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3. Ανοσοφαινοτυπική µελέτη αιµοποιητικών κυττάρων οµφάλιου λώρου και ex 

vivo έκπτυξη τους µε την προσθήκη κυτοκινών. 

Ε. ∆ηµητρίου, Χ. Ματσούκα, Ε. Χατζηδάκη, Ε. Στειακάκη, Ε. Μπολωνάκη, 

Ε.Λυδάκη, Χ. Περδικογιάννη,  Α. Μακρυγιαννάκης, Ε. Κουµαντάκης, Μ. Καλµαντή. 

Αιµατολογικό ∆ιήµερο, Ιωάννινα, Περιλήψεις: σ.44, 3, 1996. 

4. In vitro µελέτη κοκκιοποίησης παιδιών µε συµπαγείς όγκους.  

Ε. Μπολωνάκη, Ε.Λυδάκη,  Χ. Περδικογιάννη, Ε. Στειακάκη,  Χ. Ματσούκα,  Ε. 

∆ηµητρίου, Α. Καµπουράκης,  Μ. Καλµαντή. 

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Βήµα Κλινικής Ογκολογίας: 1(2),  

σ. 227, 70, 1997. 

5. Aίµα οµφάλιου λώρου στη µεταµόσχευση. Χρησιµότητα - Περιορισµοί. 

Ε. ∆ηµητρίου, Χ. Ματσούκα, Χ. Περδικογιάννη, Ε. Στειακάκη, Ε. Μπολωνάκη, 

Ε.Λυδάκη,   Ε. Χατζηδάκη, Α. Μακρυγιαννάκης, Ε. Κουµαντάκης, Μ. Καλµαντή. 

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Ηράκλειο, Περιλήψεις: σ.89, 158, 

1997. 

6. Μειωµένη κοκκιοποίηση αλλά όχι ερυθροποίηση στην ύφεση της οξείας 

παιδικής λευχαιµίας. 
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Χ. Περδικογιάννη, Ε. ∆ηµητρίου, Ε. Στειακάκη, Ε.Λυδάκη,  Ε. Μπολωνάκη, Μ. 

Καλµαντή. 35ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Αγ. Πελαγία, Κρήτη: σ.78, 71ΒΑ, 

1997. 

7. Φυσιολογική αιµοποίηση σε χρόνιες καλοήθεις ουδετεροπενίες και ιδιοπαθείς 

θροµβοπενίες των παιδιών. 

Ε. ∆ηµητρίου, Χ. Περδικογιάννη, Ε.Λυδάκη, Ε. Στειακάκη, Ε. Μπολωνάκη, Μ. 

Καλµαντή. 35ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Αγ. Πελαγία, Κρήτη:  σ.80,  73ΒΑ, 

1997. 

8. ∆ιαταραχές της αιµοποίησης σε συµπαγείς όγκους και λεµφώµατα παιδιών. 

Ε. ∆ηµητρίου, Χ. Περδικογιάννη, Ε. Μπολωνάκη, Ε. Στειακάκη,  Ε.Λυδάκη,   Μ. 

Καλµαντή. 

α) 35ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Αγ. Πελαγία, Κρήτη:  σ.79,  72ΒΑ, 1997. 

β) 8ο Πανελλήνιο Αιµατολογικό Συνέδριο, Αθήνα: σ.319, 169, 1997. 

9. Μελέτη της αιµοποίησης στην οξεία λευχαιµία της παιδικής ηλικίας. 

Ε. ∆ηµητρίου, Χ. Περδικογιάννη, Ε.Λυδάκη, Ε. Στειακάκη,  Ε. Μπολωνάκη, Μ. 

Καλµαντή. 8ο Πανελλήνιο Αιµατολογικό Συνέδριο, Αθήνα: σ.292, 142, 1997. 

10. Εx vivo έκπτυξη κυττάρων αίµατος οµφάλιου λώρου. 

Ε. ∆ηµητρίου, Χ. Περδικογιάννη, Ε. Στειακάκη,  Π. Βοργιά, Ε. Κουµαντάκης, Μ. 

Καλµαντή. 38ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κως: σ174, 338, 2000. 

11. Μελέτη επαναπολλαπλασιαστικής ικανότητας δεσµευµένων αιµοποιητικών 

κυττάρων µε in vitro ανακαλλιέργειες. 

Ε. ∆ηµητρίου, Χ. Περδικογιάννη, Ε. Στειακάκη,  Μ. Καλµαντή. 38ο Πανελλήνιο 

Παιδιατρικό Συνέδριο, Κως: σ 69, 130, 2000. 

12. Επίδραση του είδους του τοκετού και της ηλικίας κύησης στην  επαναπολ- 

λαπλασιαστική ικανότητα των προγονικών κυττάρων αίµατος οµφάλιου λώρου. 

Ε. ∆ηµητρίου, Χ. Περδικογιάννη, Ε. Στειακάκη,  Π. Βοργιά, Ε. Κουµαντάκης, Μ. 

Καλµαντή. 11ο Πανελλήνιο Αιµατολογικό Συνέδριο, Haema ( suppl) 3(4): σ 294, 311, 

2000. 

13. Ο ρόλος του αριθµού των CD34+ κυττάρων στο περιφερικό αίµα κατά τη 

συλλογή PBSC σε παιδιά µε νεοπλασία. 

Ε. Στειακάκη, Ε.Λυδάκη, Γ. Μαρτιµιανάκη, Ε. ∆ηµητρίου, Κ. Κατσανούλας,  Χ. 

Περδικογιάννη, ∆. Μαυρουδής, Ε. Καντιδάκη, Μ. Καλµαντή. 
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11ο Πανελλήνιο Αιµατολογικό Συνέδριο, Haema ( suppl) 3(4): σ 293, 310, 2000 

39o Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, σ.14, 2001  

14. Εκπαιδευτικό πρόγραµµα υποστήριξης παιδιών µε κακοήθεια κατά τη 

διάρκεια της νοσηλείας τους. 

Ο. Καπελλάκη, Η. Φοβάκης, Ε. Στειακάκη,  Ε. ∆ηµητρίου, Χ. Περδικογιάννη, Μ. 

Καλµαντή 39o Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, σ.16, 2001  

15. Επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα δεσµευµένων αιµοποιητικών κυττάρων 

µε in vitro ανακαλλιέργειες σε ιδιοπαθείς και δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες της 

παιδικής ηλικίας. 

Χ. Περδικογιάννη, Ε. ∆ηµητρίου,  Ε. Στειακάκη,  Μ. Καλµαντή 

11ο Πανελλήνιο Αιµατολογικό Συνέδριο, Haema ( suppl) 3(4): σ 107, 40, 2000.  

16. Επίπεδα διαλυτού ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule-1) στη νεογνική 

σηψαιµία. 

Μ. Αποστόλου, Ε. ∆ηµητρίου, Χ. Περδικογιάννη, Ι. Καλέγιας, Ε. Στειακάκη, Μ. 

Καλµαντή  39o Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, σ.57, 2001 

17. G-CSF, µόρια προσκόλλησης και επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα των 

αιµοποιητικών κυττάρων στην παθογένεια των ουδετεροπενιών της παιδικής 

ηλικίας. 

Χ. Περδικογιάννη, Ε. ∆ηµητρίου, Ε. Στειακάκη, Μ. Καλµαντή 

12ο Πανελλήνιο Αιµατολογικό Συνέδριο , Haema  4( suppl1): σ 205-6, 2001  

400 Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, σελ 28, 2002 

18. Χαρακτηρισµός και έκπτυξη AC133+ κυττάρων αίµατος οµφαλίου λώρου. 

Ε. ∆ηµητρίου, Π Βοργιά, Χ Περδικογιάννη, Ε Στειακάκη, Ε-Α Μαρκάκη, Ε 

Κουµαντάκης, Κ Παπά, Μ Καλµαντή   400 Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, σελ 30, 

2002 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
 
ΑΑΠ: Απόλυτος Αριθµός Πολυµορφοπυρήνων 
AcSDKP: Τετραπεπτίδιο  
ADCC: Antibody-Dependent Cellural Cytotoxicity, Αντισωµατοεξαρτώµενη 
Κυτταροτοξικότητα 
a-MEM: a-modified Minimal Essential Medium 
AUC: Area Under the Curve 
ΒΣ: Βάρος Σώµατος 
BFU-E: Burst Forming Unit-Erythroid, Μονάδα σχηµατισµού αποικιών ερυθράς 
σειράς τύπου “ έκρηξης” 
BSA: Bovine Serum Albumin 
C: Complement, Συµπλήρωµα 
CD: Cluster Differentiation 
CFU-Bas: Colony Forming Unit-Baseophil 
CFU-E: Colony Forming Unit-Erythroid, Μονάδα σχηµατισµού αποικιών ερυθράς 
σειράς  
CFU-Eo: Colony Forming Unit-Eosinophil 
CFU-GEMM: Colony Forming Unit-Granulocyte, Erythroid, Macrophage, 
Megakaryocyte 
CFU-GM: Colony Forming Unit-Granulocyte, Macrophage 
CFU-G: Colony Forming Unit-Granulocyte 
CFU-M: Colony Forming Unit-Macrophage 
CFU-Meg: Colony Forming Unit-Megakaryocyte 
CRP: C-Reactive Protein 
ELA: Elastase, Ελαστάση 
FCS: Fetal Calf Serum 
Flt-3: Fms-like tyrosine kinase-3 (fetal liver tyrosine kinase-3) 
G-CSF: Granulocyte-Colony Stimulatimg Factor 
G-CSF-R: Granulocyte-Colony Stimulatimg Factor Receptor 
GM-CSF: Granulocyte, Macrophage- Colony Stimulatimg Factor 
HIV: Human Immunodeficiency Virus 
ICAM: Intercellular Adhesion Molecule 
Ig: Immunoglobulin, Ανοσοσφαιρίνη 
IL: Interleukin, Ιντερλευκίνη 
Jak: κινάση Jak-Janus protein tyrosine kinase 
LAD: Leukocyte Adhesion Deficiency 
LFA-1: Lymphocyte Function Antigen-1 
LIF: Leukemia Inhibitory Factor 
LGL: Large Granular Lymphocytes 
LPS: Lipopolysacharide, Λιποπολυσακχαρίδη 
LTC-IC: Long Term Culture-Initiating Cell 
MAdCAM: Mucosal Addressin Cell Adhesion Molecule 
M-CSF: Macrophage-Colony Stimulating Factor 
MIP-1 α: Macrophage Inflammatory Protein-1 α 
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NK: Natural Killer 
ΟΛ: Οξεία Λευχαιµία 
ΟΛΛ: Οξεία Λεµφοβλαστική Λευχαιµία 
ΟΜΛ: Οξεία Μυελογενής Λευχαιµία 
PECAM: Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule 
SCF: Stem Cell Factor 
SEM: Standard Error of the Mean, Σταθερό σφάλµα της µέσης τιµής 
STAT: πρωτεΐνη STAT- Signal Transducers and Activators of Transcription  
TGF-β: Transforming Growth Factor-β 
ΤNF-α: Τumor Necrosis Factor-α 
TPO: Thrombopoietin 
VCAM: Vascular Cell Adhesion Molecule 
VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor 
VLA: Very Late Antigen 
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    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία της βρεφικής και παιδικής ηλικίας αποτελεί τη 

συχνότερη µορφή χρόνιας ουδετεροπενίας των παιδιών. Θεωρείται πρωτοπαθής διαταραχή 

αυτοάνοσης αιτιολογίας, αλλά το αίτιο που πυροδοτεί τον ανοσολογικό µηχανισµό παραµένει 

αδιευκρίνιστο. Η µεγάλη ετερογένεια των κλινικών εκδηλώσεων της νόσου, η άλλοτε άλλη 

ανταπόκριση στη θεραπεία και η συχνά αυτοϊώµενη πορεία της την καθιστούν ενδιαφέρον 

πεδίο έρευνας. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ιστικών Καλλιεργειών της 

Παιδιατρικής Κλινικής Αιµατολογίας/Ογκολογίας του Τοµέα Μητέρας-Παιδιού του 

Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την Καθηγήτρια κ. Μαρία Καλµαντή για την 

εµπιστοσύνη που µου έδειξε, την επιστηµονική  και ηθική υποστήριξη που µου παρείχε και 

την αποτελεσµατική καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής αυτής.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον Καθηγητή κ. Γ. Ηλιόπουλο, µέλος της 

Τριµελούς Επιτροπής της διατριβής µου, για την εποικοδοµητική κριτική του και την 

επιστηµονική υποστήριξη. Ιδιαίτερα αποδοτική ήταν η συνεργασία µου µε την κ. Ελένη 

∆ηµητρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τοµέα Μητέρας-Παιδιού και µέλος της Τριµελούς 

Επιτροπής στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και την ανάλυση των αποτελεσµάτων της µελέτης 

αυτής. Ευχαριστώ επίσης την κ. Ευτυχία Στειακάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής 

Αιµατολογίας/Ογκολογίας για τη γόνιµη συµβολή της, τον κ. ∆. Μαυρουδή, Επίκουρο 

Καθηγητή Αιµατολογίας και τον κ. Ε. Γαλανάκη που συµµετέχουν στην Εξεταστική 

Επιτροπή της διατριβής αυτής για την εποικοδοµητική κριτική. Θα ήθελα επίσης να 

ευχαριστήσω την Γεωργία Μαρτιµιανάκη, βιολόγο για τη συµπαράσταση στις δύσκολες 

στιγµές, την Βίκυ ∆ανηλάτου, ιατρό, για τα πρώτα βήµατα που κάναµε µαζί και την τεχνικό 

Ανδρονίκη Φασουλάκη για τη συµµετοχή της στην εκτέλεση του εργαστηριακού µέρους. 

 Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κοπιδάκη για την ενθάρρυνση και την 

ουσιαστική υποστήριξη που µου παρείχε σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής 

αυτής και για κάποιες δύσκολες ώρες µπροστά στον υπολογιστή. Θα ήθελα να αφιερώσω το 

έργο αυτό στους γονείς µου που πάντα µε στηρίζουν και µε ενθαρρύνουν να συνεχίσω.  
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 

I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
1. ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

 
Η αιµοποίηση ξεκινά από ένα µικρό αριθµό αρχέγονων αιµοποιητικών 

κυττάρων. Το αρχέγονο αιµοποιητικό κύτταρο χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του 

να αυτοανανεώνεται και να διαφοροποιείται σε κύτταρα όλων των σειρών του 

αίµατος. Οι αυτοανανεωτικές διαιρέσεις του αιµοποιητικού κυττάρου είναι υπεύθυνες 

για τη διατήρηση σταθερού αριθµού αιµοποιητικών κυττάρων καθ’όλη τη διάρκεια 

της ενήλικου ζωής ενός ατόµου και για την έκπτυξη του διαµερίσµατος των 

αρχέγονων κυττάρων κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής ζωής καθώς και µετά από 

µεταµόσχευση (1). Οι µηχανισµοί που ρυθµίζουν τις διαιρέσεις του αρχέγονου 

κυττάρου παραµένουν αδιευκρίνιστοι.  

Το διαµέρισµα των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων είναι ετερογενές 

λόγω των διαφορετικών χρονικά µιτώσεων που παρατηρούνται σε αυτόν τον 

πληθυσµό (2). Υπό φυσιολογικές συνθήκες η πλειονότητα των κυττάρων αυτών 

βρίσκεται σε δεδοµένη χρονική στιγµή εκτός κυτταρικού κύκλου, σε φάση G0. 

Μεταξύ αρχέγονων και ώριµων, λειτουργικών κυττάρων βρίσκεται ένας ενδιάµεσος 

κυτταρικός πληθυσµός, τα προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα. Η µετάβαση από το ένα 

στάδιο διαφοροποίησης στο άλλο προϋποθέτει τη σταδιακή απώλεια της 

αυτοανανεωτικής ικανότητας και την ενίσχυση της δέσµευσης προς διαφοροποίηση 

(commitment).  

Η δέσµευση προς διαφοροποίηση εξαρτάται από την ενεργοποίηση µιας 

σειράς µεταγραφικών παραγόντων όπως οι SCL/TAL-1, LMO2 και οι πιο 

εξειδικευµένοι για συγκεκριµένη σειρά (lineage restricted) GATA-1 και PU-1 (3). Η 

επίδραση αυξητικών παραγόντων µπορεί να επηρεάσει την κατεύθυνση 

διαφοροποίησης εφόσον εξασκείται σε πολυδύναµα ή διδύναµα, αλλά όχι σε 

µονοδύναµα προγονικά κύτταρα (3). Πολλές µελέτες ασχολούνται µε τον τρόπο 

ρύθµισης της αυτοανανέωσης ή διαφοροποίησης του αρχέγονου αιµοποιητικού 
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κυττάρου. Οι περισσότερες κλείνουν προς το “στοχαστικό µοντέλο” σύµφωνα µε το 

οποίο η κατεύθυνση επιλέγεται τυχαία και διέπεται από το νόµο των πιθανοτήτων (4). 

Φαίνεται όµως ότι όσο το κύτταρο διαφοροποιείται, εξωγενείς ρυθµιστικοί 

παράγοντες παίζουν σηµαντικό ρόλο αφού πλέον το κύτταρο καλείται να αντιδράσει 

σε αλλαγές που συµβαίνουν στο µικροπεριβάλλον του (“ντετερµινιστικοί” 

µηχανισµοί) (5).   

  Τα ώριµα κύτταρα του αίµατος έχουν περιορισµένο χρόνο ζωής και δεν 

αυτοανανεώνονται. Η αντικατάσταση αυτών των κυττάρων εξαρτάται από την 

ύπαρξη και τη λειτουργικότητα των προγονικών και αρχέγονων αιµοποιητικών 

κυττάρων.  

Σύµφωνα µε το ισχύον πρότυπο αιµοποίησης το αιµοποιητικό σύστηµα είναι 

ιεραρχηµένο σε τρία διαµερίσµατα  µε βάση το βαθµό διαφοροποίησης των κυττάρων 

του όπως αυτός εκτιµάται από in vitro δεδοµένα. Το πρώτο και ιεραρχικά πιο 

αρχέγονο διαµέρισµα περιλαµβάνει τα πολυδύναµα αιµοποιητικά κύτταρα που 

διαθέτουν τις προαναφερθείσες ιδιότητες της αυτοανανέωσης και γένεσης κυττάρων 

που είναι προγραµµατισµένα για διαφοροποίηση. Το δεύτερο διαµέρισµα αποτελείται 

από τα προγονικά κύτταρα µε συγκεκριµένο στόχο εξέλιξης προς µια καθορισµένη 

σειρά του αίµατος. Τα κύτταρα αυτά διαθέτουν ικανότητα πολλαπλασιασµού και 

περιορισµένη αυτοανανεωτική ικανότητα. Το τρίτο διαµέρισµα περιλαµβάνει τα 

κύτταρα που αναγνωρίζονται µορφολογικά στο µυελό των οστών και δίνουν γένεση 

στα ώριµα κύτταρα του αίµατος. Τα τελευταία έχουν καθορισµένες λειτουργίες και 

έχουν χάσει την ικανότητα πολλαπλασιασµού. 

 

  

2. ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 
Όλα τα προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα είναι εγκατεστηµένα, 

πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται στο µυελό των οστών µέσα σε ένα 

ιστολογικά ιδιαίτερο χώρο, που επιπλέον ρυθµίζει και την έξοδο των ώριµων 

κυττάρων στην κυκλοφορία, το αιµοποιητικό µικροπεριβάλλον (6). Το αιµοποιητικό 

µικροπεριβάλλον αποτελεί ένα πλέγµα από ινίδια, αγγεία και κύτταρα στρώµατος που 

συγκρατούνται µεταξύ τους µε µια άµορφη πρωτεϊνούχο ουσία (extracellular matrix) 
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από κολλαγόνο, λαµινίνη, φιµπρονεκτίνη και άλλες πρωτείνες προσκόλλησης.  Τα 

κυτταρικά στοιχεία  είναι ινοβλάστες, λιποκύτταρα, µακροφάγα, ενδοθηλιακά 

κύτταρα και κύτταρα του δικτύου. Όλα µαζί αποτελούν τα κύτταρα του στρώµατος, 

τα οποία παράγουν κυτταροκίνες είτε µε τη µορφή διαλυτών µορίων είτε µε τη µορφή 

µεµβρανικών παραγόντων (7). Η ρύθµιση των δυο βασικών λειτουργιών των 

πολυδύναµων αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων, της 

αυτοανανέωσης/πολλαπλασιασµού και της διαφοροποίησης, γίνεται µε τη σύνδεση 

και αλληλεπίδρασή τους µε τα κύτταρα του στρώµατος και µε τα συστατικά της 

εξωκυτταρίου ουσίας καθώς και µε την επίδραση κυτταροκινών (8,9). Οι 

αλληλεπιδράσεις κυττάρου µε κύτταρο και κυττάρου µε εξωκυττάρια ουσία γίνεται 

µέσω µορίων προσκόλλησης  και των υποδοχέων τους (8). Οι χυµικοί παράγοντες 

που επιδρούν είναι ευοδωτικοί και ανασταλτικοί (9). Εκκρίνονται τοπικά από τα 

κύτταρα του αιµοποιητικού µικροπεριβάλλοντος ή παράγονται στην περιφέρεια και 

φτάνουν στο µικροπεριβάλλον του µυελού µε την κυκλοφορία. Οι δράσεις των 

πρωτεϊνικών µορίων (αυξητικών παραγόντων-κυτταροκινών και προσκολλητικών 

µορίων)  που ρυθµίζουν τις λειτουργίες των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων 

αλληλοεπικαλύπτονται και/ή πλεονάζουν ώστε να επιτυγχάνεται η ρύθµιση της 

αιµοποίησης σε διαφορετικές συνθήκες (10). 

 

 

3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ   

 

 

Με τη χρήση των καλλιεργειών σε ηµιστερεά υλικά όπως η µεθυλοκυτταρίνη, 

το άγαρ έγινε δυνατή η µελέτη των προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων µέσω της 

παρατήρησης του σχηµατισµού αποικιών υπό την επίδραση αυξητικών παραγόντων. 

 Τα προγονικά κύτταρα της ερυθράς σειράς αποτελούνται από δυο 

κυτταρικούς πληθυσµούς που διαφέρουν όσον αφορά το στάδιο ωρίµανσης και το 

χρόνο που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Οι αποικίες CFU-E που είναι µικρού 

µεγέθους, αποτελούνται από περισσότερο ώριµα κύτταρα και αναγνωρίζονται την 7η 

µέρα της καλλιέργειας, ενώ οι BFU-E  περιέχουν λιγότερο διαφοροποιηµένα 

κύτταρα, αποτελούνται από πολλά κυτταρικά αθροίσµατα που σχηµατίζουν εικόνα 
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“έκρηξης” και αναγνωρίζονται την 14η µέρα της καλλιέργειας.  Αποικίες µικτού 

τύπου CFU-GEMM προέρχονται από πολυδύναµα προγονικά κύτταρα και 

αποτελούνται από κύτταρα τουλάχιστον δύο σειρών του αίµατος.  

Τα προγονικά κύτταρα της κοκκιώδους σειράς είναι διδύναµα (CFU-GM) και 

µονοδύναµα(CFU-G, CFU-M). Τα CFU-GM πήραν το όνοµά τους από την ιδιότητά 

τους να σχηµατίζουν αποικίες αποτελούµενες από κοκκιοκύτταρα και µονοκύτταρα. 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε δεδοµένη 

στιγµή σε κάποια φάση του κυτταρικού κύκλου και πολλαπλασιάζονται. Τα 

θυγατρικά τους κύτταρα διαφοροποιούνται περαιτέρω είτε προς δεσµευµένα 

µονοδύναµα προγονικά κύτταρα των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων (CFU-G), είτε 

προς προγονικά κύτταρα των µονοπυρήνων/µακροφάγων (CFU-M). Ένα µικρό µέρος 

από αυτά παραµένει µε το βαθµό διαφοροποίησης του µητρικού τους κυττάρου για 

αυτοσυντήρηση του κυτταρικού τους διαµερίσµατος.  

Τα CFU-Bas, CFU-Eo και CFU-Meg είναι µονοδύναµα προγονικά κύτταρα 

που µετά από πολλαπλασιασµό και περαιτέρω διαφοροποίηση δίνουν γένεση στα 

βασεόφιλα, ηωσινόφιλα και µεγακαρυοκύτταρα αντίστοιχα. 

 

Χρησιµότητα των καλλιεργειών προγονικών κυττάρων 

 
Οι καλλιέργειες προγονικών κυττάρων σύντοµης διάρκειας (short-term) 

επέτρεψαν τη διάκριση και αποµόνωση ουσιών-αυξητικών παραγόντων, απαραίτητων 

για την υποστήριξη της ανάπτυξης αποικιών in vitro. Η µέθοδος αυτή έχει 

χρησιµοποιηθεί α) σε in vitro δοκιµασίες χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων και 

παραγόντων ευοδωτικών ή ανασταλτικών της αιµοποίησης, β) για τον υπολογισµό 

των προγονικών κυττάρων που περιέχονται στα µοσχεύµατα, γ) στη µελέτη της 

αιµοποίησης σε νοσήµατα όπως τα µυελοϋπερπλασικά και η λευχαιµία.  

Οι καλλιέργειες προγονικών κυττάρων µακράς διάρκειας (long- term) (8)    

παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης in vitro κυττάρων πολύ αωρότερων αυτών που 

µελετώνται µε τις καλλιέργειες βραχείας διάρκειας. Ο όρος long term culture 

initiating cell (LTC-IC) αναφέρεται στο αρχέγονο κύτταρο που προσδιορίζεται µε τη 

µέθοδο αυτή. Κλινικές εφαρµογές της µεθόδου αποτελούν ο καθαρισµός 

µοσχεύµατος (purging) που βασίζεται στη µειονεκτική ανάπτυξη του παθολογικού 
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κλώνου σε σχέση µε τον φυσιολογικό και τεχνικές γονιδιακής θεραπείας. Με την 

τεχνική αυτή έγινε δυνατή η κατανόηση των µηχανισµών της αιµοποίησης, των 

αλληλεπιδράσεων των κυττάρων µεταξύ τους και µε το αιµοποιητικό 

µικροπεριβάλλον καθώς και της επίδρασης των αυξητικών και ανασταλτικών 

παραγόντων στη ρύθµιση της αιµοποίησης. 

 

 

4. ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Οι αυξητικοί αιµοποιητικοί παράγοντες ή παράγοντες που διεγείρουν τη 

δηµιουργία αποικιών των κυτταρικών σειρών του αίµατος είναι γλυκοπρωτεΐνες, 

ανήκουν στην ευρύτερη οµάδα των κυτταροκινών και ρυθµίζουν τον 

πολλαπλασιασµό, τη διαφοροποίηση, την ωρίµανση, τη βιωσιµότητα και τη 

λειτουργικότητα των αιµοποιητικών κυττάρων (11, 12). Οι αυξητικοί παράγοντες 

εκκρίνονται από τα βοηθητικά κύτταρα του αιµοποιητικού µικροπεριβάλλοντος, από 

µη αιµοποιητικά όργανα, από τα T-λεµφοκύτταρα, ή από τα ίδια τα αιµοποιητικά 

κύτταρα (13). Η παραγωγή αυξητικών παραγόντων από τα αιµοποιητικά κύτταρα σε 

διάφορα στάδια διαφοροποίησής τους υποδεικνύει την ύπαρξη µηχανισµών 

αυτοκρινούς/παρακρινούς ρύθµισης της αιµοποίησης.  Η κλωνοποίηση των γονιδίων 

που τους κωδικοποιούν και η παραγωγή τους σε κεκαθαρµένη µορφή µε τεχνική 

ανασυνδυασµένου DNA οδήγησε σε ευρείας κλίµακας παραγωγή τους για ερευνητική 

και κλινική χρήση.  

Η δράση ενός παράγοντα εξαρτάται από τη συγκέντρωσή του σε δεδοµένο 

περιβάλλον. Αυξητικοί παράγοντες που εκκρίνονται σε συγκεκριµένο κυτταρικό 

περιβάλλον προάγουν κατά προτίµηση την αυτοανανέωση των αιµοποιητικών 

κυττάρων, ενώ άλλοι επάγουν τον πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση των εν 

λόγω κυττάρων (8). Η συνεργική δράση πολλών αυξητικών παραγόντων είναι 

εµφανής ιδιαίτερα στα πρώιµα στάδια της αιµοποίησης, ενώ σε µετέπειτα στάδια οι 

αυξητικοί παράγοντες εµφανίζουν µεγαλύτερη εξειδίκευση (14).  

Η δράση τους µπορεί να είναι ευοδωτική (διεγερτική) ή ανασταλτική. 

Ευοδωτικοί παράγοντες είναι ο SCF, Flt-3 (συνδετικό µόριο του υποδοχέα της 

τυροσινικής κινάσης), GM-CSF, G-CSF, IL-3, IL-6, IL-11, TPO καθώς και άλλοι που 
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δρουν σε πιο διαφοροποιηµένα κύτταρα όπως η ερυθροποιητίνη (EPO), IL-5, M-CSF. 

Ανασταλτικοί παράγοντες µε κύριο ρόλο στη ρύθµιση της αιµοποίησης είναι ο LIF 

(Leukemia Inhibitory Factor), TGF-β (Transforming Growth Factor –β), MIP-1α 

(Macrophage Inflammatory Protein –1α), TNF-α (Tumor Necrosis Factor –α), το 

τετραπεπτίδιο ΑcSDKP (15). Η δράση τους εξασκείται µέσω σύνδεσης µε υψηλής 

συγγένειας υποδοχείς στην επιφάνεια των κυττάρων–στόχων. Οι περισσότεροι 

υποδοχείς αυξητικών παραγόντων ανήκουν στην οικογένεια των υποδοχέων 

αιµοποιητίνης, ενώ άλλοι στην οικογένεια των υποδοχέων τυροσινικής κινάσης (16, 

17).  

Εκτός από αυξητικούς παράγοντες και άλλα πρωτεϊνικά µόρια που 

εκκρίνονται από τα φυσιολογικά αιµοποιητικά κύτταρα µπορεί να επηρεάσουν την 

αιµοποίηση (µεταλλοπρωτεινάσες του στρώµατος, πρωτεΐνες του συµπληρώµατος 

C3, διαλυτοί υποδοχείς όπως οι Fas, gp130 και διαλυτά µόρια προσκόλλησης) (13). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τελευταία η µελέτη της αλληλεπίδρασης 

αιµοποιητικών κυττάρων και ενδοθηλίου των αγγείων που εξασκείται µέσω µορίων 

πρόσφατα κλωνοποιηµένων όπως ο VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) 

(18). 

 

 

II. ΚΟΚΚΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 

1. ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 
Παράγοντες που ρυθµίζουν τον πολλαπλασιασµό, τη διαφοροποίηση και 

λειτουργική ενεργοποίηση των αιµοποιητικών κυττάρων της µυελικής σειράς όπως  o 

G-CSF, o GM-CSF, SCF (19, 20), η ΙL-3, IL-6 αποτελούν θετικούς ρυθµιστές της 

κοκκιοποίησης, η δράση τους είναι συνεργική και εξασκείται σε διαφορετικά στάδια 

εξέλιξης της µυελικής σειράς (21, 22). Οι περισσότεροι ρυθµίζουν τον 

πολλαπλασιασµό µυελικών προγονικών κυττάρων που εµφανίζονται νωρίς στη 

διαδικασία της κοκκιοποίησης και έχουν περιορισµένη ικανότητα να επάγουν 

διαφοροποίηση και ωρίµανση (23, 24). Ειδικότερα, ο G-CSF έχει ρόλο και στην 

τελική διαφοροποίηση για την παραγωγή ώριµων ουδετεροφίλων (25, 26, 27, 28). 
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2. ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΩΝ - G-CSF 

(Granulocyte-Colony Stimulating Factor)  

 

2.1 Ιστορικά στοιχεία-Αναγνώριση του παράγοντα 

 

Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από τον Μetcalf το 1980 από την ικανότητα 

του να διαφοροποιεί την WEHI-3B+ µυελοµονοκυτταρική λευχαιµική σειρά ποντικού 

(29). Μετά την περιγραφή των βιοχηµικών ιδιοτήτων του G-CSF στα ποντίκια το 

1983 από τους Nicola και συν (30) ακολούθησε η αναγνώριση ενός παράγοντα µε 

ανάλογες ιδιότητες στον άνθρωπο (31), ενώ παράλληλα οι Welte και συν δηµοσίευαν 

την αποµόνωση από την κυτταρική σειρά 5637 καρκινώµατος ουροδόχου κύστης 

ενός ανθρώπινου (ανθρώπειου) παράγοντα µε πολυδύναµη δράση στα αιµοποιητικά 

κύτταρα (“human pluripotent hematopoietic colony-stimulating factor”)  (32). Ο 

παράγοντας αυτός ταυτίστηκε µετά από µελέτες αλληλουχίας και της βιολογικής 

δρασης του µε τον G-CSF (33,34). Η παραγωγή G-CSF από µη αιµοποιητικές, 

καρκινικές ανθρώπινες κυτταρικές σειρές (κυτταρική σειρά καρκινώµατος εκ 

πλακωδών κυττάρων στοµατοφάρυγγα, καρκινική σειρά ηπατώµατος, µελανώµατος, 

µεσοθηλιώµατος, σαρκώµατος, γλοιοβλαστώµατος) αποδείχτηκε σχετικά συχνή  (35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41).  

Η περαιτέρω αναγνώριση των ιδιοτήτων του παράγοντα αυτού διευκολύνθηκε 

από την ανακάλυψη του υπεύθυνου γονιδίου για την κωδικοποίησή του και την 

παραγωγή  της ανασυνδυασµένης πρωτεΐνης στα µέσα της δεκαετίας του 1980 (1986-

87) (34, 37, 42, 43). Ο ανθρώπινος παράγοντας κωδικοποιείται από ένα και µόνο 

γονίδιο (37, 42) που εδράζει στο χρωµόσωµα 17q11-22 (44). Ο γόνος ο υπεύθυνος 

για την παραγωγή του G-CSF στα ποντίκια έχει µεγάλη οµολογία µε τον αντίστοιχο 

γόνο στον άνθρωπο. Η οµολογία αυτή στην αλληλουχία των νουκλεϊνικών οξέων σε 

περιοχές που κωδικοποιούν ή όχι είναι 69%, ενώ η οµολογία στην αλληλουχία των 

αµινοξέων στη δοµή της πρωτεΐνης είναι 73% (25). Η ύπαρξη εσωτερικών 

δισουλφιδικών δεσµών στη δοµή της πρωτεΐνης είναι απαραίτητη για τη διατήρηση 

της τεταρτοταγούς δοµής και της βιολογικής δραστικότητας του µορίου (30).     
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2.2 Παραγωγή G-CSF:  κυτταρικές πηγές /ρύθµιση 

 

Ο G-CSF παράγεται κυρίως από κύτταρα της µονοκυτταρικής σειράς 

(µονοκύτταρα, µακροφάγα) (45, 46) αλλά και από κύτταρα του αγγειακού 

ενδοθηλίου, ινοβλάστες (47), µεσοθηλιακά κύτταρα και κύτταρα λείων µυικών ινών 

και ανθρώπινου πλακούντα (40, 48, 49, 50, 51, 52). Η in vitro παραγωγή G-CSF 

επάγεται από την έκκριση ενδοτοξίνης (λιποπολυσακχαρίδης LPS), ιντερφερόνης-γ 

και κυτταροκινών όπως ο TNF, IL-1, IL-3, IL-4, IL-10, GM-CSF (25, 41). Μερικοί 

από τους επαγωγείς αυτούς ανάλογα µε την κυτταρική πηγή παραγωγής του G-CSF 

µπορεί να έχουν και κατασταλτική δράση: πχ η IL-4 και IL-10 καταστέλλουν την 

παραγωγή G-CSF από τα ενεργοποιηµένα µε IL-1 ή ενδοτοξίνη µονοκύτταρα, ενώ 

δεν έχουν αντίστοιχη κατασταλτική δράση στο περιβάλλον των ενδοθηλιακών 

κυττάρων (53, 54).  

Η ικανότητα παραγωγής G-CSF από τον πλακούντα παρατηρείται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της κύησης (55) και είναι πιθανό να παίζει ρόλο στην ανάπτυξη και 

λειτουργία του πλακούντα, εκτός από τον κύριο ρόλο του στην εµβρυϊκή αιµοποίηση 

(49,56). 

Η ρύθµιση της έκφρασης του γονιδίου για τον G-CSF  φαίνεται να είναι 

πολύπλοκη δεδοµένου της ποικιλίας των κυττάρων των ικανών να παράγουν G-CSF 

και του εύρους των ερεθισµάτων που επάγουν την παραγωγή του (57, 58, 59). Η 

έκθεση των υπεύθυνων για την παραγωγή G-CSF κυττάρων σε επαγωγείς όπως η 

λιποπολυσακχαρίδη, η  ΙL-1 και ο TNF, οδηγεί σε µια παροδική αύξηση του χρόνου 

ηµίσειας ζωής του mRNA του G-CSF, η οποία προκαλεί συσσώρευση του 

τελευταίου. Η έκτοπη παραγωγή G-CSF από καρκινικά κύτταρα  µπορεί να 

προκαλείται από τέτοιου είδους συσσώρευση mRNA του G-CSF (25). Η ρύθµιση του 

γόνου του G-CSF γίνεται σε συνεργασία µε τη ρύθµιση γόνων υπεύθυνων για την 

κωδικοποίηση άλλων κυτταροκινών όπως ο GM-CSF και η IL-6 σε κύτταρα όπως οι 

ινοβλάστες και τα µεσοθηλιακά (57, 58). 

Η µεγάλη ποικιλία των κυττάρων που παράγουν G-CSF κάνει δυσχερή την 

πλήρη κατανόηση των µηχανισµών ρύθµισης της παραγωγής του µέσα σε αυτό το 

δίκτυο κυτταροκινών, κυττάρων που επάγουν την έκκριση κυτταροκινών και 

κυττάρων-στόχων που παράγουν αυξητικούς παράγοντες.  
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2.3 Υποδοχέας G-CSF  

 

Η βιολογική δράση του G-CSF, όπως και άλλων κυτταροκινών, επιτυγχάνεται 

µέσω σύνδεσης µε ειδικούς, υψηλής συγγένειας υποδοχείς στην επιφάνεια των 

αιµοποιητικών κυττάρων (60).  

Ο υποδοχέας για τον G-CSF είναι µια πολυπεπτιδική άλυσος 813 αµινοξέων 

µε µοριακό βάρος 130 (140) kD που διαθέτει δοµικές οµοιότητες µε τους υποδοχείς 

της ερυθροποιητίνης, ορισµένων ιντερλευκινών και της αυξητικής ορµόνης. Πρώτοι 

οι Nicola και Metcalf (1984-85) απέδειξαν την ύπαρξη του υποδοχέα στα κύτταρα της 

κοκκιώδους σειράς (31). Ο υποδοχέας για τον G-CSF εκφράζεται πάνω σε 

φυσιολογικά µυελικά κύτταρα καθώς επίσης και σε λευχαιµικά κύτταρα και 

κυτταρικές σειρές (61, 62, 63). Υποδοχείς G-CSF βρίσκονται και στην επιφάνεια των  

αιµοπεταλίων, µονοκυττάρων, µερικών T και Β λεµφικών σειρών και σε µη 

αιµοποιητικά κύτταρα όπως τα ενδοθηλιακά κύτταρα (52, 64). Ο υποδοχέας 

εντοπίζεται σε όλες τις βαθµίδες διαφοροποίησης των κοκκιοκυττάρων, από τη 

µυελοβλάστη ως το ώριµο πολυµορφοπύρηνο. Ο αριθµός των υποδοχέων ανά 

κύτταρο αυξάνει καθώς τα µυελικά κύτταρα διαφοροποιούνται προς την κοκκιώδη 

σειρά.  

Κωδικοποιείται από γονίδιο που εδράζει στο χρωµόσωµα 1, στην περιοχή 

1p35-p34.3 (65). Με βάση τη δοµική του ανάλυση ανήκει στην υπεροικογένεια των 

υποδοχέων των κυτταροκινών (16). Αποτελείται από ένα εξωκυττάριο, ένα 

διαµεµβρανικό και ένα κυτταροπλασµατικό τµήµα. Στο εξωκυττάριο τµήµα 

βρίσκεται η περιοχή πρόσδεσης στο συνδέτη (ligand), πλούσια σε βάσεις κυστείνης. 

Στο κυτταροπλασµατικό τµήµα εντοπίζεται µια περιοχή πλούσια σε προλίνη, κοντά 

στη µεµβράνη του κυττάρου, απαραίτητη για τη ενεργοποίηση των Jak κινασών και 

τη µετάδοση σηµάτων για την έναρξη µιτωτικών διαιρέσεων. Το αποµακρυσµένο από 

τη µεµβράνη τµήµα της κυτταροπλασµατικής περιοχής, το οποίο αποτελεί το 

καρβοξυτελικό άκρο της πολυπεπτιδικής αλύσου του υποδοχέα, πλούσιο σε βάσεις 

τυροσίνης, είναι υπεύθυνο για τη µετάδοση σηµάτων για ωρίµανση (66).  

Η σηµατοδότηση γίνεται µέσω επίδρασης του καρβοξυτελικού άκρου του 
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υποδοχέα µε Jak κινάσες (64), η οποία επάγει µια σειρά αντιδράσεων που 

καταλήγουν στην ενεργοποίηση του γονιδίου και που συνοπτικά περιγράφονται 

παρακάτω. Την ενεργοποίηση των Jak κινασών ακολουθεί φωσφορυλίωση των 

βάσεων τυροσίνης του υποδοχέα και των µεταγραφικών πρωτεϊνών Stat1, Stat3, 

Stat5. Ακολουθεί µετανάστευση των πρωτεϊνών Stat στον πυρήνα του κυττάρου σε 

δραστική µορφή όπου ενεργοποιούν τη µεταγραφή του γονιδίου (67, 68, 69, 70). 

Εκτός από την ενεργοποίηση της οδού Jak-Stat ο υποδοχέας του G-CSF ενεργοποεί 

και άλλες οδούς όπως η Ras-MAP (71, 72) και των κινασών Lyn Syk (73). Η 

ενεργοποίηση των Jak κινασών και της οδού Ras-MAP σχετίζεται µε τον 

πολλαπλασιασµό των µυελικών κυττάρων, ενώ οι πρωτείνες Stat συµµετέχουν στη 

διαδικασία της διαφοροποίησης καθώς ενεργοποιούν γονίδια που είναι λειτουργικά 

συνδεδεµένα µε διαφοροποιηµένα κύτταρα. 

Η ύπαρξη διαφορετικών λειτουργικών περιοχών στον υποδοχέα G-CSF που 

συµµετέχουν στη διαδικασία του πολλαπλασιασµού και της ωρίµανσης των µυελικών 

κυττάρων ενισχύει την υπόθεση ότι ο υποδοχέας του G-CSF χρησιµοποιεί διάφορα 

σηµατοδοτικά µονοπάτια για να  ενεργοποιήσει διαφορετικές βιολογικές λειτουργίες. 

Η ακεραιότητα και των δυο περιοχών του υποδοχέα είναι απαραίτητη για τη 

µετάδοση σήµατος ωρίµανσης (74). 

 Επίκτητες σηµειακές µεταλλάξεις που σχετίζονται µε αποκοπή του 

καρβοξυτελικού άκρου του κυτταροπλασµατικού τµήµατος του υποδοχέα και 

αναστολή της µετάδοσης σηµάτων για ωρίµανση έχουν βρεθεί σε πολλούς από τους 

ασθενείς µε σοβαρή συγγενή ουδετεροπενία που µελετήθηκαν (75, 76, 77, 78, 79). Οι 

µεταλλάξεις αυτές επισυµβαίνουν τυχαία, δεν κληρονοµούνται και δεν αποτελούν την 

αιτία της ουδετεροπενίας (79). Προκαλούνται από γενετική αστάθεια (genetic 

instability) και φαίνεται να σχετίζονται µε την εξέλιξη της σοβαρής συγγενούς 

ουδετεροπενίας προς οξεία µυελογενή λευχαιµία (78, 79, 80). Έχουν βρεθεί και 

µεταλλάξεις που αφορούν βλάβες σε άλλες περιοχές της πολυπεπτιδικής αλύσου του 

υποδοχέα (81). Πολλά ερωτήµατα παραµένουν αναπάντητα σχετικά µε τις 

µεταλλάξεις του γονιδίου για τον υποδοχέα του G-CSF, όπως η καθοριστκή ή απλώς 

συµπληρωµατική συµβολή τους στη λευχαιµογένεση και η συµµετοχή τους στην 

εκδήλωση άλλων διαταραχών της κοκκιοποίησης.   

Ο ρόλος του υποδοχέα του G-CSF στη ρύθµιση της κοκκιοποίησης έχει 

26 



µελετηθεί σε knock-out ποντίκια στα οποία έχει προκληθεί µετάλλαξη του γονιδίου 

για τον υποδοχέα του G-CSF. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο υποδοχέας του G-CSF 

ρυθµίζει τον αριθµό των προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων, την παραγωγή 

ώριµων κοκκιοκυττάρων και την επιβίωση των ουδετεροφίλων. Φαίνεται όµως να 

υπάρχει και µηχανισµός ρύθµισης της κοκκιοποίησης που δεν εξαρτάται από τον 

υποδοχέα του G-CSF (64).  

 

2.4 Βιολογικές ιδιότητες 

O G-CSF επάγει τον πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση των προγονικών 

αιµοποιητικών κυττάρων, µπορεί να µεταβάλλει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και 

τις βιοχηµικές ιδιότητες των ώριµων ουδετεροφίλων και προάγει την επιβίωσή τους 

(82, 83). Έτσι, η θεραπευτική του δράση όταν χορηγείται in vivo οφείλεται όχι µόνο 

στην αύξηση του αριθµού των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων αλλά και στην 

προαγωγή της λειτουργικότητάς τους συµβάλλοντας στην προστασία έναντι των 

λοιµογόνων παραγόντων.  

Παρακάτω αναλύεται η δράση του G-CSF στους διαφορετικούς τύπους 

κυττάρων (φυσιολογικά προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα, µυελικά λευχαιµικά 

κύτταρα και κυτταρικές σειρές, ώριµα ουδετερόφιλα και µη αιµοποιητικά κύτταρα) 

όπως αυτή  ασκείται in vitro και in vivo.   

 

2.4.1 Προγονικά µυελικά κύτταρα 

  

Ο G-CSF επάγει τον πολλαπλασιασµό των προγονικών αιµοποιητικών 

κυττάρων και την τελική διαφοροποίηση τους προς ώριµα ουδετερόφιλα 

κοκκιοκύτταρα (27, 84) και αυξάνει τη δεξαµενή ουδετεροφίλων του µυελού των 

οστών. H δράση του στα φυσιολογικά αιµοποιητικά κύτταρα περιορίζεται σε ένα 

πληθυσµό σχετικά ώριµων µυελικών προγονικών κυττάρων ο οποίος έχει ήδη 

δεσµευτεί προς την κατεύθυνση των ουδετεροφίλων (25). O G-CSF µόνος του δεν 

επάγει την αυτοανανέωση των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων (25). Σε 
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συνέργεια όµως µε άλλες κυτταροκίνες (IL-3, GM-CSF) διεγείρει τον 

πολλαπλασιασµό και σε πιο πρώιµα στάδια της αιµοποίησης (25, 27, 85, 86, 87), 

προάγει την ανάπτυξη αποικιών προγονικών κυττάρων µε κατεύθυνση 

διαφοροποίησης και προς τις τρεις σειρές του αίµατος (CFU-GEMM) (25) και ωθεί 

ένα πληθυσµό αρχέγονων κυττάρων που βρίσκεται σε φάση ηρεµίας να ενταχθεί στη 

φάση S του κυτταρικού κύκλου, όπως έχουν δείξει in vitro µελέτες (86, 88).  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλές από τις συνεργικές δράσεις του G-CSF µε 

άλλες κυτταροκίνες in vitro δεν έχουν παρατηρηθεί σε in vivo µελέτες. Για 

παράδειγµα, ο G-CSF θεωρείται λιγότερο δραστικό ερέθισµα για πολλαπλασιασµό σε 

σύγκριση µε την IL-3 ή τον GΜ-CSF in vitro, εντούτοις, in vivo, χορηγούµενος σε 

ποντίκια προκαλεί πολύ µεγαλύτερη αύξηση του αριθµού των κοκκιοκυττάρων στο 

περιφερικό αίµα από ότι ο GM-CSF ή η IL-3 (27, 22). 

Ο G-CSF προάγει και την επιβίωση των πρόδροµων αιµοποιητικών κυττάρων 

προφυλάσσοντας τα από κυτταρικό θάνατο καταστέλλοντας, όπως και άλλες 

κυτταροκίνες (IL-3, GM-CSF), την απόπτωση. Συµβάλλει έτσι στη ρύθµιση του 

µεγέθους των διαφόρων πληθυσµών πρόδροµων αιµοποιητικών κυττάρων στο µυελό 

των οστών  (12, 89). 

Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι η ειδική δράση κάθε κυτταροκίνης 

εξαρτάται από το κυτταρικό περιβάλλον στο οποίο εκφράζεται ο υποδοχέας της. Έτσι 

κυτταροκίνες ειδικές για τη διέγερση της ερυθράς ή της κοκκιώδους σειράς  µπορούν 

να συµβάλλουν και στην µεγακαρυοποίηση εφόσον οι υποδοχείς τους εκφράζονται 

πάνω σε µεγακαρυοκύτταρα (90). Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τους Yang και συν ο G-

CSF προκάλεσε αύξηση τόσο του αριθµού των αιµοπεταλίων του περιφερικού 

αίµατος όσο και του αριθµού των µεγακαρυοκυττάρων στο σπλήνα διαγονιδιακών 

(transgenic) ποντικών που εξέφραζαν στην επιφάνειά τους υποδοχείς για αυτόν (90). 

H ύπαρξη λειτουργικών υποδοχέων για τον G-CSF στην επιφάνεια των αιµοπεταλίων 

στον άνθρωπο δεν έχει επαρκώς τεκµηριωθεί.  

Ο G-CSF διεγείρει in vitro το σχηµατισµό αποικιών βλαστικών κυττάρων 

οξείας µυελογενούς λευχαιµίας (91) τα οποία εκφράζουν στην επιφάνειά τους 

υποδοχείς για τον G-CSF (92). ∆ιεγείρει επίσης το σχηµατισµό αποικιών κυττάρων 

από τις ανθρώπινες κυτταρικές λευχαιµικές σειρές HL-60 και KG-1 (26). Eντούτοις, 

µελέτη χορήγησης G-CSF in vivo σε ασθενείς µε οξεία µυελογενή λευχαιµία σε 

28 



υποτροπή έδειξε ότι ο G-CSF επιτάχυνε την ανάκαµψη του αριθµού των 

ουδετεροφίλων κατά 7 ηµέρες και ελάττωσε τον αριθµό των λοιµώξεων (93). 

Υπάρχουν στη βιβλιογραφία αρκετές αναφορές που υποστηρίζουν την ασφάλεια του 

G-CSF όταν χορηγείται σε ασθενείς µε οξεία µυελογενή λευχαιµία (92, 94).    

 

2.4.2 Μη αιµοποιητικά κύτταρα- Καρκινικές κυτταρικές σειρές  

  

Ο G-CSF επάγει τον πολλαπλασιασµό και τη µετανάστευση ενδοθηλιακών 

κυττάρων στον άνθρωπο, τα οποία διαθέτουν υποδοχείς και ανταποκρίνονται στη 

δράση τόσο του G-CSF όσο και του GM-CSF. (26, 52). Η δράση του αυτή φαίνεται 

να συµβάλλει στη διαδικασία της παραγωγής του µυελικού στρώµατος και της 

υποστήριξης του αιµοποιητικού µικροπεριβάλλοντος. 

O G-CSF διεγείρει τον πολλαπλασιασµό κυτταρικών σειρών µικροκυτταρικού 

καρκίνου του πνεύµονα και καρκίνου του παχέος εντέρου (26, 27). Η in vivo 

χορήγηση G-CSF σε ασθενείς µε καρκίνο και ουδετεροπενία δεν ευνοεί την ανάπτυξη 

των καρκινικών κυττάρων (95).  

 

 

2.4.3 Ώριµα ουδετερόφιλα 

 

Ο G-CSF προάγει τη λειτουργικότητα και την επιβίωση των ώριµων 

ουδετερόφιλων (60, 96, 97). ∆ιεγείρει την απελευθέρωση αραχιδονικού οξέος και την 

παραγωγή αλκαλικής φωσφατάσης των λευκοκυττάρων (LAP) και 

µυελοϋπεροξειδάσης από τα ουδετερόφιλα. Επίσης διεγείρει την  παραγωγή ανιόντος 

του υπεροξειδίου υπό την επίδραση του χηµειοτακτικού πεπτιδίου f-Met-Leu-Phe (f-

MLP) και προκαλεί αυξηµένη αντισωµατο-εξαρτώµενη κυτταροτοξικότητα 

(antibody-dependent cellular cytotoxicity-ADCC) (26, 27). Η ενίσχυση της 

παραγωγής  ανιόντος του υπεροξειδίου παρατηρήθηκε σε in vitro και in vivo µελέτες 

χορήγησης G-CSF σε υγιείς εθελοντές και σε ασθενείς µε καρκίνο (82). Ενισχύεται 

επίσης η respiratory burst activity των πολυµορφοπυρήνων υπό την επίδραση του G-

CSF σε υγιείς εθελοντές (98). 
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Ο G-CSF δρα in vitro ως χηµειοτακτικός παράγοντας για τα φυσιολογικά 

ουδετερόφιλα (99) και προκαλεί αύξηση της προσκολλητικής τους ικανότητας 

(adherence), της φαγοκυτταρικής τους ιδιότητας in vitro και in vivo και της 

βακτηριοκτόνου δράσης τόσο σε υγιείς όσο και σε ασθενείς µε καρκίνο (82, 100).  

Αύξηση της χηµειοταξίας προκαλεί ο G-CSF και όταν επωάζεται µε 

ουδετερόφιλα ασθενών µε µυελοδυσπλαστικά σύνδροµα που έχουν διαταραγµένη 

χηµειοτακτική και φαγοκυτταρική ικανότητα, σε αντίθεση µε τον GM-CSF ο οποίος 

σε αυτή την περίπτωση προκαλεί περαιτέρω µείωση της χηµειοταξίας (82, 101). Ο G-

CSF επίσης φαίνεται ότι µπορεί να διορθώσει και τη διαταραγµένη φαγοκυτταρική 

ικανότητα των ουδετεροφίλων ασθενών µε µυελοδυσπλαστικά σύνδροµα ή 

αντίδραση µοσχεύµατος εναντίον ξενιστή (82). 

Η αύξηση της προσκολλητικής ικανότητας των ουδετεροφίλων υπό την 

επίδραση του G-CSF φαίνεται να σχετίζεται µε την ενίσχυση της έκφρασης του 

αντιγόνου CD11b της οικογένειας των β2-ιντεγκρινών στην επιφάνεια των 

ουδετεροφίλων που παρατηρείται τόσο µετά από χορήγηση G-CSF σε ασθενείς όσο 

και σε υγιείς (82, 83). 

 

2.4.3.1 Η δράση του G-CSF στην απόπτωση των ουδετεροφίλων 

 

Παρατηρείται καθυστέρηση της απόπτωσης των ώριµων ουδετεροφίλων τόσο 

υπό την επίδραση  του G-CSF όσο και του GM-CSF και ενίσχυση της επιβίωσης των 

φυσιολογικών ουδετεροφίλων in vitro (82, 96, 97, 102) και in vivo (83, 103).  

Ο µηχανισµός αντι-αποπτωτικής δράσης του G-CSF παραµένει 

αδιευκρίνιστος. Αυξηµένη έκφραση πρωτεϊνών, όπως το CD55, που ρυθµίζουν τη 

δράση του συµπληρώµατος στην επιφάνεια των ουδετεροφίλων µπορεί να αποτελούν 

ένα προστατευτικό µηχανισµό των ουδετεροφίλων έναντι του συµπληρώµατος (103).  

 

2.4.3.2 Ανοσορυθµιστική δράση (immunomodulating effect) 

  Η ανοσορυθµιστική δράση του G-CSF οφείλεται στην ανασταλτική επίδρασή 

του στην απελευθέρωση προφλεγµονωδών κυτταροκινών και στην αυξηµένη 

παραγωγή ανταγωνιστών των κυτταροκινών όπως έχει δειχτεί σε µελέτες που 
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χορηγήθηκε σε υγιείς εθελοντές (98, 104). Η ανοσορυθµιστική δράση του G-CSF δεν 

επηρεάζεται σε συνθήκες διαταραγµένης ανοσίας (103). 

 

2.4.3.3 Η δράση του G-CSF στην κινητική των ουδετεροφίλων 

 

Η χορήγηση G-CSF σε υγιείς (105) έχει ως συνέπεια την αύξηση της 

παραγωγής πολυµορφοπυρήνων και τη µείωση του χρόνου ωρίµανσης τους στο 

µυελό από 5 µέρες σε 1 µέρα χωρίς να επηρεάζεται η κατανοµή τους µεταξύ της 

δεξαµενής των κυκλοφορούντων και των προσκολληµένων στο αγγειακό ενδοθήλιο 

(marginal) ουδετεροφίλων (98, 106, 107). Η αύξηση του αριθµού των  

ουδετεροφίλων οφείλεται στην επιτάχυνση της ωρίµανσής τους στο µυελό των οστών 

και στην αυξηµένη απόδοσή τους από το µυελό στο περιφερικό αίµα (60, 106) και 

εξαρτάται από τη δόση του χορηγούµενου παράγοντα.  

Ενδοφλέβια χορήγηση G-CSF προκαλεί παροδική ουδετεροπενία που διαρκεί 

από 5 έως 60 λεπτά ανάλογα µε την οδό χορήγησης και συνοδεύεται από σταθερή 

αύξηση του αριθµού των ουδετεροφίλων µέσα στις επόµενες ώρες (60, 82).  Η 

ουδετεροφιλία που προκαλεί ο G-CSF οφείλεται στην επίδρασή του σε όλα τα στάδια 

του σχηµατισµού των ουδετεροφίλων (60). Παρατηρείται έκπτυξη του διαµερίσµατος 

των µυελικών κυττάρων κυρίως στο επίπεδο των προµυελοκυττάρων και 

µυελοκυττάρων στους υγιείς και στο επίπεδο των µυελοβλαστών σε ασθενείς µε 

µυελοδυσπλαστικό σύνδροµο ή οξεία µυελογενή λευχαιµία (98). Με µεγαλύτερες 

δόσεις G-CSF (>=10 µg/κιλό ΒΣ) παρατηρείται µικρή αύξηση και των µονοκυττάρων 

και λεµφοκυττάρων του περιφερικού αίµατος. Η στροφή προς τα αριστερά στον 

πληθυσµό των κοκκιοκυττάρων που  παρατηρείται υπό την επίδραση του G-CSF 

οφείλεται στην αύξηση των ανώριµων µορφών τους εις βάρος των ωρίµων (28). 

Ο χρόνος ηµίσειας ζωής των ουδετεροφίλων πού παράγονται υπό την 

επίδραση του G-CSF παραµένει φυσιολογικός στις 8 ώρες (28, 82, 107). Μετά τη 

διακοπή του παράγοντα, τα επίπεδα των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων 

επανέρχονται στις βασικές τιµές τους µετά από 4 έως 7 µέρες (28). 
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2.4.3.4 Η επίδραση του G-CSF στη µορφολογία των ουδετεροφίλων 

 

Τα ουδετερόφιλα που απελευθερώνονται από το µυελό υπό την επίδραση του 

G-CSF έχουν µερικές µορφολογικές διαφορές συγκρινόµενα µε αυτά που παράγονται 

χωρίς εξωγενή επίδραση G-CSF (82, 106). Είναι µεγαλύτερα σε µέγεθος (82), έχουν 

µορφολογικά χαρακτηριστικά ανωριµότητας, µειωµένη λόβωση του πυρήνα, 

µειωµένη κοκκίωση και υπερκατάτµηση. Έχουν διαφορετική έκφραση πρωτεϊνών  

στην επιφάνειά τους και µειωµένη ικανότητα να µεταναστεύουν στους ιστούς σε 

συγκεκριµένη φλεγµονώδη εστία, αν δεν υπάρχει πολύ ισχυρό ερέθισµα (106). Η 

µειωµένη ικανότητα µετανάστευσης (83) σχετίζεται και µε την παρατηρούµενη 

µειωµένη ικανότητα έκφρασηs F-ακτίνης (82, 83).  

 Οι παρατηρούµενες µεταβολές στο φαινότυπο και στη λειτουργία των 

ουδετεροφίλων µετά από χορήγηση G-CSF µπορεί να οφείλονται σε ενεργοποίηση 

των ουδετεροφίλων, δευτερογενή παραγωγή κυτταροκινών ή µερική ανωριµότητα 

των παραγόµενων ουδετεροφίλων. 

 

2.4.3.5 Ο ρόλος του G-CSF στις λοιµώξεις 

 

Σε µη ουδετεροπενικούς ασθενείς µε λοιµώξεις ο G-CSF προκαλεί 

λευκοκυττάρωση και ενισχύει λειτουργίες των ουδετεροφίλων όπως την παραγωγή 

Ο2 
– και την προσκολλητική τους ικανότητα. Η ενεργοποίηση φλεγµονωδών 

αντιδράσεων (inflammatory cascade) σε σοβαρές λοιµώξεις µετά από χορήγηση G-

CSF αυξάνει το κίνδυνο για ιστική βλάβη και ανεπάρκειες οργάνων (82).  Εντούτοις, 

η θεραπευτική χορήγησή του σε µη ουδετεροπενικούς ασθενείς µε λοιµώξεις είναι 

αµφιλεγόµενη, όπως αναπτύσεται εκτενέστερα στο κεφάλαιο 2.6.  

Όταν χορηγείται σε ασθενείς µε δευτεροπαθή ουδετεροπενία λόγω 

χηµειοθεραπείας ή σοβαρή συγγενή ουδετεροπενία ενισχύει τη λειτουργικότητα και 

την αντιµικροβιακή δράση των ουδετεροφίλων µειώνοντας έτσι τον αριθµό των 

επεισοδίων λοιµώξεων (108, 109).  
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2.5 Φαρµακοκινητική 

 

Ο παράγοντας µπορεί να χορηγηθεί ενδοφλέβια και υποδόρια, µε τα ίδια 

αποτελέσµατα στην αύξηση του αριθµού των ουδετεροφίλων (94), συνήθως όµως 

προτιµάται η υποδόρια οδός.   

Η µέγιστη συγκέντρωση στον ορό επιτυγχάνεται 2-8 ώρες µετά από υποδόρια 

χορήγηση και είναι ανάλογη της χορηγούµενης δόσης (98, 110). 24 ώρες µετά την 

υποδόρια χορήγηση τα επίπεδα του G-CSF  µπορεί να είναι ακόµα αυξηµένα (111).  

Ο όγκος κατανοµής για τη µη-γλυκοζυλιωµένη µορφή είναι κατά µέσο όρο 

150 ml/ kg ΒΣ  σε φυσιολογικά άτοµα και ο χρόνος ηµίσειας ζωής  3-4 ώρες 

ανεξάρτητα από την οδό χορήγησης (98). Ο ρυθµός κάθαρσης έχει υπολογιστεί σε 

0.5–0.7 ml/min/kg και δε συστήνεται προσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε νεφρική 

ή ηπατική ανεπάρκεια.  

 H απορρόφηση από την κυκλοφορία ξεκινά αµέσως µετά τη χορήγηση και η 

βιοδιαθεσιµότητα του παράγοντα επηρεάζεται από την αποµάκρυνσή του από την 

κυκλοφορία µέσω των ουδετεροφίλων που έχουν παραχθεί υπό την επίδρασή του (28, 

94, 110, 111). Ο χρόνος ηµίσειας ζωής των ουδετεροφίλων φαίνεται να ελαττώνεται 

όσο αυξάνονται ο αριθµός των ουδετεροφίλων και ο ρυθµός κάθαρσης του G-CSF 

(110, 111). Ο αρνητικός παλίνδροµος αυτός µηχανισµός  συµβάλει στη διατήρηση 

του αριθµού των ουδετεροφίλων σε επιθυµητά επίπεδα.  

 

 

 

2.6 Κλινική χρήση. Ενδείξεις χορήγησης.  Ασφάλεια χρήσης 

 

  Ανασυνδυασµένος ανθρώπινος G-CSF έχει παραχθεί µε τη µέθοδο της 

γενετικής µηχανικής και κυκλοφορεί σε δύο µορφές: γλυκοζυλιωµένος (lenograstim) 

και µη γλυκοζυλιωµένος (filgrastim). ∆εν υπάρχει διαφορά στη βιολογική 

δραστικότητα µεταξύ των δύο µορφών του παράγοντα (28, 112). Τελευταία 

παράχθηκε µορφή µε την προσθήκη ενός µορίου πολυαιθυλενoγλυκόλης στο µόριο 
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του µη γλυκοζυλιωµένου παράγοντα που έχει σα συνέπεια αυξηµένο χρόνο ηµίσειας 

ζωής και µειωµένο ρυθµό κάθαρσης ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση µίας µόνο 

δόσης για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος. Οι µέχρι στιγµής µελέτες 

δείχνουν ότι έχει την ίδια ικανότητα να διεγείρει την κοκκιοποίηση και την ίδια 

επίδραση στην κινητική των ουδετεροφίλων µε το filgrastim (113, 114). 

H θεραπευτική χορήγηση G-CSF στην κλινική πράξη έχει µελετηθεί εκτενώς 

στις ακόλουθες ουδετεροπενικές και µη καταστάσεις: αντιµετώπιση της 

µυελοκαταστολής λόγω χηµειοθεραπείας, αντιµετώπιση της εµπύρετης 

ουδετεροπενίας λόγω χηµειοθεραπείας σε ασθενείς µε συµπαγείς όγκους και 

αιµατολογικές κακοήθειες, προφυλακτική χορήγηση µε σκοπό την εντατικοποίηση 

της χηµειοθεραπείας, ουδετεροπενία µετά από µεταµόσχευση µυελού των οστών, 

ουδετεροπενία στα πλαίσια µυελοδυσπλαστικού συνδρόµου και απλαστικής αναιµίας, 

σοβαρή χρόνια ουδετεροπενία (συγγενής ουδετεροπενία, κυκλική, ιδιοπαθής 

ουδετεροπενία), κινητοποίηση αιµοποιητικών κυττάρων περιφερικού αίµατος, µη 

ουδετεροπενικές καταστάσεις όπως AIDS, λοιµώξεις, νεογνική σηψαιµία, 

µεταµοσχεύσεις ήπατος (28, 94). 

Η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας µε G-CSF κρίνεται από την επίδρασή 

του στη διάρκεια της ουδετεροπενίας, στη συχνότητα εκδήλωσης λοιµώξεων ή  

εµπυρέτου ουδετεροπενίας, στη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικών, στη συχνότητα και 

διάρκεια παραµονής σε νοσοκοµείο, στη θνησιµότητα λόγω λοιµώξεων, στη 

δυνατότητα εντατικοποίησης της χηµειοθεραπείας για αντιµετώπιση του υποκείµενου 

κακοήθους νοσήµατος και στην ποιότητα ζωής των ασθενών. 

Με βάση την αποτελεσµατικότητα του G-CSF, όπως εκτιµήθηκε από πολλές 

κλινικές µελέτες της τελευταίας δεκαετίας (94) που αφορούσαν συνολικά µεγάλο 

αριθµό κυρίως ενηλίκων ασθενών αλλά και παιδιών (115, 116), διαµορφώθηκαν 

σαφείς ενδείξεις χορήγησής του (117, 118, 119). 

Για τα παιδιά που λαµβάνουν χηµειοθεραπεία συνιστάται η χορήγηση G-CSF 

όταν υπάρχει σοβαρή ουδετεροπενία µε συνοδό αποδεδειγµένη βακτηριδιακή ή 

µυκητιασική λοίµωξη που καθυστερεί τη θεραπεία ή δυο επεισόδια προηγηθείσας 

σοβαρής και παρατεταµένης ουδετεροπενίας ανεξάρτητα από την εκδήλωση 

λοίµωξης. Συζητάται η προφυλακτική χορήγηση G-CSF σε ενήλικες ή παιδιά που 

λαµβάνουν χηµειοθεραπεία και αποτελεούν οµάδα υψηλού κινδύνου για την 
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εκδήλωση λοιµώξεων λόγω ιστορικού επανειληµµένων επεισοδίων εµπυρέτου 

ουδετεροπενίας, ελαττωµένης ανοσολογικής ικανότητας, ενεργού ιστικής λοίµωξης ή 

εντατικής χηµειοθεραπεία λόγω κακοήθειας προχωρηµένου σταδίου. Συζητάται 

επίσης η χορήγηση G-CSF σε ενήλικες µε µεγάλης διάρκειας ουδετεροπενία που 

οδηγεί σε σηµαντική µείωση της χορηγούµενης χηµειοθεραπευτικής δόσης ή 

καθυστέρηση της θεραπείας (117).  

Ο G-CSF χορηγείται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη ή αλλογενή 

µεταµόσχευση αιµοποιητικών κυττάρων τόσο για την κινητοποίηση των προγονικών 

κυττάρων του περιφερικού αίµατος όσο και για την ταχύτερη αποκατάσταση της 

αιµοποίησης µετά τη µεταµόσχευση (118). Σε περίπτωση αποτυχίας εγκατάστασης 

του µοσχεύµατος συνιστάται επίσης η χορήγηση G-CSF (117). 

 Η χορήγηση του G-CSF µαζί µε αντιβιοτικά για την αντιµετώπιση της 

εµπυρέτου ουδετεροπενίας συνιστάται µόνο στην περίπτωση ουδετεροπενικών 

ενηλίκων ή παιδιών αυξηµένου κινδύνου µε συνυπάρχουσα µυκητιασική λοίµωξη, 

πνευµονία, επιβεβαιωµένη λοίµωξη από Pseudomonas, υπόταση ή πολλαπλή 

δυσλειτουργία οργάνων. Επίσης, επειδή τα βρέφη αποτελούν οµάδα υψηλού κινδύνου 

συνιστάται η χορήγηση G-CSF σε αυτή την ηλικιακή οµάδα όταν λαµβάνουν 

χηµειοθεραπεία και εκδηλώνουν εµπύρετη ουδετεροπενία (118).  

Η χρήση του G-CSF για την αντιµετώπιση της σοβαρής χρόνιας 

ουδετεροπενίας στα παιδιά ξεκίνησε το 1989 (120, 121, 122). Μια µεγάλη 

πολυκεντρική τυχαιοποιηµένη µελέτη 3ης φάσεως σε 123 ασθενείς µε σοβαρή χρόνια 

ουδετεροπενία (122) έδειξε ότι  η θεραπεία µε G-CSF είχε ως αποτέλεσµα την 

αύξηση  του αριθµού των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων και τη µείωση των 

επεισοδίων λοιµώξεων. Η µακροχρόνια χορήγηση που απαιτείται σε αυτές τις 

περιπτώσεις δε συνοδεύεται από σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες ή τοξικότητα, δεν 

οδηγεί σε εξάντληση του µυελού ή στη δηµιουργία αντι-G-CSF αντισωµάτων (123).   

Η θεραπευτική δόση του G-CSF για τη συγγενή ουδετεροπενία (σύνδροµο 

Kostmann) που ξεκινά από 5 µg/kg/ηµέρα  µπορεί να αυξηθεί σταδιακά µέχρι την 

επίτευξη αύξησης του αριθµού των ουδετεροφίλων σε επίπεδα > 1x109/l. Σύµφωνα µε 

το ∆ιεθνές αρχείο καταγραφής της σοβαρής χρόνιας ουδετεροπενίας (Severe Chronic 

Neutropenia Intenational Registry-SCNIR) πάνω από 95% των ασθενών απαντούν 

στη θεραπεία µε G-CSF, οι περισσότεροι λαµβάνοντας δόσεις που κυµαίνονται από 3 
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έως 10 µg/kg/ηµέρα (79). 

Έχουν γίνει κλινικές µελέτες για τη χρήση του G-CSF και σε άλλες µορφές 

ουδετεροπενιών όπως σε αυτή που εµφανίζεται στα πλαίσια του συνδρόµου 

Shwachman-Diamond (124), στη γλυκογονίαση τύπου 1β (125, 126) καθώς και σε 

περιπτώσεις πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς αυτοάνοσης ουδετεροπενίας (94), αλλά 

τα µέχρι στιγµής δεδοµένα δε συνιστούν τις παραπάνω περιπτώσεις σαφείς ενδείξεις 

χορήγησης G-CSF στην κλινική πράξη. Η χρήση του σε αυτές τις καταστάσεις 

προτείνεται µόνο στην περίπτωση συνύπαρξης µε σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή 

λοιµώξεις. Στην ίδια περίπτωση συνιστάται και η θεραπεία υποστήριξης µε G-CSF σε 

ασθενείς µε επίκτητη απλαστική αναιµία ή µυελοδυσπλαστικό συνδρόµο. 

Όσον αφορά τη χορήγηση G-CSF στη νεογνική σηψαιµία οι µελέτες που 

έχουν ολοκληρωθεί µέχρι στιγµής δεν οδηγούν σε σαφή συµπεράσµατα για την 

αναγκαιότητα χρήσης του παράγοντα, αν και τα αποτελέσµατά τους δείχνουν µια 

τάση µείωσης της θνησιµότητας (127). Υπάρχουν µελέτες για την 

αποτελεσµατικότητα της χρήσης του G-CSF στην αντιµετώπιση της αλλοάνοσης 

νεογνικής ουδετεροπενίας σε τελειόµηνα και πρόωρα νεογνά (128, 129, 130, 131). Οι 

Christensen και συν συστήνουν τη θεραπεία µε G-CSF  σε νεογνά µε ουδετεροπενία 

που νοσηλεύονται σε µονάδα εντατικής θεραπείας όταν ο απόλυτος αριθµός 

πολυµορφοπυρήνων είναι µικρότερος το 500/µl για 2 ή 3 ηµέρες ή όταν κυµαίνεται 

από 501 έως 999/µl για πάνω από 5 έως 7 ηµέρες (131). Ωστόσο η οµάδα των 

ερευνητών που συνέταξε οδηγίες για τη χρήση των αυξητικών παραγόντων στην 

παιδιατρική πράξη θεωρεί ότι τα δεδοµένα από τις µελέτες στα νεογνά δεν επαρκούν 

για την καθιέρωση της χρήσης του G-CSF στην οµάδα αυτή. 

Σε όλες τις µελέτες που έχουν διεξαχθεί µέχρι σήµερα ο G-CSF ήταν καλά 

ανεκτός και δεν προκάλεσε σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες. Έχουν αναφερθεί πόνος 

στα οστά (10-20%), οστεοπενία, οστεοπόρωση (16%), αγγεΐτιδες (4%), 

σπληνοµεγαλία, τοπικές αντιδράσεις (σπάνια), θροµβοπενία (2%).  

Γενικά, χρήση του G-CSF θεωρείται ασφαλής και οδηγεί σε βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των ασθενών. Παρ’όλα αυτά, η Αµερικάνικη Εταιρεία Κλινικής 

Ογκολογίας συνιστά λιγότερη και ακόµα πιο συνετή χρήση του και όλοι οι µελετητές 

συνηγορούν υπέρ της διεξαγωγής περισσότερων κλινικών δοκιµών για τη διασφάλιση 

από τις απώτερες επιπλοκές λόγω χορήγησής του. Τελευταία µελέτη αντιµετωπίζει 
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την πιθανότητα απώτερης επίδρασης του G-CSF στην ανοσία (132).  

 

 

 
 
 
 
3. ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ   

 

Οι πρωτοπαθείς  κοκκιοκυτταρικές διαταραχές είναι σπάνιες και κατά κανόνα 

εκδηλώνονται στην παιδική ηλικία µε συχνές και σοβαρές λοιµώξεις από ευκαιριακά 

παθογόνα. Συχνά συνοδεύονται και από συστηµατικά συµπτώµατα. ∆ιακρίνονται σε 

ποσοτικές και ποιοτικές ανάλογα µε το αν επηρεάζεται ο αριθµός ή η λειτουργία των 

κοκκιοκυττάρων.  

Οι ποιοτικές διαταραχές των ουδετεροφίλων διακρίνονται σε διαταραχές του 

οξειδωτικού ή του µη-οξειδωτικού µηχανισµού άµυνας των ουδετεροφίλων, ανάλογα 

αν ενεργοποιείται η NADPH οξειδάση για την παραγωγή ενεργών οξειδωτικών 

παραγώγων για την άµυνα έναντι των παθογόνων. Αφορούν διαταραχές στο 

σχηµατισµό των κοκκίων, στην προσκόλληση των ουδετεροφίλων στην επιφάνεια 

του ενδοθηλίου, στη µετανάστευση των ουδετεροφίλων στους ιστούς, στη 

χηµειοταξία ή στη φαγοκυτταρική τους ικανότητα. Παραδείγµατα διαταραχής του 

οξειδωτκού µεταβολισµού είναι η χρόνια κοκκιωµατώδης νόσος, ενώ του µη-

οξειδωτκού µεταβολισµού οι διαταραχές των ουδετεροφιλικών κοκκίων (σύνδροµο 

Chediak-Higashi) και οι διαταραχές της προσκόλλησης των ουδετεροφίλων στο 

αγγειακό ενδοθήλιο (Leukocyte Adhesion Deficiency) (133). 

Οι ποσοτικές διαταραχές των ουδετεροφίλων παρουσιάζονται αναλυτικά στο  

κεφάλαιο IV του γενικού µέρους.  
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III. ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ 
 
 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

 

       Τα µόρια προσκόλλησης αποτελούν οµάδα µεµβρανικών µορίων που 

ρυθµίζουν τις  αλληλεπιδράσεις των κυττάρων µεταξύ τους, την προσκόλληση των 

κυττάρων σε δοµές του αιµοποιητικού µικροπεριβάλλοντος και την έξοδο των 

κυττάρων από την κυκλοφορία στους ιστούς. Με βάση τα δοµικά χαρακτηριστικά 

τους διακρίνονται σε τρείς οµάδες: τις ιντεγκρίνες, τα µόρια ανοσοσφαιρινικής δοµής 

και τις σελεκτίνες. Στα µόρια προσκόλλησης εντάσσονται και οι µοριακές δοµές που 

αντιδρούν στερεοχηµικά µε τις ιντεγκρίνες, τα µόρια ανοσοσφαιρινικής δοµής και τις 

σελεκτίνες και που ονοµάζονται « µόρια σύνδεσης ». (134, 135, 136, 137, 138) 

 

 

1.1 Ιντεγκρίνες 

 

Οι  ιντεγκρίνες (139) παίζουν ρόλο στη µετανάστευση των κυττάρων του 

αίµατος, στις διαδικασίες αιµόστασης, θρόµβωσης, επούλωσης τραυµάτων, στην 

ογκογένεση καθώς και στις αντιδράσεις άµυνας του οργανισµού. Αποτελούνται από 

δύο τύπους διαµεµβρανικών πολυπεπτιδίων, τις αλύσους α που ορίζουν τον τύπο και 

τις β που ορίζουν την οµάδα της  ιντεγκρίνης. Μέχρι σήµερα έχουν αναγνωριστεί 

οκτώ είδη β- αλύσεων που ορίζουν οκτώ οµάδες ιντεγκρινών (β1, β2,…β8) και 15 είδη 

α- αλύσεων. Στην κυκλοφορία των κυττάρων του αίµατος και στις κυτταρικές 

αλληλεπιδράσεις ιδιαίτερο ρόλο διαδραµατίζουν οι ιντεγκρίνες των οµάδων β1, β2,β3 

και β7. 

 Οι β1- ιντεγκρίνες εµπλέκονται κυρίως στην προσκόλληση των κυττάρων στις 

πρωτείνες της εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας  του αιµοποιητικού µικροπεριβάλλοντος 

(extracellular matrix ECM) (139) και περιλαµβάνουν 6 µόρια που φέρονται µε την 

ονοµασία αντιγόνα VLA (Very Late Antigen) γιατί εµφανίζονται αργά στην 
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διαφοροποίηση των κυττάρων (140, 141, 142, 143). Όλα τους χαρακτηρίζονται µε το 

µονοκλωνικό αντίσωµα αντι-CD29. 

Οι β2- ιντεγκρίνες διαδραµατίζουν ρόλο στην προσκόλληση των λευκών 

αιµοσφαιρίων στο ενεργοποιηµένο ενδοθήλιο και τις ανοσολογικές µεταξύ των 

κυττάρων αντιδράσεις (144). Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται το LFA-1 

(Lymphocyte Function Antigen-1) και οι υποδοχείς του συµπληρώµατος CR3 ή Mac-

1 ή CD11b/CD18 και CR4 ή p150,95. Και τα τρία αυτά µόρια χαρακτηρίζονται µε το 

µονοκλωνικό αντίσωµα αντι-CD18. Το LFA-1 το οποίο εκφράζεται σχεδόν σε όλα τα 

λευκά αιµοσφαίρια (145) και εµπλέκεται, µεταξύ άλλων, και στη δίοδο των κυττάρων 

στους ιστούς µέσω του ενδοθηλίου των αγγείων αντιδρά στερεοχηµικά µε τα ICAM-1 

και ICAM-2 των ενδοθηλίων και µε το µόριο ICAM-3 των λευκοκυττάρων που 

αποτελούν και τα µόρια σύνδεσής του (145, 146, 147). Η συγγενής, µερική ή ολική 

έλλειψη της β2-  αλύσου των ιντεγκρινών, γνωστή και ως σύνδροµο LAD-1 

(Leukocyte Adhesion Deficiency-1)  (145, 148) χαρακτηρίζεται από µειωµένη 

µετανάστευση των ουδετερόφιλων πολυµορφοπύρηνων στις περιοχές της φλεγµονής, 

πολυµορφοπυρήνωση στο περιφερικό αίµα και αυξηµένη ευαισθησία στις 

βακτηριακές λοιµώξεις.  

Οι β3- ιντεγκρίνες εκφράζονται στην επιφάνεια των ενεργοποιηµένων 

αιµοπεταλίων και χαρακτηρίζονται µε το µονοκλωνικό αντίσωµα αντι-CD61 (149, 

150). Οι β7- ιντεγκρίνες παίζουν ρόλο στην εκλεκτική µετανάστευση (homing) των 

λεµφοκυττάρων στο λεµφικό ιστό ιδιαίτερα του βλεννογόνου του εντέρου και των 

βρόγχων (134, 151). 

 

 

 

1.2 Μόρια προσκόλλησης ανοσοσφαιρινικής δοµής 

 

 

  Τα µόρια προσκόλλησης ανοσοσφαιρινικής δοµής ανήκουν δοµικά στην 

υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών. Από αυτά τα ICAM-1 και ICAM-2 

(Intercellular Adhesion Molecules-1 και 2), το VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion 

Molecule-1) (152, 153, 154), το PECAM-1 (Platelet- Endothelial Cell Adhesion 
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Molecule-1) (155) και το MAdCAM-1 (Mucosal Addressin Cell Adhesion Molecule-

1) (156) εκφράζονται στα ενδοθηλιακά κύτταρα και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

προσκόλληση των κυττάρων του αίµατος στο αγγειακό ενδοθήλιο προ της εξόδου 

τους στους ιστούς. Χαρακτηρίζονται µε τα αντισώµατα αντι-CD54 και αντι-CD102 

αντι-CD31 και MECA-367, αντίστοιχα (Πίνακας Α). 

Το ICAM-1 είναι µια µεµβρανική γλυκοπρωτείνη µε ποικίλλοντα βαθµό 

γλυκοζυλίωσης και µοριακό βάρος 55 kD. Αποτελείται από µία µόνο πολυπεπτιδική 

άλυσο, το εξωκυττάριο τµήµα της οποίας έχει πέντε περιοχές ανοσοσφαιρινικής 

δοµής. Εκφράζεται στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων µετά από 

ενεργοποίηση των τελευταίων µε την επίδραση της IL-1β και του TNF-α (135). Η 

παρουσία του εκεί διευκολύνει την προσκόλληση των λεµφοκυττάρων (µέσω του 

LFA-1), των ουδετερόφιλων πολυµορφοπύρηνων και των µονοπυρήνων (κυρίως 

µέσω του Mac-1) στο ενδοθήλιο και το πέρασµα τους  στους ιστούς σε περίπτωση 

ιστικής φλεγµονής και διατηρείται για διάστηµα 8 – 96 ωρών από την επίδραση του 

φλεγµονώδους παράγοντα. Εκφράζεται επίσης στην επιφάνεια των διεγερµένων Τ και 

Β λεµφοκυττάρων, των ΝΚ (Natural Killer) κυττάρων, των αντιγονοπαρουσιαστικών 

κυττάρων και πολλών κυττάρων-στόχων, διευκολύνοντας τη συγκράτηση των 

κυττάρων µεταξύ τους.  Το ICAM-2 απαντάται σχεδόν αποκλειστικά στα ενδοθήλια 

(137), αλλά η έκφρασή του δεν εξαρτάται από την παρουσία της IL-1β ή του TNF-α, 

εξασφαλίζοντας πιθανώς έτσι το πέρασµα των λεµφοκυττάρων στους ιστούς υπό 

φυσιολογικές συνθήκες. Σε περίπτωση φλεγµονής που απαιτείται µαζική έξοδος 

κυττάρων το ενδοθήλιο ενεργοποιείται και εκφράζει ICAM-1 µόρια (151) .   

Το VCAM-1 εκφράζεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα µόνο µετά από 

ενεργοποίηση µε IL-1β, TNF-α ή IL-4 (151, 154). Η γλυκοπρωτείνη PECAM-1 

εκφράζεται σταθερά στη µεµβράνη των ενδοθηλιακών κυττάρων, όπως επίσης και 

στα λευκά αιµοσφαίρια και στα αιµοπετάλια. Το µόριο αυτό εκφράζεται στη µεταξύ 

των ενδοθηλιακών κυττάρων επιφάνεια της µεµβράνης και παίζει σηµαντικό ρόλο 

στη συγκράτηση των ενδοθηλιακών κυττάρων µεταξύ τους και στη µετανάστευση 

των λευκών αιµοσφαιρίων (transendothelial migration). 
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Πίνακας Α: Ανοσοσφαιρινικού τύπου µόρια προσκόλλησης 

 
Οµάδα    Κατανοµή 
ΙCAM-1(CD 54) Ενδοθηλιακά κύτταρα, κύτταρα αρθρικού υµένα, δενδριτικά, 

επιθηλιακά κύτταρα, ενεργοποιηµένα λεµφοκύτταρα 

ICAM-2 (CD 102) Ενδοθηλιακά κύτταρα, αιµοποιητικές κυτταρικές σειρές 

ICAM-3 (CD 50) Μη διεγερµένα λευκοκύτταρα 

VCAM-1 (CD 106) Ενδοθηλιακά κύτταρα, κύτταρα αρθρικού υµένα, δενδριτικά 

κύτταρα, ινοβλάστες µυελού των οστών 

PECAM-1 (CD 31) Ενδοθηλιακά κύτταρα, αιµοπετάλια, λευκοκύτταρα, λείες µυικές 

ίνες 

MadCAM-1 Ενδοθήλιο του λεµφικού ιστού βλεννογόνων 

 

1.3 Σελεκτίνες 

Οι σελεκτίνες (157) είναι µεµβρανικές γλυκοπρωτείνες και διακρίνονται σε 

τρείς τύπους: την L- σελεκτίνη που εκφράζεται στα λευκοκύτταρα και αντιδρά µε το 

αντίσωµα αντι-CD62L, την P- σελεκτίνη που εκφράζεται στα αιµοπετάλια και το 

ενδοθήλιο και χαρακτηρίζεται µε το αντίσωµα αντι-CD62P και την E- σελεκτίνη που 

εκφράζεται στα  ενεργοποιηµένα µετά από επίδραση IL-1β, TNF-α ή ενδοτοξίνης 

LPS ενδοθηλιακά κύτταρα και αντιδρά µε το αντίσωµα αντι-CD62Ε (Πίνακας Β). 

Όλες οι σελεκτίνες έχουν την ίδια µοριακή δοµή. Αποτελούνται από µια 

πολυπεπτιδική άλυσο η οποία προς το αµινοξυτελικό άκρο της έχει δοµή όµοια µε 

αυτή των λεκτινών (lectin-like domain). Ακολουθεί τµήµα µε δοµή όµοια µε αυτή του 

επιδερµικού αυξητικού παράγοντα, µια περιοχή που αποτελείται από 

επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες, ένα µικρό διαµεµβρανικό τµήµα και ένα 

κυτταροπλασµατικό τµήµα προς το καρβοξυτελικό άκρο. Η σύνθεση των σελεκτινών 

κωδικοποιείται από γονίδια στο µακρύ σκέλος του χρωµοσώµατος 1. 

   Οι σελεκτίνες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην πρώτη επαφή (tethering) και τη 

διολίσθηση (rolling) των κυττάρων του αίµατος πάνω στο ενεργοποιηµένο ενδοθήλιο 

των αγγείων (158, 159). Η Ε-σελεκτίνη (ELAM-1) εκφράζεται στην επιφάνεια των 

ενδοθηλιακών κυττάρων εντός 4-12 ωρών από την επίδραση του φλεγµονώδους 

παράγοντα και διατηρείται για 24 ώρες, ενώ στη συνέχεια ελαττώνεται στα βασικά 

της επίπεδα ακόµα και υπό τη συνεχή επίδραση του παράγοντα που διέγειρε την 
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έκφρασή της (158). Η έκφραση της Ε-σελεκτίνης περιορίζεται στο ενεργοποιηµένο 

ενδοθήλιο.  

Όλες οι σελεκτίνες αναγνωρίζουν και αντιδρούν µε µόρια που φέρουν µικρές 

υδατανθρακικές αλύσους πλούσιες σε σιαλικό οξύ και φουκόζη (160).  Άτοµα µε 

συγγενή διαταραχή του µεταβολισµού της φουκόζης παρουσιάζουν κλινική εικόνα 

ανάλογη µε αυτή του συνδρόµου LAD-1  (Leukocyte Adhesion Deficiency-1), 

γνωστή και ως LAD-II, οφειλόµενη στην αδυναµία προσκόλλησης των 

ουδετεροφίλων στην Ε- και P- σελεκτίνη του ενεργοποιηµένου ενδοθηλίου λόγω 

έλλειψης µεµβρανικών ολιγοσακχαριτών όπως του SLex (134, 145). 

 

 
 
 
Πίνακας Β: Σελεκτίνες 

 
Οµάδα    Κατανοµή 
Ε-σελεκτίνη (CD62E)  Ενεργοποιηµένο ενδοθήλιο 

L-σελεκτίνη (CD62L)  Μη ενεργοποιηµένα λευκοκύτταρα 

P-σελεκτίνη (CD62P)  Ενεργοποιηµένο ενδοθήλιο, ενεργοποιηµένα αιµοπετάλια 

 

 

Ενεργοποιηµένα Τ-και Β- λεµφοκύτταρα, µονοκύτταρα και ενδοθηλιακά 

κύτταρα απελευθερώνουν τα µόρια προσκόλλησης που βρίσκονται στην επιφάνειά 

τους στον ορό σε διαλυτή µορφή µετά από ειδική πρωτεολυτική αποκοπή του 

εξωκυττάριου τµήµατος των µορίων. Τα διαλυτά µόρια προσκόλλησης κυκλοφορούν 

στον ορό και µπορούν να ανιχνευτούν και να προσδιοριστούν µε την ανοσοενζυµική 

τεχνική ELISA (135). Στον ορό των φυσιολογικών ατόµων ανιχνεύονται οι διαλυτές 

µορφές των σελεκτινών και των µορίων ανοσοσφαιρινικής δοµής (161). 
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2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ 

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 
Η κυκλοφορία των λευκοκυττάρων και η µετανάστευσή τους στους ιστούς 

είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που καθορίζεται από το είδος των κυττάρων, το 

βαθµό ενεργοποίησής τους, από την κατάσταση ενεργοποίησης του αγγειακού 

ενδοθηλίου και από την παρουσία χηµειοτακτικών παραγόντων σε φλεγµαίνουσες 

περιοχές. Κάθε τύπος κυττάρου ακολουθεί διαφορετικό τρόπο κυκλοφορίας. Έτσι, τα 

ουδετερόφιλα και τα µονοπύρηνα εξέρχονται στους ιστούς ως απάντηση σε  

φλεγµονώδες ερέθισµα και δεν επανέρχονται ποτέ στην κυκλοφορία, ενώ τα 

λεµφοκύτταρα κυκλοφορούν συνεχώς (162). 

  Τα κυκλοφορούντα λευκοκύτταρα µέσα στα αγγεία, υποβοηθούµενα από τη 

ροή του αίµατος, προσκρούουν (tether) πάνω στο ενεργοποιηµένο ενδοθήλιο και 

συγκρατούνται χαλαρά πάνω σε αυτό λόγω αλληλεπίδρασης µεταξύ σελεκτινών του 

ενδοθηλίου και σακχαριδικών µορίων της µεµβράνης των λευκοκυττάρων. Στη 

συνέχεια, η διαδικασία  της µετανάστευσης περιλαµβάνει τη διολίσθηση (rolling) των 

κυττάρων πάνω στο ενεργοποιηµένο ενδοθήλιο που υποβοηθείται από την ταχεία 

έκφραση της P και E- σελεκτίνης στο αγγειακό ενδοθήλιο υπό την επίδραση των 

φλεγµονωδών κυτταροκινών IL-1β και TNF-α (159). Με την επιβράδυνση της 

κίνησής τους τα λευκοκύτταρα έρχονται σε επαφή µε κυτταροκίνες, χηµειοτακτικούς 

παράγοντες και µόρια προσκόλλησης της επιφάνειας του ενδοθηλίου, µε αποτέλεσµα  

την ενεργοποίηση των ιντεγκρινών της επιφάνειάς τους (triggering). Ιδιαίτερη 

σηµασία για την ενεργοποίηση των ιντεγκρινών των ουδετεροφίλων έχει η IL-8 

(151). Ακολουθεί ισχυρή προσκόλληση των λευκοκυττάρων στο αγγειακό ενδοθήλιο 

(firm adhesion), αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των β2-ιντεγκρινών των 

ουδετεροφίλων µε τα µόρια ICAM-1, ICAM-2 και VCAM-1 των ενδοθηλίων. Το 

πέρασµα των λευκοκυττάρων δια µέσου των ενδοθηλιακών κυττάρων στους 

φλεγµαίνοντες ιστούς (transendothelial migration) υποβοηθείται από την 

αλληλεπίδραση των ιντεγκρινών της επιφάνειάς τους µε τα ICAM-1, VCAM-1 και 

PECAM-1 µόρια του ενδοθηλίου. Σε αυτό βοηθά και η αλλαγή του σχήµατος των 

λευκοκυττάρων από την ενεργοποίηση των ιντεγκρινών τους που συνδέονται µε τον 

κυτταροσκελετό. Το τελευταίο στάδιο είναι η υπενδοθηλιακή κατευθυνόµενη 
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µετανάστευση (subendothelial migration) σε θέσεις µε  µεγάλη συγκέντρωση 

χυµοκινών και χηµειοτακτικών παραγόντων (χηµειοταξία).  Τα παραπάνω στάδια 

πραγµατοποιούνται µε αυστηρή αλληλουχία (151, 163). 

  

 

 
 
3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
 
  

 Τα προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα εγκαθίστανται  στο αιµοποιητικό 

µικροπεριβάλλον του µυελού των οστών ως αποτέλεσµα αλληλεπιδράσεων µεταξύ 

αυτών και των στρωµατικών στοιχείων του µυελού. H έκφραση µορίων 

προσκόλλησης στην επιφάνεια των κυττάρων ευνοεί τις αλληλεπιδράσεις αυτές και 

την προσκόλληση των αιµοποιητικών κυττάρων στις πρωτεΐνες της εξωκυττάριας 

θεµέλιας ουσίας (136). Τα προγονικά αιµοποιητικά  κύτταρα εκφράζουν β1- 

ιντεγκρίνες (κυρίως VLA-4 και VLA-5), µόρια LFA-1, LFA-3  PECAM-1 και H-

CAM (CD44), γλυκοπρωτείνη µε θέση πρόσδεσης στο υαλουρονικό οξύ. Καθώς 

προχωράει η διαφοροποίηση των κυττάρων µειώνεται η έκφραση του VLA-4 για να 

µπορέσουν οι ώριµες µορφές να αποσπασθούν από το αιµοποιητικό µικροπεριβάλλον 

και να εξέλθουν στην κυκλοφορία. Μειωµένη έκφραση του VLA-4 σχετίζεται µε την 

κυκλοφορία των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων (stem cells) σε υγιείς και σε 

άτοµα στα οποία χορηγείται G-CSF (164, 165).  

Oι αλληλεπιδράσεις µεταξύ µορίων προσκόλλησης και µορίων σύνδεσης 

(ligands) εκτός από το να διατηρούν την επαφή µεταξύ των προγονικών 

αιµοποιητικών κυττάρων και των κυττάρων του στρώµατος µπορεί να έχουν ρόλο και 

στη εξέλιξη και διαφοροποίηση των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων (142, 166, 

167, 168).  

∆ιαταραχή στην έκφραση µορίων προσκόλλησης  έχει συσχετισθεί µε την 

παθογένεια ορισµένων αιµατολογικών νοσηµάτων όπως η χρόνια µυελογενής 

λευχαιµία και το πολλαπλούν µυέλωµα (169). Οι πρόγονοι των λευχαιµικών 

κυττάρων παρουσιάζουν ανώµαλη έκφραση και λειτουργικότητα των ιντεγκρινών µε 

αποτέλεσµα µη φυσιολογικό πολλαπλασιασµό και έξοδο στην κυκλοφορία των 

προδρόµων µορφών των µυελικών κυττάρων (170). Στο πολλαπλούν µυέλωµα  τα 
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πλασµατοκύτταρα του παθολογικού κλώνου παρουσιάζουν αυξηµένη έκφραση των 

µορίων VLA-4, LFA-3 και   ICAM-1  που έχει ως αποτέλεσµα την προσκόλληση 

τους στο αιµοποιητικό µικροπεριβάλλον του µυελού ο οποίος µε την παραγωγή 

κυτταροκινών επάγει τον πολλαπλασιασµό των νεοπλασµατικών κυττάρων (171).  

 

 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  
 
 

Έχει µελετηθεί ο ρόλος των µορίων προσκόλλησης σε κακοήθειες, λευχαιµίες 

και λεµφώµατα ενηλίκων και έχουν συσχετισθεί τα αυξηµένα επίπεδα  ICAM-1  στον 

ορό µε µετάσταση στο ήπαρ σε γαστρικό καρκίνο, καρκίνο του παχέος εντέρου και 

του παγκρέατος (172, 173, 174) καθώς επίσης και µε µειωµένη επιβίωση σε ενήλικες 

ασθενείς µε µελάνωµα (175). Υψηλά επίπεδα VCAM-1  έχουν επίσης προσδιοριστεί 

στον ορό ενηλίκων ασθενών µε non-Hodgkin λέµφωµα σε προχωρηµένο στάδιο (ΙΙΙ 

και ΙV) και έχουν συσχετισθεί µε χειρότερη πρόγνωση και µικρότερη επιβίωση (176). 

Υψηλά επίπεδα ICAM-1 στον ορό έχουν σχετισθεί µε προχωρηµένο στάδιο 

κακοήθειας παιδιών µε σάρκωµα Ewing, νεφροβλάστωµα και λέµφωµα Hodgkin 

καθώς επίσης και µε αυξηµένη πιθανότητα υποτροπής του λεµφώµατος Hodgkin 

(177).  

O προσδιορισµός των επιπέδων των διαλυτών ICAM-1, VCAM-1 και E-

σελεκτίνης στον ορό πιαδιών µε οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία στα διάφορα στάδια 

της νόσου (διάγνωση, ύφεση, 6 µήνες µετά το τέλος θεραπείας και στην υποτροπή) 

έδειξε αυξηµένα επίπεδα αυτών στην έναρξη της νόσου, αποκατάσταση των επιπέδων 

στην ύφεση και διατήρηση των φυσιολογικών τιµών µετά το τέλος της θεραπείας, 

ενώ αύξησή τους παρατηρείται ξανά µε την εκδήλωση υποτροπής. Με βάση τα 

ευρήµατα αυτά έχει προταθεί η χρησιµοποίηση των επιπέδων των µορίων στον ορό 

σαν δείκτη έγκαιρης διάγνωσης της υποτροπής της λευχαιµίας (178). 

Εξαιτίας της επαγωγής της έκφρασης του ICAM-1 κατά τη διάρκεια 

φλεγµονής ως απάντηση σε προφλεγµονώδεις κυτταροκίνες η παρουσία του έχει 

µελετηθεί σε διάφορες φλεγµονώδεις και ανοσολογικές διαταραχές (απόρριψη 

αλλοµοσχευµάτων, λεµφοκυτταρική διήθηση σε αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα) (161, 171, 
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179, 180, 181, 182). Τα επίπεδα των διαλυτών ICAM-1και VCAM-1 έχουν 

προσδιορισθεί επίσης στον ορό παιδιών µε συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο και 

έχουν σχετισθεί µε την φάση ενεργού νόσου και την έγκαιρη διάγνωση υποτροπής 

(183).  

Τα επίπεδα του διαλυτού ICAM-1 και της Ε-σελεκτίνης έχουν αναφερθεί 

αυξηµένα σε τελειόµηνα νεογνά µε γενικευµένη λοίµωξη (184), ενώ σύµφωνα µε 

άλλη µελέτη βρέθηκαν αυξηµένα τα επίπεδα του ICAM-1 στον ορό σε πρόωρα 

νεογνά µε σηψαιµία (185). Αυξηµένα επίπεδα Ε-σελεκτίνης έχουν αναφερθεί επίσης 

και σε ενήλικες µε σηπτικό shock (186). 

Θεραπευτική ωφέλεια µπορεί να προκύψει από τη χρήση µονοκλωνικών 

αντισωµάτων ή αντινοηµατικών ολιγονουκλεοτιδίων (antisense oligonucleotides) που 

θα κατευθύνονται εναντίον συγκεκριµένων µορίων προσκόλλησης που εµπλέκονται 

σε καταστάσεις όπως απόρριψη ξένου µοσχεύµατος, οξέα επεισόδια φλεγµονής 

(σηπτικό shock), χρόνιες φλεγµονώδεις νόσους (ρευµατοειδής αρθρίτιδα, πολλαπλή 

σκλήρυνση) ή κακοήθειες (145, 171). 

 

 
 
 
5. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ 
 
 

 Η εκδήλωση ουδετεροπενίας µπορεί να είναι, εκτός άλλων, και αποτέλεσµα 

διαταραχών στην κυκλοφορία και στην προσκόλληση των ουδετεροφίλων στο 

αγγειακό ενδοθήλιο ή αυξηµένης εξαγγείωσής τους προς τους ιστούς.  

 Έχει προταθεί πιθανή συµµετοχή λειτουργικά ή δοµικά µη φυσιολογικών 

ιντεγκρινών στην παθογένεια της χρόνιας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας των ενηλίκων  

που θα µπορούσε να ερµηνεύσει τη µειωµένη ευπάθεια στις λοιµώξεις που 

παρουσιάζουν οι ασθενείς αυτοί σε σύγκριση µε ασθενείς που πάσχουν από άλλης 

µορφής ουδετεροπενία.  Είναι γνωστό ότι οι ιντεγκρίνες λειτουργούν και ως 

υποδοχείς για βακτηρίδια και οψωνίνες και διευκολύνουν τη φαγοκυττάρωση (135). 

Έχει δηµοσιευτεί περίπτωση  ασθενούς µε επιµένουσα ουδετεροπενία στην οποία 

βρέθηκε αυξηµένη προσκολλητική ικανότητα των ουδετεροφίλων πιθανώς 
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οφειλόµενη στη συµµετοχή των β2- ιντεγκρινών (187). Το εύρηµα της µελέτης αυτής 

δεν επιβεβαιώθηκε από άλλους ερευνητές και αφορά µία µόνο περίπτωση ασθενούς. 

Τα επίπεδα των διαλυτών µορφών των ICAM-1, VCAM-1 και E- σελεκτίνης 

έχουν προσδιοριστεί στον ορό ενήλικων ασθενών µε χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία 

µη ανοσολογικής αρχής, η αύξηση των οποίων έχει σχετισθεί µε τη σοβαρότητα της 

ουδετεροπενίας. Τα υψηλά επίπεδα των παραπάνω διαλυτών µορίων στον ορό 

αποτελούν ένδειξη για την κατάσταση του ενδοθηλίου το οποίο εκφράζει τα 

αντίστοιχα µόρια στην επιφάνειά του. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, η ανεύρεση 

ενεργοποιηµένου ενδοθηλίου υποδηλώνει την ύπαρξη λανθάνουσας, φλεγµονής που 

πιθανώς να ενέχεται στην παθογένεια της χρόνιας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας µη 

ανοσολογικής αρχής στους ενήλικες (188, 189, 190, 191).  

Η παραπάνω µελέτη αποτελεί και τη µόνη βιβλιογραφική αναφορά που 

συσχετίζει τα µόρια προσκόλλησης ICAM-1, VCAM-1 και E-σελεκτίνη µε την 

χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία και αφορά ενήλικο πληθυσµό. ∆εν υπάρχει µελέτη 

που να προσδιορίζει τα επίπεδα των εν λόγω µορίων στον ορό παιδιών µε καλοήθη 

ουδετεροπενία αυτοάνοσης αιτιολογίας. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η 

διερεύνηση της συµµετοχής του ενεργοποιηµένου ενδοθηλίου στην εκδήλωση 

χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας στην παιδική ηλικία µέσω της ανίχνευσης των 

επιπέδων των διαλυτών µορφών των µορίων προσκόλλησης ICAM-1 και Ε-

σελεκτίνης στον ορό των ασθενών. Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης 

επιβεβαιώνουν αυτά της βιβλιογραφίας που αφορά τους ενήλικες. 
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V. ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΕΣ  

 
1. ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 

Η ουδετεροπενία ορίζεται ως ελάττωση του απόλυτου αριθµού των 

κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων πολυµορφοπυρήνων στο αίµα κάτω από τα 

κατώτερα όρια της φυσιολογικής διακύµανσης που αντιστοιχεί στην ηλικία του 

ατόµου. Τα φυσιολογικά επίπεδα των ουδετεροφίλων ποικίλουν ανάλογα µε την 

ηλικία, τη φυλή και άλλους παράγοντες. Στη λευκή φυλή και για βρέφη ηλικίας από 2 

εβδοµάδων έως 12 µηνών το κατώτερο φυσιολογικό όριο είναι 1000 κύτταρα/µl. 

Μετά το πρώτο έτος της ζωής το όριο αυτό αυξάνεται σε 1500 κύτταρα/µl ενώ για 

τους ενήλικες το κατώτερο όριο διακύµανσης έχει οριστεί στα 2500 κύτταρα/µl. Η 

µαύρη φυλή έχει χαµηλότερα όρια φυσιολογικής διακύµανσης µε κατώτερο 

φυσιολογικό που µπορεί να φτάσει και σε επίπεδα πολύ χαµηλά (200 έως 600 

κύτταρα/µl). 

Η ουδετεροπενία χαρακτηρίζεται ήπια όταν ο αριθµός των κυκλοφορούντων 

ουδετεροφίλων κυµαίνεται από 1000 έως 1500 κύτταρα / µl, µέτρια όταν κυµαίνεται 

από 500 έως 1000 κύτταρα /µl και σοβαρή όταν τα ουδετερόφιλα είναι κάτω από 500 

/ µl. Η διάκριση αυτή είναι χρήσιµη για την εκτίµηση του κινδύνου για σοβαρές 

βακτηριδιακές λοιµώξεις. Η ευπάθεια στις βακτηριδιακές λοιµώξεις ποικίλει ανάλογα 

µε τη µορφή της ουδετεροπενίας. Χρόνια χαρακτηρίζεται η ουδετεροπενία όταν η 

διάρκειά της είναι τουλάχιστον 6 µήνες (192). 

Οι ουδετεροπενίες αποτελούν µια ετερόκλητη οµάδα κοκκιοκυτταρικών 

διαταραχών. Έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι ταξινόµησής τους ανάλογα µε τον 

παθοφυσιολογικό µηχανισµό, τη συνύπαρξη µε άλλα νοσήµατα ή την εµπειρία από 

την κλινική πράξη. 

Παθοφυσιολογικά οι ουδετεροπενίες µπορεί να οφείλονται  σε ανεπαρκή 

παραγωγή ουδετεροφίλων (ουδετεροπενίες απλαστικού τύπου) ή σε µη αποδοτική 

κοκκιοποίηση, σε αυξηµένη καταστροφή των ουδετεροφίλων στην περιφέρεια, σε 

ανακατανοµή των ουδετεροφίλων µεταξύ των δεξαµενών των κυκλοφορούντων και 

των ιστικών ή των προσκολληµένων στο αγγειακό ενδοθήλιο ουδετεροφίλων, ή σε 

συνδυασµό των παραπάνω.  
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Οι ουδετεροπενίες απλαστικού τύπου χωρίζονται περαιτέρω σε συγγενείς 

και επίκτητες. Στις συγγενείς εντάσσονται: η σοβαρή συγγενής ουδετεροπενία 

(σύνδροµο Kostmann), η κυκλική ουδετεροπενία, η καλοήθης οικογενής 

ουδετεροπενία, η ουδετεροπενία που συνοδεύεται από παγκρεατική ανεπάρκεια 

(σύνδροµο Schwachman-Diamond), η ουδετεροπενία που συνοδεύεται από 

διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας µε υποπλασία χόνδρων-τριχών (cartilage-hair 

hypoplasia syndrome), η ουδετεροπενία που συνοδεύει τη συγγενή δυσκεράτωση 

(dyskeratosis congenital), η ουδετεροπενία που συνοδεύει τη δικτυωτή δυσγενεσία 

(reticular dysgenesis), η µυελοκαχεξία, η ουδετεροπενία που συνοδεύεται από 

διαταραχές των ανοσοσφαιρινών και ανοσοανεπάρκειες του τύπου της βαρειάς 

συνδυασµένης ανοσοανεπάρκειας ή την υπεργαµµασφαιριναιµία Μ (Hyper-IgM 

syndrome), η ουδετεροπενία που συνοδεύει την συγγενή έλλειψη τρανσκοβαλαµίνης 

ΙΙ, η ουδετεροπενία που συνοδεύει τη γλυκογονίαση τύπου Ιb, η ουδετεροπενία που 

συνοδεύει το σύνδροµο Chediak-Higashi, η ουδετεροπενία που συνοδεύεται από 

πνευµατική καθυστέρηση και διαµαρτίες στη διάπλαση (σύνδροµο Cohen), η 

ουδετεροπενία που συνοδεύεται από καρδιοσκελετική µυοπάθεια (σύνδροµο Barth).  

Οι επίκτητες ουδετεροπενίες οφείλονται σε φάρµακα, χηµικά προϊόντα, 

ιονίζουσα ακτινοβολία, λοιµώξεις από ιούς, βακτήρια ή πρωτόζωα, διήθηση του 

µυελού από νεοπλασµατικά κύτταρα ή εκδηλώνονται στα πλαίσια απλαστικής 

αναιµίας. 

Οι ουδετεροπενίες από µη αποδοτική κοκκιοποίηση εκδηλώνονται στα 

πλαίσια έλλειψης βιταµίνης Β12 ή φυλλικού οξέος, έλλειψης χαλκού και 

µυελοδυσπλαστικών συνδρόµων. 

Σε αυξηµένη καταστροφή ουδετεροφίλων στην περιφέρεια αποδίδονται οι 

ουδετεροπενίες που οφείλονται σε υπερσπληνισµό και οι ουδετεροπενίες που 

οφείλονται στη δράση αντισωµάτων. Στην τελευταία περίπτωση ανήκουν η ισοάνοση 

ουδετεροπενία των νεογνών, η πρωτοπαθής αυτοάνοση ουδετεροπενία των βρεφών 

και των παιδιών, οι ουδετεροπενίες που συνοδεύουν αυτοάνοσα νοσήµατα όπως ο 

συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος, το σύνδροµο Felty, αυτοάνοση αιµολυτική 

αναιµία ή άλλα νοσήµατα όπως λευχαιµία, νόσος Hodgkin και οι ουδετεροπενίες που 

προκαλούνται από φαρµακευτικές αντιδράσεις. 
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Οι ουδετεροπενίες από διαταραχή της κατανοµής των κοκκιοκυττάρων 

προκαλούνται από µετακίνηση πολυµορφοπυρήνων από το διαµέρισµα των 

κυκλοφορούντων στο διαµέρισµα των προσκολληµένων στα αγγειακά τοιχώµατα 

κοκκιοκυττάρων (ψευδοουδετεροπενίες) (193) 

  Μια άλλη παθοφυσιολογική ταξινόµηση (εµπειρική ταξινόµηση) της 

ουδετεροπενίας της παιδικής ηλικίας µε ευρεία χρήση στην κλινική πράξη είναι η 

παρακάτω: 

Ουδετεροπενία που οφείλεται σε ενδογενείς διαταραχές των κυττάρων της 

µυελικής σειράς ή των προγονικών τους 

∆ικτυωτή δυσγενεσία 

Σοβαρή συγγενής ουδετεροπενία 

Κυκλική ουδετεροπενία 

Μυελοκαχεξία 

Σύνδροµο Shwachman-Diamond 

Συγγενής δυσκεράτωση 

Σύνδροµο Chediak-Higashi 

Καλοήθης οικογενής ουδετεροπενία 

Αναιµία Fanconi 

Σύνδροµα µυελικής ανεπάρκειας 

 

Ουδετεροπενία που οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες 

Λοιµώξεις 

Φάρµακα 

Αυτοάνοση ουδετεροπενία 

Νεογνική ουδετεροπενία ανοσολογικής αρχής 

Ουδετεροπενία σχετιζόµενη µε ανοσολογικές διαταραχές 

Ουδετεροπενία σχετιζόµενη µε µεταβολικά νοσήµατα 

∆ιατροφικές ανεπάρκειες 

Καταστροφή στο σύστηµα µονοπυρήνων-µακροφάγων (reticuloendothelial 

sequestration) 

∆ιήθηση του µυελού των οστών 

Χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία 
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Στα παρακάτω κεφάλαια θα αναφερθούν τα κύρια χαρακτηριστικά των 

µορφών ουδετεροπενιών που προαναφέρθηκαν, ο παθοφυσιολογικός µηχανισµός 

πρόκλησής τους και η γενετική τους βάση όταν είναι γνωστή, µε έµφαση σε µελέτες 

των προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων.  

 

 

2. ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝ∆ΟΓΕΝΕΙΣ 

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΜΥΕΛΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

H δικτυωτή δυσγενεσία (reticular dysgenesis) αποτελεί σπάνια πρωτοπαθή 

διαταραχή που εντοπίζεται στο επίπεδο του αρχέγονου αιµοποιητικού κυττάρου και 

έχει ως αποτέλεσµα σοβαρή ουδετεροπενία και ελάττωση των T και Β 

λεµφοκυττάρων (194). Μπορεί να συνοδεύεται από απουσία λεµφαδένων, αµυγδαλών 

ή πλακών του Peyer. Κατά κανόνα οι πάσχοντες πεθαίνουν από βαρειές 

βακτηριδιακές, ιογενείς ή µυκητιασικές λοιµώξεις µέσα σε λίγους µήνες από τη 

γέννηση και δεν ανταποκρίνονται σε θεραπεία µε G-CSF. Θετικά αποτελέσµατα έχει 

η µεταµόσχευση µυελού των οστών (195). 

Σοβαρή χρόνια ουδετεροπενία είναι ένας γενικός όρος που περιλαµβάνει τις 

ουδετεροπενίες µε απόλυτο αριθµό ουδετερόφιλων πολυµορφοπυρήνων κάτω από 

500 κύτταρα/µl σε 3 διαφορετικές µετρήσεις σε διάστηµα παρακολούθησης 6 µηνών 

(196). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η σοβαρή συγγενής ουδετεροπενία (σύνδροµο 

Kostmann) και άλλες συγγενείς ουδετεροπενίες όπως η κυκλική ουδετεροπενία, η 

µυελοκαχεξία, το σύνδροµο Shwachman-Diamond (197), το σύνδροµο Chediak-

Higashi αλλά και ουδετεροπενίες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες όπως 

αυτές που συνοδεύουν ενδογενείς διαταραχές του µεταβολισµού και ανοσολογικές 

διαταραχές (198, 199, 200).  

Το σύνδροµο Kostmann αποτελεί µια µορφή συγγενούς ουδετεροπενίας που 

κληρονοµείται µε σωµατικό υπολειπόµενο τρόπο. Άλλες µορφές συγγενούς 

ουδετεροπενίας που εµφανίζονται ως σποραδικές περιπτώσεις (79) ή κληρονοµούνται 

µε τον σωµατικό κυρίαρχο τρόπο (201)  έχουν περιγραφεί και χαρακτηρίζονται από 

τον ίδιο αιµατολογικό φαινότυπο και κλινικές εκδηλώσεις µε το σύνδροµο Kostmann. 
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Υπό τον όρο συγγενή ουδετεροπενία παρακάτω εννοούνται όλες οι µορφές συγγενούς 

ουδετεροπενίας.   

Το σύνδροµο Kostmann, όπως και η κυκλική ουδετεροπενία (202), αποτελούν 

σπάνιες νόσους των οποίων η υπολογιζόµενη συχνότητα εκτιµάται σε 1-2 

περιπτώσεις ανά εκατοµµύριο πληθυσµού. Το σύνδροµο Kostmann περιγράφηκε για 

πρώτη φορά από τον Κostmann (203, 204) ως κληρονοµούµενη µε σωµατικό 

υπολειπόµενο τρόπο σοβαρή ουδετεροπενία (αριθµός ουδετεροφίλων στο περιφερικό 

αίµα από 0 έως 200 κύτταρα/µl) και πρώιµη εµφάνιση σοβαρών, υποτροπιαζόντων 

βακτηριδιακών λοιµώξεων, συνήθως µέσα στο πρώτο χρόνο ζωής. Στην πρόσφατη 

βιβλιογραφία περιγράφτηκαν άλλες 5 περιπτώσεις από την αρχική οικογένεια 

Kostmann µε καλή ανταπόκριση στη θεραπεία µε G-CSF (205). Οι συνήθεις 

εντοπίσεις των λοιµώξεων είναι το δέρµα, το ήπαρ το αναπνευστικό σύστηµα, οι εν 

τω βάθει ιστοί και ο οµφαλός στα νεογέννητα. Οι συνηθέστεροι µικροβιακοί 

παράγοντες είναι ο σταφυλόκοκκος, ο στρεπτόκοκκος, και λιγότερο συχνά η 

ψευδοµονάδα, ο πεπτοστρεπτόκοκκος και µύκητες. Στο περιφερικό αίµα τα 

ηωσινόφιλα και τα µονοκύτταρα είναι συνήθως αυξηµένα, ενώ εκτός από τη βαριά 

ουδετεροπενία µπορεί να παρατηρηθεί και ήπια αναιµία και θροµβοκυττάρωση. Ο 

µυελός των οστών είναι νορµοκυτταρικός ή ελαφρά υπερκυτταρικός µε 

χαρακτηριστική αναστολή ωρίµανσης των πρόδροµων µορφών των κοκκιοκυττάρων 

στο στάδιο του προµυελοκυττάρου ή του µυελοκυττάρου. Μπορεί να παρατηρηθεί 

ηωσινοφιλία. Τα προµυελοκύτταρα είναι µετρίως αυξηµένα και εµφανίζουν 

ελαττωµένη ή άτυπη κοκκίωση (199). In vitro µελέτες µε καλλιέργειες µονοπύρηνων 

κυττάρων µυελού των οστών έδειξαν ελαττωµένη ανάπτυξη αποικιών 

κοκκιοκυττάρων – µακροφάγων (CFU-GM) (79, 192).  

Η αρχική υπόθεση που απέδιδε την εκδήλωση του συνδρόµου Kostmann σε 

ελαττωµένη παραγωγή G-CSF ή ελαττωµατική ανταπόκριση των κοκκιοκυττάρων 

στον G-CSF ή σε άλλους αυξητικούς αιµοποιητικούς παράγοντες δεν ευσταθεί. Τα 

ενδογενή επίπεδα G-CSF στον ορό ασθενών µε σύνδροµο Kostmann έχουν αναφερθεί 

αυξηµένα και η βιολογική δραστικότητα του εν λόγω παράγοντα έχει βρεθεί 

φυσιολογική (206). Ο αριθµός των υποδοχέων για τον G-CSF είναι ηπίως αυξηµένος, 

ενώ η σταθερά σύνδεσης (binding constant) του υποδοχέα µε τον αυξητικό 

παράγοντα έχει βρεθεί φυσιολογική (207, 208). 
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Στο 90% των ασθενών η συστηµατική καθηµερινή χορήγηση G-CSF, σε 

δόσεις που συνήθως κυµαίνονται από 3 έως 10 µg/kg/ηµέρα, έχει ως αποτέλεσµα την 

άνοδο του αριθµού  των ουδετεροφίλων σε επίπεδα πάνω από τα 1000 κύτταρα/µl και 

την απαλλαγή από τις σοβαρές λοιµώξεις µε συνέπεια την αύξηση της επιβίωσης και 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους (79, 120). Η µεταµόσχευση µυελού των οστών 

από απόλυτα ιστοσυµβατό αδελφό αποτελεί εναλλακτική θεραπεία για τους ασθενείς 

που δεν ανταποκρίνονται στον G-CSF, ακόµα και σε µεγάλες θεραπευτικές δόσεις 

που φτάνουν τα 120 µg/kg/ηµέρα (209).  

Το 9% όλων των ασθενών µε συγγενή ουδετεροπενία θα εµφανίσουν οξεία 

µυελογενή λευχαιµία ή µυελοδυσπλασία ανεξάρτητα από τη δόση ή τη διάρκεια της 

θεραπείας  ή την ανταπόκριση σε αυτή (196). Καµία περίπτωση λευχαιµίας δεν έχει 

αναφερθεί σε ασθενείς µε κυκλική ή ιδιοπαθή ουδετεροπενία. Επίκτητες 

κυτταρογενετικές ανωµαλίες όπως η µονοσωµία 7, η µερική απώλεια του 

χρωµοσώµατος 7 (7q-), ανωµαλίες του χρωµοσώµατος 21, µεταλλάξεις του 

ογκογονιδίου ras έχουν αναφερθεί σε ασθενείς µε συγγενή ουδετεροπενία υπό 

θεραπεία µε G-CSF οι οποίοι αρχικά είχαν φυσιολογικό καρυότυπο. Οι ανωµαλίες 

αυτές έχουν σχετισθεί µε την εκδήλωση λευχαιµίας ή µυελοδυσπλαστικού συνδρόµου 

αλλά η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδηγούν σε λευχαιµογένεση δεν έχει 

διευκρινιστεί (210). Είναι πιθανό η µακρύτερη επιβίωση των ασθενών µε συγγενή 

ουδετεροπενία µετά τη χορήγηση G-CSF να ευνοεί την έκφραση της προδιάθεσης για 

λευχαιµία που ίσως να χαρακτηρίζει τη φυσική ιστορία της νόσου (196). 

Μεταλλάξεις του γονιδίου για τον υποδοχέα του G-CSF που αφορούν το 

κυτταροπλασµατικό τµήµα του έχουν σχετισθεί µε την εκδήλωση 

λευχαιµίας/µυελοδυσπλαστικού συνδρόµου (211, 212). Οι µεταλλάξεις αυτές είναι 

επίκτητες (213), αφορούν περίπου το 20% των ασθενών µε συγγενή ουδετεροπενία 

(214), αλλά δεν υπεισέρχονται στην παθοφυσιολογία της νόσου. 

Η γενετική βάση της συγγενούς ουδετεροπενίας δεν έχει πλήρως 

διευκρινιστεί. Τελευταίες µελέτες σε µοριακό επίπεδο έχουν εντοπίσει µεταλλάξεις σε 

ένα ένζυµο που βρίσκεται στα πρωτογενή κοκκία των ουδετεροφίλων, την ελαστάση 

των ουδετεροφίλων (ELA-2) (215, 216). Αυτό το ένζυµο είναι µια πρωτεάση που 

σχηµατίζεται σε πρώιµο στάδιο της διαφοροποίησης των κοκκιοκυττάρων (217, 218) 

και απελευθερώνεται από τα ουδετερόφιλα καθώς αυτά µεταναστευόυν στους ιστούς 
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(219). Η µετάλλαξη εντοπίζεται στη σύνδεση των εξονίων 4 και 5, θέση που 

βρίσκεται κοντά στο σηµείο σύνδεσης του ενζύµου µε τους αναστολείς του. Σε µια 

πρόσφατη µελέτη (215),  22/25 ασθενείς µε συγγενή ουδετεροπενία που εξετάσθηκαν 

έφεραν µεταλλάξεις για την ελαστάση, που αφορούσαν διαφορετικές περιοχές του 

γονιδίου. H ίδια µελέτη έδειξε ότι οι µεταλλάξεις αυτές εκδηλώνονται µε σωµατικό 

κυρίαρχο τρόπο σε µέλη της ίδιας οικογένειας. Σήµερα πιστεύεται ότι οι µεταλλάξεις 

που αφορούν το γόνο της ελαστάσης των ουδετεροφίλων αποτελούν την κύρια αιτία 

της κυκλικής ουδετεροπενίας και ότι συµµετέχουν στην παθογένεια των σποραδικών 

περιπτώσεων συγγενούς ουδετεροπενίας (220, 221). Φαίνεται να αποτελούν 

προϋπόθεση για την εκδήλωση των µεταλλάξεων του υποδοχέα για τον G-CSF (216).  

Στην παθογένεια της συγγενούς ουδετεροπενίας  ενέχεται και η αύξηση του 

ρυθµού της απόπτωσης των πρόδροµων κυττάρων των ουδετεροφίλων που 

υποστηρίζεται σε τελευταίες µελέτες (222). Η διαταραχή αυτή είναι πιο σοβαρή στις 

περιπτώσεις συγγενούς ουδετεροπενίας. Είναι πιθανόν οι µεταλλάξεις της ελαστάσης 

να προκαλούν τον πρόωρο θάνατο των κοκκιοκυττάρων ενεργοποιώντας την 

απόπτωσή τους (215, 216).  

Η πολυµορφία της νόσου µπορεί να εξαρτάται από το είδος των µεταλλάξεων 

και το ρυθµό της απόπτωσης των πρόδροµων κυττάρων των κοκκιοκυττάρων. Η 

µετατροπή της συγγενούς ουδετεροπενίας σε λευχαιµία ή µυελοδυσπλαστικό 

σύνδροµο µπορεί να είναι αποτέλεσµα της δηµιουργίας, µέσω µηχανισµού 

αντισταθµιστικού στην ουδετεροπενία, ενός πληθυσµού αρχέγονων κυττάρων τα 

οποία είναι πιο ευάλωτα στη λευχαιµία (216). Τελευταία µελέτη από τους Melk et al  

αναφέρεται σε αύξηση του ρυθµού ελάττωσης του µήκους του τελοµερούς του DNA 

των λευκοκυττάρων περιφερικού αίµατος σε 17 ασθενείς µε σοβαρή συγγενή 

ουδετεροπενία σε σύγκριση µε φυσιολογικούς µάρτυρες, εύρηµα που µπορεί να 

συµβάλλει στην αιτιολόγηση της λευχαιµικής µετατροπής στους ασθενείς αυτούς 

(223).  

Η κυκλική ουδετεροπενία αποτελεί σπάνια διαταραχή (0.5–1 περίπτωση ανά 

εκατοµµύριο πληθυσµού) που χαρακτηρίζεται από περιοδική ελάττωση του αριθµού 

των ουδετεροφίλων στην κυκλοφορία (224). Εµφανίζεται συνήθως κάθε 21 + 3 µέρες 

και τα επίπεδα των ουδετεροφίλων µπορεί να κυµαίνονται από τα κατώτερα 

φυσιολογικά επίπεδα έως την πλήρη απουσία. Η περίοδος της ουδετεροπενίας 
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συνήθως διαρκεί 3-6 µέρες σε κάθε κύκλο και µπορεί να συνοδεύεται από ελάττωση 

και άλλων στοιχείων του αίµατος όπως τα αιµοπετάλια και τα δικτυοερυθροκύτταρα 

και τα µονοκύτταρα (225). Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται και ως κυκλική 

αιµοποίηση. Στη διάρκεια της ουδετεροπενίας οι ασθενείς είναι επιρρεπείς σε βαρειές 

λοιµώξεις που εκδηλώνονται µε πυρετό, στοµατικά έλκη τραχηλική λεµφαδενίτιδα, 

έλκη παχέος εντέρου, περιτονίτιδα ή βακτηριαιµία από κλωστηρίδια. Τα συµπτώµατα 

γίνονται πιο ήπια µε τη µετάβαση στην ενήλικο ζωή καθώς η σοβαρότητα της 

ουδετεροπενίας και η διακύµανση του αριθµού των ουδετεροφίλων είναι ελαττωµένα 

στους ενήλικες σε σύγκριση µε τα παιδιά. Περίπου τα 2/3 των περιπτώσεων κυκλικής 

ουδετεροπενίας έχουν οικογενή χαρακτήρα που υποδηλώνει ότι η διαταραχή 

κληρονοµείται µε τον σωµατικό επικρατούντα χαρακτήρα. Υπάρχουν και σποραδικές 

περιπτώσεις κυκλικής ουδετεροπενίας, ενώ και ανάµεσα στα µέλη µιας οικογένειας 

µε σωµατικό επικρατούντα τύπο κυκλικής ουδετεροπενίας υπάρχουν παραλλαγές στις 

κλινικές εκδηλώσεις.  

Η βλάβη εντοπίζεται στο επίπεδο του αρχέγονου αιµοποιητικού κυττάρου 

(225, 226) και µεταφέρεται από το δότη στο λήπτη µετά από µεταµόσχευση µυελού 

των οστών (227). Οι καλλιέργειες µυελού των οστών έδειξαν ότι τα προγονικά 

κύτταρα στους περισσότερους ασθενείς µε κυκλική ουδετεροπενία έχουν την 

ικανότητα του πολλαπλασιασµού και της ωρίµανσης για το σχηµατισµό ώριµων 

ουδετεροφίλων (228, 229). Οι Aprikyan και συν. σε µια τελευταία µελέτη σε 8 

ασθενείς µε κυκλική ουδετεροπενία έδειξαν µειωµένη παραγωγή αποικιών 

προγονικών κυττάρων της µυελικής σειράς από καλλιέργειες CD34+ κυττάρων και 

αυξηµένη απόπτωση των προγονικών κυττάρων σε όλους τους ασθενείς. Η in vivo 

χορήγηση G-CSF φαίνεται να βελτιώνει την επιβίωση των προγονικών κυττάρων, 

ενώ ελαττώνει τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της ουδετεροπενίας (123, 122, 228, 

230).  

Η κυκλική ουδετεροπενία έχει ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά µε τη συγγενή 

σε κλινικό επίπεδο όπως την κυκλική διακύµανση του αριθµού των ουδετεροφίλων 

που παρατηρείται και σε περιπτώσεις συγγενούς ουδετεροπενίας (231, 232).  Σε 

µοριακό επίπεδο, µεταλλάξεις του γονιδίου που κωδικοποιεί την ελαστάση των 

ουδετεροφίλων που παρατηρούνται στη συγγενή ουδετεροπενία φαίνεται να 

αποτελούν τη µοριακή βάση της κυκλικής ουδετεροπενίας. Η διαταραχή εντοπίστηκε 
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στο χρωµόσωµα 19 p 13.3, στον επίτοπο για ένζυµα που βρίσκονται στα πρωτογενή 

κοκκία των ουδετεροφίλων (215). Οι Horwitz και συν. µελέτησαν 13 οικογένειες µε 

κυκλική ουδετεροπενία σωµατικού κυρίαρχου τύπου και µια σποραδική περίπτωση 

και βρήκαν 7 διαφορετικές µεταλλάξεις του γονιδίου της ελαστάσης των 

ουδετεροφίλων (ELA 2) (219). Οι µεταλλάξεις αυτές διαταράσσουν τη φυσιολογική 

ρύθµιση πιθανώς µέσω ενίσχυσης των λειτουργιών της ελαστάσης. 

Η επίκτητη µορφή της κυκλικής ουδετεροπενίας, που εκδηλώνεται στην 

ενήλικο ζωή, συνοδεύεται από µονοκλωνική η πολυκλωνική αύξηση των µεγάλων 

κοκκιωδών T λεµφοκυττάρων (T-cell large granular lymphocytes) (233). Οι κλινικές 

εκδηλώσεις είναι παρόµοιες µε αυτές των παιδιών αλλά η περιοδική ελάττωση των 

ουδετεροφίλων είναι λιγότερο συχνή και συχνά παρατηρείται επίµονη 

ακοκκιοκυτταραιµία. Κυκλοσπορίνη-Α και κορτικοστεροειδή έχουν χορηγηθεί 

θεραπευτικά µε επιτυχία.   

Η µυελοκαχεξία (myelokathexis) είναι µια σπάνια διαταραχή που 

πρωτοπεριγράφηκε το 1964 από τους Zuelzer και συν. και χαρακτηρίζεται από 

υπερπλασία των κυττάρων της µυελικής σειράς και στοιχεία εκφύλισης των 

ουδετεροφίλων όπως υπερκατάτµηση του πυρήνα και παρουσία κυτταροπλασµατικών 

κενοτοπίων (234). Η συγγενής µορφή κληρονοµείται µε τον σωµατικό επικρατούντα 

τρόπο, ενώ έχουν αναφερθεί και σποραδικές περιπτώσεις (235, 236). Συχνά οι 

ασθενείς αυτοί εµφανίζουν σοβαρή λευκοπενία (αρ. λευκών<500/µl) και 

υποτροπιάζουσες βακτηριδιακές λοιµώξεις, συνήθως µέτριας βαρύτητας, που 

αποδίδονται τόσο στην ουδετεροπενία όσο και σε ελαττωµένη λειτουργικότητα των 

ουδετεροφίλων. H ελαττωµένη φαγοκυτταρική δραστηριότητα, χηµειοταξία και 

παραγωγή υπεροξειδίων από τα ουδετερόφιλα των ασθενών και η ελαττωµένη 

απόδοση ουδετεροφίλων από το µυελό των οστών στην κυκλοφορία αποδίδεται σε 

επιτάχυνση της απόπτωσης (199, 234). Η χορήγηση G-CSF και GM-CSF αυξάνει τον 

αριθµό των ουδετεροφίλων και προκαλεί βελτίωση της κλινικής εικόνας σε ασθενείς 

µε µυελοκαχεξία (237, 238).  

 In vitro µελέτες µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, κυτταροµετρία ροής και 

ανοσοϊστοχηµικές χρώσεις έδειξαν ότι η επιτάχυνση του ρυθµού απόπτωσης των 

κοκκιοκυτταρικών πληθυσµών του µυελού των οστών και η ελαττωµένη έκφραση 

του bcl-x στις πρόδροµες µορφές των κοκκιοκυττάρων του µυελού των οστών 
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συµβάλλουν στην εκδήλωση ουδετεροπενίας (234).  

Το σύνδροµο Shwachman-Diamond, η συγγενής δυσκεράτωση, η 

ουδετεροπενία που συνοδεύεται από υποπλασία χόνδρου-τριχών (cartilage-hair 

hypoplasia), το σύνδροµο Barth (131) και η αναιµία Fanconi ανήκουν στις συγγενείς 

ουδετεροπενίες που συνοδεύονται από άλλες συγγενείς ανωµαλίες.  

Το σύνδροµο Shwachman-Diamond περιγράφηκε το 1964 από τους 

Shwachman και Diamond (239). Κληρονοµείται µε σωµατικό υπολειπόµενο τύπο. 

Χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια της εξωκρινούς µοίρας του παγκρέατος, 

µεταφυσιακή δυσπλασία και άλλες σκελετικές ανωµαλίες, νανισµό και δυσλειτουργία 

του µυελού των οστών που εκδηλώνεται µε διαφόρων βαθµών κυτταροπενίες. Όλες 

οι περιπτώσεις εκδηλώνονται µε ουδετεροπενία, η οποία στα 2/3 των περιπτώσεων 

είναι διαλείπουσα και συνοδεύεται και από ελαττωµένη χηµειοταξία των 

ουδετεροφίλων σε όλες τις περιπτώσεις (240). Παρατηρούνται επίσης άλλοτε άλλου 

βαθµού αναιµία, αύξηση της αιµοσφαιρίνης F και θροµβοπενία. Στο 1/3 των ασθενών 

εκδηλώνεται οξεία µυελογενής λευχαιµία ή µυελοδυσπλαστικό σύνδροµο στην 

πορεία της νόσου (240, 241). Παρουσιάζονται δε και κλωνικές κυτταρογενετικές 

ανωµαλίες, οι οποίες αφορούν κυρίως το χρωµόσωµα 7 και σε συνδυασµό µε 

δυσπλαστικές αλλοιώσεις του µυελού των οστών αποτελούν προγνωστικό παράγοντα 

για λευχαιµική µετατροπή (240). Οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαµβάνουν 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη, δυσαπορρόφηση, υποτροπιάζουσες λοιµώξεις όπως 

οξεία µέση ωτίτιδα, παραρινοκολπίτιδα και πνευµονία, λοιµώξεις του δέρµατος, 

οστεοµυελίτιδα ή σηψαιµία και εµφανίζονται µέσα στα 3 πρώτα χρόνια της ζωής.  

Η βλάβη αφορά το αρχέγονο αιµοποιητικό κύτταρο και το µυελικό 

µικροπεριβάλλον όπως φαίνεται από µελέτες προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων 

του µυελού των οστών και εκτίµηση της λειτουργίας του µυελικού στρώµατος σε 

καλλιέργειες µικρής και µακράς διάρκειας (241). Αλλογενή µεταµόσχευση µυελού 

των οστών έχει επιχειρηθεί σε περιορισµένο αριθµό ασθενών µε σύνδροµο 

Shwachman-Diamond, αλλά η συχνότητα των επιπλοκών είναι µεγάλη (242). 

Αντιβιοτικά και G-CSF (124) χορηγούνται για την αντιµετώπιση των λοιµώξεων και 

της σοβαρής ουδετεροπενίας.  

Η συγγενής δυσκεράτωση είναι φυλοσύνδετη νόσος που κληρονοµείται µε 

υπολειπόµενο τρόπο και χαρακτηρίζεται από δυστροφία των ονύχων, λευκοπλακία 
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και υπέρχρωση του δέρµατος. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν υποπλαστικό µυελό 

και το 1/3 αυτών εκδηλώνουν ουδετεροπενία. Οι ασθενείς µε συγγενή δυσκεράτωση 

δεν παρουσιάζουν συνήθως σοβαρές λοιµώξεις (243).  

Η ουδετεροπενία που συνοδεύεται από υποπλασία χόνδρου-τριχών (cartilage-

hair hypoplasia) αποτελεί διαταραχή που κληρονοµείται µε το σωµατικό 

υπολειπόµενο τρόπο (244). Χαρακτηρίζεται από νανισµό, λεπτότητα τριχών, µέτρια 

ουδετεροπενία, λεµφοπενία και ευπάθεια σε λοιµώξεις απειλητικές για τη ζωή. Στους 

ασθενείς αυτούς υπάρχει συνδυασµένη ανεπάρκεια της χυµικής και της κυτταρικής 

ανοσίας και η θεραπεία εκλογής, ιδιαίτερα όταν οι λοιµώξεις είναι υποτροπιάζουσες 

είναι η αλλογενής µεταµόσχευση µυελού των οστών από ιστοσυβατό αδελφό (243). 

Η αναιµία Fanconi χαρακτηρίζεται από µυελική ανεπάρκεια, ποικίλες 

διαµαρτίες περί την διάπλαση που αφορούν κυρίως τον σκελετό και τα σπλάχνα και 

πνευµατική καθυστέρηση. Σε ένα µεγάλο ποσοστό η νόσος εξελίσσεται σε οξεία 

µυελογενή λευχαιµία. Εκτός από την αναιµία Fanconi και άλλα σύνδροµα µυελικής 

ανεπάρκειας µπορεί να εκδηλωθούν ως µεµονωµένη ουδετεροπενία όπως η 

απλαστική αναιµία (202) και µυελοδυσπλαστικά σύνδροµα (245).  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 

 Συγγενείς ουδετεροπενίες που συνοδεύονται από φαινοτυπικές ανωµαλίες 

 

• Σύνδροµο Shwachman-Diamond 

• Συγγενής δυσκεράτωση  

• Υποπλασία χόνδρου-τριχών (cartilage-hair hypoplasia)  

• Αναιµία Fanconi 

• Σύνδροµο Chediak-Higashi   

 

Το σύνδροµο Chediak-Higashi  είναι σπάνια, κληρονοµούµενη νόσος 

σωµατικού υπολειπόµενου τύπου και χαρακτηρίζεται από µερικό αλφισµό, 

ουδετεροπενία, συχνές, σοβαρές βακτηριδιακές λοιµώξεις, περιφερική νευροπάθεια 
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και γιγάντια λυσοσωµιακά κοκκία µέσα στο πρωτόπλασµα των κοκκιοκυττάρων, 

µονοκυττάρων και λεµφοκυττάρων καθώς και κυττάρων άλλων ιστών (133, 244). Η 

ουδετεροπενία του συνδρόµου είναι αποτέλεσµα µη αποδοτικής κοκκιοποίησης, ενώ 

στην αυξηµένη ευαισθησία των ασθενών στις λοιµώξεις συµβάλλουν διαταραχές της 

λειτουργικότητας των κοκκιοκυττάρων και λεµφοκυττάρων. Τα ουδετερόφιλα έχουν 

µειωµένη χηµειοταξία, ενώ η διαταραγµένη αποκοκκίωση τα καθιστά ανεπαρκή στη 

µικροβιοκτονία. Παρατηρείται επίσης ελαττωµένη χηµειοταξία των µονοκυττάρων, 

και µειωµένη λειτουργικότητα των κυττάρων φυσικών φονέων (Natural Killer-NK 

cells) (133).Τα αιµοπετάλια παρουσιάζουν µειωµένη ικανότητα συσσώρευσης µε 

αποτέλεσµα διαταραχή της πήξης. Συνήθως τα συµπτώµατα εµφανίζονται µέσα στα 3 

πρώτα έτη ζωής αλλά υπάρχει και η όψιµη φάση της νόσου που εκδηλώνεται µέσα 

στην 1η ή 2η δεκαετία της ζωής.  Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από πολυκλονική 

αύξηση των T  λεµφοκυττάρων µέσα στο σπλήνα, το ήπαρ και το µυελό των οστών.  

Η γενετική βάση του συνδρόµου έχει πρόσφατα αναγνωριστεί (244) και αφορά 

µετάλλαξη σε ένα γονίδιο που ονοµάζεται LYST από τα αρχικά Lysosomal 

Trafficking και εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 1q43. Το γονίδιο κωδικοποιεί την 

οµώνυµη πρωτεΐνη, η οποία συµµετέχει στην ταξινόµηση των πρωτεϊνών µέσα στα 

ενδοκυττάρια κοκκία (246, 247).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ 

Συγγενείς ουδετεροπενίες που συνοδεύονται από διαταραχές της 

λειτουργικότητας των ουδετεροφίλων 

 

• Chediak-Higashi 

• Μυελοκαχεξία 

• Σύνδροµο Shwahman-Diamond 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε 

Ουδετεροπενίες µε γνωστή γενετική βάση 

 

ΝΟΣΗΜΑ      ΤΥΠΟΣ   ΓΟΝΙ∆ΙΟ 

 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Σύνδροµο Kostmann   ΣΥ    G-CSF-R(1q34.3) 

Συγγενής ουδετεροπενία   σποραδική, ΣΚ   ELA-2(19p13.3) 

Κυκλική ουδετεροπενία       σποραδική, ΣΚ   ELA-2(19p13.3)  

Σύνδροµο Shwachman-Diamond  ΣΥ 

Σύνδροµο Chediak-Higashi  ΣΥ    LYST (1q43) 

Yποπλασία χόνδρου-τριχών  ΣΥ    CHH (9p13) 

Γλυκογονίαση τύπου 1β   ΣΥ    G6PT(11q23.3) 

Σύνδροµο Hyper-IgM   Φ    XHIM (Xq26.3) 

Αυτοάνοσο λεµφοϋπερπλαστικό  σποραδική, ΣΚ   APT1 (10q24)  

σύνδροµο 

 

* ΣΥ: σωµατικός υπολειπόµενος τύπος, ΣΚ: σωµατικός κυρίαρχος τύπος, Φ: φυλοσύνδετη 

κληρονοµικότητα, G-CSF-R: υποδοχέας του G-CSF 

** Εντός παρενθέσεως τα χρωµοσώµατα στα οποία εντοπίστηκε το µεταλλαγµένο γονίδιο 

    

 

     

Η καλοήθης οικογενής ουδετεροπενία είναι ήπια ή µέτριας βαρύτητας 

ουδετεροπενία που εµφανίζεται σε περισσότερα του ενός µέλη µιας οικογένειας. Σε 

µερικές περιπτώσεις  έχει αναγνωριστεί σωµατικός κυρίαρχος τύπος 

κληρονοµικότητας. ∆εν συνοδεύεται από αυξηµένη ευαισθησία στις λοιµώξεις και 

κατά κανόνα διαδράµει ασυµπτωµατικά και ανακαλύπτεται τυχαία. Οικογενής 

ουδετεροπενία έχει περιγραφεί στη µαύρη φυλή, στους Υεµενίτες Ισραηλινούς, σε 

Γερµανούς, Γάλλους, Αµερικανούς και Νοτιοαφρικανούς. Η ουδετεροπενία που 

αφορά έθνη ή φυλές αναφέρεται και ως φυλετική ουδετεροπενία. Πιθανολογείται ότι η 

ουδετεροπενία αυτή είναι αποτέλεσµα µειωµένου αριθµού προγονικών κυττάρων στο 

µυελό των οστών (248). 

 

 

60 



3. ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

 

Οι ουδετεροπενίες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες µπορεί να είναι 

ιδιοπαθείς, άγνωστης αιτιολογίας και παθογενετικού µηχανισµού και δευτεροπαθείς 

που συνοδεύουν άλλα νοσήµατα. Εµφανίζονται συχνότερα από τις ουδετεροπενίες 

που οφείλονται σε ενδογενείς διαταραχές των µυελικών κυττάρων. Οι µηχανισµοί 

πρόκλησης τους περιλαµβάνουν ανώµαλη κατανοµή των ουδετεροφίλων µεταξύ της 

αποθήκης του µυελού και της κυκλοφορίας, συντόµευση της επιβίωσης των 

ουδετεροφίλων ή ελαττωµένη παραγωγή τους. Ανάλογα µε τη διάρκειά τους 

χαρακτηρίζονται οξείες ή χρόνιες. (243).  

Η χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία αποτελεί επίκτητη χρόνια ουδετεροπενία 

άγνωστης αιτιολογίας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασθενείς που δεν ανήκουν 

στην οµάδα της συγγενούς, νεοπλασµατικής ή ανοσολογικής ουδετεροπενίας και δεν 

εµφανίζουν απλαστική αναιµία ή µυελοδυσπλαστικό σύνδροµο. Το κλινικό φάσµα 

των εκδηλώσεων στους ασθενείς αυτούς ποικίλει και γενικά όσο βαρύτερη είναι η 

ουδετεροπενία τόσο συχνότερα είναι  τα επεισόδια πυρετού και λοιµώξεων. Πιθανοί 

αιτιολογικοί παράγοντες είναι ιοί (Ebstein-Barr), τοξίνες (βενζένιο) ή φάρµακα 

(χλωραµφενικόλη) (199). Μελέτες της κοκκιοποίησης στους ασθενείς αυτούς έδειξαν 

ότι σε µερικές περιπτώσεις η ελαττωµένη ή ανεπαρκής παραγωγή ουδετεροφίλων 

αποτελεί τον κύριο µηχανισµό πρόκλησης της ουδετεροπενίας (249). Επίσης έχει 

ενοχοποιηθεί σε κάποιες περιπτώσεις η ανεπαρκής απόδοση των ουδετεροφίλων από 

τον µυελό των οστών στην κυκλοφορία (243, 249). Η χρόνια ιδιοπαθής 

ουδετεροπενία των ενηλίκων ως ξεχωριστή οντότητα πρωτοπεριγράφηκε το 1968 από 

τους Kyle και Lynman (250). O επιπολασµός της νόσου έχει υπολογιστεί σε 

πρόσφατη µελέτη να είναι 8.2% για τον πληθυσµό της Κρήτης (251).  

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη (252) ότι στην 

παθογένεια της νόσου πρωταγωνιστούν προφλεγµονώδεις κυτταροκίνες και 

χυµοκίνες οι οποίες βρίσκονται αυξηµένες στον ορό και στα υπερκείµενα από 

καλλιέργειες µακράς διαρκείας κυττάρων µυελού των οστών. Η αύξηση αυτή 

αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη κάποιας χρόνιας υποκλινικής φλεγµονώδους 
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επεξεργασίας. Μερικές από τις κυτταροκίνες ενεργοποιούν το ενδοθήλιο των αγγείων 

προκαλώντας αυξηµένη έξοδο των ουδετεροφίλων από την κυκλοφορία προς τους 

ιστούς (TNF-α και IL-1β) ενώ άλλες  επιδρούν ανασταλτικά στο µυελό των οστών 

προκαλώντας ελαττωµένη παραγωγή ουδετεροφίλων (TGF-β1) (253). Η 

ουδετεροπενία σε αυτούς τους αρρώστους είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού 

τουλάχιστον 3 παραγόντων: µειωµένης παραγωγής κοκκιοκυττάρων στο µυελό των 

οστών, αυξηµένης εξόδου των ουδετεροφίλων από την κυκλοφορία προς τους ιστούς 

και  αυξηµένης καταστροφής των ουδετεροφίλων από το σπλήνα (191). Η πρόγνωση 

της νόσου είναι καλή και η θεραπευτική αντιµετώπιση συµπτωµατική.   

 

Οι δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες κατατάσσονται σε 5 οµάδες: τις 

ουδετεροπενίες λοιµώδους αιτιολογίας, τις ουδετεροπενίες φαρµακευτικής 

αιτιολογίας, τις ουδετεροπενίες ανοσολογικής αρχής, τις ουδετεροπενίες από 

µυελοπάθεια και τις ουδετεροπενίες από καταστροφή στο δικτυοενδοθηλιακό 

σύστηµα. 

Οι ουδετεροπενίες λοιµώδους αιτιολογίας είναι αρκετά συχνές, ιδιαίτερα στα 

παιδιά. Συνήθως συνοδεύουν λοιµώξεις από ιούς, ρικέτσιες, βακτήρια και πρωτόζωα 

όπως φαίνεται στον Πίνακα ΣΤ. Πιο συχνές είναι οι ουδετεροπενίες που οφείλονται 

σε ιούς. Ιοί όπως ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, ο ιός της ανεµευλογιάς, της 

ινφλουέντζας Α και Β, της ιλαράς και της ερυθράς έχουν ενοχοποιηθεί για την 

πρόκληση ουδετεροπενίας µε οξεία έναρξη και βραχεία διάρκεια (3 έως 8 ηµέρες) 

που συµπίπτει µε την περίοδο της ιαιµίας. Οι ιοί αυτοί προκαλούν ανακατανοµή των 

ουδετεροφίλων από το διαµέρισµα των κυκλοφορούντων στο διαµέρισµα των 

προσκολληµένων στα αγγεία ουδετεροφίλων. Άλλοι  ιοί όπως ο Ebstein-Barr, o 

κυτταροµεγαλοϊός, ο ιός της ηπατίτιδας Β και C, ο HIV-1και ο HIV-2 (133) 

πιστεύεται ότι προκαλούν ουδετεροπενία µέσω απευθείας ανασταλτικής δράσης στα 

προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα της κοκκιοκυτταρικής σειράς ή µέσω ανοσολογικού 

µηχανισµού ή λόγω αυξηµένης καταστροφής των ουδετεροφίλων από 

αντιουδετεροφιλικά αντισώµατα. Ο παρβοϊός Β19 µπορεί επίσης να προκαλέσει 

παροδική ουδετεροπενία και έχει συσχετιστεί µε την εκδήλωση αυτοάνοσης 

ουδετεροπενίας της παιδικής ηλικίας (254).  

Η ουδετεροπενία που προκαλείται στα πλαίσια βακτηριδιακών και 

62 



πρωτοζωϊκών λοιµώξεων (βλ. πίνακα) είναι αποτέλεσµα αφ’ενός σπληνοµεγαλίας και 

αυξηµένης καταστροφής των ουδετεροφίλων στο σπλήνα, αφ’ετέρου ενεργοποίησης 

του ενδοθηλίου των αγγείων µέσω κυτταροκινών και αυξηµένης προσκόλλησης των 

ουδετεροφίλων σε αυτό. Η ουδετεροπενία που συνοδεύει τη σηψαιµία, ιδιαίτερα από 

Gram αρνητικά βακτηρίδια και λοιµώξεις από ρικέτσιες, είναι αποτέλεσµα αυξηµένης 

προσκόλλησης των ουδετεροφίλων στο ενδοθήλιο των αγγείων και αυξηµένης 

καταστροφής των ουδετεροφίλων λόγω συγκόλλησης µεταξύ τους που προκύπτει µε 

την ενεργοποίηση του κλάσµατος του συµπληρώµατος C5a. Η διαδικασία αυτή 

προκαλείται µε την παρέµβαση κυτταροκινών (TNF-α και IL-1β) και της 

ενδοτοξίνης. Η ουδετεροπενία στα πλαίσια της νεογνικής σηψαιµίας από βακτηρίδια 

είναι συνήθως πολύ σοβαρή λόγω γρήγορης εξάντλησης των αποθεµάτων του µυελού 

(133, 243, 255, 256, 257).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ: Λοιµώξεις σχετιζόµενες µε εκδήλωση ουδετεροπενίας  

Ιογενείς 
Λοίµωξη µε αναπνευστικό συγκυτιακό ιό  

Ιλαρά  

Ερυθρά        

Παρωτίτιδα 

 Ανεµευλογιά 

Λοιµώδης ηπατίτιδα 

 Λοίµωξη από ιούς ινφλουέντζας Α και Β 

Λοιµώδης Μονοπυρήνωση (EBV) 

Λοίµωξη από κυτταροµεγαλοϊό 

Λοίµωξη από HIV-1 

Ψιττάκωση 

 

Βακτηριακές 
Τυφοειδής πυρετός 

Παρατυφοειδής πυρετός 

 Κεγχροειδής Φυµατίωση 

Βρουκέλλωση 

Τουλαρεµία 

Σηψαιµία από Gram αρνητικά βακτήρια 
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Μυκητιασικές 
Ιστοπλάσµωση 
 
Πρωτοζωικές 
Ελονοσία 
Λεϊσµανίαση 
 
Ρικέτσιες 
Πυρετός βραχωδών ορέων 

Άλλες λοιµώξεις από ρικέτσιες  (Ricketsial Pox) 

 

Η ουδετεροπενία φαρµακευτικής αιτιολογίας προκαλείται µε 2 βασικούς 

µηχανισµούς: την απ’ευθείας τοξική δράση του φαρµάκου ή των µεταβολιτών του 

πάνω στα πρόδροµα κύτταρα της κοκκιώδους σειράς και την ανάπτυξη ανοσολογικού 

µηχανισµού καταστροφής των κοκκιοκυττάρων στην περιφέρεια. Η τοξική δράση 

ενός φαρµάκου µπορεί να είναι υποχρεωτική ή δυνητική (ιδιοσυγκρασιακή). Στην 

πρώτη περίπτωση όλα τα άτοµα που λαµβάνουν το φάρµακο θα αναπτύξουν 

ουδετεροπενία, η βαρύτητα της οποίας θα εξαρτηθεί από τη δόση και τη διάρκεια 

χορήγησης του φαρµάκου (δοσο-εξαρτόµενη βλάβη). Τέτοια φάρµακα είναι οι 

αλκυλιούντες παράγοντες, οι αντιµεταβολίτες, οι νιτροζουρίες, χηµειοθεραπευτικά 

αντιβιοτικά, όπως η τριµεθοπρίµη-σουλφαµεθοξαζόλη και ορισµένα αλκαλοειδή της 

Vinca. Με τον ίδιο τρόπο δρα και η έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία.  

Για τους ασθενείς µε ουδετεροπενία οφειλόµενη στη  χορήγηση 

αντινεοπλασµατικής χηµειοθεραπείας ο κίνδυνος για την εκδήλωση απειλητικών για 

τη ζωή βακτηριδιακών ή µυκητιασικών λοιµώξεων σχετίζεται µε τον απόλυτο αριθµό 

των µονοκυττάρων του περιφερικού αίµατος (258, 259). Τα κυριότερα παθογόνα 

µικρόβια είναι ο χρυσίζοντας σταφυλόκοκκος, σταφυλόκοκκοι κοαγκουλάση- 

αρνητικοί, στρεπτόκοκκοι, ψευδοµονάδα, Candida , ασπέργιλος και µύκητες (133). Η 

δράση της χηµειοθεραπείας εκδηλώνεται και στα ώριµα κοκκιοκύτταρα του 

περιφερικού αίµατος επιταχύνοντας την απόπτωσή τους (260). Η σοβαρότητα των 

λοιµώξεων αυτών επιτείνεται από τη συνύπαρξη µε βλάβη του βλεννογόνου του 

στοµάχου λόγω της χηµειοθεραπείας και από διαταραγµένη κυτταρική ανοσία που 

προδιαθέτουν σε τοπικές και συστηµατικές λοιµώξεις.  

Στη δεύτερη περίπτωση (ιδιοσυγκρασιακή ουδετεροπενία) η εκδήλωση 

ουδετεροπενίας δεν είναι προβλέψιµη αλλά εξαρτάται από την ευαισθησία του 
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ατόµου στο οποίο χορηγείται το φάρµακο. ∆υνητικά κάθε φάρµακο θα µπορούσε να 

προκαλέσει ουδετεροπενία σε ευαίσθητα άτοµα. Οι γυναίκες εµφανίζουν συχνότερα 

τέτοιου είδους αντιδράσεις σε σύγκριση µε τους άνδρες.  Τέτοια φάρµακα είναι οι 

φαινοθειαζίνες, αντιµικροβιακοί παράγοντες όπως σουλφοναµίδες, πενικιλλίνες 

(261), χλωραµφενικόλη, αντιθυρεοειδικά φάρµακα, αντιπυρετικά όπως η ασπιρίνη, η 

ακεταµινοφαίνη, η φαινυλβουταζόνη, αντιρευµατικά όπως ο χρυσός και η 

πενικιλλαµίνη και οι βενζοδιαζεπίνες. Ο µυελός των οστών στους πάσχοντες είναι 

υποκυτταρικός και τα προγονικά κύτταρα της κοκκιώδους σειράς είναι πολύ 

ελαττωµένα σε αριθµό ή απουσιάζουν πλήρως. Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας 

αργούν να εκδηλωθούν και συνήθως συνοδεύονται από πυρετό, εξάνθηµα, και 

συµπτώµατα από άλλα όργανα και συστήµατα (νεφρίτιδα, πνευµονίτιδα, ηπατίτιδα) ή 

απλαστική αναιµία.(243). Μπορεί να διαρκέσουν από µερικές µέρες έως και µήνες ή 

χρόνια. 

Για την πρόκληση ουδετεροπενίας από φάρµακα µέσω ανοσολογικού 

µηχανισµού το φάρµακο πρέπει να δράσει ως απτίνη και να λειτουργήσει 

ανοσογονικά για την παραγωγή αντισώµατος που θα προκαλέσει την καταστροφή 

των ουδετεροφίλων (262). Αυτού του είδους η αντίδραση προκαλείται συνήθως µετά 

από 7 έως 14 µέρες από τη λήψη του φαρµάκου ή αµέσως µετά την επανάληψη της 

έκθεσης στο υπεύθυνο φάρµακο και διαρκεί συνήθως 1 βδοµάδα. Μπορεί ενίοτε να 

θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ανθρώπου και συχνά συνοδεύεται από υψηλό πυρετό, 

ρίγος ή φλεγµονώδεις βλάβες στη στοµατική κοιλότητα, την περιγεννητική και την 

περιπρωκτική περιοχή. Στο µυελό των οστών τα αποθέµατα των πολυµορφοπυρήνων 

έχουν εξαντληθεί, ενώ βρίσκονται αρκετές άωρες µορφές (µυελοβλάστες και 

προµυελοκύτταρα). Τα συνηθέστερα φάρµακα που προκαλούν ουδετεροπενία µέσω 

αυτού του µηχανισµού είναι η αµινοπυρίνη, η ιµπουπροφένη, η πενικιλλίνη, η 

προπυλθιουρακίλη.  Το ίδιο φάρµακο µπορεί να προκαλέσει ουδετεροπενία µε 

παραπάνω του ενός µηχανισµούς όπως φαίνεται στον Πίνακα Ζ.  Πρόσφατη µελέτη 

(263) αναφέρεται στην περιγραφή δύο περιπτώσεων αυτοάνοσης ουδετεροπενίας 

συνεπεία της χορήγησης β-λακταµικών αντιβιοτικών σε δύο βρέφη, η οποία διήρκεσε 

1 και 3 µήνες αντίστοιχα.  

Συνήθως η ουδετεροπενία θεραπεύεται µετά την απόσυρση του ύποπτου 

φαρµάκου. Στην περίπτωση που αυτή επιµένει και υπάρχουν κλινικά συµπτώµατα 
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µπορεί να χορηγηθεί G-CSF.  

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ: Φάρµακα που προκαλούν ουδετεροπενία   

 

Φάρµακο     Πιθανός µηχανισµός 

   Απ’ευθείας καταστολή του µυελού  Ανοσολογικός 
Αναλγητικά- 

Αντιφλεγµονώδη 

Αµινοπυρίνη         + 

Ιµπουπροφένη         + 

Ινδοµεθακίνη    + 

Φαινυλβουταζόνη   + 

Αντιβιοτικά 

Χλωραµφενικόλη    + 

Πενικιλλίνη    +     + 

 Άλλα β-λακταµικά αντιβιοτικά  +     + 

Σουλφοναµίδη    + 

    

Αντιεπιληπτικά 

Φενυντοϊνη         + 

Καρβαµαζεπίνη    + 

Αντιψυχωσικά- 

Ηρεµιστικά 

Χλωροπροµαζίνη    + 

Φαινοθειαζίνες    + 

Βενζοδιαζεπίνες    + 

Αντιθυρεοειδικά 

Προπυλθιουρακίλη        + 

Καρδιολογικά 

Υδραλαζίνη         + 

Προκαϊναµίδη         + 

Κινιδίνη          + 

Αντιρευµατικά 

Χρυσός     +     + 

Πενικιλλαµίνη    +     + 

∆ιάφορα 

Σιµετιδίνη, Ρανιτιδίνη   + 
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Ουδετεροπενία σχετιζόµενη µε µεταβολικά νοσήµατα εµφανίζεται στα πλαίσια 

της γλυκογονίασης τύπου Ιβ και της νόσου του Gaucher. Ουδετεροπενία σχετιζόµενη 

µε διατροφικές ανεπάρκειες συνοδεύει την έλλειψη βιταµίνης Β12, φυλλικού οξέος, 

χαλκού σε άτοµα που λαµβάνουν για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα παρεντερική 

διατροφής (264) την νευρική ανορεξία, το µαρασµό στα βρέφη και την έλλειψη 

τρανσκοβαλαµίνης (198, 199, 243).  

Στις περιπτώσεις διατροφικής ανεπάρκειας η ουδετεροπενία είναι αποτέλεσµα 

µη αποδοτικής κοκκιοποίησης, ελάττωσης των ωριµαζόντων κυττάρων και των 

αποθηκών των ουδετεροφίλων. Στη γλυκογονίαση τύπου Ιβ ο µυελός είναι 

υποκυτταρικός και παρατηρείται αναστολή της ωρίµανσης µετά το στάδιο του 

µυελοκυττάρου (126). Ανωµαλίες στη χηµειοταξία και στη φαγοκυττάρωση έχουν 

επίσης παρατηρηθεί στα ουδετερόφιλα των πασχόντων, εύρηµα που συµβάλει στην 

αυξηµένη ευαισθησία των ασθενών αυτών σε υποτροπιάζουσες  λοιµώξεις. 

Αυξηµένη καταστροφή των ουδετεροφίλων στο δικτυοενδοθηλιακό σύστηµα 

παρατηρείται σε περιπτώσεις αύξησης του µεγέθους του σπληνός λόγω πυλαίας 

υπέρτασης ή παθήσεων του σπληνός και στην κακοήθη ιστιοκυττάρωση. Η 

ουδετεροπενία είναι ήπια και συνοδεύεται συνήθως από θροµβοπενία και αναιµία. Ο 

βαθµός της ουδετεροπενίας εξαρτάται από τους αντισταθµιστικούς µηχανισµούς του 

µυελού των οστών. Η θεραπεία συνίσταται στην αντιµετώπιση της υποκείµενης 

νόσου. 

∆ιήθηση του µυελού των οστών από κακοήθη νόσο (λευχαιµία, λέµφωµα, 

µεταστατική νόσος στο µυελό των οστών) ή µυελοϊνωση οδηγεί στην εκδήλωση 

ουδετεροπενίας λόγω καταστολής της κοκκιοποίησης. 

Οι ουδετεροπενίες ανοσολογικής αρχής οφείλονται στην ανάπτυξη 

ανοσολογικού µηχανισµού που οδηγεί είτε στην καταστροφή ουδετερόφιλων 

πολυµορφοπύρηνων στην περιφέρεια είτε στην ελάττωση της παραγωγής 

κοκκιοκυττάρων στο µυελό των οστών. ∆ιακρίνονται σε ισοάνοσες, αυτοάνοσες και 

ουδετεροπενίες που συνοδεύουν ανοσολογικές. 

Η ισοάνοση νεογνική ουδετεροπενία οφείλεται σε αλλοαντισώµατα µητρικής 

προελεύσεως, προερχόµενα από ευαισθητοποίηση της µητέρας σε αντιγόνα των 

ουδετεροφίλων του εµβρύου, που πέρασαν στο έµβρυο µέσω του πλακούντα και 
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στρέφονται έναντι των ΝΑ1 και ΝΑ2 αντιγόνων των κοκκιοκυττάρων του νεογνού. 

Τελευταία έχει αναγνωριστεί και άλλη αντιγονική περιοχή (SH), που έχει προκύψει 

από µετάλλαξη του γονιδίου του FcγRIIIB υποδοχέα των ουδετεροφίλων, εναντίον 

της οποίας στρέφονται τα αλλοαντισώµατα της µητέρας σε 4 περιπτώσεις νεογνικής 

ουδετεροπενίας (265). Ο µυελός των οστών εµφανίζεται υπερπλαστικός, ενώ έχουν 

εξαντληθεί τα ώριµα ουδετερόφιλα πολυµορφοπύρηνα. Η συχνότητά της είναι 0.5 – 2 

περιπτώσεις ανά 1000 γεννήσεις ζώντων νεογνών (255). Η ουδετεροπενία 

εµφανίζεται τις πρώτες µέρες µετά τη γέννηση και µπορεί να διαρκέσει από από 

µερικές εβδοµάδες έως και 6 µήνες. Τα νεογνά µπορεί να εµφανίσουν λοιµώξεις όπως 

οµφαλίτιδα, πνευµονία, σηψαιµία ή µηνιγγίτιδα. Συνηθέστερος υπεύθυνος 

µικροβιακός παράγοντας είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος ενώ ενοχοποιούνται συχνά 

και το κολοβακτηρίδιο ή ο β-αιµολυτικός στρεπτόκοκκος. Συµπτωµατική θεραπεία µε 

παρεντερική χορήγηση αντιβιοτικών είναι απαραίτητη ενώ συνιστάται και ο G-CSF 

(131).  

Νεογνική άνοση ουδετεροπενία έχει περιγραφεί και σε νεογνά µητέρων µε 

αυτοάνοση ουδετεροπενία. Τα αντιουδετεροφιλικά αντισώµατα που κυκλοφορούν 

στο αίµα της µητέρας περνούν διαµέσω του πλακούντα και προκαλούν ουδετεροπενία 

στο νεογνό που µπορεί να διαρκέσει 2 έως 4 εβδοµάδες (266). Η περίπτωση αυτή δεν 

είναι συχνή. 

Άλλες αιτίες νεογνικής ουδετεροπενίας αποτελούν η προεκλαµψία της µητέρας, 

περιγεννητικά συµβάµατα όπως περιγεννητική ασφυξία, ενδοκοιλιακή αιµορραγία, 

σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέρειας, και η αιµολυτική νόσος του νεογνού.  

Oυδετεροπενία παρατηρείται σε ένα ποσοστό 8% των νεογνών που 

νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας αποτελώντας ένα συχνό πρόβληµα 

σε αυτή την οµάδα των ασθενών (131). Έχει συσχετισθεί µε αυξηµένη θνησιµότητα 

σε νεογνά µε σηψαιµία. Αποτελεί επίσης παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση 

βακτηριδιακών λοιµώξεων σε πολύ χαµηλού βάρους γέννησης πρόωρα νεογνά των 

οποίων η µητέρα εµφάνισε προεκλαµψία (256). 

Άλλες ανοσολογικές διαταραχές που συνοδεύονται από ουδετεροπενία είναι: 

διαταραχές των ανοσοσφαιρινών (Χ-συνδεδεµένη αγαµµασφαιριναιµία (267), υπερ-

IgM σύνδροµο (268), συνδυασµένη ανοσοσανεπάρκεια, µεµονωµένη ανεπάρκεια 

IgA), η υποπλασία χόνδρου-τριχών (που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2) και 
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διαταραχές στη λειτουργία των T- κυττάρων. Αυτοάνοσα νοσήµατα όπως ο 

συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος και το σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής 

ανεπάρκειας συνοδεύονται επίσης από ουδετεροπενία, η οποία µπορεί να είναι 

αποτέλεσµα συνδυασµού παραγόντων όπως ανεπαρκούς κοκκιοποίησης, 

σχηµατισµού αντιουδετεροφιλικών αντισωµάτων, χορήγησης φαρµάκων ή 

υπερσπληνισµού. Χρόνια ουδετεροπενία συνοδεύει επίσης αύξηση των 

κυκλοφορούντων µεγάλων κοκκιωδών T-λεµφοκυττάρων (LGL) η οποία αναφέρεται 

στη βιβλιογραφία ως LGL- λεµφοϋπερπλαστική νόσος ή T-χρόνια λεµφοκυτταρική 

λευχαιµία. Η διαταραχή µπορεί να συνυπάρχει µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα και 

ηπατοσπληνοµεγαλία, µε αιµολυτική αναιµία ή µε αµιγή  απλασία της ερυθράς 

σειράς (199). Υποστηρίζεται ότι τα συγκεκριµένα T-λεµφοκύτταρα καταστέλλουν 

την αιµοποίηση δρώντας πάνω στα προγονικά κύτταρα της κοκκιώδους σειράς 

πιθανώς µέσω κυτταροκινών όπως ο TNF-α. 

Η αυτοάνοση ουδετεροπενία είναι διαταραχή που οφείλεται στην αυξηµένη 

καταστροφή των ουδετεροφίλων λόγω αντισωµάτων στο αίµα των ασθενών που 

στρέφονται κατά των ιδίων κοκκιοκυττάρων. Μπορεί να παρατηρηθεί είτε ως 

µεµονωµένο φαινόµενο είτε δευτεροπαθώς σε συνδυασµό µε άλλα αυτοάνοσα ή µε 

λοιµώξεις, χορήγηση φαρµάκων, κακοήθειες ή µετά από αλλογενή µεταµόσχευση 

αιµοποιητικών κυττάρων (269, 270).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Η : ∆ιαταραχές που σχετίζονται µε ουδετεροπενία µέσω 

ανοσολογικού µηχανισµού 

 

Αυτοάνοσα νοσήµατα  Αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία  

     Αυτοάνοση θροµβοπενία 

     Σύνδροµο Evans 

     Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (271) 

     Σύνδροµο Felty (272, 273) 

     Ρευµατοειδής αρθρίτιδα  

     Σύνδροµο Sjogren 

     Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα 

     Νόσος του Crohn (274) 

     Σκληρόδερµα 

     Πρωτοπαθής χολική κίρρωση (275) 
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     Νόσος του Graves (276) 

Λοιµώξεις    Λοιµώδης Μονοπυρήνωση 

     HIV λοίµωξη 

Κακοήθειες    Λευχαιµία 

     Non-Hodgkin λέµφωµα 

     Νόσος Hodgkin (277) 

     Λεµφοϋπερπλαστικά νοσήµατα 

∆ιαταραχές ανοσοσφαιρινών 

Αντιδράσεις σε φάρµακα 

Αλλογενής µεταµόσχευση αιµοποιητκών κυττάρων 
 
 
 

Τα αντιπολυµορφοπυρηνικά αντισώµατα είναι συνήθως του τύπου των IgG, 

σπανιώτερα των IgM και πολύ σπάνια των IgA µορίων (278). Τα αντιγόνα εναντίον 

των οποίων στρέφονται τα αυτοαντισώµατα είναι συνήθως µεµβρανικά µόρια του 

αντιγονικού συστήµατος Ν των ουδετεροφίλων (ΝΑ1, ΝΑ2, ΝΒ1). Μπορεί επίσης να 

είναι ο τρίτος υποδοχέας για το συµπλήρωµα (CR3), η β2-ιντεγκρίνη Mac-1 της 

επιφάνειας του ουδετερόφιλου (CD11b/CD18), η ακτίνη (279, 280) ή άλλες, 

άγνωστες µέχρι στιγµής,  πρωτεϊνικές περιοχές της µεµβράνης των ουδετεροφίλων. Η 

καταστροφή των επικαλυµµένων µε αντίσωµα ουδετεροφίλων γίνεται µε 

φαγοκυττάρωση στο ήπαρ και στο σπλήνα. Οι µηχανισµοί που πυροδοτούν την 

παραγωγή αυτοαντισωµάτων στις ουδετεροπενίες αυτές παραµένουν άγνωστοι. Ο 

µυελός των οστών παρουσιάζει φυσιολογική ή αυξηµένη κυτταροβρίθεια, συνήθως 

ελαττωµένο αριθµό ώριµων ουδετεροφίλων και ενίοτε αναστολή της ωρίµανσης των 

κοκκιοκυττάρων σε προχωρηµένα στάδια της διαφοροποίησής τους. Ο αριθµός των 

κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων στο περιφερικό αίµα συνήθως είναι πολύ χαµηλός 

(κάτω από 500 κύτταρα / µl) ή πλησιάζει το µηδέν. Η βαρύτητα των λοιµώξεων δεν 

συµβαδίζει πάντα µε το βαθµό της ουδετεροπενίας και η εντόπισή τους συνήθως είναι 

το δέρµα, η στοµατοφαρυγγική κοιλότητα, οι παραρρινικοί κόλποι, η περιπρωκτική 

και η περιγεννητική χώρα. Ο τίτλος των αντιπολυµορφοπυρηνικών αντισωµάτων δεν 

επηρεάζει τη βαρύτητα ή την πορεία της ουδετεροπενίας (192, 280, 281). 

Αναλυτικά η πρωτοπαθής αυτοάνοση ουδετεροπενία της βρεφικής και της 

παιδικής ηλικίας θα συζητηθεί στο κεφάλαιο 4.   
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∆ευτεροπαθής ανοσολογικής αρχής ουδετεροπενία έχει περιγραφεί και στη 

ρευµατοειδή αρθρίτιδα και αποδίδεται σε κυκλοφορούντα ανοσοσυµπλέγµατα που 

προσκολλώνται στα κοκκιοκύτταρα και προκαλούν την καταστροφή τους, ενώ στη 

νόσο του Graves  η ουδετεροπενία προκαλείται από µη ειδική προσκόλληση 

ανοσοσφαιρίνης στην επιφάνεια των ουδετεροφίλων. 
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4. ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ  

 

Αποτελεί την πιο συχνή αιτία χρόνιας ουδετεροπενίας στα βρέφη και στα 

παιδιά µε συχνότητα 1 περίπτωση ανά 100.000 παιδιά  το χρόνο. Στη διαταραχή αυτή 

ο χαµηλός αριθµός κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων είναι το µόνο αιµατολογικό 

εύρηµα ενώ απουσιάζουν άλλοι παράγοντες που θα µπορούσαν να προκαλέσουν 

ουδετεροπενία. Αποτελεί γενικά καλοήθη διαταραχή που συνήθως υφίεται αυτόµατα 

σε αντιδιαστολή µε τη σοβαρή συγγενή ουδετεροπενία (Severe Congenital 

Neutropenia, SCN).  

Οι περισσότερες περιπτώσεις που αποκαλούνται “χρόνια καλοήθης διαταραχή 

της βρεφικής και παιδικής ηλικίας” πιστεύεται ότι είναι αυτοάνοσης αιτιολογίας όπως 

επίσης οι περιπτώσεις του καλούµενου “lazy leukocyte syndrome”, που 

χαρακτηρίζεται από σοβαρή ουδετεροπενία και φυσιολογικό µυελό των οστών (282). 

 Πιστεύεται ότι η συχνότητα της διαταραχής αυτής µπορεί να είναι ακόµη 

µεγαλύτερη εάν συνυπολογιστούν περιπτώσεις ουδετεροπενίας που δεν έχουν 

ταυτοποιηθεί ως αυτοάνοσες είτε γιατί έχουν διαλάθει της προσοχής των ιατρών 

λογω της καλοήθους πορείας τους, είτε γιατί έχουν ενταχθεί σε άλλη οµάδα 

ουδετεροπενιών. 

 

4.1 Κλινικές εκδηλώσεις 

 
Παρουσιάζεται σε παιδιά ηλικίας µικρότερης των 3 ετών, µε διάµεση ηλικία 

εκδήλωσης τους 8-11 µήνες και εύρος 8 έως 38 µήνες. Η µελέτη της µεγαλύτερης 

σειράς ασθενών µε πρωτοπαθή αυτοάνοση ουδετεροπενία (240 περιπτώσεις) από 

τους Bux και συν. (278) έδειξε ότι η µέση ηλικία διάγνωσης ήταν οι 8 µήνες, ενώ τα 

2/3 των περιπτώσεων διαγνώστηκαν σε ηλικία από 5 έως 15 µηνών. Η κατανοµή της 

διαταραχής στα δυο φύλα έχει υπολογιστεί ως εξής: κορίτσια 54%, αγόρια  46%. 

 Η δυνητικά µικρότερη ηλικία πρώτης εκδήλωσης της αυτοάνοσης ουδετεροπενίας 

στα βρέφη συζητάται. Την πιθανότητα προγεννητικής έναρξης της ουδετεροπενίας 

ενισχύουν οι Calhoun και συν. σε τελευταία µελέτη τους που αναφέρεται στη 
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περιγραφή δύο περιπτώσεων συγγενούς αυτοάνοσης ουδετεροπενίας σε πρόωρα 

νεογνά (283). 

Η συχνότητα εκδήλωσης βακτηριδιακών λοιµώξεων δε σχετίζεται πάντα µε το 

βαθµό της ουδετεροπενίας, ενώ η ευαισθησία σε λοιµογόνους παράγοντες ποικίλει 

από ασθενή σε ασθενή.  Συνήθως η ουδετεροπενία εκδηλώνεται µε ήπιες λοιµώξεις 

του δέρµατος και του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος και σπανιότερα µε 

σοβαρές λοιµώξεις, όπως πνευµονία, µηνιγγίτιδα και σηψαιµία. Στο 8% των 

περιπτώσεων η ουδετεροπενία εντοπίζεται σε τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο (278). Οι 

λοιµώξεις που εκδηλώνονται σε ασθενείς µε αυτοάνοση ουδετεροπενία είναι συνήθως 

ηπιότερες από αυτές που παρατηρούνται σε ασθενείς µε άλλες µορφές 

ουδετεροπενίας (σοβαρή συγγενής ουδετεροπενία, ουδετεροπενία από τη χρήση 

µυελοτοξικής χηµειοθεραπείας) µε αντίστοιχο αριθµό κυκλοφορούντων 

ουδετεροφίλων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το είδος των λοιµώξεων που έχουν 

καταγραφεί στη διάγνωση της πρωτοπαθούς αυτοάνοσης ουδετεροπενίας κατά σειρά 

συχνότητας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ : Λοιµώξεις στη διάγνωση της πρωτοπαθούς αυτοάνοσης 

ουδετεροπενίας 

 
Λοίµωξη ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

Οξεία µέση ωτίτιδα 

Πυοδερµία 

Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας 

Αποστήµατα 

Γαστρεντερίτιδα 

Πνευµονία 

Λεµφαδενίτιδα 

Σηψαιµία 

Λοίµωξη ουροποιογεννητικού συστήµατος 

Επιπεφυκίτιδα 

Μηνιγγίτιδα 

 

Ήπια σπληνοµεγαλία µπορεί να συνυπάρχει µε την ουδετεροπενία. 
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4.2 Εργαστηριακά ευρήµατα 

 
Περιφερικό αίµα 
 

Ο αριθµός των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων ποικίλλει µεταξύ 0 και 1500 

κύτταρα /µl, µε µέση τιµή στην πρωτοδιάγνωση τα 200 κύτταρα / µl. Συχνά ο αριθµός 

αυτός πλησιάζει το µηδέν. Σχετική µονοκυττάρωση ή ηωσινοφιλία µπορεί να 

παρατηρηθούν. Παροδικές αυξήσεις του αριθµού των κυκλοφορούντων 

ουδετεροφίλων σηµειώνονται κατά τη διάρκεια επεισοδίων λοιµώξεων (278). Τα 

υπόλοιπα έµµορφα στοιχεία του αίµατος είναι φυσιολογικά αν και έχουν αναφερθεί 

περιπτώσεις µε ήπια θροµβοπενία (αιµοπετάλια > 100.000 / µl). 

 

Μυελός των οστών 

 
Το µυελόγραµµα δείχνει µυελό µε φυσιολογική ή αυξηµένη κυτταροβρίθεια 

στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτοάνοσης ουδετεροπενίας. Το 3% των 

ασθενών  σύµφωνα µε τη µελέτη των Bux και συν., παρουσιάζει υποπλαστικό µυελό 

των οστών (278). O αριθµός των ραβδοπυρήνων και των ώριµων ουδετεροφίλων 

συνήθως είναι ελαττωµένος. Ο αριθµός των µεταµυελοκυττάρων µπορεί επίσης να 

βρεθεί ελαττωµένος. Αναστολή ωρίµανσης µπορεί να παρατηρηθεί στα τελικά στάδια 

διαφοροποίησης (µεταµυελοκύτταρα, ραβδοπύρηνα), αλλά η ωρίµανση των 

κοκκιοκυττάρων σε όλες τις περιπτώσεις φτάνει το στάδιο του 

µυελοκυττάρου/µεταµυελοκυττάρου (278). Σε ορισµένες περιπτώσεις έχει 

παρατηρηθεί φαγοκυττάρωση των κοκκιοκυττάρων από µακροφάγα του µυελού των 

οστών, εύρηµα ενδεικτικό του ότι η αποµάκρυνση των ευαισθητοποιηµένων 

κοκκιοκυττάρων µπορεί να ξεκινάει από το µυελό των οστών.  Τα αυτοαντισώµατα 

που προκαλούν τη διαταραχή αυτή ενίοτε στρέφονται και εναντίον των προγονικών 

κυττάρων της κοκκιώδους σειράς (284, 285). 

In vitro µελέτες του µυελού των οστών µε καλλιέργειες µονοπύρηνων 

κυττάρων έχουν δείξει ότι ο αριθµός των αποικιών προγονικών αιµοποιητικών 

κυττάρων της κοκκιώδους σειράς είναι φυσιολογικός ή αυξηµένος (192).   

Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνηθεί η αντίδραση του µυελού 

των οστών στην ουδετεροπενία αξιολογώντας ποιοτικά τα προγονικά κύτταρα της 
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κοκκιώδους σειράς όσον αφορά την επαναπολλαπλασιαστική τους ικανότητα που 

συνδέεται άµεσα µε την ικανότητα του µυελού να παράγει ώριµα ουδετερόφιλα.  

 

Αντιπολυµορφοπυρηνικά αντισώµατα 

 
Πρώτοι οι Lalezari το 1975 (286) και Boxer και συν. (287) έδειξαν ότι ειδικά 

έναντι των κοκκιοκυττάρων αυτοαντισώµατα µπορεί να προκαλέσουν χρόνια 

ουδετεροπενία.   

Αντιπολυµορφοπυρηνικά αντισώµατα µπορεί να ανιχνευτούν σχεδόν σε όλους 

τους ασθενείς µε συνδυασµό δοκιµασιών έµµεσου ανοσοφθορισµού (µέθοδος GIFT-

Granulocyte Immunofluorescence Test) και µεθόδων συγκόλλησης των 

κοκκιοκυττάρων (µέθοδος GAT-Granulocyte Agglutination Test) (288). Ο 

συνδυασµός των µεθόδων αυτών εξασφαλίζει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. 

Άλλες µέθοδοι όπως η MAIGA (Monoclonal-Antibody-specific Immobilization of 

Granulocyte Antigens) και το chemiluminescence test είναι επίσης διαθέσιµες και 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά, αλλά δε χαρακτηρίζονται από την 

ευαισθησία και την ειδικότητα των µεθόδων που προαναφέρθηκαν.   

Στόχος των αντισωµάτων είναι ειδικά αντιγόνα της επιφάνειας των 

ουδετεροφίλων, συχνότερα τα NA1 και NA2 (34%), το NB1. Τα ΝΑ1 και ΝΑ2 είναι 

γλυκοζυλιωµένοι ισότοποι του υποδοχέα οψωνινοποίησης των ουδετεροφίλων 

FcγRIIIb (CD16) και είναι αντιγόνα που εκφράζονται αποκλειστικά στα 

ουδετερόφιλα. Το 43% των ατόµων της λευκής φυλής είναι θετικά στα ΝΑ1 και ΝΑ2 

αντιγόνα (289), ενώ το 0.1 % του πληθυσµού των Ευρωπαίων δεν εκφράζει τον 

υποδοχέα  FcγRIII πάνω στα ουδετερόφιλα λόγω έλλειψης του υπεύθυνου γονιδίου 

(265). H ύπαρξη διαφορετικών αντιγονικών επιτόπων πάνω στον υποδοχέα για το Fc 

τµήµα των IgG αντισωµάτων είναι αποτέλεσµα γενετικού πολυµορφισµού. Ο 

υποδοχέας αυτός προσδιορίζεται σε διαλυτή µορφή στο πλάσµα των ασθενών στο 

οποίο απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της απόπτωσης των ουδετεροφίλων όπως 

έχουν δείξει in vitro µελέτες (265).  

To ΝΒ1 (CD177) είναι γλυκοπρωτεϊνη της µεµβράνης των ουδετεροφίλων και 

των δευτερευόντων κοκκίων των κοκκιοκυττάρων (280) και πρόσφατα µελετήθηκε 

σε µοριακό επίπεδο (290). Άλλα αντισώµατα στρέφονται εναντίον του µορίου 
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προσκόλλησης CD11b/CD18 (21% σύµφωνα µε τη µελέτη των Bux και συν. ), του 

τρίτου υποδοχέα του συµπληρώµατος C3b, CD35 (14%) ή του υποδοχέα FcγRII 

(2%). Τα αντισώµατα έναντι του CD11b/CD18 επηρεάζουν την προσκολλητική 

ικανότητα των ουδετεροφίλων (279).  Τα περισσότερα είναι IgG τύπου, ενώ έχουν 

βρεθεί και αντισώµατα IgM τύπου. 

Η ανίχνευση των αντιπολυµορφοπυρηνικών αντισωµάτων παρουσιάζει 

τεχνικές δυσκολίες και εξαρτάται από τον αριθµό των προς εξέταση κοκκιοκυττάρων, 

τη φάση της ουδετεροπενίας, το βαθµό ενεργοποίησης των ουδετεροφίλων λόγω 

φλεγµονής, ενώ παρεµποδίζεται από µη ειδική σύνδεση IgG στους Fcγ υποδοχείς. 

Επειδή ο τίτλος των αντισωµάτων είναι συνήθως χαµηλός, στο 30% περίπου των 

περιπτώσεων η αναζήτησή τους στον ορό του ασθενούς πρέπει να επαναληφθεί 

αρκετές φορές µέχρι την ανίχνευσή τους (288).  

∆εν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ του τίτλου των αντισωµάτων και της 

σοβαρότητας των κλινικών εκδηλώσεων  (280) και η απουσία ανιχνεύσιµων 

αντισωµάτων δεν αποκλείει τη διάγνωση της αυτοάνοσης ουδετεροπενίας (192).  Τα 

αντισώµατα µπορεί να παραµείνουν στον ορό των ασθενών για παρατεταµένο 

χρονικό διάστηµα (µήνες ή χρόνια) (289), αλλά βαθµιαία γίνονται µη ανιχνεύσιµα 

πριν την εκδήλωση της κλινικής ύφεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

πρόσφατη αναφορά στη βιβλιογραφία για διαφορετική ειδικότητα των 

αντιπολυµρφοπυρηνικών αντισωµάτων µεταξύ περιπτώσεων πρωτοπαθούς και 

δευτεροπαθούς αυτοάνοσης ουδετεροπενίας (289).  

 

 

Άλλα ευρήµατα 

 
Υπάρχει στη βιβλιογραφία µελέτη που συσχετίζει την αυτοάνοση 

ουδετεροπενία των παιδιών µε λοίµωξη από τον παρβοϊό Β19 (254), αλλά  οι Bux και 

συν. δεν επιβεβαίωσαν τέτοιου είδους αιτιολογική συσχέτιση (278).  

Η συγκέντρωση ανοσοσφαιρινών στον ορό των ασθενών είναι φυσιολογική 

(280, 291), αν και έχουν αναφερθεί λίγες περιπτώσεις  µε αυξηµένη IgM ή µε 

ελαττωµένες τις υποτάξεις της IgG, IgG2  και IgG3 (291). 
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4.3 Παθοφυσιολογικός µηχανισµός  

 
Η ουδετεροπενία προκύπτει από την καταστροφή των επικαλυµένων µε 

αντίσωµα ουδετεροφίλων µε φαγοκυττάρωση από το σύστηµα των µακροφάγων, 

αλλά, επιπλέον, η παρουσία αντιπολυµορφοπυρηνικών αντισωµάτων µπορεί να έχει 

επίπτωση σε διάφορες λειτουργίες των ουδετεροφίλων όπως φαγοκυττάρωση, 

προσκολλητική ικανότητα, παραγωγή ελεύθερων ριζών, οψωνινοποίηση (279, 292). 

Όταν τα αντισώµατα κατευθύνονται εναντίον των προγονικών κυττάρων της 

κοκκιώδους σειράς, τότε η ουδετεροπενία τείνει να είναι πιο σοβαρή λόγω ελάττωσης 

των αποθηκών των ουδετεροφίλων του µυελού (193, 293). 

Ο µηχανισµός που προκαλεί την παραγωγή αντισωµάτων στην αυτοάνοση 

ουδετεροπενία των παιδιών δεν είναι γνωστός και στην παρούσα µελέτη γίνεται 

προσπάθεια διερεύνησης πιθανών εναυσµάτων. Oι Shastri και Logue (280) 

προτείνουν δυο µηχανισµούς σχετικά µε το ανοσολογικό µηχανισµό της αυτοάνοσης 

ουδετεροπενίας των ενηλίκων. Σύµφωνα µε τον πρώτο, αντισώµατα έναντι ξένων 

αντιγόνων όπως ιοί, βακτήρια, κάνουν διασταυρούµενη αντίδραση µε αυτοαντιγόνα. 

Σε αυτή την περίπτωση τα αντισώµατα είναι πολυκλωνικά και η αντίδραση είναι 

αυτοπεριοριζόµενη σε ένα φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστηµα. Σύµφωνα µε τον 

δεύτερο µηχανισµό η ανοσολογική διαταραχή προκύπτει από την αναστολή της 

καταστολής ενός κλώνου κυττάρων που είναι ικανός να αντιδρά µε αυτοαντιγόνα. 

 Σύµφωνα µε µια σηµαντική µελέτη του Bux και συν. υπάρχει συσχέτιση 

µεταξύ των ΝΑ1 ειδικών αντισωµάτων και του HLA-DR2 (294). Μέχρι στιγµής λίγα 

είναι γνωστά για την κλωνικότητα των αυτοαντισωµάτων της αυτοάνοσης 

ουδετεροπενίας των παιδιών και η αιτιολογία της διαταραχής παραµένει άγνωστη. 

Είναι πιθανό παραπάνω του ενός µηχανισµοί να είναι υπεύθυνοι για τη νόσο. 

 

4.4 ∆ιάγνωση 

 
Η διάγνωση τίθεται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση όταν η 

ουδετεροπενία παρουσιάζεται στα 2 πρώτα χρόνια της ζωής και δεν υπάρχει ιστορικό 

σοβαρών λοιµώξεων για διάστηµα παρακολούθησης τουλάχιστον 3 µηνών. Η 

µορφολογία των ουδετεροφίλων αλλά και ο αριθµός των λοιπών εµµόρφων στοιχείων 
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του αίµατος πρέπει να είναι φυσιολογικά και  να έχουν αποκλειστεί άλλες µορφές 

ουδετεροπενίας, συστηµατική νόσος που να συνοδεύεται από ουδετεροπενία, έκθεση 

σε ακτινοβολία ή λήψη κυτταροτοξικού ή µη φαρµάκου που θα µπορούσε να 

ευθύνεται για την εκδήλωση ουδετεροπενίας.  Η εξέταση µυελού των οστών δείχνει 

φυσιολογική µορφολογία των ουδετεροφίλων, ενώ αναστολή ωρίµανσης των 

κοκκιοκυττάρων στα τελευταία στάδια διαφοροποίησής τους (µεταµυελοκύτταρα, 

ραβδοπύρηνα) παρατηρείται σε µερικές περιπτώσεις. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται µε 

την ανίχνευση των αντιπολυµορφοπυρηνικών αντισωµάτων, αλλά η απουσία τους δεν 

την αποκλείει και γι’ αυτό δε θεωρείται απαραίτητη, εάν υπάρχουν οι κλινικές 

ενδείξεις. 

 

 

4.5 ∆ιαφορική ∆ιάγνωση 

 

Περιλαµβάνει: α) άλλα αίτια αυτοάνοσης ουδετεροπενίας όπως σύνδροµο 

Evans, αντίδραση σε φάρµακα, β) την παροδική µεταλοιµώδη ουδετεροπενία σε 

περιπτώσεις που είναι παρατεταµένης διάρκειας, γ) σύνδροµα ανοσοανεπάρκειας, δ) 

µεταβολικά νοσήµατα, ε) χρόνιες συγγενείς ουδετεροπενίες όπως η σοβαρή συγγενής 

ουδετεροπενία (SCN), η κυκλική ουδετεροπενία, το σύνδροµο Shwachman-Diamond. 

 

 

 

4.6 Πορεία – Πρόγνωση 

 

Η πορεία της ουδετεροπενίας είναι συνήθως ήπια και αυτόµατες υφέσεις 

παρατηρούνται σχεδόν σε όλους τους ασθενείς µετά από χρονική περίοδο µε διάµεση 

διάρκεια 20 µήνες και εύρος 6-54 µήνες. Στο 95% των περιπτώσεων ο αριθµός των 

ουδετεροφίλων έχει ανακάµψει πριν την ηλικία των 4 χρόνων. Με την αύξηση της 

ηλικίας οι αυτόµατες υφέσεις τείνουν να γίνουν λιγότερο πιθανές.  ∆εν έχει 

αναφερθεί αυξηµένη συχνότητα εκδήλωσης άλλων αυτοάνοσων διαταραχών στο 

διάστηµα παρακολούθησης των ασθενών αυτών (278). Η πρόγνωση της νόσου είναι 

άριστη αν αντιµετωπίζονται σωστά και έγκαιρα οι λοιµώξεις . 
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4.7 Θεραπευτική αντιµετώπιση 

 

Η συµπτωµατική θεραπεία µε αντιβιοτικά µπορεί να αντιµετωπίσει επιτυχώς 

τα επεισόδια λοιµώξεων σε ποσοστό µεγαλύτερο του 90%. Τους πρώτους µήνες 

παρακολούθησης έχει ένδειξη η παρεντερική χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως 

φάσµατος σε επεισόδια πυρετού. Εάν µετά το πρώτο διάστηµα παρακολούθησης ο 

ασθενής δεν παρουσιάζει σοβαρές λοιµώξεις και ανταποκρίνεται στα αντιβιοτικά , οι 

επόµενες λοιµώξεις µπορούν να αντιµετωπίζονται όπως σε οποιοδήποτε παιδί. Η 

προφυλακτική χορήγηση τριµεθοπρίµης-σουλφοµεθοξαζόλης επιµηκύνει τα 

διαστήµατα τα ελεύθερα λοιµώξεων σε ασθενείς µε υποτροπιάζοντα επεισόδια οξείας 

µέσης ωτίτιδας. 

Για την αύξηση του αριθµού των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων έχουν 

χρησιµοποιηθεί κορτικοστεροειδή (278), γ-σφαιρίνη (295)  και ο G-CSF (296, 297, 

298).  Η γ-σφαιρίνη προκαλεί παροδική αύξηση του αριθµού των ουδετεροφίλων και 

µπορεί και η ίδια να προκαλέσει ουδετεροπενία, ενώ τα κορτικοστεροειδή σε 

παρατεταµένη δράση έχουν ανεπιθύµητες ενέργειες και αλλοιώνουν την άµυνα του 

οργανισµού. Ο G-CSF είναι αποτελεσµατικός στην αύξηση το αριθµού των 

ουδετεροφίλων αλλά δεν συνιστάται για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς καλοήθους 

ουδετεροπενίας, µια και αυτή έχει καλοήθη πορεία και είναι αυτοπεριοριζόµενη 

νόσος. Συνιστάται µόνο για την αντιµετώπιση σοβαρών λοιµώξεων και πριν από 

χειρουργικές επεµβάσεις.    
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Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 
V. ΑΣΘΕΝΕΙΣ -ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
 
1. ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
 
 

Μελετήθηκαν 35 παιδιά µε πρωτοπαθή καλοήθη ουδετεροπενία που 

εξετάστηκαν και νοσηλεύτηκαν στην κλινική  Παιδιατρικής 

Αιµατολογίας/Ογκολογίας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου κατά το 

διάστηµα 1995-2001 (από τον Ιανουάριο 1995 έως το ∆εκέµβριο 2001). Είκοσι δύο 

από αυτά ήταν κορίτσια και 13 αγόρια (63% : 37%).  Η ηλικία στη διάγνωση 

κυµαίνονταν από 0.8 έως 36 µήνες (διάµεση ηλικία 9 µήνες). Η µέση διάρκεια 

παρακολούθησης µετά την αρχική διάγνωση και προ της εισαγωγής τους στην 

κλινική για περαιτέρω έλεγχο ήταν 4 µήνες.  

Τα κριτήρια διάγνωσης ήταν: ηλικία έναρξης της νόσου πριν τον 3ο χρόνο 

ζωής, απουσία απειλητικών για τη ζωή λοιµώξεων για ένα διάστηµα 

παρακολούθησης µεγαλύτερο από 2-3 µήνες, φυσιολογική µορφολογία των 

ουδετεροφίλων του περιφερικού αίµατος, φυσιολογική ή αυξηµένη κυτταροβρίθεια 

του µυελού των οστών µε ή χωρίς αναστολή ωρίµανσης στα τελευταία στάδια 

διαφοροποίησης των κοκκιοκυττάρων (ραβδοπύρηνα, ώριµα ουδετερόφιλα). Η 

ουδετεροπενία έπρεπε να αποτελεί το µόνο αιµατολογικό εύρηµα, να µην είναι 

κυκλική και να έχουν αποκλειστεί όλοι οι άλλοι παράγοντες (υποκείµενο νόσηµα, 

έκθεση σε ακτινοβολία, λήψη φαρµάκων) που θα µπορούσαν να προκαλέσουν 

ελάττωση του αριθµού των ουδετεροφίλων στο περιφερικό αίµα. Περιπτώσεις 

παροδικής ουδετεροπενίας λόγω συνυπάρχουσας ή πρόσφατης ιογενούς ή 

βακτηριδιακής λοίµωξης δε συµπεριλήφθησαν στη µελέτη. Κανένας από τους 

ασθενείς δεν είχε αυξηµένη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) ή άλλη εργαστηριακή 

ένδειξη λοίµωξης κατά την ένταξη στη µελέτη. 
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Η µέση τιµή των ουδετεροφίλων στη διάγνωση ήταν 480 κύτταρα/µl (εύρος 

100-1370 κύτταρα/µl). Η πλειονότητα των ασθενών (61.5%) είχε πολύ χαµηλό  

αριθµό ουδετεροφίλων στη διάγνωση (ΑΑΠ<500). 

Οι τιµές των κλασµάτων του συµπληρώµατος C3 και C4 ήταν φυσιολογικές 

σε όλα τα παιδιά µε χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία. Αντιπυρηνικά αντισώµατα δεν 

ανευρέθησαν. Οι τιµές των ανοσοσφαιρινών IgG, IgA, IgM ήταν φυσιολογικές στην 

πλειοψηφία των παιδιών. Σε δύο παιδιά ήταν αυξηµένα τα επίπεδα της IgM, ένα παιδί 

είχε αυξηµένη IgA, η οποία επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα µετά από ένα χρόνο 

παρακολούθησης, ενώ δύο παιδιά είχαν χαµηλά επίπεδα IgG.  

Για την εκτίµηση των αποτελεσµάτων οι ασθενείς χωρίσθηκαν περαιτέρω σε 

οµάδες ανάλογα µε τον απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων. Η οµάδα της σοβαρής 

ουδετεροπενίας (οµάδα Α) περιελάµβανε τα περιστατικά µε λιγότερο από 500 

πολυµορφοπύρηνα στο περιφερικό αίµα ενώ η οµάδα της µέτριας - ήπιας 

ουδετεροπενίας (οµάδα Β) τα παιδιά µε αριθµό πολυµορφοπυρήνων που κυµαίνονταν 

από 501 έως 1499 /µl περιφερικού αίµατος. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών  µε 

χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία συνοπτικά φαίνονται στον πίνακα 1. 

 
 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά ασθενών µε χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία 

 

     Σύνολο οµάδα Α οµάδα Β  

 

Αρ. ασθενών    35  21  14 

Αναλογία αγοριών/κοριτσιών 13/22 

Ηλικία (µήνες)*   9 (0.8-60) 

∆ιάρκεια (µήνες)#   16 (6-57) 

 
 
* Η ηλικία αναφέρεται στη διάγνωση 
# ∆ιάρκεια µέχρι την επίτευξη πλήρους ύφεσης 

 

Με σκοπό τη διερεύνηση της διαφοροποίησης της πρωτοπαθούς 

ουδετεροπενίας της βρεφικής και παιδικής ηλικίας από δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες 
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διαφορετικής αρχής µελετήθηκαν 25 παιδιά µε οξεία λευχαιµία (23 ΟΛΛ και 2 ΟΜΛ) 

µετά την επίτευξη κλινικής ύφεσης. Από αυτά 16 εκδήλωσαν δευτεροπαθή 

ουδετεροπενία οφειλόµενη στη χορήγηση χηµειοθεραπείας. Η διάµεση ηλικία στην 

οµάδα αυτή ήταν τα 5 χρόνια. Ο αριθµός πολυµορφοπυρήνων του περιφερικού 

αίµατος κυµαινόταν από 200 έως 1499 κύτταρα/µl. Τα παιδιά της οµάδας αυτής 

µελετήθηκαν πριν από τη χορήγηση G-CSF.  

Τριάντα παιδιά αντίστοιχης ηλικίας, χωρίς ουδετεροπενία, αιµατολογικές 

κακοήθειες ή νεοπλασµατική νόσο αποτέλεσαν την οµάδα ελέγχου. Σε 15 από αυτά  

έγινε µυελόγραµµα στα πλαίσια διερεύνησης της νόσου τους (π.χ. πορφυρία, 

µεταβολικά νοσήµατα, ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα). Η εξέταση του µυελού 

των οστών έδειξε φυσιολογική κυτταροβρίθεια και ανάπτυξη των τριών κυτταρικών 

σειρών του αίµατος. Κανένα από τα παιδιά-µάρτυρες δεν παρουσίαζε κλινικά ή 

εργαστηριακά σηµεία λοίµωξης. Για την εκτίµηση των ενδογενών επιπέδων των 

µορίων προσκόλλησης και του G-CSF χρησιµοποιήθηκαν σαν µάρτυρες 15 υγιή 

παιδιά, τα οποία προσήλθαν στα Εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκοµείου για 

εµβολιασµό.   

Για τη διενέργεια της µελέτης ελήφθη η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων 

και το πρωτόκολλο της έρευνας εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας του 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου. 
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Πίνακας 2. Κριτήρια διάγνωσης της χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας 

 

• Ηλικία έναρξης πριν από το 3ο έτος ζωής 

• Απουσία ιστορικού απειλητικών για τη ζωή λοιµώξεων για διάστηµα 

παρακολούθησης µεγαλύτερο ή ίσο µε 2-3 µήνες 

• Φυσιολογική µορφολογία ουδετεροφίλων σε επίχρισµα περιφερικού αίµατος 

• Φυσιολογικός ή υπερκυτταρικός µυελός των οστών µε ή χωρίς αναστολή 

ωρίµανσης των κοκκιοκυττάρων στα τελευταία στάδια διαφοροποίησής τους 

• Απουσία υποκείµενου νοσήµατος που συνδυάζεται µε εκδήλωση 

ουδετεροπενίας 

• Αποκλεισµός κυκλικής ουδετεροπενίας 

• Αποκλεισµός λήψης κυτταροτοξικών ή άλλων φαρµάκων που µπορούν να 

προκαλέσουν ουδετεροπενία 

• Αποκλεισµός άλλων µορφών συγγενούς ή επίκτητης ουδετεροπενίας µε τη 

διενέργεια του αντίστοιχου ελέγχου  
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
 
2.1 Καλλιέργειες προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων 

 
Για την εκτίµηση του παραγόµενου αριθµού αποικιών προγονικών 

αιµοποιητικών κυττάρων της κοκκιώδους και της ερυθράς σειράς (CFU-GM, BFU-E 

αντίστοιχα) µονοπύρηνα κύτταρα µυελού των οστών, ο οποίος ελήφθη για 

διαγνωστικούς λόγους, ενοφθαλµίστηκαν σε καλλιέργειες µεθυλοκυτταρίνης. Η 

µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τις κυτταρικές καλλιέργειες βασίστηκε στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία (299) και τροποποιήθηκε στο Εργαστήριο Ιστικών 

Καλλιεργειών της Παιδιατρικής Κλινικής Αιµατολογίας/Ογκολογίας.  Ο διαχωρισµός 

των µονοπύρηνων κυττάρων του µυελού των οστών έγινε µε επιστοίβαξη σε Ficoll-

Hypaque. Το θρεπτικό υλικό αποτελούνταν από α-ΜΕΜ εµπλουτισµένο µε 10% L-

γλουταµίνη, 100 IU/ml πενικιλίνη-στρεπτοµυκίνη, 10% ορό εµβρύου βοός (FCS) και 

10% πυροσταφυλικό νάτριο και τα παρακάτω υλικά στις αντίστοιχες τελικές 

συγκεντρώσεις: µεθυλοκυτταρίνη 1%, ορό εµβρύου βοός 30%, λευκωµατίνη εµβρύου 

βοός (BSA) 1%, 2-µερκαπτοαιθανόλη 10-4 Μ και αυξητικούς παράγοντες 10%. Τα 

κύτταρα ενοφθαλµίστηκαν  στην καλλιέργεια σε τελική συγκέντρωση 105 / ml του 

παραπάνω καλλιεργητικού υλικού.  

Για τη διέγερση της ερυθράς σειράς προστίθενται στην καλλιέργεια  4 IU/ ml 

ερυθροποιητίνη (Eprex Cilag), 5 ng/ml GΜ-CSF (Leukomax, Sandoz/Schering-

Plough) και 10 ng/ml IL-3 (R&D Systems Inc, Minneapolis, USA). Για την ανάπτυξη 

των CFU-GM αποικιών χρησιµοποιούνται GM-CSF, IL-3 και G-CSF σε 

συγκέντρωση 40 ng/ml ο καθένας. Ακολουθεί επώαση στους 370C, µε 5% CO2 σε 

ατµόσφαιρα κεκορεσµένη υδρατµών. Οι BFU-E αποικίες είναι καλά 

αιµοσφαιρινοποιηµένα κυτταρικά αθροίσµατα άωρων ερυθροβλαστών (>64 κύτταρα) 

που έχουν τη µορφή “έκρηξης”, ενώ οι CFU-GM  αποτελούν αθροίσµατα 

κοκκιοκυττάρων και µακροφάγων που αριθµούν περισσότερα από 50 κύτταρα. Και οι 

δυο τύποι αποικιών καταµετρώνται σε ανάστροφο µικροσκόπιο τη 14η µέρα της 

καλλιέργειας. 

 Όλα τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν εις διπλούν.  
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2.2 Επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα (replating capacity) προγονικών 

αιµοποιητικών κυττάρων της κοκκιώδους σειράς (CFU-GM) 

 

Η τεχνική αυτή βασίζεται στη µέθοδο που έχουν αναπτύξει οι Gordon και συν. 

(JCI 1998). Τα µονοπύρηνα κύτταρα του µυελού των οστών, µετά την αποµόνωσή 

τους σε φικόλη, ενοφθαλµίζονται σε συγκέντρωση 105 κύτταρα/ml σε καλλιέργειες 

µεθυλοκυτταρίνης µε την προσθήκη των παρακάτω αυξητικών παραγόντων στις 

αντίστοιχες συγκεντρώσεις:  1 ng/ml GM-CSF, 100 ng/ml G-CSF, 5 ng/ml IL-3 και 

20 ng/ml SCF (Stem Cell Technology, Vancouver, Canada). Μετά από επώαση 7 

ηµερών στους 370C, σε ατµόσφαιρα κεκορεσµένη υδρατµών και 5% CO2  

καταµετρώνται οι αποικίες οι αποτελούµενες από περισσότερα από 50 κύτταρα. 

Εξήντα αποικίες µεταφέρονται από την καλλιέργεια µεθυλοκυτταρίνης µία προς µία 

σε 100 µl του ίδιου καλλιεργητικού υλικού σε καθένα από τα βοθρία µιας πλάκας 96 

βοθρίων. Η επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα παρουσιάζει τη µέγιστη τιµή της την 

5η-7η µέρα της πρωτογενούς καλλιέργειας. Η µεταφορά των πρωτογενών αποικιών 

στην πλάκα 96 βοθρίων γίνεται την 7η µέρα της καλλιέργειας. Μετά από επώαση 

άλλων 7 ηµερών σε ατµόσφαιρα κεκορεσµένη υδρατµών µε 5% CO2 και 370C 

καταµετρώνται οι δευτερογενείς αποικίες οι αποτελούµενες από περισσότερα των 50 

κύτταρα. Η παρουσία δευτερογενών αποικιών υποδηλώνει τις αυτοανανεωτικές 

διαιρέσεις που έχουν συµβεί στα κύτταρα των πρωτογενών αποικιών. Ο αριθµός των 

δευτερογενών αποικιών -n- αναπαριστάται γραφικά ως αθροιστική κατανοµή σε 

συσχέτιση µε το ποσοστό των πρωτογενών αποικιών που παρήγαγαν περισσότερες 

από n νέες αποικίες. Ο άξονας χ που εκφράζεται ως log2 n αναπαριστά τον αριθµό 

των διπλασιασµών του CFU-GM που χρειάστηκαν για να παραχθεί ο 

καταµετρούµενος αριθµός δευτερογενών αποικιών (Σχήµα 1). 

 Η περιοχή κάτω από την καµπύλη  (Area Under the Curve-AUC) 

υπολογίζεται µε το “νόµο του τραπεζίου” και αποτελεί τη µαθηµατική έκφραση και 

τη µονάδα µέτρησης της ικανότητας πολλαπλασιασµού του συνολικού πληθυσµού 

των CFU-GM (300). Σύµφωνα µε τους Gordon και συν η µέθοδος αυτή δίνει το 

µέτρο της επαναπολλαπλασιαστικής (αυτοανανεωτικής) ικανότητας των προγονικών 

κυττάρων CFU-GM που σχετίζεται άµεσα µε την ικανότητα του µυελού των οστών 
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να παράγει ώριµα ουδετερόφιλα. Η περιοχή κάτω από την καµπύλη-AUC- αποτελεί 

την πιο κατάλληλη µαθηµατική έκφραση της ικανότητας αυτής του µυελού των 

οστών. Είναι ευαίσθητη σε προς τα αριστερά ή δεξιά µετατοπίσεις της καµπύλης και 

υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό των επανακαλλιεργούµενων αποικιών  που έχουν 

δυνατότητα γένεσης νέων αποικιών µέσω αυτοανανεωτικών διαιρέσεων και τον 

αριθµό των δευτερογενών αποικιών. Επίσης για τον υπολογισµό λαµβάνεται υπ’όψιν 

ο αριθµός των πρωτογενών αποικιών που δεν έδωσαν δευτερογενείς αποικίες.  

Η  περιοχή κάτω από την καµπύλη-AUC- υπολογίζεται µε τη βοήθεια 

προγράµµατος Excel  (Windows 98) σε προσωπικό υπολογιστή (PC).  
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Σχήµα 1. Παράδειγµα καµπύλης υπολογισµού της περιοχής κάτω από την καµπύλη-AUC- που 

αποτελεί τη µονάδα µέτρησης της επαναπολλαπλασιαστικής ικανότητας των προγονικών κυττάρων 

CFU-GM 

 

 

 

 

 

 

 

86 



2.3 Συλλογή και φύλαξη ορών 

 

Η συλλογή ορού έγινε µε λήψη περιφερικού φλεβικού αίµατος υπό στείρες 

συνθήκες και φυγοκέντρηση στις 3000 rpm (στροφές ανά λεπτό) για 15 λεπτά. Ο 

ορός φυλάχτηκε στους –200C µέχρι τη χρησιµοποίησή του για τον προσδιορισµό 

κυτταροκινών και µορίων προσκόλλησης. 

 

2.4 Προσδιορισµός επιπέδων διαλυτών µορίων Ε-σελεκτίνης, ICAM-1 και G-

CSF, TNF-α και IL-1β 

 

Η µέτρηση των επιπέδων των διαλυτών µορίων Ε-σελεκτίνης, ICAM-1 και G-

CSF στον ορό των ασθενών και των µαρτύρων έγινε µε ανοσοενζυµική τεχνική 

ELISA (R&D Systems Inc, Minneapolis USA). Όλα τα πειράµατα 

πραγµατοποιήθηκαν εις διπλούν. Ειδικότερα, η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε είναι 

ανοσοενζυµική τεχνική ELISA στερεάς φάσης που αναγνωρίζει τόσο την 

ανασυνδυασµένη όσο και την ανθρώπινη φυσική µορφή των διαλυτών µορίων που 

προσδιορίστηκαν.  

Η αρχή πάνω στην οποία βασίζεται η µέθοδος περιγράφεται συνοπτικά 

παρακάτω: Μονοκλωνικό αντίσωµα ειδικό για την προς µέτρηση ουσία έχει επωαστεί 

σε πλάκα 96 βοθρίων. Τα δείγµατα και τα καθορισµένα από τη µέθοδο standards 

(γνωστή ποσότητα της προς µέτρησιν ουσίας σε διαφορετικές συγκεντρώσεις) 

προστίθενται στα βοθρία της πλάκας και η προς µέτρηση ουσία που περιέχεται σε 

αυτά δεσµεύεται δίκην “sandwich” ανάµεσα στο ειδικό µονοκλωνικό αντίσωµα και 

σε ένα δεύτερο ειδικό µονοκλωνικό αντίσωµα προσδεδεµένο σε ένζυµο που έχει 

επίσης προστεθεί στα βοθρία της πλάκας. Μετά από την αποµάκρυνση οποιασδήποτε 

µη συνδεδεµένης ουσίας προστίθεται υπόστρωµα ειδικό για το ένζυµο που έχει σαν 

αποτέλεσµα την ανάπτυξη χρώµατος εντάσεως ανάλογης µε την ποσότητα της 

υπάρχουσας ουσίας που έχει δεσµευτεί. Η αντίδραση διακόπτεται µετά από 

συγκεκριµένο χρόνο µε  την προσθήκη ειδικού διαλύµατος και η ένταση του 

χρώµατος µετράται σε φωτόµετρο και στο κατάλληλο µήκος κύµατος όπως αυτό έχει 

προσδιοριστεί από τον κατασκευαστή. Η συγκέντρωση διαλυτών µορίων 

προσκόλλησης και κυτταροκινών στον ορό κάθε ασθενούς υπολογίζεται µε βάση την 
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καµπύλη (4-parameter logistic curve) που κατασκευάζεται από την απορρόφηση 

δειγµάτων µε γνωστή συγκέντρωση ουσίας που αποτελούν τα standards σε ειδικό 

πρόγραµµα στον υπολογιστή (ORIGIN). 

Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, η ελάχιστη ανιχνεύσιµη ποσότητα ουσίας της 

Ε-σελεκτίνης, του ICAM-1 και του G-CSF ήταν µικρότερη από 0.1 ng/ml 0.35 ng/ml 

και 20 pg/ml, αντίστοιχα. 

Για τον προσδιορισµό των επιπέδων TNF-α και IL-1β στον ορό των ασθενών 

χρησιµοποιήθηκε τεχνική ELISA υψηλής ευαισθησίας (R&D Systems Inc, 

Minneapolis USA). Η ελάχιστη ανιχνεύσιµη ποσότητα ουσίας κυµαίνονταν για τον 

TNF-α από 0.06 έως 0.32 pg/ml και για την IL-1β ήταν µικρότερη από 0.1 pg/ml. 

 

 

2.5 Μελέτη επιχρισµάτων µυελού των οστών 

 

Η µελέτη της µορφολογίας των µυελικών επιχρισµάτων έγινε µετά από χρώση 

µε Wright–Giemsa. Σε κάθε περίπτωση µελετήθηκαν τουλάχιστον 500 µυελικά 

κύτταρα από το ίδιο άτοµο. 

 

 

2.6 Στατιστική ανάλυση  

 

Για όλες τις παραµέτρους υπολογίστηκαν οι µέσες και διάµεσες τιµές, οι 

σταθερές αποκλίσεις (SD) και το σταθερό σφάλµα της µέσης τιµής (SEM). Τα 

αποτελέσµατα εκφράζονται ως µέση τιµή + σταθερό σφάλµα της µέσης τιµής εκτός 

αν αναφέρεται διαφορετικά.  Για τη σύγκριση µεταξύ των µέσων τιµών δυο οµάδων 

και την εκτίµηση της στατιστικής σηµαντικότητας χρησιµοποιήθηκε unpaired two-

tailed student’s t test µε ίσες ή άνισες διακυµάνσεις, ανάλογα.  Για το συσχετισµό 

παραµέτρων µεταξύ τους εφαρµόστηκε ανάλυση γραµµικής συσχέτισης (linear 

regression analysis) και υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης κατά Pearson (r). 

Για την εφαρµογή των µεθόδων αυτών έγινε προηγουµένως εκτίµηση της κατανοµής 

των προς ανάλυση τιµών και βρέθηκε ότι αυτή ήταν κανονική. Στατιστικώς 

σηµαντική θεωρήθηκε τιµή του p µικρότερη του 0.05 (301).  
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VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 
Οι βασικές αιµατολογικές παράµετροι των παιδιών µε χρόνια καλοήθη 

ουδετεροπενία που µελετήθηκαν φαίνονται στον Πίνακα 3. Οι µέσες τιµές των 

λευκοκυττάρων και των υποοµάδων τους καθώς και των αιµοπεταλίων κυµαίνονταν 

σε φυσιολογικά όρια για την ηλικία των ασθενών. Η µέση τιµή της αιµοσφαιρίνης 

στο σύνολο των ασθενών ήταν ηπίως ελαττωµένη συγκριτικά µε τη φυσιολογική τιµή 

για την ηλικία των ασθενών. Μεµονωµένοι ασθενείς εκδήλωσαν ήπια θροµβοπενία 

(n=2) και αναιµία (n=3) στη διάγνωση της ουδετεροπενίας.  

Ο απόλυτος αριθµός των πολυµορφοπυρήνων κυµαίνονταν για το σύνολο των 

ασθενών από 100 έως 1370. Στο 61.5% αυτών ο αριθµός των πολυµορφοπυρήνων 

στη διάγνωση ήταν µικρότερος από 500, ενώ στο 54% ήταν µικρότερος του 400.  

Παρατηρήθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά του απόλυτου αριθµού 

πολυµορφοπυρήνων µεταξύ των οµάδων Α και Β (p<0.001). 

 Η µέση τιµή των µονοκυττάρων ανά µl περιφερικού αίµατος στην οµάδα της 

σοβαρής χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας ήταν σηµαντικά υψηλότερη από την 

αντίστοιχη τιµή στην οµάδα της ήπιας ουδετεροπενίας (p=0.02). Ο αριθµός των 

µονοκυττάρων σχετίζεται αρνητικά αλλά όχι στατιστικώς σηµαντικά µε τον απόλυτο 

αριθµό πολυµορφοπυρήνων στο περιφερικό αίµα (r=-0.33, p=0.12). Για τις υπόλοιπες 

αιµατολογικές παραµέτρους δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των οµάδων Α και Β. 

Οι µέσες τιµές των βασικών αιµατολογικών παραµέτρων στην οµάδα της 

δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας φαίνονται στον Πίνακα 4. Η µέση τιµή + SEM του 

αριθµού των ουδετεροφίλων του περιφερικού αίµατος στην οµάδα της δευτεροπαθούς 

ουδετεροπενίας ήταν 710.9+ 80 µε εύρος από 220 έως 1300 κύτταρα ανά µl και δε 

διέφερε στατιστικώς σηµαντικά από την αντίστοιχη τιµή του συνόλου των ασθενών 

µε χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία (p=0.2).  
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Πίνακας 3. Βασικές αιµατολογικές παράµετροι στη χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία 
 
 
 
    Χρόνια Καλοήθης Ουδετεροπενία 

   Οµάδα Α1  Οµάδα Β2  Σύνολο 

   (n=21)   (n=14)   (n=35) 

 

Λευκά/µl  6524+653  7236+770  6872.9+466 

   (6550)   (6550)   (7000) 

    *p=0.48 

AAΠ   229+31   884.5+81.7  480.9+73      
   (181)   (932.5)   (370.5) 

    *p<0.001 

Μονοκύτταρα/µl  709+100   440.9+ 53  607+74            

 (636)   (444.5)   (504) 

  *p=0.02 

Λεµφοκύτταρα/µl 5291+623  5202+648  5259+453 

   (5278.5)   (4466.5)   (5229) 

    *p=0.76 

Ηωσινόφιλα/µl  286.6+64  202.4+73  317+73.5 

   (164)   (236)   (236) 

    *p=0.45 

Αιµοσφαιρίνη (g/dl) 11.2+0.3   11.8+0.24  11.5+0.23 

   (11.25)   (11.7)   (11.5) 

    *p=0.17 

Αιµοπετάλια /µl (*103) 342+17.8  300+32.3  326+17 

   (349)   (274)   (327.5) 

    *p=0.1       
 

1 Οµάδα Α: ΑΑΠ<500, 2Οµάδα Β: ΑΑΠ>500 

Οι τιµές αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές του απόλυτου αριθµού των κυττάρων ανά µl περιφερικού 

αίµατος + SEM. Εντός παρενθέσεως βρίσκονται οι διάµεσες τιµές.  

Το *p αναφέρεται στη σύγκριση µεταξύ των οµάδων Α και Β.  
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Παρατηρήθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στον αριθµό των 

λευκοκυττάρων µεταξύ πρωτοπαθών και δευτεροπαθών ουδετεροπενιών. Στις 

τελευταίες η µέση τιµή του αριθµού των λευκοκυττάρων ήταν χαµηλή, ενώ οι 

επιµέρους τιµές κυµαίνονταν από 1900 έως 5500 κύτταρα ανά µl περιφερικού 

αίµατος. Παρατηρήθηκε επίσης χαµηλότερη µέση τιµή αιµοσφαιρίνης συγκριτικά µε 

τα φυσιολογικά επίπεδα για την ηλικία των ασθενών. Το εύρος των τιµών της 

αιµοσφαιρίνης για τις δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες  κυµαίνονταν από 9.4 έως 13 

g/dl. 
 

 

 

 

Πίνακας 4. Βασικές αιµατολογικές παράµετροι σε χρόνιες καλοήθεις και δευτεροπαθείς 

ουδετεροπενίες µετά από χηµειοθεραπεία σε παιδιά µε οξεία λευχαιµία σε ύφεση  

 

  ∆ευτεροπαθής ουδετεροπενία  Χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία 

   (n=16)    (n=35) 

 

Λευκά/µl 3287.5+ 413   6872.9+466   p<0.001 

  (3050)    (7000) 

 

AAΠ  710.9+ 80   480.9+73        p=0.2 

  (670)    (370.5) 

 

Αιµοπετάλια/µl 309.6+48   326+17    p=0.64 

(*103)  (303.5)    (327.5) 

 

Aιµοσφαιρίνη 11+0.5   11.5+0.23   p=0.26 

(g/dl)  (10.9)    (11.5)  

    

 
Οι τιµές αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές + SEM για όλες τις αιµατολογικές παραµέτρους. Εντός 

παρενθέσεως καταγράφονται οι διάµεσες τιµές των παραµέτρων. Το p αναφέρεται  στη σύγκριση 

µεταξύ χρόνιας καλοήθους και δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας.     
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2. ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

 
2.1 Αναλογίες των επιµέρους κυτταρικών πληθυσµών του µυελού των οστών και 

κυτταρικά διαµερίσµατα  

 
Ένας µεγάλος αριθµός κυτταρικών πληθυσµών ανευρίσκονται φυσιολογικά 

στο µυελό των οστών και η κατανοµή που παρουσιάζουν είναι µη κανονική.  Το 

εύρος των φυσιολογικών τιµών για τις εκατοστιαίες αναλογίες των επιµέρους 

κυτταρικών πληθυσµών αναφέρεται ευρύ (302). 

Το άθροισµα των άωρων προδρόµων κυττάρων της κοκκιώδους σειράς, 

µυελοβλαστών και προµυελοκυττάρων, στο σύνολο των ασθενών µε χρόνια καλοήθη 

ουδετεροπενία υπολογίστηκε σε 2.17% + 0.27% του συνόλου των εµπύρηνων 

κυττάρων του µυελού, ποσοστό αυξηµένο σε σχέση µε το 0.64% + 0.59% των 

φυσιολογικών βρεφών σύµφωνα µε τη µελέτη των Rosse και συν.  Το ποσοστό των 

µυελοκυττάρων  (7.32% + 1.34%) βρέθηκε επίσης αυξηµένο συγκριτικά µε το 

φυσιολογικό 2.49% + 1.39%, ενώ η εκατοστιαία αναλογία των µεταµυελοκυττάρων 

υπολογίστηκε στα επίπεδα των φυσιολογικών (12.42% + 4.15%). Το ποσοστό του 

αθροίσµατος των ραβδοπυρήνων και των πολυµορφοπυρήνων του µυελού στο 

σύνολο των περιστατικών ήταν 21.7% + 1.83%, αντίστοιχο του ποσοστού στο µυελό 

των φυσιολογικών βρεφών (20.51%  + 5.63%).   

Το διαµέρισµα των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων (ΠΚ) στην οµάδα της 

χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας ανέρχονταν σε 8.62% + 1.27%, ενώ για τα 

φυσιολογικά βρέφη σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από 

1.15% έως 5.11%. Αντίθετα, το διαµέρισµα των ωριµαζόντων κυττάρων (ΩΚ) στους 

πάσχοντες βρέθηκε εντός των ορίων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως 

φυσιολογικά (23.15% έως 42.74%). Στο σύνολό της η κοκκιώδης σειρά 

αντιπροσωπεύει το 42.6% + 2.54% των εµπύρηνων κυττάρων του µυελού, αναλογία 

που βρίσκεται εντός των φυσιολογικών ορίων (24.3% έως 47.85%).  Η σχέση µεταξύ 

των δυο διαµερισµάτων της κοκκιώδους σειράς (ΠΚ/ΩΚ) υπολογίστηκε σε 0.29% + 

0.05. Οι αναλογίες των επιµέρους κυτταρικών πληθυσµών του µυελού των οστών στα 

παιδιά µε χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία και οι σχέσεις µεταξύ των κυτταρικών 

διαµερισµάτων φαίνονται στον Πίνακα 5. 

 

92 



 
Πίνακας 5. Αναλογίες επιµέρους κυτταρικών πληθυσµών και κυτταρικά διαµερίσµατα του 

µυελού στη χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία  

           Χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία 

     Οµάδα Α Οµάδα Β Σύνολο 

     (n=15)  (n=10)  (n=25) 

       

Βλάστες + Προµυελοκύτταρα  2.25+0.37 1.92+0.45 2.17+0.27  

Μυελοκύτταρα    6.08+1.46 3.63+0.9  7.32+1.34 

Μεταµυελοκύτταρα   13.46+1.46 10.9+2.88 12+1.32 

Ραβδοπύρηνα +  
Πολυµορφοπύρηνα   24.6+2.58 20.38+3.46 21.7+1.83 

∆ιαµέρισµα 
Πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων (ΠΚ) 7.46+0.7  5.06+0.9  8.62+1.27 

∆ιαµέρισµα 
Ωριµαζόντων κυττάρων (ΩΚ)  38.08+2.56 31.25+2.83 33.96+2.29 

Σύνολο κοκκιώδους σειράς   45.5+2.34 36.3+4.98 42.6+2.54 

Σχέση ΠΚ/ΩΚ*    0.21+0.03 0.18+0.04 0.29+0.05 

 

Λεµφοκύτταρα    29.8+3.5  40.6+3.5  34.6+2.52 

Μονοκύτταρα    2+0.41  2.67+1.2  2.44+0.4 

Ηωσινόφιλα    4.17+0.95 3.4+0.6  3.46+0.54 

 

Ερυθροβλάστες    19.8+3.48 18.2+4.17 18.9+2.2 
 

Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε µέσες τιµές εκατοστιαίας αναλογίας + το σταθερό σφάλµα της 

µέσης τιµής (SE).* Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε µέσες τιµές πηλίκου εκατοστιαίων αναλογιών + 

το σταθερό σφάλµα της µέσης τιµής (SE). 

 
 

Στο σύνολο των ασθενών το ποσοστό των ερυθροβλαστών υπολογίστηκε σε 

18.9% + 2.2%, αλλά για τα φυσιολογικά βρέφη και παιδιά οι αναφορές στη 

βιβλιογραφία παρουσιάζουν µεγάλο εύρος τιµών. Τα υπόλοιπα κύτταρα του µυελού  

(λεµφοκύτταρα, µονοκύτταρα, ηωσινόφιλα) δεν παρουσίασαν διαφορές σε σχέση µε 

τις φυσιολογικές τιµές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία  για την ηλικιακή οµάδα 

των ασθενών που µελετήθηκαν. Το ποσοστό των µεγακαρυοκυττάρων σε όλες τις 

περιπτώσεις πλην µιας ήταν φυσιολογικό.  

93 



Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται επίσης οι εκατοστιαίες αναλογίες των 

επιµέρους τύπων µυελικών κυττάρων καθώς και των διαµερισµάτων του µυελού 

ανάλογα µε τη βαρύτητα της ουδετεροπενίας. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

παρατηρήθηκε µεταξύ των δύο οµάδων στο ποσοστό των µυελοκυττάρων, που 

βρέθηκε αυξηµένο στην οµάδα της βαριάς ουδετεροπενίας (p=0.03). Το διαµέρισµα 

των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων υπολογίστηκε σε 7.46% + 0.7 για την οµάδα της 

βαριάς ουδετεροπενίας έναντι 5.06% + 0.9% για την οµάδα της ήπιας 

ουδετεροπενίας, διαφορά που είναι οριακά στατιστικά σηµαντική (p=0.05). Για τις 

υπόλοιπες κατηγορίες κυττάρων δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των οµάδων. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρατηρήθηκαν αρνητικές συσχετίσεις του ποσοστού 

του αθροίσµατος των µυελοβλαστών και των προµυελοκυττάρων (r= -0.28, p=0.35), 

των µυελοκυττάρων (r= -0.31, p=0.22) και του διαµερίσµατος των 

πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων (r = -0.29, p=0.31) µε τον απόλυτο αριθµό 

πολυµορφοπυρήνων και θετική συσχέτιση µε το ποσοστό των ώριµων 

πολυµορφοπυρήνων (r=0.24, p=0.29), οι οποίες όµως δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές. 

Στην πλειοψηφία των ασθενών µε χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία η 

κυτταροβρίθεια του µυελού βρέθηκε φυσιολογική. Σε ποσοστό 12% του συνόλου των 

ασθενών ήταν σαφώς αυξηµένη, ενώ ένα άλλο 12% είχε φυσιολογική έως ηπίως 

αυξηµένη κυτταροβρίθεια.Υπερπλασία της κοκκιώδους σειράς στο στάδιο του 

µυελοκυττάρου και του µεταµυελοκυττάρου παρατηρήθηκε σε ένα παιδί στη 

διάγνωση. Αναστολή ωρίµανσης στο στάδιο του ραβδοπύρηνου παρατηρήθηκε σε 3 

περιστατικά. 
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2.2 Αποικίες προγονικών κυττάρων µυελού των οστών 

 

Τα αποτελέσµατα των καλλιεργειών εκφράζονται ως µέση τιµή αριθµού CFU-

GM και BFU-E αποικιών / 105 µονοπύρηνα + το σταθερό σφάλµα της µέσης τιµής 

(SEM). Στην οµάδα ελέγχου αναπτύχθηκαν 169.3 + 15.4 CFU-GM και 145.6 + 18 

BFU-E αποικίες. Κάθε πείραµα έγινε εις διπλούν και υπολογίστηκε η µέση τιµή του 

αριθµού των αποικιών που αναπτύχθηκαν. 

Στην οµάδα των παιδιών µε καλοήθη ουδετεροπενία ήταν φυσιολογική η 

ανάπτυξη αποικιών τόσο της κοκκιώδους (p=0.29) όσο και της ερυθράς σειράς 

(p=0.2). Ο αριθµός των αποικιών CFU-GM και BFU-E /105 κύτταρα φαίνεται στον 

Πίνακα 6 και η σύγκριση των µέσων τιµών µεταξύ των οµάδων αναπαριστάται 

γραφικά στο Σχήµα 2.  

Στην οµάδα των παιδιών µε δευτεροπαθή ουδετεροπενία δεν παρατηρήθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην ανάπτυξη CFU-GM αποικιών συγκριτικά µε 

την οµάδα ελέγχου, ενώ η ανάπτυξη BFU-E αποικιών ήταν σηµαντικά µειωµένη 

όπως φαίνεται στο Σχήµα 1. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε δηµοσιευµένη 

µελέτη του εργαστηρίου Ιστικών καλλιεργειών της Παιδιατρικής Κλινικής 

Αιµατολογίας Ογκολογίας (303) η κοκκιοποίηση όπως εκτιµάται από την ανάπτυξη 

αποικιών προγονικών κυττάρων της κοκκιώδους σειράς CFU-GM στην ύφεση της 

οξείας λευχαιµίας στα παιδιά δε διαφέρει στατιστικώς σηµαντικά από τα επίπεδα 

ανάπτυξης CFU-GM της οµάδας των µαρτύρων (p =0.15 ), ενώ δε συµβαίνει το ίδιο 

µε τις αποικίες της ερυθράς σειράς BFU-E. Οι τελευταίες παραµένουν σηµαντικά 

ελαττωµένες τόσο κατά τη διάρκεια της ύφεσης όσο και µέσα στο πρώτο εξάµηνο 

από το τέλος της θεραπείας (p=0.01, p = 0.03 αντίστοιχα).    
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Πίνακας 6. Ανάπτυξη αποικιών CFU-GM και BFU-E στις 3 οµάδες παιδιών της µελέτης 

 

     CFU-GM/105 κύτταρα  BFU-E/105 κύτταρα 

 

Οµάδα ελέγχου         169.3 + 15.4   145.6 + 18 

    (n=28) 

 

Χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία 194.8 + 17   177 + 17.9  

    (n=35)   * p = 0.29   * p = 0.2 

 

∆ευτεροπαθής ουδετεροπενία 144.8 + 12   76.6 + 8.7 

    (n= 21)   *p = 0.24   * p = 0.001 

 

Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε µέσες τιµές αριθµού αποικιών CFU-GM και BFU-E/105 

µονοπύρηνα κύτταρα του µυελού των οστών + το σταθερό σφάλµα της µέσης τιµής (SEM).  

Τα p αναφέρονται στη σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. 
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 Σχήµα 2. Ανάπτυξη αποικιών προγονικών κυττάρων της ερυθράς (BFU-E) και της κοκκιώδους 
σειράς (CFU-GM) από καλλιέργειες µονοπύρηνων κυττάρων µυελού των οστών παιδιών µε καλοήθη 
ουδετεροπενία στη διάγνωση και δευτεροπαθή ουδετεροπενία µετά τη χορήγηση χηµειοθεραπείας. Η 
τιµή του p αναφέρεται στη σύγκριση των µέσων τιµών των οµάδων µε την οµάδα ελέγχου  
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2.3 Επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα προγονικών κυττάρων της κοκκιώδους 
σειράς 
 

Η επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα των CFU-GM στη µελέτη αυτή 

εκφράζεται σε AUC. Στην οµάδα ελέγχου η ικανότητα αυτή υπολογίστηκε σε 99.05 + 

15. Στο σύνολο των περιστατικών πρωτοπαθούς καλοήθους ουδετεροπενίας η 

επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα των CFU-GM δε διέφερε στατιστικώς σηµαντικά 

από την οµάδα σύγκρισης (p=0.12). Παρατηρήθηκε, όµως, σηµαντική αύξηση αυτής 

στην οµάδα της σοβαρής ουδετεροπενίας, όταν δηλαδή ο αριθµός των 

κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων είναι µικρότερος του 500 / µl περιφερικού αίµατος, 

σε σύγκριση τόσο µε την οµάδα ελέγχου (p=0.03) όσο και µε την οµάδα της ήπιας-

µέτριας ουδετεροπενίας (p=0.009) όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 και αναπαριστάται 

γραφικά στο Σχήµα 3.  

Στο σύνολο των περιστατικών χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας που 

εξετάστηκαν η επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα των CFU-GM δε σχετίζεται µε 

τον απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων (r = - 0.48, p = 0.26), όπως φαίνεται στο 

σχήµα 4α, ή µε τα επίπεδα του G-CSF στον ορό (r=0.24, p=0.52). ∆ε βρέθηκε 

συσχέτιση µεταξύ της επαναπολλαπλασιαστικής ικανότητας των CFU-GM και της 

ηλικίας έναρξης της νόσου (r= - 0.2, p=0.5) όπως αναπαριστάται γραφικά στο Σχήµα 

5.  

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η τάση θετικής συσχέτισης της 

επαναπολλαπλασιαστικής ικανότητας των CFU-GM µε την εκατοστιαία αναλογία του 

διαµερίσµατος των πολαπλασιαζόµενων κυττάρων του µυελού των οστών, η οποία δε 

φτάνει στα όρια της στατιστικής σηµαντικότητας (r=0.43, p=0.25). 
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Πίνακας 7. Επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα των CFU-GM 

 

   Επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα CFU-GM  
   AUC     *p 
 

Οµάδα ελέγχου    99.05+15 
      (n=15) 

Χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία  157.36+32.1    0.12 
      σύνολο (n=14) 
Σοβαρή καλοήθης ουδετεροπενία  198.9+38.5    0.03 
                  (n=9)     ** p = 0.009   
Ήπια-µέτρια ουδετεροπενία   63.9+17.5    0.27 
                  (n=5) 
OΛ ύφεση    114.9+14.6    0.47 
    (n=21)  
∆ευτεροπαθής ουδετεροπενία  129.5+18.7    0.2 
    (n=14)      ** p = 0.32 
ΟΛ ύφεση (-) ουδετεροπενία  99.9+16    0.97 
    (n=7) 
 
 Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε AUC και αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές + SE.  
 
Το *p αναφέρεται στη σύγκριση της µέσης τιµής κάθε οµάδας µε την οµάδα ελέγχου, ενώ το ** p στη 
σύγκριση της µέσης τιµής AUC στην οµάδα της σοβαρής καλοήθους ουδετεροπενίας µε τη µέτρια και 
µεταξύ των οµάδων ΟΛ (οξείας λευχαιµίας) µε και χωρίς ουδετεροπενία     
 
 

 

Η επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα των CFU-GM στην οµάδα των παιδιών 

µε οξεία λευχαιµία σε ύφεση βρέθηκε φυσιολογική (p=0.47) και ανεξάρτητη της 

εκδήλωσης ουδετεροπενίας όπως φαίνεται από την απουσία στατιστικώς σηµαντικής 

διαφοράς µεταξύ των µέσων τιµών AUC των οµάδων των παιδιών µε οξεία λευχαιµία 

σε ύφεση µε και χωρίς ουδετεροπενία (p=0.32) (Πίνακας 7, Σχήµα 3). Η φάση 

θεραπείας στην ύφεση δε φάνηκε να επηρεάζει την επαναπολλαπλασιαστική 

ικανότητα των CFU-GM (p=0.24). Στην οµάδα αυτή βρέθηκε ισχυρή αρνητική 

συσχέτιση µεταξύ της επαναπολλαπλασιαστικής ικανότητας των CFU-GM, η οποία 

δε διαφέρει από την οµάδα ελέγχου, και του αριθµού των κυκλοφορούντων 

ουδετεροφίλων του περιφερικού αίµατος (r = - 0.64, p = 0.02) Σχήµα 4β. 
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Σχήµα 3. Επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα των CFU-GM στην πρωτοπαθή καλοήθη ουδετεροπενία 

και στη δευτεροπαθή ουδετεροπενία. Το p αναφέρεται στη σύγκριση µεταξύ σοβαρής και ήπιας 

χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας και οξείας λευχαιµίας (ΟΛ) µε και χωρίς ουδετεροπενία 
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Σχήµα 4α, β. Συσχέτιση επαναπολλαπλασιαστικής ικανότητας των CFU-GM, όπως αυτή εκφράζεται 

σε AUC, µε τον απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων (ΑΑΠ) στη χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία 

(n=13, 4α) και σε δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες µετά τη χορήγηση χηµειοθεραπείας (n=13, 4β).  
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Σχήµα 5. Συσχέτιση της επαναπολλαπλασιαστικής ικανότητας των CFU-GM µε την ηλικία έναρξης 

της νόσου στην οµάδα της πρωτοπαθούς καλοήθους ουδετεροπενίας 
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3. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ∆ΙΑΛΥΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ICAM-1 ΚΑΙ E-ΣΕΛΕΚΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ 

 

Χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία 

 

Η µέση τιµή ( + σταθερό σφάλµα της µέσης τιµής - SEM) των επιπέδων της 

διαλυτής µορφής της Ε-σελεκτίνης στον ορό των παιδιών µε χρόνια καλοήθη 

ουδετεροπενία ήταν 94.4 ( +9.9) ng/ml και το εύρος τους κυµαίνονταν από 36.12 έως 

197.5 ng/ml. Η µέση τιµή δε διέφερε στατιστικώς σηµαντικά από την αντίστοιχη τιµή 

στον ορό των φυσιολογικών παιδιών ( p= 0.56) Πίνακας 8 

Στην οµάδα των παιδιών µε βαρειά ουδετεροπενία (ΑΑΠ <500 - οµάδα Α) η 

διάµεση τιµή των επιπέδων Ε-σελεκτίνης ήταν αυξηµένη (100.75 ng/ml), 

συγκρινόµενη τόσο µε την οµάδα της ήπιας ουδετεροπενίας (68.2 ng/ml) όσο και µε 

την αντίστοιχη τιµή στην οµάδα των φυσιολογικών παιδιών (87.3 ng/ml,) η διαφορά 

των µέσων τιµών, όµως, δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική (p=0.14, p=0.9 αντίστοιχα). 

  Σε 9 από τα 23 παιδιά (39%) βρέθηκαν αυξηµένα επίπεδα Ε-σελεκτίνης σε 

σχέση µε τη διάµεση τιµή στην οµάδα της χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας. Η 

αύξηση αυτή κυµαίνονταν από 10% έως 143%.  

Τα επίπεδα του ICAM-1  ήταν αυξηµένα στην οµάδα της χρόνιας καλοήθους 

ουδετεροπενίας (697.5 + 38) στο σύνολο των περιπτώσεων και στατιστικώς 

σηµαντικά αυξηµένα  στην οµάδα της βαρειάς ουδετεροπενίας (699.2+50 ng/ml) σε 

σύγκριση µε τα αντίστοιχα επίπεδα στην οµάδα της ήπιας ουδετεροπενίας 

(450.6+27.6 ng/ml, p= 0.001) και µε αυτά των φυσιολογικών παιδιών (p= 0.008) 

όπως φαίνεται στο σχήµα 6. Το 45% των µελετηθέντων ασθενών είχαν επίπεδα 

ICAM-1 υψηλότερα από τη διάµεση τιµή στην οµάδα της χρόνιας καλοήθους 

ουδετεροπενίας.  

Βρέθηκε ισχυρή αρνητική συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων Ε-σελεκτίνης  και 

ICAM-1 στον ορό και του αριθµού των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων του 

περιφερικού αίµατος στο σύνολο των περιπτώσεων χρόνιας καλοήθους 

ουδετεροπενίας (r = - 0.5, p = 0.04 και r = - 0.64, p = 0.003 αντίστοιχα) όπως 
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αναπαριστάται γραφικά στο Σχήµα 7 α,β. Επιπλέον, τα επίπεδα των Ε-σελεκτίνης και 

ICAM-1 σχετίζονταν θετικά µεταξύ τους (r= 0.55, p =0.015). 
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Σχήµα 6. Σύγκριση επιπέδων ICAM-1 και Ε-σελεκτίνης µεταξύ των οµάδων σοβαρής (οµάδα Α) και 
ήπιας (οµάδα Β) χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας. Τα *p αναφέρονται στη σύγκριση της  κάθε 
οµάδας µε τα φυσιολογικά, ενώ τα **p στη σύγκριση µεταξύ των οµάδων Α και Β.  
Όλα τα p αφορούν τα επίπεδα του ICAM-1.  
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Σχήµα 7α, β . Συσχέτιση επιπέδων διαλυτών µορφών Ε-σελεκτίνης και ICAM-1 του ορού ασθενών µε 
χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία στη διάγνωση (n=22) µε τον αριθµό των ουδετεροφίλων του 
περιφερικού αίµατος  
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσµατα του προσδιορισµού των επιπέδων 

των διαλυτών µορφών της Ε-σελεκτίνης και του ICAM-1  στον ορό παιδιών µε 

χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία στη διάγνωση και φυσιολογικών παιδιών. 

  
Πίνακας 8. Επίπεδα διαλυτών µορίων προσκόλλησης Ε-σελεκτίνης και ICAM-1 στη χρόνια 

καλοήθη ουδετεροπενία  

       Χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία  Φυσιολογικά 

(ng/ml)  Οµάδα Α1 Oµάδα Β2 Σύνολο 

  (n= 12)  (n= 10)  (n=22)  (n=15)    

 
Ε-σελεκτίνη 107+13.7 81.2+15.5 94.4+ 9.9 104.7+15.6 
µέση τιµή+SEM 

διάµεση τιµή 100.75  68.2  81.3  87.3 

εύρος  38.8-173  36.12-197.5 36.12-197.5 33.9-241.2 

  *p=0.9  *p=0.3  *p=0.56  

             **p=0.14  

 

ICAM-1  699.2+50 450.6+27.6 607.5+37.9 482.5+54 
µέση τιµή+SEM 

διάµεση τιµή 687.3  430.4  579.5  525.4 

εύρος  370-955  342-546.5 342-951.9 272-778.2 

  *p=0.001 *p=0.6  *p=0.09 

             **p=0.008 

 

*p αναφέρεται στη σύγκριση κάθε οµάδας µε την οµάδα των φυσιολογικών παιδιών 

**p αναφέρεται στη σύγκριση µεταξύ των οµάδων Α και Β 
1 Οµάδα Α: ΑΑΠ<500  2 Οµάδα Β: ΑΑΠ>500  
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∆ευτεροπαθείς ουδετεροπενίες µετά τη χορήγηση χηµειοθεραπείας σε παιδιά µε οξεία 

λευχαιµία σε ύφεση 

 

Η εκδήλωση ουδετεροπενίας στην οµάδα της οξείας λευχαιµίας σε ύφεση δεν 

επηρέασε τις τιµές των επιπέδων των διαλυτών Ε-σελεκτίνης και ICAM-1 στον ορό 

των ασθενών, όπως φαίνεται από την απουσία στατιστικώς σηµαντικής διαφοράς των 

εν λόγω τιµών µεταξύ των οµάδων της δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας και της οξείας 

λευχαιµίας σε ύφεση χωρίς εκδήλωση ουδετεροπενίας (p=0.14, p=0.3 αντίστοιχα για 

τα δύο µόρια προσκόλλησης) Σχήµα 8. 

Τα επίπεδα των δύο διαλυτών µορίων προσκόλλησης στις δευτεροπαθείς 

ουδετεροπενίες βρέθηκαν σηµαντικά ελαττωµένα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα στην 

οµάδα της χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας - Πίνακας 9.  

Η βαρύτητα της ουδετεροπενίας δεν επηρέασε τις τιµές των επιπέδων ICAM-1 

και Ε-σελεκτίνης στον ορό των παιδιών που µελετήθηκαν. Στην οµάδα της 

δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας µε τιµές πολυµορφοπυρήνων >500 / µl περιφερικού 

αίµατος τα επίπεδα  της Ε-σελεκτίνης κυµαίνονταν από 20.35 έως 84.5 ng/ml µε 

διάµεση τιµή 47.6 ng/ml και µέση τιµή  47+ 9.6 ng/ml. Οι αντίστοιχες τιµές για την 

οµάδα της σοβαρής ουδετεροπενίας µε τιµές πολυµορφοπυρήνων <500 / µl 

περιφερικού αίµατος ήταν 30.85-89 ng/ml, 46 ng/ml και 52+11 ng/ml. Μεταξύ των 

µέσων τιµών των δύο οµάδων δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

(p=0.7). Επίσης δε βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ του απόλυτου αριθµού 

πολυµορφοπυρήνων και των επιπέδων Ε-σελεκτίνης στο σύνολο των περιπτώσεων 

δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας (r= - 0.1, p=0.8). 

Αντίστοιχα, στην οµάδα της δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας µε τιµές 

πολυµορφοπυρήνων >500 / µl περιφερικού αίµατος τα επίπεδα του ICAM-1 

κυµαίνονταν από 212.5 έως 483.4 ng/ml, η διάµεση τιµή ήταν 317 ng/ml και η µέση 

τιµή 337.6 + 32.6 ng/ml. Οι αντίστοιχες τιµές για την οµάδα της σοβαρής 

ουδετεροπενίας µε τιµές πολυµορφοπυρήνων <500 / µl περιφερικού αίµατος ήταν 

274-409.4 ng/ml, 387 ng/ml και 364.6 + 30.8 ng/ml. Μεταξύ των µέσων τιµών των 

δύο οµάδων δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά (p=0.6). Επίσης δε 

βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ του απόλυτου αριθµού πολυµορφοπυρήνων και των 
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επιπέδων ICAM-1 στο σύνολο των περιπτώσεων δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας (r= - 

0.48, p=0.09). 

Με βάση την ανάλυση διακύµανσης κατά ένα παράγοντα η φάση θεραπείας 

στην ύφεση δεν επηρέασε τα επίπεδα του ICAM-1 ή της Ε-σελεκτίνης (p=0.78, 

p=0.45 αντίστοιχα).       
  

 
 
Πίνακας 9. Επίπεδα διαλυτών µορίων προσκόλλησης Ε-σελεκτίνης και ICAM-1 σε 
δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες µετά τη χορήγηση χηµειοθεραπείας σε παιδιά µε οξεία λευχαιµία 
σε ύφεση (n=24)  
 
              ΟΛ ύφεση                             Φυσιολογικά 

  (+) ουδετεροπενία ΟΛ (-) ουδετεροπενία  Σύνολο 

  (n=12)    (n=12)    (n=24)               (n=15) 

 

E-σελεκτίνη 
(ng/ml) 
 
µέση τιµή+SEM 49.8+ 6.3  63.69+ 6.4  56.8+4.6      104.7+15.6 

διάµεση  48.2   74.3   54.9      87.3 

εύρος  20.4-89.2  25-88.2   20.4-89.2    33.9-241.2 

  *p=0.004  *p=0.03   *p=0.01 

             **p=0.14 

             †p<0.001 

 

ICAM-1 
(ng/ml) 

µέση τιµή+SEM 358.86+ 24.8  405.34+ 37.6  380.17+ 22   482.5+ 54 

διάµεση  350.6   383.3   370.5        525.35 

εύρος  212.5-506  262.3-685  212.5-685      272-778.2 

  *p=0.06   *p=0.25   *p=0.1 

             **p=0.3 

        †p<0.001 

 
   *p αναφέρεται στη σύγκριση κάθε οµάδας µε την οµάδα των φυσιολογικών παιδιών 
**p αναφέρεται στη σύγκριση της δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας µε την οµάδα της οξείας λευχαιµίας 
(ΟΛ) χωρίς ουδετεροπενία 
†p αναφέρεται στη σύγκριση µεταξύ δευτεροπαθούς και χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας    
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Σχήµα 8. Σύγκριση µέσων τιµών των επιπέδων Ε-σελεκτίνης και ICAM-1 σε πρωτοπαθείς καλοήθεις 

και δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες µετά από χηµειοθεραπεία. Οι τιµές του p αναφέρονται στη 

σύγκριση των µέσων τιµών των επιπέδων της Ε-σελεκτίνης.  

Φαίνονται επίσης τα αποτελέσµατα της σύγκρισης µεταξύ των οµάδων της δευτεροπαθούς 

ουδετεροπενίας και της οµάδας της οξείας λευχαιµίας (ΟΛ) χωρίς εκδήλωση ουδετεροπενίας.     
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Η κατανοµή των τιµών των διαλυτών µορίων ICAM-1 και Ε-σελεκτίνης στις 3 

οµάδες παιδιών που µελετήθηκαν φαίνεται στο Σχήµα 9. 
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Σχήµα 9α, β. Κατανοµή των τιµών ICAM-1 και Ε-σελεκτίνης στην πρωτοπαθή καλοήθη και στη 
δευτεροπαθή ουδετεροπενία. Οι µικρές οριζόντιες γραµµές ορίζουν τη διάµεση τιµή για κάθε οµάδα. 
Το κάθε σηµείο αποτελεί τη µέση τιµή δύο µετρήσεων για κάθε δείγµα. 
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4. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ G-CSF ΣΤΟΝ ΟΡΟ 
 
 
Χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία 
 

Παρατηρήθηκε µεγάλη διακύµανση των επιπέδων G-CSF στον ορό των 

παιδιών µε χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία στη διάγνωση. Οι τιµές τους κυµαίνονταν 

από 6.92 έως 347 pg/ml. Η διάµεση τιµή τους ήταν 43 pg/ml ενώ η µέση τιµή τους + 

το σταθερό σφάλµα της µέσης τιµής ήταν 141.3 + 52 pg/ml - Πίνακας 10. Το 50% 

των παιδιών που µελετήθηκαν είχαν επίπεδα χαµηλότερα του 39 pg/ml όπως και το 

60% των φυσιολογικών παιδιών. Το 65% των παιδιών µε χρόνια καλοήθη 

ουδετεροπενία είχαν επίπεδα που κυµαίνονταν στο εύρος των φυσιολογικών (10-81 

pg/ml). Το 30% είχε επίπεδα µετρίως αυξηµένα σε σχέση µε τα επίπεδα των 

φυσιολογικών (Σχήµα 17).  

 
Πίνακας 10. Επίπεδα ενδογενούς G-CSF στη χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία 

 

                      Χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία  Φυσιολογικά 

   Οµάδα Α1 Οµάδα Β2 Σύνολο 

   (n=14)  (n=9)  (n=23)  (n=13) 

 

G-CSF (pg/ml)   

Μέση τιµή + SEM 222.6+35 66.5+ 2.8 141.3+52 34+ 7 

∆ιάµεση τιµή  68  37  43  28.4 

Εύρος   27.5-347  6.92-187.4 6.92-347  10-81 

   *p=0.02  *p=0.2  *p=0.05 

              **p=0.17 

 

 
*p αναφέρεται στη σύγκριση κάθε οµάδας µε τα επίπεδα των φυσιολογικών παιδιών 
**p αναφέρεται στη σύγκριση µεταξύ των οµάδων Α και Β 
1ΑΑΠ<500  2ΑΑΠ>500 
 

Η διαφορά των µέσων τιµών της συγκέντρωσης G-CSF στον ορό των 

ασθενών µε χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία και φυσιολογικών παιδιών βρισκόταν στα 

όρια της στατιστικής σηµαντικότητας (p=0.05).  Στην οµάδα των παιδιών µε βαριά 

ουδετεροπενία η συγκέντρωση του G-CSF στον ορό βρέθηκε αυξηµένη 
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συγκρινόµενη µε τη συγκέντρωση στον ορό των φυσιολογικών παιδιών (p=0.02). Στο 

σύνολο των περιστατικών δε βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση των επιπέδων G-CSF του 

ορού µε τον αριθµό των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων στο περιφερικό αίµα (r= - 

0.2, p=0.4) όπως φαίνεται στο σχήµα 10 ή µε τον αριθµό των λευκοκυττάρων του 

περιφερικού αίµατος (r= - 0.27, p=0.27). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρνητική συσχέτιση αν και µη στατιστικώς 

σηµαντική των επιπέδων G-CSF  µε τον απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων όταν 

µελετηθούν ξεχωριστά οι περιπτώσεις βαριάς ουδετεροπενίας  (r= -0.33, p=0.3) ενώ η 

συσχέτιση γίνεται θετική αν και όχι στατιστικώς σηµαντική όταν ληφθούν υπ’ όψιν οι 

ήπιες ουδετεροπενίες µόνο (r=0.49, p=0.21).    
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                     Σχήµα 10. Συσχέτιση των επιπέδων G-CSF στη χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία  
                                 µε τον απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων του περιφερικού αίµατος 
 
 

∆ε βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων του G-CSF και του αριθµού των 

προγονικών κυττάρων της κοκκιώδους σειράς (r= -0.16, p=0.56) ή της 

επαναπολλαπλασιαστικής τους ικανότητας (r=0.24, p=0.52) -Σχήµα 11α,β.   
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Σχήµα 11α,β.  Συσχέτιση των επιπέδων G-CSF µε τον αριθµό των προγονικών κυττάρων της 
κοκκιώδους σειράς (α) καθώς και µε την επαναπολλαπλασιαστική τους ικανότητα (β) στη χρόνια 
καλοήθη ουδετεροπενία 
 

Τα επίπεδα του G-CSF σχετίζονται ισχυρώς θετικά µε τα επίπεδα του 

διαλυτού ICAM-1 στον ορό των παιδιών µε πρωτοπαθή καλοήθη ουδετεροπενία (r = 

0.53, p=0.01) –Σχήµα 12. Βρέθηκε ισχυρή θετική συσχέτιση των επιπέδων G-CSF µε 

τον αριθµό των µονοκυττάρων στο περιφερικό αίµα (r=0.56, p=0.03) - Σχήµα 13  
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Τα επίπεδα του G-CSF σχετίζονται ισχυρώς αρνητικά µε το ποσοστό των 

ραβδοπυρήνων και των πολυµορφοπυρήνων του µυελού των οστών (r = -0.62, 

p=0.02) Σχήµα 14 καθώς και µε τη δεξαµενή των ωριµαζόντων κυττάρων (r = - 0.45, 

p=0.12) αλλά όχι στατιστικώς σηµαντικά. 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι σε 2 από τα 3 περιστατικά στα οποία 

παρατηρήθηκε αναστολή ωρίµανσης στα τελευταία στάδια διαφοροποίησης των 

κοκκιοκυττάρων στο µυελό των οστών τα επίπεδα του G-CSF βρέθηκαν αυξηµένα σε 

σχέση µε τη διάµεση τιµή των επιπέδων του αυξητικού παράγοντα στην οµάδα της 

χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας.  
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     Σχήµα 12. Συσχέτιση επιπέδων διαλυτού G-CSF και ICAM-1 στη χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία 
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y = 2.1347x + 396.77
r=0.56, p=0.03
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  Σχήµα 13. Συσχέτιση επιπέδων διαλυτού G-CSF και αριθµού µονοκυττάρων στο περιφερικό αίµα 
στη χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία 
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Σχήµα 14. Συσχέτιση επιπέδων G-CSF µε το ποσοστό του αθροίσµατος ραβδοπυρήνων και 

πολυµορφοπυρήνων του µυελού των οστών στη χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία 
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∆ευτεροπαθείς ουδετεροπενίες µετά τη χορήγηση χηµειοθεραπείας 
 
 

Τα επίπεδα του G-CSF στον ορό των παιδιών µε δευτεροπαθή ουδετεροπενία 

κυµαίνονταν από 9.5 έως 213.24 pg/ml, ενώ η µέση τιµή τους δε διέφερε στατιστικώς 

σηµαντικά από την αντίστοιχη τιµή της οµάδας των φυσιολογικών παιδιών  (p=0.17). 

Αναλυτικά οι µέσες και οι διάµεσες τιµές καθώς και τα όρια διακύµανσης φαίνονται 

στον Πίνακα 11. Τα υψηλότερα επίπεδα παρατηρήθηκαν σε ένα παιδί το οποίο 20 

ηµέρες πριν από τον προσδιορισµό των επιπέδων ελάµβανε αντιµικροβιακή αγωγή 

λόγω µικροβιαιµίας µε θετική καλλιέργεια αίµατος (Klebsiella pneumoniae), αλλά τη 

στιγµή της µελέτης δεν είχε κλινικά σηµεία λοίµωξης ενώ παρουσίαζε µέτρια αύξηση 

της ταχύτητας καθίζησης των ερυθρών (30 mmHg). Σε κανένα από τα υπόλοιπα 

παιδιά δε παρατηρήθηκαν κλινικά ή εργαστηριακά σηµεία λοίµωξης. 

 
Πίνακας 11. Επίπεδα ενδογενούς G-CSF  σε δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες µετά τη χορήγηση 

χηµειοθεραπείας σε παιδιά µε οξεία λευχαιµία σε ύφεση  

 

           ΟΛ ύφεση                        Φυσιολογικά 

  (+) ουδετεροπενία ΟΛ (-) ουδετεροπενία  Σύνολο 

  (n=16)    (n=9)    (n=25)      (n=13) 

 
G-CSF 
(pg/ml) 
 
µέση τιµή +SEM 55.8+ 13.6  32+ 7   47.3+ 9.24 34+ 7 

διάµεση τιµή 37.9   30.6   34.6  28.4 

εύρος τιµών 9.5-213.2  5.5-75.8   5.5-213.2 10-81 

  *p=0.17   *p=0.85   *p=0.26 

             **p=0.14 

  †p=0.13 

 

 
 
*p αναφέρεται στη σύγκριση κάθε οµάδας µε την οµάδα των φυσιολογικών παιδιών 
**p αναφέρεται στη σύγκριση της δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας µε την οµάδα της οξείας λευχαιµίας 
(ΟΛ) χωρίς ουδετεροπενία 
†p αναφέρεται στη σύγκριση µεταξύ δευτεροπαθούς και χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας    
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Η µέση τιµή των επιπέδων G-CSF στην ύφεση της οξείας λευχαιµίας 

ανεξαρτήτως ουδετεροπενίας ήταν χαµηλή και δε διέφερε από την αντίστοιχη τιµή 

των φυσιολογικών (p=0.26). Η φάση θεραπείας στην ύφεση δεν επηρέασε τα επίπεδα 

του G-CSF στον ορό (p=0.55).  

Η µέση τιµή της συγκέντρωσης του G-CSF στον ορό στην οµάδα της 

δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας δε διέφερε στατιστικώς σηµαντικά από την 

αντίστοιχη της οµάδας της χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας (p=0.13), αν και στην 

τελευταία τα επίπεδα παρουσίαζαν µεγαλύτερη διακύµανση τιµών και η µέγιστη τιµή 

ήταν υψηλότερη συγκρινόµενη µε την αντίστοιχη τιµή στην οµάδα της 

δευτεροπαθούς και δε σχετίζονταν µε τη εκδήλωση λοίµωξης. 

∆ε βρέθηκε ισχυρή αρνητική συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων G-CSF στον 

ορό των παιδιών µε δευτεροπαθή ουδετεροπενία και του απόλυτου αριθµού 

πολυµορφοπυρήνων (r= - 0.2, p=0.46) –Σχήµα 15.  
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Σχήµα 15. Συσχέτιση επιπέδων G-CSF µε τον απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων στις 

δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες µετά από χηµειοθεραπεία 
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Η µέση τιµή της συγκέντρωσης G-CSF στον ορό σε ασθενείς µε δευτεροπαθή 

ουδετεροπενία  και απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων <500 (71+ 25, διάµεση 

40.8) δε διέφερε στατιστικώς σηµαντικά, αν και είναι υψηλότερη, από τη µέση τιµή 

της συγκέντρωσης G-CSF σε περιπτώσεις δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας  µε αριθµό 

κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων >500 (44+ 14.6, διάµεση 27) (p=0.34), καθώς και 

από τα επίπεδα στην οµάδα των φυσιολογικών (p=0.19).   

Η συσχέτιση µεταξύ ενδογενούς G-CSF και απόλυτου αριθµού 

πολυµορφοπυρήνων παραµένει αρνητική όταν συµπεριληφθούν όλες οι περιπτώσεις 

οξείας λευχαιµίας σε ύφεση και γίνεται πιο ισχυρή, αλλά όχι στατιστικώς σηµαντική, 

όταν δεν ληφθούν υπ’όψιν οι τιµές πολυµορφοπυρήνων περιφερικού αίµατος <500 

και >2500/µl (r= - 0.43, p=0.08) (Σχηµα 16). Αρνητική συσχέτιση παρατηρείται 

επίσης και µεταξύ ενδογενών επιπέδων G-SCF και αριθµού λευκοκυττάρων 

περιφερικού αίµατος, ανεξαρτήτως εκδηλώσεως ουδετεροπενίας (r= - 0.44, p=0.23).  

∆εν παρατηρήθηκε συσχέτιση µεταξύ G-CSF και επιπέδων διαλυτών ICAM-1 

στον ορό των ασθενών µε δευτεροπαθή ουδετεροπενία (r= 0.24). 
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Σχήµα 16. Συσχέτιση επιπέδων G-CSF µε τον απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων στην ύφεση της 
οξείας λευχαιµίας ανεξάρτητα από την εκδήλωση ουδετεροπενίας.  
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Η κατανοµή των τιµών των επιπέδων του G-CSF στις 3 οµάδες παιδιών που 

µελετήθηκαν φαίνεται στο παρακάτω σχήµα:  
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.  

Σχήµα 17. Κατανοµή των τιµών των επιπέδων G-CSF στην πρωτοπαθή καλοήθη 
ουδετεροπενία και σε δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες µετά από χηµειοθεραπεία σε σύγκριση 
µε τα φυσιολογικά επίπεδα. Κάθε σηµείο αποτελεί τη µέση τιµή δύο µετρήσεων.  
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5. ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ TNF-α ΚΑΙ IL-1β 

 

Χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία 

 

Τα επίπεδα του TNF-α στον ορό των ασθενών µε χρόνια καλοήθη 

ουδετεροπενία (µέση τιµή 2.36 + 0.36 pg/ml) βρέθηκαν αυξηµένα συγκριτικά τόσο µε 

τα φυσιολογικά (µέση τιµή 0.84 + 0.39) όσο και µε τα επίπεδα στην οµάδα των 

δευτεροπαθών ουδετεροπενιών (µέση τιµή 0.5 + 0.27) (p=0.01, p<0.001 αντίστοιχα). 

Η αύξηση αυτή σε σύγκριση µε τα επίπεδα των φυσιολογικών οφείλεται στα υψηλά 

επίπεδα στην οµάδα της σοβαρής ουδετεροπενίας (p=0.002).   

Το παιδί µε τα υψηλότερα επίπεδα TNF-α στον ορό δεν εµφάνιζε 

εργαστηριακά ή κλινικά σηµεία λοίµωξης τη χρονική στιγµή της λήψης του 

δείγµατος. Σε 9 παιδιά τα επίπεδα ήταν υψηλότερα από τη διάµεση τιµή της οµάδας 

της χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας. Ένα από αυτά θετικοποίησε την CRP µια 

εβδοµάδα µετά τον προσδιορισµό του TNF-α στον ορό. Όλα τα παιδιά πλην τριών 

είχαν υψηλότερα επίπεδα TNF-α από τον µέσο όρο των επιπέδων των φυσιολογικών 

παιδιών  (Σχήµα 18).  

Τα επίπεδα στην οµάδα των φυσιολογικών παιδιών ήταν πολύ χαµηλά . Σε 4 

από τα δέκα παιδιά τα επίπεδα του TNF-α ήταν µη ανιχνεύσιµα ενώ στην οµάδα της 

χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας σε ένα µόνο παιδί τα επίπεδα  ήταν µη 

ανιχνεύσιµα 

Τα επίπεδα του TNF-α σχετίζονται ισχυρώς αρνητικά µε τον απόλυτο αριθµό 

πολυµορφοπυρήνων στο περιφερικό αίµα (r= - 0.58, p= 0.01) και ισχυρώς θετικά µε 

τα επίπεδα του διαλυτού ICAM-1 (r=0.67, p<0.01) και του G-SCF (r=0.65, p=0.01) 

στον ορό (Σχήµα 20). Ο TNF-α σχετίζεται θετικά αλλά όχι στατιστικώς σηµαντικά µε 

τα επίπεδα της Ε-σελεκτίνης στον ορό (r=0.21). 
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Πίνακας 12. Επίπεδα TNF-α και IL-1β στον ορό παιδιών µε χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία 

 

    Χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία   Φυσιολογικά 

   Οµάδα Α Οµάδα Β Σύνολο 

   (n=9)  (n=8)  (n=17)  (n=10) 

 

TNF-α  
(pg/ml) 

µέση τιµή (+SEM) 3.09+0.5  1.65+0.35 2.36+0.36 0.84+0.39 

∆ιάµεση τιµή  2.87  1.54  2.05  0.14 

Εύρος τιµών  0.85-5.08 0.67-2.87 0.67-5.08 0.06-3.48 

   *p=0.002 *p=0.18  *p=0.01 

              **p=0.06 

 

IL-1β 
(pg/ml) 

µέση τιµή (+SEM) 2.39+0.5  1.96+1.01 2.49+0.5  1.15+0.3 

∆ιάµεση τιµή  2.4  1.06  2.14  1.29 

Εύρος τιµών  0.125-3.98 0.5-5.85  0.125-5.85 0.08-3.48  

   *p=0.04 *p=0.23 *p=0.04 

              **p=0.85 

 

*p αναφέρεται στη σύγκριση κάθε οµάδας µε τα επίπεδα των φυσιολογικών παιδιών 
**p αναφέρεται στη σύγκριση µεταξύ των οµάδων Α και Β 
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Σχήµα 18. ∆ιασπορά των τιµών TNF-α στον ορό παιδιών µε χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία και 
δευτεροπαθή ουδετεροπενία µετά από χηµειοθεραπεία σε σύγκριση µε την οµάδα των φυσιολογικών 
παιδιών. Οι οριζόντιες γραµµές ορίζουν τις µέσες τιµές κάθε οµάδας 
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Σχήµα 19. ∆ιασπορά των τιµών IL--1β στον ορό παιδιών µε χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία και 
δευτεροπαθή ουδετεροπενία µετά από χηµειοθεραπεία σε σύγκριση µε την οµάδα των φυσιολογικών 
παιδιών. Οι οριζόντιες γραµµές ορίζουν τις µέσες τιµές κάθε οµάδας 
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y = 79.475x + 424.4
r = 0.67, p <0.01
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Σχήµα 20. Συσχέτιση των επιπέδων TNF-α µε τον αριθµό των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων (α), 
τα επίπεδα του διαλυτού ICAM-1 (β) και του G-CSF (γ) στον ορό των παιδιών µε χρόνια καλοήθη 
ουδετεροπενία 
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Τα επίπεδα της IL-1β στον ορό στο σύνολο των ασθενών µε χρόνια καλοήθη 

ουδετεροπενία (µέση τιµή 2.49+0.5) βρέθηκαν αυξηµένα συγκριτικά µε τα 

φυσιολογικά (µέση τιµή 1.15+0.3) (p=0.04). Η µέση τιµή των επιπέδων στην οµάδα 

της χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας ήταν υψηλότερη συγκριτικά µε την 

αντίστοιχη τιµή στην οµάδα της δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας (µέση τιµή 

1.87+0.56) αλλά η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική (p=0.5). Στην 

οµάδα των παιδιών µε βαριά ουδετεροπενία η µέση τιµή των επιπέδων της IL-1β ήταν 

υψηλότερη σε σύγκριση µε την αντίστοιχη τιµή στην οµάδα των παιδιών µε ήπια 

ουδετεροπενία και µε την οµάδα των φυσιολογικών, αλλά οι διαφορές αυτές δεν ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές (p=0.68, p=0.23 αντίστοιχα) Πίνακας 12. 

Από τα 6 παιδιά µε αυξηµένα επίπεδα IL-1β πάνω από τη διάµεση τιµή της 

οµάδας της χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας (Σχήµα 19). Το παιδί µε τα 

υψηλότερα επίπεδα δεν παρουσίαζε κλινικά ή εργαστηριακά σηµεία λοίµωξης τη 

στιγµή του προσδιορισµού της IL-1β στον ορό. 

Τα επίπεδα της IL-1β σχετίζονται ισχυρώς αρνητικά µε τον απόλυτο αριθµό 

πολυµορφοπυρήνων  (r= -0.62, p=0.04). Σχετίζονται επίσης θετικά µε τα επίπεδα του 

ICAM-1 (r=0.59, p=0.09), της Ε-σελεκτίνης (r=0.67, p=0.04) και του G-CSF (r=0.67, 

p=0.04) στον ορό όπως φαίνεται στο Σχήµα 21. 
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Σχήµα 21 Συσχέτιση των επιπέδων IL-1β µε τον αριθµό των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων (α), τα 
επίπεδα της διαλυτής Ε-σελεκτίνης (β) και του G-CSF (γ) στον ορό των παιδιών µε χρόνια καλοήθη 
ουδετεροπενία  
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∆ευτεροπαθείς ουδετεροπενίες µετά τη χορήγηση χηµειοθεραπείας σε παιδιά µε οξεία 

λευχαιµία σε ύφεση 

 

Η εκδήλωση ουδετεροπενίας στην οµάδα της οξείας λευχαιµίας σε ύφεση δεν 

επηρέασε τις τιµές των επιπέδων των TNF-α και IL-1β στον ορό των ασθενών, όπως 

φαίνεται από την απουσία στατιστικώς σηµαντικής διαφοράς µεταξύ των οµάδων της 

δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας και της οξείας λευχαιµίας σε ύφεση χωρίς εκδήλωση 

ουδετεροπενίας (p=0.18, p=0.78 αντίστοιχα για τον TNF-α και την IL-1β). Οι τιµές 

των TNF-α και IL-1β κυµαίνονταν στα επίπεδα των φυσιολογικών (p=0.53, p=0.24 

για τη σύγκριση του  TNF-α και της IL-1β µε τα φυσιολογικά αντίστοιχα). Σε 5 από 

τα δέκα παιδιά µε οξεία λευχαιµία σε ύφεση οι τιµές ήταν µη ανιχνεύσιµες.  

Τα επίπεδα των δύο κυτταροκινών στην οµάδα της δευτεροπαθούς 

ουδετεροπενίας ήταν ελαττωµένα σε σύγκριση  µε τα αντίστοιχα στην οµάδα της 

χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας και για τον TNF-α στατιστικώς σηµαντικά 

(p<0.001) Πίνακας 13. 

Η φάση θεραπείας στην ύφεση δεν επηρέασε τις τιµές των επιπέδων TNF-α 

στον ορό των ασθενών (p=0.9). Η βαρύτητα της ουδετεροπενίας δεν σχετίζεται µε τις 

τιµές των επίπέδων TNF-α και IL-1β όπως φάνηκε από την απουσία συσχέτισης 

µεταξύ των επιπέδων των εν λόγω κυτταροκινών στον ορό των ασθενών και του 

απόλυτου αριθµού πολυµορφοπυρήνων στο περιφερικό αίµα (r= -0.08 για τον TNF-α, 

r= - 0.47, p=0.4 για την IL-1β).  
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Πίνακας 13. Επίπεδα TNF-α και IL-1β σε δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες µετά τη χορήγηση 
χηµειοθεραπείας σε παιδιά µε οξεία λευχαιµία σε ύφεση 
 
 
            ΟΛ σε ύφεση    Φυσιολογικά 

  (+) ουδετεροπενία (-) ουδετεροπενία Σύνολο 

  (n=7)   (n=3)   (n=10)  (n=10) 

 

TNF-α 
(pg/ml) 

µέση τιµή+SEM 0.5+0.27   0.09+0.07  0.38+0.2  0.84+0.4  

∆ιάµεση τιµή 0.12   0.03   0.07  0.14 

Εύρος τιµών 0.06-1.62  0.018-0.22  0.06-1.62 0.001-3.48 

  *p=0.53   *p=0.09   *p=0.31 

             **p=0.18 

  †p<0.001 

   

 

Il-1β 
(pg/ml) 

µέση τιµή+SEM 1.46+0.48  1.6+ 0.76  1.52+0.39 1.15+0.3 

∆ιάµεση τιµή 1.63   1.32   2.15  1.29 

Εύρος τιµών 0.25-2.31  0.09-2.5   0.09-2.5  0.08-3.48 

  *p=0.24                            *p=0.47   *p=0.54 

             **p=0.78 

  †p=0.32  

 

 
 
 
*p αναφέρεται στη σύγκριση κάθε οµάδας µε την οµάδα των φυσιολογικών παιδιών 
**p αναφέρεται στη σύγκριση της δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας µε την οµάδα της οξείας λευχαιµίας 
(ΟΛ) χωρίς ουδετεροπενία 
†p αναφέρεται στη σύγκριση µεταξύ δευτεροπαθούς και χρόνιας καλοήθους ουδετεροπενίας    
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 VII. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
 Όλα τα παιδιά της µελέτης πληρούσαν τα κριτήρια της χρόνιας καλοήθους 

ουδετεροπενίας της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας. Η ουδετεροπενία αποτελούσε 

το µoναδικό αιµατολογικό εύρηµα, δεν ήταν κυκλική και από τον εργαστηριακό 

έλεγχο που διενεργήθηκε δε βρέθηκε υποκείµενο νόσηµα στο οποίο θα µπορούσε να 

αποδοθεί η µείωση του αριθµού των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων στο 

περιφερικό αίµα. Η µορφολογία των ουδετεροφίλων ήταν φυσιολογική και στις 

περιπτώσεις που χρειάστηκε να γίνει µυελόγραµµα αυτό έδειξε φυσιολογική 

κυτταροβρίθεια ή ελαφρά υπερπλασία. Σε ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρήθηκε 

αναστολή ωρίµανσης των κοκκιοκυττάρων στα τελευταία στάδια διαφοροποίησής 

τους (µεταµυελοκύτταρα, ραβδοπύρηνα), εύρηµα που περιστασιακά συναντάται στη 

χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία των παιδιών. Η ηλικία έναρξης της νόσου ήταν πριν 

από τον 3ο χρόνο ζωής (διάµεση ηλικία 9 µήνες) και δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ή 

απειλητικές για τη ζωή λοιµώξεις για ένα διάστηµα παρακολούθησης µεγαλύτερο από 

2 –3 µήνες. 

Η µέση τιµή της αιµοσφαιρίνης κατά τη διάγνωση στο σύνολο των ασθενών 

ήταν µετρίως ελαττωµένη συγκριτικά µε τη φυσιολογική τιµή για την ηλικίας τους. 

∆ύο ασθενείς εκδήλωσαν ήπια θροµβοπενία µε αριθµό αιµοπεταλίων >100*103 /µl. 

Στο 54% των ασθενών ο αριθµός των πολυµορφοπυρήνων στη διάγνωση ήταν πολύ 

χαµηλός (<400 κύτταρα/µl), ενώ παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση του αριθµού των 

µονοπυρήνων στις περιπτώσεις σοβαρής ουδετεροπενίας. Οι υπόλοιπες 

αιµατολογικές παράµετροι κυµαίνονταν στα φυσιολογικά πλαίσια. Ο υπόλοιπος 

εργαστηριακός έλεγχος απέβη αρνητικός. Παρατηρήθηκε στροφή προς τα αριστερά 

της κοκκιώδους σειράς, όπως υποδεικνύει το αυξηµένο ποσοστό του διαµερίσµατος 

των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων του µυελού των οστών, τόσο στο σύνολο των 

περιστατικών όσο και στην οµάδα της σοβαρής ουδετεροπενίας συγκριτικά µε τις 

µέτριες-ήπιες περιπτώσεις. Η κυτταροβρίθεια του µυελού των οστών και το σύνολο 

της κοκκιώδους σειράς βρέθηκαν εντός φυσιολογικών ορίων. Ανάλογα ευρήµατα 

έχουν δηµοσιευτεί και αφορούν τη χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία του ενήλικα (249, 
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304).  

Τα ερωτήµατα που έγινε προσπάθεια να απαντηθούν µε αυτή τη µελέτη 

αφορούν µερικά αδιευκρίνιστα σηµεία για την καλοήθη ουδετεροπενία της βρεφικής 

και παιδικής ηλικίας: 

Ποια είναι τα αίτια που πυροδοτούν τον ανοσολογικό µηχανισµό στην 

καλοήθη ουδετεροπενία των παιδιών 

Ποιός είναι ο ρυθµιστικός ρόλος του G-CSF, πώς σχετίζεται ο G-CSF µε τον 

αριθµό των ουδετεροφίλων στο περιφερικό αίµα, πώς ρυθµίζεται η παραγωγή του  

Πώς συµµετέχει ο µυελός των οστών  στο επίπεδο των προγονικών κυττάρων 

της κοκκιώδους σειράς εκτιµώντας την επαναπολλαπλασιαστική τους ικανότητα σε 

συνδυασµό µε την ποσοτική µέτρησή τους. Πως συνδέεται ο µυελός των οστών µε 

την περιφέρεια, πώς µεταδίδονται τα ερεθίσµατα της ουδετεροπενίας στο µυελό των 

οστών 

Πώς εξηγείται η µεγάλη ετερογένεια της νόσου όσον αφορά τις κλινικές 

εκδηλώσεις, την ανταπόκριση στη θεραπεία και την επίτευξη αυτόµατης ύφεσης. 

Η διερεύνηση της απάντησης του µυελού των οστών στην κυτταροπενία του 

περιφερικού αίµατος έγινε όχι µόνο µε ποσοτική αξιολόγηση των προγονικών 

κυττάρων της κοκκιώδους σειράς αλλά και µε ποιοτική εκτίµηση της 

επαναπολλαπλασιαστικής (αυτοανανεωτικής) τους ικανότητας που συνδέεται άµεσα 

µε την ικανότητα του µυελού να παράγει ώριµα ουδετερόφιλα.  

 Προηγούµενες in vitro µελέτες του µυελού των οστών µε καλλιέργειες 

µονοπύρηνων κυττάρων έχουν δείξει ότι ο αριθµός των αποικιών προγονικών 

αιµοποιητικών κυττάρων της κοκκιώδους σειράς σε αυτές τις ουδετεροπενίες είναι 

φυσιολογικός ή αυξηµένος (192). Επίσης συχνά είναι αυξηµένος ο αριθµός των 

προδρόµων µορφών των ώριµων ουδετεροφίλων στο µυελό των οστών σαν 

αντιστάθµισµα στην περιφερική ουδετεροπενία.  

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε έχει προταθεί στη βιβλιογραφία από τους 

Gordon και συν. σαν ένα in vitro πρότυπο ελέγχου της ικανότητας πολλαπλασιασµού 

του διαµερίσµατος των CFU-GM (300, 305, 306, 307, 308). Ο “ενδιάµεσος” 

πληθυσµός µεταξύ αρχέγονων και ώριµων αιµοποιητικών κυττάρων που αποτελούν 

τα CFU-GM διατηρεί περιορισµένη ικανότητα αυτοανανέωσης, η οποία υπόκειται σε 

έλεγχο από εξωγενείς παράγοντες και µεταβάλλεται ανάλογα µε αυτούς. Αυτή η 
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ικανότητα αυτοανανέωσης των κυττάρων που δεν είναι τα πλέον αρχέγονα θεωρείται 

απαραίτητη για να παραχθούν οι  πληθυσµοί των κοκκιοκυττάρων (ώριµων 

κυττάρων) που καταµετρώνται στο περιφερικό αίµα  (309) και να διατηρηθεί 

σταθερός ο αριθµός των κυττάρων του αίµατος καθόλη τη διάρκεια της ζωής (305). 

Επίσης, θεωρείται ρυθµιστικός µηχανισµός που προφυλάσσει τα πλέον αρχέγονα 

κύτταρα (stem cells) από την υπέρµετρη ενεργοποίηση (305, 309). 

Στη µελέτη αυτή η επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα των προγονικών 

κυττάρων στη χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία βρέθηκε αυξηµένη, αλλά όχι σε 

στατιστικά σηµαντικά επίπεδα, όταν εξετάστηκε το σύνολο των περιστατικών. Στην 

περίπτωση των σοβαρών ουδετεροπενιών (ΑΑΠ<500) η ικανότητα αυτή βρέθηκε 

σηµαντικά αυξηµένη συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου και µε τις περιπτώσεις ήπιας-

µέτριας ουδετεροπενίας. Η αύξηση αυτή µπορεί να συσχετιστεί µε τα αυξηµένα 

επίπεδα G-CSF που παρατηρήθηκαν στις περιπτώσεις σοβαρής ουδετεροπενίας. Στο 

σύνολο των περιστατικών που µελετήθηκαν, όπου περιλαµβάνονται και οι 

περιπτώσεις ήπιας ουδετεροπενίας, η επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα   των 

προγονικών κυττάρων βρέθηκε ανεξάρτητη του αριθµού των κυκλοφορούντων 

ουδετεροφίλων του περιφερικού αίµατος και των επιπέδων του G-SCF στον ορό, 

εύρηµα που δείχνει διαφορετική συµπεριφορά (απαντητική ικανότητα)  του µυελού 

στις περιπτώσεις σοβαρής ουδετεροπενίας που αποτελούν και την πλειοψηφία των 

περιστατικών καλοήθους ουδετεροπενίας και που µπορεί να σχετίζεται επίσης και µε 

την ευρεία διακύµανση των επιπέδων του G-CSF στον ορό που µοιάζει να εκκρίνεται 

ιδιοσυστασιακά και όχι να υπόκειται σε σαφείς ρυθµιστικούς µηχανισµούς (αυτόνοµη 

ρύθµιση της αιµοποίησης στην καλοήθη ουδετεροπενία). Επίσης, τοπικοί (χυµικοί) 

παράγοντες στο περιβάλλον του µυελού που εκκρίνονται από τα βοηθητικά κύτταρα 

και τα κύτταρα του µυελικού στρώµατος (7) ακόµα και ο G-CSF που παράγεται 

τοπικά από τα κύτταρα του µυελικού στρώµατος και όχι όπως προσδιορίζεται από τα 

επίπεδά του στην κυκλοφορία (310) µπορεί να συµβάλλουν ρυθµιστικά στην αύξηση 

της επαναπολλαπλασιαστικής ικανότητας των προγονικών κυττάρων. Ιστικοί και όχι 

αγγειακοί υποδοχείς ενδέχεται να δέχονται το ερέθισµα για αντισταθµιστική στην 

ουδετεροπενία της περιφέρειας αύξηση της παραγωγής ουδετεροφίλων από το µυελό 

των οστών, δεδοµένο που θα µπορούσε να εξηγήσει την απουσία σηµαντικής 
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συσχέτισης της επαναπολλαπλασιαστικής ικανότητας του µυελού µε τον απόλυτο 

αριθµό πολυµορφοπυρήνων. 

Η αντισταθµιστική αύξηση της ικανότητας του µυελού να παράγει ώριµα 

ουδετερόφιλα στις περιπτώσεις σοβαρής ουδετεροπενίας πιθανώς εξηγεί και την 

ελαττωµένη συχνότητα σοβαρών λοιµώξεων για το βαθµό της ουδετεροπενίας που 

παρατηρείται στις περιπτώσεις αυτές. Τα ουδετερόφιλα που παράγονται 

αντισταθµιστικά, όπως δείχνει η φυσιολογική ή και αυξηµένη 

επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα του µυελού, δεν κυκλοφορούν,  αλλά πιθανότατα 

χρησιµοποιούνται στους ιστούς, λόγω λανθάνουσας, υποκλινικής φλεγµονής των 

ιστών, όπως δείχνουν και οι αυξηµένοι δείκτες ενεργοποίησης του αγγειακού 

ενδοθηλίου (TNF-α,,IL-1β, ICAM-1, Ε-σελεκτίνη) στις περιπτώσεις σοβαρής 

ουδετεροπενίας.  

Η επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα των προγονικών κυττάρων του µυελού  

σύµφωνα µε τους Marley και συν (305) µειώνεται συνεχώς µε την ηλικία και αυτή η 

µείωση ξεκινά από τη γέννηση και αφορά υγιή πληθυσµό όλων των ηλικιών. Με 

βάση το εύρηµα αυτό και µε την κλινική παρατήρηση ότι η µικρή ηλικία στη 

διάγνωση σχετίζεται µε µεγαλύτερη πιθανότητα αυτόµατης ύφεσης µελετήθηκαν οι 

πιθανές µεταβολές της επαναπολλαπλασιαστικής ικανότητας των προγονικών 

κυττάρων του µυελού σε παιδιά µε καλοήθη ουδετεροπενία µε την ηλικία διάγνωσης. 

∆ε βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των δύο παραπάνω παραγόντων, εύρηµα  που 

µπορεί να ερµηνευτεί ως µη συµµετοχή της ηλικίας του παιδιού στη διάγνωση της 

ουδετεροπενίας στην απάντηση του µυελού στην ουδετεροπενία (αντισταθµιστική 

στην ουδετεροπενία ικανότητα του µυελού να παράγει ώριµα ουδετερόφιλα). 

Στις δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες µετά από χηµειοθεραπεία σε παιδιά µε 

οξεία λευχαιµία σε ύφεση, που χρησιµοποιήθηκαν ως θετική οµάδα ελέγχου, η 

επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα του µυελού δεν αυξάνεται, αλλά σχετίζεται 

ισχυρώς αρνητικά µε τον απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων. Αξίζει εδώ να 

σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε µελέτη των ∆ηµητρίου και συν (303) στην ύφεση της 

οξείας λευχαιµίας ο αριθµός των CFU-GM, ο οποίος στη διάγνωση είναι πολύ 

χαµηλός, έχει επανέλθει στα επίπεδα των φυσιολογικών. Η χηµειοθεραπεία 

καταστέλλει την παραγωγή ώριµων ουδετεροφίλων µε δοσοεξαρτώµενο τρόπο (96), 

αλλά τα προγονικά κύτταρα είναι ικανά σε αριθµό και δεν επηρεάζεται η 
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επαναπολλαπλασιαστική τους ικανότητα. Η διαφοροποίηση των καλόηθων 

ουδετεροπενιών από τις δευτεροπαθείς συνίσταται στην παρατηρούµενη 

αντισταθµιστική αύξηση της ικανότητας του µυελού να παράγει ώριµα ουδετερόφιλα 

στις περιπτώσεις σοβαρής καλοήθους ουδετεροπενίας καθώς και στην πιθανή 

συµµετοχή παραγόντων άλλων από τον αριθµό των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων 

(ιστικών παραγόντων, τοπικών χυµικών παραγόντων) στην παρατηρούµενη  αυτή 

αύξηση.   

Τον καθοριστικό ρόλο του G-CSF στη ρύθµιση της κοκκιοποίησης τόσο σε 

φυσιολογικές καταστάσεις όσο και σε καταστάσεις stress  κατέδειξαν σε παλιότερες 

µελέτες οι Hammond και συν µε το µοντέλο του σκύλου που εκδήλωσε σοβαρή 

ουδετεροπενία µετά από χορήγηση ανθρώπινου G-CSF λόγω δηµιουργίας αντι-G-

CSF αντισωµάτων (311) καθώς και οι Lieschke και συν (312) σε µελέτη που 

χρησιµοποίησαν ποντίκια ανίκανα να παράγουν G-CSF λόγω µετάλλαξης του 

υπεύθυνου γονιδίου, τα οποία ανέπτυξαν χρόνια ουδετεροπενία, είχαν µειωµένο 

αριθµό πρόδροµων κυττάρων της κοκκιοκυτταρικής σειράς στο µυελό και µειωµένη 

ικανότητα απάντησης στη λοίµωξη. 

Η ρύθµιση της παραγωγής G-CSF in vivo και ιδιαίτερα ο ρόλος του G-CSF 

στη διατήρηση της φυσιολογικής αιµοποίησης δεν είναι πλήρως διευκρινισµένος. Τα 

επίπεδα του G-CSF στον ορό φυσιολογικών ατόµων και σε ασθενείς µε διάφορες 

παθήσεις στις οποίες διαταράσσεται η κοκκιοποίηση έχουν προσδιοριστεί µε 

βιολογικές  και ανοσολογικές µεθόδους (25). Τα επίπεδα του G-CSF  σε υγιείς 

ενήλικες και παιδιά έχουν αναφερθεί πολύ χαµηλά, συνήθως στα κατώτερα ή και 

κάτω από αυτά µετρήσιµα επίπεδα µε τις ανοσοενζυµατικές µεθόδους (45, 46, 313, 

314, 315, 316, 317). Tα επίπεδα του G-CSF αναφέρονται αυξηµένα στη γέννηση και 

στην πρώτη νεογνική περίοδο σε σχέση µε τα µετέπειτα στάδια της βρεφικής, της 

παιδικής ηλικίας και την ενήλικο ζωή, εξαιτίας παραγωγής G-CSF από τον εµβρυικό 

πλακούντα ή διαπλακουντικής µεταφοράς από τη µητρική κυκλοφορία. Ελαττώνονται 

την 7η ηµέρα της ζωής και τείνουν να σταθεροποιηθούν στα επίπεδα των ενηλίκων 

µετά την 4η εβδοµάδα της ζωής (316, 318).  Αλλά, η µειωµένη παραγωγή G-CSF 

µετά από ενεργοποίηση από τα µονοκύτταρα πρόωρων νεογνών σε in vitro µελέτες 

(46, 319), τα χαµηλά επίπεδα του παράγοντα στον ορό προώρων νεογνών (320) και η 

ελαττωµένη έκφραση υποδοχέων σε νεογνά σε σχέση µε την αντίστοιχη έκφραση σε 

131 



ενήλικες και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια λοίµωξης (321) µπορεί εν µέρει να εξηγούν 

την µειωµένη απάντηση των νεογνών και ιδιαίτερα των προώρων στη λοίµωξη (46).  

∆εν παρατηρούνται στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στις τιµές των επιπέδων  

του G-CSF στις µετέπειτα ηλικίες αν και το εύρος των τιµών µπορεί να είναι πολύ 

µεγάλο για ένα δεδοµένο πληθυσµό υγιών ατόµων (322).  

 Η µόνη µελέτη στην οποία βρέθηκε ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ των 

επιπέδων G-CSF στον ορό και του αριθµού των λευκοκυττάρων και των 

ουδετεροφίλων του περιφερικού αίµατος ήταν αυτή των Ishiguro και συν (316). Ο 

πληθυσµός που µελέτησαν αποτελούνταν από 168 υγιή  παιδιά ηλικίας 0-15 χρόνων 

και η µέθοδος για τον προσδιορισµό των επιπέδων G-CSF ήταν διαφορετική από 

αυτή που χρησιµοποιήθηκε στις περισσότερες από τις άλλες µελέτες. Τέτοια 

συσχέτιση δεν βρέθηκε σε καµία άλλη σχετική µελέτη που να αφορά υγιή πληθυσµό, 

οποιασδήποτε ηλικίας (45, 322, 323).  

 Αυξηµένα επίπεδα G-CSF στον ορό έχουν αναφερθεί στη σοβαρή συγγενή 

ουδετεροπενία (206), στην απλαστική αναιµία (313) και σε ενήλικες και παιδιά µε 

ουδετεροπενία µετά από αυτόλογη ή αλλογενή µεταµόσχευση µυελού των οστών 

(313, 314)  ή αυτόλογη µεταµόσχευση αιµοποιητικών κυττάρων (324). Σε ασθενείς 

που λαµβάνουν χηµειοθεραπεία δεν διαταράσσεται η ικανότητα παραγωγής G-CSF 

(313, 325). Αυξηµένα επίπεδα G-CSF έχουν βρεθεί και σε ασθενείς µε ουδετεροπενία 

µετά από χηµειοθεραπεία, όπου η αύξηση των επιπέδων G-CSF στον ορό συµπίπτει 

µε την πτώση του αριθµού των ουδετερόφιλων  στο περιφερικό αίµα (313).  

Η συνύπαρξη µε λοίµωξη αυξάνει τα επίπεδα G-CSF σε περιπτώσεις 

ουδετεροπενίας λόγω χηµειοθεραπείας, αυτοάνοσης ουδετεροπενίας, αλλά και σε µη 

ουδετεροπενικές καταστάσεις, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά και νεογνά (45, 

130, 313, 318, 320, 323, 326 - 330). Η εκδήλωση λοίµωξης και επί απουσίας 

αιµατολογικής διαταραχής, επάγει την παραγωγή G-CSF µέσω κυτταροκινών όπως 

IL-1β TNF-α (331, 332) ή δια της επαγωγικής δράσης προϊόντων των βακτηρίων 

(206, 326). 

 H σχέση µεταξύ ενδογενούς παραγωγής G-CSF και αριθµού 

κυκλοφορούντων λευκοκυττάρων, συµπεριλαµβανοµένων και των ουδετεροφίλων, 

δεν είναι ξεκάθαρη τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες όσο και σε παθολογικές 

καταστάσεις. Στις περιπτώσεις απλαστικής αναιµίας, κυκλικής ουδετεροπενίας, τις 
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πρώτες µέρες µετά  από µεταµόσχευση µυελού των οστών, σύµφωνα µε τους Cairo 

και συν (314) (µελέτη σε παιδιά και ενήλικες), και στην ουδετεροπενία µετά από 

χηµειοθεραπεία λόγω κακοήθειας και σε αθροιστική δράση µε συνυπάρχουσα 

λοίµωξη υπάρχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση της ενδογενούς παραγωγής G-CSF µε 

τον αριθµό των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων (313). Αντίθετα τέτοια συσχέτιση 

δεν έχει αναφερθεί στις αυτοάνοσες ουδετεροπενίες των παιδιών στις οποίες τα 

επίπεδα G-CSF δεν έχουν βρεθεί αυξηµένα, παρά µόνο όταν συνυπάρχει λοίµωξη 

(315, 333). 

Η αύξηση των επιπέδων G-CSF όταν τα ουδετερόφιλα είναι χαµηλά στις 

περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω στοιχειοθετούν το ρυθµιστικό ρόλο του στη 

διατήρηση της οµοιόστασης της κοκκιοποίησης. Η σύγχρονη αύξηση του αριθµού 

των ουδετερόφιλων µε τα επίπεδα του G-CSF στον ορό στις λοιµώξεις υποδεικνύει το 

ρόλο του G-CSF στις επείγουσες καταστάσεις που απαιτείται ενίσχυση της 

παραγωγής ουδετεροφίλων. Είναι πιθανό ο ρόλος του G-CSF στη διατήρηση της 

οµοιόστασης της κοκκιοποίησης in vivo να µην είναι ρυθµιστικός, αλλά συνεργικός 

µε άλλες κυτταροκίνες (GM-CSF, IL-6, SCF) που εκκρίνονται τοπικά στο 

περιβάλλον του µυελού και δε µπορούν να προσδιοριστούν µε τις υπάρχουσες  

µεθόδους λόγω των χαµηλών συγκεντρώσεών τους. Ο ρόλος του G-CSF γίνεται 

καθοριστικός στις καταστάσεις που χρειάζεται επείγουσα παραγωγή ουδετεροφίλων, 

όπως για την αντιµετώπιση λοιµώξεων όπου παρατηρείται και µεγάλη αύξηση των 

επιπέδων του στον ορό. 

 Στην παρούσα µελέτη παρατηρήθηκε µεγάλη διακύµανση των επιπέδων του 

G-CSF στον ορό των ασθενών µε καλοήθη ουδετεροπενία στη διάγνωση. Το 50% 

των παιδιών που µελετήθηκαν είχαν πολύ χαµηλά επίπεδα όπως και η πλειονότητα 

των φυσιολογικών παιδιών. Στο 65% των ασθενών τα επίπεδα του G-CSF 

κυµαίνονταν στα φυσιολογικά πλαίσια ενώ στο 30% η συγκέντρωση του G-CSF στον  

ορό ήταν µετρίως αυξηµένη συγκριτικά µε τις φυσιολογικές τιµές, εύρηµα 

ανεξάρτητο από την εκδήλωση εµφανών κλινικώς λοιµώξεων µια και κανένα από τα 

παιδιά της µελέτης δεν ήταν σε οξεία φάση λοίµωξης. ∆εν παρατηρήθηκε 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων τιµών των συγκεντρώσεων του 

G-CSF στον ορό των παιδιών µε χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία και των 

φυσιολογικών. Στην οµάδα των παιδιών µε βαριά ουδετεροπενία η συγκέντρωση G-
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CSF στον ορό βρέθηκε αυξηµένη συγκρινόµενη µε τη συγκέντρωση στον ορό των 

φυσιολογικών παιδιών. Στο σύνολο, όµως, των περιστατικών δε βρέθηκε ισχυρή 

συσχέτιση των επιπέδων του παράγοντα µε τον αριθµό των λευκοκυττάρων  ή µε τον 

αριθµό των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων στο περιφερικό αίµα. ∆ε βρέθηκε 

συσχέτιση µε τον αριθµό ή την επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα των προγονικών 

κυττάρων στο µυελό. Η τοπική παραγωγή G-CSF στο περιβάλλον του µυελού 

πιθανώς δεν αντανακλάται στον προσδιορισµό των επιπέδων του στο περιφερικό 

αίµα. Η απουσία συσχέτισης µε τον αριθµό των ουδετεροφίλων αποτελεί ένδειξη  

ιδιοσυστασιακής παραγωγής του G-CSF στις περιπτώσεις καλοήθους 

ουδετεροπενίας, και η µεγάλη διακύµανση των τιµών µπορεί να σχετίζεται µε την 

ετερογένεια της νόσου όσον αφορά τις κλινικές εκδηλώσεις και την απάντηση στη 

θεραπεία.  

Είναι πιθανό η συγκέντρωση του G-CSF να ρυθµίζεται µέσω κατανάλωσής 

του από τα πρόδροµα κύτταρα της κοκκιώδους σειράς ή από τα ώριµα ουδετερόφιλα 

µέσω του υποδοχέα του (334).  Με βάση το εύρηµα υψηλών επιπέδων G-CSF στον 

ορό των ασθενών µε σοβαρή συγγενή ουδετεροπενία θα µπορούσε να υποτεθεί ότι  τα 

πρόδροµα κύτταρα της κοκκιώδους σειράς µετά το προµυελοκύτταρο καταναλώνουν 

τον G-CSF. Η ισχυρή αρνητική συσχέτιση  των επιπέδων G-CSF µε τον αριθµό των 

ραβδοπυρήνων και των ώριµων πολυµορφοπυρήνων του µυελού και µε το ποσοστό 

των ωριµαζόντων κυττάρων που παρατηρήθηκε σε αυτή τη µελέτη ενισχύουν αυτό το 

µηχανισµό ρύθµισης της παραγωγής G-CSF. Αναφέρεται επίσης ότι σε 2 από τα 3 

περιστατικά στα οποία παρατηρήθηκε αναστολή ωρίµανσης στα τελευταία στάδια 

διαφοροποίησης των κοκκιοκυττάρων στο µυελό των οστών τα επίπεδα του G-CSF 

βρέθηκαν αυξηµένα σε σχέση µε τη διάµεση τιµή  των επιπέδων σε ολόκληρη την 

οµάδα.  

Είναι πιθανό παραπάνω από ένας µηχανισµοί  να συµβάλλουν στη ρύθµιση 

της παραγωγής G-CSF. Η αναφερόµενη στη βιβλιογραφία αύξηση των επιπέδων G-

CSF στις περιπτώσεις καλοήθους ουδετεροπενίας που συνδυάζονται µε λοίµωξη 

(333) πιθανώς να υποδεικνύει ένα πρωταρχικό ρόλο για τον G-CSF στις “επείγουσες” 

καταστάσεις όπως η λοίµωξη όπου χρειάζεται αυξηµένη παραγωγή ουδετεροφίλων 

για την ενίσχυση της άµυνας έναντι του λοιµογόνου παράγοντα. Αυτό εξηγεί και την 

αύξηση του αριθµού των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων κατά τη διάρκεια 
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σοβαρών βακτηριδιακών λοιµώξεων σε βρέφη µε καλοήθη ουδετεροπενία. Η  

σύγχρονη αύξηση των επιπέδων του G-CSF µε τα µονοκύτταρα του περιφερικού 

αίµατος καθώς και η συσχέτισή του µε τα επίπεδα του ICAM-1 του TNF-α και της  

IL-1β ενισχύουν το ρόλο του G-CSF στη λοίµωξη και υποδεικνύουν τη συµµετοχή 

του G-CSF στην ενεργοποίηση του αγγειακού ενδοθηλίου και τη  µετανάστευση των 

ουδετεροφίλων προς τους ιστούς, όπου πιθανώς να υπάρχει εστία λοίµωξης η οποία 

επάγει την IL-1β και τον TNF-α  που µε τη σειρά τους διεγείρουν την παραγωγή G-

CSF (335, 336).  

Ο µηχανισµός ρύθµισης της παραγωγής G-CSF στην καλοήθη ουδετεροπενία 

των παιδιών έχει αναλογίες µε το µηχανισµό ρύθµισης της παραγωγής 

θροµβοποιητίνης στην ιδιοπαθή θροµβοπενική πορφύρα. Και  στις δυο νόσους, που 

είναι αυτοάνοσης αιτιολογίας, δεν φαίνεται να λειτουργεί αρνητικός µηχανισµός 

αναπλήρωσης (negative feedback) που να ρυθµίζει την παραγωγή του αυξητικού 

παράγοντα όταν µειώνονται τα ώριµα κύτταρα στο περιφερικό αίµα (337), αλλά είναι 

πιθανότερος ο µηχανισµός αποµάκρυνσης από τα ώριµα κύτταρα του αυξητικού 

παράγοντα από την κυκλοφορία µέσω του υποδοχέα του.  

Τα επίπεδα του G-CSF στην ύφεση της οξείας λευχαιµίας ανεξάρτητα από την 

εκδήλωση ουδετεροπενίας βρέθηκαν χαµηλά και δε διέφεραν στατιστικά από τα 

επίπεδα των φυσιολογικών, ενώ η φάση θεραπείας στην ύφεση δεν επηρέασε τη 

συγκέντρωση του παράγοντα στον ορό των ασθενών. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία και συνηγορεί υπέρ της ικανότητας παραγωγής G-CSF 

σε λευχαιµικούς ασθενείς παρά τη χορήγηση χηµειοθεραπείας (325).  

Η συσχέτιση µεταξύ ενδογενούς G-CSF και απόλυτου αριθµού 

πολυµορφοπυρήνων  στην ύφεση της οξείας λευχαιµίας ανεξαρτήτως ουδετεροπενίας 

είναι αρνητική και ισχυροποιείται όταν δεν ληφθούν υπόψιν οι πολύ χαµηλές τιµές 

(<500) και οι υψηλές (>2500) τιµές πολυµορφοπυρήνων στο περιφερικό αίµα. Αυτό 

θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως ένδειξη του ρυθµιστικού ρόλου του G-CSF στη 

διατήρηση της βασικής κοκκιοποίησης αλλά όχι ως αντιστάθµισµα στην πτώση του 

αριθµού των ουδετεροφίλων όταν αυτό αποτελεί το µοναδικό ερέθισµα . 

Η µέση τιµή της συγκέντρωσης G-CSF στον ορό στην οµάδα της 

δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας δε διέφερε στατιστικώς σηµαντικά από την 

αντίστοιχη τιµή στον ορό των παιδιών µε καλοήθη ουδετεροπενία. Η διαφοροποίηση 
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όσον αφορά τα επίπεδα του G-CSF στην οµάδα της καλοήθους ουδετεροπενίας 

συνίσταται στη µεγάλη διακύµανση των συγκεντρώσεων του παράγοντα στον ορό, 

κάτι που δεν παρατηρείται στις δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες.  

Υψηλές τιµές G-CSF έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία στον ορό ασθενών 

µε ουδετεροπενία µετά από χηµειοθεραπεία και συνυπάρχουσα λοίµωξη (313, 325, 

326, 327). Στην παρούσα µελέτη τα υψηλότερα επίπεδα G-CSF παρατηρήθηκαν σε 

ένα παιδί το οποίο 20 µέρες πριν από τη µέτρηση ελάµβανε αντιµικροβιακή θεραπεία 

λόγω µικροβιαιµίας από Klebsiella pneumoniae αλλά τη στιγµή της µελέτης δεν είχε 

κλινικά σηµεία λοίµωξης και παρουσίαζε µέτρια αύξηση της ταχύτητας καθίζησης 

των ερυθρών. Κανένα από τα υπόλοιπα παιδιά µε δευτεροπαθή ουδετεροπενία της 

µελέτης αυτής δεν είχε κλινικά ή εργαστηριακά σηµεία λοίµωξης κατά τη µέτρηση 

των επιπέδων του G-CSF για αυτό και τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής δεν 

µπορούν να συγκριθούν µε τα αποτελέσµατα παρόµοιων µελετών στη βιβλιογραφία.  

Σαφής συσχέτιση µεταξύ του G-CSF και του απόλυτου αριθµού 

πολυµορφοπυρήνων δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Οι Watari και συν (313) 

αναφέρουν αύξηση των επιπέδων του G-CSF σε δύο περιπτώσεις ουδετεροπενίας 

µετά από χηµειοθεραπεία για οξεία µυελογενή λευχαιµία και µετά από µεταµόσχευση 

µυελού των οστών που προηγήθηκε της ανάκαµψης των ουδετεροφίλων. Στην 

παρούσα εργασία δε βρέθηκε ισχυρή αρνητική συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων G-

CSF και του αριθµού των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων. Με βάση αυτό το 

εύρηµα και µελέτη που αναφέρεται στη συνεργική δράση του βαθµού της 

ουδετεροπενίας και της σοβαρότητας της λοίµωξης στην ενδογενή παραγωγή G-CSF 

σε παιδιά µε δευτεροπαθή ουδετεροπενία µετά από χηµειοθεραπεία (327) φαίνεται ότι 

στις δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες η λοίµωξη αποτελεί πιο ισχυρό ερέθισµα από την 

πτώση του αριθµού των ουδετεροφίλων για την παραγωγή G-CSF.  

Οι µηχανισµοί που ρυθµίζουν το ρόλο του G-CSF στη λοίµωξη σε καλοήθεις 

και δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες φαίνεται να είναι διαφορετικοί. Μια ένδειξη για 

αυτό αποτελεί η απουσία συσχέτισης µεταξύ των επιπέδων του G-CSF µε τη 

συγκέντρωση διαλυτού ICAM-1 στον ορό των ασθενών µε δευτεροπαθή 

ουδετεροπενία  σε αντίθεση µε την ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ των δύο 

παραµέτρων στην καλοήθη ουδετεροπενία. Το εύρηµα αυτό υποδεικνύει τη 

συµµετοχή του G-CSF στην ενεργοποίηση του ενδοθηλίου των αγγείων. Ο G-CSF 
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συµβάλλει στην άµυνα έναντι των λοιµογόνων παραγόντων και ενδεχοµένως επάγει 

τη διαδικασία της φλεγµονής (60). Είναι δε ενδιαφέρον ότι τα ουδετερόφιλα που 

παράγονται υπό την επίδραση του G-CSF έχουν παρόµοια µορφολογικά 

χαρακτηριστικά µε τα κύτταρα που παράγονται όταν υπάρχει φυσική λοίµωξη, 

δηλαδή τοξική κοκκίωση, έκφραση του CD64, υψηλή συγγένεια σύνδεσης µε την 

ανοσοσφαιρίνη G  και το CD14 (60).  

Για να µελετηθεί περαιτέρω η συµβολή του G-CSF στη διαδικασία της 

φλεγµονής και ο ρυθµιστικός του ρόλος στην καλοήθη ουδετεροπενία και µια και 

υπάρχουν ενδείξεις αύξησης της παραγωγής των ουδετεροφίλων στις βαριές 

καλοήθεις ουδετεροπενίες που πιθανότατα χρησιµοποιούνται στους ιστούς 

εξετάστηκε η συσχέτιση των επιπέδων του G-CSF µε την ενεργοποίηση του 

αγγειακού ενδοθηλίου όπως αυτή αντανακλάται στις συγκεντρώσεις των διαλυτών 

ICAM-1 και Ε-σελεκτίνης στον ορό και των κυτταροκινών που επάγουν την έκφραση 

των παραπάνω µορίων στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων. 

  Τα µόρια προσκόλλησης ICAM-1 και Ε-σελεκτίνη  έχουν κύριο ρόλο σε 

ανοσολογικές και φλεγµονώδους τύπου αντιδράσεις και συµµετέχουν στη µετακίνηση 

των ουδετεροφίλων στις θέσεις φλεγµονής (134, 338, 339, 340-342). Εξαιτίας της 

ανοσολογικής φύσης της καλοήθους ουδετεροπενίας και των ενδείξεων συµµετοχής 

του ενεργοποιηµένου ενδοθηλίου στην παθογένειά της µελετήθηκε η συγκέντρωση 

στον ορό των ασθενών των διαλυτών µορφών των µορίων προσκόλλησης ICAM-1 

και Ε-σελεκτίνης που προέρχονται από πρωτεολυτική διάσπαση των µορίων της 

επιφάνειας των ενδοθηλιακών κυττάρων και των κυτταροκινών που επάγουν την 

έκφρασή τους στην επιφάνεια των τελευταίων, TNF-α και IL-1β.  

∆εν υπάρχει άλλη µελέτη στη βιβλιογραφία που να προσδιορίζει τα επίπεδα 

των µορίων αυτών στην καλοήθη ουδετεροπενία των παιδιών και να τα συσχετίζει µε 

την παθογένειά της. Αναφέρονται αυξηµένα επίπεδα Ε-σελεκτίνης, ICAM-1 και 

VCAM-1  στον ορό ασθενών µε χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία του ενήλικα που 

συσχετίζονται µε το βαθµό της ουδετεροπενίας. Σύµφωνα µε τους ερευνητές (190) 

στο ενεργοποιηµένο ενδοθήλιο των αγγείων των ασθενών τα κυκλοφορούντα 

ουδετερόφιλα προσκολλώνται αλληλεπιδρώντας µε δοµές της επιφάνειας των 

ενδοθηλιακών κυττάρων και υπό την επίδραση χηµειοτακτικών παραγόντων 

µεταναστεύουν στους ιστούς, στις θέσεις της φλεγµονής.   
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Τα επίπεδα της Ε-σελεκτίνης και του ICAM-1 στον ορό των παιδιών µε 

καλοήθη ουδετεροπενία  παρουσίασαν ευρεία διακύµανση τιµών. Η µέση τιµή της 

συγκέντρωσης της Ε-σελεκτίνης στο σύνολο των περιστατικών δε διέφερε από την 

αντίστοιχη των φυσιολογικών παιδιών, όπως και η µέση τιµή των επιπέδων του 

ICAM-1, η οποία ήταν αυξηµένη, αλλά όχι σε στατιστικώς σηµαντικά επίπεδα. Η 

µέση τιµή των επιπέδων των δυο διαλυτών µορίων στην οµάδα της βαριάς 

ουδετεροπενίας παρουσίασε µεγάλη αύξηση σε σύγκριση τόσο µε τα φυσιολογικά 

επίπεδα όσο και µε τα επίπεδα στην οµάδα της ήπιας ουδετεροπενίας, ιδιαίτερα για το 

διαλυτό ICAM-1. Τα επίπεδα του ICAM-1 και της Ε-σελεκτίνης στον ορό των 

παιδιών µε καλοήθη ουδετεροπενία σχετίζονταν θετικά µεταξύ τους και ισχυρώς 

αρνητικά µε τον απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων, δηλαδή µε το βαθµό της 

ουδετεροπενίας.  

Αντίστοιχα ευρήµατα δεν παρατηρήθηκαν στις δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες. 

Η εκδήλωση ουδετεροπενίας λόγω χηµειοθεραπείας σε παιδιά µε οξεία λευχαιµία σε 

ύφεση δεν επηρέασε τις τιµές των επιπέδων των διαλυτών ICAM-1 και Ε-σελεκτίνης 

στον ορό, τα οποία βρέθηκαν σηµαντικά ελαττωµένα σε σύγκριση µε τα επίπεδα στον 

ορό των ασθενών µε καλοήθη ουδετεροπενία. Η φάση θεραπείας στην ύφεση και η 

βαρύτητα της ουδετεροπενίας δεν επηρέασαν τις τιµές των επιπέδων των δύο µορίων 

στον ορό των ασθενών. 

Η αύξηση των επιπέδων του διαλυτού ICAM-1 και της Ε-σελεκτίνης που 

υποδηλώνουν ενεργοποίηση του ενδοθηλίου των αγγείων και αυξηµένη 

µετανάστευση των ουδετεροφίλων προς τους ιστούς στις περιπτώσεις βαριάς 

ουδετεροπενίας συνδυάζεται µε την αυξηµένη παραγωγή ουδετεροφίλων από το 

µυελό των οστών στις περιπτώσεις αυτές. Η συµµετοχή των παραγόµενων 

ουδετεροφίλων στους ιστούς, πιθανά σε θέσεις φλεγµονής ενισχύεται από τη 

συσχέτιση των επιπέδων του ICAM-1 που κυρίως εµπλέκεται στη µετανάστευση των 

ουδετεροφίλων µε τα επίπεδα του G-CSF ο οποίος αυξάνεται στις λοιµώξεις και 

θεωρείται παράγοντας οξείας φάσης (332).   

Υπέρ της ενεργοποίησης του αγγειακού ενδοθηλίου και της ύπαρξης 

υποκλινικής λανθάνουσας φλεγµονής συνηγορούν και τα αυξηµένα επίπεδα των 

προφλεγµονωδών κυτταροκινών TNF-α και IL-1β στο ορό των παιδιών µε καλοήθη 

ουδετεροπενία τα οποία σχετίζονται µε το βαθµό της ουδετεροπενίας όπως δείχνει η 
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ισχυρή αρνητική συσχέτισή τους µε τον αριθµό των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων 

στο αίµα. Ο TNF-α και η IL-1β επάγουν την έκφραση των µορίων προσκόλλησης 

ICAM-1 και Ε-σελεκτίνης στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων (339) αλλά 

και την παραγωγή G-CSF (60).  Τα επίπεδα του TNF-α σχετίζονται θετικά µε τα 

επίπεδα του ICAM-1 και του G-CSF και της IL-1β µε τα επίπεδα της Ε-σελεκτίνης 

και του G-CSF στο ορό των παιδιών µε καλοήθη ουδετεροπενία.  

Στην οµάδα της δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας λόγω χηµειοθεραπείας  τα 

επίπεδα των δυο κυτταροκινών ήταν χαµηλότερα από αυτά των παιδιών µε καλοήθη 

ουδετεροπενία και δε σχετίζονταν µε το βαθµό της ουδετεροπενίας.    

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ισχυρές ενδείξεις της συµµετοχής του 

ενεργοποιηµένου ενδοθηλίου τω αγγείων στην καλοήθη ουδετεροπενία και της 

ύπαρξης υποκλινικής, λανθάνουσας φλεγµονής που κινητοποιεί τα ουδετερόφιλα 

προς τους ιστούς στις θέσεις της φλεγµονής, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της βαριάς 

ουδετεροπενίας, εύρηµα που την διαφοροποιεί από τη δευτεροπαθή ουδετεροπενία 

λόγω χηµειοθεραπείας.  
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VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Τα κυριότερα συµπεράσµατα της µελέτης είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Στη χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία των παιδιών η διαταραχή αφορά τα ώριµα 

πολυµορφοπύρηνα και δεν επηρεάζει ποσοτικά τα προγονικά κύτταρα της 

κοκκιώδους σειράς τα οποία παρουσιάζουν αυξηµένη επαναπολλαπλασιαστική 

ικανότητα στις περιπτώσεις σοβαρής ουδετεροπενίας. Η αντισταθµιστική αύξηση της 

ικανότητας του µυελού να παράγει ώριµα ουδετερόφιλα στις σοβαρές καλοήθεις 

ουδετεροπενίες τις διαφοροποιεί  από τις δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες διαφορετικής 

αρχής και υποδηλώνει την ύπαρξη ουδετεροφίλων τα οποία δεν κυκλοφορούν στο 

αίµα αλλά πιθανότατα κατευθύνονται  προς τους ιστούς.   

    

2. Τα επίπεδα του TNF-α και της IL-1β που επάγουν την ενεργοποίηση του 

ενδοθηλίου και την έκφραση των µορίων προσκόλλησης ICAM-1 και Ε-σελεκτίνης  

στην επιφάνειά του είναι αυξηµένα στον ορό των ασθενών συγκρινόµενα µε τα 

φυσιολογικά και σχετίζονται θετικά µε το βαθµό της ουδετεροπενίας, µε τα επίπεδα 

των ICAM-1 και Ε-σελεκτίνης και µε τη συγκέντρωση του G-CSF στον ορό των 

ασθενών. 

 

3. Η αύξηση των επιπέδων των µορίων προσκόλλησης ICAM-1 και Ε-σελεκτίνης   

στον ορό σχετίζεται µε το βαθµό της ουδετεροπενίας. Η ενεργοποίηση του αγγειακού 

ενδοθηλίου σχετίζεται µε το βαθµό της ουδετεροπενίας, εύρηµα που διαφοροποιεί την 

καλοήθη ουδετεροπενία από τη δευτεροπαθή ουδετεροπενία λόγω χηµειοθεραπείας.  

 

4. Τα επίπεδα του G-CSF παρουσιάζουν µεγάλο εύρος διακύµανσης αλλά στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων κυµαίνονται εντός των φυσιολογικών ορίων και δε 

ρυθµίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων. Η ευρεία 

διακύµανση των επιπέδων G-CSF αποτελεί ένδειξη ιδιοσυστασιακής παραγωγής και 

αντανακλά ενδεχοµένως την ετερογένεια των κλινικών εκδηλώσεων και της πορείας 

της νόσου ανάµεσα στους ασθενείς. 
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5. Η συγκέντρωσή του G-CSF στον ορό σχετίζεται µε την ενεργοποίηση του 

ενδοθηλίου. Ο παράγοντας αυτός φαίνεται να συµµετέχει στην ενεργοποίηση του 

ενδοθηλίου και να παράγεται ως απάντηση στο ερέθισµα µιας υποκλινικής 

φλεγµονής. 

 

6. Η ετερογένεια των εκδηλώσεων και της πορείας της νόσου εκτός από την ευρεία 

διακύµανση του ενδογενούς G-CSF αντανακλάται και στη διακύµανση των επιπέδων 

των µορίων προσκόλλησης στον ορό και εποµένως στη συµµετοχή του 

ενεργοποιηµένου αγγειακού ενδοθηλίου στις εκδηλώσεις της νόσου.  

 

7. Παρατηρείται διαφοροποίηση όσον αφορά στη συµπεριφορά (απαντητική 

ικανότητα) του µυελού των οστών και στα επίπεδα των κυτταροκινών και των µορίων 

προσκόλλησης στις σοβαρές ουδετεροπενίες. Η αύξηση της 

επαναπολλαπλασιαστικής ικανότητας των προγονικών κυττάρων της κοκκιώδους 

σειράς πιθανώς εξηγεί την ελαττωµένη συχνότητα σοβαρών λοιµώξεων για το βαθµό 

της ουδετεροπενίας και διαφοροποιεί την καλοήθη ουδετεροπενία από τη 

δευτεροπαθή ουδετεροπενία ανάλογου βαθµού.    

 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω τίθεται η υποψία συνυπάρχουσας λανθάνουσας, 

υποκλινικής φλεγµονής που κινητοποιεί τα ουδετερόφιλα προς τους ιστούς ιδιαίτερα 

στις περιπτώσεις σοβαρής ουδετεροπενίας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Η χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία της βρεφικής και παιδικής ηλικίας 

αποτελεί την πιο συχνή µορφή ουδετεροπενίας των παιδιών. Θεωρείται πρωτοπαθής 

διαταραχή αυτοάνοσης αιτιολογίας αλλά το αίτιο που πυροδοτεί τον ανοσολογικό 

µηχανισµό παραµένει αδιευκρίνιστο.   

Σκοπός της µελέτης ήταν η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των 

προγονικών κυττάρων της κοκκιώδους σειράς για να διερευνηθεί πως αντιδρά ο 

µυελός των οστών στην κυτταροπενία και ο προσδιορισµός του ρόλου του 

ενδογενούς αυξητικού παράγοντα των κοκκιοκυττάρων (G-CSF) και των µορίων 

προσκόλλησης ICAM-1 και Ε-σελεκτίνης στην παθογένεια της χρόνιας καλοήθους 

ουδετεροπενίας των παιδιών και στη διαφοροποίησή της από δευτεροπαθείς 

ουδετεροπενίες διαφορετικής αρχής. Ο G-CSF επάγει τον πολλαπλασιασµό και τη 

διαφοροποίηση των προγονικών κυττάρων και προάγει τη λειτουργικότητα και την 

επιβίωση των ώριµων ουδετερόφιλων, ενώ τα µόρια προσκόλλησης ICAM-1 και Ε-

σελεκτίνη εκφράζονται στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων µετά από 

ενεργοποίηση µε IL-1β και TNF-α διευκολύνοντας τη διολίσθηση, την προσκόλληση, 

την εξαγγείωση και τη µετανάστευση των ουδετεροφίλων στους ιστούς σε θέσεις 

φλεγµονής. 

Μελετήθηκαν 35 παιδιά µε πρωτοπαθή καλοήθη ουδετεροπενία στη 

διάγνωση. Για τη µελέτη της  δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας χρησιµοποιήθηκαν  25 

παιδιά µε οξεία λευχαιµία (23 ΟΛΛ, 2 ΟΜΛ) σε ύφεση, 16 από τα οποία είχαν 

εκδηλώσει ουδετεροπενία λόγω µυελοτοξικής δράσης της χηµειοθεραπείας. Την 

οµάδα ελέγχου αποτέλεσαν 30 παιδιά αντίστοιχης ηλικίας χωρίς κακόηθες νόσηµα ή 

ουδετεροπενία ή εστία λοίµωξης στα οποία το µυελόγραµµα έγινε στα πλαίσια 

διερεύνησης της νόσου τους. 

Έγιναν καλλιέργειες µονοπύρηνων κυττάρων του µυελού των οστών σε 

µεθυλοκυτταρίνη για την εκτίµηση του παραγόµενου αριθµού αποικιών προγονικών 

αιµοποιητικών κυττάρων της κοκκιώδους και της ερυθράς σειράς (CFU-GM και 
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BFU-E αντίστοιχα). Για την εκτίµηση της επαναπολλαπλασιαστικής ικανότητας των 

CFU-GM που σχετίζεται µε την ικανότητα του µυελού να παράγει ώριµα 

ουδετερόφιλα έγιναν ανακαλλιέργειες CFU-GM την έβδοµη µέρα της καλλιέργειας 

και υπολογισµός του αριθµού και της κατανοµής των δευτερογενών αποικιών. Για 

τον ποσοτικό προσδιορισµό των επιπέδων στον ορό του G-CSF, των διαλυτών 

µορίων προσκόλλησης ICAM-1 και Ε-σελεκτίνης και των κυτταροκινών που επάγουν 

την έκφρασή τους στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων TNF-α και IL-1β 

χρησιµοποιήθηκε η ανοσοενζυµική τεχνική ELISA.  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι στη χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία είναι 

φυσιολογικός ο αριθµός (p=0.29) και η επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα των CFU-

GM στο σύνολο των περιπτώσεων (p=0.12). Η τελευταία αυξάνεται στατιστικώς 

σηµαντικά στις περιπτώσεις σοβαρής ουδετεροπενίας µε ΑΑΠ<500 (p=0.03). Στο 

σύνολο των περιπτώσεων δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση της επαναπολλαπλασιαστικής 

ικανότητας των CFU-GM  µε τον απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων (r = - 0.45, p 

= 0. 26), µε τα επίπεδα του G-CSF στον ορό  (r=0.24, p=0.5) ή µε την ηλικία 

διάγνωσης της νόσου (r = -0.2, p=0.5). Στις δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες µετά από 

χηµειοθεραπεία η επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα των CFU-GM παραµένει 

φυσιολογική (p=0.2), αλλά σχετίζεται αρνητικά µε τον αριθµό των κυκλοφορούντων 

ουδετεροφίλων (r = - 0.64, p=0.02).  

 Τα επίπεδα του ICAM-1 και της Ε-σελεκτίνης σχετίζονται θετικά µεταξύ τους 

(r=0.55, p=0.015) και ισχυρώς αρνητικά µε τον απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων 

(r= -0.64, p=0.003, r= -0.5, p= 0.04 για το ICAM-1 και την Ε-σελεκτίνη αντίστοιχα). 

Στην οµάδα της οξείας λευχαιµίας σε ύφεση η εκδήλωση ουδετεροπενίας δεν 

επηρέασε τις τιµές των επιπέδων των εν λόγω µορίων  στον ορό των ασθενών 

(p=0.14, p=0.3 αντίστοιχα για την Ε-σελεκτίνη και το ICAM-1). Τα επίπεδα των δύο 

µορίων προσκόλλησης στην οµάδα της δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας είναι 

σηµαντικά χαµηλότερα σε σύγκριση µε τα επίπεδα στον ορό των ασθενών µε χρόνια 

καλοήθη ουδετεροπενία (p<0.001 και για τα δύο µόρια) και δε σχετίζονται µε τον 

απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων.  

Τα επίπεδα του TNF-α και της IL-1β στον ορό των ασθενών µε χρόνια 

καλοήθη ουδετεροπενία είναι αυξηµένα συγκριτικά µε τα επίπεδα των φυσιολογικών 

(p=0.01, p=0.04 αντίστοιχα) και των δευτεροπαθών ουδετεροπενιών (p<0.001, p=0.5 
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αντίστοιχα) και σχετίζονται ισχυρώς αρνητικά µε τον αριθµό των κυκλοφορούντων 

ουδετεροφίλων (r = -0.58, p=0.01 για τον TNF-α και r = -0.62, p=0.04 για την IL-1β). 

Τα επίπεδα του TNF-α σχετίζονται θετικά µε τα επίπεδα του ICAM-1 και του G-CSF 

στον ορό (r= 0.67, p<0.01 και r=0.65, p=0.01 αντίστοιχα). Τα επίπεδα της IL-1β 

σχετίζονται θετικά µε τα επίπεδα της Ε-σελεκτίνης και του G-CSF στον ορό (r= 0.67, 

p=0.04 και r=0.67, p=0.04 αντίστοιχα). 

Τα επίπεδα του G-CSF στον ορό των παιδιών µε χρόνια καλοήθη 

ουδετεροπενία στη διάγνωση παρουσίασαν µεγάλη διακύµανση τιµών και η 

πλειοψηφία αυτών κυµαίνονταν µέσα στο εύρος του φυσιολογικού. Η µέση τιµή της 

συγκέντρωσης G-CSF στον ορό δε διέφερε στατιστικώς σηµαντικά από τα 

φυσιολογικά επίπεδα (p=0.05). Τα επίπεδα του G-CSF ήταν αυξηµένα στην οµάδα 

της σοβαρής ουδετεροπενίας (p=0.02) αλλά στο σύνολο των περιστατικών δε 

βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση των επιπέδων G-CSF µε τον αριθµό των λευκοκυττάρων 

(r= - 0.27, p=0.3) ή µε τον απόλυτο αριθµό πολυµορφοπυρήνων (r= -0.2, p=0.4). Τα 

επίπεδα του G-CSF σχετίζονται θετικά µε τα επίπεδα του διαλυτού ICAM-1 στον ορό 

(r= 0.53, p=0.01) και µε τον αριθµό των µονοκυττάρων στο περιφερικό αίµα (r=0.56, 

p=0.03). Η µέση τιµή της συγκέντρωσης του ενδογενούς G-CSF στην ύφεση της 

οξείας λευχαιµίας ανεξαρτήτως ουδετεροπενίας ήταν χαµηλή και δεν διέφερε από την 

αντίστοιχη τιµή των φυσιολογικών (p=0.26). 

Συµπερασµατικά, στη χρόνια καλοήθη ουδετεροπενία των παιδιών η 

διαταραχή αφορά τα ώριµα πολυµορφοπύρηνα και δεν επηρεάζει ποσοτικά τα 

προγονικά κύτταρα της κοκκιώδους σειράς τα οποία παρουσιάζουν αυξηµένη 

επαναπολλαπλασιαστική ικανότητα στις περιπτώσεις σοβαρής ουδετεροπενίας. 

Ο βαθµός της ουδετεροπενίας σχετίζεται θετικά µε τα επίπεδα της Ε-

σελεκτίνης και του ICAM-1 στον ορό των ασθενών. Τα επίπεδα του TNF-α και της 

IL-1β που επάγουν την ενεργοποίηση του ενδοθηλίου και την έκφραση των δύο 

µορίων προσκόλλησης στην επιφάνειά του και την παραγωγή G-CSF είναι αυξηµένα 

στον ορό των ασθενών συγκρινόµενα µε τα φυσιολογικά και σχετίζονται θετικά µε το 

βαθµό της ουδετεροπενίας. 

Τα επίπεδα του G-CSF παρουσιάζουν µεγάλο εύρος κατανοµής αλλά στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων κυµαίνονται εντός των φυσιολογικών ορίων και δε 

ρυθµίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων. Η 
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συγκέντρωσή του G-CSF στον ορό σχετίζεται µε την ενεργοποίηση του ενδοθηλίου. 

Οι ενδείξεις συµµετοχής του ενεργοποιηµένου ενδοθηλίου στην εκδήλωση σοβαρής 

καλοήθους ουδετεροπενίας θέτουν την υποψία συνυπάρχουσας, λανθάνουσας 

υποκλινικής φλεγµονής. 
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The case of chronic benign neutropenia of infancy and childhood 
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SUMMARY 

 
Chronic benign neutropenia of infancy and childhood is a primary disorder of 

autoimmune origin considered to be the most common form of neutropenia in this age 

group. The cause of the immune mechanism as well as the potential regulatory role of 

G-CSF have not been elucidated. 

The aim of this study was to investigate the response of the bone marrow to 

peripheral cytopenia and to evaluate the role of G-CSF and the adhesion molecules 

ICAM-1 and E-selectin as markers of endothelial cell activation in the pathogenesis of 

chronic benign neutropenia and in the differentiation from secondary neutropenias of 

different origin. G-CSF regulates proliferation and differentiation of hemopoietic 

progenitor cells and enhances the functional integrity and survival of mature 

neutrophils. The adhesion molecules ICAM-1 and E-selectin are expressed on the 

vascular endothelial cells upon activation with IL-1β and TNF-α and enable rolling, 

firm adhesion, extravasation and migration of neutrophils into the tissues in sites of 

inflammation. 

Thirty-five children with primary benign neutropenia at diagnosis and 30 

children of similar age with normal neutrophil count and without malignancy or 

infection used as controls were studied. The group of secondary neutropenia consisted 

of 25 children with acute leukemia in remission, 16 of which had developed 

neutropenia as a result of chemotherapy. The methods used included hemopoietic 

progenitor cells’ colony growth, replating of CFU-GM of the seventh day of the 

culture and ELISA for the detection of serum levels of G-CSF, ICAM-1, E-selectin, 

TNF-α and IL-1β. The replating capacity of CFU-GM is related to the ability of bone 
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marrow to generate mature neutrophils and is estimated by the number and the 

distribution of secondary CFU-GM colonies. 

The results showed that in chronic benign neutropenia both the number 

(p=0.29) and the replating capacity of CFU-GM (p=0.12) were normal when all the 

cases were taken into account. The latter increased significantly in cases of severe 

neutropenias related to both normals (p=0.03) and the mild neutropenias (p=0.009). 

For the total of cases, replating capacity of CFU-GM did not correlate with the 

absolute neutrophil count (r = - 0.45, p = 0. 26), serum levels of G-CSF (r=0.24, 

p=0.5) or the age at the onset of disease (r = - 0.2, p=0.5). In secondary 

chemotherapy-associated neutropenia, the replating capacity of CFU-GM did not 

increase (p=0.2) and inversely correlated with the number of circulating neutrophils (r 

= - 0.64, p=0.02). 

In chronic benign neutropenia serum ICAM-1 and E-selectin levels positively 

correlated with each other (r=0.55, p=0.015) and inversely with the absolute 

neutrophil count (r= -0.64, p=0.003, r= -0.5, p= 0.04 for ICAM-1 and Ε-selectin 

respectively). In the group of acute leukemia in remission the onset of neutropenia did 

not influence serum ICAM-1 or E-selectin levels (p=0.3, p=0.14 respectively). In the 

group of secondary neutropenia serum ICAM-1 and E-selectin levels were 

significantly lower than the respective levels in the group of benign neutropenias 

(p<0.001 for both the adhesion molecules studied) and did not correlate with the 

number of neutrophils in the peripheral blood. 

Serum TNF-α and IL-1β levels in benign neutropenias were found increased 

as compared with normal levels (p=0.01, p=0.04 respectively) and the corresponding 

values in secondary neutropenias (p<0.001, p=0.5 respectively) and inversely 

correlated with the number of circulating neutrophils (r = -0.58, p=0.01 for TNF-α 

and r = -0.62, p=0.04 for IL-1β). Serum TNF-α levels positively correlated with 

ICAM-1 (r= 0.67, p<0.01) and G-CSF levels (r=0.65, p=0.01). Serum IL-1β levels 

positively correlated with E-selectin (r=0.67, p=0.04) and G-CSF levels (r=0.67, 

p=0.04). 

Endogenous serum G-CSF levels in children with benign neutropenia at 

diagnosis were widely distributed and the majority of them were within normal range.  

In mean values they did not differ from normal levels in a statistically significant 
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manner (p=0.05). In cases of severe neutropenia serum G-CSF levels significantly 

increased (p=0.02) but in the total of cases they did not correlate with the number of 

white blood cells (r= - 0.27, p=0.3) or that of neutrophils in the peripheral blood (r= -

0.2, p=0.4). Serum ICAM-1 levels (r= 0.53, p=0.01) and the number of peripheral 

monocytes (r=0.56, p=0.03) positively correlated with G-CSF levels. The mean serum 

G-CSF level in the group of patients with acute leukemia in remission irrespectively 

of neutropenia was low and did not differ from the corresponding normal mean level 

(p=0.26). 

In conclusion, in chronic benign neutropenia of childhood hematopoietic 

progenitor cells of granulocytic origin are normal in number and show increased self-

proliferative capacity in the severe cases, related to their ability to generate mature 

neutrophils.  

The degree of neutropenia correlates with serum ICAM-1 and E-selectin levels 

markers indicative of an activated endothelium. Serum TNF-α and IL-1β levels that 

induce the activation of endothelial cells and G-CSF production are increased 

compared with normal levels and positively correlate with the degree of neutropenia. 

Serum G-CSF levels show a wide distribution of values and in the majority of 

cases are within normal levels and are not regulated upon the number of circulating 

neutrophils in the peripheral blood. G-CSF seems to act as an inducer of the activation 

of endothelium.  

The previous findings are indicative of the existence of a latent, low-grade 

inflammatory process in the cases of severe chronic benign neutropenia. 
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