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ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

!!!

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

τα μέρη κάθε οργανισμού, 
-όργανα, ιστοί, κύτταρα, επί μέρους οργανίδια-, 

έχουν καταμερίσει ανάμεσά τους 
τις αναγκαίες λειτουργίες για την ύπαρξη της ζωής και 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ένα σύνθετο, 
αλλά αυστηρά καθορισμένο τρόπο. 

(από J Klein, 1982)



Αδρό σχήμα της απάντησης του ανοσιακού συστήματος

Κανάριου Μ, 2005



NOBEL 2011
The prize was divided equally, with 

one half jointly to: 
BRUCE A. BEUTLER &

JULES A. HOFFMANN for their 
discoveries concerning the activation 

of innate immunity 
and the other half to: 

RALPH M. STEINMAN for his 
discovery of the dendritic cell and its 

role in adaptive immunity. 

http://almaz.com/nobel/medicine/2011a.html
http://almaz.com/nobel/medicine/2011b.html
http://almaz.com/nobel/medicine/2011c.html


ανοσιακό σύστημα: 
σύνολο ανοσοϊκανών κυττάρων & ουσιών/μεσολαβητών που 

συνυπάρχουν σε σύνθετα δίκτυα με 
εξαιρετική - λεπτή ισορροπία

... μωσαϊκό ... 

από Immunology Today, 1989



βλάβη σε

καθοριστικά στάδια

της διαφοροποίησης-ωρίμανσης-επικοινωνίας  

του κυττάρου ή της ανοσοαπάντησης 

ή απουσία κυττάρων ή ουσιών 

οδηγεί σε νόσο 

Πρωτοπαθής Ανοσοανεπάρκεια 

ΠΑΑ: “in vivo” πειράματα της φύσης

οδηγούν 

στην κατανόηση ανοσοπαθογενετικών μηχανισμών νοσημάτων 
στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού θεραπευτικών εργαλείων



??? 

Πρωτοπαθής Ανοσοανεπάρκεια
(ΠΑΑ)

• ομάδα σπάνιων νοσημάτων, στα οποία πάσχει το
ανοσοποιητικό σύστημα

(το 2013 ήταν ταυτοποιημένα 350 περίπου*)

• οφείλονται σε γενετική, ενδογενή διαταραχή που
συνεπάγεται απουσία ή δυσλειτουργία μιας ή
περισσοτέρων ανοσιακών παραμέτρων

• η συνηθέστερη κλινική εκδήλωση είναι οι λοιμώξεις,
στις οποίες υπάρχει αυξημένη ευαισθησία και
επιρρέπεια

Εκτίμηση: 
σε παγκόσμιο επίπεδο,

πάσχουν 6.000.000 άνθρωποι 
μόλις 60.000 είναι διαγνωσμένοι 

(από A.A. Bousfiha, 2013)



Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
(ταξινόμηση κατά WHO < 2005)

• Τ-κυτ. ανεπάρκειες - Συνδυασμένες ανεπάρκειες (Τ- και Β- κυτ) 

• Αντισωματικές ανεπάρκειες (πρωταρχικώς) 

• Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα ΠΑΑ

• Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων

• Ανεπάρκειες πρωτεϊνών συμπληρώματος 

• Αλλες Ανοσοανεπάρκειες …



Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
(ταξινόμηση IUIS 2017, Picard et al, 2018) 

• Ανοσοανεπάρκειες επηρεάζουσες την κυτταρική & χυμική ανοσία (4 9 ) 

(Τ- και Β-λεμφοκύτταρα) (ΒΣΑΑ/SCID)

• Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα ΠΑΑ (6 7 ) 

(Συνδυασμένες Αν/Αν με συνυπάρχοντα συνδρομικά χαρακτηριστικά)

• Αντισωματικές ανεπάρκειες (πρωταρχικώς) (4 0 )

• Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας/δυσρυθμίας (4 0 )

• Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων (4 0 )

(ως προς τον αριθμό, ή/και τη λειτουργία)

• Ελλείμματα της φυσικής/έμφυτης ανοσίας (5 2 )

• Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές (3 7 )

• Ανεπάρκειες συμπληρώματος (3 0 )

• «Φαινότυποι» Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών (1 2 )

• ... Αδιευκρίνιστες/Αταυτοποίητες Ανοσοανεπάρκειες

από: International Union of Immunological Societies: 2017 Primary Immunodeficiency Diseases Committee 
Report on Inborn Errors of Immunity, Picard et al, J Clin Immunology, 2018; 38(1): 96–128



Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ)

Κλινική προβολή 

• Ιδιαιτερότητες στην παιδική ηλικία 

• Οι σοβαρότερες προβάλουν στην βρεφική ηλικία 

• Εντοπίζονται σε διάφορα συστήματα, αλλά

συχνότερα στο αναπνευστικό και στο δέρμα 

• Οι λοιμώξεις είναι συχνές ή αραιές, αλλά ασυνήθιστα βαριές ή 
με βαριές επιπλοκές

• Έχουν παρατεταμένη πορεία 

• Έχουν «πτωχή» απάντηση στην θεραπεία 

• Οι βαρύτερες έχουν μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης, χαμηλές Ε.Θ. 

 Συσχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα & θνητότητα 

Οι κλινικές εκδηλώσεις και οι επιπλοκές σε ΠΑΑ 
εξαρτώνται από το είδος της ανεπάρκειας - υπο/δυσλειτουργίας 

και εμφανίζονται με ποικίλη μορφή και μεγάλο εύρος 



10 ύποπτα/ανησυχητικά συμπτώματα

- για ΠΑΙΔΙΑ (τροποποιημένο από www.info4pi.org)

• >4 ωτίτιδες μέσα σε 1 χρόνο
• >2 σοβαρές ιγμορίτιδες μέσα σε 1 χρόνο
• >2 μήνες αντιβιοτική αγωγή χωρίς αναμενόμενο αποτέλεσμα
• >2 πνευμονίες μέσα σε 1 χρόνο
• >2 λοιμώξεις οργάνων ή σηψαιμία
• Ανεπαρκής πρόσληψη βάρους ή σωματική ανάπτυξη
• Υποτροπιάζοντα αποστήματα δέρματος, μυών, σπλάγχνων
• Επίμονες στοματίτιδες ή δερματικές λοιμώξεις
• Ανάγκη ενδοφλέβιας αγωγής για αντιμετώπιση λοιμώξεων
• Οικογενειακό ιστορικό ΠΑΑ



10 ύποπτα/ανησυχητικά συμπτώματα

- για ΕΝΗΛΙΚΕΣ (τροποποιημένο από www.info4pi.org)

• >2 ωτίτιδες μέσα σε 1 χρόνο
• >2 σοβαρές ιγμορίτιδες μέσα σε 1 χρόνο (όχι αλλεργία)
• >1 πνευμονία μέσα σε 1 χρόνο
• Χρόνια διάρροια με απώλεια βάρους
• Υποτροπιάζουσες ιογενείς λοιμώξεις 

(κρυολόγημα, έρπης, μυρμηκίες, κονδυλώματα)
• Ανάγκη ενδοφλέβιας αγωγής για αντιμετώπιση λοιμώξεων
• Υποτροπιάζοντα αποστήματα δέρματος, μυών, σπλάγχνων
• Επίμονες στοματίτιδες ή δερματικές λοιμώξεις
• Λοίμωξη από άτυπα μυκοβακτηρίδια
• Οικογενειακό ιστορικό ΠΑΑ



ΠΑΑ: κλινικές εκδηλώσεις 
διαφορετικοί φαινότυποι 

ή συνδυασμός αυτών των φαινοτύπων 

• Λοιμώξεις 
• Αλλεργικές εκδηλώσεις 
• Αυτοάνοσα νοσήματα 

• Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα 
• Κακοήθεια (Λεμφοϋπερπλασίες) 

o Εκδηλώσεις από το αναπνευστικό 
o Εκδηλώσεις από το αιμοποιητικό 
o Εκδηλώσεις από το πεπτικό 

Παρακολούθηση από τις αντίστοιχες ειδικότητες 
στενή συνεργασία κλινικής-εργαστηρίου 

παιδιάτρων, παθολόγων, ιατρών με συναφείς ειδικότητες 



Primary Immunodeficiency Diseases - Inborn Errors of Immunity, IUIS, 

C. Picard et al, IUIS, 2017



Οι ΠΑΑ είναι συχνές, αλλά υποδιαγιγνώσκονται

• η ακριβής και έγκαιρη διάγνωσή τους δεν    
επιτυγχάνεται, αφού δεν τις σκεφτόμαστε 

• συχνά θεραπεύονται λοιμώξεις χωρίς να 
εξετάζεται και αναζητείται τυχόν υπόστρωμα 

• η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη

μπορούν να πάσχουν 
βρέφη, νήπια, παιδιά, ενήλικες 

στην Ευρώπη χιλιάδες άνθρωποι με ΠΑΑ 
νοσηλεύονται για λοιμώξεις, 

αντί για την υποκείμενη ανοσοανεπάρκειά τους 



“Έλεγξε - Διάγνωσε - Θεράπευσε”

τονίζεται η ανάγκη αύξησης της έρευνας

στο πεδίο των Σπανίων Παθήσεων

η έρευνα οδηγεί στην:

o κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών

o αιτιολογική / ακριβή διάγνωση 

o ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών / ακριβείας



ΣΗΜΕΡΑ:     

οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
κατατάσσονται σε 9 ομάδες

1. Ανοσοανεπάρκειες επηρεάζουσες την κυτταρική & χυμική ανοσία

(Τ- και Β-λεμφοκύτταρα)

2.   Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα 

(Συνδυασμένες Αν/Αν με συνυπάρχοντα συνδρομικά χαρακτηριστικά)

3. Αντισωματικές ανεπάρκειες (πρωταρχικώς)

4. Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας / δυσρυθμίας

5. Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων

(αριθμός ή/και λειτουργία)

6. Ελλείμματα της φυσικής/έμφυτης ανοσίας

7. Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές

8. Ανεπάρκειες συμπληρώματος 

9.  Φαινότυποι / Αντίγραφα ΠΑΑ

(ταξινόμηση IUIS 2017, Picard et al, 2018) 



Ασθενής♀Β

Αιτία εισόδου

 Νεογνό, θήλυ, ηλικίας 27 ημερών

 Βρογχιολίτιδα

 Συρίγγιο μεταξύ ΑΡ στεφανιαίας και ΔΕ κόλπου

Ατομικό αναμνηστικό

 Μοναδικό παιδί οικογένειας Ρομά, γονείς έφηβοι - φαινοτυπικά υγιείς. 

• Φυσιολογικός τοκετός τελειόμηνης κύησης, ομαλή προγεννητική 
περίοδος 

• Φυσιολογικό νεογνό με σωματομετρικά χαρακτηριστικά ≤50η ΕΘ  

• Αντικειμενική εξέταση εισόδου

 Καλή γενική κατάσταση, ζωηρό, απύρετο νεογνό (≈ 50η ΕΘ)

 Σωματομετρικά χαρακτηριστικά: Αναπνευστικό: τρίζοντες άμφω,
παράταση εκπνοής, SpO₂ : 96 %

 Κυκλοφορικό: S₁-S₂ ευκρινείς-ρυθμικοί, φύσημα 2/6, σφύξεις 163/min

 Ψηλαφητό ήπαρ ≈2cm, αψηλάφητος σπλήνας

 Δέρμα: παράτριμμα περιγεννητικής χώρας

 Νεογνικά αντανακλαστικά εκλύοντο ομότιμα άμφω,

 πρόσθια πηγή ανοιχτή & επίπεδη



Ασθενής ♀Β

Εργαστηριακά ευρήματα (αρχικά)

 Γενική αίματος

Hb 13,2 gr/dl, Ht 39,2%, WBC 14400/μl (Π 66 %, Λ 19 %, Μ 4,6 %),

PLT 523.000/μl

 Βιοχημικός έλεγχος

Glu 119 mg/dl , Ur 15 mg/dl, Cr 0,43 mg/dl, SGOT 31 U/L, SGPT 14 U/L,

Na 135 mEq/L, K 5,1 mEq/L, Cl 102 mEq/L, ολ. πρωτεΐνη 5,7 gr/dl

 Ro θώρακος : προσβολή διαμέσου ιστού, ήπιος υπεραερισμός άμφω

 Αg γρίππης : αρνητικό, Ag RSV : θετικό, PCR κοκκύτη : θετική



Ασθενής ♀Β

Αγωγή - Πορεία νόσου

 Αρχικά

 Εισπνεόμενη αδρεναλίνη και ενδοφλέβια ενυδάτωση

 Δεν παρουσίαζε επιπρόσθετες ανάγκες σε Ο₂

 Παροξυσμικός βήχας σε ώσεις + ιστορικό μητέρας → αντιμετώπιση ως

κοκκύτη (αναμένοντας το αποτέλεσμα της PCR)

 Προστέθηκε Εμπύρετο → χορήγηση κεφοταξίμης iv (εν αναμονή των

κ/ών)

 Δείκτες λοίμωξης χαμηλοί → CRP : 9,20 mg/l, ενώ

 WBC 21.440/μl {Π: 90,9 %, Λ: 3,6 % (ΑΑ: 770), Μ: 4,6 %}

 κ/α αίματος και κ/α ούρων → αρνητικές

 Παροδική βελτίωση

 Επιδεινούμενη κλινική εικόνα

 Πρόσθετα ευρήματα στις α/ες θώρακος → προγραμματισμός CT θώρακα



Ασθενής ♀Β



Ασθενής ♀Β

• Εμμένουσα λοίμωξη αναπνευστικού

• Επιδεινούμενη πορεία → σίτιση με ρινογαστρικό

• εργαστηριακός έλεγχος … Τρανσαμινασαιμία, Υπαλβουμιναιμία, λεμφοκυτ.: <3000/μL

και
 Ανοσοσφαιρίνες :

1. IgG 277 mg/dl (Φ.Τ 224-1072 mg/dl)

2. IgA 7 mg/dl (Φ.Τ 6-81 mg/dl)

3. ΙgM 19 mg/dl (Φ.Τ 31-135 mg/dl)

Ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος :

1.Σοβαρή λεμφοπενία : 644/μL

2.Μη ανιχνεύσιμος πληθυσμός Τ–λεμφοκυττάρων

3.Χαμηλός απόλυτος αριθμός Β-λεμφοκυττάρων (372/μL)

4.Φυσιολογικός απόλυτος αριθμός ΝΚ-λεμφοκυττάρων (294/μL)

U/S τραχήλου: στο ανώτερο μεσοθωράκιο ιστός με χαρακτηριστικά θύμου αδένα

 Εικόνα συμβατή με βαριά Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια

(T- & B+ λεμφοκύτταρα – SCID-AR)

… Αίτηση για μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων



Ασθενής ♀Β

Θεραπεία (26ο 24ωρο)

Ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη (400mg/kg)

Τροποποίηση ενδοφλέβιας αγωγής → πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη &
κοτριμοξαζόλη (δόση προφύλαξης)

Εισαγωγή στη ΜΕΘ (26ο 24ωρο)

Διασωλήνωση και μηχανικός αερισμός → σταδιακά επιδεινούμενη

αναπνευστική λειτουργία → αναπνευστική ανεπάρκεια

PCR αίματος και BAL για αδενοϊούς, ερπητοϊούς I,II,6,7, ασπέργιλλο και

Pn. Carinni : αρνητική

PCR αίματος και BAL για Candida albicans : θετική

Κ/α βρογχικού : Ps. Aeruginosa

Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη , κοτριμοξαζόλη & αμφοτερικίνη Β

Τελικά αιμοδυναμική αστάθεια

→ θάνατος στο 9ο 24ωρο νοσηλείας
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Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες (T & B κύτταρα) [ΒΣΑΑ/SCID]



Χαρακτηριστικά λοιμώξεων που εκδηλώνονται σε 
ασθενείς με ΒΣΑΑ/SCID

έχουν την τάση να γενικεύονται

έχουν πολύ βαριά πρόγνωση

οφείλονται σε ενδοκυττάρια παθογόνα
(ιοί, μύκητες, μυκοβακτηρίδια, βρουκέλες, πρωτόζωα)

συχνά οφείλονται σε

ασυνήθεις μικροοργανισμούς



ΒΣΑΑ-SCID

Βαρύτατη ανοσοανεπάρκεια

επείγουσα παιδιατρική κατάσταση

άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση

(μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων)



Κορίτσι ηλικίας 14 ετών 
με αυτοάνοσες εκδηλώσεις 

παραπέμφθηκε λόγω υπογαμμασφαιριναιμίας
που διαπιστώθηκε σε Περιφερικό Νοσοκομείο 

Αλωπεκία, λευκοπενία και υποθυρεοειδισμός 

από 4ετίας 

νοσηλεία για πνευμονία σε ηλικία 6 ετών

συχνές ωτίτιδες στην παιδική ηλικία



Διαφοροδιαγνωστικές σκέψεις ...

πιθανή
Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια 

(CVID)
?

CID

έναρξης γ-σφαιρίνης
θεραπεία υποκατάστασης



Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια !!!

Μεταλλαγή στο γονίδιο RAG1

(Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Boston)

Βαριά(?) Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια
(SCID   CID)

Γονιδιακός έλεγχος

Μεταμόσχευση
(HSCT)



συνύπαρξη Αυτοάνοσων εκδηλώσεων 
ιδιαιτέρως κυτταροπενιών

from L Hammastrom, 2006



ΣΗΜΕΡΑ:     

οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
κατατάσσονται σε 9 ομάδες

1. Ανοσοανεπάρκειες επηρεάζουσες την κυτταρική & χυμική ανοσία 
(Τ- και Β-λεμφοκύτταρα)

2. Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα 

(Συνδυασμένες Αν/Αν με συνυπάρχοντα συνδρομικά χαρακτηριστικά)

3. Αντισωματικές ανεπάρκειες (πρωταρχικώς)

4. Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας / δυσρυθμίας

5. Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων

(αριθμός ή/και λειτουργία)

6. Ελλείμματα της φυσικής/έμφυτης ανοσίας

7. Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές

8. Ανεπάρκειες συμπληρώματος 

9. Φαινότυποι / Αντίγραφα ΠΑΑ

(ταξινόμηση IUIS 2017, Picard et al, 2018) 



Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες με 
συνυπάρχοντα συνδρομικά χαρακτηριστικά

Επιλεκτικά: 

Συγγενής Θρομβοπενία:

Wiskott-Aldrich Σύνδρομο 

Σύνδρομα ελλείμματος επιδιόρθωσης του DNA:

Αταξία-Τηλεαγγειεκτασία

Ελλείμματα θύμου αδένα: 

DiGeorge Σύνδρομο 

Υπερ-IgE Σύνδρομα (Job’s Σύνδρομο)



ΣΗΜΕΡΑ:     

οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
κατατάσσονται σε 9 ομάδες

1. Ανοσοανεπάρκειες επηρεάζουσες την κυτταρική & χυμική ανοσία                   
(Τ- και Β-λεμφοκύτταρα)

2. Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα  

(Συνδυασμένες Αν/Αν με συνυπάρχοντα συνδρομικά χαρακτηριστικά)

3. Αντισωματικές ανεπάρκειες (πρωταρχικώς)

4. Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας / δυσρυθμίας

5. Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων

(αριθμός ή/και λειτουργία)

6. Ελλείμματα της φυσικής/έμφυτης ανοσίας

7. Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές

8. Ανεπάρκειες συμπληρώματος 

9.  Φαινότυποι / Αντίγραφα ΠΑΑ

(ταξινόμηση IUIS 2017, Picard et al, 2018) 



Αιτίες/Σημεία Αντισωματικής Ανεπάρκειας
(Fischer A, Nature Immunology 2004, 5:23-30)

Α/Υπο-γ σφαιριναιμία



Αγαμμασφαιριναιμία Bruton
η πρώτη δημοσιευμένη ανοσοανεπάρκεια  

Ogden Bruton
published the first case of Antibody 

deficiency in 1952

BRUTON OC
Agammaglobulinemia

Pediatrics. 1952 Jun;9(6):722-8.

BRUTON OC, APT L, GILTIN D, JANEWAY CA
Absence of serum gamma globulins

AMA Am J Dis Child. 1952 Nov;84(5):632-6



Κλινική εικόνα
• Αγόρια (XLA)
• Βρεφική, πρώτη νηπιακή ηλικία
• Υποτροπιάζουσες μικροβιακές λοιμώξεις 

(συνήθως από εξωκυττάρια παθογόνα - κόκκους)

Κύρια ευρήματα
o Επίπεδα ανοσοσφαιρινών 
o Κυκλοφορούντα Β λεμφοκύτ. 
o Κυκλοφορούντα Τ λεμφοκύτ.  Φ

Α/Υπο-γ σφαιριναιμία
αντιπροσωπευτική:

η Φυλοσύνδετη-α-γ-σφαιριναιμία (N. Bruton, Btk)



μικροβιακές λοιμώξεις 

μετά την ηλικία των 6 μηνών 

πιθανή διάγνωση α-γ-σφαιριναιμία

θεραπεία υποκατάστασης

(γ-σφαιρίνη/IVIG/SCIG)



Ασθενής Α.Γ.

• Αγόρι 17 ετών παραπέμπεται από  Αλλεργιολογικό Τμήμα 
Νοσοκομείου ενηλίκων, όπου παρακολουθείται  λόγω άσθματος  / 
ρινίτιδας (θετική ειδ IgE (sIgE/RAST) σε αλτερνάρια / m6)

και , 

προ έναρξης ανοσοθεραπείας, έγινε έλεγχος : 

⇨ χαμηλές τιμές ανοσοσφαιρινών

Ιστορικό: 1ο παιδί της οικογένειας 

Κληρονομικό ιστορικό: ελεύθερο 

Ατομικό ιστορικό: νοσηλεία σε ηλικία 6.5 ετών λόγω ΙΘΠ



Ασθενής Α.Γ.
Ανοσολογικός έλεγχος

• Ανοσοσφαιρίνες:

IgG: 529 mg/dl (φτ:955-1995)

IgΑ: 6 mg/dl (φτ: 85-214)

IgM: 28 mg/dl (φτ: 65-372)

• Αντισωματική απάντηση :

Abs Pn: < 3.3 iu/ml (προηγήθηκε εμβολιασμός με Pneumo-23)

( φτ > 60 μετά από εμβολιασμό με 23 δύναμο εμβόλιο)

• Ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος:

Μη ανιχνεύσιμος πληθυσμός Β- λεμφοκυττάρων

• Ενδοκυττάρια έκφραση τυροσινικής κινάσης του Bruton (Btk):

μη ανιχνεύσιμη Btk

⇨ επιβεβαιώθηκε: φυλοσύνδετη α-γ-σαιριναιμία, Ν. Bruton



ΣΗΜΕΡΑ:     

οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
κατατάσσονται σε 9 ομάδες

1. Ανοσοανεπάρκειες επηρεάζουσες την κυτταρική & χυμική ανοσία  (Τ- και 
Β-λεμφοκύτταρα)

2. Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα  

(Συνδυασμένες Αν/Αν με συνυπάρχοντα συνδρομικά χαρακτηριστικά)

3. Αντισωματικές ανεπάρκειες (πρωταρχικώς)

4. Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας / δυσρυθμίας

5. Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων

(αριθμός ή/και λειτουργία)

6. Ελλείμματα της φυσικής/έμφυτης ανοσίας

7. Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές

8. Ανεπάρκειες συμπληρώματος 

9.  Φαινότυποι / Αντίγραφα ΠΑΑ

(ταξινόμηση IUIS 2017, Picard et al, 2018) 



Εισήχθη με πιθανή διάγνωση 
λέμφωμα / κακοήθεια 

Ασθενής Α.Κ. … GOF – IgE

Κορίτσι 4 ετών με:

o Σωματομετρικά <3ης Ε.Θ.

o Παρατεινόμενο εμπύρετο

o Αναιμία 

o Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια – ηπατοσληνομεγαλία

o Εμμένουσα διάμεση πνευμονίτιδα

o ασκίτη (με φυσιολογική ηπατική & νεφρική λειτουργία)

o Οπτική νευρίτιδα 

o Οίδημα προσώπου και άκρων

o Αυξημένοι δείκτες οξείας φλεγμονής (CRP: 258 mg/L, ΤΚΕ: 100mmHg)



Ασθενής Α.Κ.

Ατομικό ιστορικό

o Αδυναμία πρόσληψης βάρους από τον πρώτο χρόνο ζωής
(Β.Σ. & Υψ.: 3η ΕΘ) 

o Καθυστερημένη έναρξη βάδισης (18 μην.)

o Διάγνωση λεϊσμανίασης 3μηνο πριν την εισαγωγή της                
(+ve PCR, χωρίς παράσιτα στο μυελό) 

Οικογενειακό ιστορικό

o 1ο παιδί μη συγγενών γονέων 

o Θάνατος μητρικής θείας από περιτονίτιδα αγνώστου αιτιολογίας 
στην παιδική ηλικία



Ασθενής Α.Κ.

Πιθανή διάγνωση ??? 

1. Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια

2. Ανεπάρκεια/Διαταραχή ανοσορρύθμισης

3. Ανεπάρκεια έμφυτης ανοσίας 

4. Αυτοάνοσο λεμφοϋπερπλαστικό Σύνδρομο

5. ??? …

Εργαστηριακός έλεγχος ???
1. Βασικός εργαστηριακός έλεγχος 
2. Επίπεδα ανοσοσφαιρινών – αντισωματική απάντηση
3. Ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων
4. Διπλά αρνητικά Τ- λεμφοκύτ. (CD3+TCRCαβ+D4-CD8-) 
5. Αυτοαντισώματα
6. Κυτταροκίνες (στον ορό και σε εναιώρημα μετά από διέγερση) 

7. ???...
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Ασθενής Α.Κ.

Eργαστηριακή διερεύνηση

• σταθερά αυξημένοι δείκτες φλεγμονής 

• Αξιοσημείωτο εύρημα η παθολογική λειτουργία των 
μονοπατιών IFN-γ/IL-12

o PCR για TΒ: +κό αποτέλεσμα σε γαστρικό & ασκιτικό υγρό

Αξιοσημείωτο: απουσία βακίλων στη βιοψία και τις καλ/ες

o Mantoux: αρνητική 

o CT θώρακος: διόγκωση λεμφαδένων μεσοθωρακίου



Ασθενής Α.Κ.
CT θώρακος (8ο μήνα νοσηλείας)



Ασθενής Α.Κ.

Θεραπευτικές σκέψεις 
…

Θεραπευτικοί χειρισμοί 
…

Πα ρά λ λη λα

Γονιδιακός έλεγχος 
Whole Exome Sequencing: μεταλλαγή στο STAT3 - GOF

Θεραπεία: Ανοσοπαρέμβαση: 
αναστολέας της IL-6 R (tocilizumab) … & αναστολέας JAK

(καλή ανταπόκριση)

Συστηματική παρακολούθηση !!! … ΜΑΑΚ!



Διαταραχές συνδεόμενες με μεταλλαγές των JAKs & STATs

από J. J. O’Shea, S. M. Holland, M.D., and L. M. Staudt, et al,2013



Ασθενής Κ.Φρ.

2000 (ηλικία: 6ετ)

Αδιευκρίνιστη Ανοσοανεπάρκεια? 

Ανεπάρκεια Τ κυττάρων? Ανεπάρκεια APC?

…

CID ? / CVID ? 

Διαταραχή ανοσορρύθμισης ?

2012 (18ετ)

CTLA-4 ανεπάρκεια



Αδιευκρίνιστη Αν/αν? CID? CVID??? 
CTLA4 Ανεπάρκεια

από Ford et al, 2014

Συνδιεγερτικά μόρια και μονοπάτια που μπορεί να 
τροποποιούν τις απαντήσεις μνήμης των Τ κυττάρων 







ΣΗΜΕΡΑ:     

οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
κατατάσσονται σε 9 ομάδες  (IUIS 2015)

1. Ανοσοανεπάρκειες επηρεάζουσες την κυτταρική & χυμική ανοσία (Τ- και 
Β-λεμφοκύτταρα)

2. Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα  

(Συνδυασμένες Αν/Αν με συνυπάρχοντα συνδρομικά χαρακτηριστικά)

3. Αντισωματικές ανεπάρκειες (πρωταρχικώς)

4. Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας / δυσρυθμίας

5. Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων

(αριθμός ή/και λειτουργία)

6. Ελλείμματα της φυσικής/έμφυτης ανοσίας

7. Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές

8. Ανεπάρκειες συμπληρώματος 

9.  Φαινότυποι / Αντίγραφα ΠΑΑ

(ταξινόμηση IUIS 2017, Picard et al, 2018) 
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Ελλείμμα στην οξειδωτική ικανότητα –
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ανεπάρκεια της NADPH οξειδάσης
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από R. Seger, 2010



Ασθενής Χ.Λ.

• Αγόρι 2.5 ετών διεκομίσθη από Περιφερειακό Νοσοκομείο λόγω 
πνευμονίας ΔΕ άνω λοβού και εμπυρέτου υπό αντιμικροβιακή 
αγωγή

Περιγεννητικό ιστορικό: I τόκος, ΚΤ, ΔΚ: 39εβδ

Kληρονομικό ιστορικό: 

Πατρικός θείος: Χρόνια Κοκκιωματώδης Νόσος

Ατομικό ιστορικό: 

Νοσηλεία σε ηλικία 8 μηνών λόγω γαστρεντερίτιδας



Ασθενής Χ.Λ.
Εργαστηριακός έλεγχος

Γενική αίματος:

WBC: 32.100 (ΠΟΛ:71%, ΛΕΜΦ:20%, ΜΟΝ:8%)

ΤΚΕ: 90 mm, CRP: 93 mg/dl

Abs έναντι:

ιών, Toxoplasma, mycoplasma, Ricketssia, Brucella, chlamydia: -ve

Widal: (+) Wright: (-), ASTO: 48 U/ml

Καρδιολογική εκτίμηση: κφ

U/S κοιλίας: σπληνομεγαλία & μεσεντέριοι λεμφαδένες

Βρογχοσκόπηση 1η:  

BAL: αρνητικό για: άτυπα, αναερόβια μικρόβια, μύκητες

Έλεγχος για νεοπλασματική νόσο: αρνητικός

Βρογχοσκόπηση 2η: 

Abs έναντι ασπεργίλλου: (+) (IgM & IgA)

CT θώρακος: …



Ασθενής Χ.Λ.

CT θώρακος: 

πυκνοατελεκτασία ΔΕ 
πνευμονικού λοβού με 
περιοχές νέκρωσης 
πνευμονικού παρεγχύματος, 

κοιλοτική εξεργασία στο 
παρέγχυμα (αρ) άνω λοβού, 

πνευμονικά διηθήματα, 

λεμφαδενοπάθεια
μεσοθωρακίου



Ασθενής Χ.Λ.
Ανοσολογικός έλεγχος

• Ανοσοφαινότυπος περιφερικών λεμφοκυττάρων:

φυσιολογικά Β, Τ  λεμφοκύτταρα, 

αυξημένα διεγερμένα Τ-λεμφοκύτταρα, 

• DHR: μειωμένη οξειδωτική 

ικανότητα ουδετεροφίλων Χρόνια Κοκκιωματώδης νόσος

.

Γονιδιακός έλεγχος:  
ομόζυγη μετάλλαξη NCF2 

(p67-phox πρωτεΐνη)

Διάγνωση:  
ΧΚΝ (ΑυΣωμ μορφή)



Ασθενής Χ.Λ.
Αντιμετώπιση

Προφύλαξη

• Χημειοπροφύλαξη (Co-trimoxazole)

• Προφύλαξη έναντι μυκήτων (ιντρακοναζολη / Sporanox)

• INF-γ (Immukin) (ενίσχυση της οξειδωτικής ικανότητας) 

• Συμπτωματική αγωγή σε οξέα επεισόδια 

 … αναζήτηση δότη αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 

 … μεταμόσχευση αρχέγ. αιμοποιητ. Κυττάρων 

(καθοριστικός ο δότης)



ΣΗΜΕΡΑ:     

οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
κατατάσσονται σε 9 ομάδες

1. Ανοσοανεπάρκειες επηρεάζουσες την κυτταρική & χυμική ανοσία (Τ- και 
Β-λεμφοκύτταρα) Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα  

(Συνδυασμένες Αν/Αν με συνυπάρχοντα συνδρομικά χαρακτηριστικά)

3. Αντισωματικές ανεπάρκειες (πρωταρχικώς)

4. Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας / δυσρυθμίας

5. Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων

(αριθμός ή/και λειτουργία)

6. Ελλείμματα της φυσικής/έμφυτης ανοσίας

7. Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές

8. Ανεπάρκειες συμπληρώματος 

9.  Φαινότυποι / Αντίγραφα ΠΑΑ

(ταξινόμηση IUIS 2017, Picard et al, 2018) 



Ασθενής Χ.Σ.

Αγόρι 2,5 ετών, 1ο παιδί φαινοτυπικά υγιών, μη συγγενών γονέων

Ατομικό ιστορικό:12 μην.: λοίμωξη αναπνευστικού (νοσηλεία)

ήπια επεισόδια ιογενών λοιμώξεων αναπνευστικού

Kληρονομικό ιστορικό: ελεύθερο 

Παρούσα νόσος: γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια και ηπατο-
σπληνομεγαλία 1 εβδ. μετά από ιογενή λοίμωξη του αναπνευστ. συστ. 

Α/Ε: σημειώνονται 

το χαμηλό βάρος (ΒΣ: 3ηΕΘ, Υψ: 50ηΕΘ) 

γενικευμένη διόγκωση λεμφαδένων, ψηλαφητό ήπαρ & σπλήνας



Ασθενής Χ.Σ.
Εργαστηριακός έλεγχος

Γενική αίματος: Λευκοκυττάρωση, Αναιμία (Ht:24%)

Δείκτες φλεγμονής: αυξημένοι 

Ανοσοσφαιρίνες: αυξημένα επίπεδα 

Ανοσοφαινότυπος λεμφοκυτ. Περιφερ. αίματος: 

χωρίς παθογνωμονικά ευρήματα

Βιοχημ έλεγχος: εντός φυσιολ. ορίων 

Απεικονιστικός έλεγχος: διογκωμένοι λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο, 
κοιλιακοί παρα-αορτικά και οπισθοπεριτοναϊκά

Ιολογικός έλεγχος: αρνητικός

Mantoux: αρνητική

Αυτοαντισώματα: αρνητικά

Επίχρισμα εναιωρήματος μυελού, οστεμυελική βιοψία: φυσιολογ. εικόνα

Βιοψία λεμφαδένων: ήπια λεμφοπενία, αύξηση ηωσινοφίλων, 

δεν υπήρχαν ευρήματα συμβατά με λέμφωμα 



Ασθενής Χ.Σ. 

… Οστεομυελίτιδα

 Θεραπεία: Ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή (συνδυασμός)

… μη ανταπόκριση

 Επιδείνωση → GOS,Λονδίνο

… Πολυεστιακή οστεομυελίτιδα

 Mycobacterium fortuitum (στο γαστρικό υγρό)

Συνδυασμός αντιμυκοβακτηριακών αντιβιοτικών 

& … IFN-γ

Παροδική Βελτίωση - 3ετής πορεία με εξάρσεις και υφέσεις 

→ θάνατος

Μετά 6ετία: Ανεπάρκεια του υποδοχέα της IFN-γ (IFNγR1)

Μεταλλαγή στο γονιδίο (IFNγR1) (J-L Casanova)



Καθοριστικά μονοπάτια για την άμυνα έναντι των μυκοβακτηριδιακών λοιμώξεων

(από J.W.Steinke et al in Rich et al, 2008)



ΣΗΜΕΡΑ:     

οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
κατατάσσονται σε 9 ομάδες

1. Ανοσοανεπάρκειες επηρεάζουσες την κυτταρική & χυμική ανοσία (Τ- και 
Β-λεμφοκύτταρα)

2. Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα  

(Συνδυασμένες Αν/Αν με συνυπάρχοντα συνδρομικά χαρακτηριστικά)

3. Αντισωματικές ανεπάρκειες (πρωταρχικώς)

4. Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας / δυσρυθμίας

5. Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων

(αριθμός ή/και λειτουργία)

6. Ελλείμματα της φυσικής/έμφυτης ανοσίας

7. Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές

8. Ανεπάρκειες συμπληρώματος 

9.  Φαινότυποι / Αντίγραφα ΠΑΑ

(ταξινόμηση IUIS 2017, Picard et al, 2018) 



Σύνδρομο Κρυοπυρíνης

(NOMID/CINCA)



Μετάδοση του μηνύματος IL-1 / IL-1R 

αναστολή του με αντι-IL-1 / IL-1R αγωγή



ΣΗΜΕΡΑ:     

οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
κατατάσσονται σε 9 ομάδες

1. Ανοσοανεπάρκειες επηρεάζουσες την κυτταρική & χυμική ανοσία (Τ- και 
Β-λεμφοκύτταρα)

2. Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα  

(Συνδυασμένες Αν/Αν με συνυπάρχοντα συνδρομικά χαρακτηριστικά)

3. Αντισωματικές ανεπάρκειες (πρωταρχικώς)

4. Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας / δυσρυθμίας

5. Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων

(αριθμός ή/και λειτουργία)

6. Ελλείμματα της φυσικής/έμφυτης ανοσίας

7. Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές

8. Ανεπάρκειες συμπληρώματος 

9.  Φαινότυποι / Αντίγραφα ΠΑΑ

(ταξινόμηση IUIS 2017, Picard et al, 2018) 



Μ. Κανάριου, Δ Κασίμος - 2011



From J Clin Immunol, Febr 2017



Αλγόριθμος ανοσολογικού ελέγχου παιδιών με βάση τις λοιμώξεις



!!!
… σχόλιο

Πολλά νοσήματα του ανοσιακού συστήματος
είναι πολυπαραγοντικά, αποτέλεσμα
πολλαπλών παραμέτρων και συχνά αιτία είναι
παράγων/παράγοντες του περιβάλλοντος

Όμως,

Υποχρεούμεθα να σκεπτόμαστε τους
ανοσοπαθογενετικούς μηχανισμούς και το
γενετικό «υπόστρωμα», τουλάχιστον σε
συγκεκριμένες συνθήκες, κλινικές εκδηλώσεις,
ασθενείς …



Αναγνώριση υποκείμενου νοσήματος Ανοσιακού Συστήμ.

Καθοριστικής σημασίας 

• η έγκαιρη διάγνωση
(πριν την εγκατάσταση μόνιμων βλαβών)

• η αγωγή / αντιμετώπιση 
Υποστηρικτική αγωγή 

Υποκατάσταση, Παρέμβαση, Θεραπεία, 
(βελτίωση της ποιότητας ζωής)

• …. Μεταμόσχευση … Γονιδιακή Θεραπεία
• η κλινική παρέμβαση 
(προγενετικός έλεγχος, 

γενετική καθοδήγηση της οικογένειας)

με την πρόοδο που σημειώνεται στην Επιστήμη & την Ιατρική 
η πρόγνωση των ασθενών βελτιώνεται σταθερώς 



Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας
Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς για 

Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική Ανοσολογία
Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία»

Συντονίστρια Διευθύντρια: Μαρία Γ. Κανάριου, Παιδίατρος 

τους σημερινούς άμεσους συνεργάτες στο Τμήμα (μετράμε δεκαετίες!!!)

• Διευθύντρια Νίκη Κωνσταντινίδου, Βιοπαθολόγος

• Διευθυντής Μανώλης Λιάτσης, Παιδίατρος 

• Επιμελήτριες Μαριάννα Τζανουδάκη, Βιοπαθολόγος

• Σοφία Τάντου, Παιδίατρος 

• Χημικός Κλεοπάτρα Σπανού

• Βιολόγος Ευαγγελία Πασχάλη 

• Παρασκευάστριες/Τεχνολόγοι         Αναστασία Λημιώτη

• Σταυρούλα Μπατσικούρα

• Κατερίνα Μπουργκή

• Βιργινία Πολάκη

• Νοσηλεύτριες Ευαγγελία Ζαϊμάκη

• Γιώτα Γιαννακοπούλου 

… τους Συνεργάτες προηγούμενων ετών … τους Δασκάλους μας!

όλους τους Συνεργάτες: … Ιδιαιτέρως εκείνους στις Παιδιατρικές Κλινικές του Νοσοκομείου μας 
και όλους τους συναδέλφους που μας εμπιστεύονται

& το σημαντικότερο: τα ΠΑΙΔΙΑ, τους ΓΟΝΕΙΣ, τους δικούς τους !!!



Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας
Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς για 

Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική Ανοσολογία 

Νοσοκομείο Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

Στη χώρα μας

• Νοσοκομεία Παίδων 
• Νοσοκομεία Ενηλίκων 
• Ιατρικές Σχολές
• ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
• Ινστιτούτο Pasteur
• Επιστημονικές Εταιρείες 
• Σύλλογοι/Οργανισμοί Ασθενών

Διεθνώς
Ευρώπη
• Great Ormond Street for Children NHS Trust, London
• UCL Institute of Child Health, London
• Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris
• Sanquin Research at CLB, Amsterdam 
• University Children's Hospital, Zürich 
• Universitätskinderklinik, Ulm, Germany
• Centre of Chronic Immunodeficiency (CCI), Freiburg 
• University of Rome "Tor Vergata“, Department of Public 

Health and Cell Biology 
• Istituto Tecnologie Biomediche , CNR- 4San Raffaele 

Institute for Gene Therapy, Milano 
• “A. Nocivelli” Institute for Molecular Medicine and 

Pediatric Clinic, University of Brescia
ΗΠΑ 
• Children’s Hospital, Harvard Medical School
• Laboratory of Host Defenses, Immunopathogenesis

Section, Bethesda
• Seatle Childrens Hospital
• Duke University School of Medicine, Laboratory of T-Cell 

Reconstitution

http://www.paed-anosia.gr

http://www.paed-anosia.gr/


Στη χώρα μας
ΑΡΜΟΝΙΑ – Σύλλογος Φίλων Ασθενών με 

Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες & 
Παιδιατρικής Ανοσολογίας

Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ) 

Διεθνώς
 International Patient Organisation for Primary 

Immunodeficiencies (IPOPI)

Ευρώπη
EURORDIS – Rare Disease Europe 

ΗΠΑ
 Jeffrey Modell Foundation (JMF)

 Immune Deficiency Foundation

Συνεργασία με 

Συλλόγους Ασθενών
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