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Περίληψη: Η Υδατίδωση είναι μία παρασιτική νόσος, που 
προκαλείται από το παράσιτο Εchinococcus  granulosus 
(EG). Οι υδατίδες κύστεις  εντοπίζονται συνήθως στο ήπαρ 
και σπάνια σε άλλα σημεία του ανθρώπινου σώματος, προ-
καλώντας ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις. Περιγράφονται 
τρεις περιπτώσεις παιδιών από τη Βόρεια Ελλάδα με ασυ-
νήθη εμφάνιση πέντε υδατίδων κύστεων ποικίλης εντόπι-
σης. Η δοκιμασία της έμμεσης αιμοσυγκόλλησης (Indirect 
Hemagglutination Test IHA) χρησιμοποιήθηκε για τον προσ-
διορισμό των ειδικών αντισωμάτων έναντι του παρασίτου 
ΕG, ( >1:80 ορίσθηκε ως θετικό). ΄Ενα αγόρι 7 ετών με οξεία 
εκδήλωση σπασμών και δυσφασία, η μαγνητική τομογρα-
φία εγκεφάλου του οποίου κατέδειξε μία ενδοκράνια μάζα 
διαμέτρου 20mm, ενώ το ΙΗΑ βρέθηκε θετικό 1:256. ΄Ενα 
αγόρι 12 ετών με αναφερόμενη ήπια δύσπνοια και επίμονο 
καθημερινό βήχα διάρκειας 2 μηνών. Η αξονική τομογρα-
φία θώρακος αποκάλυψε βλάβη στον αριστερό άνω λοβό 
του πνεύμονα  και  η αξονική τομογραφία κοιλίας δύο ηπα-
τικές κύστεις. Το ΙΗΑ βρέθηκε θετικό 1:256. ΄Ενα κορίτσι 9 
ετών, με  αναφερόμενο κοιλιακό άλγος, προοδευτικό μετε-
ωρισμό κοιλίας, ίκτερο και ψηλαφητή μάζα στο επιγάστριο. 
Το υπερηχογράφημα κοιλίας αποκάλυψε μια μονήρη κύστη 
μεγέθους 18cm υποδιαφραγματικά, ενώ το ΙΗΑ βρέθηκε 
θετικό 1:1024. ΄Ολες οι βλάβες αφαιρέθηκαν χειρουργικά 
και όλοι οι ασθενείς έλαβαν αλμπενταζόλη  προεγχειρητι-
κά και μετεγχειρητικά. Συμπέρασμα: η υποψία υδατίδας 
κύστης πρέπει να τίθεται κατά τη διερεύνηση κάθε κυστι-
κού μορφώματος σε οποιοδήποτε όργανο και θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με χειρουργική αφαίρεση παράλληλα με 
προ και μετεγχειρητική ανθελμινθική θεραπεία.

Ενδιαφέρον περιστατικό 
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Eισαγωγή

Η υδατίδωση είναι μία παρασιτική νόσος, που προκα-
λείται από το παράσιτο Echinococcus Granulosus (ΕG), το 
οποίο ενδημεί σε αρκετές περιοχές, όπως η Μέση Ανατο-
λή, οι χώρες της λεκάνης της Μεσογείου και η Νότια Αμε-
ρική1.  Οι κύστεις  του ΕG εντοπίζονται κυρίως στο ήπαρ 
(50-80%) με αμέσως επόμενη συχνότερη εντόπιση τους 
πνεύμονες (5-30%)2,3.  Oι νεφροί, τα οστά, ο εγκέφαλος, 
η καρδιά, ο σπλήνας, το πάγκρεας, οι μύες, το περιτό-
ναιο, οι πλευρές και η σπονδυλική στήλη προσβάλλονται 
εξαιρετικά σπάνια (<10%)4,5. Η αρχική φάση της λοίμωξης 
είναι πάντοτε ασυμπτωματική και παραμένει έτσι έως 
ότου οι κύστεις γίνουν αρκετά ευμεγέθεις3,6. Ο ρυθμός 
αύξησης των κύστεων έχει αναφερθεί ότι ποικίλλει με-
ταξύ 1.5-10cm ανά έτος4,7.  Η κλινική εικόνα της εχινοκοκ-
κίασης και οι επιπλοκές της ποικίλλουν ανάλογα με το 
μέγεθος και την εντόπιση των κύστεων. Η υδατίδωση σε 
ποσοστό 65% συναντάται σε παιδιά ηλικίας 5-10 ετών4.  

Περιγράφονται τρεις περιπτώσεις παιδιών από τη 
Βόρεια Ελλάδα με ασυνήθη εμφάνιση υδατίδων κύστε-
ων με ποικίλη εντόπιση. Σκοπός της παρουσίασης των 
περιστατικών είναι να τονισθεί η ανάγκη υψηλής υπό-
νοιας υδατίδωσης, όταν αντιμετωπίζονται κυστικά μορ-
φώματα στα παιδιά καθώς και η σημασία της έγκαιρης 
χειρουργικής θεραπείας.

Περιγραφή περιπτώσεων

Μελετήθηκαν αναδρομικά όλοι οι ασθενείς, στους 
οποίους τέθηκε η διάγνωση της εχινοκοκκίασης και νο-
σηλεύθηκαν στη Δ’ Παιδιατρική κλινική του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μεταξύ των ετών 
2006-2011. Ως διαγνωστικό τεστ ορίστηκε η δοκιμασία 
έμμεσης αιμοσυγκόλλησης (Indirect Hemagglutination 
Test  IHA) για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό 
των ειδικών αντισωμάτων έναντι του παρασίτου  EG. H 
τιμή IHA >1:80 ορίσθηκε ως θετική8.  Ανεξάρτητα από την  
αρχική εντόπιση όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ακτι-
νογραφία θώρακα και υπερηχογράφημα άνω και κάτω 
κοιλίας, ώστε να αποκλεισθεί η συνύπαρξη πιθανής υδα-
τίδας κύστης στους πνεύμονες ή/και στο ήπαρ.

Ασθενής Α

Αγόρι, ηλικίας 7 ετών, εισήχθη στην κλινική μας λόγω 
ετερόπλευρης εκδήλωσης σπασμών στη δεξιά πλευρά 
του προσώπου και διαταραχής στην εκφορά του λόγου 
(δυσφασία). Αναφέρθηκε ότι παρουσίαζε 10 επεισόδια 
καθημερινά διάρκειας 5-6 λεπτών. Οι ενοχλήσεις του ξε-
κίνησαν αιφνιδίως μία μέρα πριν από την εισαγωγή του 
στην κλινική. Δεν υπήρχε ιστορικό κάκωσης κεφαλής. Η 
κλινική εξέταση μεταξύ των επεισοδίων ήταν χωρίς πα-

θολογικά ευρήματα. Η βυθοσκόπηση ήταν αρνητική για  
οίδημα οπτικής θηλής. Η ακτινογραφία κρανίου δεν κατέ-
δειξε σημεία αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης και το ηλε-
κτροεγκεφαλογράφημα ήταν φυσιολογικό. Η μαγνητική 
τομογραφία εγκεφάλου (ΜRI) αποκάλυψε ενδοκράνια 
μάζα διαμέτρου 20mm αριστερά κροταφοβρεγματικά με 
περιεστιακό οίδημα (Εικόνα 1Α). Η δοκιμασία ΙΗΑ βρέθη-

Εικόνα 1B. 
Μετεγχειρητική  CT που απεικονίζει την μετά την 

εκτομή υπολειμματική κοιλότητα της υδατίδας κύστης.

Εικόνα 1 A. 
Προεγχειρητική MRI που απεικονίζει τη δεξιά κρο-

ταφοβρεγματική υδατίδα κύστη. 
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κε θετική 1:256. Διενεργήθηκε χειρουργική επέμβαση, η 
οποία αποκάλυψε κυστική βλάβη, που αφαιρέθηκε χω-
ρίς να προκληθεί ρήξη. Η μετεγχειρητική περίοδος ήταν 
ανεπίπλεκτη και ο ασθενής παρουσίασε σημαντική βελ-
τίωση της νευρολογικής του κατάστασης.      

Ασθενής Β

Αγόρι, ηλικίας 12 ετών, προερχόμενο από αγροτική 
περιοχή, εισήχθη στην  κλινική μας λόγω αναφερόμενης 
ήπιας δύσπνοιας και επίμονου καθημερινού βήχα διάρ-
κειας δύο μηνών, παρά τη φαρμακευτική αγωγή με συν-
δυασμούς κορτικοστεροειδών και φορμοτερόλης. Κατά 
την ακρόαση των πνευμόνων διαπιστώθηκε μειωμένη 
είσοδος και έξοδος αέρα στον άνω λοβό του αριστερού 
πνεύμονα. Η κατά συστήματα λοιπή κλινική εξέταση 
ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Στην ακτινογραφία 
θώρακα βρέθηκε καλά περιγεγραμμένη μάζα στον αρι-
στερό άνω λοβό του πνεύμονα, καθώς και μέτρια πα-
ρεκτόπιση του δεξιού ημιδιαφράγματος (Εικόνα 2Α). Το 
υπερηχογράφημα κοιλίας αποκάλυψε δύο κυστικές βλά-
βες εντοπισμένες υποδιαφραγματικά στο θόλο του ήπα-
τος διαμέτρου  6.7 cm και 4.3 cm αντίστοιχα (Εικόνα 2Γ).  
Στην αξονική τομογραφία θώρακα (CT), που ακολούθη-
σε, αποκαλύφθηκε βλάβη στον αριστερό άνω λοβό του 
πνεύμονα διαστάσεων  6.8 x 9.2 x 6 cm , ενώ παράλληλα 
η αξονική τομογραφία κοιλίας επιβεβαίωσε την ύπαρξη 
των ηπατικών βλαβών. Η δοκιμασία ΙΗΑ βρέθηκε θετική 
1:256. Ο ασθενής τέθηκε σε φαρμακευτική αγωγή με αλ-
μπενταζόλη  200 mg/kg/ημέρα. Την 5η ημέρα της θερα-
πείας η κύστη στον πνεύμονα αφαιρέθηκε χειρουργικά. 
Οι ηπατικές κύστεις προσεγγίστηκαν χειρουργικά κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου κύκλου της θεραπείας με αλμπε-
νταζόλη, 45 ημέρες αργότερα. Ο ασθενής παρουσίασε 
πλήρη ίαση, χωρίς υπολειμματικά στοιχεία στον πνεύμο-
να και στο ήπαρ (Εικόνα 2Β, 2Δ).

Εικόνα 2 A. 
Προεγχειρητική ακτινογραφία θώρακος που απει-

κονίζει την κύστη στον  αριστερό πνεύμονα και την 
παρεκτόπιση του δεξιού ημιδιαφράγματος. 

Εικόνα 2 B. 
Μετεγχειρητική ακτινογραφία θώρακος: πλήρης 

χειρουργική αποκατάσταση.

Εικόνα 2 Γ. 
Υπερηχογράφημα κοιλίας προεγχειρητικά: δύο 

κυστικές βλάβες που εντοπίζονται υποδιαφραγματικά 
στο θόλο του ήπατος. 

Εικόνα 2 Δ. 
Υπερηχογράφημα κοιλίας μετεγχειρητικά: πλήρης 

χειρουργική αποκατάσταση.
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Ασθενής  Γ

Κορίτσι, ηλικίας 9 ετών, εισήχθη στην κλινική μας 
λόγω αναφερόμενου κοιλιακού άλγους και δυσφορίας 
καθώς και προοδευτικού μετεωρισμού κοιλίας κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών. Λίγες μέρες πριν 
από την εισαγωγή της στην κλινική, η ασθενής παρουσί-
ασε ίκτερο και ψηλαφητή μάζα στο επιγάστριο. Η κλινική 
εξέταση αποκάλυψε ικτερική χροιά των επιπεφυκότων 
και του δέρματος, κοιλιακό άλγος εντοπισμένο στο επι-
γάστριο καθώς και ευαισθησία στο δεξιό άνω τεταρτη-
μόριο της κοιλιάς σε συνδυασμό με σημαντική ηπατομε-
γαλία. Από το ιστορικό προέκυψε ότι  η ασθενής ζούσε 
σε περιβάλλον με στενή επαφή με σκυλιά. Ανευρέθηκαν 
επίσης ηωσηνοφιλία (απόλυτος αριθμός ηωσηνοφίλων: 
800/μl) καθώς και ήπια ηπατική ανεπάρκεια (ασπαρτική 
αμινοτρασφεράση: 93 U/l, αλανική αμινοτρανσφεράση: 
78 U/l, γ-γλουταμυλτρανσφεράση: 85 U/l, ολική χολερυ-
θρίνη: 2.56 mg/d). Η ακτινογραφία θώρακα έδειξε σημα-
ντική παρεκτόπιση του δεξιού ημιδιαφράγματος (Εικόνα 
3Α). Το υπερηχογράφημα κοιλίας αποκάλυψε μονήρη 
κύστη μεγέθους 18cm υποδιαφραγματικά, η οποία κά-
λυπτε πλήρως το δεξιό λοβό του ήπατος και παρεκτόπιζε 
σημαντικά το έντερο, εύρημα που επιβεβαιώθηκε και με 
αξονική τομογραφία κοιλίας (Εικόνα 3Β). Η δοκιμασία 
ΙΗΑ βρέθηκε θετική σε υψηλό τίτλο 1:1024. Η ασθενής 
προσεγγίσθηκε χειρουργικά και η ηπατική κύστη αφαι-
ρέθηκε χωρίς να προκληθεί ρήξη.

΄Ολες οι βλάβες και από τους τρεις ασθενείς αφαιρέ-
θηκαν χειρουργικά. Μία εβδομάδα πριν τη χειρουργική 
αφαίρεση έγινε έναρξη φαρμακευτικής αγωγής με αλ-
μπενταζόλη από του στόματος  και συνεχίστηκε για αρ-
κετούς μήνες, με το εξής σχήμα: αλμπενταζόλη σε δόση 
200-400mg δυο φορές την ημέρα για 28 ημέρες, κατόπιν 
η αγωγή διεκόπη για 14 ημέρες και ακολούθησαν  3-4 
συμπληρωματικοί κύκλοι αγωγής.

Συζήτηση 

Η εχινοκοκκίαση είναι αρκετά διαδεδομένη νόσος 
σε διάφορες χώρες. Ο άνθρωπος προσβάλλεται είτε με 
άμεση επαφή με σκύλους, είτε με την κατανάλωση τρο-
φών μολυσμένων από κόπρανα σκύλων. Σε χώρες όπως 
η Λατινική Αμερική,η Αργεντινή, η Παταγονία παρουσιά-
ζει ετήσια συχνότητα της τάξης των 24,4/100.000 κατοί-
κους και ποσοστό 9.7% στην ηλικιακή ομάδα 0-14 ετών9. 
Οι χώρες της λεκάνης της Μεσογείου ανήκουν επίσης 
στις ενδημικές χώρες. Στην Τουρκία η ετήσια επίπτωση 
ποικίλλει μεταξύ 2-12 ανά 100.000 άτομα10,11.  Από τις 
Βαλκανικές χώρες, η Σερβία, σύμφωνα με πρόσφατα επι-
δημιολογικά στοιχεία, παρουσιάζει υψηλή ενδημικότη-
τα  σε ποσοστό >20% των παιδιών προσχολικής ηλικίας 
έχουν προσβληθεί από τη νόσο5.  Αντίθετα, η εχινοκοκκί-
αση είναι σπάνια στη Σουηδία (η ετήσια επίπτωση υπο-
λογίζεται σε 0.38)12.

Στην Ελλάδα η μέση ετήσια δηλούμενη  επίπτωση της 
εχινοκοκκίασης για τα έτη 2005-2009 ήταν 0.14 κρού-
σματα/100.000 πληθυσμού (μέση τιμή αριθμού κρου-
σμάτων ανά έτος 16, συνολικός αριθμός κρουσμάτων 
πενταετίας 79)13. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύ-
ξηση του αριθμού των περιστατικών, η οποία αποδίδε-
ται στη μετανάστευση μεγάλων ομάδων πληθυσμού από 
ενδημικές περιοχές αφενός, αλλά και  στην υψηλή επα-
γρύπνηση για τον εντοπισμό νέων περιπτώσεων αφετέ-
ρου. Επιπλέον η έγκαιρη διάγνωση της εχινοκοκκίασης, 
που επιτυγχάνεται σήμερα κυρίως λόγω των ευκολότερα 
προσπελάσιμων και ακριβέστερων απεικονιστικών με-
θόδων, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού 

Εικόνα 3 Α. 
Ακτινογραφία θώρακος που απεικονίζει την παρε-

κτόπιση του δεξιού διαφράγματος. 

Εικόνα 3 Β. 
CT άνω κοιλίας  που απεικονίζει μια γιγαντιαία 

μονήρη κύστη του ήπατος που παρεκτοπίζει το έντερο. 



29Υδατίδωση με ποικίλη εντόπιση σε  παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα. Περιγραφή τριών περιστατικών

των αναγνωρισμένων περιστατικών εχινοκοκκίασης. 
Από τους Μαυρίδη και συν. αναφέρονται 150 παιδιά με 
πνευμονική και κοιλιακή εντόπιση της εχινοκοκκίασης 
στη διάρκεια  περιόδου 21 ετών (1985-2006)14. Από την 
Τσαρουχά και συν αναφέρονται 135 ασθενείς με εχινο-
κοκκίαση στη Θράκη και στη Βορειοανατολική Ελλάδα, 
που εμφανίζει την υψηλότερη νοσηρότητα15.  Τέλος από 
τους Κούλα και συν αναφέρονται 215 ασθενείς (παιδιά 
και ενήλικες) με εχινοκοκκίαση στη Βορειοδυτική Ελλάδα 
με δεκαπέντε από αυτούς (5%) να παρουσιάζουν ασυνή-
θη εντόπιση σε επτά διαφορετικά όργανα16.

 Περιγράφουμε την παρουσία πέντε υδατίδων κύστε-
ων σε τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Πολλα-
πλή εχινοκοκκίαση με πνευμονική και ηπατική εντόπιση 
περιγράφεται στο ένα από τα δύο αγόρια. Η εντόπιση 
στον εγκέφαλο είναι σπάνια. ΄Εχει βρεθεί ότι από όλες 
τις ενδοκράνιες βλάβες το 3-4% πρόκειται για εχινοκοκ-
κίαση ενώ από όλες τις περιπτώσεις εχινοκοκκίασης, ένα 
ποσοστό 0.5-3% εντοπίζεται στον εγκέφαλο7. Υπολογίζε-
ται ότι το 50-70% των υδατίδων κύστεων, συμπεριλαμ-
βανομένου και του εγκεφάλου, ανευρίσκονται σε παιδιά, 
που παρουσιάζουν κάποια κύστη και σε άλλο όργανο7. Ο 
δικός μας ασθενής Α εμφάνιζε μεμονωμένη ενδοκράνια 
μονήρη κύστη χωρίς άλλη εντόπιση, γεγονός που είναι 
ασυνήθιστο. Γενικά αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις, 
που εμπλέκεται το ήπαρ, ο δεξιός λοβός προσβάλλεται 
συχνότερα (63% των περιπτώσεων)17.  Η συχνότητα ταυ-
τόχρονης παρουσίας ηπατικής και πνευμονικής κύστης 
είναι μικρότερη στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες 
(26-33% έναντι 79% )10,18.  Οι απομονωμένες πνευμονι-
κές κύστεις, που έχουν την τάση να γίνονται μεγαλύτε-
ρες, συναντώνται πιο συχνά στα παιδιά.  Ο ασθενής Β 
παρουσίαζε μια μεγάλη πνευμονική κύστη (≈10cm) στον 
αριστερό λοβό και δύο κύστεις στο θόλο του ήπατος. 
Είχε συνδυασμό πνευμονικής και ηπατικής προσβολής, 
που είναι σπάνια στα παιδιά. Ο ασθενής Γ παρουσίαζε 
μονήρη γιγάντια κύστη (≈20cm) με χαμηλό ρυθμό ανά-
πτυξης στο ήπαρ που προκαλούσε πιεστικά φαινόμενα 
στον πνεύμονα και στο έντερο και αρχόμενη ηπατική 
ανεπάρκεια.

Η προεγχειρητική και μετεγχειρητική φαρμακευτική 
αγωγή με αλμπενταζόλη συνιστάται, γιατί αποστειρώνει 
την υδατίδα κύστη και μειώνει την πιθανότητα αναφυλα-
ξίας καθώς και  την πιθανότητα υποτροπής. Η θεραπεία 
με αλμπενταζόλη εξασφάλισε στους ασθενείς μας πλήρη 
ίαση και εξάλειψε την πιθανότητα των υποτροπών της 
νόσου.

Συμπερασματικά, η εχινοκοκκίαση εξακολουθεί να 
αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Γί-
νεται φανερό ότι πρέπει να τίθεται η υποψία υδατίδας 
κύστης  κατά τη διερεύνηση κάθε κυστικού μορφώματος, 
ανεξαρτήτως οργάνου εντόπισης στις ενδημικές περιο-
χές. Η αντιμετώπιση βασίζεται στην έγκαιρη χειρουργική 
αφαίρεση προκειμένου να αποτραπεί η πιθανότητα ρή-
ξης. Συμπληρωματικά, πρέπει να χορηγείται προεγχειρη-

τικά και μετεγχειρητικά ανθελμινθική θεραπεία, η οποία 
φαίνεται ότι μειώνει σημαντικά την πιθανότητα υποτρο-
πής της νόσου.

Summary
Hydatid disease of various organ involvement in children 
from nothern  Greece:  Report of three cases
E Papadopoulou-Alataki, P. Karananou, A. Evangeliou,  V. 
Mouravas, V.Doulioglou, S. Alataki, S.Varlamis 

Hydatic disease  is a parasitic disease caused by 
Echinococcus granulosus (EG). Hydatic cysts may be 
found mainly in the liver and rarely elsewhere in the 
body causing variable clinical manifestations. We report 
three children from northern Greece with unusual 
hydatidosis of five cysts presenting various location. 
Indirect Hemagglutination Test (IHA) for determination 
of specific antibodies to EG was used as diagnostic (IHA 
>1:80 was accepted as positive). A. Boy (7) with acute 
haemiphacial spasms and dysphasia. The Magnetic 
Resonance Imaging showed an intracranial mass 20 mm. 
IHA was positive 1:256. B. Boy (12) with mild dyspnea 
and daily productive cough for two months. Computed 
Tomography (CT) of thorax revealed a left-upper-lung 
lesion of 9 cm in diameter and abdominal CT two hepatic 
cysts. IHA was positive 1:256. C. Girl (9) with abdominal 
discomfort and pain, jaundice and palpable epigastric 
mass. Abdominal ultrasound showed a solitary cyst of 
18 cm subdiaphragmatically. IHA was positive 1:1024. All 
lesions were surgically removed. Oral albendazole has 
been initiated before surgery and afterwards. Hydatic 
cysts should be considered when evaluating cystic masses 
and be treated by surgical excision and  pre- and post 
operative antihelmintic administration.

Key words: 
Hydatic disease, Hydatic cysts, Indirect Hemagglutination 
Test, Echinococcus Granulosus.
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