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Η ηωσινοφιλία, που ορίζεται ως η αύξηση του απόλυτου αριθμού  ηωσινοφίλων (ΑΑΗ) στο 

αίμα πάνω από 500/κχ., δεν είναι σπάνιο εύρημα στα παιδιά. Αποκαλύπτεται συχνά σε 

«τυχαία» γενική αίματος. Η επιμένουσα ηωσινοφιλία με ΑΑΗ>από 1500/κχ. καλείται 

υπερηωσινοφιλία (ΥΗ). Εφόσον στην επιμένουσα, χωρίς διευκρινισμένη αιτιολογία ΥΗ 

παρατηρηθεί προσβολή οργάνου, μιλάμε για υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο. Η βλάβη των 

οργάνων και ιδιαιτέρως της καρδιάς μπορεί να είναι απειλητική για την ζωή. 

Οι αιτίες της ηωσινοφιλίας στα παιδιά είναι πολλές και άνισης βαρύτητας. Συνήθως πρόκειται 

για   αντιδραστική/ δευτεροπαθή ηωσινοφιλία   απλής αιτιολογίας : αλλεργία, παρασιτώσεις,, 

λήψη φαρμάκου/ουσίας. Ενδέχεται όμως η δευτεροπαθής ηωσινοφιλία να συνδέεται με 

σοβαρά νοσήματα, όπως: ανοσοανεπάρκειες (σ. υπεργαμμασφαιριναιμίας E), αυτοάνοσα 

νοσήματα (σ. Churg Strauss), κακοήθη νοσήματα (ΟΛΛ, λεμφώματα, συμπαγείς όγκοι).  

Σπανιότερα πρόκειται για πρωτοπαθή ή κλωνική ηωσινοφιλία που σύμφωνα με την ταξινόμηση 

WHO περιλαμβάνει παθολογικές αναδιατάξεις των γονιδίων PDGFRA, PDGFRB, FGFR1 και 

PCM1-JAK2 καθώς και την χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία. Σπανιότατα  η ηωσινοφιλία είναι 

κληρονομική (αυτόσωμος επικρατητικός χαρακτήρας) με γενικά καλή πρόγνωση. Τέλος το αίτιο 

ενδέχεται να παραμένει αδιευκρίνιστο οπότε η  ηωσινοφιλία χαρακτηρίζεται ιδιοπαθής  

Το υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο (ΥΗΣ) διακρίνεται σε: α)  λεμφοϋπερπλαστικό που είναι το πιο 

συχνό στα παιδιά, οφείλεται σε παθολογικό πληθυσμό Τ-λεμφοκυττάρων στο αίμα, απαντά 

στην θεραπεία με κορτιζόνη και έχει γενικά καλή πρόγνωση β) μυελοϋπερπλαστικό  που 

αποτελεί κλωνική νόσο του μυελού των οστών, είναι σπάνιο, δεν ανταποκρίνεται στη κορτιζό-

νη, ενδέχεται να συνδέεται με τις προαναφερθείσες μοριακές ανωμαλίες και απαντά στην 

θεραπεία με Ιματινίμπη (αναστολέας τυροσινικής κινάσης), η οποία  έχει βελτιώσει την αρχικά 

μη ευνοϊκή πρόγνωσή του και γ) ιδιοπαθές, όσο η αιτιολογία δεν διευκρινίζεται.   

Η προσέγγιση του παιδιού με ηωσινοφιλία στηρίζεται στο προσεκτικό ιστορικό (οικογενειακό, 

επαφή με ζώα, ταξείδι, φάρμακο, συμπτώματα), στην λεπτομερή κλινική εξέταση  και στον 

αρχικό εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει: γενική αίματος, CRP, ΤΚΕ, LDH, IgE & IgE sp, 

παρασιτολογική κοπράνων, νεφρικό και ηπατικό έλεγχο. Ο έλεγχος θα συμπληρωθεί ανάλογα 

με τον αρχικό προσανατολισμό και θα συμπεριλάβει:  ορολογικό  έλεγχο παρασιτώσεων, 

προσδιορισμό  ανοσοσφαιρινών ορού, αναζήτηση αυτοαντισωμάτων, μέτρηση στον ορό του 

επιπέδου βιταμίνης Β12, τρυπτάσης, IL5 και τροπονίνης, Α/α θώρακος και U/S  καρδιάς και 

κοιλίας. Εάν η αιτιολογία παραμένει αδιευκρίνιστη θα προχωρήσουμε σε ανοσοφαινότυπο 

αίματος, μυελόγραμμα, καρυότυπο αίματος & μυελού,  FISH στο αίμα ή/ και μυελό  για 

αναζήτηση αναδιατάξεων ενεχομένων γονιδίων και PCR στο αίμα ή/ και μυελό  για αναζήτηση 

κλωνικότητας και υβριδικών πρωτεϊνών. Τονίζεται ότι ο έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται 

όσο η αιτιολογία της ΥΗ/ΥΗΣ δεν προσδιορίζεται.   

Η αιτιολογική διάγνωση της ΥΗ/ΥΗΣ στα παιδιά είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την χορήγηση 

της κατάλληλης θεραπείας (κορτιζόνη, ιματινίμπη, αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των 

οστών) που έχει βελτιώσει την πρόγνωση ακόμα και στις λιγότερο ευνοϊκές μορφές.  


