
ΗΩΙΝΟΥΙΛΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κωσταρίδου –Νικολοπούλου

ταυρούλα
Παιδίατρος-Αιματολόγος

υντον. Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης



 ΤΛΙΚΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΤ-ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

 123 περιπτώσεις ασθενών με αυξημένα 
ηωσινόφιλα>500/mm3:1064  ασθενείς/1 έτος

 72 περιπτώσεις  με θετικά δερματικά test για τροφικά ή/και 
εισπνεόμενα αλλεργιογόνα με ή χωρίς αυξημένη IgE

 11 περιπτώσεις με ιστική ηωσινοφιλία (ηωσινόφιλα ρινικού 
εκκρίματος ↑) 

 8 περιπτώσεις εκζέματος/ατοπικής δερματίτιδας

 3 περιπτώσεις παρασιτικής λοίμωξης

 2 περιπτώσεις ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας

 1 περίπτωση φαρμακευτικής υπερευαισθησίας

 4 ΜΟΝΟΝ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΕΜΜΕΝΟΤΑ ΗΩΙΝΟΥΙΛΙΑ
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Ως ηωσινοφιλία χαρακτηρίζεται η αύξηση των ηωσινοφίλων σε 
μία ορισμένη χρονική στιγμή >500/mm3

 Ήπια ηωσινοφιλία :500-1500/mm3

 Μέτρια ή εκσεσημασμένη:1500-5000/mm3

 Βαρειά ή μαζική: >5000/mm3

Ο αριθμός των ηωσινοφίλων του οργανισμού που εναποτίθενται
στους ιστούς είναι εκατονταπλάσιος από τον αριθμό των
ηωσινοφίλων του αίματος (αναλογία 100:1)



 Η ανίχνευση στο αίμα>1500/mm3 (δηλαδή τουλάχιστον βαθμός
μέτριας ηωσινοφιλίας) σε δύο χρονικές περιπτώσεις με διάστημα

τουλάχιστον 1 μηνός (περιφερική υπερηωσινοφιλία)

 Εν γένει κάθε περίπτωση διήθησης οργάνου στο οποίο δεν βρίσκεται

φυσιολογικός αριθμός ή ενεργότητα ηωσινοφίλων (ιστική

ηωσινοφιλία)


Στο μυελό των οστών τα ηωσινόφιλα ανέρχονται σε1-6%


Φυσιολογικά βρίσκονται σε αριθμούς όχι καθορισμένους και κοινά

αποδεκτούς στο σπλήνα,λεμφαδένες,θύμο και το γαστρεντερικό βλεννογόνο

από το στομάχι μέχρι το παχύ έντερο

 Στα υπόλοιπα όργανα φυσιολογικά δεν υπάρχουν ηωσινόφιλα και

δεν ανιχνεύονται ηωσινοφιλικές πρωτείνες



 Ορίζεται κάθε περίπτωση περιφερικής υπερηωσινοφιλίας συν
οργανική βλάβη/δυσλειτουργία ενός ή περισσοτέρων
οργάνων που αποδίδεται στην παρουσία ηωσινοφίλων

• στοιχεία ίνωσης (πνεύμονα, καρδιάς, δέρματος
γαστρεντερικού κ.ά),

• ή θρόμβωσης (με ή χωρίς θρομβοεμβολισμό)

• ή στοιχεία δερματικών βλαβών (οίδημα,εξελκώσεις, κνησμός,
έκζεμα)

• ή κεντρική /περιφερική νευροπάθεια

 Οι βλάβες αποδίδονται στη δράση βιολογικά δραστικών
μορίων του ηωσινόφιλου (ηωσινοφιλική κατιονική πρωτείνη-
ECP, μείζων βασική πρωτείνη-MBP,ηωσινοφιλική
υπεροξειδάση-EPO ,ηωσινοφιλική νευροτοξίνη-EDN)



ΖΩΗΝΟΦΗΛΗΑ

ΖΔ

ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΚΖ (ΟΗΚΟΓΔΝΖ) HE, ΖΔFA 

(familial)

Άγλσζηε παζνγέλεηα, νηθνγελήο, ρσξίο  

ζεκεία/ζπκπηώκαηα αλνζναλεπάξθεηαο, ρσξίο 

ελδείμεηο HEN,HER

HE απποζδιόπιζηηρ 

ζημαζίαρ, ΖΔUS 

(undetermined 

significance) , συπίρ 

οικογενειακό ιζηοπικό, 

συπίρ ενδείξειρ HEN,HER

Υυπίρ οπγανική βλάβη 

αποδιδόμενη ζηην ΖΔ

ΠΡΩΣΟΠΑΘΖ (κλυνική/νεοπλαζμαηική) 

ΖΔ, ΖΔN (Clonal/neoplastic)

Τποκείμενο νεόπλαζμα απσέγονυν κςηηάπυν, 

μςελοκςηηάπυν ή ηυζινοθίλυν (κπιηήπια 

WHO)

•ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΖ 

(ανηιδπαζηική),ΖΔR 

(Reacive)

•Τποκείμενη νόζορ, 

μη κλυνικά 

ηυζινόθιλα, η ΖΔ 

οθείλεηαι ζςνήθυρ ζε 

κςηηαποκίνερ

Valent P.et  al Contemporary consensus proposal on criteria and classification of 
eosinophilic disorders and related syndromes . J Allergy Clin Immunol 2012;130(3):607-612



 Αντιεπιληπτικά*

 Αλλοπουρινόλη (αγγείτιδα)*

 β-λακταμικά αντιβιοτικά (νεφρίτιδα)

 ουλφοναμίδες*

 Σετρακυκλίνες (αγγειίτιδα)

 Μη στεροειδή  αντιφλεγμονώδη (πνευμονίτιδα)

 Μπλεομυκίνη (πνευμονίτιδα)

 Ρανιτιδίνη (μυοκαρδίτιδα)

 Ομοιοπαθητικά

 υμπληρώματα διατροφής

*Σύνδρομο DRESS:εξάνθημα,πυρετός,υπερηωσινοφιλία, 

αναιμία,λευκοκυττάρωση, αύξηση τρανσαμινασών
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 Dientamoeba fragilis
 Ascaris lublicoides
 Ancylostoma duodenale
 Enterobius vermicularis (οξυουρίαση)
 Trichinella spiralis
 Toxocara sp.
 Trichuris sp.
 Schistosoma sp.
 Echinococcus granulosus (ρήξη κύστης)

 RSV

 EBV

 CMV

 HIV

 Φλαμύδια

 Βρουκέλα

 Μπαρτονέλα

 Οστρακιά

 Μυκοβακτηρίδια της φυματίωσης

 Αλλεργική πνευμονική ασπεργίλλωση

 Κοκκιδιομύκωση
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• Ατοπική δερματίτιδα

• Αλλεργική ρινίτιδα

• Αλλεργικό άσθμα

• Ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα ή κολίτιδα

• Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα

• Κοιλιοκάκη

 Αγγειίτδα Wegener

 Αγγειίτδα Churg-Strauss

 ύνδρομο ηωσινοφιλίας-μυαλγίας

 Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα

 Δερματομυοσίτιδα

 ΕΛ

 ύνδρομο Sjogren’s

 Ν.Crohn

 Ελκώδης κολίτιδα

 Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα



Α
Ν

Ο

Ο

Α
Ν

Ε
Π

Α
Ρ

Κ
Ε
ΙΕ


Ε
Ν

Δ
Ο

Κ
Ρ

ΙΝ
ΙΚ

Ε

 Δ

ΙΑ
ΣΑ

Ρ
Α

Φ
Ε


• Hyper-IgE

• S.Omen

• S.Wiskott-Aldrich

• GVHD

• Φρόνια κοκκιωματώδης νόσος

 Τποαλδοστερινισμός



 Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα

• Απλή αποστροφή σε συγκεκριμένες τροφές

• Αναγωγές

• Καύσος και άλγος στην κατάποση

• Δυσκαταποσία ή/και ενσφήνωση τροφής

• Η διάγνωση είναι κλινικοεργαστηριακή

• και κεντρικό ρόλο παίζει η βιοψία η οποία

αναδεικνύει ηωσινοφιλική διήθηση σε όλο το μήκος
του οισοφάγου

• Αλλεργιολογικός έλεγχος



 Ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα/κολίτιδα

 Η θέση όπου διηθούν τα ηωσινόφιλα καθορίζει εν

πολλοίς και τα συμπτώματα καθώς αν είναι
βλεννογονική υπάρχουν κυρίως διάρροιες και αίμα

στα κόπρανα, αν είναι στο μυικό χιτώνα υπάρχει
κοιλιακό άλγος και μετεωρισμός ενώ η
υποπεριτοναική προσβολή χαρακτηρίζεται πολλές

φορές από ασκίτη

 Η διάγνωση τίθεται κλινικοεργαστηριακά



• Κοιλιοκάκη

• Ηωσινοφιλικές πνευμονίες

• Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση

• Ηωσινοφιλική περιτονίτιδα

• Ηωσινοφιλική μυοκαρδίτιδα

• Ηωσινοφιλική μηνιγγίτιδα

• Διάμεσες νεφρίτιδες





 ΚΛΩΝΙΚΗ ΤΠΕΡΗΩΙΝΟΥΙΛΙΑ-
ΜΤΕΛΟΕΙΔΟΤ ΣΤΠΟΤ (M-type)

 ΚΛΩΝΙΚΗ ΤΠΕΡΗΩΙΝΟΥΙΛΙΑ-
ΛΕΜΥΟΕΙΔΟΤ ΣΤΠΟΤ(L-type)



 Μυελοειδή και λεμφοειδή νεοπλάσματα με  συνοδό 
ηωσινοφιλία και  διαταραχές του PDGFRA,PDGFRB, FGFR1

 Φρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία που δεν οφείλεται σε άλλο 
νεόπλασμα

 Οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) με αναστροφή του 
χρωμοσώματος 16 (ΟΜΛΜ4Eos)

 Φρόνια μυελογενής λευχαιμία

 Μυελουπερπλαστικά σύνδρομα

 Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα με ηωσινοφιλία

 Μυελουπερπλαστικά/μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

 υστηματική μαστοκυττάρωση με ηωσινοφιλία

 Ιδιοπαθές υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο
Gotib J World Health Organization-defined eosinophilic disorders:2012 update on 

diagnosis,risk stratification,ang management. Am J. Hemato 2012l;87:904-914



ΚΛΩΝΗΚΖ ΤΠΔΡΖΩΗΝΟΦΗΛΗΑ-ΜΤΔΛΟΔΗΓΟΤ ΣΤΠΟΤ (M-type)

•Γεληθεπκέλε θόπσζε θαη αδπλακία

•Βήραο,δύζπλνηα,κπαιγίεο,αγγεηννίδεκα, ππξεηόο, εμάλζεκα

θαη ξηλίηηδα

•Μαδηθή ππεξεσζηλνθηιία

•Αλαηκία θαη δηαηαξαρέο ησλ αηκνπεηαιίσλ

•Α>Θ

•Άκεζνο έιεγρνο γηα ελδερόκελν θαξδηαθήο πξνζβνιήο

•Έιεγρνο πεξηθεξηθνύ αίκαηνο ζην πιαθάθη (παξνπζία βιαζηώλ,δπζπιαζηηθώλ/ θπηηάξσλ ή 

κνλνθπηηάξσζεο)

•Μέηξεζε Β12, ηξνπνλίλεο θαη ηξππηάζεο

•FISH ή RT-PCR ζην πεξηθεξηθό αίκα (αλίρλεπζε ηνπ FIPL1-PDGFRA,) ή θαξπνηππηθό έιεγρν 

ζηηο ζέζεηο 4q12 (άιια PDGFRA-fusion κόξηα), 5q31-33 (PDGFRB) ή 8p11-13 (FGFR1)

•Αλαδήηεζε κεηάιιαμεο ζην γνλίδην KIT γηα ηνλ απνθιεηζκό ζπλύπαξμεο ζπζηεκαηηθήο 

καζηνθπηηάξσζεο, BCR-ABL, JAK2,FLT3



ΚΛΩΝΗΚΖ ΤΠΔΡΖΩΗΝΟΦΗΛΗΑ-ΛΔΜΦΟΔΗΓΟΤ ΣΤΠΟΤ(L-type)

•Η ππεξεσζηλνθηιία νθείιεηαη ζε θισληθή επέθηαζε Τ-

ιεκθνθπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ θπηηαξνθίλεο (IL-5, IL-4/IL-

13)

•Η πξσηνπαζήο λόζνο κπνξεί λα είλαη Hodgkin’s ιέκθσκα,

Τ-ιέκθσκα ή Β –ΟΛΛ/ιέκθσκα t(5;14)(q31;32)-IL3

•Ιζηηνθπηηάξσζε

•Σε αξθεηέο πεξηπηώζεηο αλαδεηθλύεηαη αύμεζε ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνύ Τ-θπηηάξσλ

•CD3+CD4-CD8- ή CD3-CD4+ (κε θπηηαξνκεηξία ξνήο) ή κνλνθισληθώλ Τ-

ιεκθνθπηηάξσλ κε PCR έιεγρν αλαδηάηαμεο γνληδίσλ ηνπ Τ ππνδνρέα (TCR)



1. Μυελουπερπλαστικός τύπος

2. Λεμφοκυτταρικός τύπος

3. Ιδιοπαθές (καλόηθες,πολυσυστηματικό

και το επεισοδιακό /υποτροπιάζον)

4. Οικογενές

5. χετιζόμενο με συστηματικά νοσήματα

6. Αλληλοεπικαλυπτόμενο με εστιακή 

προσβολή οργάνων



 Ασυμπτωματικό

 Ήπιες δερματικές εκδηλώσεις που δεν χρειάζονται αγωγή

 Γενικά συμπτώματα (ανορεξία,αδυναμία,κακουχία,απώλεια βάρους,μυαλγίες)

 Διατατική μυκαρδιοπάθεια, συμπιεστική περικαρδίτιδα, ινώδη ενδοκαρδίτιδα,

ανεπάρκεια της αορτής ή της τριγλώχινος,ανευρύσματα στεφανιαίων ή του
κόλπου του valsava

 Πολλαπλή μονονευρίτιδα, περιφερική νευροπάθεια,

παραπάρεση,υποτροπιάζουσα υποξεία εγκεφαλοπάθεια, επιληπτικές κρίσεις,
εγκεφαλικά αποφρακτικά επεισόδια, ηωσινοφιλική μηνιγγίτιδα

 Ηπατοσπληνομεγαλία, ασκίτης,διάρροιες,γαστρίτιδα,κολίτιδα,παγκρεατίτιδα,
ηπατίτιδα,χολαγγειίτιδα

 Αγγειοίδημα, ουρτικάρια,πολλαπλές ερυθηματώδεις πλάκες,οζώδεις ογκωτικές

βλάβες,υποτροπιάζοντα έλκη

 Αρθραλγίες,πολυαρθρίτιδα,τενοντίτιδα,μυοσίτιδα,φαινόμενο Raynaud και
οστεολυτικές βλάβες

 Πρωτεινουρία-αιματουρία

 Οφθαλμικές βλάβες (αρτηριίτιδα αμφιβληστροειδούς)

 Αιματολογικές διαταραχές (αναιμία,θρομβοπενία,θρομβωτική προδιάθεση)



Μεταβηβάδεταη κε επηθρατούλτα αστοσωκατηθό τύπο

Ηωσηλουηιία κπορεί λα εκυαλησζεί από τοσς πρώτοσς 4 κήλες τες δωής θαη είλαη 

εθσεσεκασκέλε

Οργαληθή βιάβε σπάρτεη σε κερηθά από τα κέιε τες οηθογέλεηας

Τν ππεύζπλν γνλίδην εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή 5q31-q33, 

αιιά δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηα γλσζηά γνλίδηα ησλ IL-3,IL-5

IL-15.GMCSF

Παξά ηελ παξαηεηακέλε θαη εθζεζεκαζκέλε εσζηλνθηιία ε εμέιημε ησλ 

αζζελώλ είλαη θαιή γεγνλόο πνπ απνδίδεηαη ζην όηη ηα εσζηλόθηια δελ είλαη 

ελεξγνπνηεκέλα



ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΖΩΗΝΟΦΗΛΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΌ ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ

Ταμίδη ζε ελδεκηθέο γηα παξαζηηηθέο ινηκώμεηο πεξηνρέο

Πόζε λεξνύ κε ειεγκέλνπ

Βξώζε  σκώλ ιαραληθώλ θαη θξεάησλ, 

ζπρλέο επαθέο κε δώα- ελδηάκεζνπο μεληζηέο

Αηνπία,άζζκα

Λήςε θαξκάθσλ

Σπκπησκαηνινγία γαζηξεληεξηθνύ

Σεκεία ζπζηεκαηηθήο λόζνπ

Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα θαθνήζεηα

Ηπαηνζπιελνκεγαιία

Λεκθαδελνπάζεηα



ΔΜΜΔΝΟΤΑ ΖΩΗΝΟΦΗΛΗΑ>1500/mm3

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΠΗΠΛΟΚΩΝ ΑΠΌ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΥΟΤ 

(ΖΚΓ-ECHO-MRI καπδιάρ, C/T θώπακορ κοιλίαρ, 

δοκιμαζίερ πνεςμονικήρ λειηοςπγίαρ, βιοτία οπγάνυν)

Μςελόγπαμμα

Οζηεομςελική βιοτία

Ανοζοθαινόηςπορ

Καπςοηςπικόρ έλεγσορ

(FISH-PCR)

BCR/ABL

JAK

C-KIT

PDGFRA

PDGFRB

FGFR1

Αναδιαηάξειρ TCR

Φάπμακα

Σαξίδια

ςνήθειερ

Παπαζιηολογικέρ 

κοππάνυν

Οπολογικόρ έλεγσορ

ΗgE, RAST, δεπμαηικέρ 

δοκιμαζίερ

Σποπονίνη-ηπςπηάζη

Β12

Ανοζολογικόρ έλεγσορ

Κςηηαπική –σςμική 

ανοζία

.

Γενική αίμαηορ-μικποζκόπηζη, 

αύξηζη - μείυζη ηυν λεςκών, 

δςζπλαζηικά λεςκά, διαηαπασέρ 

αιμοζθαιπίνηρ- αιμαηοκπίηη, 

αιμοπεηαλίυν, παποςζία αώπυν 

μοπθών ή βλαζηών.

Ζπαηοζπληνομεγαλία



 Αριθμός ηωσινοφίλων;

 Διάρκεια υπερηωσινοφιλίας;

 υμπτωματική  αγωγή επί αντιδραστικής 

υπερηωσινοφιλίας

 Κορτικοστεροειδή επί οργανικής βλάβης

 ε ασθενείς με τη γονιδιακή αναδιάταξη  FIP1L1-
PDGFRA, χορήγηση ιματινίβης

 Άμεση θεραπεία του ΤΗ με κορτικοειδή-
υδροξυουρία-IFN-α-μονοκλωνικό anti-IL5 αντίσωμα 
(mepolizumab) και anti-CD52(alemtuzumab)


