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Βιογραφικά στοιχεία 
 
 
 
 
 Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης στις 31 Ιανουαρίου 1962. 

Τελείωσα το 2ο Λύκειο Θηλέων Ηρακλείου το 1979. Το 1980 εισήχθηκα 

στη Σχολή Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (ΑΣΣΥΚΠ) της 

Θεσσαλονίκης από την οποία και απεφοίτησα το 1982. Το 1982 

εισήχθηκα κατόπιν εξετάσεων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης από όπου και απεφοίτησα το 1989 ως Πτυχιούχος 

Ιατρικής. 

 

 Μεταξύ των ετών 1989-1991 εργάστηκα ως Ιατρός εκτελούσα 

την εκ του Νόμου υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας 

Τζερμιάδου Λασιθίου. 

 

 Τον Οκτώβριο του 1991 άρχισα την εξειδίκευσή μου στην 

Αιματολογία με το χρόνο Παθολογίας στην Δ’ Παθολογική Κλινική του 

Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Τον Ιανουάριο του 1994 

συνέχισα την εξειδίκευσή μου στην Αιματολογία ως ειδικευόμενη στην 

Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

όπου και εργάστηκα επί 3½ χρόνια. Στο ίδιο Νοσοκομείο εργάστηκα στο 

Σταθμό Αιμοδοσίας του ΠεΠαΓΝΗ για 6 μήνες και πάλι μέσα στο πλαίσιο 

της εξειδίκευσής μου στην Αιματολογία. Την ειδικότητα της Αιματολογίας 

πήρα μετά από εξετάσεις τον Φεβρουάριο του 1998. 

 

 Από τον Απρίλιο του 1998 μέχρι τον Αύγουστο του ίδιου έτους 

εργάστηκα ως άμισθη Επιστημονική Συνεργάτης της Αιματολογικής 

Κλινικής και από τον Αύγουστο του 1998 μέχρι τον Μάρτιο του 1999 ως 

έμμισθη επί συμβάσει Βοηθός Ιατρός στην ίδια ως άνω Αιματολογική 

κλινική. 
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 Τον Μάρτιο του 1999 διορίσθηκα ως Επιμελήτρια Β’ του ΕΣΥ 

στο Αιματολογικό Τμήμα του Τομέα Παθολογίας του Βενιζέλειου 

Νοσοκομείου Ηρακλείου, θέση την οποία έκτοτε συνεχίζω να κατέχω. 
 
 Ερευνητική δραστηριότητα: Κατά την εκπαίδευσή μου στην 

Αιματολογία συμμετείχα στη διενέργεια των παρακάτω εργασιών: 

 
Papadaki HA, Konsolas A, Chatzivassili A, Katrinakis G, Foudoulakis A, 

Markidou F, Alexandrakis M, Kyriakou D, Eliopoulos GD. Inhibition of 

mitogen-induced cellular cytotoxicity be serum from patients with 

multiple myeloma. Haematologia 1997; 28: 123-130. 
 

Papadaki HA, Coulocheri S, Xylouri I, Chatzivassili A, Karkavitsas N, E-

liopoulos GD. Defective natural killer cell activity of peripheral blood 

lymphocytes correlates with the degree of neutropenia in patients with 

chronic idiopathic neutropenia of adults. Ann Hematol 1998; 76: 
127-134.   

  

Papadaki HA, Chatzivassili A, Stefanaki K, Koumaki V, Eliopoulos GD. 

Bone marrow myeloid cell compartments and lymphocyte subpopu-

ations in patients with chronic idiopathic neutropenia of adults. Eur J 
Haematol 1999; (In preparation).  

 

Papadaki HA, Valatas W, Coulocheri S, Chatzivassili A, Eliopoulos GD. 

Anaemia in patients with chronic idiopathic neutropenia of adults is 

associated with increased serum levels of erythropoietin and tumour 

necrosis factor-alpha. Br J Haematol 1999; (In preparation).  
 

Alexandrakis M, Chatzivassili A, Stefanaki K, Eliopoulos GD. Co-existen-

ce of cutaneous true histiocytic lymphoma with refractory anaemia: 

report of a case. Haematologia 1999; (in press). 
 

Papadaki HA, Chatzivassili A, Konsolas A, Eliopoulos GD. Defective 

natural killer-cell activity of peripheral blood mononuclear cells in 

patients with chronic idiopathic neutropenia of adults. 10th Meeting 
of the Mediterranean Blood Club, Thessaloniki, 1997. 
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Papadaki HA, Kyriakou D, Foudoulakis A, Markidou F, Chatzivassili A, 

Konsolas J, Alexandrakis M, Eliopoulos GD. Serum levels of soluble 

IL-6 receptor in patients with multiple myeloma: correlation with the 

clinical phase of the disease. 4th Mediterranean Medical 
Congress, Limassol Cyprus, 1996. 

 

Kyriakou D, Sakellariou D, Papadaki HA, Catzivassili A, Konsolas J, 

Katrinakis G, Foudoulakis A, Alexandrakis M, Eliopoulos GD. Lym-

phocyte subsets in chronic idiopathic neutropenia syndrome of adults. 

4th Mediterranean Medical Congress, Limassol Cyprus, 
1996. 

 

Παπαδάκη Ε, Κατρινάκης Γ, Καλοκύρη Ε, Σακελλαρίου Δ, Χατζηβασίλη 

Α, Φουντουλάκης Α, Μαρκίδου Φ, Αλεξανδράκης Μ, Κυριάκου Δ, 

Ηλιόπουλος Γ. Η μειωμένη φυσική κυτταρολυτική δραστηριότητα των 

ΝΚ-κυττάρων στη χρονία Β-λεμφική λευχαιμία οφείλεται σε ανεπαρκή 

έκκριση διαλυτών κυτταρολυτικών παραγοντων αλλά όχι και παράγον-

τα νέκρωσης των όγκων από τα ΝΚ-κύτταρα. Αιματολογικό 
Διήμερο, Λάρισα 1994. 

 

Ηλιόπουλος Γ, Σακελλαρίου Δ, Παπαδάκη Ε, Καλοκύρη Ε, Χατζηβασίλη 

Α, Κόνσολας Ι, Κρεμασμένου Ε, Αλεξανδράκης Μ, Κυριάκου Δ. Διατα-

ραχές των λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών στους πάσχοντες από 

χρονία ιδιοπαθή ουδετεροπενία του ενηλίκου. Αιματολογικό 
Διήμερο, Λάρισα, 1994. 

 

Παπαδάκη Ε, Αλεξανδράκης Μ, Ξυλούρη Ε, Κατρινάκης Γ, Χατζηβασίλη 

Α, Κόνσολας Ι, Ηλιόπουλος Γ. Η μειωμένη φυσική κυτταρολυτική 

δραστηριότητα των κυττάρων φυσικών φονέων στους πάσχοντες από 

χρονία ιδιοπαθή ουδετεροπενία του ενηλίκου σχετίζεται με μειωμένο 

αριθμό κυκλοφορούντων ΝΚ-κυττάρων. 8ο Πανελλήνιο 
Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 1997.  
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Πρόλογος 
 
 
 
 Η χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία του ενηλίκου (Chronic 

idiopa-thic neutropenia of adults, CINA) είναι μια συχνή διαταραχή των 

κοκκιοκυττάρων που χαρακτηρίζεται από την ελάττωση του αριθμού των 

κυκλοφορούντων πολυμορφοπύρηνων σε επίπεδα κάτω από τα 

κατώτερα όρια της φυσιολογικής διακύμανσης για μακρό χρονικό 

διάστημα. Η δια-ταραχή σπάνια συνοδεύεται από αυξημένη ευαισθησία 

των πασχόντων σε λοιμώξεις, φαίνεται να προσβάλλει περισσότερο τις 

γυναίκες και δεν εξελίσσεται σε κάποιο άλλο αιματολογικό νόσημα ή 

νόσημα του συνδετικού ιστού. Ωστόσο, η αιτιοπαθογένειά της 

εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. 

 Στην Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Ηρακλείου έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη ερευνητική Μονάδα, η 

“Neutrope-nia Unit”, που ασχολείται με τη διερεύνηση της 

αιτιοπαθογένειας της CINA από πολλών ετών. Στο πλαίσιο αυτού του 

ερευνητικού Προγράμματος μου ανετέθει από τον διευθυντή της Κλινικής 

Καθηγητή κ. Γεώργιο Ηλιόπουλο η μελέτη των λεμφοκυτταρικών 

υποπληθυσμών  του μυελού των οστών των πασχόντων με σκοπό την 

εκπόνηση διδακτορικής Διατρι-βής. 

 Στο σχεδιασμό, την τεχνολογία και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας μεγάλη υπήρξε η συμπαράσταση και 

βοήθεια του Επίκουρου Καθηγητή κ. Μιχάλη Αλεξανδράκη και ιδιαίτερα 

της Λέκτορος του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ελένης Παπαδάκη. Τους 

ευχαριστώ πολύ. 

 Θα ήθελα ωστόσο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Καθηγητή κ. 

Γεώργιο Ηλιόπουλο όχι μόνο για την ανάθεση του θέματος της Διατριβής 

αλλά και για τη βοήθειά του στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων, την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων και τη συγγραφή του κειμένου. 

 Τέλος, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου της Κλινικής και 

του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, καθώς και το βοηθη-
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τικό προσωπικό που με οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην πραγματο-

ποίηση της παρούσας μελέτης. 

 

 

Αριστέα Χατζηβασίλη   
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Μέρος Πρώτο 

 

Ουδετεροπενίες 
 
 
 
 

1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ 
 
 Ουδετεροπενία (neutropenia) λέγεται η ελάττωση του αριθμού των κυκλο-

φορούντων ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων κυττάρων σε επίπεδα κάτω από τα 

κατώτερα όρια της φυσιολογικής διακύμανσης που αντιστοιχεί στην ηλι-κία του 

ατόμου. Το κατώτερο όριο της φυσιολογικής διακύμανσης των ουδετερό-φιλων 

πολυμορφοπύρηνων για τους ενήλικες, είναι 2500 ουδετερόφιλα ανά μl αίματος  

[Hoffbrand & Pettit, 1993; Papadaki & Eliopoulos, 1998]. 
 Κάθε ουδετεροπενία χαρακτηρίζεται ως ήπια (mild), εάν ο αριθμός των 

κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων κυμαίνεται από 1700 έως 2500 

ανά μl αίματος, μέτριας βαρύτητας (moderate), εάν ο αριθμός τους κυ-μαίνεται από 

600 έως 1699 ανά μl και βαρειά (severe), εάν ο αριθμός τους είναι κάτω των 600 ανά 

μl αίματος. Για τις πολύ βαρειές ουδετεροπενίες με αριθμό πολυμορφοπύρηνων 

κάτω των 100 ανά μl αίματος επιφυλάσσεται ο όρος ακοκ-κιοκυτταραιμία 

(agranulocytosis) [Schultz, 1922].  
 

1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
 
 Οι ουδετεροπενίες ταξινομούνται με φυσιοπαθολογικά κριτήρια σε τέσσερις 

ομάδες, που φέρονται και ως ουδετεροπενίες τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. H ταξινόμηση 

αυτή, που είναι ανάλογη εκείνης των αναιμιών, φαίνεται ότι δεν προσφέρεται για τη 

διερεύνηση μιάς ουδετεροπενίας σε πρακτικό κλινικό επίπεδο. Στην Κλινική μας 

εφαρμόζεται από χρόνια μία εντελώς εμπειρική ταξινόμηση των ουδετερο-πενιών, 

που εύκολα απομνημονεύεται και νομίζουμε ότι δίνει τις βασικές κατευ-θύνσεις για 

την αιτιολογική διερεύνηση μιάς ουδετεροπενίας. Ας σημειωθεί ότι οι ουδετεροπενίες 

αποτελούν γενικά μία πολύ ετερόκλητη ομάδα κοκκιοκυτταρικών διαταραχών. 

1.2.1. Φυσιοπαθολογική ταξινόμηση 

 Στην φυσιοπαθολογική ταξινόμηση, οι ουδετεροπενίες τύπου Ι είναι πε-

ρισσότερο γνωστές ως ουδετεροπενίες απλαστικού τύπου, οι ουδετεροπενίες τύπου 
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ΙΙ ως ουδετεροπενίες από μή αποδοτική κοκκιοποίηση, οι ουδετεροπενίες τύπου ΙΙΙ 

ως ουδετεροπενίες περιφερικού τύπου από αυξημένη περιφερική καταστροφή ή 

απώλεια ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων στην περιφέρεια, και οι ουδετεροπενίες 

τύπου IV ως ουδετεροπενίες από διαταραχή της κατανομής των ουδετερόφιλων 

κοκκιοκυττάρων στον αγγειακό χώρο (ψευδο-ουδετεροπενίες). Οι τύπου Ι και ΙΙ 

φέρονται μαζί και ως κεντρικού τύπου ουδετεροπενίες (Πίνακας 1.1). 

 
Πίνακας 1.1. Ταξινόμηση των ουδετεροπενιών 

 
Φυσιοπαθολογική  Εμπειρική 

ταξινόμηση  ταξινόμηση 
 
Α. Ουδετεροπενίες κεντρικού Α. Συγγενείς ουδετεροπενίες 

     τύπου Β. Επίκτητες ουδετεροπενίες 

    1. Απλαστικού τύπου (τύπου Ι)    1. Ιδιοπαθείς 

    2. Ουδετεροπενίες από μή αποδο-  2. Δευτεροπαθείς 

   τική κοκκιοποίηση (τύπου ΙΙ)    α. Ουδετεροπενίες από μυελοπάθεια 

Β. Ουδετεροπενίες περιφερικού τύ-     β. Ουδετεροπενίες ανοσολογικής αρχής 

 που (τύπου ΙΙΙ) γ. Ουδετεροπενίες λοιμώδους αιτιολογίας 

Γ. Ψευδο-ουδετεροπενίες (τύπου IV)     δ. Ουδετεροπενίες φαρμακευτικής αιτιο- 

  λογίας  

       ε. Υπερπληνισμός  

 

 

 α. Ουδετεροπενίες απλαστικού τύπου (τύπου I). Στις ουδετεροπενίες αυτές, η 

ελάττωση του αριθμού των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων κοκκιο-κυττάρων 

οφείλεται σε μειωμένη παραγωγή τούτων στον μυελό, συνεπεία μείω-σης μέχρι 

πλήρους εξαφάνισης των κυτταρικών τους προβαθμίδων. Η βλάβη αφορά και στα 

δύο κυτταρικά διαμερίσματα, αυτό των πολλαπλασιαζόμενων και εκείνο των 

ωριμαζόντων κυττάρων. 

 Οι ουδετεροπενίες απλαστικού τύπου διακρίνονται περαιτέρω σε συγγενείς και 

επίκτητες.  

 Στις σ υ γ γ ε ν ε ί ς εντάσσονται: (1) Η ακοκκιοκυτταραιμία του Kostmann  

[Kostmann, 1975; Hestdal et al, 1993; Parmley et al, 1975; Welte et al, 1990; Dong et 

al, 1995]. (2) H καλοήθης οικογενής ουδετεροπενία (familial benign neutropenia) 

[Cutting & Lang, 1964; Shoenfeld et al, 1988]. (3) Η συγγενής κυκλική ουδετεροπενία 

(cyclic congenital neutropenia) [Dale & Hammond, 1988; Wright  et al, 1978; Dale et 

al, 1993; Lange, 1983]. (4) Η ουδετεροπενία που συνοδεύει την συγγενή 

δυσκεράτωση (dyskeratosis congenita) [Trowbridge et al, 1977; Drachtman & Alter, 

1992; Putterman et al, 1993]. (5) H ουδετεροπενία που συνοδεύεται από 
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παγκρεατική ανεπάρκεια (σύνδρομο Schwachman-Diamond) [Schwachman et al, 

1964; Saunders  et al, 1979; Woods  et al, 1981; Ventura  et al, 1995]. (6) H 

ουδετεροπενία που συνοδεύεται από διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας με 

υποπλασία  χόνδρων-τριχών (cartilage-hair hypoplasia syndrome) [Lux  et al, 1970]. 

(7) H ουδετεροπενία που συνοδεύεται από διαταραχές των ανοσοσφαιρινών 

[Kozlowski & Evans, 1991; Ng & Prankerd, 1976; Rosen et al, 1984; Buckley et al, 

1973]. (8) H ουδετεροπενία που συνοδεύεται από συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια 

(δικτυωτή δυσγενεσία) (reticular dysgenesis) [Ownby et al, 1976; Levinsky & 

Tidedman, 1983]. (9) H ουδετεροπενία που συνοδεύεται από πνευματική 

καθυστέρηση και διαμαρτίες στην διάπλαση (σύνδρομο Cohen) [Norio  et al, 1984]. 

(10) Η ουδετεροπενία που συνοδεύεται από καρδιοσκελετική μυοπάθεια (σύνδρομο 

Barth) [Barth et al, 1983]. (11) H μυελοκαχεξία (myelokathexis) [Bassan et al, 1984]. 

(12) Η ουδετεροπενία που συνοδεύει το σύνδρομο του νωθρού λευκοκυττάρου (lazy 

leukocyte syndrome) [Pinkerton et al, 1978]. (13) Η ουδετεροπενία που συνοδεύει το 

σύνδρομο Chediak-Higashi [Blume & Wolff, 1972]. (14) H συγγενής ουδετεροπενία 

με δυσκοκκιοποίηση (dysgranulopoiesis) [Parmley  et al, 1980 ; Lightsey et al, 1985]. 

Και τέλος (15) Η ουδετεροπενία που συνοδεύει την συγγενή έλλειψη 

τρανσκοβαλαμίνης ΙΙ [Rosen  et al, 1984]. 

 Οι  ε π ί κ τ η τ ε ς   ο υ δ ε τ ε ρ ο π ε ν ί ε ς   οφείλονται συχνά σε φάρμακα 

[Vincent 1986; Julia et al, 1991], χημικά προϊόντα, ιονίζουσα ακτινοβο-λία, λοιμώξεις 

[Murdoch & Smith, 1972; Hammond WP & Harlan JM, 1979], διήθηση του μυελού 

από νεοπλασματικά κύτταρα, ή αποτελούν μέρος της απλα-στικής αναιμίας [Lynch  

et al, 1975; Marsh  et al, 1994].  

 β. Ουδετεροπενίες από μή αποδοτική κοκκιοποίηση (τύπου II). Πρόκειται για 

ουδετεροπενίες που οφείλονται σε αυξημένη ενδομυελική κατα-στροφή των 

κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων, που στο σύνολο τους είναι αυξη-μένες. Οι 

ουδετεροπενίες αυτές χαρακτηρίζονται από την υπερπλασία του διαμε-ρίσματος των 

πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων και την σημαντική ελάττωση των ωριμαζόντων 

κυττάρων, ιδιαίτερα των αποθηκών των ουδετερόφιλων πολυμορ-φοπύρηνων.  

Παρατηρούνται σε: (1) Eλλειψη βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος [Finch, 1972]. (2) 

Ελλειψη χαλκού [Dunlap  et al, 1974; Percival, 1995]. (3) Σιδη-ροπενική αναιμία 

(σπάνια) [Voight  et al, 1967]. Και, (4) Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 

(myelodysplastic syndromes, MDS) [Groupe Francais de Morphologie 

Hematologique, 1987]. 

 γ. Ουδετεροπενίες από αυξημένη περιφερική καταστροφή ή απώλεια 
κοκκιοκυττάρων (τύπου IIΙ). Οι ουδετεροπενίες από αυξημένη καταστροφή ή 
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απώλεια κοκκιοκυττάρων προκαλούνται είτε από καταστροφή των ουδετερό-φιλων 

πολυμορφοπύρηνων μέσα στο σπλήνα συνεπεία υπερσπληνισμού [Amo-rosi, 1965; 

Wiseman & Doan, 1942; Chapman et al, 1954] ή παρουσίας αντισώ-ματος στην 

επιφάνεια τους [Minchinton & Waters, 1984; Harmon  et al, 1984], είτε σε αυξημένο 

πέρασμα πολυμορφοπύρηνων από την αιματική κυκλοφορία στους ιστούς [Papadaki 

& Eliopoulos, 1998]. 
  Στις ουδετεροπενίες  που οφείλονται σε αντισώματα  εντάσσονται: (1) H νεο-

γνική ισοάνοση ουδετεροπενία (isoimmune neonatal neutropenia) [Lalezari et al, 

1960; Cartron  et al, 1991; Minchinton & Mc Grath, 1987]. (2) H ιδιοπαθής αυ-

τοάνοση ουδετεροπενία (autoimmune neutropenia) [Boxer et al, 1975; Logue et al, 

1991; Dale et al, 1979; Buy et al, 1991]. (3) Oι δευτεροπαθείς αυτοάνοσες 

ουδετεροπενίες που περιλαμβάνουν τις ουδετεροπενίες που συνοδεύουν αυτοά-

νοσα νοσήματα όπως είναι ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος [Starkebaum  et al, 

1978], το σύνδρομο Felty [Vincent  et al, 1974; Choi et al, 1994; Star-kebaum  et al, 

1980], το σύνδρομο Sjοgren [Bloch et al, 1965; Starkebaum  et al, 1981], η χρόνια 

ενεργός ηπατίτιδα [Boxer et al, 1972], η νόσος του Crohn [Stevens et al, 1991], ή 

άλλα νοσήματα, όπως είναι τα λεμφοϋπερπλαστικά σύν-δρομα [Rustagi et al, 1983]  

και η νόσος του Hodgkin [Heyman & Walsh, 1987; Gordon et al, 1991]. (4) Oι 

ανοσοαλλεργικές ουδετεροπενίες από φάρμακα (αντίσωμα που στρέφεται έναντι 

απτινικού συμπλέγματος ‘απτίνη-πρωτεϊνη’ πάνω στην επιφάνεια των κυττάρων) 

[Salama et al, 1989;  Murphy et al,  1985; Eisner  et al, 1977; Vincent, 1986]. 

 δ. Ουδετεροπενίες από διαταραχή της κατανομής των κοκκιοκυττάρων 
(τύπου ΙV). Οπως ήδη ελέχθη, οι ουδετεροπενίες αυτές δεν είναι αληθείς, αφού δεν 

πρόκειται για πραγματική ελάττωση του αριθμού των ουδετερόφιλων πολυ-

μορφοπύρηνων στον οργανισμό, αλλά για μετακίνηση πολυμορφοπύρηνων από το 

διαμέρισμα των κυκλοφορούντων, στο διαμέρισμα των προσκολλημένων στα 

αγγειακά τοιχώματα κοκκιοκυττάρων (ψευδοουδετεροπενίες) [Joyce et al, 1976].  

 
1.2.2. Εμπειρική ταξινόμηση 

 
 Στην εμπειρική ταξινόμηση, οι ουδετεροπενίες χωρίζονται σχετικά εύκολα σε 

συγγενείς και επίκτητες. Οι επίκτητες διακρίνονται  σε ιδιοπαθείς, άγνωστου αι-

τιοπαθογενετικού μηχανισμού, και δευτεροπαθείς, που συνοδεύουν ή χαρακτη-

ρίζουν διάφορες συνήθως καλά οριζόμενες νοσολογικές οντότητες. Οι τελευταίες 

αυτές διακρίνονται περαιτέρω σε: (α) Ουδετεροπενίες που συνοδεύουν ή χαρα-

κτηρίζουν διάφορες μυελοπάθειες. (β) Ουδετεροπενίες ανοσολογικής αρχής. (γ) 

Ουδετεροπενίες λοιμώδους αιτιολογίας που συνοδεύουν ιογενείς, βακτηριακές, 
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ρικετσιακές ή πρωτοζωϊκές λοιμώξεις. (δ) Ουδετεροπενίες φαρμακευτικής αιτιο-

λογίας. Και (ε) Ουδετεροπενίες από υπερσπληνισμό.  

 α. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΕΣ. Ως συγγενείς χαρακτηρίζονται οι ου-

δετεροπενίες που μεταβιβάζονται κληρονομικά στους κατιόντες ή σχετίζονται με 

διαταραχές που αναπτύχθηκαν κατά την εμβρυϊκή ζωή. Διακρίνονται σε οικογε-νείς, 

φυλετικές, αμιγείς και συνδυαζόμενες με ανοσολογικές διαταραχές ή και ποικίλες 

άλλες συγγενείς ανωμαλίες (Πίνακας 1.2). Μερικές από αυτές είναι αρ-κετά συχνές, 

όπως η οικογενής ουδετεροπενία, ενώ άλλες είναι πολύ σπάνιες, όπως η 

ακοκκιοκυτταραιμία του Kostmann.  

 •  Οικογενής ουδετεροπενία [Cutting & Lang, 1964; Shoenfeld  et al 1988]. 

Πρόκειται για ήπια ή το πολύ μέτριας βαρύτητας ουδετεροπενία, που παρατη-ρείται 

σε περισσότερα του ενός μέλη μιάς οικογένειας. Κατά κανόνα, διαδράμουν 

ασυμπτωματικά και αποκαλύπτονται τυχαία.  

 •  Φυλετικές ουδετεροπενίες [Shoenfeld  et al, 1988]. Πρόκειται και εδώ για 

ήπιες ή το πολύ μέτριας βαρύτητας ουδετεροπενίες, που παρατηρούνται στους 

μαύρους της Αφρικής [Shaper & Lewis, 1971] και τους Υεμενίτες ισραηλινούς 

[Djaldetti et al, 1961; Mintz & Sachs, 1973]. Δεν συνοδεύονται από αυξημένη 

ευαισθησία στις λοιμώξεις.  

 • Αμιγείς συγγενείς ουδετεροπενίες. Στις ουδετεροπενίες αυτές περιλαμβάνον-

ται,  η ακοκκιοκυτταραιμία του Kostmann, η συγγενής σποραδική ουδετεροπενία των 

παίδων, η ουδετεροπενία με δυσκοκκιοποίηση, η συγγενής κυκλική ουδετε-ροπενία, 

η μυελοκαχεξία και το σύνδρομο του νωθρού λευκοκυττάρου. Η συγγενής 
σποραδική ουδετεροπενία των παίδων παρατηρείται σε παιδιά και των δύο 

φύλων και διαγιγνώσκεται συνήθως σε ηλικία 2 έως 5 ετών. Κατά κανόνα πρόκειται 

για μέτριας βαρύτητας ουδετεροπενία, που ωστόσο συνο-δεύεται συχνά από 

λοιμώξεις κυρίως του στόματος (συχνές στοματίτιδες με έλκη) και του δέρματος 

(πυόδερμα). Το σύνδρομο διαφέρει από την νόσο του Kost-mann, κυρίως στο ότι δεν 

ανευρίσκεται στο μυελό η χαρακτηρίζουσα την Kost-mann αναστολή ωρίμανσης της 

κοκκιώδους σειράς. Ανταποκρίνεται καλά στη χορήγηση G-CSF. Η ουδετεροπενία 
με δυσκοκκιοποίηση [Parmley et al, 1980; Lightsey et al, 1985] είναι εξαιρετικά 

σπάνια. Χαρακτηρίζεται από μέτριας βαρύτητας ουδετεροπενία, που οφείλεται σε μή 

αποδοτική κοκκιοποίηση. Στο μυελό των πασχόντων, οι ουδετερόφιλες 

κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες παρου-σιάζονται με πολλά δυσπλαστικά στοιχεία. Η 

συγγενής κυκλική ουδετερο-πενία [Dale & Hammond, 1988; Dale et al, 1993; 

Lange, 1983; Wright et al, 1978] είναι μιά σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από 

παροδική και ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως κάθε 21 ημέρες) αναστολή 
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της κοκκιο-ποίησης που οδηγεί σε μεγάλη ελάττωση του αριθμού των ουδετερόφιλων 

κοκ-κιοκυττάρων στην κυκλοφορία. Η διάρκεια της με τον τρόπο αυτό προκαλούμε-

νης ουδετεροπενίας είναι 4 έως 7 ημέρες κατά τις οποίες, οι πάσχοντες εμφα-νίζουν 

συνήθως εμπύρετες λοιμώξεις, κυρίως από του στόματος και του δέρ-ματος και 

σπανιότερα από άλλα όργανα. Κατά κανόνα, οι λοιμώξεις υποχωρούν αφ’ εαυτών με 

την άνοδο των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων στην κυκλο-φορία για να 

επανεμφανισθούν μετά από 21 ημέρες. Πιστεύεται ότι πρόκειται για βλάβη στο ύψος 

του αρχέγονου πολυδύναμου προγονικού αιμοποιητικού κυττά-ρου. Η 

ακοκκιοκυτταραιμία του Kostmann [Kostmann, 1975; Hestdal et al, 1993; Parmley 

et al, 1975; Welte et al, 1990; Dong et al, 1995] είναι μία βαρειά ουδετεροπενία που 

μεταβιβάζεται ως υπολειπόμενος σωματικός χαρακτήρας. Διαπιστώνεται συνήθως σε 

ηλικία από 6 μηνών έως 2 ετών, επ’ ευκαιρία των καθ’ υποτροπήν εμφανιζόμενων 

βαρειών βακτηριακών λοιμώξεων, κυρίως από του δέρματος, των παραρρινίων, του 

στόματος και του ανανευστικού συστή-ματος, αλλά και από άλλα συστήματα και εν 

τω βάθει όργανα. Μέχρι προ ολίγων ετών, πολλά από τα πάσχοντα παιδιά πέθαιναν 

από πνευμονική λοίμωξη, ηπατικό απόστημα, μηνιγγίτιδα και σηψαιμία. Στο 

περιφερικό αίμα ο αριθμός των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων βρίσκεται κατά 

κανόνα κάτω των 100 ανά μl, ενώ τα ηωσινόφιλα και μονοπύρηνα κύτταρα είναι 

σαφώς αυξημένα. Στο μυελό σημειώνεται αναστολή της κοκκιοποίησης στο στάδιο 

του προμυελοκυττά-ρου-μυελοκυττάρου με την ανεύρεση πολλών 

προμυελοκυττάρων, λιγότερων μυελοκυττάρων και πολύ λίγων μεταμυελοκυττάρων. 

Τα ραβδοπύρηνα και ώρι-μα πολυμορφοπύρηνα είναι πολύ ελαττωμένα. Στο μυελό 

βρίσκονται ακόμη αυξημένα τα ηωσινόφιλα, τα μονοπύρηνα και τα 

πλασματοκύτταρα. Στα 90% των περιπτώσεων, η ουδετεροπενία βελτιώνεται με την 

άνοδο των ουδετερό-φιλων γύρω στα 1000 ανά μl, και την απαλλαγή έτσι από τις 

συχνές λοιμώξεις, μετά από συστηματική χορήγηση G-CSF. Τα 15% περίπου των 

πασχόντων εμ-φανίζουν μετά από άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα οξεία μυελική 

λευχαιμία. Πρό-σφατες έρευνες έδειξαν ότι η βλάβη στη νόσο αφορά στον υποδοχέα 

των κυττά-ρων για τον  αυξητικό παράγοντα G-CSF. Ο υποδοχέας (G-CSF-R) είναι 

μιά πο-λυπεπτιδική άλυσος που χωρίζεται σε τρία τμήματα, το εξωκυττάριο, το 

διαμεμ-βρανικό και το πρωτοπλασματικό. Το τελευταίο είναι αρκετά μεγάλο και χωρί-

ζεται περαιτέρω σε τρεις τομείς. Ο τελευταίος τομέας, που βρίσκεται προς το COOH-

τελικό άκρο της αλύσου, έχει ιδιότητες τυροσινικής κινάσης και έρχεται σε επαφή αφ’ 

ενός μεν με το σύστημα πρωτεϊνών stat και αφ’ ετέρου με το σύστημα πρωτεϊνών 

ras. Με την ενεργοποίηση των συστημάτων αυτών, επάγεται στον πυρήνα το μήνυμα 

του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης. Στη νόσο του Kostmann βρέθηκαν 

τέσσερα διαφορετικά τελικά ελλείμματα (αποκοπή της αλύσου από κάποιο σημείο και 
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κάτω, trancated receptor). Τα τρία από αυτά αφορούσαν στον τελευταίο τομέα και το 

τέταρτο στο δεύτερο τομέα του πρωτο-πλασματικού τμήματος. Υποστηρίζεται ότι οι 

διαφορετικές θέσεις αποκοπής της αλύσου ερμηνεύουν, κατά κάποιο τρόπο, τη 

συχνά παρατηρούμενη πολυμορφία στη βαρύτητα της νόσου και τη διαφορετική 

απάντηση στις φαρμακολογικές δό-σεις G-CSF. Ωστόσο, άλλοι ερευνητές δεν 

βρήκαν τέτοια ελλείμματα στον υπο-δοχέα του G-CSF παρά μόνο σε ασθενείς στους 

οποίους η νόσος εξελίσσονταν ήδη σε οξεία λευχαιμία. Ετσι, είναι πιθανό οι βλάβες 

στον υποδοχέα να είναι απλά αποτέλεσμα της λευχαιμίας. Η μυελοκαχεξία 
(myelokathexis) [Bassan et al, 1984] είναι μία σπάνια διαταραχή που 

χαρακτηρίζεται από μορφολογικές ανωμαλίες του πυρήνα των πολυμορφοπύρηνων 

κοκκιοκυττάρων και παρουσία κυτταροπλασματικών κενοτοπίων. Η ουδετεροπενία 

είναι μέτρια έως βαρειά και οι πάσχοντες εμφανίζουν υποτροπιάζουσες βακτηριακές 

λοιμώξεις. Στο μυελό ανευρίσκεται υπερπλασία της κοκκιώδους σειράς με στοιχεία 

εκφύλισης των ώριμων μορφών. Από μελέτες της κινητικής και της μορφολογίας των 

κοκκιο-κυττάρων, πιθανολογείται η ύπαρξη μιάς εγγενούς  βλάβης  που οδηγεί σε 

αυξη-μένη ενδομυελική και περιφερική καταστροφή των ώριμων κυττάρων, ως το 

αίτιο του συνδρόμου. Το σύνδρομο νωθρού λευκοκυττάρου (lazy leykocyte syn-
drome) [Pinkerton et al, 1978] είναι μία σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από 

ουδετεροπενία, φυσιολογικό μυελό και ελλειπή κινητικότητα  των κοκκιοκυτ-τάρων, in 

vitro και in vivo. Η αιτιολογία του συνδρόμου παραμένει αδιευκρίνιστη. Υποθέσεις για 

ύπαρξη βλάβης του κυτταροσκελετού του κυττάρου δεν μπόρεσαν να τεκμηριωθούν. 

Οι πάσχοντες εμφανίζουν υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, που ανταποκρίνονται σχετικά 

καλά σε κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία. 

 
          Πίνακας 1.2. Ταξινόμηση των συγγενών ουδετεροπενιών 
  1. Οικογενείς ουδετεροπενίες 

  2. Φυλετικές ουδετεροπενίες 
   α. Ουδετεροπενία των μαύρων της Αφρικής 
   β. Ουδετεροπενία των Υεμενιτών Ισραηλινών 
  3. Αμιγείς συγγενείς ουδετεροπενίες 
   α. Ακοκκιοκυτταραιμία του Kostmann 
   β. Σποραδική συγγενής ουδετεροπενία των παίδων  
   γ. Ουδετεροπενία με δυσκοκκιοποίηση 
   δ. Συγγενής κυκλική ουδετεροπενία 
  ε. Μυελοκαχεξία 
 στ. Σύνδρομο νωθρού λευκοκυττάρου 
  4. Ουδετεροπενίες με συγγενείς ανοσοανεπάρκειες 
   α. Ουδετεροπενία και βαρειά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια 
   β. Ουδετεροπενία και υποπλασία χόνδρων-τριχών  
   γ. Σύνδρομο Chediak-Higashi 
   δ. Ουδετεροπενία και υπέρ-IgM σύνδρομο 
 ε. Ουδετεροπενία και φιλοσύνδετη α-γ-σφαιριναιμία των παίδων 
 στ. Ουδετεροπενία και δυσανοσοσφαιριναιμία τύπου Ι 
 ζ. Ουδετεροπενία και δυσανοσοσφαιριναιμία τύπου ΙV 
  5. Ουδετεροπενίες με ποικίλες συγγενείς ανωμαλίες 



 16

   α. Σύνδρομο Schwachmann-Diamond 
   β. Νόσος Fanconi 
 γ. Σύνδρομο Cohen 
 δ. Σύνδρομο Barth   
   ε. Συγγενής έλλειψη τρανσκοβαλαμίνης ΙΙ 
      στ. Συγγενής δυσκεράτωση 
 

 
 • Ουδετεροπενίες με συγγενείς ανοσοανεπάρκειες. Στην ομάδα αυτή 

εντάσσονται  σύνδρομα που χαρακτηρίζονται από ουδετεροπενία και ανοσολογική 

ανεπάρ-κεια, όπως η ουδετεροπενία που συνοδεύει τη συνδυασμένη ανοσο-

ανεπάρκεια ή δικτυωτή δυσγενεσία, η ουδετεροπενία που συνοδεύει την ανεπάρκεια 

της κυτταρικής ανοσίας με υποπλασία χόνδρων-τριχών, το σύνδρομο Chediak-

Higashi και η ουδετεροπενία που συνοδεύει τα διάφορα σύνδρομα με διατα-ραχές 

των ανοσοσφαιρινών, όπως το υπέρ-IgM σύνδρομο, η φιλοσύνδετη α-γ-σφαιριναιμία 

των παίδων, η δυσανοσοσφαιριναιμία τύπου Ι, και η δυσανο-σοσφαιριναιμία τύπου 

ΙV (εκλεκτική έλλειψη ΙgA). Η ουδετεροπενία που συνο-δεύει τη συνδυασμένη 
ανοσοανεπάρκεια, γνωστή και ως δικτυωτή δυσγε-νεσία (reticular dysgenesis) ή 

συγγενής αλευκοκύττωση (congenital aleukocy-tosis) [Ownby et al, 1976; Levinsky & 

Tidedman, 1983], χαρακτηρίζεται από ελάττωση του αριθμού των ουδετερόφιλων 

κοκιοκυττάρων αλλά και των Τ- και Β-λεμφοκυττάρων. Κατά κανόνα, οι πάσχοντες 

πεθαίνουν από βαρειές βακτηρια-κές, ιογενείς και μυκητιασικές λοιμώξεις μέσα σε 

λίγους μήνες από τη γέννηση. Ουσιαστική θεραπεία γίνεται μόνο με μεταμόσχευση 

μυελού. Η ουδετεροπενία με ανεπάρκεια της κυτταρικής ανοσίας με υποπλασία 
χόνδρων-τριχών (cartilage-hair hypoplasia syndrome) [Lux et al, 1970] 

χαρακτηρίζεται από ουδετεροπενία, βραχυσκελικό νανισμό, υπερεκτατότητα 

δακτύλων, λεπτότητα τριχών, λεμφοπενία και συχνές λοιμώξεις. Τα ουδετερόφιλα 

πολυμορφοπύρηνα συνήθως κυμαίνονται από 1000 έως 2000 ανά μl αίματος. Το 

σύνδρομο Che-diak-Higashi [Blume & Wolff, 1972] χαρακτηρίζεται από μερικό 

αλφισμό, ουδε-τεροπενία, συχνές λοιμώξεις και γιγάντια κοκκία μέσα στο 

πρωτόπλασμα των κοκκιοκυττάρων, μονοκυττάρων και λεμφοκυττάρων. Οι 

πάσχοντες εμφανίζουν συχνά νεοπλασίες του λεμφικού ιστού που αποδίδονται σε 

ανοσολογική ανεπάρ-κεια. Τέλος, η ουδετεροπενία που συνοδεύει τα σύνδρομα 
με διαταραχές των ανοσοσφαιρινών διακρίνεται περαιτέρω σε: (α) Ουδετεροπενία 

του υπερ-IgM συνδρόμου [Rosen et al, 1968], που είναι συνδυασμός βαρειάς 

ουδετερο-πενίας και ανεπάρκειας του Β-συστήματος, ως εκ των οποίων οι 

πάσχοντες παρουσιάζουν βαρειές και συχνά θανατηφόρες λοιμώξεις. Οι IgG και IgA 

ανοσο-σφαιρίνες του ορού είναι πολύ ελαττωμένες, ενώ οι IgM και IgD συχνά είναι 

αυ-ξημένες. (β) Oυδετεροπενία που συνοδεύει τη φυλοσύνδετη α-γ-σφαιριναιμία του 
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Βruton [Kozlowski & Evans, 1991; Buckley & Rowlands, 1973]. Το ένα τρίτο των 

πασχόντων εμφανίζει συμπτωματική ουδετεροπενία σε κάποια φάση της πο-ρείας 

της νόσου. (γ) Ουδετεροπενία που συνοδεύει τη δυσανοσοσφαιριναιμία τύπου Ι  
[Rosen, et al, 1968]. (δ) Ουδετεροπενία που συνοδεύει τη δυσανοσο-σφαιριναιμία 

τύπου ΙV (εκλεκτική έλλειψη ΙgA) [Ng & Prankerd, 1976].  

 • Ουδετεροπενίες που συνοδεύουν ποικίλες άλλες συγγενείς ανωμαλίες. 

Πρόκειται για το σύνδρομο Schwachmann-Diamond, το σύνδρομο Cohen, το 

σύνδρομο Barth, τη συγγενή δυσκεράτωση, τη νόσο Fanconi και τη συγγενή έλλειψη 

τρανσκοβα-λαμίνης ΙΙ. Το σύνδρομο Schwachmann-Diamond [Shwachman et al, 

1964; Saunders et al, 1979; Woods et al, 1981; Ventura et al, 1995] χαρακτηρίζεται 

από ουδετεροπενία, ανεπάρκεια της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος που 

συνοδεύεται συχνά με σύνδρομο δυσαπορρόφησης και νανισμό. Η νόσος Fanconi 
[Schmid, 1967; German et al, 1987], γνωστή περισσότερο ως αναιμία Fanconi, 

χαρακτηρίζεται από μυελική ανεπάρκεια και κατ’ επέκταση ουδετεροπενία, που 

συνδυάζεται με ποικίλες διαμαρτίες περί την διάπλαση, αφορώσες στο σκελετό και 

στα σπλάχνα και με πνευματική καθυστέρηση. Σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών η 

νόσος εξελίσσεται σε οξεία μυελική λευχαιμία. Το σύνδρομο Cohen [Norio et al, 

1984] χαρακτηρίζεται από πνευματική καθυστέρηση, ανωμαλίες στη διάπλαση και 

ουδετεροπενία. Το σύνδρομο Barth [Barth et al, 1983] είναι ένα φιλοσύνδετο 

νόσημα που χαρακτηρίζεται από κοντό ανάστημα, σκελετική μυοπάθεια, 

καρδιομυοπάθεια που μπορεί να είναι θανατηφόρα και μέτρια έως βαρειά 

ουδετεροπενία που συνοδεύεται από υποτροπιάζουσες βακτηριακές λοιμώξεις. Στο 

μυελό ανευρίσκεται υποπλασία της κοκκιώδους σειράς. Η αιτιολογία του συνδρόμου 

παραμένει άγνωστη. Η συγγενής έλλειψη τρανσκοβαλαμίνης ΙΙ [Rosen et al, 1984] 

είναι πολύ σπάνια και εκδηλώνεται κλινικά με μεγαλοβλαστική αναιμία και 

ουδετεροπενία. Η ουδε-τεροπενία διορθώνεται με βιταμίνη Β12.  

 β. ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΕΣ. Οπως ήδη ελέχθη, οι επίκτητες ουδε-

τεροπενίες διακρίνονται σε ιδιοπαθείς άγνωστης αιτιολογίας και παθογενετικού 

μηχανισμού και σε δευτεροπαθείς που συνοδεύουν διάφορα νοσήματα.  

 1. Ιδιοπαθείς ουδετεροπενίες [Dale et al, 1979; Browne & Marcus, 1960; Kyle & 

Linman, 1968; Kyle, 1980; Rickard et al, 1980; Price et al, 1979; Dale  et al, 1993]. 

Πρόκειται για πολύ συχνά απαντώμενες ουδετεροπενικές καταστάσεις. Υπολογίζεται 

ότι τα 8.2% του πληθυσμού άνω των 15 ετών έχουν ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα 

στην κυκλοφορία τους κάτω των 2500 ανά μl αίματος. Ειδικότερα, ήπια 

ουδετεροπενία απαντάται στα 6.8%, μέτριας βαρύτητας στα 1.4% και βαρειά 

ουδετεροπενία σε ποσοστό κάτω του 0.1% του πληθυσμού άνω των 15 ετών. Είναι 
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πάντως ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι πάσχοντες από ιδιοπαθή ουδετεροπενία, 

ακόμη και εκείνοι που έχουν βαρειά ουδετεροπενία, σπάνια εμφανίζουν λοιμώξεις. 

Προσωπικές μας έρευνες έχουν δείξει ότι η διάσταση αυτή μεταξύ βαρύτητας της 

ουδετεροπενίας και συχνότητας των λοιμώξεων οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στην 

αυξημένη στους πάσχοντες έξοδο ουδετε-ρόφιλων κοκκιοκυττάρων από το αίμα 

στους ιστούς, όπου και ασκείται κανονικά η αντιβακτηριακή προστασία του 

οργανισμού [Papadaki & Eliopoulos, 1998]. Υπάρχουν σήμερα συγκλίνουσες 

ενδείξεις ότι η διαταραχή σχετίζεται με κάποια υποκλινική χρονία φλεγμονώδη 

εξεργασία, πιθανώς στο ρινικό και παραρρινικό χώρο, που οδηγεί στην παραγωγή 

φλεγμονωδών κυτταροκινών, μερικές από τις οποίες ενεργοποιούν το ενδοθήλιο και 

οδηγούν στην ως άνω επαυξημένη έξοδο πολυμορφοπύρηνων στους ιστούς (IL-1β 

και TNF-α), ενώ άλλες λειτουργούν ως αναστολείς της κοκκιοποίησης, δρώντας στο 

μυελό των οστών, όπου μεταφέρονται με την κυκλοφορία (TNF-α, TGF-β1 και IL-8). 

Το όλο θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και αποτελεί αντικείμενο έρευνας στο Εργαστήριο 

μας. 

 2. Δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες. Πρόκειται, όπως ελέχθη, για ουδετεροπε-νίες 

που αναπτύσσονται σε άτομα με γνωστό υποκείμενο νόσημα. Κατατάσσον-ται σε 

πέντε ομάδες, τις ουδετεροπενίες που οφείλονται σε μυελοπάθεια, τις 

ουδετεροπενίες ανοσολογικής αρχής, τις ουδετεροπενίες λοιμώδους αιτιολογίας, τις 

ουδετεροπενίες φαρμακευτικής αιτιολογίας και τις ουδετεροπενίες που προ-

καλούνται από υπερσπληνισμό (Πίνακας 1.1).  

 • Οι ουδετεροπενίες από μυελοπάθεια οφείλονται σε μειωμένη παραγωγή 

ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων λόγω βλάβης στο μυελικό όργανο. Διακρίνονται σε 

τέσσερις ομάδες, τις ουδετεροπενίες που χαρακτηρίζουν ή συνοδεύουν πρω-

τοπαθείς μυελοπάθειες, τις νεοπλασματικές ουδετεροπενίες, τις ουδετεροπενίες των 

θησαυρισμώσεων και τις στερητικές ουδετεροπενίες. 

 Στις ο υδ ε τ ε ρ οπ ε ν ί ε ς  από  πρω τ οπα θ ε ί ς  μυ ε λ οπάθ ε ι ε ς  

εντάσσονται: (1) Η αμιγής κοκκιοκυτταρική απλασία (pure white cell aplasia)  [Levitt 

et al, 1983; Barbui et al, 1984]. (2) Η ουδετεροπενία της ολικής μυελικής ανεπάρκειας 

(απλαστική αναιμία, μυελική υποπλασία) [Lynch et al, 1975; Marsh  et al, 1994]. (3) 

Η επίκτητη κυκλική ουδετεροπενία [Dale et al, 1988; Loughran et al, 1986; Hammond 

et al, 1989; Selleri et al, 1988]. (4) Η ουδετεροπενία της παροξυντικής νυκτερινής 

αιμοσφαιρινουρίας  [Hillmen et al, 1995; Sociι et al, 1996]. Και (5) Η  ουδετεροπενία 

που συνοδεύει το αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο [Tiab et al, 1996].  

 Οι ν ε οπ λασμα τ ι κ έ ς  ο υ δ ε τ ε ρ οπ ε ν ί ε ς  περιλαμβάνουν όλα τα 

νεοπλασματικά νοσήματα που συνοδεύονται από ουδετεροπενία και συγκεκρι-μένα 
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τις οξείες [Galton et al, 1975] και χρόνιες λευχαιμίες [Dighiero et al, 1991; Boggs et al, 

1966], τα λεμφώματα, το πολλαπλούν μυέλωμα, τη μυελοϊνωση [Ward & Block, 

1971], τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα [Groupe Francais de Morphologie 

Hematologique, 1987], την χρόνια LGL-λεμφοϋπερπλαστική νόσο [Saway et al, 

1989; Loughran & Starkebaum, 1987; Platanias et al, 1987] και το μεταστατικό 

καρκίνο στο μυελό των οστών.  

 Οι ο υδ ε τ ε ρ οπ ε ν ί ε ς  τω ν  θ η σαυρ ι σ μώσ εων  είναι σχετικά σπά-

νιες. Αναφέρονται ιδιαίτερα η νόσος του Gaucher και η γλυκογονίαση τύπου Ιβ 

[Beaudet et al, 1980; Schaub & Heyne, 1983]. 

 Τέλος, στις σ τ ε ρ η τ ι κ έ ς  ο υδ ε τ ε ρ οπ ε ν ί ε ς  εντάσσονται οι ουδετερο-

πενίες από έλλειψη βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος [Finch, 1972],  σιδήρου [Voigth 

et al, 1967] και χαλκού [Percival, 1995; Dunlap et al, 1972]. Ας σημειωθεί ότι έλλειψη 

χαλκού παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά σε άτομα που λαμβάνουν παρεντερική 

διατροφή.   

 • Οι ουδετεροπενίες ανοσολογικής αρχής οφείλονται σε ανάπτυξη ανοσο-

λογικού μηχανισμού, που οδηγεί είτε στην καταστροφή ουδετερόφιλων κοκκιο-

κυττάρων στην περιφέρεια, είτε στη μείωση της παραγωγής κοκκιοκυττάρων στο 

μυελό των οστών. Οι ουδετεροπενίες αυτές κατατάσσονται σε πέντε ομάδες, τις 

ισοάνοσες, τις αυτοάνοσες, τις ουδετεροπενίες από κυκλοφορούντα ανοσοσυμ-

πλέγματα, τις ουδετεροπενίες από μή ειδική προσκόλληση ανοσοσφαιρίνης στα 

πολυμορφοπύρηνα και τις ουδετεροπενίες από κυτταρολυτικά Τ-λεμφοκύτταρα. 

 Οι ι σ ο ά ν οσ ε ς  ο υ δ ε τ ε ρ οπ ε ν ί ε ς  (isoimmune neonatal neutrope-nias) 

[Minchinton & Mc Grath, 1987; Lalezari et al, 1960; Gartron et al, 1991] 

παρατηρούνται στο αρτιγέννητο, εκδηλώνονται με συχνές λοιμώξεις, διαρκούν 6 έως 

8 εβδομάδες και οφείλονται σε αλλο-αντισώματα (μητρικά αντισώματα έναντι των 

πατρικών αντιγόνων που πέρασαν στο έμβρυο). Τα αντισώματα αυτά είναι τύπου 

IgG, περνούν από τον πλακούντα και στρέφονται συχνά έναντι των ΝΑ1 ή ΝΑ2 

αντιγόνων των κοκκιοκυττάρων [Rios et al, 1991]. 

 Στις α υ τ ο ά ν οσ ε ς  ο υδ ε τ ε ρ οπ ε ν ί ε ς  (autoimmune neutropenias) [Logue 

et al, 1991;  Boxer et al, 1975; Dale et al, 1979; Buy et al, 1991; Harmon  et al, 1984] 

αναπτύσσονται αντισώματα έναντι αντιγόνων των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων 

του ίδιου του οργανισμού. Τα αντισώματα αυτά συνήθως είναι του τύπου των IgG, 

σπανιότερα των IgM και πολύ σπάνια των IgA μορίων [Minchinton  & Waters, 1984; 

Rothko et al, 1989]. Τα αντιγόνα έναντι των οποίων στρέφονται τα αυτοαντισώματα, 

είναι είτε μεμβρανικά μόρια του αντι-γονικού συστήματος “Ν” των ουδετερόφιλων 

πολυμορφοπύρηνων (κατά κανόνα ΝΑ1, ΝΑ2 ή ΝΒ1) [Lalezari et al, 1975], είτε ο 
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τρίτος υποδοχέας για το συμπλήρωμα (CR3, CD11b/CD18) [Hartman  & Wright, 

1991], είτε η ακτίνη. Ωστόσο, σε ένα μεγάλο ποσοστό αρρώστων το αντίσωμα 

βρέθηκε να στρέφεται έναντι άγνωστων μεμβρανικών πρωτεϊνών. Δοθέντος ότι τα 

ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα δεν είναι ευαίσθητα στο συμπλήρωμα, η 

καταστροφή των σημασμένων με αντίσωμα κοκκιοκυττάρων γίνεται αποκλειστικά με 

το μηχανισμό της φαγοκύτωσης στο ήπαρ και στον σπλήνα. 

 Από κλινική άποψη, οι αυτοάνοσες ουδετεροπενίες διακρίνονται σε ιδιοπαθείς 

άγνωστης αιτιολογίας και δευτεροπαθείς που συνοδεύουν διάφορα νοσήματα, όπως 

τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο [Starkebaum et al, 1978],  τη ρευ-ματοειδή 

αρθρίτιδα και το σύνδρομο Felty [Vincent et al, 1974; Choi et al, 1994; Starkebaum  

et al, 1980], το σύνδρομο Sjφgren [Bloch  et al, 1965; Star-kebaum  et al, 1981], τη 

χρόνια ενεργό ηπατίτιδα [Boxer et al, 1972], τη νόσο του Crohn [Stevens et al, 1991], 

τα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα [Rustagi et al, 1983] και τη νόσο του Hodgkin 

[Heyman & Walsh, 1987; Gordon et al, 1991]. Η νόσος εκδηλώνεται με λοιμώξεις, η 

βαρύτητα των οποίων σχετίζεται άμεσα με τη βαρύτητα της ουδετεροπενίας. Κατά 

κανόνα πρόκειται για λοιμώξεις του δέρματος, της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας, 

των παραρρινικών κόλπων και της περιπρωκτικής και περιγεννητικής χώρας. Σε 

βαρύτερες καταστάσεις ση-μειώνονται πνευμονικές λοιμώξεις, μηνιγγίτιδες και 

σηψαιμίες. Οι συνήθως απομονούμενοι μικροοργανισμοί είναι Gram (+) κόκκοι και 

Gram (-) βακτηρίδια. Ας σημειωθεί ότι η βαρύτητα της ουδετεροπενίας δεν βαίνει 

πάντοτε παράλληλα με τον τίτλο του αντιπολυμορφοπυρηνικού αντισώματος στον 

ορό.  

 Ουδετεροπενίες από κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα έχουν περιγραφεί σε 

πάσχοντες από ρευματοειδή αρθρίτιδα [Breedveld et al, 1986]. Πρόκειται για την 

προσκόλληση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων πάνω στην κοκκιοκυτ-ταρική 

επιφάνεια και την καταστροφή στη συνέχεια του υποκείμενου κυττάρου με 

φαγοκύτωση, κυρίως στον σπλήνα.  

 Ουδετεροπενίες από μή ειδική προσκόλληση ανοσοσφαιρίνης στην επιφά-νεια 

των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων, έχουν αναφερθεί σε πάσχοντες από 

υπερθυρεοειδική νόσο του Graves [Knight et al, 1986]. Τα φέροντα την ανοσο-

σφαιρίνη κοκκιοκύτταρα κατακρατούνται στο φαγοκυτταρικό σύστημα, ιδιαίτερα στον 

σπλήνα και φαγοκυτώνονται. 

 Τέλος, ουδετεροπενίες από κυτταρολυτικά Τ-λεμφοκύτταρα έχουν περιγρα-φεί 

στην απλαστική αναιμία [Kagan et al, 1976], στο σύνδρομο Felty και σε ορισμένες 

περιπτώσεις χρονίας Β-κυτταρικής λευχαιμίας [Katrinakis et al, 1995]. Υποστηρίζεται 

ότι τα κύτταρα αυτά καταστέλλουν την κοκκιοποίηση δρώντας είτε απ’ ευθείας είτε 
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μέσω κυτταροκινών πάνω στις προγονικές κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες. Ο 

μηχανισμός της ουδετεροπενίας της χρονίας LGL-λεμφοϋπερ-πλαστικής νόσου 

παραμένει ακόμη άγνωστος. 

 • Οι ουδετεροπενίες λοιμώδους αιτιολογίας είναι αρκετά συχνές. Πρόκει-ται 

για ουδετεροπενίες που συνοδεύουν λοιμώξεις από ιούς, ρικέτσιες, βακτήρια και 

πρωτόζωα.  

 Οι ο υδ ε τ ε ρ οπ ε ν ί ε ς  που  συ ν οδ ε ύ ο υ ν  τ ι ς  ι ο γ ε ν ε ί ς  λ ο ι -
μώ ξ ε ι ς ,  όπως τη λοίμωξη από τον CMV [Ivarsson & Ljung, 1988] και τη λοί-μωξη 

από τον EBV [Schooley  et al, 1984; Hammond & Harlan, 1979], πιστεύε-ται ότι 

οφείλονται σε άμεση δράση του ιού πάνω στις κοκκιοκυτταρικές προβαθ-μίδες, με 

αποτέλεσμα την αναστολή του πολλαπλασιασμού και της διαφορο-ποίησης τους, 

αλλά και στην έκκριση διαφόρων κυτταροκινών και τέλος στην κυκλοφορία 

διεγερμένων κατασταλτικών/κυτταρολυτικών Τ-λεμφοκυττάρων [Mac Gregor et al, 

1980]. Αλλοι ιοί που μπορούν να προκαλέσουν ουδετεροπενία είναι ο HIV-1 και ο 

HIV-2 [Murphy  et al, 1987], οι ιοί της ηπατίτιδας Β και C [Nagaraju et al, 1973], οι ιοί 

του έρπητα-1 και 2 [Cines et al, 1982], ο παρβοϊός Β-19 [McClain et al, 1993], ο ιός 

της ινφλουέντζας [Murdoch & Smith, 1972] και άλλοι ιοί.  

 Οι ο υδ ε τ ε ρ οπ ε ν ί ε ς  που  συ ν ο δ ε ύ ο υ ν  ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  βα -ρ ε ι έ ς  
βα κ τ η ρ ι α κ έ ς  λ ο ι μώ ξ ε ι ς , όπως είναι ο τυφοειδής πυρετός [Lien-Keng et al, 

1960], η βρουκέλλωση [Castaneda & Guerrero, 1946] και η κεγχροειδής φυματίωση 

[Ball et al, 1951], είναι και αυτές πολυπαραγοντικές, με την έννοια της παρέμβασης 

ενεργοποιητών των ενδοθηλίων (ενδοτοξιναιμία) και της καταστολής της 

κοκκιοποίησης από κυτταροκίνες [Christensen & Rothstein, 1980].  

 Οι  ο υδ ε τ ε ρ οπ ε ν ί ε ς  από  πρω τ ό ζωα  φαίνεται ότι οφείλονται αφ’ ενός 

μεν στη μυελοκαταστολή που προκαλείται από τις ελευθερούμενες συνε-πεία της 

λοίμωξης κυτταροκίνες και αφ’ ετέρου στη σπληνομεγαλία που συχνά συνοδεύει τις 

πρωτοζωϊκές λοιμώξεις, ιδιαίτερα τη λεϊσμανίαση [Cartwright et al, 1948] και την 

ελονοσία [Dale & Wolff, 1973]. 

 Οι ο υδ ε τ ε ρ οπ ε ν ί ε ς  από  ρ ι κ έ τ σ ι ε ς  [Rose, 1949] φαίνεται ότι 

προκαλούνται πιθανότατα από ενεργοποίηση του αγγειακού ενδοθηλίου και με-

γαλύτερη προσκόλληση ουδετερόφιλων στα αγγειακά τοιχώματα, με επακό-λουθο 

την αυξημένη έξοδο τους στους ιστούς. 

 • Οι ουδετεροπενίες φαρμακευτικής αιτιολογίας [Julia et al, 1991; Bot-tiger  

et al, 1979; Arneborn & Palmblad, 1978] έχουν συζητηθεί πολύ στη βιβλιο-γραφία. 

Γενικά διακρίνονται δύο βασικοί μηχανισμοί πρόκλησης ουδετεροπενίας από 
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φάρμακα, η απ’ ευθείας τοξική δράση του φαρμάκου πάνω στις κοκκιοκυτ-ταρικές 

προβαθμίδες στο μυελό, και η ανάπτυξη ανοσολογικού μηχανισμού κα-ταστροφής 

των κοκκιοκυττάρων στην περιφέρεια [Vincent, 1986]. 

 Η απ’ ευθείας τοξική δράση του φαρμάκου στις κοκκιοκυτταρικές προβαθ-μίδες 

είναι δύο τύπων, υποχρεωτική και δυνητική. Κατά την πρώτη τούτων, όλα τα άτομα 

που παίρνουν το φάρμακο θα αναπτύξουν ουδετεροπενία (predictable neutropenia), 

η βαρύτητα της οποίας καθορίζεται από το ποσό του ληφθέντος φαρμάκου (δοσο-

εξαρτώμενη βλάβη). Τέτοιες ουδετεροπενίες παρατηρούνται σε άτομα που είτε 

παίρνουν αλκυλιούντες παράγοντες, αντιμεταβολίτες, νιτροζου-ρίες, 

χημειοθεραπευτικά αντιβιοτικά ή ορισμένα αλκαλοειδή της Vinca, είτε εκτί-θενται σε 

ιονίζουσα ακτινοβολία. Κατά κανόνα η προκαλούμενη εν προκειμένω ουδετεροπενία 

συνοδεύεται και από αναιμία και θρομβοπενία.  

 Κατά τη δυνητική απ’ ευθείας δράση του φαρμάκου στις κοκκιοκυτταρικές 

προβαθμίδες [Irvine et al, 1994], όχι όλα, αλλά ορισμένα μόνο ευαίσθητα άτομα θα 

εμφανίσουν ουδετεροπενία (idiosyngratic neutropenia), η βαρύτητα της οποίας 

καθορίζεται και εδώ από το ποσό του ληφθέντος φαρμάκου. Γενικά, θα μπορούσε να 

λεχθεί ότι κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ουδετεροπενία σε ευαίσθητα άτομα. 

Ωστόσο, μερικά φάρμακα προκαλούν ουδετεροπενία περισ-σότερο συχνά απ’ ότι 

άλλα. Τέτοια φάρμακα  είναι οι φαινοθειαζίνες [Pisciotta, 1969], η φαινυλοβουταζόνη 

[Steinberg et al, 1953], τα αντιθυρεοειδικά [Cooper et al, 1983], οι σουλφοναμίδες 

[Arneborn & Palmblad, 1978] και η χλωραμφε-νικόλη [Wintrobe, 1968], και ακόμη τα 

βενζολικά παράγωγα (οργανικοί διαλύτες) και ορισμένα γεωργικά φάρμακα 

(εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα). Aνεξάρτητα πάντως από τον τύπο της τοξικής 

δράσης του φαρμάκου, ο μυελός των οστών στους πάσχοντες βρίσκεται πάντοτε 

υποκυτταρικός και με ελαττωμένες, μέχρι πλήρους εξαφάνισης, τις κοκκιοκυτταρικές 

προβαθμίδες. 

 Η ανάπτυξη ανοσολογικού μηχανισμού προϋποθέτει την παραγωγή αντισώ-

ματος έναντι του φαρμάκου που εισήλθε στον οργανισμό και συμπεριφέρθηκε ως 

απτίνη [Salama et al, 1989]. Αυτό καθ’ εαυτό το φάρμακο δεν έχει ανοσο-γονικές 

ιδιότητες, μπορεί όμως να αποκτήσει τοιαύτες εάν προσκολληθεί πάνω σε κάποια 

πρωτεϊνη του ορού ή της μεμβράνης των κοκκιοκυττάρων. Τα με τον τρόπο αυτό 

παραγόμενα αντισώματα αντιδρούν στη συνέχεια με το σύμπλεγμα “φάρμακο-

πρωτεϊνη” και συνδέονται στερεοχημικά με αυτό (αντίδραση αντιγό-νου-

αντισώματος). Εάν το σύμπλεγμα κυκλοφορεί στο πλάσμα, η αντίδραση με το 

αντίσωμα θα οδηγήσει στο σχηματισμό ανοσοσυμπλέγματος, που για άγνω-στο λόγο 

έρχεται και επικάθηται στην επιφάνεια των κοκκιοκυττάρων. Εάν το σύμπλεγμα 

“φάρμακο-πρωτεϊνη” βρίσκεται ήδη πάνω στην επιφάνεια του κοκ-κιοκυττάρου, η 
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αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος θα γίνει ακριβώς πάνω στην κοκκιοκυτταρική 

επιφάνεια. Και στις δύο περιπτώσεις, το υποκείμενο κύτταρο φαγοκυτώνεται από τα 

μακροφάγα του ήπατος, του σπληνός αλλά και του μυε-λού και πεθαίνει.   

 Η αντισωματο-επαγόμενη φαρμακευτική ουδετεροπενία είναι πολλές φορές 

εξαιρετικά επικίνδυνη με την έννοια ότι θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του πάσχοντα. Η 

ακοκκιοκυτταραιμία από διπυρόνη (novalgin) είναι καλά γνωστή στους παλαιό-τερους 

ιατρούς. Ο άρρωστος παρουσιάζει υψηλό πυρετό, φλεγμονώδεις βλάβες στη 

στοματική κοιλότητα και συχνά στην περιπρωκτική και περιγεννητική χώρα, που 

γρήγορα οδηγούν σε σηψαιμία και θάνατο σε ποσοστό άνω του 90%. Στο περιφερικό 

αίμα ο αριθμός των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων τείνει στο μηδέν. Στο μυελό οι 

αποθήκες σε πολυμορφοπύρηνα λείπουν εξ ολοκλήρου, ενώ βρί-σκονται αρκετές 

άωρες κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες (προμυελοκύτταρα και μυελοβλάστες). Εάν ο 

άρρωστος επιζήσει, ο πυρετός υποχωρεί μετά από 10 έως 12 ημέρες με την 

παραγωγή και έξοδο πολυμορφοπύρηνων στην κυκλοφορία, που δεν 

καταστρέφονται πλέον ακριβώς λόγω της διακοπής της χορήγησης του φαρμάκου 

και της εν τω μεταξύ αποβολής και καταβολισμού του εισελθόντος ποσού αυτού στον 

οργανισμό. Αυτή η φυσική ιστορία της νόσου έχει σήμερα αλλάξει σημαντικά με τη 

χρήση νέων ισχυρών αντιβιοτικών και κυρίως με τη χορήγηση του αυξητικού 

αιμοποιητικού παράγοντα G-CSF, χάρη στη δράση του οποίου βραχύνεται 

σημαντικά η διάρκεια της βαρειάς ουδετερο-πενίας.   

 

1.3. KΛΙΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ   
 
1.3.1. Κλινική έκφραση 

 Από άποψη κλινικής έκφρασης, οι ήπιες και μέσης βαρύτητας ουδετερο-πενίες 

διαδράμουν κατά κανόνα ασυμπτωματικά. Η ύπαρξη τους αποκαλύπτεται τυχαία, επ’ 

ευκαιρία κάποιας εξέτασης αίματος που έγινε για άσχετο λόγο. Αλλά και οι βαρειές 

ουδετεροπενίες σπάνια συνοδεύονται από λοιμώξεις, εκτός εάν πρόκειται για 

ακοκκιοκυτταραιμία, κατά τη διαδρομή της οποίας ο κίνδυνος της λοίμωξης είναι 

ιδιαίτερα αυξημένος [Dale et al, 1979; Sickles et al, 1975]. 

 Στις βαρειές ουδετεροπενίες οι λοιμώξεις αφορούν συνήθως στο δέρμα, τη 

στοματική κοιλότητα, τα παραρρίνια, το αναπνευστικό σύστημα και την περι-

πρωκτική και περιγεννητική χώρα. Στο δέρμα οι λοιμώξεις παίρνουν τη μορφή του 

μολυσματικού κηρίου, της δοθιήνωσης, της θυλακίτιδας και της σταφυλο-κοκκικής 

δερματίτιδας, σπανιότερα την τοιαύτη του δερμοϋποδόριου φλέγμονα και πολύ 

σπάνια του δερμοϋποδόριου αποστήματος. Στη στοματική κοιλότητα οι φλεγμονές 
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παίρνουν τον τύπο της ελκώδους στοματίδας, ενώ στα παραρρίνια τη μορφή της 

οξείας παραρρινοκολπίτιδας ή και μαστοειδίτιδας. Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού 

είναι κατά βάση τραχειοβρογχίτιδες και βρογχίτιδες, και της πε-ριπρωκτικής και 

περιγεννητικής χώρας διάχυτοι φλέγμονες και αποστήματα. 

 Βαρειές και επικίνδυνες λοιμώξεις, με την έννοια της πνευμονίας, της μηνιγ-

γίτιδας και της σηψαιμίας παρατηρούνται σε αρρώστους με παρατεινόμενη βαρειά 

ουδετεροπενία, ιδιαίτερα από χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Εχει αποδει-χθεί ότι 

στους καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, ο κίνδυνος λοίμωξης 

εξαρτάται από τη βαρύτητα της ουδετεροπενίας αλλά και από τη διάρ-κεια αυτής. 

Οσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια μιάς βαρειάς ουδετεροπενίας από κυτταροτοξικά 

φάρμακα ή ακτινοβολία τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος εμφάνισης λοίμωξης. 

 
1.3.2. Θεραπευτική αντιμετώπιση 

 Οι ήπιες και μέσης βαρύτητας ουδετεροπενίες δεν χρειάζονται καμμία θερα-

πευτική παρέμβαση. Οι βαρειές ουδετεροπενίες πρέπει να αντιμετωπίζονται 

προληπτικά με αυξητικούς παράγοντες (GM-CSF ή G-CSF) [Frampton et al, 1994; 

Bonilla et al, 1994; Dale et al, 1993; Hammond et al, 1989; Muroi et al, 1989] και 

πιθανά με τη χορήγηση μιάς κινολόνης. Εάν εμφανισθεί πυρετός, συνιστάται ο 

συνδυασμός αμινογλυκοσίδης και κεφταζιδίμης. Εάν ο πυρετός παρατείνεται, 

προστίθεται βανκομυκίνη. Σε επιμένοντες πυρετούς πέραν του εξαημέρου με ή χωρίς 

εμφανή λοιμώδη εστία, συνιστάται η προσθήκη φαρμά-κων για κάλυψη από 

αναερόβια και μύκητες.  

 Θα πρέπει ίσως να σημειωθεί εδώ, ότι με τη χορήγηση αυξητικών παραγόν-των 

μπορεί να αυξηθεί απότομα και σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός των κυ-κλοφορούντων 

στο αίμα κοκκιοκυττάρων. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μικρο-θρομβώσεις 

τριχοειδών με τις εκείθεν επιπτώσεις. 
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Μέρος Δεύτερο 

 
Χρονία Ιδιοπαθής  

Ουδετεροπενία του Ενηλίκου 
 
 

 
 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Με τον όρο χρονία ιδιοπαθής ουδετεροπενία του ενηλίκου (chronic idiopa-thic 

neutropenia of adults - CINA) υποδηλώνεται η ‘‘δυσερμήνευτη’’ μείωση του αριθμού 

των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων σε επίπεδα κάτω από το 

κατώτερο όριο της φυσιολογικής διακύμανσης για μακρά περίοδο του χρόνου [Dale 

et al, 1979]. Η διαταραχή περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1968 από τους Kyle και 

Linman και η φυσική της ιστορία ανασκοπήθηκε λίγα χρόνια αργότερα από τον Dale 

και τους συνεργάτες του, το 1979 και τον Kyle, το 1980. Από την εποχή εκείνη και 

μέχρι σήμερα περιγράφησαν πολλές περιπτώσεις CINA με ποικίλλοντα αριθμό 

κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων στο αίμα. Με κατώτερο 

φυσιολογικό όριο τα 2500 ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα ανά μl, η νόσος φαίνεται να 

απαντάται στο 8.2% του πληθυσμού του Ηρακλείου Κρήτης. 

  

2.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
 

 Τα κριτήρια διάγνωσης της CINA συνοψίζονται στον Πίνακα 2.1. Συγκεκρι-μένα : 

 1. Αριθμός κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων κάτω των 2500 

ανά μl αίματος, που βρέθηκε σε τέσσερις τουλάχιστο διαδοχικές μετρήσεις, που 

έγιναν μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες της παρακολούθησης του αρ-ρώστου. 

 2. Αποκλεισμός κυκλικής, οικογενούς και φυλετικής ουδετεροπενίας με την 

διενέργεια ανάλογων εξετάσεων αίματος. 

 3. Αποκλεισμός προηγούμενης έκθεσης σε ακτινοβολία ή λήψης κυττα-

ροτοξικών αντικαρκινικών ή άλλων φαρμάκων, από αυτά που έχουν ενοχοποιη-θεί 

ως δυνάμενα να προκαλέσουν ουδετεροπενία.  

 4. Αποκλεισμός οιασδήποτε συστηματικής νόσου, από αυτές που χαρακτη-

ρίζονται ή συνοδεύονται από ουδετεροπενία μετά από λεπτομερή αιματολογικό, 
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κυτταρογενετικό, βιοχημικό, ανοσολογικό, βακτηριολογικό, ιολογικό, παρασιτικό 

έλεγχο όπως επίσης και υπερηχογραφικό έλεγχο κοιλίας. 

 
                                  Πίνακας 2.1. Κριτήρια διάγνωσης της CINA 

 
1. Κοκκιοκύτταρα <2500/μl σε 4 διαδοχικές μετρήσεις, σε χρονικό διάστημα 3 μηνών 

2. Αποκλεισμός κυκλικής, οικογενούς και φυλετικής ουδετεροπενίας 

3. Αποκλεισμός λήψης φαρμάκων ή έκθεσης σε ακτινοβολία 

4. Αποκλεισμός συστηματικής νόσου 

5. Μη ανεύρεση αντιπολυμορφοπυρηνικών αντισωμάτων  

 

 5. Αρνητικές δοκιμασίες λευκοσυγκόλλησης και ανοσοφθορισμού στην ανα-

ζήτηση αντιπολυμορφοπυρηνικών αντισωμάτων, προσκολλημένων στα κοκκιο-

κύτταρα ή και κυκλοφορούντα στον ορό [Papadaki & Eliopoulos, 1998a; 1998b]. 

 

2.3. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
 

 Ο επιπολασμός της CINA στον πληθυσμό του Ηρακλείου Κρήτης υπολογί-σθηκε 

σε 8.22% [Papadaki et al, 1999]. Από το ποσοστό αυτό, τα 6.81% είχαν ήπια 

ουδετεροπενία, ενώ τα 1.41% είχαν μέτρια ουδετεροπενία. Βαρειά ουδετε-ροπενία, 

κάτω των 600 κοκκιοκυττάρων ανά μl αίματος, δεν βρέθηκε σε κανέναν από τους 886 

φαινομενικά υγιείς κατοίκους της περιοχής Ηρακλείου που μελετήθηκαν. Η σχέση 

ανδρών προς γυναίκες ήταν 2:3. Μολονότι η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά 

σημαντική, φαίνεται ωστόσο ότι υπάρχει μία υπεροχή των γυναικών έναντι των 

ανδρών που σημειώνεται από όλους σχεδόν τους ερευνητές [Dale et al, 1979; Kyle, 

1980]. 

 H καθ’ ηλικία κατανομή στην εμφάνιση της νόσου δείχνει ότι τα 2/3 περίπου των 

ουδετεροπενικών ατόμων, αφορούν σε άτομα ηλικίας 30 έως 59 ετών. Κάτω των 30 

ετών το ποσοστό καλύπτει τα 22% και άνω των 60 ετών το ποσοστό ανέρχεται σε 

14% [Papadaki et al, 1999]. 

 

  2.4. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
 

 Κατά κανόνα οι πάσχοντες από CINA δεν παρουσιάζουν λοιμώξεις. Ενίοτε 

όμως, στους πάσχοντες  από βαρειά ουδετεροπενία εμφανίζονται λοιμώξεις που 

αφορούν κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα. Σήμερα δεν παρατηρούνται πλέον 

θάνατοι από τις λοιμώξεις αυτές, καθ’ όσον οι πάσχοντες ανταποκρίνονται εύκολα και 

ταχύτατα ακόμη και σε μικρές δόσεις αυξητικού παράγοντα, G-CSF. Μερικοί 

άρρωστοι παραπονούνται για διάχυτες μυαλγίες ή και οστικά άλγη. 
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 Αλλεργίες με την έννοια των δερματικών αλλεργικών εκδηλώσεων, δεν ανα-

φέρονται ιδιαίτερα στους πάσχοντες εκτός από την χρόνια αλλεργική ρινίτιδα με ή 

χωρίς ρινικούς πολύποδες, που εμφανίζεται 3 έως 4 φορές συχνότερα στους 

πάσχοντες από CINA, από ότι στον κοινό πληθυσμό με φυσιολογικό αριθμό 

κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων. 

 
2.5. ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

 
 Η αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη. Για την παθογένεια της έχουν δια-τυπωθεί 

ποικίλλες απόψεις (Πίνακας 2.2), και συγκεκριμένα: 

 1. Αυξημένη μετακίνηση ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων από την δεξαμενή των 

κυκλοφορούντων στην δεξαμενή των προσκολλημένων στα αγγειακά τοιχώ-ματα 

(increased margination). Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε από τον Bishop, το 1971, με 

βάση κυτταροκινητικά δεδομένα. Ωστόσο, η άποψη αυτή της ‘‘ψευ-

δοουδετεροπενίας’’ δεν ερμηνεύει πολλά από άλλα στοιχεία που συνοδεύουν ή 

χαρακτηρίζουν τη νόσο και ιδιαίτερα τον σταθερό χαρακτήρα της ουδετεροπενίας για 

μακρό χρονικό διάστημα. 
  

                             Πίνακας 2.2. Παθογένεια της CINA 

1. Αυξηση μεγέθους δεξαμενής προσκολλημένων στα αγγεία  κοκκιοκυττάρων   
2. Κυκλοφορούντα διαλυτά ανοσοσυμπλέγματα  
3. Μη ειδική προσκόλληση ανοσοσφαιρίνης στα κοκκιοκύτταρα 
4. Διαταραχές β2 ιντεργκρινών 
5. Αυξημένη έξοδος κοκκιοκυττάρων στους ιστούς 
6. Μειωμένη παραγωγή κοκκιοκυττάρων στο μυελό των οστών 

α.  Αντισώματα έναντι προγονικών κυττάρων 
β.  Ελάττωση κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων (όχι μέσω αντισωμάτων) 
γ.  Μειωμένη παραγωγή G-CSF 
δ.  Αυξημένη παραγωγή TGF-β1

  

 2. Παρουσία διαλυτών ανοσοσυμπλεγμάτων στον ορό (circulating immu-

nocomplexes). Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε από την Caligaris-Cappio, το 1979 και 

βασίσθηκε σε περιπτώσεις βαρειάς ουδετεροπενίας σε αρρώστους με ρευματικό 

νόσημα (σύνδρομο Felty). Μελέτες στο Εργαστήριο μας έδειξαν ότι, με την μοναδική 

εξαίρεση ενός αρρώστου, όλοι οι άλλοι, 156 άρρωστοι που μελετήθηκαν, δεν είχαν 

αυξημένες συγκεντρώσεις διαλυτών ανοσοσυμπλεγ-μάτων στον ορό τους (υπό 

δημοσίευση).  

 3. Μη ειδική προσκόλληση ανοσοσφαιρίνης στα πολυμορφοπύρηνα. Η άποψη 

αυτή υποστηρίχθηκε από τον Lightsey, το 1977 και βασίσθηκε στην μελέτη μίας 

περίπτωσης νόσου του Graves με ουδετεροπενία. Οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι 

αντισώματα έναντι των θυρεοειδικών κυττάρων προσκολλώνται κατά μη ειδικό τρόπο 



 28

στην επιφάνεια των κοκκιοκυττάρων (non specific binding), τα οποία στην συνέχεια 

συγκρατούνται στον σπλήνα και φαγοκυττώνονται.  

 4. Διαταραχές των β2 ιντεργκρινών. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε από τον 

Biasi, το 1994 και βασίσθηκε σε δύο περιπτώσεις ουδετεροπενίας επί ρευ-ματικών 

νοσημάτων. Υποστηρίζεται ότι οι β2  ιντεργκρίνες (CD11b/CD18) στην επιφάνεια των 

κοκκιοκυττάρων είναι ενεργοποιημένες και προκαλούν τη συγκόλληση των 

ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων πάνω στο αγγειακό ενδο-θήλιο. Ωστόσο, 

ενεργοποιημένες β2  ιντεργκρίνες δεν αναφέρθηκαν από άλλους συγγραφείς, μελέτες 

δε στο δικό μας Εργαστήριο δεν έδειξαν κάποια διαφορά στην έκφραση των μορίων 

αυτών στην επιφάνεια των ουδετερόφιλων κοκκιο-κυττάρων, σε ένα μεγάλο αριθμό 

μελετηθέντων αρρώστων.  

 5. Αυξημένη έξοδος ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων από την κυκλοφορία στους 

ιστούς. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε από τους Παπαδάκη και Ηλιό-πουλο το 1998 

και στηρίχθηκε στις ενδείξεις ενεργοποιημένου ενδοθηλίου στους πάσχοντες. 

Υποστηρίζεται ότι στους πάσχοντες από CINA υπάρχει μία ήπια φλεγμονώδης 

εξεργασία κάπου στον οργανισμό, που οδηγεί σε αυξημένη πα-ραγωγή 

ιντερλευκίνης-1β και TNF-α. Οι κυτταροκίνες αυτές αποτελούν τους κύ-ριους 

ενεργοποιητές του ενδοθηλίου. Ενδείξεις της παρουσίας ενεργοποιημένου 

ενδοθηλίου στους πάσχοντες αποτελούν αφ’ ενός μεν, οι αυξημένες συγκεν-τρώσεις 

στον ορό διαλυτών μορίων προσκόλλησης ενδοθηλιακής προέλευσης (sΕ-σελεκτίνη, 

sICAM, sVCAM) και αφ’ετέρου η ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των 

συγκεντρώσεων των μορίων αυτών στον ορό και του αριθμού των κυκλοφορούντων 

στο αίμα ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων. Εξ άλλου, η ιντερ-λευκίνη-8, τα επίπεδα 

της οποίας ανευρέθησαν αυξημένα στους πάσχοντες, διευκολύνει την έξοδο των 

προσκολλημένων στο ενδοθήλιο ουδετερόφιλων κοκ-κιοκυττάρων προς τους ιστούς, 

λόγω των ισχυρών χημειοτακτικών δράσεων της. 

 6. Μειωμένη παραγωγή κοκκιοκυττάρων στο μυελό των οστών. Η άποψη αυτή 

έχει υποστηριχθεί από πολλούς ερευνητές που μελέτησαν την κοκκιο-ποίηση με 

ποικίλλους τρόπους: (α) Παρουσία αντισωμάτων έναντι των προγο-νικών 

αιμοποιητικών κυττάρων. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε από τους Hart-man και 

συνεργάτες, το 1994 και δέχεται την ανάπτυξη αντισωμάτων στον ορ-γανισμό, που 

στρέφονται έναντι των προγονικών αιμοποιητικών προβαθμίδων. Με την δράση τους 

τα αντισώματα αυτά και πιθανά με την παρέμβαση του συμπληρώματος, 

θανατώνουν μέρος των κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων και οδηγούν σε μείωση της 

παραγωγής κοκκιοκυττάρων. (β) Μείωση του αριθμού των προγονικών 

προβαθμίδων με την δράση άγνωστων παραγόντων και οπωσ-δήποτε όχι 

αντισωμάτων. (γ) Μειωμένη παραγωγή αυξητικού κοκκιοκυτταρικού παράγοντα (G-
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CSF) μέσα στο αιμοποιητικό μικροπεριβάλλον, από μειωμένη έκ-φραση του m-RNA 

[Kogho et al, 1994] ή από διαταραχή της μεταγραφής [Μo-rikawa et al, 1993]. Και 

τέλος, (δ) Μείωση της παραγωγής κοκκιοκυττάρων συ-νεπεία αυξημένης παραγωγής 

transforming growth factor β1 (TGF-β1) από τα στρωματικά κύτταρα του 

αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος [Papadaki et al, 1998]. 

 Κατά την άποψη της δικής μας Κλινικής, η βάση του όλου μηχανισμού της 

ουδετεροπενίας στους πάσχοντες φαίνεται να σχετίζεται με κάποια ήπια υπο-κλινική 

χρόνια φλεγμονώδη επεξεργασία κάπου στον οργανισμό, όπως και παραπάνω 

αναφέρθηκε (Εικόνα 2.1). Η φλεγμονώδης αυτή επεξεργασία οδηγεί στην παραγωγή 

TNF-α, ιντερλευκίνης-1β, ιντερλευκίνης-8, TGF-β1 και άλλων φλεγμονωδών 

κυτταροκινών και χημοκινών. Η ιντερλευκίνη-1β και ο TNF-α δρούν στα ενδοθήλια, 

στους οστεοκλάστες και στα στρωματικά κύτταρα του μυε-λού των οστών. Με την 

δράση τους στα ενδοθήλια προκαλούν την ενεργο-ποίηση των ενδοθηλιακών 

κυττάρων, με την έκφραση σε αυτά μορίων προσκόλ-λησης, πάνω στα οποία 

προσκολλώνται τα ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα του αίματος και εξέρχονται στους 

παρακείμενους ιστούς υποβοηθούμενα στην έξοδο τους από την δράση της 

ιντερλευκίνης-8. Με την δράση των κυτταροκινών αυτών στους οστεοκλάστες, τους 

οποίους και ενεργοποιούν, αναπτύσσεται οστεοπενία και οστεοπόρωση. Ενα μέρος 

των οστικών αλγών των αρρώστων μπορεί να είναι αποτέλεσμα των οστεοπενικών 

αυτών δράσεων της ιντερλευκίνης-1β και του TNF-α. Με την δράση τους, τέλος, στα 

στρωματικά κύτταρα του μυελού επάγουν την παραγωγή TGF-β1 τοπικά, η οποία 

μαζί με την μεταφερόμενη από την περιφέρεια στο μυελικό όργανο ποσότητα TGF-β1 

καταστέλλει την κοκ-κιοποίηση. Η ουδετεροπενία δηλαδή στους πάσχοντες από 

CINA, οφείλεται σε αυξημένη έξοδο στους ιστούς των κυκλοφορούντων 

ουδετερόφιλων κοκκιοκυτ-τάρων, αλλά και σε μειωμένη παραγωγή τούτων στο μυελό 

των οστών.  

 

2.6. ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

 Η πρόγνωση της νόσου είναι γενικά άριστη. Οπως ήδη αναφέρθηκε, οι λοιμώξεις 

στους πάσχοντες είναι σχετικά σπάνιες. Εξ άλλου, δεν παρατηρήθηκε εξέλιξη της 

ουδετεροπενίας σε συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα ή άλλο 

αιματολογικό ή συστηματικό νόσημα, μετά από μακρά πα-ρακολούθηση των 

αρρώστων αυτών πέραν των 15 ετών [Kyle, 1980]. Τελευταία αναφέρθηκαν δύο 

περιπτώσεις CINA που εξελίχθηκαν σε οξεία λευχαιμία [Auner et al, 1999]. Η 

αιτιοπαθογενετική σχέση μεταξύ προηγηθείσης ουδετεροπενίας και ανάπτυξης 

λευχαιμίας στους αρρώστους αυτούς δεν μπορεί να τεκμηριωθεί λόγω του σχετικά 
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υψηλού επιπολασμού της ουδετεροπενίας, που όπως ήδη αναφέρθηκε φτάνει τα 

8.2%. Επίσης, 2 άρρωστοι με οξεία λευχαιμία που νοση-λεύθηκαν στην Κλινική μας, 

παρακολουθούνταν προηγουμένως για χρόνια ου-δετεροπενία (αδημοσίευτες 

περιπτώσεις), ενώ σε μία άλλη περίπτωση με βαρειά ουδετεροπενία και συχνές 

λοιμώξεις που αντιμετωπίζονταν με αντιβιοτικά και G-CSF, αναπτύχθηκε 

ιστιοκυττάρωση με θαλασσόχρωα ιστιοκύτταρα. Και εδώ όμως, δεν μπορεί να 

αποδειχθεί η αιτιοπαθογενετική συσχέτιση μεταξύ των δύο νόσων (αδημοσίευτες 

παρατηρήσεις).  

 Σε ότι αφορά την θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου, τίποτα σημαντικό επί 

του παρόντος δεν είναι γνωστό. Αξίζει να αναφερθεί, ότι σε ορισμένους αρρώστους η 

ουδετεροπενία διορθώθηκε με την χορήγηση χλωραμφενικόλης, που έγινε τυχαία για 

άλλους λόγους [Feder HM & Bergstrom SK, 1994]. Τέλος, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, οι άρρωστοι απαντούν εύκολα και με μεγάλη ταχύτητα σε μικρές δόσεις 

αυξητικού παράγοντα G-CSF, όταν κρίνεται απαραί-τητη η χορήγηση του. 
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Μέρος Tρίτο 
 

Ασθενείς, υλικά και μέθοδοι 
 
 

 
 
 

3.1. ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
 
 Στην παρούσα μελέτη περιελήφθησαν 156 ασθενείς, 26 άνδρες, ηλικίας από 15 

έως 75 ετών (διάμεση ηλικία 44.5) και 130 γυναίκες, ηλικίας από 15 έως 77 ετών 

(διάμεση ηλικία 53.5), που παρακολουθούντο στην μονάδα ουδετερο-πενιών της 

Αιματολογικής Κλινικής του ΠΕΠΑΓΝΗ από το 1990. Από τους αρρώστους αυτούς, 

111 ανήκαν στην ομάδα Α (21 άνδρες και 90 γυναίκες) και 45 ανήκαν στην ομάδα Β 

(5 άνδρες και 40 γυναίκες). 

 Ολοι τους πληρούσαν τα κριτήρια διάγνωσης της CINA που εφαρμόζονται στην 

κλινική μας και έχουν προηγουμένως αναφερθεί [Papadaki & Eliopoulos, 

1998a,1998b]. Εν συντομία: (α) Αριθμός κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων κοκ-

κιοκυττάρων μικρότερος των 2500 ανά μl αίματος που βρέθηκε σταθερά, του-

λάχιστον σε τέσσερις ανά μήνα γενόμενες εξετάσεις αίματος μέσα στο τελευταίο 

τρίμηνο. (β) Αποκλεισμός κυκλικής, οικογενούς και φυλετικής ουδετεροπενίας  με την 

διενέργεια του αντίστοιχου ελέγχου. (γ) Απουσία οιασδήποτε ένδειξης για υποκείμενη 

νόσο από αυτές που είναι γνωστό ότι χαρακτηρίζονται ή συνοδεύον-ται από 

ουδετεροπενία, μετά από ενδελεχή αιματολογικό, κυτταρογενετικό, βιο-χημικό, 

ανοσολογικό, παρασιτολογικό και υπερηχογραφικό έλεγχο. (δ) Αποκλει-σμός 

προηγούμενης έκθεσης σε ακτινοβολία ή χρήσης κυτταροτοξικών ή άλλων 

φαρμάκων ικανών να προκαλέσουν ουδετεροπενία. Και (ε) Αρνητικές δοκιμασίες 

λευκοσυγκόλλησης και ανοσοφθορισμού  για αντιπολυμορφοπυρηνικά αντισώ-ματα. 

 Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν 32 υγιείς εθελοντές, 6 άνδρες και 26 γυναίκες, 

ηλικίας από 23 έως 72 ετών (διάμεση ηλικία 52.5), από το προσωπικό του 

Νοσοκομείου και από τους συγγενείς των ασθενών. Δεν υπήρξαν διαφορές στην καθ’ 

ηλικία και φύλο κατανομή μεταξύ ασθενών και φυσιολογικών μαρ-τύρων, όπως 

αποδείχθηκε με την εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου χ2. Ασθε-νείς και μάρτυρες 

με πρόσφατη ιογενή ή βακτηριακή λοίμωξη (εντός του τελευ-ταίου διμήνου) δεν 

περιελήφθησαν στην παρούσα μελέτη. Εξ άλλου, κανείς από τα μελετηθέντα άτομα 

δεν είχε αυξημένη CRP ή άλλη πρωτεϊνη οξείας φάσης. 
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3.2. ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 
 Η αρίθμηση των κυττάρων του αίματος έγινε με αιματολογικό αναλυτή τύπου 

STKS (Coulter Electronics U.K.) σε πρόσφατα ληφθέν αίμα με αντιπηκτικό ΕDTA-Κ3. 

Ο λευκοκυτταρικός τύπος εξήχθη σε ηλεκτρονικό αναλυτή. Τελικά οι διάφορες 

κατηγορίες λευκοκυττάρων εκφράσθηκαν σε απόλυτες τιμές (κύτταρα ανά μl 

αίματος), με τον πολλαπλασιασμό της αντίστοιχης εκατοστιαίας αναλογίας επί τον 

ολικό αριθμό των λευκοκυττάρων. 

 

3.3. ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 
 Ο έλεγχος της παρουσίας αντιγόνων στα λεμφοκύτταρα του αίματος των πα-

σχόντων έγινε με ανοσοφθορισμό, με τη βοήθεια κυτταρομέτρου ροής τύπου EPICS-

PROFILE II (Coulter Electronics U.K.). Φλεβικό αίμα λαμβάνονταν σε σωληνάριο με 

αντιπηκτικό EDTA-K3. Mετά την αρίθμηση των εμμόρφων συστα-τικών του αίματος 

και την εκτίμηση των συγκεντρώσεων της αιμοσφαιρίνης σε κυτταρόμετρο τύπου 

STKS (Coulter Electronics U.K.), όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 100 μl από το αίμα 

φέρονταν σε  μικρά σωληνάρια και αναμιγνύον-ταν με 7 έως 10 μl ειδικού 

μονοκλωνικού αντισώματος σημασμένου με φθο-ριοσεϊνη ή φυκοερυθρίνη, έναντι 

ενός εκάστου των αντιγόνων CD2, CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD20, CD56, 

CD57, CD25, CD45RA, CD45RO και  HLA-DR. Πολλά από τα μονοκλωνικά αυτά 

αντισώματα ελήφθησαν από την εταιρεία Immunotech (Immunotech, Lab., Marseille, 

France) και άλλα από την εταιρεία Coulter (Coulter Electronics U.K.). Στα δύο 

τελευταία σωληνάρια που χρησιμο-ποιούνταν ως μάρτυρες, προστίθενταν 7 έως 10 

μl, στο ένα Phosphate Buffer Saline (PBS) και στο άλλο ισοτυπική IgG 

ανοσοσφαιρίνη του ποντικού (ισοτυ-πικός μάρτυρας). Τα δείγματα αφήνονταν για 

επώαση σε θερμοκρασία  δωμα-τίου για 15 έως 20 λεπτά, στη συνέχεια τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια λύονταν με Q-Prep και τα εναπομέναντα λευκά αιμοσφαίρια  

μονιμοποιούντο με παραφορμαλ-δεϋδη 1% για 5 λεπτά. Μετά την έκπλυση με PBS, 

το ίζημα των κυττάρων στα σωληνάρια παραλαμβάνονταν με 100 μl PBS και τα 

περιεχόμενα σε αυτό κύτταρα ελέγχονταν για ανοσοφθορισμό στο κυτταρόμετρο 

ροής στο πρόγραμμα εξόδου των λεμφοκυττάρων (gate of lymphocytes). Από τις 

εκατοστιαίες αναλογίες των θετικών κυττάρων που δίνονταν από το κυτταρόμετρο 

ροής και τον απόλυτο  αριθμό λεμφοκυττάρων που βρίσκονταν στην γενική αίματος, 

υπολογίσθηκε ο απόλυτος αριθμός θετικών κυττάρων ανά μl αίματος. 
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3.4. ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ  
 

 Μυελικά επιχρίσματα μελετήθηκαν σε 32 πάσχοντες από CINA, 3 άνδρες, 

ηλικίας από 49 έως 74 ετών (διάμεση ηλικία 60) και 29 γυναίκες, ηλικίας από 20 έως 

76 ετών (διάμεση ηλικία  56). Από τους αρρώστους αυτούς, 17 ανήκαν στην ομάδα Α  

(2 ανδρες, 15 γυναίκες) και 15 ανήκαν στην ομάδα Β (1 άνδρας, 14 γυναίκες) Ως 

μάρτυρες, χρησιμοποιήθηκαν 6 φυσιολογικά άτομα από την Ορθοπεδική Κλινική, 

μυελικά επιχρίσματα των οποίων ελήφθησαν κατά την διάρκεια χειρουργικής 

επέμβασης για διόρθωση της άρθρωσης του ισχίου, μετά από άδεια. 

 Τα μυελικά επιχρίσματα παρασκευάζονταν με αναρρόφηση 1.5 έως 2 ml 

μυελικού πολφού με βελόνη τύπου Illinois (Allegiance Healthcare Corporation, 

U.S.A.) και ηπαρινισμένη πλαστική  σύριγγα από την οπίσθια λαγόνιο άκανθα. Το 

αναρρόφημα φερόταν σε πλαστικό σωληνάριο και αραιωνόταν 1:4 με Phosphate 

Buffered Saline (PBS), pH 7.4, ενώ μικρή ποσότητα από αυτό επι-στρωνόταν σε 

αντικειμενοφόρο πλάκα μικροσκοπίου κατά την συνήθη τεχνική. Μετά την ξήρανση 

αυτών στον αέρα για 2 έως 3 ώρες, τα επιχρίσματα χρώνυντο με May-Grunwald-

Giemsa και εξετάζονταν στο μικροσκόπιο με καταδυτικό φακό (μεγέθυνση x1000). Σε 

κάθε περίπτωση, μελετήθησαν 2000 τουλάχιστο μυελικά κύτταρα από το ίδιο άτομο. 

Οι εκατοστιαίες αναλογίες των επιμέρους τύπων κυττάρων του μυελού 

καταχωρήθησαν σε βάση δεδομένων dbase. 
 

3.5. ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΥΕΛΟΥ  

 Ο ανοσοφαινότυπος των λεμφοκυττάρων του μυελού των οστών μελετήθηκε σε 

38 πάσχοντες από CINA, από τους οποίους 23 ανήκαν στην ομάδα Α και 15 ανήκαν 

στην ομάδα Β, όπως επίσης και σε 14 φυσιολογικούς μάρτυρες. 

  Το αραιωμένο με PBS, 1:4, μυελικό αναρρόφημα κατενέμετο ανά 100 μl σε 12 

μικρά πλαστικά σωληνάρια. Σε κάθε σωληνάριο προστίθεντο 7 έως 10 μl 

μονοκλωνικού αντισώματος σημασμένου με φθοριοσεϊνη ή φυκοερυθρίνη, στρε-

φόμενου  έναντι ενός από τα 10 αντιγόνα, CD3, CD4, CD8, CD16, CD56, CD19, 

CD20, CD45RA, CD45RO και HLA-DR. Στα δύο τελευταία σωληνάρια προ-στίθενταν 

7 έως 10 μl, PBS στο ένα και IgG ανοσοσφαιρίνη του ποντικού στο άλλο (ισοτυπικός 

μάρτυρας). Μετά από επώαση 15 έως 20 λεπτών σε θερμο-κρασία δωματίου, τα 

εναιωρήματα ελέγχονταν ως προς την παρουσία των ως άνω αντιγόνων, με 

κυτταρόμετρο ροής τύπου EPICS – PROFILE II (Coulter Electronics U.K.). H 

αναλογία των θετικών στο εκάστοτε αντιγόνο κυττάρων δίνονταν απ’ ευθείας από το 

μηχάνημα, στο πρόγραμμα εξόδου των λεμφο-κυττάρων (gate of lymphocytes). 
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4.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
 
 Οι βασικές αιματολογικές παράμετροι των μελετηθέντων αρρώστων αναγρά-

φονται στον Πίνακα 4.1. Στο σύνολο των αρρώστων, ο αριθμός των λεμφοκυττά-ρων 

του αίματος κυμαίνονταν από 700 έως 3254 ανά μl αίματος και αντιπροσω-πεύονταν 

με τη διάμεση τιμή των 1696 και τη μέση τιμή των 1758 ± 542 κυττάρων ανά μl 

αίματος. Οι τιμές αυτές ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τοιαύτες των 

φυσιολογικών μαρτύρων, που κυμαίνονταν από 1200 έως 3645 ανά μl αίματος και 

αντιπροσωπεύονταν με τη διάμεση τιμή των 2054 και τη μέση τοιαύτη των 2183 ± 

556 κυττάρων ανά μl αίματος (p<0.001). Εξ άλλου, στο σύνολο των μελετηθέντων 

ατόμων, ο αριθμός των λεμφοκυττάρων των αρρώστων σχετίζονταν θετικά με τον 

αριθμό των κυκλοφορούντων ουδετε-ρόφιλων κοκκιοκυττάρων (r=0.456, p<0.001) 

(Εικόνα 4.1). 
 

Πίνακας 4.1. Βασικές αιματολογικές παράμετροι στους  πάσχοντες από CΙΝΑ a 

 
  Ασθενείς 
     Φυσιολογικοί 
  Ομάδα Α Ομάδα Β Σύνολο   μάρτυρες 
    ασθενών   
   
 Αριθμός ασθενών 111 45 156 32  
 Ηλικία (διάμεση, εύρος) (έτη) 53 (15-77) 54 (15-76) 53.5 (15-77) 52.5 (23-72) 
 Γυναίκες / άνδρες 90/21 40/5 130/26 26/6  
 Αιμοσφαιρίνη (g/dl) a 13.26 ± 1.12 12.26 ± 0.87 13.09 ± 1.11 14.04 ± 1.23
 Αιμοπετάλια (x1000/μl) a  216 ± 50 209 ± 59 210 ± 52 251 ± 54 
 Λεμφοκύτταρα (/μl) a   1786 ± 575 1650 ± 406 1758 ± 542 2183 ± 556 
 Μονοκύτταρα (/μl) a   309 ± 113 282 ± 196 301 ± 113 434 ± 154 
 

 a Τιμές εκφρασμένες ως μέσες τιμές ± 1 SD. 

 

 Εκτός των λεμφοκυττάρων, διαφορές μεταξύ ασθενών και φυσιολογικών 

μαρτύρων παρατηρήθησαν και στον αριθμό των μονοκυττάρων (301 ± 113 ανά μl 

αίματος στους πάσχοντες έναντι  434 ± 154 ανά μl αίματος στους μάρτυρες, t=5.673, 

p<0.001), στον αριθμό των αιμοπεταλίων (210000 ± 52000 ανά μl στους πάσχοντες 
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έναντι 251000 ± 54000 ανά μl αίματος στους μάρτυρες, t=4.037, p<0.001), καθώς και 

στο ποσό της αιμοσφαιρίνης του αίματος (13.09 ± 1.11 g/dl στους πάσχοντες έναντι 

14.04 ± 1.23 g/dl στους μάρτυρες, t=4.329, p<0.001). Και στις τρεις αυτές 

παραμέτρους οι αντίστοιχες επιμέρους τιμές σχετίζονταν θετικά με τον αριθμό των 

κυκλοφορούντων στο αίμα ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων (Εικόνα 4.2). 

 
4.2. Τ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΙ  ΣΤΟ ΑΙΜΑ 

 
4.2.1. Βοηθητικά και κυτταρολυτικά Τ-κύτταρα 

 Τα Τ-λεμφοκύτταρα σε απόλυτες τιμές στο αίμα, όπως και οι επιμέρους Τ-

λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί που καθορίζονται από τους δείκτες επιφανείας  

 
    Πίνακας 4.2. Τ-κυτταρικοί υποπληθυσμοί στο αίμα στους πάσχοντες από CINA a  

 
       Ασθενείς   Φυσιολογικοί  
     μάρτυρες 
  Ομάδα Α Ομάδα Β Σύνολο ασθενών    
  
 CD2+ 1449 ± 475 1256 ± 366 1390 ± 451 1832 ± 443  
  (n=49) (n=22) (n=71) (n=22)  
  *p<0.001 *p<0.001 *p<0.001    
  **N.S.       

 CD3+ 1360 ± 466 1119 ± 321 1290 ± 441 1761 ± 360  
  (n=68) (n=28) (n=96) (n=20)  
  *p<0.001 *p<0.001 *p<0.001    
  **p<0.02       

 CD4+ 845 ± 329 744 ± 212 816 ± 302 1096 ± 276  
  (n=68) (n=28) (n=96) (n=36)  
  *p<0.001 *p<0.001 *p<0.001    
  **N.S.       

 CD8+ 481 ± 206 372 ± 148 449 ± 196 608 ± 207  
  (n=68) (n=28) (n=96) (n=36)  
  *p<0.01 *p<0.001 *p<0.001    
  **p<0.02      

 CD4+/CD8+ 1.93 ± 0.87 2.24 ± 1.08 2.02 ± 0.94 1.91 ± 0.55  
  (n=68) (n=28) (n=96) (n=36)  
  *N.S. *N.S *N.S.    
  **N.S.      
  
 a Τιμές εκφρασμένες ως μέσες τιμές απόλυτου αριθμού κυττάρων ανά μl αίματος ± 1SD. 
 * Σύγκριση ομάδας με το φυσιολογικό, ** σύγκριση μεταξύ ομάδας Α και ομάδας Β. 
 Στατιστικά σημαντική διαφορά για p≤0.05, Ν.S. στατιστικά ασήμαντη διαφορά. 

CD2, CD3, CD4 και CD8, αναγράφονται στον Πίνακα 4.2. Οι τιμές και των τεσσάρων 

αυτών δεικτών βρέθηκαν σημαντικά ελαττωμένες στους πάσχοντες από CINA, σε 

σχέση με τους μάρτυρες (p<0.001, p<0.001, p<0.001 και p<0.001, αντίστοιχα). Είναι 

ωστόσο ενδιαφέρον ότι η σχέση  CD4+/CD8+  των Τ-κυττάρων, γνωστή ως 

ανοσολογικό πηλίκο, κυμάνθηκε μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια, προ-φανώς λόγω της 
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παράλληλης ελάττωσης και των δύο κυτταρικών υποπληθυ-σμών, CD4+ και CD8+. 

Εξ άλλου, βρέθηκαν σημαντικές θετικές συσχετίσεις μεταξύ του αριθμού των 

κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων και του αριθμού των CD2+ 

(r=0.417, p<0.001), CD3+ (r=0.427, p<0.001), CD4+ (r=0.431, p<0.001) και CD8+ Τ-

κυττάρων (r=0.423, p<0.001). Οσο μικρότερος ήταν ο αριθμός των ουδετερόφιλων 

κοκκιοκυττάρων στο αίμα των πασχόντων, τόσο μικρότερος ήταν και ο αριθμός των 

CD2+, CD3+, CD4+ και CD8+ Τ-κυτ-τάρων. 

4.2.2. CD45RA και CD45RO φαινότυποι Τ-κυττάρων 
 

 Οι υποπληθυσμοί CD45RA+ και CD45RO+ των Τ-κυττάρων στο αίμα των 

ασθενών με CINA αναγράφονται στον Πίνακα 4.3. Οι τιμές των CD45RA+ Τ-

κυττάρων που αντιπροσωπεύουν τα ανοσολογικά παρθένα Τ-κύτταρα, όπως και οι 

υποπληθυσμοί τούτων CD45RA+/CD4+ και CD45RA+/CD8+ Τ-κύτταρα, βρέθηκαν 

στους πάσχοντες μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. Αντίθετα, οι  τιμές  των  CD45RΟ+  

Τ-κυττάρων που αντιπροσωπεύουν τα μνημονικά Τ-κύτταρα, όπως και αυτές των 

CD45RΟ+/CD4+ και CD45RΟ+/CD8+ Τ-κυτταρικών υποπλη-θυσμών, ήσαν σημαντικά 

ελαττωμένες στους πάσχοντες σε σχέση με τους φυσιολογικούς μάρτυρες (p<0.001, 

p<0.01 και p<0.001, αντίστοιχα). Περαιτέρω, στην ομάδα Α των ασθενών 

σημειώθηκε ελάττωση των CD45RO+/CD8+ κυττάρων (p<0.01), αλλά όχι και των 

CD45RO+/CD4+. Στην ομάδα Β, η ελάττω-ση αφορούσε και στους δύο ως άνω 

κυτταρικούς υποπληθυσμούς (p<0.01 και p<0.003). Μία υψηλού βαθμού συσχέτιση 

που βρέθηκε μεταξύ του αριθμού των CD45RO+ Τ-κυττάρων και του αριθμού των 

ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων του αίματος (r=0.426, p<0.001) (Εικόνα 4.3), δείχνει 

ότι η λεμφοπενία στους πά-σχοντες από CINA οφείλεται κατά βάση στην ελάττωση 

των μνημονικών CD45RO+ Τ-κυττάρων και όχι των ανοσολογικά παρθένων 

CD45RA+ Τ-κυττά-ρων, τα οποία παραμένουν μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. 
 

4.2.3. Δείκτες ενεργοποίησης των Τ-κυττάρων του αίματος 
 

 Οπως ήδη αναφέρθηκε, τα Τ-λεμφοκύτταρα εκφράζουν ορισμένους δείκτες στην 

επιφάνεια τους μόλις αυτά διεγερθούν από κάποιο αντιγόνο ή μη ειδικό μι-τογόνο. Τα 

κύτταρα που εκφράζουν τέτοιους δείκτες χαρακτηρίζονται ως ενεργο- 

 
Πίνακας 4.3. CD45RA+ και CD45RO+ λεμφοκύτταρα στους πάσχοντες από CINA a

 
  Ασθενείς     
     Φυσιολογικοί 
  Ομάδα Α Ομάδα Β Σύνολο ασθενών Μάρτυρες 
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 CD45RA+ 606 ± 315 648 ± 326 619 ± 317 754 ± 335 
  (n=51) (n=23) (n=74) (n=28)  
  *N.S. *N.S. *N.S.   
  **N.S.      

 CD45RA+/CD4+ 363 ± 256 319 ± 265 349 ± 229 356 ± 267 
  (n=29) (n=14) (n=43) (n=30)  
  *N.S. *N.S. *N.S.   
  **N.S.      

 CD45RA+/CD8+ 165 ± 126 198 ± 135 176 ± 128 180 ± 111 
  (n=29) (n=14) (n=43) (n=25)  
  *N.S. *N.S. *N.S.   
  **N.S.      

 CD45RO+ 418 ± 241 380 ± 144 407 ± 215 650 ± 334 
  (n=51) (n=23) (n=74) (n=28)  
  *p<0.001 *p<0.001 *p<0.001 
  **N.S.      

 CD45RO+/CD4+ 293 ± 152 229 ± 79 271 ± 133 380 ± 176 
  (n=22) (n=12) (n=34) (n=30)  
  *N.S. *p<0.01 *p<0.01 
  **N.S.     

 CD45RO+/CD8+ 63 ± 52 64 ± 37 63 ± 47 189 ± 149 
  (n=29) (n=15) (n=44) (n=26) 
  *p<0.001 *p<0.003 *p<0.001 
  **N.S. 

 
 a Τιμές εκφρασμένες σε μέσες τιμές απόλυτου αριθμού κυττάρων ανά μl αίματος ± 1SD. 
 * Σύγκριση ομάδας με το φυσιολογικό, ** σύγκριση μεταξύ ομάδας Α και ομάδας Β. 
 Στατιστικά σημαντική διαφορά για p≤0.05, Ν.S. στατιστικά ασήμαντη διαφορά. 

 
ποιημένα Τ-κύτταρα. Οι υποπληθυσμοί των ενεργοποιημένων Τ-κυττάρων, ό-πως 

αυτοί εκτιμήθηκαν με διπλό ανοσοφθορισμό και κυτταρομετρία ροής, ανα-γράφονται 

στον Πίνακα 4.4. Οι υποπληθυσμοί των Τ-κυττάρων που φέρουν δεί-κτες 

ενεργοποίησης CD25, CD38, CD71 και HLA-DR, βρέθηκαν όλοι μέσα σε 

φυσιολογικά πλαίσια, πράγμα που σημαίνει ότι οι πάσχοντες από CINA δεν έχουν 

στην κυκλοφορία τους ενεργοποιημένα CD4+ ή CD8+ Τ-κύτταρα. 

4.3. Β- ΚΑΙ ΝΚ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ 
  

 Οι Β- και ΝΚ-κυτταρικοί πληθυσμοί στο αίμα των ασθενών με CINA αναγρά-

φονται στον Πίνακα 4.5. Στους πάσχοντες, οι τιμές των Β-κυττάρων όπως αυτές  
 
     Πίνακας 4.4. Δείκτες ενεργοποίησης Τ-κυττάρων στους πάσχοντες από CINA a  

 
              Ασθενείς     
     Φυσιολογικοί 
  Ομάδα Α Ομάδα Β Σύνολο μάρτυρες 
    ασθενών    
 
 CD25+ 208 ± 91 178 ± 83 198 ± 89 178 ± 66 
  (n=38) (n=18) (n=56) (n=24) 
  *N.S. *N.S. *N.S.    
  **N.S.       

 CD38+ 559 ± 284 585 ± 382 568 ± 320 637 ± 150 
  (n=27) (n=16) (n=43) (n=21) 
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  *N.S. *N.S. *N.S.    
  **N.S.      

 CD71+ 190 ± 124 206 ± 107 199 ± 113 179 ± 78 
  (n=12) (n=14) (n=26) (n=22) 
  *N.S. *N.S.   *N.S.    
  **N.S.      

 HLA-DR+ 293 ± 179 259 ± 125 283 ± 165 278 ± 65 
  (n=55) (n=24) (n=79) (n=25) 
  *N.S. *N.S. *N.S.    
  **N.S.          

 CD4+/CD25+ 165 ± 95 151 ± 101 159 ± 96 154 ± 78 
  (n=21) (n=13) (n=34) (n=6) 
  *N.S. *N.S. *N.S.  
  **N.S.      

 CD4+/HLA-DR+ 64 ± 45 59 ± 27 62 ± 38 108 ± 20 
  (n=11) (n=8) (n=19) (n=3) 
  *N.S. *p<0.02 *N.S. 
  **N.S.      

 CD8+/CD25+ 32 ± 29 45 ± 42 38 ± 35 61 ± 47 
  (n=12) (n=9) (n=21) (n=6) 
  *N.S. *N.S. *N.S. 
  **N.S.      

 CD8+/HLA-DR+ 120 ± 117 75 ± 59 103 ± 101 141 ± 63 
  (n=24) (n=14) (n=38) (n=6) 
  *N.S. *p<0.01 *N.S. 
  **N.S. 
   
a Τιμές εκφρασμένες σε μέσες τιμές απόλυτου αριθμού κυττάρων ανά μl αίματος ± 1SD. 
* Σύγκριση ομάδας με το φυσιολογικό, ** σύγκριση μεταξύ ομάδας Α και ομάδας Β. 
Στατιστικά σημαντική διαφορά για p≤0.05, Ν.S. στατιστικά ασήμαντη διαφορά. 
 
 
υπολογίζονταν από την έκφραση των αντιγόνων CD19 και CD20, δεν διέφεραν 

σημαντικά από τις αντίστοιχες τοιαύτες των φυσιολογικών μαρτύρων στο επίπε-δο 

του 5%. Αντίθετα, τα ΝΚ-κύτταρα όπως αυτά εκτιμήθηκαν από την έκφραση των 

αντιγόνων CD16 και CD56, βρέθηκαν σημαντικά ελαττωμένα στην ομάδα Β των 

αρρώστων (p<0.02 και p<0.01, αντίστοιχα). Ο αριθμός των CD16+ ΝΚ-κυττάρων και 

CD56+ NK-κυττάρων σε απόλυτες τιμές σχετίζονταν θετικά με τον αριθμό των 

κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων (r=0.218, p<0.05 και r=0.273, 

p<0.02, αντίστοιχα). 
 

4.4. ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ CD57 
 

 Στο σύνολο των ασθενών, ο αριθμός των CD57+ κυττάρων δεν διέφερε ση-

μαντικά από αυτόν των φυσιολογικών μαρτύρων. Επίσης δεν σημειώθηκαν αξιό-

λογες  διαφορές  σε  σχέση με τους μάρτυρες, στους  υποπληθυσμούς των  κυτ-  

 
           Πίνακας 4.5. B- και ΝΚ-κυτταρικοί πληθυσμοί του περιφερικού αίματος 
                                             στους πάσχοντες από CINA a  
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  Ασθενείς   Φυσιολογικοί  
     μάρτυρες 
  Ομάδα Α Ομάδα Β Σύνολο ασθενών    
 
 CD19+ 226 ± 149 155 ± 72 206 ± 135 160 ± 70 
  (n=44) (n=17) (n=61) (n=11) 
  *N.S. *N.S. *N.S.    
  **p<0.05  

 CD20+ 160 ± 83 175 ± 129 164 ± 98 182 ± 73 
  (n=33) (n=13) (n=45) (n=7) 
  *N.S. *N.S. *N.S.    
  **N.S. 

 CD16+ 239 ± 176 116 ± 70 203 ± 162 223 ± 114 
  (n=45) (n=19) (n=64) (n=27) 
  *N.S. *p<0.02 *N.S.    
  **p<0.01 

 CD56+ 218 ± 179 84 ± 28 178 ± 163 225 ± 103 
  (n=47) (n=20) (n=67) (n=22) 
  *N.S. *p<0.01 *N.S.    
  **p<0.001     
    

 a Τιμές εκφρασμένες σε μέσες τιμές  απόλυτου αριθμού κυττάρων ανά μl αίματος ± 1SD. 
 * Σύγκριση ομάδας με το φυσιολογικό, ** σύγκριση μεταξύ ομάδας Α και ομάδας Β. 
 Στατιστικά σημαντική διαφορά για p≤0.05, N.S. στατιστικά ασήμαντη διαφορά. 

 
τάρων αυτών (CD57+/CD3+, CD57+/CD8+, CD57+/CD25+  και CD57+/HLA-DR+). 

Ωστόσο, στην ομάδα Β των ασθενών με την περισσότερο έκδηλη ουδετεροπε-νία, ο 

αριθμός των CD57+, CD57+/CD3+ και CD57+/CD8+ κυττάρων ήταν ελατ-τωμένος σε 

σχέση με τους μάρτυρες (p<0.05, p<0.02 και p<0.03, αντίστοιχα), που προφανώς 

αντανακλά την ελάττωση των CD3+ και CD8+ Τ-κυττάρων που εκφράζουν το CD57 

αντιγόνο (Πίνακας 4.6). 

 

4.5. ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 
 
 
 Οι αναλογίες των επιμέρους κατηγοριών κυττάρων του μυελού των οστών στους 

πάσχοντες από CINA, όπως και οι σχέσεις μεταξύ των κυτταρικών δια-μερισμάτων 

αναγράφονται στον Πίνακα 4.7. Στο σύνολο των αρρώστων, οι ερυ- 

 
        Πίνακας 4.6. Φαινότυπος CD57 στα λεμφοκύτταρα πασχόντων από CINA a

 
  Ασθενείς     
     Φυσιολογικοί 
  Ομάδα Α Ομάδα Β Σύνολο  μάρτυρες 
    ασθενών    
  
 CD57+ 446 ± 265 330 ± 110 413 ± 237 424 ± 177  
  (n=47) (n=19) (n=66) (n=24)  
  *N.S. *p<0.05 *N.S.    
  **N.S.       

 CD57+/CD3+ 352 ± 273 248 ± 95 312 ± 227 356 ± 136  
  (n=23) (n=14) (n=37) (n=22)  
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  *N.S. *p<0.02 *N.S.    
  **N.S.       

 CD57+/CD8+ 323 ± 281 210 ± 111 280 ± 232 295 ± 118  
  (n=21) (n=13) (n=34) (n=22)  
  *N.S. *p<0.03 *N.S.    
  **N.S.      

 CD57+/CD25+ 88 ± 45 100 ± 57 92 ± 47 111 ± 42  
  (n=20) (n=13) (n=33) (n=22)  
  *N.S. *N.S. *N.S.    
  **N.S.      

 CD57+/DR+ 133 ± 100 86 ± 38 115 ± 98 129 ± 50  
  (n=21) (n=13) (n=34) (n=22)  
  *N.S. *N.S *N.S.    
  **N.S.       

 
a Τιμές εκφρασμένες σε μέσες τιμές αριθμού κυττάρων ανά μl αίματος ± 1SD. 
* Σύγκριση ομάδας με το φυσιολογικό, ** σύγκριση μεταξύ ομάδας Α και ομάδας Β. 
  Στατιστικά σημαντική διαφορά για p≤0.05, Ν.S. στατιστικά ασήμαντη διαφορά. 
 

 
θροβλάστες αποτελούσαν τα 27.67% ± 6.83% του συνόλου των εμπύρηνων 

κυττάρων έναντι των 22.40% ± 1.63% που βρέθηκαν στους φυσιολογικούς μάρ-

τυρες. Οι τιμές αυτές δεν διέφεραν σημαντικά, στο επίπεδο του 5%. 
 

Πίνακας 4.7. Αναλογίες επιμέρους κατηγοριών κυττάρων του μυελού  
στους πάσχοντες από CINA  

 
 Ασθενείς 
    Φυσιολογικοί 
 Ομάδα Α         Ομάδα Β       Σύνολο ασθενών μάρτυρες  
 (n=17)  (n=15) (n=32) (n=6) 
  
Ερυθροβλάστες a 28.49 ± 6.21 26.74 ± 7.57 27.67 ± 6.83 22.40 ± 1.63 
  *N.S. *N.S. *Ν.S. 
  **N.S. 

Βλάστες + ΠMK a 5.95 ± 2.07 6.87 ± 2.04 6.38 ± 2.07 2.93 ± 0.87  
  *p<0.01  *p<0.001 *p<0.001 
  **N.S. 

Mυελοκύτταρα a 10.05 ± 2.77 9.57 ± 2.47 9.82 ± 2.60 8.98 ± 085 
  *N.S. *N.S. *N.S. 
  **N.S. 

Μεταμυελοκύτταρα a 9.59 ± 1.95 10.25 ± 1.98 9.90 ± 1.96 10.13 ± 1.21 
  *N.S. *N.S. *N.S. 
  **N.S. 

Ραβδοπύρηνα + 28.08 ± 5.35 27.43 ± 5.42 27.78 ± 5.31 33.37 ± 2.62  
Πολυμορφοπύρηνα a *N.S.  *N.S. *p<0.02 
  **N.S. 

ΡΡ a  16.04 ± 3.42 16.47 ± 3.44 16.24 ± 3.38 11.92 ± 1.26 
  *p<0.02 *p<0.01 *p<0.005 
  **N.S. 

MP a  37.72 ± 5.83 37.73 ± 6.65 37.73 ± 6.13 43.50 ± 1.88 
  *N.S. *N.S. *p<0.03 
  **N.S. 

Σύνολο κοκκιώδους a 53.79 ± 5.94 54.23 ± 7.83 54.00 ± 6.78 55.42 ± 1.03  
   *N.S. *N.S. *N.S. 
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   **N.S. 

Σχέση ΡΡ/ΜΡ& 0.44 ± 0.15 0.44 ± 0.11 0.44 ± 0.13 0.28 ± 0.04 
   *p<0.02 *p<0.02 *p<0.01 
   **N.S. 

Σχέση Μ/Ε& 2.00 ± 0.60 2.38 ± 1.48 2.18 ± 1.10 2.52 ± 0.15  
   *N.S. *N.S.  *N.S. 
   **N.S. 

Λεμφοκύτταρα a 9.92 ± 3.05 11.39 ± 3.71 10.61 ± 3.40 9.43 ± 1.43  
   *N.S. *N.S.  *N.S. 
   **N.S. 

Πλασματοκύτταρα a 1.84 ± 1.60 1.93 ± 0.79 1.88 ± 1.27 0.57 ± 0.17  
   *N.S.  *N.S. *p<0.02 
   **N.S. 

Ηωσινόφιλα a 2.52 ± 1.15 2.13 ± 0.87 2.34 ± 1.03 2.27 ± 0.80 
   *N.S. *N.S.  *NS 
   **N.S.      
 
a Τιμές εκφρασμένες σε μέσες τιμές εκατοστιαίας αναλογίας κυττάρων ± 1SD. 
& Τιμές εκφρασμένες σε μέσες τιμές πηλίκου εκατοστιαίων αναλογιών ± 1SD 
* Σύγκριση ομάδας με το φυσιολογικό, ** σύγκριση μεταξύ ομάδας Α και ομάδας Β. 
  Στατιστικά σημαντική διαφορά για p≤0.05, Ν.S. στατιστικά ασήμαντη διαφορά. 
  Το άθροισμα των βλαστικών κυττάρων και των προμυελοκυττάρων ανέρ-χονταν 

στους πάσχοντες σε 6.38% ± 2.07% και στους μάρτυρες σε 2.93% ± 0.87%. Οι τιμές 

αυτές διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους, στο επίπεδο του 1‰, πράγμα που δείχνει ότι 

οι άρρωστοι με CINA έχουν σαφώς υψηλότερες αναλογίες άωρων κοκκιοκυτταρικών 

προβαθμίδων σε σχέση με τους μάρτυρες. 

 Περαιτέρω, η αναλογία των μυελοκυττάρων και μεταμυελοκυττάρων δεν έδειξε 

κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ασθενών και φυσιολο-γικών ατόμων. 

Αντίθετα, η αναλογία του αθροίσματος των ραβδοπύρηνων και των 

πολυμορφοπύρηνων κυττάρων του μυελού ανέρχονταν  στους  πάσχοντες σε 

27.78% ± 5.31%, τιμή σαφώς μικρότερη εκείνης των μαρτύρων (33.37% ± 2.62%, 

p<0.02). Αυτό δείχνει ότι οι άρρωστοι με CINA έχουν λιγότερες ώριμες 

κοκκιοκυτταρικές μορφές στον μυελό τους από ότι τα φυσιολογικά άτομα.  

 Το διαμέρισμα των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (ΡΡ) ανέρχονταν στον 

μυελό των αρρώστων σε 16.24% ± 3.38% και στους μάρτυρες σε 11.92% ± 1.26%. 

Οι αναλογίες αυτές διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους, στο επίπεδο του 5‰. Στατιστικά 

σημαντική διαφορά βρέθηκε επίσης μεταξύ ασθενών και φυσιο-λογικών μαρτύρων 

στην αναλογία των κυττάρων του διαμερίσματος των ωριμα-ζόντων κυττάρων (ΜΡ). 

Στους πάσχοντες, η αναλογία αυτή ανέρχονταν σε 37.73% ± 6.13% και στους 

μάρτυρες σε 43.50% ± 1.88% (p<0.03). Στο σύνολο της, η κοκκιώδης σειρά 

αντιπροσωπεύονταν στους πάσχοντες με την αναλογία των 54% ± 6.78% του 

συνόλου των εμπύρηνων μυελικών κυττάρων, και δεν διέφερε σημαντικά από αυτήν 

των 55.42% ± 1.03%, που παρατηρήθηκε στους μάρτυρες. 
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 Η σχέση μεταξύ των δύο αυτών διαμερισμάτων της κοκκιώδους σειράς στο 

μυελό (ΡΡ/ΜΡ) υπολογίστηκε στους πάσχοντες σε 0.44 ± 0.13 και στους μάρτυ-ρες 

σε 0.28 ± 0.04. Οι τιμές αυτές διέφεραν σημαντικά, στο επίπεδο του 1%. Τέ-λος, δεν 

παρατηρήθηκαν διαφορές στην σχέση κοκκιώδους και ερυθροβλαστικής σειράς 

(σχέση Μ/Ε) μεταξύ ασθενών (2.18 ± 1.10) και φυσιολογικών μαρτύρων (2.52 ± 

0.15), στο επίπεδο του 5%. 

 Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι οι άρρωστοι με CINA έχουν σημαντικές 

διαφορές στις εσωτερικές αναλογίες των διαφόρων τύπων κυττάρων της κοκκιώ-

δους σειράς. Στο σύνολο των πασχόντων, είναι αυξημένη η αναλογία των πολ-

λαπλασιαζόμενων κυττάρων και μειωμένη η αναλογία των ωριμαζόντων κυτ-τάρων, 

πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται είτε για μη αποδοτική κοκκιοποίηση είτε για 

αυξημένη έξοδο των ώριμων κυττάρων στην περιφέρεια. Το γεγονός, ότι στους 

περισσότερους αρρώστους η κυτταροβρίθεια του μυελού φαίνεται να είναι μέσα σε 

φυσιολογικά πλαίσια και μόνο σε ποσοστό 9.4% αυξημένη σε σχέση με αυτή των 

φυσιολογικών μαρτύρων, υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για μη αποδοτική 

κοκκιοποίηση, αλλά για επαυξημένο πέρασμα των κυττάρων μέσα από το 

διαμέρισμα των ωριμαζόντων τοιούτων και έξοδο των ώριμων μορφών αυτών στην 

κυκλοφορία. 

 Από τα άλλα κύτταρα που μελετήθηκαν στα μυελικά επιχρίσματα, σημειώ-νεται 

ότι οι πάσχοντες είχαν λεμφοκύτταρα σε αναλογία 10.61% ± 3.40%, που δεν διέφερε 

σημαντικά από αυτή των 9.43% ± 1.43%, των φυσιολογικών μαρτύ-ρων. Διαφορές 

επίσης δεν παρατηρήθηκαν στην αναλογία των ηωσινόφιλων κυττάρων, ανάμεσα 

στους ασθενείς και τους φυσιολογικούς μάρτυρες. Εξ άλλου, η αναλογία των 

πλασματοκυττάρων στο μυελό των πασχόντων ανέρχονταν σε 1.88% ± 1.27%, 

έναντι 0.57% ± 0.17% των μαρτύρων. Οι αναλογίες αυτές διέφεραν σημαντικά  

μεταξύ τους, στο επίπεδο του 2%, πράγμα που σημαίνει ότι οι πάσχοντες από CINA 

έχουν περισσότερα πλασματοκύτταρα στον μυελό τους από ότι τα φυσιολογικά 

άτομα. 

 Οι αναλογίες των επιμέρους τύπων μυελικών κυττάρων (ερυθράς και κοκ-

κιώδους σειράς), όπως και των άλλων  κυττάρων του μυελού (λεμφοκύτταρα, 

πλασματοκύτταρα, κλπ) που παρατηρήθηκαν στους αρρώστους με ήπια ουδετε-

ροπενία (ομάδα Α) και στους αρρώστους με περισσότερο σοβαρή ουδετερο-πενία 

(ομάδα Β), δίνονται επίσης στον Πίνακα 4.7. Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ομάδων Α και Β, στις αναλογίες των επιμέρους τύπων κυττάρων στο 

μυελό των πασχόντων. 

 Ιδιαίτερη σημασία εν προκειμένω φαίνεται να έχουν οι συσχετίσεις των 

διαταραχών των αναλογιών των επί μέρους τύπων μυελικών κυττάρων με την 
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βαρύτητα της ουδετεροπενίας, όπως αυτή εκφράζεται με τον αριθμό των κυκλο-

φορούντων ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων. Ειδικότερα, σημειώνεται η στατιστι-κά 

πολύ σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων 

πολυμορφοπύρηνων κυττάρων και της αναλογίας του αθροίσματος των άωρων 

μυελικών κοκκιοκυττάρων (προμυελοκύτταρα και βλαστικά κύτταρα) (r=-0.543, 

p<0.001, df=36), αλλά και της θετικής συσχέτισης μεταξύ κυκλοφορούντων 

ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων κυττάρων και της αναλογίας του αθροί-σματος 

των ώριμων μυελικών κοκκιοκυττάρων (ραβδοπύρηνα και πολυμορφο-πύρηνα) 

(r=0.360, p<0.05, df=36). Aπό τις συσχετίσεις αυτές φαίνεται ότι όσο βαρύτερη είναι η 

ουδετεροπενία, τόσο περισσότερο αυξημένη είναι η αναλογία προμυελοκυττάρων και 

βλαστικών κυττάρων στο μυελό και τόσο μικρότερη είναι η αναλογία των ώριμων 

ραβδοπύρηνων και πολυμορφοπύρηνων κυττάρων του μυελού. Οι συσχετίσεις 

μεταξύ του αριθμού των κυκλοφορούντων ουδετερόφι-λων πολυμορφοπύρηνων και 

του μεγέθους του διαμερίσματος των πολλαπλα-σιαζόμενων κυττάρων, του 

διαμερίσματος των ωριμαζόντων κυττάρων και της σχέσης μεταξύ τούτων, έδωσαν 

τα ανάλογα αποτελέσματα. Ο αριθμός των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων 

κυττάρων του αίματος σχετίζονταν αρνητι-κά με το διαμέρισμα των 

πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (r=-0.463, p<0.01, df=36), θετικά με το διαμέρισμα 

των ωριμαζόντων κυττάρων (r=0.321, p<0.05, df=36) και αρνητικά με την σχέση 

πολλαπλασιαζόμενων προς ωριμάζοντα κύτταρα (ΡΡ/ΜΡ) του μυελού (r=-0.446, 

p<0.01, df=36). 

 Τέλος, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος από αιτιοπαθογενετική άποψη τυγχάνει η 

αρνητική συσχέτιση που βρέθηκε μεταξύ του αριθμού των κυκλοφορούντων ου-

δετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων και της αναλογίας των πλασματοκυττάρων του 

μυελού (Eικόνα 4.4), ένα εύρημα που ενισχύει την διατυπωθείσα στην Κλινική μας 

άποψη, ότι η CINA σχετίζεται πιθανότατα με κάποια ήπια χρόνια φλεγμονώδη 

επεξεργασία στον οργανισμό. 
 

4.6. ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ  
ΜΥΕΛΟΥ 

 
 Ο ανοσοφαινότυπος των λεμφοκυττάρων του μυελού φαίνεται στον Πίνακα 4.8. 

Στο σύνολο των αρρώστων, οι αναλογίες των λεμφοκυτταρικών πληθυσμών και 

υποπληθυσμών CD3, CD4, CD8, CD5, CD19, CD20, CD56, CD45RA, CD57 και 

HLA-DR θετικών κυττάρων δεν έδειξαν κάποια αξιόλογη διαφορά μεταξύ ασθενών 

και φυσιολογικών μαρτύρων, στο επίπεδο του 5%. Στατιστικά σημαντικές διαφορές 

βρέθηκαν στην αναλογία των CD16+ κυττάρων, που στους πάσχοντες ανέρχονταν σε 
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8.1% ± 4.9% και στους μάρτυρες σε 4.5% ± 2.1% (p<0.01).  

 Διαφορές βρέθηκαν ακόμη στην αναλογία των CD19+ κυττάρων των πασχόντων 

της ομάδας Β, που ανέρχονταν σε 12.4% ± 4.7% και ήταν σημαντικά  υψηλότερη  

από αυτήν των  8.4% ± 6.4% των φυσιολογικών μαρτύρων (p<0.05), 
 
Πίνακας 4.8. Ανοσοφαινότυπος μυελικών λεμφοκυττάρων τους πάσχοντες από CINA a

 
   Ασθενείς 
     Φυσιολογικοί 
  Ομάδα Α Ομάδα Β Σύνολο ασθενών μάρτυρες  
   
 CD3+ 25.8 ± 6.7 29.5 ± 11.9 27.2 ± 9.2 28.3 ± 13.1  
  (n=23) (n=15) (n=38) (n=14) 
  *NS *NS *NS    
  **NS       

 CD4+ 13.8 ± 5.4 15.1 ± 5.6 14.3 ± 5.4 16.9 ± 9.2  
  (n=23) (n=15) (n=38) (n=14) 
  *NS *NS *NS    
  **NS      

 CD8+ 11.3 ± 4.9 13.8 ± 8.1 12.3 ± 6.4 9.2 ± 5.5  
  (n=23) (n=15) (n=38) (n=14) 
  *NS *NS *NS    
  **NS       

 CD5+ 28.2 ± 8.3 28.6 ± 13.5 28.4 ± 10.4 26.0 ± 13.7  
  (n=6) (n=5) (n=11) (n=12) 
  *NS *NS *NS    
  **NS 

 CD16+ 9.1 ± 5.7 6.6 ± 2.9 8.1 ± 4.9 4.5 ± 2.1  
  (n=23) (n=15) (n=38) (n=14) 
  *p<0.01 *NS *p<0.01    
  **NS      

 CD19+ 10.4 ± 4.2 12.4 ± 4.7 11.2 ± 4.5 8.4 ± 6.4  
  (n=22) (n=15) (n=37) (n=14) 
  *NS *p<0.05 *NS    
  **NS       

CD20+ 7.4 ± 2.5 5.8 ± 2.1 6.6 ± 2.5 5.2 ± 4.0  
  (n=14) (n=12) (n=26) (n=8) 

 *NS *NS *NS    
  **NS       

CD56+ 6.0 ± 3.8 5.1 ± 3.6 5.6 ± 3.7 5.3 ± 2.7  
  (n=23) (n=15) (n=38) (n=14) 

 *NS *NS *NS    
  **NS       

CD57+ 6.2 ± 3.7 2.7 ± 1.5  5.0 ± 3.5 3.9 ± 2.4  
  (n=23) (n=13) (n=36) (n=14) 

 *p<0.02 *N.S. *N.S.    
  **p<0.001       

HLA-DR+ 10.5 ± 4.9 14.1 ± 4.3 11.9 ± 4.9 10.6 ± 6.5  
  (n=23) (n=15) (n=38) (n=14) 

 *NS *NS *NS    
  **p<0.05       

CD45RA+ 18.8 ± 12.9 17.4 ± 12.5 18.5 ± 12.6 16.6 ± 11.5  
  (n=18) (n=5) (n=23) (n=14) 

 *NS *NS *NS    
  **NS       

CD45RO+ 8.9 ± 5.3 4.0 ± 2.1 7.8 ± 5.2 10.2 ± 6.3   
 (n=18) (n=5) (n=23) (n=14) 
 *NS *p<0.05 *NS    

  **NS       
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 a Τιμές εκφρασμένες σε μέσες τιμές εκατοστιαίας αναλογίας κυττάρων ± 1SD. 
 * Σύγκριση ομάδας με το φυσιολογικό, ** σύγκριση μεταξύ ομάδας Α και ομάδας Β. 
 Στατιστικά σημαντική διαφορά για p≤0.05, N.S. στατιστικά ασήμαντη διαφορά. 
όπως και στην αναλογία των CD45RO+ κυττάρων, που στους πάσχοντες ήταν 4.0% 

± 2.1% και στους μάρτυρες 10.2% ± 6.3% (p<0.05).  

 Aπό όλα αυτά φαίνεται ότι οι πάσχοντες από CINA δεν έχουν σημαντικές 

μεταβολές στις αναλογίες των επιμέρους τύπων λεμφοκυττάρων, με μόνες τις 

διαφορές στα Β-κύτταρα και τα μνημονικά Τ-κύτταρα. Οι άρρωστοι με περισσότε-ρο 

βαρειά ουδετεροπενία έχουν μεγαλύτερο αριθμό CD19+ κυττάρων και μικρό-τερο 

αριθμό μνημονικών CD45RO+ Τ-κυττάρων, από ότι τα φυσιολογικά άτομα. 
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Μέρος Πέμπτο 
 

Συζήτηση 
αποτελεσμάτων 

 
 

 Μελετώντας την αιματολογική εικόνα των αρρώστων μας με CINA, όπως αυτή 

φαίνεται στον Πίνακα 4.1, διαπιστώσαμε ότι οι άρρωστοι εκτός από ουδε-τεροπενία 

είχαν στο σύνολο τους χαμηλές τιμές αιμοσφαιρίνης και ακόμα χαμηλούς αριθμούς 

μονοπύρηνων κυττάρων, αιμοπεταλίων και λεμφοκυττάρων. Στους αρρώστους μας ο 

αριθμός των λεμφοκυττάρων του αίματος ανέρχονταν σε 1758 ± 542 ανά μl αίματος, 

τιμές στατιστικά χαμηλότερες από αυτές των φυσιολογικών μαρτύρων που 

ανέρχονταν σε 2183 ± 556 ανά μl αίματος (p<0.001). Από το εύρημα αυτό, φαίνονταν 

σαφώς ότι οι πάσχοντες από CINA έχουν ελάττωση στο περιφερικό τους αίμα, όχι 

μόνο των μυελικής προέλευσης εμμόρφων κυτταρικών στοιχείων αλλά και των 

λεμφοκυττάρων. Η ερμηνεία αυτού του φαινομένου δεν ήταν δυνατό να δοθεί με 

βάση την άποψη ότι η CINA είναι αποτέλεσμα μυελικής ανεπάρκειας [Rickard et al, 

1980] ή απώλειας κοκ-κιοκυττάρων στην περιφέρεια με την έννοια είτε της 

μετακίνησης τούτων προς το διαμέρισμα των προσκολλώμενων στα αγγειακά 

τοιχώματα κοκκιοκυττάρων [Bishop et al, 1971] είτε της αυξημένης εξόδου των 

πολυμορφοπύρηνων στους ιστούς [Papadaki & Eliopoulos, 1998] ή αυξημένης 

καταστροφής κοκκιοκυτ-τάρων στην περιφέρεια [Lightsey et al, 1977]. Με βάση αυτά 

είναι προφανές ότι οι πάσχοντες από CINA έχουν λεμφοπενία άγνωστης φύσης και 

αιτιοπαθο-γένειας. Είναι ενδιαφέρον ότι μεταξύ των τιμών των ουδετερόφιλων 

κοκκιοκυτ-τάρων και των λεμφοκυττάρων παρατηρείται μία στατιστικά πολύ 

σημαντική θετική συσχέτιση (Εικόνα 4.1). To ενδεχόμενo μειωμένης παραγωγής 

λεμφο-κυττάρων στο μυελό, ως αιτίας αυτής της λεμφοπενίας, αποκλείεται εκ του γε-

γονότος και μόνο ότι ο μεγάλος αριθμός των κυκλοφορούντων στο αίμα λεμφο-

κυττάρων παράγεται στα περιφερικά λεμφικά όργανα και οπωσδήποτε έξω από τον 

μυελό των οστών.  

 Στην παρούσα μελέτη τέθηκε το ερώτημα της διαπίστωσης ενδεχόμενων 

διαταραχών σε συγκεκριμένους λεμφοκυτταρικούς υποπληθησμούς. Είναι γνω-στό 

ότι τα λεμφοκύτταρα του αίματος και του μυελού των οστών χαρακτηρίζονται με βάση 

τους δείκτες διαφοροποίησης τους ως Τ-λεμφοκύτταρα, Β-λεμφο-κύτταρα, ΝΚ-
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κύτταρα και null κύτταρα. Ας σημειωθεί ότι τα 75-80% περίπου των λεμφοκυττάρων 

του αίματος είναι Τ-λεμφοκύτταρα, τα 5-10% Β-λεμφοκύτταρα και τα 5-15% ΝΚ 

κύτταρα, ενώ τα null κύτταρα αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό των λεμφοκυττάρων, 

κατά κανόνα <1%. Ο έλεγχος των πληθυσμών αυτών έδειξε ότι στους πάσχοντες 

από CINA είναι ελαττωμένα τα Τ-κύτταρα και τα ΝΚ-κύτταρα, ενώ τα Β-κύτταρα 

βρέθηκαν μέσα σε φυσιολογικές αναλογίες. Πράγματι τα CD2+  και CD3+ Τ-

λεμφοκύτταρα, ανέρχονταν στους πάσχοντες σε 1390 ± 451 και 1290 ± 441 ανά μl, 

αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές είναι σαφώς μικρότερες από τις αντίστοιχες των 

φυσιολογικών μαρτύρων, που ανέρχονταν σε 1832 ± 443 (p<0.001) και 1761 ± 360 

(p<0.01) ανά μl. Τα CD19+  και CD20+ Β-κύτταρα ανέρχονταν στους πάσχοντες σε 

206 ± 135 και 164 ± 198 ανά μl, αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές δεν διέφεραν στατιστικά 

από τις αντίστοιχες τιμές των 160 ± 70 και 182 ± 73 ανά μl, που σημειώθηκαν στους 

μάρτυρες. Εξ άλλου, τα ΝΚ-κύτταρα, όπως αυτά εκτιμώνται από την έκφραση των  

CD16 και CD56 αντιγόνων, ήσαν ελαττωμένα στους αρρώστους με περισσότερο 

έκδηλη ουδετεροπενία. 

 Τα Τ-λεμφοκύτταρα διακρίνονται περαιτέρω σε βοηθητικά/επαγωγικά CD4+ Τ-

κύτταρα και σε κατασταλτικά/κυτταρολυτικά CD8+ Τ-κύτταρα. Οπως φαίνεται στον 

Πίνακα 4.2, οι πάσχοντες από CINA έχουν ελαττωμένους και τους δύο αυτούς 

λεμφοκυτταρικούς υποπληθυσμούς. Τα CD4+   Τ-κύτταρα των αρρώστων ανέρχονταν 

σε 816 ± 302 και τα CD8+ Τ-κύτταρα σε 449 ± 196 ανά μl αίματος. Οι τιμές αυτές είναι 

σημαντικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες 1096 ± 276 και 608 ± 207 ανά μl, που 

βρέθηκαν στους φυσιολογικούς μάρτυρες (p<0.001 και p<0.001, αντίστοιχα). Ο 

λόγος των CD4+/CD8+ Τ-λεμφοκυττάρων, γνωστός και ως ανοσολογικό πηλίκο, 

κυμάνθηκε μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια και ανέρ-χονταν σε 2.02 ± 0.94 έναντι 1.91 

± 0.55 των φυσιολογικών μαρτύρων. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται καθαρά ότι η 

λεμφοπενία των αρρώστων με CINA οφεί-λεται κατά κύριο λόγο στην ελάττωση των 

Τ-κυττάρων, που αφορά τόσο στα βοηθητικά/επαγωγικά CD4+ κύτταρα όσο και στα 

κυτταροτοξικά/κατασταλτικά CD8+  κύτταρα, έτσι ώστε ο λόγος τους να διατηρείται 

φυσιολογικός. Θα πρέπει εξ άλλου να σημειωθεί, ότι παρατηρήθησαν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του αριθμού των πολυμορφοπύρηνων κυττάρων του 

αίματος και του αριθμού των CD2+ T-κυττάρων (r=0.417, p<0.01), CD3+  T-κυττάρων 

(r=0.427,  p<0.001), CD4+  T-κυττάρων (r=0.431, p<0.001) και CD8+ T-

κυττάρων(r=0.423,  p<0.001). 

 Περαιτέρω, αναλύθησαν οι υποπληθυσμοί των T-κυττάρων με βάση την 

έκφραση στην μεμβράνη τους του αντιγόνου CD45. Είναι γνωστό ότι το αντιγόνο 

CD45 παρουσιάζεται με τέσσερις ισόμορφες αντιγονικά εκφράσεις, δύο από τις 
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οποίες αποκλείονται μεταξύ τους και εκφράζουν, η μεν CD45RA τα ανοσολογικά 

παρθένα T-λεμφοκύτταρα, η δε CD45RO τα μνημονικά T-λεμφοκύτταρα. Οπως 

φαίνεται στον Πίνακα 4.6, τα T-λεμφοκύτταρα που εκφράζουν τον φαινότυπο 

CD45RA, όπως και οι υποπληθυσμοί τούτων CD45RA+/CD4+ και CD45RA+/ CD8+, 

δεν διέφεραν σε αριθμό μεταξύ ασθενών και φυσιολογικών μαρτύρων, στο επίπεδο 

του 5%, πράγμα που σημαίνει ότι οι πάσχοντες από CINA έχουν φυσιολογικό αριθμό 

ανοσολογικά παρθένων T-κυττάρων, είτε αυτά εκφράζουν τον φαινότυπο CD4 είτε 

τον CD8. Αντίθετα τα T-λεμφοκύτταρα των αρρώστων που εκφράζουν τον φαινότυπο 

CD45RO, είτε αυτά είναι CD45RO+/CD4+ είτε CD45RO+/CD8+, είναι σαφώς 

ελαττωμένα σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των φυσιολογικών μαρτύρων. Στους 

πάσχοντες, οι τιμές των CD45RO+ T-κυττάρων ανέρχονταν σε 407 ± 215 ανά μl, που 

είναι σαφώς χαμηλότερες από αυτές των 650 ± 334 ανά μl, των φυσιολογικών 

μαρτύρων (p<0.001). Ανάλογες ήσαν και οι διαφορές στους CD45RO+/CD4+ και 

CD45RO+/CD8+ πληθυσμούς. Ας σημειωθεί ότι ο αριθμός των CD45+ T-κυττάρων 

σχετίζονταν θετικά με τον αριθμό των πολυμορφοπύρηνων κοκκιοκυττάρων του 

αίματος (Εικόνα 4.3), πράγμα που σημαίνει ότι μεταξύ τους θα πρέπει να υφίσταται 

κάποια αιτιοπαθογενετική σχέ-ση. 
 Οπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ένας από τους μηχα-νισμούς 

της ουδετεροπενίας θεωρούσε την ουδετεροπενία, ιδιαίτερα των αυτοάνοσων νόσων, 

ως οφειλόμενη στην δράση ενεργοποιημένων T-κυττάρων [Bagby et al, 1983]. 

Υποστηρίχθηκε επίσης, ότι από ενεργοποιημένα T-λεμ-φοκύτταρα προκαλείται και η 

απλαστική αναιμία [Zoumbos et al, 1985]. Με βάση λοιπόν τις παρατηρήσεις αυτές, 

θελήσαμε να εξετάσομε εάν και κατά πόσο οι πάσχοντες από CINA έχουν στην 

κυκλοφορία τους αυξημένο αριθμό ενεργο-ποιημένων T-λεμφοκυττάρων. Οπως 

φαίνεται στον Πίνακα 4.3, οι πάσχοντες από CINA είχαν στην κυκλοφορία τους 

φυσιολογικό αριθμό ενεργοποιημένων T-λεμφοκυττάρων, όπως αυτά ορίζονται από 

την έκφραση στην επιφάνεια τους των αντιγόνων CD25, CD38, CD71 και HLA-DR. 

Διαφορές από το φυσιολογικό δεν βρέθηκαν ούτε στο σύνολο των T-κυττάρων αλλά 

ούτε και στους υποπληθυσμούς τους (CD4+  και CD8+). Ολα αυτά δείχνουν ότι οι 

πάσχοντες από CINA δεν έχουν στην κυκλοφορία τους αυξημένο αριθμό 

ενεργοποιημένων T-κυττάρων και κατ’ ακολουθία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η 

ουδετεροπενία των CINA ασθενών οφείλεται στην παρουσία και δράση 

ενεργοποιημένων Τ-κυττάρων. 

 Οπως ήδη ελέχθη, το αντιγόνο CD57 εκφράζεται σε ένα μεγάλο ποσοστό CD8+ 

T-κυττάρων, αλλά και στα 55-60% των NK-κυττάρων. Ο ρόλος του στην 

κοκκιοποίηση και γενικότερα στην αιμοποίηση έχει συζητηθεί ποικιλοτρόπως. 
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Υποστηρίχθηκε ότι τα ενεργοποιημένα CD57+ (CD57+/HLA-DR+/CD8+) κύτταρα 

καταστέλλουν την κοκκιοποίηση σε in vitro πειράματα. Ελέγξαμε τα CD57+  κύτταρα 

και τους δείκτες ενεργοποίησης τούτων CD25 και HLA-DR. Στους πάσχοντες από 

CINA, ο αριθμός των CD57+ κυττάρων, όπως και αυτός των CD57+/CD25+ και των 

CD57+/HLA-DR+, δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά από τους αντίστοιχους 

αριθμούς των φυσιολογικών μαρτύρων. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι ο πληθυσμός των 

CD57+ κυττάρων δεν πρέπει να υπεισέρχεται στην παθογένεια της CINA. 

 Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι οι πάσχοντες από CINA έχουν ελαττωμένο 

αριθμό λεμφοκυττάρων στην κυκλοφορία τους. Αυτή η λεμφοπενία οφείλεται κατά 

κύριο λόγο σε ελάττωση των T- λεμφοκυττάρων και λιγότερο των ΝΚ-κυττάρων. Η 

ελάττωση των T-κυττάρων αφορά και στους δύο πληθυσμούς CD4+  και CD8+ 

κυττάρων, έτσι ώστε το ανοσολογικό πηλίκο CD4+/CD8+ να διατηρείται φυσιολογικό. 

Από τους υποπληθυσμούς των T-κυττάρων φαίνεται καθαρά ότι η ελάττωση αφορά 

στα μνημονικά και όχι στα ανοσολογικά παρθένα T-λεμφοκύτταρα, είτε αυτά είναι 

CD4+ είτε CD8+. Δοθέντος ότι η μείωση της παραγωγής μνημονικών T-κυττάρων δεν 

περιγράφεται παρά μόνο σε βαρειές ανοσολογικές ανεπάρκειες, που οπωσδήποτε 

δεν έχουν οι πάσχοντες από CINA, είναι προφανές ότι η μείωση του αριθμού τους 

πρέπει να οφείλεται σε εκλεκτική μετακίνηση τούτων από την κυκλοφορία στους 

ιστούς. 

 Ας σημειωθεί ότι νεώτερα δεδομένα στο Εργαστήριο μας έδειξαν ότι οι 

πάσχοντες από CINA έχουν σαφείς ενδείξεις ενεργοποιημένου ενδοθηλίου (αύξηση 

στον ορό των ενδοθηλιακής προέλευσης διαλυτών μορίων προ-σκόλλησης ELAM-1, 

ICAM-1, VCAM-1), που αποδίδεται σε αύξηση της ιντερλευκίνης-1β και του 

παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF-α). Υποστηρί-ζεται ότι τα μνημονικά 

CD45RO+ T-λεμφοκύτταρα που εκφράζουν β2 ιντεγκρίνες στη μεμβράνη τους (VLA-

4), προσκολλώνται στο ενεργοποιημένο ενδοθήλιο και περνούν στους ιστούς, κάτι 

που δεν γίνεται με τα ανοσολογικά παρθένα CD45RA+ Τ-λεμφοκύτταρα, που από τη 

φύση τους στερούνται του αντιγόνου VLA-4 [Papadaki & Eliopoulos, 1998]. 

 Με βάση τα παραπάνω, διατυπώθηκε η άποψη στην Κλινική μας ότι η CINA 

οφείλεται πιθανώς σε κάποια υποκείμενη λανθάνουσα χρονία φλεγμονώδη 

επεξεργασία, που τροφοδοτεί συνεχώς τον οργανισμό με ιντερλευκίνη-1β και TNF-α. 

Οι παράγοντες αυτοί είναι γνωστό ότι δρούν στο μυελικό όργανο και καταστέλλουν 

την αιμοποίηση ενεργοποιώντας πιθανώς τα στρωματικά κύτταρα του μυελικού 

οργάνου και προάγοντας την από αυτά έκκριση αναστολέων της αιμοποίησης. Ετσι 

τέθηκε το ερώτημα εάν και κατά πόσο οι πάσχοντες από CINA έχουν φυσιολογική 

κοκκιώδη σειρά στο μυελό τους ή παθολογική τοιαύτη. Η μελέτη της αιμοποίησης 

στους πάσχοντες απετέλεσε αντικείμενο ευρείας μελέτης στην Κλινική μας. Στην 
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παρούσα μελέτη, εκτιμήθηκαν τα μορφολογικά αναγνωρίσιμα κυτταρικά 

διαμερίσματα της κοκκιώδους σειράς σε σχέση με το διαμέρισμα των 

ερυθροκυττάρων και των λοιπών μυελικών κυττάρων. Οπως αναφέρθηκε στο 

Κεφάλαιο ‘Αποτελέσματα’, οι πάσχοντες από CINA είχαν στην πλειονότητα τους 

υποκυτταρικό μυελικό όργανο, με αύξηση του διαμερίσματος των 

πολλαπλασιαζόμενων κοκκιοκυττάρων και μείωση του διαμερίσματος των 

ωριμαζόντων τοιούτων. Τα ευρήματα αυτά είναι συμβατά με ένα βαθμό αναστολής 

της ωρίμανσης, που άνετα θα μπορούσε να αποδοθεί στην παρουσία αναστολέων 

της κοκκιοποίησης. Το γεγονός εξ άλλου ότι στο μυελικό όργανο δεν βρέθηκαν 

διαταραχές των λεμφοκυττάρων πλην μιάς μικρής αύ-ξησης των Β-κυττάρων, δείχνει 

ότι η ως άνω αναστολή της κοκκιοποίησης δεν πρέπει να οφείλεται σε ενεργοποίηση 

του Τ-λεμφοκυτταρικού πληθυσμού. Τέλος, η ανεύρεση αυξημένου αριθμού 

πλασματοκυττάρων στα μυελικά επι-χρίσματα των αρρώστων αποτελεί ένα ακόμη 

ισχυρό στοιχείο υπέρ της άποψης της ύπαρξης μιάς λανθάνουσας χρονίας 

φλεγμονώδους επεξεργασίας, που εμπλέκεται στην παθογένεια της ουδετεροπενίας 

στους πάσχοντες από CINA.   
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Μέρος Εκτο 
 

Συμπεράσματα 

 
 
 Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την παρούσα μελέτη είναι τα ακό-λουθα: 

 1. Οι πάσχοντες από CINA έχουν σημαντικά χαμηλότερες απόλυτες τιμές 

μονοκυττάρων και αιμοπεταλίων, όπως επίσης και χαμηλότερο ποσό αιμοσφαι-ρίνης 

στο αίμα σε σχέση με τους φυσιολογικούς μάρτυρες. Οι τιμές των πα-ραμέτρων 

αυτών σχετίζονταν θετικά με τον αριθμό των κυκλοφορούντων στο αίμα 

ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων. 

 2. Οι πάσχοντες από CINA έχουν σημαντικά χαμηλότερες απόλυτες τιμές 

λεμφοκυττάρων στο αίμα σε σχέση με τους φυσιολογικούς μάρτυρες. Οι τιμές των 

λεμφοκυττάρων σχετίζονταν θετικά με τον αριθμό των κυκλοφορούντων στο αίμα 

ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων. 

 Στο σύνολό τους, τα T-λεμφοκύτταρα, όπως και οι υποπληθυσμοί CD4 και CD8 

τούτων, είναι σημαντικά ελαττωμένα στους πάσχοντες. Οι απόλυτες τιμές των 

πληθυσμών και υποπληθυσμών των λεμφοκυττάρων σχετίζονταν θετικά με τον 

αριθμό των κυκλοφορούντων στο αίμα ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων 

κυττάρων. Το ανοσολογικό πηλίκο CD4/CD8 κυμαίνεται σε φυσιολογικά όρια λόγω 

της παράλληλης ελάττωσης και των δύο κυτταρικών υποπληθυσμών. 

 Τα ανοσολογικά παρθένα CD45RA+ T-κύτταρα κυμαίνονται σε φυσιολογικά 

πλαίσια στους πάσχοντες. Αντίθετα, τα μνημονικά CD45RO+ T-κύτταρα  εμφανίζονται 

σημαντικά ελαττωμένα στους πάσχοντες τόσο στο σύνολο τους όσο και στους 

επιμέρους υποπληθυσμούς τους CD45RO+/CD4+  και CD45RO+ /CD8+. Ο αριθμός 

των CD45RO+ T-κυττάρων σχετίζεταν θετικά με τον αριθμό των κυκλοφορούντων 

στο αίμα ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων. 

 Τα ενεργοποιημένα T-κύτταρα στο αίμα των πασχόντων κυμαίνονταν μέσα σε 

φυσιολογικά πλαίσια. 

 Τα Β-κύτταρα βρέθηκαν σε φυσιολογικά πλαίσια στους πάσχοντες, ενώ τα ΝΚ-

κύτταρα ήσαν ελαττωμένα στην ομάδα Β των πασχόντων. Οι τιμές των CD16+ και 

CD56+ ΝΚ-κυττάρων σχετίζονταν θετικά με τον αριθμό των κυκλοφο-ρούντων στο 

αίμα ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων. 

 Τα CD57+ κύτταρα δεν φαίνεται να μεταβάλλονται στο αίμα των πα-σχόντων.  

Συμπερασματικά, οι πάσχοντες από CINA έχουν ελαττωμένο αριθμό λεμφοκυττάρων 

στην κυκλοφορία τους που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ελάττωση των T-
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λεμφοκυττάρων και λιγότερο των ΝΚ-κυττάρων. Η ελάττωση των T-κυττάρων αφορά 

και στους δύο υποπληθυσμούς αυτών, CD4+ και CD8+ κυττάρων. Αντίθετα, φαίνεται 

ότι η ως άνω ελάττωση αφορά αποκλειστικά στα μνημονικά CD45RO+ (είτε αυτά είναι 

CD4+ είτε CD8+)  και όχι στα ανοσολογικά παρθένα CD45RA+  T-κύτταρα. Η 

ελάττωση αυτή του αριθμού των μνημονικών CD45RO+ T-κυττάρων πρέπει να 

οφείλεται σε εκλεκτική μετακίνηση τους από την κυκλοφορία στους ιστούς. Στην 

Κλινική μας υποστηρίζεται η άποψη ότι στους πάσχοντες από CINA υπάρχει μία 

ήπια χρονία φλεγμονώδης επεξερ-γασία, η οποία προκαλεί την παραγωγή 

ιντερλευκίνης-1β και TNF-α, με αποτέ-λεσμα την ενεργοποίηση του ενδοθηλίου των 

αγγείων. Πιθανολογείται ότι τα μνημονικά CD45RO+ Τ-κύτταρα, τα οποία σε αντίθεση 

με τα ανοσολογικά παρ-θένα T-λεμφοκύτταρα, εκφράζουν στη μεμβράνη τους β2 

ιντεγκρίνες (VLA-4), προσκολλώνται στο ενεργοποιημένο ενδοθήλιο και περνούν 

στους ιστούς. 

 3. Στο μυελό των οστών, οι πάσχοντες από CINA εμφανίζουν σημαντικά 

υψηλότερες εκατοστιαίες αναλογίες των άωρων κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων και 

αντίθετα, σημαντικά χαμηλότερες αναλογίες των ώριμων κοκκιοκυτταρικών 

προβαθμίδων σε σχέση με τους φυσιολογικούς μάρτυρες. Συγκεκριμένα, η αναλογία 

του αθροίσματος των βλαστικών κυττάρων και των προμυελοκυττάρων εμφανίζεται 

σημαντικά αυξημένη, ενώ η αναλογία του αθροίσματος των ραβ-δοπύρηνων και των 

πολυμορφοπύρηνων κυττάρων του μυελού εμφανίζεται σημαντικά ελαττωμένη. Οι 

ως άνω αναλογίες παρουσιάζουν, η μεν πρώτη ση-μαντική αρνητική συσχέτιση, η δε 

δεύτερη σημαντική θετική συσχέτιση με τον αριθμό των κυκλοφορούντων στο αίμα 

ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων. Οι ανα-λογίες των μυελοκυττάρων και των 

μεταμυελοκυττάρων βρίσκονται μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. Κατά συνέπεια, η 

αναλογία του διαμερίσματος των πολλα-πλασιαζόμενων κυττάρων του μυελού (PP) 

εμφανίζεται σημαντικά αυξημένη, ενώ η αναλογία του διαμερίσματος των 

ωριμαζόντων κυττάρων του μυελού (ΜΡ) εμφανίζεται σημαντικά ελαττωμένη. Οπως 

αναμένονταν, η σχέση μεταξύ των δύο αυτών κυτταρικών διαμερισμάτων (ΡΡ/ΜΡ) 

είναι σημαντικά αυξημένη. Εξ άλλου, η σχέση μεταξύ των αναλογιών της κοκκιώδους 

και ερυθράς σειράς (Μ/Ε) παραμένει μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. Στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων που φθάνει τα 78.9%, η κυτταροβρίθεια του μυελού είναι 

φυσιολογική όπως φάνηκε και από την ιστολογική μελέτη του μυελού (αδημοσίευτα 

δεδομένα). 

 4. Οι εκατοστιαίες αναλογίες των λεμφοκυττάρων και των ηωσινόφιλων κυτ-

τάρων κυμαίνονται επίσης μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. Αντίθετα, η αναλογία των 

πλασματοκυττάρων του μυελού των οστών στους πάσχοντες από CINA εμφανίζεται 

σημαντικά αυξημένη, σε σχέση με εκείνη των φυσιολογικών μαρτύρων. Η αναλογία 
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αυτή παρουσιάζει σημαντική αρνητική συσχέτιση με τον αριθμό των 

κυκλοφορούντων στο αίμα ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων κυττάρων. 

 5. Στο σύνολο των πασχόντων από CINA, οι αναλογίες των περισσότερων 

λεμφοκυτταρικών πληθυσμών και υποπληθυσμών του μυελού των οστών δεν 

εμφανίζουν σημαντικές διαφορές από εκείνες των φυσιολογικών μαρτύρων. 

Εξαίρεση αποτελεί η αναλογία των CD16+ κυττάρων, που εμφανίζεται αυξημένη 

στους πάσχοντες. Στην ομάδα Β των ασθενών με βαρύτερη ουδετεροπενία όμως, 

εμφανίζεται αφ’ ενός μεν αυξημένη η αναλογία των Β-κυττάρων και αφ’ ετέρου 

ελαττωμένη η αναλογία των μνημονικών CD45RO+ T-κυττάρων, σε σχέση με τις 

αντίστοιχες αναλογίες που παρατηρήθησαν στους φυσιολογικούς μάρτυρες.  

 6. Από τα ευρήματα αυτά συμπεραίνουμε ότι στο μυελό των οστών των 

πσχόντων από CINA υπάρχει  μία στροφή προς τα αριστερά της κοκκιώδους σειράς. 

Το γεγονός ότι στο μυελικό όργανο δεν βρέθηκαν σημαντικές διαταραχές των 

λεμφοκυττάρων, δείχνει ότι η ως άνω αναστολή της κοκκιοποίησης δεν πρέ-πει να 

οφείλεται σε ενεργοποίηση του Τ-λεμφοκυτταρικού πληθυσμού. Τέλος, η ανεύρεση 

αυξημένου αριθμού πλασματοκυττάρων στα μυελικά επιχρίσματα των αρρώστων 

αποτελεί ισχυρό συνηγορητικό στοιχείο υπέρ της άποψης της ύπαρ-ξης μιάς 

λανθάνουσας χρονίας φλεγμονώδους επεξεργασίας, που εμπλέκεται στην 

παθογένεια της ουδετεροπενίας στους πάσχοντες από CINA. 
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