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Βασική αρχή : Δευτερογενής πρόληψη

Εφαρμογή σε:   πληθυσμιακό επίπεδο
νεογνά υψηλού κινδύνου

Μέθοδοι :
χαρακτηριστικά των sceening tests



Ιστορικά

Φαινυλκετονουρία 1954  ΗΠΑ
1960  Μεγάλη Βρετανία

(Health Technology Assessment; 1997)



ΕΛΛΑΔΑ
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
1974: φαινυλκετονουρία
1977: έλλειψη ενζύμου G -6 - PD
1979: συγγενής υποθυρεοειδισμός
1994: γαλακτοζαιμία (διακόπηκε 2001)
Κάλυψη πληθυσμού : 
1974   57 %         νεογνών
1998   98,6 %      νεογνών
(Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 2001)



Φαινυλκετονουρία

Πρώτη περιγραφή: 1934 (Folling)
Παθογένεια

Έλλειψη του ενζύμου υδροξύλασης της φαινυλαλανίνης. 
Δεν μετατρέπεται η φαινυλαλανίνη (αμινοξύ) σε
τυροσίνη, αυξάνει η συγκέντρωση της στο αίμα και
εναποτίθενται σε διάφορους ιστούς (κυρίως λευκή ουσία) 
του εγκεφάλου διάφορα μεταβολικά παράγωγα της
(φαινυλπυρουβικό, φαινυλοξικό και φαινυλγαλακτικό
οξύ)



Κληρονομικότητα

Η νόσος κληρονομείται με αυτοσωματικό
υπολειπόμενο χαρακτήρα και παρουσιάζει
μεγάλη γενετική ετερογένεια



Συχνότητα

Ελλάδα 1974-2000
Κλασσική μορφή 8,9/100.000  γεννήσεις
Υπερφαινυλαλαναιμίες 9,0/100.000 γεννήσεις

(Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 2001)



Κλινική εικόνα

Υπερτονία, σπασμοί, νοητική υστέρηση,
αδυναμία βάδισης, μικροκεφαλία. 
Εμφανίζονται συνήθως μετά τον 6ο μήνα της
ζωής και ιδιαίτερα εμφανή μετά το 2ο έτος
ζωής.



Διάγνωση

μέτρησης φαινυλαλανίνης
δραστικότητα ενζύμου



Θεραπεία
Διατροφή πτωχή σε φαινυλαλανίνη ( στα βρέφη ειδικό
γάλα) και αποφυγή ασπαρτάμης (γλυκαντικό με
χαμηλές θερμίδες)
Αποτελεσματικότητα: 
εξαρτάται από το χρόνο έναρξης
<30 ημερών πολύ καλή έκβαση
>2 μηνών μέτρια έκβαση
Διάρκεια θεραπείας
Συνήθως μέχρι την ηλικία των 18 ετών
Ισόβια? Αντικρουόμενες απόψεις



Θεραπεία κατά τη διάρκεια της κύησης

Παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες με μη ελεγχόμενη
υπερφαινυλαλανιναιμία παρουσιάζουν σε αυξημένη
συχνότητα νοητική υστέρηση, μικροκεφαλία, 
ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης και συγγενείς
καρδιοπάθειες. 
Διατροφή της μητέρας με δίαιτα πτωχή σε
φαινυλαλανίνη πριν τη σύλληψη και κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης φαίνεται ότι μειώνει σημαντικά την
εμφάνιση αυτών των ανωμαλιών



Προγεννητικός έλεγχος

Παρότι υπάρχει δυνατότητα σε οικογένειες
με ένα τουλάχιστον πάσχον μέλος, σπάνια
συνιστάται, επειδή η φαινυλκετονουρία
είναι μια νόσος που αντιμετωπίζεται σήμερα
με μεγάλη επιτυχία.



Διαγνωστικές δοκιμασίες
ανιχνευτικών προγραμμάτων

Αρχικά ούρα (phenistix)
Σήμερα αίμα (κυρίως ενζυματικές μέθοδοι)
Ευαισθησία 98%-100%
Ειδικότητα 99,4%-99,99%
Θετική διαγνωστική αξία 6,9%-49,5%
Πότε πρέπει να γίνεται η αιμοληψία;
Μετά το 3η ημέρα ζωής



Διαγνωστικά προβλήματα

1.Καλοήθης παρεντερική διατροφή
2.Ηπατικά νοσήματα (π.χ. γαλακτοζαιμία)
3.Ελλειψη βιοπτερίνης (κακοήθης
υπερφαινυλαλανιναιμία)



Αξιολόγηση

Ποιότητα ζωής (δείκτης νοημοσύνης)
Προσδόκιμο επιβίωσης
Ανάλυση κόστους/ αποτελεσματικότητας



Η αποτελεσματικότητα του
προγράμματος είναι υψηλότερη

1.σε πληθυσμούς με υψηλή επίπτωση της νόσου
2.όταν καλύπτεται το σύνολο του πληθυσμού
3.όταν η οριακή (διαγνωστική τιμή) της
ανιχνευτικής δοκιμασίας είναι αρκετά υψηλή
ώστε να αποφεύγονται οι περιπτώσεις ψευδώς
αρνητικών διαγνώσεων.



Συγγενής Υποθυρεοειδισμός

Ορισμός
Διαταραχή της λειτουργίας του θυρεοειδούς
αδένα από τη γέννηση με αποτέλεσμα την
πλήρη ή μερική έλλειψη των θυροειδικών
ορμονών



Διάκριση

1. Πρωτοπαθής (συχνότερος τύπος)
1α. Απλασία αδένα (55% των περιπτώσεων)
2α. Έκτοπος αδένας (40-45% των περιπτώσεων)
3α. Δυσορμονογένεση
4α. Επίδραση φαρμάκων της μητέρας (ιώδιο, 

αντιθυρεοειδικά)
2. Δευτεροπαθής
Βλάβη υποθαλαμο-υποφυσιακού άξονα



Συχνότητα

Πρωτοπαθής
Ελλάδα (1979-2000) 29,7/ 100.000 γεννήσεις
(Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 2001)
Δευτεροπαθής
Διεθνώς 1/25.000 ως 1/135.000 γεννήσεων
(Health Technology Assessment; 1997)



Κλινική εικόνα

Κατά τη γέννηση δεν υπάρχουν συνήθη
χαρακτηριστικά διαγνωστικά ευρήματα
Δυνατόν μακρογλωσσία, υποτονία, νωθροτότητα, 
παρατεινόμενος ίκτερος, δυσκοιλιότητα.
Η εξέλιξη της νόσου χωρίς θεραπευτική παρέμβαση
οδηγεί σε μεγάλου ή μέτριου βαθμού νοητική
υστέρηση (IQ<40)



Διάγνωση

Ποσοτικός προσδιορισμός θυροειδικών
ορμονών
Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς



Θεραπεία
Χορήγηση θυροξίνης καθόλη τη διάρκεια της ζωής
Η δοσολογία καθορίζεται ανάλογα με τα επίπεδα της
θυροξίνης στο αίμα του παιδιού.
Αποτελεσματικότητα
Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας (δείκτης νοημοσύνης,
ομιλία, ακοή) είναι υψηλότερη όταν τα επίπεδα της
θυροξίνης στο αίμα κατά τη διάγνωση είναι >40nmol/l και
η έναρξη της αγωγής γίνει τους 2 πρώτους μήνες της ζωής
Τα αποτελέσματα είναι πολύ φτωχά αν η έναρξη της
αγωγής γίνει μετά τον 6ο μήνα της ζωής.



Διαγνωστικές δοκιμασίες ανιχνευτικών
προγραμμάτων

1970:Καναδάς θυροξίνη (πρωτοπαθής και
δευτεροπαθής υποθυρεοειδισμός)

Σήμερα: θυρεοτροπίνη (TSH) πρωτοπαθής
υποθυρεοειδισμός



Αξιολόγηση της δοκιμασίας

1.  χαμηλή τιμή TSH: αποκλεισμός της νόσου
2.  οριακή τιμή TSH: επανέλεγχος σε 4 βδομάδες
2α.πτώση:αποκλεισμός νόσου
2β.επιμένουσα τιμή:υποθυρεοειδισμός
3.  υψηλή τιμή TSH: έλεγχος με ποσοτική μέθοδο
3α.επιμένουσα υψηλή τιμή:υποθυρεοειδισμός
3β. πτώση τιμής: ψευδώς θετική δοκιμασία



Τύποι υποθυροειδισμού με βάση τις
τιμές της TSH

1.Κλασσική μορφή (σοβαρή)
2.Ηπια μορφή (οριακές τιμές TSH)
3.Παροδικός υποθυρεοειδισμός



Αξιοπιστία της δοκιμασίας
Ευαισθησία >95% (30% παροδικός υποθυροειδισμός)
Ειδικότητα >98%
Θετική διαγνωστική αξία: 12%
Αρνητική διαγνωστική αξία: 99%
Ψευδώς αρνητικά αποτέλεσμα

1.Πρώϊμη λήψη αίματος (πριν την 3η ημέρα
ζωής)

2.Δυσορμονογένεση
3.Μονοχοριονικό δίδυμο νεογνό
4.Νεογνά με πολύ χαμηλό βάρος γέννησης



Αξιολόγηση προγράμματος
Δείκτης νοημοσύνης (ποιότητα ζωής), προσδόκιμο επιβίωσης
Η τιμή του αναμενόμενου (μετά από χορήγηση θεραπείας)
δείκτη νοημοσύνης είναι αντιστρόφως ανάλογη του χρόνου
έναρξης της θεραπείας.  
Στις μη διαγνωσθείσες περιπτώσεις συγγενούς
υποθυροειδισμού πιθανολογείται ότι:
15% των ατόμων θα παρουσιάσουν βαρειά νοητική
υστέρηση, 25% μέτρια, 20% ελαφριά, και 20% θα έχουν
οριακή νοημοσύνη



ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Φυλοσύνδετος υπολειπόμενος χαρακτήρας

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΖΥΜΟΥ G - 6 - PD
(γλυκοζο - 6 - φωσφορική αφυδρογονάση)



ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
G - 6  PD  αντιοξεδιωτικός παράγων
Δραστικότητα ενζύμου από 0% ως 50%
Οξειδωτικοί παράγοντες :κουκιά (κυαμισμός)

χημικά - φάρμακα,
λοιμώξεις

Καταστροφή ερυθρών αιμοσφαιρίων
Νεογνά:  ίκτερος
Παιδιά-Ενήλικες: οξεία αιμολυτική αναιμία



ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
1.ΔΙΕΘΝΩΣ
Αγόρια 4-5 %  
Κορίτσια 0,5 % ( υπόθεση Lyon)

2.ΕΛΛΑΔΑ (1977-2000)   
59.621 νεογνά σε σύνολο 1.920.557 ελεγχθέντων
Συχνότητα 31,04/1000 γεννήσεις
Γεωγραφική κατανομή 0,6%-10% 
Αγόρια 4,45 %  
Κορίτσια 1,84%
(Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 2001, J Pediatrics 1991)



Αντιμετώπιση

Μεταγγίσεις (94% των νοσηλευομένων)
Απομάκρυνση βλαπτικού παράγοντα
Αντιβιοτικά



Πρόληψη

Πρώιμη ανίχνευση πασχόντων
Παροχή οδηγιών για αποφυγή των βλαπτικών
παραγόντων



Ανιχνευτικά Προγράμματα Νεογνών
1.Υψηλή ευαισθησία εργαστηριακών
μεθόδων (98.5%-100%)

2.Χαμηλή ειδικότητα (93%) ιδιαίτερα στην ανίχνευση
ετεροζυγωτών γυναικών

3.Θετική διαγνωστική αξία: 42%
4.Αρνητική διαγνωστική αξία: 99,5%
5.Ελλειψη συστήματος αξιολόγησης του προγράμματος
6.Σήμερα εφαρμόζεται μόνο σε περιοχές με υψηλό
επιπολασμό (Μεσογειακές, Μέση και Απω Ανατολή,
Ασία)



ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ ΣΤΗ
ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ορισμός: αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα > 40 dB

Συχνότητα: 1,5 – 6 / 1.000 γεννήσεις. 
Αυξημένη στις μεγαλύτερες ηλικίες.

(NHMRC 2002)



Κλινική σημασία της πρώιμης
ανίχνευσης

Πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων της
βαρηκοΐας στην ανάπτυξη του λόγου, της
ομιλίας, την ακαδημαϊκή επίδοση και την
κοινωνική ή συναισθηματική εξέλιξη του
παιδιού.



Νεογνά αυξημένου κινδύνου για
βαρηκοΐα

Οικογενειακό ιστορικό συγγενούς βαρηκοΐας
Συγγενείς λοιμώξεις
Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
Προωροτητα
Λήψη ωτοτοξικών φαρμάκων
Βακτηριακή μηνιγγίτιδα
Υπερχολερυθριναιμια σε επίπεδο ΑΦΜ
Περιγεννητική ασφυξία
Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής (>5 ημέρες)

Τα νεογνά αυτά εμφανίζουν 24 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για βαρηκοΐα
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. 40% των βαρήκοων παιδιών έχουν
νοσηλευτεί σε ΜΕΝΝ. (Arch Dis Child; 2004)



Δοκιμασίες ανίχνευσης

Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά (ABR)
Ωτοακουστικές Εκπομπές (ΟΑΕ)



1. Ωτοακουστικές εκπομπές
1978: αρχικά αυτόματες, στη συνέχεια προκλητές
Έλεγχος της λειτουργίας του κοχλία
Απλή και γρήγορη εξέταση (διαρκεί 1-2 min)
Απαιτείται ηχομόνωση του χώρου
Επηρεάζεται από την κατάσταση του έξω ακουστικού πόρου

Αν γίνουν πριν το 2ο 24ωρο ζωής:
Χαμηλή ευαισθησία 39% – 94%
Χαμηλή ειδικότητα 68% – 94%

Αν επαναληφθούν το 5-6ο 24ωρο της ζωής στα νεογνά που η
πρώτη εξέταση απέτυχε:
Σημαντική αύξηση της ευαισθησίας > 97%.



2. Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά
1974: αρχικά προκλητά, στη συνέχεια αυτόματα
Έλεγχος όλης της νευροαισθητηριακής οδού της ακοής (ακουστικό
νεύρο, στέλεχος εγκεφάλου, κέντρο ακοής).
Ακριβή και χρονοβόρα δοκιμασία (διαρκεί 30-40 min)
Απαιτεί εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας

Αν γίνουν το 2ο 24ωρο ζωής:
Ευαισθησία 90% - 97%  Ειδικότητα > 96%.
Θετική διαγνωστική αξία 6,1 %.

Αν επαναληφθούν το 5ο-6ο 24ωρο της ζωής στα νεογνά που η πρώτη
εξέταση απέτυχε:
Ευαισθησία > 99,7%  Θετική διαγνωστική αξία 24%.
(Pediatrics; 2002)



Προβλήματα λόγω ψευδώς θετικών
διαγνώσεων

Ψυχολογικά προβλήματα και άγχος στην οικογένεια

Οικονομική επιβάρυνση
Απώλεια χρόνου
Ιατρογενείς βλάβες λόγω μη απαραίτητων
εξετάσεων



Προτεινόμενο μοντέλο
(Joint Committee on Infant Hearing 2000)

1.Εξέταση όλων των νεογνών πριν εξέλθουν από το
μαιευτήριο και πάντα μετά τις πρώτες 48 ώρες με ΟΑΕ

2.Επανεξέταση των νεογνών που αποτυγχάνουν την
5η- 6η μέρα της ζωής ABR αφού πρώτα καθαριστεί ο έξω
ακουστικός πόρος

3.Επανεξέταση των νεογνών που αποτυγχάνουν στη δεύτερη εξέταση
με ABR τον 3ο μήνα και πλήρης ακουολογικός έλεγχος.

4.Ο έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον 6ο μήνα και
σε περίπτωση βεβαιωμένης βαρηκοΐας τοποθέτηση κοχλιακών
εμφυτευμάτων



Αξιολόγηση

• Δοκιμασίες εκτίμησης των λεκτικών
δεξιοτήτων και σύγκριση με τις μη λεκτικές
δεξιότητες.

• Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων
είναι σαφώς υψηλότερη όταν εφαρμόζονται
πριν τον 6ο μήνα ζωής.
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