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Εισαγωγή 

• Το αυτοάνοσο πολυαδενικό σύνδρομο τύπου 1 (APECED) είναι σπάνιο γενετικό νόσημα που μπορεί να έχει 

ενδοκρινικές και μη εκδηλώσεις. Η κλινική διάγνωση του νοσήματος απαιτεί τουλάχιστον 2 από τα 3 κύρια 

χαρακτηριστικά (χρόνια βλεννογονοδερματική καντιντίαση, υποπαραθυρεοειδισμό, επινεφριδιακή

ανεπάρκεια). Ο σκοπός της κλινικής περίπτωσης είναι να επισημάνει τα επεισόδια σπασμών στα πλαίσια 

σοβαρής υπασβεστιαιμίας λόγω υποπαραθυρεοειδισμού ως 1η εκδήλωση του συνδρόμου.

• Κορίτσι 5 ετών αραβικής καταγωγής, με ελεύθερο ιστορικό και φαινοτυπικά υγιές διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

μας λόγω 2 επεισοδίων σπασμών που αποδόθηκαν σε υπασβεστιαιμία (Ca:5.8mg/dl). Από την κλινική εξέταση

παρουσίαζε θετικό σημείο Chvostek(+), χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. H υπασβεστιαιμία αποδόθηκε σε

υποπαραθυρεοειδισμό (χαμηλές τιμές παραθορμόνης PTH:10 pg/ml, σε σχέση με το ασβέστιο, αυξημένος

φώσφορος και φυσιολογική 25(OH)VitD και ALP). O υπόλοιπος παρακλινικός έλεγχος ανέδειξε τρανσαμινασαιμία,

ασθενώς θετικά αντισώματα έναντι επινεφριδίων, με φυσιολογική όμως έκκριση κορτιζόλης στο standard dose

Synacthen test. Τέθηκε αρχικά σε αγωγή με ενδοφλέβιο γλυκονικό ασβέστιο και έπειτα peros ανθρακικό ασβέστιο,

αλφακαλσιδόλη και 25-υδροξυ-βιταμίνη D με αποκατάσταση των τιμών του ασβεστίου.

• Ένα μήνα μετά εμφάνισε μυκητίαση στοματικής κοιλότητας (C.albicans), ενώ 5 μήνες αργότερα παρατηρήθηκε

επιπλέον καντιντίαση ονύχων άκρων χειρών και έλαβε τοπική και per.os αγωγή.

• Επιπλέον, λόγω εμμένουσας τρανσαμινασαιμίας, υπεργαμμασφαιριναιμίας με LKM(+), και U/s κοιλίας με

ελαστογραφία ήπατος που ανέδειξε ευρήματα ήπιας προς μέτριας ίνωσης, έγινε βιοψία ήπατος που έθεσε τη

διάγνωση της αυτοάνοσης ηπατίτιδας και στην ήδη υπάρχουσα αγωγή προστέθηκε πρεδνιζολόνη. Τέλος, εστάλη

γονιδιακός έλεγχος προς ανίχνευση μετάλλαξης στο γονίδιο AIRE.

• To αυτοάνοσο πολυαδενικό σύνδρομο είναι σπάνιο γενετικό σύνδρομο. Η κλινική υποψία σε συνδυασμό με τον 

παρακλινικό και γονιδιακό έλεγχο συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.
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