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Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 13ο Πανελλήνιο 
Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική 
Εταιρεία με φυσική πλέον παρουσία, μετά από δύο χρόνια διαδικτυακής παρουσίας!

Η επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων μάς ωθεί στη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου επιστημονικού
προγράμματος, στοχεύοντας πάντα στην ισορροπία ανάμεσα στη νέα, την αποκαλούμενη «γνώση αιχμής», και τη
«χρήσιμη» γνώση. 

Με αυτό τον στόχο και με τη φιλοδοξία να πετύχουμε την αμεσότητα στην επικοινωνία και την ανταλλαγή των απόψεων,
το συνέδριό μας εμπλουτίζεται από κλινικά φροντιστήρια και διαδραστικές συνεδρίες. Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν
να συζητήσουν το περιστατικό που τους προβληματίζει με τον ειδικό και να τοποθετηθούν ενεργά για διάφορα θέματα
που αφορούν την παιδοαλλεργιολογία και απασχολούν στην καθημερινή κλινική πράξη. 

Προσκεκλημένοι είναι καταξιωμένοι ομιλητές, από το εξωτερικό και την Ελλάδα, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία
τους. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας σε όλους, όπως και στους χορηγούς που συμβάλλουν στην υλοποίηση
του Συνεδρίου. Από την πλευρά μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αρτιότερη οργάνωση του
συνεδρίου και τη φιλοξενία σας.

Προσβλέπουμε στην ενεργή και παραγωγική συμμετοχή σας, φιλοδοξώντας το 13ο Πανελλήνιο
Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για
το μέλλον της Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας στη χώρα μας.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Σοφία Τσαμπούρη
Πρόεδρος Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΗ

Σοφία Τσαμπούρη 
Κώστας Δούρος
Παρασκευή Μαγγίνα 
Γκάμπυ Φεκετέα
Μαρία Κουλούρη
Ευαγγελία Στεφανάκη
Μαρία Τρίγκα

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τα μέλη του Διοι κη τι κού Συμβουλίου της Ελληνικής
Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας.

Μ. Ανθρακόπουλος
Κ. Δούρος 
Μ. Κουλούρη
Β. Μαγγίνα 
Ε. Μαντζουράνη 
 Ν. Νικολάου 
Μ. Παπαδόπουλος 
Κ. Πρίφτης
Μ. Τρίγκα
 Σ. Τσαμπούρη 
Γ. Φεκετέα 

Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
τηλ. 210 7211845, 210 7215082
email: info@pedallso.gr 
website: www.pedallso.gr
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Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα
T. 2103249242 
E. conference@everesttravel.gr
S. www.everesttravel.gr

Everest Travel & Congresses
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ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ-ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΝΔΟΡΡΙΝΙΚΟΥ SPRAY
ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΣΘΜΑ- Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ- ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΚΝΙΔΩΣΗ-ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΟ
ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ -ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ 
ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ -ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Ημερομηνίες & Συνεδριακό Κέντρο

Το 13ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ROYAL
OLYMPIC, στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου - 02 Οκτωβρίου 2022.

Θεματικές ενότητες

HOTEL ROYAL OLYMPIC
Αθανασίου Διάκου 28-34, 117 43, Αθήνα
Αίθουσα KALLIRROE 1

Ποιοι συμμετέχουν
Τις εργασίες του Συνεδρίου προβλέπεται να παρακολουθήσουν Παιδίατροι, Παιδοαλλεργιολόγοι, Ιατροί
συναφών ειδικοτήτων, Ερευνητές, Φοιτητές και Επαγγελματίες Υγείας.

Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Μοριοδότηση
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου μοριοδοτείται  με 21 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). Με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Ιατρός ο οποίος έχει
παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. 

Κάρτες συνέδρων
Οι διαπιστεύσεις των συνέδρων (badges) θα σταλούν από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και είναι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την είσοδο στο συνεδριακό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. 
Κατά την είσοδο και σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (ημερ. 19/11/2012, αρ. πρωτ. 81867), θα
πραγματοποιείται σκανάρισμα του BARCODE καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου
Η επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι www.pediatric-allergy.gr

https://pediatric-allergy.gr/
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Εγγραφή

ΙΑΤΡΟΙ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

100€

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ
(έως 12/08)

140€

50€ 80€

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(13/08-02/10)

Ο ι  α ν ω τ έ ρ ω  τ ι μ έ ς  Δ Ε Ν  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  Φ Π Α  2 4 %

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 30€

Προεγγραφές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12 Αυγούστου 2022. 
Οι προεγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου.
Από τις 13 Αυγούστου 2022, εγγραφές θα γίνονται δεκτές με το ίδιο κόστος που θα ισχύει και κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου και μέχρι τις 02 Οκτωβρίου 2022.

Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
Είσοδος στην έκθεση
Διαλείμματα καφέ
Πιστοποιητικό παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή

Περιλαμβανόμενες Υπηρεσίες

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του
Συνεδρίου θα λάβουν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία ψηφιακό πιστοποιητικό παρακολούθησης (pdf) μέσω
email εντός 15 ημερών μετά τη λήξη.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

10:00-12:00 ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σύνδρομο Εντεροκολίτιδας Επαγώμενο από Τροφικές Πρωτεΐνες (FPIES) - Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών /
Δ. Ζαμπετάκη, Μ. Νικολακέα
Αγόρι σχολικής ηλικίας με υποτροπιάζοντα βήχα - Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών / Α. Γκαϊφύλλια, 

Αντίδραση σε mRNA εμβόλιο σε έδαφος χρόνιας κνίδωσης- Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών / 

Σύνδρομο Dress =Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms - Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων / Θ. Κούστα, Ε. Παπαδοπούλου, Κ. Τρεμπέλης, Αικ. Χατζηαντωνίου, Ν. Χήτα

Προεδρείο: Κ. Δούρος, Σ. Φούζας, Μ. Κουλούρη, Σ. Τσαμπούρη

       Π. Ευθυμίου

       Ι. Βιλμέζης,  Β. Παπαγεωργίου-Αναγνώστου, Δ. Πέτσιου, Μ. Στυλιάρη

12:00-14:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Μ.Τρίγκα, Λ. Στεφανάκη

14:00-15:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15:00-17:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
«ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ»

Μύθοι, αλήθειες και παρανοήσεις στη διάγνωση και τη διαχείριση της αναφυλαξίας στα παιδιά
πρακτικά προβλήματα / Ο. Σαρδελή
Καταστάσεις που μιμούνται αναφυλαξία σε τροφές και φάρμακα / Μ. Κουλούρη
Εκπαίδευση γονέων και παιδιών για την αναφυλαξία : Ο ρόλος του Παιδιάτρου / Β. Γραμμενιάτης

Προεδρείο: Α. Παπαδοπούλου, Ρ. Βαλερή

17:00-19:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
«ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ»

Ενδότυποι ατοπικής δερματίτιδας στην κλινική πράξη / Αλ. Αλεξόπουλος
Η εξατομικευμένη επιλογή του κατάλληλου δερμοκαλλυντικού-είναι όλα τα ίδια; / Ι. Θανοπούλου
H εφαρμογή της Τηλεϊατρικής, mhealth και ehealth / Γκ. Φεκετέα

Προεδρείο: Τ. Τσιβιτανίδου – Κάκουρου, Λ. Μπιλάλης 

19:00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

19:15-19:45 OΜΙΛΙΑ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ
Διαδρομές της σκέψης με αφορμή το άσθμα / Μ. Ανθρακόπουλος 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

09:00-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
«ΝΕΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ»

Φαινοτύπηση άσθματος: παρελθόν, παρόν και μέλλον / Σ. Φούζας  
Από τους βιοδείκτες στους βιολογικούς παράγοντες / Π. Ξεπαπαδάκη                          
Ολιστική φροντίδα του ασθενούς στη διαχείριση του άσθματος / Αικ. Χαιδοπούλου

Προεδρείο: Κ. Πρίφτης, Χ. Κατσαρδής

11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30-12:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

12:00-14:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
«ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

Έκζεμα ή ανοσοανεπάρκεια; /  Π. Κοροβέση
Μεταλοιμώδης βήχας ή άσθμα ; / Α. Μ Χαράτση 
Οξεία κνίδωση ή τροφική αλλεργία; / Σ. Τσαμπούρη

Προεδρείο: Ν. Νικολάου, Σ. Σάνι 

14:00-15:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15:00-17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ»

Ο ρόλος των ιογενών λοιμώξεων στη φαρμακευτική αλλεργία των παιδιών / T. Κολυβά
Αλλεργία στα β-λακταμικά αντιβιοτικά: ποιο εναλλακτικό φάρμακο πρέπει να χορηγήσω; / Κ. Δούρος
Στόχος για τη διάγνωση: απλούστευση και προτυποποίηση φαρμακευτικών προκλήσεων / Αικ. Χλίβα

Προεδρείο: Κ. Δούρος, Μ. Τρίγκα

17:00-17:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

17:30-18:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

18:00-20:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

«ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»
“FOOD ALLERGY: CURRENT PERSPECTIVE ON DIAGNOSIS AND TREATMENT”

Κλινική εικόνα τροφικής αλλεργίας: με έμφαση σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες / Μ. Παπαδόπουλος
How to define a severe food allergy / Stefania Arasi

Προεδρείο: E. Μαντζουράνη, Σ. Τσαμπούρη
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ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

08:00-09:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
«ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ»

Ο ρόλος της μεσογειακής διατροφής στην πρόληψη του άσθματος και των αλλεργιών / Α. Βασιλοπούλου
Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα; Προστατευτικοί και προδιαθεσικοί παράγοντες για την εκδήλωση
άσθματος/ Α. Παπαδοπούλου
Μπορεί η ανοσοθεραπεία για αλλεργική ρινίτιδα να προλάβει την εμφάνιση άσθματος;

Προεδρείο: Μ. Παπαδόπουλος, E. Μαντζουράνη

         PRO/ Αρ. Πάγκαλος
         CON/ Εμ. Παρασκάκης 

09:00-11:00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
«Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

«RECENT PROGRESS IN THE INTERPRETATION AND TREATMENT OF ALLERGY IN CHILDREN»
 

Ανοσορρύθμιση μέσα από την διατροφή, ο ρόλος του μικροβιώματος / Π. Μαγγίνα
Ο ρόλος της επιγενετικής στην ανάπτυξη της τροφικής αλλεργίας-αποτελέσματα μελέτης / Μ. Κωσταρά 
The use of biologics in food allergy / M. Alvaro

Προεδρείο: Μ. Κανάριου, Π. Μαγγίνα

11:00-13:00

13:00-13:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
«ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ»

Διατροφή στην εγκυμοσύνη και στον πρώτο χρόνο ζωής: τι έχει σημασία για την πρόληψη αλλεργιών /
Μ. Νιβάτση
Ποια μικροθρεπτικά συστατικά έχουν σημασία στην πρόληψη αλλεργιών / Ε. Στεφανάκη
Τα νέα δεδομένα για την εφαρμογή των προβιοτικών στην πρόληψη και θεραπεία της ατοπικής
δερματίτιδας / Κ. Κακλέας

Προεδρείο: Μ. Κουλούρη, Γκ. Φεκετέα

13:30-15:30
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ΩΝ ALVARO LOZANO MONTSERRAT, Pediatric allergist, Pediatric Allergology and Clinical Immunology Department. Hospital Sant Joan de
Déu, Barcelona
ARASI STEFANIA, Pediatric Allergist and Researcher Bambino Gesù Children Research Hospital (IRCCS) Rome, Italy
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο
Παίδων «Η Αγία Σοφία»
ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδοπνευμονολογίας Παιδιατρική Κλινική, ΠΓΝ Πατρών
ΒΑΛΕΡΗ ΡΟΖΑΛΙΑ, Παιδοπνευμονολόγος, Παιδοαλλεργιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος
ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Παιδίατρος – Παιδοπνευμονολόγος - Παιδοαλλεργιολόγος, Επιμελητής, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Παιδοπνευμονολόγος – Παιδοαλλεργιολόγος, Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Γ΄
Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Αττικόν»
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Παιδίατρος με Μετεκπαίδευση στην Παιδιατρική Δερματολογία, Επιστημονικός Συνεργάτης, Μονάδα
Παιδιατρικής Δερματολογίας Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΚΑΚΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Παιδίατρος, Παιδοαλλεργιολόγος Επιμελητής Α' Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
ΚΑΝΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, Παιδίατρος - Παιδιατρική Ανοσολογία, Διευθύντρια, ΙΑΣΩ Παίδων
ΚΑΤΣΑΡΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Επικ. Καθηγητής Παιδοπνευμονολογίας, τ. Συντονιστής Διευθυντής Παιδιατρικού Τμήματος, Γ.Ν. Αθηνών
«Η ΕΛΠΙΣ», Επιστ. Συνεργάτης Πειραματικής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ
ΚΟΛΥΒΑ ΤΑΝΙΑ, Παιδίατρος, PhD, MSc in Allergy Imperial College, Επιμελήτρια Γ.Ν. Χανίων
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής, Γ.Ν Παίδων Πεντέλης, Ειδική Μονάδα Αλλεργικών και Αναπνευστικών
Νοσημάτων
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, MD, PhD Παιδίατρος Παιδοαλλεργιολόγος EAACI, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Μονάδα Αλλεργιολογίας Α' Παιδιατρικής
Κλινικής ΕΚΠΑ
ΚΩΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής,PhD, Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Παιδίατρος - Παιδοαλλεργιολόγος, ΙΑΣΩ Παίδων, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης,Υπεύθυνη Τμήματος Αλλεργικών,
Αναπνευστικών, Ανοσολογικών Νοσημάτων, Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Παιδίατρος με μετεκπαίδευση στην Παιδοδερματολογία, Διευθυντής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
ΝΙΒΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ, Παιδίατρος, Μετεκπαιδευμένη στην Παιδοαλλεργιολογία (MSc in Allergy, Imperial College London), Κλινική "ΆΓΙΟΣ
Λουκάς"
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας -Αλλεργιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Λευκωσίας
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Αλλεργιολογίας, Μονάδα Αλλεργιολογίας ΒΒΠΠΚ, ΕΚΠΑ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ, ΩΡΛ, Ελεύθερος Επαγγελματίας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, Παιδοπνευμονολόγος-Παιδοαλλεργιολόγος, Παιδοπνευμονολογική -Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα «ΙΑΣΩ»
Παίδων 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παιδίατρος, EACCI Παιδοαλλεργιολόγος, ERS Παιδοπνευμονολόγος, ΓΝ ΚΑΤ, ΓΝΠΠ
ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Παρασκάκης Εμμανουήλ, Παιδίατρος -Παιδοπνευμονολόγος, Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής
Πανεπιστημίου Κρήτης, Παιδοπνευμονολογική μονάδα, Παιδιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ
ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδοπνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
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ΩΝ ΣΑΝΙ ΣΟΦΙΑ, Παιδίατρος, Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής
ΣΑΡΔΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, Παιδίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδοαλλεργιολογικής & Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας
Γ΄Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Επιμελήτρια Α’, Παιδιατρική Κλινική , Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
ΤΡΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ, Παιδίατρος – Παιδοαλλεργιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδοαλλεργιολογίας, Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Τομέας Υγείας Παιδιού, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΤΑΛΕΙΑ, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της European Society for Pediatric Dermatology (ESPD),
τ. Πρόεδρος και μόνιμο μέλος του Δ.Σ. ESPD, Διευθύντρια Δερματολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων
ΦΕΚΕΤΕΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ, Παιδίατρος – Παιδοαλλεργιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Παιδιατρικού Τμήματος, Νοσηλευτική Μονάδα
Αμαλιάδας, Γ.Ν. Ηλείας, Υπεύθυνη Παιδοαλλεργιολογικού Ιατρείου, Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Πιστοποιημένη
Συντονίστρια Τηλεϋγείας-Τηλεϊατρικής (Πανεπιστημίου Delaware -ΗΠΑ)
ΦΟΥΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής & Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Καθηγήτρια Παιδιατρικής –Παιδιατρικής ΠνευμονολογίαςΑΠΘ, Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ
ΑΧΕΠΑ
ΧΑΡΑΤΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ, Παιδίατρος, Παιδοπνευμονολόγος – Παιδοαλλεργιολόγος, Επιμελήτρια Παιδιατρικής, Kannerklinik, Centre
Hospitalier Luxembourg, Επιστημονική Συνεργάτις Γ ́Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»
ΧΛΙΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αλλεργιολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Μονάδα Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος», Β' Κλινική Δερματικών και
Αφροδισίων Νοσημάτων ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚHΣ ΡΙΝIΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΝIΔΩΣΗΣ 

ΚΑΙ Ο ΡOΛΟΣ ΤΗΣ ΜΠΙΛΑΣΤIΝΗΣ»
Προεδρείο: Σ. Τσαμπούρη

Ομιλήτρια: Μ. Τρίγκα 

11.30-12.00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
«Ο ΡOΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΥΔΡΟΛΥΜEΝΩΝ ΓΑΛAΤΩΝ (ΗΑ) 

ΣΤΗΝ ΠΡOΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘHΣΕΩΝ»
Προεδρείο: Κ. Δούρος

Ομιλητής: Ν. Νικολάου 

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022
Αίθουσα Kallirhoe Hall 1

17.30-18.00



 

  

ΕΑ 01  
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗΣ ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗΣ  ΜΕΣΩ 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  

Κωνσταντίνος Δούρος1, Βαρβάρα Μπουτοπούλου2, Δάφνη Μωρίκη1, Ολυμπία Σαρδελή1, Βασιλική 
Παπαευαγγέλου1, Κώστας Πρίφτης2. 

1Παιδοπνευμονολογική – Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα, Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ 
«Αττικόν» 

2Παιδοπνευμονολογικό-Παιδοαλλεργιολογικό Ιατρείο, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών 

Εισαγωγή 

Η εισπνεόμενη σαλβουταμόλη αποτελεί μαζί με τα συστηματικά στεροειδή τον ακρογωνιαίο λίθο της αντιμετώπισης 
του ασθματικού παροξυσμού.  

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της πιθανότητας νοσηλείας παιδιών με ήπιας-μέτριας βαρύτητας 
ασθματικό παροξυσμό, ο οποίος εκτιμήθηκε μέσω της κλίμακας PRAM, και έλαβαν θεραπεία με εισπνεόμενη 
σαλβουταμόλη που χορηγήθηκε μέσω αεροθαλάμου σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).   

Μέθοδος 

Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούνταν από παιδιά 3-16 ετών με ήπιας-μέτριας βαρύτητας ασθματικό παροξυσμό. 
Όλα τα παιδιά έλαβαν 1mg/Kg πρεδνιζολόνης p.o. (max 40 mg) και 4-6 ψεκασμούς σαλβουταμόλης μέσω του 
αεροθαλάμου Aeolos®.  

Αποτελέσματα 

Πενήντα συνολικά ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη. Η πιθανότητα εισαγωγής συσχετίστηκε με το αρχικό PRAM 
score (OR: 18.91, CI: 2.42-123.12, p=0.005) και αρνητικά με τη βελτίωση του PRAM score (OR: 0.52, CI: 0.01-0.78, 
p=0.032) κατά τη διάρκεια της παραμονής στα ΤΕΠ.  

Συμπεράσματα 
Η κλίμακα PRAM είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην εκτίμηση της 
βαρύτητας του ασθματικού παροξυσμού. 
 
 

11 



  

  

ΕΑ 02 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ 

Ιωάννα Αγγέλη1, Νικολέτα Μπέσκα1, Μαριάννα Δεληγεωργοπούλου1, Αφροδίτη Κύρκου1, Αικατερίνη Σιώμου2, Σοφία 
Τσαμπούρη2 
1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα                                                          

 2Τομέας Υγείας Παιδιού, Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

Εισαγωγή 

Η κνίδωση αποτελεί μια συχνή δερματολογική διαταραχή που μπορεί να προσβάλει σχεδόν 1 στα 5 άτομα. 
Εμφανίζεται με λευκούς ή ερυθρούς μεταναστευτικούς πομφούς με συνοδό έντονο κνησμός ή/και αγγειοοίδημα. Τα 
συμπτώματα οφείλονται σε αποκοκκίωση μαστοκυττάρων και απελευθέρωση ισταμίνης. Διακρίνεται σε οξεία και 
χρόνια κνίδωση χρησιμοποιώντας ως συμβατικό όριο τις 6 εβδομάδες. 

Σκοπός 

Να προσδιοριστεί αν υπάρχει συσχέτιση της οξείας και χρόνιας κνίδωσης με βιοδείκτες ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας 
(VCAM, ICAM, MMP-9) και να καταγραφεί κατά πόσο αυτή η συσχέτιση μπορεί να επηρεάσει την πορεία της 
κνίδωσης. 

Υλικό 
Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη με παιδιά από 1 έως 16 ετών, 16 με οξεία κνίδωση,  23 με χρόνια κνίδωση και 31 
υγιή παιδιά. 
 
Μέθοδος 
Έγινε μέτρηση των βιοδεικτών στον ορό των ασθενών και συγκρίθηκε με υγιή αντίστοιχο πληθυσμό. Έγινε σύγκριση 
πριν και μετά την χρήση αντισταμινικών σε διάστημα 4-6 εβδομάδων. 
 
Αποτελέσματα 

Παρατηρήθηκε μικρή μείωση της τιμής της MMP-9 μετά την χρήση αντιισταμινικών, ωστόσο η διαφορά είναι 
στατιστικά μη σημαντική. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην τιμή των VCAM και ICAM πριν και μετά την αγωγή. 

Συμπεράσματα 

Είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει τους συγκεκριμένους βιοδείκτες σε παιδιά με κνίδωση και τη συσχέτισή τους με την 
χρονική διάρκεια, την θεραπεία και την πορεία της νόσου. Περισσότερες μελέτες με μεγαλύτερες σειρές ασθενών 
απαιτούνται για να εξετασθεί επισταμένα η κνίδωση σε παιδιατρικούς ασθενείς.   
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ΕΑ 03 

ΔΟΥΠΙΛΟΥΜΑΜΠΗ: ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ-ΣΟΒΑΡΗ 
ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ 

Μαριάννα Δεληγεωργοπούλου1, Αφροδίτη Κύρκου1, Νικολέτα Μπέσκα1, Ιωάννα Αγγέλη1, Καλλιόπη- Ελένη 
Γιαννακάκη1, Αικατερίνη Σιώμου2, Σοφία Τσαμπούρη2 

1 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

2 Τομέας Υγείας Παιδιού, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Εισαγωγή 

Η ατοπική δερματίτιδα αποτελεί συχνό φλεγμονώδες νόσημα της βρεφικής, αλλά και της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. 
Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις, ενώ η αντιμετώπιση είναι εξαιρετικά δύσκολη με αρνητικό 
αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Η δουπιλουμάμπη αποτελεί το μοναδικό βιολογικό παράγοντα με έγκριση 
στην Ευρώπη και Αμερική για χρήση σε παιδιά και εφήβους με χρόνια ατοπική δερματίτιδα μέτριας και σοβαρής 
βαρύτητας που δεν ανταποκρίνεται στην συμπτωματική αγωγή. 

Σκοπός 

Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της χορήγησης δουπιλουμάμπης σε παιδιατρικούς ασθενείς με μέτριας-σοβαρής 
βαρύτητας ατοπική δερματίτιδα. 

Υλικά 

Ασθενείς των Εξωτερικών Ιατρείων Παιδοαλλεργιολογίας που πληρούν τα κριτήρια χορήγησης θεραπείας. Η αρχική 
αξιολόγηση και βελτίωση των ασθενών έγινε με βάση κλινικά σκορ (EASI, SCORAD, DLQI, IGA scale) της διεθνούς 
βιβλιογραφίας. 

Μέθοδος 

Έγινε αρχική εκτίμηση παιδιατρικών ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε δουπιλουμάμπη. Ανά 15 ημέρες, κατά την 
διάρκεια των συνεδριών χορήγησης, πραγματοποιούνταν εκ νέου κλινική εκτίμηση με συνυπολογισμό των scores ανά 
3 μήνες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα  EASI score (Eczema Area And Severity Index), SCORAD (SCORing Atopic 
Dermatitis), η κλίμακα IGA (Investigators Global Assessment) και το score DLQI (Dermatology Index Quality Of Life). 

Αποτέλεσμα 

Βελτίωση των scores των ασθενών στην έως τώρα παρακολούθηση. Συγκεκριμένα, τα EASI και SCORAD scores 
μειώθηκαν κατά 47.4% και 51.8% αντίστοιχα κατά μέσο όρο. Ο δείκτης IGA  μειώθηκε κατά μέσο όρο 50% και η 
ποιότητα ζωής βελτιώθηκε κατά 71.1% με βάση το δείκτη DLQI. 

Συμπέρασμα 

Από την έως τώρα αξιολόγηση, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση κλινικά καθώς και της ποιότητας  ζωής των 
παιδιατρικών ασθενών που έλαβαν δουπιλουμάμπη. Δεν καταγράφηκαν υποτροπές ή ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη 
χορήγηση. 
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ΕΑ 04 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ 18 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 

Νικολέτα Μπέσκα1, Ελένη Δομουζόγλου1, Μαριάννα Δεληγεωργοπούλου1, Ιωάννα Αγγέλη1, Αφροδίτη Κύρκου1, 
Καλλιόπη Ελένη Γιαννακάκη1, Παρθένα Καριπίδου1, Αικατερίνη Σιώμου2, Σοφία Τσαμπούρη2 
1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα                                                           
2Τομέας Υγείας Παιδιού, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

Εισαγωγή  

Η αλλεργία στο γάλα αγελάδος είναι η πιο συχνή τροφική αλλεργία στα παιδιά επηρεάζοντας περίπου 2% των παιδιών 
κάτω των 4 ετών. Είναι πιο διαδεδομένη στα βρέφη και εμφανίζεται στην πλειοψηφία μέχρι το πρώτο έτος ζωής. Έχει 
ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων λόγω ανοσολογικών αποκρίσεων σε πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος και μπορεί 
να είναι είτε IgE μεσολαβούμενη ή/και μη μεσολαβούμενη από IgE. 

Σκοπός  

Η περιγραφή ενδιαφέρουσας περίπτωσης προνήπιου 18 μηνών με βαριά σιδηροπενική αναιμία και αλλεργία στο 
αγελαδινό γάλα. 

Υλικό  

Προνήπιο θήλυ 18 μηνών με καλή αύξηση και ανάπτυξη παραπέμφθηκε από περιφερειακό νοσοκομείο, λόγω βαριάς 
υπόχρωμης μικροκυτταρικής αναιμίας – σιδηροπενίας.  Σημειώνεται προηγούμενος εργαστηριακός έλεγχος σε ηλικία 11 
μηνών φυσιολογικός. Εκ του λοιπού ατομικού ιστορικού: έως 6 μηνών σιτιζόταν με μικτή διατροφή, ενώ τότε διεκόπη 
το τροποποιημένο γάλα λόγω εμέτων 20-30 λεπτά μετά την κατανάλωση. Επιπλέον, από το ιστορικό αναφέρεται IgE 
μεσολαβούμενη αλλεργία στο αυγό. 

Μέθοδος  

Πραγματοποιήθηκε κλινική, εργαστηριακή και απεικονιστική διερεύνηση (ακτινογραφία θώρακος, υπέρηχος κοιλίας, 
Meckel scan).  

Αποτελέσματα  

Από τον έλεγχο προέκυψε: 

1. Υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία - σιδηροπενία (Hb: 6.1 g/dl, Ht: 23.8%, MCV: 56.1 fl, MCH: 14.4 pg, Ferr: 5 
ng/ml). 

2. Λευκοκυττάρωση (WBC: 17.830/μl), ηωσινοφιλία (EOS: 1.350/μl) και θρομβοκυττάρωση (PLT έως 874.000/μl). 
3. Αιμορραγικές κενώσεις με θετικές Mayer κοπράνων, που αρνητικοποιήθηκαν μετά την έναρξη δίαιτας ελεύθερης 

σε γαλακτοκομικά. 
4. Ειδικά IgE RAST τύπου ΙΙ στην πρωτεΐνη του γάλακτος. 
5. Υπογαμμασφαιριναιμία. 

 
Συμπεράσματα 

Παρά την άτυπη προβολή της νόσου, η ενδελεχής διερεύνηση του περιστατικού ανέδειξε την αιτιοπαθογένεια και 
οδήγησε στη διάγνωση της αλλεργίας στο γάλα αγελάδος με επακόλουθο την αποτελεσματική αντιμετώπιση. 
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ΕΑ 05 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

Αφροδίτη Κύρκου1, Δεληγεωργοπούλου Μαριάννα, Μπέσκα Νικολέτα, Γούλας Απόστολος, Τσαμπούρη Σοφία1 
1 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωαννίνων 
2 Τομέας Υγείας Παιδιού, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 
Εισαγωγή  

Η ειδική ανοσοθεραπεία (ΕΑ) για τα αλλεργιογόνα θεωρείται ως μια σημαντική μέθοδος θεραπείας, για τον αλλεργικό 
ασθενή. Υπάρχουν δυο μορφές ανοσοθεραπείας: η υποδόρια (subcutaneous immunotherapy, SCIT) και η υπογλώσσια 
(sublingual immunotherapy, SLIT) ανοσοθεραπεία. Η ΕΑ επάγει την μείωση των συμπτωμάτων και την ανάγκη για 
φαρμακευτική αγωγή, αλλά έχει επίσης την ικανότητα για μακροπρόθεσμη κλινική βελτίωση και για την πρόληψη της 
ανάπτυξης μελλοντικών ευαισθητοποιήσεων σε άλλα αλλεργιογόνα. Η θεραπεία δρα στους βασικούς ανοσολογικούς 
μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι, προκαλώντας συμπτώματα και έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την ανοσοαπόκριση 
και τις υπεύθυνες παθολογικές οδούς, για τα αλλεργικά συμπτώματα. 

Σκοπός 

Εκτίμηση του κλινικού οφέλους από την εφαρμογή της SCIT, με βάση την κλινική βελτίωση και την αλλαγή  στην 
ποιότητα ζωής των παιδιατρικών ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα ή/και με άσθμα λόγω της ευαισθητοποίησής τους σε 
εισπνεόμενα αλλεργιογόνα. 

Υλικό-Μέθοδος 

Πρόκειται για μελέτη κοόρτης που εξετάζει τόσο την κλινική βελτίωση, όσο και την ποιότητα ζωής ασθενών που 
ακολουθούν SCIT. Η μελέτη περιλαμβάνει 60 παιδιατρικούς ασθενείς (40 αγόρια και 20 κορίτσια) με αλλεργική 
ρινίτιδα ή/και άσθμα που παρακολουθούνται από το παιδοαλλεργιολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων και υποβάλλονται σε ανοσοθεραπείες απευαισθητοποίησης, σε διάφορα αλλεργιογόνα, που 
περιέχονται στις γύρεις διάφορων φυτών, δέντρων καθώς και σε ακάρεα  και μύκητες υγρασίας. Οι ίδιοι ασθενείς ή οι 
κηδεμόνες τους κλήθηκαν να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, που αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία και 
κυρίως την εμφάνιση συμπτωμάτων πρίν και μετά την έναρξη της ανοσοθεραπείας (εξάνθημα, πταρμός, καταρροή, 
επιπεφυκίτιδα).  

Αποτελέσματα 

Το 65% των ασθενών, ξεκίνησαν τις ανοσοθεραπείες σε ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών, ενώ το 93,3% αυτών 
εμφάνιζε συμπτωματολογία για περισσότερο του 1 έτους, προ της έναρξης SCIT. Με διενέργεια δερματικών τεστ δια 
νυγμού και προσδιορισμό ειδικών IgE ( με μέθοδο ανοσοφθορισμού ImmunoCAP και με ImmunoCAP Allergen 
Components), ανιχνεύτηκε ευαισθησία στα εξής αλλεργιογόνα: 

• στο 56,7% στις γύρεις γρασιδιών, 
• στο 51,7% στα ακέρεα, 
• 26,7% σε μύκητες υγρασίας  

 Στο 100% των ασθενών διαπιστώθηκε βελτίωση της συμπτωματολογίας και ως εκ τούτου, βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, το 63,3% χρειάστηκε υποστηρικτική φαρμακευτική αγωγή, ενώ το 36,7% δεν ξανά έλαβε αγωγή, μετά την 
έναρξη ανοσοθεραπείας. 

Συμπέρασμα 

Η εφαρμογή υποδόριας ανοσοθεραπείας σε παιδιατρικούς ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα ή/και άσθμα, βελτίωσε 
σημαντικά τα συμπτώματα των ασθενών και την ανάγκη για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. 
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ΕΑ 06 

ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ MRNA ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID 19: 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Νικόλαος Κοντός1,  Άννα Ζήση1 , Τατιάνα Τουμαγγέλοβα1 , Κωνσταντίνα  Ζάρρα1, Δέσποινα Πολίανκου-Ζαννάκη1 , 
Χριστίνα Μπάρκα1 

¹Παιδιατρική Κλινική ΓΝ Καρδίτσας 

 

Εισαγωγή 
 
Μέχρι σήμερα παγκοσμίως έχουν χορηγηθεί περισσότερες από 12.5 δις δόσεις εμβολίων κατά του COVID-19 με την 
πλειοψηφία του πληθυσμού να λαμβάνει mRNA εμβόλια. Πιθανή αναφυλαξία σημειώθηκε σε ένα ελάχιστο ποσοστό 
(7.9/εκ.) με την πληθώρα των επεισοδίων να συμβαίνει 30' μετά τον πρώτο εμβολιασμό. Ωστόσο, οι περισσότερες 
περιπτώσεις θεωρήθηκαν, ύστερα από διερεύνηση, μη αλλεργικής αιτιολογίας και συστάθηκε η συνέχιση του 
εμβολιασμού. Από τα έκδοχα των mRNA εμβολίων το πιο ύποπτο και υπό διερεύνηση ως αλλεργιογόνο είναι το PEG, 
περιεχόμενο δερματικών κρεμών, υπακτικών και ενέσιμων υλικών. Ο CDC συστήνει την αποφυγή του εμβολιασμού με 
mRNA εμβόλια σε άτομα με γνωστή αλλεργία στο PEG. 
 
Σκοπός 
 
Παρουσίαση περιστατικού αναφυλαξίας σε παιδί ύστερα από εμβολιασμό με Pfizer COVID 19 (δόση ενήλικα) 
 
Υλικό-Μέθοδος 
 
Αγόρι 12 ετών εισάγεται στην Π/Δ κλινική λόγω προλιποθυμικού επεισοδίου 3' αφότου εμβολιάστηκε με Pfizer COVID 
19 (30mcg). Μία ώρα αργότερα εμφάνισε δύσπνοια, φαρυγγαλγία, ωχρότητα και προκάρδιο άλγος για τα οποία 
χορηγήθηκαν ΙΜ αδρεναλίνη, IV μεθυλπρεδνιζολόνη, p.o αντισταμινικά και ρινικό Ο2 με ύφεση των συμπτωμάτων. Μία 
ώρα μετά εμφανίζει rebound της συμπτωματολογίας με συνοδό υπόταση για την οποία χορηγήθηκαν 2 δόσεις ΙΜ 
αδρεναλίνης και bolus δόσεις κρυσταλλοειδών. Ε/Ε: ουδέν, αέριο (lac=7.2 pH=7.35 BE=-14) U/S καρδιάς-κφ  
 
Αποτελέσματα 
 
Ο ασθενής παραπέμφθηκε για αλλεργιολογικό έλεγχο όπου προέκυψε θετική δοκιμασία BAT (SI=2.35%, 
ενεργοποιημένα βασεόφιλα 5.09%). Βάσει των αποτελεσμάτων συστάθηκε η μη συνέχιση του εμβολιασμού. 
 
Συμπεράσματα 
 
Παρότι αρκετά σπάνιες, ο παιδίατρος θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση για τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις ύστερα από 
χορήγηση mRNA εμβολίων. Η διερεύνηση τέτοιων επεισοδίων θεωρείται αναγκαία ειδικά για το έκδοχο PEG. 
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ΕΑ 07 

ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΡΙΝΙΤΙΔΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Σταυρούλα Λαμπίδη, Αθηνά  Παπαδοπούλου, Θεανώ Λαγκούση, Μαρία Σύρρου, Φανή Γιαννούλα, Ευσταθία 
Σταϊκου, Σταυρούλα Κωσταρίδου, Δεσποινα-Ζωή Μερμίρη.    

1Παιδιατρικό Ιατρείο Άσθματος και Αλλεργιών, ΓΝ ΚΑΤ , Αττική; 2Μονάδα Αλλεργιολογικών και Αναπνευστικών 
Νοσημάτων, ΓΝ Παίδων Πεντέλη, Αττική; 3Τμήμα  Βιοπαθολογίας , ΓΝ Παίδων Πεντέλης , Αττική; 4Παιδιατρικό 
Τμήμα , ΓΝ  Παίδων Πεντέλης, Αττική 

Εισαγωγή 

Η μη αλλεργική ρινίτιδα (ΜΑΡ) στα παιδιά εμφανίζεται κυρίως ως τοπική Αλλεργική ρινίτιδα (LAR) και ως σύνδρομο 
μη αλλεργικής ρινίτιδας με ηωσινοφιλία (NARES) που εκδηλώνονται με συμπτώματα συμβατά με αλλεργική ρινίτδα 
χωρίς την επιβεβαίωση συστηματικής παρουσίας IgE. Παρόλο που η ρινική πρόκληση σε αλλεργιογόνο αποτελεί την 
χρυσή μέθοδο επιβεβαίωσης της αλλεργικής ρινίτιδας, η εφαρμογή της παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Αντίθετα, τα 
ηωσινόφιλα ρινικού (ΗΡ) αποτελούν τα κύρια κύτταρα της αλλεργικής φλεγμονής.  

Σκοπός 

Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της ανίχνευσης ηωσινοφίλων στις ρινικές εκκρίσεις ως δείκτη εφαρμογής 
τοπικών στεροειδών και ως πρόδρομος διαφοροδιαγνωστικός βιοδείκτης της μη αλλεργικής ρινίτιδας στην καθημερινή 
πρακτική.  

Υλικό 

Υλικό αποτέλεσαν 128 παιδιά (63.3% αγόρια, μέση ηλικία 72+42 μ) με ιστορικό ΜΑΡ τα οποία προδρομικά 
παρακολουθήθηκαν για 52+32 μ.  

Μέθοδος  

Σε όλα τα παιδιά έγινε κυτταρική ανάλυση των ρινικών εκκριμάτων και χορηγήθηκαν ρινικά στεροειδή. Η 
ανταπόκριση στην θεραπεία αξιολογήθηκε με την χρήση της κλίμακας VAS 10  ενώ επί νέων συμπτωμάτων 
επαναλήφτηκε η ίδια διαδικασία. 

Αποτελέσματα 

ΗΡ> 20% ανιχνεύτηκαν σε 59.3% των παιδιών. 23.4%  δεν ανταποκρίθηκαν στην θεραπεία ενώ 51.5% παρουσίασαν 
συνεχής υποτροπή των συμπτωμάτων και άριστη θεραπευτική ανταπόκριση. Η ανταπόκριση στην θεραπεία 
συσχετίστηκε με τα ΗΡ. Η παρουσία ΗΡ>20%  αποδείχθηκε ως ο πιο ισχυρός βιοδείκτης με 94% ευαισθησία και 77% 
ειδικότητα.   

Συμπεράσματα 

Στα παιδιά με συμπτώματα αλλεργικής ρινίτιδας χωρίς ενδείξεις συστηματικής ατοπίας, η παρουσία ΗΡ>20%  τα 
οποία συστηματικά ανταποκρίνονται στην χορήγηση ρινικών στεροειδών, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ατοπίας. Τα ΗΡ 
αποτελούν έναν εύκολο, πρόδρομο βιοδείκτη ΜΑΡ που προτρέπει στην διεξαγωγή ρινικής πρόκληση για την 
διαφοροδιάγνωση της LAR  από την NARES. 
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ΕΑ 08 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ 

Μαρία Χριστολουκά,  Τάνια Κολυβά, Αμαλία Ζαμπουλάκη 

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Χανιά 

Εισαγωγή 

Τα περισσότερα επεισόδια αναφυλαξίας αρχίζουν γρήγορα, κλιμακώνονται και μετά λύνονται, είτε αυτόματα είτε μετά 
τη χορήγηση αδρεναλίνης. Ωστόσο υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες επανεμφανίζονται αργότερα, ή δεν λύνονται τελείως 
για ώρες ή και μέρες. Έτσι γίνεται ο διαχωρισμός σε 4 κατηγορίες αναφυλακτικών αντιδράσεων: μονοφασική (η πιο 
συχνή), διφασική, παρατεινόμενη και ανθεκτική. 

Σκοπός 

Περιγραφή περιστατικού παρατεινόμενης αναφυλαξίας που αντιμετωπίστηκε στη Παιδιατρική Κλινική του ΓΝ Χανίων. 

Περιστατικό 

Πρόκειται για έφηβη 12 ετών η οποία διεκομίσθη από ΚΥ του νομού λόγω ολοσωματικού κνιδωτικού εξανθήματος από 
15ωρου. Αναφέρονται επίσης 4 προλιποθυμικά και ένα λιποθυμικό επεισόδιο καθώς και κοιλιαλγία από 3ωρου. Προ της 
έναρξης  των συμπτωμάτων αναφέρεται βρώση θαλάσσιων σαλιγκαριών. Στο ΚΥ της χορηγήθηκε 125 mg ενδοφλέβια 
υδροκορτιζόνη και 10 ml από του στόματος αντισταμινικό (λεβοσετιριζίνη). Στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου 
μας λόγω επιμονής των συμπτωμάτων και υπότασης (ΑΠ 76/45 mmHg) χορηγήθηκε ενδομυϊκά αδρεναλίνη με άμεση 
βελτίωση των συμπτωμάτων. Νοσηλεύτηκε για παρακολούθηση, εξήλθε με πλάνο αναφυλαξίας και προγραμματίστηκε 
εκτίμηση στο Παιδοαλλεργιολογικό ιατρείο. Στο ιατρείο πραγματοποιήθηκε δοκιμασία νυγμού (prick to prick) με 
θαλάσσιο σαλιγκάρι η οποία ήταν αρνητική και εν συνεχεία δοκιμασία πρόκλησης που ήταν θετική. 

Συμπέρασμα 

Εκτός της κλασικής μορφής αναφυλαξίας υπάρχουν και άλλες οι οποίες θα πρέπει να αναγνωριστούν και να 
αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη θεραπεία άμεσα. 
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ΕΑ 09 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
Αλεξία Ελευθερία Παλιούρα1, Άρτεμις Δουλγεράκη2, Καλλιόπη Στεφανάκη3, Ευαγγελία Χαρμανδάρη4, Μανθούλα 
Βαλάρη4   
 
1 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα», Αθήνα 
2 Τομέας Νοσημάτων Μεταβολισμού Οστών και Μετάλλων, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα 
3 Παθολογοανατομικό εργαστήριο, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
4 Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 
Εισαγωγή 
 
Η μαστοκυττάρωση χαρακτηρίζεται από την συσσώρευση μαστοκυττάρων στο δέρμα και άλλα όργανα. Στα παιδιά 
εντοπίζεται κυρίως στο δέρμα και συνήθως υποχωρεί αυτόματα έως την εφηβεία.  
 
Σκοπός 
Να μελετήσει  την φυσική πορεία, τα εκλυτικά αίτια, τους προγνωστικούς παράγοντες, τις επιπλοκές της δερματικής 
μαστοκυττάρωσης στα παιδιά και την επίδραση στην ποιότητα ζωής τους.  
 
Υλικό & Μέθοδος 
 
Ασθενείς ηλικίας κάτω των 15 ετών που διαγνώστηκαν με μαστοκυττάρωση στο δέρμα, το χρονικό διάστημα 2004-
2009 συμπεριελήφθησαν στην μελέτη. Συγκεντρώθηκαν  πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα, τις κλινικές 
εκδηλώσεις, την ηλικία έναρξης, τα εργαστηριακά ευρήματα και την επίδραση στην ποιότητα ζωής των παιδιών, με την 
βοήθεια ερωτηματολογίου για γονείς.  
 
Αποτελέσματα 
 
Συνολικά 35 ασθενείς παρακολουθήθηκαν μακροχρόνια για 10 έτη. Η αναλογία αρρένων:θηλέων ήταν 2:1. Στο 82,8% 
των περιπτώσεων η ηλικία έναρξης της νόσου ήταν κάτω του έτους. 20 ασθενείς παρουσίαζαν μελαγρωματική κνίδωση 
(ΜΚ) (57%), 12 μονήρες μαστοκύττωμα (ΜΜ) (34,2%) και 2 διάχυτη δερματική μαστοκυττάρωση (ΔΔΜ) (5,7%). 
Σημαντική βελτίωση ή ύφεση μετά 10 έτη, παρατηρήθηκε στο 83% των ασθενών με ΜΜ και σε όλους τους ασθενείς 
με ΜΚ και ΔΔΜ. Μεγαλύτερος αριθμός δερματικών βλαβών, εντονότερα συμπτώματα και αυξημένες τιμές τρυπτάσης 
συσχετίστηκαν με επιμένουσα νόσο. Κανένας από τους ασθενείς δεν εμφάνισε συστηματική μορφή μαστοκυττάρωσης. 
Αλλεργίες αναφέρθηκαν σε 9 ασθενείς (25,7%) και σε ένα σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι. Για κανέναν ασθενή δεν 
αναφέρθηκε ότι η μαστοκυττάρωση είχε σοβαρή επίδραση στην ποιότητα ζωής του.  
 
Συμπέρασμα 
 
Τα περισσότερα παιδιά με μαστοκυττάρωση παρουσιάζουν μερική ή πλήρη ύφεση του εξανθήματος πριν την 
εφηβεία.  Η μαστοκυττάτωση έχει ελάχιστη επίδραση στην ποιότητα ζωής των μικρών ασθενών. 
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ΕΑ 10 

ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ‘’SUSHI’’ ΓΕΥΣΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 

Παπασταματίου Θεοδώρα¹, Τάντου Σοφία ¹, Λιάτσης Μανώλης ¹  

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Αθήνα 

Εισαγωγή 

Η Ανισακίαση είναι λοίμωξη που προκαλείται από το παράσιτο Anisakis simlex. Ο άνθρωπος μολύνεται μετά από 
βρώση ωμών ή ατελώς μαγειρεμενων ψαριών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν διαταραχές απο το γαστρεντερικό 
σύστημα ενώ μπορεί να εμφανιστεί αναφυλακτική αντίδραση ή αλλεργικές αντιδράσεις.  

Σκοπός  

Ευαισθητοποιήση του κοινού για την Ανισακίαση.  

Παρουσίαση περιστατικού 

Κορίτσι 7 ετών παραπέμπεται λόγω αυξημένης τιμής IgE (3.380 IU/ml) και ήπιας ηωσινοφιλίας (# 640) σε τυχαίο 
έλεγχο. Απο το ιστορικό αναφέρεται απο έτους διαλείπων κοιλιακό άλγος και λοίμωξη απο οξύουρους προ 2ετίας για 
την οποία έλαβε αγωγή. Σε τακτικό αιματολογικό έλεγχο προ 3τίας παρατηρούνται φυσιολογικές τιμές IgE και 
Ηωσινοφίλων. Η κλινική εξέταση του παιδιού ήταν φυσιολογική ενώ κατά τη εργαστηριακή διερεύνηση του 
περιστατικού η ασθενής εμφάνιζε επανειλημμένως σταθερά αυξημένες τιμές IgE και Ηωσινοφίλων. Έγινε έλεγχος με 
παρασιτολογική κοπράνων για οξύουρους, εχινοκοκκίαση, τοξοκαρίαση και τριχίνωση χωρίς παθολογικά ευρήματα. 
Επιπλέον, εκ του δυνατού ελέγχου, αποκλείστηκε πιθανή αυτοανοσία, ανοσολογική αλλά και αιματολογική διαταραχή. 
Απο τα δερματικά τεστ παρατηρήθηκε έντονη ευαισθητοποίηση στο Ανισάκι, η οποία επιβεβαιώθηκε και με ειδική 
δοκιμασία αίματος για το παράσιτο αυτό (Specific IgE: 3.8KuA/L-Class 3). Η ασθενής έλαβε αγωγή για 21 ημέρες με 
αλβενδαζόλη και προοδευτικά βελτιώθηκαν οι παθολογικές τιμές των ηωσινοφίλων καθώς και της της ειδικής IgE για 
το Ανισάκι.  

Συμπεράσματα  

Στη διαφορική διάγνωση της ηωσινοφιλίας και της αυξημένης IgE όταν δεν υπάρχει προφανή αιτία θα πρέπει να 
γίνεται έλεγχος για Ανισακίαση, ειδικά όταν απο το ιστορικό αναφέρεται πρόσφατη βρώση ατελώς μαγειρεμένου 
ψαριού. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ενδοσκόπηση του πεπτικού αποτελεί διαγνωστικό και θεραπευτικό μέσον κατά την 
οποία μπορούν να γίνουν αντιληπτές και να αφαιρεθούν οι προνύμφες του παρασίτου.  
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ΕΑ 11 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΡΕΦΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ RSV ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ COVID-
19 

Δήμητρα Μελά1,Σαββίνα Καβουκλή1, Κλειώ Βουτσαδάκη1, Φανή Λαδομένου1, Ευαγγελία Στεφανάκη2, Γεωργία 
Βλαχάκη1 

1 Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο Κρήτης 
2 Παιδιατρική Κλινική, Παιδοαλλεργιολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο Κρήτης 
 
Εισαγωγή 

Μετά την λήξη της καραντίνας COVID-19 εκδηλώθηκε στη χώρα μας  το φθινόπωρο του 2021 μια πρώιμη επιδημία 
RSV βρογχιολίτιδας σε βρέφη που γεννήθηκαν τις μέρες της καραντίνας και που η κύηση και οι πρώτοι μήνες της ζωής 
τους εξελίχθηκαν σε ένα διαφορετικό, περισσότερο αποστειρωμένο περιβάλλον. 

Σκοπός 

Η καταγραφή της κλινικής πορείας των βρεφών που νοσηλεύτηκαν με RSV   βρογχιολίτιδα το φθινόπωρο 2021 στην 
Παιδιατρική Κλινική στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. 

Μέθοδος-Υλικό 

Έγινε αναδρομική καταγραφή  των βρεφών που νοσηλεύτηκαν με RSV   βρογχιολίτιδα από το Σεπτέμβριο ως  και το 
Δεκέμβριο 2021 . Στη συνέχεια 9 μήνες μετά ,το Σεπτέμβριο 2022 έγινε τηλεφωνική επικοινωνία και καταγραφή  
ιστορικού νέων επεισοδίων συριγμού, άλλων  λοιμώξεων, ατοπικής δερματίτιδας και τροφική αλλεργίας. Επίσης  έγινε 
καταγραφή οικογενειακού ιστορικού άσθματος, αλλεργικής ρινίτιδας και ατοπικής δερματίτιδας. 

Αποτελέσματα 

Νοσηλεύτηκαν 28 βρέφη και  για τα 25 /28 έγινε εφικτή η λήψη ιστορικού  το Σεπτέμβριο 2022 με τηλεφωνική  
επικοινωνία. 17/25 ήταν  άρρενα και κατά τη νοσηλεία είχαν διάμεση ηλικία 2,7 μήνες. 6/25 (24%) παιδιά εκδήλωσαν 
μετά τη νοσηλεία > 3 επεισόδια συριγμού . 4/25 παιδιά της καταγραφής  είχαν  οικογενειακό ιστορικό άσθματος  αλλά 
μόνο    1/4 εκδήλωσε  υποτροπιάζοντα επεισόδια  συριγμού. 2/25 παιδιά εκδήλωσαν ατοπική δερματίτιδα και 1/25 
τροφική αλλεργία, όλα χωρίς προϋπάρχον  οικογενειακό ιστορικό ατοπίας. 1/25 παιδιά παρουσίασε συχνές άλλες 
λοιμώξεις(επεισόδια ΟΜΩ).  

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα αν και σε μικρή κλίμακα επιβεβαιώνουν ότι  και στην εποχή με τα την καραντίνα COVID-19  η νόσηση 
από αναπνευστικό συγκυτιακό ιό  αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης υποτροπιαζόντων  επεισοδίων συριγμού σε ένα 
σημαντικό αριθμό παιδιών. 
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ΕΑ 12 

ΕΦΗΒΗ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ  

Δήμητρα Μελά1, Αγγελική Τζαγκαράκη1, Ευαγγελία Στεφανάκη2 
1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο Κρήτης 
2Παιδιατρική Κλινική, Παιδοαλλεργιολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο Κρήτης 
 
Εισαγωγή: Οι φυσικές κνιδώσεις προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες που δρουν στο δέρμα, όπως ζέστη, 
νερό, πίεση, κρύο, δόνηση, ήλιος. Στους περισσότερους ασθενείς ένα φυσικό ερέθισμα είναι ο μόνος εκλυτικός 
παράγοντας ενώ σε ένα μικρότερο αριθμό η κνίδωση μπορεί να είναι αποτέλεσμα δράσης συνδυασμού παραγόντων.  

Παρουσίαση περιστατικού: Έφηβη 13 ετών παραπέμφθηκε λόγω υποτροπιάζοντος κνιδωτικού εξανθήματος με 
πομφούς δίκην κεφαλής καρφίτσας μετά από εφίδρωση και έκθεση σε ζεστό νερό με συνοδό κνησμό χωρίς συστηματικά 
συμπτώματα. Αναφέρεται έκθυση παρόμοιων πομφών και μετά από έκθεση σε χλιαρό νερό. Δεν αναφέρεται έκθυση 
πομφών με μπάνιο στη θάλασσα ούτε αυθόρμητη έκθυση. Στην αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε δερμογραφισμός. 
Από το ατομικό ιστορικό αναφέρεται ατοπική δερματίτιδα, ήπια επίμονη αλλεργική ρινίτιδα με ευαισθητοποίηση στα 
ακάρεα και μεταλοιμώδες άσθμα ως 10 ετών. H ολική IgE ήταν 106 IU/ml. Στη διαφορική διάγνωση τέθηκε εκτός από 
τη χολινεργική κνίδωση και η υδατογενής κνίδωση. Έγινε δοκιμασία πρόκλησης με υγρό επίθεμα που τοποθετήθηκε σε 
επαφή με το δέρμα για 20 λεπτά η οποία ήταν αρνητική. Έλεγχος των συμπτωμάτων έγινε με  χορήγηση 
αντιισταμινικών. 

Συμπεράσματα: Η χολινεργική κνίδωση προκαλείται από παθητική ή ενεργητική αύξηση της θερμοκρασίας σώματος, 
ενώ η υδατογενής από άμεση επαφή δέρματος με νερό οποιασδήποτε θερμοκρασίας με εξαίρεση σε κάποιες περιπτώσεις 
το θαλασσινό νερό. Τα συμπτώματα και στις 2 περιπτώσεις μπορεί να είναι από ήπια με εμφάνιση μικρών  πομφών 
δίκην κεφαλής καρφίτσας έως απειλητικά για τη ζωή. Η διάγνωση τίθεται με βάση το ιστορικό και επιβεβαιώνεται με 
δοκιμασίες πρόκλησης. Η θεραπεία περιλαμβάνει την αποφυγή του εκλυτικού παράγοντα και χορήγηση αντιισταμινικών. 
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Το Δ.Σ. της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας 
ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου










	
	Αποτελέσματα
	Παρατηρήθηκε μικρή μείωση της τιμής της MMP-9 μετά την χρήση αντιισταμινικών, ωστόσο η διαφορά είναι στατιστικά μη σημαντική. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην τιμή των VCAM και ICAM πριν και μετά την αγωγή.
	Συμπεράσματα
	Είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει τους συγκεκριμένους βιοδείκτες σε παιδιά με κνίδωση και τη συσχέτισή τους με την χρονική διάρκεια, την θεραπεία και την πορεία της νόσου. Περισσότερες μελέτες με μεγαλύτερες σειρές ασθενών απαιτούνται για να εξετασθεί...
	Εισαγωγή
	Η αλλεργία στο γάλα αγελάδος είναι η πιο συχνή τροφική αλλεργία στα παιδιά επηρεάζοντας περίπου 2% των παιδιών κάτω των 4 ετών. Είναι πιο διαδεδομένη στα βρέφη και εμφανίζεται στην πλειοψηφία μέχρι το πρώτο έτος ζωής. Έχει ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσε...
	Σκοπός
	Η περιγραφή ενδιαφέρουσας περίπτωσης προνήπιου 18 μηνών με βαριά σιδηροπενική αναιμία και αλλεργία στο αγελαδινό γάλα.
	Υλικό
	Προνήπιο θήλυ 18 μηνών με καλή αύξηση και ανάπτυξη παραπέμφθηκε από περιφερειακό νοσοκομείο, λόγω βαριάς υπόχρωμης μικροκυτταρικής αναιμίας – σιδηροπενίας.  Σημειώνεται προηγούμενος εργαστηριακός έλεγχος σε ηλικία 11 μηνών φυσιολογικός. Εκ του λοιπού ...
	Μέθοδος
	Πραγματοποιήθηκε κλινική, εργαστηριακή και απεικονιστική διερεύνηση (ακτινογραφία θώρακος, υπέρηχος κοιλίας, Meckel scan).
	Αποτελέσματα
	Από τον έλεγχο προέκυψε:
	1. Υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία - σιδηροπενία (Hb: 6.1 g/dl, Ht: 23.8%, MCV: 56.1 fl, MCH: 14.4 pg, Ferr: 5 ng/ml).
	3. Αιμορραγικές κενώσεις με θετικές Mayer κοπράνων, που αρνητικοποιήθηκαν μετά την έναρξη δίαιτας ελεύθερης σε γαλακτοκομικά.
	4. Ειδικά IgE RAST τύπου ΙΙ στην πρωτεΐνη του γάλακτος.
	5. Υπογαμμασφαιριναιμία.
	Συμπεράσματα
	Παρά την άτυπη προβολή της νόσου, η ενδελεχής διερεύνηση του περιστατικού ανέδειξε την αιτιοπαθογένεια και οδήγησε στη διάγνωση της αλλεργίας στο γάλα αγελάδος με επακόλουθο την αποτελεσματική αντιμετώπιση.


