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29 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας
Απρίλιος: Μήνας Επαγρύπνησης για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
Από τα νοσήματα του ανοσοποιητικού συστήματος, τα λιγότερο γνωστά είναι οι
Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ). Είναι αποτέλεσμα ελλειμμάτων ή διαταραχών του
ανοσοποιητικού συστήματος και της ισορροπίας, που αυτό προσπαθεί να επιτύχει για την
επιτυχημένη επιβίωσή του οργανισμού.
Οι κλινικές εκδηλώσεις λόγω ΠΑΑ και, αυτές καθ’ εαυτές οι ΠΑΑ, είναι πολύ συχνότερες απ’
όσο υπολογιζόταν παλαιότερα. Οι ΠΑΑ είναι κληρονομικά νοσήματα, ανήκουν στην ομάδα
σπάνιων νοσημάτων και η συνηθέστερη κλινική τους εκδήλωση είναι οι λοιμώξεις. Όμως, δεν
είναι λίγες οι περιπτώσεις που εκδηλώνονται με αλλεργικά, αυτοάνοσα ή
λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. Πιθανότατα πολλά από τα Ιδιοπαθή Σύνδρομα αντανακλούν
μη αναγνωρισμένες μορφές ΠΑΑ. Σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερες από 200,
παρόλα αυτά αρκετές παραμένουν ακόμη αδιάγνωστες.
Οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες έχουν χαρακτηρισθεί ως “in vivo” πειράματα της φύσης.
Η μελέτη τους συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ιατρικής Επιστήμης και προάγει την έρευνα για
ανοσοκαταστολή, ανοσοτροποποίηση και νέες ανοσοθεραπείες για πολύπλοκα και με
δυσμενή πρόγνωση νοσήματα. Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση τους καθορίζει την επιλογή
της κατάλληλης θεραπείας με σημαντική συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών και των οικογενειών τους.
Λόγω της σπανιότητας τους και της πολυπλοκότητας της κλινικής προβολής των ΠΑΑ έχει
ξεκινήσει προσπάθεια καταγραφής τους με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και παράλληλα τη
γνωστοποίηση νέων δεδομένων.
Ως Κέντρο Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών – Παιδιατρικής Ανοσολογίας, στα πλαίσια της
προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανοσοανεπαρκειών, λάβαμε την πρωτοβουλία για
καταγραφή των ΠΑΑ και στη Χώρα μας (www.paed-anosia.gr). Ενδιαφέροντα στοιχεία
υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή αντίστοιχη ιστοσελίδα www.esid.org και σε συγγενικές
ιστοσελίδες με τις οποίες υπάρχει διασύνδεση.
ΠΑΑ – Καταγραφή Ελληνικών δεδομένων.
Καμία ανοσοανεπάρκεια αδιάγνωστη!
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