
Βασιλική Παππά

Αττικό Νοσοκομείο



ΣΥΝΟΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Αναιμία (10g/dl) , μακροκυττάρωση (MCV 100), 
ήπια ουδετεροπενία (1800/μlt), ήπια ηωσινοφιλία 
(1200/μlt), θρομβοπενία (31000/μlt)

ΔΕΚ: 1.8% απόλυτος αριθμός:46000/μlt RPI:0,8
μειωμένη παραγωγή από το μυελό
Αιμάτωμα γλουτού μετά από οστεομυελική βιοψία
Παράταση χρόνων πήξης, χαμηλό ινωδογόνο, 
αυξημένα D-dimers

Περιφερικό αίμα ηωσινοφιλία 34% ορισμένα 
αποκοκκιωμένα χωρίς βλάστες
Μυελόγραμμα μη διαγνωστικό αλλά με παρουσία 
ηωσινοφίλων ορισμένα με διαταραχή της κοκκίωσης



Πανκυτταροπενία- παθογενετικοί 
μηχανισμοί

Μειωμένη παραγωγή αιμοποιητικών κυττάρων 
από το μυελό μυελική ανεπάρκεια-Διαταραχή 
του stem cell

Διήθηση μυελού 

Καταστροφή των αιμοποιητικών κυττάρων στην 
περιφέρεια με ανοσολογικό ή μη ανοσολογικό 
μηχανισμό

Ελλειψη αιμοποιητικών παραγόντων



Αίτια πανκυτταροπενίας



Scoring system for DIC

ΑΜΠ 31000/μlt score: 2

D-dimers strong increase: score: 3

INR: 1.5 score : 1

Iνωδογόνο: 1.29 g/l, score: 0

Συνολικό score: 6

Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη



Διαφορική διάγνωση

 Ηπια ηωσινοφιλία

 Πανκυτταροπενία

 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

eosinophil



Ηωσινοφιλία

 Ορισμός: αύξηση του απόλυτου αριθμού 
ηωσινοφίλων στο περιφερικό αίμα > 500 x 

106/L.

- ήπια: 500- 1500 x 106/L

- μέτρια: 1500- 5000 x 106/L

- βαριά: > 5000 x 106/L

 Τύποι: - Αντιδραστική

- Δευτεροπαθής

- Κλωνική

- Ιδιοπαθής



Ηωσινοφιλικά κοκκία

Περιέχουν
- κατιονικές πρωτεΐνες 

(κύρια βασική πρωτεΐνη, 
ηωσινοφιλική κατιονική 
πρωτεΐνη, νευροτοξίνη των 
ηωσινοφίλων, 
ηωσινοφιλική
υπεροξειδάση)

- κυτοκίνες
(ιντερλευκίνες, TNF-a)

- διαμεσολαβητές 
λιπιδίων 
(λευκοτριένια)

Συμμετέχουν

-Άμυνα έναντι    
παρασίτων

-Αλλεργική αντίδραση

-Φλεγμονώδη 
απάντηση

-Ρύθμιση της 
ανοσολογικής 
απάντησης



Παράγοντες που επιδρούν στην αύξηση και επιβίωση 
των ηωσινοφίλων

 IL-3

 IL-5

 GM-CSF (granulocyte monocyte- colony stimulating factor)

κωδικοποιούνται από γειτονικά γονίδια στη 
χρωμοσωμική περιοχή 5q31-q33

Οικογενή ηωσινοφιλία



Ορισμοί- τύποι ηωσινοφιλίας



Ορισμοί- τύποι ηωσινοφιλίας

Klion et al, Blood 2015



Συχνότητα αιτίων ηωσινοφιλίας



Αντιδραστική ηωσινοφιλία

❖ Απάντηση σε 
υποκείμενη αιτία

❖ Λόγω 
υπερπαραγωγης 
κυτοκινών όπως 
IL-3, IL-5 και GM-

CSF από T- helper 

κύτταρα

❖Μη κλωνικός 
πληθυσμός 
ηωσινοφίλων 



Αντιδραστική ηωσινοφιλία- αίτια

❖ Λοιμώξεις

• παρασιτικές (Φιλαρίαση, Ασκαρίαση, γναθοστομίαση,   

στρογγυλοίδίαση, τοξοκαρίωση, τριχινέλλωση κ.α)

• Βακτηριακές

• Μυκοβακτηριακές

• Μυκητιασικές

• Ιογενείς

• Ρικετσιακές

❖ Φάρμακα 

• αντιεπιληπτικά, αντιβιοτικά, αντιρευματικά, αλλοπουρινόλη, κ.α

❖ Αλλεργικά Νοσήματα

• τροφική αλλεργία, άσθμα, ρινίτιδα, ατοπική δερματίτιδα, 
ερπητοειδής δερματίτιδα, πεμφιγοειδές



Υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο σχετιζόμενο με 
φάρμακα





Σύνδρομο DRESS (Drug rash with 

eosinophilia and systemic symptoms)



Δευτεροπαθής ηωσινοφιλία- αίτια

Αυτοάνοσα νοσήματα

 EGPA (Churg-Strauss)

 IgG4 related disease

 Hωσινοφιλία μυαλγία

 GPA (Wegener)

 Πολυμυοσίτις

 Δερματομυοσίτις

 Σκληροδερμία

 Sjogren

 ΣΕΛ

 Behcet

 Φλεγμονώδης νόσος του 

εντέρου

 Πρωτοπαθής χολική κίρρωση

Πνευμονικά νοσήματα

 χρόνια ιδιοπαθής ηωσινοφιλική 
πνευμονία 

 βρογχεκτασίες

 κυστική ίνωση

 Σύνδρομο Löffler

 Ηωσινόφιλο κοκκίωμα πνεύμονος

 Αλλεργική βρογχοπνευμονική 
ασπεργίλωση.

Toxic oil syndrome



Δευτεροπαθής ηωσινοφιλία (συν.)

 Μη Μυελικές Κακοήθειες

- Ν. Hodgkin

- Μη Hodgkin Λεμφώματα

- Ιστιοκύττωση Langerhans

- Συμπαγείς όγκοι

 Νοσήματα Καρδιάς

- τροπική ενδοκαρδιακή ίνωση

- ηωσινοφιλική μυοκαρδιακή ίνωση 

 Νοσήματα Γαστρεντερικού

- ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα, οισοφαγίτιδα, κολίτιδα συχνά σε 
συνδυασμό με ατοπία, ηωσινόφιλα δυνατόν να είναι>1500

- κοιλιοκάκη

 Ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα



Ηωσινοφιλία και ανοσοανεπάρκειες

 Αυτοάνοσο λεμφουπερπλαστικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από 
λεμφαδενοπάθεια, σπληνομεγαλία αύξηση των CD4-CD8- TCR ab+, 
CD3+ , αυτοάνοση κυτταροπενία

 Σύνδρομο Omenn: ερυθροδερμία, λεμφαδενοπάθεια ηωσινοφιλία και 
ανοσοανεπάρκεια σε βρέφη. Ηπατοσπληνομεγαλία, 
υπογγαμμασφαιριναιμία και αύξηση IgE Οι γενετικές βλάβες 
ποικίλουν: RAG1/RAG2, ARTEMIS, ADA, CHD7, RMRP, LIG4, IL-2RG, 
IL7RA, CARD11. 

 Σύνδρομα με υπερ-IgE

o Jobs syndrome: διαταραχές από το συνδετικό ιστό, το σκελετό, τα 
δόντια, συχνές λοιμώξεις, ατοπική δερματίτιδα, αυξημένη IgE και 
ηωσινοφιλία μεταλλάξεις του STAT3

o Ελλειψη DOCK8: ιογενείς δερματικές λοιμώξεις, διαταραχές από το 
ΚΝΣ,αυξημένη IgE και ηωσινοφιλία





Σπάνια σύνδρομα ηωσινοφιλίας

 Gleich syndrome: κυκλικά επεισόδια αγγειοοιδήματος με 
ηωσινοφιλία, πυρετό και αύξηση του βάρους. Περιοδική 
μεταβολή των ουδετεροφίλων και λεμφοκυττάρων ανά 25-35 
ημέρες, κλωνικά CD3-CD4+ λεμφοκύτταρα, αυξημένη IgM, 
χαμηλό συμπλήρωμα.Ανταπόκριση στα στεροειδή

 Kimura disease: σπάνια φλεγμονώδης νόσος με εμφάνιση 
κυρίως σε άρρενες στην Ασία. Χαρακτηρίζεται από υποδόρια 
οζίδια και λεμφοκυτταρικές διηθήσεις σιελογόνων αδένων, 
λεμφαδενοπάθεια τραχηλική, μασχαλιαία, βουβωνική. Σε 
ιστολογικό επίπεδο ηωσινοφιλικά μικροαποστημάτια. 
Χαρακτηρίζεται από αυξημένη IgE και ηωσινοφιλία. Συχνή 
συσχέτιση με νεφρωσικό σύνδρομο, βρογχικό άσθμα, ελκώδη 
κολίτιδα και αορτίτιδα. Θεραπεία: αφαίρεση οζιδίων και 
προσβληθέντων αδένων, κορτικοειδή



Kλωνική ηωσινοφιλία

Μυελικό/ λεμφικό νεόπλασμα με ηωσινοφιλία

Καθοριστικό στοιχείο

Aναδιάταξη PDGFRa, PDGRb, FGFR1 ή με το υβριδιακό PCM1-JAK2

Κλωνικότητα των ηωσινοφίλων

Ενδεικτικό/ Υποστηρικτικό στοιχείο (τουλάχιστον 4 από τα 

παρακάτω)
- Αυξημένα επίπεδα τρυπτάσης ορού

- Αυξημένα επίπεδα Β12 ορού

- Σπληνομεγαλία

- Αναιμία, θρομβοπενία, στροφή προς τα αριστερά

- Δυσπλαστικά ηωσινόφιλα

- Ίνωση μυελού

- Αυξημένο αριθμό δυσπλαστικών μαστοκυττάρων στο μυελό  







FIP1L1-PDGFRA νεόπλασμα

❖ Το FIP1L1-PDGFRA είναι αποτέλεσμα ενός ενδιάμεσου 
ελλείμματος 800 Κb στο χρωμόσωμα 4  del(4)(q12q12). To 
έλλειμμα αφορά το γονίδιο CHIC2 και αυτό χρησιμοποιείται στην 
τεχνική FISH για την διάγνωση της FIP1L1-PDGFRA

❖ Παρά ταύτα λόγω διασποράς των σημείων διάσπασης του 
FIP1L1 και οι δύο τεχνικές FISH και RT-PCR θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση των περιπτώσεων όπου 
υπάρχει ισχυρή κλινική υποψία

❖ Σε ορισμένες περιπτώσεις η FIP1L1-PDGFRa εμφανίζεται ως 
χρόνιο Μυελουπερπλαστικό Συνδρομο με ηωσινοφιλία 
εντούτοις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαγνωσθεί σαν 
βλαστική κρίση ΜΥΣ ή σαν ΟΜΛ ή Τ λεμφοβλαστικό λέμφωμα

❖ Εκτός από το PDGFRA έχουν περιγραφεί και άλλα υβριδιακά 
γονίδια με το FIP1L1 όπως το BCR, ETV6, KIF5B, CDK5RAP2, STRN, 
TNKS2, FOXP1



Χαρακτηριστικά αναδιάταξης του PDGFRA

Χρώση με CD117 c-Kit



PDGFRA νεόπλασμα vs συστηματική 
μαστοκύττωση με ηωσινοφιλία



Νεόπλασμα με αναδιάταξη του PDGFRb

❖ Η αναδιάταξη του PDGRb εκτός από το ETV6 περιλαμβάνει >30 
υβριδιακά γονίδια

❖ Η κλινική εικόνα είναι συμαβτή με ΜΥΣ ή μικτό ΜΔΣ/ΜΥΣ όπως ΧΜΜΛ, 
άτυπη ΧΜΛ, νεανική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία ή σπάνια 
βλαστική εκτροπή ή δευτερογενή ΟΜΛ

❖ Η ηωσινοφιλία είναι συνήθης 

❖ Η ανίχνευση γίνεται με FISΗ ή RT-PCR

❖ Γονίδια που συμμετέχουν στην αναδιάταξη είναι τα IL-3, IL-5, GM-CSF
που εδράζουν στη 5q31~33 περιοχή

❖ Το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι τα υβριδιακά γονίδια είναι inframe
όπου το τμήμα ΤΚ του PDGFrb διατηρείται και συγχωνεύεται με το Ν-
τελικό άκρο του άλλου γονιδίου στην χιμαιρική πρωτείνη

❖ Το Ν-τελικό άκρο του συμμετέχοντος γονιδίου περιέχει ομάδες 
διμερισμού/ολιγομερισμού που οδηγούν στην αυτόματη ενεργοποίηση 
του PDGFRb απουσία συνδέτη



Νεόπλασμα με αναδιάταξη του FGFR1

❖ Οι αντιμεταθέσεις του FGFR1 και η παραγωγή υβριδιακών
γονιδίων αναφέρεται ως  8 p11 μυελουπερλαστικό σύνδρομο ή 
stem cell leukemia/lymphoma, 

❖ Eχουν περιγραφεί 14 υβριδιακά γονίδια 

❖ Οι 3 συνηθέστερες αντιμεταθέσεις είναι οι t(8;13)(p11;q12), 
t(8;9)(p11;q33), t(6;8)(q27;p11)συγχωνεύσεις ZMYM2, CNTRL, 
FGFRIOP με το FGFR1

❖ H κλινική εικόνα αφορά μυελουπερπλαστικό σύνδρομο με 
ηωσινοφιλία, ή de novo ΟΜΛ.

❖ Υπάρχει αυξημένη  συχνότητα Τ λεμφοβλαστικών λεμφωμάτων 
ιδιαίτερα  σε σχέση με την t(8;13) ZMYM2-FGFR1 που μπορεί 
να εμφανιστεί κατά την αρχική διάγνωση είτε κατά την πορεία 
της νόσου stem cell origin



Νεόπλασμα με αναδιάταξη του FGFR1

❖ H κλινική πορεία είναι επιθετική με εξέλιξη σε 
οξεία λευχαιμία είτε ΟΜΛ είτε Β-ΟΛΛ σε 1-2 έτη 
από τη διάγνωση

❖ Η κλινική εικόνα εξαρτάται από το γονίδιο που 
συμμετέχει στην αντιμετάθεση

❖ T(8;22)εικόνα ΧΜΛ με βασεοφιλία

❖ Τ(6;8), t(8;9) ΧΜΜΛ με θρομβοπενία

❖ T(6;8) εικόνα ανάλογη με PV

❖ Hωσινοφιλία μπορεί να απουσιάζει σε t(6;8) και 
(8;22)



Αναδιατάξεις του JAK2

❖ Η συχνότερη αντιμετάθεση του JAK2 είναι η t(8;9)(p22;p24)
PCM1/JAK2

❖ Σε λίγους ασθενείς ανευρίσκεται η t(9;12)(p24;p13) ETV6/JAK2 και η  
t(9;22)(p24;q11) BCR/JAΚ2 οδηγούν σε φαινότυπο bcr-abl1 + XMΛ
με ηωσινοφιλία ή ΟΛΛ και όχι φαινότυπο ανάλογο των JAK2
μεταλλαγμένων ΜΥΣ

❖ Η κλινική εικόνα είναι συμβατή με ΜΥΣ  ή ΜΔΣ/ΜΥΣ που 
χαρακτηρίζονται από ηωσινοφιλία και/ ή ινωση μυελού

❖ Επιθετική κλινική πορεία με ταχεία εξέλιξη σε ΟΜΛ και σπανιώτερα σε 
ΟΛΛ που σχετίζεται με μεταλάξεις του IKZF1 σε συνδυασμό με 
ελλείμματα EBF1, CDKN2A/B

❖ Οι ασθενείς μπορεί να εμφανισθούν με εικόνα de novo ΟΜΛ ή 
σπανιώτερα ΟΛΛ

❖ Τα PCM1/JAK2 νεοπλάσματα προέρχονται από πολυδύναμο 
αιμοποιητικό κύτταρο



PCM1-JAK2  νεόπλασμα



Χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία

Διαγνωστικά κριτήρια WHO 2016

 Ηωσινοφιλία >1500

 Δεν πληρούνται τα κριτήρια για bcr/abl θετική ΧΜΛ , αληθή πολυκυτταραιμία, 
ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση, μυελοίνωση, χρόνια ουδετεροφιλική λευχαιμία, 
Χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία ή άτυπη ΧΜΛ

 Δεν υπάρχει αναδιάταξη του PDGFRA, PDGFRB, FGFR1, PCM1-JAK2, ETVS-JAK2, 
BCR-JAK2

 To ποσοστό βλαστών στο περιφερικό αίμα και το μυελό είναι <20% και 
απουσιάζει η inv(16)(p13.1q22), t (16;16)(p13;q22) ή άλλα διαγνωστικά κριτήρια 
ΟΜΛ

 Υπάρχει κλωνική μη ειδική κυτταρογενετική διαταραχή (τρισωμία 8 ή i(17q) ή το 
ποσοστό βλαστών είναι =>2% στο περιφερικό αίμα και >5% στο μυελό

 Δυνατόν να υπάρχουν αναδιατάξεις του JAK2 (με εξαίρεση το PCM1/JAK2), abl1, 
FLT3



Χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία



Χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία με 
μαστοκυτττάρωση και μετάλλαξη KIT D816V



Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (HES)

Λεμφοϋπερπλαστικός τύπος (25%)

❖ Καθοριστικό στοιχείο

✓ - Παθολογικός πληθυσμός Τ- κυττάρων

✓ (CD3-, CD4+, αλλά και CD3+, CD4-, CD8-, ή CD4+, CD7-)

✓ - Κλωνική αναδιάταξη Τ- κυττάρων με PCR

✓ - Αυξημένη παραγωγή Th2 κυτταροκινών

✓ (IL-4, IL-13, GM-CSF)

❖ Ενδεικτικό/Υποστηρικτικό στοιχείο

✓ - Αυξημένη IgE ορού

✓ - Αυξημένη TARC (thymus and activation related chemokine, 
CCL17)

✓ - Κυρίαρχες οι δερματικές εκδηλώσεις

✓ - Ιστορικό ατοπίας

✓ - Απάντηση στα στεροειδή 



Υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο

 Ηωσινοφιλία

 Αποκλεισμός αιτίων δευτεροπαθούς 
ηωσινοφιλίας

 Αποκλεισμός του μυελικού και 
λεμφουπερπλαστικού υπότυπου

 Παρουσία βλάβης οργάνων στόχων



Υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο

❖ Σε μία πρόσφατη μελέτη 98 ασθενών με HES ανευρέθησαν
μεταλλάξεις στο 11% των περιπτώσεων στα γονίδια TET2, 
ASXL1, KIT, IDH2, JAK2, SF3B1 TP53

❖ Δεν υπήρχαν διαφορές ως προς τα κλινικά χαρακτηριστικά 
ή ως προς την προσβολή οργάνων στόχων

❖ Σε πολυπαραγοντική ανάλυση η ηλικία >60 η Hb<10g/dl, η 
καρδιακή προσβολή, και η ηπατοσπληνομεγαλία ήταν 
πτωχοί προγνωστικοί δείκτες για συνολική επιβίωση
προγνωστικό μοντέλο

❖ Ασθενείς υψηλού κινδύνου 5ετής επιβίωση 62% vs 98% για 
ασθενείς χαμηλού κινδύνου

❖ Η παρουσία μεταλλάξεων συνδυάζεται με πτωχότερη 
επιβίωση αλλά όχι στατιστικά σημαντική   Pardanani et al, 2016



Δεν ανιχνεύονται κλωνικές χρωμοσωμικές ή
μοριακές διαταραχές και η διάγνωση του
εξακολουθεί να παραμένει μια διάγνωση
εξ’αποκλεισμού.

Yπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (HES) 
απροσδιόριστης σημασίας 



Υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο 
απροσδιόριστης σημασίας

❖ Σε μία μελέτη 51 ασθενών με HE-US ανευρέθησαν
μεταλλάξεις με NGS στο 28% των περιπτώσεων στα γονίδια 
ASXL1, TET2, EZH2, CBL, STEBP1, NOTCH1

❖ Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με μεταλλάξεις και 
η επιβίωση ήταν παρόμοια με αυτή των ασθενών με 
Χρόνια Hωσινοφιλική Λευχαιμία με διάμεση επιβίωση 14.4 
μήνες.

❖ Η επιβίωση των ασθενών χωρίς μεταλλάξεις στο NGS ήταν 
καλύτερη σε σχέση με τους ασθενείς με μεταλλάξεις και 
τους ασθενείς με Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιμία

Wang et al 2016





Συστηματική μαστοκύττωση





Τύποι μαστοκυττάρωσης



Εκτίμηση της βαρύτητας της 
συστηματικής μαστοκυττάρωσης

Στους SM ασθενείς η παρουσία <2 Β κριτηρίων  χωρίς C κριτήρια τους κατατάσσει στην 
ISM

H παρουσία 2 ή περισσότερων Β κριτηρίων χωρίς C κριτήρια τους καταττάσσει στην 
SSM

H παρουσία ενός εκ των C κριτηρίων με ή χωρίς B κριτήρια τους καταττάσει στην ASM 

(<20% μαστοκύτταρα στο μυελικό επίχρισμα) ή MCL (>=20% μαστοκύτταρα στο 
μυελό)



Μαστοκυτταρική λευχαιμία

Valent et al Ann 
Oncol 2014



Κλινικη εικόνα μαστοκυττάρωσης



Προγνωστική αξιολόγηση SM





Αντιδραστική ηωσινοφιλία- αίτια

❖ Λοιμώξεις

• παρασιτικές (Φιλαρίαση, Ασκαρίαση, γναθοστομίαση,   

στρογγυλοίδίαση, τοξοκαρίωση, τριχινέλλωση κ.α)

• Βακτηριακές

• Μυκοβακτηριακές

• Μυκητιασικές

• Ιογενείς

• Ρικετσιακές

❖ Φάρμακα 

• αντιεπιληπτικά, αντιβιοτικά, αντιρευματικά, αλλοπουρινόλη, κ.α

❖ Αλλεργικά Νοσήματα

• τροφική αλλεργία, άσθμα, ρινίτιδα, ατοπική δερματίτιδα, 
ερπητοειδής δερματίτιδα, πεμφιγοειδές, αγγειοοίδημα με 
ηωσινοφιλία (σ. Gleigh)



Φυματίωση

 Πανκυτταροπενία

 Ηωσινοφιλία

 Διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη

 Ελλειψη πυρετού

 Ελλειψη βλάβης 
οργάνων στόχων 

Θετικά ευρήματα Αρνητικά ευρήματα

Quantiferon
Kαλλιέργεια μυελού 
για μυκοβακτηρίδια
Καλλιέργεια πτυέλων



Δευτεροπαθής ηωσινοφιλία

 Μη Μυελικές Κακοήθειες

- Ν. Hodgkin

- Μη Hodgkin Λεμφώματα

- Ιστιοκύττωση Langerhans

- Συμπαγείς όγκοι

 Νοσήματα Καρδιάς

- τροπική ενδοκαρδιακή ίνωση

- ηωσινοφιλική μυοκαρδιακή ίνωση 

 Νοσήματα Γαστρεντερικού

- ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα

- κοιλιοκάκη

 Ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα



Λεμφουπερπλαστικά σύνδρομα με 
ηωσινοφιλία



Λέμφωμα Hodgkin με προσβολή μυελού

 Ηωσινοφιλία ήπια

 Διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη

 Η διήθηση του μυελού 
σπάνια: 2-32% (~10%)

 Απουσία λεμφαδενικών 
διογκώσεων, 
οργανομεγαλίας, 
διήθησης οργάνων στις 
αξονικές

 Συνήθως 
ουδετεροφιλία στο 
λέμφωμα hodgkin

Θετικά ευρήματα Αρνητικά ευρήματα

Η διάγνωση θα μπορούσε να 
στοιχειοθετηθεί σε αμιγή 
διήθηση μυελού οστών
PET scan: χρήσιμο



Τ-Non hodgkin λέμφωμα 

Αγγειοανοσοβλαστικό, T NHL-NOS

 Ηωσινοφιλία

 Διάχυτη ενδαγγειακή
πήξη

 Πανκυτταροπενία στα 
πλαίσια 
αιμοφαγοκυτταρικού
συνδρόμου αλλά 
φερριτίνη :596 mg/dl ή
διήθησης μυελού αλλά 
απουσία άτυπων 
λεμφοκυττάρων στο αίμα

 Απουσία διήθησης 
δέρματος ή 
λεμφαδένων ή άλλων 
οργάνων στόχων

Θετικά ευρήματα Αρνητικά ευρήματα



Β- non Hodgkin λέμφωμα 
T cell rich B cell lymphoma- Ενδαγγειακό λέμφωμα

 Ηωσινοφιλία ήπια

 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

 Πανκυτταροπενία λόγω 
διήθησης  μυελού 13-
40% για το Tcell rich B-NHL

 Πανκυτταροπενία λόγω 
διήθησης μυελού 30% 
για το ενδαγγειακό 
λέμφωμα 

❖ Απουσία βλάβης οργάνων 
στόχων 

 Ενδαγγειακό : προσβολή ΚΝΣ 
15-100%,δέρμα 15-60%,  Β 
συμπτωματολογία 30-100%, 
ηπατοσπληνομεγαλία 26%, 
αυξημένη LDH 85-100%

 To Tcell rich B NHL συνοδεύεται 
από Β συμπτώματα στο 25-
50%, αυξημένη LDH στο 40-55% 
και  σπληνομεγαλία στο 20-
60%

Θετικά ευρήματα Αρνητικά εύρήματα



Συμπαγείς όγκοι με διήθηση μυελού

 Πανκυτταροπενία

 Ηωσινοφιλία ήπια

 Διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη

 Απουσία 
λευκοερυθροβλαστικής 
εικόνας

 Αρνητικός 
απεικονιστικός έλεγχος

 Για νεοπλάσματα 
πεπτικού η παρουσία 
μακροκυττάρωσης

Θετικά εύρήματα Αρνητικά ευρήματα

Περαιτέρω έλεγχος με 
ενδοσκόπηση πεπτικού 
εφόσον είναι δυνατόν



Δευτεροπαθής ηωσινοφιλία- αίτια

Αυτοάνοσα νοσήματα

 EGPA (Churg-Strauss)

 IgG4 related disease

 Hωσινοφιλία μυαλγία

 GPA (Wegener)

 Πολυμυοσίτις

 Δερματομυοσίτις

 Σκληροδερμία

 Sjogren

 ΣΕΛ

 Behcet

Πνευμονικά νοσήματα

 χρόνια ιδιοπαθής ηωσινοφιλική 
πνευμονία 

 βρογχεκτασίες

 κυστική ίνωση

 Σύνδρομο Löffler

 Ηωσινόφιλο κοκκίωμα πνεύμονος

 Αλλεργική βρογχοπνευμονική 
ασπεργίλωση.

Toxic oil syndrome



EGPA- Weggener etc

 Ηωσινοφιλία

 Διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη

 Πανκυτταροπενία σπάνια

 Απουσία από το ιστορικό 
άσθματος,παραρινοκολπί
τιδας, πνευμονικής 
προσβολής, 
νευρολογικών 
έκδηλώσεων, προσβολής 
καρδιάς, πεπτικού, 
νεφρών

Θετικά ευρήματα Αρνητικά ευρήματα

Ελεγχος pANCA, c-ANCA





Οξεία μυελογενής ή οξεία 
λεμφοβλαστική λευχαιμία Β/Τ

 Πανκυτταροπενία

 Μακροκυττάρωση

 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

 Ιστορικό ασθενούς 
προηγηθείσα ΟΛΛ

 Πιθανότητα δευτεροπαθούς 
ΟΜΛ/ΟΛΛ ή όψιμης 
υποτροπής του ιδίου 
νοσήματος

 Απουσία βλαστών 
τόσο στο περιφερικό 
αίμα όσο και στο 
μυελό αλλά το δείγμα 
είναι ακατάλληλο

 Απουσία στροφής 
προς τα αριστερά

Θετικά ευρήματα Αρνητικά ευρήματα

Οστεομυελική βιοψία
Ανοσοφαινότυπος
Καρυότυπος
Μοριακός έλεγχος



Χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία NOS

 Ηωσινοφιλία

 Διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη

 Πανκυτταροπενία

 Απουσία του 
κριτηρίου >2% 
βλάστες στο 
περιφερικό αίμα >5% 
βλάστες στο μυελό

Θετικά ευρήματα Αρνητικά ευρήματα

Οστεομυελική βιοψία
Καρυότυπος για ανάδειξη μη 
ειδικής κλωνικής διαταραχής
Αποκλεισμός αναδιατάξεων 
PDGFRb, PDGFRa, FGFR, JAK2



Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

 Πανκυτταροπενία

 Μακροκυττάρωση

 Προηγηθείσα 
χορήγηση 
χημειοθεραπείας

 Διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη

 Η ηωσινοφιλία δεν 
είναι χαρακτηριστική 
των ΜΔΣ αλλά μπορεί 
να εμφανισθεί

 Απουσία δυσπλασίας 
σημαντικής στο αίμα 
και στο μυελό

Θετικά ευρήματα Αρνητικά ευρήματα

Οστεομυελική βιοψία
Καρυότυπος
Ελεγχος μεταλλάξεων ΤΕΤ2, 
ASXL1. EZH2, etc



Ηωσινοφιλία στα ΜΔΣ

Cancer Genet Cytogent 1998



Ηωσινοφιλία στα ΜΔΣ

❖ Κλωνικές κυτταρογενετικές διαταραχές 
ανευρίσκονται στο 30-60% των περιπτώσεων ΜΔΣ 
και στο 80% των σχετιζόμενων με χημειοθεραπεία 
περιπτώσεων

❖ Μερική ή πλήρης απώλεια του 5 ή του 7 και 
τρισωμία 8 είναι οι συνηθέστερες

❖ Η μη ισορροπημένη αντιμετάθεση μεταξύ των 
χρωμοσωμάτων 1 και 7 +1 dic (1;7)(p10;q10) έχει 
περιγραφεί στα ΜΔΣ ειδικά μετά από 
προηγηθείσα έκθεση σε μεταλλαξιογόνα

❖ Η ηωσινοφιλία που σχετίζεται με dic(1;7) σε 
αιματολογικές κακοήθειες είναι σπάνια και 
υπάρχουν σποραδικές αναφορές στη 
βιβλιογραφία

❖ Περιγράφεται η περίπτωση denovo ΜΔΣ με 
υπερηωσινοφιλία και dic (1;7) όπου τα 
ηωσινόφιλα είναι κλωνικά όπως απεδείχθη με 
FISH



Συστηματική μαστοκύττωση



Συστηματική μαστοκύττωση

❖ Ηωσινοφιλία

❖ Πανκυτταροπενία

❖ ΔΕΠ

❖ Απουσία διήθησης 
δέρματος και 
συμπτωμάτων από το 
καρδιαγγειακό, ΓΕΣ, 
αναπνευστικό, 
νευρικό, 
μυοσκελετικό

❖ Απουσία 
οργανομεγαλίας ή 
λεμφαδενοπάθειας

Θετικά ευρήματα Άρνητικά ευρήματα

Ελεγχος τρυπτάσης
Eλεγχος cKit V816F
Οστεομυελική 
βιοψία





Αιματολογικό νεόπλασμα με αναδιάταξη 
PDGFR a/b, FGFR, JAK2

 Πανκυτταροπενία

 Ηωσινοφιλία με ήπια 
δυσπλασία

 Μακροκυττάρωση

 ΔΕΠ

 Ο βαθμός της ηωσινοφιλίας (ήπια 
<1500)

 Απουσία σπληνομεγαλίας, 
συμπτωμάτων από αναπνευστικό, 
καρδιαγγειακό, θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων.

 Β12<2000

 Απουσία στροφής προς τα 
αριστερά στο λευκοκυτταρικό 
τύπο

 Απουσία βασεοφιλίας, 
μονοκυττάρωσης

Θετικά ευρήματα Αρνητικά ευρήματα



Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (HES)

 Λεμφούπερπλαστικός τύπος (25%)

Καθοριστικό στοιχείο

- Παθολογικός πληθυσμός Τ- κυττάρων

(CD3-, CD4+, αλλά και CD3+, CD4-, CD8-, ή CD4+, CD7-)

- Κλωνική αναδιάταξη Τ- κυττάρων με PCR

- Αυξημένη παραγωγή Th2 κυτταροκινών 

(IL-4, IL-13, GM-CSF)

Ενδεικτικό/Υποστηρικτικό στοιχείο

- Αυξημένη IgE ορού

- Αυξημένη TARC (thymus and activation related chemokine, 
CCL17)

- Κυρίαρχες οι δερματικές εκδηλώσεις

- Ιστορικό ατοπίας

- Απάντηση στα στεροειδή 



Λεμφουπερπλαστικός υπότυπος 
υπερηωσινοφιλικού συνδρόμου

 Ηωσινοφιλία

 Πανκυτταροπενία

 ΔΕΠ

 Απουσία ιστορικού 
ατοπίας, δερματικών 
εκδηλώσεων

 Μη απάντηση στα 
στεροειδή

Θετικά ευρήματα Αρνητικά ευρήματα

Προσδιορισμός IgE

Aνοσοφαινότυπος Τ 
λεμφοκυττάρων
Ελεγχος μοριακός για κλωνικό 
πληθυσμό Τ



Πιθανές διαγνώσεις

 Οξεία μυελογενής/λεμφοβλαστική λευχαιμία T/B

 Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο δευτεροπαθές

 Xρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία

 Μυελικό/ λεμφικό νεόπλασμα με αναδιάταξη 
PDGFRa/b, FGFR

 Λέμφωμα Hodgkin με αμιγή προσβολή του μυελού

 Τ λεμφοβλαστικό λέμφωμα ή Τ περιφερικό 
λέμφωμα

 Β Νοn hodgkin λέμφωμα: Τcell rich B, ενδαγγειακό

 Μαστοκυττάρωση



Απαιτούμενος συμπληρωματικός 
έλεγχος

 Τρυπτάση, ΙgE

 Ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος 
για αναζήτηση CD3-, CD4+, CD7-, CD5++

ή CD3+, CD4+, CD7- ή CD3+, CD4-, CD8- TCRab(+)

λεμφοκυττάρων

 Μοριακός έλεγχος  με PCR για αναδιάταξη TCR

 PET scan

 Γαστροσκόπηση/Κολονοσκόπηση

 Κυτταρογενετικός έλεγχος μυελού

 RT PCR/FISH για αναδιάταξη PDGFra/b, FGFR1, JAK2

 Ελεγχος για μετάλλαξη ckit V618F

 Οστεομυελική βιοψία


