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Αρτηριακή υπέρταση
- Τι λένε τα δεδομένα

 Η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους
παράγοντες καρδιαγγειακής νόσου και την πρώτη αιτία θνητότητας
παγκοσμίως.

 Από το 1970 η επίπτωσή της έχει τετραπλασιαστεί.

 Η αρτηριακή υπέρταση αφορά περίπου 40% των ενηλίκων >25 ετών.

McGill HC Jr, McMahan CA, Gidding SS. Preventing heart disease in the 21st century: implications of the
Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth (PDAY) study. Circulation. 2008;117(9):1216–1227.



 Η ιδιοπαθής υπέρταση είναι συχνή στα παιδιά και τους εφήβους, ιδιαίτερα
σε αυτά με οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης και παχυσαρκία.

 Στο παρελθόν υπήρχε η αντίληψη ότι η ιδιοπαθής υπέρταση είναι σπάνια
στην παιδική ηλικία.

 Η μέτρηση της ΑΠ στην καθημερινή κλινική πράξη τις τελευταίες 2
δεκαετίες και η διαμόρφωση φυσιολογικών ορίων κατά την παιδική κι
εφηβική ηλικία, οδήγησε στη διαπίστωση ότι τα παιδιά και οι έφηβοι
παρουσιάζουν συχνά παθολογικές τιμές ΑΠ για την ηλικία και το φύλο
τους.
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 Η αυξημένη ΑΠ στην παιδική ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο ΑΥ και
μεταβολικού συνδρόμου στην ενήλικη ζωή.

Bucher BS, Ferrarini A, Weber N, et al. Primary hypertension in childhood.Curr Hypertens Rep 2013; 15:444–452.

 Bogalusa Heart Study: ινώδεις πλάκες παρούσες στην αορτή και τις
στεφανιαίες αρτηρίες από την ηλικία των 2 ετών και η έκταση των
αλλοιώσεων συσχετίζεται θετικά με τη ΣΑΠ στην παιδική ηλικία.

Bao W, Threefoot SA, Srinivasan SR, Berenson GS. Essential hypertension predicted by tracking of elevated blood
pressure from childhood to adulthood: the Bogalusa Heart Study. Am J Hypertens 1995; 8:657–665.

 Έχει αποδειχθεί εξαρτώμενη από την ΑΠ καρδιαγγειακή βλάβη στα παιδιά.
Έμμεσοι δείκτες καρδιαγγειακής νόσου: αυξημένη μάζα ΑΡ κοιλίας
(LVMI), cΙΜΤ (carotid intima-media thickness).

Cardiovascular Risk in Young Finns Study
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 Παρεμβάσεις από την παιδική ηλικία μπορούν να ελαττώσουν τις
μακροπόθεσμες επιπτώσεις της ΑΥ.

 Μείωση της ΑΠ κατά 10 mmHg σε επίπεδο πληθυσμού, ελαττώνει τον
κίνδυνο για στεφανιαία νόσο κατά 34%.

-Moyer VA; U.S. Preventive Services Task Force. Screening for primary hypertension in children and adolescents:
U.S. Preventive Services. Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2013;159(9):613–619.

-Toschke AM, Kohl L, Mansmann U, von Kries R. Meta-analusis of blood pressure tracking from childhood to
adulthood and implications for the design of intervention trials.Acta Paediatr. 2010;99:24-9.
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Ορισμός αρτηριακής υπέρτασης

 Ο ορισμός της αρτηριακής υπέρτασης στα παιδιά είναι αδρός και βασίζεται
στη φυσιολογική κατανομή της ΑΠ στα υγιή παιδιά και όχι στην
καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα που σχετίζονται με συγκεκριμένα
επίπεδα ΑΠ.

 Η αρτηριακή πίεση στα παιδιά αυξάνεται με την ηλικία και το μέγεθος του
σώματος. (όχι απόλυτες τιμές)



Ορισμός αρτηριακής υπέρτασης



Αίτια αρτηριακής υπέρτασης

Αρτηριακή 
Υπέρταση

Δευτεροπαθής
Πρωτοπαθής
(Ιδιοπαθής)



Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης

Νεφρικές νόσοι Ενδοκρινικά αίτια
Χρόνια πυελονεφρίτιδα Σύνδρομο Cushing
Σπειραματονεφρίτιδα Υπεραλδοστερονισμός, Υπερθυρεοειδισμός
Συγγενής δυσπλαστικός νεφρός Φαιοχρωμοκύττωμα
Νόσος πολυκυστικών νεφρών Διαβητική νεφροπάθεια
Νεφροπάθεια από κυστεοουρητηρική 
παλινδρόμηση 

Ψυχολογικοί παράγοντες
(άγχος, στρες)

Αγγειακές νόσοι Φάρμακα
Στένωση ισθμού αορτής Στεροειδή, Αποσυμφορητικά
Στένωση νεφρικής αρτηρίας Αντισυλληπτικά, ΜΣΑΦ
Θρόμβωση νεφρικής φλέβας Φάρμακα για ADHD
Θρόμβωση ομφαλικής αρτηρίας λόγω
καθετηριασμού

Καφεΐνη, αμφεταμίνες, κοκαΐνη



H σημασία του ιστορικού και της 
κλινικής εξέτασης

Διαγνωστική προσέγγιση αρτηριακής 
υπέρτασης



Λήψη λεπτομερούς ατομικού ιστορικού

 Περιγεννητικό ιστορικό: ολιγοϋδράμνιο, καθετηριασμός ομφαλικής
αρτηρίας.

 Συχνές ουρολοιμώξεις
 Πρόσληψη βάρους (απότομη?) – Διατροφή
 Ανεπαρκής αύξηση, ωχρότητα (χρόνια νεφρική νόσος)
 Νυκτουρία, αιματουρία, οίδημα
 Κεφαλαλγία, ναυτία, έμετοι, λήθαργος, οπτικές διαταραχές, επιστάξεις,

ίλιγγος, σπασμοί, συγκοπή, θωρακικό άλγος
 Αίσθημα παλμών, εφιδρώσεις, πυρετός, “flushing”
 Αρρενοποίηση, αμφίβολα γεννητικά όργανα
 Φάρμακα



Λήψη λεπτομερούς οικογενειακού 
ιστορικού

 Οικογενειακό ιστορικό:
 Ιδιοπαθούς υπέρτασης
 Διαβήτη
 Δυσλιπιδαιμίας
 Πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου
 Νεφρικής νόσου (πολυκυστικοί νεφροί, Σ. Alport)
 Ενδοκρινικής νόσου (μονογονιδιακά σύνδρομα υπέρτασης, ΜΕΝ-2)
 Νευροϊνωμάτωση



 Η προτεινόμενη μέθοδος μέτρησης της ΑΠ είναι
μέσω ακρόασης (υδραργυρικό ή μη
σφυγμομανόμετρο): Ο Korotkoff 1 χρησιμοποιείται
για τη Συστολική ΑΠ και ο Korotkoff 5 για τη
Διαστολική ΑΠ.

 Το κατάλληλο μέγεθος περιχειρίδας αφορά ως προς
το πλάτος τουλάχιστον το 40% της περιμέτρου του
βραχίονα στο μέσο της απόστασης μεταξύ
ωλέκρανου-ακρωμίου και ως προς το μήκος η
κάλυψη του 80-100% της περιμέτρου του βραχίονα.

Αντικειμενική εξέταση –
Πρακτικές μέτρησης αρτηριακής πίεσης



 Μέτρηση ΑΠ στο ΔΕ άνω άκρο και σε ένα κάτω
άκρο.

 Στην πρώτη επίσκεψη λήψη ΑΠ και από τα δύο άνω
άκρα. Η υψηλότερη μέτρηση χρησιμοποιείται ως
μέτρηση αναφοράς.

 Μέτρηση ΑΠ 3 φορές με μεσοδιάστημα 3 λεπτών και
μέσος όρος των 2 τελευταίων.

Πρακτικές μέτρησης αρτηριακής πίεσης



Πρακτικές μέτρησης αρτηριακής πίεσης

 Ήσυχο δωμάτιο για 3-5 λεπτά πριν τη μέτρηση
 Όχι άσκηση για 3-5 λεπτά προ μέτρησης, όχι

γεύμα ή καφεΐνη σύντομα πριν.
 Στήριξη πλάτης
 Πόδια όχι σταυρωμένα
 Το ΔΕ άκρο στο επίπεδο της καρδιάς,

υποστηριζόμενο και γυμνό άνω της περιχειρίδας.
 Εξεταστής κι εξεταζόμενος δεν πρέπει να μιλούν

κατά την εξέταση.



Πρακτικές μέτρησης αρτηριακής πίεσης

 Για μέτρηση ΑΠ στα κάτω άκρα:

 Πρηνής θέση ιδανικά (οπωσδήποτε σε κατακεκλιμένη θέση).
 Σωστό μέγεθος περιχειρίδας στο μέσο του μηρού.
 Στηθοσκόπιο πάνω στην ιγνυακή αρτηρία.
 Η ΑΠ στα κάτω άκρα είναι φυσιολογικά 10-20 mmHg υψηλότερη από

αυτή στα άνω άκρα.



Εξέταση νεογνού – Ψηλάφηση περιφερικών 
σφύξεων

 Απαραίτητη κατά την εξέταση νεογνού είναι η
ταυτόχρονη ψηλάφηση της δεξιάς βραχιόνιας
αρτηρίας και μίας εκ των μηριαίων αρτηριών
(καλύτερη μέθοδος για τη διάγνωση πιθανής
ισθμικής στένωσης).

 Μηριαίες σφύξεις σε ΣΙΑ: Καθυστερημένες και
ασθενέστερες συγκριτικά με την κερκιδική ή ΔΕ
βραχιόνια αρτηρία.

 Είναι πιθανό να μην είναι εύκολη η ψηλάφηση στις
πρώτες 24-48 ώρες  επανεξέταση προ εξόδου από
το νοσοκομείο.



Ψηλάφηση μηριαίων σφύξεων

 Απλή και γρήγορη ποιοτική εκτίμηση καρδιακής
εξώθησης.

 Τοποθέτηση του νεογνού σε ύπτια θέση απέναντι
από τον εξεταστή με τους άκρους πόδας να
“δείχνουν” προς τον εξεταστή.

 Εναλλακτικά, στάση ιατρού στο πλάι του νεογνού
και ψηλάφηση.

Στο μέσο της απόστασης
μεταξύ ηβικής σύμφυσης
και λαγόνιας άκανθας.



Εξέταση νεογνού – Ψηλάφηση περιφερικών 
σφύξεων

 Έχει σημασία η παρουσία σφύξεων, ο όγκος και η ποιότητα.
 Έντονα ψηλαφητές σφύξεις:
 Μεγάλος ανοικτός αρτηριακός πόρος

 Ασθενείς (ισχνές) σφύξεις:
 Περιφερική αγγειοσύσπαση
 Πτωχή καρδιακή παροχή (αφυδάτωση, υπογκαιμία, σήψη)

 Διαφορά άνω-κάτω άκρων:
 Στένωση ισθμού αορτής













Νεογνική περίοδος – Παλμική οξυμετρία

 Η διερεύνηση νεογνού με φύσημα μπορεί να
συμπεριλάβει την παλμική οξυμετρία > 24 ώρες ζωής.

 Η κλινική εξέταση ασυμπτωματικών νεογνών με
φύσημα έχει ευαισθησία 46 % για την ανίχνευση
συγγενούς καρδιοπάθειας και αυξάνει στο 77 %, όταν
η κλινική εξέταση συνοδεύεται από παλμική
οξυμετρία.

-Bakr AF, Habib HS. Combining pulse oximetry and clinical examination in screening for
congenital heart disease. Pediatr Cardiol 2005
-Kumar, et al. Strategies for Implementing Screening for Critical Congenital Heart Disease.
Pediatrics 2011



Εξέταση νεογνού Παλμική οξυμετρία και 
Στένωση Ισθμού Αορτής 

 Ο κορεσμός οξυγόνου είναι μεγαλύτερος στο ΔΕ άνω
άκρο, που αντιπροσωπεύει συνήθως τον κορεσμό πριν
τον αρτηριακό πόρο, εκτός αν η ΔΕ υποκλείδια είναι
έκτοπη.

 Ένας μεγάλος αρτηριακός πόρος μπορεί να
συγκαλύψει μια εντοπισμένη στένωση ισθμού αορτής.
Λόγω της ΔΕΑΡ διαφυγής μέσω του ανοικτού
αρτηριακού πόρου, ο κορεσμός στα κάτω άκρα μπορεί
να είναι χαμηλότερος από τον κορεσμό στα άνω.



Νεογνό >24 ωρών ή πριν την έξοδο 
από το Μαιευτήριο

Έλεγχος

Επανάληψη 
σε 1 ώρα

Επανάληψη 
σε 1 ώρα

ΕΞΙΤΗΡΙΟ

< 90 %  ΔΕ χέρι
ή πόδι

< 90 % ΔΕ χέρι ή πόδι

< 90 % ΔΕ χέρι ή πόδι

≥ 95 % ΔΕ χέρι
ή πόδι και ≤ 3% 
διαφορά

≥ 95 % ΔΕ χέρι
ή πόδι και ≤ 3% 
διαφορά

≥ 95 % ΔΕ χέρι
ή πόδι και ≤ 3% 
διαφορά

90 - < 95 % ΔΕ 
χέρι ή πόδι ή 
> 3% διαφορά

90 - < 95 % ΔΕ 
χέρι ή πόδι ή 
> 3% διαφορά

90 - < 95 % ΔΕ 
χέρι ή πόδι ή 
> 3% διαφορά

http://www.cdc.gov/ncbddd/heartdefects/hcp.html

ΕΛΕΓΧΟΣ?



Ανίχνευση σοβαρών ΣΚ με παλμική 
οξυμετρία

Χαμηλή επίπτωση
(< 1 /10,000 )

Υψηλή επίπτωση
(> 1.5 /10,000 )

↑ ευαισθησία 
παλμικής 
οξυμετρίας

↑ ποσοστά 
προγεννητικής 
διάγνωσης

Ατρησία πνευμονικής
Ατρησία τριγλώχινας
Κοινός αρτ. κορμός

Σ. υποπλαστικής ΑΡ 
κοιλίας

↓ ποσοστά 
προγεννητικής 
διάγνωσης

Ανώμαλη εκβολή 
πνευμονικών φλεβών

Μετάθεση μεγάλων 
αρτηριών

↓ ευαισθησία 
παλμικής 
οξυμετρίας

↑ ποσοστά 
προγεννητικής 
διάγνωσης

Διπλοέξοδη ΔΕ κοιλία

↓ ποσοστά 
προγεννητικής 
διάγνωσης

Ανωμαλία Ebstein
Διακοπή αορτικού τόξου
Μονήρης κοιλία

Ισθμική στένωση
Τετραλογία Fallot

Ailes EC,  et al. Pediatrics 2015



Εξέταση νεογνού – Ασθενείς μηριαίες 
σφύξεις

 Αναζήτηση δυσμορφικών σημείων

 Αναζήτηση φυσήματος (κεφαλή, κοιλία, νεφρικές αρτηρίες)

 Εκτίμηση SatO2 πριν και μετά τον αρτηριακό πόρο

 Υπερηχογράφημα καρδιάς

 Αέριο αίματος: εκτίμηση οξεοβασικής ισορροπίας, επίπεδα γαλακτικού

 Εκτίμηση διούρησης

 Εργαστηριακός έλεγχος για πιθανή σήψη και χορήγηση αντιβιοτικής
αγωγής επί ενδείξεων



Ενδελεχής φυσική εξέταση – Πιθανά 
ευρήματα

 Ενδοκοιλιακή μάζα  Νόσος πολυκυστικών νεφρών, όγκος Wilms,
νευροβλάστωμα, φαιοχρωμοκύττωμα

 Φύσημα στην εστία ακρόασης νεφρικών αρτηριών στένωση νεφρικής
αρτηρίας

 Ακμή, δασυτριχισμός Σ. Cushing
 Εκσεσημασμένη εφίδρωση, ταχυκαρδία, flushing Φαιοχρωμοκύττωμα
 Ανεπαρκής αύξηση Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 Αρθρίτιδα, εξάνθημα Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
 Φύσημα, απούσες/ασθενείς μηριαίες σφύξεις Στένωση ισθμού αορτής
 Αμφίβολα γεννητικά όργανα, αρρενοποίηση ΣΥΕ



Αρτηριακή υπέρταση

Κατευθυντήριες οδηγίες για διάγνωση και 
αντιμετώπιση Αρτηριακής Υπέρτασης σε 

Παιδιά κι Εφήβους
(American Academy of Pediatrics)



Screening ΑΠ και διάγνωση Αρτηριακής 
Υπέρτασης

 Μέτρηση ΑΠ 1 φορά ετησίως σε παιδιά ≥ 3 ετών.

 Η επίσημη διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης μπαίνει με επιβεβαίωση 3
μετρήσεων ΑΠ ≥95η ΕΘ με ακρόαση σε 3 διαφορετικές επισκέψεις.

 Για τη μέτρηση της ΑΠ μπορεί να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά
σφυγμομανόμετρα, πιστοποιημένα για παιδιά. Αν υπάρχει ένδειξη
αυξημένης ΑΠ, πρέπει να επιβεβαιωθεί με ακρόαση.



Μέτρηση ΑΠ πριν τα 3 έτη

 Προωρότητα, πολύ χαμηλό ΒΓ ή νοσηλεία στη ΜΕΝΝ
 Συγγενής καρδιοπάθεια
 Λοιμώξεις ουροποιητικού, αιματουρία, πρωτεινουρία
 Γνωστή συγγενής ανωμαλία ουροποιητικού
 Οικογενειακό ιστορικό νεφρικής νόσου
 Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου
 Κακοήθεια ή μεταμόσχευση μυελού οστών
 Χρήση φαρμάκων που ↑ΑΠ
 Συστηματικά νοσήματα που σχετίζονται με ↑ ΑΠ (νευροϊνωμάτωση,

οζώδης σκλήρυνση, δρεπανοκυτταρική νόσος)
 Αυξημένη ενδοκράνια πίεση



24ωρη καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης

 Υψηλές μετρήσεις ΑΠ για τουλάχιστον 1 χρόνο ή σε περίπτωση υπέρτασης
σταδίου Ι σε 3 κλινικές επισκέψεις.

 Δευτεροπαθής ΑΥ
 Παράγοντες κινδύνου (πχ. νεφρική νόσος, παχυσαρκία, διαβήτης)
 Ιστορικό στένωσης ισθμού αορτής
 Επί υποψίας ΑΥ λευκής μπλούζας ή συγκεκαλυμμένης ΑΥ. Εκτίμηση της

πτώσης της ΑΠ κατά τη διάρκεια της νύχτας.
 Γενετικά σύνδρομα: νευροϊνωμάτωση, Σ. Turner, Σ. Williams
 Ασθενείς με ΑΥ υπό αγωγή



Παρακολούθηση ΑΠ στο σπίτι

 ΑΥ λευκής μπλούζας.

 Επί φαρμακοθεραπείας, για παρακολούθηση ανταπόκρισης.

 Παράγοντες κινδύνου

 Καθημερινή μέτρηση για τουλάχιστον 3-4 ημέρες, κατά προτίμηση 7 ημέρες.

 Λήψη 1-2 μετρήσεων με χρονική απόσταση 1-2 λεπτών.

 Υπολογισμός μέσου όρου όλων των μετρήσεων, εκτός της πρώτης ημέρας.

 Καταγραφή ΑΠ στο σπίτι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάγνωση ΑΥ,
αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο παρακολούθησης
αφού έχει τεθεί η διάγνωση της ΑΥ.



Διερεύνηση 

 Παιδιά κι έφηβοι ≥6 ετών δε χρήζουν εκτενούς διερεύνησης για
δευτερογενείς αιτίες υπέρτασης αν έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό
ιδιοπαθούς υπέρτασης, είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα και δεν έχουν
ιστορικό ή φυσική εξέταση συμβατά με κάποια από τις δευτερογενείς
αιτίες.

 Διαφορετικά, αναζήτηση δευτεροπαθών αιτίων ΑΥ, δεδομένου ότι η
δευτεροπαθής ΑΥ είναι πιο συχνή στα παιδιά (ιδιαίτερα όσο πιο μικρή
ηλικία και σοβαρότερη ΑΥ).



Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις ΑΥ στα παιδιά

 Βλάβη τελικού οργάνου:
 Υπερτροφία ΑΡ κοιλίας

 Αρτηριοσκλήρυνση

 Πρωτεϊνουρία

 PRES: Αιφνίδια έναρξη κεφαλαλγίας, σύγχυσης, διαταραχές όρασης,
σπασμοί, κώμα, συνδυαζόμενα με εγκεφαλικό οίδημα κυρίως στη λευκή
ουσία.

 Γνωστικές λειτουργίες (διαταραχές προσοχής, μαθησιακές δυσκολίες)



Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ΑΥ στα παιδιά

 Αρτηριακή υπέρταση στην ενήλικη ζωή

 Έμφραγμα μυοκαρδίου

 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

 Νεφρική νόσος

 Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια (Στένωση αρτηριών
αμφιβληστροειδούς: ήδη από τα 6-8 έτη ζωής).



Έλεγχος βλάβης τελικού οργάνου

 Αμφιβληστροειδοπάθεια Βυθοσκόπηση

 Υπερτροφία μυοκαρδίου, αρρυθμίες  Υπερηχογράφημα καρδιάς
(γεωμετρία, λειτουργία) + ΗΚΓ

 Νεφρική βλάβη νεφρική λειτουργία, υπερηχογράφημα νεφρών

 Έλεγχος για εγκεφαλοπάθεια



Συστάσεις σε παιδιά κι εφήβους με Αρτηριακή 
Υπέρταση

 DASH diet (υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, φρούτα, λαχανικά,
χαμηλή κατανάλωση υδατανθράκων, κόκκινου κρέατος, λιπαρών γευμάτων,
μέτρια κατανάλωση πρωτεΐνης).

 Μέτρια έως έντονη άσκηση τουλάχιστον 3-5 φορές/εβδομάδα, 30-60
min/φορά.

 Περιορισμός καθιστικών δραστηριοτήτων (τηλεόραση, pc, tablet, κινητό) σε
λιγότερο από 2 ώρες ημερησίως.

 “Smoke-free” περιβάλλον.

 Μείωση του ΒΜΙ<85η ΕΘ.



Σύνδρομο DiGeorge

 Μέρος μιας ομάδας φαινοτυπικά
παρόμοιων διαταραχών που όλες έχουν
μια «μικροέλλειψη» (microdeletion) στο
χρωμόσωμα 22q11.2 (40 γονίδια).

 Επίπτωση: 1/4000 – 1/7000 γεννήσεις.

 Η συχνότερη «μικροέλλειψη» στον
άνθρωπο.



Σύνδρομο DiGeorge – Παθοφυσιολογία

 Αποτέλεσμα της διαγραφής είναι:
1. Παθολογική μετανάστευση των κυττάρων της

νευρικής ακρολοφίας κατά την 4η εβδομάδα της
εμβρυογένεσης.

2. Παθολογική ανάπτυξη των εκπορευόμενων από
τους 3ο και 4ο φαρυγγικούς θυλάκους
συστημάτων:

 Καρδιά
 Κεφαλή – τράχηλος
 Θύμος
 Παραθυρεοειδείς



Σύνδρομο DiGeorge – Τρόπος 
κληρονομικότητας

 >90% των περιπτώσεων είναι
σποραδικές.

 10% των περιπτώσεων κληρονομούνται
από τους γονείς με τον αυτοσωματικό
επικρατή χαρακτήρα.

 80%: Συνυπάρχει συγγενής καρδιοπάθεια
(τετραλογία Fallot, ανωμαλίες αορτικού
τόξου).



Σύνδρομο DiGeorge – Κλασική τριάδα 
κλινικών χαρακτηριστικών

 Καρδιακές ανωμαλίες που αφορούν τον
αρτηριακό κώνο.

 Υποπλαστικός/απλαστικός θύμος: Η
πλειοψηφία των ασθενών έχουν ήπια
ανεπάρκεια Τ-κυττάρων και δεν είναι
κλινικά ανοσοανεπαρκείς. 0.5-1% έχουν
απλασία θύμου και σοβαρή
ανοσοανεπάρκεια (πλήρες DGS).

 Υπασβεστιαιμία



Σύνδρομο DiGeorge - Φαινότυπος

 Ιδιόμορφα χαρακτηριστικά προσώπου
(οπισθογναθία ή μικρογναθία, μακρύ πρόσωπο,
υπερωιοσχιστία, υψηλή κι ευρεία γέφυρα ρινός,
μικρά δόντια, βραχύ φίλτρο, υπερτελορισμός,
χαμηλή πρόσφυση ώτων, δυσμορφικά ώτα)

 Απλασία/υποπλασία θύμου, ευαισθησία σε
λοιμώξεις

 Υποπαραθυρεοειδισμός, υπασβεστιαιμία
 Συγγενείς ανωμαλίες καρδιάς (αρτηριακός κώνος)
 Ανεπάρκεια GH, γαστρεντερικές, σκελετικές,

οφθαλμολογικές ανωμαλίες
 Διαταραχές συμπεριφοράς, αυτισμός, σχιζοφρένεια



Σύνδρομο DiGeorge - Διάγνωση

 Η ηλικία διάγνωσης ποικίλλει και η πρόγνωση
ποικίλλει, ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής των
διαφόρων συστημάτων.

 Ασθενείς με υπασβεστιαιμία ή σοβαρές
καρδιακές ανωμαλίες συνήθως διαγιγνώσκονται
στη νεογνική ηλικία.

 Ασθενείς με ήπιο φαινότυπο (ήπιες καρδιακές
ανωμαλίες, υπερωιοσχιστία, καθυστέρηση λόγου,
ανοσοεπάρκεια, μικρή δυσμορφία)
διαγιγνώσκονται αργότερα, έως και στην
ενήλικη ζωή.



Συμπεράσματα (Ι)

 Συγγενείς καρδιοπάθειες ή σύνδρομα παραμένουν συχνά αδιάγνωστα, παρά
τον προγεννητικό έλεγχο και τη στενή Παιδιατρική παρακολούθηση.

 Τόσο η στένωση ισθμού αορτής όσο και το Σύνδρομο DiGeorge κατέχουν
υψηλή θέση στις αδιάγνωστες κλινικές οντότητες.

 Η σωστή λήψη των ζωτικών σημείων είναι συνήθως αρκετή για να τεθεί η
διάγνωση.

 Η έγκαιρη διάγνωση μειώνει τη νοσηρότητα και θνητότητα σε μεγάλο
ποσοστό.



Συμπεράσματα (ΙΙ)

 Χρειάζεται επανάληψη της νεογνικής εξέτασης καθώς τα σημεία
μπορεί να αλλάξουν με τη σύγκλειση του αρτηριακού πόρου ώρες ή
μέρες μετά τον τοκετό.

 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις
τακτικές παιδιατρικές επισκέψεις + την εξέταση όλων όσων
αναγράφονται.



Συμπεράσματα (ΙΙΙ)

 Η συμβολή του προγεννητικού ελέγχου (υπερήχου) και της παλμικής
οξυμετρίας στην έγκαιρη διάγνωση της στένωσης ισθμού αορτής είναι
μικρή (χαμηλή ευαισθησία).

 Το υπερηχογράφημα καρδιάς στις πρώτες ημέρες ζωής επίσης μπορεί
να μην είναι διαγνωστικό και πρέπει να επαναλαμβάνεται αν επιμένουν
τα συμπτώματα ή κλινικά σημεία.

 Συνεπώς, προσεκτική φυσική εξέταση όλων των νεογνών συνεχίζει
να παίζει πρωταρχικό ρόλο στη διάγνωση απειλητικών για τη ζωή
καρδιακών παθήσεων.



Συμπεράσματα (ΙV)

 Η λήψη πλήρους και αναλυτικού ατομικού και οικογενειακού
ιστορικού και η λεπτομερής φυσική εξέταση κατά συστήματα
μπορεί να συμβάλει:

 Στην έγκαιρη ανίχνευση μεγάλου αριθμού παθολογικών
καταστάσεων.

 Στην αποφυγή άσκοπων παρακλινικών εξετάσεων.
 Στον περιορισμό της ανησυχίας του οικογενειακού περιβάλλοντος.



Σας ευχαριστώ!



Εργαστηριακός έλεγχος παιδιού με 
υπέρταση (α’ γραμμής)

 Γενική αίματος
 Πλήρης βιοχημικός έλεγχος (γλυκόζη νήστεως, νεφρική λειτουργία,

ηλεκτρολύτες, ουρικό οξύ, λιπιδαιμικό προφίλ, SGOT, SGPT: λιπώδης
διήθηση ήπατος, θυρεοειδικός έλεγχος)

 Γενική ούρων για ανίχνευση λευκώματος-ερυθρών
 Καλλιέργεια ούρων επί πυουρίας
 Αλβουμίνη/κρεατινίνη επί πρωτεϊνουρίας
 Ακτινογραφία θώρακος?
 Υπέρηχος κοιλίας + νεφρών (doppler): <6 ετών ή με παθολογική γενική

ούρων ή νεφρική λειτουργία
 Υπέρηχος καρδιάς + ΗΚΓ
 Οφθαλμολογικός έλεγχος (βυθοσκόπηση-στένωση αμφ/κών αρτηριών,

αιμορραγίες, εξιδρώματα)



Εργαστηριακός έλεγχος παιδιού με σοβαρή 
υπέρταση (β’ γραμμής)

 Ρενίνη, αλδοστερόνη (νεφραγγειακή υπέρταση, πρωτοπαθής
υπεραλδοστερονισμός

 Κατεχολαμίνες ορού και ούρων (φαιοχρωμοκύττωμα)
 VMA/HVA ούρων
 DMSA
 Κορτιζόλη, ACTH ορού, 24ωρο ούρων για ελεύθερη κορτιζόλη

(Cushing)
 11 δεοξυκορτιζόλη, 18-υδροξυκορτικοστερόνη, κορτικοστερόνη (ΣΥΕ)



Εργαστηριακός έλεγχος παιδιού με σοβαρή 
υπέρταση (γ’ γραμμής)

 Νεφρική αγγειογραφία και μελέτη ρενίνης νεφρικών φλεβών (σε
σοβαρή υπέρταση ή που αντιμετωπίζεται δύσκολα, άρα υποψία νόσου
νεφρικής αρτηρίας)

 MIBG: σε υποψία όγκου που εκκρίνει κατεχολαμίνες (επινεφριδιακός
όγκος σε υπέρηχο, αυξημένες κατεχολαμίνες ούρων ή VMA/HVA ή σε
επεισοδιακή υπέρταση)



Αναζήτηση νεφρικής αιτιολογίας

 Σε υποψία νεφρικής αιτιολογίας ΑΥ (ΑΥ σταδίου 2, σημαντική
διαστολική ΑΥ, διαφορετικού μεγέθους νεφροί στον υπέρηχο,
υποκαλιαιμία, φύσημα κατά την εξέταση της άνω κοιλίας ή του
επιγαστρίου):

 Συνιστάται Doppler νεφρικών αρτηριών στα νορμοβαρή παιδιά ≥8 ετών.
 Συνιστάται CTA ή MRA.



Κριτήρια έναρξης φαρμακευτικής αγωγής

 Σε παιδιά κι εφήβους με ΑΥ, στα οποία έχουν αποτύχει οι αλλαγές του
τρόπου ζωής, ιδιαιτέρως αυτούς που έχουν συμπτωματική υπέρταση,
δευτεροπαθή υπέρταση, βλάβη τελικού οργάνου (υπερτροφία ΑΡ κοιλίας
στο υπερηχογράφημα καρδιάς) ή υπέρταση σταδίου 2, συνιστάται έναρξη
φαρμακευτικής αγωγής (αΜΕΑ, ARB, ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου,
θειαζίδες).

 Η απόφαση έναρξης φαρμακευτικής αγωγής δε στηρίζεται μόνο στα
επίπεδα της ΑΠ, αλλά στο συνολικό κίνδυνο για καρδιαγγειακές η νεφρικές
επιπλοκές.



 Τα τελευταία 20 χρόνια, οι τιμές ΑΠ και τα ποσοστά
προϋπέρτασης και υπέρτασης έχουν αυξηθεί. Αυτό
δικαιολογείται εν μέρει από τη σημαντική αύξηση
της παχυσαρκίας.

 Η προϋπέρταση εξελίσσεται σε υπέρταση σε
ποσοστό 7% ανά έτος και η υπέρταση επιμένει στο
1/3 των αγοριών και στο 1/4 των κοριτσιών.

Αρτηριακή υπέρταση
- Τι λένε τα δεδομένα



Συμπτώματα αρτηριακής υπέρτασης

 Κεφαλαλγία

 Δύσπνοια

 Επίσταξη

 Μεταβολές συμπεριφοράς ή σχολικής επίδοσης



Στόχοι θεραπείας

 Σε παιδιά/εφήβους χωρίς επιπλοκές: Μείωση ΑΠ<95η ΕΘ

 Επί συννοσηρότητας (ΣΔ, βλάβη τελικού οργάνου): Μείωση
ΑΠ<90η ΕΘ

 Επί χρόνιας νεφρικής νόσου: Μείωση ΑΠ<75η ΕΘ

 Επί χρόνιας νεφρικής νόσου + πρωτεϊνουρίας: Μείωση
ΑΠ<50η ΕΘ



Πρακτικές μέτρησης αρτηριακής πίεσης

 Στην ακροαστική μέθοδο, ο κώδωνας του
στηθοσκοπίου πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στη
βραχιόνιο αρτηρία στον αγκωνιαίο βόθρο. Το
κατώτερο άκρο της περιχειρίδας πρέπει να είναι 2-
3 cm πάνω από τον αγκωνιαίο βόθρο.

 Η περιχειρίδα πρέπει να φουσκώνει στα 20-30
mmHg πάνω από το σημείο που εξαφανίζεται ο
κερκιδικός σφυγμός.

 Η αποσυμπίεση της περιχειρίδας πρέπει να γίνεται
με ένα ρυθμό 2-3 mmHg/sec.
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