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Απώλεια βάρους και πρωτεϊνουρία σε 
κορίτσι 14 µηνών

Βικτωρία Κούγια, Χαράλαµπος Ανταχόπουλος

Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

42ο ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΕΒΕ
07-08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Παρουσίαση περίπτωσης

Κορίτσι 14 µηνών προσκοµίστηκε λόγω:

• ανορεξίας-µειωµένης λήψης τροφής 

• στασιµότητας βάρους από 5µήνου

• απώλειας βάρους από µηνός
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• Πρώτος τόκος φαινοτυπικά υγιών γονέων

• Τελειόµηνη ανεπίπλεκτη κύηση

• Κ.Τ., χωρίς περιγεννητικά προβλήµατα

• Αποκλειστικός θηλασµός έως την ηλικία των 6 µηνών

• Σταδιακή εισαγωγή στερεών τροφών από την ηλικία των 6,5 µηνών 

(φρούτα σε σκόνη, λαχανικά, κρέας, σιτηρά και ρύζι)

• Κενώσεις: κφ

• Χωρίς προβλήµατα από το αναπνευστικό / άλλες λοιµώξεις

• Νοσηλείες: (-)  
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Ατοµικό ιστορικό

Βάρος σώµατος
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Γέννηση : 50η Ε.Θ.

9ος µήνας: 90η Ε.Θ.

14ος µήνας: 25η Ε.Θ. 

Καµπύλες ανάπτυξης
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Ύψος σώµατος Περίµετρος κεφαλής
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Καµπύλες ανάπτυξης

• ∆ιαιτητικά σφάλµατα

• Λοιµώξεις

• Γαστρεντερολογικά

• Αναπνευστικά

• Καρδιολογικά

• Νεφρολογικά

• Νευρολογικά

• Ενδοκρινικά

• Γενετικά 

• Μεταβολικά

• Άλλα συστηµατικά νοσήµατα 

• Ψυχολογικά - συµπεριφορικά

∆ιαφορική διάγνωση

Αίτια ανεπαρκούς πρόσληψης / απώλειας βάρους
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Αντικειµενική εξέταση: χωρίς παθολογικά ευρήµατα

Εργαστηριακός έλεγχος: 

• Μέτρια τρανσαµινασαιµία (SGOT: 113 IU/L, SGPT: 107 IU/L)

Απεικονιστικός έλεγχος:

• U/S κοιλίας:

– Οµοιογενής αύξηση ηχογένειας ήπατος

– Πάγκρεας, σπλήνας, νεφροί: κφ

Γενική ούρων: 

• +/-λεύκωµα (έως 2+) & κύλινδροι υαλοκοκκώδεις

• πυοσφαίρια 1-2, ερυθρά 0-2
7

Αρχική εκτίµηση

Συλλογή ούρων 24ωρου - ∆είγµα ούρησης

Λεύκωµα 24ωρου 250 mg
833 mg/m2/24ωρο (ΦΤ: < 100)

Ουρικό οξύ (mg/dl GFR) 4.8 (ΦΤ: < 3,3)

Ασβέστιο (mg/kg/24ωρο) 10 (ΦΤ: < 4)

Λεύκωµα / κρεατινίνη 5,2 (ΦΤ: < 0,5)

Ουρικό / κρεατινίνη 1,66 (ΦΤ: 1,03-2,07)

Φώσφορος / κρεατινίνη 1,46 (ΦΤ: 0,33-3,8)

Ασβέστιο / κρεατινίνη 0,63 (ΦΤ: 0,025-0,53)
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Αύξηση αποβολής λευκωµάτων, ουρικού οξέος     
και ασβεστίου στα ούρα 

Περαιτέρω έλεγχος νεφρικής λειτουργίας
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• Η πρωτεϊνουρία δεν ήταν σταθερό εύρηµα στα stick των ούρων για 

λεύκωµα

• Οι τιµές δεν ξεπερνούσαν τις τιµές του νεφρωσικού συνδρόµου

• Αµινόγραµµα ούρων: ήπια γενικευµένη αµινοξυουρία  

Πιθανολογήθηκε σωληναριακή πρωτεϊνουρία
= διαταραχή του ΕΓΓΥΣ νεφρικού σωληναρίου
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Χαρακτηριστικά πρωτεϊνουρίας
της ασθενούς 

• Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών 

ούρων: 

αυξηµένο κλάσµα β σφαιρινών

• Μέτρηση β-µικροσφαιρίνης

αυξηµένη
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Χαρακτηριστικά πρωτεϊνουρίας
της ασθενούς 
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• Οξέωση: OΧΙ 

• Υποφωσφαταιµία: ΟΧΙ

• Φωσφατουρία: ΟΧΙ

• Γλυκόζη στα ούρα: ΟΧΙ

Εποµένως: µεµονωµένη και όχι γενικευµένη (σύνδροµο 
Fanconi) διαταραχή του ΕΓΓΥΣ νεφρικού σωληναρίου
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Αναζητήθηκαν άλλες συνοδές διαταραχές 
του εγγύς νεφρικού σωληναρίου

• Στασιµότητα βάρους

• Τρανσαµινασαιµία / αυξηµένη ηχογένεια ήπατος

• Σωληναριοπάθεια
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Τι σκεφτόµαστε;

Μεταβολικό νόσηµα

Σύνοψη ευρηµάτων
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• Κυστίνωση

• Σύνδροµο Lowe 

• Γαλακτοζαιµία

• Κληρονοµική δυσανεξία στη φρουκτόζη

• Τυροσιναιµία

• Νόσος Wilson

• Μιτοχονδριοπάθειες

• ∆ιαταραχές β-οξείδωσης
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Μεταβολικά νοσήµατα µε σωληναριακή
βλάβη ± ηπατική δυσλειτουργία

• Γονείς µη συγγενείς µεταξύ τους

• Ελεύθερο ιστορικό αποβολών / θανάτων σε µικρή ηλικία
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Οικογενειακό ιστορικό
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• Εισαγωγή φρούτων (αχλάδι) σε ηλικία 6,5 µηνών:

- 2 κουταλιές την 1η µέρα: καλά ανεκτές

- 6 κουταλιές τη 2η µέρα: υπνηλία, νωθρότητα, κλινική βελτίωση 

εντός 6ώρου µετά από θηλασµό και ύπνο

• Αποστροφή φρούτων από τότε

→ Κλινική υποψία δυσανεξίας στη φρουκτόζη
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∆ιαιτητικό ιστορικό

• Σακχαρόγραµµα ούρων (x3): φυσιολογικό

→ Η διάγνωση δυσανεξίας στη φρουκτόζη αµφισβητείται! 

→ Άλλο µεταβολικό νόσηµα;

→ Μήπως η απώλεια βάρους, ηπατική και νεφρική 

δυσλειτουργία οφείλονται σε διαφορετικά αίτια;

16

Ωστόσο…
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• Οξεοβασική ισορροπία: κφ

• Γαλακτικό οξύ αίµατος: κφ

• Αµµωνία πλάσµατος: κφ

• Αµινόγραµµα ορού: κφ

• Οργανικά οξέα ούρων: κφ

• Σερουλοπλασµίνη ορού: κφ

• Οφθαλµολογική εξέταση (σχισµοειδής λυχνία και βυθοσκόπηση): κφ

• Ισοηλεκτρικός εστιασµός τρανσφερίνης ορού για έλεγχο διαταραχών της 

γλυκοζυλίωσης: αύξηση τετρασίαλο-τρανσφερίνης, & 

δισίαλοτρανσφερίνης
17

Έλεγχος µεταβολικών νοσηµάτων

• Σύνολο νοσηµάτων που σχετίζονται µε διαταραχή στη σύνθεση      

(Ν-γλυκοζυλίωση) και τροποποίηση των γλυκο-πρωτεϊνών 

• Ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις (CDG I, II) µε ηπατική και νεφρική 

συµµετοχή αλλά και…

• Παθολογικά ευρήµατα ισοηλεκτρικού εστιασµού τρανσφερίνης:

→ Πρωτοπαθής διαταραχή (CDG);

→ ∆ευτεροπαθές εύρηµα λόγω φρουκτοζαιµίας;
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Συγγενείς διαταραχές της       
γλυκοζυλίωσης (CDG)
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• Γονιδιακός έλεγχος για CDG

• Γονιδιακός έλεγχος για κληρονοµική δυσανεξία στη φρουκτόζη

• ∆ίαιτα ελεύθερη φρουκτόζης, σακχαρόζης και σορβιτόλης 

19

Περαιτέρω αντιµετώπιση

Τροφές που απαγορεύονται

• Όλα τα φρούτα, οι χυµοί φρούτων, τα 
αποξηραµένα φρούτα και όλα τα προϊόντα που 
περιέχουν  φρούτα ή γλυκαντικές ουσίες από 
φρούτα

• Γλυκαντικά: ζάχαρη, µέλι, πετιµέζι, µαρµελάδες, 
γλυκά που απευθύνονται σε διαβητικούς, 
σουκρόζη, φρουκτόζη, σορβιτόλη, µαύρη ζάχαρη, 
σιρόπι καλαµποκιού

• ∆ηµητριακά πρωινού αλεύρι σόγιας, 
καλαµποκάλευρο, βρεφικές κρέµες, όπως farine 
lactee

• Σακχαρούχο γάλα, παιδικά γιαούρτια φρούτων ή 
µε γεύσεις

• Αρακάς, όλα τα όσπρια, σόγια, τοµάτα, καλαµπόκι 
και όλοι οι βολβοί

• Κατεργασµένα κρέατα, κονσέρβες, λουκάνικα και 
κάθε κρεατικό προϊόν που περιέχει ζάχαρη

• Όλοι οι ξηροί καρποί και τα προϊόντα τους

• Βούτυρα που είναι φτιαγµένα από ξηρούς 
καρπούς, όπως φυστικοβούτυρο, 
αµυγδαλοβούτυρο

Τροφές που επιτρέπονται

• Γάλα, τυρί, απλό γιαούρτι, κρέµα γάλακτος

• Αυγά

• Φασολάκια, κολοκυθάκια, κουνουπίδι, 
πιπεριές, µαρούλι, σπανάκι, λάχανο, 
µπρόκολο

• Ψωµί ζυµωµένο χωρίς προσθήκη ζάχαρης, 
ζυµαρικά, λευκές πατάτες, σιτάλευρο

• Ρύζι ,ρυζάλευρο

• Κόκκινο κρέας, χοιρινό, κοτόπουλο, 
γαλοπούλα

• Ψάρια και θαλασσινά

• Γλυκαντικές ύλες: γλυκόζη, σακχαρίνες, 
ασπαρτάµη, δεξτρίνη, γλυκαντικά χωρίς 
θερµίδες

• Βούτυρο γάλακτος, µαργαρίνη, λάδι
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ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

∆ιαιτολόγιο ασθενών µε δυσανεξία  
στη φρουκτόζη
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→ υποχώρηση τρανσαµινασαιµίας & λευκωµατουρίας

→ U/S ήπατος: µερική βελτίωση της ηχογένειας του ήπατος

→ αύξηση βάρους κατά 1,5 kgr σε 2 µήνες

→ οµαλοποίηση ευρηµάτων ισοηλεκτρικού εστιασµού τρανσφερίνης

σε 3 µήνες
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Μετά την εφαρµογή του διαιτολογίου:

• CDG: αρνητικός έλεγχος

• Kληρονοµική δυσανεξία στη φρουκτόζη:

διπλή ετεροζυγώτης για δύο µεταλλάξεις του γονιδίου ALDOB

- g922_925del gGTA στο εξόνιο 3

- N334K στο εξόνιο 9

22

Αποτελέσµατα γονιδιακού ελέγχου
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• Ανεπάρκεια του ενζύµου αλδολάση Β, που εµπλέκεται στον ηπατικό 

µεταβολισµό της φρουκτόζης

• Αυτοσωµικός υπολειπόµενος χαρακτήρας 

• Ποικιλία σηµειακών µεταλλάξεων στο γονίδιο ALDOB που 

κωδικοποιεί την αλδολάση Β και βρίσκεται στο χρωµόσωµα 9q22.3

• Επίπτωση: 1/20.000-1/30.000 στην Ευρώπη

• Καλοήθης κατάσταση σε έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση

• Θανατηφόρος κατάσταση χωρίς παρέµβαση
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Κληρονοµική δυσανεξία στη φρουκτόζη

24

Παθοφυσιολογία
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Οξέα συµπτώµατα
Έµετοι, µεταγευµατική υπογλυκαιµία  και
ωχρότητα, οξέωση, ηπατική και νεφρική 
ανεπάρκεια, σπασµοί και κώµα

Σε µεγαλύτερη ηλικία

Έµετοι, κοιλιακό άλγος, ανορεξία , ναυτία 
αποστροφή  στα φρούτα και τα λαχανικά, 
ηπατοπάθεια, σωληναριοπάθεια , στασιµότητα 
βάρους

Ασυµπτωµατικοί
ενήλικες 

Χαρακτηριστική απουσία τερηδόνας. γεγονότα 
απειλητικά για τη ζωή µετά από ενδοφλέβια 
έγχυση φρουκτόζης

Κλινική εικόνα µετά την εισαγωγή φρουκτόζης, 
σακχαρόζης, σορβιτόλης στη διατροφή

• ∆ιαιτητικό ιστορικό

• Τρανσαµινασαιµία

• Ευρήµατα σωληναριοπάθειας

• Σακχαρόγραµµα ούρων

• ∆οκιµασία αποκλεισµού φρουκτόζης από τη διατροφή 

• Βιοψία ήπατος

• Γονιδιακός έλεγχος

• Ισοηλεκτρικός εστιασµός τρανσφερίνης

26

∆ιάγνωση
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• Ισόβιος περιορισµός φρουκτόζης, σακχαρόζης και σορβιτόλης από 

τη διατροφή

• Απαραίτητη η συµβολή εξειδικευµένου διαιτολόγου 

Μελλοντικές θεραπείες

• Γονιδιακή θεραπεία: δεν έχει συστηµατικά ερευνηθεί

• Ενζυµική θεραπεία: εξωγενής χορήγηση ειδικού αναστολέα της 

φρουκτοκινάσης
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Αντιµετώπιση
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SGPT

SGOT
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Ένα χρόνο µετά: υποτροπή
τρανσαµινασαιµίας…
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• Πιθανά αίτια;

- Εξέλιξη της νόσου;

- Άλλη αιτιολογία;

Ένα χρόνο µετά: υποτροπή
τρανσαµινασαιµίας…
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• Εφόσον ακολουθείται το κατάλληλο διαιτολόγιο η δυσανεξία στη 

φρουκτόζη έχει καλοήθη πορεία

• Άνοδος τρανσαµινασών σηµαίνει διαιτητική εκτροπή

• Ενδελεχής έλεγχος των χορηγούµενων τροφών απεκάλυψε ότι το 

παιδί ελάµβανε µακαρόνια που περιείχαν σακχαρόζη, χωρίς να 

αναγράφεται στην ετικέτα…

Ένα χρόνο µετά: υποτροπή
τρανσαµινασαιµίας…
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Έλλειψη βιταµινών που περιέχονται στις απαγορευµένες τροφές

• Συµπλήρωµα βιταµίνης C και φυλικού οξέος 

∆υσκοιλιότητα λόγω διατροφής

• Παραφινέλαιο 1-2 φορές ανά 15 ηµέρες

• Βοηθούν: αύξηση πρόσληψης επιτρεπόµενων λαχανικών

Φάρµακα (αντιπυρετικά, αντιµικροβιακά) 

• Σιρόπια: περιέχουν σάκχαρα που αντενδείκνυνται

• Εξαίρεση: οral susp. Augmentin 

• Εναλλακτικά: υπόθετα-κονιορτοποιηµένα χάπια

31

Ζητήµατα που ανακύπτουν

32

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !

www.pd3.gr


