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Εισαγωγή: Οι ιογενείς γαστρεντερίτιδες αφορούν λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος που προκαλούνται από ιούς. Χαρακτηρίζονται από
υδαρή διάρροια,ναυτία,εμετός,κράμπες στην κοιλιακή χώρα και μερικές φορές πυρετό. Τα παιδιά αναρρώνουν συνήθως χωρίς επιπλοκές με
εξαίρεση τα βρέφη που μπορεί να εμφανίσουν βαρύτερη κλινική εικόνα.

Σκοπός: Η διερεύνηση των επιδημιολογικών στοιχείων των παιδιών με ιογενείς γαστρεντερίτιδες από Rotavirus και Adenovirus.

Υλικό και μέθοδος: Το υλικό μας αποτέλεσαν 252 παιδιά ηλικίας 0-15 ετών ( 143 κορίτσια και 113 αγόρια), που προσήλθαν στα Εξωτερικά
Ιατρεία ή νοσηλεύθηκαν στην Παιδιατρική κλινική κατά την χρονική περίοδο 2018-2019. Η ανίχνευση των Rota και Adeno έγινε με
ανοσοχρωματογραφία και πραγματοποιήθηκε μικροσκόπιση των κοπράνων για πυοσφαίρια και ερυθρά αιμοσφαίρια. Τέλος μελετήθηκαν οι
ηλεκτρολύτες και η CRP καθώς και η εποχιακή κατανομή.

Αποτελέσματα: Από τα 252 δείγματα, ανευρέθησαν 23 Rotavirus θετικά (9,1%), 21 Adenovirus θετικά (8,3%) και 5 δείγματα παρουσίασαν
διπλή λοίμωξη (1,9%). Σε ένα ποσοστό 85% των δειγμάτων παρατηρήθηκαν σπάνια πυοσφαίρια, σε ένα 15% λίγα, σε ένα 5% λίγα ερυθρά
αιμοσφαίρια, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό 2% παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση της CRP. Στους ηλεκτρολύτες δεν είχαμε ιδιαίτερες διακυμάνσεις
και ένα ποσοστό 3% των παιδιών έλαβαν υγρά και ηλεκτρολυτικά διαλύματα. Όσον αφορά την εποχιακή κατανομή, τα υψηλότερα ποσοστά
ανίχνευσης για τους Rota (18/23) ήταν τους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριος - Φλεβάρης) και για τους Adeno (15/21) τους ίδιους μήνες.

Συμπεράσματα:1. Η απουσία πυοσφαιρίων στα κόπρανα, η εποχιακή κατανομή τους χειμερινούς μήνες, η χαμηλή CRP είναι συμβατά με
ιογενή γαστρεντερίτιδα.
2. Οι ιογενείς λοιμώξεις στο νοσοκομείο είναι χαμηλές για Rota (9,1%) και για Adeno (8,3%).
3. Τα τελευταία χρόνια η επίπτωση της λοίμωξης από Rotavirus έχει ελαττωθεί σημαντικά, γεγονός που αποδίδεται στον εμβολιασμό.


