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:: Δικτυωτή Δυσγενεσία 
 

Αξηζκόο Orphanet: 33355  

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η δηθηπσηή δπζγελεζία είλαη ε πην ζνβαξή κνξθή ζνβαξήο κηθηήο αλνζναλεπάξθεηαο (SCID, 

δείηε απηό ηνλ όξν) θαη ραξαθηεξίδεηαη από ακθνηεξόπιεπξε λεπξναηζζεηήξηα θώθσζε θαη 

έιιεηςε ηεο θπζηθήο θαη ηεο επίθηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ πνπ, εάλ δελ 

αληηκεησπηζηεί, νδεγεί ζε ζαλαηεθόξα ζεςαηκία κέζα ζε ιίγεο κέξεο κεηά ηε γέλλεζε. Η 

δηθηπσηή δπζγελεζία αληηπξνζσπεύεη ιηγόηεξν από ην 2% ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηπηώζεσλ 

SCID. Η εηήζηα επίπησζε έρεη ππνινγηζηεί ζε 1/3 .000.000-1 / 5.000.000. Μπνξνύλ λα πάζρνπλ 

θαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο θαη ζε αξθεηέο νηθνγέλεηεο έρεη ζεκεησζεί ζπγγέλεηα κεηαμύ ησλ 

γνλέσλ. Η λόζνο εθδειώλεηαη  λσξίηεξα από ηηο άιιεο κνξθέο SCID, θαηά ηε γέλλεζε ή λσξίο 

ζηε λενγληθή πεξίνδν, κε ζεςαηκία  δπζηξνθία, δηάξξνηεο, ππξεηό, ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ινηκώμεσλ ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαληηληίαζε 

ηνπ ζηόκαηνο, πεξηπξσθηηθέο θιεγκνλέο θαη απνζηήκαηα, θαζώο θαη ακθνηεξόπιεπξε 

λεπξναηζζεηήξηα θώθσζε. Παξά ηηο ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο, δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθόο 

ιεκθνεηδήο ή ακπγδαιηθόο ηζηόο. Σα επίπεδα ηεο αηκνζθαηξίλεο είλαη ζπλήζσο εληόο ηνπ εύξνπο 

αλαθνξάο θαηά ηε γέλλεζε, αιιά νη αζζελείο κπνξεί λα αλαπηύμνπλ αλαηκία δεπηεξνπαζώο ηεο 

ζεςαηκίαο θαη ηεο ρξόληαο λόζνπ. Η δηθηπσηή δπζγελεζία ραξαθηεξίδεηαη από ζεκαληηθή 

νπδεηεξνπελία θαη ιεκθνπελία ησλ Σ θαη ησλ θπζηθώλ θπηηαξνθηόλσλ (natural killers (ΝΚ) 

θπηηάξσλ θαη πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην AK2 (1p34). Πξνθύπηεη αλεπάξθεηα ζηελ 

αδελπιηθή θηλάζε 2 πνπ πξνθαιεί απμεκέλε απόπησζε ησλ κπεινεηδώλ θαη ιεκθνεηδώλ 

πξόδξνκσλ κνξθώλ. Ωζηόζν, έρνπλ παξαηεξεζεί θαη αζζελείο ρσξίο απηέο  ηηο κεηαιιάμεηο, 

θάηη πνπ ππνδεηθλύεη κηα ελαιιαθηηθή αηηία. Έρεη πξνηαζεί ινηπόλ απώιεηα ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ 

κεηαγξαθηθνύ θαηαζηνιέα ηνπ αλεμάξηεηνπ απμεηηθνύ παξάγνληα-1  (ΟΡΙ-1) θαη / ή Gfi-1b. Η 

δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ ύπαξμε λεπξναηζζεηήξηαο θώθσζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ζεκαληηθή  

κείσζε ησλ Σ θαη ΝΚ-ιεκθνθπηηάξσλ, ζε ζύγθξηζε κε πγηείο κάξηπξεο ηεο  ίδηαο ειηθίαο. 

Μεηξηθόο-εκβξπτθόο ελνθζαικηζκόο είλαη ζπλήζσο παξόλ. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη 

όιεο ηηο άιιεο κνξθέο SCID.  

Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε κπνξεί λα γίλεη ζε νηθνγέλεηεο όπνπ ππάξρεη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θαη 

όπνπ έρεη εληνπηζηεί ε γελεηηθή κεηάιιαμε. Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν 

ραξαθηήξα. Η κόλε ζεξαπεπηηθή αγσγή γηα απηή ηελ αζζέλεηα είλαη ε αιινγελήο κεηακόζρεπζε 

αηκνπνηεηηθώλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλ.  

Χσξίο ζεξαπεία, νη αζζελείο πεζαίλνπλ από ζεςαηκία κέζα ζε ιίγεο κέξεο κεηά ηε γέλλεζε. 

Εηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ: 

o Dr Andrew GENNERY 

 

Μεηάθξαζε – Επηκέιεηα: 
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o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή πληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνύ Orphanet  

 

Σειεπηαία ελεκέξσζε: Ινύιηνο  2012 

Μεηάθξαζε: Αύγνπζηνο 2014 

 

 

 

Σν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. ε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


