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•ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
•ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
•ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ
ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

Μια ιστορική αναδρομή…

-Το 1952 περιγράφηκε η πρώτη
Πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια

που αφορούσε την
Χ-φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία

του Bruton
BRUTON OC. AMA Am J Dis Child.

1952 Nov.;84(5):632-6

-Τα τελευταία 57 χρόνια έχουν
περιγραφεί περισσότερα
από 150 σύνδρομα ΠΑΑ.



Ανοσία: α) φυσική-έμφυτη ανοσία (innate immunity)
β) ειδική-επίκτητη ανοσία (adaptive immunity)

ΦΥΣΙΚΗ-ΜΗ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ

Φυσιολογικοί
φραγμοί

(δέρμα, βλεννογόνοι)
Κύτταρα

(φαγοκύτταρα,
βασεόφιλα, 

μαστοκύτταρα
και ΝΚ-cells)

Χημικές ουσίες
(λυσοζύμη,

πρωτεΐνες οξείας
φάσης,

κυτταροκίνες,
συμπλήρωμα)

ΦΥΣΙΚΗ-ΜΗ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ

αναγνωρίζει και απαντάει σε μικρόβια και όχι σε
μικροβιακές ουσίες
Είναι μη-ειδική αλλά ισχυρή και άμεση

Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ φυσικής και
επίκτητης ανοσίας
∆εν αντιδρά με αυτοαντιγόνα

∆εν έχει μνήμη και απαντάει με τον ίδιο τρόπο
σε κάθε εισβολή του ίδιου λοιμογόνου παράγοντα



ΕΠΙΚΤΗΤΗ-ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ

Χυμική ανοσία Κυτταρική ανοσία

•Β-λεμφοκύτταρα
•Ωρίμανση στο μυελό

•Παραγωγή αντισωμάτων
•CD19(+)CD20(+)

•CD40(+)

•Τ-λεμφοκύτταρα
(Τ4-Τ8 κύτταρα)
•Ωρίμανση στο θύμο αδένα
•CD2(+)CD3(+)
•Τα ενεργοποιημένα Τ-
κύτταρα αποκτούν επίσης
τους δείκτες CD28, CD29 και
CD40L

μικροοργανισμός

μη-ειδική ανοσία Ειδική ανοσία

φαγοκύτταρα

συμπλήρωμα ΝΚ-cells

T-λεμφοκύτταρα

Β-λεμφοκύτταρα
αντισώματα

ώρες ημέρες

επιθηλιακός
φραγμός



CD8CTL

APC

CD4TL

APC

Σύνδεση Β-Τ λεμφοκυττάρου

κυτταροκίνες
Υποδοχείς

κυτταροκινών



Tαξινόμηση πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών:
(IUIS,Geha at al, 2007)

Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες Τ- και Β- κυττάρων
(βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια,SCID)
Αντισωματικές ανεπάρκειες (π.χ φυλοσύνδετη
αγαμμασφαιριναιμία)
Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα ΠΑΑ (σύνδρομο
Wiskott-Aldrich, Αταξία-Τηλαγγειακτασία και
σύνδρομο DiGeorge)
Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας/δυσρύθμισης
Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων
Ελλείμματα της φυσικής-έμφυτης ανοσίας
Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές
(π.χ Οικογενής μεσογειακός πυρετός)
Ανεπάρκειες συμπληρώματος
(π.χ κληρονομικό αγγειοοίδημα)

Εργαστηριακή προσπέλαση των
Πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών

1.Γενική αίματος και
2.Μέτρηση των επιπέδων των ανοσοσφαιρινών

•κυτταρομετρία ροής 1.Προσδιορισμός των κυτταρικών
υποπληθυσμών(Τ-, Β-, ΝΚ-cells)

2.προσδιορισμός ανεπάρκειας της
υπεύθυνης πρωτεϊνης(π.χ Btk,
CD40L,WASP, jak3)

•Μέτρηση της ενζυμικής δραστηριότητας(όπως ADA, PNP)
•Καρυότυπος(π.χ χρωμόσωμα 22 για το σ.DiGeorge)



Η κυτταρομετρία ροής είναι, σήμερα, η χρησιμοποιούμενη
μέθοδος για την γρήγορη αξιολόγηση των λεμφοκυτταρικών

πλυθησμών (Τ-λεμφοκ., Β-λεμφοκ., NK-cells)

Ανίχνευση των κυτταρικών δεικτών(CDs) των παραπάνω
κυττάρων με τη χρήση μονοκλωνικών αυτοαντισωμάτων

Τ-λεμφοκύτταρα
CD3
CD4
CD8

TCR(αβ ή γδ)
CD45, CD40L

Β-λεμφοκύτταρα
CD19
CD20

NK-κύτταρα
CD16
CD56

Φυσιολογικά ισχύουν:

CD3+ + CD19+ + CD16+ ≈ 100%
(Τ-λεμφοκ.)    (Β-λεμφοκ.)     (ΝΚ-κύτταρα)

και

CD4+ + CD8+ + TCRγδ+    ≈ CD3+

Επομένως, οποιαδήποτε διαταραχή
στις σχέσεις αυτές μπορεί
να θέσει την υποψία για μια ΠΑΑ.



≥ 8 ωτίτιδες μέσα σε ένα έτος
≥ 2 παραρρινοκολπίτιδες/έτος
≥ 2 μήνες αναποτελεσματικής θεραπείας με αντιβιοτικά
≥ 2 πνευμονίες μέσα σε ένα έτος
Καθυστέρηση της ανάπτυξης
Υποτροπιάζοντα αποστήματα του δέρματος ή των
εν τω βάθει οργάνων
Επιμονή(>1έτος) μυκητίασης του στόματος
ή του δέρματος
Ανάγκη ενδοφλέβιας χορήγησης αντιβιοτικών για
την αντιμετώπιση των λοιμώξεων
≥ 2 εν τω βάθει λοιμώξεις
Οικογενές ιστορικό ΠΑΑ

Η επίπτωση των συχνότερων ΠΑΑ

•Εκλεκτική ανεπάρκεια IgA 1:700
•Κληρονομικό αγγειοοίδημα 1:1000
•Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια 1:70.000
•Βαριά συνδυασμένη 1:100.000
ανοσοανεπαρκεια (SCID)

•X-αγαμμασφαιριναιμία 1:200.000

Συχνότητα γενικά των ανοσοανεπαρκειών:
1:10.000 έως και 1:2000 γεννήσεις

Η επίπτωση των συχνότερων ΠΑΑ

•Εκλεκτική ανεπάρκεια IgA 1:700
•Κληρονομικό αγγειοοίδημα 1:1000
•Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια 1:70.000
•Βαριά συνδυασμένη 1:100.000
ανοσοανεπαρκεια (SCID)

•X-αγαμμασφαιριναιμία 1:200.000

Συχνότητα γενικά των ανοσοανεπαρκειών:
1:10.000 έως και 1:2000 γεννήσεις



Tαξινόμηση πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών:
(IUIS,Geha at al, 2007)

Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες Τ- και Β- κυττάρων
(βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια,SCID)
Αντισωματικές ανεπάρκειες (π.χ φυλοσύνδετη
αγαμμασφαιριναιμία)
Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα ΠΑΑ (σύνδρομο
Wiskott-Aldrich, Αταξία-Τηλαγγειακτασία και
σύνδρομο DiGeorge)
Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας/δυσρύθμισης
Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων
Ελλείμματα της φυσικής-έμφυτης ανοσίας
Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές
(π.χ Οικογενής μεσογειακός πυρετός)
Ανεπάρκειες συμπληρώματος
(π.χ κληρονομικό αγγειοοίδημα)

Βαριά συνδυασμένη ανεπάρκεια
(SCID)

-Σπάνιο σύνδρομο που οφείλεται σε
πολλά διαφορετικά αίτια

-Πρόκειται για ανεπάρκεια των Τ- , 
των Β- και των ΝΚ cells

-Αποτυχία διαφοροποίησης του κοινού προγονικού κυττάρου
των Τ- και Β- κυττάρων

-Ευκαιριακές λοιμώξεις τους πρώτους μήνες της ζωής
(pneumocystis Carinii και Candida albicans) , χρόνιες
διάρροιες , στοματικά ενανθήματα



∆ιάγνωση:
Οριστική διάγνωση

•αγόρι ή κορίτσι < 2 ετών με: α) παρουσία διαπλακουντιακά
προσληφθέντων μητρικών Τ κυττάρων

β) < 20% CD3+ T-κυττάρων

Και τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

•Μετάλλαξη στο γονίδιο της κοινής γ-σφαιρίνης του υποδοχέα
του Τ-κυττάρου

•Μετάλλαξη στο γονίδιο της κινάσης JAK-3
•Μετάλλαξη στο γονίδιο RAG1/RAG2
•Μετάλλαξη στο γονίδιο της α-αλυσίδας του υποδοχέα της IL-7
•∆ραστηριότητα του ενζύμου απαμινάση της αδενοσίνης (ADA)
< 2% φυσιολογικών τιμών

•Ανεπάρκεια της πουρινικής νουκλεοσιδικής
φωσφορυλάσης (PNP)



Α) Ανεπάρκεια της κοινής γ-αλυσίδας

-Υπεύθυνο γονίδιο στο Χ χρωμόσωμα
(φυλοσύνδετη υπολειπόμενη SCID)

-Είναι η συχνότερη μορφή SCID (45%)

-Επηρεάζονται τα Τ-λεμφοκύτταρα και τα NK-cells
Τα Β-κύτταρα παραμένουν φυσιολογικά σε αριθμό
(μη-λειτουργικά)

Β) Ανεπάρκεια της Janus κινάσης (JAk-3)

-Υπεύθυνο γονίδιο στο χρωμόσωμα 19, που κωδικοποιεί
το ένζυμο JAK-3, το οποίο είναι απαραίτητο
για τη λειτουργία της κοινής γ-αλυσίδας του TCR

-Αφορά το 6% περίπου όλων των μορφών του SCID

-Επηρεάζονται τα Τ- κύτταρα και τα NK-cells, 
ενώ τα Β-κύτταρα παραμένουν φυσιολογικά

Γ) Ανεπάρκεια των RAD1/RAD2

-Ένζυμα που είναι απαραίτητα για την έκφραση
των αντιγονικών υποδοχέων BCR και TCR
-Υπεύθυνο γονίδιο στο χρωμόσωμα 11
-Αποτελεί περίπου το 3,5% των μορφών SCID



∆) Ανεπάρκεια της απαμινάσης της αδενοσίνης (ADA)

-Ένζυμο απαραίτητο για τη μετατροπή της αδενοσίνης
σε ινοσίνη
-Περίπου 15% των μορφών SCID



Θεραπεία βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας

Υποστηρικτική:

-κατάλληλη αντιμικροβιακή
αγωγή

-ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη

Αποκατάστασης:

-Μεταμόσχευση μυελού
των οστών

-Γονιδιακή θεραπεία

-ADA ανεπάρκεια:
+ Χορήγηση

ADA-πολυαιθυλενογλυκόλης

Tαξινόμηση πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών:
(IUIS,Geha at al, 2007)

Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες Τ- και Β- κυττάρων
(βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια,SCID)
Αντισωματικές ανεπάρκειες (π.χ φυλοσύνδετη
αγαμμασφαιριναιμία)
Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα ΠΑΑ (σύνδρομο
Wiskott-Aldrich, Αταξία-Τηλαγγειακτασία και
σύνδρομο DiGeorge)
Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας/δυσρύθμισης
Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων
Ελλείμματα της φυσικής-έμφυτης ανοσίας
Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές
(π.χ Οικογενής μεσογειακός πυρετός)
Ανεπάρκειες συμπληρώματος
(π.χ κληρονομικό αγγειοοίδημα)



Σύνδρομο Wiskott-Aldrich

•Πρόκειται για φυλοσύνδετη διαταραχή. Υπεύθυνο
γονίδιο στο χρωμόσωμα Χ το οποίο φυσιολογικά
κωδικοποιεί την πρωτεΐνη WASP

•Χαρακτηρίζεται από:–αιμορραγική διάθεση
(θρομβοπενία)

-έκζεμα (3ος-4ος μήνας)
-υποτροπιάζουσες λοιμώξεις
(συχνότερα από μηνιγγιτιδόκοκκο
αιμόφιλο ινφλουένζας και
πνευμονιόκοκκο)

-αυξημένη συχνότητα λεμφωμάτων
και λευχαιμιών

Εργαστηριακά…

Θρομβοπενία (~5.000-100.000/μL)
και χαρακτηριστικά μικρά αιμοπετάλια στην εξέταση
περιφερικού αίματος

Αναιμία

IgG κ.φ IgM IgA και IgE

Προϊούσα μείωση του αριθμού και
της λειτουργικότητας των Τ-λεμφοκυττάρων



Θεραπεία…

-προφυλακτική χημειοπροφύλαξη

-σπληνεκτομή

-ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη (IVIG)

-μεταμόσχευση μυελού των οστών

-ΠΡΟΣΟΧΗ:ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση
κορτικοστεροειδών για τη θεραπεία της
θρομβοπενίας

Σύνδρομο DiGeorge

• Ονομάζεται και θυμική υποπλασία
• Οφείλεται σε δυσμορφογένεση του 3ου & 4ου

φαρυγγικού θυλακίου κατά την εμβρυογένεση
• Προκαλεί υποπλασία ή απλασία του θύμου αδένα

και των παραθυρεοειδών
• Προσβάλλει και τους άνδρες και τις γυναίκες
• Σπάνια είναι οικογενές (αυτοσωμικός

επικρατιτικός τύπος)
• Έχουν βρεθεί μεταλλάξεις στις χρωμοσωμικές

περιοχές 22q11.2 & 10p13



Κλινική εικόνα

• Συνήθως συνυπάρχουν ανωμαλίες :
1. Μεγάλα αγγεία (δεξιά αορτή)
2. Άνω άκρου
3. Συγγενείς καρδιοπάθειες
4. ∆ιπλή σταφυλή
5. Υπερτελορισμός
6. Αντιμογγολοειδής φορά των ματιών
7. Χαμηλή πρόσφυση αυτιών

• Σε πλήρη απλασία έχουμε λοιμώξεις με ευκαιριακά παθογόνα
και σε μεταγγίσεις αίματος αντίδραση μοσχεύματος κατά του
ξενιστή



Εργαστηριακά Ευρήματα

• Ήπια λεμφοπενία
• CD3+ Τ λεμφοκυττάρων
• Ανοσοσφαιρίνες: κ.φ.
• Θυμικός ιστός: έγκλειστα Hassall's & 

φυσιολογική πυκνότητα λεμφοκυττάρων
• Λεμφαδένες: υπάρχουν λεμφοειδή θυλάκια, 

ελάττωση παραφλοιϊκών & θυμοεξαρτώμενων
περιοχών

Θεραπεία

• ∆εν χρειάζεται ανοσολογική θεραπεία σε μερική
έλλειψη

• Σε μερική έλλειψη αν δεν συνυπάρχουν
καρδιαγγειακές ανωμαλίες, οι ασθενείς έχουν
λίγα κλινικά προβλήματα (επιληψίες)

• Στο πλήρες DiGeorge δοκιμάστηκε σε τρεις
ασθενείς ανοσολογική υποκατάσταση με HLA
συμβατό μόσχευμα μυελού των οστών

• Μεταμόσχευση ώριμων θυμικών κυττάρων
υποκατάστησε επιτυχώς την ανοσολογική
λειτουργία σε νεογνά με πλήρες DiGeorge



Tαξινόμηση πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών:
(IUIS,Geha at al, 2007)

Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες Τ- και Β- κυττάρων
(βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια,SCID)
Αντισωματικές ανεπάρκειες (π.χ φυλοσύνδετη
αγαμμασφαιριναιμία)
Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα ΠΑΑ (σύνδρομο
Wiskott-Aldrich, Αταξία-Τηλαγγειακτασία και
σύνδρομο DiGeorge)
Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας/δυσρύθμισης
Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων
Ελλείμματα της φυσικής-έμφυτης ανοσίας
Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές
(π.χ Οικογενής μεσογειακός πυρετός)
Ανεπάρκειες συμπληρώματος
(π.χ κληρονομικό αγγειοοίδημα)

Αντισωματικές ανεπάρκειες (2)

• Φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία
• Σύνδρομο υπέρ- IgM
• Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια
• Ανεπάρκεια IgA
• Παροδική υπογαμμασφαιριναιμία της
βρεφικής ηλικίας

• Εκλεκτική ανεπάρκεια υποτάξεων IgG

Mark Ballow, MD Buffallo, NY
Current reviews of allergy and clinical immunology

J Allergy Clin Immunol, 2002



Φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία

Ορισμός

Φυλοσύνδετη διαταραχή που
χαρακτηρίζεται από εκσεσημασμένη
ανεπάρκεια ή/και πλήρη έλλειψη και
των 5 υποτάξεων των
ανοσοσφαιρινών

Mark Ballow, MD Buffallo, NY
Current reviews of allergy and clinical immunology

J Allergy Clin Immunol, 2002



Κλινικές εκδηλώσεις

Εργαστηριακά ευρήματα

• Β- κυττάρων στο περιφερικό αίμα
• IgG< 200 mg/dl
• Ολικές ανοσοσφαιρίνες < 250 mg/dl
• Μυελός των οστών:

1. Pro- Β- κύτταρα κ.φ. ή/και
2. Απουσία Pre- Β- κυττάρων

• Λεμφικός ιστός: απουσία
πλασματοκυττάρων και βλαστικών κέντρων



Σύνδρομο υπερ-IgM
• IgM >1000 mg/dl

IgG, IgA, IgE
• Προσβάλλει κυρίως αγόρια (55-65%)
• Έχει δύο μορφές:

HIGM1 HIGM2
1. Φυλοσύνδετη υπολειπόμενη 1. Αυτοσωμική κληρονομικότητα

κληρονομικότητα
2. ∆ιαταραχή σύνδεσης Τ & Β 2. Μετάλλαξη στο AID

κυττάρου μέσω CD40L
3. Απουσία βλαστικών κέντρων 3.Υπερπλασία λεμφαδένων

στους λεμφαδένες





Κλινικές Εκδηλώσεις

• Υποτροπιάζουσες βακτηριακές
λοιμώξεις :

1.Πνευμόνων
2.Παραρρίνιων κόλπων
3.ΓΕΣ

• Αρχίζουν από την παιδική ηλικία

Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια

• Ετερογενής ομάδα νοσημάτων που περιλαμβάνει
διαταραχές και στα Β και στα Τ λεμφοκύτταρα

• Κοινή εκδήλωση είναι η υπογαμμασφαιριναιμία
• Χαρακτηρίζεται από επανειλημμένες βακτηριακές

λοιμώξεις, μειωμένα επίπεδα Igs και ανώμαλη
αντισωματική απάντηση

• Μέσος χρόνος έναρξης των συμπτωμάτων είναι
τα 25 έτη και της διάγνωσης τα 28

• Η 20ετής επιβίωση είναι 64% για τους άνδρες
και 67% για τις γυναίκες



Μηχανισμοί Πρόκλησης

1. Ενδογενής βλάβη Β-κυττάρου
2.Υπερδραστηριότητα Τ κατασταλτικών
κυττάρων

3.Μειωμένη λειτουργικότητα Τ βοηθητικών
κυττάρων

4.Ανεπάρκειες κυττοκινών
5.∆ιαταραχή του CD40L



Κλινικές Εκδηλώσεις (1)

• Υποτροπιάζοντα επεισόδια:
1. Μέσης ωτίτιδας
2.Παραρρινοκολπίτιδας
3.Πνευμονίας

• ∆ιαταραχές ΓΕΣ (50% των ασθενών): 
1. δυσανεξία στη λακτόζη
2.εντεροπάθεια με απώλεια πρωτεΐνης
3.λοιμώξεις με Campylobacter, Yersinia & 

Lamblia

Κλινικές Εκδηλώσεις (2)
• Αυτοάνοσες εκδηλώσεις:
1. Ρευματοειδής αρθρίτιδα
2. Αυτοάνοσες αιματολογικές παθήσεις (ΑΑΑ, ΙΘΠ, Κακοήθης

Αναιμία)
3. Αυτοάνοσες νευρολογικές παθήσεις (Guillain Barre)
4. Αυτοάνοσες Θυρεοειδίτιδες
5. Χρόνιες Ηπατοπάθειες (HCV)

• Το 18% των ασθενών παρουσιάζει λέμφωμα που αποτελεί και
την κύρια αιτία θανάτου

• Η δεύτερη σε συχνότητα κακοήθεια είναι οι νεοπλασίες του
ΓΕΣ

• Η επίπτωση των νεοπλασιών αυξάνει στο 11-13% την 5η – 6η

δεκαετία



Ανεπάρκεια IgA

• Από τις πιο κοινές αντισωματικές
ανεπάρκειες

• Συχνότητα:  1/400 έως 1/3000
• IgA<7mg/dl

IgG, IgM: κ.φ. 
• ∆ευτεροπαθώς μπορεί να προκληθεί από
φάρμακα (φαινυτοΐνη, σουλφασαλαζίνη, 
υδροξυχλωροκίνη, D-πενικιλλαμίνη)

Παθογένεια

• Αυτοσωμική κληρονομικότητα
(επικρατής ή υπολειπόμενη)

• Σχετίζεται με την έλλειψη του 18q ή
με δακτυλιοειδές χρωμόσωμα 18

• Περιφερικά Β κύτταρα: 
1.Έκφραση της IgA
2.Αποτυχία μετατροπής σε ώριμα
πλασματοκύτταρα



Κλινικές Εκδηλώσεις
• Πολλοί ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί
• Προκαλεί συχνές λοιμώξεις ανωτέρου αναπνευστικού
• Συσχετίζεται με λοίμωξη από Gardia στο ΓΕΣ και με οζώδη

λεμφική υπερπλασία
• Αυτοάνοσοι συσχετισμοί:
1. Αρθρίτιδα
2. ΣΕΛ
3. Αυτοάνοσες ενδοκρινοπάθειες
4. Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα
5. Ελκώδη κολίτιδα & Νόσος Crohn
6. Κοιλιοκάκη
7. Αυτοάνοσες αιματολογικές παθήσεις
8. Ατοπία

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Άτομα με πλήρη έλλειψη IgA όταν μεταγγιστούν ή
λάβουν IVIG μπορεί να αναπτύξουν anti-IgA αντισώματα και να
προκληθούν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις

Παροδική υπογαμμασφαιριναιμία της
βρεφικής ηλικίας

• Παράταση της φυσιολογικής
υπογαμμασφαιριναιμίας μέχρι το 2ο με 3ο έτος

• IgG & IgA
IgM κ.φ. ή

• Υποτροπιάζοντα επεισόδια:
1. Μέσης ωτίτιδας
2. Παραρρινοκολπίτιδας
3. Λιγότερο συχνά πνευμονίας

• Χρειάζεται μακροχρόνια παρακολούθηση για
αποκλεισμό άλλης πρωτοπαθούς
ανοσοανεπάρκειας



Εκλεκτική ανεπάρκεια υποτάξεων IgG

• Ορίζεται ως μείωση στον ορό των επιπέδων μίας
υπόταξης της IgG κάτω από 2SD από το μέσο όρο
για την ηλικία

• Στους ενήλικες πιο συχνή είναι η έλλειψη της IgG3
• Στα παιδιά πιο συχνή είναι η έλλειψη της IgG2
• Συσχετίζεται με αταξία-τηλεαγγειεκτασία και

έλλειψη της IgΑ
• Προκαλεί επανειλημμένες λοιμώξεις ανωτέρου & 

κατωτέρου αναπνευστικού
• Πολλοί ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί

Θεραπεία Αντισωματικών Ανεπαρκειών

• Αντιβιοτικά και καλή υγιεινή του
αναπνευστικού

• IVIG
• Η δοσολογία: 300-600 mg/kg κάθε 3-4 
εβδομάδες

• Υψηλότερες δόσεις: σε χρόνιες
αναπνευστικές λοιμώξεις για την πρόληψη
των βρογχεκτασιών

• Μεταμόσχευση αρχέγονων βλαστικών
κυττάρων

• Γενετική θεραπεία



Tαξινόμηση πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών:
(IUIS,Geha at al, 2007)

Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες Τ- και Β- κυττάρων
(βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια,SCID)
Αντισωματικές ανεπάρκειες (π.χ φυλοσύνδετη
αγαμμασφαιριναιμία)
Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα ΠΑΑ (σύνδρομο
Wiskott-Aldrich, Αταξία-Τηλαγγειακτασία και
σύνδρομο DiGeorge)
Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας/δυσρύθμισης
Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων
Ελλείμματα της φυσικής-έμφυτης ανοσίας
Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές
(π.χ Οικογενής μεσογειακός πυρετός)
Ανεπάρκειες συμπληρώματος
(π.χ κληρονομικό αγγειοοίδημα)

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
• Ανήκει στη μη ειδική ανοσία

Περιλαμβάνει:
• α)Κύτταρα

– Ι. Πολυμορφοπύρηνα
– ΙΙ. Μακροφάγα

• β)∆ιαλυτά μόρια
– Ι. Συμπλήρωμα
– ΙΙ. Κυτταροκίνες



ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Κύριο χαρακτηριστικό:συγγενείς διαταραχές της
φαγοκυτταρικής λειτουργίας
πολυμορφοπύρηνων/μονοπύρηνων
φαγοκυττάρων

• Μπορεί να αφορούν ένα ή περισσότερα στάδια της
φαγοκυτταρικής λειτουργίας

• Ιδιαιτέρως σπάνιες: 2,5% των ΠΑΑ στη
Β.Ελλάδα

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ (1)
Η διαταραχή μπορεί να αφορά:
• Τον αριθμό των ουδετερόφιλων (σύνδρομο

Kostman, κυκλική ουδετεροπενία)

• Την προσκόλληση στο αγγειακό τοίχωμα
(ανεπάρκεια προσκολλητικότητας λεμφοκυττάρων
τύπου Ι,ΙΙ)

• Την αποκοκοκκίωση των φαγοκυττάρων (σύνδρομο
Chediak-Higashi)



EΝΤΟΠΙΣΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ (2)

• Τη δυνατότητα ενδοκυττάριας καταστροφής
φαγοκυτταρομένων μικροοργανισμών (χρόνια
κοκκιωματώδης νόσος, ανεπάρκεια G-6-PD
λεμφοκυττάρων)

• -Τις κυτταροκίνες ή τους υποδοχείς των
κυτταροκινών (ανεπάρκεια υποδοχέα IFN-γ, IL-
12)

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
• Διαταραχές της ποσότητας των ουδετεροφίλων

(ουδετεροπενία)

• ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Σύνδρομο Kostman
– Βαριά ουδετεροπενία (<500 κύτταρα/mm*3)
– Διακοπή της ωρίμανσης του προμυελοκυττάρου σε
μυελοκύτταρο

– Πλήρης έλλειψη ώριμων πολυμορφοπύρηνων
– Βαριές μικροβιακές λοιμώξεις (αποστήματα, πνευμονία)
– Μετάλλαξη στο γονίδιο της ελαστάσης (60%)
– Συνοδές εκδηλώσεις:οστεοπόρωση, λευχαιμία



ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 2

Κυκλική Ουδετεροπενία
– Κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατούν
χαρακτήρα

– Μετάλλαξη στο γονίδιο της ελαστάσης
– Κυκλική εμφάνιση ουδετεροπενίας
– Συνήθως διαρκεί 21 ημέρες

– Γλυκογονίαση τύπου Ιβ

– Σύνδρομο Schwachmann

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ

• -Ανεπάρκεια της προσκολλητικότητας των λεμφοκυττάρων
τύπου 1 (LAD 1)

– Κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα
– ∆ιαταραχή του μορίου β2 (CD18) της οικογένειας των

ιντεγκρινών
– Αφορά τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα, τα μονοπύρηνα

μακροφάγα, τα λεμφοκύτταρα και τα ΝΚ-κύτταρα
– Επηρεάζει την πρόσφυση στο ενδοθήλιο των αγγείων, τη
χημειοταξία, την ενδοκυττάρωση

– Συνοδεύεται από υποτροπιάζουσες βακτηριακές-
μυκητιακές λοιμώξεις

– Εργαστηριακά:διαταραχή χημειοταξίας, φαγοκυττάρωσης, 
κυτταροτοξικότητας, απουσία CD18



∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΠΟΚΟΚΚΙΩΣΗΣ

• Σύνδρομο Chediak-Higashi
– -Κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο
χαρακτήρα

– -Υποτροπιάζουσες βακτηριακές λοιμώξεις, 
αλφισμός, ανωμαλίες του Κ.Ν.Σ, ήπια αιμορραγική
διάθεση, αυξημένη συχνότητα καρκίνων
λεμφοδικτυωτού ιστού

– Θεωρείται αποτέλεσμα γενικότερης κυτταρικής
διαταραχής που οδηγεί σε συνένωση
κυτταροπλασματικών κοκκίων

– Επηρεάζει δυσμενώς λυσοσωμάτια, μελανινοκύτταρα, 
κύτταρα του Κ.Ν.Σ, αιμοπετάλια

– Πρόγνωση κακή

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ(1)

• Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος
– Συχνότητα 1:1.000.000 γεννήσεις
– Κληρονομείται τόσο με φυλοσύνδετο όσο και με
αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο

– Μετάλλαξη του γονιδίου του κυτοχρώματος b
– ∆ιαταραχή στο στάδιο της ενδοκυττάριας
μικροβιοκτονίας

– Μειωμένη παραγωγή του H2O2
– Μοριακή διαταραχή στο μόριο NADPH-οξειδάσης

(κυτόχρωμα b), εμποδίζει την πρόσληψη
ηλεκτρονίων από το εισπνεόμενο Ο2 και την
επακόλουθη μετατροπή σε Ο2 ή Η2Ο2



∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (2)

• Κλινική εικόνα
– Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις (δέρμα, πνεύμονες, 

γαστρεντερικό)
– Υποτροπιάζουσες λεμφαδενίτιδες
– Ηπατικά αποστήματα, Ηπατοσπληνομεγαλία
– Χρόνια διάρροια

– Κύριο σημείο η δημιουργία διαπυημένων κοκκιωμάτων σε
διάφορα όργανα

– ∆ιάγνωση με το ΝΒΤ test
– Θεραπευτικά, χορήγηση αντιβιοτικών και IFN-γ
– Πρόγνωση: με έγκαιρη διάγνωση και σωστή θεραπεία >20 

έτη

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 3

-Ανεπάρκεια της γλυκοζο-6-φωσφορικής
δευδρογονάσης (G-6-PD)

– Παρόμοια κλινική εικόνα, πρόγνωση, θεραπεία με τη
χρόνια κοκκιωματώδη νόσο

– Ανεπάρκεια μορίου G-6-PD
– Μειωμένη αναγέννηση NADPH --> ανεπαρκής παραγωγή

Ο2
- και Η2Ο

-Ανεπάρκεια μυελουπεροξειδάσης

- Η μυελοπεροξειδάση είναι ένζυμο απαραίτητο για
τη διαδικασία της φαγοκυττάρωσης

- Νόσημα που μεταδίδεται με αυτοσωμικό
υπολοιπόμενο χαρακτηρα



∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ

• -Κληρονομική ευαισθησία στη λοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο
– Αποτέλεσμα γονιδιακών μεταλλάξεων των κυτοκινών ή των

υποδοχέων τους
– Μεγάλη ετερογένεια: περιγράφονται 12 τύποι(έλλειψη IL-12, IL-

23, ανεπάρκεια υποδοχέων IL, ανεπάρκεια υποδοχέων IFN-γ)
– Τελικό αποτέλεσμα:μερική η πλήρης έλλειψη IFN-γ --> αδυναμία

έκκρισης ΤNFa-->αδυναμία εξουδετέρωσης φαγοκυτταρωμένων
μικροβίων

– ∆ιάχυτες λοιμώξεις απο μυκοβακτηρίδια, βαριές λοιμώξεις από
σαλμονέλλα και ιούς

– Εργαστηριακά: υψηλή τιμή IFN-γ με χαμηλή IL-12
– Θεραπευτική προφύλαξη: χημειοπροφύλαξη, χορήγηση IFN-γ, 

μεταμόσχευση μυελού.

Tαξινόμηση πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών:
(IUIS,Geha at al, 2007)

Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες Τ- και Β- κυττάρων
(βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια,SCID)
Αντισωματικές ανεπάρκειες (π.χ φυλοσύνδετη
αγαμμασφαιριναιμία)
Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα ΠΑΑ (σύνδρομο
Wiskott-Aldrich, Αταξία-Τηλαγγειακτασία και
σύνδρομο DiGeorge)
Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας/δυσρύθμισης
Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων
Ελλείμματα της φυσικής-έμφυτης ανοσίας
Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές
(π.χ Οικογενής μεσογειακός πυρετός)
Ανεπάρκειες συμπληρώματος
(π.χ κληρονομικό αγγειοοίδημα)



ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

• Συμπλήρωμα:ομάδα πρωτεινών του πλάσματος που
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μη ειδική άμυνα του
οργανισμού και στη φλεγμονή
– 40 πρωτεΐνες, χωρισμένες σε 9 κλάσματα (C1-C9)

– Oι διαταραχές παραγόντων του συμπληρώματος
συνδέονται με ισχυρή προδιάθεση για ρευματικά
νοσήματα-λοιμώξεις από ναισσέριες

– Ιδιαίτερα σπάνιες (1% των αναφερόμενων ΠΑΑ)
– Η ανίχνευση των ανεπαρκειών του συμπληρώματος

φαίνεται με τη μέτρηση της ολικής αιμολυτικής του δράσης
(<5% σε κάθε μεμονωμένη ανεπάρκεια). Η μέτρηση της
ολικής δραστικότητας της εναλλακτικής οδού γίνεται με
μέτρηση του AH50

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (2)

• Ανεπάρκεια κλασμάτων C1q, C1r, C1s
– Ενεργότητα ενζύμου 1%-ενεργότητα ολικού συμπληρώματος 5%
– Κύρια κλινική εκδήλωση:Συστηματικός Ερυθυματώδης Λύκος

(βαριάς μορφής με νευρολογική και νεφρική συμμετοχή)

• Ανεπάρκεια C2
– ΣΕΛ (40%)
– Υποτροπιάζουσες βακτηριακές λοιμώξεις (50%)

• Ανεπάρκεια C3
– Υποτροπιάζουσες βακτηριακές λοιμώξεις
– Βαριές λοιμώξεις (μηνιγγίτιδα, οστεομυελίτιδα, 

σηψαιμία,πνευμονία)
– Nεφρική νόσος, αγγεϊίτιδα (25% των ασθενών)



ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (3)

• Ανεπάρκεια C4
– Προδιάθεση για ΣΕΛ (με φαινόμενο Raynaud,ανάπτυξη

ελκών,σπειραματονεφρίτιδας,  συχνών λοιμώξεων)
– Μεγάλη θνητότητα

• Ανεπάρκεια C5, C7, C8, C9
– Αυξημένη ευαισθησία σε βαριές, υποτροπιάζουσες

λοιμώξεις απο ναισσέριες

• Ανεπάρκεια C6
-Πλήρης έλλειψη αντιμικροβιακής δράσης του
συμπληρώματος
-Βαριές συστηματικές λοιμώξεις

KΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΟΙ∆ΗΜΑ
• Σπάνια διαταραχή
• Κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατούν χαρακτήρα
• Οφείλεται σε ανεπάρκεια του αναστολέα της C1

εστεράσης(85% δεν ανιχνεύεται καθόλου πρωτεΐνη, 15% μη
λειτουργική)

• Υποτροπιάζοντα επεισόδια αγγειοοιδήματος (χωρίς κνίδωση)
• Κλινική εικόνα: 

– Οίδημα άνω και κάτω άκρων, βλεφάρων, χειλέων, ώτων, 
γενετικών περιοχών

– Οίδημα αεροφόρων οδών (μύτη, γλώσσα, λάρρυγας)
– Γαστρεντερικές διαταραχές
– Ερεθισμός πρωκτικού δακτυλίου με ένα κυκλικό

πομφώδες περίγραμμα



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

• Θεραπεία-πρόληψη υποκείμενων λοιμώξεων

• Ενίσχυση του ανοσιακού συστήματος

• Αποκατάσταση της υποκείμενης αιτίας του
ανοσιακού προβλήματος

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ-ΠΡΟΛΗΨΗ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
• Αντιμετώπιση των λοιμώξεων

– χορήγηση ευρέως φάσματος αντιβιοτικών, αντϊικών και
αντιμυκητιασικών φαρμάκων (κατά περίπτωση)

– Χορήγηση κοινής ή ειδικής γ-σφαιρίνης (IVIG)

• -Προφύλαξη από λοιμώξεις
– Λήψη προφυλακτικής αντιβίωσης σε μικρές δόσεις για

μεγάλα χρονικά διαστήματα
– Τήρηση κανόνων υγιεινής
– Αποφυγή κλειστών χώρων κατά τη διάρκεια επιδημιών
– Ενεργητική ανοσοποίηση εν μέρη μόνο επιτυχής και

ασφαλής



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΣΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Χορήγηση κοινής γ-σφαιρίνης
(ανοσοανεπάρκειες Β-λεμφοκυττάρων)
– Ενδοφλέβια στο νοσοκομείο κάθε 3-4 εβδομάδες
– Υποδόρια 1 φορά την εβδομάδα

• Σκεύασμα σχεδόν εξ ολοκλήρου από IgG
αντισώματα

• Ενισχυτική προφυλακτική θεραπεία ανοσιακού
συστήματος

• Προφύλαξη από σοβαρές λοιμώξεις του
κατώτερου αναπνευστικού

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2

• Χορηγηση Ιντερφερονης-γ (IFN-γ)
– -Υποδορια,  3 δοσεις/εβδομαδα

• -Αντιμετωπιση ιογενων λοιμωξεων
• -Ενεργοποιει τη φαγοκυτταρωση(σε
υποστρωμα ελλειματικης φαγοκυτταρικης
λειτουργιας)

• Χορηγηση αυξητικων παραγοντων G-CSF, 
GM-CSF
– -Ωριμανση των αωρων κοκκιοκυτταρων του
μυελου των οστων -->ενεργοποιηση και συμμετοχη
στηνν καταστροφη λοιμογονων παραγοντων.



ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ

• Μέχρι την ανέπτυξη της γονιδιακής θεραπείας η μοναδική
θεραπευτική παρέμβαση αποκατάστασης της υποκείμενης αιτίας
του ανοσιακού προβλήματος

• Σήμερα, συνίσταται σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων είτε από το μυελό των οστών είτε από τον ομφάλιο λώρο

• Τα μεταμοσχευθέντα κύτταρα εισάγονται στο λήπτη και παράγουν
πλέον φυσιολογικές κυτταρικές σειρές του ανοσιακού συστήματος

• Μειονεκτήματα: ∆υσκολία στην εύρεση απόλυτα συμβατού ως προς
το HLA δότη (25% πιθανότητα ύπαρξης)

• 20% των μεταμοσχεύσεων με συμβατό δότη ανεπιτυχείς

ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• -Μέθοδος αντικατάστασης των ελαττωματικών ή
ελλειπόντων γονιδίων

• -Άμεση γενετική παρέμβαση με την εισαγωγή ενός
φυσιολογικού αντίγραφου του μεταλλαγμένου
γονιδίου και αντικατάσταση του ελλατωματικού-
απολεσθέντος

• -Το νεο-εισαγόμενο γονίδιο πυροδοτεί την
παραγωγή φυσιολογικών ενζύμων και πρωτεϊνών
για την ορθή λειτουργία του ανοσιακού συστήματος

• -Θεωρείται ότι με την επιτυχή γονιδιακή θεραπεία
θα έχουμε οριστική ίαση των Πρωτοπαθών
Ανοσοανεπαρκειών



ευχαριστούμε


