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Εισαγωγή: Η συγγενής λοίμωξη από κυτταρομεγαλοιό αποτελεί την πιο συχνή συγγενή λοίμωξη και μη-γενετική αιτία νευροαισθητήριας βαρηκοΐας στις αναπτυγμένες χώρες, ενώ η συγγενής
τοξοπλάσμωση μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές, κυρίως σε χοριοαμφιβληστροειδίτιδα. Σκοπός-Μέθοδος: Η παρουσίαση παρακολούθησης συγγενών λοιμώξεων σ’ ένα επαρχιακό νοσοκομείο.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη περιλαμβάνονται δύο βρέφη.1)Θήλυ 2μηνών,ΙΙτοκο;ΚΤ;ΗΚ38+4w.Παρέμεινε για παρακολούθηση λόγω antiCMV-IgM+ και απαρακολούθητης κύησης της μητέρας. Βάση
PCR αίματος και ούρων που ήταν αρνητικά, δεν κρίθηκε αναγκαίος περαιτέρω έλεγχος1.2)Άρρεν 10ημερών;Ιτοκο;ΚΤ;ΗΚ39w.Από τον προγεννητικό έλεγχο(30τρίμηνο κύησης)διαπιστώθηκε στη μητέρα
πρόσφατη λοίμωξη από τοξόπλασμα και έλαβε αγωγή έως τον τοκετό2.Λόγω πιθανής συγγενούς τοξοπλάσμωσης το νεογνό τέθηκε σε αγωγή με σουλφαδιαζίνη, πυριμεθαμίνη, λευκοβορίνη από το
5ο/24h ζωής. Το PCR αίματος για toxoplasma, τα IgΑanti-Toxo(4ο/24h)ήταν αρνητικό και εξήλθε με οδηγίες.

Στο νοσοκομείο μας ακολούθησε τακτική παιδιατρική εκτίμηση(μέτρηση βάρους,ύψους και περιμέτρου κεφαλής),έγινε έναρξη του τακτικού εμβολιασμού και των δύο βρεφών.Διενεργήθηκε ΩΡΛκαι
οφθαλμολογική εκτίμηση,τα οποία ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα.Με τις οδηγίες πάντα του ειδικού τμήματος λοιμώξεων, πραγματοποιήθηκε ο απαραίτητος εργαστηριακός και ορολογικός έλεγχος
για την παρακολούθηση της νόσου,η τροποποίηση της αγωγής ανάλογη του βάρους και η διακοπή αυτής μετά τον απαραίτητο υπέρηχο εγκεφάλου,την μείωση του τίτλου των αντισωμάτων,καθώς και
την καλή νευρολογική και οφθαλμολογική πορεία του παιδιού2.Συμπεράσματα.Οι συγγενείς λοιμώξεις απαιτούν λεπτομερή ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς καθώς και στενή τακτική
παρακολούθηση του νεογνού.Τα περισσότερα νεογνά είναι ασυμπτωματικά στην γέννηση, αλλά έχουν αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν επιπλοκές στους επόμενους μήνες ζωής, γι’ αυτό
χρειάζεται επαγρύπνηση για έγκαιρη παρέμβαση με στόχο τη μείωση των μακροπρόθεσμων επιπλοκών.
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Μητέρα:
antiToxoIgM(+)9,6
antiToxoIgG(+)235

IgGAvidity 0,13(φ.τ.>0,25)

Μητέρα:
antiToxoIgM0,619(φ.τ<0,8)
antiToxoIgG(+)343,8IU/ml
(>30θετικά)

Νεογνό:
antiToxoIgM(-) AntiToxoIgG(+)344
IgGavidity 0,12(φ.τ.>0,25)

Νεογνό:
antiToxoIgM(-)0,244
AntiToxoIgG(+)194,6

Νεογνό :
AntiToxoIgM(-)0,273
AntiToxoIgG(+)76,25

Βυθοσκόπηση:κ.φ
U/S κοιλίας:κ.φ

Βυθοσκόπηση(3 μηνών):κ.φ

u/s εγκεγάλου:κ.φ.
OAEsεκλύονται φυσιολογικά άμφω,aABR pass άμφω


