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 Στο τέλος του πρώτου τριμήνου
ανευρίσκονται στην κυκλοφορία του
εμβρύου πρόδρομες μορφές
ουδετεροφίλων

 Ωριμα ουδετερόφιλα κυκλοφορούν
την 14-16η εβδομάδα

• SCL (Stem cell Ligand)

• Vascular Endothelial Growth Factor,
VEGF and its receptor (flk-1)

• Bone Morphogenetic Protein -4, BMP-
4

• Fibroblast Growth Factor, BGF

• Hedhehog proteins



WBC

% NEUT # NEUT (Absolute Neutrophile Count, ANC)
+ Band cells

% LYMPH # LYMPH

% ΜΟΝΟ # MONO

% EOS # EOS

% BASO # BASO
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 Ο απόλυτος αριθμός των ουδετερόφιλων  (ΑΑΟ) στο αίμα 
των φυσιολογικών νεογνών αλλάζει σημαντικά κατά τη 
διάρκεια των πρώτων ημερών(2η-3η ) μετά τη γέννηση 
(1500-28000/μL)

 Ο ΑΑΟ  επηρεάζεται από την ηλικία κύησης, το υψόμετρο, 
το φύλο και το είδος του τοκετού

 Συγκεκριμένα ο ΑΑΟ είναι υψηλότερος σε μεγαλύτερο 
υψόμετρο, στα θήλεα και στο φυσιολογικό τοκετό



 Μεσολαβείται από ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα, μακροφάγα, 
μαστοκύτταρα, δενδριτικά κύτταρα, ΝΚ –κύτταρα

 Δεν απαιτείται προηγούμενη έκθεση στο αντιγόνο
 Δρα άμεσα με τη φαγοκυττάρωση και την ενεργοποίηση του 

συμπληρώματος
 Παρέχει τα κατάλληλα σήματα έτσι ώστε η επίκτητη ανοσολογική 

απόκριση να προσαρμόσει την ειδικότητά της στο αντιγόνο
 Οι υποδοχείς της φυσικής ανοσίας αναγνωρίζουν δομές που είναι 

κοινές σε αρκετές ομάδες μικροοργανισμών (Pathogen-associated 
molecular patterns, PAMS# DAMS:ενδογενή ιστικά σήματα 
κινδύνου)

 H ανίχνευση των παθογόνων εισβολέων πραγματοποιείται μέσω 
της αναγνώρισης των PAMPS από υποδοχείς αναγνώρισης 
μοριακών προτύπων(Patern-Recognition Receptors, PRRs )

 Οι πιο μελετημένοι PRRs είναι η οικογένεια των Toll-like 
Receptors, TLRs



 Τα Gram-αρνητικά βακτηρίδια αναγνωρίζονται από τον TLR-4 μέσω του 
λιπιδίου Α του LPS

 Τα Gram-θετικά βακτηρίδια ανιχνεύονται από τον TLR-2 μέσω 
λιποτειχοικού-λιποπρωτεινών-και πεπτιδογλυκάνης

 Η μαστιγίνη που είναι συστατικό των μαστιγίων που χρησιμοποιούν τα 
βακτήρια προκειμένου να κινηθούν και να προσκολληθούν σε επιφάνειες 
αναγνωρίζονται από τον TLR-5

 O TLR-5 εμπλέκεται στην άμυνα κατά των ιών  με dsRNA 

 O TLR-7,8 ενεργοποιούνται από ssRNA

 Τα μονοκύτταρα μακροφάγα και τα ουδετερόφιλα εκφράζουν mRNA των 
περισσοτέρων TLRs 

 Πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) στα TLR γονίδια μειώνουν την 
ικανότητα του ξενιστή να εξαπολύει κατάλληλη ανοσολογική απόκριση 
και χαρακτηρίζονται από αυξημένη και μεταβαλλόμενη ευαισθησία σε 
λοιμώδη, φλεγμονώδη και αλλεργικά νοσήματα (προδιάθεση για 
εγκεφαλίτιδα από HSV1-TLR3, διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο-TLR2,
Neisseria meningitidis-TLR2)









Μιτωτική
δεξαμενή 
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Variables Preterm Term Matures Comment

Neutrophil cell 
mass(per 
gram/BW)

↓↓ ↓ Yes Adult levels 
achieved by 4 
weeks of age

Storage pool ↓↓ ↓ Yes Reduced storage 
pools lead to 
increased risk for 
neutropenia if 
infection occures
postnatally

Number in 
circulation

↑/↑ ↑ Yes In the first 24h 
after birth
Return to adult 
levels by 72h of 
life (The highest 
levels<28 weeks 
of GA)

Number of IG in 
circulation

↑ ↑ ; Approximates that 
of adults by 72 h 
of life

ψψfrontiers in Pediatrics
February 2017/volume 5/Article 23



Αντιδραστική (WBC:15-25.000/mm3)

 Άμεση μεταφορά των ουδετεροφίλων από τη δεξαμενή των 
προσκολλημένων στην κυκλοφορούσα δεξαμενή

 Η ουδετεροφιλία  είναι παροδική και υποχωρεί με την απομάκρυνση του 
υπεύθυνου αιτίου (πόνος, τραυματισμός, υποξία, ψύχος, stress τοκετού, 
φάρμακα)

 Σημαντικός ο ρόλος των κορτικοειδών (διεγερτική δράση στην 
κοκκιοποίηση)

 Ιδιοπαθής ουδετεροφιλία

 Κληρονομική ουδετεροφιλία

 Ουδετεροφιλία συνδυασμένη με κληρονομούμενο έλλειμμα στην 
προσκόλληση των φαγοκυττάρων



Αντιδραστική (WBC:10-30.000/mm3)

 Βακτηριακές λοιμώξεις (εστιακές ή γενικευμένες)-Η ανάπτυξη σοβαρής 
ουδετεροφιλίας πολύ πιθανόν να υποκρύπτει μικροβιαιμία η πιθανότητα 
της οποίας είναι ανάλογη του αριθμού των ουδετεροφίλων

 Λευχαιμοειδής αντίδραση (WBC:30.000-100.00/mm3)

Σοβαρή λοίμωξη-Νεογνά με σύνδρομο Down

 “Σροφή προς τα αριστερά”: απελευθέρωση από το μυελό των οστών και 
προδρόμων μορφών των ουδετεροφίλων όπως ραβδοπυρήνων, 
μεταμυελοκυττάρων και μυελοκυττάρων

 Στα νεογνά η λευκοκυττάρωση που συνοδεύεται από αναλογία ανώριμων 
προδρόμων/ώριμες μορφές ουδετεροφίλων>0.8 είναι εύρημα κινδύνου

 Λευκοερυθροβλαστική αντίδραση (WBC:30.000-100.00/mm3):μεγάλος 
αριθμός αώρων με δακρυοκύτταρα και εμπύρηνα ερυθροκύτταρα, 
νεοπλάσματα, κοκκιώματα (απαιτείται μυελόγραμμα)

 Μεταβολικές διαταραχές (οξέωση –ουραιμία)

 Αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα (σπάνια στη νεογνική ηλικία)

 Πρωτοπαθείς μυελουπερπλαστικές διαταραχές (σπανιότατες)





ΠΡΟΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΤΑΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΟ

ΑΖΟΥΡΟΦΙΛΑ
(ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ  ΚΟΚΚΙΑ)

ΕΙΔΙΚΑ/
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΟΚΚΙΑ

ΖΕΛΑΤΙΝΑΣΗ ΕΚΚΡΙΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ROS και 
θανάτωση μικροβίων 
στο φαγόσωμα

Θανάτωση μικροβίων 
ενδοκυττάρια και 
εξωκυττάρια

Μετανάστευση και 
Εξαγγείωση

Προσκόλληση

Μυελουπεροξειδάση
(MPO)
Κατιονικές πρωτείνες
Υδρολάσες
Καθεψίνη G
Πρωτείνες με 
βακτηριοκτόνο και 
αυξανόμενη  
διαπερατότητα δράση
(BPI)
•Ντιφενσίνες
•Καθελισιντίνες
(LL-37)
•Ελαστάση
•Καλπροτεκτίνη

•Λακτοφερρίνη
•Μεταλλοπρωτεινάσες
•Καθελισιντίνες
•Λιποκαλίνη2

•Ζελατινάση •Πρωτείνες πλάσματος
•Μεμβρανικοί υποδοχείς
•Αλκαλική φωσφατάση

frontiers in Pediatrics
February 2017/volume 5/Article 23



Variables Preterm Term Matures Comment

BPI ↓↓ ↓ Yes BPI in PMNs of term 
infants vs adults

LL-37 ↓↓ ↓ Yes LL-37 in PMNs of 
term infants vs
preterm and LBW
Susceptibility to 
Staph.eridermidis
“erythema toxicum”

α-and β- Defensins ↓↓ ↓ Yes α-and β- Defensins
PMNs of term 
infants vs adults
HBD-2 and NEC

Lactoferrin ↓↓ ↓ Yes

frontiers in Pediatrics
February 2017/volume 5/Article 23



 Χημειοταξία: ελαττωμένη. Φυσιολογική χημειοταξία 
αποκτάται στις 2 εβδομάδες

 Ικανότητα μετακίνησης (rolling) εντός των 
αγγείων:ελαττωμένη λόγω μειωμένης έκφρασης της L-
σελεκτίνης στην κυτταρική μεμβράνη

 Ικανότητα προσκόλλησης στο ενδοθήλιο των 
αγγείων:μειωμένη λόγω ελαττωμένης έκφρασης της Mac-1 
ιντεγκρίνης στις κυτταρικές μεμβράνες των ουδετεροφίλων 
των νεογνών

 Δυναμική αλλαγής σχήματος: τα ουδετερόφιλα των 
νεογνών είναι πιο δύσκαμπτα λόγω μειωμένης ικανότητας 
να σχηματίζουν πολυμερή ακτίνης



ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ-ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΩΝ

 Φυσιολογική ικανότητα φαγοκυττάρωσης Gram(-) και Gram (+) 
βακτηριδίων/ η ικανότητα φαγοκυττάρωσης της Candida είναι 
ελαττωμένη μέχρι την ηλικία των 2 εβδομάδων

 Είναι λιγότερη ενεργή σε καταστάσεις stress και σήψης
 Για το λόγο αυτό τα νεογνά είναι περισσότερο ευπαθή  σε σοβαρές 

λοιμώξεις από στρεπτόκοκκο της ομάδας Β, επιδερμικό σταφυλόκοκκο, 
χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο και κολοβακτηρίδιο

 Πρόωρα νεογνά δεν έχουν φυσιολογική βακτηριδιακή φαγοκύττωση και  
η επιτέλεση οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων παραμένει παθολογική  
περισσότερο από 2 μήνες 

 Με θεραπευτικές δόσεις ενδοφλέβιας IVIG τα ουδετερόφιλα γίνονται 
ικανά να φαγοκυτταρώσουν φυσιολογικά  τα βακτηρίδια (;)

 Η χορήγηση GCSF μπορεί να είναι χρήσιμη σε πρόωρα και τελειόμηνα
νεογνά στη διάρκεια σήψης



 During inflammation, leukocytes play a key role in maintaining 
tissue homeostasis by elimination of pathogens and removal of 
damaged tissue

 Leukocytes migrate to the site of inflammation by crawling over 
and through the blood vessel wall, into the tissue

 LAD-I :β2 integrin (ITB2)-firm adhesion/chemotaxis
 LAD-II:GDP Fucose transport protein, SLC35C1
 LAD-III:Kindlin-3, firm adhesion/chemotaxis
 Patients experience recurrent nonpurulent bacterial infections 

and neutrophilia,often preceded by delayed separation of the 
umpilical cord, and additional symptoms depending on the 
subtype 

 For LAD-I and LAD-III the only curative treatment is HSCT
 In case of LAD-II,oral fucose supplementation  may invert the 

immune defect, but additional mental retardation is hardly 
improved



Ως ουδετεροπενία χαρακτηρίζεται η μείωση των ANC σε επίπεδα κατώτερα των δύο σταθερών
αποκλίσεων από τη φυσιολογική μέση τιμή για την ηλικία και τη φυλή.

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΙΟ ANC
 1η ημέρα ζωής:6000/mm3

 1η εβδομάδα:1500/mm3

 2η εβδομάδα-1ο έτος:1000/mm3

 > 1ο έτος:1500/mm3

 > 10ο έτος:1800/mm3

 Βαριά ουδετεροπενία<500/mm3

 Η ήπια μείωση δεν είναι σαφές αν έχει κλινική σημασία και δεν αξιολογείται ευρέως

Άτομα Αφρικανικής προέλευσης: 1200/mm3 (null πολυμορφισμός του γονιδίου “Duffy’’ / Duffy-Ag-
Receptor for Chemokines, DARC)



ΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ



 Τα περισσότερα επεισόδια ουδετεροπενίας στα νεογνά
συμβαίνουν κατά την πρώτη εβδομάδα της ζωής (πρώιμη
νεογνική περίοδος) και είναι συνήθως παροδικά

 Μόνο το 10-20% αυτών επιμένουν μετά την περίοδο αυτή
 Η ουδετεροπενία μπορεί να είναι αποτέλεσμα:
Α) Μειωμένης παραγωγής ουδετερόφιλων (ιογενείς
λοιμώξεις, χρόνια ουδετεροπενία με μυελική
ανεπάρκεια)

Β) Αυξημένης κατανάλωσης ή καταστροφής (μικροβιακές
λοιμώξεις και περιπτώσεις αλλοάνοσης και αυτοάνοσης
ουδετεροπενίας)

Γ)Περιπτώσεις υπερβολικής περιφερειοποίησης στο
μικροαγγειακό ενδοθήλιο (φάρμακα ή νεκρωτική
εντεροκολίτιδα)

Δ) Συνδυασμός αυτών



• Νεογνά μητέρων με υπέρταση της κύησης
• Νεογνά δότες σε σύνδρομο μετάγγισης διδύμων
• Ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης
• Ενδογενείς διαταραχές του μεταβολισμού 

(οργανικές οξυαιμίες, γλυκογονίαση 1β)
• Ιογενείς λοιμώξεις (ερυθρά, CMV)
• Ανεπάρκεια χαλκού



 Οφείλεται σε κυκλοφορούντα αναστολέα της 
κοκκιοκυτταροποίησης πλακουντιακής 
προέλευσης

 Εμφανίζεται σε ποσοστό έως και 50% των 
νεογνών μητέρων με υπέρταση της κύησης

 Είναι καλής πρόγνωσης
 Υφίεται συνήθως εντός της πρώτης εβδομάδας 
της ζωής

 Δεν φαίνεται να αποτελεί προδιαθεσικό 
παράγοντα για βακτηριακές λοιμώξεις

 Δεν χρήζει χορήγησης GCSF



• Σήψη οφειλόμενη σε βακτήρια ή μύκητες
• Νεκρωτική εντεροκολίτιδα
• Νεογνικός ερυθηματώδης λύκος



 Η ουδετεροπενία είναι σχετικά συχνή σε νεογνά-
κυρίως σε πρόωρα- με σοβαρή νεκρωτική 
εντεροκολίτιδα

 Αποτελεί κακό προγνωστικό παράγοντα για το 
νόσημα, σε αντιθεση με την ουδετεροφιλία που 
συνήθως ανευρίσκεται σε μέτριας βαρύτητας ΝΕΚ



• Ουδετεροπενία οφειλόμενη σε φάρμακα (β-λακταμικά, 
θειαζίδες, ρανιτιδίνη, ακυκλοβίρη)

• Νεκρωτική εντεροκολίτιδα
• Ιδιοπαθής ουδετεροπενία της προωρότητας
• Ψευδοουδετεροπενία (καλοήθης κατάσταση όπου η 

δεξαμενή των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων είναι 
μικρότερη της περιφερειοποιημένης αγγειακής δεξαμενής



 Παρατηρείται κατά τη 4-10η εβδομάδα ζωής σε 
νεογνά που γεννήθηκαν σε ηλικία κύησης<30 
εβδομάδων

 Σπάνια είναι σοβαρή ή παρατεταμένη και 
συνήθως δεν απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και 
αντιμετώπιση

 Εμφανίζεται σε αναιμικά νεογνά με υψηλά ΔΕΚ 
και πιθανά οφείλεται στον ανταγωνισμό μεταξύ 
προγονικών μορφών ερυθράς και κοκκιώδους 
σειράς στο μυελό των οστών

 Η ουδετεροπενία αυτή υφίεται αυτόματα και δεν 
συνοδεύεται από «αριστερή στροφή»



ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ



ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΑΛΛΟΑΝΟΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ 

• Σοβαρής βαρύτητος ουδετεροπενία δυνατόν να
προκύψει στο νεογέννητο νεογνό, λόγω
διαπλακουντιακής μεταφοράς IgG αντισωμάτων
έναντι ειδικών ουδετεροφιλικών αντιγόνων που το
νεογνό έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του (και
δεν έχει η μητέρα του).

• Σπανιότερα το αντίσωμα δυνατόν να προέρχεται
από αυτοάνοση ουδετεροπενία της μητέρας

• 1/500 ζώσες γεννήσεις 

• Οι κλινικές εκδηλώσεις μπορούν να ποικίλλουν από ήπιες έως 
σοβαρές   (καθυστερημένη αποκόλληση του ομφαλίου λώρου, 
πυρετό και πνευμονία  στις 2 πρώτες εβδομάδες της ζωής)

• Αυτοΐαση, συνήθως την 7η-15η εβδομάδα ζωής (28η ) 



(ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ)  ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ
ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

• Οφείλεται στην παρουσία ειδικών αντισωμάτων 
έναντι αντιγόνων της επιφανείας των 
ουδετεροφίλων (HNA) (FcγRIIIb)

• Διαγιγνώσκεται  όλο και συχνότερα καθώς  έχουν 
γίνει πλέον διαθέσιμες πιο αξιόπιστες  τεχνικές  
ανίχνευσης αντι-ουδετεροφιλικών αντισωμάτων 
(GIFT, GAT, MAIGA)

• Δεν συνδυάζεται με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα
• Είναι η συχνότερη ουδετεροπενία στα βρέφη και τα νήπια <3-4 ετών (8-27%), 

(μέση ηλικία διάγνωσης:7-9 μήνες)

• Παρά τη βαριά ουδετεροπενία, οι ασθενείς κατά κανόνα δεν έχουν συμπτώματα 
ή εμφανίζουν ήπιες λοιμώξεις του αναπνευστικού, γαστρεντερίτιδα, οξεία μέση 
ωτίτιδα, κυτταρίτιδα, ουλοστοματίτιδα. Περιστασιακά, είναι δυνατόν να 
εμφανισθούν ασθενείς με σοβαρότερες λοιμώξεις (12-20%)

• Διάγνωση: αντιουδετεροφιλικά αντισώματα θετικά
(επί αρνητικού αποτελέσματος:x4 σε 4-6 μήνες)

• Πρόγνωση: αυτόματη ίαση στην ηλικία 4-5 ετών. 
Διάρκεια ουδετεροπενίας: 30 μήνες (6-60 μήνες)

Bux et al, 
1998; Fioredda et al,2013

, 





ΝΟΣΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΓΟΝΙΔΙΟ

Κυκλική 
Ουδετεροπενία AD, sporadic ELANE (19q13.3)

Βαριά συγγενής 
ουδετεροπενία AD,sporadic ELANE (19 q13.3)

Βαριά συγγενής 
ουδετεροπενία AD GFI1 (1p22)

Βαριά συγγενής 
ουδετεροπενία AD G-CSFR (1p35.4.3)

Βαριά συγγενής 
ουδετεροπενία
(Σύνδρομο Kostmann)

AR HAX1 (1q21.3)

Fioredda et al, Pediatr Blood Cancer 2011;57:10-17
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Ο  R. Kostmann περιγράφει το 1956  σύνδρομο  βαρειάς ουδετεροπενίας 
σε νεογνά 
με σοβαρές λοιμώξεις και συχνά θανατηφόρα κατάληξη

Βαριά συγγενής Ουδετεροπενία 
(Severe Congenital Neutropenia,SCN)

1-2 περιπτώσεις / 106 με παρόμοια κατανομή ανά φύλο

• Yπολειπόμενο αυτοσωματικό χαρακτήρα (απομονωμένες περιοχές 
της βόρειας Σουηδίας) (HAX1), νευρολογικές διαταραχές

ΣΥΝΔΡΟΜΟ KOSTMANN



• Αυξομείωση του αριθμού των ουδετεροφίλων με περιοδικότητα  21 ημερών 
(14-35 ημέρες) (κατώτερες τιμές ANC<0.5x10 9/L-διάρκειας 3-6 ημερών) και 
μονοκυττάρων 

• Στην  ουδετεροπενική φάση οι άρρωστοι παρουσιάζουν πυρετό -
εξελκώσεις βλεννογόνων/τραχηλική  λεμφαδενοπάθεια και δερματικές 
λοιμώξεις

• 0.5-1 περίπτωση/εκατομμύριο
• Γενική αίματος 3/εβδομάδα για 6-8 εβδομάδες ( ουδετεροπενία για 3 

συνεχείς ημέρες για 3 κύκλους 
• Θεραπεία: αυξητικός παράγοντας(επί σοβαρών και συχνών λοιμώξεων)

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ



Μεταλλάξεις του γονιδίου που κωδικοποιεί τον υποδοχέα του G- CSF  
που αρχικά είχε θεωρηθεί το αιτιοπαθογενετικό αίτιο της νόσου, 

φαίνεται ότι στην πλειοψηφία των ασθενών αποτελεί επίκτητο εύρημα

10% Εξέλιξη σε  AML/MDS
monosomy 5, trisomy 21

80%

Μεταλλάξεις του G-CSFR

ΒΑΡΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ

Touw IP et al, J Natl Cancer Inst 2007 99: 183-186; doi 10.1093/jnci/djk057



Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο της Ελαστάσης (19p 13.3) συνδέονται με 
κλινικό φαινότυπο 
κυκλικής οδετεροπενίας/Βαριάς συγγενούς ουδετεροπενίας

• GFI-1(Growth Factor Independence -
1)(1p21) (μεταγραφικός παράγων της 
διαφοροποίησης των προγονικών 
αιμοποιητικών κυττάρων)

• CSFR
• ΗΑΧ -1 (1q21.3): αντι-αποπτωτική 
πρωτεΐνη

40%???

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ELASTASE / NEUTROPHIL 
EXPRESSED (ELANE/ELA2)



Congenital
Neutropinia (SCN)
• 187 pts (94 mut)
• 30 MDS/AML

5’ UTR Exon 
1

Exon 
2

Exon 
3

Exon 
4

Exon 
5

Intron III Intron IV
• 1 patient

• 3 patients
• 1 MDS/AML

• 30 patients
• 4 MDS/AML

• 28 patients
• 4 MDS/AML

• 10 patients • 3 patients

• 4 patients
• 1 MDS/AML

• 1 patients

• 61 patients
• 8 MDS/AML

• 16 patients

• 10 patients
• 2 MDS/AML

• 50 
patients

• 48 patients
• 10 MDS/AML

• 40 patients

Cyclic 
Neutropinia 
(CyN)
• 120 pts (22 
mut)
• 0 MDS/AML

Makaryan V et al The diversity of mutations and clinical 
outcomes for ELANE-associated neutropenia 
Curr Opin Hematol, 2015 January; 22(1):3-11

SCNIR:Severe Chronic Neutropenia International Registry

Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο της ελαστάσης (19p 13.3) συνδέονται 
με κλινικό φαινότυπο βαριάς  συγγενούς  
ουδετεροπενίας/κυκλικής ουδετεροπενίας

Specific mutations (i.e. G214R or C151Y) had a high risk 
for evolution to ΑΜΛ



2.ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ

DYSKERATOSIS
CONGENITA (1)
• Εξάνθημα
• Λευκοπλακία
• Δυστροφία ονύχων
• Πνευμονική ίνωση
• Υποπλασία 

παρεγκεφαλίδος
Ανωμαλίες 

Γαστρεντερικού
Ουροποιητικού
Οφθαλμών
• Οστεοπόρωση

DYSKERATOSIS 
CONGENITA (2)

XLR, AD,AR

DKC1(Xq28)
TERC(3q26
TERT(5q33)
TINF2(14q11.2)
NOP10(15q14-q15)
NHP2(5q35.3)
TCAB1(17q13.1



3.ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΩΝ

SHWACHMAN-BODIAN-
DIAMOND  Syndrome

• Ανεπάρκεια εξωκρινούς 
μοίρας του παγκρέατος

• Σύνδρομο  χρόνιας 
διάρροιας-
δυσαπορρόφησης

• Μειωμένες τιμές 
θρυψινογόνου/ισοαμυλάσ
ης

• Αυξημένες τιμές ALT,AST
• Λιπώδες πάγκρεας
• Μεταφυσιακή δυσόστωση
• Οστεοπενία
• ANC<1500

DYSKERATOSIS
CONGENITA (1)
• Εξάνθημα
• Λευκοπλακία
• Δυστροφία ονύχων
• Πνευμονική ίνωση
• Υποπλασία 

παρεγκεφαλίδος
• Ανωμαλίες 

Γαστρεντερικού
• Ουροποιητικού
• Οφθαλμών
• Οστεοπόρωση

SHWACHMAN-
BODIAN-
DIAMOND  
Syndrome

SBDS,AR
7q11.22 (90%)



ΜΥΕΛΟΚΑΘΕΞΗ (σ. WHIM 
W: warts, λοιμώξεις από HPV
Η: Hypogammaglobulinemia
I: Infections
M: Myelokathexis

 HYPER-IgM SYNDROME

 ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΥΠΟΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ (BTK)

 ΚΟΙΝΗ ΠΟIΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ                                 

 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ IgA ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

 WAS SYNDROME (X-linked), Xp11.22-Xp11.3

4.ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΕΣ  ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ 
ΜΕ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Β/Τ  ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ

IgGS-ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ    ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ

Μεταλλάξεις στο γονίδιο του υποδοχέα 
CXCR4 
της χυμοκίνης CXCL12 (2q21),AD

Oυδετεροπενία, διαταραχές 
της χυμικής ανοσίας, XLR, SMARCAL 1(2q34-36)

Boxer LA  Hematology 2012,174-182



ΣΥΝΔΡΟΜΟ Chediak-Higashi (CHS)

 AR– LYST (1q42-45)

 Οφείλεται σε διαταραχή της κινητικότητας 
των κυτταροπλασματικών κοκκίων 
των  ουδετεροφίλων, μελανοκυττάρων, ΝΚ-
λεμφοκυττάρων και αιμοπεταλίων 

 Κλινικές εκδηλώσεις:

• Οφθαλμοδερματικός αλφισμός

• Λοιμώξεις

• Αιμορραγική διάθεση

• Περιφερική νευροπάθεια

• Λεμφώματα
Boxer LA  Hematology 2012,174-182



ΣΥΝΔΡΟΜΟ Hermansky-Pudlak
τύπου ΙΙ (HPS II)

 AR/ AP3B1 (5q14.1)

 Η μετάλλαξη του γονιδίου διαταράσσει 
την ενδοκυττάρια μεταφορά 
πρωτεινών στα κοκκία των 
ουδετεροφίλων, στα μελανοσώματα, 
στα πυκνά κοκκία των αιμοπεταλίων 
και στα κοκκία των κυτταροτοξικών
Τ- λεμφοκυττάρων και ΝΚ-κυττάρων

 Κλινικές εκδηλώσεις: λοιμώξεις-ήπια 
αιμορραγική διάθεση-
οφθαλμοδερματικός αλφισμός

Boxer LA  Hematology 2012,174-182



AR ,RAB 27A (15q 14.1)

Pancytopenia

Pigmentary dilution 
of the skin and hair

Boxer LA  Hematology 2012,174-182



Οφείλεται σε 
ελλείμματα του 
μιτοχονδριακού DNA

 Διαταραχές 
εξωκρινούς μοίρας 
του παγκρέατος

 Ηπατοπάθεια
 Νεφροπάθεια
 Ενδοκρινοπάθειες
 Νευρομυική εκφύλιση



 Μεταβιβάζεται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο

 Οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου TAZ 1 (Xq28) 
που κωδικοποιεί την πρωτείνη ταφαζίνη

 Ανεπάρκεια της ταφαζίνης οδηγεί σε ανεπάρκεια 
καρδιολιπίνης επί της μιτοχονδριακής μεμβράνης

 Χαρακτηρίζεται από το πρώτο χρόνο της ζωής από:
• διατατική μυοκαρδιοπάθεια
• σκελετική μυοπάθεια
• καθυστέρηση στην αύξηση
• και συχνές/σοβαρές λοιμώξεις λόγω ουδετεροπενίας

Boxer LA  Hematology 2012,174-182



 AR, COH1 (8q22-23)

Οι άρρωστοι παρουσιάζουν:

 Δύσμορφα χαρακτηριστικά

 Πνευματική καθυστέρηση

 Υποτονία

 Αμφιβληστροειδοπάθεια

 Παχυσαρκία

 Χρόνια ουδετεροπενία

Boxer LA  Hematology 2012,174-182



Νόσος Gaucher (λυκοσερεβροσιδάση)

Γλυκογονίαση 1b (G6PT)

Οργανικές οξυουρίες

Τυροσιναιμία

Ανεπάρκεια G6PC3
Β/Χ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΜΙΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΟΥΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ ΟΥΡΩΝ

ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
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