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Ατοπική Δερματίτιδα (Α.Δ.)

• Χρόνια, κνησμώδης, φλεγμονώδης νόσος του δέρματος με εξάρσεις & υφέσεις

• Συνήθως επί οικογενειακού ιστορικού ατοπίας

• Προσβάλλει το 20% των παιδιών & 2–8% των ενηλίκων παγκοσμίως

• Το ποσοστό εμφάνισής της στο γενικό πληθυσμό: 2-5%
Πρωτο-εμφανίζεται συχνότερα κατά την πρώτη παιδική ηλικία
(στο 85% πριν από την ηλικία των 5 ετών)
Μόνο σε μικρό ποσοστό (περί 15%) η έναρξη της νόσου γίνεται μετά την εφηβεία

• Σε ορισμένους ασθενείς, συνήθως και με άλλα αλλεργικά νοσήματα, ανευρίσκεται
αυξημένη ολική IgE (‘intrinsic’ vs ‘extrinsic’ A.D. – IgE vs non-IgE mediated)

• Η διάγνωση είναι κλινική -δεν υπάρχει παθογνωμονική εργαστηριακή εξέταση

A. Wollenberg et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I. JEADV 2018



➢ Πολλές μελέτες καταδεικνύουν τις δυσκολίες στην ακριβή διάγνωση της Ατοπικής 
Δερματίτιδας (Α.Δ.).  

➢ Η άγνωστη αιτολογία, το μεγάλο εύρος συμπτωμάτων και η διακύμανση αυτών, με 
την επίδραση και εξωγενών παραγόντων συμβάλλουν στην δυσκολία.

➢ Πολλές οι προσπάθειες διάμόρφωσης διαγνωστικών κριτηρίων. Το κύριο πρόβλημα 
ότι τα περισσότερα κριτήρια δεν μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε παιδιά όσο και σε 
ενήλικες και ότι δεν διακρίνουν μεταξύ αλλεργικού τύπου Α.Δ. και μη αλλεργικού 
τύπου.

B. Wedi, A. Kapp ‘Differential Diagnosis of Atopic Eczema’



Wise et al. (1933): 1ος ορισμός Ατοπικής Δερματίτιδας
‘μια νόσος που χαρακτηρίζεται από εκζεματικές βλάβες με κνησμό, ακολουθώντας υφέσεις και 
εξάρσεις, ενώ πολλοί από τους ασθενείς έχουν ατοπική προδιάθεση’

Joji TADA ‘Diagnostic Standard for Atopic Dermatitis’ JMAJ 45(11): 460–465, 2002



Joji TADA ‘Diagnostic Standard for Atopic Dermatitis’ JMAJ 45(11): 460–465, 2002



Hanifin, J.M.et al. Consensus conference on pediatric atopic dermatitis. J. Am. Acad. Dermatol. 2003; 49 (6):1088–1095



Lyons JJ, Milner JD, Stone KD. Atopic dermatitis in children: clinical features, pathophysiology, and treatment. Immunol Allergy Clin North Am. 2015 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25459583




Χρόνιες φλεγμονώδεις δερματοπάθειες
Δερματίτιδα εξ επαφής
Ψωρίαση
Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
Δυσιδρωσικό έκζεμα
Νομισματοειδής δερματίτιδα

Λοιμώδεις δερματοπάθειες
Κάντιντα
Δερματόφυτα
Απλός έρπης
Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος
Άκαρι ψώρας
Δερματίτιδα σχετιζόμενη με ΗIV
Μολυσματική τέρμινθος 

Ανοσολογικές διαταραχές
Ερπητοειδής δερματίτιδα
Πέμφιγα
GVHD
Δερματομυοσίτιδα

Συγγενείς διαταραχές
Netherton ‘s syndrome
Dubowitz syndrome 
Ιχθύαση

Ανοσοανεπάρκειες
Wiskott-Aldrich syndrome
Hyper-IgE syndrome
SCID

Μεταβολικά νοσήματα
Φαινυλκετονουρία
Τυροσιναιμία
Ιστιδιναιμία
Ανεπάρκεια ψευδαργύρου

Κακοήθη νοσήματα
Δερματικό Τ- λέμφωμα
Ιστιοκύττωση Χ

Διαφορική Διάγνωση

Krol A, Krafchik B. The differential diagnosis of atopic dermatitis in childhood. Dermatol Ther 2006
Pichard DC, Freeman AF, Cowen EW. Primary immunodeficiency update: Part I. Syndromes
associated with eczematous dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2015



Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα



Δερματίτιδα εξ επαφής



Δερμογραφισμός



Λοιμώδεις δερματοπάθειες



Βρεφική ψωρίαση

Ψώρα



Μυκητιάσεις



Εντεροπαθητική ακροδερματίτιδα

Ιχθύαση

Συγγενείς διαταραχές



SCID

Omenn syndrome

Wiskott-Aldrich

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ





Krol A, Krafchik B. The differential diagnosis of atopic dermatitis in childhood. Dermatol Ther. 2006 

Πρωτοπαθείς  Ανοσοανεπάρκειες με Α.Δ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krol%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16669989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krafchik%20B%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16669989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+differential+diagnosis+of+atopic+dermatitis+in+childhood+and+Krol


Karina Mescouto Melo et al. Pediatrics 2013





SCID: Severe Combined ImmunoDeficiency

Ιατρικό επείγον-
απειλητικό για την ζωή 
νόσημα

-Φτωχή ανάπτυξη (failure to thrive)

- Αφυδάτωση λόγω διαρροιών

- Επίμονη μυκητίαση στόματος/περιγεννητικής χώρας

- Εκζεματοειδείς βλάβες –χωρίς την συνήθη κατανομή Α.Δ.
- Διάχυτη ερυθροδερμία (GVHD) & αλωπεκία (κυρίως στο Omenn s.)

- Βαριές λοιμώξεις ανώτερου (ΟΜΩ) & κατώτερου αναπνευστικού 
(Πνευμονία από Pneumocystis jiroveci)

- Εμπύρετα από σήψη, σοβαρές μυκητιασικές ή ερπητικές λοιμώξεις

- Ηπατοσπληνομεγαλία & Λεμφαδενοπάθεια (+ Ηωσινοφιλία+ 
αυξημένη IgE με απούσες/χαμηλές λοιπές ανοσοσφαιρίνες)
(κυρίως στο Omenn s.)

-Κλινικές εκδηλώσεις εμφανείς συνήθως 
μέχρι την ηλικία 3 μηνών

Krol A, Krafchik B. The differential diagnosis of atopic dermatitis in childhood. Dermatol Ther. 2006

Pichard DC, Freeman AF, Cowen EW. Primary immunodeficiency update: Part I. Syndromes associated with eczematous dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2015 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krol%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16669989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krafchik%20B%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16669989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+differential+diagnosis+of+atopic+dermatitis+in+childhood+and+Krol
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26282794


Γενετική βάση SCID
Διαταραχή
T-κυττάρων

Διαταραχή
B-κυττάρων

Διαταραχή 
NK-κυττάρων

Τύπος κληρονομικότητας

Reticular dysgenesis ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Α.Υ.

ADA deficiency ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Α.Υ.

RAG1 and RAG2 
deficiency

ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ Α.Υ.

TCR and BCR 
recombination gene 
deficiency

ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ Α.Υ.

Common γ chain 
deficiency

ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ Φ.Υ.

JAK3 deficiency ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ Α.Υ.

IL-7Ra deficiency ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ Α.Υ.

Omenn syndrome ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ
Α.Υ.

ZAP-70 kinase CD4+ παρόντα ΌΧΙ ΌΧΙ Α.Υ.

CD4+ lymphopenia CD8+ παρόντα ΌΧΙ ΌΧΙ Α.Υ.

MHC II deficiency CD8+ παρόντα ΌΧΙ ΌΧΙ Α.Υ.

p56lck deficiency CD8+ παρόντα ΌΧΙ ΌΧΙ Α.Υ.

Διάφορες γενετικές διαταραχές → σοβαρή μείωση του αριθμού & διαταραχή της λειτουργίας κυρίως
των T κυττάρων αλλά και των B κυττάρων και σε ορισμένες περιπτώσεις και των κυττάρων NK

Medscape, Mar 26 2018



TREC Assay for Newborn Screening for SCID

Νεογνικό screening: 
ανίχνευση T-cell–receptor 

excision circles (TREC)

- Χωρίς παρέμβαση (HSCT), 
θανατηφόρος έκβαση λόγω 

σοβαρών λοιμώξεων μέχρι την 
ηλικία των 2 ετών

- Καλύτερα αποτελέσματα αν η 
μεταμόσχευση γίνει πριν την 

εμφάνιση σοβαρών λοιμώξεων

Πιο συχνό νόσημα από όσο 
θεωρείτο παλαιότερα:

1: 50.000- 1:75.000 γεννήσεις 
(Η.Π.Α)



Wiskott-Aldrich
(WAS)

-Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα

- Έκζεμα / Μικρο-θρομβοκυτταροπενία / Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις/ 
Aυτοάνοσα νοσήματα (40-70%) / Αυξημένος κίνδυνος  αιματολογικής κακοήθειας (10-20%)

- Διαταραχή στην έκφραση της πρωτεϊνης WASp (μεταλλάξεις στο γονίδιο Xp11.22-23) που 
βρίσκεται σε κύτταρα του μυελού εκτός των ερυθροκυττάρων & έχει ρόλο στην λειτουργία 
ακτίνης και κυτταροσκελετού

- Επίπτωση στις Η.Π.Α: 1-10:1.000.000 γεννήσεις ζώντων βρεφών

- Θεραπεία εκλογής HSCT με βελτίωση επιβίωσης (πέραν της 25ετίας) και της ποιότητας ζωής

Fabio Candotti. Clinical Manifestations and Pathophysiological Mechanisms of the Wiskott-Aldrich Syndrome. J Clin Immunol. 2018 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fabio+Candotti.+Clinical+Manifestations+and+Pathophysiological+Mechanisms+of+the+Wiskott-Aldrich+Syndrome


•Άρρενα βρέφη
•Κλινικές εκδηλώσεις από πρώτους μήνες – 1ο χρόνο ζωής: 

- Έκζεμα (στο 80% των ασθενών)-βαρύ, δύσκολο στην 
αντιμετώπιση-συχνά επιπλεγμένο λόγω 2ο παθών λοιμώξεων 
(κυτταρίτιδα, αποστήματα)

-Πετέχειες/εκχυμώσεις- Αιμορραγίες (Ομφαλικό κολόβωμα, ΚΝΣ, 
ΓΣ) 

-Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις παραρρινίων, ωτών-Πνευμονία, 
Μηνιγγίτιδα, Σηψαιμία
- Ευκαιριακές λοιμώξεις (Pneumocystis jiroveci)
- Βαριές ιογενείς λοιμώξεις (π.χ. Ερπητικές)

• Μεγάλη κλινική ετερογένεια (αναλόγως της μετάλλαξης) στις αρχικές 
εκδηλώσεις:
-30%  τυπική εικόνα με μικρά αιμοπετάλια-θρομβοπενία / έκζεμα / λοιμώξεις
- 84% μόνο σημεία & συμπτώματα θρομβοπενίας
- 20% μόνο εργαστηριακά αιματολογικές διαταραχές
- 5% μόνο λοιμώξεις

-Αυτοάνοσα νοσήματα (40-70%)
-Αυξημένος κίνδυνος  αιματολογικής κακοήθειας (10-20%)

Medscape, Aug 24 2017



Hyper-IgE syndromes (HIES) 



STAT-3 deficiency (Job’s syndrome) DOCK8 deficiency PGM3 deficiency

ΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κληρονομικότητα AD AR AR

Γονίδιο STAT3 DOCK8 PGM3

Πρωτεϊνη Signal transducer & activator of  transcription 3 Dedicator of cytokinesis 8 Phosphoglucomutase 3

Λειτουργία Ρύθμιση κυτταρικής απόκρισης σε ιντερλευκίνες, & 
αυξητικούς παράγοντες

Ενεργοποίηση Rho GTPases,  αναδιοργάνωση
κυτταροσκελετού,  μετανάστευση κυττάρων & 
φαγοκυττάρωση

Ενζυμική μετατροπή  GlcNAc-6-P σε GlcNAc-1-P

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηωσινοφιλία συνήθης συνήθης συνήθης

Αλλεργίες σπάνια συνήθεις συνήθεις

Άσθμα σπάνια σύνηθες σύνηθες

Λοιμώξεις παραρρινίων συνήθεις συνήθεις συνήθεις

Βρογχιεκτασίες συνήθεις σπάνιες Πιο σπάνιες

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεογνικό εξάνθημα Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα - -

Έκζεμα σύνηθες ποκίλει ποικίλει

Δερματικά αποστήματα συνήθη Πολύ σπάνια σπάνια

Λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα - - συνήθης

Βλεννογόνοδερματικές ιογενής λοιμώξεις σπάνιες Πολύ συχνά, σοβαρής μορφής Σποραδικές αναφορές

Βλεννογόνοδερματική καντιντίαση συνήθης Πολύ σπάνια Πολύ σπάνια

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κακοήθεια SCC (σπάνια) SCC (συχνά) -

Τυπικό προσωπείο Αδρά χαρακτηριστικά, ασυμμετρία, ευρεία βάση 
ρινός, υπερτελορισμός, προγναθισμός

- Στενές μεσοβλεφάριες σχισμές

Ευρήματα από την στοματική κοιλότητα Καθηστερημένη εμφάνιση δοντιών,  υψηλή 
σκληρή υπερώα

- Υψηλή σκληρή υπερώα

Υπερεκτασιμότητα αρθρώσεων Πολύ συχνά σπάνια σπάνια

Κατάγματα χωρίς σοβαρή κάκωση Πολύ συχνά σπάνια -

Σκολίωση Πολύ συχνά - σπάνια

Νευρολογικά συμπτώματα - - Βαρηκοϊα, αταξία, μυόκλονος



STAT-3 deficiency (AD-HIES /Job’s syndrome) 

Pichard DC, Freeman AF, Cowen EW. Primary immunodeficiency update: Part I. Syndromes associated with eczematous dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2015 

• Σοβαρό έκζεμα από τις πρώτες 
εβδομάδες ζωής 

• Συνοδός μυκητίαση σε στόμα & 
περιγεννητική περιοχή

•Τυπική κατανομή Α.Δ.
• Μεγάλης βαρύτητας-κακή 
ανταπόκριση στη θεραπεία με 
έντονο κνησμό-ακολουθεί 
ληχεινοποίηση δέρματος

• Αυξημένη IgE

• Λιγότερο συχνά Σταφυλοκοκκικές 
δευτεροπαθείς επιμολύνσεις 
δέρματος

• Πιο συχνά, ραγάδες και εν τω 
βάθει ψυχρά αποστήματα

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26282794


Job’s syndrome • ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ:
-Συνήθως δεν είναι εμφανές σε βρέφη & νήπια 
(μπορεί να υπάρχουν διαταραχές σε σκληρή & 
μαλακή υπερώα+/- κρανιοσυνοστέωση)

- Εμφάνιση αδρών χαρακτηριστικών από την μέση 
παιδική ηλικία: προέχον μέτωπο, ευρεία βάση ρινός, 
μεγάλη μύτη

• Συχνά επεισόδια Ωτίτιδας από βρεφική ηλικία & 
Λοιμώξεις παραρρίνιων κόλπων

• Χρόνιος βήχας-Πνευμονία-
Πνευματοκήλες/Βρογχιεκτασίες-Πνευμονικά 
αποστήματα (ΌΧΙ συριγμός/άσθμα)

• Διαταραχές σκελετού: Αυτόματα κατάγματα με 
ασυμμετρίες άκρων & θώρακα, Σκολίωση, 
διαταραχές στην διάπλαση σπονδύλων
• Υπερεκτασιμότητα αρθρώσεων (70%)

• Διαταραχές οδοντοφυίας-διατήρηση νεογιλών 
οδόντων ακόμα και μετά την εμφάνιση των μόνιμων 
οδόντων



DOCK-8 deficiency (AR-HIES)

• Έκζεμα: ηπιότερο, μπορεί από βρεφική ηλικία 
(μη παθογνωμονικό)
• Συχνές οι Σταφυλοκοκκικές 2ο παθείς λοιμώξεις δέρματος

• Γενικότερο ατοπικό προφίλ: αυξημένη IgE +/- τροφική 
αλλεργία, άσθμα, ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα, ιδιοπαθής 
αναφυλαξία, αλλεργική ρινίτιδα

• Απουσία τυπικού προσωπείου αλλά ΚΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & 
ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑ (failure to thrive)

• Χαρακτηριστικές οι ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ:
Μολυσματική τέρμινθος, Έρπης ζωστήρ, Απλός έρπης, HPV –
εκτεταμένες, σοβαρές και επίμονες βλάβες

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ: Εγκεφαλίτιδα, Μηνιγγίτιδα, Κερατίτιδα, Πνευμονία, Ηπατίτιδα, 
Εντερίτιδα (JC-virus, CMV, EBV, Rotavirus, HSV, Hepatitis A, B & C viruses)

• ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ: Λοιμώξεις παραρρίνιων κόλπων, Βρογχιεκτασίες 
• ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ από Βακτήρια & Μύκητες σε δέρμα, ήπαρ, νεφρό, πνεύμονα, εγκέφαλο
• ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ: βλεννογόνο-δερματική καντιντίαση έως διεισδυτικές λοιμώξεις από 
Aspergillus, Cryptococcus, Cryptosporidium (σκληρυντική χολλαγγειίτιδα)

• Αυξημένη επίπτωση Αυτοάνοσων νοσημάτων & Κακοήθειας



Netherton syndrome ΑΥ-έλλειψη γονιδίου SPINK5: κωδικοποιεί για έναν αναστολέα πρωτεάσης 
σερίνης (LEKTI) →ρύθμιση της λειτουργίας φραγμών και την άμυνα του 
οργανισμού

Συνήθως γενικευμένη ερυθροδερμία από την γέννηση
• Αυξημένη θνητότητα από διαταραχή θερμορύθμισης, & 
υπερνατριαιμική αφυδάτωση
•Μπορεί να επιμείνει καθόλη την παιδική ηλικία ή να εξαφανιστεί 
προοδευτικά στο 2ο έτος ζωής

• Φτωχή ανάπτυξη (failure to thrive)
• Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις 

• Από την ηλικία των 2 ετών, προοδευτική εμφάνιση 
Ichthyosis Linearis Circumflexa (πολυκυκλικές, ερυθηματώδεις, 
υπερκερατωσικές βλάβες σε κορμό & άκρα, με απολέπιση που 
αλλάζουν θέση)

• Συχνά τα ΑΤΟΠΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Aτοπική δερματίτιδα, Άσθμα, 
Κνίδωση, Τροφική αλλεργία με αναφυλακτικές αντ-σεις κυρίως σε 
ξηρούς καρπούς + αυξημένη IgE & Ηωσινοφιλία

• Oι τρίχες συνήθως αναπτύσσονται αργά και είναι αραιές, εύθραυστες 
& λεπτές
Η ακριβής διάγνωση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο:
Trichorrhexis invaginata (Bamboo hair)

Alain Hovnanian. Netherton syndrome: skin inflammation and allergy by loss of protease inhibition. 
Cell Tissue Res (2013) 



IPEX: Immunodysregulation Polyendocrinopathy Enteropathy X-Linked Syndrome

• Φτωχή ανάπτυξη-καχεξία (failure to thrive)
• Σοβαρή διάρροια

• Δερματίτιδα από τη γέννηση: Έκζεμα συνήθως-
σπανιότερα, διάχυτη ερυθροδερμία, ψωριασικό ή 
πεμφιγοειδές εξάνθημα +/- αλωπεκία

• Από τη γέννηση, ανοχή στην ινσουλίνη και στους 
πρώτους 2-3 μήνες ινσουλινο-εξαρτώμενος Σ.Δ.

•30%: υπό-/υπερ-θυρεοειδισμός
• Πρωτεϊνουρία/Αιματουρία
• Coombs+ Αιμολυτική αναιμία/θρομβοπενία

• Λοιμώξεις: Σήψη-λοιμώξεις από Staphylococcus, 
Enterococcus, CMV, Candida

o Σπάνιο, Φυλοσύνδετο νόσημα
o Χωρίς θεραπεία (HSCT)-θανατηφόρο μέχρι το 2ο έτος ζωής
o Μεταλλάξεις στο γονίδιο FOXP3 (Xp11.23-Xq13.3)→ ανάπτυξη CD4+ CD25+ regulatory T cells (Treg), 
η διαταραχή των οποίων συνδέεται με αυτοανοσία & ανοσολογική απορρύθμιση

Eystein S. Husebye, Mark S. Anderson, and Olle Kampe.  Autoimmune Polyendocrine Syndromes. N Engl J Med. 2018 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29562162


NEMO-νεογνό

Διάχυτη αλωπεκία &
Έντονη σμηγματορροϊκή 
δερματίτιδα κρανίου

Έντονο παράτριμμα

Προσωπείο: προέχον 

μέτωπο, παχύ και 
αναδιπλωμένο κάτω χείλος

Ερυθροδερμία

Εκζεματοδειδείς βλάβες
με εντόπιση σε λαιμό, 
πρόσωπο & πτυχές



NEMO: Nuclear factor-kappa B Essential Modulator deficiency syndrome

• Μεταλλάξεις γονιδίου IKBKG (NF-k B essential modulator):
ρυθμίζει την ενεργοποίηση του NFk B που κατευθύνει την 
μεταφορά μεταγραφικών παραγόντων στον πυρήνα του 
κυττάρου

• Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα-προσβολή αρρένων/ Μορφές 
με Αυτοσωμική επικρατητική κληρονομικότητα
• Πολύ σπάνιο

• Διαταραχή σε Τ, Β, ΝΚ κύτταρα, Ουδετερόφιλα, Μακροφάγα

• Ectodermal Dysplasia: παχύ δέρμα με υποπλαστικούς 
ιδρωτοποιούς αδένες, διαταραχές σε δόντια, νύχια, τρίχες

• Σοβαρές διεισδυτικές λοιμώξεις  & Ευκαιριακές λοιμώξεις π.χ 
Mycobacteria
• Αυτοανοσία
• Αυξημένος κίνδυνος κακοήθειας

• Μόνη ριζική θεραπεία: HSCT

Mancini AJ, Lawley LP, Uzel G. X-linked ectodermal dysplasia with immunodeficiency caused by NEMO mutation: early recognition and diagnosis.
Arch Dermatol. 2008 

Μητέρα: ιστορικό
incontinentia pigmenti

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18347290


10 ‘προειδοποιητικά σημεία Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών’

1. ≥4 ωτίτιδες / έτος

2. ≥ 2 σοβαρές παραρρινοκολπίτιδες / έτος

3. ≥ 2 πνευμονίες / έτος

4. Υποτροπιάζοντα αποστήματα δέρματος ή οργάνων

5. Επίμονη μυκητίαση στοματικού βλενογόννου ή μυκητιασικές λοιμώξεις δέρματος

6. ≥ 2 συστηματικές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της σηψαιμίας

7. ≥ 2μηνη αγωγή με αντιβιοτικά με μικρή βελτίωση

8. Ανάγκη ενδοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής για την αντιμετώπιση λοιμώξεων

9. Αδυναμία βρέφους να πάρει βάρος ή να αναπτυχθεί φυσιολογικά

10. Οικογενειακό ιστορικό πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας

Peter D. Arkwright and Andrew R. Gennery. Ten warning signs of primary immunodeficiency: a new paradigm is needed for the 21st century. Ann. N.Y. Acad. 
Sci. 2011





Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

A.D.




