
 

 

 

  

 

 

 

 Υποτροπιάζοντα εμπύρετα στα παιδιά 
προσέγγιση 

  
 



Υποτροπιάζοντα 
εμπύρετα 

Αδιάγνωστα 

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
Διαδοχικές, ήπιες, αυτοπεριοριζόμενες ιογενείς 

  

Σταθερή περιοδικότητα 
 

PFAPA 
Κυκλική ουδετεροπενία 

 
Ποικίλη περιοδικότητα 

 

 Μονογονιδιακά ΑΦΝ 
FMF 

HIDS, TRAPS,  

 
  

Διάφορα σπάνια αίτια 
κακοήθειες, κ.α 

Αυτοάνοσα, φλεγμονώδη 

Crohn, sJIA, κ.α 
 
 

  Torreggiani S, Int. J. Mol. Sci. 2016 
John and Gilsdorf Pediatr Infect Dis J,2002 
Statler and Marshall, Pediatr Annals 2018 

  



Υποτροπιάζοντα εμπύρετα 
Λοιμώξεις, η πιθανότερη αιτία 

 

Διαδοχικές, ήπιες, αυτοπεριοριζόμενες ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου 
αναπνευστικού 
 
• Φυσιολογική ευαισθησία της προσχολικής ηλικίας 
• Κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά θέτουν τη διάγνωση, πχ 

– καταρροή, βήχας  
– εποχιακή κατανομή των εμπυρέτων 
– παιδικός σταθμός 
– παρόμοια συμπτώματα σε μέλη της οικογένειας  
 

 

 
Torreggiani S, et al.. Int. J. Mol. Sci. 2016 

Statler and Marshall, Pediatric Annals 2018 
Soon G, Canadian Family Physician 2017 

 
 



Υποτροπιάζοντα εμπύρετα 
Λοιμώξεις 

Σπάνια αίτια 

• Ατελώς θεραπευθείσες ή λανθάνουσες βακτηριακές λοιμώξεις  

– πχ ουρολοιμώξεις, υποξεία ενδοκαρδίτιδα 

 

• Σπάνια λοιμώδη αίτια που εκδηλώνονται με υποτροπιάζοντα πυρετό  

– πχ ελονοσία, relapsing fever από Borrelia  και άλλα σπανιότερα αίτια 

– ιστορικό ταξιδιού, επαφή με ζώα 

 

 
Torreggiani S, et al.. Int. J. Mol. Sci. 2016 

Statler and Marshall, Pediatric Annals 2018 
Soon G, Canadian Family Physician 2017 

 
 



Υποτροπιάζοντα εμπύρετα 
Αυτοάνοσα/(αυτό)φλεγμονώδη νοσήματα 

 

 
Torreggiani S, et al.. Int. J. Mol. Sci. 2016 

Statler and Marshall, Pediatric Annals 2018 
Soon G, Canadian Family Physician 2017  
Verbsky JW, Pediatr Clin North Am. 2017  

 

• κυρίως N. Crohn, sJIA 

• σπανιότερα ΣΕΛ, ν Behcet, κ.α 

• ο πυρετός μπορεί να προηγείται ή 

να προεξάρχει των άλλων 

τυπικών εκδηλώσεων και να έχει 

υποτροπιάζουσα πορεία για εβδ-

μήνες  

Δ.δ από τα ΑΦΝ 

• επιμονή συμπτωμάτων στα 
μεσοδιαστήματα απυρεξίας  

• χρόνια επιδεινούμενη πορεία 

• κυρίως μεγαλύτερα παιδιά 

 



Υποτροπιάζοντα εμπύρετα  
Άλλα σπάνια αίτια 

  
Νεοπλάσματα  

• στη δδ κάθε παιδιού με ανεξήγητο παρατεινόμενο εμπύρετο 

• Σπάνιο αίτιο υποτροπιαζόντων εμπυρέτων  

– λέμφωμα (Pel-Ebstein fever), λίγες αναφορές για λευχαιμία. 

• Προσοχή. σε γενικά συμπτώματα και άλλα ύποπτα σημεία κακοηθειών  

 

Άλλα αίτια 

• Φαρμακευτικός πυρετός, διαταραχές ΚΝΣ/υποθαλάμου, προκλητός 
πυρετός (factitious fever, επιβεβαίωση πυρετού από ΈΥ). 

• IgG4-σχετιζόμενα νοσήματα, σαρκοείδωση, κ.α 

 

 
Marshall GSS, J Infect 2014 

Torreggiani S, et al.. Int. J. Mol. Sci. 2016 
Statler and Marshall, Pediatric Annals 2018 

Soon G, Canadian Family Physician 2017 
 



Υποτροπιάζοντα εμπύρετα από σοβαρές αιτίες 

• Αγόρι 16χρ, με 11 σοβαρά εμπύρετα επεισόδια: σε κάθε επεισόδιο, 
εικόνα σήψης, κυτταροπενίες, ηπατοσπληνομεγαλία, κ/ες αρνητικές, 

• μυελογραμμα (5 φορές): κφ 

• Σε 9/11 εμπύρετα, εισαγωγή σε ΜΕΘ…. 

• Έλεγχος χυμικής και κυτταρικής ανοσίας: κφ 

• Απο 13χρ σε IVIG, χωρίς ανταπόκριση 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 40 ημερών: παρατεινόμενο εμπύρετο (διάρκειας 2μ), κυτταροπενίες, 
ηπατοσπληνομεγαλία …. διάγνωση αιμοχρωμάτωσης (;), παραπομπή σε 
κέντρο του εξωτερικού για μεταμόσχευση ήπατος (δεν έγινε ποτέ…) 

• Γονείς, τρίτα ξεδέλφια 

 

• Εύκολα αναγνωρίσιμες (η σοβαρότητα, όχι η αιτία) 
 



• Διαγνωστική πρόκληση 

• ΑΡΧΙΚΑ: Αποκλεισμός κοινών λοιμώξεων 

•   

     

 . 



Υποτροπιάζοντα εμπύρετα στα παιδια 
Διαγνωστική προσέγγιση 

  
• λήψη λεπτομερούς ιστορικού  

• διεξοδική αντικειμενική εξέταση,  

• ημερολόγιο πυρετού 

 

• Αρχικά απλές εξετάσεις (νέες και αξιολόγηση παλιών) 

 

• διαδοχικές κλινικές και εργαστηριακές εκτιμήσεις 

• επαγρύπνηση για εμφάνιση νέων ευρημάτων  

• στοχευμένη διερεύνηση, ρυθμός ανάλογα με σοβαρότητα νόσου 

 

 

αναγνώριση ενδείξεων που 
θα αυξήσουν ή θα μειώσουν  

την πιθανότητα μιας διάγνωσης  

 

 
  

Statler and Marshall, Pediatric Annals 2018 
Verbsky JW, Pediatr Clin North Am. 2017 

  
  

 



Υποτροπιάζοντα εμπύρετα 
Προσέγγιση: ιστορικό, ιστορικό, ιστορικό 

  
Στοχευμένες ερωτήσεις 

• Ηλικία έναρξης, συχνότητα και διάρκεια εμπύρετων επεισοδίων; 

• Περιοδικότητα: ποικίλη, σταθερή, προβλέψιμη;  

• παράγοντες που πυροδοτούν τα επεισόδια? 

 

• Συνοδά συμπτώματα κατά τη διάρκεια των εμπυρέτων;  

– εκδηλώνονται πανομοιότυπα σε κάθε επεισόδιο; 

– πως εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου; 

 

• Πως είναι το παιδί στο μεσοδιάστημα, επιμένουν τα συμπτώματα;  

 
 

 

 

  
 

 
Torreggiani S, et al. Int. J. Mol. Sci. 2016 

Statler and Marshall, Pediatric Annals 2018 
Verbsky JW, Pediatr Clin North Am. 2017 

T. Kallinich, Allergy 2013 
  

 



Υποτροπιάζοντα εμπύρετα 
Προσέγγιση: ιστορικό, ιστορικό, ιστορικό 

  
Στοχευμένες ερωτήσεις 

• Θεραπείες, απάντηση; 

 

• οικογενειακό ιστορικό (για παρόμοιες συνδρομή, αυτοάνοσα, ΑΦΝ, ΠΑΑ, 
αμυλοείδωση, νεφρική ανεπάρκεια, ) 

• εθνικότητα; 

 

• Επιδημιολογικά στοιχεία: ταξίδια, επαφή με ζώα, εποχιακή κατανομή 
επεισοδίων 
 

 

  

 
Torreggiani S, et al. Int. J. Mol. Sci. 2016 

Statler and Marshall, Pediatric Annals 2018 
Verbsky JW, Pediatr Clin North Am. 2017 

T. Kallinich, Allergy 2013 
  

 



Υποτροπιάζοντα εμπύρετα 
Αντικειμενική εξέταση 

  
ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΥΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 
 

• Αύξηση-ανάπτυξη   

• Διεξοδική και στοχευμένη εξέταση 

• ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στοματικά έλκη, εξανθήματα, αρθρώσεις, 

λεμφαδένες, ήπαρ, σπλήνας κοιλιακά/θωρακικά άλγη, προσβολή 

οφθαλμών (επιπεφυκίτιδα, περικογχικό οίδημα) 

 

παρέχει σημαντικές ενδείξεις-καθοδηγεί τον εργαστηριακό έλεγχο.  

 

 
 

 
Torreggiani S, et al. Int. J. Mol. Sci. 2016 

Statler and Marshall, Pediatric Annals 2018 
Verbsky JW, Pediatr Clin North Am. 2017 

T. Kallinich, Allergy 2013 
  

 



Υποτροπιάζοντα εμπύρετα 
Ημερολόγιο πυρετού 

  
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (Προοπτική καταγραφή όλων των επεισοδίων) 

 
 

• Στοιχεία πυρετού  

• Συνοδά συμπτώματα 

– Ενδεικτικά λοιμώξεων: πχ βήχας καταρροή 

– άφθες, φαρυγγαλγία, κοιλιακό άλγος, διάρροιες/έμετοι, θωρακικό άλγος, 

αρθραλγίες, οφθαλμικές εκδηλώσεις,  

– επώδυνα οζίδια, Εξανθήματα (ζητείστε φωτογραφίες) 

• Εξέταση από παιδίατρο και τυχόν  εργαστηριακοί έλεγχοι 

• Αγωγή που έλαβε και ανταπόκριση 

 

 

 
Torreggiani S, et al. Int. J. Mol. Sci. 2016 

Statler and Marshall, Pediatric Annals 2018 
Verbsky JW, Pediatr Clin North Am. 2017 

T. Kallinich, Allergy 2013 
  

 





Υποτροπιάζοντα εμπύρετα 
Αρχικός εργαστηριακός έλεγχος 

  
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΥΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 

• Λευκά, τύπος, ΤΚΕ, CRP 

– Στη φάση πυρετού και απυρεξίας 

• κ/ες φαρυγγικού, γενική και κ/α ούρων 

• Βιοχημικός έλεγχος 

• ?Ανοσοσφαιρίνες, (IgG, IgM, IgA, IgE, ?IgD) 

 

 
• Επιπλέον εξετάσεις και απεικόνιση ανάλογα με ευρήματα, το ατομικό και 

οικογενειακό ιστορικό  

• Σκέψου παραπομπή σε ειδικό 

 

 

 

 

 

 
Torreggiani S, et al. Int. J. Mol. Sci. 2016 

Statler and Marshall, Pediatric Annals 2018 
Verbsky JW, Pediatr Clin North Am. 2017 

T. Kallinich, Allergy 2013 
  

 



http://www.printo.it/periodicfever 

Βοηθήματα για τον παιδίατρο : 
Διαγνωστικό score για ένδειξη γονοτύπησης 

     Cut-off :1.32 



Τα περισσότερα παιδιά με υποτροπιάζοντα εμπύρετα,  

τα οποία κατά τα άλλα είναι υγιή,  

δεν θα έχουν ποτέ μια οριστική διάγνωση 

  

 

 



Υποτροπιάζοντα εμπύρετα 
Παρακολούθηση 

  
Παιδιά σε καλή γενική κατάσταση, με φυσιολογική αύξηση, φυσιολογικές 

εργαστηριακές εξετάσεις, απουσία RED FLAGS 

 

• Δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος  

• παρακολούθηση (watchful follow-up) μέχρι την υποχώρηση των πυρετών 

• επαγρύπνηση για νέα σημεία/συμπτωμάτων (ορισμένα μπορεί να 

εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Σε μη υποχώρηση  των πυρετών, ή σε εμφάνιση πιο κλασικών σημείων 

για ΑΦΝ, παραπομπή σε ειδικό κέντρο  (εκτίμηση και γενετικός έλεγχος) 

 

 

 

 

  

 

  
Statler and Marshall, Pediatric Annals 2018 

Verbsky JW, Pediatr Clin North Am. 2017 
  
  

 
 



Ποια η πρόγνωση σε παιδιά που εμφανίζουν 
υποτροπιάζοντα εμπύρετα χωρίς να τεθεί ποτέ κάποια 
διάγνωση;   

  

• ελάχιστες μελέτες για την μακροπρόθεσμη πορεία αυτών των παιδιών ( τι 
να περιμένουμε από τέτοιους ασθενείς)  

 

Στην πλειονότητα των ασθενών  

• υποχώρηση των πυρετών με την πάροδο του χρόνου, φυσιολογική αύξηση 
και ανάπτυξη παιδιού, εξαιρετική πρόγνωση 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

Statler and Marshall, Pediatric Annals 2018 
Verbsky JW, Pediatr Clin North Am. 2017 

  
  

 



Ερώτημα  
• τι διαγνώσεις ετέθησαν σε παιδιά με ανεξήγητο παρατεινόμενο ή 

υποτροπιάζοντα πυρετό  

• Ανασκοπική μελέτη, περίοδος 2008-2012  





• Κανένα παιδί με ανοσοανεπάρκεια ή κακόήθεια 

• 3 παιδιά με IBD και sJIA είχαν υποτροπιάζοντα παρατεινόμενα εμπυρετα 

• >60% των παιδιών με περιοδικό τύπο πυρετού στα οποία δεν ετέθη καμία 
διάγνωση, οι πυρετοί υποχώρησαν  

 

Τελική διάγνωση 
Υποτροπιάζοντα 

ανεξήγητα εμπύρετα 
 Σχόλια 

152 παιδιά  

Αυτοπεριοριζόμενη νόσος  
ή καμία διάγνωση 

123 (81%)   

ήπια ή μέτρια σοβαρότητας νόσος  25 (16%)  
PFAPA 20, ελονοσία, 

λοιμώξεις     

Σοβαρή νόσος 4 (3%)    IBD(2) , SLE, FMF*  



Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται λιγότερο και ποιο περισσότερο 
ενδεικτικό/σημαντικό για να θέσετε τη διάγνωση του συνδρόμου 
περιοδικού πυρετού? 

 

1. Τύπος πυρετού 

2. συνοδά συμπτώματα 

3. Ανοσολογικά –μικροβιολογικά ευρήματα 

4. Οικογενειακό ιστορικό 

5. Mεσοδιαστήματα ελεύθερα συμπτωμάτων 

Πόσο πιθανό είναι ένα παιδί με υποτροπιάζοντα εμπύρετα να 
έχει ανοσοανεπάρκεια; 



‘Ύποπτα χαρακτηριστικά λοιμώξεων αναπνευστικού 
 

Ηλικία έναρξης - από βρεφική ηλικία (<1 έτους) 
- ή αργότερα όταν αναμένονται να μειωθούν ή στην εφηβεία… 

Εντόπιση  
(>1) 

Ανώτερο + κατώτερο αναπνευστικό  (μικροβιακές) 
Αναπνευστικό + άλλο σύστημα            

Διάρκεια 
Βαρύτητα 
Επιπλοκές 

χρονίζουσες:  π.χ. χρόνια ανθεκτική ρινοκολπίτιδα, χρόνια ωτόρροια 

Άτυπη εμφάνιση, βαριές: βαριά παρατεταμένη ιογενή λοίμωξη 

Επιπλοκές: εμπυήματα, βρογχεκτασίες, αποστήματα, πνευματοκήλες, 
βρογχοϋπεζωκοτικά συρίγγια, μαστοειδίτιδα 
 

Ανταπόκριση 
στη θεραπεία 

πτωχή, ανάγκη για συχνή, μακρά, (IV) αγωγή,  
ανάγκη χειρουργικής αντιμετώπισης (αδενοειδεκτομές, σωληνίσκοι)- 
γενικά συχνά ΩΡΛ επεμβάσεις 
 

Παθογόνα ασυνήθη, ευκαιριακά--- 

Οξείες επιπλοκές: καλοήθεις λοιμώξεις μα ασυνήθη εμφάνιση η πορεία 
Επιπλοκές που δηλώνουν μακροχρόνιες υποτροπροπιάζουσες λοιμώξεις βρογχεκτασιες, 
κωφωση  
 



Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού  

 Ύποπτη ΠΑΑ: αντισωματικές ανεπάρκειες 

Ελέγχουμε  

1. Εφόσον αποκλειστούν πρώτα άλλα συχνότερα ή εμφανή αίτια 

 

2. άμεσα  (ή παράλληλα με άλλα αίτια) 

• θετικό ή ύποπτο οικογενειακό ιστορικό  

• ύπαρξη βρογχεκτασιών  

• παρουσία άλλων ύποπτων σημείων πιθανής ΠΑΑ 

• Εντόπιση σε ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό 

• Άρρεν φύλο με πρώιμη έναρξη βακτηριακών λοιμώξεων (;) (XLA) 
– Προσοχή στην απουσία λεμφαδένων και αμυγδαλικού ιστού παρά τις λοιμωξεις 

• Έναρξη λοιμώξεων σε μεγαλύτερες ηλικίες (;)  (CVID) 

 

 
 

Bousfiha et al. J Clin Immunol 2013 
Fried and Bonilla, clin Micrbiol Rev 2009 

Ε de Vries, et al.  Clin Experim immuno 2011  



 1  ≥ 4 ωτίτιδες σε ένα χρόνο 

 2  ≥ 2 σοβαρές ρινοκολπίτιδες σε ένα χρόνο 

 4  ≥ 2μ αντιβιοτική αγωγή χωρίς αποτέλεσμα      

 3  ≥ 2 πνευμονίες σε ένα χρόνο      

 8  Επίμονες στοματίτιδες ή δερματικές λοιμώξεις 

 6  ≥ 2 εν τω βάθει λοιμώξεις ή σηψαιμία 

10  Οικογενειακό ιστορικό ΠΑΑ 

Τουλάχιστον, 2 από τα παρακάτω 

 7  Υποτροπιάζοντα αποστήματα δέρματος ή εν τω βάθει οργάνων 

 5  Ανεπαρκής πρόσληψη βάρους ή σωματική  ανάπτυξη 

 9  Ανάγκη ενδοφλέβιας αγωγής για αντιμετώπιση λοιμώξεων 

Αύξηση της συχνότητας και 
σοβαρότητας των 
λοιμώξεων με την πάροδο 
της ηλικίας 


