Υπάρχει δυσκολία πρόσβασης
σε κέντρα με σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους . Οι ασθενείς δύσκολα βρίσκουν διαθέσιμο πνευμονολόγο
να ασχοληθεί μαζί τους διότι η πλειοψηφία – τουλάχιστον στις κρατικές δομές – είναι εξουθενωμένοι
εξαιτίας της παράλληλης ενασχόλησης τους σε κλινικές , ΜΕΘ, Μονάδες ειδικών λοιμώξεων και ιατρεία
covid . Επίσης δύσκολη είναι η εκτίμηση από oγκολόγο . Μέχρι πρότινος υπήρχε αδυναμία πρόσβασης
σε χειρουργικές κλινικές ΕΣΥ λόγω αναστολής δραστηριότητας εξωτερικών ιατρείων και προγράμματος
χειρουργείων . Και φυσικά ας μη ξεχνάμε την έλλειψη covid-free δομών στα κρατικά μας νοσοκομεία .
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ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΑΣ ΣΕ ΕΜΒΡΥΟ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Χρήστος Παρθένης, Αντώνιος Κονδυλιός, Νικόλαος Βλαχάδης
Τμήμα Υπερήχων, Προγεννητικού Ελέγχου και Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Γενικό Νοσοκομείο - Μαιευτήριο
“Έλενα Βενιζέλου”, Αθήνα
Σκοπός: Οι ελάσσονες υπερηχογραφικοί δείκτες εμβρυϊκής ανευπλοειδίας (soft markers) αποτελούν υπερηχογραφικά ευρήματα στο 2ο τρίμηνο της κύησης που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο χρωμοσωμικών
ανωμαλιών, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν στο έμβρυο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση
περιστατικού προγεννητικής διάγνωσης της συνύπαρξης δύο soft markers εμβρυϊκής ανευπλοειδίας για
τρισωμία 21 (συνδρόμου Down), και συγκεκριμένα υπερηχογενούς εντέρου και υπερηχογενούς εστίας
στην αριστερή κοιλία της καρδιάς κατά τη διάρκεια της υπερηχογραφικής εξέτασης ανατομίας 2ου τριμήνου.
Υλικό και Μέθοδος: Περιγράφεται η περίπτωση εγκύου 29 ετών δευτεροτόκου, με μονήρη κύηση, η οποία
υπεβλήθη σε υπερηχογραφικό έλεγχο του εμβρύου στο τμήμα Υπερήχων, Προγεννητικού Ελέγχου και Εμβρυομητρικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου “Έλενα Βενιζέλου”.
Αποτελέσματα: Έγκυος 29 ετών, δευτεροτόκος, με ανεπίπλεκτη εγκυμοσύνη και ελεύθερο ιστορικό στην
πρώτη κύηση, προσήλθε στο τμήμα Υπερήχων, Προγεννητικού Ελέγχου και Εμβρυομητρικής Ιατρικής του
Γενικού Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου Αθηνών “Έλενα Βενιζέλου” για υπερηχογραφικό έλεγχο ανατομίας του
εμβρύου (Β΄ επιπέδου) σε ηλικία κύησης 23 εβδομάδων. Η έγκυος είχε υποβληθεί στον κλασσικό συνδυασμένο έλεγχο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες 1ου τριμήνου με υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας
και βιοχημικό τεστ μέτρησης β-χοριακής γοναδοτροπίνης (β-hCG) και της πρωτεΐνης PAPP-A (Pregnancy
- Associated Plasma Protein - A), από την οποία ταξινομήθηκε ως χαμηλού κινδύνου. Στον υπερηχογραφικό
έλεγχο Β΄ επιπέδου διαπιστώθηκε η παρουσία υπερηχογενούς εντέρου και υπερηχογενούς εστίας στην
αριστερή κοιλία της καρδιάς�����������������������������������������������������������������������
, με φυσιολογικά λοιπά ανατομικά ευρήματα και ανάπτυξη εντός φυσιολογικών ορίων. Αποφασίστηκε η διενέργεια αμνιοπαρακέντησης και από την εξέταση καρυότυπου διαγνώστηκε τρισωμία 21 (Σύνδρομο Down) στο έμβρυο. Οι γονείς μετά από γενετική συμβουλευτική αποφάσισαν
τον τερματισμό της εγκυμοσύνης.
Συμπεράσματα:
Το υπερηχογενές έντερο εντοπίζεται στο 17% των εμβρύων με τρισωμία 21, έναντι ~1% στα ευπλοειδικά
έμβρυα, με θετικό πηλίκο πιθανοφάνειας (Positive Likelihood Ratio ή LR+) περίπου 12, ενώ μπορεί να
οφείλεται και σε κυστική ίνωση ή συγγενείς λοιμώξεις. Η ενδοκαρδιακή υπερηχογενής εστία εντοπίζεται
στο 24% των εμβρύων με σύνδρομο Down και στο 4% των φυσιολογικών εμβρύων με LR(+) = 6. Η έγκαιρη
εντόπιση και αξιολόγηση των υπερηχογραφικών soft markers στο 2ο τρίμηνο, μπορούν να κατευθύνουν στη
διάγνωση εμβρυϊκών χρωμοσωμικών ανωμαλιών μετά από αμνιοπαρακέντηση, ενώ αντίθετα, η απουσία
τους μειώνει τον κίνδυνο τρισωμίας 21 στο έμβρυο κατά ~8 φορές.
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eP32
ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ: ΜΙΑ
ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ηλίας Γαλάνης1, Μαγδαληνή Σίμου2
Β΄ Χειρουργική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός-Πολυκλινική», Αθήνα
Χειρουργική Θώρακος-Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕυαγγελισμόςΠολυκλινική», Αθήνα
1

2

Εισαγωγή: Τα μελανοκύτταρα προέρχονται από τη νευρική ακρολοφία και μεταναστεύουν στην επιδερμίδα,
τις μήνιγγες, το ραγοειδή χιτώνα και το βλεννογόνο που προέρχεται από το εξώδερμα. To μελάνωμα είναι
κακοήθης όγκος αποτελούμενος από μελανοκύτταρα. Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός 81 ετών
άρρενος με έναν όγκο λεπτού εντέρου, που αποδείχθηκε πως ήταν μεταστατικό μελάνωμα της υπερώας.
Περίπτωση: Ασθενής 81 ετών προσήλθε στο τμήμα μας προς διερεύνηση κοιλιακού άλγους και απώλειας
βάρους τους τελευταίους μήνες και αναιμίας. Υπεβλήθη σε κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση χωρίς
αξιόλογα ευρήματα. Η αξονική τομογραφία κοιλίας ανέδειξε πάχυνση σε ένα σημείο του τοιχώματος
της νήστιδας και διογκωμένους μεσεντέριους λεμφαδένες, θέτοντας την υπόνοια όγκου του λεπτού
εντέρου. Διενεργήθηκε ερευνητική λαπαροτομία και εκτομή τμήματος της νήστιδας που περιλάμβανε τον
περιγραφέντα στην αξονική όγκο, και τελικοτελική αναστόμωση. Κατά τη διασωλήνωση του ασθενούς
παρατηρήθηκε μια βλάβη στην υπερώα, από την οποία ελήφθησαν βιοψίες μετά το χειρουργείο. Λίγες
ημέρες αργότερα, η ιστολογική εξέταση ανέδειξε μελάνωμα τόσο από τη βλάβη της υπερώας όσο και
της νήστιδας. Μάλιστα, ανοσοιστοχημικά και οι δύο βλάβες ήταν θετικές για MelanA, HMB45 και S-100.
Ο ασθενής μετά τη νοσηλεία του, παραπέμφθηκε σε ογκολόγο για περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση.
Συζήτηση: Τα μελανώματα της στοματικής κοιλότητας απαρτίζουν το 0,2-8% του συνόλου των
μελανωμάτων και το 0,4-1,3% όλων των κακοήθων νεοπλασμάτων, με μεγαλύτερη επίπτωση στους άνδρες
Ασιάτες μέσης ηλικίας. Η κακή στοματική υγιεινή, η χρήση καπνού, η έκθεση σε φορμαλδεΰδη και το
αλκοόλ αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες. Οι ασθενείς με μελάνωμα της στοματικής κοιλότητας
κατηγοριοποιούνται σε τρία στάδια: στάδιο Ι, με περιορισμένη στη στοματική κοιλότητα νόσο, στάδιο ΙΙ,
με μετάσταση στους επιχώριους λεμφαδένες, και στάδιο ΙΙΙ με μεταστατική νόσο. Η μετάσταση στο λεπτό
έντερο αποτελεί πολύ σπάνια εκδήλωση της νόσου, με συχνότερη τη μετάσταση διά της λεμφικής οδού
καθώς και την αιματογενή στο ήπαρ και στους πνεύμονες. Η πρόγνωση των ασθενών είναι φτωχή με μέση
επιβίωση τους 4-6 μήνες.
Συμπέρασμα: Το μεταστατικό στο λεπτό έντερο μελάνωμα της στοματικής κοιλότητας αποτελεί μια σπάνια
και με πτωχή πρόγνωση οντότητα. Καθίσταται, λοιπόν, μείζονος σημασίας η έγκαιρη διάγνωση με σκοπό
της εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας.
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SIRS ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΘΟΛΙΝΕΙΟΥ ΑΔΕΝΑ
Δέσποινα Μητσάκου, Γεώργιος Κοντόπουλος, Ιωάννα Μπουρνούδη, Σωτήριος Κουβελάς,
Στέλλα Γκριτζέλη, Χαρίκλεια Καρδάση, Κασσιανή Καρβούνη, Βαρβάρα – Μαρία Μαρκάτου,
Κωνσταντίνα Τζήμα
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
Η φλεγμονή του βαρθολίνειου αδένα ή οξεία βαρθολινίτιδα με τον σχηματισμό κύστεων ή αποστημάτων
είναι ένα συχνό γυναικολογικό πρόβλημα που στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζεται χωρίς η
ασθενής να χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομείο. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρετικά σπάνια περιστατικά οξείας
βαρθολινίτιδας που μπορεί να επιπλακούν, προκαλώντας ακόμη και συστηματική φλεγμονώδη απάντηση
(SIRS). Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση ενός περιστατικού SIRS επί εδάφους αποστήματος
του βαρθολίνειου αδένα που αντιμετωπίστηκε στην Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας.
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eP34
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ IGG4-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΑΟΡΤΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΡΤΗΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ IGG4-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΝΟΣΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Αχιλλέας Μπέτσικος1, Ευανθία Γκαζούνη1, Χαρά Παπανικολάου1, Κωνσταντίνα Κοφίτσα2,
Δήμητρα Μαλλιώρα2, Ελένη Πάσχου3, Παρασκευή Φούντα4, Άγγελος Ζορμπάς1,
Ευαγγελία Πατρίκαλου4, Νικόλαος Σαμπάνης4
Α’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα
Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα
3
Τμήμα Γενικής & Οικογενειακής Ιατρικής, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νίκαιας, Λάρισα
4
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα
1

2

Εισαγωγή:Η IgG4-σχετιζόμενη νόσος (IgG4-Related Disease, IgG4-RD) αποτελεί πρόσφατα αναγνωρισμένη παθολογική οντότητα και χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονώδη προσβολή και ίνωση ποικίλων οργάνων. Η διαγνωστική της προσέγγιση απαιτεί συναξιολόγηση κλινικών χαρακτηριστικών, απεικονιστικών,
εργαστηριακών και ιστοπαθολογικών ευρημάτων, τα οποία μεμονωμένα δεν είναι παθογνωμονικά. Σκοπός
της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης IgG4-RD με καθυστερημένη εμφάνιση περιαορτίτιδας και περιαρτηρίτιδας των νεφρικών αρτηριών(IgG4-RD with PAO/ PA) και η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
Υλικό-Μέθοδοι:Άνδρας, 64 ετών, με ιστορικό αυτοάνοσης παγκρεατίτιδας υπό αγωγή με κορτικοστεροειδή από διετίας, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων αιτιώμενος απορρύθμιση της αρτηριακής πίεσης,
οσφυαλγία και οιδήματα κάτω άκρων. Από τον αρχικό έλεγχο, διαπιστώθηκαν, σημεία και συμπτώματα
μακροχρόνιας έκθεσης σε υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών, έκπτωση νεφρικής λειτουργίας και ήπια αμυλασαιμία. Ακολούθησε αναλυτική καταγραφή του ατομικού αναμνηστικού και εκτεταμένος απεικονιστικός
και εργαστηριακός έλεγχος.
Αποτελέσματα:Δύο χρόνια νωρίτερα ο ασθενής νοσηλεύτηκε σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα για το 4ο επεισόδιο οξείας παγκρεατίτιδας όπου και ανευρέθηκαν ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα IgG4, εύρημα συμβατό με
αυτοάνοση παγκρεατίτιδα. Ως εκ τούτου, ετέθη η υποψία IgG4-RD. Καθώς ο ασθενής αρνήθηκε τη διενέργεια νεφρικής βιοψίας, η διάγνωση IgG4-RD θεωρήθηκε πιθανή λόγω αποκλεισμού άλλων αιτιών και παρουσίας συνδυασμού χαρακτηριστικών κλινικών εκδηλώσεων και ευρημάτων στη CT και MRI απεικόνιση.
Συγκεκριμένα, η MRI αποκάλυψε την παρουσία εκτεταμένων φλεγμονωδών αλλοιώσεων πέριξ του τοιχώματος της κοιλιακής αορτής και αμφοτέρων των εκφύσεων των νεφρικών αρτηριών, ευρημάτων συμβατών
με περιαορτίτιδα και περιαρτηρίτιδα. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες περινεφρικές βλάβες ενώ τα
επίπεδα IgG4 προσδιορίστηκαν εντός φυσιολογικών ορίων. Ακολούθως, κρίθηκε αναγκαία η προοδευτική μείωση της δόσης των χορηγούμενων κορτικοστεροειδών και η προσθήκη του ανοσοκατασταλτικού
mycophenolate mofetil.
Συμπεράσματα:Η IgG4-RD είναι μία χρόνια ανοσο-διαμεσολαβούμενη φλεγμονώδης νόσος με πολυσυστηματικό χαρακτήρα, η οποία εκδηλώνεται με ταυτόχρονη ή μετάχρονη προσβολή διαφόρων οργάνων-στόχων ακόμη και όταν οι ασθενείς λανθασμένα θεωρούνται σε πλήρη ύφεση. Η προσβολή των
νεφρικών αρτηριών στα πλαίσια IgG4-RD, αποτελεί σπάνια εντόπιση περιαρτηρίτιδας, δεδομένου ότι η
πλειοψηφία των περιπτώσεων IgG4-RD with PAO/ PA που έχουν περιγραφεί αφορούν την υπονεφρική
μοίρα της κοιλιακής αορτής και των κλάδων της, σε συνδυασμό με οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση. Τέλος, η
χορήγηση συνδυαστικής θεραπείας κορτικοστεροειδών με άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα θεωρείται
επιβεβλημένη, προκειμένου να επιτευχθεί μακροχρόνια ύφεση και να αποφευχθούν οι βλαπτικές επιδράσεις
των υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών.
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eP35
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
Γεώργιος Τσικρικώνης
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Κρατικό Θεραπευτήριο-Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου, Λέρος
Σκοπός: Κάποια είδη αρνητικών στην πηκτάση σταφυλόκοκκων (��������������������������������������
Coagulase�����������������������������
-����������������������������
negative��������������������
staphylococci������
�������������������
) αποτελούν συχνά παθογόνα στην κλινική πράξη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο Σταφυλόκοκκος ο σαπροφυτικός ο οποίος συνήθως εμπλέκεται σε λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, των μαλακών μορίων και
του δέρματος. Σκοπός της μελέτης μας είναι η καταγραφή της συχνότητας απομόνωσης του S.saprophyticus
και ο έλεγχος της ευαισθησίας του στα αντιβιοτικά κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2020 – Ιούνιος
2022.
Υλικό - Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 22 στελέχη S.saprophyticus. Από τα καταγεγραμμένα στελέχη τα 18
απομονώθηκαν από ούρα (81,8%), άλλα 2 αφορούσαν τραύματα (9,1%), 1 κολπικά εκκρίματα (4,55%) και
1 στέλεχος από σπέρμα (4,55%). Οι καλλιέργειες εμβολιάσθηκαν στα αντiστοιχα κατά περίπτωση θρεπτικά υλικά, ενώ η ταυτοποiηση και το αντιβιόγραμμα πραγματοποιήθηκαν στο αυτοματοποιημένο σύστημα
Vίtek2 (Bίomerieux).
Αποτελέσματα: Από τον έλεγχο ευαισθησίας διαπιστώθηκε ότι 8 από τα 22 στελέχη S.saprophyticus (36,4%)
ανευρέθηκαν ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη. Τα ποσοστά αντοχής των στελεχών Staphylococcus saprophyticus
στα αντιμικροβιακά παρουσιάζονται στον παρακάτω πινάκα:
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ
Ερυθρομυκίνη
Κλινδαμυκίνη
Σιπροφλοξασίνη
Τεϊκοπλανίνη
Γενταμυκίνη
Τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη
Λινεζολίδη
Βανκομυκίνη
Τιγκεκυκλίνη

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ%
68,2%
31,8%                                        
31,8%
13,6%
4,5%
4,5%
4,5%
0%
0%

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά δείχνουν σχετικά αυξημένη αντοχή των στελεχών S.saprophyticus
σε αντισταφυλοκοκκικά αντιβιοτικά στους ασθενείς του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου. Η αντοχή στην τριμεθοπρίμη/
σουλφαμεθοξαζόλη και στη λινεζολίδη είναι σε χαμηλά επίπεδα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει
στελέχη Staphylococcus saprophyticus ανθεκτικά στη βανκομυκίνη και στην τιγκεκυκλίνη. Η συνεχιζόμενη
καταγραφή της αντοχής και η συνεπής επιδημιολογική επιτήρηση μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή της
βέλτιστης εμπειρικής αγωγής σε λοιμώξεις από S.saprophyticus.
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eP36
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Μαριλένα Σταμούλη, Σοφία Κουγιουμτζίδου, Μαρία Τσεσμελή,
Αγγελική Νικολακοπούλου, Ευφροσύνη Κανναβού, Χρήστος Στεργίου
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
Σκοπός: Ο υπολογισμός του χρόνου επίδοσης αποτελεσμάτων (ΤΑΤ-Turn Around Time) των βιοχημικών
εξετάσεων σε δείγματα ασθενών που προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν όλα τα δείγματα ασθενών προερχόμενα από τα ΤΕΠ κατά το χρονικό
διάστημα Φεβρουάριος 2021 - Μάιος 2022 (σύνολο 11.475 δείγματα ασθενών). Από το πληροφοριακό σύστημα εργαστηριίων “MediLab LIS” έγινε καταγραφή του χρόνου παραλαβής και του χρόνου επικύρωσης/
έγκρισης των βιοχημικών εξετάσεων. Επισημαίνεται ότι οι βιοχημικές εξετάσεις απαιτούν το μεγαλύτερο
αναλυτικό χρόνο σε σχέση με τις εξετάσεις των υπολοίπων τμημάτων του εργαστηρίου, λόγω της φύσεως
αυτών και των εφαρμοζόμενων αναλυτικών μεθόδων. Κατόπιν, υπολογίστηκε ο ΤΑΤ για κάθε δείγμα από
τη διαφορά των δυο χρόνων. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης MINITAB 17.
Αποτελέσματα: H μέση τιμή των ΤΑΤ ήταν 49.0 min, η διάμεσος τιμή 48 min και η τυπική απόκλιση 4.17
min�����������������������������������������������������������������������������������������������
. Η κατανομή συχνοτήτων μελετήθηκε με το διάγραμμα Pareto��������������������������������������
��������������������������������������������
. Σύμφωνα με αυτό, το 90% των ΤΑΤ βρίσκεται στο χρονικό διάστημα (0:43, 0:49 min), ενώ το ποσοστό των δειγμάτων που βρίσκεται στο χρονικό
διάστημα (0:55, 0:61 min) ανέρχεται σε 5%.
Συμπεράσματα: Ο χρόνος επίδοσης αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων σε δείγματα ασθενών
που προσέρχονται στα ΤΕΠ συνιστά, παγκοσμίως, δείκτη ποιότητας των υπηρεσιών ενός κλινικού εργαστηρίου. Σύμφωνα με την IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) χαρακτηρίζεται ως Key Process
Indicator Priority 1. Επιθυμητό είναι να μην υπερβαίνει τα 60 min, ώστε να μην παρατείνεται η παραμονή
των ασθενών στα ΤΕΠ και να έχει έγκαιρη ενημέρωση ο κλινικός ιατρός.
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eP37
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΡΑΒΔΟΜΥΟΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΛΜΙΤΟΫΛΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ II ΤΗΣ ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ
Αγγελική Νικολακοπούλου1, Μαρία-Άννα Παπαδοπούλου2, Μαριλένα Σταμούλη1,
Δημήτριος Κουράσης2, Γεώργιος Κούκης2, Γεώργιος Κούβελας2, Χρήστος Στεργίου1
1

Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2
Β’ Παθολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή: Η ανεπάρκεια της παλμιτοϋλτρανσφεράσης II της καρνιτίνης (carnitine palmitoyltransferase
II, CPT II) κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο και επηρεάζει τη μιτοχονδριακή οξείδωση
των λιπαρών οξέων με μακριές αλυσίδες. Η έλλειψή της εμφανίζεται με δύο μορφές, τη μυϊκή και την
ηπατοκαρδιομυϊκή μορφή. Η μυϊκή μορφή χαρακτηρίζεται από ραβδομυόλυση κατόπιν σωματικής
άσκησης, ασιτίας ή λοίμωξης και εμφανίζεται σε εφήβους και νέους ενήλικες. Η ηπατοκαρδιομυϊκή μορφή
χαρακτηρίζεται από υπογλυκαιμία που προκύπτει από ασιτία, περιφερική μυόλυση και παροξυσμικές
καρδιακές αρρυθμίες.
Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης ραβδομυόλυσης μετά από αμυγδαλίτιδα επί εδάφους ανεπάρκειας
CPT II.
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής 16 ετών, με ιστορικό ανεπάρκειας CPT II και λήψη συμπληρώματος
L-καρνιτίνης έως και το 13ο έτος της ηλικίας του, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΝΝΑ
με αναφερόμενη φαρυγγοδυνία από τριημέρου και συνοδά εμπύρετο έως και θmax=40οC και κόπωση.
Από την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε θ=38,5οC, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο CRP=28,2
mg/l, LDH=454 U/l, CPK=16.540 U/l και hs-Troponin=15,1 pg/ml. Ο ασθενής εισήχθη στην Παθολογική
Κλινική για περαιτέρω παρακολούθηση και αντιμετώπιση μετά τη διαπίστωση οξείας αμυγδαλίτιδας και
ραβδομυόλυσης επί εδάφους ανεπάρκειας CPT II.
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο ασθενής ενυδατώθηκε και έλαβε αντιβιοτική αγωγή με αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη. Οι τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων τις πρώτες ημέρες νοσηλείας
ακολούθησαν ανοδική πορεία με CRP=79,10 mg/l, LDH=3.871 U/l, CPK=102.960 U/l και hs-Troponin=67,9
pg/ml, ενώ στη συνέχεια πτωτική τάση. Έγινε διαθωρακικό υπερηχογράφημα όπου ανέδειξε μικρή
ανεπάρκεια μιτροειδούς και έγινε σύσταση για Holter ρυθμού 24ώρου και πραγματοποίηση MRI καρδιάς
σε εξωτερική βάση. Ο ασθενής εξήλθε την 8η ημέρα μετά την εισαγωγή του βελτιωμένος κλινικοεργαστηριακά (CRP=1,70 mg/l, LDH=1.253 U/l, CPK=1.443 U/l, hs-Troponin=29,3 pg/ml), αιμοδυναμικά σταθερός και
απύρετος. Συνεστήθη επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος, έναρξη συμπληρώματος L-καρνιτίνης μετά
από επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό, επανεκτίμηση από καρδιολόγο, καθώς και αποφυγή σωματικής
άσκησης/καταπόνησης.
Συμπεράσματα: Στη μυϊκή μορφή της νόσου (όπως το αναφερόμενο περιστατικό) σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η σωστή διατροφή, η αποφυγή έντονης άσκησης, καθώς και η σωστή αντιμετώπιση των λοιμώξεων του ασθενούς. Ιδιαίτερη προσοχή στο ενδεχόμενο χορήγησης συμπληρώματος L-καρνιτίνης.
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eP38
ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΙΒΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ
ΥΠΟΞΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ (ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ DE QUERVAIN): ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ευανθία Γκαζούνη1, Αχιλλέας Μπέτσικος1, Ελένη Πάσχου2, Ολυμπία Ώτα1,
Σπυριδούλα Μπίκα1, Χριστίνα Ζουλογιάννη1, Άγγελος Ζορμπάς1, Νικόλαος Σαμπάνης3
Α’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα
Γενική και Οικογενειακή Ιατρική, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νίκαιας, Λάρισα
3
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα
1

2

Εισαγωγή: Η οξεία διάμεση νεφρίτιδα (ΟΔΝ) αποτελεί ανοσο-διαμεσολαβούμενη βλάβη του διάμεσου
ιστού και των νεφρικών σωληναρίων στα πλαίσια λοιμώξεων, συστηματικών νοσημάτων και ιδιοσυγκρασιακών φαρμακευτικών αντιδράσεων. Διαγνωστική μέθοδος εκλογής θεωρείται η νεφρική βιοψία, αν και
στην καθημερινή κλινική πράξη, η διάγνωσή της στηρίζεται στη συν-αξιολόγηση χαρακτηριστικών κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων. Επομένως, η ΟΔΝ αποτελεί συχνά μία διάγνωση εξ
αποκλεισμού.
Υλικό-Μέθοδοι: Γυναίκα, 63 ετών, με ιστορικό πρόσφατα διαγνωσμένης θυρεοειδίτιδας de Quervain, εισήχθη προς διερεύνηση εμπυρέτου. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική καταγραφή του ιστορικού και εκτενής
εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος στη βάση του οποίου ετέθη ισχυρή η υποψία ΟΔΝ.
Αποτελέσματα: Από το ιστορικό, αναφέρθηκε πρόσφατη διάγνωση υποξείας θυρεοειδίτιδας και λήψη
μικρών δόσεων πρεδνιζόνης σε σχήμα ταχείας μείωσης. 7 ημέρες πριν την εισαγωγή της ασθενούς, καταγράφηκε λήψη ιβουπροφένης, λόγω επανεμφάνισης υψηλού πυρετού , κακουχίας και φαρυγγαλγίας, όπως
ακριβώς είχε συμβεί πριν τη διάγνωση θυρεοειδίτιδας. Κατά την εισαγωγή, η ασθενής παρουσίαζε πυρετό
και άλγος σε αμφότερες τις νεφρικές χώρες. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε μικροσκοπική αιματουρία,
μη νεφρωσικού επιπέδου λευκωματουρία, άσηπτη πυουρία, αύξηση των δεικτών φλεγμονής και σημαντική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας συνοδευόμενη από υποκαλιαιμία και διαταραχή της συμπυκνωτικής
ικανότητας των ούρων. Από τον εκτενή απεικονιστικό, εργαστηριακό και ανοσολογικό έλεγχο αποκλείσθηκαν άλλες αιτίες οξείας νεφρικής βλάβης. Επομένως, θεωρήθηκε εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο ΟΔΝ
φαρμακευτικής αιτιολογίας. Δεν υπήρξε ιστολογική επιβεβαίωση λόγω άρνησης της ασθενούς να υποβληθεί σε νεφρική βιοψία. Παρόλα αυτά, έλαβε εμπειρική θεραπεία με κορτικοστεροειδή που οδήγησε σε πλήρη και ταχεία αποκατάσταση της νεφρικής δυσλειτουργίας.
Συμπεράσματα: Η επαγόμενη από αντιφλεγμονώδη ΟΔΝ περιλαμβάνεται μεταξύ των πιο συχνών αιτιών
ΟΔΝ φαρμακευτικής αιτιολογίας. Αποτελεί μη δοσο-εξαρτώμενη, ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση υπερευαισθησίας, και μπορεί να συνοδεύεται ή όχι από εξωνεφρικές εκδηλώσεις υπερευαισθησίας. Επιπρόσθετα, η
επαγόμενη από αντιφλεγμονώδη ΟΔΝ χαρακτηρίζεται από απουσία ηωσινοφιλίας ή/και ηωσινοφιλουρίας
ενώ η εμφάνισή της μετά από επανέκθεση στον ίδιο αιτιολογικό παράγοντα μπορεί να είναι θορυβώδης
λόγω προηγούμενης ευαισθητοποίησης και να συνοδεύεται από ταχεία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας,
ηλεκτρολυτικές διαταραχές και διαταραχές της συμπυκνωτικής ικανότητας των ούρων. Η έγκαιρη αναγνώρισή της και η άμεση εφαρμογή ανοσοκατασταλτικής θεραπείας είναι επιβεβλημένη προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάσταση μόνιμων και μη αναστρέψιμων βλαβών, όπως διάμεσης ίνωσης και σωληναριακής
ατροφίας.
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eP39
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ TFAP2A ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΥΜΟΫΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΞΙΑ
Αμαλία Κάνουρα1, Αντώνης Γιακουντής2, Χρύσα Φυλιπποπούλου, Γεώργιος Σταματάκης3,
Μαρτίνα Σταματάκη3, Γεώργιος Παναγιώτου3, Γεώργιος Σίμος , Γεωργία Χαχάμη
1

Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
2
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
3
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», Αθήνα

Η έκθεση των κυττάρων και των ιστών σε μειωμένες συγκεντρώσεις οξυγόνου, κατάσταση γνωστή ως
υποξία, παρατηρείται τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις όπως η φλεγμονή και ο
καρκίνος. Κύριοι μεταγραφικοί ρυθμιστές του μονοπατιού απόκρισης στην υποξία είναι οι HIF-1 και HIF-2.
Οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις αποτελούν έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο μηχανισμό ρύθμισης
τόσο των HIF����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
όσο και άλλων πρωτεϊνών του μονοπατιού της υποξίας. Μία εξ αυτών είναι και η σουμοϋλίωση που χαρακτηρίζεται από την ομοιοπολική προσθήκη των μικρών πρωτεϊνών SUMO. Χρησιμοποιώντας
μια μέθοδο ανοσοκατακρήμνισης των ενδογενών σουμοϋλιωμένων πρωτεϊνών σε συνδυασμό με ποσοτική φασματομετρία μάζας σε κύτταρα HeLa εντοπίστηκε ένας αριθμός πρωτεϊνών των οποίων το πρότυπο
σουμοϋλίωσης μεταβάλλεται στην υποξία. Μεταξύ αυτών, είναι και ο μεταγραφικός παράγοντας TFAP2A
που εμπλέκεται σε μία πληθώρα φυσιολογικών διεργασιών όπως η πρώιμη ανάπτυξη, ο πολλαπλασιασμός,
η διαφοροποίηση, ο κυτταρικός κύκλος και η απόπτωση. Aυξημένα επίπεδα του TFAP2A έχουν βρεθεί σε
συμπαγείς όγκους, που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη υποξικού περιβάλλοντος, έχοντας τόσο ογκογονική όσο και ογκοκατασταλτική δράση παρόλα αυτά η δράση του στην υποξία δεν έχει διευκρινιστεί. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου του �����������������������������������������
TFAP�������������������������������������
2������������������������������������
A�����������������������������������
και της σουμοϋλίωσής του στην κυτταρική απόκριση στην υποξία. Μέσω πειραμάτων μεταγραφικής ενεργότητας δείχθηκε ότι η σουμοϋλίωση
του TFAP2A, η οποία μειώνεται στην υποξία, επηρεάζει την ενεργοποίηση του HIF. Η επίδραση του TFAP2A
στην γονιδιακή ρύθμιση των γονιδίων στόχων της υποξίας μελετάται με πειράματα ανοσοκατακρήμνισης
χρωματίνης και αλληλούχισης (ChIP-seq). Παράλληλα, μέσω υπερέκφρασης τροποποιημένων μορφών του
TFAP2A που διαθέτουν ή όχι την ικανότητα σουμοϋλίωσης ακολουθούμενης από ανοσοκατακρήμνιση σε
μη αποδιατακτικές συνθήκες και φασματομετρία μάζας αναζητούμε δίκτυα πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του TFAP2A και των HIF. Καθώς τόσο η υποξία και οι HIF όσο και η σουμουλίωση σχετίζονται με
παθολογικές καταστάσεις, η κατανόηση νέων αλληλεπιδράσεων θα μπορούσε να οδηγήσει στην εύρεση
νέων σημείων παρέμβασης με μελλοντική θεραπευτική αξία.
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eP40
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ερμιόνη Μπραχίμι1, Ευαγγελία Κιτσανού1, Σταυρούλα Θεοδώρου2,
Σουλτάνα Παπαδοπούλου1
1

Τμήμα Λογοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,Ιωάννινα
2
Ακτινολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Η δυσφαγία αποτελεί ένα σημαντικό κλινικό πρόβλημα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ), το οποίο σχετίζεται με σοβαρές ιατρικές επιπλοκές. Παρά την κλινική της σημασία, η βιβλιογραφία
είναι περιορισμένη όσον αφορά τη διαχείριση των νοσηλευόμενων με δυσφαγία ασθενών στη μονάδα.
Επιπρόσθετα, ελάχιστες ΜΕΘ στη χώρα μας διαθέτουν ειδήμονες στη δυσφαγία, όπως οι λογοπαθολόγοι,
για τη βέλτιστη διαχείριση αυτής της ομάδας ασθενών. Με αφορμή τα προηγούμενα διεξήγαμε μία
ερευνητική μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση της διαχείρισης των δυσφαγικών ασθενών στις δημόσιες και
ιδιωτικές ΜΕΘ στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα την καταγραφή των μεθόδων και μέσων ανίχνευσης,
διάγνωσης και θεραπείας της δυσφαγίας και την επίγνωση των κλινικών όσον αφορά τον επιπολασμό, τις
επιπλοκές και τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τη δυσφαγία.
Υλικό-Μέθοδοι: Ένα διαδικτυακό, ανώνυμο ερωτηματολόγιο με 24 γενικής φύσεως, κλειστού τύπου
ερωτήσεις, χορηγήθηκε σε 42 συντονιστές διευθυντές δημοσίων και ιδιωτικών ΜΕΘ ενηλίκων, ΜΕΘ παίδων
και Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) της χώρας μας, σε μία περίοδο 4-μηνών.
Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (83,3%) ανέφεραν πως η δυσφαγία αποτελεί
κλινικό πρόβλημα στις ΜΕΘ τους, με το 54,8% να εκτιμά μία συχνότητα εμφάνισης <20%. Οι προϋπάρχουσες
και οξείες νευρολογικές παθήσεις, η μακροπρόθεσμη διασωλήνωση και προϋπάρχουσα ή αποκτηθείσα
κατά τη νοσηλεία στη μονάδα σαρκοπενία αναγνωρίστηκαν από τους περισσότερους διευθυντές ως
κύριοι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση δυσφαγίας. Για την ανιχνευτική εξέταση και διάγνωση της
δυσφαγίας εφαρμόζονται κυρίως μη εργαστηριακές μέθοδοι π.χ. δοκιμαστικές καταπόσεις νερού, ενώ
για τη διαχείριση της δυσφαγίας χρησιμοποιούνται, κυρίως, εναλλακτικοί τρόποι σίτισης και διαιτητικές
προσαρμογές (αλλαγή συστάσεων/υφών). Επιπρόσθετα, το 67,6% των διευθυντών συμφωνεί πως οι
λογοπαθολόγοι είναι απαραίτητοι για τη διαχείριση των δυσφαγικών ασθενών και ότι η ευαισθητοποίηση
για τη δυσφαγία στη ΜΕΘ τους θα μπορούσε να αυξηθεί.
Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε μία πρώτη προσπάθεια καταγραφής των μεθόδων και μέσων
ανίχνευσης, διάγνωσης και διαχείρισης της δυσφαγίας στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, η ανάπτυξη
συστηματικών πρωτοκόλλων, καθώς και η αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των εξειδικευμένων στη
δυσφαγία λογοπαθολόγων, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε μια πιο ολοκληρωμένη, διεπιστημονική και
εντατική προσέγγιση, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών υγείας στους δυσφαγικούς
ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ της χώρας μας.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ε.COLI ΑΠΟ
ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2021-2022
Βασιλική-Σωτηρία Κυφωνίδη, Ευαγγελία Σεργουνιώτη, Όλγα Τσώνου,
Αικατερίνη Καραγιάννη, Αθανασία Σεργουνιώτη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, Άμφισσα
Εισαγωγή: Η σημασία της χρήσης των αμινογλυκοσιδών στην κλινική πράξη έδειξε να φθίνει μετά
την εισαγωγή των φθοριοκινολονών και των ευρέως φάσματος β-λακταμών, γεγονός που οδήγησε σε
μειωμένο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με τον ρόλο των αντιβιοτικών αυτών στην μικροβιολογία και
τους μηχανισμούς αντοχής. Οι αμινογλυκοσίδες εμποδίζουν την πρωτεϊνοσύνθεση στοχεύοντας την θέση
Α στο 16S rRNA της 30S υπομονάδας του βακτηριακού ριβοσώματος. Και, μολονότι οι κλινικές εφαρμογές
των αμινογλυσιδών δεν έχουν εντελώς εκλείψει, η διαρκώς αυξανόμενη αντοχή σε όλα τα μείζονα
αντιμικροβιακά φάρμακα έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον γύρω από αυτές, ιδιαίτερα όσον αφορά την χρήση
τους για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από Gram(-) βακτήρια1.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του προφίλ αντοχής στις αμινογλυκοσίδες των στελεχών
E.coli απομονώθηκαν από καλλιέργειες ούρων στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Άμφισσας κατά το
διάστημα 06/2021-06/2022.
Υλικά-Μέθοδος: Τα υπό μελέτη στελέχη Ε.coli ανακτήθηκαν από καλλιέργειες ούρων οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν με συμβατικές μεθόδους κατά το χρονικό διάστημα 06/2021-06/2022. Η ταυτοποίηση
των μικροοργανισμών και ο έλεγχος αντοχής τους στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκαν με το ημιαυτόματο
σύστημα Microscan Autoscan 4 (Siemens) και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση τα κριτήρια
EUCAST.
Αποτελέσματα: Στο διάστημα 06/2021-06/2022 απομονώθηκαν 175 στελέχη E.coli. Τα στελέχη αυτά ελέγχθηκαν για αντοχή τους στην αμικασίνη, γενταμικίνη και τομπραμυκίνη. Από αυτά, τα 14 ήταν ανθεκτικά
στην αμικασίνη (14%), τα 33 στην γενταμικίνη (18.9%) και τα 31 (17.7%) στην τομπραμυκίνη.
Συμπεράσματα: Τα ποσοστά αντοχής των στελεχών Ε.coli που απομονώθηκαν από καλλιέργειες ούρων
στις αμινογλυκοσίδες παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι τα φάρμακα αυτά,
και ειδικά η αμικασίνη, διατηρούν την χρησιμότητά τους για την αντιμετώπιση ουρολοιμώξεων από Ε.coli
όταν εξαντλούνται οι άλλες θεραπευτικές επιλογές.
Βιβλιογραφία:
1. Kuastros Mekonnen Belaynehe, Seung Won Shin, Park Hong-Tae, Han Sang Yoo, Occurrence of
aminoglycoside-modifying enzymes among isolates of Escherichia coli exhibiting high levels of
aminoglycoside resistance isolated from Korean cattle farms, FEMS Microbiology Letters, Volume
364, Issue 14, July 2017, fnx129, https://doi.org/10.1093/femsle/fnx129
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eP42
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΔΡΟΞΥΤΥΡΟΣΟΛΗ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΣΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Γιάννης Σίμος1, Στέλιος Ζερικιώτης1, Κωνσταντίνος Τσάμης1, Μαρία Χαλαμπαλάκη2,
Γαρυφαλλιά Οικονόμου3, Φίλιππος Βερβερίδης4, Αργυρώ Βοντζαλίδου5, Πέτρος Ταραντίλης6,
Δημήτριος Πέσχος1, Χαράλαμπος Αγγελίδης7, Πάτρα Βεζυράκη1
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Τομέας Φαρμακογνωσίας και Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3
Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4
Εργαστήριο Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
5
Symbeeosis EY ZHN A.E.
1

2

6

Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Σχολή Επιστημών
Τροφίμων και Διατροφής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
7
Εργαστήριο Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός Η υδροξυτυροσόλη είναι μια ένωση που στη φύση παράγεται στους ιστούς της ελιάς και της
αποδίδονται εξαιρετικές ευεργετικές ιδιότητες για την προστασία της υγείας. Επίσης τα φαρμακευτικά φυτά
διαθέτουν μεγάλο δυναμικό αξιοποίησης μιας και έχουν αντιμικροβιακή, αντιμυκητιακή, αντιβακτηριδιακή,
και αντιφλεγμονώδη δράση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η επίδραση της κατανάλωσης
συμπληρώματος διατροφής που περιέχει μικροβιακά παραγόμενη υδρόξυτυροσόλη (αξιοποιώντας
καινοτόμες τεχνολογίες Συνθετικής Βιολογίας) καθώς και αιθέρια έλαια ρίγανης, φασκόμηλου και κρίταμου
στο βιοχημικό προφίλ υγιειών εθελοντών.
Υλικό-Μέθοδοι Στη πιλοτική μελέτη συμμετείχαν 6 άνδρες και 6 γυναίκες, μέσης ηλικίας 40.1±9.7 ετών.
Οι εθελοντές λάμβαναν καθημερινά 15 λεπτά πρίν από το κύριο γέυμα της ημέρας μία κάψουλα με το
συμπλήρωμα διατροφής για διάστημα 8 εβδομάδων. Δείγματα αίματος λήφθηκαν στην αρχή και στο
τέλος της παρέμβασης. Πραγματοποιήθηκε αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος ο οποίος περιελάμβανε
κλασσικούς βιοχημικούς δείκτες καθώς επίσης και μέτρηση των επιπέδων ομοκυστεϊνης.
Αποτελέσματα Η λήψη του συμπληρώματος οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων της
ομοκυστεϊνης (p<0.05). Ήπιες, αλλά μη στατιστικές σημαντικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στο λιπιδαιμικό
προφιλ των εθελοντών με πτώση των τριγλυκερίδιων κατά 11.7% και αύξηση της HDL-χοληστερόλης κατά
3.6%. Το συμπλήρωμα μείωσε τα επίπεδα της γαλακτικής αφυδρογονάσης κατά 26% στις 8 εβδομάδες
(p<0.05) χωρίς να ασκεί ανάλογη σημαντικη δράση στα υπόλοιπα ηπατικά ένζυμα.
Συμπεράσματα Η κατανάλωση του συμπληρώματος που περιέχει μικροβιακά παραγόμενη
υδρόξυτυροσόλη και αιθέρια έλαια ρίγανης, φασκόμηλου και κρίταμου μείωσε τα επίπεδα της ομοκυστεϊνης,
αυξημένα επίπεδα της οποίας σχετίζονται με καρδιαγγειακό κίνδυνο. Περαιτέρω ανάλυση δεικτών όπως
της οξειδωμένης ���������������������������������������������������������������������������������
LDL������������������������������������������������������������������������������
(oxLDL) καθώς και δεικτών φλεγμονής (κυτταροκίνες) θα συμβάλλουν στη κατανόηση της δράσης του συμπληρώματος και στη πιθανή χορήγηση του σε άτομα με αυξημένο καρδιαγγειακό
κίνδυνο.

Η έρευνα Antiox plus υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
(κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04267)
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ΒΛΑΒΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ-ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ• ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
Παναγιώτα Τρισόκκα1, Νικόλαος Ντελκής2, Ροδόπη Σταματίου3,
Αποστολία Χατζηευθυμίου3, Άννα Βασιλάκη1
1

Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
2
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
3
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Η ισχαιμία (“?σχω”= εμποδίζω + “α?μα”) αναφέρεται στη μειωμένη πρόσβαση των ιστών σε οξυγόνο
και μεταβολικά υποστρώματα και μπορεί, ανάλογα με τη χρονική της διάρκεια, να οδηγήσει ακόμα και
σε νέκρωση. Η επαναιμάτωση των ιστών μετά από μια περίοδο ισχαιμίας ή έλλειψης οξυγόνου είναι
δυνατό να οδηγήσει σε φλεγμονή και οξειδωτική βλάβη και όχι στην αποκατάσταση της φυσιολογικής
λειτουργίας τους. Η αμφιβληστροειδική βλάβη ισχαιμίας/επαναιμάτωσης αποτελεί κοινή παθοφυσιολογική
διαδικασία σε πολλαπλές οφθαλμικές παθήσεις συμπεριλαμβανομένου του γλαυκώματος, της διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας και των αγγειακών αποφράξεων του αμφιβληστροειδούς.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη και ο χαρακτηρισμός ενός ex vivo μοντέλου ανίχνευσης
φαρμακολογικών στόχων για την άμεση αντιμετώπιση της βλάβη ισχαιμίας/επαναιμάτωσης του
αμφιβληστροειδούς.
Πραγματοποιήθηκε απομόνωση και διάχυση αμφιβληστροειδούς επίμυος με τεχνητό εγκεφαλονωτιαίο
υγρό (arti-CSF, 1,2 ml/min), και επίτευξη ισχαιμίας/επαναιμάτωσης σύμφωνα με το σχήμα. Μετά το
τέλος της πειραματικής διαδικασίας οι ιστοί χρησιμοποιήθηκαν για την ανοσοϊστοχημική ανίχνευση
νευρώνων (NeuN), αστροκυττάρων (GFAP) και GABA, τον ιστοχημικό εντοπισμό σωματιδίων Nissl και την
ανοσοαποτύπωση (κηλίδας και κατά Western) δεικτών κυτταρικού θανάτου, αυτοφαγίας και ισχαιμίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, η ισχαιμία (66min) προκαλεί μείωση της ανοσοδραστικότητας του GABA,
και των επιπέδων των p44/42 και TSC2. Η επαναιμάτωση (4h) προκαλεί μείωση της κυτταρικής πυκνότητας
των κοκκωδών στιβάδων, επανάκτηση των μειωμένων επιπέδων GABA και p44/42 που προκαλεί η ισχαιμία,
ενεργοποίηση της Akt και μείωση της έκφρασης της beclin-1.
Επομένως, η επαναιμάτωση του αμφιβληστροειδούς μετά από μια ώρα ισχαιμίας οδηγεί, σε σύντομο χρονικό
διάστημα, σε ανάκτηση των ενδοκυττάριων επιπέδων του GABA. Η ενεργοποίηση της Akt που παρατηρείται
κατά την επαναιμάτωση πιθανότατα συμμετέχει στην κυτταρική επιβίωση και νευροπροστασία του ιστού.
Εντούτοις, τα μειωμένα επίπεδα των p44/42 και TSC2 κατά την ισχαιμία και η μείωση των επιπέδων της
beclin-1 που παρατηρείται κατά την επαναιμάτωση συνηγορούν υπέρ μιας πιθανής απορρύθμισης των
νευροπροστατευτικών μηχανισμών της αυτοφαγίας και της ανάγκης άμεσης φαρμακολογικής τους
στόχευσης.
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Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ( ΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ) ΠΟΥ
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ COVID 19
Θάλεια Παναγιωτοπούλου1, Νικόλαος Μπολιεράκης1, Ελένη Γκουνιαρούδη1,
Δέσποινα Στεργιούλα1, Ελένη Καρέτση2, Στυλιανός Μπούτλας2, Χαράλαμπος Βαρσαμάς2,
Δημήτριος Μιχαήλ3, Πάσχου Δήμητρα3,Πλάτσα Γεωργία3, Διονυσία Γιαννοπούλου3,
Γεωργία Παπαδάμου1, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης2
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
3
Νοσηλευτής, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
1

2

Εισαγωγή: Το Casirivimab και το imdevimab (CAS+IMD) είναι ένας συνδυασμός δύο διακριτών
μονοκλωνικών αντισωμάτων εξουδετέρωσης που δεσμεύουν ταυτόχρονα μη επικαλυπτόμενους επιτόπους
του τομέα δέσμευσης υποδοχέα της πρωτεΐνης ακίδας SARS-CoV-2, εμποδίζοντας έτσι τον ιό να μολύνει τα
κύτταρα ξενιστές.
Μια προσέγγιση «κοκτέιλ» μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση μεταλλαγμένου ιού ανθεκτικού στη
θεραπεία με τη χρήση ενός μόνο αντισώματος, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν όταν το σουπταβουμάμπη
χρησιμοποιήθηκε για τη στόχευση του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού. Ο FDA εξέδωσε άδεια χρήσης
έκτακτης ανάγκης για τα ερευνητικά μονοκλωνικά αντισώματα casirivimab και imdevimab για τη θεραπεία
της ήπιας έως μέτριας νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς με
θετικά αποτελέσματα άμεσου τεστ ιού SARS-CoV-2 που είναι ≥12 ετών που ζυγίζουν ≥40 κιλά και διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο εξέλιξης σε σοβαρή μορφή COVID-19 ή/και νοσηλεία.
Σκοπός: Η αποτύπωση της πορείας νόσου των ασθενών με COVID 19 που προσήλθαν στον χώρο των
Επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και πληρούσαν τα κριτήρια για χορήγηση
Μονοκλωνικών αντισωμάτων.
Μέθοδοι: Εκτιμήθηκαν 82 ενήλικοι ασθενείς τη χρονική περίοδο 31/11/2021 εως 12/01/2022 που
πληρούσαν τα κριτήρια χορήγησης (Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων,
Άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου, Κυστική Ίνωση,Καρκίνος συμπαγούς οργάνου
σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη
θεραπεία),Αιματολογικές κακοήθειες (ενεργός νόσος),Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες& 2-παθείς
λόγω θεραπείας με Β-ειδικούς παράγοντες π.χ. Rituximab, υψηλές δόσεις και παρατεταμένη χορήγηση
κορτικοειδών, βιολογικοί παράγοντες,HIV με CD4,Ηλικία ≥75 ετών ή 2 από τα ακόλουθα Ηλικία ≥
65,ΒΜΙ ≥ 35,ΣΔ υπό θεραπεία,Χρόνια νεφρική νόσος ,Χρόνια ηπατική νόσος,Χρόνια καρδιαγγειακή
νόσος (εγκεφαλικό, έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια, περιφερική αγγειοπάθεια, ανευρύσματα, ΑΥ υπό
θεραπεία), Πνευμονική ίνωση, Xρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια υπό οξυγονοθεραπεία, Θαλασσαιμία,
δρεπανοκυτταρική αναιμία).
Αποτελέσματα: Έγινε αίτηση για τη χορήγηση των μονοκλωνικων αντισωμάτων σε 82 ενήλικους ασθενείς
τη χρονική περίοδο 31/11/2021 εως 12/01/2022, το φαρμακο έλαβαν 76 ασθενείς που πληρούσαν τα
κριτήρια και εγκρίθηκε το αίτημα τους ( δηλαδή 92,7% των αιτήσεων).
Οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο ήταν 39% άντρες ( 61% γυναίκες) , 21% είχαν ως υποκείμενο αρτηριακή
υπέρταση, 9% από Σακχαρώδη Διαβήτη, 10% από Καρδιολογικά νοσήματα ( Καρδιακή ανεπάρκεια,
Κολπική Μαρμαρυγή), 12% από κακοήθεια, 25% απο ανοσοανεπάρκεια, 10% από χρόνια νεφρική νόσο και
8% κυοφορούσαν. Από τους 76 ασθενείς νοσηλεύτηκαν 8 ασθενείς, ποσοστό 9 %, χωρίς να έχει καταγραφεί
θάνατος σε κάποιον από αυτούς τους ασθενείς.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση Μονοκλωνικών αντισωμάτων φαίνεται να μειώνει την πιθανότητα
ανάγκης ενδονοσοκομειακής νοσηλείας και βαριάς νόσησης, σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ β-ΛΑΚΤΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ε.COLI ΑΠΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2021-2022
Παντούλα Κουτούδη, Ευαγγελία Σεργουνιώτη, Βασιλική-Σωτηρία Κυφωνίδη,
Όλγα Τσώνου, Αθανασία Σεργουνιώτη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, Άμφισσα
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του προφίλ αντοχής στα β-λακταμικά αντιβιοτικά των στελεχών
E.coli απομονώθηκαν από καλλιέργειες ούρων στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Άμφισσας κατά το
διάστημα 06/2021-06/2022.
Υλικά-Μέθοδος: Τα υπό μελέτη στελέχη Ε.coli ανακτήθηκαν από καλλιέργειες ούρων οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν με συμβατικές μεθόδους κατά το χρονικό διάστημα 06/2021-06/2022. Η ταυτοποίηση
των μικροοργανισμών και ο έλεγχος αντοχής τους στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκαν με το ημιαυτόματο
σύστημα Microscan Autoscan 4 (Siemens) και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση τα κριτήρια
EUCAST.
Αποτελέσματα: Στο διάστημα 06/2021- 06/2022 απομονώθηκαν 177 στελέχη E.coli. Τα στελέχη
αυτά ελέγχθηκαν για την αντοχή τους στα εξής αντιβιοτικά: αμπικιλλίνη, αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη,
πιπερακιλλίνη, πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, κεφουροξίμη, κεφοξιτίνη, κεφοταξίμη, κεφταζιδίμη,
ιμιπενέμη και μεροπενέμη. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 1.
Συμπεράσματα: Η αντοχή των στελεχών E.coli στα περισσότερα β-λακταμικά αντιβιοτικά παρουσιάζεται
αρκετά υψηλή, ενώ παραμένει σε χαμηλά σχετικά επίπεδα στον συνδυασμό πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη,
στην μεροπενέμη και την ιμιπενέμη.

73

eP46
ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟ ΑΔΕΝΩΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Ιωάννης Αετόπουλος1, Μαρίνα Γκελσίνη2
1

Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2
Οδοντιατρείο Απόστολος Γκελσίνης

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού γυναίκας 60 ετών με πλειόμορφο αδένωμα ελασσόνων σιελογόνων
αδένων που εντοπίζεται σπάνια στο άνω χείλος (6%).
Υλικό - Μέθοδοι: Γυναίκα ηλικίας 60 ετών προσήλθε στο ιατρείο μας. Κατόπιν κλινικοεργαστηριακού
ελέγχου επιβεβαιώθηκε μόρφωμα στην περιοχή του άνω χείλους. Το ογκίδιο κατά την εξέταση είχε
σκληροελαστική σύσταση. Ήταν κινητό και ελαφρώς ερυθρό. Στην υπόλοιπη στοματική κοιλότητα δεν
εντοπίστηκαν άλλα παθολογικά ευρήματα, ενώ η ψηλάφηση του τραχήλου απέβη αρνητική για επιχώριους
λεμφαδένες. Το ογκίδιο αφαιρέθηκε και εστάλη για ιστολογικό έλεγχο.
Αποτελέσματα: Ο ιστολογικός έλεγχος έδειξε ότι πρόκειται για καλόηθες νεόπλασμα. Αποτελούνταν
από επιθηλιακά κύτταρα με ωοειδείς πυρήνες, χωρίς ατυπίες. Επίσης, παρατηρήθηκαν αρκετά βλεννώδη
κυλινδρικά κύτταρα. Το στρωματικό του στοιχείο ήταν ινώδες και υαλοειδοποιημένο. Το ογκίδιο εμφάνιζε
κυστική εκφύλιση και περιβαλλόταν από ινώδη κάψα. Σε περιφερικές θέσεις παρατηρήθηκαν λίγες
γραμμωτές μυϊκές ίνες και αρκετοί ελάσσονες σιελογόνοι αδένες. Η διάγνωση που τέθηκε, ήταν πλειόμορφο
αδένωμα.
Συμπεράσματα: Δίνεται έμφαση στη σπανιότητα εντοπισμού του πλειόμορφου αδενώματος στο άνω χείλος. Στην σχετική με το θέμα βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί λιγοστά περιστατικά. Πιο συγκεκριμένα, μελέτες το συσχετίζουν με αναδιατάξεις των 3p21, 8q12 και 12q13-15 χρωμοσωμάτων και των PLAG1 & HMGI-C
γονιδίων. Η πλήρης χειρουργική εκτομή με αρνητικά όρια είναι η επιλεγόμενη θεραπεία για το πλειόμορφο
αδένωμα.�������������������������������������������������������������������������������������������
Τέλος, απαραίτητη είναι η ορθή διαφορική διάγνωση από τις ογκόμορφες βλάβες του βλεννογόνου του στόματος. Η διαφορική διάγνωση στην περίπτωση του πλειόμορφου αδενώματος περιλαμβάνει το
μυοεπιθηλίωμα, τον όγκο Warthin, το σβάννωμα προσωπικού νεύρου, το βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα
& το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα των σιελογόνων αδένων.
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ
Σουλτάνα Γκίτη, Χριστίνα Χατζηφιλιππίδου, Ευαγγελία Γερακάρη, Άννα Καρατζά,
Μαρία Πάνζτε
Μικροβιολογικό εργαστήριο, Κέντρο Υγείας Τούμπας, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή-Σκοπός: Η ανεπάρκεια φυλλικού οξέος αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα μεγαλοβλαστικής
αναιμίας, υπερομοκυστεΐναιμίας και εκφυλιστικών νευρολογικών διαταραχών, σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή τής συχνότητας τής ανεπάρκειας φυλλικού
οξέος στον γενικό πληθυσμό που εξετάστηκε σε αστικό Κέντρο Υγείας.
Υλικά και Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν τα επίπεδα φυλλικού οξέος 1763 ατόμων στο Κέντρο Υγείας Τούμπας
Θεσσαλονίκης, την περίοδο 1/1/2021 έως 31/12/2021.
Καταγράφηκε το φύλο, η ηλικία και η ημερομηνία εξέτασης.
Το 63,9% των εξετασθέντων ήταν γυναίκες και το 36,1% άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 55,6έτη (+/17,4).
Η μέτρηση του φυλλικού οξέος ορού έγινε στον αναλυτή Architect της Abbott με τη μέθοδο CMIA.
Συγκεντρώσεις φυλλικού οξέος ορού <3,1 ng/ml χαρακτηρίστηκαν ως ανεπάρκεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο 6,75% των εξετασθέντων (119 άτομα) διαπιστώθηκε ανεπάρκεια φυλλικού οξέος
(συγκεντρώσεις φυλλικού οξέος ορού <3,1 ng/ml) με μέσο όρο ηλικίας τα 51,6 έτη(+-19,4).
Γυναίκες:
Εξετάστηκαν 1127 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 55,1 έτη (+- 16,8).
Το ποσοστό των γυναικών με ανεπάρκεια φυλλικού οξέος ήταν 6,12% (69 γυναίκες), με μέσο όρο ηλικίας
τα 49,2 έτη (+-18,1).
Άνδρες:
Εξετάστηκαν 636 άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας 56,7έτη (+- 18,5)
Το ποσοστό των ανδρών με ανεπάρκεια φυλλικού οξέος ήταν 7,80% (50 άνδρες), με μέσο όρο ηλικίας τα
54,9 έτη (+-20,8).
Συμπεράσματα: Στην καταγραφή μας, το 6,75% των εξετασθέντων παρουσίασε συγκέντρωση φυλλικού
οξεός ορού χαμηλότερη του τιμών αναφοράς. Ο προληπτικός έλεγχος ατόμων υψηλού κινδύνου για την
εμφάνιση παθήσεων που σχετίζονται με χαμηλές τιμές φυλλικού οξέος είναι πιθανό να συμβάλλει στην
πρόληψη και έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών.
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
Σουλτάνα Γκίτη, Χριστίνα Χατζηφιλιππίδου, Ευαγγελία Γερακάρη, Άννα Καρατζά,
Ευαγγελία Ξενίδου
Μικροβιολογικό εργαστήριο, Κέντρο Υγείας Τούμπας, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή-Σκοπός: Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι η υπερομοκυστεϊναιμία αποτελεί επιβαρυντικό
παράγοντα ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου και νευροεκφυλιστικών παθήσεων Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος. Σκοπός της μελέτης μας είναι η καταγραφή της συχνότητας της υπερομοκυστεϊναιμίας στο
γενικό πληθυσμό που εξετάστηκε σε αστικό Κέντρο Υγείας.
Υλικά και Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν τα επίπεδα ομοκυστεΐνης 228 ατόμων στο Κέντρο Υγείας Τούμπας Θεσσαλονίκης, την περίοδο 1/1/2021 έως 30/06/2022. Καταγράφηκε το φύλο, η ηλικία και η ημερομηνία εξέτασης.
Το 59.6% των εξετασθέντων ήταν γυναίκες και το 40,4% άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 54.5 έτη(+/15.8).
Η μέτρηση της ομοκυστεΐνης έγινε στον αναλυτή Architect της Abbott με τη μέθοδο CMIA. Συγκεντρώσεις
ομοκυστεΐνης ορού στους άνδρες >16,20 μmol/l και στις γυναίκες >13.56 μmol/l χαρακτηρίστηκαν ως υπερομοκυστεΪναιμία.
Αποτελέσματα: Στο 15,80% των εξετασθέντων διαπιστώθηκε υπερομοκυστεΪναιμία (συγκεντρώσεις
ομοκυστεΐνης ορού στους άνδρες >16,20 μmol/l και στις γυναίκες >13.56 μmol/l), με μέση ηλικία τα 63.2
έτη(+-14,6).
Γυναίκες:
Εξετάστηκαν 136 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 53,7 έτη (+- 15,5).
Το ποσοστό υπερομοκυστεΐναιμίας στις γυναίκες ήταν 15,44%, με μέσο όρο ηλικίας τα 62,3 έτη (+-14.9).
Άνδρες:
Εξετάστηκαν 92 άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας 55,6 έτη (+- 16,2)
Στους άνδρες το ποσοστό υπερομοκυστεΐναιμίας ήταν 16,30%, με μέσο όρο ηλικίας τα 64.5 έτη (+-14,5)
Συμπεράσματα: Η συχνότητα υπερομοκυστεϊναιμίας ήταν υψηλή στην καταγραφή μας, ιδιαίτερα σε
μεγαλύτερες ηλικίες. Ο προληπτικός έλεγχος ατόμων υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών
και νευροεκφυλιστικών νόσων και η απαραίτητη θεραπευτική παρέμβαση είναι πιθανό να συντελέσουν
στην βελτίωση της πρόληψης και αντιμετώπισης των ασθενειών αυτών.
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ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Κωνσταντίνος Ζαχαρής, Ελένη Χρυσαφοπούλου, Ασημίνα Μπαρμπαρούση,
Σπυρίδων Χονδρός, Βασιλική-Καλούδα Τσαπαδίκου, Σταύρος Κραββαρίτης,
Θεόδωρος Χαρίτος, Αναστασία Φούκα
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
Σκοπός: Στη χώρα μας, η πλειονότητα των γεννήσεων λαμβάνουν χώρα σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Ο
απρογραμμάτιστος τοκετός εκτός νοσοκομείου μπορεί να οριστεί ως γέννηση ενός νεογνού χωρίς μαία
ή/και ιατρική φροντίδα. Σκοπός της εργασίας είναι η αναζήτηση των απρογραμμάτιστων τοκετών εκτός
νοσοκομείου που καταχωρήθηκαν σε ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο.
Υλικό-Μέθοδοι: Aναδρομική μελέτη των κολπικών τοκετών από το μητρώο ασθενών και αναζήτηση
των τοκετών που διενεργήθηκαν εκτός νοσοκομείου (γέννηση νεογνού και υστεροτοκία αλλαχού) ή
ολοκληρώθηκαν σε νοσοκομειακό περιβάλλον (γέννηση νεογνού αλλαχού και υστεροτοκία στο μαιευτήριο)
τα τελευταία 5 έτη. Καταγράφηκε ο τόκος, το βάρος γέννησης του νεογνού και η ανάγκη παραπομπής σε
μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ).
Αποτελέσματα: Κατά το χρονικό διάστημα 05/2017 έως 04/2022, σε σύνολο 2153 γεννήσεων
διενεργήθηκαν 6 απρογραμμάτιστοι τοκετοί εκτός νοσοκομείου (ποσοστό 0,28%). Ειδικότερα, επί του
συνόλου των φυσιολογικών τοκετών (=815), το ποσοστό ήταν 0,74%. Σε 4 από τους 6 απρογραμμάτιστους
τοκετούς, η γέννηση του νεογνού έγινε σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον με το στάδιο της υστεροτοκίας
να ολοκληρώνεται στο μαιευτήριο του νοσοκομείου μας, ενώ 2 από τους 6 τοκετούς διενεργήθηκαν
αποκλειστικά εκτός νοσοκομείου. Ο τόκος των γυναικών φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Το μέσο βάρος γέννησης των νεογνών ήταν 2426gr (800-3310). 1/6 εξωνοσοκομειακούς τοκετούς ήταν
πρόωρος (ηλικία κύησης: 28 εβδομάδες) και οδήγησε στη γέννηση ενός θνησιγενούς εμβρύου, λόγω
σοβαρούς προεκλαμψίας της μητέρας. Τέλος 1 άρρεν νεογνό διακομίστηκε σε ΜΕΝΝ για περαιτέρω
παρακολούθηση.
Συμπεράσματα: Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συχνότητα του απρογραμμάτιστου τοκετού εκτός νοσοκομείου
κυμαίνεται μεταξύ 0,19% και 0,61% επί του συνόλου των γεννήσεων. Τα ποσοστά της βιβλιογραφίας
έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της μελέτης μας. Η πολυτοκία, το μικρός βάρος του εμβρύου
και η προωρότητα αποτελούν παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε απρογραμμάτιστο τοκετό εκτός
νοσοκομείου. Ο απρογραμμάτιστος τοκετός εκτός νοσοκομείου σχετίζεται με δυσμενή περιγεννητική
έκβαση με την υποθερμία να αποτελεί την πιο συχνά περιγραφόμενη επιπλοκή.

77

eP50
ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ:
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ιωάννης Πιτροπάκης1, Ελένη Πάσχου2, Νικόλαος Σαμπάνης3, Αικατερίνη Δρύλλη4
Ορθοπεδικός, Κέντρο Υγείας Μοσχάτου, Αθήνα
Τμήμα Γενικής & Οικογενειακής Ιατρικής, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νίκαιας, Λάρισα
3
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα
4
ΩΡΛ, Κέντρο Υγείας Μοσχάτου, Αθήνα
1

2

Σκοπός: Η Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα ή Σπονδυλίτιδα (ΑΣ) αποτελεί μια χρόνια πολυσυστηματική
φλεγμονώδη διαταραχή, πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, που εντοπίζεται στο 0,1-1% του πληθυσμού,
παγκοσμίως. Απαντάται συχνότερα σε άνδρες, συνήθως στη τρίτη και τέταρτη δεκαετία της ζωής τους,
και περιλαμβάνει πληθώρα σκελετικών και εξωσκελετικών εκδηλώσεων που οφείλονται σε προσβολή
αρθρώσεων, συνδέσμων και τενόντων. Σκοπός της εργασίας ήταν η εκτίμηση του επιπολασμού της
βαρηκοΐας αγωγιμότητας (ΒΑ) σε ασθενείς με ΑΣ.
Υλικό-Μέθοδοι: Ανασκόπηση επιστημονικής δημοσιευμένης βιβλιογραφίας, στην αγγλική γλώσσα, σε
μηχανή ηλεκτρονικής αναζήτησης (PubMed), για το χρονικό διάστημα 01/01/2005-01/06/2022, αναφορικά
με την αναζήτηση και διερεύνηση περιστατικών που περιέκλειαν εμφάνιση ΒΑ σε πάσχοντες από ΑΣ.
Περιγραφική στατιστική ανάλυση και εκτίμηση επιπολασμού ΒΑ σε ασθενείς με ΑΣ με χρήση πακέτου
STATA.14V.
Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν συνολικά 4 επιδημιολογικές μελέτες ασθενών-μαρτύρων με 209 ενήλικες
πάσχοντες από ΑΣ, μέσης ηλικίας 27,7 έτη, με εύρος 20-71 έτη. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών,
σχεδόν εννιά στους δέκα, ήταν άνδρες 88,5% με μέση διάρκεια νόσου 10,7 έτη, υπό συστηματική λήψη
μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) είτε ως μονοθεραπεία είτε συνδυαστικά με
άλλους παράγοντες. Η ΒΑ επιβεβαιώθηκε σε 35 άτομα, μετά από εκτίμηση του ακουστικού ουδού των
συμμετεχόντων με τονικό ακοόγραμμα, τυμπανομετρία, ομιλητική ακοομετρία ή και ωτοακουστικές
εκπομπές. Ο επιπολασμός της ΒΑ μεταξύ των ασθενών με ΑΣ κυμαίνονταν από 4-29%. Επιπλέον ο
ακουστικός ουδός στις συχνότητες 0,25-2 kHz ήταν 11-25 dB ενώ ήπια (26-40 dB) έως μέτρια (41-55 dB)
βαρηκοΐα ανευρέθηκε σε συχνότητες >6 kHz.
Συμπεράσματα: Η ΒΑ μπορεί να έπεται μετά από προσβολή των ενθέσεων και των συνδέσμων των
ακουστικών οσταρίων, επι εδάφους ΑΣ. Εμφανίζεται σε ποσοστό 4-29% μεταξύ των πασχόντων και χρήζει
περαιτέρω διερεύνησης σε μεγαλύτερο δείγμα μελέτης ασθενών με ΑΣ.
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΕΜΒΟΕΣ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ιωάννης Πιτροπάκης1, Ελένη Πάσχου2, Νικόλαος Σαμπάνης3, Αικατερίνη Δρύλλη4
Ορθοπεδικός, Κέντρο Υγείας Μοσχάτου, Αθήνα
Τμήμα Γενικής & Οικογενειακής Ιατρικής, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νίκαιας, Λάρισα
3
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα
4
ΩΡΛ, Κέντρο Υγείας Μοσχάτου, Αθήνα
1

2

Σκοπός: Τα παράγωγα της φαρμακευτικής κάνναβης, cannabidiol (CBD) και tetrahydrocannabinol (THC),
έχουν διερευνηθεί και εγκριθεί στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση επιληψίας, χρόνιου άλγους, ναυτίας και εμέτου επαγόμενα από χημειοθεραπεία και διαταραχές όρεξης σε πάσχοντες από καρκίνο ή ανοσοανεπάρκεια. Σκοπός της εργασίας ήταν η επίδραση της φαρμακευτικής κάνναβης στην εμφάνιση εμβοών.
Υλικό-Μέθοδοι: Ανασκόπηση επιστημονικής βιβλιογραφίας, στην αγγλική γλώσσα, σε μηχανή ηλεκτρονικής αναζήτησης (PubMed), από 01/01/2007-01/06/2022, αναφορικά με τη χρήση CBD και THC και την
εμφάνιση εμβοών.
Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν συνολικά τέσσερις μελέτες με χρήση ζωικών μοντέλων (rats και guinea
pigs). Οι ερευνητές, που διερεύνησαν τα χαρακτηριστικά των εμβοών στα ζωικά μοντέλα, επιβεβαίωσαν
την εμφάνισή τους σε μοντέλα με ελάττωση των υποδοχέων CB1 στον κοιλιακό κοχλιακό πυρήνα. Επιπλέον,
μετά από λήψη CBD και THC διαπιστώθηκε ενίσχυση των εμβοών τους ιδιαίτερα στα μοντέλα με εμβοές
επαγόμενες από ακουστικό τραύμα. Σε αντιδιαστολή, οι προοπτικές μελέτες (NHANES και NSDUH) που
περιέκλειαν 2,705 και 29,195 ενήλικα άτομα, αντίστοιχα, ηλικίας 20-69 ετών, αφορούσαν την επίδραση της
κάνναβης σε περίπτωση περιστασιακής ή συστηματικής χρήσης, για διάστημα από ≤1 έτος έως ≥11 έτη,
κατέληξαν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα με στατιστικά ή μη σημαντική συσχέτιση εμφάνισης εμβοών
και λήψης κάνναβης.
Συμπεράσματα: Η χρήση των CBD και THC στην καθημερινή κλινική πράξη για την αντιμετώπιση των εμβοών αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης προκειμένου καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα.
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ S. LUGDUNENSIS ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2016-2022
Αθανασία Σεργουνιώτη, Παντούλα Κουτούδη, Παναγούλα Τσώνου,
Αικατερίνη Καραγιάννη, Βασιλική-Σωτηρία Κυφωνίδη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, Άμφισσα
Σκοπός: Ο S. lugdunensis ανήκει στους κοαγκουλάση αρνητικούς (-) σταφυλοκόκκους (Coagulase Negative
Staphulococci, CNS) και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος, που συνήθως αποικίζει
την περινεϊκή χώρα. Τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί ο ρόλος του S. lugdunensis ως παθογόνου σε
ένα ευρύ φάσμα λοιμώξεων, κυρίως του δέρματος και των μαλακών μορίων, των οστών, των αρθρώσεων
και των προσθετικών αρθρώσεων, ενώ ακόμη έχει ενοχοποιηθεί ως αίτιο επιθετικής ενδοκαρδίτιδας
με σημαντική θνητότητα, ουρολοιμώξεων και περιτονίτιδας [1]. Ο S. lugdunensis διαφοροποιείται από
τους υπόλοιπους CNS διότι η παθογόνος δράση του μοιάζει με εκείνη του S. aureus και γιατί παραμένει
ευαίσθητος στα περισσότερα αντιβιοτικά [2]. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη των στελεχών
S. lugdunensis που απομονώθηκαν από το μικροβιολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Άμφισσας κατά το χρονικό
διάστημα 2016-2022.
Υλικό-Μέθοδοι: Έγινε καταγραφή των στελεχών S. lugdunensis που απομονώθηκαν από καλλιέργειες
βιολογικών υλικών στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Άμφισσας, κατά το χρονικό διάστημα
2016-2022. Οι καλλιέργειες πραγματοποιήθηκαν με τις συμβατικές μικροβιολογικές μεθόδους, ενώ η
ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγιναν με το ημιαυτόματο σύστημα Microscan
Autoscan (Siemens).
Αποτελέσματα: Συνολικά, απομονώθηκαν έξι (6) στελέχη S. lugdunensis , ένα(1) από ούρα, ένα(1) από
αρθρικό υγρό, και τρία(3) από πυώδεις συλλογές. Τα τέσσερα (4) στελέχη απομονώθηκαν σε άνδρες ασθενείς, ενώ τα υπολοιπα δύο(2) σε γυναικες. Από τα έξι στελεχη, τα δύο ήταν ανθεκτικά στην οξακιλλίνη, την
τομπραμυκίνη και την δαπτομυκίνη, ενώ το ένα εξ αυτών παρουσίαζε επίσης αντοχή και στις κινολόνες. Τα
τρία από τα στελέχη ήταν πολυευαίσθητα.
Συμπεράσματα: Δεδομένης της παθογόνου δράσης των στελεχών S. lugdunensis , η αντιμετώπισή τους
όταν απομονώνονται ως αίτια λοιμώξεων είναι ανάλογη με εκείνη του S. aureus. Για τον λόγο αυτό, είναι
σημαντική η σωστή ταυτοποίηση του συγκεκριμένου μικροοργανισμού καθώς και η παρακολούθηση του
προφίλ αντοχής του.
Βιβλιογραφία
1. Parthasarathy S, Shah S, Raja Sager A, et al. (June 24, 2020) Staphylococcus lugdunensis: Review of
Epidemiology, Complications, and Treatment. Cureus 12(6): e8801. doi:10.7759/cureus.8801
2. Taha, L., Stegger, M. & Söderquist(2019) B. Staphylococcus lugdunensis: antimicrobial susceptibility and optimal treatment options. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 38, 1449–1455. https://doi.
org/10.1007/s10096-019-03571-6
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Η ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ERK1/2 ΚΑΙ CK1Δ ΚΙΝΑΣΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ
ΤΟΥ HIF-1Α ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥΣ
Χριστίνα Αρσένη, Ελένη Κουτσοπούλου, Ελένη Δάτση, Γεώργιος Σίμος,
Ηλίας Μυλωνής
Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Σκοπός: Ο επαγόμενος από την υποξία παράγοντας-1 (HIF-1) είναι ο κύριος μεταγραφικός ενεργοποιητής
των γονιδίων που εμπλέκονται στην κυτταρική απόκριση στην υποξία. Η έκφραση της HIF-1α υπομονάδας
ελέγχεται από τα επίπεδα οξυγόνου και έχει συσχετιστεί με νοσήματα όπως ο καρκίνος. Εκτός από το οξυγόνο, η ρύθμισή του εξαρτάται και από μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις όπως η φωσφορυλίωση. Προηγούμενα ευρήματα του εργαστηρίου έχουν δείξει ότι η φωσφορυλίωση του HIF-1α από τις ERK1/2 στα
κατάλοιπα Ser641/643 προάγει την ενεργοποίηση του HIF-1α αυξάνοντας την πυρηνική του συσσώρευση.
Η αναστολή αυτής της φωσφορυλίωσης οδηγεί στην εξαγωγή του HIF-1α από τον πυρήνα και τη σύνδεσή
του με τη μορταλίνη σε ένα αντι-αποπτωτικό σύμπλοκο στην επιφάνεια των μιτοχονδρίων. Αντίθετα η φωσφορυλίωση από την CK1δ στην Ser247 αναστέλει τη δράση του HIF-1 καθώς εμποδίζει τον σχηματισμό
λειτουργικού HIF-1 ετεροδιμερούς. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσουμε τη λειτουργική
σημασία των δύο αυτών ανταγωνιστικών τροποιήσεων του HIF-1α.
Υλικά – Μέθοδοι: Κατασκευάστηκαν πλασμίδια που εκφράζουν διαφορετικές μορφές του HIF-1α
συνδυάζοντας μεταλλάξεις που είτε μιμούνται (S247D, S641E) είτε εξασθενούν (S247A, S641,643A)
τις αντίστοιχες φωσφορυλιώσεις από τις ERK1/2 και CK1δ. Οι μεταλλαγμένες μορφές των πρωτεϊνών
εκφράστηκαν σε κύτταρα HeLa και ανοκατακρημνίστηκαν με αντίσωμα απέναντι στον HIF-1α. Τα
σύμπλοκα αναλύθηκαν με φασματοσκοπία μάζας και οι καινούργιες αλληλεπιδράσεις ελέγχθηκαν και
χαρτογραφήθηκαν με in vitro δοκιμασίες αλληλεπίδρασης, ανοσοκατακρήμνισης και ανοσοφθορισμό.
Αποτελέσματα: Η ανάλυση με φασματομετρία μάζας έδειξε ότι η μορφή GFP-HIF-1α S247D/S641/3A (που
μιμείται τη φωσφορυλίωση από τη CK1δ ενώ καταργεί τη φωσφορυλίωση από τις ERK1/2) αλληλεπιδρά
με μιτοχονδριακές πρωτεΐνες (λόγω έλλειψης φωσφορυλίωσης από τις ERK1/2). Απροσδόκητα η ίδια
μορφή αλληλεπιδρά και με πρωτεΐνες των μικροσωληνίσκων (πχ διάφοροι τύποι τουμπουλίνης).
Παιρεταίρω δοκιμασίες δέσμευσης και ανοσοκατακρήμνισης έδειξαν ότι η αλληλεπίδραση του HIF-1α
με την τουμπουλίνη γίνεται μέσω της Ν-τελικής επικράτειας του HIF-1α (τμήμα 1-347). Παράλληλα, η
φωσφορυλίωση του HIF-1α από την CK1δ ενισχύει σημαντικά την αλληλεπίδραση του με την τουμπουλίνη.
Τέλος, πειράματα μικροσκοπίας ανοσοφθορισμού επιβεβαίωσαν τον εντοπισμό του τροποποιημένου HIF1α από τη CK1δ με τους μικροσωληνίσκους.
Συμπεράσματα: Συνολικά, τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι όταν το μονοπάτι των ERK1/2 είναι
ανενεργό η CK1δ ρυθμίζει ρυθμίζει το ποσοστό του κυτταροπλασματικού HIF-1α που θα κατανεμηθεί
μεταξύ μικροσωληνίσκων και μιτοχονδρίων.
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
Σουλτάνα Γκίτη, Χριστίνα Χατζηφιλιππίδου, Βασίλειος Κιλαζίδης,
Ευαγγελία Αραμπατζή
Μικροβιολογικό εργαστήριο, Κέντρο Υγείας Τούμπας, Θεσσαλονίκη
Σκοπός Εργασίας: Ο προληπτικός έλεγχος και η καταγραφή της υπερχοληστερολαιμίας σε παιδιά και
νέους ενήλικες συντελεί στον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπισή της, συμβάλλοντας στην μείωση του
κινδύνου και της σοβαρότητας αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου μετά τη μέση ηλικία, σύμφωνα
με την διεθνή βιβλιογραφία.
Υλικά και Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης 1563 ατόμων, έως 35 ετών, στο Κέντρο Υγείας Τούμπας, την περίοδο 1/1/2021 έως 30/6/2022.
Η εξέταση έγινε στον αναλυτή Μedilyser- F της Medicon με ενζυματική φωτομετρική ανάλυση,
χρησιμοποιώντας την αντίδραση Τrinder για τον προσδιορισμό της ολικής χοληστερόλης.
Καταγράφηκε το φύλο, η ηλικία, και η ημερομηνία εξέτασης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
ΑΝΔΡΕΣ
Εξετάστηκαν τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης 695 ατόμων, με μέσο όρο ηλικίας τα 23,8 έτη(+- 8,1) και
μέση τιμή ολικής χοληστερόλης τα 178,5 mg/dl (+- 35,28)
Αποτελέσματα:
Συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης >170 mg/dl είχε το 55,8% (388 εξετασθέντες)
Συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης >200 mg/dl είχε το 24,0% (167 εξετασθέντες)
Συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης >240 mg/dl είχε το 4,6% (32 εξετασθέντες)
Στους άρρενες ηλικίας <18 ετών (165 άτομα), συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης >170 mg/dl είχε το
37,6% (62 άτομα)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Εξετάστηκαν τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης 868 ατόμων, με μέσο όρο ηλικίας τα 23,3 έτη(+- 7,5) και
μέση τιμή ολικής χοληστερόλης τα 175,5 mg/dl (+- 32,2)
Αποτελέσματα:
Συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης >170 mg/dl είχε το 53% (460 εξετασθέντες)
Συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης >200 mg/dl είχε το 20,3% (176 εξετασθέντες)
Συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης >240 mg/dl είχε το 3,7% (32 εξετασθέντες)
Στα κορίτσια ηλικίας <18 ετών (194 άτομα), συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης >170 mg/dl είχε το 32,9%
(64 άτομα)
Συμπέρασμα: Σύμφωνα με την καταγραφή μας, το ποσοστό των ατόμων έως 35 ετών, με αυξημένες τιμές
ολικής χοληστερόλης, ήταν ιδιαίτερα υψηλό, ακόμα και σε πολύ νεαρές ηλικίες < 18 ετών.
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ LANGERHANS ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΣΕ ΕΝΤΥΠΩΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΒΕΛΟΝΑ
Ελένη Θώδου1, Δημήτριος Ταμιωλάκης2, Κωνσταντίνα Παπαχαραλάμπους3,
Ειρήνη Σκλήβα2, Αικατερίνη Διαμάντη2, Ιωάννης Κοκκινάκης 2,
Ελευθέριος Χαλβατζούλης4, Ελένη Κονσολάκη5
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Λάρισα
2
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη
3
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας, Λάρισα
4
Θωρακοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας, Λάρισα
5
Γναθοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
1

Εισαγωγή: Η Ιστιοκυττάρωση Langerhans (Langerhans Cell Histiocytosis-LCH), είναι μια ομάδα νεοπλασματικών νόσων από κλωνικό πολλαπλασιασμό CD1a και Langerin θετικών δενδριτικών κυττάρων.
Τα κύτταρα αυτά μαζί με λεμφοκύτταρα, ηωσινόφιλα και φυσιολογικά ιστοκύτταρα σχηματίζουν τις τυπικές
αλλοιώσεις LCH. 38%-69% των περιπτώσεων παρουσιάζουν μετάλλαξη BRAF-V600. Προσβάλλονται
συνηθέστερα οστά, πνεύμονας, δέρμα, υπόφυση, ήπαρ, λεμφαδένες και θυρεοειδής αδένας.
Διακρίνονται τρείς τύποι της νόσου:
Η μονοεστιακή νόσος (ηωσινόφιλο κοκκίωμα), έχει καλή πρόγνωση και πιθανότητα αυτόματης υποστροφής.
Η πολυεστιακή LCH ενός συστήματος (νόσος Hand-Schuller-Christian), συνήθως σε παιδιά, χαρακτηρίζεται
από πυρετό, αλλοιώσεις οστών και διάχυτα εξανθήματα, και προσβολή της υπόφυσης στο 50% των
περιπτώσεων.
Η πολυεστιακή LCH πολλαπλών συστημάτων (νόσος Letterer-Siwe), σε παιδιά κάτω των 2 ετών, έχει κακή
πρόγνωση με πενταετή επιβίωση 50%.
Η μονοεστιακή νόσος των οστών αντιμετωπίζεται χειρουργικά ή με ακτινοβολία. Η πολυεστιακή νόσος
συχνά απαιτεί χημειοθεραπεία.
Σκοπός : Παρουσίαση 2 περιπτώσεων ασθενών με LCH στους οποίους η διάγνωση έγινε με κυτταρολογία
και περιγραφή των κυτταρολογικών ευρημάτων.
Υλικό και Μέθοδοι - Αποτελέσματα: 1η περίπτωση: γυναίκα 26 ετών, με ογκόμορφη αλλοίωση στο
θωρακικό τοίχωμα με οστεόλυση στην 7η πλευρά. Κλινική διάγνωση οστεομυελίτιδας ή οστεοσαρκώματος.
Η ιστολογική ταχεία βιοψία από την οστεολυτική αλλοίωση της πλευράς παρουσίαζε πολύμορφο
«φλεγμονώδη» κυτταρικό πληθυσμό. H ακριβής τυποποίηση της αλλοίωσης δεν ήταν εφικτή λόγω έντονων
artifacts. Στο κυτταρολογικό εντύπωμα, με ταχεία χρώση Hemacolor, αναγνωρίστηκε νεοπλασματικός
πληθυσμός με μορφολογία ιστιοκυττάρων Langerhans ( πολυγωνικά κύτταρα με άφθονο κυτταρόπλασμα, με
πυρηνική πτύχωση, δυσδιάκριτα πυρήνια, διπύρηνες μορφές) μαζί με αρκετά ηωσινόφιλα, πολυμορφοπύρηνα
και λεμφοκύτταρα. Η απάντηση με βάση το εντύπωμα ήταν νεόπλασμα λεμφοαιμοποιητικού πιθανότατα
ιστιοκυττάρωση Langerhans.
Η ιστολογική εξέταση με ανοσοχρώσεις (S100, Langerin θετικές) επιβεβαίωσαν τη διάγνωση.
2η περίπτωση: ασθενής 14 ετών με μάζα στον κάτω κροταφικό βόθρο. Στη μαγνητική τομογραφία η μάζα
μ.δ. 4,7 εκ. είναι ετερογενής, καταλαμβάνει κόνδυλο, κορωνοειδή απόφυση, μασητήρα και πτερυγοειδείς
μύες.
Τα επιχρίσματα της παρακέντησης με λεπτή βελόνη παρουσιάζουν λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα,
ουδετερόφιλα, σπάνια ηωσινόφιλα και ιστιοκύτταρα Langerhans ανοσοθετικά σε CD1a και S-100. Η
κυτταρολογική διάγνωση ήταν ιστιοκυττάρωση Langerhans, και επιβεβαιώθηκε ιστολογικά.
Συμπέρασμα: Οι περιπτώσεις μας τεκμηριώνουν τη δυνατότητα ακριβούς κυτταρολογικής διάγνωσης LCH
στη βάση των κλινικών και ακτινολογικών ευρημάτων και συμφωνούν με τις βιβλιογραφικές αναφορές.
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IgA-ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
Ελένη Σγουραλή
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Κέντρο Υγείας Ζωγράφου, Αθήνα
Σκοπός: Η IgA-αγγειίτιδα, γνωστή και ως πορφύρα Henoch - Schonlein, αποτελεί τη πιο συχνή συστηματική αγγειίτιδα μικρού μεγέθους αγγείων της παιδικής ηλικίας, ωστόσο μπορεί σπανιότερα να εκδηλωθεί και
σε ενήλικους. Σκοπός, είναι η παρουσίαση περιστατικού ενήλικα με πορφυρικό εξάνθημα και προηγηθείσα
λοίμωξη του αναπνευστικού.
Υλικό - Μέθοδοι : Έκθεση περιστατικού λοίμωξης του αναπνευστικού και IgA-αγγειίτιδας.
Αποτελέσματα: Άνδρας 32 ετών παρουσιάζει από τετραημέρου φαρυγγαλγία, κόπωση και δεκατική
πυρετική κίνηση για τα οποία λαμβάνει αγωγή με αντισηπτικό σκεύασμα τοπικής θεραπείας του
στοματοφάρυγγα και παρακεταμόλη. Τρεις ημέρες αργότερα εμφανίζει μη - κνησμώδες εξάνθημα κάτωθεν
των γονάτων και άλγος γονάτων και ποδοκνημικών αρθρώσεων. Αναφερόμενα δήγματα δίπτερων
εντόμων σε άνω και κάτω άκρα τις τελευταίες ημέρες. Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται κάπνισμα,
θυρεοειδίτιδα Hashimoto υπό λεβοθυροξίνη και κρίσεις πανικού. Από το οικογενειακό ιστορικό σημειώνεται
οικογενής υπερχοληστερολαιμία και στεφανιαία νόσος του πατέρα και αλλεργική ρινίτιδα και σύνδρομο
πολυκυστικών ωοθηκών της μητέρας. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνονται δεκατική πυρετική
κίνηση, ερυθρότητα φάρυγγος, ψηλαφητός τραχηλικός λεμφαδένας αριστερά, πορφυρικό εξάνθημα
κάτωθεν των γονάτων αμφοτερόπλευρα και δήγματα εντόμων αριστερού άνω άκρου. Ο εργαστηριακός
έλεγχος αναδεικνύει λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρηνικό τύπο, φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων,
αυξημένους δείκτες φλεγμονής και ινωδογόνο και φυσιολογική ηπατική και νεφρική λειτουργία. Από τη
μικροσκοπική εξέταση ούρων προκύπτει πρωτεινουρία χωρίς τη παρουσία μικροσκοπικής αιματουρίας.
Τα αυξημένα επίπεδα αντιστρεπτολυσίνης-Ο θέτουν τη διάγνωση της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας
όμως η εμφάνιση του εξανθήματος επιβάλλει περαιτέρω έλεγχο. Τα επίπεδα του IgA του ορού είναι εντός
φυσιολογικών ορίων ενώ, μειωμένα προκύπτουν τα επίπεδα του παράγοντα ΧΙΙΙ του ορού. Ο ανοσολογικός
και ιολογικός έλεγχος αποβαίνει αρνητικός, ενώ η βιοψία δέρματος αναδεικνύει χαρακτηριστικές της IgAαγγειίτιδας αλλοιώσεις. Σύμφωνα με τα κριτήρια ACR/EuLAR, τίθεται η διάγνωση της IgA-αγγειίτιδας. Στον
ασθενή χορηγείται αγωγή με παρακεταμόλη και ενυδάτωση με σταδιακή υποχώρηση των συμπτωμάτων.
Συμπεράσματα: Η IgA-αγγειίτιδα, αν και σπάνιο αίτιο αγγειίτιδας στους ενήλικες, πρέπει να τίθεται στη
διαφορική διάγνωση του πορφυρικού εξανθήματος των κάτω άκρων ιδιαίτερα μετά από λοίμωξη του αναπνευστικού. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία δύναται να μειώσει τις επιπλοκές αυτής.
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eP57
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ PANSS ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ
ΚΛΟΖΑΠΙΝΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ CYP1A2
Michel Janho1, Μαρία Παπαλιάγκα2, Ηλίας Μπέγας1, Κωνσταντίνος Μπονώτης2,
Ευτυχία Ασπροδίνη1
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

1
2

Σκοπός: Η κλοζαπίνη (άτυπο αντιψυχωσικό) θεωρείται φάρμακο εκλογής στη θεραπεία της ανθεκτικής
σχιζοφρένειας. Αυξομειώσεις των επιπέδων κλοζαπίνης στο αίμα ενδέχεται να επηρεάσουν την κλινική
κατάσταση του ασθενούς. Η δραστηριότητα του CYP1A2, κύριο ένζυμο του μεταβολισμού της κλοζαπίνης
προς νορκλοζαπίνη, επηρεάζεται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (φάρμακα, τρόφιμα,
κάπνισμα). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης των επιπέδων
κλοζαπίνης στο αίμα ασθενών με ανθεκτική σχιζοφρένεια και της δραστηριότητας του CYP1A2 με στόχο
την κατανόηση της κλινικής ανταπόκρισης των ασθενών στη θεραπεία ή τυχόν υποτροπές της νόσου.
Υλικά και μέθοδοι: Δώδεκα ασθενείς (ηλικία 42±11 έτη, 9 άντρες, 5 καπνιστές) με διάγνωση σχιζοφρένειας κατά ICD 10, υπό αγωγή με κλοζαπίνη για τουλάχιστον 6 μήνες (μέση δόση 296±121 mg/d, εύρος 100-450) συμμετείχαν στη μελέτη. Η κλινική εικόνα αξιολογήθηκε με την κλίμακα PANSS (Positive
And Negative Syndrome Scale) (μέση βαθμολογία 75±25, εύρος 40-117). Η δραστηριότητα του CYP1A2
εκτιμήθηκε από τους λόγους των μεταβολιτών της καφεΐνης στο σίελο (17MU/137MX) και στα ούρα
(AFMU+1MU+1MX)/17MU). Η συλλογή δειγμάτων ούρων και σιέλου έγινε 6 ώρες μετά τη λήψη 150mg
καφεΐνης, και αίματος πριν από την πρωινή δόση του φαρμάκου. Η RP-HPLC-UV χρησιμοποιήθηκε για τον
πορσδιορισμό των συγκεντρώσεων των μεταβολιτών της καφεΐνης σε ούρα και σίελο, καθώς και της κλοζαπίνης και νορκλοζαπίνης στον ορό.
Αποτελέσματα: Υψηλή θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ του μεταβολικού λόγου [νορκλοζαπίνη]/
[κλοζαπίνη] και των δεικτών του CYP1A2 στα ούρα (rούρα=0.734) και το σίελο (rσίελος=0.891) υποδηλώνοντας στατιστικώς σημαντική συμμετοχή του CYP1A2 στο μεταβολισμό της κλοζαπίνης (p<0.05). Υψηλή
αρνητική μερική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ των επιπέδων κλοζαπίνης στον ορό και του φυσικού
λογάριθμου του μεταβολικού λόγου της καφεΐνης στο σίελο (rlnσίελος=-0,703, p=0,035), με προσαρμογή για
ηλικία, δείκτη μάζας σώματος και δόση του φαρμάκου. Οι καπνιστές παρουσίασαν μεγαλύτερες μέσες τιμές του μεταβολικού λόγου του CYP1A2 από τους μη καπνιστές τόσο στα ούρα (8,45±3,46 vs 4,74±2,13, t
test p=0,043), όσο και στο σίελο (1,09±0,59 vs 0,46±0,22, t test p=0,024).
Συμπέρασμα: Αυξημένη δραστηριότητα του CYP1A2 μειώνει τα επίπεδα κλοζαπίνης στο αίμα. Το κάπνισμα,
γνωστό για την επίδρασή τους στο CYP1A2, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην προσαρμογή της δόσης της
κλοζαπίνης.
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eP58
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΚΝΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: Η ΑΥΓΗ ΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κυριάκος Μπίρμπας
Ιατρός, Πάτρα
Στη σύγχρονη εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής και της ιατρικής ακριβείας, η μοντελοποίηση της
ανθρώπινης φυσιολογίας κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένω να αποκρυπτογραφηθούν οι μηχανισμοί
που πυροδοτούν την εκάστοτε παθολογία. Η προαναφερθείσα θεώρηση στην ιατρική έρευνα τείνει
να κυριαρχήσει προσφάτως και στον τομέα των νευροεπιστημών, υπερκεράζοντας ένα θεμελιώδες
εμπόδιο στην παροχή εξατομικευμένης φροντίδας όσον αφορά στις διαταραχές του ΚΝΣ, την σχετικά
απροσπέλαστη φύση του του εγκεφαλικού ιστού. Δεδομένω ότι οι βιοψίες εγκεφάλου μη ογκολογικών
ασθενών σπάνια ενδείκνυνται κλινικά, οφείλουμε να αναζητήσουμε εναλλακτικές μεθόδους έρευνας
και πειραματισμού σε μια προσπάθεια ανατομής της ανθρώπινης νευρολογικής νόσου. Σε αυτό το
πεδίο, οι τεχνικές επαναπρογραμματισμού (αγγ. reprogramming techniques) προσφέρουν μια ελάχιστα
επεμβατική εναλλακτική που επιτρέπει τη δημιουργία σχεδόν οποιουδήποτε κυτταρικού τύπου μέσω της
αποδιαφοροποίησης και της επακόλουθης ρυθμιζόμενης διαφοροποίησης των σωματικών κυττάρων
του ασθενούς, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία και τη μελέτη νευρικών βλαστοκυττάρων ειδικών για τον
ασθενή. Στην παρούσα εργασία, θα ανασκοπήσουμε βιβλιογραφικές πηγές από επιστημονικές βάσεις
δεδομένων για να ιχνηθετήσουμε το ιστορικό των προαναφερθέντων προσεγγίσεων και τις εφαρμογές
τους στη σύγχρονη νευρολογία και νευροχειρουργική. Από τις πρώιμες ανακαλύψεις που έθεσαν τα θεμέλια
της αναγεννητικής ιατρικής, ήτοι τις πρώτες προσπάθειες ειδοειδικής έρευνας με εμβρυϊκά ανθρώπινα
βλαστοκύτταρα μέχρι την ανακάλυψη επαγόμενων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων (induced pluripotent
stem cells-iPSCs) από τον Yamanaka, οι μέθοδοι επαναπρογραμματισμού αποτελούν μια εργαλειοθήκη
για την εμβάθυνση στην έρευνα της ανθρώπινης νευρογένεσης, την μοντελοποίηση των νευρολογικών
παθήσεων και την διεξαγωγή φαρμακολογικών μελετών, ενώ μας επιτρέπουν -τουλάχιστον πειραματικάνα ελπίζουμε στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση ποικίλων νευροεκφυλιστικών διαταραχών. Η
ενσωμάτωση των σημερινών καινοτομιών όπως της τεχνικής 3D culturing και της γονιδιακής μηχανικής
μέσω CRISPR, επιτρέπει στους ερευνητές να αναπτύξουν εγκεφαλικά οργανοειδή και να αλλάξουν το
γενετικό τους υπόστρωμα για την διερευνήσουν την παθογένεση τόσο μονογονιδιακών όσο και σποραδικών
νοσημάτων του ΚΝΣ. Οι εξελίξεις αυτές, κατά πολλούς σηματοδοτούν την γένεση των εξατομικευμένων
κλινικών νευροεπιστημών.
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eP59
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
Αθανασία Κόκκαλη, Ευτυχία Ασπροδίνη
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Σκοπός: Τα επείγοντα περιστατικά στο οδοντιατρείο είναι αναπόφευκτο μέρος του επαγγέλματος
με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος τόσο ο οδοντίατρος όσο και το προσωπικό του. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών στην Οδοντιατρική.
Υλικό - Μέθοδοι : Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων
PubMed και SCOPUS για τα έτη 2015-2022 χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: “medical
emergency” AND “dental” OR “dental care” OR “dental office” OR “dental clinic” ΟR “dental emergency kit”.
Βρέθηκαν 390 άρθρα εκ των οποίων 15 και συμπεριελήφθησαν σύμφωνα με τα κριτήρια της μελέτης.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης έδειξαν ότι οι κυριότερες επείγουσες ιατρικές
καταστάσεις είναι η συγκοπή 46,30%, ο διαβήτης 19,50%, το άσθμα 8% καρδιαγγειακά προβλήματα
(έμφραγμα του μυοκαρδίου 57%), επιληπτικά επεισόδια 11,10% και αλλεργικές αντιδράσεις 16,23%.
Η αντιμετώπισή τους από τον θεράποντα ιατρό και το προσωπικό του συνίσταται σε: 1) συγκοπή: ύπτια
θέση με τον εγκέφαλο και την κάρδια στο ίδιο επίπεδο και τα πόδια ελαφρώς ανυψωμένα, βασική
υποστήριξη ζωής, παρακολούθηση ζωτικών σημείων, χορήγηση αρωματικής αμμωνίας και ατροπίνης
(0,1mg), 2) άσθμα: χορήγηση οξυγόνου, βρογχοδιασταλτικών και κορτιζόνης (απαγορεύεται η χρήση
στοματοδιαστολέων και αναρρόφησης), 3) καρδιαγγειακά: καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ),
χορήγηση οξυγόνου, ασπιρίνη, χρήση αντιθρομβωτικών και β-καταστολέων, κλήση ασθενοφόρου
4) διαβήτης: υπεργλυκαιμία: φροντίδα του αεραγωγού και μεταφορά τον ασθενή στο νοσοκομείο.
Υπογλυκαιμία: χορήγηση οξυγόνου, χορήγηση υδατανθράκων (10-20 γραμμάρια γλυκόζης) ανά 5
λεπτά (σε 15 λεπτά πρέπει να επανέλθει η διανοητική διαύγεια) και αν ο ασθενής χάσει τις αισθήσεις
του χορήγηση γλυκαγόνης (glucagen) 1mg ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια, προσοχή στον αεραγωγό,
κλήση ασθενοφόρου, 5) αλλεργικές αντιδράσεις: χορήγηση επινεφρίνης ενδομυϊκά, 6) επιληψία:
ύπτια θέση σε επίπεδες επιφάνειες, αφαίρεση επικίνδυνων αντικειμένων, χαλάρωση στενών ρούχων,
αποφυγή περιορισμού του ασθενή, σε περίπτωση που δεν υποχωρεί εντός 10 λεπτών κλήση
ασθενοφόρου (χορήγηση φαρμάκων όπως διαζεπάμη, φαινοβαρβιτάλη, καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη).
Συμπεράσματα: Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών στην
οδοντιατρική είναι η λήψη καλού ιστορικού και ο κατάλληλος εξοπλισμός. Αποδεικνύεται, μάλιστα, ότι είναι
απαραίτητη όχι μόνο η γνώση του θεράποντος οδοντιάτρου, αλλά και στοιχειώδης γνώση αντιμετώπισης
του επείγοντος περιστατικού ακόμα και εκ μέρους του βοηθητικού προσωπικού.
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Η ATAXIN-10, ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ HIF-2
Αικατερίνη Δισερή1, Ιωάννα Μαρία Γκοτινάκου1, Χριστίνα Μπεφάνη1,
Μαρτίνα Σαμιωτάκη2, Γεώργιος Παναγιώτου2, Παναγιώτης Λιάκος1
1

Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
2
Isntitute οf Bioinnovation, Bsrc ‹Alexander Fleming›

Η χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου ή αλλιώς υποξία, είναι μια κατάσταση που παρατηρείται τόσο σε
φυσιολογικές καταστάσεις, όπως η εμβρυογένεση, όσο και σε παθολογικές καταστάσεις, όπως ο καρκίνος.
Τα κύτταρα προσαρμόζονται στις συνθήκες υποξίας μέσω της οικογένειας των επαγόμενων από την
υποξία μεταγραφικών παραγόντων HIF. Η οικογένεια των HIF περιλαμβάνει τον HIF-1 και τον HIF-2, οι
οποίοι είναι ετεροδιμερείς παράγοντες, αποτελούμενοι από την οξυγονοεξαρτόμενη α υπομονάδα και τη
σταθερά εκφραζόμενη β υπομονάδα. Η δεύτερη υπομονάδα HIF-2α εκφράζεται ιστοειδικά και συμμετέχει
σε διαδικασίες όπως η ερυθροποίηση, η αγγειογένεση και η μετάσταση. Ο HIF-2α ρυθμίζεται από οξυγόνοεξαρτόμενους καθώς και από ανεξάρτητους από το οξυγόνο μηχανισμούς, όπως η φωσφορυλίωση.
Συγκεκριμένα, έχει δειχθεί ότι η φωσφορυλίωση του HIF-2α από τις κινάσες ERK1/2 σε υποξικές συνθήκες
ενισχύει την μεταγραφική δράση του HIF-2(1). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περαιτέρω διαλεύκανση του μηχανισμού ρύθμισης του HIF-2α από τις ERK1/2, μέσω της εύρεσης νέων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων του HIF-2α, εξαρτώμενων από την φωσφορυλίωση. Έτσι, πραγματοποιήθηκε υπερέκφραση
και ανοσοκατακρίμνηση των αγρίου τύπου HIF-2α καθώς και της μη φωσφορυλιωμένης μορφής S672A
HIF-2α, η οποία καταργεί την φωσφορυλίωση από τις ERK1/2, σε κυτταρικά εκχυλίσματα καρκινικών κυττάρων τραχήλου της μήτρας, HeLa. Μέσω φασματοσκοπίας μαζών, διακρίναμε μια πρωτεΐνη που δεσμεύεται
ειδικά στην S672A HIF-2α μεταλλαγμένη ισομορφή, η οποία αναγνωρίστηκε ως η Ataxin10. Πρόκειται για
μια πρωτεΐνη που μπορεί να συμμετέχει στη νευρογένεση, στην επιβίωση των κυττάρων και στη διαφοροποίηση. Προκειμένου να μελετήσουμε την συμμετοχή της Ataxin 10 στην ρύθμιση του HIF-2α, πραγματοποιήθηκε αποσιώπηση της έκφρασής της σε κύτταρα HeLa χρησιμοποιώντας small interfering RNA
(siRNA). Η αποσιώπηση της Ataxin10 σε υποξικές συνθήκες δεν διαφαίνεται να επηρεάζει την έκφραση του
ενδογενούς HIF-2α, ενώ μείωσε τα επίπεδα mRNA των ειδικών γονιδίων στόχων του HIF-2, όπως ο PAI-1
και ο Cited-2, υποδηλώνοντας αναστολή της μεταγραφικής δράσης του HIF-2. Πειράματα υπερέκφρασης
της Flag-Ataxin10, οδήγησαν σε αύξηση της μεταγραφικής δράσης του HIF-2α με πειράματα RT-PCR και με
τη μέθοδο της Λουσιφεράσης. Συμπερασματικά, τα ευρήματά μας αναδεικνύουν την Ataxin10 ως μια νέα
πρωτεΐνη, που επάγει τη δράση του HIF2 και ο μηχανισμός της μεταξύ τους σχέσης μένει να διαλευκανθεί.
1. Gkotinakou et al., (2019) J Cell Sci 132.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΒΟΕΙΔΟΥΣ ΚΡΗΜΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αναστασία Οικονόμου, Μεθόδιος Σταυριδόπουλος, Σταύρος Νικητόπουλος,
Γεωργία Παπαχρήστου, Γεωργία Τσιούμα
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
Σκοπός: Ο ρομβοειδής κρημνός χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στην αποκατάσταση ελλειμμάτων της
κεφαλής και του τραχήλου, και όχι μόνο, με πρώτη περιγραφή από τον καθηγητή Alexander Alexandrovich
Limberg το 1928. Για τον σχεδιασμό του απαιτείται παρασκευή του ελλείμματος σε σχήμα ρόμβου και
έπειτα παρασκευή παραλληλόγραμμου τμήματος δέρματος και υποδορίου ιστού, με γωνίες 120ο και 60ο,
το οποίο να εφάπτεται στη μία πλευρά του ρόμβου. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται περιστροφή του κρημνού και συρραφή στη νέα θέση. Ακολουθεί η περιγραφή ενός περιστατικού στο οποίο χρησιμοποιήθηκε
ο εν λόγω κρημνός.
Υλικό-Μέθοδοι: Άνδρας 90 ετών προσήλθε στα ΤΕΙ ΩΡΛ με εξωφυτική εξεργασία ΔΕ κροταφικής χώρας από
μηνών. Από το ατομικό αναμνηστικό του προέκυπτε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και αρτηριακή
υπέρταση, και ο ασθενής δεν ήταν καπνιστής.
Αποτελέσματα: Η βλάβη κρίθηκε ύποπτη για βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και εξαιρέθηκε υπό τοπική
αναισθησία επί μακροσκοπικά υγιών ορίων. Στη συνέχεια παρασκευάστηκε ρομβοειδής κρημνός για
τη σύγκλειση του ελλείμματος. Η ιστολογική εξέταση του εξαιρεθέντος υλικού επιβεβαίωσε την κλινική
διάγνωση και την εκτομή του καρκινώματος επί υγιών ορίων και μικροσκοπικά.
Συμπεράσματα: Ο ρομβοειδής κρημνός αποτελεί έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο κρημνό στην κλινική
πράξη. Πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου κρημνού αποτελούν η ευχερής και γρήγορη παρασκευή του, η
χρήση του σε πολλές ανατομικές θέσεις, το καλό αισθητικό αποτέλεσμα, η χρήση δέρματος ίδιου χρώματος
και υφής με αυτό του ελλείμματος και η δυνατότητα χρήσης του ανεξαρτήτως μεγέθους ελλείμματος,
αιτίας αυτού ή ηλικίας του ασθενούς. Σχετικές αντενδείξεις αποτελούν ο χαμηλός δείκτης μάζας σώματος,
η χρήση νικοτίνης και ο μη ρυθμιζόμενος σακχαρώδης διαβήτης.

90

eP62
Η ΕΝΔΟΤΥΜΠΑΝΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑ
ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Γεωργία Παπαχρήστου, Αναστασία Οικονόμου, Σταύρος Νικητόπουλος,
Μεθόδιος Σταυριδόπουλος, Γεωργία Τσιούμα
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος

Σκοπός: Η αιφνίδια νευροαισθητήριος απώλεια ακοής (SSHL) είναι μια κλινική οντότητα που χαρακτηρίζεται
από την μείωση της ακουστικής οξύτητας κατά τουλάχιστον 30 dB, επηρεάζοντας τουλάχιστον 3 κύριες
συνεχόμενες συχνότητες και λαμβάνει χώρα εντός 3 ημερών,. Είναι σχεδόν πάντα μονόπλευρη και μπορεί
να συνοδεύεται από εμβοές και ίλιγγο. Για την SSHL θεραπεία εκλογής είναι τα στεροειδή. Ωστόσο, σε
ορισμένους ασθενείς, η συστηματική χορήγηση στεροειδών μπορεί να αποτύχει ή να αντενδείκνυται.
Συνεπώς, η ενδοτυμπανική έγχυσή τους αποτελεί μια εναλλακτική λύση, είτε ως θεραπεία διάσωσης είτε
ως συνδυασμένη θεραπεία .
Υλικό – Μέθοδοι: Ασθενής θήλυ 72 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ ΩΡΛ λόγω αιφνίδιας απώλειας ακοής στο
αριστερό ους. Η ίδια αναφέρει έναρξη εμβοών από 6ημέρου και αίσθημα απώλειας ακοής από 3ημέρου.
Από το ατομικό της ιστορικό πάσχει από ΣΔ τύπου ΙΙ. Έγινε ωτοσκόπηση χωρίς παθολογικά ευρήματα
και στη συνέχεια έλεγχος της ακοής με τονικό ακοόγραμμα που αναδεικνύει νευροαισθητήριο βαρηκοΐα
στις υψηλές συχνότητες συμβατή με πρεσβυακουσία στο δεξί ους και νευροαισθητήριο απώλεια ακοής
μεγάλου βαθμού σε όλες τις συχνότητες στο αριστερό ους συμβατή με SSHL.
Αποτελέσματα: Η ασθενής ετέθη σε αγωγή με ενδοφλέβια μεθυλπρεδνιζολόνη. Στα πλαίσια διερεύνησης της
SSHL, διενεργήθηκε ενδελεχής εργαστηριακός έλεγχος και MRI λιθοειδών χωρίς την ανάδειξη παθολογίας.
Την 3η ημέρα νοσηλείας έγινε νέο ακοόγραμμα χωρίς βελτίωση της ακοής και αποφασίστηκε έναρξη
ενδοτυμπανικών εγχύσεων με δεξαμεθαζόνη σε συνδυασμό με την ενδοφλέβια αγωγή της. Η ασθενής
υπεβλήθη σε τρεις ενδοτυμπανικές εγχύσεις σε διάστημα 10 ημερών, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση
της ακοής. Στο τελικό τονικό ακοόγραμμα παρατηρήθηκε συμμετρική ακοή αμφοτερόπλευρα συμβατή με
πρεσβυακουσία.
Συμπέρασμα: Οι ενδοτυμπανικές εγχύσεις στεροειδών χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για
τη θεραπεία της αιφνίδιας νευροαισθητήριου απώλειας ακοής (SSHL), καθώς έχουν παρατηρηθεί στη
βιβλιογραφία σημαντικά ποσοστά αποκατάστασης της ακοής, κυμαινόμενα από 32 έως 65%. Σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Ωτορινολαρυγγολογίας-Κεφαλής και Τραχήλου
του 2019, οι ενδοτυμπανικές εγχύσεις στεροειδών μπορούν να εφαρμοστούν όπου υπάρχει ατελής
ανάρρωση από αιφνίδια νευροαισθητήριο απώλεια ακοής (SSHL) εντός 2 έως 6 εβδομάδων μετά την
έναρξη των συμπτωμάτων.
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ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΕΜΦΡΑΚΤΟΥ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Γεωργία Παπαχρήστου1, Μεθόδιος Σταυριδόπουλος1, Αναστασία Οικονόμου1,
Σταύρος Νικητόπουλος1, Ελένη Κρασνίκοβα3, Περσία - Μαρία Κούντρα3,
Γεωργία Τσιούμα1
1

Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
2
Νευρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, «Αχιλλοπούλειο», Βόλος

Σκοπός: Περίπου το 10% των ασθενών με παρεγκεφαλιδικό έμφρακτο μπορεί να έχουν ως μοναδικό
σύμπτωμα τη ζάλη χωρίς συνοδό εστιακή νευρολογική σημειολογία. Τα περισσότερα από αυτά τα έμφρακτα
αφορούν στην κατανομή της οπίσθιας κάτω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας (96%).
Υλικό- Μέθοδοι: Ασθενής άρρεν 40 ετών προσήλθε αιτιώμενος ίλιγγο αιφνίδιας έναρξης με συνοδό
αίσθημα αστάθειας και ναυτία με πολλαπλά επεισόδια εμέτου. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε
αυτόματος νυσταγμός 3ου βαθμού οριζοντιοκυκλικός με φορά προς τα δεξιά. Από την λοιπή αδρή
νευρολογική εξέταση δεν προέκυψε εστιακή νευρολογική σημειολογία.
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε CT εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό που δεν ανέδειξε εικόνα ισχαιμικής
ή αιμορραγικής βλάβης. Ο ασθενής ετέθη σε αγωγή με διμενυδρινάτη και μετοκλοπραμίδη με βελτίωση
της κλινικής του εικόνας και πραγματοποιήθηκε έλεγχος της ακοής με τονικό ακοόγραμμα η οποία βρέθηκε
εντός φυσιολογικών ορίων. Από τη δεύτερη ημέρα της νοσηλείας του εμφάνισε πλήρη υποχώρηση του
νυσταγμού. Στον επαναληπτικό απεικονιστικό έλεγχο με MRI εγκεφάλου αναγνωρίστηκαν υποξέα ισχαιμικά
έμφρακτα στον οπίσθιο λοβό της παρεγκεφαλίδας και στην αμυγδαλή δεξιά (κατανομή PICA). Ο ασθενής
μεταφέρθηκε άμεσα σε νευρολογικό τμήμα για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με μοναδικό σύμπτωμα τον ίλιγγο λόγω παρεγκεφαλιδικού εμφράκτου
αποτελούν πρόκληση για τους ιατρούς στα Επείγοντα καθώς συχνά υποδιαγιγνώσκονται οδηγώντας σε
μόνιμη αναπηρία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που εγείρουν την υποψία παρεγκεφαλιδικής
βλάβης όπως είναι η οξεία έναρξη των συμπτωμάτων και η μέγιστη ένταση αυτών, η παρουσία παραγόντων
κινδύνου στο ατομικό ιστορικό του ασθενούς, όπως η υπέρταση, καθώς και η αναγνώριση δύο ευκόλως
παραλειπομένων κλινικών σημείων: της αταξίας, αδυναμία βάδισης χωρίς στήριξη, και της αλλαγής
κατεύθυνσης του νυσταγμού.
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ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΤΟΜΗ ΣΕ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΤΙΔΑΣ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αναστασία Οικονόμου, Αικατερίνη Κιουτσούκη, Μεθόδιος Σταυριδόπουλος,
Σταύρος Νικητόπουλος, Γεωργία Παπαχρήστου
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
Σκοπός: Η διασφάλιση του αεραγωγού αποτελεί πρόκληση στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη του ΩΡΛ ιατρού
και η κρικοθυρεοτομή αποτελεί την πλέον επείγουσα έκφανσή της. Οι συχνότερες παθήσεις που ενδέχεται
να απαιτήσουν τέτοια παρέμβαση είναι το τραύμα κεφαλής και τραχήλου, η αναφυλαξία, οι λοιμώξεις του
τραχήλου και οι υποκείμενες ανατομικές ανωμαλίες του λάρυγγα και της τραχείας. Ακολουθεί περιγραφή
περιστατικού της ΩΡΛ κλινικής που απαιτήθηκε επείγουσα κρικοθυρεοτομή επί κλίνης σε έδαφος οξείας
επιγλωττίτιδας σε συνδυασμό με αναφυλαξία.
Υλικό-Μέθοδος: Άνδρας 52 ετών διακομίσθηκε στην ΩΡΛ κλινική με φαρυγγαλγία και δυσκαταποσία από
εικοσιτετραώρου. Όσον αφορά στο ατομικό αναμνηστικό του, δεν ανέφερε αλλεργίες και λάμβανε αγωγή
για αρτηριακή υπέρταση. Κατά την ενδοσκόπηση του λάρυγγα διαπιστώθηκε εικόνα οξείας επιγλωττίτιδας
με βατό αεραγωγό και καλή οξυγόνωση. Μετά την χορήγηση κορτιζόνης στα ΤΕΠ παρουσίασε βελτίωση
του οιδήματος.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής εισήχθη στην ΩΡΛ κλινική για ενδοφλέβια αγωγή και παρακολούθηση. Κατά
την χορήγηση ενδοφλεβίως αμπικιλλίνης/σουλβακτάμης ο ασθενής παρουσίασε οξεία δύσπνοια , απώλεια
αισθήσεων και ασφυγμία. Πραγματοποιήθηκε κρικοθυρεοτομή επί κλίνης και καρδιοαναπνευστική
αναζωογόνηση. Ο ασθενής ανένηψε και παρουσίασε σταδιακή κλινική βελτίωση. Την τρίτη ημέρα νοσηλείας
διενεργήθηκε υπό γενική αναισθησία τραχειοστομία και σύγκλειση της κρικοθυρεοτομή. Ο τραχειοσωλήνας
αφαιρέθηκε μετά από πέντε ημέρες και ο ασθενή εξήλθε με πλήρη υποχώρηση της παθολογίας.
Συμπέρασμα: Συμπερασματικά, η οξεία αναφυλακτική αντίδραση σπανίως μπορεί να απαιτήσει
διασφάλιση αεραγωγού, όταν όμως συνυπάρχει παθολογία του αεραγωγού, όπως στο άνω περιστατικό,
αυτό μπορεί να συμβεί ευκολότερα και να χρειαστεί κρικοθυρεοτομή. Μετά από μία κρικοθυρεοτομή
εφόσον παραμένει επαπειλούμενος αεραγωγός απαιτείται μετατροπή της σε τραχειοστομία εντός λίγων
ημερών λόγω κινδύνου περιχονδρίτιδας και επακόλουθης στένωσης λάρυγγα. Άλλες επιπλοκές της
κρικοθυρεοτομής αποτελούν η αιμορραγία, το υποδόριο εμφύσημα, ο πνευμοθώρακας, η διάτρηση του
οισοφάγου ή μεσοθωρακίτιδα, ο τραυματισμός δομών του λάρυγγα και ο μη αερισμός λόγω μη σωστής
τοποθέτησης του σωλήνα.

93

eP65
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΨΙΛΟΚΥΒΙΝΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΙΑΣΜΟΙ (SCOPING
REVIEW)
Νικόλαος Σταθαράκος1, Ελισάβετ Παπαδοπούλου2
Ψυχιατρική Ενηλίκων, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
2
Παθολογική Κλινική, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

1

Σκοπός : Τα ψυχεδελικά πριν την απαγόρευση μέσω Schedule I είχαν απασχολήσει ιδιαίτερα το ερευνητικό
ενδιαφέρον με πληθώρα πολλά υποσχόμενων εφαρμογών κυρίως της υποβοηθούμενης από ψυχεδελικά
ψυχοθεραπείας. Η νομοθεσία για πολλά χρόνια αποτελούσε τροχοπέδη και σημαντικό ανασταλτικό
παράγοντα στην παραγωγή νέων δεδομένων. Από το τη δεκαετία όμως του 2010 έως σήμερα ένα
αναδυόμενο σώμα βιβλιογραφίας έχει δημοσιευθεί οδηγώντας την ψιλοκυβίνη να αποτελεί ένα από τα
breakthrough therapies του FDA για την φαρμακοανθεκτική μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Ωστόσο
όπως διαφαίνεται δεν υπάρχουν στην βιβλιογραφία ολοκληρωμένα πρωτόκολλα. Σκοπός λοιπόν της
ανασκόπησης αυτής αποτελεί η ανάδειξη της πρόσφατης βιβλιογραφίας και η πιθανή εφαρμογή της
ψιλοκυβίνης στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης από ψυχεδελικά ψυχοθεραπείας στην ψυχιατρική.

Υλικό - Μέθοδοι: Διενεργήθηκε έρευνα σε δημόσιες βάσεις PubMed, Google Scholar, Scopus αναζητώντας
όρους “psilocybin”, “psilocybin-assisted psychotherapy” σε συνδυασμό με το boolean “AND” με τους όρους
“substance use disorders”, “major depressive disorder”, “Treatment-resistant MDD” , “Depression”, “Anxiety”,
“Obsessive Compulsive Disorder”
Αποτελέσματα: Από το σύνολο της νεώτερης βιβλιογραφίας που αναλύθηκε αναφορικά με την ψιλοκυβίνη
επιλέχθηκαν 15 μελέτες οι οποίες αναδεικνύουν αφενός τον πολλά υποσχόμενο χαρακτήρα και τις
εφαρμογές της ψιλοκυβίνης στην ψυχιατρική έρευνα, αφετέρου όμως καθιστούν εμφανείς τις ελλείψεις σε
ότι αφορά τόσο την έρευνα για την ουσία αυτή καθεαυτή (και τις ψυχεδελικές ουσίες γενικότερα), όσο και
τα πρωτόκολλα για την ασφαλή και αποτελεσματική της χρήση κυρίως στην ψυχιατρική.
Συμπεράσματα: Η ψιλοκυβίνη αποτελεί όπως φαίνεται από τα υπάρχοντα δεδομένα μια πολλα υποσχόμενη
ουσία για μια πληθώρα ψυχιατρικών διαταραχων, με τις έρευνες να εστιάζουν προς το παρόν κυρίως στην
φαρμακοανθεκτική μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Ωστόσο η υπάρχουσα νομοθεσία γύρω από την
ψιλοκυβίνη αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα προκειμένου να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες και να
δημιουργηθούν επιστημονικώς ορθά πρωτόκολλα ώστει να οδηγηθεί η επιστημονική κοινότητα σε σαφή
αποτελέσματα, που θα αξιοποιηθούν αναλόγως.
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ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΛΙΠΩΜΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Σταύρος Νικητόπουλος, Αναστασία Οικονόμου, Μεθόδιος Σταυριδόπουλος,
Γεωργία Παπαχρήστου, Αικατερίνη Σούρλα, Γεωργία Τσιούμα
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
Σκοπός: Τα λιπώματα είναι αργά αναπτυσσόμενοι καλοήθεις όγκοι προερχόμενοι από τον λιπώδη ιστό.
Ωστόσο η εντόπισή τους στον τράχηλο είναι σχετικά σπάνια και αποτελούν μόλις το 13% των περιπτώσεων. Συνήθως είναι ασυμπτωματικά αλλά μπορεί να εκδηλωθούν συμπτώματα ως αποτέλεσμα πιεστικών
φαινομένων σε αγγεία, νεύρα καθώς και στον ανώτερο αεραγωγό. Τα λιπώματα διαμέτρου άνω των 10
εκατοστών χαρακτηρίζονται γιγαντιαία. Η αντιμετώπιση τους είναι χειρουργική αφαίρεση με διαφύλαξη
των ανατομικών δομών που το πλαισιώνουν. Ακολουθεί παρουσίαση περιστατικού ασθενούς με γιγαντιαίο
λίπωμα στην πλάγια και οπίσθια τραχηλική χώρα.
Υλικό – Μέθοδοι: Άνδρας 52 ετών προσήλθε στα ΤΕΙ ΩΡΛ λόγω ευμεγέθους, ανώδυνου και ευπίεστου μορφώματος στη δεξιά πλάγια τραχηλική χώρα, συμβατό κλινικά με λίπωμα. Κατά την ενδοσκόπηση και τον
έλεγχο των εγκεφαλικών συζυγιών δε προέκυψαν παθολογικά ευρήματα. Διενεργήθηκε απεικονιστικός
έλεγχος προς επιβεβαίωση της διάγνωσης και ελέγχου της σχέσης του μορφώματος με παρακείμενες δομές (αγγειονευρώδες δεμάτιο, αυχενικό και βραχιόνιο πλέγμα και μυϊκές ομάδες του τραχήλου).
Αποτελέσματα: Υπό γενική αναισθησία πραγματοποιήθηκε αφαίρεση του μορφώματος με εξωκαψική
παρασκευή. Παρά το γεγονός ότι το λίπωμα αποκολλούνταν εύκολα από τις παρακείμενες δομές, το μεγάλο
του μέγεθος κατέστησε την παρασκευή του εργώδη. Ωστόσο, αναγνωρίστηκαν και διαφυλάχτηκαν: το
παραπληρωματικό νεύρο, κλάδοι του αυχενικού και του βραχιονίου πλέγματος και το αγγειονευρώδες
δεμάτιο.
Συμπεράσματα: Τα λιπώματα στον τράχηλο, αν και καλοήθεις όγκοι με αργή ανάπτυξη, οφείλουν να
αφαιρούνται νωρίς, ιδιαίτερα όταν εντοπίζονται παρακείμενα σε σημαντικές ανατομικές δομές. Παρότι
ασυμπτωματικά σε μικρό μέγεθος, μπορεί να οδηγήσουν σε εμπιεστικά φαινόμενα όταν η εξάπλωσή τους
είναι εκτεταμένη. Τότε η χειρουργική αντιμετώπισή τους καθίσταται επίπονη και ο κίνδυνος για επιπλοκές
μεγαλύτερος.
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ΛΙΑΝ ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ
Δαμασκηνή Πολυχρόνη, Ιωάννης Στεφανίδης, Ευστράτιος Κούσκος
Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», Μυτιλήνη
Σκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέροντος κλινικού περιστατικού και της θεραπευτικής του αντιμετώπισης.
Αφορά την κλινική εικόνα και τη χειρουργική αποκατάσταση παραμελημένης μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης.
Υλικό και Μέθοδοι: Υπέρβαρος άρρεν ασθενής 64 ετών, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών
με κλινική εικόνα περισφιγμένης, λίαν ευμεγέθους μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης. Από το ατομικό
του ιστορικό ο ασθενής ανέφερε λεύκη και αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή, ενώ προ πενταετίας
είχε υποβληθεί σε αποκατάσταση ομφαλοκήλης. Κατά τη κλινική εξέταση, ανευρέθηκε χάσμα του
κοιλιακού τοιχώματος, διαστάσεων 15χ20εκ περίπου. Στο δέρμα πέριξ του ελλείματος εντοπίστηκαν
πολλαπλές ελκωτικές βλάβες, συνοδευόμενες από δύσοσμες εκκρίσεις. Από τα αντικειμενικά ευρήματα,
ο ασθενής ήταν νορμοθερμικός, αιμοδυναμικά φυσιολογικός, με απουσία αξιόλογων παθολογικών
τιμών δεικτών φλεγμονή και φυσιολογική ηπατική και νεφρική λειτουργία. Διενεργήθηκε τελικώς
αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας, όπου αναδείχθηκε ποσότητα ελεύθερου υγρού στην
ενδοπεριτοναϊκή κοιλότητα καθώς και παρουσία κοιλιοκήλης με περιεχόμενο λεπτού και παχέος εντέρου.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής υποβλήθηκε σε επείγουσα ερευνητική λαπαροτομία. Διεγχειρητικά δεν
ανευρέθηκε εικόνα ισχαιμίας λεπτού-παχέος εντέρου εντός του κηλικού σάκου. Διενεργήθηκε ανάταξη
του περιεχομένου του κηλικού σάκου στην περιτοναϊκή κοιλότητα και αποκατάσταση με χρήση
ενδοπεριτοναϊκού πλέγματος διπλής όψεως. Ανεπίπλεκτη μετεγχειρητική πορεία του ασθενή. Έλαβε
εξιτήριο την 6η μετεγχειρητική ημέρα, σε καλή γενική κατάσταση.
Συμπεράσματα: Μεγάλων διαστάσεων μετεγχειρητικές κήλες σχηματίζονται όταν το περιεχόμενο της
κοιλίας μετακινείται διαμέσου του ευμεγέθους κηλικού χάσματος, δημιουργώντας προοδευτική απώλεια
της φυσικής ακαμψίας του κοιλιακού τοιχώματος, αλλά και μετακίνηση του μυοαπονευρωτικού πετάλου.
Κατά τη χειρουργική αποκατάσταση, η επιστροφή των σπλάγχνων εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας,
δύναται να προκαλέσει άμεσα αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση, και μετέπειτα να οδηγήσει σε σύνδρομο
κοιλιακού διαμερίσματος, αλλά και σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Η ευμεγέθης μετεγχειρητική
κοιλιοκήλη αποτελεί μία ιδιαίτερη πρόκληση για τον χειρουργό, από τεχνική άποψη.
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ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΑΠΟ ΝΥΣΣΟΝ ΟΡΓΑΝΟ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Σταύρος Νικητόπουλος1, Γεωργία Παπαχρήστου1, Αναστασία Οικονόμου1,
Μεθόδιος Σταυριδόπουλος1, Γεωργία Τσιούμα1, Λουκάς Μεγαγιάννης2,
Αικατερίνη Κιουτσούκη1
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
2
Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος

1

Σκοπός: Τα διατιτραίνοντα τραύματα του τραχήλου αποτελούν επείγουσα κατάσταση και μπορεί να
αποβούν μοιραία για τη ζωή του ασθενούς. Η παρουσία του ανώτερου αεραγωγού, του οισοφάγου και
των μεγάλων αγγείων στον τράχηλο, καθώς και η στενή ανατομική σχέση μεταξύ τους, απαιτεί το γρήγορο
εντοπισμό των δομών που προσβλήθηκαν από τον τραυματισμό, με τα σωστά διαγνωστικά μέσα, όπως
και την ορθή χειρουργική αντιμετώπιση των βλαβών. Ακολουθεί η παρουσίαση ενός περιστατικού με
πολλαπλά τραύματα στον τράχηλο από νύσσον όργανο.
Υλικό- Μέθοδοι: Άνδρας 53 ετών προσκομίσθηκε στο τμήμα επειγόντων φέροντας εννέα θλαστικά
τραύματα πρόσθιας τραχηλικής χώρας από νύσσον όργανο, διαμέτρου μικρότερης 1cm, στα πλαίσια
εκούσιου αυτοτραυματισμού. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε διαφυγή αέρα εκ των τραυμάτων
στην εισπνοή και την εκπνοή. Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία τραχήλου, η οποία ανέδειξε υποδόριο
εμφύσημα και ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο για διασφάλιση του αεραγωγού και διερεύνηση των
τραυμάτων.
Αποτελέσματα: Μετά από στοματοτραχειακή διασωλήνωση πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των
τραυμάτων του τραχήλου. Τα οκτώ τραύματα αφορούσαν στο δέρμα, το υποδόριο και το μυώδες πλάτυσμα
και συρράφτηκαν κατά στρώματα. Το βαθύτερο εξ αυτών διασπούσε έκκεντρα την κρικοθυρεοειδική
μεμβράνη και ήταν υπεύθυνο για το υποδόριο εμφύσημα. Πραγματοποιήθηκε επέκταση του τραύματος
και διενεργήθηκε κρικοθυρεοτομή δια μέσω αυτού. Ο ασθενής ανένηψε ευχερώς και μεταφέρθηκε στο
τμήμα. Τέσσερις ημέρες αργότερα αφαιρέθηκε ο τραχειοσωλήνας και πραγματοποιήθηκε σύγκλειση της
κρικοθυρεοτομής κατά δεύτερο σκοπό.
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση ασθενών με διατιτραίνοντα τραύματα τραχήλου βασίζεται στη προσέγγιση
ABCDE του ATLS. Πρώτο μέλημα αποτελεί η διασφάλιση του αεραγωγού και η χειρουργική διερεύνηση
των τραυμάτων επί ενδείξεων. Έπειτα απαιτείται ο εντοπισμός και η διαχείριση πιθανής αιμορραγίας
επιλέγοντας το κατάλληλο απεικονιστικό μέσο με την ταυτόχρονη αιμοδυναμική σταθεροποίηση του
ασθενούς. Παράλληλα πρέπει να αποκλειστεί βλάβη του οισοφάγου και του φάρυγγα και αν υπάρχει να
αντιμετωπιστεί κατάλληλα.
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ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΠΛΑΚΩΔΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Δαμασκηνή Πολυχρόνη, Ιωάννης Στεφανίδης, Ευστράτιος Κούσκος
Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», Μυτιλήνη
Σκοπός: Οι προδιαθεσικοί παράγοντες εκδήλωσης πλακώδους νεοπλάσματος δέρματος περιλαμβάνουν:
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (και ιδιαίτερα στην UVB), ευαίσθητος τύπος δέρματος (ανοικτόχρωμο
δέρμα), ανοσοκαταστολή, περιβαλλοντικοί παράγοντες (έκθεση σε καρκινογόνα όπως το αρσενικό,
οργανικούς υδρογονάνθρακες, ιονίζουσα ακτινοβολία, καπνός τσιγάρου) καθώς και υποκείμενες γενετικές
διαταραχές. Η πλειοψηφία των ασθενών εκδηλώνουν τη νόσο σε περιοχές του δέρματος εκτεθειμένες στον
ήλιο (κεφαλή, τράχηλος). Η αθροιστική δράση της ηλιακής ακτινοβολίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
εκδήλωση του πλακώδους νεοπλάσματος, σε αντίθεση με το μελάνωμα και το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
όπου διαδραματίζει ρόλο η έντονη και διαλείπουσα έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Ανοσοκατεσταλμένοι
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση οργάνων παρουσιάζουν 65 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα
εκδήλωσης πλακώδους νεοπλάσματος συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό.
Υλικό – Μέθοδοι: Θήλυ ασθενής 84 ετών, με ατομικό αναμνηστικό ανοϊκής συνδρομής, χρόνιας
μυελογενούς λευχαιμίας και επαγγελματικής έκθεσης στον ήλιο επί αρκετές δεκαετίες, προσήλθε στα
τακτικά εξωτερικά ιατρεία, λόγω ευμεγέθους εξεργασίας στο δεξιό έξω ους. Υποβλήθηκε σε διαγνωστική
βιοψία της εξεργασίας, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία διηθητικού πλακώδους καρκινώματος δέρματος.
Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία κεφαλής, τραχήλου και θώρακα προκειμένου να διαπιστωθούν τα
όρια διήθησης του κακοήθους νεοπλάσματος, αλλά και να αποκλειστεί ενδεχόμενη μεταστατική νόσος.
Ζητήθηκε συμβουλευτική γνώμη και από το ωτορινολαρυγγολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας.
Αποτελέσματα: Η αξονική τομογραφία ανέδειξε την παρουσία απομακρυσμένων μεταστατικών εστιών
σε λεμφαδένες τραχήλου αλλά και στο θώρακα. Λόγω προχωρημένη νόσου αλλά και τοπικά εκτεταμένης
βλάβης, αποφασίστηκε να παραπεμφθεί για περαιτέρω αντιμετώπιση σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
Συμπεράσματα: Τα πλακώδη νεοπλάσματα δέρματος αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά στη συντριπτική
τους πλειοψηφία με τοπική εκτομή. Υποτροπή νόσου σχετίζεται με το μέγεθος του όγκου, το βαθμό
διαφοροποίησης του νεοπλάσματος, το βάθος της διήθησης, τη περινευρική διήθηση, την ανοσοεπάρκεια
του ασθενούς καθώς και την ανατομική εντόπιση του νεοπλάσματος. Η τοπική υποτροπή σχετίζεται με
αυξημένο κίνδυνο για περιοχικές και απομακρυσμένες μεταστάσεις.
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ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΑΡΕΙΑΣ
Δαμασκηνή Πολυχρόνη, Ιωάννης Στεφανίδης, Ευστράτιος Κούσκος
Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», Μυτιλήνη
Σκοπός: Το βασικοκυτταρικό νεόπλασμα του δέρματος αποτελεί το συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα μετά
το μελάνωμα. Εντοπίζεται συχνότερα σε περιοχές του σώματος που είναι άμεσα εκτεθειμένες στην ηλιακή
ακτινοβολία (UV), όπως είναι η κεφαλή και ο τράχηλος. Το βασικοκυτταρικό νεόπλασμα χαρακτηρίζεται
από βραδύ ρυθμό εξέλιξης συγκριτικά με το πλακώδες νεόπλασμα, συμβάλλοντας συχνά δυσμενώς στην
καθυστερημένη διάγνωση της νόσου. Η νόσος παρουσιάζει περιοχική εξέλιξη. Σπανίως εμφανίζονται
μεταστατικές εστίες.
Υλικό – Μέθοδοι: Θήλυ ασθενής 87 ετών, με ατομικό ιστορικό ανοϊκής συνδρομής και σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2, προσήλθε στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του χειρουργικού τμήματος λόγω ευμεγέθης εξελκωμένης
μάζας στην περιοχή της δεξιάς παρειάς. Αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο μόρφωμα παρουσιάστηκε αρχικά
προ 7ετίας και παρουσίαζε προοδευτική αύξηση σε μέγεθος, αλλά και διάβρωση του δέρματος. Υποβλήθηκε
σε διαγνωστική βιοψία και αποστολή δείγματος για παθολογοανατομική εξέταση. Διενεργήθηκε αξονική
τομογραφία προσωπικού κρανίου, τραχήλου και θώρακα, προκειμένου να εντοπιστούν τα ακριβή όρια της
βλάβης καθώς και να αποκλειστεί ενδεχόμενη μεταστατική νόσος.
Αποτελέσματα: Το παθολογοανατομικό αποτέλεσμα της διαγνωστικής βιοψίας αφορούσε διηθητικό
βασικοκυτταρικό νεόπλασμα. Η αξονική τομογραφία δεν ανέδειξε παρουσία μεταστατικής νόσου στους
τραχηλικούς λεμφαδένες και στο θώρακα, αλλά η διάβρωση περιλάμβανε τα οστά του προσωπικού
κρανίου. Αποφασίστηκε τελικώς να παραπεμφθεί για περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση σε τριτοβάθμιο
νοσοκομείο που διαθέτει τμήμα πλαστικής χειρουργικής και χειρουργικής ογκολογίας.
Συμπεράσματα: Μεταστάσεις παρατηρούνται σπανίως στο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα δέρματος
(ποσοστό < 0.55%). Σχετίζονται με την προχωρημένη ηλικία του ασθενή και με την παρουσία μεγάλων και
παραμελημένων όγκων. Μεταστατικές εστίες εντοπίζονται συχνότερα στους λεμφαδένες, τους πνεύμονες,
τα οστά και το δέρμα. Ο μέσος χρόνος επιβίωσης των ασθενών που εκδηλώνουν μεταστατική νόσο είναι
λιγότερος από 1 έτος.
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON WILLEBRAND,
CAPLACIZUMAB, ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ
Κυράννα Λαφάρα, Κωνσταντίνα Τσιώνη, Αικατερίνη Μπαρμπούτη, Θεοδώρα Δήμου,
Ευδοκία Μανδαλά
Δ΄ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η επίκτητη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (aTTP) είναι μια ανόσου τύπου ανεπάρκεια
της ADAMTS-13 με μικροαγγειακές θρομβώσεις λόγω συγκολλήσεων παράγοντα vonWillebrand (vWF) αιμοπεταλίων, που οδηγεί σε ισχαιμία και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η τρέχουσα θεραπεία περιλαμβάνει
πλασμαφαίρεση (PEX) και ανοσοκατασταλτικά. Το Caplacizumab, ένα νέο νανοσωματίδο έναντι του παράγοντα vWF έχει λάβει πρόσφατα έγκριση για τη θεραπεία της aTTP����������������������������������
��������������������������������������
. Περιγράφεται η χορήγηση Caplaci��������
zumab (Cablivi®) σε ασθενή με aTTP και σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις.
Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής, 31 ετών προσήλθε λόγω κόπωσης, πετεχειών, εξανθήματος, αιμωδιών κάτω άκρων και διαταραχής επιπέδου συνείδησης. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε αναιμία (Hb:5,5g/
dl), θρομβοπενία (PLTs:14x103/μl), LDH:849U/L, δικτυοερυθροκύτταρα: 8,13%, TBil:2,2mg/dl, dBil:0,2mg/
dl, άμεση-Coombs:αρνητική, D-Dimers:3450ng/ml. Δοκιμασίες πήξης, ηπατική και νεφρική λειτουργία
φυσιολογικά. Επίχρισμα περιφερικού αίματος:8%σχιστοκύτταρα, μικροσφαιροκύτταρα, όλα συμβατά με
Μικροαγγειοπαθητική Αιμολυτική Αναιμία(MAA). Καρκινικοί δείκτες, ανοσολογικός και ιολογικός έλεγχος, αρνητικά. Αξονική τομογραφία (���������������������������������������������������������������
CT�������������������������������������������������������������
) εγκεφάλου, θώρακα και κοιλίας, φυσιολογικές. Δείγματα αίματος που ελήφθησαν κατά την εισαγωγή στάλθηκαν για προσδιορισμό ADAMTS-13, καθώς υπήρχε υποψία
για a���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
ΤΤΡ. French����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
score����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
:2 και����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
Plasmic��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
score��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
:7. Επείγουσα έναρξη ΡΕΧ και ανοσοκαταστολής με κορτικοστεροειδή. Μετά την πρώτη PEX, εμφάνισε επιληπτικές κρίσεις, που εξελίχθηκαν σε Status Epilepticus.
Με 4/15 κλίμακα Γλασκώβης, διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ για 6 ημέρες, έκανε καθημερινά
PEX, έλαβε ανοσοκαταστολή με κορτικοστεροειδή, Rituximab και αντιεπιληπτική θεραπεία. Τέσσερις
ημέρες μετά την εισαγωγή, τα επίπεδα ADAMTS-13 ήταν διαθέσιμα:<1%. Νέα CT εγκεφάλου απεικόνισε
ισχαιμικό έμφρακτο αριστεράς έσω κάψας. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου απεικόνισε τρία σημεία
γλοίωσης, χωρίς κλινική σημασία. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα έδειξε γενικευμένες επιληπτόμορφες
ανωμαλίες. Πρόσφατα, το Caplacizumab έλαβε έγκριση του EMA για τη θεραπεία οξέος επεισοδίου aTTP
μαζί με PEX και ανοσοκαταστολή. Αποφασίστηκε η χορήγηση Caplacizumab, σύμφωνα με το προτεινόμενο
πρωτόκολλο, καθώς ο ασθενής μας είχε σοβαρή προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Ο
�������
ασθενής εμφάνισε γρήγορη κλινική και εργαστηριακή αποκατάσταση. Η ADAMTS-13, 15 ημέρες, 1 μήνα και ένα
έτος μετά τη χορήγηση Caplacizumab ήταν 13%, 80% και 72%, αντίστοιχα. Σήμερα, είναι ασυμπτωματικός,
ζει φυσιολογική ζωή και οι εργαστηριακές του εξετάσεις που γίνονται κάθε τρεις μήνες είναι φυσιολογικές.
Συμπέρασμα: Η θεραπεία για τον ασθενή ήταν ασφαλής και αποτελεσματική. Δεν εμφάνισε αιμορραγικό
ή θρομβοεμβολικό επεισόδιο. Στο μέλλον, το Caplacizumab είναι πιθανό να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την aTTP, είτε σε συνδυασμό με τις συνήθεις θεραπευτικές επιλογές, είτε με νέους συνδυασμούς
με ή ακόμα και χωρίς PEX.
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ΤΟ Β-ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ (BNP) ΩΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Κωνσταντίνα Τσιώνη1, Ευτυχία Νικολακοπούλου1, Κυράννα Λαφάρα1, Θεοδώρα Δήμου1,
Κρυσταλλία Κύρκα1, Σταυρούλα Σουϊλεμέζη2, Ευδοκία Μανδαλά1
1

Δ΄ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Σκοπός: Η νόσος COVID-19 προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2. Επηρεάζει κυρίως, ενήλικες και εμφανίζει μεγάλη κλινική ετερογένεια. Το 40% των ενηλίκων είναι ασυμπτωματικοί, ενώ ορισμένοι εμφανίζουν
πνευμονία που μπορεί να επιπλακεί με Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας(ARDS). Τα παιδιά
αντιπροσωπεύουν περίπου, το 19% των κρουσμάτων COVID-19. Είναι συνήθως, ασυμπτωματικά ή έχουν
ήπια νόσο και είναι λιγότερο πιθανό να νοσήσουν βαριά και να νοσηλευτούν, σε σύγκριση με τους ενήλικες. Ωστόσο, αναφέρεται σοβαρή νόσος και αιφνίδιος θάνατος. Σοβαρή επιπλοκή στα παιδιά είναι το
πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο(MIS-C). Τα παιδιά με MIS-C έχουν πυρετό, πολυσυστηματικές
και καρδιαγγειακές εκδηλώσεις και 50-80% χρειάζεται νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας(ΜΕΘ).
Πρόσφατες μελέτες ανέφεραν αυξημένη CRP, τροπονίνη και μειωμένα αιμοπετάλια και λεμφοκύτταρα.
Το Β-νατριουρητικό πεπτίδιο(BNP) είναι ένας βιοδείκτης για τη διάγνωση και θεραπεία της καρδιακής
ανεπάρκειας και για την πρόγνωση του ARDS.�����������������������������������������������������������
Σήμερα, μελετάται ο ρόλος του στο MIS-C. Σκοπός, ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των επιπέδων BNP σε παιδιά με COVID-19 και σε παιδιά με MIS-C. Να αξιολογηθεί
η πιθανότητα το BNP να διακρίνει παιδιά με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης MIS-C.
Υλικό - Μέθοδος: 41 παιδιά προσήλθαν σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας, μεταξύ 1/2/202030/6/2022. Όλα τα παιδιά νοσηλεύτηκαν και διαγνώστηκαν με νόσο COVID-19, επιβεβαιωμένη με RT-PCR,
ορισμένα είχαν θετικά αντισώματα SARS-CoV-2, κατά την εισαγωγή. Η διάμεση ηλικία τους ήταν 9 έτη(3
μήνες-15 έτη) και 25(60,98%) ήταν αγόρια. 17(41,56%) από αυτά διαγνώστηκαν με MIS-C, σύμφωνα με τα
τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια. Το BNP προσδιορίστηκε στο UniCell DXI800 Access Immunoassay System
(μέθοδος: ενισχυμένη χημειοφωταύγεια). Η δοκιμασία Mood΄s median συνέκρινε τα επίπεδα BNP μεταξύ
παιδιών με νόσο COVID-19 και παιδιών με MIS-C.
Αποτελέσματα: Η διάμεση τιμή BNP για τα 24 παιδιά με νόσο COVID-19 ήταν 30(8-187)pg/ml. Τα 17 παιδιά
με MIS-C είχαν διάμεση τιμή BNP 216(55-4161)pg/ml. Τα επίπεδα BNP κατά την εισαγωγή ήταν στατιστικώς
σημαντικά υψηλότερα στα παιδιά με MIS-C, σε σύγκριση με τα παιδιά με νόσο COVID-19(p<0,05).
Συμπεράσματα: Το MIS���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������������������������������
C�������������������������������������������������������������������������������
είναι μια απειλητική για τη ζωή επιπλοκή του COVID����������������������������
���������������������������������
-19 στα παιδιά. Κύριες εκδηλώσεις είναι οι καρδιαγγειακές επιπλοκές, με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα BNP. Η στενή κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση των βαρέως πασχόντων παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού
των επιπέδων BNP είναι απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του MIS-C.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
ΟΜΙΚΡΟΝ
Κωνσταντίνα Τσιώνη1, Ευτυχία Νικολακοπούλου1, Κυράννα Λαφάρα1, Κρυσταλλία Κύρκα1,
Θεοδώρα Δήμου1, Άννα Πάτρη2, Ευδοκία Μανδαλά1
1

Δ΄ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Σκοπός: Η μετάλλαξη Όμικρον εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 9/11/2021 στη Νότια Αφρική και
κηρύχθηκε μετάλλαξη ανησυχίας(VOC) στις 26/11/2021 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας(ΠΟΥ). Είναι
μολυσματική παρά τον εμβολιασμό και πιο μεταδοτική. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι προκαλεί ήπια
νόσο και οι ασθενείς έχουν μικρότερη πιθανότητα να νοσηλευτούν. Όσον αφορά στους νοσηλευόμενους
ασθενείς, δεν εμφανίζουν βαριά πνευμονία και υπερφλεγμονώδες σύνδρομο, τόσο συχνά όσο στα
προηγούμενα κύματα της πανδημίας. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων δεικτών
φλεγμονής, διαφέρουν. Η μελέτη τους είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Σκοπός, η σύγκριση δεικτών
φλεγμονής: φερριτίνη, προκαλσιτονίνη(PCT), ινωδογόνο, μεταξύ των κυμάτων Δέλτα και Όμικρον της
πανδημίας σε νοσηλευόμενους COVID-19 ασθενείς.
Μέθοδος:414 ασθενείς με νόσο COVID-19, επιβεβαιωμένη με RT-PCR, 213(51,45%) άνδρες, διάμεση ηλικία 68(17-98)έτη εισήχθησαν σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, 240(57,97%) εντός του κύματος της μετάλλαξης
Δέλτα και 174(42,03%) εντός του κύματος της μετάλλαξης Όμικρον. Η PCT προσδιορίστηκε κατά την εισαγωγή ή εντός 48 ωρών από την εισαγωγή, για να αποκλειστούν ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Ασθενείς
με νεφρική και/ή καρδιακή ανεπάρκεια αποκλείστηκαν. Φερριτίνη και PCT προσδιορίστηκαν στο UniCell
DXI800 Access Immunoassay System (ενισχυμένη χημειοφωταύγεια). Το ινωδογόνο προσδιορίστηκε
στο BCS®XP Siemens με τροποποιημένη μέθοδο Clauss. Με τη δοκιμασία Mood’s median συγκρίθηκαν
αποτελέσματα μεταξύ των κυμάτων Δέλτα και Όμικρον.
Αποτελέσματα:Η φερριτίνη προσδιορίστηκε σε 95 ασθενείς, 66 εντός κύματος Δέλτα, διάμεση τιμή
540,4(31,4-5558)ng/ml και 29 εντός Όμικρον, διάμεση τιμή 166,7(28-4457)ng/ml. Η PCT προσδιορίστηκε
σε 193 ασθενείς, 124 εντός κύματος Δέλτα, διάμεση τιμή 0,1(0,01-34,1)ng/ml και 69 εντός Όμικρον, διάμεση τιμή 0,07(0,02-5,7)ng/ml. Το ινωδογόνο προσδιορίστηκε σε 404 ασθενείς, 237 εντός κύματος Δέλτα,
διάμεση τιμή 548,3(42,3-1560)mg/dl και 167 εντός Όμικρον, διάμεση τιμή 437,3(20-1042,5)mg/dl. Τα επίπεδα φερριτίνης, PCT, ινωδογόνου κατά την εισαγωγή ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα, όσον αφορά
στους ασθενείς που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του πανδημικού κύματος Όμικρον, σε σύγκριση με τους
ασθενείς που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του πανδημικού κύματος Δέλτα (p<0,05).
Συμπεράσματα:Η μετάλλαξη Όμικρον είναι πιο μεταδοτική παρά τον εμβολιασμό. Ωστόσο, προκαλεί ήπια
νόσο. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις εργαστηριακές εξετάσεις. Οι ασθενείς με την μετάλλαξη Όμικρον έχουν
χαμηλότερους δείκτες φλεγμονής, όπως η φερριτίνη, η προκαλσιτονίνη και το ινωδογόνο. Ο εμβολιασμός
είναι επίσης, πιθανό να μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης σοβαρής νόσου. Ωστόσο, τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα παραμένουν πιο ευάλωτα.
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