
AAO95: ΣΠΑΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ 

ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άννα Ζήση¹, Χρήστος Κουτσόπουλος¹, Ευαγγελία Αγγέλη¹, Ματθαίος Τοπούζης¹, Νικόλαος Κοντός¹, Έλενα Παλαιοχωρίτη¹,

Τατιάνα Τουμαγγέλοβα-Πουλτσάκη¹, Μπάρκα Χριστίνα¹

¹ Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Παιδιατρική κλινική

.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η oξεία βακτηριακή κολπίτιδα αποτελεί επιπλοκή της

ιογενούς ρινοκολπίτιδας με κύριους παθογόνους

μικροοργανισμούς τον Streptococcus pneumoniae

(30%), Haemophilus influenza (20%), την Moraxella

catarrhalis (20%) και τον Staphylococcus aureus. Η

κυτταρίτιδα οφθαλμικού κόγχου, το εγκεφαλικό και

υποπεριοριστικό απόστημα, η θρόμβωση σηραγγώδους

κόλπου και η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα αποτελούν σπάνιες

αλλά δυνητικά θανατηφόρες επιπλοκές της νόσου. Η

έγκαιρη διάγνωση και η χορήγηση αντιβιοτικών έχει

μειώσει τις επιπλοκές στις μέρες μας αν και η επίπτωση

τους παραμένει ακόμα υψηλή σε ποσοστό 5%.

ΣΚΟΠΟΣ

Παρουσίαση περιστατικού με απόστημα μετωπιαίας

χώρας- εγκεφαλικού εμπυήματος- status epilepticuς ως

επιπλοκή παραρρινοκολπίτιδας

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ

Κορίτσι 9 ετών εισήχθη στη κλινική με εμπύρετο από 5
ημέρου αρχικά δεκατική πυρετική κίνηση, συνοδός
μετωπιαία κεφαλαλγία και επεισόδια εμέτου. Από την
αντικειμενική εξέταση χωρίς παθολογικά ευρήματα πλην
ήπιας ανώδυνης ζυμώδους διόγκωσης στη περιοχή του
μετωπιαίου οστού. Από τον Ε/Ε WBC 14.000 (N: 85%, Λ
6.7%, ΤΚΕ:110 CRP:32.60mg/dl πηκτικός έλεγχος κφ,
λοιπά χωρίς ευρήματα, οφθαλμολογική εκτίμηση χωρίς
κογχική κυτταρίτιδα. Από τον απεικονιστικό έλεγχο:
ακτινογραφία θώρακος χωρίς ευρήματα, CT εγκεφάλου και
οφθαλμικών κόγχων: παχυβλεννογονίτιδα αριστερού
γναθιαίου κόλπου και αριστερών ηθμοειδών κυψελών
βάσης μετωπιαίου κόλπου. Έλαβε ενδοφλέβια αγωγή με
ceftriaxone και κλινδαμυκίνη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ασθενής παρουσίασε επιδείνωση της

κλινικής εικόνας στο 1ο 24ώρο νοσηλείας με

διόγκωση μετωπιαίας χώρας, ευαισθησία και

οίδημα του αριστερού κάτω βλεφάρου. Επί

πυρετού εμφάνισε επεισόδιο σπασμών διάρκειας

30 min οπότε μεταφέρθηκε διασωληνωμένη σε

τριτοβάθμιο κέντρο όπου αντιμετωπίστηκε με

κρανιοτομία και παροχέτευση του αποστήματος

με καλή έκβαση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

O γενικός παιδίατρος πρέπει πάντοτε να

βρίσκεται σε επαγρύπνιση για τις σπάνιες αλλά

απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές της

παραρρινοκολπίτιδας.
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