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Εισαγωγή: Η ινομυϊκή δυσπλασία είναι μια μη φλεγμονώδης μη αθηροσκληρωτική νόσος των αγγείων που
προκαλεί τμηματικές αποφράξεις ή ανευρυσματικές διατάσεις των αγγείων, με αποτέλεσμα τη χαρακτηριστική
κομβολογιοειδή απεικόνιση στα προσβεβλημένα τμήματα των αγγείων.

Σκοπός: Περιγραφή διάγνωσης και αντιμετώπισης ινομυϊκής δυσπλασίας σε παιδί με οξεία κεφαλαλγία και εστιακή
νευρολογική συνδρομή.

Υλικό: Η ασθενής προσκομίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων παιδιατρικού νοσοκομείου λόγω αιφνίδιας έντονης
κεφαλαλγίας δεξιά βρεγματικά και οπισθοβολβικά, αδυναμίας βάδισης, δυσαρθρίας, φωτοφοβίας και διέγερσης.
Ήταν απύρετη, ισοκορική, χωρίς επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης και με πλήρη ανάμνηση των γεγονότων.
Αναφέρθηκε ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό.



Μέθοδος: Στην ασθενή διενεργήθηκε επείγουσα
Αξονική Τομογραφία εγκεφάλου χωρίς παθολογικά
ευρήματα. Κατά τη διενέργεια της αξονικής, η
ασθενής εμφάνισε δυσκαταποσία και πτώση
γωνίας στόματος. Ζητήθηκε επείγουσα Μαγνητική
Τομογραφία και Αγγειογραφία εγκεφάλου , που
ανέδειξαν πολλαπλές εστίες παθολογικού σήματος
στο πεδίο κατανομής της δεξιάς μέσης
εγκεφαλικής αρτηρίας, ως επί ισχαιμικών
αλλοιώσεων. Ετέθη σε τινζαπαρίνη και ασπιρίνη
και στην πορεία σε βαρφαρίνη. Η δυσαρθρία
απέδραμε εντός ωρών και η πτώση γωνίας
στόματος και η κεφαλαλγία σταδιακά εντός
ημερών.



Αποτελέσματα: Από τον έλεγχο θρομβοφιλίας και πιθανού υποκείμενου
συστηματικού νοσήματος δεν προέκυψαν παθολογικά ευρήματα.
Επαναληπτικές αγγειογραφικές απεικονίσεις εντός εξαμήνου ανέδειξαν
στένωση περιφερικού τμήματος της δεξιάς έσω καρωτίδας και της δεξιάς
μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας με κομβολογιοειδή εμφάνιση, θέτοντας τη
διάγνωση της ινομυϊκής δυσπλασίας. Τα τραχηλικά αγγεία ήταν φυσιολογικά.

Συμπεράσματα: Η έντονη κεφαλαλγία αιφνίδιας έναρξης με νευρολογική
συμπτωματολογία/σημειολογία χρήζει ενδελεχούς επείγουσας απεικονιστικής
και λοιπής αιτιολογικής διερεύνησης και αντιμετώπισης. Η ινομυϊκή δυσπλασία
ως αίτιο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στα
παιδιά και μπορεί να υποδιαγνωσθεί.


