
Προσέγγιση του παιδιού με έκζεμα 

και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις: 

Αλλεργία ή ανοσοανεπάρκεια;

Ευαγγελία Παπαδοπούλη

Επιμελήτρια Α’ Παιδιατρικής κλινικής  ΠΑΓΝΗ



Ορισμός εκζέματος 

• Χρόνια, κνησμώδης, φλεγμονώδης πάθηση του 

δέρματος. Οξεία φάση: βλατιδοφυσσαλίδες & 

απολέπιση, χρόνια φάση: λειχηνοποίηση 

• Διάγνωση: κλινική        

• Συνύπαρξη με αλλεργικά νοσήματα 

(άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα)

Guidelines of care for the management of atopic dermatitis. Work Group, Lawrence F. Eichenfield, MD et al. JAAD, Volume 70, Issue 2, Pages 338–351
Wollenberg et al. Consensus- based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I. JEADV 2018  
Tham EH, et al. Allergy Asthma Immunol Res. 2019 Weidinger S et al. Nat Rev Dis Primers 2018



Διαγνωστικά κριτήρια εκζέματος
(Hanifin & Rajka)

Μείζονα

1. κνησμός 

2. μορφολογία & κατανομή    

<2 ετών: πρόσωπο, κορμός, 
εκτατικές επιφάνειες άκρων

>2 ετών: πρόσωπο, κορμό, 
καμπτικές επιφάνειες άκρων

3. α/α ή οικογενειακό 

(ατοπικής νόσου)

Ελάσσονα (>3)

1. ξηροδερμία

2.  περιοφθαλμικά ή ‘’μαύροι κύκλοι’’

3.  πτερύγιο του αυτιού

4.  χειλίτιδα

5.  ξηροδερμία τριχωτού κεφαλή

6.  λευκόχρους πιτυρίαση

7.  θηλές

8. λευκός δερμογραφισμός

9. κνησμός μετά από εφίδρωση

10. + skin prick tests

11. αυξημένη IgE





Επιδημιολογία εκζέματος

• 5-20% παιδιών παγκοσμίως, 2-8% ενηλίκων

• 2-5% πληθυσμού 

• 60% τον 1ο χρόνο ζωής

• 85% έναρξη στα πρώτα χρόνια ζωής <5 ετών

• Μέχρι 7 ετών άρρενα> θήλεα, αντιστρέφεται μετά 8

• 70% με σοβαρή ΑΔ → άσθμα ή αλλεργική ρινίτιδα  

McKenzie C. et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2019,  Shaw TE et al. J Invest Dermatol 2011



Δέρμα: όργανο ανοσοποιητικού συστήματος 
έμφυτη & επίκτητη  ανοσιακή  απάντηση 



Παθογένεια εκζέματος

Kuo IH et al. J Allergy Clin Immunol 2013, Boguniewicz M et al. Immunol Rev 2011, Portelli MA et al. Clin Exp Allergy 2015



Ρόλος  επιγενετικής

Bin Lianghua et al. Genetic and epigenetic studies of atopic dermatitis. Allergy, Asthma & Clinical Immunology 2016 



Ρόλος του μικροβιώματος του δέρματος 

• Το δέρμα αποικίζεται από πληθώρα μη παθογόνα μικρόβια  

(ακτινοβακτηρίδια, πρωτεινοβακτηρίδια, στρεπτόκοκκοι,  

κορυνοβακτηρίδια, σταφυλόκοκκος)

• Προστατεύουν από παθογόνα & παίζουν ρόλο στην ανοσία

• Επιδείνωση του εκζεμάτος  σχετίζεται 

✓ απώλεια της μικροβιακής ποικιλίας

✓ αποικισμό από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο

Sanchez et al. J Drugs Dermatol 2015, Eichenfield et Totri Br J Dermatol   2014 



Βρεφικό έκζεμα (<2 ετών)

• Κλινικά χαρακτηριστικά- κατανομή 

πρόσωπο ή λαιμό, κορμό, χέρια & πόδια 

κνησμός ή εκδορές (με λειχηνοποίηση ή μολυσματικό κηρίο)

συχνές υποτροπές 

ξηροδερμία 

κνησμός μετά από εφίδρωση ή επαφή με μάλλινα

• Ατομικό & κληρονομικό αναμνηστικό + 

• Ε/ε με + δερματικές δοκιμασίες ή & αυξημένη IgE

• Διάρκεια > 6 εβδομάδες



Έκζεμα παιδικής ηλικίας
(2-12 ετών)

• Κλινικά χαρακτηριστικά – κατανομή 

πρόσωπο ή λαιμό, αγκώνες & ιγνυακή κοιλότητα 

καρπούς, αστραγάλους, χέρια & πόδια

λευκή πιτυρίαση,+ λειχηνοποίηση ή μολυσματικό κηρίο

συχνές υποτροπές

ξηροδερμία 

κνησμός μετά από εφίδρωση ή από επαφή με μάλλινα 

• Ατομικό & κληρονομικό αναμνηστικό +

• Ε/ε  αύξηση ΙgE ή + δερματικές δοκιμασίες

• Διάρκεια > από 3 μήνες 



Εκτίμηση βαρύτητας 



Ταξινόμηση εκζέματος

Ενδογενές (μη IgE ) Εξωγενές (IgE)

Ατοπική δερματίτιδα

Σμηγματορροική 

δερματίτιδα

Νομισματοειδές έκζεμα

Δυσιδρωσικό έκζεμα

Ερεθιστική εξ’επαφής

Αλλεργική εξ’επαφής

δερματίτιδα 



Έκζεμα & Αλλεργία

✓ Υπόθεση υγιεινής → μελέτη ISAAC (phase 3)

έκζεμα → έκθεση ενδοτοξίνη, κατοικίδια ή φάρμας ζώα 

✓ έκζεμα & skin prick tests+ (<1y) → x 7 πιθανότητα άσθματος 3y

✓ 10 - 20 % παιδιών έκζεμα: κνίδωση, αναφυλαξία τροφές vs 1-3%

του γενικού πληθυσμού

✓ Υψηλή IgE : ισχυρός παράγοντας κινδύνου εκζέματος γέννηση– 6y

Wan J. et al. J Am Acad Dermatol 2017, Tran MM. et al. J Allergy Clin Immunol 2018, Eigenmann PA et al. Pediatr 

Allergy Immunol 2000, Woods RK et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2002, Fukiwake N etal. Eur J  Derm 2008



Ρόλος της έκθεσης σε τροφικά αλλεργιογόνα 
σε παιδί με έκζεμα 

Lack G et al. J Allergy Clin Immunol 2012, Chalmers JR. et al. the BEEB trial . Trials 2017



Έκζεμα & τροφική αλλεργία 

• 15-20% παιδιών με έκζεμα έχουν τροφικές αλλεργίες 

30-40% παιδιών με έκζεμα + Rast

• σοβαρό έκζεμα & έναρξη νόσου< 3m:

+ Rast (αβγό, γάλα, φυστίκι)

• έκζεμα & + Rast (αβγό, φυστίκι ή οικιακή σκόνη)

→ επιμονή ΑΔ> 5y

• <5y με μη ελεγχόμενο έκζεμα ή ιστορικό αμέσου τύπου αλλεργικής 

αντίδρασης → έλεγχος για αλλεργία σε γάλα, αυγό, φυστίκια, 

δημητριακά

Spergel JM et al. Pediatrics 2015, Tollefson et al. Pediatrics 2014, Horwitz AA et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2009, Hill DJ et al. Clin 

Exp Allergy 2008



Έκζεμα: σημαίνει πάντα Αλλεργία;



Διαφορική Διάγνωση Εκζέματος  

• Λοιμώδεις δερματοπάθειες 
(κάντιντα, δερματόφυτα, 
απλός έρπης, χρυσίζων 
σταφυλόκοκκος, ψώρα, 
μολυσματική τέρμηνθος)

• Συγγενείς διαταραχές 
(Netherton, Dubowitz, 
ιχθύαση)

• Ανοσοανεπάρκειες (Wiskott-
Aldrich, Hyper-IgE , SCID)

• Ανοσολογικές διαταραχές 
(πέμφιγα, GVHD, 
δερματομυοσίτιδα, ψωρίαση)

• Μεταβολικά νοσήματα 
(φαινυλκετονουρία, 
ανεπάρκεια ψευδαργύρου)

• Κακοήθη νοσήματα 
(ιστιοκύττωση Χ, δερματικό Τ-
Λέμφωμα)



Λοιμώδεις δερματοπάθειες 

Μολυσματικό κηρίο

Συγγενή σύφιλη

ιογενές εξάνθημα

μολυσματική τέρμινθος

ερπητικό έκζεμα

ψώρα
candida σε 

δερματίτιδα εκ σπαργάνων



Έκζεμα: σημαίνει πάντα Αλλεργία;

Όταν ο ασθενής εμφανίζει & 

υποτροπιάζουσες λοιμώξεις;



Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις- Ορισμός

>2 σοβαρές/ έτος ή > 3 αναπνευστικού/έτος ή &

σοβαρές (αντιβιοτικά >2 μήνες/έτος ή διάρκεια)

σοβαρές λοιμώξεις

✓ επίμονος πυρετός ή παραμονή κλινήρης > εβδομάδα

✓ φτωχή απάντηση στα αντιβιοτικά po & ανάγκη iv 

✓ ενδονοσοκομειακή θεραπεία με ασυνήθη παθογόνα

✓ επιπλοκές (μαστοειδίτιδα, πλευρική συλλογή, αποστήματα)

✓ επίμονα παθολογικός ε/ε και απεικονιστικά ευρήματα 



Παιδί με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις

1. το ‘’φυσιολογικό’’ 

2. με ατοπική νόσο

3. με άλλο χρόνιο νόσημα

4. με ανοσοανεπάρκεια 



Το παιδί με υποτροπιάζουσες 

λοιμώξεις & ατοπική νόσο 

• 30% παιδιών με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις έχουν & ατοπία

• ΔΔ  αλλεργικής ρινίτιδας vs λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού

βρογχικής υπεραντιδραστικότητας vs πνευμονία, βρογχίτις

• Η ατοπία προδιαθέτει σε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις

• Κλινική εξέταση: 

φυσιολογική ανάπτυξη 

σημεία αλλεργίας από δέρμα ή ρινίτιδα ή επιπεφυκίτιδα

• IgE false – στα βρέφη, + >100units/ml στα παιδιά 

Larsen JM et al. J Allergy Clin Immunol 2014, Silverberg, MD, PhD, MPH, and Nanette B. Silverberg, MD C(J Allergy Clin Immunol

2014, James KM et al. J Allergy Clin Immunol 2012, MacGinnite A et al. Pediatr Allergy Immunol 2011



Βιολογικοί μηχανισμοί που εξηγούν την τροποποιημένη ανοσολογική 

απάντηση στις ιογενείς & βακτηριακές λοιμώξεις στο  αλλεργικό παιδί 



Το παιδί με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις & 
ανοσοανεπάρκεια 

10% των παιδιών με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις έχουν 

ανοσοανεπάρκεια, με έλλειμμα σε 1 ή> στοιχεία του 

ανοσοποιητικού συστήματος

Bonilla FA et al. Practice parameter for the diagnosis and management of primary immunodeficiency, J Allergy Clin Immunol 2015: 136:1186



ΠΑΑ (ταξινόμηση IUIS, 2017)

• Ανοσοανεπάρκειες επηρεάζουσες την κυτταρική & χυμική ανοσία 

(Τ& Β λεμφοκύτταρα) (20%)

• Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα (συνδυασμένες ΠΑΑ με 

συνυπάρχοντα συνδρομικά χαρακτηριστικά)

• Αντισωματικές ανεπάρκειες (πρωταρχικώς) (50%)

• Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας

• Συγγενή ελλείμματα φαγοκυττάρων (18%)

• Ελλείμματα της φυσικής/ έμφυτης ανοσίας

• Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές

• Ανεπάρκειες συμπληρώματος (2%)

• Φαινότυποι/ αντίγραφα ΠΑΑ

Επίπτωση

1: 10000 στον πληθυσμό  

ΗΠΑ: 1:1200-2000 παιδιά 

Σουηδία <18 ετών : 1:10000



Κλινικές εκδηλώσεις ΠΑΑ

✓ υποτροπιάζουσες ανώτερου & κατώτερου αναπνευστικού

✓ ευκαιριακά παθογόνα (υποτροπιάζουσες μυκητιάσεις)

✓ δέρματος & βλεννογόνων

&

✓ στοματικά έλκη και επιπεφυκίτιδες 

✓ διάρροια και δυσαπορρόφηση

✓ ανεπαρκή ανάπτυξη & πλημμελή ανάρρωση από λοιμώξεις

Λοιμώξεις 



Εκδηλώσεις ΠΑΑ 

Ατοπία

Αυτοανοσία Κακοήθεια

Λοιμώξεις

έκζεμα

IgE

ηωσινοφιλία

Αλλεργικά νοσήματα έχουν 

κοινές εκδηλώσεις με ΠΑΑ:

✓ Έκζεμα

✓ Ηωσινοφιλία

✓ Aυξημένη IgE



ΠΑΑ σχετιζόμενες με ατοπία 

• Εκλεκτική IgA ανοσοανεπάρκεια

• Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια CVID

• Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος CGD

• Σύνδρομο Di George

• Σύνδρομα με αυξημένη IgE 

υπέρ IgE σύνδρομο (AD-HIES, AR-HIES)

Wiskott- Aldrich (WAS)

Omenn, Netherton

PGM3 ανεπάρκεια

IPEX (immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked)

Atopic dermatitis and allergic urticaria: cutaneous manifestations of immunodefficiency, Immunol Allergy Clin North 

Am 2018



Εκλεκτική IgA ανεπάρκεια

• IgA <7mg/dl, IgG, IgM: κφ

• Αυτοσωμική (Ε ή Υ) κληρονομικότητα 

• Επίπτωση: 1:400-1:3000, 50-80% ασθενών ασυμπτωματικοί

• Κλινικές εκδηλώσεις: 

αλλεργική επιπεφυκίτιδα, κνίδωση & άσθμα

αυτοάνοσα νοσήματα & νευρολογικές διαταραχές

ποικίλες γαστρεντερικές διαταραχές (τροφικές αλλεργίες)

υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ανώτερου, κατώτερου αναπνευστικού 

• Αντισώματα IgA

Προσοχή στη μετάγγιση παραγόντων αίματος: κίνδυνος αναφυλαξίας 



Παιδί με πολύ υψηλή IgE, έκζεμα & 
υποτροπιάζουσες λοιμώξεις  

Σοβαρές μορφές 
ατοπικής δερματίτιδας

Σπάνιες πρωτοπαθείς 
ανοσοανεπάρκειες 

Υπέρ IgE σύνδρομο

Wiskott-Aldrich

Omenn, PGM3 ανεπάρκεια

Netherton,  IPEX



Σύνδρομα ΠΑΑ με αυξημένη IgE

• Υπέρ IgE σύνδρομο (AD-HIES, AR-HIES)

• Wiskott- Aldrich (WAS)

• Omenn, Netherton

• PGM3 ανεπάρκεια

• IPEX (immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked)



Υπέρ IgE (AD-HIES, AR-HIES) 

IgE: 2000-50000IU/ml

• Κλινικές εκδηλώσεις

ατοπικές εκδηλώσεις (100%): έκζεμα, ηωσινοφιλία

λοιμώξεις- επιπλοκές (>85%): αποστήματα δέρματος 

πνευμονία/πνευματοκήλες, βλεννοδερματική καντιντίαση

χαρακτηριστικό αδρό προσωπείο: προέχον μέτωπο ευρεία 

βάση μύτης & μεγάλη), διατήρηση νεογιλών δοντιών ευρήματα 

από οστά: οστεοπενία, αυτόματα κατάγματα,σκολίωση, 

υπερεκτασιμότητα των αρθρώσεων



AD-HIES (ανεπάρκεια STAT-3 ή σύνδρομο Job)

• Σοβαρό έκζεμα από τις πρώτες εβδομάδες ζωής 

• Συνοδός μυκητίαση σε στόμα & περιγεννητική περιοχή 

• Λιγότερο συχνά σταφυλοκοκκικές επιμολύνσεις δέρματος 

• Ραγάδες, εν τω βάθει ψυχρά αποστήματα

• Σοβαρή Α.Δ. & λειχηνοποίηση δέρματος 

• Αυξημένη IgE

• Χαρακτηριστικό προσωπείο 

• Διαταραχές σκελετού & οδόντων 



AR-HIES ανεπάρκεια DOCK8  

• αυξημένη IgE (άσθμα,  ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα, ιδιοπαθής 

αναφυλαξία, αλλεργική ρινίτιδα) 

• Στασιμότητα ανάπτυξης & χρόνια διάρροια

• Λοιμώξεις 

ιογενείς δερματικές :μολυσματική τέρμινθος, έρπης ζωστήρ, απλός HPV 

συστηματικές ιογενείς: ΚΝΣ, κερατίτιδα, πνευμονία, ηπατίτιδα

βακτηριακές: λοιμώξεις παραρρίνιων κόλπων, βρογχιεκτασίες  αποστήματα σε  
δέρμα, ήπαρ, νεφρό, πνεύμονα, εγκέφαλο 

μυκητιασικές: βλεννογόνο-δερματική καντιντίαση έως διεισδυτικές λοιμώξεις

• Αυξημένη επίπτωση αυτοάνοσων & κακοήθειας



Σύνδρομο Wiskott-Aldrich

• Κληρονομείται φυλοσύνδετο, ΧΥ 

• Κλινικές εκδηλώσεις: έκζεμα, θρομβοκυττοπενία, 

συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια (υποτροπιάζουσες λοιμώξεις 

παραρρινίων, ωτών , πνευμονία, μηνιγγίτιδα, σηψαιμία), 

αιμορραγικές διάρροιες, αυξημένη επίπτωση αυτοάνοσων 

νοσημάτων (40-70%) & καρκίνου (10-20%)

• ε/ε: IgG, IgM    , IgE, IgA

Figure 1: Eczema over toes in a 6-

year-old boy, case of Wiskott Aldrich 

syndrome

Figure 2: Erythematous, non-itchy skin lesions over foot in a 3-year-old boy, case of 

Wiskott Aldrich syndrome. Skin biopsy revealed leucocytoclastic vasculitis with IgA 

deposits



σύνδρομο Omenn

• Κληρονομείται: AΥ 

• Κλινικές εκδηλώσεις: έκζεμα, ερυθροδερμία, ανεπαρκή ανάπτυξη, 

λεμφαδενοπάθεια, αλωπεκία, ηπατοσπληνομεγαλία, διάρροια

• βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια

• E/E: υπερηωσινοφιλία, T cells  , no B cells, IgG, IgM, IgA IgE   



σύνδρομο Netherton

• Κληρονομείται: AΥ 

• Κλινικές εκδηλώσεις: ερυθροδερμία (αυξημένη θνητότητα λόγω 

διαταραχών θερμορρύθμισης & υπερNaαιμικής αφυδάτωσης)

• ανεπαρκή ανάπτυξη, υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, ichthyosis 

linearis cirumflexa, τρίχες λεπτές & εύθραυστες (διάγνωση με 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο bamboo hair)

• ατοπικά νοσήματα (ατοπική δερματίτιδα, άσθμα, κνίδωση, τροφική 

αλλεργία, αναφυλλακτικές αντιδράσεις σε τροφικά αλλεργιογόνα

• ε/ε: ηωσινοφιλία, IgE 



Σύνδρομο IPEX: Immunodysregulation 

Polyendocrinopathy Enteropathy X-linked Syndrome

• Κληρονομείται: ΦΥ, σπάνιο

• Κλινικές εκδηλώσεις: 

στασιμότητα ανάπτυξης, σοβαρή διάρροια

ερυθροδερμία από τη γέννηση,

ψωριασικό ή πεμφιγοειδές εξάνθημα

αλωπεκία

ανοχή στην ινσουλίνη (ινσουλινοεξαρτώμενο ΣΔ) 

υπό-υπερθυρεοειδισμός

Coombs+ αιμολυτική αναιμία/θρομβοπενία

λοιμώξεις: σήψη, από Staph, enterococcus, CMV, Candida



Ερώτηση: παιδί με έκζεμα & υποτροπιάζουσες 

λοιμώξεις: αλλεργία ή ανοσοανεπάρκεια; 

I. Το παιδί με έκζεμα & υποτροπιάζουσες λοιμώξεις δέρματος

ΙΙ.   Το αλλεργικό παιδί με έκζεμα ή και άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα 

& υποτροπιάζουσες λοιμώξεις δέρματος και αναπνευστικού 

ΙΙΙ.   Το παιδί με πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια & εκδηλώσεις από 

δέρμα (αλλεργικές ή μη) 

Απάντηση: 



Συμπερασματικά   

Μπορεί παιδί με σοβαρό έκζεμα & υποτροπιάζουσες 

δερματικές λοιμώξεις, όταν συνυπάρχει πολύ αυξημένη 

IgE, να έχει μια από τις παρακάτω διαγνώσεις;

1. Όχι σωστή θεραπεία εκζέματος

2. Σοβαρή μορφή ατοπικής δερματίτιδας

3. Κάποια μορφή πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας

4. Όλες οι παραπάνω απαντήσεις είναι σωστές  



Συμπερασματικά

• Ποια από τα παρακάτω μας  υποψιάζουν για έλεγχο 

ανοσοανεπάρκειας σε παιδί με έκζεμα;

1. Όταν συνυπάρχει ανεπαρκής πρόσληψη βάρους

2. Χρόνοια διάρροια

3. Αναπνευστικό σύστημα: ≥ 4 ωτίτιδες σε 1 χρόνο, ≥ 2  ιγμορίτιδες σε 1 

χρόνο, ≥ 2 πνευμονίες μέσα σε 1 χρόνο 

4. Υποτροπιάζοντα αποστήματα δέρματος, μυών, σπλάγχνων 

5. Επίμονες στοματίτιδες ή δερματικές λοιμώξεις 

6. Ανάγκη ενδοφλέβιας αγωγής για αντιμετώπιση λοιμώξεων 

7. Οικογενειακό ιστορικό ΠΑΑ

8. Σε 2 ή περισσότερα από τα παραπάνω 

Hernandez et al. Immunol Allergy Clin North Am 2015. Warning signs of PID 
proposed by Jeffrey Modell Foundation



Ευχαριστώ 

για την 

προσοχή σας!



1. Το ‘’φυσιολογικό’’ παιδί 

• 50% παιδιών που παραπέμπεται για έλεγχο υποτροπιαζόντων 

λοιμώξεων, δεν ανευρίσκεται παθολογία  

• Περίπου 10 ιογενείς λοιμώξεις αναπνευστικού /έτος: κφ

• φυσιολογική ανάπτυξη & κλινική εξέταση και ε/ε: κφ

Εξαίρεση: Munchausen syndrome by proxy



3. Το παιδί με χρόνια νόσο 

• 10% παιδιών με ανοσοανεπάρκεια έχουν υποκείμενο χρόνιο 

νόσημα (εκτός ατοπίας ή ανοσοανεπάρκειας)

• Κλινική εξέταση:κακή θρέψη & όψη, σημεία της χρόνιας 

νόσου 

• Νόσοι: κυστική ίνωση, καρδιοπάθεια, νόσος ΓΟΠ, χρόνιες 

εισροφήσεις, ξένο σώμα στο τραχειοβρογχικό δέντρο, 

υποτονία νευρομυικής αιτιολογίας, ανθεκτικά μικρόβια



Παθογένεση: ρόλος του επιδερμικού φραγμού

Μεταλλάξεις φιλαγκρίνης

✓ Διαταραχή έκφρασης, οργάνωσης επιδερμικών πρωτεινών

✓ Διαταραχή στην παραγωγή λιπιδίων

✓ Αύξηση PH→κνησμός, ενεργοποίηση TH2

✓ Αυξημένη διαπερατότητα σε αλλεργιογόνα

✓ Προδιάθεση για αποικισμό από παθογόνα & μόλυνση 

Thyssen  et Kezic. J Allergy Clin Immunol 2014,  







PGM3 deficiency

• AY

• Elevated IgE levels with dermatitis, multiple allergies, and asthma

• Neurologic abnormalities

• Similar to DOCK8 deficiency, patients with PGM3 mutations frequently have other prominent 
atopic features, including asthma and allergies. These patients tended to have susceptibility to 
viral infections, including cutaneous HSV and MCV, as seen in DOCK8 deficiency. Much like in AD-
HIES, patients with PGM3 deficiency have sinopulmonary infections, with bronchiectasis and 
pneumatocele development, skin and soft tissue bacterial infections. Mucocutaneous candidiasis 
can also develop, although it is not a consistent feature. One unique cutaneous finding in PGM3 
deficiency is leukocytoclastic vasculitis seen in numerous patients. Distinguishing features of AD-
HIES, DOCK8 deficiency, and PGM3 deficiency are shown in Table I. In contrast to AD-HIES and 
DOCK8 deficiency, neurologic impairment is a prominent feature in patients with PGM3 deficiency, 
and include developmental delay and low IQ (88%), ataxia (88%), dysarthria (63%), myoclonus 
(63%), sensorineural hearing loss (50%), and electroencephalography (EEG) abnormalities 
(38%).41 Hypomyelination is seen on brain magnetic resonance imaging (MRI). Common 
hematologic manifestations include cytopenias, mostly lymphopenia and neutropenia.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4542006/table/T1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4542006/#R41


Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια CVID

• Ετερογενής ομάδα νοσημάτων: διαταραχές Β & Τ λεμφοκύτταρα

• Υπογαμμασφαιριναιμία & ανώμαλη αντισωματική απάντηση

• Υποτροπιάζουσες βακτηριακές λοιμώξεις αναπνευστικού

• Λεμφαδενοπάθεια

• Δημιουργία αυτοαντισωμάτων: 

αναιμία, θρομβοπενία, αρθρίτιδα, θυρεοειδοπάθεια

• Συμπτώματα γαστρεντερικού (δυσαπoρρόφηση, Giardia lamblia)

• Μέσος χρόνος έναρξης συμπτωμάτων 25 έτη & διάγνωσης 28 

έτη (20% διαγιγνώσκεται <16 έτη)



Σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια (SCID)

• Ανεπάρκεια στη λειτουργία Β, Τ κυττάρων με πολύ χαμηλά επίπεδα IgG, 

IgA, IgE

• Βαρειά μικτή/συνδυασμένη (SCID)

• Συνηθέστερη: φυλοσύνδετη ανεπάρκεια γ-αλύσου (X-SCID)

• Κλινικά: εμφάνιση συμπτωμάτων τους πρώτους μήνες ζωής

ανεπαρκής πρόσληψη βάρους

χρόνιες ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αναπνευστικού

ειδικές λοιμώξεις δέρματος & γαστρεντερικού

ανεπάρκεια Τ κυττάρων: καντιντίαση, CMV λοίμωξη, Ιλαρά, Ανεμευλογιά 

με επιπλοκές απειλητικές για τη ζωή, (πνευμονία, μηνιγγίτιδα, σήψη)



Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος CGD

• Επίπτωση: 1:1.000.000 γεννήσεις

• Κληρονομείται με φυλοσύνδετο ή ΑΥ (μετάλλαξη γονιδίου 

κυτοχρώματος b)

• Παθογένεια: διαταραχή στο στάδιο ενδοκύτταριας μικροβιοκτονίας

• Κλινική εικόνα: υποτροπιάζουσες λοιμώξεις (δέρμα, πνεύμονες, γεσ), 

λεμγαδενίτιδες, ηπατικά αποστήματα, ηπατοσπληνομεγαλία, χρόνια 

διάρροια

• Διάγνωση: NBT test

• Θεραπεία: χορήγηση αντιβιοτικών & IFN-γ

• Πρόγνωση: με έγκαιρη διάγνωση & αντιμετώπιση>20έτη



Σύνδρομο Di George (απλασία θύμου)

• Κληρονομείται ΑΕ, έλλειμμα στο χρωμόσωμα 22q11.2

• Υποπλασία θύμου, υποθυρεοειδισμό, υποπαραθυρεοειδισμός & 

συγγενής καρδιοπάθεια, δυσμορφίες στο πρόσωπο (μικρογναθία, 

λαγόχειλο, λυκόστομα, μικροκεφαλία), προβλήματα στα νεφρά, 

μαθησιακές διαταραχές 

• Ευκαιριακές λοιμώξεις λόγω ελλιπούς λειτουργίας κυτταρικής 

ανοσίας και λεμφοπενίας (Τ λεμφοκύτταρα < 1200μL 



Υποψία πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας 
(ΠΑΑ)

• Οικογενειακό ιστορικό ανοσοανεπάρκειας + ή

• Στασιμότητα βάρους (παθολογική καμπύλη ΒΣ)

• Χρήση iv αντιβιοτικών για αντιμετώπιση λοιμώξεων

• >2 σοβαρές λοιμώξεις κόλπων προσώπου ή πνευμονίες/έτος

• >4 λοιμώξεις ώτων/έτος

• >2 επεισόδια σήψης ή μηνιγγίτιδας στη ζωή του

• >2 μήνες χρήσης αντιβιοτικών/έτος

• ανθεκτική στοματίτιδα ή δερματική καντιντίαση

• Υποτροπιάζοντα δερματικά ή άλλων οργάνων αποστήματα 



Δομή παρουσίασης

• Παιδί με έκζεμα – συσχέτιση εκζέματος & αλλεργίας

• Παιδί με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις

• Συσχέτιση εκζέματος & υποτροπιαζουσών λοιμώξεων

• Απάντηση στο θέμα 

‘’παιδί με έκζεμα & υποτροπιάζουσες λοιμώξεις: 

Αλλεργία ή ανοσοανεπάρκεια;’’


