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Εισαγωγή

Οι ερπητοϊοί είναι μέλη της 
οικογένειας Herpesviridae και 
χαρακτηρίζονται από την 
ικανότητα τους να παραμένουν 
σε λανθάνουσα κατάσταση στον 
οργανισμό για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. Οι λοιμώξεις που 
προκαλούν στη νεογνική και 
παιδική ηλικία , ποικίλουν από μη 
επιπλεγμένες λοιμώξεις 
δέρματος-βλεννογόνων μέχρι 
σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή 
λοιμώξεις με προσβολή και του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Οι λοιμώξεις από HSV είναι 
συχνές στον παιδιατρικό 
πληθυσμό. Μετά τη νεογνική 
ηλικία, πρωτολοίμωξη από HSV-1 
συμβαίνει στη βρεφική και 
νηπιακή ηλικία , όπου ο ιός 
μεταδίδεται πρωτογενώς μετά 
από επαφή με μολυσμένο σίελο. 
Πρωτολοίμωξη από HSV-2 
επέρχεται μετά την έναρξη των 
σεξουαλικών επαφών.

Οι λοιμώξεις από HHV 6-7 είναι 
συνήθως ήπιες , έχοντας μια 
μεγαλύτερη συσχέτιση με την 
ανάπτυξη πυρετικών σπασμών και 
πιο σπάνια εγκεφαλοπάθειας.

Το εύρος των κλινικών της 
εκδηλώσεων εξαρτάται από 
παράγοντες που αφορούν τον 
ξενιστή όπως η ηλικία , η 
κατάσταση του ανοσοποιητικού, η 
ύπαρξη τυχόν υποκείμενων 
νοσημάτων , το είδος του ιού και η 
θέση της λοίμωξης.

Σκοπός

H παρουσίαση περιστατικού ιαιμίας 
από HSV-1 σε έφηβο 15 ετών με 
ομόζυγη β – μεσογειακή αναιμία, ο 
οποίος προσεκομίσθη με 
εμπύρετο, λευκοπενία , 
ουδετεροπενία και 
ουλοστοματίτιδα.

Υλικό-Μέθοδοι

Αγόρι 15 ετών με ιστορικό 

ομόζυγης β-μεσογειακής αναιμίας , 

προσκομίζεται για αναφερόμενο 

εμπύρετο από 48ωρου συνοδεία 

εκσεσημασμένης ουλοστοματίτιδας 

και κακουχίας. (Εικόνα )

Από τον εργαστηριακό έλεγχο 

εισαγωγής διαπιστώθηκε στη 

γενική αίματος σοβαρή λευκοπενία 

(850/μL) και ουδετεροπενία (1%). 

Λάμβανε διπλή αντιχηλική αγωγή 

με δεφερασιρόξη και δεφεριπρόνη 

με πλημμελή συμμόρφωση. 

Ετέθη σε ενδοφλέβια αντιβιοτική και 
αντιϊκή αγωγή μετά την εισαγωγή 
και έγινε άμεσα διακοπή της 
δεφεριπρόνης της οποία γνωστή 
παρενέργεια αποτελεί η βαριά 
ουδετεροπενία , για την 
αποκατάσταση της οποίας 
χρειάσθηκε να χορηγηθεί αυξητικός 
παράγοντας των κοκκιοκυττάρων 
(G-CSF). Ο ιολογικός έλεγχος  
απομόνωσε ερπητοϊό 1 (HSV-1) στο 
αίμα και ερπητοϊό 7 (HHV-7) στο 
μυελό των οστών. Σύντομα 
παρατηρήθηκε κλινική και 
εργαστηριακή βελτίωση.

Συμπεράσματα

Οι ερπητικές λοιμώξεις είναι συχνές 
στην παιδική ηλικία και η βαρύτητα 
τους  εξαρτάται από την εντόπιση 
και την κατάσταση του 
ανοσοποιητικού συστήματος του 
ασθενή. Απαιτείται ισχυρή κλινική 
υποψία από τον παιδίατρο , 
δεδομένου ότι η πρωτολοίμωξη 
μπορεί να μην έχει πάντα τυπική 
προσβολή και να εξελιχθεί ταχέως.


