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ΑΑ01  ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΜΠΥΡΕΤΟΥ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΜΟΖΥΓΟ 
Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

Ζήσης Χρήστος1,2, Παπανώτα Αριστέα-Μαρία2, Μαρίτσα Δήμητρα2, Μαλακούδη Φωτεινή2, Γατσά 
Ελένη3, Μυλωνάς Στέφανος2

1 Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
2 Β΄ Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
3 Αιματολογικό Ιατρείο Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Εισαγωγή: Η τοξοπλάσμωση αποτελεί συστηματική παρασιτική ασθένεια που προκαλείται από το πρωτόζωο Toxoplasma-
gondii. Η μόλυνση γίνεται με την κοπρανοστοματική οδό.
Η επίκτητη τοξοπλάσμωση είναι:
• συνήθως ασυμπτωματική (οροθετικοί→20-80% του γενικού πληθυσμού)
• σπάνια συμπτωματική (κακουχία, μυαλγίες, κυνάγχη, πυρετός, εξάνθημα, λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία).
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού συμπτωματικής οξείας τοξοπλάσμωσης σε ασθενή με ομόζυγο β-θαλασσαιμία.
Υλικό-Μέθοδος: Άνδρας 45ετών, πολυμεταγγιζόμενος με ομόζυγο β-θαλασσαιμία και ιστορικό σπληνομεγαλίας, 
παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής, πνευμονικής υπέρτασης και υποθυρεοειδισμού από αμιωδαρόνη, εμφάνιζε 
υποτροπιάζον, παρατεινόμενο εμπύρετο με συνοδά συμπτώματα μυαλγίες-αρθραλγίες και αδυναμία από 2μήνου. 
Αρχικά, ο πυρετός αποδόθηκε σε ουρολοίμωξη (θετική καλλιέργεια ούρων για κολοβακτηρίδιο). Χορηγήθηκε αμοξυκιλλίνη/
κλαβουλανικό. Στη συνέχεια, εμφάνισε  τραχηλική  λεμφαδενοπάθεια. Ο έλεγχος θυρεοειδούς, ASTO και Mantoux ήταν 
αρνητικός και τα αντισώματα για CMV/EBV ενδεικτικά παλαιάς  λοίμωξης. Χορηγήθηκε κλαριθρομυκίνη χωρίς ανταπόκριση. 
Έγινε εισαγωγή στη Β’ Παθολογική Γ.Ν.Τρικάλων όπου διαπιστώθηκε σε απεικονιστικό έλεγχο μασχαλιαία και μεσοθωρακική 
λεμφαδενοπάθεια και σε αιματολογικό έλεγχο αυξημένη CRP και πολυκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία.
Ο υπόλοιπος έλεγχος:
•  anti-HBV/anti-HCV/HIV-test/Quantiferon/anti-Leismania/Widal/Wright/anti-Βrucella/VDRL/συμπλήρωμα/ANA/

anti-ΕΝΑ/anti-ds-DNA/p-c-ANCA/SACE/ανοσοκαθήλωση ορού-ούρων/Ca-δείκτες
• οστεομυελική βιοψία
• διοισοφάγειο/διαθωρακικό-ECHOκαρδιάς ήταν αρνητικός. 
Η υποψία τοξοπλάσμωσης τέθηκε μετά από μαρτυρία ότι σίτιζε περιστασιακά μη-οικόσιτες γάτες. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε 
με την ανεύρεση υψηλών τίτλων  IgM και IgG αντισωμάτων για τοξόπλασμα, την ορομετατροπή και τον τετραπλασιασμό 
τους εντός μηνός.
Εξαιτίας του παρατεινόμενου κλινικού συνδρόμου αποφασίστηκε χορήγηση κλινδαμυκίνης για 15ημέρες. Νέα υποτροπή 
επέβαλε συνέχιση για άλλες 15ημέρες . Ο ασθενής τελικά παρέμεινε απύρετος και ασυμπτωματικός με πλήρη υποστροφή 
λεμφαδένων. (Δε χορηγήθηκε  πυριμεθαμίνη-σουλφαδιαζίνη για το κίνδυνο επιδείνωσης της αναιμίας.)
Συμπεράσματα: Ο ιατρός συχνά καλείται να παίξει ρόλο ερευνητή για τη συλλογή πληροφοριών  που θα οδηγήσουν στη 
διάγνωση.
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ΑΑ02  ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΣΠΛΑΧΝΙΚΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ 
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ 

Καραμανάκος Αναστάσιος, Κορακιανίτη Ελένη, Μάκου Ιωάννα, Γιαννόπουλος Αθανάσιος, Τσίτου 
Χριστίνα, Άνθης Νικόλαος, Κωστοπούλου Βασιλική, Τζιλιάνος Μιχαήλ, Μπούκας Χρυσόστομος
Α΄ Παθολογική Kλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Εισαγωγή: Η σπλαγχνική λεϊσμανίαση είναι συστηματική ζωονόσος η οποία χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και 
ποικιλομορφία και είναι θανατηφόρος χωρίς θεραπεία. Ιδιαίτερα σε ασθενείς που λαμβάνουν χρόνια ανοσοκατασταλτική 
αγωγή είναι δυνατό να δημιουργηθεί δυσχέρεια στη διάγνωση της νόσου καθότι τα κλινικά και εργαστηριακά σημεία  μπορεί 
να έχουν τροποποιηθεί. 
Σκοπός: Η παρουσίαση μιας περίπτωσης υποτροπιάζουσας σπλαχνικής λεϊσμανίασης με άτυπη κλινική συμπτωματολογία, 
σε ασθενή με ρευματοειδή αρθρίτιδα υπό μεθοτρεξάτη, λεφλουνομίδη και πρεδνιζολόνη, η περιγραφή της διαγνωστικής 
προσέγγισης και της θεραπείας.   
Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής 76 ετών προσήλθε τον Απρίλιο 2016 στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου 
λόγω εμπυρέτου (38οC) με συνοδό παραγωγικό βήχα.  Από το ατομικό αναμνηστικό: ρευματοειδής αρθρίτιδα, αρτηριακή 
υπέρταση, δυσλιπιδαιμία. Κλινική εξέταση: όψη πάσχοντος, αναπνευστικό ψιθύρισμα: λεπτοί τρίζοντες βάσεων, κοιλιά: 
μαλακή ευπίεστη, ανώδυνη χωρίς ηπατοσπληνομεγαλία. Eργαστηριακός έλεγχος: υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία (HCT: 
24,4%), υπεργαμμασφαιριναιμία. H ασθενής υποβλήθηκε σε στερνική παρακέντηση με ευρήματα συμβατά με σπλαχνική 
λεϊσμανίαση, έγινε διακοπή των ανοσοκατασταλτικών και τέθηκε σε ενδοφλέβια χορήγηση λιποσωμιακής αμφοτερικίνης 
Β με την οποία παρουσίασε ύφεση συμπτωμάτων και εικόνα φυσιολογικού μυελού. Μετά την πάροδο διμήνου η ασθενής 
νοσηλεύτηκε με υποτροπή της νόσου για την οποία έλαβε ξανά αμφοτερικίνη με καλή έκβαση. Ωστόσο η ασθενής 
υποτροπίασε και πάλι σε σύντομο χρονικό διάστημα και τέθηκε σε μιλτεφοσίνη 100mg p.os. την οποία λαμβάνει ακόμα τη 
δεδομένη χρονική στιγμή.
Συμπέρασμα: Οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή συχνά παρουσιάζουν άτυπες κλινικές 
εκδηλώσεις από ευκαιριακές λοιμώξεις και ανθεκτικότητα στη θεραπευτική φαρμακευτική αγωγή. Οι ασθενείς αυτοί 
χρήζουν προσεκτικής διαγνωστικής προσέγγισης, τακτικού επανελέγχου και ενδεχομένως επαναπροσδιορισμού της 
ανοσοκατασταλτικής αγωγής για αποφυγή υποτροπών και επιδείνωσης  συμπτωμάτων.      

ΑΑ03  ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΠΤΙΚΟΥ SHOCK 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Καλδής Βασίλειος1, Λαμπρόπουλος Ε. Χρήστος2, Ζαρόκωστας Θεόδωρος1, Έφη Τεγονίκου2

1 Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδος, Άργος
2 Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδος, Άργος

Εισαγωγή: Το σηπτικό shock είναι μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή με υψηλή θνητότητα. 
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού οξείας κοιλίας και σηπτικού shock, που αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. 
Υλικό: Γυναίκα 37 ετών εισήχθη λόγω κοιλιακού άλγους και εμπυρέτου.
Μέθοδος: Η ασθενής προσήλθε με έντονο, σταθερό περιομφαλικό άλγος, εμπύρετο (39oC) με ρίγος και τάση προς 
έμετο, τις τελευταίες 5 ώρες. Κλινικά, η ασθενής ήταν αιμοδυναμικά σταθερή, η κοιλία εμφάνιζε διάχυτη μέτρια σύσπαση 
με αναπηδώσα ευαισθησία δεξιού λαγόνιου βόθρου και παραομφαλικά. Εργαστηριακά, διαπιστώθηκε λευκοκυττάρωση 
(19.500 λευκά, 96.5% ουδετερόφιλα), υπολευκωματιναιμία (3.4gr/dL) και αυξημένη LDH (579U/L). Υπεβλήθη σε CT 
κοιλίας με οίδημα και διάταση ειλεϊκών ελίκων, μεγάλη θολερότητα μεσεντέριου λίπους και μεγάλη ποσότητα ελεύθερου 
υγρού. Εκτιμήθηκε χειρουργικά και εισήχθη στην παθολογική κλινική όπου χορηγήθηκε τριπλή αντιβίωση.
Αποτελέσματα: Λίγες ώρες μετά, η ασθενής εμφάνισε εικόνα κατάρριψης με προλιποθυμικά επεισόδια και υπόταση, 
ανθεκτική στη χορήγηση κρυσταλλοειδών. Αντιμετωπίστηκε, βάσει διεθνών οδηγιών, με χορήγηση αγγειοσυσπαστικών 
ουσιών (νοραδρεναλίνη) και αναβάθμιση της αντιβίωσης (ιμιπενέμη). Η ασθενής ενημερώθηκε για την ανάγκη επείγουσας 
χειρουργικής αντιμετώπισης στην περίπτωση μη ανταπόκρισης τις προσεχείς ώρες, ωστόσο η κλινική εικόνα εμφάνισε 
σταδιακή βελτίωση. Παρά την εργαστηριακή επιδείνωση (44.000 λευκά, 2.9gr/dL λευκωματίνη), η ασθενής παρέμεινε 
απύρετη μετά την 2η ημέρα με υποχώρηση των συμπτωμάτων και έναρξη σίτισης την 5η ημέρα. Την 8η ημέρα η ασθενής 
εξήλθε ελεύθερη συμπτωμάτων. Οι καλλιέργειες αίματος ήταν αρνητικές. Υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία κοιλίας, 
ενδοσκοπικό έλεγχο πεπτικού (ανώτερο, κατώτερο) χωρίς παθολογικά ευρήματα. 
Συμπέρασμα: H έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του σηπτικού shock επιτυγχάνει ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς και 
αποφυγή επιπλοκών ή επώδυνων θεραπευτικών παρεμβάσεων, όπως το χειρουργείο. 
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ΑΑ04  ΣΟΒΑΡΗ ΜΟΡΦΗ ΡΑΒΔΟΜΥΟΛΥΣΗΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΙΟΓΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Παυλάκης Μιχαήλ1, Ρέντζιου Γιάννα1, Λαζαρίδης Δημήτριος1, Δημητριάδη Μαργαρίτα1, Κουρμπάνης 
Βασίλειος1, Σαφλιάνης Ιωάννης1

1 Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», Αθήνα

Εισαγωγή: Οι ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν πλήθος μυϊκών συνδρόμων που κυμαίνονται από απλές μυαλγίες έως 
σοβαρού βαθμού ραβδομυόλυση.
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού με σοβαρή μορφή ραβδομυόλυσης έπειτα από ιογενή λοίμωξη αναπνευστικού. 
Υλικό & Μέθοδοι: Άνδρας 42 ετών, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων λόγω εμπύρετου από τριημέρου με συνοδό 
παραγωγικό βήχα, αίσθημα δύσπνοιας, μυαλγίες, θωρακαλγία. Το ατομικό αναμνηστικό περιλαμβάνει δύο επεισόδια εν τω 
βάθει φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής. Διενεργήθηκε Spiral CT προς αποκλεισμό Πνευμονικής Εμβολής, 
η οποία ανέδειξε πυκνωτική αλλοίωση με αεροβρογχόγραμμα. Από τον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο, ιδιαίτερα υψηλή τιμή 
CPK, τρανσαμινασών και LDH με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Γενική ούρων: παρουσία μυοσφαιρίνης και αιμοσφαιρίνης, 
χωρίς ερυθρά αιμοσφαίρια στην μικροσκοπική εξέταση.
Αποτελέσματα - Πορεία Νόσου: Ο ασθενής παρέμεινε απύρετος καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ελήφθησαν 
καλλιέργειες αίματος, πτυέλων για κοινά μικρόβια, ιολογικός έλεγχος για ECHO, Coxsackie, HSV, EBV, CMV, ηπατίτιδες(B,C), 
HIV και γρίπη τύπου Α και Β, χωρίς ανεύρεση βακτηριακού ή ιογενούς αιτίου. Θυρεοειδικός έλεγχος: φυσιολογικός. Κατά 
τη διάρκεια της νοσηλείας του παρουσίασε σημαντική αύξηση της CPK, έως 99.900 (όριο εργαστηρίου) με παράλληλη 
επιδείνωση της νεφρικής του λειτουργίας καθώς και αυξημένη αλδολάση ορού. Τέθηκε σε εμπειρική αντιβιοτική αγωγή με 
μοξιφλοξασίνη και επιθετική ενδοφλέβια ενυδάτωση. Παρουσίασε σταδιακή πτώση των τιμών της CPK, των τρανσαμινασών 
και της LDH, με βελτίωση της νεφρικής του λειτουργίας. 
Συμπέρασμα: Οι ιογενείς λοιμώξεις συχνά συνοδεύονται από διαφόρους τύπους μυϊκής βλάβης. Ενίοτε, μπορεί να 
συνυπάρχει σοβαρού βαθμού ραβδομυόλυση με υψηλές τιμές CPK και συνοδό επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας, κάτι που 
δε θα πρέπει να ξεχνάμε στην καθημερινή κλινική πράξη.
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ΑΑ05 ΗΠΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΠΥΡΕΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Δ. Στογιάννου 1, Γ. Καϊάφα1, Χ. Σαββόπουλος1, Α. Πρωτοπαπάς1, Σ. Φοινίτσης2, Α.Ι. Χατζητόλιος1

1 Α΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2  Ακτινολογικό Εργαστήριο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», 

Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή: Τα ηπατικά αποστήματα αποτελούν συνήθη αιτία πυρετού αγνώστου αιτιολογίας. Ιδιαίτερη δυσκολία στη 
διαφορική διάγνωση προκύπτει με τις επιμολυνθείσες κύστεις, και ειδικά τις επιμολυνθείσες πολύχωρες εχινοκόκκους 
κύστεις, σε ασθενείς με ιστορικό ύποπτο για εχινοκοκκίαση.  
Κλινική Περίπτωση: Ασθενής 49 ετών, κτηνοτρόφος, παραπέμφθηκε από επαρχιακό νοσοκομείο λόγω παρατεινόμενου 
εμπυρέτου από δύο εβδομάδων και πολλαπλών εστιών ήπατος, που ανευρέθησαν σε πρώτο απεικονιστικό έλεγχο με 
υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία κοιλίας. Ο ασθενής κατά τη νοσηλεία του στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ παρουσίασε σηπτικό πυρετό, ίκτερο, αναιμία χρονίας νόσου (Hb: 9.9 g/dl, MCV: 84.4 fL, MCH: 
29.7 pg, Fe: 44 μg/dl, φερριτίνη: 1827 ng/ml ), αυξημένους δείκτες φλεγμονής (WBC: 32.000/μL, CRP: 23 mg/dl με όριο 
0.5 mg/dl, ΤΚΕ: 122 mm) και επηρεασμένο ηπατικό προφίλ (χολερυθρίνη 3,8 mg/dl - 2,7 mg/dl άμεσος, SGOT: 161 U/l, 
SGPT: 66 U/l, γGT: 266 U/l, ALP: 226 U/l, αλβουμίνη: 2.21 g/dl, INR: 1.57). Στο πλαίσιο  του πρωτοκόλλου διαγνωστικής  
διερεύνησης εμπυρέτου αγνώστου αιτιολογίας, ανευρέθησαν παθολογικά ευρήματα από τον απεικονιστικό έλεγχο 
(υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία άνω κοιλίας με πολλαπλά ανομοιογενών πυκνοτήτων, υπόπυκνα μορφώματα, 
με παρουσία διαφραγματίων, ευρήματα συμβατά με εχινοκόκκους κύστεις ήπατος, ή  μεμονωμένη πολύχωρο εχινόκοκκο 
κύστη Εικ. 1α, 1β). Αποκλείσθηκε από τη διαφορική διάγνωση, με βάση ενδελεχή παρακλινικό έλεγχο  η απλή κύστη 
ήπατος (επιμολυνθείσα), η πολυκυστική νόσος του ήπατος και η νεοπλασματική νόσος. Η διάγνωση προσανατολίστηκε σε 
πολλαπλά βακτηριακά αποστήματα ή σε επιμολυνθείσα πολύχωρο εχινόκοκκο κύστη, οπότε ο ασθενής ετέθη σε ενδοφλέβια 
αντιβιοτική αγωγή με αλβενδαζόλη (θεραπεία εκλογής για εχινόκοκκο κύστη), μετρονιδαζόλη, τιγεκυκλίνη και μεροπενέμη. 
Λόγω μη υποχώρησης του εμπυρέτου πραγματοποιήθηκε MRI άνω κοιλίας και MRCP, με ευρήματα συμβατά με αποστημάτια 
(Εικ. 2), και διαγνωστική παρακέντηση με βιοψία με λεπτή βελόνα (FNA), οπότε και αναρροφήθηκε πυώδες υγρό, το οποίο 
στάλθηκε για άμεση μικροσκοπική εξέταση για πρωτοσκώληκες και hooklets, με αρνητικά ευρήματα. Μετά τη βιοψία ο 
ασθενής σταδιακά απυρέτησε και οι δείκτες φλεγμονής  υποχώρησαν (3η εβδομάδα θεραπείας). Βελτίωση παρατηρήθηκε 
και στον επαναληπτικό απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομογραφία κοιλίας. Η ανταπόκριση αποδόθηκε στην καλύτερη 
κατανομή των αντιβιοτικών φαρμάκων με τη μικρο-ρήξη που πιθανώς  προκλήθηκε στο τοίχωμα του αποστήματος. 

 
 

Εικ. 1α: Υπερηχογράφημα ήπατος - χοληφόρων. Το ήπαρ απεικονίζεται με αυξημένο μέγεθος και με κατά τόπους λοβωτό 
περίγραμμα. Ανομοιογενής η υφή του ηπατικού παρεγχύματος, λόγω της παρουσίας πολλαπλών διάσπαρτων υποηχοιϊκών 
μορφωμάτων, διαμέτρου έως 10 cm περίπου, με ηχομορφολογία συμβατή προς εχινοκόκκους κύστεις, το μεγαλύτερο στον 
αριστερό λοβό. 
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 Εικ. 1β: Αύξηση ορίων του ήπατος λόγω παρουσίας πολλαπλών ανομοιογενών πυκνοτήτων, υπόπυκνων μορφωμάτων 
με παρουσία διαφραγματίων κατά την i.v. χορήγηση σκιαγραφικού. Παρουσία διογκωμένων λεμφαδενικών ομάδων, 
παρααορτικά με διάμετρο <24mm, οι οποίοι κατέρχονται και στις λαγόνιες. 

Εικ.2: Παρουσία πολλαπλών, ποικίλου μεγέθους, ογκόμορφων βλαβών στο παρέγχυμα του ήπατος, μεγίστης διαμέτρου 
83 mm, μερικές εκ των οποίων εμφανίζουν εσωτερικές κοιλότητες και ανώμαλα διαφραγμάτια. Τα παραπάνω ευρήματα 
συνηγορούν υπέρ φλεγμονώδους εξεργασίας (αποστήματα).

Συμπέρασμα: Στα πλαίσια διερεύνησης εμπυρέτου αγνώστου αιτιολογίας πρέπει να αποκλείεται η ύπαρξη ηπατικού 
αποστήματος. Σε περίπτωση ανεύρεσης, η ακριβής αιτιολογία είναι δύσκολη, ειδικά επί αρνητικών ευρημάτων από 
τις καλλιέργειες και τον ορολογικό έλεγχο. Σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου για εχινοκοκκίαση (αγροτικές περιοχές, 
κτηνοτρόφοι), η πιθανότητα επιμόλυνσης εχινοκόκκου κύστεως πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν. Η δυσχέρεια δράσης του 
αντιβιοτικού στο εσωτερικό μιας κύστης, λόγω μειωμένης κατανομής, μπορεί πιθανώς να αντιμετωπιστεί με μικρή ρήξη του 
τοιχώματος της κύστης, με κίνδυνο ωστόσο αλλεργικής αντίδρασης στο υγρό της κύστης.
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ΑΑ06  ΕΛΟΝΟΣΙΑ (ΜΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ) - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ζήσης Χρήστος1, Αγγέλης Νικόλαος1, Θεοδωρούλα Ευτέρπη1, Μαρίτσα Δήμητρα1, Κόγιας 
Αθανάσιος1, Βασδέκη Δήμητρα1, Γατσά Ελένη2, Βενέτη Σοφία1, Μυλωνάς Στέφανος1

1 Β΄ Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, Ν. Τρικάλων
2 Αιματολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, Ν. Τρικάλων

Εισαγωγή: Η ελονοσία ενδημεί σε σχεδόν 100 χώρες, κυρίως της υποσαχάριας Αφρικής και της Ασίας. Στην Ελλάδα, 
εκριζώθηκε το 1974, μετά από εντατικό-επίπονο πρόγραμμα καταπολέμησης. Έκτοτε, καταγράφονται ετησίως περίπου 20-
50 περιστατικά-στην πλειοψηφία τους σχετιζόμενα με ταξίδι/παραμονή σε ενδημική περιοχή (εισαγόμενα). Ωστόσο, από το 
2009 καταγράφονται ετησίως κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης. 
Σκοπός: Η ανάδειξη της εμπειρίας από 2 κρούσματα ελονοσίας - μίας νόσου «ξεχασμένης» ιδίως στην επαρχία - που 
νοσηλεύτηκαν στο Γ.Ν.Τρικάλων σε διάστημα 16μηνών.
Υλικό-Μέθοδος: Το πρόσφατο κρούσμα (φθινόπωρο 2016) ήταν εισαγόμενο. Έλληνας, 41ετών, που ζούσε και εργαζόταν 
στη Νιγηρία, με ιστορικό πρόσφατης νόσησης από ελονοσία και θεραπείας με παράγωγα αρτεμισίνης, προσήλθε στο Γ.Ν. 
Τρικάλων αιτιώμενος υψηλό πυρετό, ρίγος, και κακουχία από ωρών. Διαπιστώθηκε σπληνομεγαλία, αναιμία, θρομβοπενία, 
τρανσαμινασαιμία, υπερχολερυθριναιμία και αυξημένοι δείκτες φλεγμονής. Η υποτροπή της νόσου τέθηκε πρώτη στη 
διαφορική διάγνωση και επιβεβαιώθηκε με μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος θετική για πλασμώδια 
ενδο-ερυθροκυτταρικά. Το  Rapid-test  ήταν, επίσης, θετικό. Η  PCR  επιβεβαίωσε λοίμωξη από  P.falciparum.O  ασθενής 
ετέθη εκ νέου σε ανθελονοσιακή αγωγή (συνδυασμός ατοβακόνης/προγουανίλης) και απυρέτησε.
Το προηγούμενο κρούσμα (καλοκαίρι 2015) είχε ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης. Έλληνας αγρότης 56ετών, χωρίς ιστορικό 
ταξιδιών νοσηλεύτηκε για παρατεινόμενο εμπύρετο, που παρά τον εκτενή έλεγχο, δεν  μπορούσε να ανευρεθεί αιτία. Η 
υποψία της ελονοσίας τέθηκε λόγω περιστασιακής εργασίας του σε χώρους που διέμεναν μετανάστες ασιατικής καταγωγής. 
Τελικά, διαγνώστηκε λοίμωξη από P.vivax. Χορηγηθήκαν πριμακίνη και παράγωγα αρτεμισίνης, με αποτέλεσμα ίαση.
Συμπέρασμα: Εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και των μαζικών μετακινήσεων μεταναστών και προσφύγων, υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη εκπαίδευσης των ελλήνων ιατρών στην διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ελονοσίας.

ΑΑ07  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πατουλιά Κωνσταντίνα, Ρέντζιου Γιάννα, Κοροβέση Γιάννα, Μαραθωνίτης Αναστάσιος, Κουρμπάνης 
Βασίλειος, Μοντσενίγος Θωμάς, Χατζηκυριάκου Ρέα, Σαφλιάνης Ιωάννης
Α΄ Παθολογική Κλινικη, Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο, Αθήνα
Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο, Αθήνα

Εισαγωγή: Η ελονοσία είναι μία παρασιτική νόσος προκαλούμενη από ένα από τα πέντε παρακάτω είδη του γένους 
“Plasmodium”: P.vivax, P.malariae, P.ovale, P.falciparum, P.knowlesi.
Σκοπός: Η παρουσίαση πρωτογενούς λοίμωξης από πλασμώδιο καθώς και η επανεμφάνιση - υποτροπή της νόσου μετά 
από προηγηθείσα λοίμωξη.
Υλικό-Μέθοδος: 1. Ασθενής 17 ετών αφιχθείς στην Ελλάδα από το Πακιστάν προ 5μήνου προσέρχεται στο Τμήμα 
Επειγόντων λόγω εμπύρετου έως 390C από 2μήνου. Αναφέρει συνοδό επιγαστραλγία, εμέτους, εξάνθημα κορμού-άκρων 
και λήψη δοξυκυκλίνης με οδηγία ιατρού χωρίς ύφεση των συμπτωμάτων.
2. Ασθενής 52 ετών, ελληνικής καταγωγής, μόνιμος κάτοικος της Σιέρα-Λεόνε, αφιχθείς στην Ελλάδα από 3ημέρου 
προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων λόγω εμπύρετου έως 400C με συνοδό ναυτία και ένα επεισόδιο εμέτου. Αναφέρει 
τέσσερα επεισόδια ελονοσίας το τελευταίο έτος.
Και στις δύο περιπτώσεις από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ανεύρεση πλασμωδίων από την μικροσκοπική εξέταση 
επιχρίσματος περιφερικού αίματος (θετική δοκιμασία Laveran).   
Οι ασθενείς εισήχθησαν στην κλινική για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.
Αποτελέσματα: Μετά από έλεγχο δραστικότητας ενζύμου G6PD ακολούθησε άμεση έναρξη ανθελονοσιακής αγωγής , 
διεξήχθη RDT και PCR προς ταυτοποίηση γένους πλασμωδίου με ανάδειξη P.vivax για τον πρώτο ασθενή και  P.falciparum 
για το δεύτερο. Οι ασθενείς έλαβαν στοχευμένη θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη αρχικά και πριμακίνη στη συνέχεια και 
αρτεμεθέρη-λουμεφαντρίνη και δοξυκυκλίνη αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Ασθενείς με υψηλό πυρετό που προέρχονται από ενδημικές για ελονοσία περιοχές απαιτούν έγκαιρη 
ανίχνευση πλασμωδίου (+ δοκιμασία Laveran), ταυτοποίηση στελέχους (RDT και PCR) και άμεση έναρξη κατάλληλης 
θεραπείας. Η πιθανότητα ανάπτυξης αντοχής στα νεότερα ανθελονιακά φάρμακα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά την 
επιλογή της χορηγούμενης αγωγής.
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ΑΑ08  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΤΡΙΕΤΙΑ

Συντζανάκη Ελίνα, Δρανδάκη Μαρία, Μποτωνάκη Κέλλυ, Λουράκη Νικολέτα, Πήττας Κωνσταντίνος, 
Αλιφιεράκης Ιωάννης, Σμπόνιας Ανδρέας, Μπαμπίλη Κωνσταντίνα, Τριανταφυλλίδου Δομνίκη, 
Πολυμίλη Γεωργία
Α΄ Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις από Rickettsia spp, Bartonella quintana και Leishmania donovani αποτελούν εμπύρετα 
νοσήματα, αρκετά διαδεδομένα στο νομό Χανίων, που μεταδίδονται με αρθρόποδα. Επίσης, σε οροεπιδημιολογικές μελέτες 
σημειώνονται υψηλοί τίτλοι αντισωμάτων έναντι C.burnetii σε κατοίκους του νησιού. 
Σκοπός: Η επιδημιολογική καταγραφή περιστατικών με κλινικά και ορολογικά διαπιστωμένη λοίμωξη από Rickettsia spp, 
L.donovani, B.quintana και C.burnetii, που νοσηλεύτηκαν στην Α΄Παθολογική Κλινική την τελευταία τριετία.
Υλικό-Μέθοδος: Καταγραφή της ηλικίας, φύλου και τόπου διαμονής των ασθενών, του μικροοργανισμού και του μήνα 
εκδήλωσης της νόσου.
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 34περιστατικών καταγράφησαν:

Είδος Μ/Ο Αριθμός 
ασθενών

Άνδρες/ Γυναίκες Ηλικίες Περιοχή διαμονής

Αστική:Ημιαστική:Αγροκτηνοτροφική

Rickettsia spp 15 10/5 26-77ετών 3:6:6

Coxiella burnetii 7 4/3 36-70ετών 3:4: -

Bartonella quintana 8 4/4 33-81ετών 2:2:4

Leishmania donovani 4 2/2 31-88ετών 1:1:2

Βρέθηκαν 7 ασθενείς με R.conorii, 7 με R.typhi και ένας με R.felis (αναδυόμενο παθογόνο τα τελευταία χρόνια). Όλα τα 
περιστατικά ρικετσίωσης εκδηλώθηκαν τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο, πλην τριών στους Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Οι ασθενείς 
με πυρετό Q προσήλθαν στο νοσοκομείο τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο, ενώ αυτοί με λοίμωξη από 
B.quintana κατά πλειονότητα τον Αύγουστο. Τέλος, οι ασθενείς με σπλαχνική λεϊσμανίαση από L.donovani αντιμετωπίστηκαν 
τους μήνες Απρίλιο-Αύγουστο και ήταν όλοι ανοσοκατεσταλμένοι.
Σε 4 και 5 ασθενείς αντίστοιχα ανευρέθησαν αντισώματα ενδεικτικά παλαιάς λοίμωξης για Rickettsia spp και C.burnetii.
Συμπέρασμα: Τα κρούσματα εκδηλώθηκαν κυρίως καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαιτέρως σε συγκεκριμένες ημιαστικές/
αγροκτηνοτροφικές περιοχές του νομού. Καταγραφές σε μεγαλύτερη έκταση με ταυτόχρονη ενημέρωση του κοινού θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόληψη τέτοιων νοσημάτων (εμβολιασμοί ζώων, ενδυματολογικές οδηγίες, απεντομώσεις, 
μυοκτονίες).
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ΑΑ09 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΩΒ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ
Αγαπάκης Δημήτρης1, Καραγιαννίδου Μακρίνα1, Δαμιανίδου Μαρία2, Μαρασλής Στέφανος1, 
Σάτσογλου Αιμίλιος1 
1 Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Γουμένισσας, Κιλκίς
2 Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γ.Ν. Γουμένισσας, Κιλκίς

Εισαγωγή: Το σύνδρομο του μωβ ουροσυλλέκτη (ΣΜΟ), αποτελεί μια σχετικά σπάνια κατάσταση που αφορά την εμφάνιση 
μωβ απόχρωσης του ουροκαθετήρα και του ουροσυλλέκτη, ως αποτέλεσμα του μεταβολισμού της τρυπτοφάνης των ούρων 
από βακτηρίδια σε έδαφος ουρολοίμωξης, σε ηλικιωμένους ασθενείς με χρόνιο καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης.  
Σκοπός: Η παρουσίαση κλινικής περίπτωσης ασθενούς με ΣΜΟ.
Παρουσίαση του περιστατικού: Πρόκειται για μια 83χρονη γυναίκα που προσκομίστηκε από τους συγγενείς της στο ΤΕΠ, 
θορυβημένοι από την εμφάνιση αιματουρίας από 24ώρου με συνοδό εμπύρετο από 3ώρου. 
-Από το ιστορικό της αναφερόταν υποθυρεοειδισμός υπό αγωγή, ν. Alzheimer, δυσκοιλιότητα και Ca παχέος εντέρου προ 
20ετίας. Η ασθενής παρέμενε κλινήρης και έφερε μόνιμο ουροκαθετήρα. 
-Από τη φυσική εξέταση βρέθηκε πυρετός (38.5οC), ΑΠ=125/92 mmHg, σφύξεις=100/λ, sO

2
=95%, ήπια συγχυτική 

κατάσταση, χωρίς συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα. Τα ούρα παρουσίαζαν μωβ απόχρωση που αρχικά εκλήφθηκε 
ως μακροσκοπική αιματουρία. Η ασθενής δεν ελάμβανε φάρμακα ούτε κατανάλωνε τροφές που σχετίζονται με τη μετατροπή 
του φυσιολογικού χρώματος των ούρων.
-Εργαστηριακά ευρήματα: Λευκοκυττάρωση (13.0 x 109), πολυμορφοπύρηνα=84%,  ουρία ορού=79.5 mg/dl, κρεατινίνη 
ορού=1.35 mg/dl, ΤΚΕ=57, CRP=4 mg/dl, ηπατική βιοχημεία=κφ. Η ακτινογραφία θώρακα ήταν φυσιολογική. Από τη 
Γενική εξέταση των ούρων: ερυθρά=0-1/κοπ, πυοσφαίρια=80-100/κοπ, pH=8, νιτρώδη= 2+. Η καλλιέργεια των ούρων 
απομόνωσε Escherichia coli (>105), ενώ τα ούρα είχαν φυσιολογικό χρώμα.  
-Στην ασθενή έγινε αλλαγή του ουροκαθετήρα, χορηγήθηκε εμπειρική αγωγή που ήταν εντός του φάσματος ευαισθησίας 
των μικροοργανισμών (αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη 2 gr/ημ. καθώς και υγρά ενδοφλέβια. Μετά από 3 ημέρες ήταν απύρετη, 
με φυσιολογικό χρώμα ούρων στον ουροσυλλέκτη, φυσιολογική νεφρική λειτουργία και εξήλθε της κλινικής.  
Συμπεράσματα: Το ΣΜΟ αποτελεί σπάνια εκδήλωση της ουρολοίμωξης. Η προσεκτική παρατήρηση και κατάλληλη 
αντιμετώπιση από τον θεράποντα ιατρό αποτελεί προϋπόθεση για την καλή έκβαση του ασθενούς, την αποφυγή περιττών 
εξετάσεων και την καθησύχαση των ενδιαφερομένων.  

ΑΑ10  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Μπόζιος Σ. Παναγιώτης1, Υφαντόπουλος Ιωάννης2, Δρόσος Αλέξανδρος1, Βούλγαρη Παρασκευή1 

1 Ρευματολογικό Τμήμα Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
2 Τμήμα Πολιτικής και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισαγωγή: Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (RA) είναι μια χρόνια, συστηματική, αυτοάνοση φλεγμονώδης νόσος που προσβάλλει 
τις αρθρώσεις και συνοδεύεται από εξωαρθρικές εκδηλώσεις. Η νόσος προκαλεί σημαντική επίδραση στην ποιότητα 
ζωής των ασθενών και επιφέρει μεγάλο κόστος στο σύστημα υγείας λόγω των αυξημένων δαπανών για την απαιτούμενη 
υγειονομική φροντίδα, ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή των βιολογικών παραγόντων στη θεραπεία της. 
Σκοπός: Να  διερευνηθεί η επίδραση των βιολογικών παραγόντων στην ποιότητα ζωής ασθενών με (RA)  και στην επίτευξη 
κλινικής ύφεσης. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε αν υπάρχει κάποιος βιολογικός παράγοντας που επιφέρει καλύτερη σχέση 
κόστους και αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. 
Υλικό-Μέθοδος: Συμμετείχαν ασθενείς με (RA) στους οποίους χορηγήθηκε ένας από τους  βιολογικούς παράγοντες 
(Golimubab, Etanercept, Adalimumab,  Certolizumab, Abatacept). Για την καταγραφή της κλινικής εικόνας των ασθενών 
χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες DAS-28, HAQ-DI, EQ-5D. Επιπρόσθετα έγινε καταγραφή του άμεσου και έμμεσου κόστους 
που σχετίζεται με την θεραπεία της (RA).
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 150 ασθενείς. Υπήρχε στατιστικά σημαντική βελτίωση του δείκτη αξιολόγησης DAS28 
(p<0.05), του HAQ (p<0.05), και του EQ-5D (p<0.05) μετά τη θεραπεία. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές  
διαφορές μεταξύ των παραγόντων. Από την ανάλυση κόστους/αποτελεσματικότητας παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει 
παράγοντας που να επιφέρει καλύτερη σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με τους υπόλοιπους.
Συμπεράσματα: Η θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες επιφέρει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής και στην 
ενεργότητα της νόσου σε ασθενείς με (RA). Δεν υπάρχει παράγοντας που να επιφέρει καλύτερη σχέση κόστους/
αποτελεσματικότητας. 
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ΑΑ11  ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ, Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ

Αθανασίου Παναγιώτης, Κατσαβούνη Χαρούλα, Γεροδήμος Χαράλαμπος
Ρευματολογική Κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Εισαγωγή: Η προσβολή του νευρικού συστήματος στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ) είναι σοβαρή εκδήλωση της 
νόσου που επιδρά στην υγεία, την ποιότητα ζωής του ασθενούς και την έκβαση της νόσου.  Είναι μια από τις πιο σύνθετες 
εκφράσεις του ΣΕΛ και μπορεί να επιδρά στο κεντρικό, το περιφερικό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Πολύπλοκοι 
αλληλοεπιδρώντες μηχανισμοί συμμετέχουν στην παθογένεια της νόσου, όπως γενετικοί παράγοντες, αγγειοπάθεια, 
απόφραξη αγγείων, νευροενδοκρινική διαταραχή, καταστροφή ιστική και των νεύρων από αυτοαντισώματα όπως και 
φλεγμονογόνους παράγοντες.                                                                                                                                                       
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η περιγραφή περίπτωσης ασθενούς με νευροψυχιατρικό λύκο.
Μέθοδοι: Ασθενής, γυναίκα 50 ετών προσήλθε με ΣΕΛ από 20ετίας. Η διάγνωση της νόσου έγινε με έντονη κόπωση, 
τριχόπτωση, φωτοευαίσθητο εξάνθημα, αρθραλγίες και αντιπυρηνικά και αντι-dsDNA αντισώματα θετικά. Στην πορεία της 
νόσου εμφάνισε προσβολή του ΚΝΣ με επιληπτικές κρίσεις, μόνιμη δυσαρθρία και ψευδαισθήσεις. Η μαγνητική τομογραφία 
εγκεφάλου δεν εμφάνισε ειδικές αλλοιώσεις αλλά το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ήταν παθολογικό όπως και η single-
photon emission CT (SPECT) εγκεφάλου που έδειξε ελαττωμένη άρδευση στο μετωπιαίο και βρεγματικό λόβο άμφω.  
Ακολούθως η ασθενής παρουσίασε έξαρση της νόσου με έντονη κόπωση, άφθες, επίταση των επιληπτικών κρίσεων, 
αδυναμία συγκέντρωσης, έντονες ψευδαισθήσεις και δυσαρθρία.
Αποτελέσματα: Χορηγήθηκαν ενδοφλέβιες ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης και ακολούθως ενδοφλέβιες ώσεις 
κυκλοφωσφαμίδης. Επετεύχθη ύφεση της νόσου μετά χορήγηση 6 g κυκλοφωσφαμίδης. Ακολούθως χορηγήθηκε 
mycophenolate mofetil ως θεραπεία συντήρησης. Ωστόσο, η ασθενής δεν ανέχθηκε το φάρμακο, καθώς εμφάνισε εμέτους 
και επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας.  Ως θεραπεία συντήρησης συνεχίστηκε η χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης σε ώσεις 
ανά 2μηνο.
Συμπεράσματα:  Ο νευροψυχιατρικός λύκος είναι μια σοβαρή εκδήλωση του ΣΕΛ που επιδεινώνει την κατάσταση της υγείας 
του ασθενούς και προσβάλλει σοβαρά την ποιότητα ζωής. Ο νευροψυχιατρικός λύκος είναι στην αιχμή της έρευνας της 
επιστήμης, καθώς οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι μπορεί να βοηθήσουν στην απεικόνιση των βλαβών που προκαλεί η 
νόσος στο ΚΝΣ.  Ο νευροψυχιατρικός λύκος χρήζει επιθετικής αντιμετώπισης. Στην περιγραφόμενη περίπτωση χορηγήθηκε 
κυκλοφωσφαμίδη με πολύ καλά αποτελέσματα.  

AA12  ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕ ΝΟΣΟ 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-BEHCET’S. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ CT-P13 INFLIXIMAB

Αθανασίου Παναγιώτης, Κωστόπουλος Μάρκος, Σπυρίδης Ανέστης, Κατσαβούνη Χαρούλα, 
Τζαναβάρη Αικατερίνη, Παντελίδης Δημήτριος
Ρευματολογική Κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Τα ρευματικά νοσήματα αποτελούν φάσμα νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από αλληλοεπικάλυψη των εκδηλώσεων 
καθώς και μεταβολή των χαρακτηριστικών των συστηματικών αυτών νοσημάτων στην πορεία της νόσου.  Η αγκυλοποιητική 
σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ) είναι συστηματική φλεγμονώδης νόσος της οποίας η παθογένεια είναι υπό έρευνα. Η νόσος 
Αδαμαντιάδη-Behcet’s είναι φλεγμονώδης νόσος που προσβάλλει καθ’ υπεροχήν νεαρά άρρενα άτομα. 
Σκοπός της εργασίας ήταν η περιγραφή δύο περιπτώσεων ασθενών που εμφάνισαν ΑΣ και εκδήλωσαν και νόσο 
Αδαμαντιάδη-Behcet’s, αντιμετωπίστηκαν δε επιτυχώς με ινφλιξιμάμπη και με CT-P13, του παράγοντα που είναι βιοομοειδές 
της ινφλιξιμάμπης.  
Μέθοδοι: Ασθενής άνδρας ηλικίας 48 ετών προσήλθε με χαμηλή οσφυαλγία και αρθραλγίες ΠΧΚ και κάτω άκρων 
από νεαρής ηλικίας. Τέθηκε η διάγνωση της ΑΣ με HLA-B27 θετικό. Στην πορεία της νόσου εμφάνισε υποτροπιάζοντα 
έλκη στόματος και γεννητικών οργάνων, πρόσθια ιριδοκυκλίτιδα, αρθρίτιδες άνω άκρων και διαταραχή γαστρεντερικού 
συστήματος. Διαγνώστηκε νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet’s και η νόσος ακολούθησε κυμαινόμενη πορεία μέχρις ότου μετά 
22 έτη παρουσίασε ύφεση.  Η ΑΣ εμφάνισε έξαρση με μειωμένη κινητικότητα σπονδυλικής στήλης και αύξηση των δεικτών 
φλεγμονής. Ο δεύτερος ασθενής, άνδρας ηλικίας επίσης 48 ετών προσήλθε με υποτροπιάζοντα επεισόδια ιριδοκυκλίτιδας 
και άφθες στόματος.  Τέθηκε η διάγνωση της νόσου Αδαμαντιάδη-Behcet’s. Στην πορεία της νόσου εμφάνισε φλεγμονώδη 
οσφυαλγία και αύξηση των δεικτών φλεγμονής.  Τέθηκε η διάγνωση ΑΣ.
Αποτελέσματα: Στην πορεία της νόσου αμφότεροι οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με τοπικά μέσα για τις εκδηλώσεις της 
νόσου Αδαμαντιάδη-Behcet’s. Ο πρώτος έλαβε ινφλιξιμάμπη επί 2ετία με πολύ καλά αποτελέσματα. Η αγωγή διεκόπη 
μετά 2ετία. Λόγω υποτροπής της νόσου μετά τη διακοπή τέθηκε σε CT-P13, το βιοομοειδές της ινφλιξιμάμπης.  Ο δεύτερος 
ασθενής ετέθη σε CT-P13 και κυκλοσπορίνη με πολύ καλή ανταπόκριση. Οι ασθενείς συνεχίζουν την αγωγή με CT-P13 και 
είναι σε πλήρη ύφεση.
Συμπεράσματα: Περιγράφεται η συνύπαρξη της ΑΣ με τη νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet’s. Σήμερα συζητείται η 
αυτοφλεγμονώδης αιτιολογία της νόσου Αδαμαντιάδη-Behcet’s, ενώ στην παθοφυσιολογία της ΑΣ μπορεί να συμμετέχουν 
αυτοάνοσοι και αυτοφλεγμονώδεις παράγοντες. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η χορήγηση του βιοομοειδούς της 
ινφλιξιμάμπης CT-P13 είχε πολύ καλά αποτελέσματα. 
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 AA13  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΚΉΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ 
ΛΑΜΒΑΝΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ CAPECITABINE

Ζαφείρης Α.2, Κουλούρης Ε.2, Ροδίτης Π., Godwin S., Κυρατλίδης Κ., Παυλίδης Κ., Λαμπρόπουλος Σ. 
Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» 

Εισαγωγή: Η Καπεσιταμπίνη (Capecitabine) είναι μια απο του στόματος λαμβανόμενη χημειοθεραπευτική ουσία που 
θεωρείται εξιδικευμένη για τα αντίστοιχα καρκινικά κύτταρα. Μετά τη λήψη της μεταβολλίζεται σε 5 - φλοροουρακίλη (5- FU) 
μέσω μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει 3 ένζυμα (1). Η καρδιοτοξικότητα της 5FU είναι γνωστή (2). Οι κλινικές εκδηλώσεις 
της μπορούν να ποικίλουν, απο στηθάγχη, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αρρυθμίες μέχρι καρδιογεννή καταπληξία και 
ανακοπή (3).
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού καρδιακών ανεπιθύμητων ενεργειών σε ασθενή που λάμβανε p.o. αγωγή με 
Capecitabine στα πλαίσια συμπληρωματικής χημειοθεραπείας για αδενοκαρκίνωμα του παχέως εντέρου. 
Υλικά και μέθοδοι: Παρουσιάζουμε την περίπτωση άνδρα ασθενούς, 65 ετών που μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου 
μας μετά απο ανακοπή εκτός νοσοκομείου. Τον Σεπτέμβριο του 2015 διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα του παχέως 
εντέρου το οποίο αρχικά εξαιρέθηκε χειρουργικά και στη συνέχεια έλαβε συμπληρωματική χημειοθεραπεία με Oxaliplatin / 
Capecitabine (XELOX). Προ της επέμβασης είχε υποβληθεί σε σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου με Tc99m χωρίς 
αναφερόμενη συμπτωματολογία. Ακόμη υπεβλήθη σε στεφανιαία αγγειογραφία η οποία δεν ανέδειξε υποκείμενες βλάβες. 
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς υπεβλήθη σε σύντομη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Ο ρυθμός του στην 
άφιξη στο ΤΕΠ του νοσοκομείου ήταν ασυστολία και συνεχίστηκε η ΚΑΡΠΑ. Μετά απο 2 κύκλους παρουσίασε ρυθμό 
κοιλιακης μαρμαρυγής και έγινε απινίδωση με επιτυχή επαναφορά σε φλεβοκομβικό ρυθμό και αυτόματη κυκλοφορία. Το 
ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών υπέδειξε ανασπάσεις στο πρόσθιο τοίχωμα. Διασωληνώθηκε και έγινε μεταφορά 
στην ΜΑΦ του Νοσοκομείου μας και έλαβε θρομβολυτική θεραπεία λόγω απουσίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου. 
Παρουσίασε κριτήρια επιτυχούς επαναιμάτωσης 12 ώρες μετά την είσοδο του στην ΜΑΦ. Παρουσίασε τυπική ενζυμική 
κίνηση για ΟΕΜ. Υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία στην οποία απεκλείσθη εγκεφαλική ή αλλη αιμορραγία. Παρέμεινε 
αιμοδυναμικά σταθερός χωρίς σημεία αιμορραγίας. Αποσωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην Στεφανιαία Μονάδα της 
κλινικής χωρίς να παρουσιάζει σημεία νευρολογικής επιβάρυνσης, GCS 15. Μετά απο 10 μέρες νοσηλείας μεταφέρθηκε 
και υπεβλήθη εκ νέου σε στεφανιογραφικό έλεγχο όπου δεν αναφέρθηκαν αιμοδυναμικά σημαντικές βλάβες.
Συμπεράσματα: Δεδομένης της ευρείας χρήστης της Capecitabine στην Ογκολογία πιστεύουμε οτι είναι απαραίτητη η 
περαιτέρω διερεύνηση των μηχανισμών που οδηγούν σε καρδιακές ανεπιθύμητες ενέργειες και των παραγώντων κινδύνου 
προ της έναρξης της θεραπείας. Οι ασθενείς επίσης θα πρέπει να ενημερώνονται για την πιθανότητα αυτών των επιπλοκών 
και για πιθανά συμπτώματα που θα τους έκαναν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. 

Αναφορές 
1.  Malet-Martino M, Jolimaitre P, Martino R. The prodrugs of 5-fluorouracil. Curr Med Chem Anticancer Agents. 

2002;2(2):267–310. 
2. Luwaert RJ, Descamps O, Majois F, Chaudron JM, Beauduin M. Coronary artery spasm 
3.  Kosmas C, Kallistratos MS, Kopterides P, Syrios J, Skopelitis H, Mylonakis N, Karabelis A, Tsavaris N: Cardiotoxicity 

of fluoropyrimidines in different schedules of administration: a prospective study. J Cancer Res Clin Oncol 2008, 
134:75–8
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AA14  ΜΥΞΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΣΠΑΝΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Ζήσης Χρήστος1, Θεοδωρούλα Ευτέρπη1, Μαρίτσα Δήμητρα1, Καραγεώργος Χαράλαμπος1, Λώλος 
Ιωάννης1, Τσιαμπαλής Αθανάσιος2, Βενέτη Σοφία1, Μυλωνάς Στέφανος1

1 Β΄ Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
2 Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Εισαγωγή: Οι πρωτοπαθείς όγκοι της καρδιάς είναι εξαιρετικά σπάνιοι (συχνότητα στο γενικό πληθυσμό 0,0017%-0,19%). 
Ο  πιο συχνός (30-50%) είναι το μύξωμα, ένας καλοήθης βλεννώδης όγκος. Εμφανίζεται σποραδικά, σε γυναίκες (75%), 
στον αριστερό κόλπο (75-85%) με μέση ηλικία εμφάνισης τα 56έτη. Στο 10% των περιπτώσεων είναι κληρονομικός 
(μεταβιβάζεται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα). Παρότι καλοήθης, έχει αναφερθεί εξαλλαγή ή υποτροπή 
κατόπιν εξαίρεσης. Εκδηλώνεται με γενικά συμπτώματα (πυρετό/αδιαθεσία/απώλεια βάρους/ αναιμία/αρθραλγίες/
λευκοκυττάρωση/υπεργαμμασφαιριναιμία/αυξημένη ΤΚΕ), συμπτώματα δεξίας/αριστερής (ανάλογα με την εντόπιση) 
καρδιακής ανεπάρκειας, εμβολικά επεισόδια ή και με αιφνίδιο θάνατο. 
Σκοπός: Η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης υποτροπιαζόντων εγκεφαλικών επεισοδίων-(AEE) σε έδαφος μυξώματος 
αριστερού κόλπου, η διάγνωση του οποίου, όμως, τίθεται εύκολα υπερηχοκαρδιογραφικά (95% ευαισθησία).
Υλικό-Μέθοδος: Άνδρας 56ετών, καπνιστής, με ιστορικό αιθυλισμού, δυσλιπιδαιμίας, υπέρτασης, στεφανιαίας νόσου και 
ισχαιμικού εμφράκτου παρεγκεφαλίδας υπό νεμπιβολόλη, στατίνη/εζετιμίμπη και ακετυλοσαλικυλικό οξύ εισήχθη στη Β΄ 
Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Τρικάλων λόγω επεισοδίου αιμωδίας-μυϊκής αδυναμίας αριστερού άνω άκρου. 
Κατά τη νοσηλεία, η νευρολογική σημειολογία αποκαταστάθηκε πλήρως και ο ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματικός. Στα 
πλαίσια διερεύνησης διενεργήθηκε Triplex καρωτίδων-σπονδυλοβασικού συστήματος που ανέδειξε αθηρωμάτωση, 
χωρίς αξιόλογες στενώσεις και διαθωρακικό-Υπερηχογράφημα καρδιάς το οποίο αποκάλυψε  μύξωμα αριστερού 
κόλπου (2,4Χ4,3cm), που θεωρήθηκε υπεύθυνο για τα επεισόδια. 
Εξήλθε με κλοπιδογρέλη και σύσταση για άμεση καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση. Ωστόσο, προεγχειρητικά, υπέστη σοβαρό 
εμβολικό AEE κατανομής μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, νοσηλεύθηκε στη Μ.Ε.Θ., όπου και κατέληξε.  
Συμπεράσματα: Το μύξωμα αποτελεί σπάνιο αίτιο δευτεροπαθούς εμφάνισης AEE, ωστόσο διαγιγνώσκεται εύκολα με 
διαθωρακικό υπερηχογράφημα, το οποίο δεν πρέπει ποτέ να αμελείται στα πλαίσια του βασικού διερευνητικού ελέγχου. Η 
χειρουργική εξαίρεσή του δεν προλαμβάνει μόνο νέα επεισόδια, αλλά βελτιώνει το προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενούς.

ΑΑ15  ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ APO CANDIDA PARAPSILOSIS ΣΕ 
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

Δρανδάκη Μαρία1, Συντζανάκη Ελίνα1, Γκόγκου Αργυρώ1, Διακάκης Γεώργιος2,  Τριανταφυλλίδου 
Δομνίκη1, Πολυμίλη Γεωργία1

1 Α΄Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», Χανιά
2 Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», Χανιά

Εισαγωγή: Η μυκητιασική ενδοκαρδίτιδα προσθετικής βαλβίδας αποτελεί σπάνια λοίμωξη (2-5% της λοιμώδους 
ενδοκαρδίτιδας) με υψηλή θνητότητα και θνησιμότητα. Τα είδη Candida αποτελούν τον συχνότερο λοιμογόνο παράγοντα με 
κυριότερα την Candida albicans και πιο σπάνια την Candida parapsilosis. 
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 66ετών με α/α στεφανιαίας νόσου, αντικατάστασης AoV με μεταλλική (7ος/2015) 
και Ca ουροδόχου κύστεως (τελευταία κυστεοσκόπηση  5ος/2016) προσήλθε στο Γ.Ν. Χανίων αναφέροντας καταβολή 
δυνάμεων, απώλεια βάρους και αναιμία. Στο ΤΕΠ ήταν απύρετος, αιμοδυναμικά σταθερός, με ωχρότητα δέρματος/
επιπεφυκότων, αρνητική δακτυλική εξέταση ορθού και συστολικό φύσημα στην ακρόαση AoV. Ο εργαστηριακός έλεγχος 
ανέδειξε: HCT=30.1%, MCV=86.5, ΔΕΚ=4.25%, CRP=5.8mg/dL, LDH=298U/L, φερριτίνη=148ng/dL, TotBil=0.5mg/
dL, B12/φυλλικό κφ, INR=5.55. Ο ασθενής εισήχθη για διερεύνηση. Την 1η μέρα νοσηλείας εμφάνισε εμπύρετο και 
παγκυτταροπενία. Λοιπός έλεγχος: ΤΚΕ=96mm/1η ώρα, δείκτες κακοηθείας αρνητικοί, αρνητικός ιολογικός έλεγχος, 
διάχυτη υπεργαμμασφαιριναιμία, σπληνομεγαλία (16,9x6,9cm), επίχρισμα περιφερικού αίματος: εικόνα υποκείμενου 
τοξικού/φλεγμονώδους παράγοντα. Απομονώθηκε Candida parapsilosis σε συνολικά 3 σετ αιμοκαλλιεργειών. Ο ασθενής 
εμφάνισε οξεία καρδιακή ανεπάρκεια με BNP=1342pg/mL. Το διαθωρακικό US καρδιάς αποκάλυψε δυσλειτουργία 
προσθετικής AoV, λόγω πιθανής ενδοκαρδίτιδας, η οποία επιβεβαιώθηκε με διοισοφάγειο μελέτη.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε ως μυκητιασική ενδοκαρδίτιδα με φλουκοναζόλη 800mg/day. Λόγω πιθανής 
λεϊσμανίασης, που δεν επιβεβαιώθηκε αργότερα σε 2ο δείγμα, έγινε αλλαγή της αγωγής σε αμφοτερικίνηΒ 1,5mg/kgΒΣ. Ο 
ασθενής παραπέμφθηκε για καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση σε τριτοβάθμιο κέντρο.
Συμπέρασμα: Η καντιντιασική ενδοκαρδίτιδα απαιτεί έγκαιρη διάγνωση και συνδυασμό αντιμυκητιασικής αγωγής με 
χειρουργική αντιμετώπιση για βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης και μείωση της πιθανότητας υποτροπών. Η εμφάνισή 
της σε ασθενείς με προσθετική βαλβίδα μπορεί να είναι αρκετά όψιμη μετά το χειρουργείο, ενώ προδιαθεσικό παράγοντα 
αποτελεί η ανοσοκαταστολή. 
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ΑΑ16  ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΣΚΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 
ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΤΑΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Ζήσης Χρήστος1,2, Μαρίτσα Δήμητρα1, Παπαδάτος Σταμάτης3, Θεοδωρούλα Ευτέρπη1, Καραγεώργος 
Χαράλαμπος1, Λώλος Ιωάννης1, Κόγιας Αθανάσιος1, Μυλωνάς Στέφανος1

1 Β΄ Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, Ν. Τρικάλων
2 Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, Ν. Τρικάλων
3 Γ΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ν. Αττικής 

Εισαγωγή: Η αιτιολογική διερεύνηση του ασκίτη αποτελεί συνήθη διεργασία για τον παθολόγο, σε ορισμένες, ωστόσο, 
περιπτώσεις αποτελεί μεγάλη διαφοροδιαγνωστική πρόκληση.
Σκοπός: Η παρουσίαση σπάνιου περιστατικού μεμονωμένου ασκίτη οφειλόμενου σε πρωτοδιαγνωσθείσα μεσοκολπική 
επικοινωνία και σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς.
Υλικό-Μέθοδος: Γυναίκα 62ετών με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής-μέτριου βαθμού ανεπάρκειας μιτροειδούς και 
δρεπανοκυτταρικής νόσου προσήλθε στο Γ.Ν. Τρικάλων λόγω κοιλιακής διάτασης από μηνός, χωρίς δύσπνοια/
ορθόπνοια/οιδήματα κάτω άκρων/σημεία κίρρωσης. Η κλινική εικόνα εκσεσημασμένης ασκιτικής συλλογής επιβεβαιώθηκε 
υπερηχογραφικά. Διενεργήθηκε διαγνωστική/εκκενωτική παρακέντηση.
Ακολούθησε Αξονική Τομογραφία-(ΑΤ) κοιλίας-οπισθοπεριτοναίου που έδειξε διάταση κάτω κοίλης/ηπατικών φλεβών, 
ηπατομεγαλία-ως καρδιακό ήπαρ, σπληνομεγαλία και περιοχή αυξημένης πυκνότητας στον δουγλάσειο. Η διαφοροδιάγνωση 
ετέθη μεταξύ καρδιακού-νεοπλασματικού ασκίτη (σε συνδυασμό με υψηλό Ca-125).
Τα ευρήματα της διαγνωστικής παρακέντησης συνηγορούσαν υπέρ πυλαιο-υπερτασικού ασκίτη (Serum-Ascites Albumin 
Gap,SAAG>1.1g/dL) και υπέρ καρδιακού (ολικά λευκώματα υγρού>2.5g/dL). Η κυτταρολογική εξέταση ήταν αρνητική 
για κακοήθεια. Η γυναικολογική εξέταση, η μαστογραφία και η ενδοσκόπηση ανώτερου/κατώτερου πεπτικού ήταν, επίσης, 
αρνητικές.
Η διαγνωστική σκέψη επικεντρώθηκε στο καρδιακό σκέλος. Σπιρομέτρηση και ΑΤπνευμονικών-αγγείων απέκλεισαν χρόνια 
πνευμονική καρδία και θρομβοεμβολική νόσο αντίστοιχα. Νέο διαθωρακικό-υπερηχογράφημα αποκάλυψε σοβαρού 
βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς/τριγλώχινας, διάταση αριστερού/δεξιού κόλπου, δεξιάς κοιλίας και συστολική πίεση 
πνευμονικής-(PASP) 65mmHg. 
Ακολούθησε δεξιός καθετηριασμός που επιβεβαίωσε πνευμονική υπέρταση και αριστερός που ήταν αρνητικός για στεφανιαία 
νόσο. Διενεργήθηκε διοισοφάγειο-υπερηχογράφημα που αποκάλυψε, επιπλέον, μεσοκολπική επικοινωνία. Η ασθενής 
ετέθη σε υψηλές δόσεις διουρητικών και ο ασκίτης υποχώρησε.
Αντιμετωπίσθηκε καρδιοχειρουργικά με αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας με προσθετική, πλαστική τριγλώχινας και 
σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας.
Συμπέρασμα: Η διαγνωστική παρακέντηση-και ιδίως ο διαχωρισμός με βάση το SAAG-αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 
διαφοροδιαγνωστικής προσέγγισης του ασκίτη, ακόμη και σε περιπτώσεις σπάνιων αιτίων.
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ΑΑ17  ΑΙΤΙΑ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ, 
ΕΠΟΧΗ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Ηλίας Κανέλλος1,2, Δήμος Βρίζας3, Αναστασία Παπαδοπούλου3, Μαρία Λίκα3, Βασίλειος 
Παπάρας3, Ελισσάβετ Κασμερίδου3, Χρυσαφή Κούλελη3, Χρήστος Τσιμπίρης2, Αγνή Μόκκα1, Πάρις 
Κελεμπέκογλου2, Χρήστος Σαββόπουλος1, Απόστολος Ι. Χατζητόλιος1

1   Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

2  Καρδιολογική Κλινική-Στεφανιαία Μονάδα, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
3 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια η προσέλευση ατόμων με αιφνίδιο θάνατο (Α.Θ) στη χωρα μας, στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών παρουσιάζει αυξημένη επίπτωση. Πιθανά αιτια όπως η οικονομική κρίση, ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός 
ατόμων μέσης ηλικιας με περισσότερους του ενός παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (ΠΚΚ) - υπέρταση, δυσλιπιδαιμια, 
σακχαρώδης διαβήτης, στεφανιαία νόσος-, καθώς επίσης και η αύξηση του εργασιακού στρες πιθανόν να δικαιολογούν το 
φαινόμενο αυτό. 
Σκοπός: Η καταγραφή των κυριότερων αιτίων του Α.Θ. στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ενός Δευτεροβάθμιου 
Νοσοκομείου, καθώς και η συσχέτισή του με την ηλικία, το φύλο, την εποχή, την ημέρα και ώρα προσέλευσης των ασθενών.
Υλικό - Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΤΕΠ και της Καρδιολογικής 
Κλινικής του Γ.Ν.Ν. Σερρών. Καταγράφηκαν κατά το έτος 2016: η ήμερα και ώρα προσέλευσης περιστατικών με Α.Θ, το 
φύλο, η ηλικία, καθώς επίσης η ειδικότητα του κληθέντος γιατρού και η πιθανή αιτία θανάτου, με βάση το ατομικό ιστορικό 
του θανόντα από τους συγγενείς και τη φαρμακευτική αγωγή από το βιβλιάριο υγείας (δεν έγινε νεκροτομή).  Εξαιρέθηκαν  
από την καταγραφή οι Α.Θ. που οφείλονταν σε τροχαία ατυχήματα. Προσήλθαν 156 άνδρες και 73 γυναίκες. Από τους 
άνδρες ηλικίας 20 - 40 ετών προσήλθαν 4 άτομα, από 40 - 60, 58 και από >60, 94 άτομα. Από τις γυναίκες ηλικίας 20 - 
40 ετών δεν προσήλθε καμία, από 40 - 60 προσήλθαν 15 και από >60, 58 άτομα.
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός του Α.Θ. στους άνδρες είναι μεγαλύτερος από τις γυναίκες και μάλιστα διπλάσιος. Στο 70% 
των περιπτώσεων κλήθηκε καρδιολόγος, στο  25% παθολόγος και στο 5% νευρολόγος. Η μεγαλύτερη συχνότητα  Α.Θ. 
παρατηρείται την  ημέρα Δευτέρα και τις ώρες από 3:00 εώς 7:00 π.μ  ανεξαρτήτως από την ημέρα της εβδομάδας. Ο μήνας  
κατά τον οποίο παρουσιαζεται η μεγαλύτερη συχνότητα καταγραφής Α.Θ. είναι ο Ιανουάριος. Τέλος από τους ασθενείς με 
Α.Θ., και στα δύο φύλα, το 70% έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ), το 60% από αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ). το 50% από 
στεφανιαία νόσο (ΣΝ), το 30% από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), ενώ 3 άτομα ήταν χρήστες εξαρτημένων ουσιών. 
Συμπεράσματα: 1) Με βάση τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι άνδρες πεθαίνουν σε διπλάσια συχνότητα από τις γυναίκες 
από Α.Θ., πιθανώς λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού αυτών που εργάζονται σε σχέση με τις εργαζόμενες γυναίκες, ειδικά στην 
επαρχία, 2) Η Δευτέρα, ως η πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας αποτελεί την ημέρα με τους περισσότερους Α.Θ. και στα 
δύο φύλα, ενώ και οι πρώτες πρωϊνές ώρες κάθε εργάσιμης χαρακτηρίζονται από την παρουσία του μεγαλύτερου ποσοστού 
Α.Θ, με πιθανή ερμηνεία το στρες της αφύπνισης με υπερκατεχολαμιναιμία, υπερκορτιζολαιμία και αυξημένης πηκτικής 
δραστηριότητας (συσσώρευση και συγκόλληση αιμοπεταλίων), 3)  Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας με τους περισσότερους Α.Θ., 
πιθανόν λόγω χαμηλότερης μέσης θερμοκρασίας σε σχέση με το υπόλοιπο έτος, 4) Ο ΣΔ και η ΑΥ αποτελούν τους δύο 
σημαντικότερους ΠΚΚ που οδηγούν σε Α.Θ ενώ η ΣΝ και το ΑΕΕ ως επιπλοκές των ΠΚΚ προδιαθέτουν σε Α.Θ.
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ΑΑ18  ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

Ζήσης Χρήστος1,2, Κόγιας Αθανάσιος2, Μαρίτσα Δήμητρα2, Θεοδωρούλα Ευτέρπη2, Γατσά Ελένη3,  
Παπαδάτος Σταμάτης4, Μυλωνάς Στέφανος2

1 Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Γ.Ν. Τρικάλων
2 Β΄ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Τρικάλων
3 Αιματολογικό Τμήμα Γ.Ν. Τρικάλων
4 Γ΄ Παθολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Εισαγωγή: Η πνευμονική υπέρταση (ΠΥ) στις αιμοσφαιρινοπάθειες μπορεί να οφείλεται σε  παθήσεις των αριστερών 
καρδιακών κοιλοτήτων, αλλά μπορεί να προκαλείται και μέσω άγνωστων ή/και πολυπαραγοντικών μηχανισμών. Σε αυτούς 
πιθανόν συμμετέχουν:
• αιμόλυση→χρόνια υποξία→μείωση παραγωγής ΝΟ→αγγειοσύσπαση-δυσλειτουργία ενδοθηλίου
• αιμοσιδήρωση πνευμόνων-ήπατος-καρδιάς/υπερκινητική κυκλοφορία/σπληνεκτομή-σπληνομεγαλία/υπερπηκτικότητα/
αυξημένο ποσοστό αιμοσφαιρίνης F.
Σκοπός: Αναδρομική μελέτη  της Π.Υ σε  ασθενείς με βαριά β-θαλασσαιμία.
Υλικό-Μέθοδος: Εκτιμήθηκαν  με υπερηχογράφημα καρδιάς  (≥2 ελέγχουs) 27   πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς 
της Μονάδας του Γ.Ν. Τρικάλων και με  βάση τη    συστολική πίεση  της  δεξιάς κοιλίας(RVSP)  διαπιστώθηκε   ότι   οι  12 
(44%) πάσχουν από πιθανή ή σίγουρη Π.Υ.

Πιθανή Π.Υ.  (RVSP ≈ 37-50mmHg) → 8 ασθενείς
Όλοι με σπληνεκτομή

Λειτουργικότητα αρ. 
κοιλίας καρδίας

Kαρδιακή αιμοχρωμάτωση
Αριθμός 
ασθενών

Άλλη καρδιολογική ή 
πνευμονολογική διαταραχή

Φυσιολογική
Χωρίς

1 -

1 Παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ)

Ήπια
1 -
1 Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Καρδιακή ανεπάρκεια(ΚΑ) 
με διατηρημένο κλάσμα 

εξώθησης

Χωρίς 1
Χρόνια ΚΜ/ μέτρια→βαριά 

ανεπάρκεια μιτροειδούς (MV)

Μέτρια→βαριά 1 
Επεισόδιο υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας 

(ablation)
ΚΑ με ελαττωμένο κλάσμα 

εξώθησης

ελλατωμενο

Χωρίς 1 Στεφανιαία νόσος/μέτρια ανεπάρκεια MV

Ήπια 1 Παροξυσμική ΚΜ 

Σίγουρη Π.Υ. (RVSP > 50mmHg) → 4 ασθενείς
Α.   Με RVSP 50-70 mmHg →3(τρεις)  

Όλοι  με σπληνομεγαλία  και χωρίς καρδιακή αιμοχρωμάτωση
Χωρίς καρδιακή δυσλειτουργία 1 -

ΚA με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης
1 

Περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια/ 
παροξυσμική ΚΜ

1 
Παροξυσμική ΚΜ/μέτρια ανεπάρκεια MV

(λαμβάνει εμπειρικά σιλδεναφίλη)
Β.   Με RVSP > 70 mmHg →1(ένας)  

Με σπληνεκτομή, χωρίς καρδιακή αιμοχρωμάτωση και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης
Του χορηγήθηκε ταδαφίλη

Αποτελέσματα:
Α.  Σε όλους αποφασίστηκε η συνέχιση της υπερηχογραφικής  παρακολούθησης. Σε έναν έγινε σπιρομέτρηση. 
Σε  πλήρη έλεγχο υποβλήθηκε μόνο ο ασθενής με την βαριά Π.Υ.:
• νατριουρητικό πεπτίδιο/σπιρομέτρηση/ελικοειδής-CTθώρακος→φυσιολογικά.
• καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης/δοκιμασία βάδισης 6λεπτών→στάδιο ΙΙ→ΙΙΙ κατά ΝΥΗΑ
• δεξιός καθετηριασμός→αυξημένη μέση πίεση  πνευμονικής αρτηρίας
   αριστερός→στένωση 70% του πρόσθιου κατιόντα.
Β. Από τους παραπάνω ασθενείς:
• 5(πέντε) είναι σε  αγωγή ΚΑ
• 1(ένας) λαμβάνει  αγωγή ΧΑΠ
• 1(μια)  έλαβε ενδοφλέβια δεσφεριοξαμίνη
• 2(δυο) λαμβάνουν  εκλεκτικούς αναστολείς φωσφωδιεστεράσης τύπου 5(PDE5)
Σε όλους  εντατικοποιήθηκαν οι μεταγγίσεις για βελτίωση αιματοκρίτη.
Συμπέρασμα: Θα χρειαστούν πολλές μελέτες τόσο για την κατανόηση της  σημασίας Π.Υ στη θαλασσαιμία, όσο και την 
ορθότερη αντιμετώπιση και θεραπεία της.
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ΑΑ19  ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ, ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΥΠΟΑΕΡΙΣΜΟΥ

Σωτηροπούλου Ροδόπη1, Νικολάου Χριστίνα1, Νένα Ευαγγελία2, Ρουσουνίδου Αφροδίτη1, 
Κατραχούρας Ιωάννης1, Κύζη Άντρεα1, Χαδιά Κωνσταντίνα1, Βούλγαρης Αθανάσιος3, Ξανθουδάκη 
Μαρία3, Φρουδαράκης Μάριος3, Στειρόπουλος Πασχάλης3

1 Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
2  Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 

Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
3  Πνευμονολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα

Εισαγωγή: Το Σύνδρομο Παχυσαρκίας Υποαερισμού (ΣΠΥ) συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα αλλά 
υποδιαγιγνώσκεται.
Σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση των χαρακτηριστικών ασθενών με ΣΠΥ, παχύσαρκων νορμοκαπνικών ασθενών με 
Σύνδρομο Απνοιών Ύπνου (ΣΑΥ) και παχύσαρκων με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία στον ύπνο.
Υλικό-Μέθοδος: Διαδοχικά άτομα με BMI≥30kg/m2 εξετάστηκαν με πολυυπνογραφία λόγω υποψίας ΣΑΥ και 
υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση, έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας και εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος. 
Επιπρόσθετα συμπλήρωσαν την κλίμακα υπνηλίας Epworth και την κλίμακα αϋπνίας Αθηνών. 
Αποτελέσματα: 942 άτομα (69,9% άνδρες, ηλικίας 54,9±11,9 ετών) κατηγοροποιήθηκαν ως: ασθενείς με ΣΠΥ (n=177), 
νορμοκαπνικοί ασθενείς με ΣΑΥ (n=615) και παχύσαρκα άτομα ελέγχου (n=150).
Οι ασθενείς με ΣΠΥ είχαν υψηλότερο ΒΜΙ και περιφέρεια λαιμού (p<0,001), χωρίς διαφορά στα υπόλοιπα μετρούμενα 
ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά. Διαφορές παρατηρήθηκαν στην αναπνευστική λειτουργία στην εγρήγορση (FVC, FEV1, 
SpO

2
, PaO

2
, PaCO

2
, HCO3, p<0,001). Η πολυυπνογραφία ανέδειξε, στους ασθενείς με ΣΠΥ, χαμηλότερο ποσοστό ύπνου 

REM (p=0,041) και λανθάνοντα χρόνο έναρξης του REM (p=0,033). Οι δείκτες ΑΗΙ, ODI, minSpO
2
 και averSpO

2
 κατά τη 

διάρκεια του ύπνου διέφεραν σημαντικά στους ασθενείς με ΣΠΥ (p<0,001). Ο επιπολασμός της αϋπνίας ήταν 84,2% στους 
ασθενείς με ΣΠΥ, 70,8% στους ασθενείς με ΣΑΥ και 55,2% στην ομάδα ελέγχου (p= 0,041). Ομοίως, ημερήσια υπνηλία 
αναφέρθηκε στο 59,2% του ΣΠΥ, 45,5% στο ΣΑΥ και 32% στην ομάδα ελέγχου (p<0,001).
Συμπέρασμα: Οι ασθενείς με ΣΠΥ είναι περισσότερο παχύσαρκοι, διαφέρουν σε διάφορα χαρακτηριστικά του ύπνου και 
αναφέρουν συχνότερα αϋπνία και ημερήσια υπνηλία σε σύγκριση με παχύσαρκους νορμοκαπνικούς ασθενείς με ΣΑΥ και με 
παχύσαρκους με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία στον ύπνο.

ΑΑ20  ΑΤΥΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΥΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ 
ΝΕΦΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ PAZOPANIB

Νίχλος Χρήστος, Κόκκινος Χαράλαμπος, Τριχιά Ελένη, Γρίβας Αναστάσιος
Εισαγωγή:  Δεν είναι ασύνηθες το φαινόμενο ο καρκίνος του νεφρού να υποτροπιάζει, ασχέτως με το μεγάλο διάστημα 
ελεύθερο νόσου στο οποίο μπορεί να βρίσκονται οι ασθενείς. Επίσης συχνές είναι οι άτυπες εκδηλώσεις αυτής της 
υποτροπής. 
Σκοπός: Στόχος αυτής της ανακοίνωσης είναι να επισημάνουμε τη σημασία της δέουσας κλινικής προσοχής για την έγκαιρη 
ανάδειξη υποτροπής ακόμα και σε άτυπα συμπτώματα ή ευρήματα σε ασθενείς με ιστορικό καρκίνου του νεφρού, καθώς και 
να τονίσουμε ότι οι νεότερες θεραπευτικές επιλογές αποτελούν σαφή ευκαιρία για καλύτερα  ποσοστά επιβίωσης. 
Υλικό/Μέθοδος:  Παρουσιάζουμε την εξέλιξη νόσου ενός ασθενούς, ο οποίος υπεβλήθη σε αριστερή νεφρεκτομή εξαιτίας 
διαυγοκυτταρικού καρκίνου νεφρού σταδίου ΙΙ προ εικοσαετίας. Μετά πάροδο διετίας εμφάνισε ολιγομεταστατική νόσο 
στους πνεύμονες για την οποία έλαβε χειρουργική θεραπεία και ιντερφερόνη-α για ένα έτος. Στη διάρκεια των επόμενων 17 
ετών παρακολουθείτο στενά διότι εμφάνιζε συνεχώς μη ειδικές, μικροοζώδεις πνευμονικές βλάβες και έναν μεσοθωρακικό 
λεμφαδένα έως 1,3 cm, ευρήματα που δεν ήταν σταθερά και απέδραμαν χωρίς παρέμβαση. Το 18 έτος μετά την αρχική 
αντιμετώπιση ο ασθενής παρουσίασε κλινική εικόνα συμβατή με περισφιγμένη βουβωνοκήλη που ωστόσο διεγχειρητικά 
διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μετάσταση από τον γνωστό καρκίνο νεφρού στον σπερματικό τόνο. Στον απεικονιστικό έλεγχο 
ανεδείχθησαν εκ νέου οι μικροοζώδεις πνευμονικές βλάβες και περαιτέρω διόγκωση του μεσοθωρακικού λεμφαδένα, του 
οποίου η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε τη διάγνωση της υποτροπής. Ακολούθησε έναρξη θεραπείας με pazopanib.
Αποτελέσματα: Κατόπιν τρίμηνης θεραπείας ο ασθενής παρουσίασε μερική ύφεση της νόσου, ενώ μετά τον εξάμηνο 
έλεγχο επετεύχθη πλήρης ύφεση χωρίς ιδιαίτερη τοξικότητα.
Συμπεράσματα: Υπάρχει καταγεγραμμένη βιβλιογραφικά υποτροπή νεφροκυτταρικών καρκινωμάτων μετά από πολλά έτη, 
συχνά με ιδιαίτερα άτυπη κλινική εικόνα. Δεδομένου του ιστορικού η διαφοροδιάγνωση είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει τη 
μεταστατική νόσο ασχέτως με χρόνο από την πρώτη αντιμετώπιση των εν λόγω ασθενών. Οι νέες στοχεύουσες θεραπείες 
αποτελούν σαφή ευκαιρία μακράς επιβίωσης με διαχειρίσιμη τοξικότητα στο μεταστατικό καρκίνο νεφρού.
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ΑΑ21  ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 
ΒΙΟΨΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 

Καΐκης Αριστείδης1, Νικολαΐδου Βασιλική1, Δημητριάδη Μαργαρίτα1, Αβραμίδης Χαράλαμπος2, 
Μοντσενίγος Θωμάς1, Δαιμονάκου Μαρία3, Βελιμέζης Γεώργιος2, Σαφλιάνης Ιωάννης1

1 Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», Αθήνα
2  Β΄ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», Αθήνα
3  Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», Αθήνα

Εισαγωγή: Οι κακοήθειες αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας αποτελούν μια ετερογενή ομάδα μεταστατικών όγκων στις 
οποίες ο διαγνωστικός έλεγχος αποτυγχάνει συχνά να εντοπίσει το όργανο προέλευσης. Η εύρεση πρωτοπαθούς εστίας 
είναι επιτακτική για την χορήγηση στοχευμένης θεραπείας.     
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού μεταστατικού αδενοκαρκινώματος στομάχου στο οποίο οι βιοψίες που ελήφθησαν 
κατά τη γαστροσκόπηση ήταν αρνητικές.
Υλικό/Μέθοδος: Άνδρας 40 ετών παρουσιάστηκε λόγω άλγους αριστερής τραχηλικής χώρας, μετεωρισμού, ναυτίας. Το 
ατομικό αναμνηστικό περιελάμβανε μετατραυματική επιληψία υπό αγωγή. Ο αρχικός έλεγχος ανέδειξε θρόμβωση  αριστερής 
έσω σφαγίτιδας, ασκιτική  και πλευριτική συλλογή αριστερά. Οι αξονικές τομογραφίες ανέδειξαν πάχυνση του τοιχώματος  
στομάχου και  μείζονος επιπλόου. Διενεργήθηκε γαστροσκόπηση: υπεραιμία, οίδημα, πάχυνση των πτυχών του στομάχου, 
ελήφθησαν πολυάριθμες βιοψίες: αρνητικές για κακοήθεια. Η κολονοσκόπηση δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα. Λόγω 
μη στοιχειοθέτησης διάγνωσης με τις παραπάνω εξετάσεις πραγματοποιήθηκε ερευνητική λαπαροσκόπηση η οποία ανέδειξε 
πολλαπλές περιτοναϊκές καρκινωματώδεις μάζες, ελήφθησαν βιοψίες. Ιστολογική διάγνωση: χαμηλής διαφοροποίησης 
αδενοκαρκίνωμα με μορφολογία και ανοσοφαινότυπο συμβατά με προέλευση από το ανώτερο πεπτικό και το πάγκρεας.
Αποτελέσματα: Λόγω υψηλής υποψίας αδενοκαρκινώματος στομάχου αποφασίστηκε η διενέργεια επαναληπτικής 
γαστροσκόπησης. Μακροσκοπικά ευρήματα: όμοια με της πρώτης, από τις βιοψίες: εκτεταμένη διήθηση του γαστρικού 
βλεννογόνου από διάχυτου τύπου αδενοκαρκίνωμα. Ο ασθενής έλαβε στοχευμένη θεραπεία και απεβίωσε ένα έτος μετά 
τη διάγνωση.
Συμπέρασμα: Επαναληπτικός έλεγχος βιοπτικού υλικού μπορεί να απαιτηθεί για τον εντοπισμό της πρωτοπαθούς εστίας 
σε γενικευμένες κακοήθειες που από τον αρχικό έλεγχο θεωρούνται αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας. Οι ασθενείς που 
λαμβάνουν στοχευμένη θεραπεία τείνουν να έχουν καλύτερη ανταπόκριση. Υπογραμμίζεται  η σημασία του ανοσοφαινότυπου 
της μεταστατικής βλάβης στην καθοδήγηση της περαιτέρω διερεύνησης και θεραπείας.

ΑΑ22 ΣΠΑΝΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΡΡΟΪΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ VIBRIO CHOLERAE
Φραγκάκης Εμμανουήλ1, Παρτάλης Νικόλαος1, Μπαμπίλη Κωνσταντίνα1, Παπαδομανωλάκη 
Ευαγγελία2, Πολυμίλη Γεωργία1

 1 Α΄ Παθολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος», Χανιά
2  Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος», Χανιά

Εισαγωγή: Το Vibrio cholerae ανήκει στην οικογένεια των vibrionaceae όπου ανήκουν παθογόνα και μη είδη που 
προκαλούν χολέρα και είδη που προκαλούν γαστρεντερίτιδα. Συνήθως επιβιώνουν σε στάσιμα γλυκά νερά ή σε θαλασσινό 
νερό και η μετάδοσή τους γίνεται από μολυσμένο νερό ή τροφές.
Υλικό: Ασθενής 79 ετών με ατομικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου, αρτηριακής υπέρτασης και υπερτροφίας προστάτη 
προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων λόγω δύσοσμων βλεννωδών διαρροιών από ημερών και διάχυτου κοιλιακού άλγους.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανεδείχθη οξεία νεφρική ανεπάρκεια χωρίς λευκοκυττάρωση ή δείκτες φλεγμονής. Από την 
μικροσκοπική κοπράνων ανεδείχθησαν σπάνια πυοσφαίρια με άφθονη βλέννη και πιθανή ύπαρξη Vibrio cholerae από την 
καλλιέργεια κοπράνων.
Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με εμπειρική αντιβιοτική αγωγή και παρεντερική ενυδάτωση αρχικά και μετά το αποτέλεσμα της 
καλλιέργειας κοπράνων άλλαξε σε ειδική αντιβιοτική αγωγή (δοξυκυκλίνη).
Απεστάλλη PCR δείγματος κοπράνων το οποίο επιβεβαίωσε την ύπαρξη του Vibrio cholerae μη τοξινογόνου στελέχους.
Κατά τη νοσηλευτική του πορεία ο ασθενής σταδιακά βελτιώθηκε κλινικά και εργαστηριακά με ύφεση των διαρροιών του, του 
κοιλιακού άλγους και επιστροφή της νεφρικής του λειτουργίας στα φυσιολογικά επίπεδα.
Συμπεράσματα: Το V. cholerae διακρίνεται σε ορότυπους με βάση τον συνδυασμό των σωματικών αντιγόνων της 
επιφάνειάς του. Μόνο οι ορότυποι Ο1 και Ο139 προκαλούν χολέρα, αποτελούν δε το κυριότερο αίτιο επιδημικής διάρροιας 
σε Ασία και Λατινική Αμερική. Άλλα στελέχη του V. cholerae προκαλούν κρούσματα στην Ευρώπη και άλλα που προκαλούν 
γαστρεντερίτιδα ποικίλης βαρύτητας.
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ΑΑ23  ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ  ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Σκευούδη Σουλτάνα1, Χάχαλης Γεώργιος1, Θεοχαρίδης Κωνσταντίνος1, Γκούρβας Βίκτωρ1, 
Πατακιούτα Φρειδερίκη3, Άντζελ Ιακώβ2

1 Κυτταρολογικό Εργαστήριο «Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης» 
2 Πνευμονολογική Κλινική «Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης» 
3 Παθολογοανατομικό Εργαστήριο «Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης»    

Σκοπός: Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού μεταστατικού μελανώματος στην μασχαλιαία χώρα σε γυναίκα ηλικίας 57 ετών 
χωρίς ιστορικό με κυτταρολογική διάγνωση. 
Υλικό και Μέθοδοι: Η ασθενής προσήλθε στο νοσοκομείο με ψηλαφητή διόγκωση δεξιάς μασχαλιαίας χώρας από 
τριμήνου και έγινε FNA. Στο παθολογοανατομικό εργαστήριο εστάλη το ογκίδιο της μασχαλιαίας χώρας. Περαιτέρω έλεγχος 
της ασθενούς στη CT θώρακος έδειξε διάσπαρτες οζώδεις σκιάσεις σε αμφότερους τους πνεύμονες, με τις μεγαλύτερες 
στον δεξιό πνεύμονα. Ακολούθησε βρογχοσκόπηση και εστάλη βρογχικό έκπλυμα για κυτταρολογική εξέταση. Λόγω 
της πολλαπλότητας των εστιών στον πνεύμονα και της σπανιότητας του πρωτοπαθούς μελανώματος έγινε ενδελεχής 
διερευνησή της για την ανεύρεση της πρωτοπαθούς εστίας. Τελικά βρέθηκε ένας μίκρος σπίλος στο τριχωτό της κεφαλής 
που αφαιρέθηκε και εστάλη για ιστολογική εξέταση.
Αποτελέσματα: Κατά την κυτταρολογική εξέταση της FNA κατά Παπανικολάου  με την τεχνική Thin-prep διαπιστώθηκε ότι 
επρόκειτο για κακοήθες νεόπλασμα με μορφολογικούς  και ανοσοκυτταροχημικούς χαρακτήρες συμβατούς με μελάνωμα. 
Η κυτταρολογική εξέταση του βρογχικού εκπλύματος ήταν θετική για κακοήθες μελάνωμα. Η ιστολογική εξέταση τόσο του 
ογκιδίου όσο και του σπίλου επιβεβαίωσε την κυτταρολογική.  
Συμπέρασμα: Περίπου το 5-10% των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα έχουν πρωτοπαθές μελάνωμα αγνώστου 
πρωτοπαθούς. Ο πνεύμονας είναι μια ασυνήθης εστία για την πρωτοπαθής εντόπιση του κακοήθους μελανώματος (0,01%) 
και είναι δύσκολο να διακρίνεις κυτταρομορφολογικά το πρωτοπαθές από το μεταστατικό μελάνωμα. Η FNA είναι ένα απλό, 
γρήγορο, και ακριβές εργαλείο για τη διάγνωση της κακοήθειας, συμπεριλαμβανόμενου και του κακοήθους μελανώματος. 
Η FNA με την βοήθεια της ανοσοκυτταροχημείας μας δίνει πληροφορίες τόσο για τον τύπο της κακοήθειας όσο και για την 
προέλευση της.    
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ΑΑ24  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ 
ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΚΑΤΙΟΥΣΗΣ ΑΟΡΤΗΣ, ΥΠΟΔΥΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΑΚΟΕΙΔΕΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ

Ζήσης Χρήστος1, Μαρίτσα Δήμητρα1, Παπαδάτος Σταμάτης3, Καραγεώργος Χαράλαμπος1, 
Τσιαμπαλής Αθανάσιος2, Λώλος Ιωάννης1, Οικονόμου Δημήτριος1, Μυλωνάς Στέφανος1

1 Β΄ Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, Ν. Τρικάλων
2 Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, Ν. Τρικάλων
3 Γ΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ν. Αττικής

Εισαγωγή: Οι πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι της αορτής είναι εξαιρετικά σπάνιοι, με κακή πρόγνωση. Εμφανίζουν 
συμπτωματολογία ισχαιμίας/εμβολής ή δευτεροπαθούς εντόπισης. Σπανίως, συνδέονται με γενικά συμπτώματα και υψηλή 
ΤΚΕ.
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού σαρκώματος κατιούσης αορτής που λόγω ακτινολογικής ομοιότητας με ανεύρυσμα 
κατέστη δυσδιάγνωστο.
Υλικό-Μέθοδος: Άνδρας 79 ετών με ιστορικό υπερτασικής-ισχαιμικής-καρδιόπαθειας, πνευμονικής ίνωσης και 
φυματιώδους περικαρδίτιδας υπεβλήθη σε  Αξονική Τομογραφία-(ΑΤ) θώρακος-κοιλίας-οπισθοπεριτοναίου  με τυχαίο 
εύρημα: ατρακτοειδή ανευρυσματική διάταση θωρακο-κοιλιακής αορτής σε επαφή με σακοειδές ανεύρυσμα σε επικοινωνία 
με 2η κοιλοτική-εξεργασία. Εκτιμήθηκε αγγειοχειρουργικά και αντιμετωπίσθηκε με ενδαγγειακή τοποθέτηση μοσχεύματος και 
αποκλεισμό του σακοειδούς ανευρύσματος από τον αυλό. Μετεγχειρητικά, νοσηλεύτηκε στη Β΄ Παθολογική-Γ.Ν.Τρικάλων 
λόγω επίμονης συμπτωματολογίας (αδυναμίας/κακουχίας/πυρέτιου/εφιδρώσεων/ανορεξίας/απώλειας βάρους/κοιλιακού 
άλγους) και παθολογικού εργαστηριακού ελέγχου (αναιμίας/λευκοκυττάρωσης/θρομβοκυττάρωσης/τριψήφιας-ΤΚΕ/
υψηλής-CRP). Τα ευρήματα αποδόθηκαν σε ουρολοίμωξη, έπειτα σε πιθανή σήψη επί υποψίας μυκωτικού ανευρύσματος/
μόλυνσης μοσχεύματος. Χορηγήθηκε  ισχυρή ενδοφλέβια αντιβίωση. Ταυτόχρονα, παρακεντήθηκε υπάρχουσα υπεζωκοτική 
συλλογή (αιμορραγικό εξίδρωμα με αρνητική κυτταρολογική)και εστάλη διερευνητικός έλεγχος (αιμοκαλλιέργειες/Mantoux/
Quantiferon/VDRL/Ca-δείκτες/ανοσολογικός έλεγχος) που  ήταν αρνητικός. Κατά τη νοσηλεία, υπήρξε υποψία οξείας 
αιμορραγικής διαφυγής εξαιτίας μεγάλης πτώσης αιματοκρίτη (απαιτήθηκαν πολλαπλές μεταγγίσεις) και νέου απεικονιστικού 
ελέγχου υπέρ αιμορραγικής εξεργασίας παρα-αορτικά (δ/δ.:αιμορραγικός επιπωματισμός-ψευδοανεύρυσμα). Διακομίσθηκε 
σε αγγειοχειρουργική κλινική. Μετά από επανεκτίμηση των απεικονίσεων, αναγνωρίσθηκε ταχέως επεκτεινόμενη 
παρα-αορτική μάζα μαλακών μορίων σε επικοινωνία με το σακοειδές ανεύρυσμα.  Ο ασθενής αρνήθηκε διερευνητική 
λαπαροτομία  για βιοψία. Ακολούθησαν  υποστηρικτικές νοσηλείες. Στην τελευταία ΑΤ

ΘΑΟΚ
 αποκαλύφθηκε ευμεγέθης μάζα 

εξορμώμενη από το αορτικό τοίχωμα με χαρακτήρες  σαρκώματος. Απεβίωσε 7μήνες μετά την αρχική διάγνωση.
Συμπέρασμα: Παρά τη σπανιότητα των όγκων αυτών, η σημασία της διάγνωσης για τον ασθενή απαιτεί την αδιάκοπη 
επαγρύπνηση των λειτουργών υγείας, ιδίως σε κλινικά ή/και ακτινολογικά άτυπες περιπτώσεις.
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ΑΑ25 ΑΓΓΕΙΟΙΝΩΜΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ 
Χάχαλης Γιώργος, Νικολαΐδου Χριστίνα, Παπαδοπούλου Σταυρούλα, Δεληλίγκα Ασπασία, Βενιζέλος 
Ιωάννης 
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο «Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης»  

Εισαγωγή: Το ρινοφαρρυγικό αγγειοίνωμα είναι ένας σχετικά σπάνιος, ιστολογικά καλοήθης, αγγειακός όγκος που 
αναπτύσσεται στον ρινοφάρυγγα, στους παραρίνιους κόλπους και στην κρανιακή κοιλότητα με συμπτώματα ρινικής 
απόφραξης και επίσταξης. Παρατηρείται κυρίως σε εφήβους ηλικίας 10-25 ετών.
Σκοπός: Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού αγγειοινώματος ρινοφάρυγγα σε ενήλικα. 
Υλικό:  Άνδρας 59 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο μας με συμπτωματολογία ρινικής απόφραξης. Πραγματοποιήθηκε ΩΡΛ 
εξέταση και λήψη βιοπτικού υλικού από μάζα στον ρινοφάρυγγα.
Μέθοδος: Στο εργαστήριο μας παραλάβαμε ωοειδή, πολυλοβωτό όγκο με πολυποειδή όψη, διαστάσεων 5Χ3 εκ., ο 
οποίος στις διατομές εμφάνιζε ερυθρόφαιη χροιά και σύσταση ελαστική.
Αποτελέσματα: Ο όγκος εμφάνιζε ιστολογική εικόνα συμβατή με αγγειοίνωμα. Το υπερκείμενο αναπνευστικού τύπου 
επιθήλιο δεν παρουσίαζε αξιόλογες μικροσκοπικές αλλοιώσεις. 
Συμπέρασμα: Το ρινοφαρρυγγικό αγγειοίνωμα είναι ένας σπάνιος όγκος όταν απαντάται σε ενήλικα. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί ελάχιστες περιπτώσεις. Η πρόγνωσή του είναι πολύ καλή. Θεραπεία εκλογής είναι η 
χειρουργική εξαίρεση. Έχουν αναφερθεί μεταλάξεις στο ογκογονίδιο της β-κατενίνης. Στη διαφορική διάγνωση θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν: 1) Λοβιακό τριχοειδές αιμαγγείωμα 2) Ρινοφαρυγγική κύστη 3) Χόνδρωμα 4) Ρινοσποριδίαση 5) 
Παραρρίνιο αιμαγγειοπερικύττωμα 6) Πυογόνο κοκκίωμα.

ΑΑ26  ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ LANGERHANS ΣΕ ΒΙΟΨΙΑ ΗΠΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ 
ΕΝΤΟΠΙΣΗ 

Χάχαλης Γιώργος, Νικολαΐδου Χριστίνα, Παπαδοπούλου Σταυρούλα, Δεληλίγκα Ασπασία, Βενιζέλος 
Ιωάννης  
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο «Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης» 

Εισαγωγή: Η ιστιοκυττάρωση Langerhans είναι μια σπάνια ασθένεια αγνώστου αιτιολογίας που περιλαμβάνει τον κλωνικό 
πολλαπλασιασμό κυττάρων Langerhans, ικανά να μεταναστεύουν από τον μυελό των οστών σε άλλες θέσεις. Μπορεί να 
αναπτυχθεί ταχέως, υποδυόμενο κακόηθες νεόπλασμα. Κλινικά εκδηλώνεται ως εντοπισμένη μορφή (μονήρες ηωσινόφιλο 
κοκκίωμα) αλλά και ως συστηματική νόσος (Hand-Schuller-Christian, Letterer-Siwe diseases). 
Σκοπός: Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού ιστιοκυττάρωσης Langerhans σε βιοψία ήπατος. 
Υλικό: Θήλυ, ετών 62 προσήλθε στο νοσοκομείο. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε σπληνομεγαλία. Η αξονική 
τομογραφία θώρακος έδειξε διάχυτες πνευμονικές κύστεις. Πραγματοποιήθηκε βιοψία ήπατος και οστεομυελική βιοψία. 
Μέθοδος: Στο εργαστήριο εστάλη κυλινδρικό ιστοτεμάχιο μήκους 0,6 εκ. από την βιοψία ήπατος και και κυλινδρικό 
ιστοτεμάχιο μήκους 0.7 εκ από την οστεομυελική βιοψία. Έγινε εντελεχής ιστολογικός και ανοσοϊστοχημικός έλεγχος. 
Αποτελέσματα: Το ηπατικό παρέγχυμα εμφάνιζε διήθηση από μεσαίου μεγέθους νεοπλασματικά κύτταρα τα οποία εμφάνιζαν 
υποστρόγυλλα ή ανωμάλου σχήματος, αραιοχρωματικό ή βαθυχρωματικό πυρήνα και ελαφρά ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα. 
Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος για τα κύτταρα αυτά έδειξε θετικότητα για CD1a και S100. Η ιστολογική εικόνα ήταν συμβατή 
σε σχέση με το κλινικοεργαστηριακό ιστορικό με διήθηση του ήπατος από ιστιοκυττάρωση Langerhans. Στην οστεομυελική 
βιοψία δεν βρέθηκαν στοιχεία ιστιοκυττάρωσης Langerhans.    
Συμπέρασμα: Τονίζεται η σπανιότητα  της εντόπισης της ιστιοκυττάρωσης Langerhans στο ήπαρ. Η πρόγνωση είναι 
καλή. Θεραπεία εκλογής είναι τα στεροειδή και τα χημειοθεραπευτικά  σχήματα. Στην διαφορική διάγνωση θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν: 1)  Η νόσος εξ ονύχων γάλης. 2)  Μη- Hodgkin Λέμφωμα 3) Νόσος Kimura.  
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ΑΑ27  Η ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ

Ζορμπά Αρετή1,  Τοπτσή Λίλιαν1, Καϊάφα Γεωργία2, Περιφάνης Βασίλειος2, Τσαβδαρίδου Βασιλική1, 
Γούναρη Ευδοκία1, Ι. Καλεβρόσογλου2, Μπουντόλα Σταυρούλα2, Χρυσουλίδου Ελισσάβετ2, Σκούρα 
Λεμονιά1, Απόστολος Ι. Χατζητόλιος2

1 Ανοσολογικό Τμήμα, Μικροβιολογικό Εργαστήριο Α.Π.Θ., «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2 Ά Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Το πλασματοκυτταρικό μυέλωμα (ΠΜ) αποτελεί αιματολογική δυσκρασία με μεγάλη κλινική ετερογένεια. 
Η νεφρική δυσλειτουργία μπορεί να είναι η πρώτη κλινική εκδήλωση του ΠΜ και αποτελεί δείκτη κακής πρόγνωσης. Η 
νεφρική βλάβη συνήθως οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή ελαφρών αλύσων ορού και/ή στην υπερασβεστιαιμία. Η 
εμφάνιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας (ΟΝΑ) κατά τη διάγνωση του ΠΜ θεωρείται επείγουσα κατάσταση,  δεδομένου ότι η 
αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας σχετίζεται με μεγαλύτερη επιβίωση των ασθενών. 
Σκοπός:  Η καταγραφή περιστατικού με ΟΝΑ, ως αρχική εκδήλωση ΠΜ, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση 
με συνεργασία ειδικοτήτων.
Υλικό-Μέθοδοι-Αποτελέσματα: Άνδρας 74 ετών διακομίσθηκε στο Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ από το Γ.Ν. Δράμας λόγω 
ΟΝΑ, με αναφερόμενη δεκατική πυρετική κίνηση και διάρροιες από 3ημέρου. Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος έδειξε: 
αιμοσφαιρίνη (HGb)=6,6 g/dl, αιματοκρίτη (Ht)=19,8%, ουρία=443 mg/dl, κρεατινίνη=6,11 mg/dl, λευκωματίνη=2,3 
g/dl, σφαιρίνες=3,29 g/dl, ασβέστιο=6,43 g/dl. Στην περαιτέρω διερεύνηση διαπιστώθηκε IgG κ μονοκλωνική 
ανοσοσφαιρίνη στον ορό του ασθενούς, αύξηση των ελεύθερων (κ και λ) αλύσων με φυσιολογικό, ωστόσο, λόγο (2.1). 
Ο έλεγχος του μυελικού αναρροφήματος με πενταχρωματική κυτταρομετρία ροής έδειξε την παρουσία χαμηλού ποσοστού 
πλασματοκυττάρων (2% των εμπύρηνων), πολυκλωνικών ως προς κ και λ ελαφρές αλύσους, ενώ στην οστεομυελική 
βιοψία ανιχνεύθηκαν πλασματοκύτταρα σε ποσοστό 10-20% με  IgG κ μονοτυπική έκφραση. Από τη συναξιολόγηση 
των κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων τέθηκε η διάγνωση του ΠΜ. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση,  έλαβε 
αντιβιοτική αγωγή και εξήλθε κλινικά και εργαστηριακά βελτιωμένος υπό λεναλινομίδη (revlimid) και δεξαμεθαζόνη.
Συμπεράσματα: Το ΠΜ πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση κάθε περίπτωσης ανεξήγητης νεφρικής 
ανεπάρκειας, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους.



22-26/2/2017 Grand Palace, Θεσσαλονίκη with International Participation
3rd Panhellenic Congress on Continuing Education in Internal Medicine3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία

µε ∆ιεθνή συµµετοχή

138

 ΑΑ28  ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΤΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΙΩΔΑΡΟΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ 
ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ Ή ΣΙΜΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΑΜΙΩΔΑΡΟΝΗ 
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΡΑΒΔΟΜΥΟΛΥΣΗΣ.

Ηλίας Κανέλλος1,2, Χρήστος Σαββόπουλος1, Κοζατσάνη Δέσποινα3, Αγνή Σάκκου1,4, Βασίλειος 
Δήμου2, Αντώνιος Αντωνίου2, Μαρία Γιανναδάκη2, Γεώργιος Τσινόπουλος2, Χρήστος Γουδής2, 
Γρηγόρης Δήμας1, Χρήστος Τσιμπίρης1, Πάρις Κελεμπέκογλου2, Απόστολος Ι.Χατζητόλιος1

1   Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

2  Καρδιολογική Κλινική-Στεφανιαία Μονάδα, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
3  Καρδιολογική Κλινική-Στεφανιαία Μονάδα, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.
4  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος- Καρδιολογική Κλινική

Εισαγωγή: Από βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς επίσης και από την καθημέρα κλινική πράξη παρατηρείται συχνά 
η εμφάνιση ραβδομυόλυσης σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (KM) και δυσλιπιδαιμία που λαμβάνουν ταυτόχρονα 
ατορβαστατίνη (AT) και αμιωδαρόνη (AM) ή σιμβαστατίνη (ΣΙ) και αμιωδαρόνη. Ως γνωστόν η ΚΜ παρουσιάζεται σε μεγάλο 
βαθμό σε ασθενείς που έχουν και στεφανιαία νόσο (ΣΝ), οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα και υπολιπιδαιμική αγωγή. Τα δύο 
συνήθη μόρια, ατορβαστατίνη και σιμβαστατίνη που χρησιμοποιούνται ως υπολιπιδαιμική αγωγή, όταν συγχορηγούνται με 
αμιωδαρόνη προκαλούν συχνά ως ανεπιθύμητη ενέργεια μετρίου ή σοβαρού βαθμού ραβδομυόλυση. Δεν υπάρχουν όμως 
μελέτες που αφορούν τη συγχορήγηση του νέου μορίου, της πιταβαστατίνης (ΠΙ) ταυτόχρονα με αμιωδαρόνη. 
Σκοπός: Η μελέτη παρατήρησης της συγχορήγησης 3 θεραπευτικών σχημάτων: ΑΤ+ΑΜ, ΣΙ+ΑΜ και ΠΙ+ΑΜ σε χρονική 
διάρκεια 3 ετών στο Γ.Ν.Ν. Καστοριάς και στο Γ.Ν.Ν. Σερρών, στις αντίστοιχες Καρδιολογικές κλινικές,   ως προς την 
εμφάνιση ραβδομυόλυσης με τα εν λόγω θεραπευτικά σχήματα σε ασθενείς  με ΣΝ και ΚΜ. 
Αποτελέσματα: Στα 3 χρόνια παρακολούθησης, παρατηρήθηκαν:
5 περιστατικά που προσήλθαν με μέτριο ως σοβαρό βαθμό ραβδομυόλυσης (μέσος όρος CK=1200 mg/dl) και ηπατική 
συμμετοχή (μέσος όρος SGOT=113 IU/L και SGPT=98 IU/L) με θεραπευτικό σχήμα συγχορήγησης ατορβαστατίνης και 
αμιωδαρόνης και αντιμετωπίσθηκαν ενδονοσοκομειακά.  
4 περιστατικά προσήλθαν με μετρίου βαθμού ραβδομυόλυση (μέσος όρος CK=600 mg/dl) και ηπατική συμμετοχή 
(μέσος όρος SGOT=93 IU/L και SGPT=84 IU/L), με θεραπευτικό σχήμα συγχορήγης σιμβαστατίνης και αμιωδαρόνης και 
αντιμετωπίσθηκαν επίσης ενδονοσοκομειακά.
Τέλος όσον αφορά τους ασθενείς που ελάμβαναν θεραπευτικό σχήμα συγχορήγης   πιταβαστατίνης και αμιωδαρόνης, στα 3 
χρόνια παρακολούθησης δεν παρουσιάστηκε κανένα επεισόδιο ραβδομυόλυσης ή/και ηπατικής νέκρωσης.
Συμπέρασμα: Η συγχορήγηση του θεραπευτικού σχήματος πιταβαστατίνης με αμιωδαρόνη στους ασθενείς με ΣΝ και ΚΜ, 
ίσως θεωρείται ασφαλέστερη όσον αφορά τη ραβδομυόλυση και την ηπατική νέκρωση έναντι των σχημάτων Α+Α ή Σ+Α. 
Περισσότερες μελέτες με μεγάλο αριθμό ασθενών είναι αναγκαίο να διενεργηθούν ώστε να οδηγηθούμε σε τεκμηριωμένα 
και ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την ασφαλέστερη και βέλτιστη αγωγή συγχορήγησης στατινών και αμιωδαρόνης 
στους ασθενείς με ΣΝ και ΚΜ.
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ΑΑ29 ΜΟΝΗΡΕΣ ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Aνδρέας Τοφαρίδης, Μαρία Βρασίδα, Εμμέλεια  Βουνού     
Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού                                        

Eισαγωγή: Η επίπτωση των νευροενδοκρινικών όγκων κυμαίνεται από 1 έως 5 περιπτώσεις ανά 100 000 άτομα. Το 
γαστρικό καρκινοειδές, μια μορφή καρκινοειδούς όγκου με καλή πρόγνωση, παρατηρείται στο 1%-7% των ασθενών με 
υπεργαστριναιμία και κακοήθη αναιμία.
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με κακοήθη αναιμία με συνοδό υπεργαστριναιμία.
Υλικό: ασθενής με κακοήθη αναιμία
Μέθοδος: Ασθενής 43 ετών με ατομικό αναμνηστικό ΣΔ ΙΙ, ΔΣΛ, καπνιστής, προσήλθε λόγω γενικευμένης αδυναμίας - 
καταβολής - εύκολης κόπωσης  προοδευτικά επιδεινούμενης την τελευταία βδομάδα. Έγινε εισαγωγή εξαιτίας της ανευρέσης 
αναιμίας (Hb=5) με μεγαλοβλαστικούς χαρακτήρες που τεκμηριώθηκε με την περιγραφή των πολυκατάτμητωνουδετεροφίλων 
στο πλακάκι αίματος. Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο εμφανίστηκε χαμηλή τιμή Β12, θετικά αντισώματα κατά των τοιχωνατικών 
κυττάρων, δείκτες αιμόλυσης και υπεργαστριναιμία. Κατά την γαστροσκόπηση ανευρέθηκε μικροσκοπικό πολυποειδές 
μόρφωμα στο άντρο, από το οποίο πάρθηκε βιοψία το αποτέλεσμα της οποίας αναφέρει νευροενδοκρινές νεόπλασμα του 
στομάχου (NETGRADE 2).  Κατά την αξονική και μαγνητική τομογραφία κοιλίας περιγράφηκε ηπατοσπληνομεγαλία ( χωρίς 
εικόνα μετάστασεων) με συνοδούς τρεις παθολογικούς λεμφαδένες (2cm) περιπαγκρεατικά. Aπό τα ούρα εικοσιτετραώρου 
τα επίπεδα 5-ΗΙΑΑ είναι εντός φυσιολογικών ορίων. O ενδοσκοπικός υπέρηχος  επιβεβαιώνει τα  ευρήματα. Επιπρόσθετα το 
octreoscan δεν περιγράφει μεταστάσεις.
Αποτελέσματα: Μονήρες γαστρικό καρκινοειδές τύπου 1 χωρίς μετασταστάσεις, το οποίο  αντιμετωπίστηκε με ενδοσκοπική 
πολυπεκτομή.
Συμπεράσματα: Τα γαστρικά καρκινοειδή, εξαιτίας του ότι είναι ασυμπτωματικά, διαγιγνώσκονται  ως επι το πλείστον τυχαία. 
Ως εκ τούτου, ο επιπολασμός τους πιθανόν να είναι μεγαλύτερος.
Σε κάθε περιστατικό μεγαλοβλαστικής αναιμίας που δεν οφείλεται σε ατροφική γαστρίτιδα, ιδίως σε νεαρά άτομα, οφείλει να 
διενεργείται ενδελεχής έλεγχος.

ΑΑ30  ΑΣΚΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

Ρέντζιου Γιάννα1, Μαραθωνίτης Αναστάσιος1, Παυλάκης Μιχαήλ1, Σκάρπας Ανδρέας2, Κουτσερίμπας 
Χρήστος2, Χόρτη Μαρία3, Κουρμπάνης Βασίλειος1, Βελιμέζης Γεώργιος2, Σαφλιάνης Ιωάννης1

1 Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», Αθήνα
2 Β΄ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», Αθήνα
3 Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», Αθήνα 

Εισαγωγή: Στην κλινική πράξη η εμφάνιση ασκιτικής συλλογής αποτελεί συχνό διαγνωστικό πρόβλημα που απαιτεί πλήθος 
εξετάσεων προκειμένου να τεκμηριωθεί η διάγνωση.
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού με πρωτοεμφανιζόμενη ασκιτική συλλογή υπό διερεύνηση. 
Υλικό & Μέθοδοι: Άνδρας 79 ετών, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων λόγω ανέρευσης  ασκιτικής συλλογής σε 
απεικονιστικό έλεγχο σε εξωτερική βάση. Το ατομικό αναμνηστικό περιλαμβάνει νόσο Parkinson και αρτηριακή υπέρταση. 
Από τον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο στα ΤΕΠ, ουδέν το αξιοσημείωτο.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής υπεβλήθη σε διαγνωστική και εκκενωτική παρακέντηση ασκιτικής συλλογής. Από τη διαφορά 
αλβουμίνης ορού-υγρού (SAAG) προέκυψε αίτιο μη οφειλόμενο σε πυλαία υπέρταση (SAAG<1,1g/dl),γενική εξέταση 
ασκιτικού υγρού:1250 κύτταρα, λεμφοκυτταρικός τύπος ενώ οι καλλιέργειες του υγρού για κοινά και B.coch ήταν αρνητικές 
και η κυτταρολογική εξέταση:αρκετά, έντονα αντιδραστικά μεσοθηλιακά κύτταρα. Από το λοιπό παρακλινικό έλεγχο: 
θυρεοειδικός έλεγχος κ.φ, Mantoux(-), ιολογικός έλεγχος για ηπατίτιδες(-),ανοσολογικός έλεγχος. καρκινικοί δείκτες,ADA 
ε.φ.ο. Υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία θώρακος και άνω-κάτω κοιλίας: αστεροειδές αποδιοργανωμένο μεσεντέριο, χωρίς 
άλλα ευρήματα καθώς και σε ενδοσκοπικό έλεγχο πεπτικού χωρίς ευρήματα. Στα πλαίσια περαιτέρω διερεύνησης υπεβλήθη 
σε λαπαροσκοπική βιoψία περιτοναίου από την οποία προέκυψε: καρκιωματώδους αρχής κακόηθες νεόπλασμα με πιθανούς 
νευροενδοκρινείς χαρακτήρες. Ο ασθενής θα λάβει χημειοθεραπεία μεpaclitaxel-carboplatin από το θεράποντα ογκολόγο 
ως επί καρκινωμάτωσης περιτοναίου αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας.
Συμπέρασμα: Πλήθος νεοπλασμάτων ευθύνονται για την παρουσία κακοήθους ασκίτη. Στα πλαίσια της ανεύρεσης του 
αιτίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα διαγνωστικά μέσα ώστε η διάγνωση να είναι έγκαιρη και ο ασθενής να λάβει 
την ανάλογη στοχευμένη θεραπεία.
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ΑΑ31  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ

Φωτιάδου Έλενα, Γουνιτσιώτη Ηρώ, Κούρτογλου Νίκη, Δημητρούλα Χαρίκλεια, Τζώτζας 
Θεμιστοκλής, Σαββόπουλος Χρήστος, Χατζητόλιος Απόστολος Ι.
Εξωτερικό Ιατρείο Παχυσαρκίας & Μεταβολισμού, EASO διαπιστευμένο Κέντρο Αντιμετώπισης Παχυσαρκίας (Centre 
for Obesity Management -COM), Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή: Στοιχεία στην Ελλάδα δείχνουν ότι η οικογενειακή κατάσταση συσχετίζεται σημαντικά με την παχυσαρκία και την 
κοιλιακή παχυσαρκία και στα δύο φύλα, ενώ το μορφωτικό επίπεδο ήταν αντιστρόφως ανάλογο με την παχυσαρκίας στις 
γυναίκες. 
Σκοπός: Αξιολόγηση της συσχέτισης της οικογενειακής κατάστασης, του επιπέδου μόρφωσης και της παχυσαρκίας μεταξύ 
παχύσαρκων ασθενών.
Δείγμα: 153 παχύσαρκοι ασθενείς (μέση ηλικία 47,3 ± 11,8 έτη, μέσος ΔΜΣ 39,6± 7,4 kg/m2, 113 γυναίκες, 40 
άνδρες). του πρώτου Κέντρου Αντιμετώπισης Παχυσαρκίας στην Ελλάδα.
Μέθοδος: Αναλύθηκαν τα δημογραφικά και ανθρωπομετρικά στοιχεία των ασθενών. Για τη δημιουργία των υπο-ομάδων 
παχυσαρκίας χρησιμοποιήθηκαν τα διαχωριστικά όρια που ορίζει ο ΠΟΥ - Ομάδες I, II & III.
Αποτελέσματα: Το 25%, 33% και 42% ανήκαν στις υπο-ομάδες παχυσαρκίας I, II & III, αντίστοιχα. Οι περισσότεροι των 
μισών ασθενών (60,5%) ήταν έγγαμοι. Οι υπο-ομάδες παχυσαρκίας και η οικογενειακή κατάσταση παρουσίαζαν σημαντικό 
συσχετισμό τόσο στον συνολικό πληθυσμό (p<0,01) όσο και στον γυναικείο πληθυσμό (p<0,05). Οι υπο-ομάδες 
παχυσαρκίας I & II περιλάμβαναν περισσότερα έγγαμα άτομα, ενώ η πλειοψηφία της υπο-ομάδας III ήταν ανύπαντροι. 
Όσο αφορά το επίπεδο μόρφωσης 11% ήταν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 49% δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και 40% ήταν κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. Οι εξωτερικοί ασθενείς -άνδρες, κατά κύριο λόγο- που είχαν ολοκληρώσει μόνο την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρουσίαζαν σημαντικά υψηλότερο ΔΜΣ από εκείνους που είχαν δευτεροβάθμια (p<0,01) ή/και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (p<0,05).
Συμπέρασμα: Η οικογενειακή κατάσταση φαίνεται να επηρεάζει την εμφάνιση παχυσαρκίας τόσο στους άντρες όσο και στις 
γυναίκες. Η μελέτη υποδεικνύει την ανάγκη για υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο στους συμμετέχοντες στα προγράμματα 
εκπαίδευσης σε θέματα υγείας, ιδιαίτερα μεταξύ ατόμων που ολοκλήρωσαν πρόωρα την σχολική τους εκπαίδευση.

ΑΑ32  ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΝΕΚΡΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΕ ΚΥΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΗΤΗ 
ΚΥΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Ι. Δραγουμάνη1, Ε. Καραθανάσης1, Π. Τσικούρας2, Δ. Παπάζογλου3, Γ. Τσακαλίδης1, Β. Λυμπέρης2, 
Ε. Μαλτέζος3, Ν. Παπάνας3

1 Παθολογική Κλινική ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
2  Πανεπιστημιακή Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
3  Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης με διαβητική κετοξέωση (ΔΚΟ) και νεκρό έμβρυο σε έγκυο χωρίς διαβήτη κύησης, αλλά 
με επακόλουθη ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2). 
Παρουσίαση περίπτωσης: Ασθενής 28 ετών παρουσίασε ΔΚΟ (pH=7.1, Διττανθρακικά: 14 mmol/l, Οξόνη ούρων ++++) 
κατά τη νοσηλεία της με κοιλιακό άλγος στην Πανεπιστημιακή Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική κατά την 32η εβδομάδα 
κύησης. Είχε προηγηθεί αρνητική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης 75 g κατά την 26η εβδομάδα κύησης, ενώ η HbA

1c
 τότε 

ήταν 4.9%. Στο οικογενειακό ιστορικό αναφερόταν ΣΔτ2 στη μητέρα της. Διαπιστώθηκε ουροσήψη και νεκρό έμβρυο. 
Η ΔΚΟ αντιμετωπίσθηκε εύκολα με αντλία ινσουλίνης και ενυδάτωση, έγινε απόξεση και η ασθενής εξήλθε σε αγωγή με 
5 μονάδες γλαργινικής ινσουλίνης 5 ημέρες αργότερα. Σε επανεξέταση 2 εβδομάδες αργότερα, η δόση της ινσουλίνης 
μειώθηκε στις 3 μονάδες λόγω υπογλυκαιμιών. Σε 15 ημέρες ήταν διαθέσιμα τα αρνητικά αποτελέσματα αντισωμάτων κατά 
της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέος (anti-GAD), καθώς και τα φυσιολογικά επίπεδα ινσουλίνης και C-πεπτιδίου. 
Τότε έγινε διακοπή ινσουλίνης και έναρξη per os αγωγή με συνδυασμό αλογλιπτίνης+μετφορμίνης. Έκτοτε η ασθενής είναι 
σε per os αγωγή επί 14 μήνες με άριστα αποτελέσματα (HbA

1c
 5.6-6.0%).

Συμπεράσματα: Οι διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την εγκυμοσύνη, 
ιδίως σε επιπλοκές αυτής, και η συμβολή του παθολόγου είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα παρακολούθησή 
τους. 



22-26/2/2017 Grand Palace, Θεσσαλονίκη with International Participation
3rd Panhellenic Congress on Continuing Education in Internal Medicine3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία

µε ∆ιεθνή συµµετοχή

141

ΑΑ33  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ Α-ΛΙΠΟΪΚΟ ΟΞΥ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Ν. Παπάνας, Κ. Παφίλη, Μ. Δημητρίου, Γ. Χατζηκοσμά, Σ. Κύρογλου, Δ. Παπάζογλου, Ε. Μαλτέζος 
Εξωτερικό Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού, Διαβητολογικό Κέντρο Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η εξέταση της αποτελεσματικότητας του άλφα-λιποϊκού οξέος (ΑΛΑ) βραδείας 
αποδέσμευσης (retard) ως μονοθεραπείας για τη βελτίωση των νευροπαθητικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2 (Τ2ΣΔ). 
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι των ασθενών με Τ2ΣΔ του Εξωτερικού Ιατρείου Διαβητικού 
Ποδιού στους οποίους είχε χορηγηθεί ΑΛΑ ως μονοθεραπεία για την ανακούφιση νευροπαθητικών συμπτωμάτων. 
Αποτελέσματα: Συνολικά εντοπίσθηκαν 47 ασθενείς (21 άνδρες, 26 γυναίκες) μέσης ηλικίας 69.2 ετών και μέσης 
διάρκειας Τ2ΣΔ 13.1 ετών. Έπειτα από 6 μήνες θεραπείας, ≥30% βελτίωση των συμπτωμάτων σημειώθηκε σε 38 
ασθενείς (80.8%) και ≥50% βελτίωση των συμπτωμάτων σε 29 ασθενείς (61.7%). Η μέση μείωση της τιμής του δείκτη 
νευροπαθητικών συμπτωμάτων (Neuropathy Symptom Score) ήταν -2.1. Ανεπιθύμητες ενέργειες δεν παρατηρήθηκαν.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την αυξανόμενη θετική εμπειρία από τη χρήση του ΑΛΑ βραδείας 
αποδέσμευσης για τη βελτίωση των νευροπαθητικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με Τ2ΣΔ και στη χώρα μας.

ΑΑ34  ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ: ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 
ΣΕ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΥΡΟΪΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΕΛΚΩΝ;

Μ. Δημητρίου1,2, Ν. Παπάνας1, Δ. Καλπίνη2, Μ. Πανοπούλου2, Π. Παναγόπουλος3, Ε. Μαλτέζος3

1  Εξωτερικό Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού, Διαβητολογικό Κέντρο Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

2  Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης

3 Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Η αναζήτηση των συχνότερων παθογόνων λοιμώξεων διαβητικού ποδιού σε ασθενείς με νευροπαθητικά ή 
νευροϊσχαιμικά έλκη.
Υλικό και Μέθοδος: Συμπεριελήφθησαν ασθενείς με κλινική διάγνωση λοίμωξης έλκους, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 
2 ομάδες. Η ομάδα Α περιέλαβε 63 ασθενείς (35 άνδρες, μέσης ηλικίας 61.2 ετών και μέσης διάρκειας σακχαρώδους 
διαβήτη 12.4 ετών) με νευροπαθητικό έλκος. Η ομάδα Β περιέλαβε 50 ασθενείς (35 άνδρες, μέσης ηλικίας 73.4 ετών και 
μέσης διάρκειας σακχαρώδους διαβήτη 16.9 ετών) με νευροϊσχαιμικό έλκος. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί αναζητήθηκαν 
με ποσοτική ιστική καλλιέργεια. 
Αποτελέσματα: Στην ομάδα Α, τα συχνότερα απομονωθέντα παθογόνα ήταν: Staphylococcus aureus (16 ασθενείς), 
Pseudomonas aeruginosa (7 ασθενείς),  Klebsiella pneumoniae (6 ασθενείς) και Enterobacter cloacae (5 ασθενείς). Στην 
ομάδα Β, τα συχνότερα απομονωθέντα παθογόνα ήταν: Staphylococcus aureus (8 ασθενείς), Pseudomonas aeruginosa 
(4 ασθενείς), Klebsiella pneumoniae (3 ασθενείς) και Escherichia coli (7 ασθενείς). Η αναλογία Gram+/Gram- ήταν 33/37 
στην ομάδα Α και 17/26 στην ομάδα Β. 
Συμπεράσματα: Τόσο σε νευροπαθητικά όσο και νευροϊσχαιμικά έλκη διαβητικού ποδιού με λοίμωξη, το συχνότερο 
παθογόνο είναι ο Staphylococcus aureus, ενώ απομονώνονται Gram+ και Gram- παθογόνα, χωρίς διαφορές μεταξύ των 
δύο ομάδων. 
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ΑΑ35  ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΑΙΜΙΑ, ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΑΡΚΑ, ΔΙΑΡΡΟΪΚΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΑ ΟΣΤΙΚΑ ΑΛΓΗ

Ευσταθίου Δανάη, Γκαραγκούνης Στέφανος, Αγκαστινιώτη Ελένη, Ayasra Zaid, Σοφογιάννη Αρετή, 
Αλκαγιέτ Στελίνα, Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, Τζιόμαλος Κωνσταντίνος, Χατζητόλιος Απόστολος 
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο 
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η υπολευκωματιναιμία είναι συχνή διαταραχή τόσο σε οξέα και χρόνια νοσήματα και παρατηρείται στο 20% 
των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκομείο. Περιγράφεται η διαγνωστική διερεύνηση ασθενούς με υπολευκωματιναιμία. 
Περιγραφή περίπτωσης: Άνδρας 79 ετών προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω δύσπνοιας από 
ωρών, αύξησης βάρους από 15ημέρου, διαρροϊκό σύνδρομο από διμήνου και γενικευμένα οστικά άλγη από έτους. Το 
ατομικό ιστορικό περιλάμβανε χολοκυστεκτομή προ διετίας και κάπνισμα 1 πακέτου τσιγάρων ημερησίως για 40 έτη το 
οποίο διακόπηκε προ 15ετίας. Στην κλινική εξέταση διαπιστώθηκε οίδημα ανά σάρκα και ελάττωση του αναπνευστικού 
ψιθυρίσματος με αμβλύτητα στην επίκρουση των βάσεων των πνευμόνων αμφοτερόπλευρα. Στο βασικό εργαστηριακό 
έλεγχο διαπιστώθηκε λευκωματίνη 1,22 g/dl, Al.P 326 U/l και PSA 32,17 ng/ml ενώ στην ακτινογραφία θώρακος 
διαπιστώθηκε αμφοτερόπλευρη πλευριτική συλλογή. Αναφορικά με τα αίτια της υπολευκωματιναιμίας, η ηπατική ανεπάρκεια 
αποκλείστηκε από τα φυσιολογικά επίπεδα χολερυθρίνης και το φυσιολογικό πηκτικό μηχανισμό. Η καρδιακή ανεπάρκεια 
αποκλείστηκε με υπερηχοκαρδιογράφημα ενώ η συλλογή ούρων 24ώρου δεν ανέδειξε λευκωματουρία νεφρωσικού 
επιπέδου. Το ενδεχόμενο κοιλιοκάκης αποκλείστηκε με γαστροσκόπηση και λήψη βιοψιών από τη 2η μοίρα του 12δακτύλου, 
η οποία ανέδειξε μη ειδική γαστρίτιδα και εντερίτιδα χωρίς μεταπλαστικά στοιχεία. Στα πλαίσια διερεύνησης των οστικών 
αλγών και του αυξημένου PSA πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία θώρακα και κοιλίας, η οποία ανέδειξε πολλαπλές 
οστεοβλαστικές εστίες στην πύελο και την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν με 
σπινθηρογράφημα οστών. Ο ασθενής βελτιώθηκε κλινικά με χορήγηση διουρητικών και αλβουμίνης και παραπέμφθηκε  για 
ουρολογική διερεύνηση και αντιμετώπιση. 
Συμπεράσματα: Η υπολευκωματιναιμία είναι συνήθης στην καθημερινή κλινική πράξη και η ανεύρεση της αιτιολογίας της 
είναι συχνά δυσχερής, παρά τον εκτενή κλινικοεργαστηριακό έλεγχο.

ΑΑ36  ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΥΠΟΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Λαμπρόπουλος Χρήστος, Κώνστα Μαρία, Δραντάκη Βίκη, Δρη Ειρήνη, Σιρμπιλάτζε Τάμτα, Αποστόλου 
Ιφιγένεια, Κορδαλή Χριστίνα, Πανουριά Κωνσταντίνα, Αργυρός Κώστας, Μαύρας Γεώργιος
Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδος, Άργος

Εισαγωγή: Η κακή θρέψη των νοσηλευόμενων ασθενών σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα.
Σκοπός: Η αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης των ηλικιωμένων, νοσηλευόμενων ασθενών και η ανίχνευση 
προγνωστικών δεικτών θνητότητας και παρατεταμένης νοσηλείας.
Υλικό: Συμπεριλήφθηκαν 150 ασθενείς (78 άνδρες, 72 γυναίκες, μέσης ηλικίας 80±8.2).
Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια MNA (συνοπτικό-πλήρες), MUST και sNAQ. Έγινε ανάλυση: 
ανθρωπομετρικών-εργαστηριακών δεδομένων, φυσικής δραστηριότητας (IPAQ), καπνίσματος, διατροφικών συνηθειών, 
μεσογειακής διατροφής (MedDiet), αιτίας-διάρκειας νοσηλείας, ατομικού αναμνηστικού. Πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία 
ήταν η θνητότητα (έως 6 μήνες μετά) και η διάρκεια νοσηλείας, συγκριτικά με τα KEN. 
Αποτελέσματα: Φυσιολογική διατροφή διαπιστώθηκε σε 36%, 61.3% και 70.7% των ασθενών (πλήρες ΜΝΑ, MUST και 
sNAQ αντίστοιχα).
Το ποσοστό θνητότητας ήταν 20.7% (31/150). Οι ασθενείς αυτοί είχαν χαμηλότερο ΒΜΙ (24±4.4vs26±4.8, p=0.04), 
λευκωματίνη (2.9±0.7vs3.4±0.7, p=0.002), MedDiet (23.5±4.3vs31.1±5.6, p<0.0001), IPAQ (37.2±156.2  
vs516.5±1241.7, p<0.0001), πλήρες (14.5±7.3vs20.7±6, p<0.0001) και συνοπτικό ΜΝΑ (7.3±4.2vs10.5±3.4, 
p=0.0002) ενώ είχαν υψηλότερο MUST (2.5±1.8vs0.5±1.02, p<0,0001) και sNAQ (2.9±2.4vs1.1±1.3, p<0.0001). 
Επιπλέον είχαν παρατεταμένη νοσηλεία [5 (0-13) έναντι 0 (-1 - 3) ημέρες, p=0.001]. Οι ασθενείς με κακοήθεια είχαν 
υψηλότερη θνητότητα (77%), συγκριτικά με λοιμώξεις (18%), ΑΕΕ (27%) και άλλα αίτια (8%) (p<0.0001).
H παρατεταμένη νοσηλεία συσχετίστηκε αρνητικά με το πλήρες (r=-0.35, p<0.0001) και συνοπτικό ΜΝΑ (r=-0.33, 
p<0.0001), MedDiet (r=-0.35, p<0.0001), IPAQ (r=-0.34, p<0.0001), λευκωματίνη (r=-0.36, p<0.0001), Ht (r=-0.2, 
p=0.02) και Hb (r=-0.18, p=0.02) και θετικά με MUST (r=0.34, p<0.0001) και sNAQ (r=0.3, p=0.0002). 
Συμπέρασμα: Μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων, νοσηλευόμενων ασθενών υποσιτίζεται ή κινδυνεύει από υποσιτισμό. 
Όλα τα διατροφικά σκορ, η φυσική δραστηριότητα και η λευκωματίνη σχετίζονται σημαντικά με τη θνητότητα και την 
παρατεταμένη νοσηλεία.
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ΑΑ37  Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Λαμπρόπουλος Χρήστος, Κώνστα Μαρία, Αποστόλου Ιφιγένεια, Δραντάκη Βίκη, Σιρμπιλάτζε Τάμτα, 
Δρη Ειρήνη, Κορδαλή Χριστίνα, Λάμπας Ευάγγελος, Αργυρός Κώστας, Μαύρας Γεώργιος
Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδος, Άργος

Εισαγωγή: Η μεσογειακή διατροφή σχετίζεται με μικρότερη συχνότητα καρδιαγγειακών παθήσεων και καρκίνου.
Σκοπός: Η επίδραση της μεσογειακής διατροφής στη θνητότητα και τη διάρκεια νοσηλείας ηλικιωμένων ασθενών.
Υλικό: Συμπεριλήφθηκαν 150 ασθενείς (78 άνδρες, 72 γυναίκες, μέσης ηλικίας 80±8.2).
Μέθοδος: Ελήφθησαν υπόψη: ανθρωπομετρικά και εργαστηριακά δεδομένα, μεσογειακή διατροφή (MedDiet), διατροφική 
κατάσταση (Mini Nutritional Assessment), φυσική δραστηριότητα (International Physical Activity Questionnaires), 
κάπνισμα, αιτία και διάρκεια νοσηλείας, ατομικό αναμνηστικό (συν-νοσηρότητες, προηγούμενες νοσηλείες). Πρωτεύοντα 
καταληκτικά σημεία ήταν η θνητότητα (έως και 6 μήνες μετά) και η διάρκεια νοσηλείας, συγκριτικά με τα κλειστά ενοποιημένα 
νοσήλια. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις προσδιορισμού προγνωστικών παραγόντων θνητότητας και παρατεταμένης 
νοσηλείας.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με το ΜΝΑ, η διατροφή ήταν φυσιολογική στο 36% των ασθενών, 30.7% ήταν σε κίνδυνο 
υποσιτισμού ενώ 33.3% εμφάνιζε υποσιτισμό.
Η πιθανότητα θανάτου μειώθηκε κατά 30% για κάθε μονάδα αύξησης του MedDiet (OR=0.7, 95%CI:0.6-0.8, p<0,0001). 
Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν λόγω κακοήθειας είχαν 37.7 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν συγκριτικά με 
τους ασθενείς με λοίμωξη (OR=37.7, 95%CI:4.4-325, p=0.001). 
Η διάρκεια νοσηλείας ήταν αντιστρόφως ανάλογη της μεσογειακής διατροφής, αφού μειωνόταν 0.18 ημέρες για κάθε 
μονάδα αύξησης του MedDiet (b:-0.18, 95%CI:-0.33 - -0.035, p=0.02). Επιπλέον, η διάρκεια νοσηλείας αυξανόταν 0.83 
ημέρες για κάθε προηγούμενη εισαγωγή στο νοσοκομείο (b:0.83, 95%CI:0.5-1.16, p<0.0001). Η διάρκεια νοσηλείας 
λόγω κακοήθειας ήταν 4.5 ημέρες μεγαλύτερη συγκριτικά με τις λοιμώξεις (b:4.5, 95%CI:0.9-8, p=0.015).
Συμπέρασμα: H μεσογειακή διατροφή σχετίζεται με μειωμένη θνητότητα και διάρκεια νοσηλείας των ηλικιωμένων, 
νοσηλευόμενων ασθενών.

ΑΑ38  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Λαμπρόπουλος Χρήστος, Κώνστα Μαρία, Δραντάκη Βίκη, Δρη Ειρήνη, Πανουριά Κωνσταντίνα, 
Σιρμπιλάτζε Τάμτα, Αποστόλου Ιφιγένεια, Λάμπας Ευάγγελος, Κορδαλή Χριστίνα, Μαύρας Γεώργιος
Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδος, Άργος

Εισαγωγή: Ο υποσιτισμός νοσηλευόμενων ασθενών σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα.
Σκοπός: Η σύγκριση ερωτηματολογίων διατροφής, προκειμένου να εντοπιστεί το πλέον κατάλληλο για την αξιολόγηση 
της διατροφικής κατάστασης ηλικιωμένων, νοσηλευόμενων ασθενών και η συσχέτισή τους με τη θνητότητα και την 
παρατεταμένη νοσηλεία των ασθενών.
Υλικό: Συμπεριλήφθηκαν 150 ασθενείς (78 άνδρες, 72 γυναίκες, μέσης ηλικίας 80±8.2).
Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν το Mini Nutritional Assessment (MNA πλήρες, συνοπτικό), το Malnutrition Universal 
Screening Tool (MUST) και το short Nutritional Appetite Questionnaire (sNAQ). Η ευαισθησία και ειδικότητα, η θετική και 
αρνητική προγνωστική αξία και οι ROC καμπύλες αξιολογήθηκαν μετά από προσαρμογή για την τρέχουσα αιτία νοσηλείας. 
Πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η θνητότητα (από την εισαγωγή έως και 6 μήνες μετά) και η παράταση της διάρκειας 
νοσηλείας, σε σύγκριση με τα ΚΕΝ.
Αποτελέσματα: Όσον αφορά τη θνητότητα, το ΜΝΑ (συνοπτικό, πλήρες) και το sNAQ είχαν παρόμοια χαμηλή ευαισθησία 
(25.8%, 25.8%, 35.5% αντίστοιχα) ενώ το ΜUST εμφάνιζε υψηλότερη (48.4%). Αντιθέτως, όλα τα ερωτηματολόγια είχαν 
υψηλή ειδικότητα (94%-97.5%). Το συνοπτικό ΜΝΑ και το sNAQ είχαν καλύτερη θετική προγνωστική αξία (72.7%, 78.6% 
αντίστοιχα), ενώ όλα είχαν παρόμοια αρνητική προγνωστική αξία (83.2%-87.5%). Το MUST είχε υψηλότερη ROC καμπύλη 
(0.83) έναντι των υπολοίπων (0.73-0.77).
Σχετικά με την παρατεταμένη νοσηλεία, τα ερωτηματολόγια είχαν σχετικά χαμηλή ευαισθησία (48.7%-56.7%), ειδικότητα 
(68.4%-77.6%), θετική (63.1%-69.6%) και αρνητική προγνωστική αξία (61%-63%) και ROC καμπύλες (0.67-0.69).
Συμπέρασμα: Το MUST ερωτηματολόγιο πλεονεκτεί, έναντι των υπόλοιπων, στην πρόβλεψη της θνητότητας, λόγω της 
υψηλότερης ευαισθησίας και της ROC καμπύλης. Κανένα από τα ερωτηματολόγια δεν είναι κατάλληλο για την πρόβλεψη 
της παρατεταμένης νοσηλείας.
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ΑΑ39  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΝΑ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΟΘΡΕΨΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Λαμπρόπουλος Χρήστος, Κώνστα Μαρία, Σιρμπιλάτζε Τάμτα, Αποστόλου Ιφιγένεια, Δραντάκη Βίκη, 
Πανουριά Κωνσταντίνα, Δρη Ειρήνη, Κορδαλή Χριστίνα, Λάμπας Ευάγγελος, Μαύρας Γεώργιος
Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδος, Άργος

Εισαγωγή: Το ερωτηματολόγιο Mini Nutritional Assessment (MNA) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο διάγνωσης της υποθρεψίας, 
που σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα.
Σκοπός: Η αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης ηλικιωμένων, νοσηλευόμενων ασθενών και η συσχέτιση του ΜΝΑ με 
τη θνητότητα και την παρατεταμένη νοσηλεία αυτών. 
Υλικό: Συμπεριλήφθηκαν 150 ασθενείς (78 άνδρες, 72 γυναίκες, μέσης ηλικίας 80±8.2).
Μέθοδος: Αναλύθηκαν τα ακόλουθα δεδομένα: ανθρωπομετρικά-εργαστηριακά δεδομένα, σωματική δραστηριότητα 
(International Physical Activity Questionnaires), κάπνισμα, διατροφικές συνήθειες, αιτία και διάρκεια εισαγωγής, ιατρικό 
ιστορικό (συν-νοσηρότητες, προηγούμενες νοσηλείες). Πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η θνητότητα (έως και 6 
μήνες μετά) και η διάρκεια της νοσηλείας, συγκριτικά με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις 
προσδιορισμού προγνωστικών παραγόντων θνητότητας και παρατεταμένης νοσηλείας.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με το ΜΝΑ, η διατροφή ήταν φυσιολογική στο 36% των ασθενών, 30.7% ήταν σε κίνδυνο 
υποσιτισμού ενώ 33.3% εμφάνιζε υποσιτισμό.
Η πιθανότητα θανάτου μειώθηκε κατά 20% για κάθε μονάδα αύξησης του ΜΝΑ (OR=0.8, 95%CI:0.74-0.89, p<0.0001). 
Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν λόγω κακοήθειας είχαν 23 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν συγκριτικά με 
αυτούς με λοίμωξη (OR=23, 95%CI:3.8-141.6, p=0.001). Οι ασθενείς με ΑΕΕ είχαν 7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα 
να πεθάνουν (OR=7, 95%CI;1.4-34.5, p=0.02) ενώ οι υπόλοιπες αιτίες νοσηλείας είχαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο 
(OR=0.2, 95%CI:0.06-0.8, p=0.03). 
Οι ασθενείς με κακοήθεια είχαν 6.8 ημέρες παράταση της νοσηλείας, συγκριτικά με εκείνους με λοίμωξη (b:6.8, 95%CΙ:3.2-
10.3, p<0.0001). Για κάθε μονάδα αύξησης του ΜΝΑ, η διάρκεια νοσηλείας μειώθηκε κατά 0.3 ημέρες (b:-0.3, 95%CI:-
0.45 - -0.15, p<0.0001). 
Συμπέρασμα: Το ΜΝΑ είναι ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο υποσιτισμού και σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα και 
παρατεταμένη νοσηλεία ηλικιωμένων ασθενών. 

ΑΑ40  ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ  
ΟΣΤΕΟΛΥΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ  ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ  ΑΔΕΝΑ

Λουκά Ειρήνη-Στυλιανή, Μακίνα  Άννα, Kουτσουμπός Νικόλαος, Σκουρή Ιωάννα,  Γόγολας 
Βασίλειος, Γκουγκούτση Αλεξάνδρα, Ρούλια Ευφροσύνη, Αλεξίου Ζωή
Β΄ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Εισαγωγή: To κακόηθες νεόπλασμα του προστάτη  είναι το  συχνότερο  αίτιο  καρκίνου  στον  αντρικό  πληθυσμό. Σε 
προχωρημένη ή επιθετική νόσο συνοδεύεται από οστικές  μεταστάσεις-κυρίως οστεοβλαστικές και  σπανιότερα οστεολυτικές-
που δύνανται να αποτελούν το πρώτο κλινικό εύρημα.
Σκοπός: Περιγράφεται  περιστατικό    με  εκτεταμένες  οστεολυτικές  βλάβες  και  υπερασβεστιαιμική  κρίση  σε  ασθενή  με  
καρκίνο  του  προστάτη. 
Υλικό-Μέθοδοι: Ασθενής 68 ετών με ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, προσεκομίσθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  
λόγω σταδιακής έκπτωσης του επιπέδου συνείδησης με σύγχυση και υπνηλία από τριημέρου. Αναφέρθηκε σταδιακά 
επιδεινούμενη οσφυαλγία από μηνός. Από την κλινική εξέταση ΑΠ:110/70mmHg, σφύξεις:110/min,θ:36,6°C, 
CGS:11/15, χωρίς εστιακή νευρολογική σημειολογία, ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων κφ, εξέταση κοιλίας κφ. 
Εργαστηριακός έλεγχος: WBC:23.300/μL με 87,5% ΝΕ,Hct:38,6%,Cre:2,2mg/dl,Ure:255mg/dl, Ca:17,21mg/dl, 
P:5,2mg/dl, LDH:400 IU/l,CRP:186mg/l και ΤΚΕ:21mm. Από τις CT εγκεφάλου,θώρακος και κοιλίας με ενδοφλέβια 
χορήγηση σκιαγραφικού αναδείχθηκαν οστεολυτικές βλάβες  στα σώματα των σπονδύλων της αυχενικής-θωρακικής και 
οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. Ηλεκτροφόρηση και ανοσοκαθήλωση 
πρωτεϊνών ορού κφ, PTH:56,7pg/ml. Να σημειωθεί η αύξηση των καρκινικών δεικτών CEA(390,35ng/mL),CA19-
9(630,73U/ml),CA125(937,3U/ml),CA15-3(159,6U/ml), ενώ η τιμή του PSA ήταν εντός των φυσιολογικών 
τιμών(1,629ng/mL). Ο ενδοσκοπικός έλεγχος πεπτικού ήταν αρνητικός. Έγινε ουρολογική εκτίμηση και η δακτυλική 
εξέταση ανέδειξε διόγκωση του αριστερού λοβού του προστάτη. 
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε οστεομυελική βιοψία που απέκλεισε την ύπαρξη κακοήθειας του αίματος και ανέδειξε 
μεταστατική διήθηση του μυελού από χαμηλής διαφοροποίησης και υψηλής κακοήθειας αδενοκαρκίνωμα. Η διορθική 
βιοψία του προστάτη αδένα επιβεβαίωσε την παρουσία αδενοκαρκινώματος.
Συμπεράσματα: Η νεοπλασματικής αρχής υπερασβεστιαιμία είναι ένα συχνό εύρημα σε προχωρημένα κυρίως στάδια  
κακοήθειας. Χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτα υψηλές τιμές ασβεστίου  και χρήζει  άμεσης  αντιμετώπισης.  Σε άρρενα  ασθενή 
με υπερασβεστιαιμία και οστεολυτικές βλάβες οφείλει στη διαφορική  διάγνωση  να  συμπεριληφθεί το αδενοκαρκίνωμα  του  
προστάτη. 
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ΑΑ41  Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 1,25(OH)2D3 ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ Ι ΑΠΟ 
ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ IN VITRO 

Αθανασίου Λάμπρος1, Νέζος Ανδριανός1, Κώστογλου-Αθανασίου Ιφιγένεια2, Μαυραγάνη Κλειώ1, 
Αθανασίου Παναγιώτης3, Κουτσιλιέρης Μιχαήλ1

1 Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
3 Ρευματολογική Κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Εισαγωγή: Η βιταμίνη D είναι σεκοστεροειδής ορμόνη που είναι γνωστή για τη δράση της στο σκελετό. Πρόσφατα έχουν 
βρεθεί στο στόχαστρο της ερευνητικής προσπάθειας οι εξωσκελετικές δράσεις της ορμόνης. Θεωρείται ότι η ορμόνη 
έχει ανοσοτροποποιητική δράση καθώς έχουν παρατηρηθεί πολλαπλές δράσεις της στο ανοσοποιητικό σύστημα. Επάγει 
ανοσοανοχή και ενισχύει την άνοση αντίδραση έναντι των βακτηριδίων.  
Σκοπός ήταν η μελέτη της επίδρασης της 1,25(OH)

2
D

3
 στην έκκριση της ιντερφερόνης Ι από μονοκύτταρα ανθρώπου in 

vitro.  
Μέθοδοι: Ανθρώπεια μονοκύτταρα διαχωρίστηκαν από αίμα ληφθέν από υγιή θήλεα άτομα με τη χρήση του πρωτοκόλλου 
Lymphoprep. Ακολούθως τοποθετήθηκαν σε καλλιεργητικούς δίσκους με φρεάτια 106 κύτταρα/φρεάτιο και καλλιεργήθηκαν 
επί 6 h σε θερμοκρασία 370C σε υγροποιημένη ατμόσφαιρα 5% CO

2
 υπό την παρουσία ή απουσία ιντερφερόνης α 400 U, 

1,25(OH)
2
D

3
 250 pmol, και συνδυασμού ιντερφερόνης 400 U και 1,25(OH)

2
D

3
 250 pmol. Ακολούθως το περιεχόμενο 

εκάστου φρεατίου φυγοκεντρήθηκε και το ίζημα υπέστη επίδραση με Trizol για την απομόνωση RNA γονιδίων που είναι 
γνωστό ότι διεγείρονται από την ιντερφερόνη α.  Εγινε real time PCR για τα γονίδια MX1, IFIT1, IFI44 και του GAPDH ως 
γονίδιο ελέγχου.  
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε ότι η ιντερφερόνη α διεγείρει τα γονίδια που σχετίζονται με την έκκριση της ιντερφερόνης 
Ι, δηλαδή ότι ανατροφοδοτεί θετικά την έκκρισή της. Παρατηρήθηκε ότι η 1,25(OH)

2
D

3
 τροποποιεί την επίδραση της 

ιντερφερόνης α στην έκκριση της ιντερφερόνης Ι, ήτοι ελαττώνει τη διεγερτική δράση που έχει η ιντερφερόνη α στην έκκριση 
της ιντερφερόνης Ι.  
Συμπεράσματα: Η βιταμίνη D διερευνάται για τις ανοσοτροποποιητικές της δράσεις.  Στην παρούσα μελέτη η βιταμίνη D 
βρέθηκε να τροποποιεί την απόκριση των ανθρώπειων μονοκυττάρων στη δράση της ιντερφερόνης α.  

ΑΑ42 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. REAL LIFE DATA
Πανταζή Ελένη1, Τραυλός Αλέξιος1, Βογιατζή Ευαγγελία1, Κώστογλου-Αθανασίου Ιφιγένεια2

1 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»
2 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Εισαγωγή:  Η οστεοπόρωση είναι νόσος που προσβάλλει τα οστά και προδιαθέτει σε ευθραυστότητα των οστών. Σήμερα, ο 
πληθυσμός ελέγχεται για την ύπαρξη οστεοπόρωσης και λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη της νόσου. Επιπροσθέτως, στο 
δυτικό κόσμο όπου υπάρχει αφθονία διαθέσιμης τροφής οι ασθενείς λαμβάνουν οδηγίες για την τήρηση δίαιτας πλούσιας σε 
ασβέστιο, λαμβάνουν συμπληρώματα ασβεστίου και θεραπεία για την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της βιταμίνης D. Ακόμη, 
λαμβάνουν θεραπεία για την οστεοπόρωση. Ετσι, η σχέση μεταξύ οστεοπόρωσης και καταγμάτων στη σύγχρονη εποχή είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
Σκοπός: Σκοπός ήταν η μελέτη του επιπολασμού των καταγμάτων ευθραυστότητας σε ομάδα ασθενών που 
παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται για οστεοπόρωση σε κέντρο αναφοράς για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης 
στην Αθήνα. 
Μέθοδοι. Μελετήθηκε ομάδα 91 ασθενών, 82 γυναικών και 9 ανδρών, που παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται 
για οστεοπόρωση σε κέντρο αναφοράς στην Αθήνα. Η ηλικία των ασθενών ήταν 69.71±1.09 έτη. Η οστική πυκνότητα 
των ασθενών μετρήθηκε στην ΟΜΣΣ και στο ισχίο με DEXA. Καταγράφηκε ο αριθμός και η θέση των καταγμάτων που 
παρατηρήθηκαν στην ομάδα μελέτης.
Αποτελέσματα: Η οστική πυκνότητα στην ΟΜΣΣ, όπως εκτιμήθηκε με βάση το T score ήταν -1.9±0.11 (mean±SEM) 
και στο αριστερό ισχίο -2.6±0.11.  Στην ομάδα των ασθενών που μελετήθηκε 19 ασθενείς (20.88%), 15 γυναίκες και 4 
άνδρες, υπέστησαν κάταγμα ευθραυστότητας. Τα κατάγματα που καταγράφηκαν ήταν 8 σπονδυλικά κατάγματα, 7 κατάγματα 
καρπού (Colles), 2 κατάγματα ταρσού, 1 κάταγμα πτέρνης και 2 κατάγματα πλευρών. Στην ομάδα μελέτης 1 ασθενής υπέστη 
κάταγμα καρπού και κάταγμα πλευράς και 1 ασθενής υπέστη κάταγμα πλευράς και σπονδυλικό κάταγμα. 
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι στις συνθήκες του σύγχρονου κόσμου παρά τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης σε ομάδα ασθενών που παρακολουθούνται σε κέντρο αναφοράς στην Αθήνα, κατάγματα 
παρατηρούνται, ειδικά στις γυναίκες.  Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να παρατηρηθεί ότι στην ομάδα μελέτης πολλοί ασθενείς 
παρέμεναν ελεύθεροι κατάγματος μέχρι τη στιγμή της καταγραφής. 
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ΑΑ43  Η ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ 
ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ

Πανταζή Ελένη1, Τραυλός Αλέξιος1, Βογιατζή Ευαγγελία1, Κώστογλου-Αθανασίου Ιφιγένεια2

1 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»
2 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Εισαγωγή: Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι νόσημα που σήμερα διαγιγνώσκεται με αυξανόμενη συχνότητα. 
Η διάγνωσή του βασίζεται στην τακτική μέτρηση του ασβεστίου, που, αν βρεθεί παθολογικά υψηλό, οδηγεί σε έλεγχο του 
ασθενούς για την ύπαρξη της νόσου. Κατά συνέπεια, ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συχνά διαγιγνώσκεται πρώιμα 
στην πορεία της νόσου.  Ετσι, σοβαρές μυοσκελετικές εκδηλώσεις μπορεί να ελλείπουν στη σύγχρονη εποχή στους ασθενείς.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η περιγραφή των μυοσκελετικών εκδηλώσεων σε ασθενείς με πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμό που παρακολουθούνται σε κέντρο αναφοράς στην Αθήνα.
Μέθοδοι. Μελετήθηκε ομάδα 38 ασθενών, 33 γυναικών και 5 ανδρών, με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό ηλικίας 
62.31±1.87 ετών, που παρακολουθούνται σε κέντρο αναφοράς στην Αθήνα. Στην ομάδα μελέτης καταγράφηκαν οι 
μυοσκελετικές εκδηλώσεις.
Αποτελέσματα: Στην ομάδα 38 ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό που παρακολουθούνται σε κέντρο 
αναφοράς στην Αθήνα, 12 ασθενείς (31.58%) είχαν οστεοπόρωση, 2 (5.26%) οστεοπενία, 7 (18.42%) διάχυτα οστικά 
άλγη, 2 (5.26%) διάχυτες μυαλγίες και 1 (2.63%) είχε υποστεί κάταγμα καρπού. Στην ομάδα μελέτης 18 (47.37%) ασθενείς 
δεν είχαν καμία μυοσκελετική εκδήλωση.  
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, όπως εμφανίζεται στη σύγχρονη εποχή σε κέντρο 
αναφοράς στην Αθήνα, δεν χαρακτηρίζεται από σοβαρές μυοσκελετικές εκδηλώσεις, όπως η ινώδης κυστική οστεΐτιδα. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό εμφανίζουν διάχυτα οστικά άλγη και οστεοπόρωση, 
που μπορεί να επιπλέκεται από κάταγμα σε μερικές περιπτώσεις. Η πρώιμη ανίχνευση και διάγνωση της νόσου φαίνεται ότι 
έχει μεταβάλει την κλινική εικόνα του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού στη σύγχρονη εποχή. 

ΑΑ44  ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΕΜΦΩΜΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΧΥΤΟΥ ΜΗ-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ  Β-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ  ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Χάχαλης Γιώργος, Νικολαΐδου Χριστίνα, Παπαδοπούλου Στέλλα, Δεληλίγκα Ασπασία, Βενιζέλος 
Ιωάννης 
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο «Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης» 

Εισαγωγή: Το οριακής ζώνης λέμφωμα είναι ένα σχετικά σύνηθες non-Hodgkin λέμφωμα Β-κυτταρικής αρχής. 
Αντιπροσωπεύει το 12% περίπου των λεμφωμάτων Β-κυτταρικής αρχής. Διακρίνονται τρεις τύποι: 1) Λεμφαδενικό λέμφωμα 
2) Εξωλεμφαδενικό λέμφωμα 3) Σπληνικό λέμφωμα 
Σκοπός: Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού οριακής ζώνης λεμφώματος, το οποίο εμφανίστηκε μετά από χημειοθεραπεία 
διαχύτου τύπου μη-Hodgkin λεμφώματος από μεγάλα κύτταρα, Β-κυτταρικής αρχής, μη ειδικού τύπου(DLBCL,NOS). 
Υλικό: Γυναίκα 65 ετών προσήλθε στην ΩΡΛ κλινική του νοσοκομείου μας με γενικευμένη περιφερική λεμφαδενοπάθεια. 
Πραγματοποιήθηκε βιοψία τραχηλικού λεμφαδένα και τέθηκε η διάγνωση του DLBCL,NOS. Έλαβε έξι κύκλους 
χημειοθεραπείας με R-CHOP. Οκτώ μήνες αργότερα υποτροπίασε με διόγκωση τραχηλικών λεμφαδένων. Έγινε λήψη 
λεμφαδένα και τέθηκε η διάγνωση μη-Hodgkin λεμφώματος οριακής ζώνης.
Μέθοδος: Παραλάβαμε λεμφαδένα μεγαλυτέρας διαμέτρου 1,2 εκ.
Αποτελέσματα: Η αρχιτεκτονική του λεμφαδένα ήταν πλήρως καταργημένη. Παρατηρήθηκε διάχυτη διήθηση από 
μικρά λεμφοειδή κύτταρα, τα οποία εμφάνιζαν βαθυχρωματικό ή αριοχρωματικό, υποστρόγυλλο πυρήνα και ελάχιστο 
κυτταρόπλασμα. Οι πυροκινησίες ήταν λίγες. Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος έδειξε θετικότητα για CD20 ενώ ήταν αρνητικός 
για CD3, CD5, CD15, CD30, CD10, CD23, και Cyclin D1. Ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67 απέβη θετικός 
στο 7% περίπου των νεοπλασματικών κυττάρων. Η ιστολογική εικόνα ήταν συμβατή με μη-Hodgkin λέμφωμα οριακής 
ζώνης.
Συμπέρασμα: Τονίζεται η σπανιότητα εμφάνισης λεμφώματος οριακής ζώνης μετά από θεραπεία για μη-Hodgkin λέμφωμα 
από μεγάλα κύτταρα, Β-κυτταρικής αρχής. Πλήρης ανοσοϊστοχημικός έλεγχος είναι απαραίτητος τόσο για να τεθεί η αρχική 
διάγνωση όσο και στην υποτροπή, για να τεθεί η ακριβής διάγνωση και να ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη θεραπεία.
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ΑΑ45  HODGΚIN ΛΕΜΦΩΜΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΤΥΠΟΥ ΜΙΚΤΗΣ 
ΚΥΤΤΑΡΟΒΡΙΘΕΙΑΣ  ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 77 ΕΤΩΝ

Χάχαλης Γιώργος, Νικολαΐδου Χριστίνα, Παπαδοπούλου Σταυρούλα, Δεληλίγκα Ασπασία, Βενιζέλος 
Ιωάννης
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο «Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης»

Εισαγωγή: Το μικτής κυτταροβρίθειας Hodgkin λέμφωμα είναι ένας υπότυπος του κλασικού Hodgkin λεμφώματος. 
Αντιπροσωπεύει περίπου το 20-25% των κλασικών Hodgkin λεμφωμάτων και απαντώνται συχνότερα στους περιφερικούς 
λεμφαδένες, σε ασθενείς μέσης ηλικίας τα 38 έτη.
Σκοπός: Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού Hodgkin λεμφώματος κλασικού τύπου, υπότυπου μικτής κυτταροβρίθειας, σε 
άνδρα ηλικίας 77 ετών.
Υλικό: Άνδρας 77 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο μας λόγω διόγκωσης του αριστερού μασχαλιαίου λεμφαδένα. 
Πραγματοποιήθηκε εξαίρεση λεμφαδένα και βιοψία.
Μέθοδος: Στο εργαστήριο παραλάβαμε λεμφαδένα μεγίστης διαμέτρου 1, 5 εκ. 
Αποτελέσματα: Η αρχιτεκτονική του λεμφαδένα ήταν πλήρως καταργημένη. Παρατηρήθηκε διάχυτη διήθηση από κύτταρα 
Hodgkin και κύτταρα Reed-Sternberg διαφόρων τύπων. Στον υπόλοιπο κυτταρικό πληθυσμό παρατηρήθηκαν λεμφοκύτταρα, 
αρκετά επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και ηωσινόφιλα πολυμορφοπύρηνα. Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος 
έδειξε θετικότητα για CD15, CD30 και CD20ενώ ήταν αρνητικός για CD3, CD4, CD23, LCA, CD10, BCL-2, ALK και EMA. 
Η ιστολογική εικόνα ήταν συμβατή με λέμφωμα Hodgkin, κλασικού τύπου, υποτύπου μικτής κυτταροβρίθειας.
Συμπέρασμα: Η εμφάνιση του συγκεκριμένου λεμφώματος είναι ασυνήθης σε ηλικιωμένους ασθενείς. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις εμφανισής του σε ασθενείς 70-80 ετών, σε ποσοστό περίπου 15%. Η πρόγνωση του 
είναι καλή με τη σωστή και έγκαιρη θεραπεία. Θεραπεία εκλογής είναι η χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και μεταμόσχευση 
του μυελού των οστών. Έχει συσχετισθεί με τον ιό Epstein-Barr. Στη διαφορική διάγνωση θα πρέπει να συμπεριληφθούν: 
1) Διαχύτου τύπου λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα Β-κυτταρικής αρχής 2) T-περιφερικό λέμφωμα 3) Αναπλαστικό λέμφωμα 
από μεγάλα κύτταρα με θετικότητα για ALK 4) ΑγγειοανοσοβλαστικόT-λέμφωμα 5) Λοιμώδης μονοπυρήνωση. Πλήρης 
ανοσοϊστοχημικός έλεγχος είναι απαραίτητος για να τεθεί η σωστή διάγνωση και να ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη θεραπεία.
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ΑΑ46  ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ: ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΞΕΙΑ 
ΜΟΝΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Γατσά Ελένη1, Μαρκάλα Δήμητρα2, Γιαννάκη Ευθυμία2, Μούσια Μαρία3, Μαρίτσα Δήμητρα4, 
Παπαδάτος Σταμάτης5, Μυλωνάς Στέφανος4, Ζήσης Χρήστος4

1 Αιματολογικό Τμήμα Γ.Ν. Τρικάλων
2 Αιματολογικό Εργαστήριο  Αντικαρκινικού Νοσοκομείου  Θεσ/νίκης «Θεαγένειο»
3 Παθολογοανατομικό  Εργαστήριο Γ.Ν. Τρικάλων
4 Β’ Παθολογική  Κλινική Γ.Ν.Τρικάλων
5 Γ΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ν. Αττικής

Εισαγωγή: Η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) είναι κακοήθης νόσος των κυττάρων της μυελικής σειράς, με  επίπτωση 
4/100.000. Το 10% των περιπτώσεων ανήκουν στον υπότυπο Μ5 ή οξεία μονοβλαστική  λευχαιμία. Σπάνια στην κλινική 
τους εικόνα περιγράφεται λεμφαδενοπάθεια.
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού οξείας μονοβλαστικής λευχαιμίας με προέχον σύμπτωμα την οξεία διόγκωση 
λεμφαδένων.
Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής 37ετών, προσήλθε στο τακτικό Παθολογικό Ιατρείο για διόγκωση τραχηλικών λεμφαδένων 
και καταβολή-αδυναμία από 20ημέρου, μετά από λοίμωξη ανωτέρου αναπνευστικού-(κυνάγχη). Κατά την ψηλάφηση 
διαπιστώθηκαν πολλαπλοί ανώδυνοι, ευκίνητοι, ελαστικοί λεμφαδένες στο πρόσθιο-οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο.
Το Υπερηχογράφημα τραχήλου-κοιλίας επιβεβαίωσε την τραχηλική λεμφαδενοπάθεια (διαμέτρου ως 2,5cm), ενώ 
δεν ανέδειξε θυρεοειδοπάθεια ή ηπατοσπληνομεγαλία. Στον αιματολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε λευκοπενία (με ήπια 
αναστροφή τύπου), αυξημένες τιμές: LDH, ASTO και   IgG-Ab υπέρ παλαιάς λοίμωξης από EBV-CMV. Η Mantoux ήταν 
αρνητική. Χορηγήθηκε κλαριθρομυκίνη για 10 ήμερες, χωρίς ανταπόκριση. Διενεργήθηκε Αξονική Τομογραφία τραχήλου-
θώρακος-κοιλίας που έδειξε επιπλέον μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια. Η μαστογραφία ήταν αρνητική.
Ακολούθησε εκτεταμένος έλεγχος  όπου διαπιστώθηκαν αυξημένα επίπεδα  SACE,  RA-test,  ANA  και    anti-SSA. Οι 
υπόλοιπες εξετάσεις (Quantiferon/Widal/Wright/anti-Leismania/anti-Brucella/anti-Toxoplasma/VDRL/HbsAg/
anti-HCV/RPR/HIV-test/Ca-δείκτες συμπλήρωμα/anti-ds-DNA/p-c-ANCA/θυρεοειδικές ορμόνες/θυρεοσφαιρίνη/
καλτσιτονίνη ηλεκτροφόρηση-ανοσοκαθήλωση)  ήταν αρνητικές. Τέθηκε η υπόνοια λεμφοϋπερπλαστικού νοσήματος με 
πιθανό ανοσολογικό μηχανισμό. Έγινε βιοψία λεμφαδένα που ήταν μη διαγνωστική. 
Αποφασίστηκε η παραπομπή σε αιματολόγο, που μετά τη μικροσκόπηση επιχρίσματος περιφερικού αίματος διαπίστωσε 3% 
κύτταρα με βλαστικούς χαρακτήρες. Διενεργήθηκε   μυελόγραμμα, και ο ανοσοφαινότυπος του μυελού έθεσε τη διάγνωση 
της οξείας μονοβλαστικής λευχαιμίας (Μ5α). Η ασθενής απεβίωσε 3μήνες αργότερα.
Συμπέρασμα: Η διερεύνηση λεμφαδενοπάθειας είναι μια συχνή διαδικασία για τον παθολόγο. Η βιοψία  ή/και παραπομπή σε 
αιματολόγο μπορεί να είναι χρήσιμη, ωστόσο δεν πρέπει ποτέ να προηγείται της κλινικοεργαστηριακής διαφοροδιάγνωσης.
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ΑΑ47  Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ 
ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

Ζήσης Χρήστος1,2, Κόγιας Αθανάσιος2, Μαρίτσα Δήμητρα2, Θεοδωρούλα Ευτέρπη2, Αγγέλης 
Νικόλαος2, Μυλωνάς Στέφανος2

1 Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Γ.Ν. Τρικάλων
2 Β΄ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Τρικάλων

Εισαγωγή: Η εναπόθεση σιδήρου στους ασθενείς με β-θαλασσαιμία γίνεται σε όλα τα όργανα, αλλά όχι ομοιόμορφα. 
Το πρώτο όργανο εναπόθεσης είναι το ήπαρ, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ίνωση και μελλοντικά σε κίρρωση. Η 
εναπόθεση του σιδήρου στην καρδιά προκαλεί σοβαρές βλάβες και μέχρι πρόσφατα ήταν η πρώτη αιτία θανάτου. 
Η μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι μία καλή μη επεμβατική μέθοδος εκτίμησης του σιδήρου στο ήπαρ και στη καρδιά, 
ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται η τεχνική MRI-Τ2*.
Σκοπός: Η μελέτη της αιμοχρωμάτωσης  πολυμεταγγιζόμενων β-θαλασσαιμικών ασθενών με βάση MRI ήπατος και καρδίας 
με την μέθοδο ΜRI-Τ2*.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκε η αιμοχρωμάτωη ήπατος και καρδίας με ΜRI-T2*(μέθοδος κατά Anderson-Pennel) στην 
πλειοψηφία των 27 ασθενών με β-θαλασσαιμία που μεταγγίζονται τακτικά στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας(ΜΜΑ) του 
Γ.Ν. Τρικάλων σε 2 χρονικές περιόδους (διετίες 2010-2011 και 2015-2016).

Σε ΜRI ήπατος - καρδιάς με Τ2*
υποβλήθηκαν:

Διετία  2010 -2011 Διετία 2015 -2016

20 ασθενείς  (74 %) 21 ασθενείς  (78%)

Φορτίο σιδήρου Αιμοχρωμάτωση 
ήπατος

Αιμοχρωμάτωση 
καρδίας

Αιμοχρωμάτωση 
ήπατος

Αιμοχρωμάτωση 
καρδίας

Καθόλου 9 (45%) 18 (90%) 10 (47%) 19 (90%)

Ήπιο 2 (10%) 1 (5%) 6 (28,5%) 1 (5%)

Μέτριο 3 (15%) 0 5 (24%) 1 (5%)

Σοβαρό 6 (30%) 1 (5%) 0 0

Συμπεράσματα:
1. Υπήρξε αδυναμία να πειστούν όλοι οι μεταγγιζόμενοι να υποβληθούν σε  ΜRI-Τ2*ήπατος-καρδιάς.
2. Με όλες τις μεθόδους αποσιδήρωσης διαπιστώθηκε  επιτυχημένη αποσιδήρωση του μυοκαρδίου.
3.  Υπήρξε βελτίωση της  αιμοχρωμάτωσης του ήπατος, κυρίως στις βαρύτερες μορφές, οφειλόμενη στη  χορήγηση 

συνδυαστικής θεραπείας.
4.  Η μέθοδος με ΜRI-Τ2*ήπατος-καρδιάς αποτέλεσε σημαντικό σταθμό τόσο στην εκτίμηση της βαρύτητας 

της αιμοχρωμάτωσης, όσο και στη θεραπεία της, επιτρέποντας  την προσαρμογή της αποσιδήρωσης στις ανάγκες κάθε 
ασθενούς.
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ΑΑ48  ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

Ζήσης Χρήστος1,2, Κόγιας Αθανάσιος2, Μαρίτσα Δήμητρα2, Παπανώτα Αριστέα-Μαρία2, Αγγέλης 
Νικόλαος2, Δημητριάδου Ευθυμία1, Μυλωνάς Στέφανος2

1 Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Γ.Ν. Τρικάλων
2 Β΄ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Τρικάλων

Εισαγωγή: Oι  χηλικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αποσιδήρωσης είναι η δεσφεροξαμίνη, με 
παρεντερική οδό χορήγησης (χρήση από το 1974) ενώ per os  η δεφεριπρόνη και  η δεφερασιρόξη (από το 1999 και το 
2006 αντίστοιχα).
Σκοπός: Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των σκευασμάτων αποσιδήρωσης σε πολυμεταγγιζόμενους β-θαλασσαιμικούς 
ασθενείς με βάση τη φερριτίνη.
Υλικό-Μέθοδος: Είδος αποσιδήρωσης και επίπεδα φερριτίνης των 27 πολυμεταγγιζόμενων β-θαλασσαιμικών ασθενών 
της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας του Γ.Ν. Τρικάλων για τα έτη 2011 και 2016.

Είδος αποσιδήρωσης Αριθμός ασθενών Μεταβολή χρήσης 
φάρμακου

Επίπεδα φερριτίνης Αριθμός ασθενών

2011 2016 2011 2016

 
Δεφερασιρόξη po

(Εxjade ή DFX)

12
(44,5%)

2
(7.5%)

Μείωση
83%

<1000 1 1

1000-2500 4 1

>2500 7 0

Δεφεριπρόνη po
(Ferriprox ή DFP)

7
(26%)

2
(7.5%)

Μείωση
71%

<1000 2 2

1000-2500 1 0

>2500 4 0

Δεσφεροξαμίνη
(Desferal ή DFO)

3
(11%)

4
(15%)

Αύξηση
33%

<1000 2 2

1000-2500 0 2

>2500 1 0

Συνδυαστική
(δεφεριπρόνη po

&  δεφεροξαμίνη sc)

5
(18,5%)

19
(70%)

Αύξηση
280%

<1000 4 9

1000-2500 1 4

>2500 0 6

Αποτελέσματα:
Στην 5ετία:
•  η μονοθεραπεία με po χηλικά σκευάσματα  σταμάτησε σε 15 από τους 19 ασθενείς (ποσοστό 79%),  αγγίζοντας το 100% 

σε αυτούς με υψηλές τιμές  φερριτίνης.
•  η μονοθεραπεία με δεσφεροξαμίνη αφορούσε αποκλειστικά ασθενείς με επιπλοκές/αντενδείξεις και στα  δύο po 

σκευάσματα.
•  Η χορήγηση συνδυαστικής αποσιδήρωσης  σχεδόν τετραπλασιάστηκε, αγγίζοντας το 70% στο σύνολο των ασθενών 

και  το 100% σε αυτούς με υψηλές τιμές φερριτίνης.
Συμπεράσματα:
1. Η φερριτίνη είναι ένας καλός δείκτης αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των χηλικών σκευασμάτων.
2. Τα po χηλικά σκευάσματα χρησιμοποιήθηκαν αρχικά σε μεγάλο βαθμό ως μονοθεραπεία, εξαιτίας της ευκολίας χρήσης 
από τους ασθενείς. Παρατηρήθηκε όμως αστοχία στη  ικανοποιητική μείωση της φερριτίνης όταν είναι σε υψηλά επίπεδα.
3. Αποτελεσματική μείωση παρατηρείται με την συνδυαστική θεραπεία, που φαίνεται να έχει αθροιστική δράση στην αποβολή 
σιδήρου.
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ΑΑ49  ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γατσά Ελένη1, Παπαδάτος Σταμάτης2, Κόγιας Αθανάσιος3, Πατρίκαλου Ευαγγελία4, Μαρίτσα 
Δήμητρα3, Ζήσης Χρήστος5, Μυλωνάς Στέφανος3

1 Αιματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
2 Γ΄ Παθολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
3 Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
4 Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
5 Τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Εισαγωγή: Η αναιμία, που  αυστηρά ορίζεται ως μείωση της συνολικής μάζας των ερυθρών αιμοσφαιρίων, είναι κοινό 
σημείο πολλών νοσολογικών οντοτήτων γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση και τον καθορισμό της υποκείμενης 
αιτιολογίας. 
Σκοπός: Η αναιμία είναι παγκοσμίως ένα από τα συχνότερα αίτια αναζήτησης ιατρικής συμβουλής και εισαγωγής ασθενών 
στα νοσοκομεία. Σκοπός της παρούσας είναι η καταγραφή των ασθενών με αναιμία που παρακολουθούνται στο μοναδικό 
νοσοκομείο του νομού Τρικάλων με βάσει την υποκείμενη αιτιολογία.
Υλικό και Μέθοδος: Από τους 1913 ασθενείς που συστηματικά παρακολουθούνται στο αιματολογικό ιατρείο, 
19,6% παρουσιάζουν αναιμία, με αναλογία άνδρες / γυναίκες= 1/4. Στους ασθενείς αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι 
διερευνήθηκαν από το ιατρείο μας, καθώς και όσοι  παραπέμφθηκαν διαγνωσμένοι προς περαιτέρω αντιμετώπιση ή 
παρακολούθηση. Σε όλους τους ασθενείς  γίνεται πλήρης καταγραφή ιστορικού, κλινική εξέταση και προσδιορισμός 
σιδήρου, φερριτίνης, σιδηροδεσμευτικής ικανότητας, βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος.  
Αποτελέσματα: 9,3% των ασθενών βρέθηκαν να πάσχουν από γονιδιακά κληρονομούμενες αιμοσφαιρινοπάθειες. 
13,1% εμφανίζουν αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου και 3,7% λόγω έλλειψης Β12. 13 ασθενείς (3,5%) πάσχουν από 
αιμολυτική αναιμία εκ των οποίων 6 από έλλειψη ενζύμου G6PD. 26,4% των ασθενών παρουσιάζουν αναιμία σχετιζόμενη 
με αιματολογικές κακοήθειες, 7,7% με συμπαγείς όγκους και 31,5% εμφανίζουν αναιμία του τύπου της χρόνιας νόσου, 
σχετιζόμενη με χρόνια νεφρική νόσο (4,3%), κολλαγονώσεις (5,9%), θυρεοειδοπάθειες (9,1%), σακχαρώδη διαβήτη 
(12,3%).
Συμπεράσματα: Η αναιμία δεν αποτελεί αποκλειστικά μια νόσο για τους αιματολόγους αλλά ένα σημείο με το οποίο θα 
πρέπει να είναι εξοικειωμένες όλες οι παθολογικές ειδικότητες. 
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ΑΑ50  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ 

Ζήσης Χρήστος1,2, Παπανώτα Αριστέα-Μαρία2, Μαρίτσα Δήμητρα2, Κόγιας Αθανάσιος2, Αγγέλης 
Νικόλαος2, Δημητριάδου Ευθυμία1, Μυλωνάς Στέφανος2

1 Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Γ.Ν. Τρικάλων
2 Β΄ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Τρικάλων

Εισαγωγή: H φερριτίνη είναι ο δείκτης που χρησιμοποιείται ευρύτατα για την εκτίμηση των ολικών αποθεμάτων σιδήρου, 
επειδή:
• έχει αποδειχθεί η συσχέτιση τους
• η μέτρησή της στον ορό είναι εύκολη και οικονομική.
Έχει ωστόσο, τα παρακάτω μειονεκτήματα:
• αποτελεί έμμεση μέθοδο υπολογισμού των αποθεμάτων σιδήρου 
• επηρεάζεται από λοιμώξεις/φλεγμονές, ηπατική βλάβη, κακοήθειες και τη βιταμίνη C.
Σκοπός: Η καταγραφή των αποτελεσμάτων της θεραπείας αποσιδήρωσης σε βάθος 5ετίας στους β-θαλασσαιμικούς 
ασθενείς που μεταγγίζονται τακτικά στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας-(ΜΜΑ) του Γ.Ν. Τρικάλων με βάση τη φερριτίνη.
Υλικό-Μέθοδος:
Η ταξινόμηση με βάση τις τιμές φερριτίνης βασίστηκε στα αποτελέσματα πολλών μελετών ότι τα επίπεδά της στον ορό 
σχετίζονται με την πρόγνωση. Ισχύει:
• >2500ng/ml: Σημαντικός κίνδυνος καρδιακής νόσου και θανάτου.
• 2.500ng/ml-1000ng/ml: Βλάβες οργάνων-χαμηλότερος κίνδυνος επιπλοκών/θανάτου.
• <1000ng/ml: Σαφώς καλύτερη πρόγνωση.

Μέσος Όρος(Μ.Ο.)  των τιμών φερριτίνης 27 πολυμεταγγιζόμενων β-θαλασσαιμικών ασθενών  
της ΜΜΑ Γ.Ν. Τρικάλων για τα έτη 2011 και 2016.

Μ.Ο. φερριτίνης 2011 2016 Μεταβολή

<1000ng/ml 9 (33%) 14 (52%) Αύξηση 56 %

1000-2500ng/ml 6 (22%) 7(26%) Αύξηση 16%

>2500ng/ml 12 (44%) 6 (22%) Μείωση 100%
 
Αποτελέσματα: Μετά από θεραπεία αποσιδήρωσης υπήρξε βελτίωση  σε 10 ασθενείς (37%):
- 4 με Μ.Ο. φερριτίνης 1000-2500 ng/ml την ελάττωσαν <1000ng/ml 
- Από 6 με Μ.Ο.φερριτίνης >2500ng/ml: 2 την ελάττωσαν <1000ng/ml και  4 σε 1000-2500ng/ml. 
Συμπεράσματα: Η θεραπεία αποσιδήρωσης προϋποθέτει ιδιαίτερη προσπάθεια τόσο από το προσωπικό της μονάδας 
όσο και τον ασθενή. Οι διαδοχικές μετρήσεις της φερριτίνης  έχουν διαχρονική αξία στην εκτίμηση της αιμοσιδήρωσης, της 
αποτελεσματικότητας της θεραπείας και της συμμόρφωσης σε αυτή.
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ΑΑ51  PREVALENCE OF SKIN DISEASES IN HOSPITALISED GERIATRIC PATIENTS 
- ASSOCIATION WITH GENDER, DURATION OF HOSPITALISATION AND 
GERIATRIC ASSESSMENT

Makrantonaki E.1, Steinhagen-Thiessen E2, Nieczaj R.2, Zouboulis C.C.3, Eckardt R.2,4

1 Department of Dermatology and Allergic Diseases, University of Ulm, 89081 Ulm, Germany
2 Geriatrics Research Group, Charité University Berlin, 13347 Berlin, Germany
3  Department of Dermatology, Venereology, Allergology and Immunology, Dessau Medical Center, 06845 

Dessau, Germany
4 Geriatrics Clinic, St. Joseph-Krankenhaus, 12101 Berlin, Germany

Background: Improvement of quality of life in old age and prevention of age-associated diseases have become 
the main focus of research into aging; however, information regarding the skin health status of geriatric patients still 
remains sparse.
Goal: To investigate the extent of dermatological diseases in hospitalized geriatric patients, map the most prevalent 
ones, check for any gender differences and document any correlations with duration of hospitalization and results of 
geriatric assessments.
Patients and Methods: A total of 110 hospitalized geriatric patients underwent a complete dermatological 
examination at the Evangelical Geriatric Hospital (Evangelisches Geriatriezentrum) Berlin. The collected information was 
stratified according to dermatological diagnosis, results of geriatric assessments, duration of hospitalization, age and 
gender of the patients.
Results: The average number of diagnosed skin diseases per patient was 3.7 ± 1.8 for the female population and 
4.3 ± 2.0 for the male population. After categorizing all diagnosed skin diseases, infectious diseases were found to be 
most common in both female and male patients (55 % and 58 %, respectively) followed by vascular diseases (46.7 % 
and 54 %, respectively). Precancerous skin lesions and epithelial skin cancer were more frequent in men than in women 
(20 % vs. 6.7 %, p < 0.037 and 34 % vs. 13.3 %, p < 0.010, respectively). Pruritus showed a positive correlation with 
the duration of hospitalization and a negative correlation with the Barthel index and Tinetti score on the day of discharge, 
indicating that pruritus may have a significant impact on the physical condition of elderly multimorbid patients and on the 
static and dynamic balance abilities.
Conclusion: Our results demonstrate that skin health in the elderly is compromised and disregarded and this should 
constitute one of the top priorities of healthcare specialists and physicians in the future.

ΑΑ52  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΕΞΑΝΘΗΜΑ, ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ DRESS): 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Λουκή Φαίδρα1, Ζαχάρη Ελένη1, Καραμανάκος Αναστάσιος2, Χασάπης Αστέριος1, Αρχοντούλη 
Σοφία1, Ντάλλη Πολυξένη1, Άνθης Νικόλαος2, Τσίτου Χριστίνα2, Κωστοπούλου Βασιλική2, Μπούκας 
Χρυσόστομος2, Χαβιάρας Ζαννής1

1 Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
2 Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Εισαγωγή: Το σύνδρομο DRESS είναι μία σοβαρή ιδιοσυγκρασιακή φαρμακοεπαγόμενη αντίδραση με συχνότητα εμφάνισης  
1/1000- 1/10000, που χαρακτηρίζεται από: εμπύρετο, εξάνθημα, φλεγμονή εσωτερικών οργάνων, λεμφαδενοπάθεια και 
χαρακτηριστικές αιματολογικές ανωμαλίες (ηωσινοφιλία). Η διάγνωση του συνδρόμου αποτελεί πρόκληση για τον ειδικό 
λόγω της ποικιλίας δερματικών εκδηλώσεων και προσβαλλόμενων οργάνων. Πάνω από 50 φάρμακα έχουν συνδεθεί με 
το σύνδρομο DRESS. Τα συνηθέστερα αναφερόμενα είναι:  αντιεπιληπτικά (ιδιαίτερα αυτά με αρωματικό δακτύλιο όπως η  
φαινυτοΐνη, η φαινοβαρβιτάλη και η καρβαμαζεπινη),  παράγωγα σουλφοναμίδης (σουλφαμεθοξαζόλη), αντικαταθλιπτικά, 
ΜΣΑΦ (σελεκοξίμπη, ιβουπροφένη), αντιμικροβιακά (βανκομυκίνη), η αλλοπουρινόλη και άλλα.
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε μία περίπτωση του συνδρόμου μετά από λήψη καρβαμαζεπίνης και 
να περιγράψουμε τα κλινικά ευρήματα, τη διαγνωστική προσέγγιση και τη θεραπευτική του αντιμετώπιση ώστε να 
ευαισθητοποιηθούν γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και να υποπτεύονται το σύνδρομο Dress σε ασθενείς που εμφανίζουν 
ασυνήθιστα συμπτώματα και δερματικές εκδηλώσεις μετά την έναρξη θεραπείας με κάποιο από τα ανωτέρω φάρμακα.
Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για έναν άνδρα 55 ετών με ιστορικό διαταραχής προσωπικότητας που προσήλθε στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών με εμπύρετο και διάχυτο εξάνθημα με αποφολίδωση, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη θεραπείας 
με καρβαμαζεπίνη. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε λευκοκυττάρωση, ηωσινοφιλία και αυξημένα ηπατικά ένζυμα. Έγινε 
διακοπή χορήγησης της καρβαμαζεπίνης και έναρξη θεραπείας με από του στόματος κορτικοστεροειδή. Τα συμπτώματα 
άρχισαν να υποχωρούν τις πρώτες ημέρες θεραπείας.
Συμπέρασμα: H έγκαιρη διάγνωση του συνδρόμου είναι καίρια καθώς το συνοδεύει θνητότητα 10-20%. Η άμεση 
διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου αποτελεί τη βασική θεραπεία ενώ η χρήση κορτικοστεροειδών έχει αμφιλεγόμενη 
αποτελεσματικότητα.
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ΑΑ53  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ 
ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΙΜΙΑ

Ηλίας Κανέλλος1, Έλενα Ματοπούλου2, Άντο Τεσφάιε1, Χρήστος Τσιμπίρης1, Ευστρατία Ανδρίκου1, 
Καλλιόπη Βογιατζή1, Αικατερίνη Καϊκατζάνη1, Δέσποινα Τσιούρα1, Άννα Μερτζανίδου1, Άντζελα 
Μετούσι1, Πέτρος Παρούσης1, Δέσποινα Σαρακατσάνη1, Ιρίνα Σκάλα1, Γεωργία Καϊάφα1, Χρήστος 
Σαββόπουλος1, Απόστολος Ι. Χατζητόλιος1

1  Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

2 Ποδολογικό Κέντρο «Έλενα Ματοπούλου», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Σύμφωνα με νεότερα βιβλιογραφία δεδομένα η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) σχετίζεται με πληθώρα  αυτοάνοσων  
νοσημάτων και αυτό αποδεικνύει ότι η πυροδότηση ανοσολογικών μηχανισμών και συνεπώς η χρόνια άσηπτη φλεγμονή 
εμπλέκεται στη δημιουργία και την αύξηση των αθηρωματικών πλακών και κατ’ επέκταση της ΣΝ. Πράγματι, κυτταροκίνες 
όπως IL-6 και η hs-CRP, που παράγονται από το φλεγμονώδη λευκό λιπώδη ιστό στα παχύσαρκα άτομα ή από χρόνιες 
λοιμώξεις, πιθανόν ευθύνονται για την πρόκληση ΣΝ. 
Σκοπός: Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμφάνισης ΣΝ σε μη διαβητικά άτομα - αναιμικά ή μη- που παρουσιάζουν μακροχρόνια 
λοίμωξη από προσβολή μυκήτων στα κάτω άκρα.
Υλικό-Μέθοδος: Τα δεδομένα καταγράφηκαν από περιστατικά ιδιωτικού ποδολογικού Κέντρου και από τα Τακτικά 
Εξωτερικά Ιατρεία (Παθολογικό και Αιματολογικό) της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής.
Αποτελέσματα: Συνολικά εντάχθηκαν στη μελέτη 126 άτομα (72 γυναίκες και 54 άνδρες με μέσο όρο ηλικίας τα 60 έτη και 
στα δύο φύλα)  με διαγνωσμένη μυκητίαση μεσοδακτύλιων πτυχών, πελμάτων και ονύχων διάρκειας >20 έτη. Ως γνωστόν 
οι μυκητιάσεις στις περιοχές αυτές πάρα την επιθετική και συχνή αγωγή αντιμετώπισής τους δύσκολα ιώνται πλήρως, 
εμφανίζοντας συχνά επεισόδια υποτροπής-ύφεσης. Από τις γυναίκες, 40 παρουσίαζαν αιματοκρίτη  <36 και οι υπόλοιπες 32 
αιματοκρίτη  ≥36. Από τους άνδρες οι 25 παρουσίαζαν αιματοκρίτη  <36 και οι υπόλοιποι 29 αιματοκρίτη ≥36. Όσον αφορά 
τη ΣΝ, από τις αναιμικές γυναίκες, οι 16 είχαν ιστορικό  ΣΝ, ενώ από τις μη αναιμικές οι 6. Από τους άνδρες με αναιμία, οι 11 
είχαν ιστορικό ΣΝ, ενώ από τους μη αναιμικούς είχαν οι 10. Από τις καλλιέργειες μυκήτων στο 25% των ασθενών βρέθηκε 
Candida, στο 5% Aspergillus, στο 6% Trichophyton rubrum, ενώ για τους υπόλοιπους δεν υπήρχε καλλιέργεια.
Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε θετική στατιστική συσχέτιση (r=0,7, p <0,05) μεταξύ της χρόνιας φλεγμονής των μυκήτων 
και της ΣΝ και στα δύο φύλα. Επίσης στις γυναίκες βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ χρόνιας φλεγμονής από μύκητες σε 
ασθενείς με αναιμία (r=0.7,p <0.05) και σε ασθενείς χωρίς αναιμία (r=0,5,p <0.05) με ΣΝ. Αντίθετα στον ανδρικό πληθυσμό 
ενώ βρέθηκε θετική συσχέτιση (r=0.7,p <0.05)  μεταξύ χρονιάς φλεγμονής από μύκητες και ΣΝ ανεξάρτητα από την 
παρουσία ή μη αναιμίας. 

ΑΑ54  CLIPPERS. ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΚΝΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Χριστοδούλου Σοφία, Νικολαΐδου Ιωάννα, Κίζη Ανθούλα, Ξένια Σκίτσα, Γιώργος Ολύμπιος, Μαρία 
Σκαρπάρη, Μιχαέλλα Πραστίτη, Χάρης Κωνσταντίνου, Ανδρέας Στυλιανού 
Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Λάρνακας

Εισαγωγή: Η ταξινόμηση αλλά και  οι παθολογικοί μηχανισμοί αρκετών φλεγμονωδών νόσων του κεντρικού νευρικού 
συστήματος (ΚΝΣ) δεν είναι πλήρως διευκρινισμένοι. Πρόσφατα έχει περιγραφεί μια νέα οντότητα παθήσεων του ΚΝΣ 
γνωστή και ως (σύνδρομο;)  CLIPPERS, χρόνια λεμφοκυτταρική φλεγμονή με περιαγγειακή ενίσχυση στη γέφυρα που 
ανταποκρίνεται στα στεροειδή (chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to 
steroids)
Σκοπός: Περιγράφεται η πρώτη περίπτωση συνδρόμου  CLIPPERS στον Ελλαδικό χώρο.
Μέθοδοι - Υλικό: Πρόκειται για γυναίκα αρμενικής καταγωγής 27 ετών η οποία προσήλθε στο νοσοκομείο λόγω κόπωσης, 
εμμένουσας κεφαλαλγίας, ζάλης και αιμωδίες στο αριστερό ήμισυ προσώπου και άνω άκρου καθώς επίσης και θάμβος 
όρασης κατά διαστήματα. Αναφέρεται από την ίδια πυρετική κίνηση τις τελευταίες μέρες. Από την νευρολογική εξέταση ήπια 
αστάθεια. Η αξονική τομογραφία χωρίς παθολογικά ευρήματα. Διενεργήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση με τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: διαυγές, άχρωμο υγρό με 78 κύτταρα, 14 πολυμορφοπύρηνα και 64 λεμφοκύτταρα, γλυκόζη 57mg/dl, 
πρωτεΐνες 39mg/dl. Η γενική αίματος όπως επίσης και ο πλήρης βιοχημικός, δείκτες φλεγμονής και καλλιέργειες αίματος, 
ούρων και ΕΝΥ δεν ανέδειξαν οποιαδήποτε παθολογικά ευρήματα.
Αποτελέσματα: Λόγω των συμπτωμάτων που παρουσίαζε η ασθενής έγινε διενέργεια MRI/MRA εγκεφάλου η οποία 
ανέδειξε λεμφοκυτταρική φλεγμονή με περιαγγειακή ενίσχυση στη γέφυρα, ευρήματα συνηγορούν για σύνδρομο CLIPPERS. 
Περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος για αγγειίτιδες, θρομβοφιλία, ιολογικός έλεγχος για αποκλεισμό άλλων αιτιών προσβολής 
του ΚΝΣ, αρνητικός. Η ασθενής τέθηκε σε αγωγή με κορτικοειδή με θετική ανταπόκριση.  
Συμπεράσματα: Η παρουσίαση του πιο άνω περιστατικού είναι η πρώτη περίπτωση (συνδρόμου;) CLIPPERS που 
περιγράφεται στον Ελλαδικό χώρο. 
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ΑΑ55  ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Γουνιτσιώτη Ηρώ, Κουνιάκης Φίλιππος, Φωτιάδου Έλενα, Δημητρούλα Χαρίκλεια, Σαββόπουλος 
Χρήστος, Χατζητόλιος Απόστολος Ι.
Εξωτερικό Ιατρείο Παχυσαρκίας & Μεταβολισμού, ΕΑSΟ διαπιστευμένο Κέντρο Αντιμετώπισης Παχυσαρκίας (Centre 
for Obesity Management - COM), Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ κατάθλιψης και μεταβολικού συνδρόμου. Γυναίκες με μεταβολικό 
σύνδρομο παρουσιάζουν επίσης μεγαλύτερα ποσοστά σεξουαλικών δυσλειτουργιών. Η αυξανόμενη επικράτηση της 
παχυσαρκίας έχει οδηγήσει σε αύξηση του επιπολασμού της διαταραγμένης αναπνοής ύπνου. 
Σκοπός: Εκτίμηση του ποσοστού κατάθλιψης παχύσαρκων ατόμων και της σχέσης της κατάθλιψης με παραμέτρους 
ποιότητας ζωής, όπως σεξουαλική δυσλειτουργία και ποιότητα ύπνου.
Υλικό: 48 παχύσαρκα άτομα (μέση ηλικία 47,8 ± 14,1 έτη, μέσος ΔΜΣ 41,6 ± 8,1 kg / m2) του πρώτου Κέντρου 
Αντιμετώπισης Παχυσαρκίας στην Ελλάδα (ΕΑSΟ), Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ».
Μέθοδος: Το δείγμα υποβλήθηκε σε ψυχιατρική αξιολόγηση για ανίχνευση κατάθλιψης (HDRS), σεξουαλικής δυσλειτουργίας 
(ASEX), ποιότητας ύπνου και υπνηλίας κατά την διάρκεια της ημέρας, ως μέρος της αρχικής εκτίμησης.
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς έπασχαν από κάποιου βαθμού κατάθλιψη (ήπια 16,7%, μέτρια 43,8%, σοβαρή 14,6%, 
πολύ σοβαρή 25%). Το 79,2% του πληθυσμού ήταν γυναίκες με νοσογόνο παχυσαρκία (43,8%). Σύμφωνα με την 
κλίμακα υπνηλίας Epworth το 87,5% των ατόμων εμφάνιζαν μέτρια ή σοβαρή διαταραχή ύπνου και το 33,3% σεξουαλική 
δυσλειτουργία (ASEX). Η σοβαρότητα της κατάθλιψης συσχετίζονταν θετικά με τη σεξουαλική δυσλειτουργία (p <0,05) 
καθώς και με την ποιότητα ύπνου (p <0,01). Υπήρξε σημαντική σχέση μεταξύ κατάθλιψης και οικονομικής κατάστασης των 
ατόμων (p <0,05). Ο ΔΜΣ και το σωματικό βάρος, παρόλα αυτά, δεν φάνηκαν να σχετίζονται με το βαθμό κατάθλιψης.
Συμπέρασμα: Το υπερβάλλον βάρος και η παχυσαρκία συνδέονται θετικά με την εμφάνιση κατάθλιψης και την ύπαρξη 
καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Η παρούσα μελέτη δείχνει την αυξημένη συχνότητα κατάθλιψης και συνοδών διαταραχών 
μεταξύ παχύσαρκων ατόμων που αναζητούν θεραπεία, γεγονός που αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο του ψυχιάτρου ως 
μέλος μιας εξειδικευμένης ομάδας αντιμετώπισης παχυσαρκίας.

ΑΑ56  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΗ 
ΔΡΑΜΑ (DRAMA STROKE STUDY)

Α. Ξάνθης, Ο. Ζαζοπούλου, Α. Δημητρίου, Ν. Βαδράτσικας, Ε. Παπαδημητρίου, Α. Βλαχογιάννης
Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Δράμας

Εισαγωγή: Τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια-ΑΕΕ αποτελούν την 1η αιτία αναπηρίας και τη 2η αιτία θανάτου στην Ευρώπη. 
Στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί ελάχιστες επιδημιολογικές μελέτες για τα ΑΕΕ. Η μελέτη μας αφορά την καταγραφή των ΑΕΕ 
στη Δράμα το 2014.   
Υλικό-Μέθοδοι: Καταγράφηκαν όλοι οι ασθενείς που εισήχθησαν στο Νοσοκομείο Δράμας με διάγνωση οξύ ΑΕΕ. 
Μελετήθηκε το είδος, η αιτιολογία, η κλίμακα mRS, η διάρκεια νοσηλείας και η παρουσία παραγόντων κινδύνου.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 325 ΑΕΕ ανά 100.000 κατοίκους/έτος. Το 92% είχε ισχαιμικό ΑΕΕ και το 8% αιμορραγικό 
ΑΕΕ. Η μέση ηλικία ήταν 75.5 ±7.7 έτη. Τα είδη ισχαιμικού ΑΕΕ ήταν των μικρών αγγείων (55.7%), τα καρδιοεμβολικά 
(22.9%), των μεγάλων αγγείων (8.6%), τα άλλα αίτια (1.5%) και τα κρυπτογενή (0.7%). Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 4.9 
ημέρες±1.5 στα ισχαιμικά και 13.5±2.2 στα αιμορραγικά ΑΕΕ. Η συνολική θνησιμότητα ήταν 7.1%. H κλίμακα mRS ήταν 
μεγαλύτερη στους άνδρες με ισχαιμικό ΑΕΕ (MRS: 3.3±1.1) σε σχέση με τις γυναίκες (MRS: 2.9±1.1). Σε πολυπαραγοντική 
παλίνδρομη ανάλυση βρέθηκε ότι στα ισχαιμικά ΑΕΕ το ανδρικό φύλο, η ηλικία και η παρουσία μαρμαρυγής επηρεάζουν την 
κλίμακα MRS (p<0.05) 
Συμπεράσματα: Η επίπτωση των ΑΕΕ στη Δράμα είναι παραπλήσια με άλλες ελληνικές μελέτες, αλλά η θνησιμότητα είναι 
μικρότερη. Τα ισχαιμικά ΑΕΕ εμφανίζουν βαρύτερη αναπηρία στους άνδρες. Σημαντικό είναι το ποσοστό των παροδικών ΑΕΕ 
(15.6%) και η παρουσία κολπικής μαρμαρυγής (18%). 


