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Εισαγωγή: Στα πλαίσια της πορφύρας Henoch Schonlein μπορεί να υπάρχει και διόγκωση οσχέου με σημεία φλεγμονής. Στο 3% των παιδιών με
οξύ όσχεο συνυπάρχει κλινική εικόνα αλλεργικής πορφύρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διόγκωση αυτή μπορεί να είναι επώδυνη και πρέπει
πάντα να γίνεται διαφορική διάγνωση με τη συστροφή όρχεως.
Σκοπός: Η ανάδειξη σπάνιας περίπτωσης παιδιού με οξύ ημιόσχεο επί εδάφους αλλεργικής πορφύρας
Υλικό: Αγόρι 6 χρονών με διάγνωση αλλεργικής πορφύρας προσκομίσθηκε αιτιώμενο έντονο πόνο και οίδημα στο δεξιό ημιόσχεο. Κατά την
αντικειμενική εξέταση παρουσίαζε πορφυρικό εξάνθημα γλουτών, κάτω άκρων και ερυθρότητα με οίδημα και ευαισθησία στο δεξιό ημιόσχεο.
Ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός.
Μέθοδος: Περιγραφική παρουσίαση περιστατικού
Αποτέλεσμα: Λόγω της κλινικής εικόνας και της αδιευκρίνιστης υπερηχογραφικής εικόνας, το παιδί υπεβλήθη σε ερευνητική οσχεοτομή, κατά
την οποία δεν διαπιστώθηκε συστροφή όρχεως. Η έκβαση του παιδιού ήταν πολύ καλή.
Συμπέρασμα: Στις περισσότερες περιπτώσεις η διάγνωση θα τεθεί με το υπερηχογράφημα του οσχέου, από το οποίο θα διαπιστωθεί
φυσιολογική αιμάτωση του όρχεως ή θα επιβεβαιωθούν ευρήματα όπως οίδημα και αιμάτωμα του οσχεϊκού τοιχώματος και του σπερματικού
τόνου, ενδοορχική αιμορραγία, υποκάψιο αιμάτωμα του όρχεως και ορχίτιδα. Όταν όμως ο υπερηχογραφικός έλεγχος αδυνατεί να αποκλείσει
την συστροφή όρχεως, το παιδί υποβάλλεται έγκαιρα σε ερευνητική οσχεοοτομή.
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