ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΠΑΘΗ ΔΤΚΙΝΗΙΑ ΣΩΝ ΚΡΟΩΝ
Ο γιατρόσ ςασ ζχει διαγνϊςει ότι παρουςιάηετε φποπτεσ κλινικζσ και εργαςτθριακζσ
εκδθλϊςεισ για τθν Πρωτοπακι Δυςκινθςία των Κροςςϊν (ΠΔΚ) και ζχει ειςθγθκεί τθ
διεξαγωγι διαγνωςτικϊν εξετάςεων για αυτιν τθν πάκθςθ. Θζλουμε να ςασ
ενθμερϊςουμε για τισ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ για τθν ΠΔΚ τισ οποίεσ διεξάγουμε ςτο
ιατρικό μασ κζντρο.
Σι είναι θ Πρωτοπακισ Δυςκινθςία των Κροςςών?
Η ΠΔΚ είναι μία ςπάνια, γενετικι πάκθςθ, θ οποία οφείλεται ςε διαταραχι τθσ κίνθςθσ
των κροςςϊν. Οι κροςςοί είναι τριχοειδι οργανφλλια που καλφπτουν τα κφτταρα τθσ
επιφάνειασ των αεροφόρων οδϊν (μφτθ, ιγμόρεια, αυτιά, βρόγχοι) και δονοφνται πολφ
γριγορα και ςυντονιςμζνα από μζςα προσ τα ζξω για να κακαρίηουν τισ ανϊτερεσ και
κατϊτερεσ αεροφόρεσ οδοφσ από εκκρίςεισ, ειςπνεόμενεσ βλαπτικζσ ουςίεσ και
μικροοργανιςμοφσ. Οι περιςςότεροι αςκενείσ με ΠΔΚ, εμφανίηουν αναπνευςτικι
δυςκολία αμζςωσ μετά τθ γζννθςθ. τθ νθπιακι θλικία εμφανίηουν χρόνιο βιχα και
χρόνια ρινίτιδα. Αργότερα ςτθν παιδικι θλικία αναπτφςςουν χρόνιεσ λοιμϊξεισ από το
ανϊτερο (ιγμόρεια, αυτιά) και κατϊτερο (πνεφμονεσ) αναπνευςτικό ςφςτθμα. Κροςςοί
υπάρχουν και ςε άλλουσ ιςτοφσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ, πζραν από το αναπνευςτικό
ςφςτθμα. Περίπου οι μιςοί αςκενείσ με ΠΔΚ ζχουν ανάποδθ κζςθ των οργάνων του
ςϊματοσ λόγω δυςλειτουργίασ των κροςςϊν που υπάρχουν ςτο ζμβρυο. Ο
ςυνδυαςμόσ ΠΔΚ και ανάποδθσ κζςθσ των εςωτερικϊν οργάνων του ςϊματοσ
ονομάηεται φνδρομο Kartagener. Οι άνδρεσ με ΠΔΚ ςυχνά ζχουν μειωμζνθ
κινθτικότθτα των ςπερματοηωαρίων και εξαιτίασ αυτισ τθσ διαταραχισ ζχουν
επθρεαςμζνθ γονιμότθτα. πανιότερα, θ ΠΔΚ ςυνοδεφεται από ςυγγενείσ καρδιακζσ
ανωμαλίεσ, ανωμαλίεσ του ςπλινα και νεφρϊν και υδροκζφαλο.

Εικόνα 1: Ανάποδθ Θζςθ Οργάνων ςτθν ΠΔΚ
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Γιατί είναι αναγκαίο οι διαγνωςτικζσ εξετάςεισ για τθν ΠΔΚ?
Οι κφριεσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ για τθν ΠΔΚ αποςκοποφν ςτον α) ζλεγχο τθσ δομισ
των κροςςϊν β) ζλεγχο τθσ ςυχνότθτασ και του τρόπου δόνθςθσ των κροςςϊν και γ)
μζτρθςθ του μονοξειδίου του αηϊτου που παράγεται ςτθ μφτθ και τα ιγμόρεια. Οι
εξετάςεισ αυτζσ απαιτοφν εργαςτθριακό εξοπλιςμό ψθλισ τεχνολογίασ και κόςτουσ,
ενϊ θ ερμθνεία των αποτελεςμάτων είναι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δφςκολθ και
χρειάηεται μεγάλθ εμπειρία.
Σα τελευταία χρόνια ζχει ςυνειδθτοποιθκεί ότι ςε αρκετοφσ αςκενείσ με ΠΔΚ μπορεί να
χρειάηεται ο ςυνδυαςμόσ και των τριϊν εξετάςεων για να μπορζςει να τεκεί θ
διάγνωςθ αφοφ θ κάκε μία από αυτζσ τισ εξετάςεισ ζχει περιοριςμοφσ και αδυναμίεσ.
Περιγραφι διαγνωςτικών εξετάςεων για τθν ΠΔΚ
Θα ςασ ηθτθκεί να υποβλθκείτε ςτισ τρεισ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ, που κα διεξαχκοφν
με διαδικαςίεσ που ζχουν εγκρικεί και ςυμφωνθκεί ανάμεςα ςε εξειδικευμζνα κζντρα
από τθν Ευρϊπθ και τισ ΗΠΑ (Standard Operating Procedures -BESTCILIA)

Εικόνα 2: Λιψθ δείγματοσ ρινικοφ βλεννογόνου
Πρώτθ και δεφτερθ εξζταςθ: Ζλεγχοσ δομισ και κινθτικότθτασ κροςςών
Για τον ζλεγχο τθσ δομισ και κινθτικότθτασ των κροςςϊν κα παρκεί δείγμα
βλεννογόνου από τθν εςωτερικι επιφάνεια τθσ μφτθσ με ςτιγμιαίο τρίψιμο με μικρι
κυτταρολογικι βοφρτςα διαμζτρου 2-3 χιλιοςτϊν. Η λιψθ του δείγματοσ διαρκεί 2-3
δευτερόλεπτα και ςυνοδεφεται από ιπιο πόνο και δακρφρροια από το ςφςτοιχο μάτι.
πάνια μπορεί να ακολουκιςει μικρι αιμορραγία από το αντίςτοιχο ρουκοφνι, θ οποία
ςυνικωσ ςταματά πολφ εφκολα με τοπικι πίεςθ για λίγα λεπτά. Σο δείγμα ςτθ
ςυνζχεια κα ςταλεί ςτο εργαςτιριο όπου κα εξεταςτεί θ κινθτικότθτα των κροςςϊν με
τθν χριςθ υπερταχείασ ψθφιακισ βιντεοκάμερασ και ακολοφκωσ μετά από κατάλθλθ
επεξεργαςία κα εξεταςτεί ςτο Ηλεκτρονικό Μικροςκόπιο ϊςτε να εξακριβωκεί θ δομι
των κροςςϊν.
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Εικόνα 3: Ζλεγχοσ δομισ των κροςςϊν (Ηλ. Μικροςκόπιο)

Εικόνα 4: Ζλεγχοσ κινθτικότθτασ κροςςϊν (SAVA SYSTEM)

Σρίτθ εξζταςθ: Μζτρθςθ επιπζδων ρινικοφ μονοξειδίου του αηώτου
Για τθ μζτρθςθ των επιπζδων του ρινικοφ μονοξειδίου του αηϊτου κα κλθκείτε να
εκπνεφςετε με ςτακερό ρυκμό μζςα από τθ μφτθ ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο μικρό,
μαλακό ςωλθνάκι που οδθγεί ςε δφο ειδικοφσ αναλυτζσ που μετροφν τθν ποςότθτα του
μονοξειδίου του αηϊτου που παράγεται ςτθν μφτθ και τα ιγμόρεια. Η διαδικαςία αυτι
κα επαναλθφκεί 2-3 φορζσ για τον κάκε αναλυτι, είναι εντελϊσ ανϊδυνθ και διαρκεί
ςυνολικά 20-30 λεπτά.

Εικόνα 5: Μζτρθςθ ρινικοφ μονοξειδίου του αηϊτου
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