ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ∆ΥΣΚΙΝΗΣΙΑΣ ΚΡΟΣΣΩΝ:
Η ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Μάριος Παπαδόπουλος, Βασίλης Γραµµενιάτης, Βαρβάρα Μπουτοπούλου, Κώστας
∆ούρος, Κώστας Πρίφτης
Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Εισαγωγή Η Πρωτοπαθής ∆υσκινησία των Κροσσών (Π∆Κ) αποτελεί την καλύτερα
αναγνωρισµένη κροσσοπάθεια. Χαρακτηρίζεται από σηµαντική φαινοτυπική
ετερογένεια, απότοκο της υποκείµενης γενετικής ετερογένειας που την χαρακτηρίζει.
Τούτο, σε συνδυασµό µε τη σπανιότητα της πάθησης έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική
καθυστέρηση στη διάγνωση της νόσου. Η απουσία αξιόπιστης, ευρέως
χρησιµοποιούµενης διαγνωστικής µεθόδου και η έλλειψη συγκεκριµένων
κατευθυντήριων οδηγιών για τη αντιµετώπιση, αποτελούν, ακόµα και σήµερα, τα
σηµαντικότερα εµπόδια στη προσέγγιση και διαχείριση της Π∆Κ. Η
Παιδοπνευµονολογική Μονάδα της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος BESTCILIA οργάνωσε και λειτουργεί για πρώτη φορά στη
χώρα µας εξειδικευµένο κέντρο διάγνωσης Π∆Κ σε συνεργασία µε το εργαστήριο
Παθολογικής Ανατοµίας του ΕΚΠΑ και την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου
Münster.
Μέθοδος Μετά την προµήθεια του εξοπλισµού και την εκπαίδευση της οµάδας ελέγχου
των δειγµάτων των ασθενών µε ύποπτο φαινότυπο τέθηκε σε εφαρµογή Πρωτόκολλο
Τυποποιηµένων Λειτουργικών ∆οκιµασιών (ΠΤΛ∆) για τη διάγνωση της Π∆Κ στη χώρα
µας. Το ΠΤΛ∆ για τη διερεύνηση ασθενών µε υποψία Π∆Κ περιλαµβάνει: 1)
Προσδιορισµό ρινικού µονοξειδίου αζώτου (nNO) µε τη χρήση αναλυτή nNO. 2) Μελέτη
προτύπου κινητικότητας των κροσσών µέσω χρήσης Βιντεοµικροσκοπίας Υψηλής
Ταχύτητας (ΒΥΤ, High Speed Videomicroscopy) δείγµατος από βιοψία ρινικού
βλεννογόνου. 3) Μελέτη δοµής κροσσών µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου
(ΗΜ, Transmission Electron Microscopy). 4) Για τις αµφίβολες περιπτώσεις αναζήτηση
παθολογίας της πρωτεΐνης µε τη µέθοδο του Aνοσοφθορισµού (ΑΦ,
Immunofluorescence). Ενηµερώθηκαν τα ιατρεία µονάδων και κλινικών όπου δυνητικά
παρακολοθούν ασθενείς µε Π∆Κ. Αναζητηθηκαν ύποπτοι παιδιατρικοί και ενηλίκοι
ασθενείς µε συµβατό φαινότυπο, όπως επίσης και ήδη χαρακτηρισµένοι ως πάσχοντες
από Π∆Κ. Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο για τη λήψη ιστορικού και φόρµας
συλλογής στοιχείων ασθενών ύποπτων για Π∆Κ του προγράµµατος BESTCILIA.
Αποτελέσµατα Κατά τη δωδεκάµηνη περίοδο από 9/2014 µέχρι /9/2015 ελέγχθηκαν
116 παιδιά και ενήλικοι (55% άρρενες) µε ύποπτο φαινότυπο σε 151 εφαρµογές του
πρωτοκόλλου (επαναλήψεις όπου αυτό ήταν απαιτητό). ∆ώδεκα από τους 116 (10,3%
των παραποµπών, 4 παιδιά) διαγνώστηκαν ως πάσχοντες από Π∆Κ, συνδυάζοντας το
φαινότυπο των ασθενών µε τα απολέσµατα από το nNO και το πρότυπο κινητικότητας
από τη ΒΥΤ. Όλοι οι ασθενείς έπασχαν από χρόνια πυώδη βρογχίτιδα και χρόνια
ρινοκολπίτιδα, ενώ 6/12 είχαν πλήρη ή µερική αναστροφή σπλάγχνων. Η κινητικότητα
των κροσσών ήταν παθολογική στο σύνολο των ασθενών που ετέθη η διαγνωση της
Π∆Κ ενώ η συχνότητα ήταν µικρότερη των 8Hz/sec. Το πρότυπο κινητικότητας
παρουσίαζε ετερογένεια στα παθολογικά δείγµατα µε τα συχνότερα ευρήµατα να

αφορούν σε άλλοτε άλλου βαθµού µειωµένο εύρος κίνησης, όπως οι «δύσκαµπτοι»
κροσσοί, ή κροσσοί που «τρεµοπαίζουν» (flickering).
Συµπεράσµατα Παρά τον ύποπτο φαινότυπο, στο µεγαλύτερο µέρος των ασθενών
που ελέγχθηκαν δεν επιβεβαιώθηκε η διάγνωση. Επιβεβαιώνεται η ανάγκη οργάνωσης
εξειδικευµένου κέντρου στη χώρα µας για τη διάγνωση της Π∆Κ µε την υιοθέτηση και
εφαρµογή ΠΤΛ∆. Η διενεργούµενη καταγραφή των ασθενών σε Ευρωπαϊκό µητρώο,
αναµένεται να βοηθήσει στην καλύτερη, πιο έγκυρη και έγκαιρη αναγνώριση των
πασχόντων µε ευεγερτικό αποτέλεσµα στην καθηµερινή φροντίδα και την απώτερη
έκβαση της νόσου.

