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Prospective Study

ABSTRACT

This prospective study aims at evaluating the relative usefulness of a panel of 13 markers of apoptosis and tissue infiltration and 5
tumor markers for the early and reliable evaluation of treatment efficacy in breast cancer patients with bone metastases (BC+BM).
A total of 424 women participated in the study and they were divided into the following 4 groups: 1) Group A: 153 BC+BM patients
(36.08%). 2) Group B: 77 BC patients (18.16%) diagnosed at initial levels without skeletal complications. 3) Group C: 72 patients
(16.98%) suffering from benign breast diseases under follow-up. 4) Group D: 122 healthy controls (28.77% of total). The serum level
of all markers has been determined in all women (a) at their enrollment in the study entry, (b) one month later, and (c) after six
months. We created a conventional “scan score” based on the number, size and metabolic activity of BM in the initial bone
scintigraphy (S1: 1-2 BM, S2: 3-6 BM, S3:> 6 BM). Levels of p53, bcl-2, TRAIL, caspase-3, FasL, Fas, MMP-1, MMP-2, TIMP-1 and DKK-1
were examined by a sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The other substances (CEA, CA 15-3, TPA, CA 27.29,
CYFRA 21-1, TNFα and IL-6) were assayed by radiometric (RIA, IRMA) methods. Basic demographic characteristics and the level
of markers in the serum were compared using two sided Student’s t test for unpaired obser vations. Similar comparisons were
carried out among the subgroups of group A, which were identified either on the basis of the scan score (S1, S2 and S3) or of the
outcome of the disease (A1-recession or stability, A2-deterioration). Due to the large number of inter dependent variables, we then
proceeded on the techni que of factor analysis. Initial scan score S1 was observed in 81 (52.94%) patients, while S2 was observed
in 49 (32.03%) patients and S3 in the remaining 23 (15.03%) patients of group A.Among tumor markers, CA 27.29 and CYFRA
21-1 had comparatively the best performance in reflecting the presence of BM at initial presentation, while CEA correlated
satisfactorily with scan score. CA15-3 and TPA were reliable predictors of therapeutic response. Skeletal involvement appeared to
be associated with significantly elevated levels of all markers of apoptosis and invasion. MMP2, DKK-1, bcl2 and FasL/Fas better
delineated the presence of BM at initial pre sentation, while TNFa, p53, IL-6, and MMP2 correlated coherently and satisfactorily with
scan score. TNFa, p53, IL-6, MMP2 and TIMP1 showed significant efficacy in predicting therapeutic response. In conclusion, after
collating the information resulting from the various combinations of the 18 markers studied, it appears that: a) A set of biomarkers
comprising MMP-2, DKK-1 and CA 27.29 is the most sensitive approach to detect the presence of BM in BC patients, (ii) TNFα,
p53 and CEA exhibited the best performance regarding the efficacy to reflect the extent and severity of skeletal involvement, and
(iii) TNFα, p53, IL-6 and CA 15-3 have the higher predictive strength being significantly lower in all measurements in patients with
remission or stabilization of the disease. d) On the base of well-established clinicopathological parameters more accurately refining
BC subgroups should be defined.

Key words: Advanced breast cancer, prognostic biomarkers, predictive factors, markers of apoptosis, metalloproteases, tumor
markers, factor analysi.
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Introduction

Breast cancer (BC) is a complex disease and the
second most common cause of cancer-related mor-
tality, thus rendering the advancements in the relevant
scientific knowledge field to have a fruitful impact on
many lives1. Despite its increasing incidence, a sustained
decline in mortality rates by 21%-33% among women
with BC has been achieved and this is bestowed upon
the incremental application of substantively effective
adjuvant medical treatments and the tendency to de-
tect the disease at earlier stages through the wide ap-
plication of screening programs as prospective ran-
domized trials and meta-analyses have shown2. Nev-
ertheless, around one-third of BC patients suffer re-
currence of the disease within 10 years after the diag-
nosis, so the early identification and optimal follow up
of this subgroup of patients is very important.

Metastatic disease is the principal cause of death
in BC patients3. Βone metastases (BM) appear some-
time in the life course of around 70% of patients with
BC4, while at initial referral 15-30% of patients present
with BM5. They are predominately osteolytic (70%-
85%), whereas 15% are mixed and 10% osteoblastic.
Once established, BM exert significant effects on sur-
rounding bone cells, leading to alterations of the bone
remodeling process and to skeletal-related events
(SRE), such as bone pain, pathological fractures, hy-
percalcemia or spinal cord compression6. As a clinical
endpoint, worsened overall survival (OS) and reduced
quality of life (QoL) occur7. Among other needs, these
consequences necessitate (i) the earliest possible de-
tection of such lesions so that they can be probably
cured or ameliorated, and (ii) an objective estimation
of their response to therapeutic approaches8.

The tumor markers mainly used for diagnosis, dif-
ferential diagnosis of BC or for monitoring treatment
or occurrence of relapse are CA15-3, CEA and TPA.
Other markers that may have similar diagnostic value
are CA27.29, CA549 and CYFRA21-1. Furthermore,
hormonal markers estrogen receptors (ER) and prog-
esterone receptors (PR) are widely used to charac-
terize the particular BC tumor and predict the severity
of the disease and its responsiveness to specific ther-
apeutic interventions. Beyond conflicting approaches,
significant efforts have been made to the quest for
suitable biomarkers that will actually confer useful in-
formation and essentially contribute to the clinical
management of BC patients by9: assisting in decision

making regarding the choice of the optimal adjuvant
treatment, avoiding under-/over-treatment, providing
an early and objective measurement of therapeutic
response, defining the residual risk of recurrence after
a specific treatment has been applied, shedding light
on the underlying biological processes10, thus facilitating
understanding of the disease mechanisms and phar-
maceutical research11 and enabling the application of
more individualized therapies12.

Prognostic markers13 intend to give us an ob-
jective estimation of the patients’ clinical outcome in-
dependently of any therapeutic intervention, therefore
re�ecting the inherent aggressiveness of cancer. Ex-
tensive research has been undertaken to clarify if any
of these markers, alone or in combination, confers in-
formation upon clinicians beyond that provided by
the traditional indices (tumor size, histologic grade, ax-
illary node status). The survival endpoints used in the
validation of markers include OS, disease free survival
(DFS), distant metastases free survival (DMFS), time
to distant metastases (TDM).

Predictive markers are estimates of a patient’s
response to a specific therapeutic intervention, indi-
cating tumor’s sensitivity or resistance to that treat-
ment14. This research field has reasonably gained active
attention as the traditional application of clinical cri-
teria has been accompanied by time and effort con-
suming processes, a degree of subjectivity, misinter-
pretations, etc. No single marker has yet shown the
desired accuracy for the early assessment of thera-
peutic response.

Some markers share both prognostic and pre-
dictive properties. ER expression is a weak prognostic
factor for favorable outcome and a strong predictive
factor for bene�t from hormonal treatment.

A lot of novel biomarkers have been evaluated
for prognostic and predictive purposes, but only a few
have met the validation requirements set by the official
societies and fora. Only ER and HER2 have been wide-
ly incorporated into clinical routine15. The biomarker
studies performed should provide the data deter-
mined by the REMARK guideline (REporting recom-
mendations of tumor MARKer prognostic studies), to
enable their coherent evaluation and the extraction
of valid results16.

Serum markers either of apoptosis or tissue in-
filtration/degradation carry a potential of varying sig-
nificance as indicators of the presence, activity and vi-
ability of BM in BC patients. Molecular assays advance-
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ments have offered new biomarkers that quite reliably

reflect the status of the aforementioned processes.

There are few studies comparatively evaluating these

indicators in relation to the importance of established

tumor or hormonal markers, particularly in the four

groups studied, i.e. control group, a group of patients

with benign tumors and two BC groups (early and

advanced disease).

For these reasons, we undertook this work to

evaluate the relative usefulness of a panel of markers

for the presence of BM in BC patients.This panel com-

prised 18 serum markers (Table 1): 5 tumor markers

(TM) and 13 markers associated with various molec-

ular processes of carcinogenesis (evading cell apopto-

sis, enhancing cell migration and tissue infiltration, etc).

We have focused on (i) their ability to discriminate

between BC patients with BM from those without

BM, (ii) their correlation with the extent and severity

of the disease, as well as (iii) their usefulness in esti-

mating treatment efficacy. 

Patients and methods

Patients and study design. The study has been
carried out at Theagenion Cancer Hospital and Hip-
pokration General Hospital of Thessaloniki between
September 2010 and June 2016.

A total of 424 women participated in the study and
they were divided into the following 4 groups:
• Group A: 153 BC patients (36.08%) with clinical and

radiological (99mTc-HEDP scan or MRI) evidence
of bone metastases. The mean age of these patients
was 60.75±11.65 years, while the average duration
of the disease (since initial diagnosis) was 6.97±5.07
years. The average height was 163.93±5.64 cm and
their average weight 65.96±7.88 kg. 

• Group B: 77 BC patients (18.16%) at initial stages
without skeletal complications that underwent a
surgical procedure. The mean age of these patients
was 61.30±13.12 years and the mean duration of
their disease 7.23±3.87 years. Their average height
was 163.96±5.32 cm and their average weight
64.18±5.89kg.

Table 1. The serum markers measured in the study, their classification and their abbreviations.
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• Group C: 72 patients (16.98%) suffering from benign
breast diseases under follow-up. The mean age of
these patients was 51.56±10.87 years and the mean
duration of their disease 4.68±2.80 years. Their av-
erage height was 165.89±6.39cm and their average
weight 66.04± 6.35kg.

• Group D: 122 healthy controls (28.77% of the 424).
The mean age of these women was 53.12±13.08
years. Their average height was 164.33±6.93 cm and
weight 64.30±7.57 kg.

Patients suffering from chronic renal failure, se-
vere cardiovascular disease, Paget’s disease or other
conditions significantly affecting bone metabolism or
those taking therapies with such an effect were not
included in the study. In group A, neither patients with
bone lesions requiring urgent radiation treatment nor
patients with an estimated life expectancy shorter
than 6 months were included.

For every participant, we created a data entry
sheet comprising demographic data, family and per-
sonal medical history, clinical, laboratory, imaging and
biopsy findings, the levels of the markers tested, their
past and current medication, etc. 

At the enrollment of all women in the study, pe-
ripheral venous blood samples were taken and the
serum level of 18 markers was determined. After the
diagnosis of BM had been made, group A patients fol-
lowed treatment that most commonly involved the
combination of an anti-absorbent agent (mainly zole-
dronic acid) and either tamoxifen or herceptin or
letrozole. We created a conventional “scan score”
based on the number of BM in bone scintigraphy (S1:
1-2 BM, S2: 3-6 BM, S3:> 6 BM).

One month after the beginning of treatment, all
patients in group A underwent clinical assessment and
serum tests to determine the level of all markers, so
as to allow for appropriate refinement or revision of
the therapeutic regimen. 

After six to eight months, we repeated the im-
munoassay determinations in group A patients in con-
junction with a thorough clinical evaluation and imag-
ing findings (usually bone scintigraphy with 99mTc-
HEDP and/or MRI).At the same period, we reassessed
the clinical data of all women belonging in the other
3 groups and re-determined markers’ levels, to take
account of the variability.

The study protocol has been approved by the
Provincial Ethical Committee and the Regional Health
Authority and is in accordance with the Helsinki Dec-

laration II and Standards of Good Clinical Practice. All
participants signed an approved written consent.

Quantification of Biochemical Markers. Blood
samples were collected from each patient, centrifuged
at 2,000x g for 15min, and stored at -40°C until assay-
ing. All samples were tested in duplicate and the in-
tra-assay reproducibility was satisfactory (3.23%-
8.77%). Inter-assay coefficient of variation (CV) had
always been less than 15%. Immunoassays were per-
formed according to the manufacturers’ instructions.

Levels of p53, bcl-2, TRAIL, caspase-3, FasL, Fas, MMP-
1, MMP-2, TIMP-1 and DKK-1 were determined by a sand-
wich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). CEA,
CA 15-3, TPA, CA 27.29, CYFRA 21-1, TNFα and IL-6 were
assayed with radiometric (RIA, IRMA) methods.

Statistical analysis. Data are shown as
mean±SD, unless otherwise indicated. Basic demo-
graphic characteristics and the level of markers in the
serum were compared with Student’s t test for un-
paired observations. Due to the large number of in-
terdependent variables, we proceeded on the tech-
nique of factor analysis which has advantages over the
technique of multiple regression analysis, because it
overcomes the problem of multi-collinearity. Factor
analysis reduces the number of variables, creating new
complex variables (latent variables) derived from the
measured ones (observed or manifest variables), high-
lighting structures based on the grouping of variables
under consideration, without introducing any a-priori
hypothesis concerning both the number and the iden-
tity of the hidden variables.

Both descriptive statistics and graphs and the results
of the statistical tests that were applied, such as: z-test, t-
test, correlation tests (Pearson), normality tests, run tests,
principal component analysis and factor analysis, were per-
formed using the Statistical Package XL STAT version
2013.3.05 of Addinsoft, applied on the spread sheet data
we created with the well known program Microsoft Of-
fice Excel 2007. Differences and correlations were con-
sidered statistically significant for p<0.05.

Results Demographic data, clinical and labo-
ratory parameters. Concerning the variables of pa-
tients’ age, duration of the underlying disease, height,
weight and body mass index (BMI), there were no
statistically significant differences among the groups.

Initial scan score S1 was observed in 81 (52.94%)
patients, while S2 was observed in 49 (32.03%) pa-
tients and S3 in the remaining 23 (15.03%) patients of
group A (Fig. 1).
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Among group A patients, 101 (66.01%) had positive
expression of ER, while 52 (33.99%) were ER-. The
corresponding percentages for group B were ER+:
81.82% and ER-: 18.18% (Fig. 2). The much lower per-
centage of ER- patients in group B is in agreement
with the observation emerging from large epidemio-
logical and clinical studies that increased ER expression

is associated with better prognosis of the patients17,18.
For 7 patients of group A and one patient in

group B we did not have available data concerning
the expression of PR. 78 (53.42%) of the remaining
146 patients in group A were PR+ and 68 (46.58%)
PR-, while in group B, 52 (68.42%) patients were PR+
were and 24 (31.58%) were PR-, as shown graphically
in Figure 3. The results denote the well known mild fa-
vorable effect of the increased expression of PR on
the prognosis of BC patients19.

Before their enrolment in the study, 97/153 (63.40%)
patients in group A and 63/77 (81.82%) of those in group

B had received hormonal treatment (Fig. 4). Various
chemotherapeutical schemes had been applied in 73/153
(47.71%) patients of group A and in 36/77 (46.75%) in
group B (Fig. 5). Radiation treatment protocols were im-
plemented in 90/153 (58.82%) patients of group A and in
53/77 (68.83%) in group B (Fig. 6).

Figure 1. Pie chart of the distribution of group A patients based
on the scan score.

Figure 5. Patients of groups A and B who had already received
chemotherapeutical regimens before their enrolment in
the study.

Figure 2. The expression of estrogen receptors in patients of
groups A and B.

Figure 3. The expression of progesteron receptors in patients
of groups A and B.

Figure 4. Patients of groups A and B who had already received
hormonal treatment before their enrolment in the study.
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As smoking or coffee intake exert notable influ-
ence on the measurement of many of the markers
studied20, we have included the relevant data in our
spreadsheet. Active smokers at the period of their
participation in the study were 37 (24.18%) patients
in group A, 9 (11.69%) patients in group B, 45 (62.50%)

patients in group C and 81 (66.39%) women in group
D (Fig. 7). 138 (90.20%) patients in group A, 65
(84.42%) patients in group B, 64 (88.89%) patients in

Figure 8. Coffee intake in each group of patients.

Figure 6. Patients of groups A and B who had already under gone
radiation treatment before their enrolment in the study.

Figure 7. Percentages of smokers in each group of patients.



A. Notopoulos et al. 10

group C and 111 (90.98%) women in group D made
systematic use of coffee (Fig. 8). Coffee intake re-
mained essentially unaltered after the diagnosis of BC
with or without BM and the subsequent treatment.

Tumor markers. The variation of each TM

among the groups of the study is illustrated by the
box and whisker plots displayed in Figures 9 to 13.
Table 2 summarizes the comparison of the mean val-
ues   of TM between group A and each of the other
groups.All of the 5 TM were found statistically signif-
icantly (P<0.0001) elevated in group A compared with
their levels in each of the other groups. This finding
suggests that TM quite satisfactorily reflect the extent
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of BC and the presence of distal BM. Among TM, CA
27.29 and CYFRA 21-1 had comparatively the best per-
formance in this context.TM levels in group B were
statistically significantly elevated (P<0.001) compared
with their levels in groups C and D, thus they reflect
rather adequately the presence of BC, helping to dif-
ferentiate such patients from either healthy individuals
or those suffering from benign breast disease. In this
context, CA 15-3 and CYFRA 21-1 had comparatively
better results. However the specificity of TM is limited,
as women with benign breast disease were found to
have statistically significantly higher levels of the mark-
ers compared to healthy controls. Comparatively bet-
ter specificity was assigned to CA 15-3 and TPA.

Markers of apoptosis and tissue infiltration.
Data regarding their serum levels are summarized in
Figures 14 to 26. Skeletal involvement appears to be
associated with significantly elevated levels of all the
markers (P<0.0001). This finding suggests that markers
of apoptosis and tissue infiltration satisfactorily reflect
the extent of BC and the presence of distal BM.
Among them, MMP-2, DKK-1, Fas, FasL/Fas and bcl-2
had comparatively the best performance in this con-
text.All markers’ levels in group B (except the FasL/Fas
ratio, p=0.733) were statistically significantly elevated
(P<0.001) compared with their levels in groups C and
D, thus they consistently reflect the presence of BC,
differentiating such patients from either healthy indi-
viduals or those suffering from benign breast disease.
In this context, MMP-2, TIMP-1, IL-6, and bcl-2 had com-
paratively better results. However their specificity is
limited, as women with benign breast disease were
found to have statistically significantly higher levels of
the markers compared to healthy controls. Compar-
atively better specificity was assigned to TIMP-1 and
FasL/Fas ratio. 
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Table 3. Mean value of all markers in group A and its subgroups named after the scan score S1, S2 and S3.
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Relation to the extent of metastatic bone
disease. Further analyses seeking associations be-
tween the extent of skeletal involvement and serum
levels of TM and markers of apoptosis and tissue in-
filtration were performed. Table 3 includes the mean
value of all markers in group A and its subgroups
named after the scan score S1, S2 and S3. Table 4 sum-
marizes the comparison of the mean values   of all
markers between the subgroups S1, S2 and S3 of
group A.Among them, (i) p53, bcl-2, MMP-2 and CEA
could better discriminate S1 from S2 patients, (ii) p53,
TNFα, IL-6, MMP-2 and CEA could better help to dis-
tinguish S1 from S3 patients, and (iii) p53, TNFα and
IL-6 had comparatively the best performance in the

discrimination between S2 and S3 patients. Some
markers could not reliably delineate the extent of
bone metastatic disease, e.g. CYFRA 21-1, Fas, FasL/Fas,
TRAIL, caspase-3 and DKK-1. Figure 27 describes the
regression tree of p53 which had the most consistent
performance to predict the scan score. It was created
using the CHAID method after Bonferroni correction.
Nevertheless, all markers were significantly higher in
patients with S1 scan score compared to those of
group B, thus being capable to differentiate patients
with 1-2 BM lesions from those without BM.

Factor analysis. As some of the markers studied
have internal correlation and interdependence, we
proceeded on the technique of factor analysis which

Table 4. Comparison of the mean values of all markers between the subgroups S1, S2 and S3 of group A.
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Figure 27. The regression tree of p53 which had the best performance to predict the scan score.

Figure 28. Scree plot of the latent variables and their specific Eigenvalue.
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revealed three new complex variables with Eigenval-
ues 4.6, 2.4 and 1.8 respectively (Fig. 28). We then used
Varimax method to maximize the variations observed.
The finally resulting two principal factors explain
34.25% of the variability of all parameters (Fig. 29).
Table 5 contains the specific load of each marker on
the two principal factors.

Discussion

BC is an osteotropic tumor and the resulting BM
lead to the aforementioned consequences, thus heavily
affecting patients’ QoL and posing a significant nursing
and economic burden21-23. BC cells acquire a metasta-
tic potential due to either a sequence of mutations or
their insufficient supply and subsequent hypoxia or
when the specific carrying capacity of the host breast
tissue tends to be supervened24-26. Recent observa-
tions alternatively support that infiltrative and metasta-
tic potential may be an early and intrinsic property of
a subset of BC cells27.After a complex set of processes
gets accomplished, BC cells colonize bone tissue and
exert major effects on the mechanisms of bone
turnover initially maintaining tissue integrity and func-
tion28. This is achieved through the secretion by the
migrating BC cells of soluble factors, such as hor-
mones, cytokines, endothelin-1, bone morphogenetic
proteins (BMP), and growth factors, like transforming
growth factor-β (TGFβ), fibroblast growth factor
(FGF), etc, which evoke osteoclast activation and play

an inductive role on osteoblast proliferation and func-
tion29. The main mechanism responsible for dysregu-
lation of bone turnover by BM lies on the ability of
the migrating tumor cells to either stimulate the se-
cretion of RANKL by the stromal cells via the release
of PTHrP (parathormone related peptide) or directly
stimulate osteoclast by secretion of TNFα, CSF-1, IL-1/-
6/-8/-10, and RANKL30. RANKL in turn activates its
specific receptor RANK lying on osteoclasts’ precur-
sors and promotes their differentiation and matura-
tion, while inhibiting their apoptosis. OPG, a member
of the TNF receptor family, acts as a decoy receptor
of RANKL, thereby inhibiting osteoclastogenesis. These
complex processes ultimately lead to an increased
survival rate and number of mature osteoclasts which
promote collagen type I degradation, thus initiating an
osteolytic metastasis. Osteoclastic resorption causes
bone matrix to release growth factors, such as BMP-
2 and TGFβ, which can further enhance tumor cells’
activity, thereby setting up the vicious cycle31.

Serum TM cannot be recommended as screening
tests or as tools for diagnosing BC disease32. Besides,

Figure 29. The resulting two principal factors after Varimax
was applied.
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they have no place in the initial staging of the disease,
as (i) they cannot reliably identify the subgroup of
low-risk patients who should undergo more thorough
testing and (ii) their sensitivity is not sufficient enough
to exclude the presence of metastases and override
the need of imaging modalities in high-risk patients.
Moreover, according to the ASCO 2013 guidelines,
serum TMs are not recommended even for routine
monitoring both at early stage BC and in asympto-
matic patients after the initial treatment, due to the
inacceptable rate of false positive results and the lack
of any essential impact on OS and QoL of these pa-
tients attributable to the earlier detection of relapse33.
Their application is useful in monitoring patients with
stage II or greater, assisting in the early detection of
relapse and evaluation of therapeutic efficacy. This con-
tribution, although not exerting influence on BC pa-
tients’ OS, it nevertheless offers a supportive tool for
the introduction of more effective interventions in
clinical practice34.

Further attempts have been made using serum
markers of bone metabolism (MBM). Their application
in clinical practice has shown a significant inter-corre-
lation and inter-dependence35. High levels of ICTP
(cross-linked carboxy-terminal telopeptide of type I
collagen) have been shown prognostic for worse DFS
in BC patients36, while in the BIG1-98 trial in BC pa-
tients receiving adjuvant letrozole and tamoxifen the
ICTP values correlate well with bone density and
bone scan37. Using a threshold of 4.5ng/mL for ICTP,
55pmolBCE/mmolCr for NTx (cross-linked amino-
terminal telopeptide of type I collagen) and 13nmol
/mmol for DPD (dipyridamole), diagnostic accuracy
of 84%, 63% and 61% is obtained respectively, while
CA15-3 has a sensitivity of 50% and CA27.29 a sensi-
tivity of 81% and a specificity of 62%38. Therefore, the
above indicators have not exhibited the desired sen-
sitivity to detect very early stage of BM and substitute
the bone scan39. Concerning monitoring of the efficacy
of bisphosphonates, ICTP, TRAP, OPG and OPG/RAN-
KL ratio have relatively satisfactory performance40,41,
while there are also opposing results, questioning the
real meaning of MBM decrease after treatment42,43.
Given the evaluative difficulties arising from the post-
menopausal status of many BC patients and the co-
existing bone or other disorders affecting bone
turnover, the efforts focused on the quest for more
specific surrogate molecules44. 

Currently, the diagnosis of BM in cancer patients

relies predominantly on imaging techniques, such as
plain radiography or 99mTc-HEDP (or 99mTc-MDP)
scintigraphy or MRI. Definite diagnosis in plain radiog-
raphy can be made only after when the bone is al-
ready substantially damaged by the tumor. Scintigraphy
is more sensitive and even can give semi-quantitative
information regarding skeletal involvement, but lacks
specificity. 18F-NaF PET has superior sensitivity in de-
tecting bone lesions45. Concerning the scintigraphic
evaluation of treatment efficacy in advanced BC, it is
sub-optimal because of the persistently increased os-
teoblastic activity, despite the initiation of BM resolu-
tion.The DW-MRI indices gADC (global apparent dif-
fusion coefficient) and tDV (tumor total diffusion vol-
ume) should be further validated in prospective stud-
ies before being suggested for reliable monitoring of
therapeutic response46. These weaknesses of current
methodology point out an unmet need for establishing
supplementary diagnostic tools.

This study describes the evaluation of 18 serum
markers concerning the diagnosis of BM in BC patients
and focuses on their potential ability to differentiate
BC patients with or without BM. BC+BM patients
show consistent elevations of these markers reaching
a strong level of statistical significance. The following
remarks can be drawn from our research:

a) In the present study, a set of biomarkers com-
prising MMP-2, DKK-1 and CA 27.29 has been shown
to be the most sensitive approach to detect the pres-
ence of BM in BC patients. These observations are
partly in accordance with previous reports featuring
various markers to have the best performance in this
context, e.g. FasL47, TRAIL48, MMP-1/-249, CA15-350, bcl-
251 and DKK-152,53.

b) We then proceeded on to estimate whether
these markers can give quantitative information about
the extent of skeletal involvement, thus reflecting the
severity of disease. The significant increases in patients
with S1 scan score compared with those without BM
suggest that most of them carry notable potential for
the early detection of BM in BC patients. Regarding
the efficacy of the markers to reflect the extent and
severity of skeletal involvement, TNFα, p53 and CEA
exhibited the best performance.

c) As far as their predictive strength is concerned,
TNFα, p53, IL-6 and CA 15-3 had significantly lower
levels in all measurements in patients with remission
or stabilization of the disease. 

Using the classical approach including parameters
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such as tumor size, LN status, histologic grade and
subtype, vascular invasion, age, menopausal status, etc,
patients are assigned into risk groups to determine
the optimal therapeutic strategy.The above variables
have been used to construct models which have
shown a well established validation and effectiveness
in clinical setting. On the other hand, it is obvious that
these models: (i) make use of rather morphological
features, thus facing the inherent limitations of such
an approach, (ii) are insufficient to delineate the nu-
ances of individual BC cases and (iii) are unable to
provide a level of accuracy allowing tailoring of the
therapy to the individual needs.

Clinical practice has shown that tumors with sim-
ilar morphological features may have clearly distinct
clinical outcomes. In addition to this, tumors with in-
homogeneous morphological features may cluster to-
gether at the molecular level, currently being assessed
by immunohistochemical (IHC) methods which have
offered valuable predictive markers. These markers
have contributed to the identification of certain sub-
groups of either the TNM stages or the ER/PR/HER2
groups with similar biologic behaviour. Yet, they have
not attained the desired precision and the overall
agreement among experienced pathologists does not
exceed 85%, even when using standardized histological
criteria54. Furthermore, tumors with similar morpho-
logic and IHC features may still vary in response to
therapy and have quite distinct outcomes, thus reflect-
ing the variability of biologic characteristics and genetic
profiles of BC. Mapping of the genetic sequences has
not yet gained meaningful sense for clinical decision-
making. The gene signatures that have been introduced
to the clinical practice make use of sets of genes
whose expression has shown a pathobiologic infer-
ence and a statistical clustering among patients cor-
relating with similar clinical variables. All of the above
should be combined to resolve the last, but not least,
issue concerning the clinicians who are confronting a
key question still awaiting an accurate answer: will their
particular patient (not a group of patients) benefit
from a specific therapeutic intervention?

In advanced BC, the time interval needed for
scintigraphic or radiological evidence of bone metas-
tases resolution limits its value to guide therapeutic
decision making in practical terms55. This sets the chal-
lenge forward and our study provides further support
for the emerging concept of using biomarkers whose
serial measurements in patients with diagnosed BC

could complement/replace imaging techniques for
monitoring purposes and capturing the increase of
skeletal invasion.

The occasionally conflicting bibliographical data
concerning the contribution of these markers to prog-
nosis in BC can be attributed to several facts, like dif-
ferent assaying methodologies, various cutoff points
used, various patient follow-up periods, variable patient
populations with respect to menopausal status, disease
stage, concurrent osteoporosis and adjuvant treat-
ment, different statistical tests used to analyze the data,
the small numbers of patients used in some studies
and nonstandard criteria used to assess the existence
of first recurrence, etc.

Limitations of our study include the unavailability
of data referring to the intrinsic subtypes of BC (e.g.
Luminal A, Luminal B, HER2-enriched, Basal-like,
Claudin-low and Normal breast-like subtype) that can
be used as prognostic markers, slowly but constantly
shaping models with stronger predictive power and
efficacy in resolving certain clinical issues56,57. The com-
bined use of Oncotype DX (21-gene Recurrence
Score Assay) or Amsterdam 70-gene profile or Rot-
terdam 76-gene profile or other validated signatures58-

60 with the markers of our study may offer more pow-
erful tools, supervening the overlaps occurring be-
tween signalling pathways contributing to biological
processes characterized by an abundancy (each mol-
ecule may participate in various pathways accomplish-
ing several functions and each process may be per-
formed by various molecules through a combination
of pathways)61. 

An interesting field of research arises by the fact
that well-known limitations of the efficacy of conven-
tional anti-cancer treatment which may initially infer a
positive clinical response and a clear imaging proven
mass reduction thus inducing the immune surveillance
of the remaining cells62, may be partly explained by
the fact that a subset of stem cells remains unaffected
and under certain circumstances may even be acti-
vated to give recurrences63,64. These cells are capable
to repair the damage of DNA, remain dormant under
stress conditions, reproduce themselves under hypoxic
conditions, and show resistance to the apoptotic
processes65,66. Even since 1870 scientists had the sus-
picion that after successful surgery “there are still left
behind the seeds of future growth” which could not
be detected by any means67. The techniques devel-
oped for separating stem cells into distinct sub-pop-
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ulations – using immunophenotype markers (e.g. EP-
CAM, CD49f /44 /29 /24/10, CK-5/14/18/19, MUC1, etc.),
genomic profile (the expression of ABCG2, ABCB1
/MDR1 genes, etc.) and useful functional properties
(e.g. the variable inflow or outflow rate of a lipophilic
fluorescent dye, such as rhodamine or Hoecht 33342,
depending on the proliferation rate of the cells) – set
the basis for the emergence of more efficient indica-
tors to elucidate the mechanisms regulating both dif-
ferentiation and self - reproduction of mammary stem
cells, and their involvement in carcinogenesis and
metastatic process68,69. In this direction, it would be
very helpful to study the correlation of the above
markers with markers indicative of the presence of
stem cells in order to assess the achievement of erad-
ication of this subset of cells and absence of active
molecular processes possibly leading to disease re-
lapse70.

When BC cells have developed mechanisms to
avoid apoptosis, the application of chemotherapy or
radiotherapy causes further damage on the DNA of
cancer cells that do not undergo apoptosis, resulting
in enhancement of their aggressiveness and the de-
velopment of resistance to these therapies. In this di-
rection, it is very helpful to study the correlation of
TM with markers indicative of apoptosis. It could also
be valuable to correlate markers of apoptosis and tis-
sue infiltration, TM and MBM markers with markers
associated with the development of resistance to en-
docrine treatment, e.g. molecules of the
PI3K/AKT/mTOR signalling pathway, which are activat-
ed by the administration of such treatment schemes71.

In the recent past, the presence of BM diminished
the therapeutic options in advanced cancer patients.
Nowadays, the use of bisphosphonates and other
promising treatments (e.g. denosumab, etc) have ex-
panded the frontiers of management for these pa-
tients. It seems also that surgical excision of the pri-
mary tumor may be beneficial to patients with
BC+BM72,73. The challenge to researchers in all disci-
plines is to focus on the aforementioned issues and
to drive advances in knowledge into improvements in
patient care, facilitating the earlier diagnosis of BM and
their optimal treatment.

Explorating the extensive ongoing research on
the field, we have focused on markers which either
are now or are likely to be of clinical utility and signif-
icance. For an optimal use of the integrated molecular
and clinicopathologic data, an accurate knowledge of

their application strengths and limits is of absolute ne-
cessity.The rapidly growing insights into the molecular
biology of BC and the advancements in gene sequenc-
ing and biomarkers quantitative assessment have led
to the introduction of specific markers in the modern
management of BC patients both in assisting the se-
lection of optimized and tailored treatment options
and in providing prognostic information that could
ameliorate our approach74-76.

Conclusions

Our study showed that:
a) Among tumor markers, CA 27.29 and CYFRA

21-1 had comparatively the best performance in re-
flecting the presence of BM at initial presentation,
while CEA correlated satisfactorily with scan score.
CA15-3 and TPA were reliable predictors of thera-
peutic response. 

b) Among molecular markers of apoptosis and in-
vasion, MMP2, DKK-1, bcl2 and FasL/Fas better delineat-
ed the presence of BM at initial presentation, while
TNFa, p53, IL-6, and MMP2 correlated coherently and
satisfactorily with scan score. TNFa, p53, IL-6, MMP2 and
TIMP1 were strong predictors of therapeutic response.

c) Factor analysis revealed that: (i) the set of bio-
markers MMP-2, DKK-1 and CA 27.29 is the most sen-
sitive approach to detect the presence of BM in BC
patients, (ii) TNFα, p53 and CEA exhibited the best per-
formance regarding the efficacy to reflect the extent
and severity of skeletal involvement, and (iii)TNFα, p53,
IL-6 and CA 15-3 have the higher predictive strength
being significantly lower in all measurements in patients
with remission or stabilization of the disease.

d) On the base of the well-established criteria,
there should be built meta-levels further and more
accurately refining BC subgroups of similar behavior.
Extensive specialization towards individualization may
become reality though the use of heuristic models
combining genetic data with these subgroups77-79. 
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1. Introductory remarks

The well known importance of geometry has
been emphasized since the era of the Platonic Acad-
emy. Gradually, an understanding of its implications in
various chemical reactions, molecular interactions and
biological functions has been emerging. 

Cell-shape is a parameter significantly involved in
many biological processes1,2. It is cell geometry rather
than ploidy level that determines the basic biochemical
parameters of the cell, such as RNA and protein con-
tent, enzyme activity, etc3. 

At a subcellular level, the topological state of
DNA plays a crucial role in many intracellular process-
es, including DNA replication and gene expression. It
is regulated by DNA topoisomerases whose action is
inhibited by drugs used in the treatment of infectious
diseases and cancer4. The nonrandom distribution of
nucleotides in the vicinity of transcription initiation
and termination sites affects DNA geometry resulting
in curved DNA structures with consequences on their
interaction with RNA polymerase5. The mutually syn-
ergistic action of heterogeneous physical, chemical and
viral agents confers detrimental effects on chromoso-
mal DNA, changing the genetic information carried
through continual replication6.

Many studies have demonstrated the marked
heterogeneity of tumor cells concerning antigen ex-

pression, mutation or proliferation rates, infiltrative or
metastatic potentials, drug sensitivity, etc. A lot of ef-
forts have been made to provide a deeper under-
standing of the molecular events underlying the con-
vertible or unconvertible expression of a transformed
phenotype by an initiated cell under the promoter
action. Fractal analysis detects subtle architectural
changes in the host tissue, appearing before full ma-
lignant transformation occurs. So it offers a morpho-
metrical parameter in the early diagnosis of cancer7.
Nuclear fractal dimension has been successfully used
to objectively distinguish between normal mucosa, ep-
ithelial dysplasia and oral squamous cell carcinoma8.

2. Configuration shapes action

Carcinogenic molecules being subject to several
constraints seem to have conformational preferences
allowing them to exert their chemical reactivity. The
structural details of the biologically active form of a car-
cinogen may often be predicted with reasonable con-
fidence as there exist certain molecular distortions (in-
creasing angles at carbon atoms, torsion about particular
bonds, etc) to accommodate steric requirements (min
H…H distance 1.8�, min C…C distance 2.9 �, etc).

Experiments with 125I-labeled proteins have
shown that both the carcinogen-treated and the trans-
formed cells exhibit an altered surface topology and/or
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an increased surface-associated enzyme activity9. The

carcinogenic activities of polycyclic aromatic hydro-

carbons (PAH) may be attributed to the highest de-

localization energy (beta unit) of the carbonium ion

at the aromatic angular ring (A region), suggesting the

concept of a carcinogenic constant (C) related to the

number of aromatic rings (N). The curve of function

C = f(N), including the extensional line, is an isosceles

triangle10. Light has been shed on the molecular inter-

actions precursive to cancer through the study of the

geometry of carcinogens’ covalent binding to DNA,

causing conformational changes to the double helix.

Specific requirements of molecular geometry regard-

ing size, shape, and coplanarity should be satisfied so

that demethylation may occur. 

Cell membranes often adopt complex geome-

tries that affect the entry of surface-bound particles

into cytoplasm without any specific contribution from

the membrane environment11. Cell viability and func-

tion significantly depends on signaling activity at cell

membranes which in turn depends both on their geo-

metrical properties, like surface area, curvature, etc12

and their protein and lipid composition affecting mem-

brane fluidity, a crucial determinant of enzyme / re-

ceptor / channel activity13.

Based on the successive cell-shape changes in

vivo14 which are inextricably tied to information pro-

cessing, mathematical models describing cellular geom-

etry have been created to predict cell division-timing.

Such models combine quantitatively measured 4D con-

focal live-imaging data (to assess the features of cell-

shape at each time point prior to division) and sequen-

tial Bayesian inference method (incorporating informa-

tion of the past states that undergo successive changes

to predict the future states). This approach may assist

in pre-selecting target cells for real-time manipulations15.

Intracellular and extracellular mechanical forces

modulate nuclear and cell shape, orientation, symmetry

and function, thus the cooperative cell behavior and

their aggregation take place under certain environmen-

tal geometric constraints. These geometric constraints

induce significant squeezing of cells and nuclei, cytoskele-

ton reorganization and drastic condensation of chro-

matin affecting the cell proliferation rate16.

3. Towards non-Euclidean geometries:
Lobatschevskian, Riemannian and
Fractal approach

In order to obtain a better understanding of the
cell topology, it is absolutely necessary to reconsider
our usual and stereotyped conceptual perception of
the notions of ‘space’ and ‘dimension’ and of the var-
ious operations which take place into the algebraic
structures (groups17, rings, ideals, metric spaces, vector
or linear spaces, topological spaces, manifolds18) leading
to a conceptual reconstruction of the geometry, de-
parting from the classical Euclidian geometry and
some of its fundamental metric assumptions, as:
• the sum of the three angles of a plane triangle is

two right angles
• space is an infinite continuity of three dimensions
• rigid bodies may be moved in every way in space

without change of form19.
This new conceptualization of the geometry gave

rise to new geometries: (i) Differential geometry20-22

which is concerned with several spaces together with
their interconnections by means of interspace functional
transformations23, (ii) Hyperbolic geometry, based on
the work of Nikolai Lobatschevsky (1792-1856), which
in addition to its contribution in the formation of the
theory of Special Relativity, has been used in construc-
tion of models of human vision, of the keratin structure
of the skin, etc, (iii) Riemman geometry24, based on the
work of B. Riemman25, with remarkable applications to
Mechanics of Continuum Media26,27, Fluid Dynamics,
Rheology and above all to the General Theory of Rel-
ativity of Einstein28, (iv) Minkowski geometry with ap-
plication to the Special Theory of Relativity, (v) Weyl
geometry, and many others.

The main mathematical tool for manipulating
these new geometries is the notion of ‘tensor’ and is
based onTensor Calculus29,30. This calculus, named Ab-
solute Differential Calculus, owes its origin to the de-
velopment of the Differential Geometry by C.F.
Gauss31, B. Riemman25 and E.B. Christoffel32, and its
name to W. Voigt33. It was founded as an abstract math-
ematical formalism, initially in 1900 by G. Ricci-Gurbas-
tro (1853-1925) and then from his student T. Levi-Civita
(1873-1941) who developed the concept of ‘parallel
translation’, by using the language of tensors34.

Its main success was its application to the math-
ematically elegant formulation of the General Theory
of Relativity35 and its contribution to the differential
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geometry of super-spaces. Its strict mathematical foun-
dation is based to the Multi linear Algebra36,37, a branch
of mathematics which deals with the ‘tensor product’
of the linear spaces and more specifically with the re-
duction of multi-linear forms to linear forms, by con-
structing a new linear space, the ‘tensor product’ of
the vector spaces, whose elements are called ‘tensors’.
So, we can have the following formal (topological)
methodology for developing an axiomatic system38 of
Tensor Calculus:

From
• Vector or linear spaces (axiomatic definition, linear

dependence, base and dimension, isomorphism, lin-
ear mappings, matrices), to

• Euclidean vector spaces, to
• Affinic spaces, to
• Manifolds and, finally to
• Tensor definition through multi-linear forms.

The introduction of the non-euclidian geometries
and in particular of the Riemannian geometry as a
geometrical model for describing and analyzing vari-
ous, not only physical and chemical phenomena and
processes of the material world, but for economical
and mental processes as well, has been proved fruitful
and has given rise to new insights and understandings.
Recently, a number of papers have been published in
the scientific literature of the medical domain and in
particular in carcinogenesis models, which attempt to
depict and investigate the various cell processes, as
they take place not in an Euclidean space but rather
in a Riemannian space and they take into account fun-
damental concepts of the structure of a Riemannian
space, like the fundamental metric tensor, its conjugate
metric tensor, the Christoffel symbols, the covariant
derivative, the geodesics and the curvature of the
space, thus leading to new re-conceptualizations of
the carcinogenesis models.

4. Geometrical influences on
carcinogenesis processes

The huge number of genotypes and phenotypes
of cancer cells is the result of six major changes in cell
physiology and biochemistry, which cumulatively and
interdependently lead to the development of neopla-
sia. These hallmarks of carcinogenesis include: (i) self-
sufficiency in mitogenic growth signals, (ii) insensitivity
to anti-growth factors, (iii) evasion of apoptosis, (iv)
unlimited replication potential, (v) induction of angio-

genesis, (vi) infiltration of the surrounding tissues and
emergence of distal metastases. The genomic insta-
bility, the accumulated damage of the genetic material
due to mutations and other genetic abnormalities (loss
of genes, chromosomal translocations, gene amplifica-
tion, etc.) and the appearance of epigenetic alterations
concerning DNA bases and chromatin structure
(phosphorylation, acetylation, etc) facilitate the grow-
ing populations of precancerous cells to acquire new
properties39.

Cell conformation correlates with their respon-
siveness to growth signals. Considering a continuous
range of shapes, from spherical all the way to extreme-
ly flat or extended, it is associated with an increasing
proliferative capacity. Fully transformed cells appear to
lose the modulating effect of shape, and thus are able
to proliferate in three-dimensional (3-D) populations
even when spherical. It is the shape of the population
itself that eventually limits their growth, due to the
limiting effects of diffusion gradients of nutrients, oxy-
gen and catabolites which build up across the surface
of a 3-D population of cells. Tumor angiogenesis pro-
vides an escape from the growth restriction imposed
upon 3-D cell population by geometry40.

Chromatin conformational changes occurring
through the steps of the cell cycle seem to couple
with cell geometry and growth41. The functional inter-
play between PTEN and EG5 ensures the architectural
integrity of the mitotic spindle which is a prerequisite
for efficient chromosome congression and accurate
chromosome segregation to ensure fidelity in genomic
transmission42.

The proximal orientation, while higher in energy
in the isolated molecule, is both less disruptive to the
DNA double helix and more stable than the distal
orientation. Binding energies and degree of destabi-
lization upon methylation were found to be functions
of the adjacent bases around a GGA subsequence.
These findings suggest that the necessity for different
repair mechanisms for methylation and ethylation le-
sions cannot be simply explained by energy differences
or observed structural differences43.

Numerical algebraic geometry methods have of-
fered satisfactory models of cell apoptosis following
the recruitment of receptors by extracellular death
ligands (FasL, TNF) as well as of the successive phos-
phorylations occurring in cell signaling pathways44. 

Concerning the complex interactions of tumors
with the host tissue microenvironment which com-
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prises a variety of molecules embedded in the same
connective tissue, it should be kept actively in mind
that ECM (extracellular matrix) proteins and proteo-
glycans certainly interact quite predictively within a
network but they also participate in supra-molecular
assemblies where their biological properties are mod-
ified. Cytokines, growth factors and MMPs (matrix
metalloproteinases) exert their action binding to the
glycosylated components of the ECM. ECM topogra-
phy influences EMT (epithelial-to-mesenchymal) tran-
sition. In addition to the biochemical signaling provided
to cells by ECM proteins, matrix geometry and the
resulting cell confinement are the main parameters
regulating cell phenotype45. The behavior of cell clus-
ters of defined shapes and sizes can be predicted using
models matching the experimental findings46. For ex-
ample, it has been found that the ultrastructural geom-
etry of stroma (increased organization of thinner fib-
rils, anisotropic architecture, etc) influences the adhe-
sion and infiltration of bladder metastatic cells47.

There have been efforts to model the cell mo-
tion of cancer cells migrating from the dynamics of
their microenvironment. This motion appears to be a
self-maintained process driven by the changes of the
geometrical shape of the cells and further enhanced
via biochemical pathways48.

The lineage commitment of the stem cells has
been found to depend on dimensions of nano-topog-
raphy, like cell polarity, as well as on subcellular geo-
metrical parameters, like the self-deformation of cell
nuclei49. 

Hypoxia stress facilitates entry of the cells into
mitosis and causes collapse of the tissue architecture.
Hypoxic deformed cells produce cohesive assemblies
of triangular complexes of actin filaments revealing an
internal sequence of events predetermining the pat-
tern of consequent biological processes, like neovas-
cularization50. The resultant phenotype arises from the
fractal accumulation of vascular niches and may be
considered as a microscopic fractal template copy of
the organization of the whole body. Tumorigenesis
mimics self-organizing processes of development. The
early identification of such self-organized structures
or genetically derived products may contribute to new
therapeutic strategies against cancer51.

The geometric properties have been used to
identify the drug resistance mechanism, as they affect
the binding affinity of molecules. Modeling the inter-
action between the drug binding pocket of the EGFR

mutants and specific drugs (including convex degree
of the binding site, solid angle values of each atom,
etc), has been used to predict the response of a new
EGFR mutant to a drug molecule52.

Such approaches may contribute to a conceptual,
methodological, biological and pharmacological review
of the multiform implications of cancer, deepening our
understanding. 

5. Geometry of normality and
deviations

Among other applications, Fractal Geometry al-
lows the quantitative measurement of the complex
morphology of benign and malignant mammographic
lesions. Computer-assisted image analysis of mammo-
grams has revealed two mathematical descriptors of
irregularly shaped objects, fractal dimension and the
coefficient of roundness, as useful tools to discriminate
benign and malignant lesions. Furthermore, this math-
ematical approach may be helpful for the study of the
non-linear dynamic processes involved in breast car-
cinogenesis53. The 2D Wavelet-Transform Modulus
Maxima (WTMM) method has been used to assess
the fractal geometry of benign and malignant micro-
calcifications clusters from two separate 2D projected
mammographic views of the same breast, i.e. the cra-
nial-caudal and mediolateral-oblique views. 92% of the
malignant breast lesions studied are classified in the
fractal zone while 88% of the benign lesions are as-
signed to the Euclidean zones. The probability of fractal
breast lesions being malignant is between 74% and
98%, while Euclidean breast lesions are benign in a per-
centage between 76% and 96%. The fractal structure
of malignant tumors is more likely to be associated
with an invasive behavior into the surrounding tissue54.

Towards personalized medicine, strong predictive
surrogates are needed. Apart from molecular and ge-
netic markers, imaging geometry and heterogeneity
features have been successfully used, setting thresholds
dividing patients in subgroups with significantly different
overall or disease-free survival. In glioblastoma, MRI de-
tected smaller necrotic volumes and smaller geometric
heterogeneity of the contrast enhanced rim are pre-
dictive of better response to bevacizumab55.

Imaging puts certain constraints flattening the rich
information associated with 3D structures to an image
plane, so 2D to 3D alignment methods are needed to
precisely correlate image features with the 3D model
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geometry56. The high-dimensional geometry that rep-
resents the intrinsic topology of complex entities, i.e.
the brain connectome, can be mathematically embed-
ded into lower dimensions57. 

The processes on the nanoscale should be clar-
ified leading to a deeper and detailed knowledge of
parameters with significant influences on higher
scales58. Thus, the poetic beauty of mathematical mod-
els59 will shape more accurate tools simulating bio-
logical processes involved in carcinogenesis and allow
for more effective interventions.
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Πρόσφατες µελέτες ρίχνουν νέο φως στην πα-
θογένεση του Συστηµατικού Ερυθηµατώδη Λύκου
(ΣΕΛ) γεννώντας την ανάγκη για µια αναθεωρηµένη
ανασκόπηση η οποία να περιλαµβάνει το ρόλο του
γονιδιώµατος, της επιγενετικής και των µηχανισµών
κυτταρικού θανάτου σε συνδυασµό µε την επίδραση
περιβαλλοντικών παραγόντων στην κατάρρευση της
ανοσιακής ανοχής. Υπάρχει συγκεκριµένο σηµείο εκκί-
νησης στην παθογένεση; Μέχρι σήµερα η κοινή άποψη
είναι ότι η νόσος έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία, η

οποία δεν είναι σταθερή µεταξύ των ασθενών.

Ο ρόλος του γονιδιώµατος

Από ελέγχους ολόκληρου του γονιδιώµατος

(Genome-WideAssociation Studies, GWAS) φαίνεται

πως µεταλλάξεις στον γενετικό τόπο DRB1 συνδέονται

µε αυξηµένη ευπάθεια, µε µία πρόσφατη µετα-ανάλυση

να ενοχοποιεί τα αλληλόµορφα DR3, DR9 και DR151. 

Η γενετική ταυτότητα της Ιντερφερόνης-α: Τεκ-

µηριωµένη πλέον θέση έχει η Ιντερφερόνη τύπου Ι

Ανοσοπαθογένεση Συστηµατικού Ερυθηµατώδη
Λύκου: Ένας χορός µεταξύ περιβαλλοντικών
παραγόντων, επιγενετικών τροποποιήσεων και
κυτταρικού θανάτου
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Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο, το γενετικό προφίλ επηρεάζει έντονα την πιθανότητα εµφάνισης της νόσου, όπου σηµαντικό
ρόλο κατέχουν συγκεκριµένοι πολυµορφισµοί της τάξης HLA-DR καθώς και ορισµένα γονίδια που ελέγχουν την βιολογική συ-
µπεριφορά της Ιντερφερόνης-α (IFN-α). Τελευταία, δίνεται έµφαση στη συµβολή επιγενετικών τροποποιήσεων που προκαλούνται
από εξωγενείς παράγοντες και οδηγούν σε διαταραχές της ανοσιακής απόκρισης. Πιθανοί παράγοντες, µε βαθµό επικινδυνότητας
που ποικίλει, θεωρούνται συγκεκριµένες φαρµακευτικές ουσίες, η υπεριώδης ακτινοβολία και οι λοιµώξεις από Gram αρνητικά βα-
κτήρια, σε συνδυασµό µε την <<Υπόθεση της Υγιεινής>> (εντερικό µικροβίωµα, διατροφή, κάπνισµα κ.α.). Επιπρόσθετα, ορισµένα
είδη κυτταρικού θανάτου όπως η NETωση (NETs = Ουδετεροφιλικές Εξωκυττάριες Παγίδες) και η Πυρόπτωση (Pyroptosis), προ-
καλούν την αποκάλυψη κρυπτικών πυρηνικών επιτόπων, ικανών για ισχυρή επαγωγή φλεγµονής, ιδιαίτερα αν συσσωρευθούν στους
ιστούς εξαιτίας κάποιας συνυπάρχουσας διαταραχής του καθαρισµού τους. Στο επίπεδο των κυτταροκινών, αυξηµένες συγκέντρω-
σεις IL-6 µε συνοδό ελάττωση της IL-2 προκαλούν λειτουργικές διαταραχές των Τ ρυθµιστικών κυττάρων (Tregs) και αύξηση των
Τh17, µε αποτέλεσµα την κατάρρευση της ανοσιακής ανοχής, τη δηµιουργία αντισωµάτων από αυτο-αντιδραστικούς κλώνους Β
κυττάρων και την κλινική εκδήλωση της νόσου.

Key words: Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος, Ανοσοπαθογένεση, IFN-α, NETs, Τ-ρυθµιστικά κύτταρα.
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στην αυτοανοσία και ιδιαίτερα στον ΣΕΛ2. Στο σηµα-
τοδοτικό µονοπάτι της παραγωγής της, µε κύρια πηγή
προέλευσης τα δενδριτικά κύτταρα, εµπλέκονται πολλά
γονίδια µε αυξηµένη συχνότητα µεταλλάξεων σε ασθε-
νείς µε λύκο, όπως στο TREX1 (three prime repair ex-
onuclease 1), το οποίο κωδικοποιεί την DNAση τύπου
ΙΙΙ. Μεταλλάξεις απώλειας λειτουργικότητας στο γονίδιο
αυτό έχουν τον µεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο αλλά είναι
εξαιρετικά σπάνιες3. Η συσσώρευση του εξωκυτταρι-
κού DNA οδηγεί στην αντιγονοποίησή του και την
αυξηµένη έκκριση ιντερφερόνης.
Αυξηµένη έκφραση των Toll-Like Receptors 7 και

9 και των IRFs (Interferon Regulating Factors) 3, 7 και
9 οδηγεί αντίστοιχα σε ευκολότερη αναγνώριση αυ-
τοαντιγόνων και παραγωγή Ιντερφερόνης-α στα δεν-
δριτικά κύτταρα. Παράλληλα, όταν η Οστεοποντίνη
που εκφράζεται από το γονίδιο SPP1 (Secreted Phos-
phoprotein 1) είναι αυξηµένη, ενισχύεται η παραγωγή
Ιντερφερόνης µέσω της πρωτεΐνης MyD88, η οποία
συνδέεται µε τον µεταγραφικό παράγοντα NF-κB4. Τον
καταρράκτη σηµατοδότησης του NF-κB (Nuclear Fac-
tor Kappa B) ελέγχουν οι πρωτεΐνες TNFAIP3 (tumor
necrosis factor alpha inducible protein 3) και TNIP1
(TNFAIP3-interacting protein 1) στις οποίες µεταλλά-
ξεις µε απώλεια λειτουργικότητας ευνοούν στον ΣΕΛ
την ανεξέλεγκτη φλεγµονή4. Επιπρόσθετα, σε ασθενείς
µε θετικά αντι-dsDNA έχει βρεθεί ένα αλληλόµορφο
του γονιδίου IFIH1 (Interferon Induced With Helicase
C Domain 1) που οδηγεί σε υπερέκφραση του οµώ-
νυµου υποδοχέα, ο οποίος φυσιολογικά ενισχύει τα
επίπεδα της ιντερφερόνης προς απάντηση σε ιϊκό
RNA διπλής έλικας5. Αλληλόµορφα αυξηµένου κινδύ-
νου έχουν βρεθεί και για την πρωτεΐνη STAT4 (signal
transducer and activator of transcription 4 protein) ο
οποίος ρυθµίζει θετικά την έκφραση της IFNα σε ανο-
σολογικές αποκρίσειςTh1 όπως επίσης και για το συν-
δεόµενο µε το Χ χρωµόσωµα IRAK1 (interleukin-1 re-
ceptor associated kinase 1) γονίδιο, µε τον προτεινό-
µενο µηχανισµό βλάβης να συνδυάζει την έκφραση
τόσο IFN-α όσο και NF-κB.5

Στα Β λεµφοκύτταρα, µεταλλάξεις στα γονίδια
PTPN22 (protein tyrosine phosphatase non-receptor
type 22) και BLK (B Lymphoid Kinase) διαταράσσουν
την απόπτωση των αυτο-αντιδραστικών Β κυτταρικών
κλώνων ενώ η αύξηση της πρωτεΐνης BANK1 (B cell
scaffold protein with ankyrin repeats 1) και η µείωση
της LYN τυροσινικής κινάσης προκαλούν υπερδρα-
στηριότητα των Β κυττάρων και αυξηµένη παραγωγή
αντισωµάτων αντίστοιχα.6

Αν και σπάνιες, οι ανεπάρκειες γονιδίων του συ-
µπληρώµατος για τα συστατικά C1 (ιδιαίτερα του C1q)
, C2 και C4 οδηγούν στην κλινική εκδήλωση της νόσου
σε ποσοστό που αγγίζει το 90%. Η πρωτοπαθής,
ωστόσο, ανοσοανεπάρκεια δεν πρέπει να συγχέεται
µε τα χαµηλά επίπεδα C3 και C4 που οφείλονται σε
υπερκατανάλωση κατά την ενεργό φάση της νόσου.
Πιθανολογείται ότι ο υπεύθυνος µηχανισµός παθογέ-
νεσης είναι η διαταραγµένη κάθαρση αποπτωτικών
σωµατίων από τους ιστούς µε αποτέλεσµα την ανα-
γνώρισή τους από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα.7

Οι Επιγενετικές Τροποποιήσεις ως κοµβικό
σηµείο:

Το κρίσιµο ερώτηµα: γιατί ο Λύκος προτιµά γυ-
ναίκες; Όπως είναι γνωστό το 90% των ασθενών µε
ΣΕΛ είναι γυναίκες. Αν και το γεγονός αυτό στη βι-
βλιογραφία παρατίθεται πάντα µαζί µε τα επιδηµιολο-
γικά στοιχεία, ίσως θα µπορούσε να βρίσκεται στο
κοµµάτι της επιγενετικής ώστε να τονίζεται η σηµασία
της δεύτερης στην εκδήλωση της νόσου. Ο λόγος εί-
ναι ότι την καλύτερη, µέχρι στιγµής, απάντηση δίνει η
ενεργοποίηση κάποιων σχετιζόµενων µε το Χ χρωµό-
σωµα γονιδίων. Τα γονίδια αυτά βρίσκονται στο ανε-
νεργό δεύτερο Χ χρωµόσωµα των γυναικών, και το
πιο σηµαντικό είναι το CD40LG (CD40 Ligand gene),
το οποίο µεταξύ ασθενών µε ΣΕΛ υπερεκφράζεται
µόνο στις γυναίκες. Η διπλάσιας τάξης υπερέκφραση
του συνδιεγερτικού αυτού µορίου στα Τ λεµφοκύττα-
ρα, δηµιουργεί στις γυναίκες ένα υπερδραστήριο ανο-
σολογικό περιβάλλον που αποτελεί γόνιµο έδαφος για
κλινική εκδήλωση αυτοανοσίας.8

Στα Τ λεµφοκύτταρα, διαταραχές στη µεθυλίωση
του DNA από τις DNA µεθυλοτρανσφεράσες, δίνουν
πρόσβαση σε µεταγραφικούς παράγοντες για να
προσδεθούν στους εκκινητές γονιδίων προ-φλεγµο-
νωδών παραγόντων και στοιχείων της ανοσιακής από-
κρισης όπως τα µόρια επιφανείας LFA-1, CD70 και
CD40L, η περφορίνη, η στρωµατική µεταλλοπρωτεϊ-
νάση 9, το συνδιεγερτικό µόριο CD9 και ο α-υποδο-
χέας του εκλυόµενου από τα αιµοπετάλια αυξητικού
παράγοντα (PDGF-Ra). Αν και επιγενετικές αλλαγές
µπορούν να συµβούν σε όλα τα Τ κύτταρα, οι σηµα-
ντικότερες για τη νόσο αφορούν κυρίως τα ώριµα
CD4+ λεµφοκυττάρων και όχι τα παρθένα9

Αξιοσηµείωτο είναι ότι η επίδραση της επιγενε-
τικής στο δίκτυο των κυτταροκινών καθορίζει το προ-
φίλ της ειδικής ανοσίας, ασκώντας µεταβολές στον
αριθµό και τη λειτουργικότητα των T ρυθµιστικών κυτ-
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τάρων (Tregs). Στον ορό ασθενών µε ΣΕΛ συχνά βρί-
σκονται αυξηµένες οι IL-4, IL-6, IL-10, IL-13 και IL-17A,
εξαιτίας υποµεθυλίωσης των αντίστοιχων γονιδίων. Οι
κυτταροκίνες αυτές οδηγούν την ανοσιακή απάντηση
από Th1 προς Th2 και διεγέρουν τη διαφοροποίηση
των Β κυττάρων προς παραγωγή αυτοαντισωµάτων.
Σε αυτό συµβάλουν και οι αυξηµένες συγκεντρώσεις
CD11a, CD40, CD70, περφορίνης και άλλων συνδιε-
γερτικών µορίων, ενώ ταυτόχρονα η µειωµένες συγκε-
ντρώσεις IL-2 δεν επαρκούν για τη διατήρηση των Τ
ρυθµιστικών σε επαρκείς ρυθµούς ώστε να περιορί-
σουν τη φλεγµονή.10

Κεντρικό ρόλο στην παθητική υποµεθυλίωση κα-
τέχει η αναστολή της ERK (Extracellular signal-Regu-
lated Kinase) σηµατοδότησης, η οποία παρατηρείται
µετά από χορήγηση υδραλαζίνης. Η αναστολή αυτή
µπορεί να γίνει και έµµεσα από την αναστολή της πρω-
τεϊνικής κινάσης C (PKC, Protein Kinase C), ενός προ-
αγωγού της ERK, µε επακόλουθη υποµεθυλίωση του
γονιδίου που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη επιφανείας
CD70, η οποία επάγει τη διέγερση και διαφοροποίηση
των Τ λεµφοκυττάρων11. Η CD70 αυξάνεται και από
ενεργητική υποµεθυλίωση µέσω των ενζύµων
GADD45a (growth arrest and DNA damage-induced
45α), ενώ σηµαντικοί µεσολαβητές ενεργητικής υπο-
µεθυλίωσης είναι και τα ένζυµα TET (Ten-Eleven
Translocation), που επιδρούν στα γονίδια των CD4+
µέσω 5-υδροξυµεθυλίωσης σε γειτονικές περιοχές των
CpG νησιδίων.12

Από τους υπόλοιπους επιγενετικούς µηχανι-
σµούς, βαρύτητα δίνεται στη συµπεριφορά των miR-
NAs (microRNAs), µόρια µη κωδικού RNA πολύ µι-
κρού µοριακού βάρους, τα οποία αποσιωπούν γονίδια
διασπώντας το mRNA ή αναστέλλοντας τη µετάφρα-
ση. Ειδικότερα:
Μείωση των miR-150 και miR-146a, τα οποία είναι

υπεύθυνα για αποσιώπηση γονιδίων της σηµατοδοτι-
κής οδού των TLRs, προκαλεί υπερέκφραση προ-φλεγ-
µονωδών κυτταροκινών συµπεριλαµβανοµένης της
Ιντερφερόνης-α, µέσω αύξησης της δράσης του NF-
κB. Παροµοίως, όταν τα επίπεδα των miR-181b, miR-
23b, miR-30a και miR-125a είναι κατώτερα του φυσιο-
λογικού, απορυθµίζεται ο έλεγχος της διαφοροποίη-
σης των πλασµατοκυττάρων και της παραγωγής αντι-
σωµάτων.
Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, τα miR-21, miR-148

και miR-126 έχουν βρεθεί αυξηµένα σε ασθενείς µε
ΣΕΛ. Η σηµασία αυτής της εξαίρεσης έγκειται στο γε-
γονός ότι τα συγκεκριµένα µόρια στρέφονται κατά της

DNA µεθυλοτρανσφεράσης, επιβαρύνοντας έτσι επι-
πλέον την υποµεθυλίωση του γονιδιώµατος. Είναι φα-
νερό, λοιπόν, πως τα miRNAs δρουν καθοριστικά στην
διατάραξη της ανοσιακής ανοχής τόσο άµεσα όσο
και έµµεσα µέσω της υποµεθυλίωσης13. 

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες και ΣΕΛ:

Η «Υπόθεση της Υγιεινής»: H αύξηση της συ-
χνότητας του ΣΕΛ στις αναπτυγµένες χώρες, θέτει το
ερώτηµα του κατά πόσο σχετίζεται η «Υπόθεση της
Υγιεινής». Η αλληλεπίδραση µε διάφορα µικρόβια, πα-
θογόνα ή µη, έχει συσχετιστεί µε την εµφάνιση του
ΣΕΛ, µε τις λοιµώξεις από Epstein–Barr ή κυτταροµε-
γαλοϊό να έχουν ενοχοποιηθεί από πολλαπλές µελέ-
τες14. Διάφορα Gram θετικά και αρνητικά βακτήρια συ-
ντελούν στην έναρξη του ΣΕΛ, διεγείροντας TLRs, κυ-
ρίως του TLR2 και TLR4. H εξάρτηση της λειτουργίας
των TLR4 µε τα οιστρογόνα και τον οιστρογονικό υπο-
δοχέα α (Estrogen Receptor a, ERa), σε συνδυασµό
µε το ότι οι γυναίκες µε ΣΕΛ έχουν αυξηµένη ενερ-
γότητα των TLR4, µπορεί να εξηγήσει µέρος της προ-
τίµησης του ΣΕΛ στο γυναικείο φύλο15.

Αντίθετα, ορισµένοι βακτηριακοί µεταβολίτες, και
ειδικά των στελεχών Clostridia, προάγουν τη διαφο-
ροποίηση των ρυθµιστικών Τ κυττάρων (Tregs) ενι-
σχύοντας τη δραστικότητά τους, ενώ τα αντιβιοτικά
µεταβάλλοντας την εντερική χλωρίδα διαταράσσουν
αυτές τις επιδράσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
µειωµένη συχνότητα συνύπαρξης ΣΕΛ και ιογενούς
ηπατίτιδας Β σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό16. Δεν
είναι σαφές αν η αιτία αυτής της διαφοράς είναι κά-
ποια ενίσχυση των µηχανισµών διατήρησης της ανοχής
λόγω τροποποίησης του µικροβιώµατος ή αν συµβαίνει
το αντίθετο, δηλαδή το ανοσολογικό προφίλ των ασθε-
νών µε ΣΕΛ να προστατεύει από λοίµωξη µε HBV. Αξί-
ζει ωστόσο να σηµειωθεί πως υπάρχουν περιπτώσεις
ασθενών όπου η κλινικοεργαστηριακή τους εικόνα βελ-
τιώθηκε ύστερα από λοίµωξη ευκαιριακών παθογόνων
λόγω της φαρµακευτικής ανοσοκαταστολής17.
Από τα συστατικά της διατροφής, στον ΣΕΛ ωφέ-

λιµη είναι η βιταµίνη D πιθανώς λόγω αναστολής του
σχηµατισµού των NETs (Neutrophil Extracellular
Traps) και τα Ωµέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα,
µέσω µείωσης προ-φλεγµονοδών κυτταροκινών (IL-1β,
IL-6, TNF-α, TGF-β) και αύξησης της έκφρασης αντιο-
ξειδωτικών ενζύµων15.
Υπεριώδης Ακτινοβολία και ΣΕΛ: Η UVA και

UVB µπορούν να προκαλέσουν δοσοεξαρτώµενη
έναρξη και έξαρση του ΣΕΛ.Συνοπτικά, η µεσαίου και
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υψηλού βαθµού έκθεση στην UVB προκαλεί προ-
φλεγµονώδη απόπτωση και νέκρωση, µε ταυτόχρονη
απελευθέρωση κυτταρικών υπολειµµάτων18.

Διαταραχές κάθαρσης και κυτταρικός θά-
νατος:

Η απελευθέρωση ενδοκυττάριων θραυσµάτων
στο εξωκυττάριο διαµέρισµα είναι ένας από τους ση-
µαντικότερους µηχανισµούς ευαισθητοποίησης σε αυ-
τοαντιγόνα, ο οποίος σε συνδυασµό µε διαταραχές
του καθαρισµού τους από τους ιστούς συµβάλλει σε
µεγάλο βαθµό στην κατάρρευση της ανοσιακής ανο-
χής.Αυτή η θεωρία κερδίζει όλο και περισσότερο έδα-
φος στην ερµηνεία της ανοσοπαθογένεσης του ΣΕΛ
και είναι πλέον αντικείµενο έντονης µελέτης.
Απόπτωση-Νέκρωση-Νεκρόπτωση: Αυξηµένη

συχνότητα κυτταρικού θανάτου µέσω απόπτωσης, νέ-
κρωσης, καθώς και του ενδιάµεσου τύπου που είναι η
εξαρτώµενη από την RIPK1 κινάση (Receptor Inter-
acting Protein Kinase 1) νεκρόπτωση, προκαλούν συσ-
σώρευση κυτταρικών θραυσµάτων στους ιστούς. Αν
συνυπάρχει και διαταραχή της φαγολυτικής λειτουρ-
γίας των µακροφάγων, όπως έχει παρατηρηθεί σε
ασθενείς µε λύκο19, εµφανίζονται στην περιφέρεια
DAMPs (Damage Associated Molecular Patterns) και
αλαρµίνες µε έντονες αντιγονικές ιδιότητες.

NETωση: Η NETωση (Neutrophil Extracellular
Traps, Εξωκυττάρια Ουδετεροφιλικά Δίκτυα) είναι ένα
είδος κυτταρικού θανάτου των ουδετερόφιλων που
συντελείται από την απελευθέρωση πυρηνικού υλικού
(χρωµατίνη) µαζί µε κυτταροπλασµατικά οξειδωτικά
ένζυµα, µε στόχο τον εγκλωβισµό και την καταστροφή
βακτηρίων. Το γενετικό υλικό που εκτίθεται στο εξω-
κυττάριο περιβάλλον έχει µεγάλη σηµασία στην πα-
θογένεση του ΣΕΛ καθώς µέσω των NETs αντιγονο-
ποιείται το DNA διπλής έλικας και διεγείρεται η έκ-
κριση ιντερφερόνης από τα δενδριτικά κύτταρα20. Οι
αυξηµένες συγκεντρώσεις τους στον ορό ασθενών µε
ενεργό ΣΕΛ, τους καθιστά µελλοντικούς βιοδείκτες
ενεργότητας της νόσου21. Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν έχουν
και τα Χαµηλής-πυκνότητας (ουδετερόφιλα) κοκκιοκύ-
ταρα (Low-Density Granulocytes, LDG) τα οποία
ανευρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα στους ασθενείς
και είναι ικανά για αυξηµένη συχνότητα δηµιουργίας
εξωκυττάριων παγίδων και έκκρισης ιντερφερόνης22.
Πυρόπτωση:Πρόκειται για µια µορφή προγραµ-

µατισµένου κυτταρικού θανάτου εξαρτώµενη από την
κασπάση-1 (caspase-1 depended) που έχει µελετηθεί
κυρίως στα µακροφάγα κατά τη διάρκεια ενδοκυττά-

ριας λοίµωξης. Με το µηχανισµό αυτό, το DNA κατα-
κερµατίζεται, δηµιουργούνται πόροι στην κυτταρική
µεµβράνη, το κύτταρο διογκώνεται και τα λυσοσώµατα
εξωκυτταρώνονται23. Η πυρόπτωση έχει την ιδιαιτε-
ρότητα να προσελκύει ουδετερόφιλα, πράγµα που
ίσως να εξηγεί την in vitro εµφάνιση των χαρακτηρι-
στικών «κυττάρων του Ερυθηµατώδη Λύκου» (Lupus
Erythematosus cells), δηλαδή ουδετερόφιλων που
έχουν φαγοκυτταρώσει έναν ανέπαφο πυρήνα άλλου
κυττάρου.
Πρωτεΐνη HMGB1: ο κρυφός σαµποτέρ: Εκτός

από προ-φλεγµονώδεις κυτταροκίνες (IL-1β, IL-18 κ.α.)
τα πυροπτωτικά κύτταρα απελευθερώνουν µεγάλες
ποσότητες της κοινής στον κυτταρικό θάνατο πρω-
τεΐνης HMGB1 (high mobility group box 1), µιας µη-ιστο-
νικής πρωτεΐνης που βρίσκεται στον πυρήνα και συν-
δέεται µε το DNA, η οποία εξωκυτταρικά δρα ως
αλαρµίνη και όπως και το ATP αποτελεί έναν σηµαντι-
κό DAMP. Ενώ στην απόπτωση η HMGB1 εκκρίνεται
στην ανενεργή της µορφή, εντούτοις στη Νεκρόπτω-
ση, τη NETωση και την Πυρόπτωση, απελευθερώνεται
στην ενεργή µορφή, κατά την οποία µπορεί να συνδε-
θεί µε λιποπολυσακχαρίτες του περιβάλλοντος (οι
οποίοι µπορεί να ανευρίσκονται λόγω συνυπάρχουσας
λοίµωξης από Gram αρνητικά βακτήρια) σχηµατίζο-
ντας συµπλέγµατα µαζί µε DNA ή ιστόνες. Η αναγνώ-
ριση του αλαρµινικής φύσης συµπλέγµατος από TLRs
συµβάλλει κι αυτή στην απώλεια ανοχής στο DNA δι-
πλής έλικας24. Αυτό υποστηρίζεται κι από τις αυξηµέ-
νες συγκεντρώσεις HMGB1 στον ορό και σε νεφρικές
βιοψίες ασθενών µε ΣΕΛ25.

Τ λεµφοκύτταρα:Ενορχηστρωτές της αυτο-
ανοσίας: 

Καθώς οι Τ κυτταρικοί πληθυσµοί συµπεριλαµ-
βάνουν τόσο ανοσοεπαγωγικά όσο και ρυθµιστικά
κύτταρα, είναι σαφές ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της
ανοσοπαθογένεσης του ΣΕΛ.Φυσιολογικά, η αναγνώ-
ριση αντιγόνων από τους Τ κυτταρικούς υποδοχείς
(T Cell Receptors, TCRs), πυροδοτεί ένα σηµατοδοτι-
κό καταρράκτη µέσω της σύνδεσης του µορίου CD3z
και της σχετιζόµενης µε τη ζ αλυσίδα πρωτεΐνη 70
(zeta-chain-associated protein 70,ZAP-70). Αντίθετα,
σε κύτταρα ασθενών µε λύκο το CD3z και η ZAP-70
έχουν αντικατασταθεί από την αλυσίδα FcRγ και την
Σπληνική Τυροσινική Κινάση (Spleen Tyrosine Kinase,
Syk), αντίστοιχα, η διάδραση των οποίων έχει ισχυρό-
τερες ικανότητες σηµατοδότησης26. Η υπερδραστη-
ριότητα των Τ κυττάρων ενισχύεται και από το φαινό-
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µενο της συσσώρευσης λιπιδικών σχεδιών (lipid raft
aggregation)27. Επειδή αυτές οι πλούσιες σε χοληστε-
ρόλη περιοχές συγκρατούν τους TCRs πάνω στην κυτ-
ταρική µεµβράνη, αύξηση του αριθµού τους οδηγεί σε
συγκέντρωση πολλών TCRs σε µία περιοχή, δηµιουρ-
γώντας έτσι σηµατοδοτικές πλατφόρµες οι οποίες δι-
ευκολύνουν τη µετάδοση ενδοκυττάριων σηµάτων.
Όπως αναφέρθηκε και στο κοµµάτι της επιγενε-

τικής, τα επίπεδα της IL-2 είναι µειωµένα σε ασθενείς
µε λύκο. Αυτό εν µέρει συµβαίνει από τις µη φυσιολο-
γικές συγκεντρώσεις µεταγραφικών παραγόντων όπως
είναι ο CREB (cyclic adenosine monophosphate
(cAMP)-responsive element-binding protein), ο CRE-
Ma (cAMP-responsive element modulator alpha) και
ο NFAT (nuclear factor of activated T cells). Ο τελευ-
ταίος, εκτός από τη συµβολή του στη µειωµένη έκ-
φραση της IL-2, είναι ικανός να ενισχύει την έκφραση
του CD40L (CD154), οδηγώντας σε εντονότερες
φλεγµονώδεις κυτταρικές απαντήσεις28. Μια άλλη
οδός ενεργοποίησης των Τ κυττάρων είναι µέσω της
σηµατοδοτικής οδού εζρίνης-ραδιξίνης-µοεσίνης
(ERM) ή αλλιώς της οδού της rho-σχετιζόµενης πρω-
τεϊνικής κινάσης (rho-associated protein kinase-
ROCK-pathway). Με αυτήν την οδό στον ΣΕΛ αυξά-
νονται τόσο τα µόρια επιφανείας CD44, υποβοηθώ-
ντας την µετανάστευση των Τ κυττάρων στα όργανα,
όσο και η παραγωγή της IL-1729. Μάλιστα, όσον αφορά
την IL-17 και την διαφοροποίηση των Th17 κυττάρων,
πρόσφατη έρευνα έδειξε µια σύνδεση µεταξύ της αύ-
ξησης των επιπέδων της ορµόνης λεπτίνης και του
µεταγραφικού παράγοντα RORgt (retinoid-related or-
phan receptor gt), που έχει κεντρικό ρόλο στη έκφρα-
ση της IL-17, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στη σχέση
ορµονών-αυτοανοσίας30. Η IL-17 εκκρίνεται και από τα
«διπλά αρνητικά» Τ κύτταρα (CD4-, CD8-), των οποίων
τα επίπεδα για άγνωστους ακόµα λόγους είναι αυξη-
µένα στο αίµα των ασθενών31.
Στόχος εντατικής έρευνας είναι και τα βοηθητικά

Τ θυλακικά κύτταρα (T follicular helpers, Τfh), τα οποία
είναι φυσιολογικά T βοηθητικά που µεταναστεύουν στα
βλαστικά κέντρα των δευτερογενών λεµφικών οργά-
νων και µόλις έρθουν σε επαφή µε τα βλαστικά Β κύτ-
ταρα εκφράζουν CXCR5. Ο ρόλος τους είναι να διε-
γείρουν τα Β κύτταρα, βοηθώντας ταυτόχρονα στη
διαφοροποίησή τους. Καθώς έχουν βρεθεί αυξηµένα
σε ασθενείς µε λύκο, έχει προταθεί ότι συνδράµουν
στην ενισχυµένη παραγωγή αυτοαντισωµάτων32.
Τ ρυθµιστικά κύτταρα: Οι φύλακες της ανοσια-

κής ανοχής: Οι διάφορες δηµοσιευµένες µελέτες που

ασχολήθηκαν µε τον αριθµό και την λειτουργικότητα
των ρυθµιστικών Τ κυττάρων στον ΣΕΛ, εµφανίζουν
διφορούµενα αποτελέσµατα, κυρίως λόγω της έλλει-
ψης αποκλειστικής διάκρισης των κυττάρων αυτών από
άλλα Τ που τα «µιµούνται» εκφράζοντας κοινούς δεί-
κτες. Σήµερα ο πιο ειδικός δείκτης για την διάκριση
των κυττάρων αυτών θεωρείται πως είναι η «ειδική για
τα Τ ρυθµιστικά κύτταρα υποµεθυλιωµένη περιοχή»
(Treg-Specific Demethylated Region, TSDR) στο
DNA33. Αποτελεί, πάντως, κοινό εύρηµα η αύξηση του
αριθµού τους ύστερα από ανοσοτροποποιητική θε-
ραπεία, εύρηµα που επιβεβαιώθηκε και από πρόσφατη
µελέτη στο εργαστήριό µας34. Κοινώς αποδεκτή είναι
και η αύξηση του ρυθµού διαφοροποίησης τόσο των
θυµικής προέλευσης Τ ρυθµιστικών (thymus-derived,
tTregs) όσο και των επαγώµενων (induced, iTregs) κατά
την έναρξη των εξάρσεων, η οποία ,όµως, δεν επαρκεί
για να ελεγχθούν οι κλώνοι των αυτοάνοσων Τ κυτ-
τάρων35. Ένας άλλος υποπληθυσµός Τ ρυθµιστικών
που παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, είναι τα θυλακικά
Τ ρυθµιστικά κύτταρα (FoxP3+Bcl-6+CXCR5+ κύτταρα),
ο ρόλος των οποίων στην δηµιουργία αυτοαντισωµά-
των στα βλαστικά κέντρα χρειάζεται να µελετηθεί πε-
ρισσότερο36.
Το δίκτυο των κυτταροκινών στους ασθενείς µε

ΣΕΛ δηµιουργεί ένα αφιλόξενο περιβάλλον για τα Τ
ρυθµιστικά κύτταρα. Όχι µόνο είναι µειωµένες οι συ-
γκεντρώσεις της IL-2, αλλά τα υψηλότερα του φυσιο-
λογικού επίπεδα της IL-6, Ιντερφερόνης-α, και της IL-
21, ενισχύουν την αντίσταση των αυτοαντιδραστικών
Τ κυττάρων στον έλεγχο των ρυθµιστικών Τ, ενώ πα-
ράλληλα ελαττώνουν τον ολικό αριθµό των δεύτε-
ρων35. Επιπρόσθετα, η ταυτόχρονη υπερέκφραση TGF-
β και IL-6, ευνοεί την διαφοροποίηση των Th17 κυττά-
ρων, τα οποία όπως είναι γνωστό παρατείνουν τη φλεγ-
µονή στον ΣΕΛ37. Παραµένει ακόµα αδιευκρίνιστο αν
η IL-10, η οποία σε κάποιους ασθενείς είναι αυξηµένη,
είναι ευοδωτική µέσω ελέγχου των επιπέδων των Th17
ή επιβαρυντική λόγω της ενίσχυσης της Th2 οδούς
και της επακόλουθης αύξησης στην παραγωγή αυτο-
αντισωµάτων28,38.

Β λεµφοκύτταρα:

Τα Β λεµφοκύτταρα στον ΣΕΛ χαρακτηρίζονται
από απώλεια την ανοσιακής ανοχής, τόσο της κεντρι-
κής µέσω µειωµένης έκφρασης του αποπτωτικού πα-
ράγοντα RAG-2 όσο και περιφερικά στα λεµφοζίδια
λόγω αύξησης της χηµειοκίνης CXCR4 και ανεπάρ-
κεια κινασών και παραγόντων όπως είναι οι MyD88,
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IRAK4, UNC-93B. Σε αυτό συµβάλει και η υπερέκφρα-
ση των ευοδοτικών παραγόντων BAFF και APRIL που
προάγουν την διαφοροποίηση , ωρίµανση και επιβίωση
των Β κυττάρων. Ακόµα, το CD45, το οποίο προάγει
την έκφραση του BCR και τον πολλαπλασιασµό των
Β κυττάρων, βρέθηκε αυξηµένο, ενώ τα CD5 και CD22
που αποτρέπουν την υπερβολική ενεργοποίηση των
Β-λεµφοκυττάρων είναι µειωµένα39,40.

Συµπερασµατικά, η αναζήτηση µιας ολοκληρωµέ-
νης εξήγησης για την παθογένεση του Συστηµατικού
Ερυθηµατώδη Λύκου είναι κάτι που θα απασχολεί για
αρκετά χρόνια το χώρο της Ανοσολογίας. Οι µελέτες
τύπου GWAS έφτιαξαν έναν γονιδιακό χάρτη, χρήσιµο
για να τον προσανατολισµό της έρευνας, ενώ η επιγε-
νετική αποτελεί το φως µε το οποίο µπορεί αυτός ο
χάρτης να µελετηθεί καλύτερα. Η αναγνώριση της συµ-
βολής των περιβαλλοντικών παραγόντων βοηθά στην
κατανόηση της αλληλεπίδρασης του ανοσιακού µας συ-
στήµατος µε τα εξωγενή ερεθίσµατα, ενώ οι γνώσεις
µας για τον κυτταρικό θάνατο είναι το καλύτερο µέσο
για τον σχεδιασµό τρόπων αποφυγής του. Ο λύκος πα-
ραµένει ένα ελκυστικό επίκεντρο έρευνας που µπορεί
και πρέπει να προσελκύει τόσο έµπειρους στο χώρο
ερευνητές όσο και νέους επιστήµονες.
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Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ερευνήθηκε το MEDLINE για βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις σχετικά µε τις εκφάνσεις της αγγειακής εµπλοκής στον ΣΕΛ. Συγκε-
κριµένα, µελετήθηκαν διάφορες απόψεις αναφορικά µε τους παθογενετικούς µηχανισµούς, τις κλινικές εκδηλώσεις, τη διάγνωση
και τη θεραπεία της αγγειίτιδας, της αθηρoσκλήρωσης και του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόµου και την ενδεχόµενη συσχέτιση µε-
ταξύ τους στα πλαίσια του ΣΕΛ.

Ο Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος (ΣΕΛ) αποτελεί ένα πρότυπο αυτοάνοσου νοσήµατος µε πολυσυστηµατική προσβολή. Kύ-
ρια επίπτωση στη νοσηρότητα και τη θνητότητα, διαδραµατίζει η αγγειακή εµπλοκή περιλαµβάνοντας την αγγειίτιδα, την αθηρο-
σκλήρωση και το αντιφωσφολιπιδικό σύνδροµο. Η δευτεροπαθής φλεγµονώδης εµπλοκή του ενδοθηλίου κατά την αγγειίτιδα αφο-
ρά κυρίως µικρού και µεσαίου µεγέθους αγγεία (κατά Chapperhill). Η αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου III που αναπτύσσεται,
αποτελεί τον επικρατέστερο παθοφυσιολογικό µηχανισµό. Καταλήγει σε κλινικές εκδηλώσεις από πολλά συστήµατα, διαµορφώνο-
ντας τους διάφορους κλινικούς φαινότυπους αγγειίτιδας. Όπως η αγγειίτιδα, έτσι και η αθηροσκλήρωση είναι µία φλεγµονώδης
νόσος που όµως προσβάλλει τµήµατα των αγγείων, ιδίως στην έκφυσή τους, µε συνήθη προσβολή στα στεφανιαία και στις καρω-
τίδες. Η επιταχυνόµενη αθηρογένεση και αθηροσκλήρωση εµφανίζεται σε ποσοστό 30-40% των ασθενών µε ΣΕΛ και αποτελεί
την κυρίαρχη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας από καρδιαγγειακά συµβάµατα στους ασθενείς αυτούς. Καθώς οι παραδοσιακοί
παράγοντες κινδύνου αδυνατούν να ερµηνεύσουν πλήρως την εµφάνιση επιταχυνόµενης αθηροσκλήρωσης στο ΣΕΛ, υπάρχει η
πεποίθηση ότι ο ίδιος ο ΣΕΛ εµπλέκεται ενεργά στην δηµιουργία της. Φαίνεται πως η επιταχυνόµενη αθηροσκλήρωση που συνα-
ντάται στους ασθενείς µε ΣΕΛ οφείλεται στην απορρύθµιση της ανοσιακής απόκρισης, τη φλεγµονή και δυσλειτουργία του ενδο-
θήλιου, στην παραγωγή αυτοαντισωµάτων και µέσω αυτών ADCC και CDCC, στο δυσλιπιδαιµικό του πρότυπο καθώς και στην αύ-
ξηση φλεγµονωδών κυτταροκινών, όπως η IFNα. Ερωτήµατα εγείρονται σχετικά µε το ρόλο που διαδραµατίζει το ΑΦΣ στην αθη-
ροσκλήρωση καθώς, ενώ θεωρούνταν παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη αθηρωµατικής νόσου, υπάρχουν αντικρουόµενες
απόψεις για το αν τελικά προστατεύει ή να θίγει το αγγειακό ενδοθήλιο κατά περίσταση.
Φαίνεται πως το ΑΦΣ και ο ΣΕΛ συσχετίζονται µε έναν ιδιαίτερο τρόπο καθώς µοιράζονται πολλές κλινικές εκδηλώσεις και πα-
θοφυσιολογικούς µηχανισµούς. Αντιφωσφολιπιδικά αντισώµατα (ΑΦΑ) σε ασθενείς µε ΣΕΛ ανευρίσκονται σε ποσοστά που κυ-
µαίνονται από 20-50%. Από την άλλη πλευρά, βιολογικοί δείκτες παθογνωµονικοί του ΣΕΛ, όπως ο υψηλός ή µεσαίος τίτλος αντι-
πυρηνικών αντισωµάτων (ΑΝΑ) και αντισωµάτων έναντι της διπλής έλικας του DNA (anti-dsDNA), ανευρίσκονται πολύ συχνά σε
ασθενείς µε ΑΦΣ. Ακόµη και η ενεργοποίηση του συµπληρώµατος φαίνεται να εµπλέκεται ενεργά στην επαγωγή της θρόµβωσης
ή των απώλειων κυήµατος στο ΑΦΣ. Κρίνεται, εποµένως, σκόπιµο να διερευνηθεί κατά πόσο αυξάνεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος
σε ασθενείς µε ΣΕΛ και υψηλούς τίτλους ΑΦΑ.

Key words: συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος, αγγειίτιδα, αθηροσκλήρωση, αντιφωσφολιπιδικό σύνδροµο.
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Η αγγειίτιδα στο Συστηµατικό Ερυθηµατώδη
Λύκο αποτελεί µια σηµαντική αγγειακή εµπλοκή του
νοσήµατος. Θεωρείται ως αιτία θνητότητας σε εγκα-
τεστηµένη νόσο. Επιδηµιολογικά η πιθανότητα εµφά-
νισης διαφοροποιείται σε σχέση µε την εντόπιση της.
Ωστόσο εκτιµάται πως ένας ασθενής µε λύκο θα εµ-
φανίσει αγγειίτιδα σε ποσοστό 11-36%. Κατά την έξαρ-
ση της φλεγµονής βλάπτεται το αγγειακό ενδοθήλιο.
Η προσβολή είναι πολυσυστηµατική και αφορά κυρίως
µικρά και µεσαία αγγεία (κατά Chapperhill)1-4.
Η αγγειίτιδα είναι δευτεροπαθής. Η αντίδραση υπε-

ρευαισθησίας τύπου ΙΙΙ αποτελεί τον επικρατέστερο πα-
θογενετικό µηχανισµό. H περίσσεια αντιγονικών στοι-
χείων οδηγεί στην έκφραση µορίων προσκόλλησης [δια-
κυτταρικού µορίου προσκόλλησης (Ι-CAM1), µορίου
προσκόλλησης των αγγειακών κυττάρων (V-CAM1)],
προσελκύοντας πολυµορφοπύρηνα κύτταρα µέσα στο
ενδοθήλιο. Παράλληλα παράγονται αντισώµατα (κυρίως
ΙgG και IgM), καταλήγοντας σε δηµιουργία ανοσοσυ-
µπλεγµάτων. Τα ανοσοσυµπλέγµατα εναποτίθενται στο
αγγειακό ενδοθήλιο και ακολουθεί η ενεργοποίηση του
συµπληρώµατος. Απελευθερώνονται παράγοντες (C5α)
που προωθούν την χηµειοταξία των πολυµορφοπύρη-
νων. Τα ένζυµά τους µαζί µε ρίζες οξυγόνου θα οδηγή-
σουν τελικώς στην αγγειακή βλάβη. Επιπλέον πολύ ση-
µαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου φαίνεται να
έχουν τα αντιενδοθηλιακά αντισώµατα (Antiendothelial
cell antibodies, AECA). Εντοπίζονται στο 80% των ασθε-
νών µε Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο και αγγειίτιδα.
Συµµετέχουν στην έκφραση των µορίων προσκόλλησης
στο ενδοθήλιο, ευνοώντας την συγκέντρωση λευκοκυτ-
τάρων στην περιοχή και κατ’ επέκταση την αγγειακή
προσβολή. Οι παραπάνω µηχανισµοί έχουν µεγάλη επί-
δραση στην τελική βλάβη των αγγείων. Οι φλεγµονώδεις
βλάβες οδηγούν σε στένωση του αυλού και απόφραξη
του αγγείου. Κατά συνέπεια µειώνεται η παροχή του αί-
µατος, αφήνοντας τον ασθενή εκτεθειµένο σε ενδεχό-
µενη ισχαιµία των ιστών5,6.
Σε γενικό πλαίσιο η κλινική οντότητα των αγγειί-

τιδων στο λύκο χαρακτηρίζεται από πυρετό, έντονη

κόπωση, απώλεια βάρους και αναιµία. Ωστόσο ο ακρι-
βής φαινότυπος και οι κλινικές εκδηλώσεις τους, θα
καθοριστούν άµεσα από την εντόπιση και το µέγεθος
των αγγείων που προσβάλλονται. Πιο συγκεκριµένα η
δερµατική αγγειίτιδα αποτελεί τη συχνότερη εκδήλωση
µε ποσοστό 19-26% των ασθενών. Εµφανίζονται πετέ-
χειες, ψηλαφητή πορφύρα, ποµφοί και σπάνια γάγγραι-
να. Επιπλέον είναι αξιοσηµείωτη η παρουσία του φαι-
νοµένου Raynaud. Συνήθως έχει καλή πρόγνωση και
η διάγνωση επιτυγχάνεται µε τη κλινική εξέταση και
τη βιοψία..Οι αγγειίτιδες του κεντρικού νευρικού συ-
στήµατος είναι σπανιότερες (7-12%) και κυρίως επη-
ρεάζουν αγγεία µε διάµετρο κάτω των 2mm. Χαρα-
κτηρίζονται από κεφαλαλγίες, αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια, αιµορραγίες και διάφορες νευροψυχιατρι-
κές διαταραχές. Οι σηµαντικότερες εξ’ αυτών είναι οι
διαταραχές της διάθεσης, της όρασης, της µνήµης, οι
ψυχώσεις, οι γνωστικές δυσλειτουργίες, οι επιληπτικές
κρίσεις και η ηµιπάρεση των άκρων. Η διάγνωση τίθε-
ται µέσω της αγγειογραφίας και της µαγνητικής τοµο-
γραφίας, ωστόσο η πρόγνωση είναι κακή. Οι αγγειίτι-
δες του αναπνευστικού συστήµατος αφορούν κυρίως
το κατώτερο τµήµα του. Εµφανίζονται σε ποσοστό
κάτω του 5%. Η κλινική εικόνα των ασθενών συµπερι-
λαµβάνει δύσπνοια, βήχα και αιµόπτυση. Σε αρκετές
περιπτώσεις αναπτύσσεται διάχυτη κυψελιδική αιµορ-
ραγία, η οποία ενδέχεται να είναι ήπια ή σοβαρή µε
έντονο φλεγµονώδες στοιχείο στα τριχοειδή. Στη δια-
γνωστική διαδικασία συνεισφέρουν η ακτινογραφία
θώρακος, η αξονική τοµογραφία και η βρογχοσκόπη-
ση. Ευρήµατα αγγειίτιδας έχουν εντοπιστεί και στο γα-
στρεντερικό σωλήνα αλλά είναι εξαιρετικά σπάνια (1-
3%). Εκδηλώνονται µε ναυτία, έµετο, διάρροια, έντονο
κοιλιακό άλγος, αιµορραγία και ισχαιµικά επεισόδια.
Διαγνωστικά η αξονική τοµογραφία υπερτερεί και επι-
κρατεί. Το ουροποιητικό προσβάλλεται σε ποσοστό
κάτω του 5% των ατόµων µε νεφρική εµπλοκή στον
Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο. Παρατηρείται µικρο-
σκοπική αιµατουρία, ισχαιµικές αλλοιώσεις των νεφρών
και απότοµη αύξηση της κρεατινίνης ορού. Η τελική

Η αγγειίτιδα στο έδαφος του Συστηµατικού
Ερυθηµατώδη Λύκου
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διάγνωση θα καθοριστεί από τις ιστολογικές εξετάσεις.

Επιπλέον µεγάλη κλινική σηµασία έχει η στεφανιαία

αγγειίτιδα. Έχουν αναφερθεί µεµονωµένα κλινικά πε-

ριστατικά κατά τα οποία οι ασθενείς εµφάνισαν καρ-

διακά εµφράγµατα, ανευρύσµατα και στενώσεις. Η αγ-

γειογραφία είναι απαραίτητη για τον εντοπισµό της

νόσου. Αξίζει να σηµειωθεί, πως κάθε φαινότυπος αγ-

γειίτιδας στο λύκο ενδέχεται να εξελιχθεί σε νέκρωση.

Γι’ αυτό η θεραπευτική αγωγή οφείλει να είναι άµεση

και στοχευµένη3,5,7,8.

Η αντιµετώπιση βασίζεται στο συνδυασµό κορ-

τικοστεροειδών και ανοσοκατασταλτικών ουσιών µε

χορήγηση που διαρκεί 6 έτη. Έτσι επιτυγχάνεται η δια-

χείριση και η ύφεση της φλεγµονής στο αγγειακό εν-

δοθήλιο. Σε βαρείες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται

κυρίως πρεδνιζολόνη ή µεθυλπρενδιζολόνη (1-2

mg/kg/ανά ηµέρα) µαζί µε κυκλοφωσφαµίδη (2-4

mg/kg/ανά ηµέρα). Από τη συγχορήγηση ενδέχεται να

προκληθεί υπεργλυκαιµία, ήπια τριχόπτωση και µυελο-

καταστολή. Τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται

εναλλακτικά νέες βιολογικές θεραπείες αναστέλλοντας

την ανάπτυξη αγγειίτιδας όπως η ριτουξιµάµπη και η

µπελιµουµάµπη3,5,9.
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Μία άλλη έκφανση της αγγειακής εµπλοκής, η επιταχυ-
νόµενη αθηροσκλήρωση, προσβάλλει κυρίως τις εκφύ-
σεις των αγγείων, και αποτελεί την κυρίαρχη αιτία νοση-
ρότητας και θνητότητας από καρδιαγγειακά συµβάµατα
στους ασθενείς µε συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο
(ΣΕΛ). Οι πρώτες µελέτες συσχέτισης της αθηροσκλή-
ρωσης µε τον ΣΕΛ έγιναν από τους Urowitz et al οι
οποίοι µιλώντας για το δίκορφο µοντέλο θνητότητας
στoν ΣΕΛ (bimodal peak of mortality) απέδωσαν την
καθυστερηµένη θνητότητα κυρίως σε καρδιαγγειακές
επιπλοκές1. Αθηρογένεση και επιταχυνόµενη αθηρο-
σκλήρωση εµφανίζει το 30-40% των ασθενών µε ΣΕΛ2,
µε τους ασθενείς αυτούς να έχουν 6 φορές µεγαλύτερο
κίνδυνο εµφάνισης αθηρωµατικών πλακών σε σχέση µε
τον γενικό πληθυσµό3. Η νόσος προσβάλλει κυρίως
προεµµηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 34-44 ετών, οι
οποίες διατρέχουν κατά 50% υψηλότερο κίνδυνο εµ-
φάνισης οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου σε σχέση
µε υγιείς γυναίκες, της ίδιας ηλικίας4.
Προσπαθώντας να προσδιορίσουµε τους παρα-

δοσιακούς παράγοντες κινδύνου της αθηροσκλήρω-
σης (παχυσαρκία, υπερλιπιδαιµία, αρτηριακή υπέρταση,
σακχαρώδης διαβήτης, µεταβολικό σύνδροµο), φαίνε-
ται πως ενώ είναι παρόντες, αδυνατούν να εξηγήσουν
πλήρως την εµφάνισή της σε ασθενείς µε ΣΕΛ5. Η πα-
χυσαρκία θεωρείται ανεξάρτητος παράγοντας κινδύ-
νου πρόκλησης αθηρωµατικής νόσου, ενώ η αρτηρια-
κή υπέρταση σε ασθενείς µε ΣΕΛ ενδέχεται να οφεί-
λεται στη θεραπεία µε κορτικοστεροειδή ή ακόµα και
στη νεφρική εµπλοκή της νόσου. Η αντίσταση πολλών
ασθενών µε ΣΕΛ στην ινσουλίνη φαίνεται να αποδί-
δεται στη δραστηριότητα της νόσου, σε δείκτες φλεγ-
µονής και αυξηµένα επίπεδα οξειδωµένης λιποπρω-
τεΐνης χαµηλής πυκνότητας (oxidized Low Density
Lipoprotein, oxLDL)4. Η υπεροµοκυστεϊναιµία φαίνεται
ότι διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στη δηµιουργία των
οξειδωµένων µορίων LDL. Η οµοκυστεϊνη σε ασθενείς
µε ΣΕΛ υφίσταται αυτοοξείδωση και σαν τελικό προϊ-
όν, ύστερα από έναν καταρράκτη αντιδράσεων, παρά-
γονται οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (reactive oxygen

species, ROS), οι οποίες συντελούν στην οξείδωση
της LDL.
Το χαρακτηριστικό δυσλιπιδαιµικό πρότυπο του

ΣΕΛ φαίνεται ότι διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην
αθηρωµάτωση. Στον ΣΕΛ υπάρχουν δύο ξεχωριστά
δυσλιπιδαιµικά πρότυπα. Στο πρώτο υπάρχει υψηλή
τιµή τριγλυκεριδίων και λιποπρωτεϊνης πολύ χαµηλής
πυκνότητας (very low density lipoprotein, VLDL), µε
ταυτόχρονη µείωση της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνό-
τητας (HDL). Το πρότυπο αυτό συναντάται σε ενεργή
νόσο. Η διαταραχή στο µεταβολισµό των χυλοµικρών,
η µειωµένη δραστηριότητα της λιποπρωτεϊνικής κινά-
σης (LPL) εξαιτίας αντί-LPL αντισωµάτων- τα οποία
ανευρίσκονται σε ποσοστό 47% σε ασθενείς µε ΣΕΛ6,
αλλά και τα αντισώµατα ενάντια στην απολιποπρωτεϊνη
Α1 (Apolipoprotein Α1, ApoA1), µίας πρωτεϊνης µετα-
φορέα χοληστερόλης µε αντιαθηρωµατικές ιδιότητες,
φαίνεται ότι ευθύνονται για το πρότυπο αυτό. Ο χα-
µηλός αριθµός των µορίων της λιποπρωτεΐνης υψηλής
πυκνότητας (high density lipoprotein, HDL) αποδίδεται
στη µετατροπή της σε προφλεγµονώδη HDL (proin-
flammatory HDL, piHDL). Η piHDL δε µπορεί να πα-
ράξει αντιοξειδωτικά µόρια, όπως είναι η παροξυνάση1,
και να αποτρέψει τελικά την οξείδωση της LDL. Στο
δεύτερο, και συνηθέστερο πρότυπο, συναντάται αυξη-
µένη τόσο η ολική χοληστερόλη, όσο και τα τριγλυκε-
ρίδια αλλά και η λιποπρωτείνη χαµηλής πυκνότητας.
Η λήψη κορτικοστεροειδών και η νεφρική εµπλοκή
της νόσου συνδέονται µε το παραπάνω πρότυπο4.
Πολύ σηµαντικό ρόλο για τη δηµιουργία αθηρο-

σκλήρωσης φαίνεται πως διαδραµατίζει και άλλη µία
λιποπρωτείνη, η λιποπρωτεΐνη α (liprotein (a), Lp(α))
η οποία αποτελείται από ένα µόριο LDL και από ένα
µόριο απολιποπρωτεΐνης B100. Συγκεντρώνεται στο
αρτηριακό ενδοθήλιο, συνδέεται µε προφλεγµονώδη
οξειδωµένα φωσφολιπίδια και ενεργοποιεί προφλεγ-
µονώδεις παράγοντες.7 Επίσης φαίνεται ότι η Lp(a)
µειώνει τη λειτουργία του ενδοθηλιακού αντιθροµβω-
τικού παράγοντα.8 Ανευρίσκεται αυξηµένη σε ασθενείς
µε ΣΕΛ, ενώ σε αθηροσκληρωτικές πλάκες έχουν βρε-
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θεί αντισώµατα εναντίον της7. Σε ποσοστό έως 50%
των ασθενών µε ΣΕΛ έχουν ανευρεθεί επίτοποι IgM
αντί-oxLDL αντισωµάτων τα οποία θεωρούνται ότι
αντανακλούν το ανοσολογικό υπόβαθρο της νόσου,
χωρίς όµως να έχει διασαφηνιστεί ο ρόλος τους στην
αθηροσκλήρωση2,9.
Σε ασθενείς µε ΣΕΛ έχουν βρεθεί όµως και δια-

ταραχές ανοσολογικού υποβάθρου που σχετίζονται
µε το παραπάνω δυσλιπιδαιµικό προφίλ. Η C αντιδρώ-
σα πρωτείνη (C-Reactive Protein, CRP) είναι αυξηµένη
και αποτελεί ισχυρό προ-αθηρογόνο µόριο, αφού επά-
γει την έκφραση µορίων προσκόλλησης από τα ενδο-
θηλιακά κύτταρα και την έκκριση προφλεγµονωδών
κυτταροκινών, όπως οι IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, οι οποίες
ενεργοποιούν τα µακροφάγα για περαιτέρω πρόσληψη
oxLDL4. Τα επίπεδα του TNF-α σχετίζονται αναλογικά
µε τη δραστηριότητα νόσου στον ΣΕΛ και οδηγούν
σε ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων, των λεί-
ων µυϊκών κυττάρων και των µακροφάγων και την επί-
ταση της αθηροσκληρωτικής διαδικασίας. Τα επίπεδα
στο πλάσµα των ιντερφερονών τύπου Ι, και ιδιαίτερα
της ΙFNα, είναι αυξηµένα στο 50% των ασθενών µε
ΣΕΛ10. Η IFNα θεωρείται ότι προωθεί τη θετική ρύθ-
µιση και έκφραση των υποδοχέων ρακοσυλλεκτών τά-
ξης Α (scavenger receptors A, SR-A) στα µονοκύττα-
ρα-µακροφάγα, και µέσω αυτής, την περαιτέρω πρό-
σληψη από τα µακροφάγα oxLDL. Με τον παραπάνω
µηχανισµό τα µακροφάγα µετατρέπονται σε µακρο-
φάγα µε λιπίδια στο εσωτερικό τους (foam cells). Όταν
αυτά θα κληθούν να µεταφερθούν στο σηµείο της αγ-
γειακής βλάβης θα συντελέσουν στην εναπόθεση των
λιπιδίων και στη δηµιουργία αθηρώµατος.
Βέβαια, η δηµιουργία της αθηρωµατικής πλάκας

δεν είναι µία µονοδιάστατη διαδικασία στην οποία
εµπλέκεται µονάχα η απορρύθµιση της ανοσιακής
απόκρισης, το δυσλιπιδαιµικό προφίλ του ΣΕΛ και οι
φλεγµονώδεις κυτταροκίνες. Καθοριστικό ρόλο κατα-
λαµβάνει η δυσλειτουργία του ενδοθήλιου, αλλά και η
παραγωγή αυτοαντισωµάτων και µέσω αυτών ADCC
και CDCC. Τα αντιενδοθηλιακά αντισώµατα (antien-
dothelial antibodies, AECA) του λύκου οδηγούν στην
ενδοθηλιακή κυτταρική απόπτωση, ενώ τα αντιφωσφο-
λιπιδικά αντισώµατα (ΑΦΑ) και τα αντι-oxLDL αντι-
σώµατα θεωρούνται οτι προκαλούν ενδοθηλιακό
τραυµατισµό και κυτταροτοξικότητα. Επίσης σε ασθε-
νείς µε ΣΕΛ έχει ανευρεθεί υψηλός αριθµός αυτοα-
ντισωµάτων εναντίον των πρωτεϊνών θερµικής πλήξης
60 και 65 (heat shot protein, HSP) υποδεικνύοντας
πως µια πιθανή ιϊκή/βακτηριακή λοίµωξη σε συνδυα-

σµό µε την ανοσοκατασταλτική θεραπεία που λαµβά-
νουν οι ασθενείς µε ΣΕΛ µπορούν να οδηγήσουν στην
παραγωγή αυτοαντισωµάτων (µέσω µοριακής µίµη-
σης) και τελικά στην αθηρογένεση4,11.
Στο έδαφος του δυσλειτουργικού αυτού ενδοθη-

λίου έρχεται να προστεθεί ακόµη ένας παράγοντας
που το επιβαρύνει. Σε ασθενείς µε ΣΕΛ έχει βρεθεί µη
φυσιολογική λειτουργία των ενδοθηλιακών επιθηλια-
κών κυττάρων (endothelial progenitor cells, EPCs) και
των κυκλοφορούντων αγγειογεννητικών κυττάρων (cir-
culating angiogenic cells, CACs)12. Πιθανώς αυτή να
οφείλεται στον αυξηµένο αριθµό IFNα, η οποία πιθα-
νολογείται ότι αποτρέπει την ωρίµανση τους σε ενδο-
θηλιακά κύτταρα µε προαγγειογεννητικές ιδιότητες. Η
IFNα θεωρείται επίσης ότι µπορεί να καταστέλει τον
προαγγειογεννητικό παράγοντα IL-1β και τον αγγειακό
ενδοθηλιακό αυξητικό παράγοντα (vascular endothe-
lial growth factor, VEGF).
Ερωτήµατα εγείρονται σχετικά µε το ρόλο που

διαδραµατίζει το ΑΦΣ στην αθηροσκλήρωση καθώς,
ενώ θεωρείτο παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη
αθηρωµατικής νόσου, υπάρχουν αντικρουόµενες από-
ψεις για το αν τελικά προστατεύει ή θίγει το αγγειακό
ενδοθήλιο κατά περίσταση. Αντικαρδιολιπινικά αντι-
σώµατα (anticardiolipin antibodies, ACA) ανευρίσκο-
νται σε ποσοστό 30-60% των ασθενών µε ΣΕΛ και
φαίνεται ότι συνδέονται µε σκλήρυνση των αγγείων12.
Και στις δύο αγγειακές εµπλοκές υπάρχουν αντιφω-
σφολιπιδικά αντισώµατα (ΑΦΑ), ωστόσο όσον αφορά
στην αθηροσκλήρωση τα δεδοµένα που τα συνδέουν
µε τη δηµιουργία πλακών είναι αντικρουόµενα13,14. Νε-
ότερα δεδοµένα υποστηρίζουν ότι η παρουσία ορι-
σµένων ΑΦΑ δηµιουργείται µία διασταυρούµενη αντί-
δραση µεταξύ των µορίων της οξειδωµένης LDL και
των υποδοχέων ρακοσυλλεκτών τάξης Α των µακρο-
φάγων, η οποία οδηγεί στην παραγωγή της IL-10, δη-
λαδή ενός αθηροπροστατευτικού µορίου. Βέβαια, ο
παραπάνω µηχανισµός χρειάζεται να διερευνηθεί πε-
ραιτέρω ώστε να διαπιστωθεί αν όντως µπορούν υπό
συνθήκες κάποια ΑΦΑ να προστατεύουν το αγγειακό
ενδοθήλιο.
Τα Τ ρυθµιστικά κύτταρα (Τ regulatory cells,

Tregs) φαίνεται πως αποτελούν, τέλος, ένα νέο πεδίο
ερευνών ως προς την πρόληψη και τη θεραπεία της
αθηροσκλήρωσης στον ΣΕΛ. Ερευνητικά δεδοµένα
υποστηρίζουν πως τα Τregs, µέσω δράσης της IL-10,
του TGF-β, διακυτταρικών µηχανισµών και ρύθµισης
της δράσης των δενδριτικών κυττάρων, καταστέλλουν
τα Th1 και Τh17 κύτταρα που προκαλούν φλεγµονή
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στο αρτηριακό τοίχωµα. Επίσης φαίνεται πως τα Tregs
µέσω αρνητικής ρύθµισης των ρακοσυλλεκτών υπο-
δοχέων τάξης Α των µακροφάγων αποτρέπουν την
πρόσληψη των µορίων της οξειδωµένης LDL και άρα
τη µετατροπή των µακροφάγων σε µακροφάγα µε λι-
πίδια στο εσωτερικό τους15.
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Το Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδροµο (ΑΦΣ) αποτε-
λεί µια κλινική οντότητα αυτοάνοσης αιτιολογίας, µε
ένα ευρύ κλινικό φάσµα και εκδηλώσεις από πολλά
συστήµατα. Σήµα κατατεθέν της νόσου αποτελούν η
επαναλαµβανόµενη αρτηριακή ή φλεβική θρόµβωση,
η υποτροπιάζουσα απώλεια κυήµατος και η θροµβο-
κυτταροπενία συναρτήσει της παρουσίας αντιφωσφο-
λιπιδικών αντισωµάτων στον ορό των ασθενών1. Άλλες
ιδιαίτερα συχνές κλινικές εκδηλωσεις του συνδρόµου
[> 20 % των περιπτώσεων2] αποτελούν τα αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια, οι διαλείπουσες καρδιακές προ-
σβολές, οι ηµικρανίες και η δικτυωτή πελίωση, ενώ λι-
γότερο συχνές [10-20 % των περιπτώσεων2] είναι οι
βλάβες στις καρδιακές βαλβίδες (θροµβωτικές εκβλα-
στήσεις Libman-Sacks), οι πρόωροι τοκετοί, η αιµολυ-
τική αναιµία και η στεφανιαία νόσος. Σπάνια, οι ασθε-
νείς µε ΑΦΣ µπορεί να εµφανίσουν επιληπτικά επει-
σόδια ή αγγεική άνοια καθώς και χορεία Sydenham2.
Μέχρι και σήµερα οι αιτιοπαθογενετικοί µηχανι-

σµοί δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Ωστόσο, είναι
γνωστό πως πρόκειται για µια προθροµβωτική κατά-
σταση που βασίζεται σε µηχανισµούς αυτοανοσίας
και συγκεκριµένα στην παρουσία των αντιφωσφολιπι-
δικών αντισωµάτων στον ορό των ασθενών3. Εξωγενείς
παράγοντες επιδρούν σε γενετικά προδιατεθειµένα
άτοµα και µε µηχανίσµούς µοριακής µιµικής, αποκά-
λυψης κρυπτικών επιτόπων και δηµιουργίας νεοεπιτό-
πων οδηγούν στην παραγωγή των αντιφωσφολιπιδικών
αντισωµάτων4.
Ό όρος αντιφωσφολιπιδικά αντισώµατα (ΑΦΑ)

περιλαµβάνει το αντιπηκτικό του λύκου (Lupus Anti-
coagulant, LA), τα αντικαρδιολιπινικά αντισώµατα (An-
ticardiolipin Antibodies, ACA), τα αντισώµατα έναντι
της β2 γλυκοπρωτεΐνης Ι (antibodies against beta 2
glycoprotein I, αnti-b2GPI) καθώς και τα αντισώµατα
έναντι σπανιότερων φωσφολιπιδικών επιτόπων. Πρό-
κειται για µια ετερογενή οµάδα ανοσοσφαιρινών που
στρέφονται εναντίον των συµπαραγόντων, πρωτεϊνών
του πλάσµατος που δεσµεύουν ανιοντικά φωσφολιπί-
δια στις µεµβράνες των αποπτωτικών κυττάρων1. Η πιο

σηµαντική από τους συµπαράγοντες είναι η β2 γλυ-
κοπρωτεΐνη I (beta 2 glycoprotein I, b2GPI). Ωστόσο,
υπάρχουν αντιφωσφολιπιδικά αντισώµατα που ανα-
γνωρίζουν άλλους συµπαράγοντες όπως η προθροµ-
βίνη και η πρωτεΐνη C5. 
Πώς, όµως, η παρουσία των αντιφωσφολιπιδικών

αντισωµάτων µπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση του
συνδρόµου;
Κεντρικό ρόλο στην επαγωγή της θρόµβωσης

φαίνεται πως διαδραµατίζει η αλληλεπίδραση των
ΑΦΑ µε τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα µονοπύρηνα και
τα αιµοπετάλια2, ενώ πρόσφατες έρευνες καταδεικνύ-
ουν και την ιδιαίτερη συµβολή του καταρράκτη του
συµπληρώµατος στις διαδικασίες που οδηγούν στην
εκδήλωση του συνδρόµου6. Τα αντιφωσφολιπιδικά
αντισώµατα µπορούν να ενεργοποιήσουν τα ενδοθη-
λιακά κύτταρα, οδηγώντας σε υπερέκφραση των µο-
ρίων προσκόλλησης, όπως του διακυτταρικού µορίου
προσκόλλησης (Intercellular Adhesion Molecule, I-
CAM) και του µορίου προσκόλλησης των αγγειακών
κυττάρων (Vascular Cell Adhesion Molecule, V-CAM)
καθώς και του ιστικού παράγοντα. Ο ιστικός παράγο-
ντας υπερεκφράζεται και από τα -ενεργοποιηµένα από
τα APLs- µονοπύρηνα, ένω η αλληλεπίδραση των ΑΦΑ
µε τα αιµοπετάλια οδηγεί σε υπερέκφραση της γλυκο-
πρωτεϊνης 2b-3a και της θροµβοξάνης Α2. Αποτέλε-
σµα όλων αυτών αποτελεί η εγκατάσταση µιας προ-
θροµβωτικής και προφλεγµονώδους κατάστασης. Η
ενεργοποίηση του συµπληρώµατος, η αλληλεπίδραση
των ΑΦΑ µε άλλους παράγοντες του πηκτικού µηχα-
νισµού και, τέλος, η ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για
καρδιαγγειακή νόσο (όπως το κάπνισµα και η οιστρο-
γονοθεραπεία) είναι οι παράγοντες που συνεισφέρουν
στη θροµβοφιλική κατάσταση του ΑΦΣ και τελικά πυ-
ροδοτούν το µηχανισµό της πήξης και επάγουν τη
θρόµβωση2.
Διάφοροι παθογενετικοί µηχανισµοί έχουν περι-

γραφεί και για την επαγωγή των µαιευτικών επιπλοκών.
Η πρόκληση ενδοπλακουντιακών θροµβώσεων στα
πλαίσια του προθροµβωτικού φαινότυπου του ΑΦΣ

Το Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδροµο και η συσχέτισή
του µε το Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο

Κουτσούρα Ειρήνη
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και πιο συγκεκριµένα, λόγω της επαγόµενης από τα

ΑΦΑ αύξηση της παραγόµενης θροµβοξάνης και της

απενεργοποίησης της ασπίδας που φυσιολογικά πα-

ρέχει η Αννεξίνη V στα θροµβογενετικά ανιοντικά φω-

σφολιπίδια αποτελεί τον παραδοσιακά προτεινόµενο

µηχανισµό7 που όµως, δεν µπορεί να καλύψει το σύ-

νολο των περιπτώσεων. Εναλλακτικοί µηχανισµοί για

την πρόκληση µαιευτικών επιπλοκών αποτελούν τα

οξέα φλεγµονώδη συµβάµατα υποκινούµενα από την

εξεσηµασµένη ενεργοποίση του καταρράκτη του συ-

µπληρώµατος8 καθώς και η άµεση δράση των ΑΦΑ

στα τροφοβλαστικά κύτταρα. Μια τέτοια άλληλεπίδρα-

ση, φαίνεται πως επάγει µηχανισµούς απόπτωσης και

κυτταρικής βλάβης και οδηγεί σε µειωµένη παραγωγή

της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (human

chorionic gonadotropin, hCG) και ελαττωµµένη διεισ-

δυτικότητα, γεγονότα που επιδρούν ανασταλτικά στη

φυσιολογική ανάπτυξη του πλακούντα9,10.

Η διάγνωση του συνδρόµου στηρίζεται στα κλι-

νικά κριτήρια της αγγειακής θρόµβωσης και των µαι-

ευτικών επιπλοκών και στα εργαστηριακά ευρήµατα

µέτριων ή υψηλών τίτλων ΑΦΑ σε δυο ή περισσότερα

στιγµιότυπα µε διαφορά 12 εβδοµάδων (Miyakis et l,

2006, αναθεωρηµένα κριτήρια του Sapporo)11.

Με βάση τα κριτήρια αυτά, η διαγνωστική προ-
σέγγιση του ΑΦΣ µοιάζει ιδιαίτερα απλή. Στην πραγ-
µατικότητα όµως, πρόκειται για µια ιδιαίτερα πολύπλο-
κη διαδικασία διότι αυτό το αυτοάνοσης αρχής κλινικό
σύνδροµο συσχετίζεται, µε ένα ιδιαίτερο τρόπο, µε
ένα από τα κυριότερα αυτάνοσα νοσήµατα, το Συστη-
µατικό Ερυθηµατώδη Λύκο (ΣΕΛ). Μάλιστα κάποιοι
χαρακτήρισαν τις δύο κλινικές οντότητες ‘’αδελφές’’
νόσους, όρος που δικαιολογείται απόλυτα από το πλή-
θος των κοινών τους χαρακτηριστικών και την αλλη-
λοσυνδεόµενη πορεία τους12.

Πι�νακας 1. Διαγνωστικά κριτήρια APS (Sapporo 1999, Miyakis
et al. 2006)

Κλινικά (≥1) Εργαστηριακά (≥1, µε διαφο-
ρα 12 εβδοµάδων)

Α. Αγγεική θρόµβωση Ανεύρεση µετρίου ή υψηλού
τίτλου: 
Α. Αντιπηκτικό του Λύκου
Β. Αντιοκαρδιολιπινικά αντι-
σώµατα (IgM ή IgG)
Γ. Αντισώµατα έναντι της β2 
Γλυκοπρωτεΐνης Ι (IgM ή IgG)

Β. Μαιευτικές επιπλοκές
≥1 πρόωροι τοκετοί (πριν την 34η εβδ)
≥1 θάνατοι εµβρύου µετά την 10η εβδ.
≥3 αυτόµατες αποβολές πριν την 10η εβδ.

Εικόνα 1. Σχηµατική απεικόνιση του παθογενετικού µηχανισµού της θρόµβωσης στο APS.
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Το ΑΦΣ περιγράφτηκε για πρώτη φορά στις αρ-
χές της δεκαετίας του ’80 σε ασθενείς µε Συστηµατικό
Ερυθηµατώδη Λύκο που παρουσίαζαν αυξηµένα επί-
πεδα αντικαρδιολιπινικών αντισωµάτων (Anticardiolipin
Antibodies, ACA) και κλινικές εκδηλώσεις επαναλαµ-
βανόµενων θροµβώσεων. Τότε, λοιπόν, θεωρήθηκε ένα
σύνδροµο που εκδηλώνεται δευτεροπαθώς στα πλαί-
σια του ΣΕΛ13. Μάλιστα για πολλά χρόνια, ασθενείς
που διαγιγνώσκονταν µε ΑΦΣ ταξινοµούνταν ως
ασθενείς µε ΣΕΛ14. Αργότερα, όµως, φάνηκε πως το
ΑΦΣ µπορεί να εκδηλωθεί και χωρίς οι ασθενείς να
εµφανίζουν χαρακτηριστικά υποκείµενης νόσου του
συνδετικού ιστού. Έτσι, θεωρήθηκε πως το σύνδροµο
µπορεί να υφίσταται και µόνο του (“πρωτοπαθές
ΑΦΣ”, “ΠΑΦΣ”)15, ως µια ανεξάρτητη κλινική οντότητα
µε πολύπλοκη παθοφυσιολογία και πολυοργανική προ-
σβολή, χαρακτηριστικά που το κατατάσσουν αναµφί-
βολα στην κατηγορία των συστηµατικών διαταραχών.12

Παρά την ταξινόµηση αυτή, η διάκριση του “πρω-
τοπαθούς ΑΦΣ” και του ΣΕΛ, ιδιαίτερα στην καθηµέρα
κλινική πράξη, παραµένη δύσκολη. Ακόµη και η καθιέ-
ρωση κριτηρίων αποκλεισµού για την ταξινόµηση του
“ΠΑΦΣ” δεν µπόρεσε να επιλύσει όλα τα διαγνωστικά
προβλήµατα που προκύπτουν16. 
Οι δύο κλινικές οντότητες παρουσιάζουν πολλά

κοινά κλινικά χαρακτηριστικά. Εκδηλώσεις όπως η γνω-
στική διαταραχή και η επιληψία, η υπεζωκοτική συλλο-
γή, η θροµβοκυτταροπενία, η βλάβη των καρδιακών
βαλβίδων και οι µυοκαρδιοπάθειες, όπως και εκδηλώ-
σεις από το δέρµα και τους νεφρούς είναι παρούσες
τόσο στον ΣΕΛ όσο και στο “ΠΑΦΣ”17. 
Ακόµη, ορισµένες µελέτες εδειξαν πως ασθενείς

µε “ΠΑΦΣ” ανέπτυξαν τελικά, σε ποσοστό που κυµαί-
νεται µεταξύ 4-10%, µια ολοκληρωµένη εικόνα Συστη-
µατικού Ερυθηµατώδη Λύκου18,19. Επινοήθηκε µάλιστα
ο όρος ¨ενδιάµεσο¨ ΑΦΣ ή ΑΦΣ ¨τύπου λύκου¨ (Lu-
pus-Like APS, LL) για να προσδιορίσει αυτούς τους
ασθενείς που παρουσιάζουν δευτερεύουσες εκδηλώ-
σεις όµοιες µε αυτές του λύκου (πχ. πολυαρθραλγία)
χωρίς να πληρούν τα κριτήρια ταξινόµησης για τη
νόσο19,20. Σ’ αυτή την υποοµάδα των ασθενών που χα-
ρακτηρίζεται από αυξηµένο κίνδυνο εκδήλωσης ΣΕΛ
στο µέλλον, σύνηθες είναι το θετικό οικογενειακό ιστο-
ρικό του λύκου, η παρουσία του φαινοµένου Raynaud,
της αιµολυτικής αναιµίας µε θετικής δοκιµασίας
Coombs, της ηµικρανίας καθώς και η ανεύρεση στον
ορό µέτριου τίτλου αντιπυρηνικών αντισωµάτων (An-
tinuclear antibodies, ANA), anti-Ro-SS/A και χαµηλού
C3 & C4, ορολογικών δεικτών που χαρακτηριστικά
ανευρίσκονται σε ασθενείς µε ΣΕΛ21.

Επισης, σε παλαιότερες µελέτες, τα ANA ανιχνεύ-
ονται, σε χαµηλότερη βέβαια συχνότητα, ακόµα και σε
ασθενείς µε “ΠΑΦΣ” που δεν ανήκουν στην παραπά-
νω οµάδα ασθενών µε ΑΦΣ “τύπου λύκου”22, ενώ για
πρώτη φορά σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το
2008, διαπιστώθηκε σε ένα µεγάλο ποσοστό ασθενών
µε “ΠΑΦΣ”, µε φαινότυπο που δεν προσοµοιάζει αυτό
του λύκου, η παρουσία αντινουκλεοσωµικών αντισώ-
µατων (Anti-nucleosome antibodies, ANuc)23. Αυτά τα
τόσο ειδικά και ευαίσθητα για τον ΣΕΛ αυτοαντισώ-
µατα24,25, που µπορούν πιθανόν να χρησιµεύσουν και
ως πρώιµοι δείκτες για τη διάγνωση της νόσου26, είναι
πιθανό, σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη έρευνα να ανή-
κουν τελικά στο µωσαϊκό των αυτοάνοσων φαινοµένων
του Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόµου, και συγκεκριµένα
να χαρακτηρίζαν εκείνους του ασθενείς µε “ΠΑΦΣ”
που είχαν µεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν στο
µέλλον Συστηµατικό Ερυθηµατώση Λύκο.
Τέλος, από δεκαετίας πλέον, ορισµένες µελέτες

καταδεικνύουν τη σηµασία της ενεργοποίησης του κα-
ταρράκτη του συµπληρώµατος στο ΑΦΣ και προσπα-
θούν να προσδιορίσουν τον ακριβή τρόπο µε τον
οποίο εµπλέκεται στην επαγωγή της θρόµβωσης και
των µαιευτικών επιπλοκών27. Η διαπίστωση του ενερ-
γού ρόλου στο ΑΦΣ, αυτού του τόσο χαρακτηριστικού
για την παθογένεια του ΣΕΛ µηχανισµού, καθιστά ακό-
µη πιο ισχυρή τη σύνδεση του συνδρόµου µε τον ΣΕΛ. 
Από την άλλη µεριά, η συσχέτιση των δυο νόσων

ενισχύεται και από τα υψηλά ποσοστά ανεύρευσης
αντιφωσφολιπιδικών αντισωµάτων στον ορό των
ασθενών µε ΣΕΛ. Συγκεκριµένα, το αντιπηκτικό του
λύκου ανευρίσκεται στο 1/3 των ασθενών µε ΣΕΛ, το
αντι-b2GPI σε ποσοστό 20% ενώ για τα ACA τα πο-
σοστά ανεύρευσης κυµαίνονται µεταξύ 23-53,7%1,14,28.
Εγείρεται, λοιπόν, το έρωτηµα: υπάρχει κάποια επίπτω-
ση σ’ αυτούς τους ασθενείς από την παρουσία αυτών
των αυτοαντισωµάτων; Η παρουσία των ΑΦΑ φαίνεται
πως επιδεινώνει την εξέλιξη της νόσου και αυξάνει τη
θνησιµότητα. Διάφορες µελέτες συνηγορούν σ’αυτό
το συµπέρασµα καταδεικνύοντας τα υψηλά ποσοστά
θροµβοεµβολικών εκδηλώσεων σε ασθενείς µε ΣΕΛ
& ΑΦΑ σε σχέση µε εκείνους που βρέθηκαν αρνητικοί
για τα συγκεκριµένα αντισώµατα29-31. Τα ΑΦΑ θεωρού-
νται, έτσι, ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για
την επαγωγή της θρόµβωσης στους ασθενείς µε ΣΕΛ.
Ακόµη, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τα θροµ-
βωτικά συµβάµατα είναι λιγότερο συχνά σε ασθενείς
που είναι θετικοί ένα εκ των ΑΦΑ σε σχέση µε αυτούς
που συνδυάζουν την παρουσία των ΑΦΑ µε τον
ΣΕΛ32,33. Απορρέει, λοιπόν, το συµπέρασµα πως για
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την επαγωγή της θρόµβωσης σ’ αυτους τους ασθενείς
συνεπικουρούν τόσο παθογενετικοί µηχανισµοί του
λύκου όσο και µηχανισµοί που εµπλέκουν τα ΑΦΑ34.
Από τα παραπάνω, γίνεται εµφανής ο ισχυρότα-

τος δεσµός που χαρακτηρίζει τις δύο νόσους. Εγεί-
ρονται, λοιπόν, ερωτήµατα σχετικά µε την ύπαρξη, έστω
εν µέρει, ενός κοινού γενετικού υπόβαθρου που να
εξηγεί αυτή την ισχυρή σύνδεση µεταξύ τους. Μελέτες
προς αυτήν την κατεύθυνση υποστηρίζουν την ιδεά
ότι η ικανότητα παραγωγής ΑΦΑ µπορεί να καθορί-
ζεται γενετικά, ανεξάρτητα από το ποια από τις δύο
είναι η υποκείµενη νόσος35. Μια πρόσφατη έρευνα
εξέτασε σε ασθενείς µε “ΠΑΦΣ” την ύπαρξη διάφο-
ρων µονονουκλεοτιδικών πολυµορφισµών γονιδίων
που είναι γνωστό ότι συσχετίζονται µε την υποψία
ανάπτυξης ΣΕΛ και µελέτησε κατά πόσο οι ασθενείς
µε αυτούς τους πολυµορφισµούς παρουσίαζαν ένα
διαφοροποιήµενο φαινότυπο πλησιέστερο σε αυτό
του λύκου. Τα απότελέσµατα έδειξαν φαινοτυπική δια-
φοροποίηση σε ασθενείς µε δύο κυρίως πολυµορφι-
σµούς γονιδίων, του µετατροπέα σήµατος και ενεργο-
ποιητή της µεταγραφής 4 (Signal transducer and
activator of transcription 4, STAT 4) και της τυροσινι-
κής κινάσης των Β λεµφοκυττάρων (Tyrosine-protein
kinase, BLK)36. 
Καταλήγοντας, σε γενικές γραµµές φαίνεται να

υπάρχει µερικώς µια κοινή γενετική βάση που µπορεί
να εξηγήσει κάποιες από τις οµοιότητες των δύο νό-
σων, ενώ η έλλειψη περισσότερων γενετικών παραγό-
ντων για την ανάπτυκη ΣΕΛ µπορεί ίσως να εξηγήσει
τον ‘’ατελή’’ φαινότυπο των ασθενών µε “ΠΑΦΣ”37.
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Εισαγωγή

Η νεφρίτιδα του συστηµατικού ερυθηµατώδους

λύκου (ΣΕΛ) αποτελεί µία από τις πιο συχνές και ση-

µαντικότερες οργανικές εµπλοκές, η οποία επηρεάζει

σηµαντικά την πρόγνωση και αυξάνει τη νοσηρότητα

και τη θνητότητα. Η συχνότητα ανέρχεται στο 40%

των ασθενών µε ΣΕΛ. Ποσοστό 11% των ασθενών µε

νεφρίτιδα σε διάρκεια 5 ετών θα οδηγηθούν σε νε-

φρική νόσο τελικού σταδίου1. Οι περισσότεροι ασθε-
νείς είναι γυναίκες ηλικίας 15-40 ετών. Εµφανίζεται συ-
χνότερα σε άτοµα της µαύρης φυλής αλλά και σε άτο-
µα µε χαµηλό κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο2. Η
παθογένεια της νεφρίτιδας του ΣΕΛ εµπλέκει µηχανι-
σµούς εντός και εκτός του νεφρού που αφορούν στην
απώλεια της ανοσιακής ανοχής και στην απορρύθµιση
της φυσικής και επίκτητης ανοσίας και αποτελεί ακόµα
και σήµερα πεδίο έντονου διαλόγου.

Νεφρίτιδα του Συστηµατικού Ερυθηµατώδους
Λύκου: Νεότερα δεδοµένα στην ανοσο-
παθοφυσιολογία και νέοι θεραπευτικοί στόχοι
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Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η νεφρική προσβολή στο συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο εξακολουθεί να είναι από τις πιο σηµαντικές εµπλοκές µε συχνότητα
που ανέρχεται στο 40% των ασθενών. Η παθογένεια της νεφρίτιδας του λύκου εµπλέκει µηχανισµούς εκτός και εντός του νεφρού,
που αφορούν στην απώλεια της ανοσιακής ανοχής και την απορρύθµιση φυσικής και επίκτητης ανοσίας. Η επαγωγή της αυτοα-
νοσίας ως αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης γενετικών, περιβαλλοντικών παραγόντων και επιγενετικών µεταβολών οδηγεί στην αδυνα-
µία κάθαρσης των αποπτωτικών σωµάτων και στην δηµιουργία αυτοαντιγόνων. Πρόσφατα έχει περιγραφεί η απελευθέρωση εξω-
κυττάριων ουδετεροφιλικών δικτύων (NETs), ως πρόσθετη πηγή εξωκυττάριου πυρηνικού υλικού, τα οποία αναγνωρίζονται από τα
δενδριτικά κύτταρα µέσω υποδοχέων Toll 3,7,8,9 ή Fcγ-R, γεγονός το οποίο οδηγεί στην παραγωγή IFN-α που ενεργοποιεί τα T-
λεµφοκύτταρα. Τα Τ-λεµφοκύτταρα στη συνέχεια αλληλεπιδρούν µε Β-λεµφοκύτταρα από τα οποία γίνεται σύνθεση αυτοαντισω-
µάτων είτε µεταναστεύουν ενδονεφρικά (εκεί µπορούν να έχουν άµεση κυτταροτοξική δράση). Στο επίπεδο του νεφρού, εκτός
από την εναπόθεση κυκλοφορούντων ανοσοσυµπλεγµάτων, ενδοθηλιακά, επιθηλιακά και µεσαγγειακά κύτταρα λειτουργούν ως
αντιγονοπαρουσιατικά κύτταρα που πυροδοτούν την ανοσιακή απόκριση, ως αποτέλεσµα της τοπικής παραγωγής αντιγόνων. Επι-
πλέον, βλάβες µπορούν να εµφανιστούν και στα αγγεία του νεφρού. Η θεραπευτική αντιµετώπιση διαφοροποιείται ανάλογα µε το
παθολογοανατοµικό στάδιο της νεφρίτιδας. Πέρα από τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται µέχρι στιγµής βάσει των κατευθυντή-
ριων οδηγιών, στους νεότερους θεραπευτικούς στόχους συγκαταλέγεται η χρήση βιολογικών παραγόντων όπως η ριτουξιµάµπη
ένα µονοκλωνικό αντίσωµα το οποίο στρέφεται έναντι του αντιγόνου CD20 των Β-λεµφοκυττάρων.

Key words: νεφρίτιδα λύκου, αποπτωτικά σωµάτια, αυτοαντιδραστικά λεµφοκύτταρα, νεότερες θεραπείες.
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Εξωνεφρικοί παθογενετικοί µηχανισµοί

Πρωταρχική σηµασία στην επαγωγή της αυτοα-
νοσίας έχει η απορρύθµιση των µηχανισµών που διέ-
πουν τον προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο. Η
απορρύθµιση αυτή οδηγεί στην έκθεση αυτοαντιγόνων
µέσω εξωκυττάριας απελευθέρωσης πυρηνικού υλικού,
σωµατιδίων χρωµατίνης ή ιστονών (νουκλεοσώµατα)
τα οποία δρουν ως ενδογενή ιστικά σήµατα συναγερ-
µού-κινδύνου (DamageAssociated Molecular Patterns,
DAMPS) και πυροδοτούν την έναρξη φλεγµονώδους
διεργασίας και ανοσιακής απόκρισης. Η απόπτωση
συµµετέχει επίσης στη διαδικασία θετικής και αρνητι-
κής επιλογής για τη ανάπτυξη της κεντρικής ανοχής
των Τ-λεµφοκυττάρων και των Β-λεµφοκυττάρων. H
αυτοανοχή είναι η ικανότητα αναγνώρισης και µη απα-
ντητικότητας του ανοσιακού συστήµατος έναντι των
ίδιων αντιγόνων και περιλαµβάνει δύο στάδια αυτό της
κεντρικής και αυτό της περιφερικής ανοχής.Η κεντρι-
κή ανοχή λαµβάνει χώρα στο θύµο για τα Τ-λεµφο-
κύτταρα και στο µυελό των οστών για τα Β-λεµφοκύτ-
ταρα .Η απόρριψη των αυτοαντιδραστικών κυττάρων
γίνεται µε το µηχανισµό της απόπτωσης εποµένως
διαταραχές της µπορούν να προκαλέσουν την εκδή-
λωση συστηµατικών αυτοάνοσων νοσηµάτων. Εκτός
όµως από την απόπτωση συµµετέχει και η νεκρόπτω-
ση3. Η διαφορά είναι στο ότι η απόπτωση ρυθµίζεται
από κασπάσες ενώ στη νεκρόπτωση το κύτταρο “αυ-
τοκτονεί” µε λύση της µεµβράνης και απελευθέρωση
ενδοκυττάριου υλικού, διαδικασία η οποία βρίσκεται
υπό τον έλεγχο της κινάσης της σερίνης-θρεονίνης
(RIPK1). Σήµατα όπως η ενεργοποίηση υποδοχέων Τ-
κυττάρων (T cell receptors, TCR) ή υποδοχέων τύπου
Toll (Toll like receptors,TLR) από θραύσµατα DNA
µπορούν να ενεργοποιήσουν τη νεκρόπτωση4. 
Ένας πρόσφατα µελετηµένος µηχανισµός είναι

αυτός της νέτωσης (NETosis), αποτέλεσµα της οποίας
είναι η απελευθέρωση των εξωκυττάριων ουδετεροφι-
λικών δικτύων (Neutrophil extracellular traps, ΝΕΤs),
αποδεικνύοντας τη συµµετοχή των ουδετερόφιλων
στην παθογένεια του ΣΕΛ. Είναι πλέον γνωστό ότι τα
ΝΕΤs µπορούν να αναγνωρίσουν και δοµές δίκλωνου
DNA (dsDNA) και να παράγουν ιντερφερόνη α (
IFN-α), όπως τα δενδριτικά κύτταρα, µε άγνωστο µέχρι
στιγµής µηχανισµό αλλά ανεξάρτητο της έκφρασης
TLR95. Αναφορικά µε τη νέτωση , η ανεπαρκής κά-
θαρση των NETs, που συµµετέχει στην παθογένεια
του ΣΕΛ, σχετίζεται µε την αναστολή της DNAάσης
1, ένα ένζυµο το οποίο αποδοµεί τα ΝΕΤs6. Επίσης, η
έλλειψη της οξειδάσης του NADPH (NADPH-

Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), ένζυ-
µο που είναι χρήσιµο για την πραγµατοποίηση της νέ-
τωσης, φαίνεται να επιδεινώνει τις βλάβες προκαλού-
µενες από ΣΕΛ7. Ως επακόλουθο, καταδεικνύεται έµ-
µεσα η συµµετοχή ενζύµων του οξειδωτικού stress και
των ουδετερόφιλων στη παθογένεια του ΣΕΛ µε την
παραγωγή των NETs που θα κινητοποιήσουν περαι-
τέρω ανοσολογικούς µηχανισµούς µε την αναγνώριση
τους από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (Antigen
presenting cells, APCs)8. Ένας ακόµη µηχανισµός
εµπλεκόµενος µε παρόµοιο τρόπο είναι η αυτοφαγία.
Ο όρος αναφέρεται στο θάνατος του κυττάρου ως
αποτέλεσµα καταβολικής διαδικασίας µε τη συµµετοχή
του λυσοσωµατικού του µηχανισµού. Επιπλέον φαίνεται
πως σε περίπτωση που ο ρυθµός της αυξάνεται, επι-
δρά στο σχηµατισµό και την απελευθέρωση των
NETs3,9.
Ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρον µηχανισµός που απο-

καλύφθηκε ότι συµµετέχει στην παθογένεια της νε-
φρίτιδας του ΣΕΛ είναι η κινητοποίηση της ανοσίας
έναντι των ιών. Η αδυναµία κάθαρσης των αποπτωτι-
κών σωµατιδίων, όπως προαναφέρθηκε , οδηγεί στην
απελευθέρωση ενδοκυττάριου υλικού. Το υλικό αυτό
φαίνεται πως µοιάζει δοµικά µε το DNA/RNA κάποι-
ων ιών, κυρίως ιών που προσβάλλουν κύτταρα του ανο-
σιακού συστήµατος, όπως ο Ebstein-BarrVirus της οι-
κογένειας των ερπητοϊών, που προσβάλλει τα Β- λεµ-
φοκύτταρα. Η οµοιότητα αυτή είναι πιθανότατα απο-
τέλεσµα της εξελικτικής διαδικασίας και µπορεί να εξη-
γήσει τα µη ειδικά συµπτώµατα στο ΣΕΛ που µπορεί
να εµφανίζονται και σε κοινές ιώσεις όπως µυαλγίες,
αρθραλγίες, πυρετός ή κόπωση. Όσο το υλικό βρίσκε-
ται ενδοκυττάρια, προστατευτικοί µηχανισµοί, όπως η
µεθυλίωση και η φωσφατιδική καλύπτρα του 5’άκρου
του mRNA καθιστούν αδύνατη µια ανοσιακή απόκρι-
ση έναντι του ίδιου υλικού. Ωστόσο, µετά την έκθεση
του εξωκυττάρια, µέσω του φαινοµένου της µοριακής
µίµησης, αυτό λειτουργεί ως οψωνίνη και ενεργοποιεί
τους TLR7,9 και οδηγεί στην παραγωγή ιντερφερόνης
α (IFN-α)7,10,11. 
Στην κατανόηση της παθογένειας σηµαντικός εί-

ναι και ο ρόλος των Β και Τ λεµφοκυττάρων, καθώς
πραγµατοποιείται ένας ανώµαλος πολλαπλασιασµός
αυτοαντιδραστικών λεµφοκυττάρων. Βοηθητικά CD4+
T-λεµφοκύτταρα αλληλεπιδρούν µε Β-λεµφοκύτταρα.
Για την αλληλεπίδραση αυτή µείζονος σηµασίας είναι
η έκφραση των µορίων CD40-CD40L. Από τα Β-λεµ-
φοκύτταρα γίνεται η παραγωγή των αυτοαντισωµάτων,
τα οποία σχηµατίζοντας κυκλοφορούντα ανοσοσυ-
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µπλέγµατα µπορούν να δηµιουργήσουν νεφρική βλά-
βη. Η νεφρική βλάβη από τη εναπόθεση των ανοσο-
συµπλεγµάτων στο σπείραµα είναι αποτέλεσµα της
ενεργοποίησης φλεγµονώδους διαδικασίας, την έκκρι-
ση προφλεγµονωδών κυτταροκινών και της ενεργο-
ποίησης του συµπληρώµατος7,11,12,13,14. Διεγερτικοί πα-
ράγοντες για τον πολλαπλασιασµό των Β-λεµφοκυτ-
τάρων είναι ο Blys/BAFF (B-lymphocyte stimulator/B
cell activating factor) και ο APRIL (a proliferation in-
ducing ligand) και θεωρούνται δυνητικοί θεραπευτικοί
στόχοι. Τα Β λεµφοκύτταρα δρουν και ως αντιγονο-
παρουσιαστικά κύτταρα δηµιουργώντας ένα φαύλο κύ-
κλο διαρκούς ενεργοποίησης των CD4+ T-λεµφοκυτ-
τάρων. Ταυτόχρονα, η δηµιουργία κυττάρων µνήµης εί-
ναι αυτή που καθιστά αδύνατη την ίαση στο ΣΕΛ. Το
ενδιαφέρον έχουν προκαλέσει τελευταία τα Th17 λεµ-
φοκύτταρα, τα οποία απαντώντας στο ερέθισµα του
TGF-β (Transforming/Tumor growth factor b) που πα-
ράγεται από τα CD4+ Τ-λεµφοκύτταρα, ενεργοποιούν
µεταγραφικούς παράγοντες όπως είναι ο κβNF, ROCK,
IRF4, STAT3, που θα οδηγήσουν στην έκκριση προφλεγ-
µονωδών κυτταροκινών15. Θεωρείται ότι εµπλέκονται και
τα T ρυθµιστικά κύτταρα (CD4+CD25+FoxP3+ T regs)
τα οποία παρουσιάζουν µείωση σε αριθµό και λειτουρ-
γικότητα στο ΣΕΛ12.

Μηχανισµοί που εντοπίζονται στο
νεφρό

Τη µέχρι πρότινος ερµηνεία πως η νεφρίτιδα στο
ΣΕΛ δηµιουργείται από την εναπόθεση των κυκλοφο-
ρούντων ανοσοσυµπλεγµάτων έρχονται να συµπλη-
ρώσουν νέες µελέτες που δείχνουν πως µπορεί να εί-
ναι επακόλουθο παθογενετικών µηχανισµών που λαµ-
βάνουν χώρα µέσα στο νεφρό7,11,16. Σύµφωνα µε την
ιστολογική ταξινόµηση του παγκόσµιου οργανισµού
υγείας (WHO) υπάρχουν 6 στάδια (I- φυσιολογικός
νεφρός, ΙΙ-µεσαγγειακή σπειραµατονεφρίτιδα, ΙΙΙ-εστια-
κή υπερπλαστική σπειραµατονεφρίτιδα, IV-Διάχυτη
υπερπλαστική σπειραµατονεφρίτιδα, V-µεµβρανώδης
σπειραµατονεφρίτιδα, VI- σκληρυντική σπειραµατονε-
φρίτιδα).Η προκαλούµενη βλάβη µπορεί να εντοπίζε-
ται στο µεσάγγειο (συνήθως αποτελεί την αρχική εστία
της βλάβης προκαλώντας τον τύπο Ι, ΙΙ), υποενδοθη-
λιακά (συνδέεται µε τους τύπους III, IV), υποεπιθηλιακά
(τύπος V και αλληλεπικαλυπτόµενες µορφές) ή στον
περισωληναριακό χώρο11. 
Ο σχηµατισµός αυτοαντισωµάτων αλλά και των

ανοσοσυµπλεγµάτων, λοιπόν, µπορεί να λαµβάνει χώρα

in situ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ουσιών
που θα δρουν ως αυτοαντιγόνα στο νεφρικό παρέγ-
χυµα. Η απορρύθµιση των µηχανισµών της απόπτω-
σης (όπως περιγράφηκε πιο πάνω) µπορεί να αποκα-
λύψει εξωκυττάρια νουκλεοσώµατα και θραύσµατα
DNA και να προσελκύσει αντι-dsDNA ή και αντιϊστο-
νικά αντισώµατα που στη συνέχεια θα σχηµατίσουν
ανοσοσυµπλέγµατα και θα εναποτεθούν στο σπείρα-
µα17. Στη συγκριµένη περίπτωση το ίδιο συµβαίνει και
µε τα νεφρικά κύτταρα. Εποµένως, τα ίδια τα νεφρικά
κύτταρα µπορούν να λειτουργούν ως αντιγονοπαρου-
σιαστικά κύτταρα. Ουσίες όπως η α- ενολάση και αν-
νεξίνη Α1, οι οποίες είναι πρωτεΐνες που συµµετέχουν
στο µηχανισµό της νέτωσης (ΝΕΤosis), µπορούν να
δράσουν ως αυτοαντιγόνα και να συνδέονται µε αυ-
τοαντισώµατα είτε του τύπου των αντι-dsDNA είτε
όπως έχει βρεθεί, αντισώµατα ειδικά έναντι των παρα-
πάνω µορίων, αντι-ενολασικά και αντι-ανεξινικά18. Η
σύνδεση των αυτοαντισωµάτων στα ποδοκύτταρα και
στα σπειραµατικά κύτταρα και ο σχηµατισµός και η
εγκατάσταση των ανοσοσυµπλεγµάτων πυροδοτούν
την δηµιουργία φλεγµονώδους διαδικασίας συνοδευ-
όµενη από την απελευθέρωση ριζών οξυγόνου και την
ενεργοποίηση του συµπληρώµατος.
Το σύστηµα του συµπληρώµατος φαίνεται να δια-

δραµατίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στο σχηµατισµό
της βλάβης στο νεφρό. Ο ρόλος του είναι διπλός και
εξαρτάται από την οδό ενεργοποίησης. Η κλασσική
οδός ενεργοποίησης του συµπληρώµατος φαίνεται
πως ασκεί προστατευτική δράση και συµβάλει στην
κάθαρση των αποπτωτικών σωµάτων. Αντίθετα, η εναλ-
λακτική οδός οδηγεί στην παραγωγή των κλασµάτων
C3b και C5α, που έχουν επιβλαβή δράση και οδηγούν
στο σχηµατισµό του συστήµατος προσβολής της µεµ-
βράνης (Μembrane attack complex, MAC)16,19. Να ση-
µειωθεί ότι η ανεύρεση αντισωµάτων έναντι του κλά-
σµατος C1-q του συµπληρώµατος (αντι-C1q), χωρίς
να είναι παθογνωµονικά της νεφρίτιδας του ΣΕΛ, χρη-
σιµοποιείται µαζί µε άλλα αυτοαντισώµατα στην διά-
γνωση και την παρακολούθηση20.
Άµεση κυτταροτοξική δράση ασκείται από τα

CD8+ Τ-λεµφοκύτταρα. Η έκλυση κυτταροκινών (κυτ-
ταροκίνες από Th1 κύτταρα, IL-12, IL-18, IFN-γ, από τα
Τh2 ,IL-4, IL-5,IL-13 και TGF-β και IL-6 από Th17 κύτταρα)
και χηµειοκινών όπως η MCP-1 (MCP-1 Macrophage
inflammatory protein 1) οδηγούν στην προσέλκυση µα-
κροφάγων και εν τέλει την ιστική καταστροφή, εποµέ-
νως κάποια από αυτά τα κύτταρα µπορούν να διη-
θούνται από το σπείραµα. Τα κύτταρα που διηθούνται
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µπορούν να ανευρίσκονται και στα ούρα των ασθενών.
Μελέτη συσχετίζει τη ανεύρεση βλάβης στα ποδοκύτ-
ταρα µε τη διήθηση Τ κυττάρων και µακροφάγων, η
οποία επάγεται από την οστεοποντίνη, µια πρωτεΐνη
που εκφράζεται σε Τ-λεµφοκύτταρα αλλά και σε άλλα
κύτταρα του ανοσιακού συστήµατος. Μεταξύ των άλ-
λων δράσεων της συµµετέχει και στην επαγωγή της
ανοσιακής απάντησης , την ρύθµιση της έκκρισης κυτ-
ταροκινών και τη ρύθµιση της απόπτωσης21. Ειδικά
αντισώµατα έναντι της ακτίνης (πρωτεϊνη δοµική του
κυτταροσκελετού) είναι ενδεικτικά της βλάβης των πο-
δοκυττάρων, λόγω της απελευθέρωσης της ακτίνης
µετά την καταστροφή τους22.
Τελευταία το ενδιαφέρον προσελκύουν και οι πα-

ράγοντες που συµµετέχουν στη µεταγραφή διάφορων
γονιδίων που εµπλέκονται στην φλεγµονώδη διεργασία
και συγκεκριµένα η οικογένεια των STAT (Signal
transducers and activators of a transcription). Μεταξύ
αυτών σηµασία για τη νεφρίτιδα του ΣΕΛ έχουν ο
STAT 1 ο οποίος προάγει την δράση της IFN-γ και ο
STAT 416. Νέα δεδοµένα έχουν προκύψει και από τη
µελέτη του ρόλου των micro RNAs (miRNAs). Τα miR-
NAs είναι µικρά ρυθµιστικά µόρια RNA τα οποία κω-
δικοποιούνται από γονίδια και δε µεταφράζονται σε
πρωτεΐνες αλλά ρυθµίζουν την έκφραση διάφορων γο-
νιδίων δρώντας ανασταλτικά σε επίπεδο µεταγραφής
του mRNA. Όσον αφορά τη συµµετοχή τους στην
παθογένεση της νεφρίτιδας διαφορετικοί τύποι miR-
NA σε δενδριτικά, νεφρικά, µεσαγγειακά και σπληνικά
κύτταρα φαίνεται πως επηρεάζουν την έκφραση διά-
φορων γονιδίων που ρυθµίζουν την ανοσιακή απόκριση
και σχετίζονται κυρίως µε την έκκριση κυτταροκινών και
την ενεργοποίηση των Τ-λεµφοκυττάρων. Ωστόσο, ο
µηχανισµός µε τον οποίο συµβαίνει αυτό για πολλούς
τύπους miRNAs είναι ακόµα άγνωστος, αλλά τα miR-
NAs αποτελούν δυνητικό θεραπευτικό στόχο23.
Τέλος δευτερεύοντα ρόλο παίζουν και άλλοι µη-

χανισµοί, που προκύπτουν ως αποτέλεσµα υπάρχου-
σας βλάβης που είναι η υπερπλασία των κυττάρων στο
σπείραµα, η απώλεια της εκλεκτικής διαπερατότητας
της σπειραµατικής µεµβράνης, η πρωτεϊνουρία και το
συνεχιζόµενο οξειδωτικό στρες. Όλοι αυτοί οι παρά-
γοντες θεωρείται ότι επιδεινώνουν τις υπάρχουσες
βλάβες, δηµιουργώντας ένα φαύλο κύκλο καταστρο-
φής των νεφρικών κυττάρων και αυτοανοσίας24.
Όλα τα παραπάνω αναφέρονται βέβαια σε βλά-

βες που εντοπίζονται είτε στο νεφρικό παρέγχυµα είτε
στα µεσαγγειακά κύτταρα. Εναπόθεση ανοσοσυµπλεγ-
µάτων µπορεί όµως να συµβεί και στα αγγεία του νε-

φρού. Αγγειακές βλάβες στο νεφρό στα πλαίσια του
ΣΕΛ περιλαµβάνουν την αγγειίτιδα, τη µη ειδική αγγει-
ακή σκλήρυνση και τη θροµβωτική µικροαγγειοπάθεια.
Η τελευταία σε περίπτωση που συνυπάρχει µε νεφρική
βλάβη θα πρέπει να θέτει την υπόνοια για πιθανή
ύπαρξη συνδρόµου νεφροπάθειας αντιφωσφολιπιδι-
κών αντισωµάτων (Anti-phospholipid syndrome
nephropathy, APSN) µια αγγειοαποφρακτική διαδικα-
σία στο σπείραµα, επί εδάφους αντιφωσφολιπιδικού
συνδρόµου, που προοδευτικά µπορεί να οδηγήσει σε
ατροφία των περιοχών των προσβεβληµένων αγγείων
του νεφρού. Συνύπαρξη τέτοιων βλαβών οδηγεί ταχύ-
τερα στην έκπτωση και στην απώλεια της νεφρικής
λειτουργίας25.
Συνοψίζοντας, η παθογένεση της νεφρίτιδας του

ΣΕΛ είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Τα διάφορα µονοπάτια
στους µηχανισµούς που επάγουν την αυτοανοσία ανα-
δύουν συνεχώς νέα δεδοµένα. Η ύπαρξη αντι-dsDNA
αντισωµάτων που εκτός από δοµές DNA µπορούν
να συνδέονται και µε in situ νεφρικά αυτοαντιγόνα
αλλά και η ύπαρξη ειδικών για αυτά αυτοαντισωµάτων,
θέτει την υπόθεση από ορισµένους συγγραφείς της
πιθανής µελλοντικής αντιµετώπισης της νεφρίτιδας
του ΣΕΛ ως ενιαίας νοσολογικής οντότητας26. 

Τρέχουσα θεραπευτική αντιµετώπιση

Επί του παρόντος τα στεροειδή, η κυκλοφωσφα-
µίδη, η αζαθειοπρίνη και η µυκοφαινολάτη είναι οι πρώ-
της γραµµής φαρµακευτικές ουσίες για τη θεραπεία
της νεφρίτιδας του λύκου. Η κυκλοφωσφαµίδη είναι
ένας αλκυλιωτικός παράγοντας που ασκεί έντονη επί-
δραση στα λεµφοκύτταρα και χρησιµοποιείται ως ανο-
σοκατασταλτικό. Σύµφωνα µε µελέτες η προσθήκη της
κυκλοφωσφαµίδης στο θεραπευτικό σχήµα µειώνει τις
υποτροπές και αυξάνει τα ποσοστά ύφεσης. Εµφανίζει
όµως και αυτή σηµαντικές ανεπιθύµητες ενέργειες που
αφορούν σε τοξική δράση επί της ουροδόχου κύστε-
ως και αιµατολογικές εκδηλώσεις σε βάθος χρόνου.
Το γεγονός αυτό έχει στρέψει το ενδιαφέρον στην
αναπροσαρµογή των δόσεων και την αποκάλυψη του
ασφαλέστερου τρόπου χορήγησης αυτής27. Η µυκο-
φαινολάτη εµποδίζει τον πολλαπλασιασµό των Τ- και
Β- λεµφοκυττάρων και µειώνει την παραγωγή κυττα-
ροτοξικών Τ λεµφοκυττάρων. Η προσθήκη κυκλοφω-
σφαµίδης και µυκοφαινολάτης στο θεραπευτικό σχήµα
µειώνει την τοξικότητα των στεροειδών διατηρώντας
την αποτελεσµατικότητα. Η αζαθειοπρίνη αναστέλλει
τη σύνθεση DNA και συνεπώς και τον κυτταρικό πολ-
λαπλασιασµό και καταστέλλει της ανοσοαποκρίσεις28.
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Η θεραπευτική αντιµετώπιση µε βάση κατευθυ-
ντήριες οδηγίες διαφοροποιείται σε κάθε ένα από τα
έξι παθολογοανατοµικά στάδια της νεφρίτιδας του λύ-
κου. Στο στάδιο Ι και στο στάδιο II µε πρωτεϊνουρία
µικρότερη από 1g/dl και στο στάδιο VI δεν απαιτείται
κάποια ειδική θεραπεία για την νεφρίτιδα. Οι ασθενείς
καλύπτονται µε τα θεραπευτικά σχήµατα κορτικοστε-
ροειδών κι ανοσoτροποποιητικών που επιβάλλουν οι
εξωνεφρικές εκδηλώσεις του ΣΕΛ. Με τον ίδιο τρόπο
αντιµετωπίζονται και στο στάδιο V όταν η νεφρική
τους λειτουργία είναι φυσιολογική και η πρωτεϊνουρία
τους είναι σε χαµηλά µη νεφριτιδικά επίπεδα, χορηγώ-
ντας ταυτόχρονα και αντιυπερτασικά φάρµακα. Στο
στάδιο ΙΙ, µε πρωτεϊνουρία µεγαλύτερη από 3g/dl, βα-
σική αγωγή αποτελούν τα κορτικοστεροειδή και οι
αναστολείς καλσινευρίνης (Calsineurin inhibitors,
CNIs). Η καλσινευρίνη είναι µια φωσφατάση που
εµπλέκεται στην ενεργοποίηση των Τ-λεµφοκυττάρων.
Παράλληλα αντιµετωπίζεται µε τους συνήθεις τρόπους
η εµφάνιση πρωτεϊνουρίας σε υψηλά νεφριτιδικά επί-
πεδα. Στα στάδια III και IV ως αρχική θεραπεία χορη-
γείται σχήµα κορτικοστεροειδών σε συνδυασµό µε κυ-
κλοφωσφαµίδη, ενδοφλεβίως ή per os, ή µυκοφαινο-
λάτη. Οι ασθενείς παρακολουθούνται και αν σε διά-
στηµα 3 µηνών επιδεινωθούν µπορεί να πραγµατοποι-
ηθεί αναδιαµόρφωση του σχήµατος. Σε αυτό το στά-
διο δευτερεύοντα σχήµατα αρχικής θεραπείας απο-
τελούν ο συνδυασµός κορτικοστεροειδών µε αζαθει-
οπρίνη ή κυκλοσπορίνη ή τακρολίµους µε µυκοφαινο-
λάτη. Με την ολοκλήρωση της αρχικής θεραπείας για
τη συντήρηση των ασθενών χορηγούνται αζαθειοπρί-
νη ή µυκοφαινολάτη σε συνδυασµό µε χαµηλές δόσεις
κορτικοστεροειδών per os. Σε περίπτωση µη ανοχής
της µυκοφαινολάτης και της αζαθειοπρίνης από τους
ασθενείς, αυτές αντικαθίστανται από CNIs. Αφού επέλ-
θει ύφεση η αγωγή συντήρησης διατηρείται για ένα
χρόνο. Σε περίπτωση που η ύφεση δεν επιτευχθεί
εντός 12 µηνών, συνιστάται η λήψη βιοψίας και η εκ
νέου προσαρµογή της αγωγής. Στο στάδιο V όταν η
πρωτεϊνουρία είναι επίµονη σε υψηλά νεφριτιδικά επί-
πεδα ενδείκνυται ο συνδυασµός κορτικοστεροειδών
µε κάποιο ανοσοκατασταλτικό, κυκλοφωσφαµίδη, CNI,
µυκοφαινολάτη, αζαθειοπρίνη27. 

Θεραπεία µε βιολογικούς παράγοντες

Η µακροπρόθεσµη χρήση αυτών των προηγού-
µενων φαρµακευτικών ουσιών και οι υψηλές δόσεις
τους οδηγούν στην εµφάνιση πολλών ανεπιθύµητων
ενεργειών. Το γεγονός αυτό επισηµαίνει την ανάγκη

εύρεσης νέων εξειδικευµένων ουσιών που να στοχεύ-
ουν σε µονοπάτια των παθοφυσιολογικών µηχανισµών
δηµιουργίας της νεφρίτιδας του ΣΕΛ. Πολλά υποσχό-
µενη εµφανίζεται η στοχευµένη για τα Β-λεµφοκύττα-
ρα θεραπεία, η οποία περιλαµβάνει µονοκλωνικά αντι-
σώµατα όπως αντι-CD20 (ριτουξιµάµπη), αντι-CD22
και αντι-BlyS11. Ο ενεργοποιητικός παράγοντας των Β-
λεµφοκυττάρων, Blys εµφανίζεται αυξηµένος σε αυτο-
άνοσες καταστάσεις και οδηγεί στην υπέρµετρη ενερ-
γοποίηση τους. Έτσι αντισώµατα για τον ίδιο τον πα-
ράγοντα αλλά και για τους τρεις υποδοχείς του
BCMA, BAFFR και TACI θα µπορούσαν να αναστεί-
λουν τον παθογενετικό του ρόλο. Η µπελιµουµάµπη,
ως αντι-BlyS στοχεύει στην αναχαίτιση του πολλαπλα-
σιασµού των Β-λεµφοκυττάρων και έχει πάρει έγκριση
από τον FDA για τη θεραπεία του ΣΕΛ29. Για τo µο-
νοκλωνικό αντίσωµα ριτουξιµάµπη τυχαιοποιηµένες
µελέτες µε οµάδα ελέγχου EXPLORER και LUNAR
δεν έδειξαν στατιστικά σηµαντική διαφορά αλλά υπήρ-
ξε αυξηµένη ανταπόκριση σε µελέτες χωρίς οµάδες
ελέγχου και έτσι κάποιοι την χορηγούν αν και δεν συ-
νιστάται η χρήση της ως εναρκτήριο θεραπευτικό
σχήµα11,30. Η επρατουζουµάµπη, ένα αντι-CD22 µονο-
κλωνικό αντίσωµα θεωρείται ότι τροποποιεί την λει-
τουργία των Β κυττάρων χωρίς να τα θανατώνει. Με-
λέτες για τη χρήση της σε ασθενείς µε ΣΕΛ εµφανί-
ζουν θετικά αποτελέσµατα29. 
Άλλο ένα σηµείο που µπορεί να αποτελέσει θε-

ραπευτικό στόχο είναι η αλληλεπίδραση δενδριτικών
και Τ-λεµφοκυττάρων. Σε αυτό το σηµείο παρεµβαίνει
και ο παράγοντας CTLA-4-Ig εµποδίζοντας την αλλη-
λεπίδραση των µορίων CD80 και CD86 των αντιγο-
νοπαρουσιαστικών κυττάρων µε το CD28 των Τ-λεµ-
φοκυττάρων11. Ανθελονοσιακά φάρµακα παρεµβαίνουν
στην λειτουργία των TLRs και καταστέλλουν την ενερ-
γοποίηση των Τ και Β λεµφοκυττάρων και όπως έχει
αποδειχθεί από έρευνες µειώνουν τις εξάρσεις και αυ-
ξάνουν την επιβίωση. Η υδροξυχλωρικίνη έχει συµπε-
ριληφθεί στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες
ACR (American college of rheumatolgy) και EULAR
(European league against rheumatism) για χρήση σε
θεραπεία συντήρησης31.
Θεραπευτικές προσπάθειες έχουν στραφεί στην

εξουδετέρωση του παράγοντα TWEAK αλλά και τον
αποκλεισµό του υποδοχέα του FN14, οι οποίοι εµφα-
νίζονται αυξηµένοι στην νεφρίτιδα του ΣΕΛ, ενεργο-
ποιούν τον NF-κΒ και έτσι τα επιθηλιακά κύτταρα του
νεφρού πολλαπλασιάζονται και εν τέλει οδηγούνται
σε απόπτωση30. Ο ενεργός ρόλος της IFN-α στον πα-
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θογενετικό µηχανισµό της νεφρίτιδας του ΣΕΛ και η
διαπίστωση της καλύτερης πρόγνωσης όσων έχουν
φυσικά αντισώµατα έναντι αυτής, ανοίγει το πεδίο για
έρευνα και δηµιουργία παραγόντων που στρέφονται
είτε κατά της ίδιας της κυτταροκίνης (ρονταλιζουµά-
µπη, σιφαλιµουµάµπη) είτε µπλοκάρουν τους υποδο-
χείς της (Medi-546)30. Η τοκιλιζουµάµπη είναι µονο-
κλωνικό αντίσωµα για την α αλυσίδα του υποδοχέα
της IL-6 και αναµένεται να αποτελέσει αντικείµενο µελ-
λοντικής έρευνας λόγω της εµπλοκής της IL-6 στον
παθογενετικό µηχανισµό της νεφρίτιδας του ΣΕΛ.
Άλλο ένα µονοκλωνικό αντίσωµα το οποίο χρήζει πε-
ρισσότερης µελέτης είναι η εκουλιζουµάµπη. Αυτή
στρέφεται έναντι του συµπληρώµατος C5 και εµποδί-
ζει τη µετατροπή του σε C5α και C5b, εµποδίζοντας
και το σύµπλοκο C5b-9 στην εναλλακτική οδό ενερ-
γοποίησης του συµπληρώµατος29.

Κεντρικό ρόλο στην παθογένεση της νεφρίτιδας
του ΣΕΛ,όπως φαίνεται έχουν τα µακροφάγα. Το CSF-
1 (Colony stimulating factor 1), ζωτικής σηµασίας για
την ανάπτυξη, επιβίωση, ενεργοποίηση και λειτουργία
των µακροφάγων, εµφανίζεται αυξηµένο στο πλάσµα
και στα ούρα των ασθενών µε νεφρίτιδα του ΣΕΛ και
σχετίζεται µε την δραστηριότητα της νόσου. Οι χη-
µειοκίνες CX3CL1 και MCP-1 (CCL2) και οι αντίστοι-
χοι υποδοχείς τους CX3CR1και CCR2, οι οποίοι εκ-
φράζονται στα µακροφάγα και συµβάλλουν στην µε-
τακίνηση τους σε περιοχές βλάβης, εµφανίζονται αυ-
ξηµένοι στη νεφρίτιδα του ΣΕΛ. Έτσι δυνητικά θερα-
πευτικό στόχο µπορούν να αποτελέσουν οι σηµατο-
δοτικοί άξονες CSF-1/CSF-1R, CX3CL1/CX3CR1,
CCL2/CCR2, καθώς και η BTK κινάση. Η ΒΤΚ κινάση
εκφράζεται µεταξύ των άλλων κυττάρων του µυελού
και στα µακροφάγα, ρυθµίζει την λειτουργία και την
επιβίωση των Β κυττάρων και η αναστολή της συνδέ-
εται µε µειωµένη πρωτεϊνουρία και βελτιωµένη ιστο-
λογική εικόνα32.
Όταν παρά τη θεραπεία η νεφρική νόσος φθάσει

σε τελικό στάδιο είναι δυνατή η πραγµατοποίηση αι-
µοκάθαρσης για την οποία µελέτες έδειξαν ότι τα απο-
τελέσµατα της είναι ίδια µε του γενικού πληθυσµού
και αιτία των θανάτων στους πρώτους έξι µήνες απο-
τελούν οι λοιµώξεις. Σε ασθενείς µε ΣΕΛ µπορούν να
πραγµατοποιηθεί µεταµόσχευση νεφρών µε αναµενό-
µενη επιβίωση του µοσχεύµατος όση και στο γενικό
πληθυσµό. Στους παράγοντες κινδύνου για την απόρ-
ριψη του µοσχεύµατος συµπεριλαµβάνονται τα υψηλά
επίπεδα αυτοαντιγόνων και οι προηγηθείσες αιµοκα-
θάρσεις. Η επανεµφάνιση της νεφρίτιδας του λύκου

στο µόσχευµα σύµφωνα µε τις µελέτες των Burgos et
al. το 2007 εκτιµάται στο 11% και η απόρριψη του µο-
σχεύµατος λόγω επανεµφάνισής της στην ίδια µελέτη
υπολογίζεται στο 14% ενώ στη µελέτη των Goral et al.
στο 2%24. Η µικρή αυτή πιθανότητα επανεµφάνισης
της δεν αποτελεί αντένδειξη για µεταµόσχευση νε-
φρού σε ασθενή µε ΣΕΛ.

Αλληλογραφία:
Παναγιώτα Μπούρα
e-mail: boura@med.auth.gr
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ΜΗΝΥΜΑ
από την Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαµε να σας ανακοινώσουµε την διοργάνωση του 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, στην Θεσσαλονίκη στις 8-10 Δεκεµβρίου

2016, στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των  γνώσεων των τελευταίων ετών στην βασική και εφηρµοσµένη

ανοσολογία, η ανταλλαγή απόψεων επί των εξελίξεων της έρευνας σε µείζονες παθολογικές καταστάσεις ανο-

σολογικής αρχής, την πρόληψη και τη θεραπευτική αντιµετώπισή τους, δηλαδή την ανοσοθεραπεία. Το πρόγραµµα

του Συνεδρίου δίνει ιδιαίτερη σηµασία σε θέµατα που επηρεάζουν ευρέως την δηµόσια υγεία.

Η εκτενής συζήτηση και ενηµέρωση επί ανοσολογικών θεµάτων αιχµής είναι απαραίτητη  για συναδέλφους ολο-

ένα και περισσότερων ειδικοτήτων πλέον. 

Έχουν προσκληθεί εξειδικευµένοι οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα του

Συνεδρίου καταξιωµένων αλλά και νέων επιστηµόνων είναι εξαιρετικά σηµαντική, καθώς αφενός παρέχει υψηλού
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Σας περιµένουµε όλους λοιπόν, να συµπορευθούµε µαζί για τρείς µέρες, στα δυναµικά και ταχύτατα αναπτυσσό-

µενα µονοπάτια της Ανοσολογίας, τον Δεκέµβρη στη Θεσσαλονίκη!

Παναγιώτα Μπούρα

Οµότιµη Καθηγήτρια
Παθολογίας – Κλινικής Ανοσολογίας ΑΠΘ

Αθήνα, 7 Δεκεµβρίου, 2012
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08:30-09:30     EΓΓΡΑΦΕΣ

09:30-11:00      ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

11:00-11:30        ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30-13:00       ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

13:00-13:30       ΔΙΑΛΕΞΗ
                      Προεδρείο: Ι. Κουντουράς, Π. Κατσινέλος

                      IgG4 διαµεσολαβούµενα νοσήµατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Μυτιληναίου

13:30-15:00      ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε-POSTERS ΑΑ01-ΑΑ14
                         Προεδρείο: Ν. Καφάση, Ν. Κωνσταντινίδου, Ι. Γκουγκουρέλας

15:00-17:00      ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
                      Σύγχρονα δεδοµένα στην Εργαστηριακή Διαγνωστική
                      Προεδρείο: Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση, Α, Τσιρογιάννη

                      Μελέτη των πρωτεϊνών σε βιολογικά υγρά
                      Μέθοδοι προσδιορισµού των πρωτεϊνών και ερµηνεία αποτελεσµάτων . . . . . . . Μ. Μπανταδάκη
                      Σύγχρονοι ανοσολογικοί βιοδείκτες στη µονοκλωνική γαµµαπάθεια . . . Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση
                      Η κυτταροµετρία ροής στη διάγνωση και παρακολούθηση
                      αιµατολογικών δυσκρασιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Τζανουδάκη

                      Αυτοαντισώµατα – διαγνωστικοί και προγνωστικοί βιοδείκτες
                      Οργανοειδικά αυτοάνοσα νοσήµατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χ. Καλιούλη-Αντωνοπούλου
                      Συστηµατικά αυτοάνοσα νοσήµατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Τσιρογιάννη

17:00-17:30       ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

17:30-18:00      ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ι
                      Η διαχείριση της πρόληψης
                      Προεδρείο Μ. Χατζηστυλιανού, Ν. Κωνσταντινίδου

                      Εµβόλια στις λοιµώξεις. Κάτι παλιό, κάτι καινούργιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε. Παπαδοπούλου-Αλατάκη

18:00-20:00     ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
                      ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ
                      Προεδρείο: Α. Γεωργίου, Κ. Λεφάκης

                      Ο ζωγράφος Χρήστος Λεφάκης και η εποχή του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε. Κούντουρα

20:00-21:00     ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Δηµοσιεύονται οι εισηγήσεις των οµιλητών που παρέδωσαν κείµενο.
Τα ενυπόγραφα άρθρα και κείµενα απηχούν τις απόψεις των αρθρογράφων και δεν ταυτίζονται κατ' ανάγκη µε την άποψη της συ-
ντακτικής επιτροπής του περιοδικού.
Αποτελεί δε ευθύνη του εκάστοτε συγγραφέα η χρήση υλικού πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου καθώς και η σαφής και πλήρης ανα-
φορά της σχετικής πηγής.
Η ευθύνη για την εναρµόνηση της δοµής των περιλήψεων µε τις οδηγίες του περιοδικού επιβαρύνει αποκλειστικά τους συγγραφείς.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

08:30-09:30     ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
                      AIΘΟΥΣΑ Α  (ΠΑ01 - ΠΑ06)
                      Προεδρείο: Α. Σιόρεντα, Κ. Αδάµ

                      AIΘΟΥΣΑ Β  (ΠΑ07 - ΠΑ13)
                      Προεδρείο: Α. Σαραντόπουλος, Χ. Τσίγαλου

09:30-11:00      ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
                      Σύγχρονες απόψεις στη Ρευµατοειδή αρθρίτιδα
                      Προεδρείο: Α. Γαρύφαλλος, Α. Δρόσος

                      Προγνωστικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της Ρευµατοειδούς Αρθρίτιδας . . . . . . . . . . Α. Δρόσος
                      Η παθοφυσιολογία της Ρευµατοειδούς Αρθρίτιδας σήµερα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Β. Κίτσιου
                      Στοχευµένη θεραπεία (treat-to-target) στη Ρευµατοειδή Αρθρίτιδα . . . . . . . . . Α. Σαραντόπουλος

11:00-11:30        ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30-12:00       ΔΙΑΛΕΞΗ
                      Προεδρείο: Ε. Βλαχάκη, Ι. Κάκκας

                      Αντισώµατα-αναστολείς της πήξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Παπαδάκης

12:00-13:00      ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΙΙ
                      Η διαχείριση της πρόληψης
                      Προεδρείο Α. Καραγιάννης, Π. Μπούρα

                      Διατροφή και ανοσιακό σύστηµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ. Βασιλάκου
                      Φαρµακευτική υπερευαισθησία  και ανοσιακό σύστηµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Σαραντόπουλος

13:00-14:00      ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

14:00-16:30      ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΑ

16:30-17:00       ΔΙΑΛΕΞΗ
                      Προεδρείο: Γ. Νταλέκος, Α. Τσιρογιάννη

                      Επικαλυπτόµενα αυτοάνοσα ηπατικά σύνδροµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κ. Ζάχου

17:00-17:30       ΔΙΑΛΕΞΗ
                      Προεδρείο: Π. Μπούρα, Μ. Σπυροπούλου

                      Ενδοκυττάρια σηµατοδοτικά µονοπάτια και νέες θεραπευτικές
                      στρατηγικές στον καρκίνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Θεοδώρου

17:30-18:00      ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:00-18:30      ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
                      (ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. - AESKU.DIAGNOSTICS)
                      Προεδρείο: Ι. Κουντουράς

                      The industrial food additive microbial transglutaminase mimics the tissue
                      transglutaminase and is immunogenic in celiac disease patients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. Matthias

18:30-20:00     ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
                      Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
                      Προεδρείο: Μ. Κανάριου, Δ. Παπακώστα

                      Η γνώση της υποκείµενης Πρωτοπαθούς Ανοσοανεπάρκειας στην επιλογή
                      στοχευµένης θεραπείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Κανάριου
                      Η µετάβαση των ασθενών από τις παιδιατρικές στις παθολογικές κλινικές . . . Μ. Χατζηστυλιανού
                      Η Πρωτοπαθής Ανοσοανεπάρκεια στον ενήλικα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Γκουγκουρέλας
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08:30-10:00     ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
                      AIΘΟΥΣΑ Α  (ΠΑ14 - ΠΑ19)
                      Προεδρείο: Α. Γιαννακού, Ι. Γκουγκουρέλας

                      AIΘΟΥΣΑ Β  (ΠΑ20 - ΠΑ26)
                      Προεδρείο: Λ. Σκούρα, Φ. Κλωνιζάκης

10:00-10:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
                      Προεδρείο: Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη, Μ. Δανιηλίδης

                      Εγκυµοσύνη στον Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη

10:30-11:30       ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
          Αυτοάνοσος Σακχαρώδης Διαβήτης

                      Προεδρείο: Α. Τσάπας, Α. Χατζητόλιος

                      Εργαστηριακή διαγνωστική προσέγγιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε. Φωτιάδου-Παππά
                      Ανοσοθεραπείες προσανατολισµένες στο αντιγόνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κ. Κίτσιος

11:30-12:00       ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00-12:30      ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
                      Προεδρείο: Π. Μπούρα

                      Digital Ulcers and Pulmonary Arterial Hypertension - Two phenotypes of severe
                      microvascular disease in systemic sclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Hachulla

12:30-13:30       ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
          Ανοσολογία Λοίµωξης: Παλιές λύσεις – νέες προκλήσεις

                      Προεδρείο: Φ. Παληογιάννη, E. Ροηλίδης

                      Ο ρόλος της αυτοφαγίας στην ωρίµανση του φαγοσώµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γ. Χαµηλός
                      Πρωτεΐνες ανοσιακής διαφυγής ως βάση για την ανάπτυξη νέων θεραπειών
                      στις σταφυλοκοκκικές λοιµώξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ. Μαστέλλος

13:30-14:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
                      Προεδρείο: Γ. Κυριαζής, Α. Ψαρράκου

                      Η αντιύλη και τα µονοκλωνικά αντισώµατα στην αναζήτηση ειδικών αντιγόνων . . . Α. Νοτόπουλος

14:00-15:00      ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε-POSTERS ΑΑ15-ΑΑ28
                      Προεδρείο: Ν. Καφάση, Ν. Κωνσταντινίδου, Ι. Γκουγκουρέλας

15:00-16:00      ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
          Υπερευαισθητοποίηση και µεταµόσχευση νεφρού

                      Προεδρείο: Χ. Παπαστεριάδη, Α. Ινιωτάκη-Θεοδωράκη

                      Η ευρεία ευαισθητοποίηση σε πολυµορφικά και µη πολυµορφικά αντιγόνα . . . . . . . . Αικ. Ταράση
                      Πρωτόκολλα µεταµόσχευσης υπερευαισθητοποιηµένων ασθενών και
                      αποτελέσµατα στην Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Βιττωράκη

16:00-16:30      ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
                      Προεδρείο: Ι. Θεοδώρου, Α. Καλογερίδης

                      Μοριακοί µηχανισµοί στη σήψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κ. Δροσάτος

16:30-17:00       ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
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17:00-18:30      ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΙΙΙ
                      O ρόλος του µικροβιώµατος στην υγεία και στη νόσο
                      Προεδρείο Ν. Μαλισιόβας, Γ. Γκιούλα

                      Η συµβολή του ανθρώπινου µικροβιώµατος στην ανάπτυξη του οργανισµού . Ν. Μαλισιόβας
                      Μικροβίωµα και ανοσιακή απόκριση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γ. Γκιούλα
                      Η εµπλοκή του ανθρώπινου µικροβιώµατος στην παθογένεια νόσου . . . . . . . . . . . . . . . . . Π. Σιάσιος

18:30-19:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
                      Προεδρείο: Α. Σταυροπούλου-Γκιόκα

                      Η βιοτεχνολογία των ιστών και οργάνων στη µεταµόσχευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε. Μιχαλόπουλος

19:00-19:30      ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
                      ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Hachulla Εric MD, PhD, Department of Internal Medicine and Clinical Immunology, National Reference Centre
for Systemic Sclerosis and other Systemic Auto-immune Diseases, University of Lille, Huriez’
Hospital, 59037 Lille cedex, France

Matthias Torsten Dr Chairman of the board AIRA e.V. AESKU. KIPP INSTITUTE

Αδάµ Καλλιόπη Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Τµήµα Ανοσολογίας- Ιστοσυµβατότητας, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

Βάρλα-Λευθεριώτη Μαριγούλα Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Τµήµα Ανοσολογίας - Ιστοσυµβατότητας, Γ. Ν.Α. «ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Νοσοκοµείο “ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”

Βασιλάκου Δέσποινα MD, MSc, Ιατρός-Κλινικός Διαιτολόγος, Ειδικευόµενη Γ’ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Απόφοιτος
Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Βιττωράκη Αγγελική Βιοπαθολόγος, Επιµελήτρια Α΄ Τµήµατος Ιστοσυµβατότητας, Ανοσολογικό Εργαστήριο και Εθνικό
Κέντρο Ιστοσυµβατότητας,  Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Βλαχάκη Ευθυµία Αιµατολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Β΄ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Γαρύφαλλος Αλέξανδρος Καθηγητής Α.Π.Θ., Διευθυντής  Δ΄ Παθολογικής Κλινικής, Πρόεδρος Ιατρικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΙΠ-
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Γεωργίου Άρης Αρχιτέκτων

Γιαννακού Αναστασία Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας, Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Γκιούλα  Γεωργία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τµήµα
Σχολής Επιστηµών Υγείας Α.Π.Θ.

Γκουγκουρέλας  Ιωάννης Παθολόγος, Πανεπιστηµιακός Υπότροφος Τµήµατος Κλινικής Ανοσολογίας, Β΄ Παθολογικής Κλι-
νικής Α.Π.Θ,  Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Δανιηλίδης Μιχαήλ Καθηγητής Παθολογίας - Ανοσολογίας, Α΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Δροσάτος Κωνσταντίνος MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Φαρµακολογίας, Εργαστήριο Μεταβολικής Βιολογίας, Κέντρο Με-
ταφραστικής Ιατρικής & Κέντρο Μεταβολικών Νοσηµάτων, Ιατρική Σχολή «Lewis Katz» Πανεπι-
στηµίου Temple, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ

Δρόσος Αλέξανδρος Καθηγητής Παθολογίας - Ρευµατολογίας, Διευθυντής Ρευµατολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Ζάχου Καλλιόπη Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Θεοδώρου Ιωάννης Directeur UF d’ Histocompatibilite et Immunogenetique,Departement d’ Immunologie. Groupe
Hospitalier Pitie Salpetriere Charles Foix

Ινιωτάκη - Θεοδωράκη Αλίκη Συντονίστρια Διευθύντρια, Τµήµα Ανοσολογίας και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυµβατότητας, Π.Γ.Ν.Α. «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  

Κάκκας Ιωάννης Αιµατολόγος, Διευθυντής, Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Καλιούλη-Αντωνοπούλου Χριστιάνα Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Τµήµα Ανοσολογίας- Ιστοσυµβατότητας, Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας-
Πειραιά “ΆΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”, Γενικό Νοσοκοµείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

Καλογερίδης Θ. Αθανάσιος Μοριακός Βιολόγος  - Γενετιστής  Β’ Ε.Σ.Υ Επιστηµονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Μοριακής Βιο-
λογίας και Γενετικής Β’ Παθολογική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Γ.Ν.Θ. «ΙΠ-
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Καµπάς Κωνσταντίνος Μοριακός Βιολόγος, PhD Ανοσολογίας, Εργαστήριο Μοριακής Αιµατολογίας, Ιατρικό Τµήµα, Δ.Π.Θ.

Κανάριου Μαρία Παιδίατρος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας, Ειδικό Κέντρο και
Κέντρο Αναφοράς για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική Ανοσολογία, Νοσοκοµείο
Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Καραγιάννης Αστέριος Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής ΒΠΠ Α.Π.Θ., Διευθυντής Τοµέα Παθολογίας Ιατρικής Α.Π.Θ.

Κατσινέλος Παναγιώτης Αναπληρωτής  Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.  «ΙΠΠΟΚΡΑ-
ΤΕΙΟ»

Καφάση Νικολίτσα Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Επιστηµονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη, Τµήµα Ανοσολογίας  -
Ιστοσυµβατότητας, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

Κεραµιτζόγλου Θεοδώρα Βιολόγος, Τµήµα Ανοσολογίας - Ιστοσυµβατότητας, Γ.Ν.Α. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»,
Νοσοκοµείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Κίτσιος Κωνσταντίνος Παθολόγος Διαβητολόγος, Επιµελητής Β’ Ε.Σ.Υ., Β’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. και Διαβητολογικό
Κέντρο, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Κίτσιου Βασιλική Βιοπαθολόγος, Επιµελήτρια Α΄, Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Κλωνιζάκης Φίλιππος Αιµατολόγος, Πανεπιστηµιακός Υπότροφος Α.Π.Θ., Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
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Κούντουρα Ευθυµία Ιστορικός της Τέχνης

Κουντουράς Ιωάννης Οµότιµος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΙΠ-
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Κυριαζής Γεώργιος Οµότιµος Καθηγητής Βιοπαθολογίας-Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Κωνσταντινίδου Νίκη Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας, Κέντρο Πρωτοπαθών Ανοσο-
ανεπαρκειών, Γ.Ν.Π.Α. «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» 

Λεφάκης Κωνσταντίνος Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

Μαλισιόβας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Ιατρικής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Μαστέλλος Δηµήτριος Ερευνητής Β΄, Τοµέας Βιοδιαγνωστικών Επιστηµών και Τεχνολογιών, Ι/ΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΟΣ» 

Μητρούλης Ιωάννης MD, PhD, Department of Clinical Pathobiochemistry, Technische Universität Dresden
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Αν και το ουδετερόφιλο αποτελεί το βασικό κύτ-
ταρο της φυσικής ανοσίας και την πρώτη γραµµή άµυ-
νας εναντίων των παθογόνων µικροοργανισµών δεν
προσέλκυσε το αναµενόµενο επιστηµονικό ενδιαφέ-
ρον µέχρι πρόσφατα. Ένας βασικός λόγος για αυτή
τη στροφή ήταν η ανακάλυψη των ουδετεροφιλικών
εξωκυττάριων δικτύων (neutrophil extracellular traps
- NETs) που συντέλεσαν στον αναδυόµενο ρόλο αυ-
τού του κυττάρου. 
Τα NETs είναι δίκτυα εξωκυττάριων ινών που

αποτελούνται από ουδετεροφιλική χρωµατίνη “διακο-
σµηµένη” µε διάφορες πρωτεΐνες των κυττάρων αυτών
(πρωτεΐνες των κοκκίων, κυτταροπλασµατικές και πυ-
ρηνικές)1. Τα ουδετερόφιλα απελευθερώνουν NETs
µετά από διάφορα λοιµώδη (βακτήρια, ιοί, µύκητες)1-4

αλλά και στείρα ερεθίσµατα (κρύσταλλοι ουρικού οξέ-
ως, αντι-ουδετεροφιλικά αντισώµατα, κυτταροκίνες
κ.α.). Διάφοροι κυτταρικού µηχανισµοί συµµετέχουν
στην απελευθέρωση των NETs, όπως η παραγωγή
ελευθέρων ριζών οξυγόνου (reactive oxygen species
- ROS)5 και η µεταφορά της ουδετεροφιλικής ελα-
στάσης στον πυρήνα του κυττάρου6, αλλά καθοριστική
θέση έχουν η κιτρουλλινοποίηση των ιστονών7 και η
επαγωγή του µηχανισµού της αυτοφαγίας8-10.
Το κύτταρο χρησιµοποιεί των µηχανισµό των

NETs ως µια ύστατη προσπάθεια για τον περιορισµό
µιας ανεξέλεγκτης λοίµωξης. Έχει βρεθεί ότι τα NETs
έχουν την ικανότητα να παγιδεύουν και να σκοτώνουν
βακτήρια (Gram positive και Gram negative)1-2 καθώς
και µύκητες3. Σε αυτό συντελούν κατά κύριο λόγω η
ύπαρξη ουδετεροφιλικών πρωτεϊνών και ιστονών επά-
νω στα NETs µε αντιµικροβιακή δράση.
Παρά τον ρόλο των NETs στις λοιµώδεις παθή-

σεις, µελέτες των τελευταίων έξι ετών καταδεικνύουν
τη συµµετοχή τους σε µη-λοιµώδεις παθήσεις. Πιο συ-

γκεκριµένα, τα NETs εκφράζουν διαφορετικές πρω-
τεΐνες επάνω τους (11) και οι πρωτεΐνες αυτές καθορί-
ζονται από το φλεγµονώδες περιβάλλον διαφόρων
συνδρόµων4,10,12-14. Με τον τρόπο αυτό τα NETs µπο-
ρούν να δράσουν πλειοτροπικά και να συντελέσουν
στην παθοφυσιολογία ενός ευρέως φάσµατος ασθε-
νειών, όπως η θρόµβωση10,13,15, η αυτοανοσία16-17, η αυ-
τοφλεγµονή9,13 η ίνωση14 και ο καρκίνος18-20.
Παραµένει λοιπόν µεγάλης σηµασίας η εύρεση

µορίων τα οποία µπορούν να παρέµβουν στη διαδι-
κασία των NETs και τα οποία θα µας επιτρέψουν να
επηρεάσουµε ακόµη και να θεραπεύσουµε τα παρα-
πάνω σύνδροµα.
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Kωνσταντίνος Καµπάς
e-mail: kkampas@hotmail.com

Βιβλιογραφία

1. Brinkmann V, Reichard U, Goosmann C, Fauler B, Uhlemann Y,
Weiss DS, et al. Neutrophil extracellular traps kill bacteria.
Science. 2004 Mar 5; 303(5663): 1532-5.

2. Ramos-Kichik V, Mondragόn-Flores R, Mondragόn-Castelán
M, Gonzalez-Pozos S, Muñiz-Hernandez S, Rojas-Espinosa
O, et al. Neutrophil extracellular traps are induced by My-
cobacterium tuberculosis. Tuberc Edinb Scotl. 2009 Jan;
89(1): 29-37.

3. Urban CF, Reichard U, Brinkmann V, Zychlinsky A. Neutrophil
extracellular traps capture and kill Candida albicans yeast
and hyphal forms. Cell Microbiol. 2006 Apr; 8(4): 668-76.

4. Konstantinidis T, Kambas K, Mitsios A, Panopoulou M,
Tsironidou V, Dellaporta E, et al. Immunomodulatory Role
of Clarithromycin in Acinetobacter baumannii Infection
via Formation of Neutrophil Extracellular Traps. Antimi-
crob Agents Chemother. 2016 Feb; 60(2): 1040-8.

5. Fuchs TA, Abed U, Goosmann C, Hurwitz R, Schulze I, Wahn

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας

O ρόλος των ΝΕΤs

Κωνσταντίνος Καµπάς

ανοσ′ια 2016 ;  12, 2:  64 – 65



65 Ο ρόλος των ΝΕΤs

V, Weinrauch Y, Brinkmann V, Zychlinsky A. Novel cell death
program leads to neutrophil extracellular traps. J Cell Biol.
2007 Jan; 176(2): 231-41. 

6. Papayannopoulos V, Metzler KD, Hakkim A, Zychlinsky A. Neu-
trophil elastase and myeloperoxidase regulate the for-
mation of neutrophil extracellular traps. J Cell Biol. 2010
Nov 1; 191(3): 677-91. doi: 10.1083/jcb.201006052. 

7. Wang Y1, Li M, Stadler S, Correll S, Li P, Wang D, Hayama R,
Leonelli L, Han H, Grigoryev SA, Allis CD, Coonrod SA.
Histone hypercitrullination mediates chromatin decon-
densation and neutrophil extracellular trap formation. J
Cell Biol. 2009 Jan 26;184(2):205-13. doi: 10.1083/jcb.
200806072.

8. Remijsen Q, Vanden Berghe T, Wirawan E, et al. Neutrophil
extracellular trap cell death requires both autophagy and
superoxide generation. Cell Res 2011; 21: 290-304.

9. Mitroulis I, Kambas K, Chrysanthopoulou A, et al. Neutrophil ex-
tracellular trap formation is associated with IL-1β and au-
tophagy-related signaling in gout. PLoS One 2011; 6: e29318.

10. Kambas K, Mitroulis I, Apostolidou E, Girod A, Chrysan-
thopoulou A, Pneumatikos I, Skendros P, Kourtzelis I, Koffa
M, Kotsianidis I, Ritis K. Autophagy mediates the delivery
of thrombogenic tissue factor to neutrophil extracellular
traps in human sepsis. PLoS One. 2012; 7(9): e45427. doi:
10.1371/journal.pone.0045427.

11. Khandpur R, Carmona-Rivera C, Vivekanandan-Giri A, Gizinski
A, Yalavarthi S, Knight JS, et al. NETs are a source of cit-
rullinated autoantigens and stimulate inflammatory re-
sponses in rheumatoid arthritis. Sci Transl Med. 2013 Mar
27; 5(178): 178ra40.

12. Stakos DA, Kambas K, Konstantinidis T, Mitroulis I, Apostolidou
E, Arelaki S, et al. Expression of functional tissue factor by
neutrophil extracellular traps in culprit artery of acute my-
ocardial infarction. Eur Heart J. 2015 Jun 7; 36(22): 1405-14.

13. Apostolidou E, Skendros P, Kambas K, Mitroulis I, Konstantinidis

T, Chrysanthopoulou A, et al. Neutrophil extracellular traps
regulate IL-1β-mediated inflammation in familial Mediter-
ranean fever. Ann Rheum Dis. 2016 Jan; 75(1): 269-77.

14. Chrysanthopoulou A, Mitroulis I, Apostolidou E, Arelaki S,
Mikroulis D, Konstantinidis T, et al. Neutrophil extracellular
traps promote differentiation and function of fibroblasts.
J Pathol. 2014 Jul; 233(3): 294-307.

15. von Brühl M-L, Stark K, Steinhart A, Chandraratne S, Konrad
I, Lorenz M, et al. Monocytes, neutrophils, and platelets
cooperate to initiate and propagate venous thrombosis
in mice in vivo. J Exp Med. 2012 Apr 9; 209(4): 819-35.

16. Kambas K, Chrysanthopoulou A, Vassilopoulos D, Apostolidou
E, Skendros P, Girod A, et al. Tissue factor expression in
neutrophil extracellular traps and neutrophil derived mi-
croparticles in antineutrophil cytoplasmic antibody asso-
ciated vasculitis may promote thromboinflammation and
the thrombophilic state associated with the disease. Ann
Rheum Dis. 2014 Oct; 73(10): 1854-63.

17. Villanueva E, Yalavarthi S, Berthier CC, Hodgin JB, Khandpur
R, Lin AM, et al. Netting neutrophils induce endothelial
damage, infiltrate tissues, and expose immunostimulatory
molecules in systemic lupus erythematosus. J Immunol
2011 Jul 1; 187(1): 538-52.

18. Demers M, Wagner DD. Neutrophil extracellular traps: A
new link to cancer-associated thrombosis and potential
implications for tumor progression. Oncoimmunology.
2013 Feb 1; 2(2): e22946.

19. Cools-Lartigue J, Spicer J, McDonald B, Gowing S, Chow S,
Giannias B, et al. Neutrophil extracellular traps sequester
circulating tumor cells and promote metastasis. J Clin In-
vest. 2013 Jul 1; pii: 67484

20. Arelaki S, Arampatzioglou A, Kambas K, Papagoras C, Milti-
ades P, Angelidou I, et al. Gradient Infiltration of Neutrophil
Extracellular Traps in Colon Cancer and Evidence for
Their Involvement in Tumour Growth. PloS One. 2016;
11(5): e0154484.



Το stress µέσω του νευροενδοκρινικού άξονα
θεω ρείται ότι συνδέεται µε τη φλεγµονή1-2. Το stress
και ειδικότερα οι µεσολαβητές του µέσα από διάφορα
βιολογικά µονοπάτια έχουν την ικανότητα να ενεργο-
ποιήσουν την άσηπτη φλεγµονή1-2 και να οδηγήσουν
στην εµφάνιση ή επιδείνωση διαφόρων νοσηµάτων,
όπως είναι τα µεταβολικά σύνδροµα, η αθηροσκλή-
ρωση και ο καρκίνος. Ωστόσο, τα δεδοµένα έως σή-
µερα που να συνδέουν το stress µε την επαγόµενη
από τα ουδετερόφιλα φλεγµονή είναι περιορισµένα. 
Το ουδετερόφιλο αποτελεί το βασικό κύτταρο της

φυσικής ανοσίας, το οποίο διαδραµατίζει καθοριστικό
ρόλο στην έναρξη και συντήρηση της φλεγµονής3-5.
Οι εξωκυττάριες παγίδες ουδετερόφιλων (Neutrophil
Extracellular Traps, NETs) είναι ένας µηχανισµός δρά-
σης του κυττάρου, ο οποίος περιγράφηκε πρόσφατα
και πραγµατικά επαναπροσδιόρισε τη βιολογία του ου-
δετερόφιλου. Τα NETs έχουν συνδεθεί µε ποικίλες πα-
θολογικές καταστάσεις (θρόµβωση, ίνωση, καρκίνος),
συµπεριλαµβανοµένης της φλεγµονής6-8. 
Από την άλλην πλευρά, τα γενετικά αυτοφλεγµο-

νώδη νοσήµατα, όπως είναι ο Οικογενής Μεσογειακός
πυρετός (ΟΜΠ), µπορούν να χαρακτηριστούν ως
«πειράµατα της φύσης» καθώς αποτελούν µοντέλο
νόσου για τη µελέτη των µηχανισµών της φλεγµονής
και της ρύθµισης της φυσικής ανοσίας.
Ο ΟΜΠ έχει συνδεθεί µε µεταλλάξεις στο γονί-

διο MEFV, το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη της φυ-
σικής ανοσίας πυρίνη. Οι ασθενείς εκδηλώνουν φλεγ-
µονώδη εµπύρετα επεισόδια (προσβολές) σε µη προ-
βλέψιµα διαστήµατα, τα οποία ωστόσο έχουν συσχε-
τιστεί µε το συναισθηµατικό και σωµατικό stress9-10.
Καθοριστικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου

διαδραµατίζουν τα ουδετερόφιλα11-12 και η IL-1β13-15. Η
αναστολή της δράσης της IL-1β συµβάλλει καθοριστικά
στην ύφεση της νόσου13-15. Επιπλέον, ο ΟΜΠ αποτελεί
βασικό εκπρόσωπο της οικογένειας των IL-1b διαµε-
σολαβούµενων νοσηµάτων13-15, στην οποία συµπερι-
λαµβάνονται επίσης τα κρυοεπαγόµενα σύνδροµα, η
ουρική αρθρίτιδα, η νόσος Still κ.α.
Η φλεγµονώδη κρίση της νόσου χαρακτηρίζεται

από την παρουσία φλεγµονωδών NETs, τα οποία είναι
διακοσµηµένα µε βιοενεργή (ώριµη) IL-1β16. Ρυθµιστικό
ρόλο στην απελευθέρωση των NETs κατέχει ο µηχα-
νισµός της αυτοφαγίας17. Συγκεκριµένα, τα ουδετερό-
φιλα των ασθενών σε ύφεση χαρακτηρίζονται από χα-
µηλά επίπεδα βασικής αυτοφαγίας, τα οποία πιθανό-
τητα αποτελούν έναν αντισταθµιστικό, ως προς τη
φλεγµονή, µηχανισµό18.
Ωστόσο, αρκετά «κοµµάτια» που αφορούν το

µηχανισµό των φλεγµονωδών κρίσεων του ΟΜΠ πα-
ραµένουν µέχρι σήµερα αδιευκρίνιστα. Η γενωµική
ανάλυση (Genome-wide RNA sequencing) σε ουδε-
τερόφιλα ασθενών τόσο κατά τη διάρκεια της φλεγ-
µονώδης κρίσης όσο και σε κατάσταση ύφεσης ανέ-
δειξαν το DDIT4/REDD1 ως το γονίδιο που υπερ-εκ-
φράζεται σηµαντικά στα ουδετερόφιλα των ασθενών
µε ΟΜΠ κατά τη διάρκεια των φλεγµονωδών κρίσεων
(δεδοµένα υπό δηµοσίευση).
Το DDIT4/REDD1 επάγεται από το stress19-21 και η

έκφραση του έχει συσχετιστεί µε την επαγόµενη από
το stress αυτοφαγία σε µελέτες που έχουν πραγµατο-
ποιηθεί σε µοντέλα ζώων ή κυτταρικές σειρές22-23.
Ωστόσο, ευρήµατα που να συνδέουν τη φλεγµονώδη
δράση στου DDIT4/REDD1 µε το ουδετερόφιλο απου-
σιάζουν από τη διεθνή βιβλιογραφία µέχρι σήµερα.
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Τα πρόσφατα δεδοµένα, που έχουν προκύψει
από µελέτη στο µοντέλο του ΟΜΠ, προτείνουν ότι η
υπερ-έκφραση του DDIT4/REDD1 κατά τη διάρκεια της
φλεγµονώδης κρίσης προάγει την αυτοφαγία και την
απελευθέρωση NETs (δεδοµένα υπό δηµοσίευση). Το
αποτέλεσµα αυτό γεφυρώνει το stress µε την έναρξη
των φλεγµονωδών κρίσεων και το DDIT4/ REDD1 µε
τη λειτουργία του ουδετερόφιλου. 
Παράλληλα, η επινεφρίνη, ένας βασικός µεσολα-

βητής του stress, αυξάνει σηµαντικά τα επίπεδα έκ-
φρασης του DDIT4/REDD1 στα ουδετερόφιλα και οδη-
γεί σε επαγωγή της αυτοφαγίας και σε σχηµατισµό
ΝΕΤs (δεδοµένα υπό δηµοσίευση). 
Συνοψίζοντας, τα πρόσφατα ευρήµατα συµβάλ-

λουν σηµαντικά στην προσπάθεια αποκωδικοποίησης
του stress και παράλληλα συνδέουν το stress µε τον
φαι νότυπο της νόσου. Ο DDIT4/REDD1 φαίνεται να
αποτελεί έναν βασικό µεσολαβητή της ενεργοποίησης
του ουδετερόφιλου σε συνθήκες stress και της απε-
λευθέρωσης NETs στη νόσο του ΟΜΠ.
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Τα ουδετερόφιλα αποτελούν τον µεγαλύτερο
πληθυσµό των λευκών αιµοσφαιρίων και αποκρίνονται
άµεσα σε φλεγµονώδη ερεθίσµατα που προκαλούνται
είτε από λοιµώξεις κατά την εισβολή των παθογόνων
ή κατά την άσηπτη/στείρα φλεγµονή (sterile inflamma -
tion) λόγω ενδογενούς ιστικής βλάβης (DAMPs:
Damage-Associated Molecular Patterns)1. Προσελκύο-
νται στις θέσεις της φλεγµονής, ενεργοποιούνται από
µεσολαβητές του περιβάλλοντος και ασκούν την εκτε-
λεστική τους δράση µέσω τριών βασικών µηχανισµών:
φαγοκυττάρωση, αποκοκκίωση δραστικών ενζύµων (πχ
πρωτεάσες, ντεφενσίνες), και απελευθέρωση εξωκυτ-
τάριων δικτύων χρωµατίνης που φέρουν στην επιφά-
νειά τους δραστικά µόρια/πρωτεΐνες (neutrophil
extracellular traps: NETs)1,2.
Τα τελευταία χρόνια πολλές ερευνητικές οµάδες

έχουν καταδείξει τη καθοριστική εµπλοκή των ουδε-
τεροφίλων µέσω των NETs στην παθογένεια διαφό-
ρων φλεγµονωδών καταστάσεων µη-λοιµώδους αιτιο-
λογίας, όπως τα αυτοάνοσα και τα αυτοφλεγµονώδη
νοσήµατα3-8. Επίσης, σηµαντικά δεδοµένα συνδέουν
τα ουδετερόφιλα διαµέσου των ΝΕΤs, µε την έναρξη
και την επαγωγή της θρόµβωσης (thromboinflam -
mation)9-12. Επιπλέον, φαίνεται ότι τα ουδετερόφιλα
µέσω των ΝΕΤ-συνδεόµενων πρωτεϊνών αλληλεπι-
δρούν µε άλλους κυτταρικούς πληθυσµούς (δενδριτι-
κά, µονοπύρηνα, αιµοπετάλια, ενδοθηλιακά) ενισχύο-
ντας και ανατροφοδοτώντας τη φλεγµονώδη/θροµ-
βωτική διαδικασία4,5,8,10-12 (Σχήµα 1). 
Ανεξάρτητα από το ερέθισµα που οδηγεί στην

διέγερση των ουδετεροφίλων και τον επακόλουθο
σχηµατισµό και απελευθέρωση των ΝΕΤs (NETωση),
το DNA, η κιτρουλλινοποιηµένη ιστόνη Η3 (CitH3), η
ελαστάση (ΝΕ) και η µυελουπεροξειδάση (MPO) των
ουδετεροφίλων αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά και
χρησιµοποιούνται κατά τη µοριακή ανίχνευση τους2,3.
Ωστόσο, πρόσφατες µελέτες καταδεικνύουν ότι παρά
τις δοµικές οµοιότητες που υπάρχουν «όλα τα NETs
δεν είναι ίδια». Η πρωτεϊνική τους σύσταση µπορεί να
διαφέρει σε επιµέρους φλεγµονώδεις καταστάσεις και
το γεγονός αυτό σχετίζεται µε τον φαινότυπο και τις
επιπλοκές της νόσου. Πρόσφατα π.χ. έχει καταδειχθεί
ότι η έκφραση στα ΝΕΤs ενεργού ιστικού παράγοντα
(TF), δηλαδή του βασικού εκκινητή της θρόµβωσης in
vivo, συνδέεται µε την επαγωγή συστηµατικής θρόµ-
βωσης στη σήψη9 και στην αυτοανοσία6, και µε το
σχηµατισµό του θρόµβου στην εν τω βάθει φλεβική
θρόµβωση10,11 και τοπικά στο οξύ στεφανιαίο σύνδρο-
µο (ένοχη αρτηρία)12. Άλλο παράδειγµα αποτελεί η
απελευθέρωση των ΝΕΤs που φέρουν ώριµη IL-1β και
χαρακτηρίζουν τη φλεγµονώδη κρίση τυπικών αυτο-
φλεγµονωδών νοσηµάτων όπως ο οικογενής µεσογει-
ακός πυρετός (FMF)8 και η νόσος του Still [υπό δη-
µοσίευση]. Άλλα δεδοµένα καταδεικνύουν ότι η επα-
γωγή της αυτοανοσίας σε κλασσικά αυτοάνοσα νο-
σήµατα, όπως ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος
(ΣΕΛ) και η ρευµατοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) σχετίζονται
µε την παρουσία στα NETs ειδικών της νόσου αυτο-
αντιγόνων4,5. 
Έχει δειχθεί ότι τα ουδετερόφιλα στις παραπάνω
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καταστάσεις είναι απαραίτητο να δεχθούν δύο παθο-
γενετικά ερεθίσµατα από το περιβάλλον της νόσου: ένα
αρχικό για την ενδοκυττάρια παραγωγή της σχετιζόµε-
νης µε τη νόσο πρωτεΐνης, και ένα δεύτερο για την εξω-
κυττάρια απελευθέρωσή της µέσω των ΝΕΤs8,12. 
Παρά το σηµαντικό ρόλο των ουδετεροφίλων στη

φλεγµονή, λίγα είναι γνωστά σχετικά µε την ύπαρξη ξε-
χωριστών φαινοτύπων ουδετερόφιλων/ΝΕΤs που αντα-
ποκρίνονται διαφορετικά σε φλεγµονώδεις καταστάσεις.
Επιπλέον, η επίδραση του φλεγµονώδους περιβάλλο-
ντος στο φαινότυπο και τη λειτουργία των ουδετερό-
φιλων/ΝΕΤs και πως αυτή επηρεάζει την παθογένεια
ποικίλων διαταραχών δεν έχουν διευκρινισθεί πλήρως13.
Τα παραπάνω γεγονότα, και η περαιτέρω αποσα-

φήνιση των µοριακών µηχανισµών που τα διέπουν, κα-
θιστούν τα NETs εξαιρετικούς υποψηφίους στόχους
θεραπευτικών παρεµβάσεων σε φλεγµονώδη νοσήµα-
τα και θροµβωτικές καταστάσεις που διαµεσολαβού-
νται από ουδετερόφιλα και χαρακτηρίζονται από αυ-
ξηµένη NETωση11,12,14. Οι στρατηγικές µπορούν να πε-
ριλαµβάνουν: α) αναστολή του ερεθίσµατος που οδη-
γεί στην ενδοκυττάρια παραγωγή της ένοχης πρω-
τεΐνης (πχ αναστολείς κυτταροκινών), β) αναστολή του
µηχανισµού που οδηγεί στο σχηµατισµό των NETs
(πχ καταστολή της αυτοφαγίας ή της παραγωγής
CitH3), γ) στόχευση του σκελετού των ΝΕΤs (π.χ.
DNase, ηπαρίνη) δ) εξουδετέρωση «τοξικών» πρωτε-
ϊνικών συστατικών πάνω στα NETs (πχ αναστολείς
κυτταροκινών, πρωτεασών) (Σχήµα 1). 
Σήµερα, πειραµατικά και κλινικά δεδοµένα ενθαρ-

ρύνουν τη βασική και µεταφραστική έρευνα προς την
κατεύθυνση αυτή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο ΣΕΛ και

οι επιπλοκές του έχουν συσχετισθεί στο 1/3 των ασθε-
νών µε διαταραχές της κάθαρσης των ΝΕΤs µέσω γε-
νετικά καθοριζόµενης ή επίκτητης ανεπάρκειας στο σύ-
στηµα της DNase I15-17. Η υδροξυχλωροκίνη, που χρη-
σιµοποιείται ευρέως για την διατήρηση της ύφεσης στον
ΣΕΛ, φαίνεται ότι καταστέλλει τη ΝΕΤωση αναστέλλο-
ντας το µηχανισµό της αυτοφαγίας, τόσο in vitro, όσο
και in vivo [υπό δηµοσίευση]. Η στόχευση κοµβικών
σηµείων της οδού σχηµατισµού των NETs, πχ µέσω
αναστολής του ενζύµου PAD4 που είναι υπεύθυνο για
το σχηµατισµό της CitH3, δρα ευεργετικά σε ζωϊκά µο-
ντέλα ΣΕΛ11. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πλήρης αναστολή
του PAD4 (πειραµατικά µοντέλα ή σπάνιες µεταλλάξεις
στον άνθρωπο), δεν φαίνεται να σχετίζεται µε αυξηµένη
ευαισθησία σε λοιµώξεις18,19.
Άλλο παράδειγµα στόχευσης έναντι των ΝΕΤs

αποτελεί η νουκλεάση του στρεπτοκόκκου στρεπτο-
κινάση, βασικός ινωδολυτικός παράγοντας στην κλινική
πράξη. Σήµερα είναι γνωστό ότι πληθώρα βακτηρίων
χρησιµοποιούν νουκλεάσες προκειµένουν να αποδο-
µήσουν τα NETs και να διαφύγουν των αµυντικών µη-
χανισµών της φυσικής ανοσίας του ξενιστή20,21. Η χο-
ρήγηση DNase I έχει αποδειχθεί προστατευτική σε
πειραµατικά µοντέλα ισχαιµικού εγκεφαλικού, εµφράγ-
µατος, και εν τω βάθει φλεβικής θρόµβωσης11. Η ηπα-
ρίνη, το πιο διαδεδοµένο αντιθροµβωτικό φάρµακο
παγκοσµίως, εκτός της κλασσικής της δράσης στο σύ-
στηµα της πήξης, προκαλεί διάλυση των ιστονών (βα-
σικό συστατικό της χρωµατίνης των NETs) και παρε-
µποδίζει την αλληλεπίδραση ιστονών-αιµοπεταλίων11,22.
Αντιθροµβωτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις που

στοχεύουν στους φλεγµονώδεις µηχανισµούς επαγω-

Σχήµα Ι. Αναδυόµενοι θεραπευτικοί στόχοι στη φλεγµονή και στη θρόµβωση: α) αναστολή του φλεγµονώδους ερεθίσµατος που οδηγεί
στην ενδοκυττάρια παραγωγή της σχετιζόµενης µε τη νόσο πρωτεΐνης (κόκκινη κουκίδα) στα ουδετερόφιλα, β) αναστολή του µηχα-
νισµού της αυτοφαγίας που οδηγεί στο σχηµατισµό των NETs, γ) στόχευση του σκελετού χρωµατίνης (DNA scaffold) των ΝΕΤs, δ)
εξουδετέρωση της σχετιζόµενης µε τη νόσο πρωτεΐνης πάνω στα ΝΕΤs.
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γής της θρόµβωσης, και όχι άµεσα στο σύστηµα της
πήξης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο µέλλον
εναλλακτικά ή συνεργικά µε τις κλασσικές θεραπείες,
ενισχύοντας το θεραπευτικό όφελος και µειώνοντας
το κίνδυνο των αιµορραγικών επιπλοκών που ενέχουν
οι σηµερινές αντιθροµβωτικές αγωγές.
Συµπερασµατικά, η µελέτη τoυ άξονα ουδετερο-

φίλων/ΝΕΤs, ως σηµαντικού µηχανισµού της φυσικής
ανοσίας κατά την φλεγµονώδη απόκριση, αναµένεται
να αναδείξει νέους θεραπευτικούς στόχους σε κατα-
στάσεις φλεγµονής και θρόµβωσης, αλλά και να επα-
ναπροσδιορίσει τις κλινικές ενδείξεις παλαιών φαρµά-
κων (επανατοποθέτηση/repositioning).
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Τα σπονδυλόζωα διαθέτουν ένα σύνολο αλληλε-
πικαλυπτόµενων και συνεργαζόµενων µηχανισµών µε
τους οποίους αναγνωρίζουν και αντιµετωπίζουν στους
εισβάλοντες µικροοργανισµούς και γενικότερα κάθε
ουσία που είναι ξένη και δυνητικά επικίνδυνη για τον
οργανισµό. 
Ως πρώτης γραµµής άµυνα θεωρούνται οι µη ει-

δικοί µηχανισµοί της ονοµαζόµενης φυσικής ή µη ει-
δικής ανοσίας, οι οποίοι, αν αποδειχθούν ανεπαρκείς,
θα διεγείρουν και θα επηρεάσουν τις διαδικασίες της
ειδικής ή επίκτητης ανοσίας που θα επιτελέσουν µια
ισχυρή και µε υψηλή εξειδίκευση ανοσιακή απάντηση.
Η ειδική ανοσιακή απάντηση εξαρτάται από την ανα-
γνώριση των αντιγόνων από υποδοχείς των Τ και Β
λεµφοκυττάρων.
Μετά την είσοδο του αντιγόνου στον οργανισµό

και την πρόσληψή του από τα αντιγονοπαρουσιαστικά
κύτταρα (ΑΠΚ) στους λεµφαδένες ή τους ιστούς, λαµ-
βάνει χώρα η επεξεργασία και παρουσίασή του στα
λεµφοκύτταρα (επαγωγική φάση), τα οποία θα ενεργο -
ποιηθούν, θα πολλαπλασιαστούν και θα διαφοροποι-
ηθούν (κεντρική φάση), προκειµένου να εξαλείψουν
το αντιγόνο µε την παραγωγή αντισωµάτων ή ενεργο-
ποιηµένων Τ λεµφοκυττάρων (δραστική φάση). Με τη
µείωση της αντιγονικής διέγερσης προκαλείται προο-
δευτική έκπτωση της ανοσιακής απάντησης, επανα-
φορά στην οµοιόσταση και εγκατάσταση ανοσιακής
µνήµης.
Οι µηχανισµοί της ειδικής ανοσίας που οδηγούν

στην παραγωγή αντισωµάτων περιγράφονται µε τον
όρο χυµική ανοσία και αφορούν τα Β λεµφοκύτταρα.
Τα ανώριµα Β λεµφοκύτταρα που δεν θα εµφανίσουν
έντονη ενεργοποίηση από «ίδια» αντιγόνα, µεταφέρο -
νται στα περιφερικά λεµφικά όργανα όπου ωριµάζουν
εκφράζοντας στην επιφάνειά τους µονοσθενείς IgD

και IgM ανοσοσφαιρίνες ως υποδοχείς (BCR). Εκεί, εί-
ναι έτοιµα να συνδεθούν µε ένα «ξένο» αντιγόνο. Η
σύνδεση αυτή θα οδηγήσει σε πολλαπλασιασµό (κλω-
νική εξάπλωση) και διαφοροποίηση σε πλασµατοκύτ-
ταρα (που εκκρίνουν αντισώµατα) και µνηµονικά Β
λεµφοκύτταρα, τα οποία έχουν την ικανότητα να ζουν
για πολλά χρόνια και να απαντούν ταχέως σε κάθε
επακόλουθη επαφή µε το ίδιο αντιγόνο. Τα Β λεµφο-
κύτταρα χρειάζονται τη βοήθεια των CD4+ Τ λεµφο-
κυττάρων (παραγωγή κυτταροκινών και συνδιεγερτικών
µορίων-CD40L) για την ενεργοποίησή τους από πρω-
τεϊνικά αντιγόνα (θυµοεξαρτώµενα αντιγόνα). Αντίθε-
τα, αντιγόνα µε επαναλαµβανόµενες δοµές (πολυσακ-
χαρίτες, λιπίδια) µπορούν να ενεργοποιήσουν τα Β
λεµφοκύτταρα χωρίς τη βοήθεια των CD4+ Τ λεµ-
φοκυττάρων (θυµοανεξάρτητα αντιγόνα).
Τα παραγόµενα από τα Β λεµφοκύτταρα αντισώ-

µατα εξουδετερώνουν διαλυτά αντιγόνα, οψωνινοποι-
ούν τα µικρόβια ή ενεργοποιούν το σύστηµα του συ-
µπληρώµατος οδηγώντας σε λύση εξωκυττάριων πα-
θογόνων. 
Οι µηχανισµοί της ειδικής ανοσίας που εξαρτώ-

νται από κύτταρα (κυτταρική ανοσία) οδηγούν σε
εξουδετέρωση ενδοκυττάριων παθογόνων, κυττάρων
µολυσµένων από ιούς, καρκινικών κυττάρων και αλλο-
γενών µοσχευµάτων. Τον κύριο ρόλο παίζουν τα Τ λεµ-
φοκύτταρα αλλά µπορεί να συµµετέχουν και άλλοι
κυτταρικοί πληθυσµοί (ΝΚ κύτταρα, ILCs, µακροφάγα
και φαγοκύτταρα).
Κατά τη θετική επιλογή στο θύµο εξασφαλίζεται

ότι εξέρχονται στην περιφέρεια µόνο εκείνα τα ώριµα
Τ λεµφοκύτταρα των οποίων οι TCR συνδέονται µε
χαµηλή συγγένεια µε το σύµπλεγµα «ίδιο πεπτίδιο-
ίδιο MHC µόριο» (MHC περιορισµός). Επιπλέον, τα
CD4+ Τ λεµφοκύτταρα θα αναγνωρίζουν πεπτίδια σε
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σχέση µε MHC τάξης ΙΙ µόρια, ενώ τα CD8+ Τ λεµ-
φοκύτταρα σε σχέση µε MHC τάξης Ι µόρια. Τα Τ
λεµφοκύτταρα που θα αναγνωρίσουν το σύµπλεγµα
«ίδιο πεπτίδιο-ίδιο MHC µόριο» µε σύνδεση υψηλής
συγγένειας θα υποστούν αρνητική επιλογή και θα κα-
ταστραφούν µε απόπτωση. Τα Τ λεµφοκύτταρα ενερ-
γοποιούνται µετά την αναγνώριση από τον TCR τους
του αντιγόνου που παρουσιάζεται από τα ΑΠΚ µέσα
στη θήκη του MHC µορίου (τριµοριακό σύµπλεγµα,
πρώτο µήνυµα) και της αλληλεπίδρασης συνδιεγερτι-
κών µορίων (CD28 - Β7-1 και Β7-2, δεύτερο µήνυµα).
Το δεύτερο µήνυµα οδηγεί στην παραγωγή IL-2 που
δρα ως αυξητικός παράγοντας για τα λεµφοκύτταρα.
Η έλλειψή του προκαλεί ανεργία. Τα ενδογενή αντιγό-
να, δηλαδή αυτά που βρίσκονται εντός του κυττάρου,
υφίστανται επεξεργασία στο κυτταρόπλασµα των
ΑΠΚ, συνδέονται µε MHC τάξης Ι µόρια και παρου-
σιάζονται στα CD8+ Τ λεµφοκύτταρα. Τα εξωγενή
αντιγόνα, δηλαδή αυτά που εισέρχονται το ΑΠΚ µε
φαγοκυττάρωση ή ενδοκυττάρωση, υφίστανται επε-
ξεργασία στα ενδοσώµατα/λυσοσώµατα συνδέονται
µε MHC τάξης ΙΙ µόρια και παρουσιάζονται στα CD4+
Τ λεµφοκύτταρα. Ανάλογα µε το είδος του αντιγόνου,
τη συγγένεια σύνδεσής του µε το MHC και τις κυττα-
ροκίνες του άµεσου περιβάλλοντος, τα CD4+ Τ λεµ-
φοκύτταρα θα διαφοροποιηθούν προς διάφορους
υποπληθυσµούς (ΤH1, TH2, TH9, TH17, TH22, Treg, Tfh).
Τα ειδικά για το αντιγόνο κύτταρα θα µετακινηθούν
από τους λεµφαδένες στο σηµείο εισόδου του αντι-
γόνου ώστε να το εξαλείψουν. Μετά την εξουδετέρω-
ση του αντιγόνου, οι κυτταρικές απαντήσεις εξασθε-
νούν ώστε το ανοσιακό σύστηµα να επανέλθει σε ηρε-
µία (οµοιόσταση). Τα ειδικά για το αντιγόνο Τ κύτταρα
µνήµης έχουν την ικανότητα να αντιδρούν πολύ γρή-
γορα σε ένα δεύτερο ερέθισµα από το ίδιο αντιγόνο
και διαφοροποιούνται σε δραστικά κύτταρα χωρίς την
ανάγκη συνδιεγερτικού µηνύµατος.
Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η ειδική

ανοσία χαρακτηρίζεται από α) Ικανότητα διάκρισης
του «ίδιου» από το «ξένο» και ανοχή έναντι των
«ιδίων» αντιγόνων β) Ειδικότητα: τα προϊόντα της αντι-
δρούν µόνο µε το αντιγόνο που προκάλεσε την πα-
ραγωγή τους ή µε ουσίες συγγενείς προς αυτό (δια-
σταυρούµενες αντιδράσεις), γ)Ετερογένεια: ανάλογα
µε το αντιγόνο που την προκάλεσε συµµετέχει σε αυτή
ποικιλία κυττάρων και προϊόντων, δ) Ανοσολογική µνή-
µη:  τα κύτταρα «θυµούνται» το αντιγόνο το οποίο
προκάλεσε την παραγωγή τους και κάθε νέα επαφή
µε αυτό προκαλεί ταχύτερη και ισχυρότερη αντίδραση,
ε) Εξειδίκευση: διαθέτει απαντήσεις που είναι ειδικές
για το κάθε αντιµετωπιζόµενο αντιγόνο και στ) Αυ-
τορρύθµιση: µε την εξασθένηση της αντιγονικής διέ-
γερσης το ανοσιακό σύστηµα επιστρέφει σε κατάστα-
ση ηρεµίας (οµοιόσταση).
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IgG4 related disease (IgG4-RD) is a multi-organ
immune mediated condition, recognised as a unified
disease entity ten years ago1. IgG4-RD is uniquely char-
acterised by high serum levels of IgG4 and tissue biop-
sies shown a marked infiltration of IgG4+ plasma cells
coupled with obliterative phlebitis and storiform fi-
brosis. IgG4-RD may affect virtually every organ or
tissue, thus, its clinical phenotype is highly heteroge-
neous2. The clinical presentation of the IgG4-RD is
highly diverse with some patients presented with a
single site involved and others with few or many or-
gans affected synchronously or metachronously. IgG4-
RD mainly affects middle aged to elderly men, in strik-
ing contrast with other autoimmune conditions, al-
though the epidemiology of the disease is highly im-
peded by insufficient awareness of the diagnosis2. Lab-
oratory findings are inconsistent since no specific in-
flammatory markers (such as ESR and CRP) are ele-
vated during the active course of the disease, despite
the fact that in a proportion of patients could be highly
elevated. Circulating autoantibodies are negative in the
most of cases and levels of C3 and C4 are usually
normal3. Tissue biopsy is the gold standard for the di-
agnosis of the disease. However, extensive histopa -
thological correlations with clinical parameters are
needed for setting the definite diagnosis. Specific diag-
nostic criteria are set for specific organ IgG4-RD, such
as IgG4 related pancreatitis and IgG4 related kidney
disease2. The spectrum of IgG4-RD includes entities
such as autoimmune pancreatitis, IgG4-related cholan-
gitis, salivary and lacrimal gland implication, orbital oblit-
erative phlebitis, retroperitoneal fibrosis and large ves-
sel involvement, intrapulmonary and pleural involve-
ment, tubolointerstitial nephritis and few other mis-
cellaneous conditions that could be IgG4-related4. 

The pathogenesis of IgG4-RD remains elusive.
There are several indications that IgG4 itself is not
pathogenic mostly because of the inability to form im-
mune complexes. The possible occurrence of the F-
ab arm exchange, could serve as an explanation. In
this process, the weak bonds between the heavy chain
of the IgG4 antibodies, allow the F-ab arm exchange
and therefore the formation of asymmetric and func-
tionally monovalent IgG4 that cannot crosslink to anti-
gens and form immune complexes5. On the other
hand, this could lead to a non-inflammatory antigenic
sink serving as attenuator of inflammatory process.
However, IgG4 could play a pathogenic role under the
effect of other molecules such as circulating lectins
and activated complement5. T cells may be implicated
in the disease pathogenesis; according to a plausible
mechanism explaining T-cell involvement, in genetically
susceptible individuals, some environmental trigger (ie
microbe) could break the immunological tolerance
and lead to a self antigen-driven CD4+ T helper re-
sponse that could activate innate immune cells at the
affected sites and secrete cytokines potentially path-
ogenic2. It is important to mention the other arm of
this process which is the B-cell that could serve as
antigen presenting cells that sustain the disease
through the memory CD4+ T cells. This mechanism
could explain the clinical improvement if IgG4-RD af-
ter B-cell depletion2,5. In a parallel process, a follicular
helper response triggered by fibrosis could lead to the
development of germinal centers within lymph nodes
and the generation of IgG4 secreting plasmablasts. In-
deed, recent insights into the pathophysiology of the
IgG4-RD implies that the major driver of the disease
appear to be plasmablasts6. Oligoclonal expanded
plasmablasts were found to be increased in patients
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with active IgG4-RD. Of great interest B cell depletion
with anti-CD20 treatments leads to the reduction of
these plasmablasts and to disease remission2,5.

Concerning the treatment of IgG4-RD, it is based
on clinical experience. Most patients respond to gluco -
corticoid treatment, despite the fact that spontaneous
remission could also occur in some5,7. However, in case
of glucocorticoid induced remission, a relapse is fre-
quently seen after treatment tapering or stopping8. A
promising treatment strategy is the anti-CD20-Ritux-
imab, since it is reported to reduce specifically IgG4
levels while the other IgG subclasses remain intact9.
Consequently, the hypothesis that short lived plasma
cells producing IgG4 are involved in the disease, may
be true and needs to be revisited9.
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Οι τεχνικές ηλεκτροφόρησης έχουν ευρεία
εφαρµογή στο κλινικό εργαστήριο για τη µελέτη δια -
φόρων βιολογικών υγρών καθώς έχουν τη δυνατότητα
να διαχωρίζουν µακροµόρια, όπως οι πρωτεΐνες, οι
λιποπρω τεΐνες, τα ένζυµα και στη συνέχεια να υπολο-
γίζουν τα επιµέρους κλάσµατα µε σκοπό τη διάγνωση
παθολογικών καταστάσεων όπως µονοκλωνικές γαµ-
µαπάθειες, νευροεκφυλιστικά νοσήµατα κ.α.

Oι πρωτεΐνες είναι µεγάλα σύνθετα βιοµόρια (10-
1000 kDa) από αµινοξέα που ενώνονται µε πεπτιδι-
κούς δεσµούς σε γραµµική πολυπεπτιδική αλυσίδα
(πρωτοταγής δοµή), η οποία αναδιατάσσεται (δευτε-
ροταγής δοµή,) και πτυχώνεται (τριτοταγής δοµή, δι-
σουλφιδικοί δεσµοί). Πολλές πολυπεπτιδικές αλυσίδες
ενωµένες αποτελούν τη τεταρτοταγή δοµή (π.χ. Hb).
Oι πρωτεΐνες αποτελούν συστατικά όλων των κυττά-
ρων, συµµετέχουν στη σύνθεση ενζύµων, ορµονών και
εµπλέκονται στην πήξη, στην ανοσιακή άµυνα και στην
µεταφορά µικρών µορίων. 
Όλες οι πρωτεΐνες έχουν ένα ποσοστό αµινοξέ-

ων τα οποία έχουν θετικά και αρνητικά φορτισµένες
πλευρικές οµάδες. Το καθαρό φορτίο της πρωτεΐνης
εξαρτάται από το pΗ του περιβάλλοντος. Για κάθε
πρωτεΐνη υπάρχει ένα pΗ στο οποίο ο αριθµός των
θετικών φορτίων είναι ίσος µε τον αριθµό των αρνη-
τικών φορτίων και το σηµείο αυτό ονοµάζεται ισοηλε-
κτρικό σηµείο της πρωτεΐνης (pΙ). Όταν το pΗ περι-
βάλλοντος είναι όξινο σχετικά µε το pΙ της πρωτεΐνης
τα µόρια της πρωτεΐνης είναι θετικά φορτισµένα και
οδεύουν στην κάθοδο (-). Όταν το pΗ είναι βασικό
σχετικά µε το pΙ της πρωτεΐνης τότε τα µόρια της
πρωτεΐνης είναι αρνητικά φορτισµένα και οδεύουν
προς την άνοδο (+). Εάν το pΗ έχει ίδια τιµή µε το
pΙ της πρωτεΐνης δεν γίνεται καµιά µετακίνηση1.

Οι πρωτεΐνες του ορού αποτελούν µίγµα διαφό-
ρων πρωτεϊνικών µορίων και η συγκέντρωση τους
τόσο σε συνολική πρωτεΐνη, όσο και σε επιµέρους ει-
δικές πρωτεΐνες έχει ιδιαίτερη κλινική αξία. Η συνολική
πρωτεΐνη του ορού είναι 6-8 g/dl. Το µεγαλύτερο πο-
σοστό των πρωτεϊνών στον ορό >1/2 αποτελεί η λευ-
κωµατίνη 3,5-5 g/dl, η οποία συντίθεται αποκλειστικά
στο ήπαρ. Το υπόλοιπο είναι σφαιρίνες 2-3,5 g/dl, πρω-
τεΐνες µεταφορών, πρωτεΐνες οξείας φάσης που συ-
ντίθενται στο ήπαρ και ανοσοσφαιρίνες (πλασµατο-
κύτταρα).

Έλεγχος πρωτεϊνών του ορού 

Στα κλινικά εργαστήρια ο έλεγχος πρωτεϊνών του
ορού αφορά την ποσοτική µέτρηση και την ποιοτική
τους ανάλυση που παίζει σηµαντικό ρόλο στη διάγνω-
ση πολλών νοσηµάτων.

Ποσοτική µέτρηση πρωτεϊνών ορού (νεφε-
λοµετρία)

Η ποσοτική µέτρηση των πρωτεϊνών γίνεται µε
νεφελοµετρία σε αυτοµατοποιηµένα όργανα. Η νεφε-
λοµετρία είναι µέθοδος προσδιορισµού της συγκέ-
ντρωσης διαφόρων ουσιών, κυρίως πρωτεϊνών στα βιο-
λογικά υγρά. Βασίζεται στη µέτρηση της σκέδασης
ακτινοβολίας την οποία αυτή υφίσταται όταν προσπέ-
σει σε σωµατίδια που αιωρούνται σε ένα διάλυµα ή
εναιώρηµα. Η αντίδραση πρωτεϊνικού αντιγόνου µε το
ειδικό αντίσωµα σε ένα διάλυµα δηµιουργεί σύµπλεγµα
αντιγόνου-αντισώµατος που προκαλεί σκέδαση της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η ένταση της σκέδασης
εξαρτάται από την ποσότητα του ανοσοσυµπλέγµα-
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τος, η οποία είναι συνάρτηση της συγκέντρωσης της
υπό έλεγχο ουσίας (αντιγόνου) στο διάλυµα εργασίας,
µε την προϋπόθεση ότι κατά την αντίδραση το αντί-
σωµα είναι σε περίσσεια. H µέθοδος έχει µεγάλη ευ-
αισθησία και ειδικότητα και δίνει αποτελέσµατα σε λίγα
λεπτά µε χρήση πρότυπης καµπύλης. Προσδιορίζει
όλες τις τάξεις Igs (εκτός IgD) καθώς και ελεύθερες
ελαφρές κ και λ αλυσίδες2. 

Ποιοτικός ελέγχος πρωτεϊνών ορού
(ηλεκτροφορητικές µέθοδοι)

Ο ποιοτικός έλεγχος των πρωτεϊνών, αφορά την
ποιοτική τους ανάλυση µε ηλεκτροφορητικές µεθόδους
όπως, η ηλεκτροφόρηση ζώνης σε γέλη αγαρόζης και
η ανοσοκαθήλωση σε γέλη αγαρόζης που αρχικά ήταν
χειρωνακτικές διαδικασίες και αργότερα εντάχθηκαν σε
ηµιαυτοµατοποιηµένα συστήµατα. Την δεκαετία του 90
µετά από περαιτέρω τεχνικές εξελίξεις εφαρµόσθηκε η
τριχοειδική ηλεκτροφόρηση ζώνης και η τριχοειδική
ανοσοκαθήλωση (Capillary Zone Electrophoresis) µε
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και αυξηµένες δυνα-
τότητες διαχωρισµού των πρωτεϊνών.

Ηλεκτροφόρηση ζώνης σε γέλη αγαρόζης

Η αρχή διαχωρισµού των πρωτεϊνών βασίζεται
στις ιδιότητές τους, δηλαδή κυρίως στο καθαρό τους
φορτίο και παράλληλα σε άλλους παράγοντες όπως
το µέγεθος και το σχήµα του µορίου, η ένταση του
ηλεκτρικού πεδίου και το pH ρυθµιστικού διαλύµατος.
Χρησιµοποιείται συσκευή µε ρυθµιστικό διάλυµα pΗ
8-9,ο ορός τοποθετείται σε γέλη αγαρόζης και εφαρ-
µόζεται ρεύµα ορισµένης ισχύος και χρόνου. Οι πρω-
τεΐνες µετακινούνται και ξεχωρίζουν ανάλογα µε το pI
που έχουν στο pH 8-9 του buffer. Η Alb µε pI 4,9 έχει
(-) φορτίο και µετακινείται µακρύτερα στην άνοδο (+),
ενώ οι γ-σφαιρίνες µε pI 7,4 µόλις που µετακινούνται
από το σηµείο τοποθέτησής τους. Μετά τον διαχωρι-
σµό, η απεικόνισή τους επιτυγχάνεται µε τη χρήση
χρωστικής ουσίας που βάφει όλες τις πρωτεΐνες µε
τον ίδιο τρόπο. Ακολουθεί η σάρωση των ηλεκτρο-
φορητικών ζωνών από ένα πυκνόµετρο, που παρέχει
τη δυνατότητα προσδιορισµού της ποσοστιαίας ανα-
λογίας και της ποσοτικής εκτίµησης των κλασµάτων
(µε γνωστή την ολική πρωτεΐνη,ΤΡ g/dl). Είναι µια απλή
τεχνική διαχωρισµού των πρωτεϊνών του ορού σε 5-
6 βασικά κλάσµατα (low resolution) η οποία έχει ευ-
ρεία χρήση και σήµερα, παρά το ότι υπάρχουν πλέον
νεότερες τεχνικές (high resolution µε 10-16 ζώνες)3.

Τριχοειδική ηλεκτροφόρηση ζώνης

Κατά την τριχοειδική ηλεκτροφόρηση ο διαχω-
ρισµός των πρωτεϊνών λαµβάνει χώρα σε ένα τριχο-
ειδές τετηγµένου πυριτίου χωρίς επικάλυψη. Η τριχο-
ειδική ηλεκτροφόρηση χρησιµοποιεί δύο βασικές αρ-
χές κατά το διαχωρισµό των πρωτεϊνών. Αρχικά, σε
αλκαλικό pH, δηµιουργείται µια ισχυρή ηλεκτροοσµω-
τική ροή (EOF). Η EOF είναι η συνολική ροή θετικά
φορτισµένων ιόντων του ρυθµιστικού διαλύµατος που
µεταφέρονται προς την κάθοδο (-). Σε αλκαλικό pH
που χρησιµοποιεί η µέθοδος, οι περισσότερες πρω-
τεΐνες είναι φορτισµένες αρνητικά. Όταν εφαρµόζεται
τάση, η ηλεκτροοσµωτική ροή υπερβαίνει την ηλεκτρο-
φορητική κινητικότητα των πρωτεϊνών προκαλώντας
τη µετακίνησή τους προς την κάθοδo4. Στη συνέχεια,
η ηλεκτροφορητική µετακίνηση των µεµονωµένων
πρωτεϊνών γίνεται µε βάση το ισοηλεκτρικό τους ση-
µείο, την τριτοταγή δοµή και τις διαφορές τους στο
λόγο φορτίου προς µάζα σε συγκεκριµένη τάση, σύν-
θεση ηλεκτρολυτών και συνθήκες pH. Η απορροφη-
τικότητα των πρωτεϊνών σε µήκος κύµατος 214 nm πα-
ρακολουθείται από τον ανιχνευτή υπεριώδους ακτινο-
βολίας που είναι τοποθετηµένος καθοδικά και ευθυ-
γραµµισµένος µε το παράθυρο οπτικής παρατήρησης
του τριχοειδούς. Η χάραξη της καµπύλης απορροφη-
τικότητας κάθε κλάσµατος πρωτεΐνης σε συνάρτηση
µε το χρόνο µετακίνησης είναι αυτό που απεικονίζεται
σε ένα ηλεκτροφόρηµα5. Το αποτέλεσµα της ηλεκτρο-
φόρησης και µε τις δύο µεθόδους ζώνης σε αγαρόζη
και τριχοειδική, είναι ένα κλασικό ηλεκτροφόρηµα
όπου επιτυγχάνεται σαφής διαχωρισµός της λευκω-
µατίνης και των διάφορων σφαιρινών µε τη διάκριση
6 επαρµάτων (λευκωµατίνη, α1, α2, β2, µ2, γ σφαιρίνες)
και ενδιάµεσες αντίστοιχες περιοχές. Είναι σαφές ότι
κάθε µια από τις πρωτεΐνες υπακούοντας στις βασικές
αρχές της ηλεκροφόρησης µετακινείται και εστιάζεται
σε κάποια συγκεκριµένη περιοχή του ηλεκτροφορή-
µατος. Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε έπαρµα αλλά και
σε κάθε ενδιάµεση θέση, βρίσκονται περισσότερες
από µια πρωτεϊνες που η φυσιολογική τους θέση είναι
καθορισµένη. Γιαυτό κάθε σηµαντική µεταβολή µπορεί
να γίνει αντιληπτή. Φυσικά οι τιµές των πρωτεϊνών που
προκύπτουν από την ηλεκτροφόρηση είναι σχετικές
και δεν µπορούν να συγκριθούν µε αυτές της νεφε-
λοµετρίας.

Ερµηνεία απoτελεσµάτων ηλεκτροφόρησης 

Μετά την ηλεκτροφόρηση οι µεταβολές των
πρωτεϊνών στις διάφορες ζώνες και η σχετική ποσό -
τητά τους, µας δίνουν σηµαντικές πληροφορίες και
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αποτελούν τον πρωταρχικό στόχο για την ερµηνεία
των αποτελεσµάτων6,7. 
Λευκωµατίνη. Παράγεται στο ήπαρ και αποτελεί

το πρώτο και µεγαλύτερο κλάσµα της ηλεκτροφόρη-
σης. Μπορεί να παρατηρηθεί υπολευκωµατιναιµία σε
χαµηλή σύνθεση, ή αυξηµένη απώλεια από νεφρούς,
ΓΕΣ, τραύµα, έγκαυµα και σε αυξηµένο καταβολισµό.
Υπερλευκωµατιναιµία υπάρχει κυρίως σε αφυδάτωση.
Ετερόζυγα άτοµα µπορεί να παράγουν ως το προϊόν
των δύο γονιδίων, δύο ζώνες αλβουµίνης που διαφέ-
ρουν ως προς την κινητικότητα κατά την ηλεκτροφό-
ρηση (δισαλβουµιναιµία), χωρίς να έχει παθολογικά
αποτελέσµατα.   
α1 ζώνη: Περιλαµβάνει κυρίως 1 αντιθρυψίνη και

α1-όξινη γλυκοπρωτεΐνη. Αύξηση προκαλείται σε κα-
κοήθεια και οξείες και χρόνιες φλεγµονές, ενώ µεγάλη
µείωση οφείλεται σε ανεπάρκεια της α1αντιθρυψίνης
γενετική ς αιτιολογίας.Ποσοτική ανίχνευσή της µπορεί
να γίνει µε ανοσοχηµικές µεθόδους.
α2 ζώνη: Σερουλοπλασµίνη, άλφα 2 µακροσφαι -

ρίνη, και απτοσφαιρίνη συµβάλλουν στην δηµιουργία
του επάρµατος, αύξηση του οποίου παρατηρείται σε
νεφρωσικό σύνδροµο, υποξείες και χρόνιες φλεγµο-
νές, νεοπλάσµατα και ελάττωση σε σακχαρώδη δια-
βήτη και παγκρεατίτιδα.
β1 ζώνη: Αποτελείται κυρίως από τρανσφερίνη.

Αύξηση β1-σφαιρίνης µπορεί να υπάρχει σε σιδηρο-
πενική αναιµία µε αύξηση της τρανσφερίνης ή και
λόγω ύπαρξης µονοκλωνικής πρωτεΐνης.
β2 ζώνη: Περιέχει β-λιποπρωτεΐνες και C3.

Μερικές φορές, µαζί µε τις πρωτεΐνες του συµπλη -
ρώµατος στην περιοχή µπορούν επίσης να αναγνω -
ριστούν και ανοσοσφαιρίνες IgA, IgM. Αύξηση παρατη -
ρείται σε πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή υπερλιποπρω-
τεϊναιµία και σε µονοκλωνικές γαµµαπάθειες, ενώ ελάτ-
τωση σε υπο-β-λιποπρωτεϊναιµία.
γ ζώνη: Μεγάλο µέρος του κλινικού ενδιαφέ -

ροντος εστιάζεται στην περιοχή γ του φάσµατος της
πρωτεΐνης ορού επειδή οι ανοσοσφαιρίνες µετανα -
στεύουν στην περιοχή αυτή. Συνήθως η IgG καλύπτει
την περιοχή, ενώ IgM και IgA κινούνται στην περιοχή
µεταξύ β2 και γ, όπου µπορεί να βρεθεί και η CRP.

Χαρακτηριστικά πρότυπα ηλεκτροφόρησης
πρωτεϊνών ορού σε παθολογικές καταστάσεις

Στην οξεία λοίµωξη και κατά τη διάρκεια της
φλεγµονώδους απάντησης αυξάνει η ηπατική σύνθεση
σε πρωτεΐνες οξείας φάσης µε αποτέλεσµα να παρα-
τηρείται αύξηση των α1 και α2 ζωνών. Στη χρόνια λοί-
µωξη υπάρχει αυξηµένη παραγωγή ανοσοσφαιρινών

η οποία καταδεικνύεται από την πολυκλωνική διάχυτη
αύξηση της γ ζώνης1,7.
Κατά την ηπατική κίρρωση η λειτουργία του ήπα-

τος υπολείπεται µε αποτέλεσµα να µειώνεται και η ικα-
νότητα σύνθεσης πρωτεϊνών. Αυτό γίνεται εµφανές µε
την ελάττωση της ζώνης της λευκωµατίνης, των α1 και
α2 σφαιρινών. Επίσης κοινό εύρηµα είναι παρουσία γε-
φύρωσης µεταξύ των β και γ σφαιρινών λόγω αύξησης
της IgA.
Το νεφρωσικό σύνδροµο οφείλεται σε βλάβη των

σπειραµάτων (αυξανόµενη διαπερατότητα) και συνδέ-
εται µε αυξανόµενη πρωτεϊνική απώλεια από τα ούρα
(µε αποτέλεσµα την ελάττωση όλων των κλασµάτων
και αύξηση των α2 σφαιρινών). Όταν η απώλεια είναι
> 3-4 g/ηµέρα, υπερβαίνει την ικανότητα πρωτεϊνικής
σύνθεσης µε αποτέλεσµα την υποπρωτεϊναιµία και ανά
σάρκα οίδηµα. Η α2-µακροσφαιρίνη είναι µεγάλο µό-
ριο έτσι δεν φιλτράρεται και η αυξανόµενη σύνθεση
(από τη γενική ηπατική πρωτεϊνική σύνθεση) προκαλεί
τη συσσώρευσή της1,7.
Μεγάλη σηµασία έχει η παρατήρηση και η ερµη-

νεία της ζώνης των γ σφαιρινών.Υπογαµµασφαιριναιµία
µε ελάττωση ή παντελή έλλειψη του επάρµατος της γ
ζώνης συνδέεται µε ανεπαρκή σύνθεση ανοσοσφαιρι-
νών και παρατηρείται στις ανοσοανεπάρκειες.Τα άτοµα
είναι επιρρεπή σε επαναλαµβανόµενες λοιµώξεις. Μπο-
ρεί να είναι κληρονοµική (συνδυασµένη ανοσοανε-
πάρκεια), ή επίκτητη σε Πολλαπλό Μυέλωµα, Πρωτο-
παθή Αµυλοείδωση, Χ.Λ.Λευχαιµία, Λέµφωµα, Νεφρω-
σικό Σύνδροµο. Σε χαµηλες γ-σφαιρίνες µε απουσία
µονοκλωνικής ζώνης θα πρέπει να τίθεται η υποψία
αµυλοείδωσης και να γίνεται IFE ούρων για ανίχνευση
µονοκλωνικής ζώνης ελαφρών αλύσεων.
Υπεργαµµασφαιριναιµία διάχυτη µε πολυκλωνική

αύξηση των γ-σφαιρινών µπορεί να υπάρχει σε νοσή-
µατα ήπατος, νοσήµατα συνδετικού ιστού,χρόνιες λοι-
µώξεις, αιµατολογικά νοσήµατα, κακοήθη νοσήµατα. 
Μονοκλωνική γαµµαπάθεια, η παρουσία µιας στε-

νής ζώνης στο γράφηµα σαν οξυκόρυφο έπαρµα, υπο-
δηλώνει την σύνθεση µιας οµοιογενούς ανοσοσφαι-
ρίνης η οποία προέρχεται από τον κακοήθη πολλα-
πλασιασµό πλασµατοκυττάρων ενός µόνο πλασµατο-
κυτταρικού κλώνου (Πολλαπλούν Μυέλωµα, Μακρο-
σφαιριναιµία Waldeström κ.α.). Οι οροί που παρου-
σιάζουν αυτή την εικόνα εξετάζονται περαιτέρω µε
ανοσοκαθήλωση για την τυποποίηση της ανοσοσφαι-
ρίνης που υπερπαράγεται (σε µυέλωµα ολόκληρου µο-
ρίου ανοσοσφαιρίνης) και µε ανοσοκαθήλωση ούρων
για πρωτεΐνη Bence Jones για την ανίχνευση µονοκλω-
νικών ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων (µυέλωµα ελα-
φρών αλύσεων).
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Κατά τον έλεγχο των αποτελεσµάτων της ηλε-
κτροφόρησης δεν υπάρχουν πάντα σαφή και διακριτά
αποτελέσµατα ιδιαίτερα για την παρουσία µονοκλωνι-
κής ζώνης. Μπορεί να υπάχει ασάφεια για παρουσία
πολύ λεπτής ζώνης ή ολιγοκλωνικές ζώνες µόλις δια-
κρινόµενες σε επικείµενο έντονο πολυκλωνικό φόντο
ακόµη και µια αυξηµένη κεντρική πυκνότητα στις γ
σφαιρίνες. Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθήσει
ανοσοκαθήλωση (IFE) για την επίλυση του προβλήµα-
τος, αν και για ασαφείς ζώνες (<1,0 g/L) συχνά η IFE
δεν είναι διευκρινιστική.
Ενδείξεις ότι µια λεπτή ζώνη µπορεί να µην οφεί-

λεται σε  κακοήθη κλωνική επέκταση αποτελούν, η
ύπαρξη προφίλ οξείας φάσης, οι αυξηµένες ανοσο-
σφαιρίνες όλων των τάξεων, οι ελάχιστες αποκλίσεις
του λόγου κ/λ, η µη ανίχνευση πρωτεΐνης Βen -
ce Jones και όταν η ύποπτη ζώνη είναι λιγότερο έντο-
νη από αυτή της α-1. 

Ανοσοκαθήλωση σε γέλη αγαρόζης
(Immu no fixation electrophoresis, IFE)

H ανοσοκαθήλωση σε γέλη αγαρόζης είναι η τε-
χνική που συνδυάζει την αρχή της ηλεκτροφόρησης
του ορού που ακολουθείται από αντιγόνο/αντισωµατική
αντίδραση των πρωτεϊνικών κλασµάτων του ορού (Ag)
µε µονοδύναµους πολυκλωνικούς αντιορούς (abs).
Οι αντιοροί είναι ειδικοί κατά των βαριών (γ, α, µ),

των ελαφρών συνδεδεµένων (κ, λ) και των ελεύθερων
ελαφρών αλυσίδων (free κ, free λ). Πρόκειται για µια
τεχνική απλή, πρακτική, ταχεία και αξιόπιστη που που
συνέβαλε εξαιρετικά στην ανάπτυξη της κλινικής ερ-
γαστηριακής πρακτικής ιδιαίτερα στη διάγνωση της
µονοκλωνικής γαµµαπάθειας8.

Τριχοειδική ανοσοκαθήλωση

Στην τριχοειδική ανοσοκαθήλωση το δείγµα ηλε-
κτροφορείται και καταγράφεται το διάγραµµα. Ακο-
λουθεί σε στερεά φάση επώαση του δείγµατος µε
αντιορούς σε µικροσφαιρίδια για τις βαριές (γ, α, µ)
και τις ελαφρές αλυσίδες (κ, λ). Η µονοκλωνική ανο-
σοσφαιρίνη συνδέται στα σφαιρίδια του αντίστοιχου
αντιορού τα οποία παραµένουν στη στερεά φάση, ενώ
το υπερκείµενο ηλεκτροφορείται εκ νέου. Η σύγκριση
των δύο διαγραµµάτων πριν και µετά την επώαση πα-
ρουσιάζει, ανοσοαφαίρεση στην βαριά και/η την ελα-
φρά αλυσίδα της ανοσοφαιρίνης στην οποία ανήκει η
µονοκλωνική ζώνη.

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ούρων

Το ποσό του λευκώµατος που περνά από το αγ-

γειώδες σπείραµα είναι 36 g/24ώρο, το οποίο επαναρ-
ροφάται όλο από τα κύτταρα των εσπειραµένων σω-
ληναρίων και τελικά µε τα ούρα απεκκρίνονται 150
mg/24ώρο. Για την ηλεκτροφόρηση χρησιµοποιούνται
συµπυκνωµένα ούρα 24ώρου, γιατί το ποσό απέκκρι-
σης των πρωτεϊνών  κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε-
ταβάλλεται και γιατί αντανακλούν καλύτερα τη νεφρική
λειτουργία.
Φυσιολογικά στην ηλεκτροφόρηση ανιχνεύεται

κυρίως η λευκωµατίνη, και οι α1, α2 σφαιρίνες σε πολύ
µικρές ποσότητες, ενώ β και γ σφαιρίνες µπορεί να
υπάρχουν σε ίχνη ή να είναι απούσες.Σε σπειραµατική
πρωτεϊνουρία στην ηλεκτροφόρηση είναι πολύ αυξη-
µένη η αλβουµίνη και η τρανσφερίνη, στη σωληναριακή
πρωτεϊνουρία αυξηµένες είναι η α1 και η β, ενώ σε
πρωτεϊνουρία από υπερφόρτωση ανιχνεύεται λεύκωµα
Bence Jones1.
Η υπερπαραγωγή ελεύθερων ελαφρών µονοκλω-

νικών αλυσίδων µε αδυναµία απορρόφησή τους από
τα εσπειραµένα σωληνάρια, προκαλεί απέκκριση στα
ούρα Bence Jones πρωτεΐνης.
Όλες οι ηλεκτροφορητικές µέθοδοι που έχουν

αναφερθεί έχουν συγκεκριµένο ρόλο στη διάγνωση
της Μονοκλωνικής  γαµµαπάθειας. Η αρχική διαγνω-
στική εξέταση αφορά την ηλεκτροφόρηση των πρω-
τεϊνών του ορού για την ανίχνευση µονοκλωνικής ανο-
σοσφαιρίνης, ολικού µορίου ή και ελεύθερων ελαφρών
αλυσίδων. Σε περίπτωση παρουσίας οξυκόρυφου µο-
νοκλωνικού κλάσµστος ακολουθεί ανοσοκαθήλωση
πρωτεϊνών του ορού για τον καθορισµό του τύπου
της µονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης. Όταν υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις µονοκλωνικής γαµµαπάθειας αλλά
στην ηλεκτροφόρηση ορού δεν υπάρχει εµφανής µο-
νοκλωνική ζώνη, απαιτείται η ηλεκτροφόρηση των ού-
ρων για ανίχνευση µονοκλωνικής ζώνης ελαφρών αλυ-
σίδων που δεν είναι εµφανής στον ορό. Η ηλεκτρο-
φόρηση σε συµπυκνωµένα ούρα παρουσιάζει µεγαλύ-
τερη ευαισθησία για την ανίχνευση µονοκλωνικών
ελεύθερων αλυσίδων που βρίσκονται σε χαµηλά επί-
πεδα (<20 mg/L)9,10. Εάν στην ηλεκτροφόρηση των
ούρων παρατηρηθεί οξυκόρυφο κλάσµα ακολουθεί
ανοσοκαθήλωση των ούρων για τη διάκριση του τύπου
(κ ή λ) της πρωτεΐνης Bence Jones.

Ηλεκτροφόρηση µε ισοηλεκτρική εστίαση
IEF και ανοσοκαθήλωση για την ανίχνευση
ολιγοκλωνικών IgG αντισωµάτων στο εγκε-
φαλονωτιαίο υγρό

Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) παράγεται και
κυκλοφορεί στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο µυελό και
έρχεται σε επαφή µε όλα τα τµήµατα του Κεντρικού
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Νευρικού Συστήµατος (ΚΝΣ). Η παραγωγή ΕΝΥ είναι
περίπου 0,35 mL/ min δηλαδή περίπου 500 mL την
ηµέρα. Ο µέσος συνολικός όγκος ΕΝΥ στον ενήλικα
είναι ≈ 150 mL, και κάθε 5-7 ώρες ανανεώνεται όλη η
ποσότητα ΕΝΥ. Δεδοµένου ότι το ΕΝΥ έρχεται σε
επαφή µε όλα τα τµήµατα του ΚΝΣ έχει ως επακό-
λουθο η φυσιολογική σύστασή του να υφίσταται µε-
ταβολές όταν διαδραµατίζονται παθολογικές διεργα-
σίες στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα. Τα στοιχεία που
παρέχει, δίνουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης των
φλεγµονωδών διαδικασιών που συµβαίνουν στο ΚΝΣ,
ανάλογα µε τα αίτια που τις προκαλούν (λοιµώξεις
από βακτήρια, ή ιούς ή χρόνια φλεγµονή διαφορετικής
αιτιοπαθογένειας, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση). Η
ηλεκτροφόρηση του ΕΝΥ αφορά την ανίχνευση IgG
ολιγοκλωνικών αντισωµάτων. Η µέθοδος που χρησι-
µοποιείται είναι η ηλεκτροφόρηση ισοηλεκτρικής
εστίασης (IEF) µε ανοσοκαθήλωση η οποία εκτελείται
πάντα παράλληλα σε ΕΝΥ και ορό, µετά από ταυτό-
χρονη λήψη ENY-δείγµα αίµατος11. Αυτό είναι απαραί-
τητο για να γίνει σαφής η διάκριση µεταξύ ολιγοκλω-
νικών αντισωµάτων που παράγονται τοπικά στο ΚΝΣ
και έχουν κλινική αξία και αυτών που προέρχονται από
την περιφέρεια και διαχέονται από το αίµα µέσου του
αιµατοεγκεφαλικού φραγµού στο ΕΝΥ. Κατά τη µέθο-
δο αυτή πραγµατοποιείται διαχωρισµός των πρωτεϊ-
νών µε βάση το ισοηλεκτρικό τους σηµείο pI (pI =
πρωτεΐνη καθαρό φορτίο µηδέν), σε πήκτωµα αγαρό-
ζης όπου δεν υπάρχει µόνο ένα pH, αλλά µια σταθερή
και διαβαθµισµένη κλίµακα pH (pH2, pH3, pH4 ...
pH12), η οποία µεταβάλλεται βαθµιαία. 
Ολιγοκλωνικές ζώνες που εµφανίζονται µόνο στο

ΕΝΥ και όχι στον ορό έχουν παραχθεί τοπικά µέσα
στο ΚΝΣ και αποτελούν χαρακτηριστκό εύρηµα στη
Πολλαπλή Σκλήρυνση και σε άλλα αποµυελινωτικά,
φλεγµονώδη και λοιµώδη νοσήµατα.
Η ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών στα διάφορα

βιολογικά υγρά, είναι µια απλή, πρακτική και αξιόπιστη
µέθοδος µε ευρεία χρήση. Η ορθή ερµηνεία των απο-
τελεσµάτων της δίνει πολύτιµες πληροφορίες που κα-
θορίζουν τα επόµενα διαγνωστικά βήµατα.
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Εισαγωγή

Οι µονοκλωνικές γαµµαπάθειες (ΜΓ) αντιπροσω-
πεύουν µια σύνθετη σειρά διαταραχών (πλασµατοκυτ-
ταρικές, λεµφοκυτταρικές, νοσήµατα από εναπόθεση
πρωτεϊνών) και µπορεί να συνοδεύουν ένα ευρύ φά-
σµα νοσηµάτων. Χαρακτηρίζονται από τον πολλαπλα-
σιασµό ενός µεταλλαγµένου κλώνου Β κυττάρων (πλα-
σµατοκυττάρων) που αναπαράγεται συνεχώς και συν-
θέτει οµοιογενή µονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη, η οποία
αναφέρεται ως Μονοκλωνική Πρωτεΐνη ή Παραπρω-
τεΐνη και συνήθως µπορεί να ανιχνευθεί στον ορό και
τα ούρα του ασθενούς. Η ανίχνευση Μ-παραπρω-
τεΐνης δεν είναι πάντα ταυτόσηµη µε κακοήθη διεργα-
σία, καθώς αυτές οι διαταραχές ποικίλουν από ασυ-
µπτωµατική Μονοκλωνική Γαµµαπάθεια Απροσδιόρι-
στης Σηµασίας (MGUS) που αφορά το 60% των πε-
ριπτώσεων και αποτελεί προκακοήθη κατάσταση και
τις κακοήθεις µονοκλωνικές γαµµαπάθειες που περι-
λαµβάνουν το Πολλαπλό µυέλωµα (ΠΜ) 18% µια αδυ-
σώπητη κακοήθεια που αποτελεί πολυεστιακό πλα-
σµατοκυτταρικό νεόπλασµα εντοπιζόµενο στο µυελό,
άλλες πλασµατοκυτταρικές δυσκρασίες, Μονήρες
Πλασµατοκύττωµα 3%, Αµυλοείδωση ελαφρών αλυσί-
δων 10%, Ασυµπτωµατικό Μυέλωµα 4%, Νόσο βαριών
αλυσίδων <1% καθώς και κακοήθη λεµφοϋπερπλαστικά
νοσήµατα, Μακροσφαιριναιµία Waldenström 2%, Λέµ-
φωµα 5% και Χρόνια Λεµφογενή Λευχαιµία 2%. Επο-
µένως η ανίχνευση µιας Μ-πρωτεΐνης δεν είναι πάντα
ταυτόσηµη µε κακοήθη διεργασία, απαιτεί όµως άµεσα
περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση, ώστε να τεθεί
έγκαιρα η διάγνωση, για να υπάρξει συστηµατική δια-
χείριση σε ότι αφορά την έναρξη ή όχι θεραπείας και
τη µακρόχρονη παρακολούθηση του ασθενούς1. 

Μονοκλωνικές ανοσοσφαιρίνες, δοµή και
σύνθεση

Τα µονοκλωνικά πλασµατοκύτταρα συνθέτουν και εκ-
κρίνουν µονοκλωνικές πρωτεΐνες (ΜΠ) οι οποίες µπο-
ρεί να είναι ακέραια µόρια µονοκλωνικής ανοσοσφαι-
ρίνης (Μ-Ig), ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες (FLCs), ή
συνδυασµός των δύο και σπανίως ελεύθερες βαριές
αλυσίδες (HLCs) µόνο. Καθοριστικό ρόλο για την κα-
κοήθη διεργασία φαίνεται ότι παίζει η µετάλλαξη του
κυττάρου στο σηµείο που έχει τη γενετική ευθύνη για
την ανοσοσφαιρίνη (περιοχή V,D,J βαριάς αλυσίδας
και περιοχή V,J,C ελαφράς αλυσίδας), τυχαίοι ανασυν-
δυασµοί των αλληλουχιών των γονιδίων στα τµήµατα
αυτά συµβάλλουν στην γενετική παραλλαγή2. Τα µόρια
των Μ-Ig έχουν ίδια δοµή µε τις φυσιολογικές ανοσο-
σφαιρίνες, η διαφορά τους έγκειται στο ότι έχουν µε-
γάλη οµοιογένεια, λόγω της οποίας έχουν ταυτόσηµη
ηλεκτροφορητική κινητικότητα.
Κάθε πλασµατοκύτταρο παράγει µόνο ένα τύπο

βαριάς και ένα τύπο ελαφράς αλυσίδας. Οι βαριές και
οι ελαφρές αλυσίδες δηµιουργούνται ξεχωριστά µέσα
στο πλασµατοκύτταρο και στη συνέχεια διαµορφώνε-
ται ολόκληρο το µόριο της ανοσοσφαιρίνης. Για άγνω-
στους λόγους τα πλασµατοκύτταρα παράγουν περισ-
σότερες ελαφρές αλυσίδες από αυτές που απαιτούνται
ώστε να δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµένο µόριο ανο-
σοσφαιρίνης ή µια µονοκλωνική πρωτεΐνη, µε αποτέ-
λεσµα να εκκρίνουν ολόκληρα µόρια Μ-Ig, αλλά και
FLCs. 
Στον ορό η πλειονότητα των ελαφρών αλυσίδων

είναι συνδεδεµένες µε τις βαριές, όµως χαµηλά επίπε-
δα κυκλοφορούν και ως ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες.
Η φυσιολογική παραγωγή των FLCs είναι περίπου 0,5

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας

Σύγχρονοι ανοσολογικοί βιοδείκτες
στη µονοκλωνική γαµµαπάθεια

Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση

ανοσ′ια 2016 ;  12, 2:  80 – 84



81 Σύγχρονοι ανοσολογικοί βιοδείκτες στη µονοκλωνική γαµµαπάθεια

g/ηµέρα. Ο νεφρός έχει την ικανότητα απορρόφησης
και µεταβολισµού FLCs 10-30 gr/ηµέρα (30 φορές πε-
ρισσότερο της φυσιολογικής παραγωγής). Η περίσσεια
των FLCs διηθείται από το σπείραµα σε φυσιολογικά
άτοµα αλλά και σε ασθενείς µε µυέλωµα. Ακολουθεί η
απορρόφησή τους και ο µεταβολισµός στα εγγύς
εσπειραµένα σωληνάρια µε αποτέλεσµα µικρή µόνο
ποσότητα να αποβάλλεται µε τα ούρα.
Στο Πολλαπλό Μυέλωµα (ΠΜ) η υπερπαραγωγή

µονοκλωνικών FLCs, εξαντλεί την απορροφητική δυ-
νατότητα των νεφρικών σωληναρίων µε αποτέλεσµα
την µαζική απέκκριση τους στα ούρα.
Οι µονοκλωνικές FLCs είναι γνωστές εδώ και 150

χρόνια, ως πρωτεΐνη Bence Jones που αφορά οµοιο-
γενή πληθυσµό κ ή λ ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων
που είναι σηµαντικοί δείκτες για τη διάγνωση και πα-
ρακολούθηση ασθενών µε ΠΜ ελαφράς αλυσίδας
(LCMM) και αµυλοείδωση ελαφρών αλυσίδων (AL
amyloidosis)3. 

Κλασικές µέθοδοι Ανίχνευσης Μονοκλωνι-
κών Ανοσοσφαιρινών

Οι Μ-ανοσοσφαιρίνες που εκκρίνονται στον ορό
ή και στα ούρα αποτελούν βιοδείκτες που σχετίζονται
µε τη διάγνωση και τα διάφορα στάδια παρακολού-
θησης και διαχείρησης των ασθενών µε ΜΓ. Η διερεύ-
νηση των Μ-ανοσοσφαιρινών έχει τρεις βασικούς στό-
χους, την ανίχνευση, την ταυτοποίηση του ισοτύπου
και την ποσοτικοποίησή τους, που πραγµατοποιούνται
εδώ και χρόνια µε τις κλασικές ηλεκτροφορητικές δο-
κιµασίες. Αρχικά µε ηλεκτροφόρηση ζώνης σε γέλη
(SPE) ή τριχοειδική ηλεκτροφόρηση (CZE) γίνεται ο
εντοπισµός οξυκόρυφου επάρµατος Μ-ανοσοσφαι-
ρίνης το οποίο ποσοτικοποιείται µε πυκνοµετρική σά-
ρωση ή µε οριοθέτηση στην τριχοειδική CZE. Ακο-
λουθεί η ανοσοκαθήλωση γέλης ή τριχοειδική για την
ταυτοποίηση της Μ-ανοσοσφαιρίνης ανάλογα µε τον
ισότυπο της βαριάς (γ, α, µ, δ, ε) και ελαφράς αλυσίδας
(κ ή λ)4. 
Η µέτρηση των ανοσοσφαιρινών µε νεφελοµε-

τρία αν και δεν είναι σε θέση να διακρίνει ποσοτικά
µεταξύ της µονοκλωνικής και των πολυκλωνικών ανο-
σοσφαιρινών, εντούτοις µπορεί να προσδιορίσει την
ανοσοκαταστολή κάποιου ισότυπου ανοσοσφαιρίνης
και να αποτελέσει ένα ακόµη εργαλείο κατάλληλο για
την παρακολούθηση ασθενών, κυρίως σε περιπτώσεις
IgA Μ-ανοσοσφαιρίνης που συν-µεταναστεύει στις β
σφαιρίνες και δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί5,6.
Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις ΠΜ στην

SPE ορού εµφανίζουν σχετικά µεγάλο έπαρµα Μ-πρω-

τεΐνης και ανιχνεύονται εύκολα, το 15%-20% των ασθε-
νών µε ΠΜ που παράγουν µόνο ελαφρές αλυσίδες,
είτε λόγω του σχετικά µικρού µοριακού τους βάρους
είτε γιατί καθαρίζονται ταχέως στα ούρα, δεν γίνονται
ανιχνεύσιµες στη SPE ορού7. 
Τεχνικές πιο ευαίσθητες για την ανίχνευση µονο-

κλωνικών FLCs (<20 mg/L), είναι η ηλεκτροφόρηση
πρωτεϊνών ούρων (UPEP) και η ανοσοκαθήλωση ού-
ρων (UIFE) που γίνονται σε συµπυκνωµένα ούρα συλ-
λογής 24ώρου8. 
Η SPE παρά τις βελτιώσεις που έχει υποστεί τις

τελευταίες δεκαετίες είναι περιορισµένης διακριτικής
ικανότητας (απουσία επάρµατος), όταν τα επίπεδα Μ-
πρωτεΐνης είναι χαµηλά (10 g/Lή 1 g/dL), σε µη εκκριτικό
µυέλωµα (NSMM), σε όλιγοεκκριτικό (LCMM, AL amyl.,
LCDD), όταν υπάρχει µετανάστευση της Μ-πρωτεΐνης
µαζί µε φυσιολογικές πρωτεΐνες όπως: Μονοκλωνική
ΙgA-πρωτεΐνη στις α2 ή β-σφαιρίνες ή µαζί µε πολυ-
κλωνικές ανοσοσφαιρίνες, όπου είναι εξαιρετικά δύ-
σκολη η µέτρηση της Μ-πρωτεΐνης9. 
Επίσης µια σειρά από άλλα προβλήµατα που µπο-

ρεί να προκύψουν, αχνές ζώνες, ευρείες ζώνες, κορε-
σµός χρώσης, καθίζηση στο σηµείο εφαρµογής κ.α.
επηρεάζουν τη διακριτική ικανότητα της µεθόδου. Η
IFE είναι πιο ευαίσθητη της SPE (Χ10) γιαυτό και επιλύει
ορισµένα από τα θέµατα αυτά, είναι όµως ποιοτική και
δεν µπορεί να καταγράψει την ποσοτικοποίηση της
Μ-πρωτεΐνης ,άρα και την ακριβή απάντηση στη θε-
ραπεία του ασθενούς.
Οι ηλεκτροφορητικές µέθοδοι των ούρων

UPEP/UIFE σε συµπυκνωµένα ούρα, παρουσιάζουν µε-
γαλύτερη ευαισθησία για την ανίχνευση Μ-FLCs που
βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα (<20 mg/L), υπάρχουν
όµως πρακτικοί περιορισµοί στην χρήση τους. Χρο-
νοβόρα εκτέλεση (δείγµατα από 24ωρη συλλογή,  συ-
µπύκνωση), όχι ποσοτική µέτρηση, ασάφεια σε βαριά
πρωτεϊνουρία µε πολυκλωνικές FLCs (έντονο φόντο-
backraound), αποτέλεσµα όχι πάντα ακριβές καθώς
έχουν άµεση σχέση µε τη νεφρική λειτουργία (παρα-
γωγή Μ-FLCs χαµηλή, ικανότητα µεταβολισµού νεφρι-
κών σωληναρίων 30 g/day, ελάχιστη απέκκριση). Επι-
πρόσθετα δείγµατα ούρων συνήθως, δεν συνοδεύουν
τον ορό κατά την αρχική αξιολόγηση. 

Σύγχρονοι ανοσολογικοί βιοδείκτες
στη Μονοκλωνική Γαµµαπάθεια

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και εφαρ-
µόζονται νέοι ανοσολογικοί βιοδείκτες, που αναφέρο-
νται στην ποσοτική µέτρηση στον ορό ελεύθερων ελα-
φρών αλυσίδων ή ακέραιων µορίων ανοσοσφαιρίνης
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και στον προσδιορισµό της αντίστοιχης αναλογίας
που χαρακτηρίζει τη µονοκλωνικότητα. Ταυτόχρονα
διακρίνουν και υπολογίζουν ποσοτκά τις εµπλεκόµενες
µονοκλωνικές από τις αµέτοχες πολυκλωνικές είτε στις
ελαφρές αλυσίδες είτε στα ακέραια µόρια ανοσοσφαι-
ρίνης διακρίνοντας την ύπαρξη ανοσοπάρεσης στις
πολυκλωνικές. Οι δείκτες αυτοί επέφεραν εξαιρετική
βελτίωση στη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση
και θεραπευτική αντιµετώπιση των ασθενών µε ΜΓ.

Ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες ορού FLCs και
λόγος rFLC κ/λ 

Το 2001 για πρώτη φορά έγινε γνωστή η δυνατό-
τητα ποσοτικής µέτρησης των ελεύθερων ελαφρών αλυ-
σίδων (free light chains, FLCs) του ορού και ο καθορι-
σµός της αναλογίας τους (λόγος FLC κ/λ ) ως δείκτες
κακοήθειας10. Η ποσοτική µέτρηση των FLCs γίνεται µε
τη χρήση µιας νέας αυτοµατοποιηµένης ευαίσθητης
ανοσολογικής µεδόδου που βασίζεται στην αρχή της
νεφελοµετρίας και η διαθεσιµότητά της στα κλινικά ερ-
γαστήρια επιτρέπει την εφαρµογή της στην ρουτίνα.
Ο προσδιορισµός των FLCs σύµφωνα µε τα δη-

µοσιευµένα στοιχεία είχε σηµαντικά θεωρητικά και
πρακτικά πλεονεκτήµατα καθότι ανιχνεύσιµες συγκε-
ντρώσεις FLCs στον ορό βρέθηκαν στο 100% των
ασθενών µε LCMM, στο 85% των ασθενών µε NSMM
και περισσότερο από 95% των ασθενών µε πρωτοπα-
θή αµυλοείδωση, γεγονός που βελτίωσε τη διάγνωση
των ασθενών και περιόρισε την ανάγκη για τις εξετά-
σεις ούρων. Το 2009 η διεθνής οµάδα µελέτης του
µυελώµατος συµπεριλαµβάνει στις κατευθυντήριες
οδηγίες για µεγαλύτερη κλινική ευαίσθησία, τις ανο-
σολογικές δοκιµασίες µέτρησης των FLCs ορού µε
προέχοντα τον λόγο κ/λ στον προσυµπτωµατικό έλεγ-
χο της µονοκλωνικής γαµµαπάθειας σε συνδυασµό µε
την ηλεκτροφόρηση (SPE) του ορού11.
Η ποσοτική µέτρηση των FLCs στον ορό δεν

αφορά το σύνολο των ελαφρών αλυσίδων (TLCs, ελεύ-
θερων και συνδεδεµένων µε βαριές αλυσίδες, των
οποίων η µέτρηση είχε προηγηθεί χωρίς ιδιαίτερη κλι-
νική αξία) αλλά µόνο τις ελεύθερες ελαφρές FLCκ και
FLC λ αλυσίδες. Η διαφορά της µέτρησης των FLCs
οφείλεται στη χρήση αντιορών που αναγνωρίζουν επι-
τόπους των ελαφρών αλυσίδων που είναι «κρυµµένοι»
όταν αυτές είναι συνδεδεµένες µε βαριές αλυσίδες,
αλλά «εκτίθενται» και γίνονται «προσβάσιµοι» όταν
αυτές είναι ελεύθερες. Σηµαντικό είναι να αναγνω-
ρίζoνται µόνο οι κρυµµένοι επιτόποι για την αποφυγή
ψευδώς αυξηµένων FLCs από διασταυρούµενη αντί-
δραση.

Σήµερα υπάρχουν διαθέσιµοι για χρήση αντιοροί
µε πολυκλωνικά αντισώµατα και αντιοροί µε µονοκλω-
νικά αντισώµατα για τους οποίους αναφέρονται σχε-
τικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Δεδοµένου ότι
τυχαίοι ανασυνδυασµοί των τµηµάτων (V, J, C) των γο-
νιδίων προκαλούν µεγάλη ποικιλία (πολυµορφισµό)
στην παραγωγή ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων και τα
πολυκλωνικά αντισώµατα εξασφαλίζουν πολλαπλή
αναγνώριση επιτόπων, στις διεθνείς κατευθυντήριες
οδηγίες του µυελώµατος προτείνονται για χρήση οι
πολυκλωνικοί αντιοροί. 
Τα αντισώµατα του αντιορού αναγνωρίζουν ειδικά

επιτόπους της κ και λ αλυσίδας επιτρέποντας την πο-
σοτικοποίηση ξεχωριστά και τον υπολογισµό του λό-
γου rFLC κ/λ, ο οποίος είναι ο καθοριστικός παράγο-
ντας µονοκλωνικότητας, που εδώ εκφράζεται µε ένα
αριθµό που έχει αντικαταστήσει τη κλωνικότητα ζώνης
των SPE/IFE. Σε σύγκριση µε την απόλυτη συγκέντρω-
ση των FLCs, η χρήση του λόγου rFLCκ/λ είναι πιο ευ-
αίσθητος δείκτης παραγωγής µονοκλωνικών FLCs κα-
θώς ενσωµατώνει στον υπολογισµό του και την κατα-
στολή των αµέτοχων FLCs12. In addition, baseline FLC
κ λ ratios have been reported to be prognostic in
multiple myeloma (MM),Η συγκέντρωση των FLCs
επηρεάζεται από τη νεφρική λειτουργία γεγονός που
αποτελεί µειονέκτηµα και αρνητικό αντίκτυπο για τη
µέτρησή τους στα ούρα.
Οι φυσιολογικές τιµές της µέτρησης των FLCs

του ορού αναφερόµενες σε πολυκλωνικά αντισώµατα,
όπως καθορίστηκαν µετά από µελέτες έχουν ως εξής,
FLCκ: 3,3−19,4 mg/L, FLCλ: 5,7−26,3 mg/L, rFLC κ/λ:
0,26−1,65. Όταν ο λόγος rFLC κ/ λ >1.65 µπορεί να
υπάρχει µονοκλωνική παραπρωτεϊναιµία, τύπου FLCκ
ενώ όταν rFLC κ/λ <0,26 µπορεί να υπάρχει µονο-
κλωνική παραπρωτεϊναιµία τύπου FLCλ13. Αύξηση των
FLCs στον ορό µπορεί να παρατηρηθεί σε νοσήµατα
που παρουσιάζουν υπεργαµµασφαριναιµία (λοιµώδη,
φλεγµονώδη, αυτοάνοσα) όµως ο λόγος rFLC κ/λ πα-
ραµένει σε φυσιολογικά επίπεδα, όπως επίσης και σε
περιπτώσεις νεφρικής δυσλειτουργίας όπου υπάρχει
µικρή διεύρυνση στις τιµές του λόγου (rFLC=0,37-3,1)
ώστε να αποφεύγονται λανθασµένες εκτιµήσεις.
Οι FCLs ορού αποτελούν πρώιµους δείκτες κακοή-
θειας και βασικό στοιχείο για την επιβεβαίωση της
διάγνωσης της νόσου, την προβλέψη της έκβασης της
πορείας του ασθενούς και την εκτίµηση της ανταπό-
κρισης στη θεραπεία. Συµβάλλουν στη διάγνωση του
LCMM 100% (χωρίς να είναι απαραίτητες UREP, UIFE),
του NSMM 85% όταν SPE/IFE ορού-ούρων είναι αρ-
νητικές, στην AL αµυλοείδωση 95% (UREP, UIFE απα-
ραίτητες), στο ΠΜ µε ακέραια µόρια ανοσοσφαιρίνης
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(ΙΙΜΜ) όταν στον ορό η MΠ<1 g/dl και στα ούρα<200
mg/24h και σε IgA ΠΜ όταν οι M-αιχµές συν-µετανα-
στεύουν µε τις β σφαιρίνες14. Η χρήση τους είναι απα-
ραίτητη για την παρακολούθηση και πρόγνωση της
MGUS και του Smouldering (SMM) µυελώµατος σε
σχέση µε τους παράγοντες κινδύνου, αλλά και για την
παρακολούθηση της εξέλιξης ασθενών µε ΠΜ (ΙΙΜΜ)
καθώς το 95% των ασθενών παρουσιάζει αυξηµένες
ποσοτικά τιµές FLCs στον ορό. Γενικότερα είναι δείκτες
έγκαιρης εκτίµησης της απόκρισης στη θεραπεία και
σε ΠΜ IIMM ανιχνεύει έγκαιρα την αύξηση µόνο της
µονοκλωνικής ελεύθερης ελαφράς αλυσίδας σε περί-
πτωση υποτροπής (Light-chain escape, LCE), όπου η
ΜΠ ολόκληρου µορίου παραµένει ανέπαφη. Η LCE
µπορεί να συµβεί στο 20% του IgA ΠΜ και στο 7 %
του IgG ΠΜ και η έγκαιρη ανίχνευσή της αποφεύγει
επιπλοκές (νεφρική δυσλειτουργία)15.

Αναλογίες βαριάς/ελαφριάς αλυσίδας της
ανοσοσφαιρίνης στον ορό (Heavy/Light
Chains, HLC), αναδυόµενος ρόλος στη ΜΓ

Το 2009 γίνεται γνωστή η δοκιµασία ζεύγους βα-
ριάς/ελαφράς αλυσίδας ανοσοσφαιρίνης στον ορό
(Heavy/Light Chains, HLC). Είναι µια νέα ανοσοχηµική
δοκιµασία που διακρίνει ζεύγη βαριάς/ελαφριάς αλυ-
σίδας (HLC), επιτρέπει την ταυτοποίηση και την πο-
σοτική µέτρηση κάθε τάξης ανοσοσφαιρίνης ανάλογα
µε τον τύπο της ελαφράς αλυσίδας (πχ. IgGκ, IgGλ,
IgAκ, IgAλ, IgMκ, ΙgΜλ) και υπολογίζει το λόγο µονο-
κλωνικής/πολυκλωνική ανοσοσφαιρίνη (λόγος rHLC
π.χ. IgGκ/IgGλ), µε αριθµητικά αποτελέσµατα16,17.
Η µέτρηση γίνεται µε πολυκλωνικά αντισώµατα

τα οποία αναγνωρίζουν διαµορφωτικούς επιτόπους
που καλύπτουν την περιοχή σύνδεσης µεταξύ βαριάς
και ελαφράς αλυσίδας στο σταθερό τµήµα του µορίου
της ανοσοσφαιρίνης. Οι περιοχές των επιτόπων είναι
4 µία σε κάθε βαριά και ελαφρά αλυσίδα κάθε πλευ-
ράς. Η ειδικότητα του αντιορού αποτρέπει την αντί-
δραση µε άλλες HLCs ή FLCS.   Oι µετρήσεις HLC
καθορίζουν τον λόγο (IgGκ/IgGλ) που διακρίνει την
µονοκλωνικότητα αλλά και την περαιτέρω αξιολόγηση
του ασθενούς18. Υπάρχουν τιµές αναφοράς για κάθε
ζεύγος βαριάς/ ελαφράς αλυσίδας και του αντίστοιχου
αριθµητικού λόγου (π.χ. IgGκ= 3,84-12,07 g/L,
IgGλ=1,91-6,74 g/L, λόγος IgGκ/ IgGλ=1,12-3,21). Η δο-
κιµασία HLC παρέχει ακόµη πολύ χρήσιµες διαγνω-
στικές πληροφορίες καθώς µπορεί να µετρήσει τόσο
την εµπλεκόµενη µονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη
(involved) όσο και την αµέτοχη πολυκλωνική ανοσο-
σφαιρίνη (uninvolved) από τις οποίες προκύπτει η δια-

φορά (dHLC) εµπλεκόµενης (iHLC) µείον αµέτοχης
(uHLC) ανοσοσφαιρίνης (dHLC=iHLC-uHLC, π.χ.
IgΑκ-IgΑλ) που προσδιορίζει και την πορεία του ασθε-
νούς καθώς διακρίνει το αν µειώνεται η εµπλεκόµενη
µονοκλωνική και αυξάνεται η αµέτοχη πολυκλωνική
που αποτελεί θετική εξέλιξη ή αντίστροφα. Τέλος η
µέτρηση δίνει µοναδικές προγνωστικές πληροφορίες
για την ανοσοκαταστολή της αµέτοχης πολυκλωνικής
ανοσοφαιρίνης (π.χ. σε IgGκ MGUS, η καταστολή της
IgGλ συνδέθηκε µε την εξέλιξη σε µυέλωµα), ο παθο-
λογικός λόγος HLC δείχνει µονοκλωνικότητα, ενώ πα-
θολογικός λόγος HLC και HLC καταστολή ζεύγους
δείχνει κακή πρόγνωση19.

Η δοκιµασία HLC δεν αποτελεί µια αντικατά-
σταση της τεχνικής IFE, ούτε εποµένως µπορεί να
εφαρµόζεται στη ρουτίνα για την παρακολούθηση
όλων των ΠΜ. Μπορεί όµως να απλοποιήσει τις ερ-
γαστηριακές διαδικασίες σε ασθενείς µε ΠΜ, των
οποίων η Μ-πρωτεΐνη µεταναστεύει στο β κλάσµα (IgA
ΠΜ) ή σε ΠΜ όπου η µονοκλωνική πρωτεΐνη έχει
πολύ ευρεία µετανάστευση, και αυτό κάνει δύσκολη τη
διάκριση µεταξύ µιας ευρείας µονοκλωνικής ζώνης και
ενός περιορισµένου πολυκλωνικού πληθυσµού Ig20. 
Επιπλέον, είναι µια σηµαντική προσθήκη στο

οπλοστάσιο για την ανίχνευση και την ποσοτική µέ-
τρηση της Μ πρωτεΐνης και αυτό είναι ιδιαίτερα ση-
µαντικό για την εκτίµηση της υπολειµµατικής νόσου
και της πρώιµης υποτροπής σε ασθενείς που έχουν
SPE/IFE αρνητικές στον ορό.
Οι FLCs και η αναλογία HLC αποτελούν δύο ανε-

ξάρτητους βιοδείκτες στη ΜΓ που µετρούν µε ακρί-
βεια την µονοκλωνική αλλά και την αµέτοχη ανοσο-
σφαιρίνη διακρίνοντας εκτός από την κλωνικότητα και
την ανοσοκαταστολή της αµέτοχης πολυκλωνικής
ανοσοσφαιρίνης. Η δοκιµασία FLCs µετρά µονοκλω-
νικές κ και λ ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες και προσ-
διορίζει την αναλογία τους (rFLC) και το ζεύγος βα-
ριάς/ελαφράς αλυσίδας HLC µετρά τις ανέπαφες ανο-
σοσφαιρίνες ξεχωριστά ανάλογα µε τον ισότυπο της
ελαφράς (IgAκ, IgAλ). Η χρήση και των δύο δοκιµα-
σιών εξασφαλίζει την παρακολούθηση της εξέλιξης
της ΜΓ και σε ΠΜ την ανίχνευση υποτροπής είτε στην
ελαφρά αλυσίδα ή/και στους κλώνους της ανέπαφης
ανοσοσφαιρίνης. Σε υποτροπή µπορεί να προκύψει
ένας διαφορετικός κλώνος από τον αρχικό κλώνο της
διάγνωσης (κλωνική εξέλιξη) και οι νέοι δείκτες θα
έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν έγκαιρα στους κλι-
νικούς ιατρούς τις απαραίτητες πληροφορίες. 
Δεν θα πρέπει να ξεχνάµε όπως και σε κάθε άλλη δο-
κιµασία, ότι και οι δοκιµασίες FLCS και HLC θα πρέπει
να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε άλλες εργα-
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στηριακές εξετάσεις και τα ευρήµατα να αξιολογούνται
µε ιδιαίτερη προσοχή, πάντα µε βάση όλα τα κλινικά
δεδοµένα και σε συνεργασία µε τους κλινικούς ια-
τρούς.
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Η χρήση του όρου δυσκρασία στην Αιµατολογία
παραπέµπει συνήθως στις πλασµατοκυτταρικές νεοπλα-
σίες, οι οποίες αναλύονται σε προηγούµενη οµιλία. Συ-
χνά όµως, και ιδίως στα πλαίσια αντενδείξεων φαρµα-
κευτικών σκευασµάτων, ο όρος χρησιµοποιείται άτυπα
για την περιγραφή καταστάσεων έλλειψης ισορροπίας
µεταξύ των εµµόρφων συστατικών του αίµατος. Παρόλο
που κατά µια ευρεία έννοια θα µπορούσε να περιλαµ-
βάνει όλες τις παθολογικές καταστάσεις του αιµοποιη-
τικού, τις περισσότερες φορές παραπέµπει σε σύνδρο-
µα σχετιζόµενα µε κυτταροπενία ή µυελική ανεπάρκεια.
Η Κυτταροµετρία ροής (ΚΡ) έχει ιδιαίτερο ρόλο

στη διάγνωση και παρακολούθηση των αιµατολογικών
νοσηµάτων, και ιδιαίτερα των κακοηθειών, αλλά το σύ-
νολο των εφαρµογών της δεν είναι δυνατόν να καλυ-
φθεί σε µία οµιλία. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα
οµιλία θα γίνει επιλεκτικά αναφορά στη χρησιµότητα
της Κυτταροµετρίας Ροής στη διερεύνηση και παρα-
κολούθηση συνδρόµων εκτός των Λευχαιµιών που
σχετίζονται µε κυτταροπενία ή και µυελική ανεπάρκεια,
µε έµφαση στα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδροµα, την
Παροδική Νυκτερινή Αιµοσφαιρινουρία και τις Πρω-
τοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες. 

Μυελοδυσπλαστικά Σύνδροµα

Η Κυτταροµετρία Ροής έχει ολοένα και αυξανό-
µενο ρόλο στη διάγνωση και παρακολούθηση των
ΜΔΣ. Παρόλο που δεν θεωρείται ότι από µόνη της
επαρκεί για τη διάγνωσή τους (κυρίως λόγω της έλ-
λειψης προτύπωσης και του ποιοτικού και όχι ποσο-
τικού χαρακτήρα πολλών κριτηρίων), παρέχει σηµα-
ντικές πληροφορίες τόσο ως προς τη διάγνωση όσο
και ως προς την πρόγνωση των ΜΔΣ. Συγκεκριµένα,

µπορεί να ενισχύσει την πιθανότητα διάγνωσης σε πε-
ριπτώσεις ήπιας δυσπλασίας, να αποκαλύψει δυσπλα-
σία σε περισσότερες σειρές από ότι η µορφολογία,
να καταδείξει αυξηµένο κίνδυνο µετάπτωσης σε ΟΜΛ
και να συµβάλει µε αντικειµενικό τρόπο στην σηµαντι-
κή καταµέτρηση των µυελοβλαστών.1,2

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα συστή-
µατα βαθµολόγησης των ευρηµάτων (scores), κανένα
από τα οποία δεν έχει αφ’ εαυτού ικανοποιητική ειδι-
κότητα και ευαισθησία. Το Ogata score είναι από τα
πιο διαδεδοµένα και αυτό που προτείνεται ως αρχικός
έλεγχος στις πρόσφατες οδηγίες του European
Leukemia Net (ELN).3 Περιλαµβάνει τη µέτρηση: 1)
του ποσοστού των CD34+ µυελοβλαστών, 2) του πο-
σοστού των αιµατογονίων επί των CD34+ κυττάρων,
3) του λόγου της έντασης του CD45 επί των µυελο-
βλαστών προς αυτό των λεµφοκυττάρων και 4) της
κοκκίωσης των κοκκιοκυττάρων µέσω του πλάγιου
σκεδασµού (SS).4 Επιπρόσθετα, όµως, συνιστάται και
η µελέτη άλλων προτύπων έκφρασης δεικτών, τόσο
επί 1) των ωρίµων κοκκιοκυττάρων (CD13/CD16,
CD11b/CD16, CD13/CD11b, CD15/CD10, , CD13/CD33
και CD36, καθώς και CD7, CD5, και CD56 ως αρνη-
τικοί προγνωστικοί δείκτες), 2) επί των µονοκυττάρων
(CD45, HLADR/CD11b, CD11b/CD16, CD13/CD33,
CD36/CD14, CD5, CD7, CD56), όσο και επί των κυτ-
τάρων της ερυθράς σειράς (CV των CD71 και CD36,
CD117, CD235, CD71/CD235).1,2

Για την αξιολόγηση όµως των παραπάνω απαιτεί-
ται η σχολαστική τήρηση των σχετικών οδηγιών κατά
τη διενέργεια της εξέτασης5, η γνώση των καταστάσεων
εκτός των ΜΔΣ που µπορεί να επηρεάσουν τα πρό-
τυπα έκφρασης των δεικτών, όπως οι λοιµώξεις και ο
αναγεννώµενος µυελός,6,7 και η εµπειρία του εργαστη-
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ρίου. Τηρουµένων των παραπάνω, συνιστάται ένα δείγ-
µα να θεωρείται ύποπτο για ΜΔΣ, όταν αναγνωρίζονται
τουλάχιστον 3 παθολογικά πρότυπα έκφρασης σε 2
διαφορετικές σειρές, µε τον αριθµό των παθολογικών
εκφράσεων να σχετίζεται µε την πρόγνωση. 2) Επιπρό-
σθετα, η προγνωστική αξία της κυτταρoµετρίας ροής
έχει εκτιµηθεί µε ανεξάρτητα συστήµατα βαθµονόµη-
σης (FCSS) τα οποία έχουν στόχο να συµπληρώσουν
το ισχύον διεθνές προγνωστικό σύστηµα (IPSS-R). Σε
µία πρόσφατη µελέτη, η χαµηλή κοκκίωση των κοκκιο-
κυττάρων, η αυξηµένη έκφραση του CD117 επί των µυε-
λοβλαστών και µειωµένη έκφραση του CD13 επί των
µονοκυττάρων θεωρήθηκαν οι ισχυρότεροι αρνητικοί
προγνωστικοί δείκτες των ΜΔΣ µε ΚΡ.8

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω δεν έχει αποδειχθεί
ότι µπορούν αν εφαρµοστούν στον παιδιατρικό πληθυ-
σµό, για τον οποίο απαιτούνται περαιτέρω µελέτες.9 Και
στον πληθυσµό των ενηλίκων πάντως, και µέχρι να ολο-
κληρωθούν πολυκεντρικές µελέτες που να πιστοποιούν
την κλινική χρησιµότητα των ευρηµάτων της ΚΡ, η ανα-
φορά του αποτελέσµατος θα πρέπει να δίνεται συνδυα-
στικά µε την κλινική εικόνα, την µορφολογία και την κυτ-
ταρογενετική, ενώ όταν δίδεται µεµονωµένα θα πρέπει
να αρκείται στην απλή περιγραφή των ευρηµάτων.2

Παροξυσµική Νυκτερινή Αιµοσφαιρινουρία
(ΡΝΗ)

Η ΡΝΗ οφείλεται σε σωµατικές µεταλλάξεις του
γονιδίου PIG-A, το οποίο εµπλέκεται στη βιοσύνθεση
της γλυκοφωσφατιδυλοϊνοσιτόλης, µε συνέπεια την
πλήρη απουσία ή τη σηµαντική µείωση της έντασης
έκφρασης πρωτεϊνών συνδεδεµένων µε αυτήν. Η κυτ-
ταροµετρία ροής έχει κοµβικό ρόλο στη διάγνωση
των ασθενών µε ΡΝΗ και στον εντοπισµό κλώνων
ΡΝΗ στα πλαίσια αιµατολογικών νοσηµάτων. Η έγκαι-
ρη ανίχνευση των ασθενών αυτών είναι ιδιαίτερα ση-
µαντική, διότι η ταχύτητα έναρξης της αγωγής µε ανα-
στολέα του C5 κλάσµατος του συµπληρώµατος
(Eculizumab) βελτιώνει την πρόγνωση της νόσου.10

Η ποικιλοµορφία των κλινικών εκδηλώσεων και η
σπανιότητα του νοσήµατος είχαν αρχικά καταστήσει
δυσχερή την επιλογή των ασθενών που χρήζουν ελέγ-
χου. Το 2010 δηµοσιεύθηκαν σχετικές οδηγίες, σύµφωνα
µε τις οποίες, ένδειξη ελέγχου για ΡΝΗ υπάρχει: (1) σε
Coomb’s αρνητική αιµολυτική αναιµία, (2) σε ενδαγγει-
ακή αιµόλυση µε αιµοσφαιρινουρία ή ανεξήγητη αιµό-
λυση µε σιδηροπενία, κοιλιακά άλγη, θρόµβωση ή κυτ-
ταροπενία, (3) σε ανεξήγητη θρόµβωση µε άτυπη εντό-
πιση και (4) σε σύνδροµα µυελικής ανεπάρκειας (Απλα-
στική αναιµία, ΜΔΣ, ιδιοπαθή κυτταροπενία).11 Μία πιο
πρόσφατη µελέτη κατέδειξε ότι από τις παραπάνω εν-

δείξεις οι αποδοτικότερες ήταν η αιµολυτική αναιµία,
το ΜΔΣ και η αιµοσφαιρινουρία, ενώ για τις υπόλοιπες
θεωρείται ότι απαιτούνται πιο εξειδικευµένοι αλγόριθµοι.
Ιδιαίτερα στην απλαστική αναιµία, το 70% των ασθενών
αναµένεται να έχουν ανιχνεύσιµους ΡΝΗ κλώνους.10

Η µελέτη της ΡΝΗ συνίσταται στην ανίχνευση
παθολογικών κυττάρων µεταξύ των πληθυσµών των
ερυθρών αιµοσφαιρίων (CD235a+), των ουδετεροφί-
λων (CD15++) και (επιβεβαιωτικά) των µονοκυττάρων
(CD64++). Χαρακτηριστικό των παθολογικών κυττά-
ρων είναι η έλλειψη πρωτεϊνών που συνδέονται µε την
GPI. Πολλές είναι οι υποψήφιες πρωτεΐνες για κάθε
σειρά, αλλά, σύµφωνα µε τις τελευταίες οδηγίες, οι δεί-
κτες που δίνουν τα πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα είναι
οι: CD59 για τα ερυθρά, CD24 για τα πολυµορφοπύ-
ρηνα και CD14 για τα µονοκύτταρα. ενώ η χρήση του
FLAER (αντιδραστηρίου που συνδέεται απευθείας µε
την GPI) αύξησε ιδιαίτερα την αξιοπιστία της ανίχνευ-
σης ΡΝΗ κυττάρων επί των λευκών και θεωρείται ση-
µαντική.11,12Λόγω της πρακτικής δυσκολίας προµήθειας
του FLAER από ορισµένα εργαστήρια, έχει προταθεί
η δυνατότητα αντικατάστασής του από τον δείκτη
CD157 µε καλά αποτελέσµατα.13 Τελευταία έχει ανα-
πτυχθεί και πρωτόκολλο εκτίµησης των εναποθέσεων
του C3b επί των ερυθρών για την παρακολούθηση
των ασθενών που λαµβάνουν αγωγή.12

Παρά, όµως, τις δηµοσιευµένες οδηγίες, υπάρ-
χουν τεχνικά θέµατα που χρήζουν διευθέτησης. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σε µια πρόσφατη µελέτη βρέθηκε
ότι το ποσοστό των εργαστηρίων που ακολουθούν
κατά γράµµα τις οδηγίες είναι <10%, ενώ από τα 105
ελεγχθέντα κέντρα δεν βρέθηκαν ούτε δύο που να
ακολουθούν το ίδιο πρωτόκολλο. Η πολυφωνία αυτή
είναι εκείνη που θέτει προβληµατισµούς σχετικά µε
την συγκρισιµότητα ή /και την αξιοπιστία των αποτε-
λεσµάτων των διαφόρων εργαστηρίων.14

Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες

Ορισµένες Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
(ΠΑΑ) είναι δυνατόν να προβάλουν ως (αυτοάνοσες
ή µη) κυτταροπενίες και θα πρέπει να διερευνώνται,
ιδιαίτερα σε νεαρά άτοµα.15

Η κοινή ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια (CVID) και το
Αυτοάνοσο Λεµφοϋπερπλαστικό Σύνδροµο (ALPS)
µπορεί να αποτελούν το υποκείµενο αίτιο αυτοανόσων
κυτταροπενιών. Με την ΚΡ είναι δυνατή η λεπτοµερέ-
στερη µελέτη των υποπληθυσµών των Β λεµφοκυττά-
ρων η οποία έχει πλέον ενταχθεί επίσηµα στα διαγνω-
στικά κριτήρια της CVID.16 Επίσης, η ανεύρεση ποσο-
στού >5% διπλά αρνητικών TCRαβ+CD4-CD8- λεµ-
φοκυττάρων, συµβάλλει στη διάγνωση του ALPS.15
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Επίσης, κυτταροπενίες είναι δυνατόν να παρατη-
ρηθούν σε βαρύτερες ΠΑΑ οι οποίες µπορούν να
διερευνηθούν µε ΚΡ, όπως η συνδυασµένη Ανοσοανε-
πάρκεια (CID, µε Τ/Β λεµφοπενία και χαµηλό ποσοστό
παρθένων Τ), το Φυλοσύνδετο Λεµφοϋπερπλαστικό
σύνδροµο (XLP, µε χαµηλό ποσοστό iNKT κυττάρων)
και το Σύνδροµα Πρωτοπαθούς Αιµοφαγοκυτταρικής
Λεµφοϊστιοκυττάρωσης (F-HLH, µε χαµηλή κυτταρο-
τοξικότητα/ αποκοκκίωση NK και CD8+ λεµφοκυττά-
ρων). Παρόλο που σε αυτές τις ΠΑΑ οι κυτταροπενίες
αποτελούν συνηθέστερα µέρος µιας πιο σύνθετης κλι-
νικής προβολής, υπάρχουν περιπτώσεις, ιδίως υπόµορ-
φων µεταλλάξεων, στις οποίες αποτελούν το βασικό
πρόβληµα στα αρχικά στάδια.15

Σε περιπτώσεις µονοκυτταροπενίας µε στοιχεία
µυελοδυσπλασίας τίθεται η υποψία ανεπάρκειας
GATA2. Στις περιπτώσεις αυτές, η κυτταροµετρία ροής
µπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την υποψία της διά-
γνωσης, µε τον χαρακτηριστικό συνδυασµό ευρηµάτων
της Β λεµφοπενίας (και ειδικότερα χαµηλό ποσοστό
CD38++CD24++ µεταβατικών Β λεµφοκυττάρων),
της ΝΚ λεµφοπενίας (ιδιαίτερα των CD56++ υπο-
πληθυσµών) και του χαµηλού ποσοστού παρθένων Τ
λεµφοκυττάρων.17

Συµπερασµατικά, στις τρεις παραπάνω κατηγο-
ρίες νοσηµάτων που σχετίζονται µε αιµατολογικές δυ-
σκρασίες η ΚΡ αποτελεί σηµαντικό και συνεχώς εξε-
λισσόµενο διαγνωστικό εργαλείο. Είναι βέβαια αυτο-
νόητο ότι δεν καλύπτουν, παρά στο ελάχιστο, το ευ-
ρύτατο φάσµα των αιµατολογικών νοσηµάτων στο
οποίο έχει εφαρµογή η παραπάνω µέθοδος.
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Εισαγωγή

Η αρχή της κλινικής ανοσολογίας έχει τις ρίζες
της στα εµβόλια. Το µεγαλύτερο επίτευγµα του περα-
σµένου αιώνα είναι η ανακάλυψη και εφαρµογή των
εµβολίων. Τα εµβόλια αποτελούν αναµφισβήτητα το
καλύτερο όπλο πρόληψης κατά των µικροβιακών και
ιογενών λοιµώξεων. 
Εµβόλιο είναι ένα βιολογικό προϊόν που παρέχει

ανοσία στον οργανισµό απέναντι σε έναν συγκεκρι-
µένο παθογόνο µικροοργανισµό. Τα εµβόλια περιέ-
χουν µη τοξικές ουσίες ή µικροοργανισµούς που
δρούν σαν ισχυρά αντιγόνα χωρίς όµως να προκα-
λούν νόσο ή προκαλώντας ελαφρά (τροποποιηµένη)
νόσο. Αναγνωρίζονται από το ανοσιακό σύστηµα, διε-
γείρουν την ανοσιακή µνήµη και µιµούνται την εγκα-
τάσταση της φυσικής ανοσίας. 
Εµβολιασµός είναι η ιατρική πράξη της χορήγη-

σης του εµβολίου στον άνθρωπο. Οι εµβολιασµοί άλ-
λαξαν το επιδηµιολογικό τοπίο της ανθρωπότητας για-
τί κατέστησαν δυνατή την εξάλειψη λοιµώξεων όπως
η ευλογιά, η πανώλη καθώς και την πρόληψη πολλών
λοιµωδών νοσηµάτων όπως ο τέτανος, η διφθερίτιδα,
η µηνιγγίτιδα, η πνευµονιοκοκκική πνευµονία, η ανε-
µευλογιά, ο έρπητας ζωστήρας, η ηπατίτιδα. Ο ρόλος
τους διαχρονικά είναι θεµελιώδης στην πρόληψη των
λοιµώξεων και στην προστασία της δηµόσιας υγείας. 

Ιστορία

Το πρώτο εµβόλιο που αναφέρεται στην ιστορία
της ιατρικής είναι το εµβόλιο κατά της ευλογιάς. Πρω-
τοπόροι του εµβολιασµού θεωρούνται οι Έλληνες ια-
τροί Εµµανουήλ Τιµόνης και Ιάκωβος Πυλαρινός οι

οποίοι χρησιµοποιούσαν υγρό από φλύκταινες ευλο-
γιάς (ευλογιασµός) και δηµοσίευσαν το 1714 στο πε-
ριοδικό Philosophical Transactions την πρώτη επιστη-
µονική κλινική εφαρµογή του εµβολιασµού.
Το 1796 ο Βρετανός γιατρός Edward Jenner µετά

από παρατηρήσεις σε γυναίκες οι οποίες ασχολούµε-
νες µε το άρµεγµα των αγελάδων, παρουσίαζαν µεν
φυσαλίδες στα χέρια τους (cowpox-δαµαλίτιδα) αλλά
δεν νοσούσαν από ευλογιά, χρησιµοποίησε το υγρό
των φυσαλίδων. Εµβολίασε τον οκτάχρονο James
Phipps ο οποίος αν και ήρθε σε επαφή µε άτοµα που
έπασχαν από ευλογιά, δεν νόσησε. Το πρώτο εµβόλιο
ήταν γεγονός. 
Ο Jenner είναι ο πρώτος που εφάρµοσε συστη-

µατικά τον εµβολιασµό εναντίον της ευλογιάς. Η µέ-
θοδός του αποτέλεσε πρόδροµο του δαµαλισµού, που
γενικεύθηκε σε όλα τα κράτη του κόσµου και οδήγησε
την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας να ανακοινώσει επί-
σηµα το 1980 την πλήρη εξάλειψη της ευλογιάς σε
όλο τον κόσµο1.
Αργότερα οι Pasteur και Emil von Behring, µετά

τις αρχικές παρατηρήσεις και δοκιµές στα ζώα οδη-
γήθηκαν στα πρώτα εµβόλια σε ανθρώπους. Έκτοτε
οι εµβολιασµοί αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες
ιατρικές παρεµβάσεις που έχουν ευρεία εφαρµογή στο
σύγχρονο κόσµο2.

Ενεργητική Ανοσοποίηση

Η ενεργητική ανοσοποίηση µπορεί να προκληθεί
µετά από φυσική λοίµωξη από ένα µικροοργανισµό ή
να αποκτηθεί τεχνικά µε τη χορήγηση των εµβολίων.
Όταν είναι επιτυχής, η µελλοντική έκθεση στον ίδιο
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παθογόνο µικροοργανισµό προκαλεί ισχυρή ανοσιακή
απάντηση που εξουδετερώνει αποτελεσµατικά το πα-
θογόνο.
Η ενεργητική ανοσοποίηση µε διαφόρους τύ-

πους εµβολίων έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη µείωση
της θνητότητας και της νοσηρότητας από λοιµώδη
νοσήµατα, ειδικά στα παιδιά. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας οι εµβολιασµοί
αποτρέπουν 2-3 εκατοµµύρια θανάτους παγκοσµίως
κάθε χρόνο3. Σε αντίθεση µε την παθητική ανοσοποί-
ηση η οποία συνίσταται στη µεταφορά έτοιµων αντι-
σωµάτων για παροδική προστασία, ο στόχος των εµ-
βολίων είναι να εξασφαλίσει µακροχρόνια -δια βίου-
προστατευτική ανοσία και ανοσιακή µνήµη. Στην ενερ-
γητική ανοσοποίηση, το ανοσιακό σύστηµα παίζει
ενεργό ρόλο όπου ο πολλαπλασιασµός των αντιγο-
νοδραστικών Τ- και Β- κυττάρων οδηγεί στο σχηµατι-
σµό των µνηµονικών κυττάρων. Η γνώση των διαφο-
ρών στους επιτόπους που είναι αναγνωρίσιµοι από τα
Τ- και Β- κύτταρα οδήγησε στο σχεδιασµό εµβολίων
που µεγιστοποιούν την ενεργοποίηση και των δύο σκε-
λών της ανοσιακής απάντησης. 

Τύποι εµβολίων. Στρατηγικές σχεδιασµού
εµβολίων

Εµβόλια πρώτης γενιάς

Εµβόλια προερχόµενα εξ ολοκλήρου από παθογόνα

1. Εξασθενηµένα εµβόλια ιών και βακτηριδίων
(attenuated)

Παραδείγµατα αποτελούν τα εµβόλια BCG (φυ-
µατίωσης), Sabin Polio (πολιοµυελίτιδας), MMR (ιλα-
ράς, ερυθράς, παρωτίτιδας), ανεµευλογιάς, γρίπης (εν-
δορινικό), Rota ιού. Άλλα είναι επίσης του έρπητα ζω-
στήρα και του κίτρινου πυρετού. Οι µικροοργανισµοί
εξασθενούν ώστε να µη προκαλούν νόσο αλλά δια-
τηρούν την ικανότητα για αυξηµένη ανοσογονικότητα
και παραγωγή µνηµονικών κυττάρων. Πλεονέκτηµά
τους είναι ότι απαιτούν λίγες δόσεις ενώ µειονέκτηµά
τους είναι η πιθανότητα να µετατραπούν σε λοιµογόνα.
Το Sabin Polio (πόσιµο) λόγω των πολλών παρενερ-
γειών, έχει αντικατασταθεί στις περισσότερες χώρες
του κόσµου από το αδρανοποιηµένο Salk Polio (ενέ-
σιµο).

2. Aδρανοποιηµένα - νεκρά εµβόλια (inactiva -
ted-killed)

Η αδρανοποίηση των παθογόνων µε θέρµανση
ή χηµικά µέσα (φορµαλδεϋδη) τα καθιστά ανίκανα για
περαιτέρω λοιµογόνο δράση στον ξενιστή. Τα νεκρά
εµβόλια επάγουν πρωτίστως αντισωµατική απάντηση
και χρειάζονται αναζωπυρώσεις για να διατηρήσουν

την ανοσιακή ετοιµότητα στον ξενιστή. Παραδείγµατα
το Salk Polio, ηπατίτιδας Α, λύσσας.

Εµβόλια προερχόµενα από κεκαθαρµένα
µακροµόρια

1. Βακτηριακά πολυσακχαριδικά καψίδια

Περιέχουν κεκαθαρµένους καψιδικούς πολυσακ-
χαρίτες στους οποίους οφείλεται η τοξικότητα ορι-
σµένων βακτηρίων αλλά µειονεκτούν στην ενεργοποί-
ηση των ΤH κυττάρων. Παράδειγµα είναι το 23-δύναµο
πολυσακχαριδικό εµβόλιο του πνευµονιοκόκκου που
έχει ευρέως αντικατασταθεί από το συζευγµένο εµ-
βόλιο και σήµερα η χρήση του περιορίζεται για επα-
ναληπτικές δόσεις σε άτοµα υψηλού κινδύνου. 

2. Τοξοειδή βακτηριακών τοξινών

Νοσήµατα όπως η διφθερίτιδα και ο τέτανος
οφείλονται σε παθογόνα που παράγουν εξωτοξίνες.
Εµβόλια κατά των νόσων αυτών παράγονται µετά από
κάθαρση των βακτηριακών εξωτοξινών και αδρανο-
ποίηση µε φορµαλδεϋδη. Σχηµατίζονται τοξοειδή τα
οποία χορηγούµενα στον ξενιστή παράγουν αντισώ-
µατα εξουδετερωτικά των τοξινών.

Εµβόλια δεύτερης γενιάς

Εµβόλια Υποµονάδων (sub-unit vaccines)

Αντί να εισάγεται ένας εξασθενηµένος ή ανενερ-
γός µικροοργανισµός µε στόχο την πρόκληση ανοσο-
απόκρισης (εµβόλιο πλήρους αντιγόνου), εισάγεται ένα
τµήµα αυτού. Περιέχει µόνο τα αντιγονικά τµήµατα του
παθογόνου που µπορούν να διεγείρουν προστατευτική
ανοσιακή απάντηση και θεωρούνται ασφαλέστερα. 
Παραδείγµατα αποτελούν το εµβόλιο για την

ηπατίτιδα Β το οποίο συντίθεται από επιφανειακές
πρωτεΐνες του εν λόγω ιού ( παλαιότερα λαµβάνονταν
από τον ορό του αίµατος χρόνιων ασθενών, σήµερα
παρασκευάζεται µε µεθόδους ανασυνδυασµού DNA
και γενετικής µηχανικής), το ιόµορφο σωµατίδιο που
χρησιµοποιείται στο εµβόλιο εναντίον του ιού των αν-
θρώπινων θηλωµάτων (HPV) που περιέχει µία πρωτεΐνη
της κάψας, καθώς και εµβόλια για τον ιό της γρίπης.

Ανασυνδυασµένα εµβόλια

Με τη µέθοδο αυτή παρασκευάζονται συνθετικά
πεπτίδια που έχουν την ίδια σύσταση µε καθοριστικές
οµάδες (επιτόπους) των αντιγόνων ενός ιού. Για το
σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται τµήµατα DNA του ιού
που κωδικοποιούν για τον συγκεκριµένο επίτοπο. 
Το πρώτο ανασυνδυασµένο DNA εµβόλιο που

χρησιµοποιήθηκε στον άνθρωπο είναι της Ηπατίτιδας
Β. Προέκυψε µε κλωνοποίηση του γονιδίου που κωδι-



κοποιεί για µια συγκεκριµένη πρωτεϊνη και στην περί-
πτωση του ΗΒV, του επιφανειακού αντιγόνου. Αυτό το
γονιδιακό υλικό εισάγεται σε πλασµίδιο που εκφράζε-
ται σε κύτταρα ζύµης µε αποτέλεσµα να παράγονται
µεγάλες ποσότητες της πρωτεϊνης αυτής που στη συ-
νέχεια ενίεται στον οργανισµό και επιτυγχάνεται η πα-
ραγωγή προστατευτικών αντισωµάτων. To 1987 το εµ-
βόλιο αυτό αποτέλεσε το πρώτο συνθετικό εµβόλιο
και συνεχίζει να χρησιµοποιείται αποδεικνύοντας ότι
είναι πολύ ασφαλές και αποτελεσµατικό.

Εµβόλια τρίτης γενιάς

DNA εµβόλια

Τα DNA εµβόλια συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον
της επιστηµονικής κοινότητας στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1990, όταν έγινε γνωστό οτι το πλασµιδικό
DNA ενιέµενο στο δέρµα ή στους µύς, ενισχύει αντι-
σωµατικές απαντήσεις σε ιϊκά ή µή ιϊκά αντιγόνα. Πλα-
σµίδιο που κωδικοποιεί για αντιγονικές πρωτεϊνες ενίε-
ται στον ξενιστή ενδοµυϊκά (Εικ. 1). To DNA διαχέεται
γρήγορα και µπορεί να ανιχνευθεί στον αντίστοιχο
λεµφαδένα εντός 5 λεπτών. Το πρωτεϊνικό αντιγόνο
εκφράζεται οδηγώντας σε αντισωµατική αλλά και κυτ-
ταρική διαµεσολαβούµενη απάντηση. 

Μετά από παρατηρήσεις σε ζώα ακολούθησαν
στοχευµένες µελέτες για HIV-1 αντιγόνα, γρίπη, HPV,
ελονοσία µε µέτρια όµως αποτελέσµατα. Τα εµβόλια
αυτά ήταν µεν ασφαλή και ανεκτά αλλά ασθενή ανο-
σογονικά. Τα επίπεδα των αντισωµατικών τίτλων ήταν
πολύ χαµηλά ή ανύπαρκτα ενώ οι CD8+ απαντήσεις
ήταν σποραδικές και οι CD4+ απαντήσεις πολύ χα-
µηλές4. Τα DNA εµβόλια έχουν έναν σηµαντικό πε-
ριορισµό: το πλασµιδικό DNA µπορεί επαρκώς να ανι-
χνευθεί ενδοκυτταρίως τόσο στη λέµφο όσο και στο
µυϊκό ιστό στην περιοχή της ένεσης, ωστόσο η αντι-
γονική έκφραση δεν ανιχνεύεται ικανοποιητικά5.
Επίσης ο DNA εµβολιασµός δεν µπορεί να λύσει

συνολικά το πρόβληµα των εµβολιασµών γιατί πρό-
κειται για εµβόλια έναντι πρωτεϊνικών και όχι πολυ-
σακχαριδικών αντιγόνων. Το 2016 ένα DNA εµβόλιο
για τον ιό Zika άρχισε να δοκιµάζεται.

Συζευγµένα εµβόλια

Στην κοινότητα υπάρχουν ισχυρά παθογόνα µε
πολυσακχαρίτες κάψας που οδηγούν σε διεισδυτικές
λοιµώξεις όπως ο πνευµονιόκοκκος, ο µηνιγγιτιδόκοκ-
κος, ο αιµόφιλος της ινφλουέντζας β. Τα παλιά πολυ-
σακχαριδικά εµβόλια περιέχουν πολυσακχαρίτες που
είναι Τ-ανοσοανεξάρτητα αντιγόνα. Έχουν µικρή απο-
τελεσµατικότητα που οφείλεται στο γεγονός ότι τα Β-
κύτταρα αναγνωρίζουν απευθείας τους πολυσακχαρί-
τες του εµβολίου χωρίς αλληλεπίδραση Β- κυττάρων
και Τ- βοηθητικών κυττάρων.
Τα πολυσακχαριδικά εµβόλια έχουν σηµαντικά µει-

ονεκτήµατα που πηγάζουν κυρίως απο την έλειψη ανο-
σιακής µνήµης, δεν είναι αποτελεσµατικά στα βρέφη
και έχουν αντισωµατική απάντηση µικρής διάρκειας.
Προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα

των εµβολίων αυτών παρασκευάσθηκαν νέα εµβόλια
εφαρµόζοντας την αρχή της σύζευξης. Η σύζευξη των
καψιδικών πολυσακχαριτών µε πρωτεϊνες µεταφορείς
οδηγεί σε Τ- ανοσοεξαρτώµενη απάντηση που εκλύε-
ται και στα παιδιά. Τα Β-κύτταρα αναγνωρίζουν το σύ-
µπλεγµα πολυσακχαρίτη-πρωτεϊνη του εµβολίου. Η
πρωτεϊνη µεταφοράς παρουσιάζεται στα Τ-βοηθητικά
κύτταρα µε την παρουσία των µορίων ΜΗC προκα-
λώντας την ενεργοποίηση των Τ-βοηθητικών κυττάρων
τα οποία διεγείρουν τα Β-κύτταρα να παράγουν αντι-
σώµατα σε υψηλές συγκεντρώσεις6 (Εικ. 2). 

Εικ. 2. Ανοσιακές απαντήσεις στο πολυσακχαριδικό και συζευγ-
µένο εµβόλιο

Εικ. 1. DNA εµβόλια
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Παραδείγµατα συζευγµένων εµβολίων µε ευρεία
εφαρµογή κυρίως στον µαζικό εµβολιασµό της βρε-
φικής και παιδικής ηλικίας και µε πολύ καλά αποτελέ-
σµατα είναι του αιµόφιλου ινφλουέντζας τύπου b
(Hib), µηνιγγιτιδόκοκκου οροοµάδας C (MCC), πνευ-
µονιοκόκκου (Prevenar). 

Εµβόλια µε την τεχνική του ιόµορφου σωµατιδί-
ου (Virus-like particles-VLPs) 

Στην τεχνική αυτή στηρίζεται η παραγωγή του
προφυλακτικού εµβολίου κατά του ιού των ανθρώπι-
νων θηλωµάτων-Human Papilloma Virus (HPV). Τα
HPV εµβόλια συγκροτούνται από L1 πρωτεϊνη η οποία
αυτοοργανώνεται σε κέλυφος που µοιάζει µε τον ιό
χωρίς να τον περιέχει (Virus-Like Particles-VLPs) (Εικ.
3). Η δράση του εµβολίου βασίζεται στην αντιγονική
δράση των επονοµαζόµενων «ιόµορφων σωµατιδίων»
(Virus Like Particles-VLPs), τα οποία συντίθενται από
20 καψοµερίδια της ιικής καψιδιακής πρωτεΐνης LI ως
20εδρικά καψίδια/ιοσωµάτια, παρόµοια µε αυτά του
ιού, χωρίς όµως να εµπε ριέχουν ιικό DNA. Ο εµβο-
λιασµός του ατόµου µε αυτά τα µη επικίνδυνα VLPs
(εξαιτίας της απουσίας ιικού DNA) έχει ως αποτέλε-
σµα τη δηµιουργία ειδικών εξουδετερωτικών IgG αντι-
σωµάτων εναντίον της καψιδιακής πρωτεΐνης LI του
ιού. Κατ’ αυτό τον τρόπο, γίνεται αδύνατη η µόλυνση
των κυττάρων του εµβο λιασµένου ατόµου από τον ιό,
δηλαδή η είσοδος του ιοσωµατίου του HPV στα βα-
σικά κύτταρα του επιθηλίου. 
Τα HPV L1 VLPs είναι πολύ ανοσογονικά. Ενεργο-

ποιούν PRRs (Pattern Recognition Receptors). Πα-
ρουσιάζουν πολλούς επιτόπους. Επάγουν ικανοποιητι-
κές Τ βοηθητικές απαντήσεις για τα Β κύτταρα.
Οι in vivo µηχανισµοί προστασίας µε την L1 VLP ανο-

σοποίηση: α) Τα VLPs παρακάµπτουν τους ιικούς µηχα-
νισµούς διαφυγής µε τη δηµιουργία ειδικών IgG αντι-
L1 αντισωµάτων και µνηµονικών Β- κυττάρων β) Τα
εξουδετερωτικά αντισώµατα που στρέφονται έναντι
επιτόπων της L1 αναπτύσσουν συγκεντρώσεις 10-1000
υψηλότερες εκείνων µετά φυσική µόλυνση.

Η διαφορά του εµβολιασµού από την φυσική µόλυνση:
στη φυσική µόλυνση ο ιός δεν κυκλοφορεί στο αίµα
και δεν φθάνει εύκολα στους λεµφαδένες όπου θα τον
αντιµετωπίσει δραστικά το ανοσιακό σύστηµα. Ο HPV
διαφεύγει από τους µηχανισµούς φυσικής ανοσίας και
καθυστερεί ή παρεµποδίζει την ενεργοποίηση των µη-
χανισµών της επίκτητης ανοσίας. Στον εµβολιασµό η
γρήγορη πρόσβαση των VLPs στους λεµφαδένες µέσω
των δενδριτικών κυττάρων του δέρµατος δρά αποτελε-
σµατικά στο ανοσιακό σύστηµα και δηµιουργεί υψηλούς
τίτλους αντισωµάτων που εξουδετερώνουν τον ιό.
Το ΗPV εµβόλιο που χρησιµοποιείται ευρέως

στην πρόληψη κατά του καρκίνου του τραχήλου της
µήτρας αποτελεί την τελική πράξη µιας πετυχηµένης
και επίµονης επιστηµονικής προσπάθειας που άρχισε
το 1983 όταν αναγνωρίσθηκε ο HPV-16 ως ο κύριος
αιτιολογικός παράγοντας του καρκίνου του τραχήλου
της µήτρας. Ακολούθησε το 1999 η δηµιουργία ιόµορ-
φων σωµατιδίων (VLP) στο εργαστήριο και τέλος το
2002 η πρώτη επιτυχής παραγωγή εµβολίων έναντι
του ιού HPV-167.

Aνάστροφη αναζήτηση αντιγόνων ή αντίστροφη
ανάπτυξη εµβολίων (Reverse Vaccinology)

Πρόκειται για µια πρωτοποριακή προσέγγιση η
οποία στηρίζεται στη βιοπληροφορική. Σε αντίθεση
µε τις συµβατικές µεθόδους παραγωγής εµβολίων,
αποκωδικοποιεί τη γενετική σύνθεση του µικροοργα-
νισµού και κατόπιν επιλέγει εκείνες τις πρωτεϊνες που
είναι αποτελεσµατικές για εµβολιασµό (προκαλούν
ανοσιακή απάντηση)8. 
Αντίθετα µε την ανάπτυξη των συµβατικών εµβο-

λίων που είναι χρονοβόρα, διαρκεί 5-15 χρόνια, η µέ-
θοδος reverse vaccinology διαρκεί 1-2 χρόνια. Κατ΄αρ-
χήν αποκωδικοποιείται η γενετική σύνθεση του µικρο-
οργανισµού, ακολουθεί ηλεκτρονική πρόβλεψη και επι-
λογή υποψηφίων στόχων (επιφανειακές πρωτεϊνες).Τα
αναγνωρισθέντα αντιγόνα ελέγχονται για αντιγονική
έκφραση και ανοσογονικότητα. Από τις πρωτεϊνες, επι-
λέγονται ορισµένες και σχηµατίζονται DNA εµβόλια

Εικ. 3. Εµβόλιο κατά του Ιού των Ανθρώπινων Θηλωµάτων µε τη µορφή “ιοµόρφων σωµατιδίων” (ΗPV VLPs)
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που εκφράζουν τις ανασυνδυασµένες πρωτεϊνες. Ακο-
λουθούν δοκιµές ανοσογονικότητας σε πειραµατόζωα
και στο τέλος επιλέγονται εκείνες οι πρωτεϊνες επιφά-
νειας που προκαλούν ανοσιακή απάντηση και είναι
αποτελεσµατικές για εµβολιασµό9.
Οι διαφορές µεταξύ των συµβατικών και των

νέων ReverseVaccinology εµβολίων συνοψίζονται στον
πίνακα 1.
Η πρώτη προσπάθεια για τον µηνιγγιτιδόκοκκο

Β στέφθηκε µε επιτυχία ενώ σε πειραµατικό επίπεδο
είναι για τον στρεπτόκοκκο Α και Β, τον ανθεκτικό
σταφυλόκοκκο, χλαµύδια9 (Εικ. 4).

Ειδικά χαρακτηριστικά των εµβολίων

Υπόστρωµα

Ο αντιγονικός παράγοντας των εµβολίων περιέ-
χεται σε φυσιολογικό ορό, απεσταγµένο νερό ή σε
συνθετικό υγρό από καλλιέργειες κυττάρων από όπου
παράγεται το εµβόλιο (πχ: αντιγόνα αυγών). Στην τε-
λευταία περίπτωση, µπορεί να παρατηρηθεί αλλεργική
αντίδραση, αν συνυπάρχει έντονη αλλεργία στο αυγό.

Συντηρητικά, σταθεροποιητικά, αντιµικροβιακοί
παράγοντες

Η θειοµερσάλη είναι ένα συντηρητικό που περιέ-

Πίνακας 1. Διαφορές µεταξύ συµβατικών και Reverse Vaccinology εµβολίων

Συµβατικά εµβόλια Reverse Vaccinology Εµβόλια

Διαθέσιµα Αντιγόνα 10-25 Σχεδόν όλα τα αντιγόνα που κωδικοποιούνται από
το γονιδίωµα 

Ιδιότητες αντιγόνων Τα αφθονότερα, τα πλέον ανοσογονικά, µόνο Όλα τα αντιγόνα, ακόµη και ασθενή ανοσογονικά,
από καλλιεργήσιµους µικροοργανισµούς από καλλιεργήσιµους και µή µικροοργανισµούς 

Πολυσακχαριδικά αντιγόνα Επιτυχής µείζων στόχος Αδυναµία ταυτοποίησης 

Επίτοποι Τ- κυττάρων Γνωστοί επίτοποι, περιορισµένοι σε γνωστά αντιγόνα Σχεδόν όλοι οι Τ-κυτταρικοί επίτοποι

Εικ. 4. Στάδια ανάπτυξης εµβολίου για τον µηνιγγιτιδόκοκκο Β µε τη µέθοδο Reverse Vaccinology
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χει υδράργυρο και το οποίο χρησιµοποιείται πλέον
µόνο στο αδρανοποιηµένο εµβόλιο της γρίπης και
στο τετάνου- διφθερίτιδας (Td) των ενηλίκων. Η θει-
οµερσάλη είχε ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη νευρο-
αναπτυξιακών διαταραχών, όπως αυτισµός. Αν και αυ-
τός ο ισχυρισµός δεν αποδείχθηκε, η θειοµερσάλη
αφαιρέθηκε από τα περισσότερα εµβόλια. Αντιβιοτικά
όπως η νεοµυκίνη και η στρεπτοµυκίνη χρησιµοποι-
ούνται µε σκοπό να εµποδίσουν την ανάπτυξη βακτη-
ριδίων ή να σταθεροποιήσουν το αντιγόνο.

Ανοσοενισχυτικά

Πρόκειται για  άλατα αλουµινίου τα οποία χρη-
σιµοποιούνται µε σκοπό να ενισχύσουν την αντισω-
µατική ανάπτυξη κυρίως σε αδρανοποιηµένα εµβόλια
(ηπατίτιδα Β, διφθερίτιδα, τέτανος, ιός ανθρωπίνων θη-
λωµάτων)
Τα ανοσοενισχυτικά µπορεί να είναι φυσικά, τε-

χνητά ή ενδογενή. 
Εµβόλια που εµπεριέχουν ανοσοενισχυτικά µπο-

ρεί να προκαλέσουν πιο έντονες τοπικές αντιδράσεις.

Νεότερα εµβόλια

Πνευµονιοκοκκικά εµβόλια

H ευρεία χρήση του πρώτου συζευγµένου πνευ-
µονιοκοκκικού εµβολίου PCV7 µείωσε σηµαντικά τη
νόσηση από τους επτά οροτύπους που περιλαµβάνει,
µεταβάλλοντας την επιδηµιολογία της πνευµονιοκοκ-
κικής νόσου που είχε όµως σαν αποτέλεσµα την αύ-
ξηση άλλων οροτύπων (φαινόµενο αντικατάστασης).
Ακολούθησε η παρασκευή συζευγµένων εµβολίων µε
περισσότερους οροτύπους: του PCV10 και πρόσφατα

του PCV13 (περιέχει και τον ορότυπο 19Α που εµφα-
νίζει µεγάλη αύξηση, προκαλεί διεισδυτική νόσο και
είναι ανθεκτικός στην πενικιλλίνη)10 (Πίν. 2).

Μηνιγγιτιδoκοκκικά εµβόλια

1. Συζευγµένο οροοµάδας C.
2. Συζευγµένο οροοµάδων Α,C,W135,Y. Οι ολιγοσακ-

χαρίτες των οροοµάδων είναι συζευγµένοι µε την ατο-
ξική πρωτεϊνη Corynobacterium diphteriae CRM197.
Κυκλοφορεί ως MCV4-Menveo- και συνιστάται από
την ηλικία 11 ετών και άνω ανεξάρτητα αν έχει προη-
γηθεί εµβολιασµός µε MCC (συζευγµένο οροοµάδας
C)11. 

2. Εµβόλιο οροοµάδας Β-Bexsero. Παρασκευάσθηκε
µε τη µέθοδο reverse vaccinology και εφαρµόζεται
και στη χώρα µας για την ενεργητική ανοσοσποίηση
ατόµων >2 µηνών. Περιέχει 4 αντιγονικές πρωτεϊνες
(factor H binding protein variant 1.1 (fHBP 1.1), neisseria
meningitidis adhesinA (NadA), neisseria heparin bind-
ing antigen (NHBA) and PorA) που θεωρούνται στα-
θερές σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές12.
Οι εµβολιασµοί που στοχεύουν στην πρόληψη

των λοιµωδών νοσηµάτων ενδείκνυται να αρχίζουν νω-
ρίς στη βρεφική ηλικία και να συνοδεύονται από δόσεις
αναζωπύρωσης µε σκοπό την επίτευξη µακροχρόνιας
ανοσίας. Οι συστάσεις για προληπτικούς εµβολιασµούς
στις διάφορες ηλικίες διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις
τρέχουσες επιδηµιολογικές συνθήκες κάθε χώρας κυ-
ρίως αλλά και σύµφωνα µε τις διεθνείς τάσεις και την
κυκλοφορία νέων εµβολίων. Έτσι κάθε χώρα καταρτίζει
ένα Εµβολιαστικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών µε συστά-
σεις για τα εµβόλια ρουτίνας, το οποίο αναπροσαρµό-
ζει τακτικά ανά 1-2 έτη µε στόχο τον καθολικό εµβο-

Πίνακας 2. Πνευµονιοκοκκικά εµβόλια
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λιασµό των βρεφών και την αύξηση της εµβολιαστικής
κάλυψης των εφήβων και των ενηλίκων13.
Η ενεργητική ανοσοποίηση έναντι των λοιµώξεων

προστατεύει όχι µόνο τους εµβολιασµένους αλλά λει-
τουργεί και ως φραγµός κατά της µετάδοσης των λοι-
µωδών νοσηµάτων σε όλη την κοινωνία. Απώτερος
στόχος είναι η επίτευξη της συλλογικής ανοσίας ή
ανοσίας της κοινότητας (Herd Immunity) η οποία
εξασφαλίζει προστασία και στα επίνοσα άτοµα14. 
Η πρόκληση για την ιατρική κοινότητα είναι να

αναπτύσσει καλύτερα, ασφαλέστερα και ευκολότερα
στη χορήγηση εµβόλια ώστε η παγκόσµια ανοσοποί-
ηση και προστασία της δηµόσιας υγείας να γίνουν
πραγµατικότητα. 
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Ευφηµία Παπαδοπούλου-Αλατάκη
e-mail: efiala@otenet.gr
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Η Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι µια χρόνια
και εξελικτική, φλεγµονώδης, συστηµατική αυτοάνοση
νόσος, που έχει ως κύρια και χαρακτηριστική εκδήλω-
ση τη συµµετρική προσβολή των µικρών αρθρώσεων.
Είναι η πιο συχνή φλεγµονώδης αρθρίτιδα και προκύ-
πτει από τη σύνθετη αλληλεπίδραση γονιδιακών και
περιβαλλοντικών παραγόντων που οδηγούν στην κα-
τάρρευση της ανοσιακής ανοχής και στη φλεγµονή
του αρθρικού ιστού, µε αποτέλεσµα την καταστροφή
της αρχιτεκτονικής των αρθρώσεων και την κινητική
αναπηρία.

Επιδηµιολογία της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας

Η νόσος εµφανίζεται µε συχνότητα περίπου 0.5-
1.1% διεθνώς, µε τις γυναίκες να προσβάλλονται 2-3
φορές συχνότερα από τους άνδρες. Η ετήσια επίπτω-
ση της ΡΑ κυµαίνεται ανάλογα µε την γεωγραφική πε-
ριοχή, τη φυλή και τη στατιστική µεθοδολογία, υπολο-
γίζεται δε περίπου στα 40 περιστατικά, ετησίως, ανά
100,000 πληθυσµό. Η ΡΑ µπορεί να εµφανιστεί σε
οποιαδήποτε ηλικία, ωστόσο η συχνότερη ηλικία έναρ-
ξης της νόσου είναι µεταξύ 45 και 65 ετών.

ΕΚΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Η ΡΑ είναι µια πολυπαραγοντική νόσος, αποτέ-
λεσµα αλληλεπίδρασης ποικίλων γενετικών και περι-
βαλλοντικών παραγόντων
Φύλο: Παράγοντες που σχετίζονται µε το φύλο

επηρεάζουν την επιδεκτικότητα στη ΡΑ µε τρόπους
που παραµένουν ατελώς κατανοητοί. Η συχνότερη εµ-
φάνιση της νόσου στις γυναίκες πιθανά να οφείλεται

στη διεγερτική επίδραση των οιστρογόνων στο ανο-
σιακό σύστηµα. 
Κοινωνικοοικονοµικοί και γεωγραφικοί παρά-

γοντες: Οι κοινωνικές και οικονοµικές διαφορές µε-
ταξύ των ασθενών επηρεάζουν την εξέλιξη όχι όµως
και τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου. Επίσης σε κά-
ποιες γεωγραφικές περιοχές η επίπτωση της ΡΑ δια-
φέρει µεταξύ διαφορετικών φυλετικών οµάδων.
Κάπνισµα: Σχετίζεται στενά µε την εµφάνιση της

νόσου. Η ΡΑ προσβάλλει συχνότερα καπνιστές και µά-
λιστα µε σχετικό κίνδυνο που κυµαίνεται από 1.46 -
13.54 σε σχέση µε τους µη καπνιστές. Ο κίνδυνος αφο-
ρά άτοµα µε µακρό ιστορικό καπνίσµατος (>20 έτη)
και αυξάνεται ανάλογα µε τη συνολική έκθεση στον
καπνό. Επιπρόσθετα µε την επιδεκτικότητα στη νόσο,
το κάπνισµα αυξάνει τον κίνδυνο για την εµφάνιση βα-
ρύτερης µορφής αυτής. 
Λοιµώξεις: Ποικίλες ενδείξεις υποστηρίζουν την

εµπλοκή λοιµωδών παράγοντων όπως EBV, CMV, Pro-
teus sp., E.coli, Porphyromonas gingivalis, µέσω του µη-
χανισµού της µοριακής µίµησης και της κιτρουλλίωσης
πρωτεϊνών, στην παθογένεια της ΡΑ.
Άλλα αίτια: Η αστικοποίηση, η ατµοσφαιρική ρύ-

πανση, το υψηλό σωµατικό βάρος γέννησης αλλά και
η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας έχουν χαρακτηρι-
στεί ως δυνητικοί παράγοντες κινδύνου για τη νόσο.

MHC: Η συσχέτιση της ΡΑ µε τον HLA-DRB1*
γενετικό τόπο του MHC έχει επιβεβαιωθεί σε πολλές
µελέτες. Τα αλλήλια που έχουν συσχετιστεί µε την εµ-
φάνιση της νόσου, χαρακτηρίζονται από ένα κοινό
σταθερό δοµικό στοιχείο, τον ονοµαζόµενο «κοινό ή
ρευµατικό επίτοπο» (Shared or Rheumatic epitope),

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας

Η παθοφυσιολογία της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας
σήµερα 
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που αποτελείται από µία σειρά αµινοξέων στις θέσεις
67-74 της DRβ1 αλυσίδας που κωδικοποιείται από το
HLA-DRB1* γονίδιο. Συγκεκριµένα η αλληλουχία
LLEQKRAA έχει δειχθεί ότι προσδίδει στο αλλήλιο
υψηλό βαθµό συσχέτισης µε τη νόσο. Ενδεικτικά ανα-
φέρεται ότι τα HLA-DRB1*04:01, DRB1*04:04,
DRB1*01:01 και DRB1*10:01 αλλήλια σχετίζονται µε την
εκδήλωση ΡΑ στους Καυκάσιους.1

Γενικά, η ύπαρξη ακόµα και ενός µόνο προδιαθε-
σικού γονιδίου αρκεί για την εκδήλωση σχεδόν κάθε
µορφής και κλινικής βαρύτητας ΡΑ. Πολύ σηµαντική
παρατήρηση, µε βάση µελέτες σε ασθενείς µε βαριά
µορφή ΡΑ, αποτελεί η συχνότερη ανεύρεση ασθενών
που έχουν κληρονοµήσει δύο από τα προδιαθεσικά
γονίδια. Φαίνεται ότι οι φορείς αυτών των γονιδίων
παρουσιάζουν µεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο εµφάνισης
βαρύτερης µορφής της νόσου, ερµηνεύοντας έτσι το
φαινόµενο της «αθροιστικής δράσης των γονιδίων»
(gene dosage effect). 
Άλλα γονίδια: Ποικίλοι SNP πολυµορφισµοί γο-

νιδίων εκτός του MHC, τα οποία συµµετέχουν στην Τ
κυτταρική ενεργοποίηση και αλληλεπίδραση µε άλλους
κυτταρικούς πληθυσµούς (PTPN22, CTLA-4, STAT4,
IL2, IL21), στην NF-κB οδό σηµατοδότησης (TRAF1-
C5) καθώς και σε άλλες λειτουργικές διαδικασίες όπως
η κιτρουλλίωση πρωτεϊνών (PADI4), έχουν αναγνωστεί
ως υψηλού κινδύνου για τη νόσο.2

Παθογένεια της Ρευµατοειδούς Αρθρίτιδας

Το βασικό γνώρισµα της νόσου που χαρακτηρίζει
και την παθογένειά της είναι η φλεγµονή του αρθρικού
υµένα (υµενίτιδα). Ο αρθρικός υµένας των ασθενών
µε ΡΑ υφίσταται τρείς µεταβολές: κυτταρική υπερπλα-
σία, εκσεσηµασµένη αγγειοβρίθεια (αγγειογένεση) και
σηµαντικού βαθµού διήθηση από φλεγµονώδη λευ-
κοκύτταρα. 
Ιδιαίτερα σηµαντική, στην έναρξη της νόσου φαί-

νεται να είναι η δράση ενζύµων πεπτιδυλο-αργινινο-
διαµινάσης (PAD) τα οποία µετατρέπουν την αργινίνη
σε κιτρουλλίνη. Αύξηση της κιτρουλλίωσης είναι δια-
δικασία µη ειδική της ΡΑ και συµβαίνει σε κάθε περι-
βαλλοντικό stress. Αυτό που είναι µοναδικό στη ΡΑ εί-
ναι η τάση για αυτοαντιδραστικότητα σε νεοεπιτόπους
που δηµιουργούνται από την κιτρουλλίωση πρωτεϊνών
µε την παραγωγή ACPAs (Anti-Citrullinated Protein
Antibodies). Αυτοαντισώµατα όπως ο ρευµατοειδής
παράγοντας (RF-Rheumatoid Factor) αλλά και ACPAs
µπορεί να ανευρίσκονται για περισσότερο από 10 έτη
πριν την εµφάνιση της αρθρίτιδας. Εποµένως ένα δεύ-
τερο «χτύπηµα» απαιτείται για τη µετατροπή της προ-
διάθεσης σε κλινικά εµφανή υµενίτιδα. Όταν η φλεγ-

µονώδης διαδικασία εδραιωθεί, ο αρθρικός υµένας
στη ΡΑ οργανώνεται σε έναν διαβρωτικό ιστό (pannus)
που µπορεί να οδηγήσει σε µη αναστρέψιµη κατα-
στροφή του χόνδρου και των οστικών δοµών της άρ-
θρωσης.3

Ανοσολογική διαδικασία της φλεγµονής στη
ΡΑ

Η υµενίτιδα συµβαίνει όταν τα λευκοκύτταρα διη-
θήσουν το διαµέρισµα της άρθρωσης. Αυτή η συσ-
σώρευση των λευκοκυττάρων αντανακλά κυρίως την
µετανάστευση αυτών παρά τον τοπικό πολλαπλασια-
σµό. Η µετανάστευση λευκοκυττάρων καθίσταται δυ-
νατή µετά από ενεργοποίηση του ενδοθηλίου στα µι-
κροαγγεία της περιοχής, που οδηγεί σε αύξηση της
έκφρασης µορίων προσκόλλησης (ιντεργκρίνες, σελε-
κτίνες µέλη της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρι-
νών). Αντίστοιχα, η νεοαγγειογένεση που επάγεται από
τις συνθήκες τοπικής ισχαιµίας και τις κυτταροκίνες
και η ανεπαρκής λεµφοαγγειογένεση, που περιορίζει
την έξοδο των κυττάρων από το διαµέρισµα της άρ-
θρωσης είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της πρώιµης
αλλά και της εγκαθιδρυµένης υµενίτιδας. Αυτές οι αλ-
λαγές στο µικροπεριβάλλον συνδυαζόµενες µε την
αρθρική αναδιοργάνωση και την τοπική ενεργοποίηση
των ινοβλαστών, επιτρέπουν την ανάπτυξη του φλεγ-
µονώδους αρθρικού ιστού στη ΡΑ.

Μονοπάτια της ειδικής ανοσίας

Η γενετική της ΡΑ και η παρουσία αυτοαντισωµά -
των ξεκάθαρα τοποθετεί την ειδική ανοσία (κυτταρική
και χυµική) στο κέντρο της πρώιµης παθογένειας.
Η υµενίτιδα της ΡΑ θεωρείται Τ κυτταρική διαµε-

σολαβούµενη αυτοάνοση βλάβη. Η παρουσίαση του
αυτοαντιγόνου, µέσω του HLA τάξης II, από τα αντι-
γονοπαρουσιαστικά κύτταρα στον TCR του CD4+
βοηθητικού Τ λεµφοκυττάρου, αποτελεί το πρώτο
στοιχείο στην έναρξη της φλεγµονώδους διαδικασίας
της νόσου. Η άρθρωση στη ΡΑ περιέχει άφθονα δεν-
δριτικά κύτταρα που εκκρίνουν κυτταροκίνες (IL12, IL15,
IL16 και IL23), και εκφράζουν HLA τάξης ΙΙ µόρια και
συνδιεγερτικά µόρια, τα οποία είναι αναγκαία για την
αντιγονοπαρουσίαση και την Τ κυτταρική ενεργοποί-
ηση.  Οι περισσότερες απόψεις µέχρι σήµερα, συγκλί-
νουν στο γεγονός ότι τα Τ λεµφοκύτταρα ενεργοποι-
ούνται από εξωγενή αντιγόνα στη περιφέρεια, διέρχο-
νται το ενδοθήλιο των αγγείων και µεταναστεύουν
στον αρθρικό υµένα. Εκεί, η επανεργοποίηση τους από
ενδογενή αντιγόνα έχει σαν αποτέλεσµα το σχηµατι-
σµό παθολογικού αυτοάνοσου Τ κυτταρικού κλώνου
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που διευθύνει και συντηρεί περαιτέρω την ειδική φλεγ-
µονώδη διαδικασία. Εξωγενή αντιγόνα αποτελούν οι
πρωτεΐνες θερµικής καταπληξίας 65/70 (Heat Shock
Proteins-HSP 65/70), συστατικά του µικροβίου Es-
cherichia coli, η gp-110 πρωτεΐνη του ιού Epstein-Barr
και άλλα. Τα εξωγενή αντιγόνα φαίνεται να µοιράζονται
κοινούς αντιγονικούς επιτόπους µε ενδογενή συστα-
τικά της άρθρωσης (αυτοαντιγόνα), που παράγονται
υπό συνθήκες φλεγµονής, όπως είναι το κολλαγόνο
τύπου ΙΙ, διάφορες πρωτεογλυκάνες και η γλυκοπρω-
τείνη-39 του χόνδρου. Τα αρχικά ευαισθητοποιηµένα
στο περιφερικό αίµα CD4+ Τ λεµφοκύτταρα, µέσα
από µια διαδικασία που είναι ευρύτερα γνωστή ως µο-
ριακή µίµηση (molecular mimicry), ενεργοποιούνται
εκ νέου σε επίπεδο αρθρικού ιστού από ενδογενή
αντιγόνα γεγονός που επάγει την αυτοάνοση φλεγµο-
νή, σε άτοµα µε γενετική προδιάθεση, υποβοηθούµενη
από εκλυτικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ
λοιµώξεις, stress, συνθήκες διαβίωσης).3 

Αν και η ΡΑ θεωρείται έως σήµερα νόσηµα που
µεσολαβείται από τύπου 1 βοηθητικά Τ κύτταρα (ΤΗ1),
το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί στο
ρόλο ενός άλλου υποπληθυσµού Τ λεµφοκυττάρων
των ΤΗ17. Η παραγωγή TGFβ, IL1β, IL6, IL21 και IL23
από µακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα παρέχει ένα
µικροπεριβάλλον που υποστηρίζει την ΤΗ17 διαφο-
ροποίηση και καταστέλλει τη διαφοροποίηση των Τ
ρυθµιστικών κυττάρων (Treg), προκαλώντας έτσι τη
στροφή της Τ κυτταρικής οµοιόστασης προς τη φλεγ-
µονή. Ο υποπληθυσµός των ΤΗ17 λεµφοκυττάρων πα-
ράγει µια σειρά κυτταροκινών όπως IL17A, IL17F, IL21,
IL22 και TNFα. Η IL17A, η οποία δρα συνεργικά µε τον
TNFα για να προάγει την ενεργοποίηση των ινοβλα-
στών και των χονδροκυττάρων, αποτελεί στόχο κλινι-
κών µελετών.4,5 Ρυθµιστικά Foxp3+ T κύτταρα σε
ιστούς ασθενών µε ΡΑ φαίνονται περιορισµένης δυ-
νατότητας. Αυτή η ανισορροπία µεταξύ TH17 και ρυθ-
µιστικών Τ κυττάρων µπορεί να είναι αποτέλεσµα της
δράσης του TNFα, ο οποίος αναστέλλει τη λειτουργία
των ρυθµιστικών κυττάρων.
Στην παθογένεια της ΡΑ το χυµικό σκέλος της

ειδικής ανοσίας είναι εξίσου σηµαντικό. Τα Β λεµφο-
κύτταρα της άρθρωσης κυρίως ανευρίσκονται σε συσ-
σωµατώµατα Β και Τ κυττάρων, τα οποία παίρνουν τη
µορφή έκτοπων λεµφοζιδίων. Τα Β λεµφοκύτταρα µε
τη βοήθεια των Τ λεµφοκυττάρων ωριµάζουν σε πλα-
σµατοβλάστες και πλασµατοκύτταρα τα οποία διανέ-
µονται στον αρθρικό υµένα και στον µυελό των πα-
ρακείµενων οστών. Τα πλασµατοκύτταρα εκκρίνουν
ανοσοσφαιρίνες, συµπεριλαµβανοµένων των RF, APCA
και ανοσοσυµπλεγµάτων, ενώ ταυτόχρονα συµµετέ-

χουν στην παρουσίαση αντιγόνων και στην παραγωγή
κυτταροκινών (πχ IL6, TNFα και lymphotoxin β).6 

Ενεργοποίηση της φυσικής ανοσίας

Παρά τον κεντρικό ρόλο της ειδικής ανοσίας στην
παθογένεια της ΡΑ, το σκέλος της φυσικής ανοσιακής
απάντησης παίζει ένα ρόλο κλειδί σε αυτή. Μια ποικιλία
δραστικών κυττάρων της φυσικής ανοσίας, συµπεριλαµ-
βανοµένων των µακροφάγων, µαστοκυττάρων και ΝΚ
κυττάρων ανευρίσκονται στον αρθρικό υµένα, ενώ ου-
δετερόφιλα ανευρίσκονται κυρίως στο αρθρικό υγρό.
Κυτταροκίνες όπως οι MC-SF, GC-SF και GMC-SF επά-
γουν την ωρίµανση αυτών των κυττάρων, την έξοδό τους
από το µυελό και τη µετακίνησή τους στην άρθρωση.
Τα µακροφάγα αποτελούν κεντρικά δραστικά κύτ-

ταρα της φλεγµονής. Ενεργοποιούνται από toll-like re-
ceptors (TLRs) π.χ. TLR 2/6, 3, 4 και 8 και NOD-like
receptors (NLRs) που αναγνωρίζουν PAMPs (patho -
gen-associated molecular patterns), συντηρηµένες δο-
µές στην επιφάνεια των παθογόνων καθώς και DAMPs
(damage-associated molecular patterns), στοιχεία ιστι-
κής βλάβης. Τα µακροφάγα δρουν µέσω 1) απελευθέ-
ρωσης κυτταροκινών (πχ TNFα, IL1, IL6), δραστικών
µεταβολιτών του οξυγόνου και µεταβολιτών του αζώ-
του 2) παραγωγής προσταγλανδινών και ενζύµων απο-
διάταξης θεµέλιας ουσίας και 3) φαγοκυττάρωσης και
αντιγονικής παρουσίασης.7

Τα ουδετερόφιλα συνεισφέρουν στην υµενίτιδα
µέσω παραγωγής προσταγλανδινών, πρωτεασών και
δραστικών µεταβολιτών οξυγόνου.
Τέλος τα µαστοκύτταρα παράγουν υψηλά επίπεδα

αγγειοκινητικών αµινών, κυτταροκινών, χηµειοκινών και
πρωτεασών. Η ενεργοποίησή τους γίνεται µέσω της
διασύνδεσης των TLRs αλλά και µέσω Fcγ και Fcε υπο-
δοχέων. Συγκεκριµένα ένα µέρος των ACPAs είναι τά-
ξης IgE και µπορεί να ενεργοποιούν τα µαστοκύτταρα
µέσω Fcε υποδοχέων.

Δίκτυο κυτταροκινών και οδοί ενδοκυττά-
ριας σηµατοδότησης

Οι κυτ τα ρο κί νες εί ναι πρω τε ΐ νες ή γλυ κο πρω τε ϊ -
νι κά µό ρια που µε τα φέ ρουν σηµαντικά δι α κυτ τα ρι κά
µη νύ µα τα. Η παραγωγή κυτταροκινών από διάφορους
κυτταρικούς πληθυσµούς της άρθρωσης είναι κεντρική
στην παθογένεια της ΡΑ. Το µοτίβο των κυτταροκινών
δεν παραµένει σταθερό αλλά µεταβάλλεται στην πο-
ρεία της νόσου. Στην πρώιµη φάση η ΡΑ έχει διακριτό
προφίλ που περιλαµβάνει την έκφραση IL4, IL13 και
IL15 το οποίο επακόλουθα εξελίσσεται σε προφίλ χρο-
νίας νόσου.8
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Προφλεγµονώδεις κυτταροκίνες πχ TNFα και IL6
αλλά και κυτταροκίνες όπως IL1, VEGF και IL17 αποτε-
λούν µεσολαβητές της µετανάστευσης κυττάρων στην
άρθρωση και της φλεγµονής. Μέσω πολύπλοκων οδών
σηµατοδότησης αυτές οι κυτταροκίνες ενεργοποιούν
γονίδια που σχετίζονται µε φλεγµονώδεις απαντήσεις
και επάγουν την έκκριση κυτταροκινών και µεταλλο-
πρωτεϊνασών (MMPs) που συµµετέχουν στη βλάβη
και αποδόµηση του ιστού. Πιο συγκεκριµένα:
Ο TNFα σε τοπικό επίπεδο α) επάγει την παρα-

γωγή κυτταροκινών, χηµειοκινών, µορίων προσκόλλη-
σης και ενζύµων θεµέλιας ουσίας β) ενεργοποιεί λευ-
κοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα και αρθρικούς ινο-
βλάστες γ) καταστέλλει τη δράση των Τ ρυθµιστικών
κυττάρων δ) µειώνει την σύνθεση κολλαγόνου ε) ενερ-
γοποιεί οστεοκλάστες και την απορρόφηση οστού και
χόνδρου. Σε συστηµατικό επίπεδο µεσολαβεί σε µε-
ταβολικές και νοητικές δυσλειτουργίες καθώς α) απορ-
ρυθµίζει τον άξονα υποθαλάµου υπόφυσης (κόπωση
και κατάθλιψη) β) προάγει την παραγωγή πρωτεϊνών
οξείας φάσης και γ) αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης
καρδιαγγειακής νόσου. Δρώντας µε παρόµοιο τρόπο
η IL6 οδηγεί τοπικά σε α) προσέλκυση ουδετερόφιλων
β) πολ/σµό Τ λεµφοκυττάρων και διαφοροποίηση γ)
πολ/σµό Β λεµφοκυττάρων και παραγωγή αυτοαντι-
σωµάτων δ) ενεργοποίηση οστεοκλαστών  και σχη-
µατισµό του pannus ενώ συστηµατικά επάγει απαντή-
σεις οξείας φάσης, αναιµία, οστεοπόρωση και  διατα-
ραχές στη ρύθµιση λιπιδίων. Ο κεντρικός ρόλος αυτών
των δύο κυτταροκινών έχει επιβεβαιωθεί µε τον επιτυ-
χή θεραπευτικό αποκλεισµό µεµβρανικού και διαλυτού
TNFα και του υποδοχέα της IL6 µε τη χρήση αναστο-
λέων κυτταροκινών.9

Οι κυτταροκίνες της οικογένειας της IL1 (IL1α, IL1β,
IL18 και IL33) ανευρίσκονται σε αφθονία στις φλεγµαί-
νουσες αρθρώσεις της ΡΑ. Επάγουν την ενεργοποίηση
λευκοκυττάρων, ενδοθηλιακών κυττάρων, χονδροκυτ-
τάρων και οστεοκλαστών. Ωστόσο τα κλινικά οφέλη
από τη δράση αναστολέων αυτών των κυτταροκινών
υπήρξαν φτωχά. Αν και αυτό το παράδοξο δεν έχει
πλήρως διευκρινιστεί, πιθανώς να αντανακλά «λειτουρ-
γικό πλεονασµό» στις οδούς σηµατοδότησης που
ενεργοποιούνται από τους υποδοχείς IL1. Η IL17 δρα
συνεργικά µε άλλες κυτταροκίνες προσελκύοντας µο-
νοκύτταρα και ουδετερόφιλα στην άρθρωση, διευκο-
λύνοντας τη διήθηση και ενεργοποίηση των Τ λεµφο-
κυττάρων, αυξάνοντας την ανοσιακή απάντηση, την
απελευθέρωση µεταλλοπρωτεϊνασών και την αναγέν-
νηση οστεοκλαστών ενώ oVEGF επάγει την νεοαγγει-
ογένεση και την παραγωγή του pannus. Δοκιµασίες
στόχευσης αυτών των κυτταροκινών βρίσκονται σε

εξέλιξη ενώ το φάσµα των διαθέσιµων θεραπειών που
βασίζονται στα βιολογικά χαρακτηριστικά των κυττα-
ροκινών της άρθρωσης αναµένεται να διευρυνθεί τα
επόµενα χρόνια.9

Μόρια ενδοκυττάριας σηµατοδότησης (ως επί το
πλείστον κινάσες) που ενεργοποιούνται από τη δράση
κυτταροκινών είναι παρόντα και ενεργά στην άρθρω-
ση. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα JAK, Syk, P13K, BTK,
NK-kB. Καλά αποτελέσµατα έχουν δώσει κλινικές µε-
λέτες που είχαν ως στόχο τις κινάσες JAK και Syk.10 Η
JAK συµµετέχει στην ωρίµανση και ενεργοποίηση λευ-
κοκυττάρων και την παραγωγή κυτταροκινών και ανο-
σοσφαιρινών. Η Syk ρυθµίζει την ενεργοποίηση Β και
Τ κυττάρων καθώς και λευκοκυττάρων που φέρουν Fc
υποδοχείς. Ωστόσο, καθώς το δίκτυο ενδοκυττάριας
σηµατοδότησης παρουσιάζει και αυτό «λειτουργικό
πλεονασµό», η στόχευση τους ως θεραπευτικό µέσο
για τη ΡΑ παραµένει ακόµη ανοιχτή στο πεδίο της
έρευνας.

Απαντήσεις µεσεγχυµατικού ιστού

Ο φυσιολογικός αρθρικός υµένας περιλαµβάνει
µεσεγχυµατικής προέλευσης, παρόµοια µε ινοβλάστες
κύτταρα (FLSs-fibroblast like synoviocytes) και µακρο-
φάγα. Στους υγιείς τα FLSs συµµετέχουν στη σύνθεση
απαραίτητων για τη φυσιολογική λειτουργία της άρ-
θρωσης, συστατικών του αρθρικού υγρού (υαλουρο-
νικό και λουµπρικίνη). Στη ΡΑ ο αρθρικός υµένας υπερ-
πλάσσεται και τα FLSs αποκτούν ένα ηµιαυτόνοµο φαι-
νότυπο που χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία πρόσ-
δεσης, απώλεια αναστολής µέσω επαφής και την έκ-
φραση υψηλών επιπέδων σχετιζόµενων µε τη νόσο
κυτταροκινών και χηµειοκινών, µορίων προσκόλλησης
και µεταλλοπρωτεϊνασών (MMPs). Με αυτό τον τρόπο
τα FLSs συνεισφέρουν άµεσα στην τοπική καταστροφή
του χόνδρου και τη χρονιότητα της φλεγµονής και
προάγουν ένα µικροπεριβάλλον που συντηρεί την επι-
βίωση των Τ και Β κυττάρων και την οργάνωση της ει-
δικής ανοσιακής απάντησης.11

Οι µοριακοί µηχανισµοί που συντηρούν την αρ-
θρική υπερπλασία είναι ατελώς κατανοητοί. Η αυξηµέ-
νη ικανότητα για πολλαπλασιασµό των FLSs δεν είναι
επαρκής για να τη δικαιολογήσει. Η αυξηµένη αντί-
στασή τους στην απόπτωση είναι πιο πιθανή ως αίτιο.
Η αντίσταση στην απόπτωση µεσολαβείται από µε-
ταλλάξεις του ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53, από
έκφραση πρωτεϊνών του stress π.χ. HSP70 που ευνο-
ούν την επιβίωση των FLSs και την τροποποίηση της
λειτουργίας του ενδοπλασµατικού δικτύου από τη συ-
νοβιολίνη, µια λιγκάση που συµµετέχει στην εξισορ-
ρόπηση µεταξύ κυτταρικού πολ/σµού και απόπτωσης.
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Η συνοβιολίνη ρυθµίζει αρνητικά την έκφραση του
p53 και τις βιολογικές του λειτουργίες.12 Επιπλέον, η
ενεργοποίηση από κυτταροκίνες της οδού σηµατο-
δότησης NF-κΒ στα FLSs ευνοεί την επιβίωσή τους.
Μεθυλίωση και ακετυλίωση ρυθµιστικών γονιδίων του
κυτταρικού κύκλου και έκφραση των microRNAs φαί-
νεται να αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες.13

ΔΟΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Βλάβη του χόνδρου

Ο υπερπλαστικός αρθρικός υµένας συνεισφέρει
σηµαντικά στη βλάβη του χόνδρου στη ΡΑ. Η απώλεια
της προστατευτικής του δράσης διαφοροποιεί τα χα-
ρακτηριστικά της πρωτεϊνικής σύνδεσης στην επιφά-
νεια του χόνδρου, προάγοντας την πρόσδεση και ει-
σβολή των FLSs. Η σύνθεση από τα FLSs µεταλλο-
πρωτεϊνασών (συγκεκριµένα MMP - 1, 3, 8, 13, 14, 16)
προάγει την αποδιάταξη του δικτύου κολλαγόνου τύ-
που ΙΙ, µια διαδικασία που οδηγεί σε βιοχηµική δυσλει-
τουργία, εκφύλιση της θεµέλιας ουσίας του χόνδρου
και µείωση της ακεραιότητάς του.14

Ενδογενείς ενζυµικοί αναστολείς, όπως οι TIMPs
(tissue inhibitors of metalloproteinases) αδυνατούν να
αναστρέψουν αυτόν τον καταστροφικό καταρράκτη.
Επιπλέον ο αρθρικός χόνδρος έχει περιορισµένη ανα-
γεννητική ικανότητα. Τα χονδροκύτταρα φυσιολογικά
ρυθµίζουν την παραγωγή της θεµέλιας ουσίας του
χόνδρου. Όµως κάτω από την επίδραση κυτταροκινών
της άρθρωσης (κυρίως IL1A και IL17Α) και των δρα-
στικών µεταβολιτών του αζώτου, τα χονδροκύτταρα
πεθαίνουν µε απόπτωση. Αυτή η διαδικασία τελικά
οδηγεί σε καταστροφή του επιφανειακού χόνδρου και
σε εκσεσηµασµένη στένωση της άρθρωσης που απει-
κονίζεται ακτινολογικά.

Διάβρωση του οστού

Η διάβρωση του οστού συµβαίνει γρήγορα (επη-
ρεάζοντας το 80% των ασθενών µέσα σε ένα χρόνο
µετά τη διάγνωση), σχετίζεται µε παρατεταµένη φλεγ-
µονή και είναι το αποτέλεσµα σχηµατισµού του pan-
nus, ενός διαβρωτικού ιστού πλούσιου σε οστεοκλά-
στες που δηµιουργείται στο σηµείο επαφής µεταξύ
χόνδρου και οστού. Η νεοαγγειογένεση αποτελεί στοι-
χείο κλειδί στην δηµιουργία και διατήρηση του pannus,
καθώς η εισβολή στο χόνδρο και το οστό απαιτεί αυ-
ξηµένη παροχή αίµατος.
Κυτταροκίνες της άρθρωσης (κυρίως οι MCSF,

RANKL, TNFα, IL1 και IL6) προάγουν τη διαφοροποί-
ηση των οστεοκλαστών και την εισβολή τους στο πα-
ρακείµενο οστό. Οι οστεοκλάστες είναι πολυπύρηνα

κύτταρα που δηµιουργούνται από την σύντηξη µονο-
πύρηνων πρόδροµων κυττάρων της οικογένειας των
µονοκύτταρων/µακροφάγων. Τα κύτταρα αυτά φέρουν
τα οξειδωτικά ένζυµα που είναι απαραίτητα για την
καταστροφή ιστών µε υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα,
όπως ο οστίτης ιστός.15

Μηχανικοί παράγοντες προδιαθέτουν τη διάβρω-
ση συγκεκριµένων “ευάλωτων” σηµείων όπως είναι το
2ο κα 3ο µετακάρπιο. Επιπλέον, η ρήξη της φλοιώδους
µοίρας του οστού επιτρέπει την εξάπλωση της φλεγ-
µονής και στο µυελό του οστού οδηγώντας σε οστεΐτι-
δα, κατά την οποία συσσωµατώµατα Τ και Β λεµφο-
κύτταρων αντικαθιστούν το λίπος του µυελού.
Στη ΡΑ το διαβρωµένο οστό γύρω από την άρ-

θρωση δείχνει λίγα στοιχεία αποκατάστασης σε αντί-
θεση µε άλλες φλεγµονώδεις αρθροπάθειες. Αρχέγο-
να µεσεγχυµατικά κύτταρα (Mesenchymal stem cells-
MSCs) που έχουν τη δυνατότητα µετατροπής σε λι-
ποκύτταρα, χονδροκύτταρα και οστεοβλάστες, ανευ-
ρίσκονται στην άρθρωση, ωστόσο µεσολαβητές επα-
γόµενοι από φλεγµονώδεις κυτταροκίνες (dickkopf-1
και frizzled-related protein 1) αναστέλλουν τη διαφο-
ροποίησή τους.16

ΕΞΩΑΡΘΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ΡΑ εκτός από την προσβολή των µικρών αρ-
θρώσεων σχετίζεται µε αυξηµένα ποσοστά καρδιαγ-
γειακής νόσου, που δεν µπορούν να εξηγηθούν από
τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου. Φλεγµονώδεις
παράγοντες όπως κυτταροκίνες (IL6 και TNFα), προϊ-
όντα της οξείας φάσης, ανοσοσυµπλέγµατα και τρο-
ποποιηµένα λιπιδικά σωµατίδια (π.χ. αµυλοειδές Α το
ορού), φαίνεται να συµµετέχουν στη βλάβη αυξάνο-
ντας την ενεργοποίηση του ενδοθηλίου και την απο-
σταθεροποίηση των αθηρωµατικών πλακών.17

Η παρουσία χρόνιας φλεγµονής στη ΡΑ φαίνεται
επίσης να επηρεάζει και άλλα όργανα και ιστούς όπως
τον εγκέφαλο (κόπωση και µειωµένη νοητική λειτουρ-
γία), το ήπαρ (αυξηµένη απάντηση οξείας φάσης και
αναιµία χρονίας νόσου), τους πνεύµονες (διάµεση
πνευµονική ίνωση), τους εξωκρινείς αδένες (δευτερο-
παθές σύνδροµο Sjogren), το δέρµα (υποδόρια ρευ-
µατοειδή οζίδια), τους οφθαλµούς (σκληρίτιδα), τους
µύες (σαρκοπενία) καθώς και τα οστά (οστεοπόρω-
ση).18

Ο κίνδυνος εµφάνισης λεµφώµατος στους ασθε-
νείς µε ΡΑ είναι αυξηµένος και σχετίζεται µε τη δρα-
στηριότητα της νόσου. Η κλωνική επιλογή των Β κυτ-
τάρων και η επηρεασµένη ανοσολογική επιτήρηση
λόγω της µειωµένης δραστικότητας των ρυθµιστικών
κυττάρων είναι παθογενετικοί µηχανισµοί που έχουν
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προταθεί. Τέλος, η αυξηµένη επίπτωση του καρκίνου
του πνεύµονα στους ασθενείς µε ΡΑ πιθανά να εξηγεί -
ται από την στενή συσχέτιση του καπνίσµατος µε τη
νόσο, ενώ η ίδια η φλεγµονή αυξάνει επίσης τον κίνδυ -
νο καρκίνου πνεύµονα ανεξάρτητα από το κάπνισµα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Παρά την πρόοδο που παρατηρείται στην γνώση
και την κατανόηση των παθογενετικών µηχανισµών
της ΡΑ, πολλά ερωτήµατα ακόµη παραµένουν αναπά-
ντητα. Έτσι, η έρευνα και η µελέτη των παραγόντων
που οδηγούν στην απώλεια της ανοχής και κατ’ επέ-
κταση στην αρθρική φλεγµονή, αλλά και των µηχανι-
σµών που οδηγούν στην συστηµατική έκφραση της
νόσου, πιθανά θα ανοίξουν νέους δρόµους στην ανα-
ζήτηση στοχευµένων θεραπευτικών προσεγγίσεων
που θα τροποποιήσουν την πορεία της νόσου.
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Η θεραπευτική της Ρευµατοειδούς Αρθρίτιδας (ΡΑ)
έχει πραγµατοποιήσει αλµατώδεις προόδους τα
τελευταία 20 χρόνια. Η εισαγωγή των πρότυπων βιο -
λογικών θεραπειών (biologic originals Disease Modifying
Anti-Rheumatic Drugs / boDMARDs) και των σχετικών
βιο-οµοειδών (biosimilars / bsDMADs) στη θεραπευτική
φαρέτρα επέτρεψε την επίτευξη ύφεσης σε ασθενείς µε
ενεργό, µη ανταποκρινόµενη στη συµβατική θεραπεία
(conventional synthetic / csDMARDs) νόσο.
Είναι λοιπόν αναµενόµενο, µετά τη λογική της

συµβατικής και µετέπειτα ανεστραµένης πυραµίδας, να
τίθενται νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, µε στόχο την
επίτευξη απόλυτης ύφεσης ή εναλλακτικά µακρο -
χρόνιας χαµηλής ενεργότητας της ΡΑ. Η λογική αυτή
εκφράζεται από τον αλγόριθµο treat-to-target (T2T),
πρωτόκολλο που συντάχθηκε από πολυκεντρική συµ-
µετοχή και έχει ήδη αποδώσει στη διεθνή βιβλιογραφία
σηµαντικά οφέλη σε όλες τις παραµέτρους ενεργότη-
τας και σε στοιχεία οικονοµικής διαχείρισης της νόσου1. 
Δύο είναι οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται

η T2T προσέγγιση του ασθενούς µε ΡΑ. Η τακτική πα-
ρακολούθηση και η αναθεώρηση του θεραπευτικού
σχήµατος ανάλογα µε τη δραστηριότητα νόσου (σχή-
µα 1). Το όφελος από την συστηµατική περιοδική πα-
ρακολούθηση ασθενών µε ΡΑ έχει καταγραφεί µε πα-

λαιότερες µελέτες αναφοράς, όπου φάνηκε οτι η συχνή
αξιολόγηση ενεργότητας νόσου, οδήγησε σε αποτελε-
σµατικότερη επίτευξη ύφεσης στην πορεία της ΡΑ2. 
Από την άλλη, η p. os DMARD αγωγή σε συνδυα -

σµό µε τις βιολογικές θεραπείες, παρέχουν τη δυνατό -
τητα θεραπευτικών εναλλακτικών σε ασθενείς οι οποίοι
διατηρούν µη αποδεκτά επίπεδα ενεργότητας νόσου.
Η επιστηµονική οµάδα που συνέταξε την T2T λο-

γική, εκδίδει ανά διαστήµατα κατευθυντήριες οδηγίες
κλινικής εφαρµογής της. Η τελευταία αναθεώρηση δη-
µοσιεύθηκε το 2014. Στις οδηγίες αυτές (πίνακας 1) πε-
ριλαµβάνονται συστάσεις για χρήση πιστοποιηµένων
δεικτών παρακολούθησης της νόσου, προτείνεται χρο-
νοδιάγραµµα παρακολούθησης ανάλογα µε την ενερ-
γότητα νόσου, ενώ επισηµαίνεται η σηµασία της ενερ-
γού εµπλοκής του ασθενούς επί των θεραπευτικών
αποφάσεων. Η τελευταία παράµετρος, εντάσσεται ολο-
ένα και περισσότερο στα πρωτόκολλα παρακολούθη-
σης χρόνιων ασθενών, καθώς αποδείχθηκε οτι η λήψη
από κοινού µε τον ασθενή θεραπευτικών αποφάσεων,
σχετίζεται µε αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του θε-
ραπευτικού σχήµατος. Αξίζει να σηµειωθεί, οτι οι πα-
ραπάνω συστάσεις βασίζονται τόσο σε τεκµηριωµένη
γνώση (evidence based), όσο και στην άποψη των ει-
δικών (expert opinion). 
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Σχήµα 1. Treat-to-Target αλγόριθµος.
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Στην ουσία ο treat-to-target αλγόριθµος οριο-
θετεί χρονικά την εφαρµογή της της ανάστροφης πυ-
ραµίδας στη θεραπευτική της ΡΑ, καθώς αξιολογεί τη
δυνατότητα αποκλιµάκωσης/µεταβολής της αρχικής
επιθετικής θεραπείας σε συγκεκριµένο χρόνο, ανάλογα
µε την ενεργότητα της νόσου3.
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Ενώ η λογική treat-to-target αποτελεί τη σύγχρονη
εκδοχή στη θεραπευτική της ΡΑ, εντούτοις, η δυνα-
τότητα ολοένα και πιο εκλεπτυσµένης ανοσοπαρέµ-
βασης, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη θεραπευτική
της νόσου: τη δυνατότητα αναστροφής του παθοφυ-
σιολογικού µοντέλου της ΡΑ µε απώτερο σκοπό την
ίαση. Η λογική αυτή σηµατοδοτεί τη µετάβαση από
την εκδοχή της στοχευµένης θεραπείας (treat-to-
target) στην εκδοχή της θεραπείας µε στόχο την
ίαση (target-to-treat)4.



Εισαγωγή

Επίκτητοι αναστολείς των παραγόντων της πήξης
έχουν περιγραφεί για την πλειοψηφία των παραγόντων.
Η πρώτη αναφορά αναστολέα έγινε το 1941 από τους
Lawrence και Johnson, οι οποίοι περιέγραψαν επίµονη
αιµορραγία σε έναν ασθενή µε αιµορροφιλία Α που
ελάµβανε αγωγή µε παράγοντα VIII.Οι επίκτητοι ανα-
στολείς αφορούν σε αιµορροφιλικούς ασθενείς που
λαµβάνουν επανειληµµένα συµπυκνωµένους παράγο-
ντες ή σε ασθενείς µε αρνητικό αιµορραγικό ιστορικό
χωρίς έλλειψη παράγοντα. Στην πρώτη περίπτωση
έχουµε ανάπτυξη αλλοαντισωµάτων κατά του χορη-
γούµενου παράγοντα. Στη δεύτερη περίπτωση ανα-
πτύσσονται αυτοαντισώµατα (συνήθως IgG τύπου)
κατά παραγόντων της πήξης µε αιφνίδια εµφάνιση αι-
µορραγικής διάθεσης, δυνητικά θανατηφόρας, οπότε
οµιλούµε περί επίκτητης αιµορροφιλίας. Η επίκτητη
αιµορροφιλία είναι σπάνιο νόσηµα ενηλίκων µε ελάχι-
στες αναφορές σε παιδιατρικούς ασθενείς. Σε αρκετές
περιπτώσεις υπάρχει συσχέτιση µε υποκείµενη κατά-
σταση, όπως η εγκυµοσύνη και η µεγάλη ηλικία ή νο-
σήµατα, όπως οι κακοήθειες ή έκθεση σε φάρµακο,
ωστόσο στις µισές περιπτώσεις δεν ανευρίσκεται κά-
ποια συνυπάρχουσα πάθηση (ιδιοπαθής).Η επίκτητη
αιµορροφιλία συνηθέστερα οφείλεται σε αναστολέα-
αντίσωµα που στοχεύει τον παράγοντα VIII, οπότε και
ονοµάζεται επίκτητη αιµορροφιλία Α. Πρόκειται για
νόσηµα που απαιτεί υψηλή κλινική υποψία και εργα-
στηριακή διερεύνηση, ενώ οι γενικές αρχές αντιµετώ-
πισής της περιλαµβάνουν ως άµεσα µέτρα την επί-
σχεση της αιµορραγίας µε παράλληλη εξάλλειψη του
αναστολέα και έπειτα τη διερεύνηση τυχόν υποκείµε-
νου νοσήµατος. 

Επιδηµιολογία

Η ανάπτυξη αναστολέων στους αιµορροφιλικούς
ασθενείς που λαµβάνουν συµπυκνωµένους παράγο-
ντες παρουσιάζεται δυστυχώς συχνά και είναι µια σο-
βαρή επιπλοκή της θεραπείας.Συνηθέστερα εµφανί-
ζεται σε ασθενείς µε αιµορροφιλία Α µε συχνότητα
ως και 35%, ενώ στην αιµορροφιλία Β εµφανίζεται λι-
γότερο συχνά, ως 4% των ασθενών µε σοβαρή αιµορ-
ροφιλία Β. Καθότι παρουσιάζονται σύντοµα µετά την
έκθεση στον παράγοντα, αναστολείς εµφανίζονται αρ-
κετά συχνά σε παιδιατρικό πληθυσµό.
Από την άλλη µεριά, η επίκτητη αιµορροφιλία Α

είναι σπάνιο νόσηµα µε επίπτωση 1 ασθενή ανά 1,5
εκατοµµύριο που αυξάνει µε την ηλικία. Συγκεκριµένα
εµφανίζεται διφασικά:παρατηρείται σε γυναίκες 20-30
ετών, αλλά και στην ηλικία των 60- 80 ετών, ιδιαίτερα
σε άνδρες. Πιθανολογείται ότι ο επιπολασµός είναι
µεγαλύτερος δεδοµένης της δυσχέρειας στην διάγνω-
ση. Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδοµένων Επίκτητης Αιµορ-
ροφιλίας (European Acquired Haemophilia Registry-
EACH2) αποτελεί την βασική πηγή δεδοµένων της
επίκτητης Αιµορροφιλίας Α, ενώ για αναστολείς άλλων
παραγόντων δεν υπάρχουν ακριβή δεδοµένα, ωστόσο
φαίνεται ότι υπολείπονται κατά πολύ σε συχνότητα. 

Παθοφυσιολογία

Η ανάπτυξη αλλοαντισώµατος που αναστέλλει τη
δράση στο χορηγούµενο παράγοντα VIII ή IX οφείλε-
ται στην αναγνώριση του παράγοντα ως ξένου από
το ανοσοποιητικό σύστηµα. Το αλλοαντίσωµα αδρα-
νοποιεί πλήρως τον παράγοντα. Σχετίζεται περισσό-
τερο µε χορήγηση υψηλής καθαρότητας παράγοντα.
Τα αλλοαντισώµατα είναι IgG ανοσοσφαιρίνες υποτά-
ξης 4 ή 1, και εµφανίζονται συνήθως τις πρώτες 10
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ηµέρες από την έκθεση στον παράγοντα. Συνδέονται
µε την περιοχή Α2 και το C τελικό τµήµα του FVIII.Η
βαρύτητα της αιµορροφιλίας έχει συσχετισθεί µε την
πιθανότητα εµφάνιστης αναστολέων, ενδεχοµένως
διότι η έλλειψη του παράγοντα καθιστά περισσότερο
αντιγονικό τον χορηγούµενο παράγοντα. Η ανοσοα-
πάντηση επίσης φαίνεται να συσχετίζεται µε πολυµορ-
φισµούς στον TNF-a και στην ιντερλευκίνη-10.
Ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρισθεί η γενεσιουργός

αιτία της ανοσοαπάντησης κάποιων ασθενών στους
χορηγούµενους παράγοντες. Πιθανώς πρόκειται περί
πολυπαραγοντικής αιτίας, γενετικής και περιβαλλοντι-
κής επίδρασης. Η κύηση, ο θηλασµός, η ηλικία έκθεσης
στον χορηγούµενο παράγοντα, η δοσολογία, καθώς
και καταστάσης ανοσογονικότητας όπως οι λοιµώξεις
και τα εµβόλια φαίνεται να συσχετίζονται µε την ανά-
πτυξη αναστολέων. 
Η επίκτητη αιµορροφιλία είναι αυτοάνοσο νόση-

µα κατά το οποίο ασθενείς µε προηγουµένως φυσιο-
λογική αιµόσταση, αναπτύσσουν αιφνίδια αυτοαντισώ-
µατα-συχνότερα IgG-κατά παραγόντα της πήξης, συ-
χνότερα κατά του FVIII. Αυτό οδηγεί σε ελαττωµένα
επίπεδα του παράγοντα, µε αποτέλεσµα ανεπαρκή πα-
ραγωγή θροµβίνης και αιµορραγική διάθεση. Φαίνεται
ότι η δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού είναι και εδώ
πολυπαραγοντική.Οι λοιµώξεις, ο καρκίνος,αυτοάνοσα
νοσήµατα, καταστάσεις όπως ο θηλασµός και το γή-
ρας, αλλά και αλλήλια του HLA II συνδέονται µε το
σπάνιο αυτό νόσηµα. 

Κλινική Εικόνα

Ο ασθενής µε αιµορροφιλία Α ή Β µε αναστολέα
θα εµφανισθεί µε αιµορραγία που δεν υποχωρεί παρά
τη χορήγηση του παράγοντα και µε την ταυτόχρονη
εργαστηριακή διαπίστωση ότι οι εν λόγω παράγοντες
VIII ή XI αποτυγχάνουν να διορθώσουν τα επίπεδα τους
και τις εργαστηριακές δοκιµασίες της αιµόστασης.

Η πλειοψηφία των ασθενών µε επίκτητη αιµορ-
ροφιλία Α ή Β θα εµφανιστούν µε αιµορραγία και µά-
λιστα βαρειά, πολλές φορές αυτόµατη, χωρίς κάποιον
εκλυτικό παράγοντα. Αντίθετα µε την κληρονοµική αι-
µορροφιλία, τα αίµαρθρα είναι σπάνια. Αιµατώµατα
δέρµατος, αιµορραγία στους µυς, βλεννογονικές αι-
µορραγίες, αλλά και οπισθοπεριτοναϊκή αιµορραγία
µπορούν να εµφανισθούν. Λιγότερα συχνά ο ασθενής
θα παρουσιασθεί ασυµπτωµατικός, µε εύρεση παρα-
τατεµένου χρόνου ενεργοποιηµένης µερικής θροµβο-
πλαστίνης (APTT) σε τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο,
οπότε και απαιτείται διαφορική διάγνωση από to αντι-
φωσφολιπιδικό σύνδροµο, που αντίθετα µε την αιµορ-
ροφιλία προκαλεί θροµβώσεις. 

Πρέπει να τονισθεί ότι επί επίκτητης αιµορροφιλίας
υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να πρόκειται για έναν ασθε-
νή µε βαρειά κλινική εικόνα και αιµορραγική διάθεση.

Εργαστηριακή Διερεύνηση

Σε ανάπτυξη αναστολέα στην κληρονοµική θροµ-
βοφιλία, ο παράγοντας θα µετρηθεί σε χαµηλά επίπε-
δα παρά τη χορήγησή του.
Στην επίκτητη αιµορροφιλία οµοίως ο χρόνος

ενεργοποιηµένης µερικής θροµβοπλαστίνης (aPTT)
είναι παρατεταµένος µε φυσιολογικό τον χρόνο προ-
θροµβίνης (PT). Σε υποψία αναστολέα πραγµατοποι-
ουνται οι δοκιµασίες µίξης (mixing studies), κατά την
οποία αναµιγνύεται φυσιολογικό πλάσµα αναφοράς
(Normal Pooled Plasma µε το πλάσµα του ασθενούς
και επωάζεται σε θερµοκρασία 37 C για 1 µε 2 ώρες.
Επί διόρθωσης του χρόνου, υπάρχει έλλειψη του πα-
ράγοντα χωρίς αναστολέα. Επί ύπαρξης αναστολέα θα
ανευρευθεί σηµαίνουσα παράταση του aPTT, πάνω από
8 sec, αναλόγως και της ισχύος του αναστολέα που
δεσµεύει το φυσιολογικό πλάσµα. Η αντίδραση κατά
του VIII είναι χρονοεξαρτώµενη, αλλά και σχετιζόµενη
µε την ισχύ του αναστολέα. Αντίθετα οι αναστολείς
για άλλους παράγοντες συνήθως δεν είναι χρονοε-
ξαρτώµενοι, όπως επίσης και επί παρουσίας αντιπηκτι-
κού του λύκου. Στις περιπτώσεις αυτές, επί µίξης 1:1 το
aPTT εξ αρχής θα παραµείνει παρατεταµένο.
Η εύρεση του συγκεκριµένου παράγοντα που

απουσιάζει, VIII, IX, XI,XII, απαιτεί πολλαπλές διαλύσεις.
Επί υπάρξεως αναστολέα παρατηρείται ίση έλλειψη σε
όλες τις διαλύσεις πλάσµατος. Αντίθετα, επί µη πραγ-
µατικής ελλείψεως µπορεί να παρατηρηθεί ένα «φαι-
νόµενο αναστολέα», µε µειωµένη εύρεση ενός άλλου
παράγοντα χωρίς την ύπαρξη πραγµατικού αναστολέα
κατά του παράγοντα αυτού. 
Μετά την εργαστηριακή επιβεβαιώση του ανα-

στολέα, ακολουθεί η ποσοτικοποίησή του που πραγ-
µατοποιείται κυρίως σε κέντρα αιµορροφιλίας. Η µέ-
θοδος που χρησιµοποιείται ευρέως από τα µέσα της
δεκατίας του 1970, είναι η Δοκιµασία Bethesda. Ως 1
µονάδα Bethesda (Bethesda Unit-BU) ορίζεται η πο-
σότητα του αναστολέα που αδρανοποιεί το 50% του
παράγοντα FVIII ή FIX σε ποσότητα 1 ml φυσιολογικού
πλάσµατος µε επώαση 2 ωρών. 

Θεραπεία

Επί αιµορραγίας ενδείκνυται η χορήγηση σκευά-
σµατος µε ικανότητα παράκαµψης του αναστολέα-by-
pass δράση- τόσο στην περίπτωση αναστολέα σε κλη-
ρονοµική αιµορροφιλία αλλά και στην περίπτωση της
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επίκτητης αιµορροφιλίας. Ο ανασυνδυασµένος ενερ-
γοποιηµένος παράγοντας VII (rFVIIa) και το σκεύασµα
ενεργοποιηµένων Παραγόντων Προθροµβίνης (4F-
aPCC-FEIBA) αποτελούν την αποτελεσµατικότερη θε-
ραπεία. Ο ανασυνδυασµένος παράγοντας VII δίδεται
σε δοσολογία 50-100 µg/kg ΒΣ ανά 2 ώρες µέχρι την
επίσχεση της αιµορραγίας. Πιθανή επιπλοκή των by-
passing θεραπειών είναι η θρόµβωση και αυτό πρέπει
να λαµβάνεται ιδιάιτερα υπόψη στους ηλικιωµένους.
Στους αιµορροφιλικούς υπό θεραπεία προς εξά-

λειψη των αναστολέων ενδείκνυται η θεραπεία ανο-
σοαντοχής –Immune Tolerance Induction (ITI), ενώ
µπορεί να απαιτηθεί και ανοσοκατασταλτική αγωγή. 
Η εξάλειψη του αναστολέα διαφοροποιείται στην

επίκτητη αιµορροφιλία. Η ανοσοκαταστολή πρέπει να
ξεκινάει το γρηγορότερο δυνατό. Τα κορτικοστεροειδή
είτε µόνα τους ή σε συνδυασµό µε κυκλοφωσφαµίδη
δίδονται σε υψηλές δόσεις, ενώ τα θεραπευτικά σχή-
µατα που περιέχουν και το µονοκλωνικό αντι-CD20
αντίσωµα rituximab φαίνεται ότι υστερούν στην από-
κριση. Επιπρόσθετα, η ανοσοπροσρόφηση χρησιµο-
ποιείται στην επίκτητη αιµορροφιλία και µπορεί να αυ-
ξήσει το ποσοστό απάντησης.

Πρόγνωση

Η θνητότητα στην επίκτητη αιµορροφιλία δεν εί-
ναι αµελητέα και κυµαίνεται από 8 έως 22%. Οι θάνα-
τοι συνήθως συµβαίνουν τις πρώτες εβδοµάδες από
τη διάγνωση. Η πρόγνωση εξαρτάται και από την
ύπαρξη υποκείµενης πάθησης. Στους ασθενείς µε υπο-
κείµενη κακοήθεια επιτυγχάνεται εξαφάνιση του ανα-
στολέα.Στην περίπτωση αυτή, η ανταπόκριση του ανα-
στολέα στη θεραπεία δεν συµβαδίζει απαραίτητα µε
την ανταπόκριση του νεοπλάσµατος.

Επί κυήσεως και λοχείας συχνά οι αναστολείς
υποχωρούν αυτόµατα. Αντίστοιχα η απόσυρση υπεύ-
θυνου φαρµάκου πολλές φορές οδηγεί σε αυτόµατη
ίαση. Αντίθετα, οι ασθενείς µε αυτοάνοσα νοσήµατα
έχουν υψηλότερο τίτλο ανασταλτή και χειρότερη πρό-
γνωση.
Όσον αφορά στη µακροχρόνια πρόγνωση, ένα

20% των ασθενών µε επίκτητη αιµορροφιλία θα υπο-
τροπιάσει µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα µετά
το πέρας της θεραπείας και θα χρειαστεί εκ νέου αγω-
γή. Για αυτό το λόγο ο ασθενής µε επίκτητη αιµορρο-
φιλία πρέπει να παρακολουθείται µακροχρόνια και
µετά την αρχική ύφεση της νόσου.

Αλληλογραφία:

Εµµανουήλ Παπαδάκης
e-mail: emmpapadocr@yahoo.com

Επιλεγµένη Βιβλιογραφία

1. Laurence JS, Johnson JB.The presence of a circulating anticoa -
gulant in a male member of a hemophiliac family. Trans
Am Clim Assoc 57: 223-231, 1941.

2. Delgado J., et al. Acquired Hemophilia: review and meta-
analysis focused on therapy and prognostic factors Br J
Haem., 2003, 121, 21-35.

3. Huth-Kühne A., et al. International recommendations on the
diagnosis and treatment of patients with acquired
hemophilia A, Ηaematologica 2009; 94(4).

4. Coppola A, Favaloro EJ, Tufano A, et al. Acquired inhibitors of
coagulation factors: part I - acquired hemophilia A. Semin
Thromb Hemost. 2012; 38: 433–46.

5. Franchini M, Lippi G, Favoloro EJ. Acquired inhibitors of coa -
gu lation factors: part II. Semin Thromb He mo st. 2012; 38:
447-53.



Πολλαπλές µελέτες αποδεικνύουν ότι σε κατα-
στάσεις υποσιτισµού ή υπερσιτισµού οι µηχανισµοί
άµυνας δεν λειτουργούν σωστά1. Εξάλλου είναι γνωστό
πως οι διατροφικές ελλείψεις αποτελούν την συνη -
θέστερη αιτία δευτεροπαθούς ανοσοανεπάρκειας2. 
Τα κετονικά σωµάτια και η γλυκόζη, παράγωγα υδα-

τανθράκων και λιπών αντίστοιχα αποδίδουν στα ανο-
σιακά κύτταρα την απαραίτητη ενέργεια για να διαφο-
ροποιηθούν και να πολλαπλασιαστούν όταν είναι απα-
ραίτητο3. Η υπερκατανάλωση κορεσµένων λιπαρών έχει
αποδειχθεί ότι βλάπτει τη λειτουργία των µακροφάγων,
των δενδριτικών κυττάρων και των Τ-λεµφοκυττάρων.
Επίσης η αντιοξειδωτική και αντιφλεγµονώδης δράση
των ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων είναι γνωστή
και συνεχίζεται να µελετάται4,5. Η χρόνια φλεγµονή που
αποδεδειγµένα συνυπάρχει µε τον σακχαρώδη διαβήτη
και την παχυσαρκία, καταστάσεις αυξηµένης ινσουλινο-
αντίστασης, εµπλέκει τον ρόλο της γλυκόζης στον ανο-
σολογικό µηχανισµό4,6. Είναι επίσης γνωστό ότι τα µα-
κροφάγα υπερεκφράζουν υποδοχείς GLUT3 και
GLUT5 (glucose transporter), γεγονός που ενισχύει το
ρόλο της γλυκόζης µε αδιευκρίνιστο ακόµη τρόπο2.
Επίσης, επιλεγµένα ιχνοστοιχεία όπως για παρά-

δειγµα ο ψευδάργυρος έχουν καλά µελετηµένη σχέση
µε το ανοσιακό σύστηµα. Συγκεκριµένα η έλλειψη ψευ-
δαργύρου οδηγεί σε καταστολή στον θύµο αδένα που
αποτελεί µείζον όργανο του ανοσιακού συστήµατος2.
Σε µοριακό επίπεδο η διατροφή φαίνεται να δια-

δραµατίζει σηµαντικό ρόλο. Δίαιτες πλούσιες σε ω-3
λιπαρά οξέα φαίνεται να µειώνουν την φλεγµονή που
παράγεται από τα PAMPS (Pathogen-associated mo -
lecular patterns)7. Συγκεκριµένα έχει φανεί πως δίαιτες
πλούσιες σε εικοσαπεντανοϊκό οξύ (EPA) και εικοσι-
δυοεξανοϊκό οξύ (DHA) αναστέλλουν αποτελεσµατι-
κά την µοριακή σηµατοδότηση µέσω TLR (Toll-Like

Receptors)7,8. Επίσης, διατροφή πλούσια σε ελαιόλαδο
και ρεσβερατρόλη φάνηκε να ανακόπτει την πορεία
σηµατοδότησης µέσω LPS (λιποπολυσακχαρίδη)2.
Ορισµένες φορές οι συστάσεις αφορούν συγκεκρι-
µένα τρόφιµα, για παράδειγµα όπως έχει αποδειχθεί
τα cranberries µειώνουν την ικανότητα προσκόλλησης
του E.Coli στο τοίχωµα της ουροδόχου κύστεως. 
Επίσης ολοένα πιο σηµαντικός στη ρύθµιση του

ανοσιακού συστήµατος αναδεικνύεται τα τελευταία
χρόνια ο άξονας εντέρου-εγκεφάλου8,9. Ο εντερικός
µικροβιακός πληθυσµός αναδεικνύεται σπουδαίος για
την εγκεφαλική λειτουργία. Η χρήση συµβιωτικών/
προβιοτικών και πρεβιοτικών ρυθµίζει την ισορροπία
της µικροχλωρίδας του εντέρου και επιδρά στο ανο-
σιακό σύστηµα9,10.
Σαφείς διατροφικές συστάσεις που ενισχύουν το

ανοσιακό σύστηµα δεν έχουν προταθεί επίσηµα από
τους διεθνείς οργανισµούς, όµως η αλληλεπίδραση
της διατροφής µε τους ανοσολογικούς µηχανισµούς
είναι αποδεδειγµένη. Περεταίρω µελέτες αναµένονται
ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος της διατρο-
φής στην ανοσιακή απόκριση του οργανισµού.
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Οι φαρµακευτικές αλλεργίες αποτελούν συχνά
προβλήµατα στην καθηµερινή κλινική πράξη. Οι κλινικές
και υποκλινικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας εκδηλώ-
νονται σε ποσοστό 5-15% των ασθενών που λαµβάνουν
οποιοδήποτε φάρµακο. Σε νοσοκοµειακό επίπεδο, εκτι-
µάται ότι 7% των προσαγωγών στα Τµήµατα Επειγόντων
Περιστατικών οφείλεται σε φαρµακευτικές αλλεργίες,
ενώ 10% των νοσηλευόµενων θα εκδηλώσουν κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας τους αντίδραση υπερευαισθη-
σίας σε κάποιο από τα χορηγούµενα φάρµακα.
Η ταξινόµηση των φαρµακευτικών αντιδράσεων

υπερευαισθησίας περιλαµβάνει δυο κύριες κατηγορίες.
Ο Τύπος Α είναι ο πιο συχνός και αφορά µη ανοσο-
λογικά διαµεσολαβούµενες παρενέργειες (υπερδοσο-
λογία, αλληλεπιδράσεις, µεταβολικές παρενέργειες,
κλπ), οι οποίες είναι προβλέψιµες σε όλους τους ασθε-
νείς. Ο Τύπος Β αφορά τις ανοσολογικά διαµεσολα-
βούµενες αντιδράσεις, περιλαµβάνουν όλες τις αντι-
δράσεις υπερευαισθησίας και η εκδήλωση τους δε
µπορεί να προβλεφθεί.
Επιδηµιολογικές µελέτες καταγραφής των ενδο-

νοσοκοµειακών αντιδράσεων υπερευαισθησίας εκτι-
µούν ότι 0,5% των ασθενών εκδηλώνουν σοβαρές αλ-

λεργίες που χρίζουν άµεσης αντιµετώπισης. Οι σοβα-
ρότερες και συχνότερες από αυτές είναι οι ποµφολυ-
γώδεις αντιδράσεις, η τοξική επιδερµόλυση (ΤΕΝ) και
το σύνδροµο DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia
and Systemic Symptoms). Οι ίδιες µελέτες έχουν κα-
ταγράψει την ύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων στην
εκδήλωση φαρµακευτικής αλλεργίας. Η προχωρηµένη
ηλικία, το φύλο (Θ/Α=2/1), η συνοσηρότητα µε λοιµώ-
ξεις (ερπητοϊοί, HIV), τα αυτοάνοσα νοσήµατα (ΣΕΛ,
Αυτοάνοση Ηπατίτιδα) και πολυµορφισµοί HLA µο-
ρίων τάξης Ι σχετίζονται µε αυξηµένη επίπτωση αλ-
λεργικών φαρµακευτικών αντιδράσεων. Ενδεικτικά για
τους HLA πολυµορφισµούς, o HLA-B*1502 σχετίζει τη
καρβαµαζεπίνη και τη φαινυντοΐνη µε εκδήλωση ΤΕΝ
σε Ασιάτες, ενώ ο HLA-B*5801 σχετίζει την αλλοπου-
ρινόλη µε εκδήλωση TEN σε Ασιάτες και Καυκάσιους. 
Στον πίνακα 1 καταγράφονται φάρµακα που σχε-

τίζονται µε αυξηµένη επίπτωση αλλεργικών αντιδρά-
σεων. Σε αυτά περιλαµβάνονται αντιβιοτικά, αντιρευµα-
τικά, αναισθητικά, αλλά και πολύ διαδεδοµένα φάρµακα
στο γενικό πληθυσµό όπως είναι το σαλικυλικό οξύ.
Η ενεργοποίηση της ανοσιακής απόκρισης από

τα φάρµακα ερµηνεύεται µε 2 µοντέλα. Σύµφωνα µε
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το µοντέλο Hapten-carrier, η δραστική ουσία συνδέ-
εται και οδηγεί σε διαφοροποίηση της τεταρτοταγούς
δοµής αδρανών µορίων µετατρέποντας τα σε αντιγο-
νικά µόρια, τα οποία µέσω της φυσικής ανοσίας, κινη-
τοποιούν ειδικές ανοσιακές αποκρίσεις. Κατά το δεύ-
τερο µοντέλο, η δραστική ουσία του φαρµάκου µπορεί
να ενεργοποιήσει απευθείας το σύµπλεγµα MHC-
TCR, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη αντιγονικού µορίου
στη µεταξύ τους σχισµή (Μοντέλο P-i / Pharmacologic
interaction), κινητοποιώντας αντίστοιχα ειδικές ανο-
σιακές αποκρίσεις. Αµφότερα τα µοντέλα, οδηγούν
στην ενεργοποίηση κυττάρων της ειδικής ανοσίας µε
καταλητκικό σηµείο την επαγωγή ιστικής και συστη-
µατικής βλάβης, εκδηλώνοντας κλινικά τη φαρµακευ-
τική αλλεργία. Ο κλινικός φαινότυπος της αλλεργίας
εξαρτάται κάθε φορά από την εµπλεκόµενη αντίδραση
υπερευαισθησίας. Έτσι, η ορονοσία διαµεσολαβείται
από αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου ΙΙΙ, ενώ εκδη-
λώσεις όπως η ΤΕΝ, το σύνδροµο DRESS, το έκζεµα
και οι ποµφολυγώδεις αντιδράσεις, αποτελούν εκδή-
λωση υποτύπων υπερευαισθησίας τύπου IV. Οι αντιδρά-
σεις υπερευαισθησίας απεικονίζονται στο σχήµα 1.
Η διάγνωση της φαρµακευτικής αλλεργίας µπορεί

να αποτελέσει πρόκληση για τον κλινικό ιατρό, κυρίως
σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σαφής κλινική εικό-
να, ή εκεί όπου τα εργαστηριακά ευρήµατα της φαρ-
µακευτικής αλλεργίας είναι κοινά µε αυτά του βασικού

νοσήµατος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κλινική υποψία,
η άτυπη κλινική εικόνα σε συνδυασµό µε την απόκλιση
εργαστηριακών παραµέτρων αλλά και το ιστορικό δια-
σταυρούµενης υπερευαισθησίας, µπορεί να θέσουν
την υποψία αλλεργικής φαρµακευτικής αντίδρασης.
Παρόλ’ αυτά, η φαρµακευτική αλλεργία σαφώς υπο-
διαγιγνώσκεται στην κλινική πρακτική. 
Η θεραπεία της φαρµακευτικής αντίδρασης πε-

ριλαµβάνει αφ’ενός την άµεση αποµάκρυνση του αι-
τιολογικού παράγοντα και όταν αυτό δεν είναι αρκετό,
τη χορήγηση αντιισταµινικών, κορτικοειδών, ενώ σε βα-
ρύτερες, απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις ενδείκνυ-
ται η χορήγηση νορεπινεφρίνης. 
Για πολλά φάρµακα υπάρχουν πρωτόκολλα απευ-

αισθητοποίησης, τα οποία έχουν διακυµαινόµενη απο-
τελεσµατικότητα και εφαρµόζονται µόνο όταν η χο-
ρήγηση του συγκεκριµένου φαρµάκου κρίνεται ανα-
γκαία και αναντικατάστατη. Διεθνείς επιστηµονικές
οµάδες κατέληξαν σε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά
µε την ένδειξη απευαισθητοποίησης σε διάφορες οµά-
δες ασθενών. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, η κατανόηση των ανο-

σιακών µηχανισµών φαρµακευτικής υπερευαισθησίας
ερµηνεύει τον κλινικό φαινότυπο της αλλεργίας επι-
τρέποντας διεισδυτικότερη διάγνωση και καλύτερη θε-
ραπευτική αντιµετώπιση.

Σχήµα 1. Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας Ι-IV.
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Πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια (ΠΑΑ) είναι η
έκφραση φυσικώς προϋπάρχοντος ελλείµµατος του
ανοσιακού συστήµατος. Το έλλειµµα αυτό οδηγεί σε
διαταραχή της άµυνας και της ισορροπίας που ο ορ-
γανισµός προσπαθεί να επιτύχει για την επιβίωσή του
στο ξένο και συχνά εχθρικό περιβάλλον που πολλές
φορές έχει ως αποτέλεσµα την εκδήλωση νόσου. 
Σήµερα ως ΠΑΑ ορίζεται η νόσος στην οποία

το ανοσιακό σύστηµα αδυνατεί να επιτύχει, µέσω αυ-
τοπεριοριζόµενων µηχανισµών, την άµυνα του οργα-
νισµού έναντι ζώντων και ανόργανων στοιχείων του
περιβάλλοντος (λοιµογόνων ή µη παραγόντων). Στις
περισσότερες περιπτώσεις το ανοσιακό σύστηµα κα-
τορθώνει να διατηρήσει την ανοχή στα δικά του στοι-
χεία, σε κάποιες όµως περιπτώσεις αυτό δεν συµβαίνει,
οπότε εµφανίζεται και αυτοάνοσο νόσηµα.
Οι ΠΑΑ έχουν χαρακτηρισθεί ως “in vivo πειρά-

µατα της φύσης”, η µελέτη των οποίων συµβάλλει κα-
θοριστικά στην προώθηση της έρευνας, στην κατανόη-
ση της ανάπτυξης των λειτουργιών του ανοσιακού συ-
στήµατος και στην ερµηνεία της ανοσοπαθογένειας των
νοσηµάτων µε αποτέλεσµα την ακριβέστερη πρόγνωση
και την έγκαιρη επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας. 
Σήµερα έχουν περιγραφεί περισσότερες από 300

ΠΑΑ και η γενετική διαταραχή έχει προσδιορισθεί σε
περισσότερες από 200. Ταξινοµούνται σε 9 κατηγορίες
η δε ταξινόµησή τους βασίζεται στο πάσχον ανοσιακό
σκέλος, στους ανοσοπαθογενετικούς µηχανισµούς
αλλά και στην ανάγκη “κωδικοποίησης” για καλύτερη
επικοινωνία µεταξύ των ιατρών.
Οι πρόοδοι στην Ανοσολογία, η κατανόηση των

ανοσοβιολογικών µηχανισµών, µε τις παράλληλες εξε-
λίξεις στη γενετική και µοριακή βιολογία, έδωσαν και

δίδουν τη δυνατότητα εξήγησης των κλινικών εκδη-
λώσεων και την αναγνώριση νέων νοσηµάτων. 
Οι ΠΑΑ εκδηλώνονται πολύ νωρίς κατά την νε-

ογνική και πρώτη βρεφική ηλικία, οι βλάβες του ανο-
σιακού συστήµατος είναι µόνιµες και τα νοσήµατα
προοδευτικά επιδεινούµενα, εφόσον δεν διαγνωσθούν
και δεν αντιµετωπισθούν θεραπευτικά. Υπάρχουν όµως
και ΠΑΑ που εκδηλώνονται µετά την πρώτη δεκαετία
της ζωής.
Η έγκαιρη διάγνωση των νοσηµάτων και η άµεση

θεραπευτική αντιµετώπιση είναι µεγίστης σηµασίας
διότι 
(α) δεν δίδεται ο χρόνος για εγκατάσταση µόνιµης
βλάβης, 

(β) βελτιώνεται η ποιότητα ζωής του ασθενούς 
(γ) αυξάνεται ο προσδοκόµενος χρόνος επιβίωσης
του ασθενούς και φθάνει µέχρι την ενήλικο ζωή
και 

(δ) δίδεται η δυνατότητα κλινικής παρέµβασης µε τον
προγενετικό έλεγχο και την γενετική καθοδήγηση
της οικογένειας. 
Η ενηλικίωση αυτών των ασθενών έφερε στην

επιφάνεια ένα καινούργιο πρόβληµα, την “µετάβασή”
τους από την Παιδιατρική φροντίδα στην φροντίδα
των ενηλίκων, όπως συµβαίνει και σε άλλα χρόνια νο-
σήµατα.
Η “µετάβαση” είναι η σκόπιµη, προγραµµατι-

σµένη µετακίνηση των εφήβων και νεαρών ενηλίκων
µε πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες από την παιδια-
τρική φροντίδα σε αυτή των ενηλίκων µε εξειδίκευση.
Για να είναι επιτυχηµένη η µετάβαση θα πρέπει να γίνει
τον κατάλληλο χρόνο, µε τις καλύτερες συνατές συν-
θήκες και προυποθέσεις 
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Η µετάβαση στη φροντίδα των ενηλίκων είναι ένα
σηµαντικό γεγονός της ζωής των εφήβων µε πρωτο-
παθείς ανοσοανεπάρκειες, αλλά ταυτόχρονα η κατάλ-
ληλη διαχείριση αυτής της µετάβασης είναι ένα ου-
σιαστικό µέρος των βέλτιστων πρακτικών σε οποια-
δήποτε παιδιατρική κλινική.

H µετάβαση είναι µια πολύπλευρη, ενεργητική δια-
δικασία που φροντίζει για τα ιατρικά, ψυχοκοινωνικά
προβλήµατα και τις ακαδηµαϊκές ή επαγγελµατικές
ανάγκες των εφήβων καθώς κινούνται από το ασφαλές
για τα παιδιά σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης, στην
υγειονοµική περίθαλψη των ενηλίκων η οποία θα πρέ-
πει επίσης να διευκολύνει τη µετάβαση σε άλλους το-
µείς της ζωής, όπως είναι η εργασία και η ένταξη στην
κοινότητα και το σχολείο.
Αναφέρθηκε προηγουµένως ότι η πλειονότητα

των ΠΑΑ εκδηλώνεται από την νεογνική και πρώτη
βρεφική ηλικία αλλά υπάρχουν και νοσήµατα που εκ-
δηλώνονται µετά την πρώτη δεκαετία της ζωής.
Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν έφηβοι

που αντιµετωπίζουν την νόσο τους από µικρή ηλικία
και έφηβοι στους οποίους πρωτοδιαγιγνώσκεται το
νόσηµα και έρχονται αντιµέτωποι µε µία νέα κατάστα-
ση που µπορεί να ανατρέψει σχέδια και όνειρα που
έκανε ο έφηβος και η οικογένεια του για το µέλλον.
Θα πρέπει να το λάβουµε υπόψη για την µετάβασή
τους στην φροντίδα των ενηλίκων, διότι θα πρέπει να
διαχειριστούµε διαφορετικά τον έφηβο µε ΠΑΑ που
την βιώνει από βρέφος ή νήπιο και διαφορετικά τον
έφηβο που ξαφνικά έρχεται αντιµέτωπος µε ένα τέτοιο
χρόνιο νόσηµα.
Γνωρίζουµε όµως ότι η εφηβεία αυτή καθεαυτή

έχει τα δικά της προβλήµατα ακόµη και στους υγιείς
εφήβους. Η εφηβεία είναι ένα κοµβικό σηµείο στη δια-
δικασία ανάπτυξης της ταυτότητας του εφήβου. Είναι
περίοδος αλλαγών, ρήξης, αντίδρασης, επανάστασης.
Το χρόνιο νόσηµα όµως παρεµβαίνει καταλυτικά στη
διαδικασία αυτή.
Διάφορες µελέτες υποδεικνύουν ότι τα παιδιά µε

ΠΑΑ δέχονται υπερπροστασία από τους γονείς, οι
οποίοι όµως επηρεάζουν αρνητικά την συναισθηµατική
ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη του εφήβου. 
Ο έφηβος πιστεύει ότι είναι µεγάλος και αποφα-

σίζει για τη ζωή του. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει ο
έφηβος να αρχίσει να βλέπει µόνος του τον παιδίατρο
χωρίς τους γονείς για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση
και αίσθηµα προσωπικής ευθύνης για τον εαυτό του.
Με τον τρόπο αυτό δεν ωφελείται µόνο ο έφηβος ο
οποίος νοιώθει ότι είναι ελεγκτής της κατάστασης
αλλά και ο παιδίατρος ο οποίος αποκτά την εµπιστο-
σύνη του εφήβου.

Ο έφηβος µε ΠΑΑ έχει εκτός των προβληµάτων
της εφηβείας και επί πλέον προβλήµατα όπως υπερ-
βολική συναισθηµατική εξάρτηση από τους γονείς, χα-
µηλή αυτοεκτίµηση, ασταθή συναισθηµατική ισορρο-
πία, κοινωνικό αποκλεισµό, κατάθλιψη, άρνηση του
προβλήµατος, σκέψεις προώρου θανάτου, παραµέληση
υποχρεώσεων, κακή εικόνα για το σώµα του. Ο έφηβος
έχει κουραστεί από τις θεραπευτικές αγωγές που ακο-
λουθεί, τις συχνές εισαγωγές στην Κλινική, τη συνεχή
επαφή µε τον θεράποντα ιατρό του, τις συνεχείς εξε-
τάσεις στις οποίες υποβάλεται. Επίσης µισεί και αντι-
δρά στους αναγκαίους περιορισµούς που του επιβάλ-
λουν οι ιατροί αλλά και οι γονείς του µε αποτέλεσµα
να µην µπορεί να ακολουθεί τους συνοµηλίκους του
στα διάφορα προγράµµατα, εξόδους, εκδροµές, συ-
γκεντρώσεις κ.α. 
Το χρόνιο νόσηµα απαιτεί συµµόρφωση σε κα-

νόνες, αυτοπειθαρχία, γνώση, προσπάθεια και αποδο-
χή. Οι ιατροί πρέπει να ενθαρρύνουν τους εφήβους
να αναπτύξουν το υψηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας
το οποίο βασίζεται σε µια ρεαλιστική και αντικειµενική
αξιολόγηση των ικανοτήτων και των περιορισµών τους.
Ο έφηβος µε το χρόνιο νόσηµα, την πρωτοπαθή

ανοσοανεπάρκεια, πρέπει λοιπόν να ισορροπήσει µε-
ταξύ ρήξης και αποδοχής και επί πλέον να γίνει η µε-
τάβασή του από την Παιδιατρική Κλινική στην Παθο-
λογική Κλινική.
Οι γιατροί πρέπει να προβλέψουν θέµατα καθυ-

στερηµένης εφηβείας και τη φυσική εµφάνιση και την
αντιµετώπισή τους από νωρίς, µε τρόπο κατάλληλο
για την αναπτυξιακή ηλικία του εφήβου.
Θα πρέπει να κάνουν ερωτήσεις σχετικά µε τη

σεξουαλικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισµό, τη
σεξουαλική δραστηριότητα, καθώς και τη σωµατική
και σεξουαλική κακοποίηση. Οι πληροφορίες πρέπει
να παρέχονται στον έφηβο για τα παρακάτω θέµατα:
εγκυµοσύνη, σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, το
είδος της αντισύλληψης που επιτρέπεται από την κα-
τάσταση του εφήβου και τη γονιµότητα.
Θα πρέπει να υπάρχει πρόγραµµα µετάβασης

όσον αφορά αρχικά την ηλικία, διότι όπως γνωρίζουµε
η ηλικία µετάβασης δεν διαφέρει µόνο από χώρα σε
χώρα αλλά και από νόσηµα σε νόσηµα.
Στο πρόγραµµα µετάβασης θα πρέπει να αναφέ-

ρεται και ο χρόνος προετοιµασίας του εφήβου και
της οικογένειάς του για τη µετάβασή του. Ο παιδία-
τρος θα πρέπει να απαντά στις απορίες και στις ερω-
τήσεις του εφήβου. Οι απαντήσεις όµως θα πρέπει να
έχουν ένα εύρος στην πληροφόρηση η οποία θα
εξαρτάται από την ωριµότητα και τη δυνατότητα κα-
τανόησης του εφήβου. Σ’ αυτό ο θεράπων ιατρός µπο-
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ρεί να βοηθηθεί µε έντυπο υλικό, µε τη χρήση νέας
τεχνολογίας και µε την επαφή του ασθενούς µε άλ-
λους ασθενείς της ίδιας ηλικίας.
Ο θεράπων ιατρός και τα άλλα µέλη της οµάδας

πρέπει να διαθέσουν χρόνο, να έχουν υποµονή, ευαι-
σθησία και γνώση της ψυχολογίας του εφήβου, να δεί-
ξουν κατανόηση στις αντιδράσεις του και ταυτόχρονα
να αποκτήσουν την εµπιστοσύνη του εφήβου, να τον
κάνουν να νοιώθει οικειότητα, ενώ θα διατηρούν πα-
ράλληλα το κύρος του ελεγκτή.
Η µετάβαση πρέπει να γίνει µε τρόπο οµαλό και

αποδεκτό από τον έφηβο. Απουσία της καθιερωµένης
οδού µπορεί να οδηγήσει σε µειωµένη συµµόρφωση
και να έχει αρνητική επίπτωση στην υγεία των ασθενών.
Ο έφηβος θα πρέπει να συµµετέχει στη διαδικα-

σία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη µετάβασή του.
Για να γίνει αυτό, ο ιατρός πρέπει να εκπαιδεύσει τον
έφηβο για την κατάστασή του.
Σε αρκετές χώρες η µετάβαση γίνεται µε ένα εν-

διάµεσο στάδιο που συνεργάτες του παιδιάτρου είναι
οι ιατροί µε εξειδίκευση στην εφηβική ιατρική για να
προσπαθήσουν όλοι µαζί να λύσουν τα προβλήµατα
που προκύπτουν και να βοηθήσουν τον έφηβο.
Ο χρόνος µετάβασης ποικίλλει από χώρα σε χώρα

και από χρόνιο νόσηµα σε χρόνιο νόσηµα. Πριν όµως
από αυτό θα πρέπει να υπάρχει χρόνος προετοιµασίας
του εφήβου και της οικογένειάς του για τη µετάβαση.
Στον χρόνο προετοιµασίας θα πρέπει ο ιατρός ανάλογα
µε την προσωπικότητα και την ωριµότητα του εφήβου
να τον ενηµερώνει για το νόσηµα, για την περαιτέρω
εξέλιξη του νοσήµατος αλλά και το µέγεθος του κινδύ-
νου που συνεπάγεται η µη συµµόρφωση. Θα πρέπει να
ενθαρρύνει και να επιβραβεύει την προσπάθεια του εφή-
βου. Ο ιατρός θα πρέπει να του καλλιεργήσει αίσθηµα
ευθύνης για τις πράξεις του, να έχει υποµονή, ευαισθησία,
να δείξει κατανόηση για τις αντιδράσεις και ταυτόχρονα
να αποκτήσει την εµπιστοσύνη του εφήβου.
Οι Παιδιατρικές κλινικές είναι έτσι δοµηµένες που

βοηθάνε το παιδί ψυχολογικά και αµβλύνουν το άγχος
του. Τόσο το παιδί όσο και οι γονείς του θεωρούν την
παιδιατρική κλινική προέκταση του οικογενειακού τους
περιβάλλοντος, υπάρχουν στο θάλαµο παιδιά της ίδιας
περίπου ηλικίας, µε τα ίδια σχεδόν προβλήµατα υγείας
και τα οποία γίνονται φίλοι του παιδιού και συµπά-
σχουν. Οι γονείς επίσης γνωρίζονται µε άλλους γονείς
και µοιράζονται το πρόβληµα και τις ανησυχίες τους. 
Ο συνήθης χρόνος µετάβασης είναι τα 18 χρόνια

όταν ο έφηβος έχει περατώσει το σχολείο και, ανάλο-
γα µε την µετέπειτα ζωή του, θα γίνει και η µετάβασή
του στην καταλληλότερη παθολογική κλινική της πό-
λης προκειµένου να συνεχίσει την ζωή του.

Ο παιδίατρος θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προ-
τέρων το κέντρο που θα µεταφερθεί ο έφηβος και τα
µέλη της κλινικής καθώς και την εξειδίκευση του κέ-
ντρου.
Εάν δεν γίνει σωστά, µελετηµένα και µε πρόγραµ-

µα η µετάβαση τότε µπορεί να ανακύψουν κίνδυνοι οι
οποίοι µπορεί να είναι καθοριστικοί ακόµη και για την
ζωή του εφήβου.
Εάν στο κέντρο φροντίδας ενηλίκων ο υπεύθυνος

ιατρός µπει στον πειρασµό να ξεκινήσει εκτεταµένες
έρευνες και επανεκτίµηση της διαχείρισης αµέσως µετά
την πρώτη συνάντηση µε τον έφηβο, διατρέχει τον κίν-
δυνο να µην εµπιστευτούν τον γιατρό των ενηλίκων
τόσο ο έφηβος όσο και οι γονείς. Ο κίνδυνος είναι µε-
γαλύτερος ιδιαίτερα στις περιπτώσεις στις οποίες ο
προηγούµενος φροντιστής, ο παιδίατρος, καθώς και η
θεραπεία που του χορηγούσε, εθεωρείτο από τον έφη-
βο ως η καταλληλότερη για την επιβίωσή του.
Θα πρέπει να υπάρχει συντονισµός µεταξύ των

δύο κέντρων στην υποδοχή του εφήβου και οι δύο ια-
τρικές οµάδες, αποχαιρετισµού και υποδοχής να έχουν
χρόνο για να ασχοληθούν µε τον έφηβο και την οικο-
γένεια του, να ακούσουν τους προβληµατισµούς τους,
τις απορίες τους, τις ανησυχίες τους για το µέλλον. Ο
αποχαιρετισµός είναι πάντοτε δύσκολος.
Ένας µεγαλύτερος κίνδυνος είναι όταν ο έφηβος

αρνηθεί τη µετάβασή του και ο παιδίατρος να εξακο-
λουθεί να τον παρακολουθεί για πάρα πολλά χρόνια.
Αυτό µπορεί επίσης να συµβεί και όταν ο παιδίατρος
δεν εµπιστεύεται τους παθολόγους και γιαυτό τον
λόγο δεν µπορεί να πείσει τον έφηβο να δεχτεί την
µετάβαση.
Η διαδικασία µετάβασης δεν έχει τυποποιηθεί. Ενα

πρόγραµµα µετάβασης θα µπορούσε να είναι το εξής:
Προετοιασία για την µετάβαση: τουλάχιστον 6

µήνες µε ένα χρόνο πριν την µετάβαση ενηµέρωση
του εφήβου και της οικογένειας του για την µετάβαση.
Θα συµµετέχει και ο έφηβος στην επιλογή της χρο-
νικής περιόδου που θα γίνει η µετάβαση.
Η µετάβαση όλων των παιδιατρικών ασθενών µε

ΠΑΑ θα γίνεται κατά κανόνα στο ίδιο ανοσολογικό
τµήµα ενηλίκων.
Θα υπάρχει συνεργασία των Παιδιάτρων Ανοσο-

λόγων µε τους Παθολόγους Ανοσολόγους που θα
υποδεχθούν τον έφηβο.
Θα υπάρχει πλήρες ιστορικό το οποίο θα παρα-

δίδει ο Παιδίατρος Ανοσολόγος στον Παθολόγο
Ανοσολόγο.
Στις πρώτες επισκέψεις του εφήβου µετά την µε-

τάβαση στο ανοσολογικό τµήµα ενηλίκων θα παρευρί-
σκεται και ο πρώην θεράπων Παιδίατρος Ανοσολόγος.
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Συνοψίζοντας θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η
µετάβαση στη φροντίδα των ενηλίκων είναι πολύ ση-
µαντική για τους εφήβους µε ΠΑΑ. Ο χρόνος µετάβα-
σης εξαρτάται από την αναπτυξιακή ικανότητα του εφή-
βου. Η µετάβαση θα πρέπει να είναι µια συντονισµένη
διαδικασία, σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα ή πρωτόκολλο
όπως το προτεινόµενο. Μία επιτυχηµένη µετάβαση συµ-
βάλλει σηµαντικά στην συµµόρφωση του εφήβου και
στην µελλοντική εξέλιξη του νοσήµατος του εφήβου.
Με τη µετάβαση λοιπόν από την παιδιατρική στην

ενήλικη φροντίδα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι γεφυρώ-
νουµε το κενό και όχι ότι «πετάµε το µπαλάκι».
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O µεγαλύτερος αριθµός των συνδρόµων των πρω-
τοπαθών ανοσοανεπαρκειών (primary immuno deficien -
cies, ΠΑΑ) διαγιγνώσκονται πριν την ενηλικίωση. Ένα
διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό όµως (>25%) λιγότε-
ρο σοβαρών ανοσοανεπαρκειών, κυρίως της χυµικής
ανοσίας, πρωτοεµφανίζονται στην ενήλικο ζωή και αφο-
ρούν κυρίως τη κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (com-
mon variable immunodeficiency, CVID) και την εκλεκτι-
κή IgA ανεπάρκεια (selective IgA deficiency, sIgAD)1,2. 
Η συνακόλουθη ευπάθεια σε λοιµώξεις,αυτοάνο-

σες εκδηλώδεις αλλά και κακοήθη νοσήµατα επηρεά-
ζει σηµαντικά την ποιότητα ζωής και µειώνει το προσ-
δόκιµο επιβίωσης των ασθενών3. 
Η εισαγωγή, από 30ετίας, της ενδοφλέβιας υπο-

κατάστασης ανοσοσφαιρινών και πιο πρόσφατα της
εβδοµαδιαίας ή και µηνιαίας υποδόριας έγχυσης γ-
σφαιρίνης στη θεραπευτική των ΠΑΑ έχει περιορίσει
σηµαντικά τις εν γένει επιπτώσεις και έχει επιφέρει ση-
µαντική πρόοδο στη κλινική πορεία της νόσου. Το ση-
µαντικότερο σηµείο πλέον στην αντιµετώπιση των όψι-
µης έναρξης πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών είναι η
έγκαιρη διάγνωση και η αντιµετώπιση πριν την εµφά-
νιση µη αναστρέψιµων βλαβών σε ευπαθή όργανα, κυ-
ρίως στον πνεύµονα. Μελέτες αναφέρουν ότι ο χρόνος
από την εκδήλωση των επιπτώσεων των διαταραχών
της ανοσιακής απόκρισης µέχρι τη διάγνωση σε ανο-
σοανεπαρκείς ενήλικες µπορεί να φτάσει και τα 7 έτη4,5.
Η εκλεκτική ανεπάρκεια της IgA είναι η πιο συχνή

ανοσοανεπάρκεια στους ενήλικες (sIgAD). Η συγκέ-
ντρωση της IgA στον ορό είναι µικρότερη από 0,07
g/L (κατώτερο φυσιολογικό όριο) µε συνοδά φυσιο-
λογικά επίπεδα IgG και IgM. Ο επιπολασµός ποικίλλει
ανάλογα µε τη φυλή, από 1:142 έως 1:23.255 (µέση συ-
χνότητα στο Δυτικό Κόσµο 1:600) και έχει την ίδια συ-
χνότητα εµφάνισης στα δύο φύλα 6. Τα περισσότερα

από τα προσβεβληµένα άτοµα είναι ασυµπτωµατικά,
ενώ το 1/3 περίπου από αυτά εµφανίζουν υποτροπιά-
ζουσες λοιµώξεις των βλεννογόνων, αλλεργίες ή αυ-
τοάνοσα νοσήµατα. Δεν συνιστάται αντιµετώπιση της
εκλεκτικής έλλειψης της IgA7.
Από τις πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες που

χρειάζονται αντιµετώπιση στους ενήλικες η CVID είναι
η πιο συνήθης. Χαρακτηρίζεται από υπογαµµασφαιρι-
ναιµία, αδυναµία παραγωγής ειδικών αντισωµάτων, υπο-
τροπιάζουσες ή και χρόνιες λοιµώξεις και αυξηµένη
επίπτωση λεµφοϋπερπλαστικών και κοκκιωµατωδών
βλαβών, αυτοάνοσων φαινοµένων και κακοήθων νο-
σηµάτων8. Για τη διάγνωση απαιτείται η παρουσία όλων
των παρακάτω κριτηρίων :
- σηµαντική ελάττωση της συγκέντρωσης της IgG
στον ορό

- ελάττωση της IgA και/ή της IgM
- φτωχή ή απούσα αντισωµατική απόκριση στους εµ-
βολιασµούς 

- αποκλεισµός άλλης ανοσοανεπάρκειας ( διάγνωση
αποκλεισµού)9

Ο επιπολασµός της υπολογίζεται µεταξύ 1:50.000
και 1:200.000 και η επίπτωσή της σε 1:75.000 γεννήσεις,
µε την ίδια συχνότητα και στα δύο φύλα. Η επίπτωση
εµφανίζει δικόρυφη κατανοµή στις ηλικίες των 1−5 και
των 16−20 ετών10. 
Η έρευνα για την αιτιοπαθογένεση των διαταρα-

χών αυτών βασίζεται κυρίως σε γενετικές και ανοσο-
λογικές µελέτες. Γενετικές βλάβες που θεωρούνται
υπεύθυνες για την εκδήλωση ή και για την τροποποί-
ηση της κλινικής έκφρασης της CVID έχουν εντοπιστεί
στα γονίδια της ICOS (inducible costimulator), CD19,
του TACI (tumor necrosis factor receptor superfamily
member 13b, TNFRSF13B), του BAFFR (tumor necrosis
factor receptor superfamily member 13c, TNFRSF13C)
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και της MSH5 (MutS E.coli homolog 5)11. Στο 15% πε-
ρίπου των περιπτώσεων υπάρχει οικογενειακή επίπτω-
ση των νοσηµάτων αυτών, ενώ έχουν περιγραφεί και
µερικές περιπτώσεις εξέλιξης της sIgAD σε CVID. Η
διεισδυτικότητα όµως των παθολογικών γονιδίων ποι-
κίλλει ανάλογα µε περιβαλλοντολογικούς παράγοντες,
καθώς έχουν ανακοινωθεί πολλές περιπτώσεις µονο-
ζυγωτικών διδύµων, από τους οποίους ο ένας µόνο
παρουσιάζει αντισωµατική ανεπάρκεια 12.
Βασικό χαρακτηριστικό της κλινικής εικόνας των

ΠΑΑ είναι η επιρρέπεια στις λοιµώξεις των βλενογό-
νων (ανώτερο-κατώτερο αναπνευστικό και γαστρεντε-
ρικό) κυρίως από εξωκυττάρια µικρόβια (Strepto -
coccus pneumoniae και τον Haemophilus influenzae
και σπανιότερα τα Staphylococcus spp, τα Pseudomo -
nas spp και τη σαλµονέλα). Οι βαριές, υποτροπιάζου-
σες και εµµένουσες λοιµώξεις που προκαλούνται από
ευκαιριακά παθογόνα και απαιτούν συχνά παρατετα-
µένη χορήγηση αντιβιοτικών, καθώς και εκείνες που
προκαλούν βλάβες ή δυσλειτουργία των προσβαλλό-
µενων οργάνων πρέπει να εγείρουν την υποψία υποκεί -
µενης ΠΑΑ1,2. Στους ενήλικες, συχνά οι ΠΑΑ διαγιγνώ -
σκονται µετά την ανεύρεση ινωτικών βλαβών που κατα -
λείπουν οι πολλαπλές λοιµώξεις (π.χ. βρογχεκτασίες),
το αίτιο των οποίων δεν είχε αναγνωριστεί έγκαιρα. Ο
κλινικός γιατρός οφείλει να θέσει την υποψία και να
οδηγηθεί στη διάγνωση µετά τον αποκλεισµό των δευ-
τερογενών αιτίων της υπογαµµασφαιριναιµίας1,2.
Στη διαφοροδιάγνωση των αιτιών της υπογαµµα-

σφαιριναιµίας ο κλινικός ιατρός οφείλει να γνωρίζει ότι
η µεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων υπογαµµασφαι-
ριναιµίας που απαντώνται σε ενήλικα άτοµα αποτελούν
δευτεροπαθή εκδήλωση άλλων νοσηµάτων ή οφείλονται
στην επίδραση ανοσοκατασταλτικών παραγόντων. Πα-
ροδική υπογαµµασφαιριναιµία µπορεί να εµφανισθεί φυ-
σιολογικά σε έντονη φυσική δραστηριό τητα και µεγάλο
stress αλλά και κατά τη διάρκεια οξέων λοιµώξεων, σε
χρόνιες φλεγµονές ή σε διαταραχές της θρέψης. Συνε-
πώς απαιτείται πάντοτε η επιβεβαίωση της υπογαµµα-
σφαιριναιµίας µακριά από δευτερογενείς επιδράσεις1,2.
Πέρα από τις συχνές λοιµώξεις οι ασθενείς µε

διαταραγµένη ανοσιακή απόκριση εµφανίζουν συχνό-
τερα αυτοάνοσα νοσήµατα και κακοήθειες1,2,13.
Οι συχνότερες αυτοάνοσες εκδηλώσεις της

CVID είναι οι κυτταροπενίες και ειδικότερα η αυτοά-
νοση θροµβοπενία ( 60% των περιπτώσεων), ακολου-
θούµενη σε συχνότητα από την αυτοάνοση αιµολυτική
αναιµία. Οι αυτοάνοσες αιµατολογικές εκδηλώσεις δυ-
νατόν να προηγούνται της διάγνωσης της CVID σε
ποσοστό 14−54%, ενώ στο 2% περίπου των ασθενών
αποτελούν το µοναδικό σύµπτωµα κατά την εµφάνιση
της νόσου14. Στη κλινική πράξη είναι δύσκολο να δια-

χωρισθεί σε ποιο βαθµό οι κυτταροπενίες οφείλονται
σε αυτοάνοση καταστροφή σε υπερσπληνισµό λόγω
της σπληνοµεγαλίας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση αυ-
τοάνοσης θροµβοπενικής πορφύρας ή αυτοάνοσης
αιµολυτικής αναιµίας συστήνεται και η αναζήτηση τυ-
χόν υποκείµενης CVID. Άλλα αυτοάνοσα νοσήµατα
που µπορεί να συνοδεύουν τη CVID είναι η φλεγµονώ -
δης νόσος του εντέρου, η πρωτοπαθής χολική κίρρω-
ση, η κοιλιοκάκη, ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύ-
κος, ο ινσουλινοεξαρτώµενος σακχαρώδης διαβήτης,
η κακοήθης αναιµία, το σύνδροµο Guillain-Barre, η
µυασθένεια, η δερµατοµυοσίτιδα και η θυρεοειδίτιδα1,2.
Λόγω της διαταραγµένης ανοσοεπιτήρησης, η επί-

πτωση των νεοπλασιών είναι πενταπλάσια από εκείνη στο
γενικό πληθυσµό. Στο 1/3 περίπου των περιπτώσεων πρό-
κειται για λεµφώµατα και λευχαιµίες, ενώ αυξηµένη φαί-
νεται να είναι και η επίπτωση του καρκίνου του στοµά-
χου15. Ο σχετικός κίνδυνος για την εµφάνιση µη Hodgkin
λεµφώµατος στη CVID εκτιµάται ότι είναι 30-400 φορές
και για την εµφάνιση καρκίνου του στοµάχου 10 φορές
µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του γενικού πληθυσµού.
Οι νεοπλασίες αυτές, αν και εµφανίζονται σε νεαρότερη
ηλικία σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό, κατά κανόνα
δεν αποτελούν την πρώτη εκδήλωση των ΠΑΑ Τα κα-
κοήθη νοσήµατα, εν τούτοις, αποτελούν τη συχνότερη
αιτία θανάτου των ασθενών µε CVID όταν αυτή πρωτο-
εµφανίζεται κατά την ενήλικο ζωή16.
Η αγωγή υποκατάστασης µε ενδοφλέβια ή υπο-

δόρια χορήγηση ανοσοσφαιρινών έχει βελτιώσει θε-
αµατικά τη συχνότητα των λοιµώξεων και την ποιότητα
ζωής των ασθενών µε CVID. Η συνήθης δοσολογία
είναι 400–600 mg/ kg/µήνα χορηγούµενη σε 1–4 δό-
σεις υποδορίως ή σε µία δόση ανά 3–4 εβδοµάδες
ενδοφλεβίως (χρόνος ηµίσειας ζωής των ενδοφλεβίως
χορηγουµένων ανοσοσφαιρινών 30 ηµέρες)17. Για
απροσδιόριστους λόγους, πάντως, ο χρόνος αυτός
φαίνεται να διαφέρει σηµαντικά από ασθενή σε ασθε-
νή, ενώ λόγω υπερκαταβολικής κατάστασης φαίνεται
να είναι µικρότερος σε ασθενείς µε χρόνια πνευµονική
νόσο ή προσβολή του πεπτικού συστήµατος18.
Τα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών πρέπει να υπο-

καθίστανται µέχρι να επιτευχθεί µέση τιµή 600-900
mg/d στον ορό. Η τιµή στόχος εξαρτάται από τις κλι-
νικές εκδηλώσεις, τη φυσική πορεία της νόσου και την
ικανότητα ειδικής αντισωµατικής απάντησης. Ένεκα
αυτής της θεραπευτικής έχουν µειωθεί σηµαντικά σή-
µερα τα επεισόδια βακτηριαιµίας και βακτηριακής µη-
νιγγίτιδας και έχει περιορίσει σηµαντικά τη συχνότητα
της πνευµονίας19,20. Πρόσφατη µετα-ανάλυση έδειξε
ότι η επίπτωση της πνευµονίας στους ασθενείς στους
οποίους η συγκέντρωση της IgG είναι 1g/dL είναι 10
φορές µικρότερη απ’ ό,τι σε εκείνους µε µέση συγκέν -
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τρωση IgG 0.5g/dL21. 
Γενικά, όσο περισσότερες και βαρύτερες είναι οι

επιπλοκές των λοιµώξεων (π.χ. βρογχεκτασίες) που
έχουν ήδη αναπτυχθεί πριν τη διάγνωση της νόσου,
τόσο µικρότερη φαίνεται ότι είναι και η ανταπόκριση
στη θεραπεία υποκατάστασης. Στις περιπτώσεις, επίσης,
όπως η επίµονη διάρροια, όπου συνυπάρχει απώλεια
ανοσοσφαιρινών, η ανταπόκριση αναφορικά µε τις λοι-
µώξεις των παραρρίνιων κόλπων και του ρινοφάρυγγα,
ακόµη και στην αυξηµένη δοσολογία της θεραπείας
υποκατάστασης, είναι περιορισµένη. Είναι πολύ πιθανό
ότι η συνοδός απώλεια IgA µειώνει, σε αυτές τις περι-
πτώσεις, την προστασία των βλεννογόνων έναντι των µι-
κροοργανισµών. Για τον ίδιο ενδεχοµένως λόγο, η διάρ-
ροια και η φλεγµονώδης νόσος του εντέρου είναι από
τις λιγότερο ανταποκρινόµενες στη θεραπεία20,21,22,23.
Πέρα από την αγωγή υποκατάστασης σηµαντικό

στοιχείο της πρόληψης των λοιµώξεων είναι οι εµβολια-
σµοί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα εµβόλια
µε ζώντες εξασθενηµένους µικροοργανισµούς, τα οποία
αντενδείκνυνται. Το πρόγραµµα των εµβολιασµών σε
ασθενείς µε ανοσοανεπάρκεια καθορίζεται λεπτοµερώς
από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανοσοανεπαρκειών22,23.
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Ο Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος (ΣΕΛ) εί-
ναι µια χρόνια αυτοάνοση φλεγµονώδης νόσος η
οποία εκδηλώνεται κυρίως στις γυναίκες (σχεδόν δε-
καπλάσια συχνότητα σε σχέση µε άνδρες) και συνή-
θως στην αναπαραγωγική ηλικία (µεταξύ 20 και 39
ετών). Η προδιάθεση αυτή των νεαρών γυναικών κάνει
απαραίτητη την εκτίµηση των δεδοµένων για το κατά
πόσο ο ΣΕΛ επηρεάζει ή όχι τη γονιµότητα και την
εξέλιξη µιας κύησης, αλλά και κατά πόσο η κύηση επη-
ρεάζει τα συµπτώµατα της νόσου, προκειµένου να πα-
ρέχεται στις πάσχουσες γυναίκες η σωστή υποστήριξη
τόσο κατά τον προγραµµατισµό τεκνοποίησης όσο
και κατά και µετά µια κύηση.1

ΣΕΛ και ανοσιακή απάντηση στην κύηση

Η κύηση χαρακτηρίζεται από µια ιδιαίτερη ανο-
σιακή απάντηση που εξασφαλίζει την ανοχή της µη-
τέρας για το «ηµιαλλογενές» έµβρυο, ενώ παράλληλα
διατηρεί την ικανότητά της για αντι-λοιµώδη άµυνα. Η
απάντηση αυτή αναπτύσσεται µέσα από µια σειρά αλ-
λαγών (κυρίως ορµονοεξαρτώµενων) στους µηχανι-
σµούς της φυσικής και επίκτητης ανοσίας. Σηµαντικό
ρόλο για τις αλλαγές αυτές παίζουν τα Τ ρυθµιστικά
λεµφοκύτταρα (Treg), τα οποία θα πρέπει να ρυθµί-
σουν και να προσαρµόσουν το ανοσιακό σύστηµα της
µητέρας στις νέες συνθήκες της κύησης. Ο συνδυα-
σµός της κύησης µε ΣΕΛ δηµιουργεί ένα ιδιαίτερο
ανοσιακό περιβάλλον, στο οποίο η ανοσιακή µητρική
ανοχή χρειάζεται να συνυπάρξει µε διαταραχές του
ανοσιακού συστήµατος που προκαλούνται από ένα
νόσηµα στο οποίο υπάρχει διαταραχή τις ανοχής
προς τα «ίδια» αντιγόνα, περιορισµός στον αριθµό
και τη λειτουργία των Treg και ποικίλα κυτταροτοξικά
αυτοαντισώµατα [αντι-dsDNA, αντιπυρηνικά (ΑΝΑ),

αντι-RNP, αντι-Sm,  anti-SS-A(Ro), αντι-SS-B (La) κ.α.].
Εάν το ανοσιακό σύστηµα της εγκύου δεν µπορέσει
να διατηρήσει την ανοχή για το έµβρυο και να ανταγω -
νισθεί µε επιτυχία τις κυτταροτοξικές αντιδράσεις του
ΣΕΛ, θα προκύψουν επιπλοκές για το έµβρυο ή και το
νεογνό (αποβολή, καθυστέρηση ενδοµήτριας ανάπτυ-
ξης του εµβρύου, πρόωρος τοκετός, νεογνικός λύκος)
και τη µητέρα (έξαρση της νόσου, προεκλαµψία).2

Επίδραση του ΣΕΛ στη γονιµότητα

Παρόλο που µπορεί να υπάρξει επίδραση του
ΣΕΛ άµεσα στο ωοθηκικό απόθεµα και την ωοθηκική
λειτουργία (αυτοάνοση ωοθηκίτιδα;) καθώς και διατα-
ραχή του άξονα υποθάλαµος-υπόφυση-ωοθήκες λόγω
της φλεγµονής, η γονιµότητα των γυναικών δεν φαίνε-
ται να επηρεάζεται. Εν τούτοις,  η ενεργότητα της νό-
σου και ιδιαίτερα η νεφρίτιδα του λύκου και η χρησι-
µοποίηση ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων µπορεί να
έχουν αρνητική επίδραση στις προσπάθειες των γυ-
ναικών για σύλληψη. Οι αλκυλιούντες παράγοντες (π.χ.
κυκλοφωσφαµίδη), είναι γοναδοτοξικοί και µπορεί να
προκαλέσουν διαταραχές της εµµήνου ρύσεως ή και
πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, επιδράσεις που εξαρ-
τώνται από τη δόση των φαρµάκων και την ηλικία της
γυναίκας (>35 ετών).3 Στον αντίποδα της επίδρασης
του ΣΕΛ στην γονιµότητα, ειδικοί θεραπευτικοί χειρι-
σµοί πρέπει να εφαρµόζονται σε γυναίκες που λαµβά-
νουν φάρµακα παρέµβασης στην  αναπαραγωγική λει-
τουργία (αντισύλληψη ή διέγερση των ωοθηκών - πρό-
κληση ωορρηξίας στα πλαίσια τεχνικών υποβοηθού-
µενης αναπαραγωγής), προκειµένου να αποφεύγεται
ο κίνδυνος εξάρσεων της νόσου ή θροµβώσεων επί
αντιφωσφολιπιδικού συνδρόµου (ΑΦΣ).1
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Επίδραση της κύησης στην κλινική εικόνα
του ΣΕΛ 

Οι ορµονικές αλλαγές που παρατηρούνται κατά
τη διάρκεια µιας κύησης, επιφέρουν  µεταβολές στο
προφίλ των κυτταροκινών της εγκύου και επικράτηση
των Th2 απαντήσεων έναντι των Th1. Η στροφή αυτή
εξηγεί γιατί Th1-µεσολαβούµενα νοσήµατα (π.χ, Ρευ-
µατοειδής  Αρθρίτις), παρουσιάζουν κλινική βελτίωση
κατά τη διάρκεια της κύησης. Αντίθετα, στον ΣΕΛ, οι
συνεργικές αλλαγές Th1 Th2 και άλλων κυτταροκινών
και χηµειοκινών που αλληλεπιδρούν µε ορµόνες όπως
τα οιστρογόνα και η προλακτίνη, σε συνδυασµό µε
συνήθως υπάρχοντα αντιφωσφολιπιδικά αντισώµατα
(ΑΦΑ) αυξάνουν τη φλεγµονώδη αντίδραση, µε απο-
τέλεσµα επιδείνωση των συµπτωµάτων της νόσου.4

Παράγοντες κινδύνου για έξαρση της νόσου είναι η
ενεργότητα του ΣΕΛ κατά τους 6 µήνες που έχουν
προηγηθεί της σύλ ληψης, οι επανειληµµένες εξάρσεις
κατά το διάστηµα έτους πριν από αυτήν και η διακοπή
της υδρο χλω ροκίνης κατά την κύηση.5

Σύµφωνα µε παλαιότερες µελέτες, το ποσοστό
των γυναικών µε ΣΕΛ που εµφανίζουν έξαρση της νό-
σου κατά την κύηση, ανέρχεται σε 60%.6 Σε πιο
πρόσφατες αναλύσεις, το ποσοστό αυτό φαίνεται να
κυµαίνεται µεταξύ 7-33%.7 Οι πιο συχνές εκδηλώσεις
έξαρσης είναι οι δερµατικές, η αρθρίτιδα, η θροµβο-
πενία, η αιµολυτική αναιµία και η λευκοπενία.5

Οι εξάρσεις µπορεί να εµφανισθούν οποτε -
δήποτε κατά τη διάρκεια της κύησης αλλά και αρκε -
τούς µήνες µετά τον τοκετό, είναι συχνότερες και
πτωχής πρόγνωσης στις περιπτώσεις που υπάρχει
νεφρίτιδα και όταν η νόσος ήταν σε ενεργότητα κατά
το χρόνο της σύλληψης.8 Αυξάνουν τον κίνδυνο για
επόµενες εξάρσεις κατά τη διάρκεια της κύησης και
την µετά τον τοκετό περίοδο, για υπερτασικές
επιπλοκές και για εµβρυϊκή θνησιµότητα/θνητότητα.1

Επίδραση του ΣΕΛ στην κύηση 

Επίδραση στη µητέρα: 

Ο ΣΕΛ δεν αποτελεί αντένδειξη για κύηση εκτός
αν υπάρχει σοβαρή πνευµονική υπέρταση ή µέτριου
ή σοβαρού βαθµού νεφρική ανεπάρκεια. Αν και οι
εξάρσεις της νόσου αποτελούν τη σοβαρότερη επι-
πλοκή που µπορεί να αντιµετωπίσει µια πάσχουσα γυ-
ναίκα κατά την κύηση, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται
ότι ο ΣΕΛ ή και τα χορηγούµενα φάρµακα µπορεί να
πυροδοτήσουν και άλλες επιπλοκές, όπως λοιµώξεις
(αγωγή µε κορτικοστεροειδή, άλλα ανοσοκατασταλτι-
κά), σακχαρώδη διαβήτης, υπέρταση, προεκλαµψία,
θρόµβωση (επί παρουσίας ΑΦΑ).9

Επίδραση στo κύηµα: 

Αυτόµατες αποβολές, καθυστέρηση ενδοµή-
τριας ανάπτυξης του εµβρύου, πρόωρος τοκετός, προ-
εκλαµψία και εµβρυϊκός θάνατος είναι συχνότερες επι-
πλοκές κύησης σε γυναίκες µε ΣΕΛ σε σχέση µε το
γενικό πληθυσµό.  Στις επιπλοκές αυτές θα πρέπει να
προστεθούν και τα καρδιολογικά προβλήµατα στο έµ-
βρυο που θα παρουσιάσει λύκο µετά τη γέννηση (νε-
ογνικός λύκος).10

Οι αποβολές εµφανίζονται κυρίως µετά την
20η εβδοµάδα της κύησης, αλλά και ενωρίς κατά
την κύηση επί παρουσίας ΑΦΑ. Η επίπτωσή τους
αναφέρεται να κυµαίνεται µεταξύ 3% και 36% (5%
στις περιπτώσεις που η νόσος βρίσκεται σε ύφε -
ση ή ήπια ενεργότητα και 17% όταν η νόσος βρί -
σκεται σε µέτρια ή υψηλή ενεργότητα). Η πιθα νό -
τητα αποβολής φθάνει το 30-40% αν υπήρχαν από
την αρχή της κύησης συµπτώµατα ενεργό τητας
της νόσου (πρωτεϊνουρία, υπέρταση, θροµ βο -
πενία).11,12

Καθυστέρηση ενδοµήτριας ανάπτυξης του εµβρύου
ή γέννηση λιποβαρών νεογνών παρατηρούνται σε πο-
σοστό 9-35% των κυήσεων γυναικών µε ΣΕΛ. Είναι
αποτέλεσµα ανεπάρκειας ή θροµβώσεων του πλακού-
ντα και παράγοντες κινδύνου για την επιπλοκή αποτε-
λούν η ενεργότητα της νόσου, η παρουσία ΑΦΑ, η
υπέρταση και η ηλικία των γυναικών (>35 έτη). 12,13

Πρόωροι  τοκετοί (<37η εβδοµάδα κύησης) λόγω
αυτόµατης ή προκλητής (επί σοβαρών καταστάσεων)
ρήξης µεµβρανών και προεκλαµψίας, συµβαίνουν σε
ένα ποσοστό 33% (20-54%). Παράγοντες κινδύνου
αποτελούν η ενεργότητα της νόσου µε τη συνεπακό-
λουθη υψηλή δόση κορτικοστεροειδών πριν και κατά
τη διάρκεια της  κύησης, η υπέρταση και η παρουσία
ΑΦΑ.14

Η προεκλαµψία αναφέρεται µε συχνότητα 13-35%
στον ΣΕΛ (5-8% στο γενικό πληθυσµό). Αποτελεί κίν-
δυνο για σοβαρές επιπλοκές στην έγκυο που µπορεί
να οδηγήσουν σε θάνατο, και επιβάλλει άµεση πρό-
κληση τοκετού για τη σωτηρία του εµβρύου. Παράγο-
ντες κινδύνου για την εµφάνισή της είναι προηγούµενο
ιστορικό προεκλαµψίας ή νεφρικής νόσου, ενεργότητα
του ΣΕΛ κατά τη σύλληψη,  θετικά αντι-DNA αντισώ-
µατα, ελάττωση του συµπληρώµατος, παχυσαρκία και
υπέρταση. Σε γυναίκες µε συµπτώµατα προεκλαµψίας
(υπέρταση, πρωτεϊνουρία,  οίδηµα κάτω άκρων) πρέπει
να γίνεται διαφορική διάγνωση από νεφρίτιδα του λύ-
κου.15

Ο νεογνικός λύκος είναι σύνδροµο που παρου-
σιάζεται σε 1-2% των εµβρύων µε µητέρες (συµπτω-
µατικές ή όχι) µε θετικά anti-Ro/SSA αντισώµατα, τα
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οποία µεταφέρονται παθητικά στο παιδί και συνδέο-
νται σε εµβρυϊκά µόρια που έχουν κοινούς επιτόπους
µε το αυτοαντίσωµα, συµπεριλαµβανοµένων και µο-
ρίων κριτικών για την εµβρυϊκή καρδιακή λειτουργία.16,17

Για την εκδήλωση του συνδρόµου προτείνονται διά-
φοροι µηχανισµοί και προδιαθεσικοί  παράγοντες,
όπως ο HLA τύπος του εµβρύου (HLA-DRB1*04 και
HLA-C*05).18 Εκδηλώνεται στο νεογνό µε αυξηµένα
ηπατικά ένζυµα (10%), θροµβοπενία, ουδετεροπενία,
αναιµία (27%) εξάνθηµα και συγγενή κολποκοιλιακό
αποκλεισµό (2%). Κατά τη διάρκεια της κύησης, µπορεί
να εκδηλωθεί µε εµβρυϊκή βραδυκαρδία ή αρρυθµία
και να διαγνωσθεί µε εµβρυϊκό υπερηχογράφηµα την
18η-30η εβδοµάδα (αιµοδυναµικές και  ανατοµικές
ανωµαλίες). Η χρησιµοποίηση υδροχλωροκίνης κατά
την κύηση µπορεί να προστατεύσει από την εµφάνιση
κολποκοιλιακού αποκλεισµού.19

Επιπτώσεις των αντιφωσφολιπιδικών αντι-
σωµάτων στην κύηση: 

Μέρος (τουλάχιστον) των επιπλοκών στη µητέρα
και το έµβρυο που παρατηρούνται σε κυήσεις γυναικών
µε ΣΕΛ σχετίζονται µε ΑΦΑ. Αν και παλαιότερα εθεω-
ρείτο ότι τα ΑΦΑ επηρέαζαν την κύηση καθιστώντας
τον πλακούντα µια «υπερπηκτική» επιφάνεια που προ-
άγει θροµβώσεις, σήµερα είναι σαφές ότι επιπλέον µη-
χανισµοί όπως φλεγµονή, αναστολή τροφοβλαστικών
λειτουργιών και Th1 στροφή συµµετέχουν στην αρνητική
τους επίδραση στην ανάπτυξη του εµβρύου. 20,21,22

Θροµβώσεις: Η κύρια αιτία της εµβρυϊκής απώλειας
επί παρουσίας ΑΦΑ είναι ανεπαρκής παροχή αίµατος
και υποξία του πλακούντα λόγω πολλαλπλών ενδολα-
χνικών θροµβώσεων.21 Η θροµβογενετική δράση των
ΑΦΑ ασκείται µέσω επίδρασής τους σε φωσφολιπίδια
της µεµβράνης των αιµοπεταλίων, των ενδοθηλιακών
κυττάρων και των µονοκυττάρων, η ενεργοποίηση των
οποίων επάγει προ-πηκτικές διαδικασίες µεσολαβού-
µενες από την αυξηµένη σύνθεση ιστικού παράγοντα
(TF) και θροµβοξάνης A2. Επιπλέον, η αντίδραση των
ΑΦΑ µε πρωτεϊνες της πήξης (π.χ. προθροµβίνη, πρω-
τεΐνη C) µπορεί να απενεργοποιήσει προ-πηκτικούς
παράγοντες και να παρεµποδίσει την ινωδόλυση και
να ευνοήσει θροµβώσεις του πλακούντα. Επιπλέον, τα
ΑΦΑ έχουν τοπική επίδραση στα τροφοβλαστικά κύτ-
ταρα και τις λάχνες. Οι πλέον συχνά προτεινόµενοι
µηχανισµοί για την πρόκληση θροµβώσεων είναι η
ελάττωση της παραγωγής προστακυκλίνης από τα εν-
δοθηλιακά κύτταρα, η αύξηση παραγωγής θροµβοξά-
νης από τα αιµοπετάλια, η ελάττωση ενεργοποίησης
της πρωτεϊνης C και η αναστολή της αντιπηκτικής

δράσης της αννεξίνης v λόγω αποµάκρυνσής της από
την συγκυτιοτροφοβλαστική επιφάνεια.20,23

Φλεγµονή: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατανοη-
τό ότι τα AΦA επάγουν µια φλεγµονώδη αντίδραση
που είναι καθοριστικός παράγων για πρόκληση µαιευ-
τικών επιπλοκών.24 Στη δράση τους, δηλαδή, συµµετέ-
χουν µηχανισµοί φυσικής ανοσίας, όπου εµπλέκονται
παράγοντες του συµπληρώµατος, ουδετερόφιλα και
κυτταροκίνες. Κυτταροκίνες, όπως ο παράγων νέκρω-
σης των όγκων α (TNFα) και η ιντερλευκίνη 6 (IL-6)
µπορεί να ευθύνονται για τις θροµβώσεις του πλακού-
ντα.21 Η ενεργοποίηση του συµπληρώµατος µέσω της
κλασσικής οδού, οδηγεί σε γενίκευση της αφυλατοξί-
νης C5α, η οποία επάγει θροµβώσεις και βλάβες στον
πλακούντα. Αλληλεπιδρώντας µε τον υποδοχέα της
(C5aR) πάνω σε διάφορα κύτταρα, η C5α επάγει έκ-
φραση του ιστικού παράγοντα (TF) στα ενδοθηλιακά
κύτταρα, τα ουδετερόφιλα και τα µονοκύτταρα, και
προθροµβωτικό φαινότυπο στα σιτευτικά κύτταρα.25

Παράλληλα, τα κύτταρα που ενεργοποιούνται από την
C5α εκκρίνουν φλεγµονώδεις µεσολαβητές που οδη-
γούν σε οξειδωτική προσβολή και βλάβη της τροφο-
βλάστης. Κυτταροκίνες όπως ο TNFα και η IL-6 µπορεί
να ευθύνονται για θροµβώσεις, ενώ το σύµπλεγµα
προσβολής της µεµβράνης του συµπληρώµατος
(MAC) πυροδοτεί ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών
κυττάρων και των αιµοπεταλίων και προκαλεί λύσει των
πλακουντακών κυττάρων.26,27 Ανάλογα µε το µέγεθος
της βλάβης που προκαλείται, επακολουθεί βιοχηµική
κύηση, ενδοµήτριος θάνατος του εµβρύου ή καθυστέ-
ρηση της ανάπτυξής του. 
Αναστολή τροφοβλαστικών λειτουργιών: Μερικά ΑΦΑ

µπορεί να στοχεύουν άµεσα τα τροφοβλαστικά κύτ-
ταρα και να επηρεάζουν την κύηση αναστέλλοντας
την φυσιολογική λειτουργία φωσφολιπιδίων που σχε-
τίζεται µε τη διαίρεση των τροφοβλαστικών κυττάρων,
την ενδοτροφοβλαστική σύντηξη, την έκκριση ορµο-
νών και την διείσδυση της τροφοβλάστης. Αντισώµατα
έναντι της φωσφατιδυλαιθανολαµίνης (aPE) µπορεί να
επηρεάσουν την εµφύτευση και την κυτταρική διαίρεση
κατά την εµβρυογένεση γιατί η σύνδεσή τους στην PE
δεσµεύει την φυσιολογική εµπλοκή του φωσφολιπιδίου
αυτού στην επιτυχή κυτταρική διαίρεση και τη δηµι-
ουργία θυγατρικών κυττάρων.28 Αντισώµατα έναντι
φωσφατιδυλσερίνης (aPS) µπορεί να  αναστέλλουν
τον σχηµατισµό του συγκυτίου γιατί δεσµεύουν την
PS που –φυσιολογικά- δρα ως µόριο προσκόλλησης
για την σύντηξη των κυτταροβλαστικών κυττάρων και
να ελαττώνουν την έκκριση βhCG (β αλυσίδα της χο-
ριακής γοναδοτροφίνης) πιθανόν παρεµποδίζοντας
την µεταγραφή παραγόντων που επάγουν την παρα-
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γωγή της.29,30 Τέλος, τα αντι-β2GPI αντισώµατα µπορεί
να ελαττώνουν την έκκριση γοναδοτροπίνης που ελέγ-
χει την σύνθεση και την έκκριση της hCG.31

Επίδραση στην παραγωγή κυτταροκινών: Τα ΑΦΑ
µπορεί να ελαττώνουν τα επίπεδα ανοσοτροφικών για
τον πλακούντα κυτταροκινών (IL-3, GM-CSF).32 Επι-
πλέον, σε οξειδωτικό περιβάλλον, οι φλεγµονώδεις
αντιδράσεις έναντι των φωδφολιπιδίων επάγουν µια
Th1-τύπου ανοσιακή απάντηση στη µητρικοεµβρυική
επιφάνεια επαφής, η οποία δεν ευνοεί την κύηση: η
β2-GPI επιδρά σε δενδριτικά κύτταρα και τα διεγείρει
για έκκριση κυτταροκινών (IL-12, IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-
α, και IL-10), από τις οποίες, η IL-12 επάγει την παρα-
γωγή IFN-γ και ευνοεί τη διαφοροποίηση  των Τ κυτ-
τάρων προς Th1.33

Η γνώση των µηχανισµών µε τους οποίους δρουν
τα ΑΦΑ είναι σηµαντική γιατί επιτρέπει νέες προτάσεις
για την πρόληψη των επιπλοκών. Έτσι, στην κλασσική
αντιθροµβωτική θεραπεία του ΑΦΣ (ασπιρίνη, µικρού
µοριακού βάρους ηπαρίνη) έχουν προστεθεί η ενδο-
φλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρίνης για  ανοσοτροπο-
ποίση και εξουδετέρωση των ΑΦΑ που αναστέλλουν
τροφοβλαστικές λειτουργίες και οι στατίνες για έλεγχο
της φλεγµονώδους αντίδρασης που τα ΑΦΑ προκα-
λούν.
Στο παρελθόν, οι γυναίκες µε ΣΕΛ αποτρέπονταν

από τεκνοποίηση λόγω του υψηλού κινδύνου έξαρσης
της νόσου και των υψηλών ποσοστών αποτυχίας της
κύησης και µαιευτικών και νεογνικών επιπλοκών. Σήµε-
ρα, η έκβαση των κυήσεων έχει βελτιωθεί και η εµπειρία
των κλινικών γιατρών δείχνει ότι, µε τη σωστή ιατρική
παρακολούθηση, οι περισσότερες από αυτές θα κυο-
φορήσουν χωρίς επιπλοκές. Βασικές προϋποθέσεις για
επιτυχή έκβαση της κύησης (αποφυγή των εξάρσεων
του ΣΕΛ και των επιπλοκών στην έγκυο, το έµβρυο και
το νεογνό) είναι η νόσος να βρίσκεται σε ύφεση για
τουλάχιστον 6 µήνες πριν τη σύλληψη και οι  γυναίκες
να παρακολουθούνται από οµάδα γιατρών διαφόρων
ειδικοτήτων, ώστε να  εξασφαλίζεται η σωστή εργα-
στηριακή διερεύνηση και η χορήγηση της κατάλληλης
αγωγής στη γυναίκα πριν και  κατά τη διάρκεια της
κύησης. Η ενδοµήτρια παρακολούθηση του εµβρύου
και έλεγχος για ανατοµικές και αιµοδυναµικές ανωµα-
λίες είναι επίσης απαραίτητη για έγκαιρη διάγνωση του
νεογνικού λύκου. 
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Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1(ΣΔ1) είναι ένα
αυτοάνοσο νόσηµα που προκαλείται από την κατα-
στροφή των β-κυττάρων των νησιδίων του Langerhans
στο πάγκρεας από κυτταροτοξικά CD8 Τ-λεµφοκύτ-
ταρα. Η καταστροφή αυτή οδηγεί στην πλήρη έλλειψη
της ινσουλίνης από τον οργανισµό και την ανάγκη δια
βίου υποκατάστασης µε εξωγενή χορήγησή της1. Αρ-
χικές προσπάθειες αντιµετώπισης του ΣΔ1 µε ανοσο-
κατασταλτικές θεραπείες, όπως µε την κυκλοσπορίνη,
είχαν θετικά αποτελέσµατα στην επίτευξη υφέσεων
της νόσου, µε ανεπιθύµητες ενέργειες ωστόσο που
καθιστούσαν ιδιαίτερα επισφαλή την παρατεταµένη
χορήγησή τους2-4. Τα τελευταία χρόνια η χρήση πε-
ρισσότερο στοχευµένων ανοσοθεραπειών µε µονο-
κλωνικά αντί-CD3 και αντί-CD20 αντισώµατα, όπως
rituximab, teplizumab, otelixizumab,  έδειξε υποσχό-
µενα αποτελέσµατα σε µελέτες φάσης 2, αλλά λιγότε-
ρο ενθαρρυντικά σε µελέτες φάσης 35-8.
Πρόσφατα, η καλύτερη κατανόηση της ανοσο-

παθοφυσιολογίας του ΣΔ1 έχει στρέψει την έρευνα
προς το πεδίο των ειδικών αντιγονικών ανοσολογικών
θεραπειών που σκοπό έχουν την ενεργοποίηση των
Τ-ρυθµιστικών λεµφοκυττάρων, µιας σηµαντικής υπο-
κατηγορίας των CD4 λεµφοκυττάρων, ώστε να κατα-
σταλεί η ανοσιακή αντίδραση προς συγκεκριµένα αντι-
γόνα9. Στα πλαίσια τέτοιου τύπου θεραπευτικών πα-
ρεµβάσεων επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς η πρόληψη της
νόσου µε παρεντερική και ρινική χορήγηση ινσουλί-
νης10,11, ενώ η από του στόµατος χορήγηση ινσουλίνης
ήταν εν µέρει ίσως αποτελεσµατική µόνο σε άτοµα µε
υψηλούς τίτλους αυτοαντισωµάτων έναντι της ινσου-

λίνης12. Το πεπτίδιο Diapep277 φάνηκε να καθυστερεί
µερικώς την εξέλιξη της νόσου σε ενήλικες µε νεο-
διαγνωσθέντα ΣΔ1 όχι όµως και σε παιδιά13,14. Αντι-
κρουόµενα είναι ως τώρα τα αποτελέσµατα από τη
θεραπεία µε την αποκαρβοξυλάση του γλουταµικού
οξέως (GAD- alum).Οι Ludwigsson και συν. αναφέ-
ρουν ότι θεραπεία µε GAD-alum οδήγησε σε διατή-
ρηση σταθερών επιπέδων c-πεπτιδίου τόσο νηστείας
όσο και µετά από διέγερση για χρονικό διάστηµα 30
και 15 µηνών αντίστοιχα µετά το πέρας της θεραπεί-
ας15. Ωστόσο ανάλογη παρέµβαση σε ασθενείς µε νε-
οδιαγνωσθέντα ΣΔ1 σε δύο άλλες µελέτες δεν έδειξε
οποιοδήποτε όφελος16,17.
Περισσότερες µελέτες στο µέλλον αναµένεται να

καθορίσουν τον ακριβή ρόλο των ειδικών αντιγονικών
ανοσολογικών θεραπειών στην πρόληψη και αντιµε-
τώπιση του ΣΔ1. Ως τότε η τελειοποίηση των συστη-
µάτων χορήγησης εξωγενούς ινσουλίνης µε το τεχνη-
τό πάγκρεας φαντάζει ως η αµεσότερη θεραπευτική
προοπτική στο ΣΔ1.
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Digital ulcers (DUs) represent the visible evi-
dence of vasculopathy in systemic sclerosis (SSc), oc-
curring in 30-50% of patients. DUs are an important
cause of morbidity leading to progressive ischaemic
damage, tissue loss, impaired hand function, infection
and in some cases, permanent disability. In addition to
being extremely painful, infected ulcers can potentially
develop into serious complications such as os-
teomyelitis or gangrene. Once manifest, DUs are per-
sistent as well as being difficult and slow to heal causing
disability. Considering the clinical burden of disease,
there is an unquestionable need for early intervention
and therapies that not only heal existing DUs but also
prevent their recurrence. Current management of
DUs involves a combination of non-pharmacological
and pharmacological modalities. Treatments which im-
prove the digital circulation have been used, mainly
calcium channel blockers (CCBs), prostanoids such as
iloprost, and sidenafil for DUs healing and bosentan
to prevent DUs recurrence. 

Pulmonary arterial hypertension (PAH) is an ot-
her severe microvascular disease seen in SSc with a
prevalence of about 10%. PAH is primarily a disease of
pulmonary vascular resistance (PVR) caused by pro-
liferation and contraction of smooth muscle cells of
the pulmonary arterioles. The estimated 3-year survi-

val among patients with PAH associated with SSc in
the current era is approximately 50 to 60%. Screening
for PAH diagnosis should be based on dyspnea,
DLCO, BNP/NTproBNP and Doppler echocardiogra-
phic evaluation of tricuspid regurgitant jet (TRJ) for
referral of patients to right heart catheterisation
(RHC). In order to diagnose PAH, it is mandatory to
establish the appropriate cardiopulmonary hemody-
namics, mean pulmonary artery pressure (mPAP) ≥25
mmHg, pulmonary capillary wedge pressure (PCWP)
≤15 mmHg, and a PVR ≥240 dynes/cm-5 (3 Wood
units). All licenced therapies address three pathways:
1. the endothelin pathway using endothelin receptor
blocking agents; 2. the nitric oxide pathway using main-
ly phosphodiesterase-5 inhibitors; 3. the prostacyclin
pathway using IV and SC prostanoids and the selexi-
pag, an oral, selective, prostacyclin receptor agonist.
Initial combination therapy becomes necessary and
appears sensible in the majority of patients as the
prognosis remains poor in the current era.
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Η φαγοκυττάρωση αποτελεί ένα θεµελιώδη, εξε-
λικτικά διατηρηµένο, µηχανισµό άµυνας έναντι των λοι-
µώξεων από τους µονοκύτταρους οργανισµούς έως
τον άνθρωπο1. Παράλληλα, στους πολυκύτταρους ορ-
γανισµούς και ιδιαίτερα στον άνθρωπο, η φαγοκυττά-
ρωση αποτελεί ένα σηµαντικό οµοιστατικό µηχανισµό
που εξασφαλίζει την οµαλή αποδόµηση 200-300 εκα-
τοµµυρίων αποπτωτικών κυττάρων σε καθηµερινή
βάση, την παρουσίαση αντιγόνων σε T λεµφοκύτταρα,
την παραγωγή κυτταροκινών, την αποδόµηση και ανα-
κύκλωση υποδοχέων σηµατοδοτικών µονοπατιών (Pat-
tern recognition receptors) και των αντίστοιχων µο-
ρίων-διεγερτών (PAMPs, DAMPs, MAMPs), και συνο-
λικά ρυθµίζει τον περιορισµό της ιστικής φλεγµονής
και προστατεύει από την αυτοανοσία σε καθηµερινή
βάση1,2. Κατά τη φαγοκυττάρωση η φυσιολογική απο-
δόµηση µικροβίων και αποπτωτικών κυττάρων επιτε-
λείται µέσα στο φαγόσωµα µέσα από µια διαδικασία
διαδοχικής σύντηξης της πλασµατικής µεµβράνης µε
ενδοκυττάρια κυστίδια (ενδοσώµατα και λυσοσώµατα),
που ονοµάζεται ωρίµανση του φαγοσώµατος και κα-
ταλήγει στην οξίνιση (acidification) και στον εµπλου-
τισµό µε αντιµικροβιακούς παράγοντες και λυσοσω-
µιακά ένζυµα3. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτό
ότι ο κοινός παρονοµαστής σε καταστάσεις χρόνιας
φλεγµονής που σχετίζονται µε λοιµώξεις, αυτοάνοσα
και ιδιοπαθή φλεγµονώδη νοσήµατα, πρωτοπαθείς
ανοσοανεπάρκειες ή και τον καρκίνο είναι η διαταραχή
της ωρίµανσης του φαγοσώµατος1-4. 
Ωστόσο, οι µοριακοί σηµατοδοτικοί µηχανισµοί

που ρυθµίζουν την ωρίµανση του φαγοσώµατος και
τη δηµιουργία φαγολυσοσωµάτων είναι λίγο έως ελά-
χιστα κατανοητοί. Μια σηµαντική ανακάλυψη των τε-

λευταίων χρόνων είναι η συµµετοχή ενός ειδικού µο-
νοπατιού της αυτοφαγίας που ονοµάζεται LAP (LC3
Associated Phagocytosis) στην ωρίµανση του φαγο-
σώµατος5. Το µονοπάτι LAP ενεργοποιείται εκλεκτικά
από την παρουσία µορίων διεγερτών (PAMPs) υπο-
δοχέων TLR και καταλήγει στην συσσώρευση της πρω-
τείνης LC3 στο φαγόσωµα, γεγονός που διευκολύνει
τη σύντηξη των λυσοσωµάτων και την εξολόθρευση
του παθογόνου5. 
Επιπλέον το µονοπάτι LAP είναι ρυθµιστής µιας

σειράς φυσιολογικών λειτουργιών, από την θανάτωση
εξωκυττάριων µικροβίων, την αντιγονοπαρουσίαση, την
ανακύκλωση φωτουποδοχέων, τη φαγοκυττάρωση των
αποπτωτικών κυττάρων, την παραγωγή type I IFN σε
δενδριτικά, έως την παραγωγή αντιφλεγµονωδών κυτ-
ταροκινών και τον περιορισµό της αυτοανοσίας4-6. Το
µονοπάτι LAP έχει εντελώς διαφορετική ρύθµιση από
την κλασσική αυτοφαγία. Η παραγωγή ελευθέρων ρι-
ζών οξυγόνου (ROS) και η συσσώρευση 3-φωσφορι-
κής ινοσιτόλης (PI3P) στη µεµβράνη του φαγοσώµα-
τος είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενερ-
γοποίηση του LAP και σηµαντικά µόρια ρυθµιστές του
µονοπατιού, όπως η πρωτείνη Rubicon,είναι ανασταλ-
τές της κλασσικής αυτοφαγίας6.
Στο εργαστήριο µας έχουµε αναδείξει το σηµα-

ντικό ρόλο της LAP στην άµυνα έναντι υφοµυκήτων
του γένους Aspergillus, σηµαντικών παθογόνων σε ανο-
σοκατεσταλµένους ασθενείς. Επιπλέον, έχουµε χαρα-
κτηρίσει το µηχανισµό ρύθµισης του µονοπατιού LAP
µέσω αποκάλυψης µορίων b-glucan στην επιφάνεια
των σπορίων του µύκητα που οδηγεί στην ενεργοποί-
ηση του σηµατοδοτικού συµπλέγµατος Dectin-
1/Src/Syk/NADPH oxidase, και ανακαλύψαµε ένα νέο
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µηχανισµό αδρανοποίησης του LAP από τα κορτικο-
στεροειδή µε φυσιολογικό ρόλο στην ανάπτυξη διη-
θητικής λοίµωξης στον άνθρωπο. Επιπλέον αναδείξαµε
ένα παθογενετικό µηχανισµό του µύκητα που οδηγεί
στην ανάπτυξη λοίµωξης µέσω εκλεκτικής αναστολής
του LAP από τη µελανίνη του κυτταρικού τοιχώµατος
των σπορίων7. Στο άµεσο µέλλον η ανοσοθεραπεία
µέσω διέγερσης του µονοπατιού LAP αναµένετε να
οδηγήσει σε νέες προοπτικές αντιµετώπισης ευρέως
φάσµατος λοιµωδών, φλεγµονωδών και αυτοάνοσων
νοσηµάτων που χαρακτηρίζονται από διαταραχή στην
ωρίµανσης του φαγοσώµατος.
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Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται εκθετική
αύξηση στη συχνότητα εµφάνισης λοιµώξεων από µι-
κροβιακά στελέχη µε αυξηµένη ανθεκτικότητα στα
αντιβιοτικά ευρέως φάσµατος, όπως τα β-λακταµικά
αντιβιοτικά (π.χ. πενικιλίνες όπως η µεθικιλίνη και κε-
φαλοσπορίνες δεύτερης και τρίτης γενιάς) και οι κι-
νολόνες νεότερης γενιάς (π.χ. φθωροκινολόνες)1-3. Αν-
θεκτικά στελέχη των βακτηρίων Escherichia coli,
Κlebsiella pneumoniae, Clostridium sp και Staphylococcus
aureus έχουν ταυτοποιηθεί ως οι κύριοι αιτιολογικοί
παράγοντες λοιµώξεων που δεν ανταποκρίνονται στην
καθιερωµένη αντιµικροβιακή θεραπεία και προκαλούν
οξύτατες φλεγµονώδεις επιπλοκές στους ασθενείς
που εκδηλώνουν διεισδυτικές λοιµώξεις αυτών των
στελεχών4. Η παρατεταµένη φλεγµονώδης διέγερση
του οργανισµού έναντι των µικροβιακών αυτών λοι-
µώξεων, εάν δεν ελεγχθεί σε πρώτο στάδιο µε κατάλ-
ληλα θεραπευτικά σχήµατα, συχνά µετεξελίσσεται σε
βακτηριαιµία και σε συστηµατική φλεγµονώδη νόσο
που µπορεί να επιφέρει πολλαπλή βλάβη οργάνων, κα-
ταλήγοντας συχνά στο θάνατο2,5,6. Το οξύτατο αυτό
ιατρικό πρόβληµα, αφενός επιφέρει ευρύτατες κοινω-
νικοοικονοµικές συνέπειες, δυσχεραίνοντας την ποιό-
τητα ζωής και νοσηλεία των ασθενών µε ‘πολυ-ανθε-
κτικές’ λοιµώξεις, και αφετέρου επιβαρύνει σηµαντικά
τα συστήµατα υγείας µε το ολοένα αυξανόµενο κό-
στος της παρατεταµένης παραµονής και νοσηλείας
ασθενών στις µονάδες εντατικής θεραπείας6. Για όλους
αυτούς τους λόγους καθίσταται επιτακτική η ανάπτυξη
νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, περισσότερο επι-
λεκτικών ως προς τα στοχευµένα βακτηριακά στελέχη,

που θα έχουν τη δυνατότητα να παρακάµπτουν το
σηµαντικό πρόβληµα της ανθεκτικότητας των κλινικών
βακτηριακών στελεχών στα αντιβιοτικά.
Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος (Staphylococcus au-

reus) είναι ένα ευρέως διαδεδοµένο παθογόνο βακτή-
ριο που έχει αναπτύξει σηµαντική ανθεκτικότητα σε
αντιβιοτικά ευρέως φάσµατος και συνιστά µία από τις
κύριες αιτίες ενδονοσοκοµειακών και σχετιζόµενων µε
την κοινότητα (community-associated) λοιµώξεων3. O
S. aureus µπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσµα πα-
θολογικών καταστάσεων, από απλές δερµατικές λοι-
µώξεις µέχρι σοβαρές διεισδυτικές και συστηµικές λοι-
µώξεις µε φλεγµονώδεις επιπλοκές όπως σηψαιµία, εν-
δοκαρδίτιδα, οστεοµυελίτιδα και τοξικό σύνδροµο7.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σχεδόν το 1/3 του γενικού πλη-
θυσµού αποτελεί ασυµπτωµατικούς φορείς του βα-
κτηρίου αυτού που αποικίζει κυρίως το δέρµα και το
βλεννογόνο της ρινικής κοιλότητας, χωρίς ωστόσο να
προκαλεί συµπτώµατα. Ωστόσο, κάτω από συνθήκες
που απορρυθµίζουν την οµοιοστασία του οργανισµού
και την αλληλεπίδραση µικροβιώµατος-ξενιστή και πυ-
ροδοτούν την έναρξη επιζήµιων φλεγµονωδών αντι-
δράσεων (όπως π.χ. σε ανοσοκατεσταλµένους ασθε-
νείς, υπερήλικες ή ασθενείς που υποβάλλονται σε προ-
σθετικές χειρουργικές επεµβάσεις), οι λοιµώξεις από
S. aureus µπορούν να γίνουν διεισδυτικές, να εξαπλω-
θούν µέσω της κυκλοφορίας του αίµατος και να προ-
καλέσουν επιζήµιες και δυνητικά θανατηφόρες επιπλο-
κές στον οργανισµό (π.χ. σηψαιµία). Η αυξανόµενη
συχνότητα εµφάνισης κλινικών στελεχών του S. aureus
µε ανθεκτικότητα στη µεθικιλίνη ή τη βανκοµυκίνη
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(methicillin-resistant, S. aureus, MRSA; vancomycin-re-
sistant S. aureus, VRSA), σε συνδυασµό µε την ικανό-
τητα του µικροβίου να ‘διαφεύγει’ από την ανοσιακή
απόκριση, επιτείνουν το ιατρικό αυτό πρόβληµα και
καθιστούν επιτακτική την ανάπτυξη νέων, στοχευµένων
αντιµικροβιακών θεραπειών για την αποτελεσµατική
αντιµετώπιση των σταφυλοκοκκικών λοιµώξεων.
Μέσα από µια πορεία εκατοµµυρίων ετών συν-

εξέλιξής του µε τον ξενιστή του (άνθρωπο), ο S. aureus
έχει αναπτύξει πολλαπλούς µηχανισµούς ‘διαφυγής’
από την ανοσιακή απόκριση, τόσο στο επίπεδο της
φυσικής (έµφυτης) όσο και της επίκτητης ανοσίας7,8.
Ενδεικτικά, ο S. aureus εκφράζει µια πλειάδα πρωτεϊνών
που είτε εκκρίνονται στο µέσο ή συνδέονται µε το
κυτταρικό τοίχωµα και ειδικότερα µε την κάψα πρω-
τεογλυκανών που περιβάλλει το µικρόβιο, και έχουν
την ικανότητα να αναστέλλουν κοµβικές λειτουργίες
της φυσικής ανοσοαπόκρισης, όπως την οψωνοποίηση
µέσω του συµπληρώµατος και τη φαγοκυττάρωση του
µικροβίου από ανοσοδραστικά κύτταρα της φυσικής
ανοσοαπόκρισης (ουδετερόφιλα και µακροφάγα)8,9.
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει δειχτεί ότι το πα-
θογόνο αυτό µικρόβιο ‘στρατολογεί’ διάφορα µόρια
του συστήµατος πήξης, όπως το ινωδογόνο και τη
προθροµβίνη, µέσω δέσµευσης τους σε πρωτεΐνες που
εκκρίνει ή εκφράζει στην επιφάνεια του τοιχώµατος
του10. Με τον τρόπο αυτό o σταφυλόκοκκος σχηµατί-
ζει ένα αδιαπέραστο πλέγµα ινωδογόνου/ινώδους
στην επιφάνεια του που δεν επιτρέπει την καθήλωση
του συµπληρώµατος αλλά και των ανοσοσφαιρινών.
Αυτό το φαινόµενο έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία
πρόσβασης στο µικρόβιο των φαγοκυττάρων της φυ-
σικής ανοσίας που είναι τα κατεξοχήν ανοσοδραστικά
κύτταρα που µπορούν να εξουδετερώσουν το µικρό-
βιο στο πρώτο στάδιο της εξάπλωσής του στο αίµα.
Έχει δειχτεί ότι η αλληλεπίδραση του µικροβίου µε
πρωτεΐνες του συστήµατος πήξης αναστέλλει σε µε-
γάλο βαθµό την οψωνοποίησή του και την επακόλου-
θη ενεργοποίηση των υποδοχέων των µακροφάγων
που επάγουν φαγοκυττάρωση όπως πχ. οι υποδοχείς
FcγR ή CD11b/CD188 (Μac-1)10.
Το σύστηµα του συµπληρώµατος αποτελεί έναν

εξελικτικά συντηρηµένο µηχανισµό ανοσοεπιτήρησης
και άµεσης αναγνώρισης πρότυπων µοριακών δοµών
παθογόνων (PAMPs) που λειτουργούν ως ‘σινιάλα κιν-
δύνου’ για το ανοσοποιητικό σύστηµα11,12. Συµβάλλει
στην άµεση εξουδετέρωση παθογόνων µικροοργανι-
σµών µέσω διεργασιών οψωνοφαγοκυττάρωσης που
διαµεσολαβούνται κυρίως από το κεντρικό του συ-
στατικό, την πρωτεΐνη C3 και ανοσοδραστικά κύτταρα
της φυσικής ανοσίας που εκφράζουν στην επιφάνεια

τους υποδοχείς συµπληρώµατος (µακροφάγα, ουδε-
τερόφιλα)13,14. Το συµπλήρωµα περιλαµβάνει πάνω από
50 γλυκοπρωτεΐνες, διαλυτές στον ορό ή συνδεδεµέ-
νες στην κυτταρική µεµβράνη, που συγκροτούν στο
σύνολό τους ένα πολύπλοκο δίκτυο πρωτεϊνικών αλ-
ληλεπιδράσεων (Εικ. 1)15. Το εναρκτήριο ερέθισµα για
την ενεργοποίηση του συµπληρώµατος µπορεί να
προέλθει από την κλασσική οδό (παρουσία ανοσο-
συµπλεγµάτων), τη λεκτινική οδό (παρουσία σακχάρων
στο τοίχωµα µικροβίων) ή την εναλλακτική οδό [π.χ.
µε αυθόρµητη υδρόλυση του C3, ή παρουσία PAMPs
όπως ο βακτηριακός λιποπολυσακχαρίτης (LPS) και
το λιποτειχοϊκό οξύ]. Η ενεργοποίηση του συµπληρώ-
µατος πραγµατοποιείται µέσα από έναν καταρράκτη
αλλεπάλληλων πρωτεολυτικών σταδίων που απελευ-
θερώνει βιοδραστικά θραύσµατα πρωτεϊνών ή µικρό-
τερα πεπτίδια (αναφυλατοξίνες) που στόχο έχουν την
οψωνοποίηση παθογόνων µικροβίων, την έναρξη διερ-
γασιών φλεγµονής (χηµειοτακτική προσέλκυσή φαγο-
κυττάρων) αλλά και την απευθείας καταστροφή των
µικροβίων µέσω της κυτταρολυτικής δράσης του τε-
λικού συµπλόκου διείσδυσης µεµβράνης C5b-9
(ΜAC)12(Εικ. 1).
Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος (S. aureus) έχει ανα-

πτύξει πολλαπλούς µηχανισµούς ανοσιακής διαφυγής
στο επίπεδο του συµπληρώµατος8. Είναι γνωστό ότι
εκκρίνει αρκετές πρωτεΐνες που αδρανοποιούν κοµβι-
κά συστατικά του συστήµατος, όπως την κεντρική
πρωτεΐνη C316,17 (Εικ. 1). H ερευνητική µας οµάδα στο
«Δηµόκριτο» έχει εστιάσει στην µελέτη των µηχανι-
σµών ανοσιακής διαφυγής του S. aureus στο επίπεδο
του συµπληρώµατος. Μέσα από τη κατανόηση των
µηχανισµών ανοσιακής διαφυγής σε µοριακό επίπεδο
στοχεύει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών µέσων
για την καταπολέµηση λοιµώξεων από S. aureus αξιο-
ποιώντας ως θεραπευτικούς στόχους επιλεγµένα µό-
ρια ανοσιακής διαφυγής που εκκρίνει το παθογόνο.
Στην προσπάθεια να παρακάµψουµε το αναδυόµενο
πρόβληµα της ανθεκτικότητας των κλινικών στελεχών
του S. aureus στα αντιβιοτικά νέα γενιάς, έχουµε εστια-
στεί στην ανάπτυξη µεθόδων παθητικής ανοσοποίη-
σης µε τη χρήση ανθρώπινων µονοκλωνικών αντισω-
µάτων που µπορούν να συνεισφέρουν άµεσα στην
αντιµετώπιση του βακτηρίου σε καταστάσεις βακτηρι-
αιµίας (σε σηψαιµικούς ασθενείς). Πρόσφατες µελέτες
έχουν δείξει ότι ο S. aureus εκκρίνει µόρια ανοσιακής
διαφυγής που στοχεύουν εκλεκτικά δύο κοµβικές πρω-
τεΐνες για την ενεργοποίηση του συµπληρώµατος, τα
µόρια C4 και C3. Η πρωτεΐνη C4 αποτελεί εναρκτήριο
µόριο στο σχηµατισµό της C3-κονβερτάσης της κλασ-
σικής οδού C4b2a (Εικ. 1). Η πρωτεΐνη C3 ενεργοποι-
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είται από όλες τις οδούς του συµπληρώµατος και το
κύριο βιοδραστικό της θραύσµα C3b προσδένεται
οµοιοπολικά στην επιφάνεια των παθογόνων µικρο-
βίων επάγοντας την οψωνοποίηση και φαγοκυττάρωση
τους από τα µακροφάγα και ουδετερόφιλα. Ο σταφυ-
λόκοκκος εκκρίνει το µόριο Eap (extracellular adher-
ence protein), µια πολυλειτουργική πρωτεΐνη µοριακού
βάρους 50kD που αφενός αναστέλλει την ICAM-1
εξαρτώµενη προσκόλληση των ουδετερόφιλων στο
ενδοθήλιο και αφετέρου δεσµεύεται σε πολλές πρω-
τεΐνες του ορού και της εξωκυττάριας µήτρας όπως
το ινωδογόνο, την προθροµβίνη και τη φιµπρονεκτίνη,
ασκώντας ανοσορυθµιστική δράση18,19. Τα διάφορα
στελέχη σταφυλόκοκκου εκφράζουν διαφορετικές
ισοµορφές της πρωτεΐνης Eap που διαθέτουν από 4-
6 επαναλήψεις µια πρωτεϊνικής επικράτειας της οποίας
η δοµή παραµένει ακόµα αδιευκρίνιστη: την περιοχή
Εap (Εap domain)20. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει
ότι η πρωτεΐνη Eap δεσµεύεται στο µόριο C4b µέσω
των περιοχών Eap (3,4) αναστέλλοντας έτσι το σχη-

µατισµό της C3-κονβερτάσης της κλασσικής οδού,
C4b2b (20). Με τον τρόπο αυτό το βακτήριο S. aureus
αναστέλλει την ενεργοποίηση του συµπληρώµατος,
αποκτώντας έτσι συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι της
φυσικής ανοσοαπόκρισης και διαφεύγοντας από την
κυτταρολυτική δράση του συµπληρώµατος. Παράλλη-
λα, έχει δειχτεί ότι ο S. aureus εκκρίνει την πρωτεΐνη
ανοσιακής διαφυγής Efb (extracellular fibrinogen-bind-
ing protein) που αποτελείται από 169 αµινοξέα και δε-
σµεύεται τόσο στο ινωδογόνο µέσω του αµινοτελικού
άκρου της όσο και στην πρωτεΐνη του συµπληρώµατος
C3 µέσω της επικράτειας EfbC στο καρβοξυτελικό
άκρο της16,17. Η αλληλεπίδραση της επικράτειας Efb-C
µε το µόριο C3, και συγκεκριµένα η πρόσδεση της
στην περιοχή του C3 που περιλαµβάνει το ενεργό θει-
οεστερικό δεσµό (TED domain), έχει ως αποτέλεσµα
την αναστολή της ενεργοποίησης της εναλλακτικής
οδού του συµπληρώµατος µέσω της παρεµπόδισης
του σχηµατισµού της C3 κονβερτάσης της εναλλακτι-
κής οδού, C3bBb16. 

Εικόνα 1. Το παθογόνο βακτήριο S. aureus αξιοποιεί πολλαπλούς µηχανισµούς ανοσιακής διαφυγής στο επίπεδο τoυ συµπληρώµατος.
Στην εικόνα φαίνονται ενδεικτικά δύο τέτοιοι µηχανισµοί: α) η έκκριση της πρωτεΐνης Eap (extracellular adherence protein) η οποία
αδρανοποιεί την κλασσική και λεκτινική οδό ενεργοποίησης του συµπληρώµατος, µετά από δέσµευση της Eap στην πρωτεΐνη του συ-
µπληρώµατος C4b και την παρεµπόδιση σχηµατισµού της προ-κονβερτάσης της κλασσικής οδού C4bC2, και β) η έκκριση της πρω-
τεΐνης Efb (extra cellular fibrinogen-binding protein) που δεσµεύεται στην πρωτεΐνη C3 και αναστέλλει το σχηµατισµό της προ-κον-
βερτάσης της εναλλακτικής οδού C3bB. Με τον τρόπο αυτό η σταφυλοκοκκική πρωτεΐνη Efb ελαττώνει τα επίπεδα εναπόθεσης µορίων
C3b στην επιφάνεια του παθογόνου µικροβίου (µειωµένη oψωνοποίηση µέσω C3b) και κατά συνέπεια παρεµποδίζει την προσέλκυση
και φαγοκυτταρική δραστηριότητα των ουδετερόφιλων και µακροφάγων στο αίµα.
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Χρησιµοποιώντας αυτές τις δύο κοµβικές πρω-
τεΐνες ανοσιακής διαφυγής του σταφυλόκοκκου ως
«θηράµατα» πραγµατοποιήσαµε διαλογή βιβλιοθηκών
ανθρώπινων µονοκλωνικών αντισωµάτων (mini-
antibody library/ scFv antibody library) και αποµονώ-
σαµε κλώνους αντισωµάτων τους οποίους και χαρα-
κτηρίσαµε σε in vitro και in vivo µοντέλα βακτηριακής
λοίµωξης και φλεγµονής. Τα αντισώµατα έναντι της
πρωτεΐνης ανοσιακής διαφυγής του S. aureus, Efb-C
µελετήθηκαν σε βιοχηµικό επίπεδο, προσδιορίστηκε
η συγγένεια πρόσδεσης για την πρωτεΐνη Efb-C και
µελετήθηκε επίσης η κινητική της πρόσδεσής τους µε
την Efb µε την τεχνική οπτικού βιοαισθητήρα συντο-
νισµού επιφανειακών πλασµονίων SPR21. Τα αντισώµα-
τα µε την υψηλότερη εκλεκτικότητα και µεγαλύτερη
συγγένεια πρόσδεσης στην Εfb αξιολογήθηκαν ως
προς την ικανότητά τους να εξουδετερώνουν τη δρά-
ση της πρωτεΐνης Efb σε in vitro µοντέλο βακτηριαι-
µίας. Μετά από συνεπώαση τους µε την πρωτεΐνη-στό-
χο, διαπιστώθηκε ότι ελαττώνουν σηµαντικά την επι-
βίωση των κυττάρων S. aureus µέσα στο αίµα21. Πα-
ράλληλα, αξιολογήθηκε η πιθανή θεραπευτική δράση
των περισσότερo ανασταλτικών anti-Efb-C αντισωµά-
των σε πειραµατόζωα µετά από πρόκληση οξείας λοί-
µωξης από S. aureus. Η ενδοφλέβια χορήγηση των
αντισωµάτων στα πειραµατόζωα (ποντικούς Balb/C)
ελάττωσε σηµαντικά τα επίπεδα ιστικής βλάβης και
φλεγµονής στα νεφρά και µείωσε τις εστίες συνάθροι-
σης βακτηρίων, µε αντίστοιχη αύξηση της διήθησης
του νεφρού από φαγοκύτταρα (ουδετερόφιλα). Τα ευ-
ρήµατα αυτά υποδηλώνουν ότι τα µονοκλωνικά anti-
Εfb αντισώµατα µπορούν να αξιοποιηθούν σε κλινικές
δοκιµές για το σχεδιασµό ενός πολυδύναµου αντι-ορ-
ρού έναντι διαφορετικών µορίων ανοσιακής διαφυγής
του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου21.
Η τρέχουσα έρευνα εστιάζεται στο χαρακτηρι-

σµό της ανασταλτικής δράσης µονοκλωνικών αντισω-
µάτων (π.χ. θραυσµάτων svFv) έναντι της πρωτεΐνης
ανοσιακής διαφυγής του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου,
Eap. 
Απώτερος στόχος της µελέτης των µηχανισµών

ανοσιακής διαφυγής του σταφυλόκοκκου στο επίπεδο
του συµπληρώµατος είναι ο σχεδιασµός και η κλινική
αξιολόγηση νέων ανασταλτικών αντισωµάτων έναντι
µορίων παθογονικότητας του S. aureus. Τα πλέον ανα-
σταλτικά αντισώµατα θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν
σε επόµενο στάδιο ως µέσα για την παθητική ανοσο-
ποίηση ασθενών µε λοίµωξη από S. aureus, µε στόχο
τον περιορισµό των επιζήµιων για την υγεία φλεγµο-
νωδών επιπλοκών που προκαλούνται από σταφυλο-
κοκκικές λοιµώξεις.
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1. Introduction

Recent developments in radiochemistry and mo-
lecular biology have led to extensive research and
more efficient techniques of RIS (RadioImmunoScintig-
raphy), as well as to the introduction of new methods
of RIT (RadioImmunoTherapy), with successful and/or
promising application in the fields of oncology, trans-
plantations, virus infections, inflammatory processes,
etc.

The use of monoclonal antibodies (MAs) target-
ed against specific antigens (Ags) has gained an evolv-
ing role in research and clinical practice, due to their
high specificity and affinity for Ags. 

The events leading to RIS comprise (i) the con-
jugation of an Ab to a radionuclide (RN) achieved in
1955, (ii) the use of anti-CEA Abs that introduced spe-
cific targeting into clinical settings in 1974, (iii) the iso-
lation of the first MAs in 1975, (iv) the development
of PET scanners in 1975 and PET/CT in 1999. 

RIS has been applied for identification of specific
molecular targets, visualization of tumors, evaluation
of RIT dosimetry, study of pharmakokinetic behavior
and development of new drugs. The Fab fragments
radiolabeled with 123I or 99mTc have offered the pos-
sibility to acquire impressive images using γ-cameras,
but their use has not conferred any substantial effect
upon the management of cancer patients, partly be-
cause of the inherent limitations of γ-camera systems.
The images are often of low contrast, blurred by noise,
not easily differentiating the specific binding of the ra-
dioimmunoconjugates (RICs) to cancerAgs of the tar-

get tissue from the non-specific binding, the blood
pool activity and the binding to circulating Ags. The
semi-quantitative approaches give suboptimal results
due to photon attenuation and the spatial resolution
and sensitivity of the γ-camera, being rather low for
lesions < 1cm. 

Positron Emission Tomography (PET) exhibits
clear sensitivity superiority to SPECT having a resolu-
tion limit of 4mm, which corresponds to a tumor vol-
ume of 0.2 mL (7mm diameter) in a 5:1 T/B ratio1.
Small (<0.8cm) and deep (>5cm) tumors set the chal-
lenging requirement to attain tumor to background
(T/B) ratios higher than 2.5:1. Hybrid systems, consisting
of PET cameras coupled with optical imaging/ MRI/
CT, provide multimodal imaging combining the meta-
bolic information of PET with the detailed anatomical
information obtained from the morphological modal-
ities.

Immuno-ΡΕΤ has introduced a clear improve-
ment concerning the sensitivity and the specificity of
imaging, combining the high resolution of PET imaging
with the selective targeting of tumors using MAs,
which allows the enhancement of the difference in
signal between tumor and neighbouring tissues. The
advantages include: (i) minimal photon attenuation,
high resolution images, (ii) evaluation of RIC’s biodis-
tribution and pharmacokinetics, (iii) quantitation of
RIC uptake by the tumors through biopsy, measure-
ments and autoradiography, thus permitting a data-
driven selection of the optimal dose, the prediction of
toxicity and the planning of RIT interventions in se-
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lected patient groups with signaling dysfunctions af-
fecting proliferation, angiogenesis and apoptosis, (iv)
satisfactory correlation between semi-quantitative im-
aging indices and the direct determinations of radioac-
tivity in excised tumors.

RNs used for PET imaging emit positrons (posi-
tively-charged electrons) that quickly combine with
nearby negatively-charged electrons. Their reaction
causes their annihilation and the production of 2 511
keV photons, moving to opposite directions and syn-
chronously detected by PET scanner allowing for a 3-
D reconstruction of the RN distribution. Positrons
were initially theoretically predicted by Enrico Fermi,
they were later discovered experimentally and are
conceived as pieces of antimatter.

2. Considerations on the suitability for RIS
of various radionuclides (RNs) emitting
antimatter 

The requirements that should be fulfilled for a
positron emitter to be suitable for performing im-
muno-PET scan include the following:
• Sufficient half life, so that the MA achieve the optimal

T/B ratio, which for intact MA in solid tumors ranges
from 2 to 4 days. This allows the RIC to penetrate
the tumor, before significant RN decay occurs. It is
also adequate for non-specific clearance.

• No emission of γ-photons with an energy ≈511 keV,
to optimize the accuracy of quantitations

• Low β+ energy to obtain a higher resolution, as high
β+ emissions may produce PET images of relatively
poor quality and resolution.

• Relatively easy, reproducible and low cost produc-
tion

• Stable coupling of the positron emitter to the ΜΑ,
while maintaining their biodistribution model. 

The demand for a satisfactory half-life matched
with the biological half life of intact MA is optimally
met by the radioisotopes 124Ι (T1/2=4.18 days) and 89Zr
(T1/2=78.41 hours) and almost excludes labeling an in-
tact IgG with 18F (T1/2=110min). The expensive produc-
tion of 124Ι prevents its widespread use.Also, complex
strategies are implemented to avoid dehalogenation
and resist the lysosomal degradation after internaliza-
tion of the MA. 89Zr is produced by bombardment of
the naturally occurring 89Υ with 14 MeV protons and
has a high affinity to be trapped inside the target cells
after internalization of the MA2. The comparative eval-
uation of the RNs used for Immuno-PET showed only
minor differences regarding spatial resolution, contrast

recovery, background variability and reconstruction
parameters3.

Certain limitations are set by problems concern-
ing the following parameters: (i) variable expression,
shedding or secretion of the target Ag, (ii) poor pen-
etration and heterogeneous distribution of the RIC
into the target tissues, (iii) inability of RIC to reach the
target in sufficient quantities without significant toxicity
affecting the surrounding tissues, (iv) HAMA (Human
AntiMouse Antibody) response to the injected MA,
(v) hematological toxicity.

While analyzing the scientific efforts inside the
laboratory, it is equally important to determine and
overcome the commercial, regulatory, and financial ob-
stacles that impede the accessibility of potentially ef-
fective diagnostic or therapeutic RICs to the target
patient population. The use of radioactive materials
increases production cost, poses radiation safety issues
and perplexing regulations and has an impact on pa-
tients’ perception and clinical/industrial decision mak-
ing. The commercial availability of 131I, 125I, 111In, 90Y, and
99mTc has allowed their early use to develop diagnostic
and therapeutic RICs tested in clinical trials. Genera-
tor-produced RNs are available (188Re, 212Bi, 90Y, 99mTc)
for hospital-based applications. 

The clinical setting guides RN selection, which, in
turn, determines the radiolabeling procedure. Ideally,
the RIC should be stable without any functionality im-
pairment of either component. The conjugation of a
RN to an Ab should not alter the affinity/avidity of the
Ab for its target Ag. Chemical linkage methodologies
comprise the use of thiourea, thioether, amide, ester,
and disulfide bonds. As for the extent of conjugation,
an optimal balance should be attained wherein degree
of protein modification is optimized without reducing
binding activity. This is achieved through adjusting re-
action stoichiometry and reaction conditions (e.g., pH,
temperature, and time).

Metallic RNs require chelation chemistry for ra-
diolabeling to an Ab. Such reactions are slow and re-
quire high temperature and/or pH values over ex-
tended time periods. DTPA (diethylenetriaminepen-
taacetic acid) derivatives and other acyclic chelates
exhibit fast complex association rates but lower in
vivo kinetic stabilities. The structurally reinforced CHX-
DTPA family of chelators has superior performance
allowing the formation of complexes with high in vivo
stability and rapid complexation kinetics. 1,4,7,20-
tetraazacyclododecane N,N’,N”,N’”-tetraacetic acid
(DOTA) derivatives and other macrocyclic chelates
have slower complex dissociation rates and high in
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vivo stability for lanthanides but require elevated tem-
peratures and/or longer complexation reaction times.
Desferrioxamine (DFO) or its refined variants are
used as chelators for 89Zr imaging. Bifunctional chelates
form thermodynamically and kinetically stable com-
plexes, avoiding RN loss into proteins in vivo that in-
creases background in RIS. 

3. Antibody-related issues in RIS

MA were initially derived from mouse B-cell hy-
bridomas and proved very useful in immunoassays. To
minimize HAMA response induced by their in vivo
use, efforts were made to develop: (i) chimeric MA
through grafting of the variable or hypervariable re-
gions from murine Abs to the constant region of a
human IgG, (ii) humanized MA retaining only the CDR
region of the murine Ab; they remain in circulation
longer, (iii) fully human MA by using either transgenic
mice containing a large part of the repertoire of hu-
man IgG, or selection of human Ab fragments ex-
pressed by phages.

The circulation time of MA is partly influenced
by their size. A full IgG is a large, 150-kDa protein that
can remain in circulation for 3–4 weeks being slowly
metabolized by the reticuloendothelial system. Mole-
cules with MW > 70 kDa (the glomelular filtration
threshold) remain in circulation much longer than
smaller molecules which are more rapidly eliminated.
Monovalent fragments (Fab, scFv) and mini-bodies ex-
hibit faster and lower uptake, with shorter target res-
idence times. 
Τhe images obtained using ΜΑ are rather sub-

optimal due to long circulation times and concomitant
low Τ/Β ratios. Small-size tumors require high image
contrast. To achieve increased T/B ratios, enhanced
contrast, and improved tumor delineation, the admin-
istered RIC should accumulate specifically and exclu-
sively within target sites and have a fast clearance rate
compatible with its physical T1/2. 

Target tissue uptake is influenced by valency,
shape and size of the RIC, isoelectric pH (pI), blood
pool concentration, and receptor binding affinity. Non-
specific uptake is related to (i) the presence of target
Ags in non-target organs, (ii) the RIC’s configuration,
hydrophobicity/ hydrophilicity, size and charge. RICs
accumulate in liver and kidneys undergoing protein
catabolism and elimination. The transfer of radioactive
metal to endogenous metalloproteins may cause non-
specific radioactivity. 

Among the reasons explaining the failure of sev-
eral well studied and promising MA to obtain an of-

ficial approval are: (i) poor reproducibility of results
associated with pre-clinical models, (ii) inhomoge-
neous and/or low expression of target Ag within tu-
mors, (iii) target Ag neither essential for tumor func-
tionality /survival nor reliably reflecting tumor molec-
ular processes. 

Attempting to maximize RIC deposition into tar-
get tissues, while minimizing exposure to bone mar-
row and other sensitive tissues, multistep targeting
strategies have been introduced as effective refine-
ments. Pretargeting approaches make use of bifunc-
tional antibodies, biotin-streptavidin, or similar high-
affinity ligand systems. They are based on the admin-
istration of an initial targeting molecule to localize at
tumor sites with the subsequent administration of a
low MW RN-ligand binding to the targeting molecule.
Thus, better T/B ratios are obtained, while concerns
may arise from renal toxicity. Signal amplification by
pre-targeting a trivalent, bispecific Ab may result in a
> 40-fold T/B ratio increase. 

Pretargeting may involve as a first step the ad-
ministration of a bifunctional MA with one binding
site for a tumor Ag and a second binding site for the
RN-ligand. After a few days allowing MA to circulate,
the second step is the administration of the RN-ligand,
which shows a rapid tissue distribution and short plas-
ma half-life, thus enhancing scintigraphic imaging. A
drawback of this approach is the compromised bind-
ing affinity due to the existence of a single MA binding
site for tumor Ag. 

Alternatively, pretargeting may involve the use of
the high-affinity streptavidin-biotin system. One of the
pair is conjugated to a MA without altering its affinity
for tumor Ag and the other member of the pair is
conjugated to a RN-ligand, which has high affinity to
the MA conjugate. This approach has been successfully
implemented in immuno-PET. A major drawback may
be the high-affinity binding of RN-ligand with any resid-
ual MA in the plasma or extravascular space, necessi-
tating the additional use of a clearing agent to elimi-
nate circulating unbound MA. Recombinant DNA
technology has optimized this strategy through the
use of a sc-Ab linked to a single chain of streptavidin,
which – when transfected in E. coli – forms stable
tetramers composed of four sc-Abs fused to a strep-
tavidin molecule. Each tetramer has a MW of 176,000
Da, 4 Ag binding sites and 4 biotin binding sites.The
small MW of biotin permits rapid circulation and clear-
ance by the kidneys and the high-binding affinity be-
tween biotin and avidin or streptavidin (1015 M−1) mul-
tiplies the RN-ligand specific binding in tumor. 
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4. Target antigens under investigation

The choice of target Ag is of primary importance.
Ideally the Ag should be readily accessible and highly
over-expressed specifically within the target tissue. In-
sufficient Ag expression within the tissue may result in
poor image quality, while unspecific Ag expression is
associated with low PPV. Internalization, shedding, or
secretion of the Ag from the cell surface may also in-
fluence image quality. Circulating Ag binds the admin-
istered MA creating photon-emitting RICs away from
the target cells. 

Some of the Ags that have been successfully tar-
geted for Immuno-PET are following: 

4i. Colorectal cancer. Imaging and RIT of col-
orectal cancer have attracted advanced efforts focus-
ing on antigens like TAG-72, A33, Ep-CAM, and CEA.

TAG-72 is a high molecular mucinous glycosylat-
ed protein complex secreted by human colon cancer
cells. Initially, the antibody B72.3 was used to target
TAG-72, but CC49 was proved to have higher affinity.
Using a γ-probe, 125I-CC49 given IV allows the intra-
operative detection of tissues expressing TAG-72, thus
guiding surgeons to their complete resection which is
associated with longer OS. The poor imaging quality
of 125I has led to further improvisations. The use of
124I-HuCC49deltaCH2 has been shown superior to
18F-FDG in PET imaging of TAG72 expressing colon
tumors.

The recombinant humanized Ab Α33 reacts with
A33 Ag, a transmembrane glycoprotein expressed in
more than 95% of colorectal cancer patients, as well
as in the normal epithelium of the small and the large
intestine.As its expression is spatially restricted and it
is not detected in blood, it was considered as a prom-
ising target for RIS and RIT. Furthermore, the A33 an-
tibody is retained by cancer cells for 6 weeks, while it
is eliminated from normal bowel epithelium within
days. 124I-Α33 showed excellent and selective uptake
by colorectal tumors (maximum uptake 50±7% of the
injected dose per tumor gram on the 4th day p.i.) re-
sulting to high resolution images. Thus, tumors of a
mass 0.21-1.2 gr and volume 292-1079mm3 could be
imaged.

Ep-CAM (Epithelial Cell Adhesion Molecule) is a
40kDa glycosylated membrane protein expressed on
several epithelial tumous as well as on normal gas-
trointestinal epithelium and on renal collecting tubules.
Apart from cell adhesion, it is involved in cell differen-
tiation, proliferation and migration through its receptor
LAIR-1. RN-MA targeting Ep-CAM showed significant
non-specific binding to the Ag expressed by normal

bowel epithelium. Targeting of the Ep-CAM signaling
pathway may prove more effective than targeting the
molecule itself. 

CEA is expressed in adenocarcinomas aa well as
in the GIS cells of normal fetuses. In cancer, it has an
immunosuppressive role affecting apoptosis and cell
adhesion.As a cancer marker, it has low specificity and
insufficient sensitivity. 131I-labeled polyclonal anti-CEA
Abs has been the first attempt to introduce target
imaging into clinical management. 99mTc-anti-CEA MA
fragment has been applied to early detect recurrences
of colorectal cancer. 

EGFR has targeted by 89Zr-cetuximab, a useful
surrogate for RIT in RAS wild type colorectal cancer.

4ii. Breast cancer (BC). Targets include MUC1,
CEA, EFGR, L6, VEGF,etc. 99mTc anti-CEA MA and 111In-
anti-mucin Abs performed quite satisfactorily detecting
>80% of BC lesions and more precisely assessing
equivocal breast lesions, but lacked accuracy in the
study of axillae lesions due to increased FP findings.
99mTc-nimotuzumab has been applied to image the
biodistribution of EGFR tyrosine kinase, but its con-
centration did not correlate with EGFR expression.
124I-IMP-R4-ch806 and 124I-PEG4-tptddYddtpt-ch806
targeting EGFR have shown satisfactory uptake and
tumor retention in early-phase clinical trials. 89Zr-be-
vacizumab may prove useful to monitor the efficacy
of anti-angiogenic agents. 89Zr-trastuzumab is success-
fully used to monitor the response to Herceptin or
to the HSP inhibitor NPV-AUY922 or to the ADC
trastuzumab-emtansine (T-DM1) and help the deci-
sion-making.  

4iii. Prostate cancer. 111In-capromab pendetide
targeting an intracellular epitope of PSMA has been
used as a complementary aid in staging or detection
of recurrence, but it fails to detect bone metastases.
89Zr-J591 targets the extracellular domain of PSMA,
being very sensitive in bone lesions (even detecting
lesions occult in 99mTc-MDP scan) but not in soft tis-
sue lesions4. Other prostate cancer Ags have also been
targeted with variable success. 

4iv. Lung cancer. 89Zr-cetuximab and 89Zr-be-
vacizumab have been evaluated in patients with
NSCLC with a high rate of FN results and no signifi-
cant correlation with OS or DFS.

4v. Brain cancer. 89Zr-bevacizumab helps to
identify the subset of glioma patients that would ben-
efit from treatment with this VEGF inhibitor5. 

4vi. Ovarian cancer. No RIC has played an es-
sential role in imaging ovarian cancer. Recently, 18F-FBz-
scFv-B43.13 targeting CA125 has been developed for
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immunoPET imaging, showing a selective uptake in
CA125(+) cancer cells6. 89Zr-MMOT0530A targeting
mesothelin has been evaluated as a predictive bio-
marker for the response to treatment with ADC
DMOT 4039A without an additive value.

4vii. Lymphoma. 99mTc-(Fab’) bectumomab
(99mTc-IMMU-LL2) has been able to detect small le-
sions as a pre-RIT assessment for B-cell NHL. FDG-
PET has widely been applied in imaging algorithms of
such patients. 89Zr-ibritumomab tiuxetan and 89Zr-rit-
uximab targeting CD20 highly correlate with the
biodistribution of 90Y-ibritumomab tiuxetan and 90Y-
rituximab, respectively.

4viii. Renal cancer. In RCC, FDG exhibits a fairly
low sensitivity, not detecting ≥25% of metastatic le-
sions. 89Zr-bevacizumab does not depend on tumor’s
metabolic status and is currently investigated as a
probable surrogate to treatment with anti-angiogenic
factors. 

4ix. Head and neck squamous cell cancer
(HNSCC). Attempting to achieve stable coupling of
89Zr to MA, researchers made use of the property of
Zr to form stable bonds with the 3 hydroxamate
groups of DFO and 89Zr-N-sucDf-cU36 targeting
CD44v6 was produced and evaluated successfully in
HNSCC patients without enriching the information
obtainable by FDG-PET. 89Zr-fresolimumab targeting
TGFβ has been used as a surrogate to RIT in recurrent
glioma, but RIT proved no beneficial. 

4x. Neuroedocrine tumors. 89Zr-bevacizumab
targeting VEGF-A did not prove to be a satisfactory
surrogate for treatment with everolimus.

4xi. Various non-cancerous diseases. Activated
microglia is implicated in the immune processes of
MS. 11C-PK11195 binds to the peripheral benzodiazepine
receptor (PBR) – now known as 18kDa translocator
protein (TSPO) – that is expressed on the outer mi-
tochondrial membrane of microglial cells and gets up-
regulated after neuronal injury. In cases with clinical or
MR relapse, there occurs a transient PBR up-regulation
clearly imaged with PET scan, while disease progres-
sion is associated with an increase of normal-appearing
white matter uptake. 11C-PBR28 has also been suc-
cessfully used in this context, but low receptor binding
and non-specific binding in the brain due to polymor-
phisms of PBR have led researchers to other target
antigens.The purinergic receptor P2X ligand-gated ion
channel type 7 (P2X7) is such a target in neuroinflam-
mation and autoimmune diseases, like inflammatory
bowel disease and arthritis. Its antagonist GSK1482160
labeled with 11C has been used as a PET imaging bio-
marker7.

5. Challenges and Prospects

Despite the advances in RIS imaging, including the
use of relatively nonimmunogenic chimeric and hu-
manized MA and their stable radiolabeling with proper
RN, 18F-FDG continues to be preferentially used in the
clinical setting. However, as FDG targets the increased
expression of hexokinase in rapidly growing tumors,
it may on one hand fail to demonstrate slower grow-
ing tumors and on the other hand accumulate in
metabolically active lesions, such as inflammatory
processes.

FDG supercedes current RIS agents in the clinical
diagnosis of colon carcinoma. In patients with a rising
CEA level and negative conventional imaging studies,
FDG scan detects the presence of either resectable
or unresectable disease prior to a second-look laparo-
tomy, performing better than anti-CEA RIS. 

Several challenges must be confronted to in-
crease the efficacy of these increasingly important
agents. The substantial clinical needs should be clearly
identified, the optimal target antigens should be cho-
sen and the possible synergy between RIS and RIT
should be strengthened. 

Immuno-PET can be used (i) for confirmation of
tumor targeting and selection of patients for whom
RIT is an appropriate choice, (ii) to determine the de-
livered radiation dose to tumor and normal organs,
(iii) to study the pharmacokinetic behavior of RN-la-
beled drugs, (iv) for early assessment of the thera-
peutic efficacy. The use of 89Zr-anti-TCRmu-F(ab΄)2
has been applied in imaging transgenic T cells in tu-
mors without altering their functionality8. 89Zr-labeled
MAs help to predict and quantify target expression
and tumor targeting of MAs9. Both RIS and RIT may
perform suboptimally due to a poor choice of target
receptor. Such examples include the anti-EpCAM Ab
showing normal bowel receptor expression, the 111In-
capromab pendetide not accessing the cytoplasmic
epitope in bone metastases, etc. Considerable time,
efforts, and resources have been exhausted evaluating
targetAgs that were predestined to fail in theory from
their inception. Research should be redirected toward
(i) the development of novel targets having favorable
properties and more accurate concept for RIS and
(ii) the quest to define and target the most substantial
signaling molecules and pathways of cancer cells with
the optimal efficacy. 

Detection of anatomical changes in tumor size
and shape is already feasible. Functional methods of
morphological imaging can assess tumor response be-
fore there are structural changes within the tumor.
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MRI can detect changes in tumor metabolism early
during the course of radiation therapy to assess re-
sponse or radio-resistance. FDG-PET is very sensitive
to small changes in tumor metabolism. Immuno-PET
exploits the specific and exponential signal enhance-
ment achieved by RIC binding to tumor Ags. 

Possible solutions to the current problems involve
(i) selection of better and new target Ags, (ii) MA-
drug conjugates or MA inhibiting immune checkpoints
or multi-specific MA recognizing ≥ 2 targets, (iii) better
understanding of tumor molecular biology and (iv) ra-
tional selection of RNs and delivery mechanisms. Im-
muno-PET will play a pivotal role in shaping the future
of targeted RIT toward treatments tailored to the
unique molecular profile of any individual tumor. 
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Η μεταμόσχευ ση νεφρού αποτελεί λύση ζωής για

ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού στα-

δίου. Είναι γνωστό ότι, όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα

ζωής των ασθενών, αλλά συμβάλλει σημαντικά στην

επιμήκυνση της επιβίωσής τους, σε σύγκριση με αυ-

τούς που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση1-3.

Ένα επιπλέον όφελος είναι η εξοικονόμηση χρημάτων

που αποφέρει στο σύστημα υγείας, λόγω σημαντικής

μείωσης των ιατρικών δαπανών μετά τη μεταμόσχευ-

ση4. Ένα σημαντικό εμπόδιο στην επιτυχή μεταμό-

σχευση αποτελεί η παρουσία αντί-HLA αντισωμάτων

στον ορό των υποψήφιων ληπτών. Τα αντί-HLA αντι-

σώματα οφείλονται κυρίως σε προηγούμενη(ες) με-

ταμόσχευση(εις), μεταγγίσεις και κυήσεις5-7. Η ανίχνευ-

ση πριν τη μεταμόσχευση κυκλοφορούντων ειδικών

έναντι του δότη αντισωμάτων έχει συσχετιστεί με υψη-

λό κίνδυνο απόρριψης μεσολαβούμενης από αντισώ-

ματα και απώλειας του μοσχεύματος, και κυρίως όταν

αυτά ανιχνεύονται με κυτταροτοξική μέθοδο8,9. Σύμ-

φωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, το ανοσολογικό

ρίσκο της μεταμόσχευσης παρουσία προσχηματισμέ-

νων ειδικών στο δότη αντισωμάτων κυμαίνεται από

πολύ υψηλό, όταν η κυτταροτοξική δοκιμασία ιστικής

διασταυρωσης (CDC crossmatch) είναι θετική, έως

μέτριο όταν η Τ/Β κυτταρομετρική διασταύρωση (T/B

FCXM) είναι θετική, και χαμηλό όταν το CDC και το

T/B FCXM είναι αρνητικά10,11.Οι ασθενείς με υψηλό

ποσοστό ευαισθητοποίησης (% panel reactive anti-

bodies, PRAs) έχουν μικρότερες πιθανότητες να βρουν

δότη, έναντι του οποίου να μην έχουν ειδικά αντί-HLA

αντισώματα (αποκαλούμενοι στο εξής HLA συμβατοί

δότες) και αρνητική δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα,οι HLA ευαισθητοποιημένοι

ασθενείς να συσσωρεύονται στη λίστα αναμονής για

μεταμόσχευση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του κάθε

κράτους, οι ασθενείς με υψηλό % PRAs, τουλάχιστον

50-85%, θεωρούνται υπερευαισθητοποιημένοι (ΥΕ).

Εξαιτίας της χαμηλής μεταμοσχευσιμότητας των ΥΕ

ασθενών, έχουν αναπτυχθεί διάφορα προγράμματα,

που δίνουν προτεραιότητα ή μοριοδοτούν παραπάνω

τους ΥΕ ασθενείς στην κατανομή νεφρικών μοσχευ-

μάτων από αποβιώσαντα δότη12-15.

Οι στρατηγικές που διεθνώς έχουν περιγραφεί

για την αύξηση της μεταμοσχευσιμότητας των ΥΕ

ασθενών είναι οι παρακάτω:

1) Μεταμόσχευση μετά από απευαισθητοποίηση 

2) Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής ζευγα-

ριών λήπτη-δότη

3) Προγράμματα κατανομής νεφρικών μοσχευμάτων

από αποβιώσαντες δότες με προτεραιότητα στους

ΥΕ ασθενείς (πρόγραμμα μη-αποδεκτών HLA

ασύμβατων αντιγόνων, πρόγραμμα αποδεκτών

ασύμβατων αντιγόνων)15.

Μεταμόσχευση μετά από απευαισθη το -

ποίη ση

Ο στόχος της απευαισθητοποίησης είναι η απο-

μάκρυνση ή μείωση των κυκλοφορούντων αντί-HLA

αλλοαντισωμάτων και η πρόληψη της μεσολαβούμε-

νης από αντισώματα απόρριψης. Η απευαισθητοποί-

ηση επιτυγχάνεται συνήθως με συνδυασμό αιμαφαί-

ρεσης (πλασμαφαίρεση ή ανοσοπροσρόφηση)16 και

χορήγησης ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων που

στοχεύουν κυρίως τα Β-λεμφοκύτταρα και τα αντισώ-

ματα. Φάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί, με ποικίλα

κλινικά αποτελέσματα, είναι η ενδοφλέβια ανοσοσφαι-

ρίνη (IVIg, εξουδετέρωση κυκλοφορούντων αντισωμά-

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας
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των, αναστολή ενεργοποίησης συμπληρώματος, ανα-

στολή Β-κυττάρων), το Rituximab (αντί-CD20, εξάλει-

ψη Β-κυττάρων), το Bortezomid (αναστολέας 26s

πρωτεασώματος, εξάλειψη πλασματοκυττάρων), το

Eculizumab (C5-inhibitor, αναστολή σχηματισμού C5b-

9 συμπλέγματος), η IgG ενδοπεπτιδάση (πρωτεολυτική

καταστροφή IgG αντισωμάτων), το Alemtuzumab

(αντί-CD52, εξάλειψη Τ/Β-κυττάρων) και άλλα17-24.

Τα δύο ευρέως κλινικά αποδεκτά θεραπευτικά

πρωτόκολλα απευαισθητοποίησης είναι:

• Χορήγηση χαμηλής δόσης IVIg (100mg/Kg) σε συν-

δυασμό με αιμαφαίρεση25,26. Χορηγείται επιτυχώς

τόσο σε περιπτώσεις ΥΕ ασθενών με διαθέσιμο ζώ-

ντα δότη με τον οποίον έχουν θετική δοκιμασία

ιστικής διασταύρωσης όσο και σε ABO ασύμβατες

μεταμοσχεύσεις (πρωτόκολλο John Hopkins).

• Χορήγηση υψηλής δόσης IVIg (2g/Kg) σε πολλαπλές

δόσεις20,21 ή και σε συνδυασμό με Rituximab (πρω-

τόκολλο Cedars-Sinai Medical Center)27. Κατάλληλο

για απευαισθητοποίηση ασθενών που είναι στη λίστα

αναμονής για μόσχευμα από αποβιώσαντα δότη

αλλά και για ΥΕ ασθενείς με διαθέσιμο HLA ασύμ-

βατο ζώντα δότη.

Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, ασθενείς που λαμ-

βάνουν μόσχευμα από ζώντα δότη μετά από απευαι-

σθητοποίηση έχουν καλύτερη επιβίωση συγκριτικά με

εξομοιωμένη ομάδα ασθενών που παρέμειναν σε εξω-

νεφρική κάθαρση1,26. Παρόλα αυτά, σε ένα μεγάλο πο-

σοστό ασθενών δεν θα επιτευχθεί απευαισθητοποίηση

και τελικά δεν θα καταφέρουν να μεταμοσχευθούν28.

Αν και το κόστος της απευαισθητοποίησης είναι υψηλό,

η μεταμόσχευση μετά από απευαισθητοποίηση μακρο-

χρόνια είναι «cost-effective» καθώς οι ασθενείς δεν

παραμένουν στην αιμοκάθαρση21,28. Ωστόσο, θα πρέπει

να ληφθεί υπόψη στην απόφαση έναρξης πρωτόκολλου

απευαισθητοποίησης, ότι οι ασθενείς μετά από τη με-

ταμόσχευση, έχουν υψηλότερο κίνδυνο απόρριψης με-

σολαβούμενης από αντισώματα, απώλειας μοσχεύματος

αλλά και λοιμώξεων και ενδεχομένως και κακοηθειών,

συγκριτικά με ασθενείς που υποβλήθηκαν με χαμηλού

ανοσολογικού ρίσκου μεταμόσχευση29-31. Ένα άλλο ηθι-

κό δίλημμα στην επιλογή ζευγαριών για απευαισθητο-

ποίηση είναι ότι πρόκειται για δωρεά νεφρού από υγιείς

δότες, για τους οποίους, σύμφωνα με τους Muzaale et

al., υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης τελικού σταδίου χρό-

νιας νεφρικής ανεπάρκειας μετά τη δωρεά συγκριτικά

με αντίστοιχη ομάδα ελέγχου υγιών ατόμων32. 

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι

επιτακτική η ανάγκη για θέσπιση κατευθυντήριων οδη-

γιών για την καλύτερη αξιολόγηση και επιλογή ασθε-

νών που θα ακολουθήσουν κάποιο πρωτόκολλο απευ-

αισθητοποίησης.

Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής

ζευγαριών λήπτη-δότη

Έχουν περιγραφεί διάφορα προγράμματα μεταμό-

σχευσης ασθενών μέσω ανταλλαγής του διαθέσιμου ζώ-

ντα δότη τους με έναν άλλο δότη έναντι του οποίου ο

ασθενής δεν έχει αντί-HLA αντισώματα.Σε αυτά τα προ-

γράμματα μπορούν να συμμετάσχουν και ABO ασύμ-

βατα ζευγάρια33. Τέτοιου τύπου προγράμματα όχι μόνο

είναι «cost-effective» αλλά επιπρόσθετα οι ασθενείς με-

ταμοσχεύονται με χαμηλό ανοσολογικό ρίσκο και απο-

φεύγεται η έντονη ανοσοκαταστολή που θα λάμβαναν

αν ακολουθούσαν κάποιο πρωτόκολλο απευαισθητο-

ποίησης.Ο στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι όλοι

οι λήπτες να λάβουν μόσχευμα από HLA συμβατό δότη.

Τέτοια προγράμματα περιληπτικά είναι τα ακόλουθα:

• Αμοιβαία ανταλλαγή λήπτη-δότη (Kidney Paired

Donation): στην πιο απλή μορφή μπορεί να γίνει

ανταλλαγή δότη ανάμεσα σε δύο ζευγάρια ενώ

υπάρχει και η δυνατότητα να γίνουν ανταλλαγές δο-

τών μεταξύ περισσότερων ζευγαριών33.

• Δωρεά στην λίστα (List Donation): σε αυτήν την πε-

ρίπτωση ο δότης του ασθενή, προσφέρει μόσχευμα

στον πρώτο ασθενή της λίστας και σε αντάλλαγμα ο

ασθενής προτάσσεται στην κατάταξη στο εθνικό μη-

τρώο για μεταμόσχευση από αποβιώσαντα δότη33.

• Συμμετοχή συμβατών ζευγαριών στα προγράμματα

ανταλλαγής ζευγαριών λήπτη-δότη: η ένταξη συμ-

βατών ζευγαριών στην δεξαμενή των ασύμβατων

ζευγαριών έχει το πλεονέκτημα ότι αυξάνει τις πι-

θανότητες για τους ασύμβατους ασθενείς να βρουν

δότη34. Οι λόγοι που ένα συμβατό ζευγάρι συμμε-

τάσχει στο πρόγραμμα αυτό είναι συνήθως αλτρου-

ιστικοί αλλά και η πιθανότητα ο λήπτης του συμβα-

τού ζευγαριού να βρει νεότερο δότη.

• Συμμετοχή μη κατευθυνόμενων, σε συγκεκριμένο λή-

πτη, δοτών στα προγράμματα ανταλλαγής ζευγαριών

λήπτη-δότη: Οι μη κατευθυνόμενοι δότες, γνωστοί

και ως Καλοί Σαμαρείτες, είναι άτομα που για αλ-

τρουιστικούς λόγους επιθυμούν να δωρίσουν νεφρό

σε έναν μη συγκεκριμένο λήπτη. Το πλεονέκτημα σε

αυτήν την περίπτωση είναι ότι μπορεί να ξεκινήσει

μια αλυσίδα με μεταμοσχεύσεις που είτε θα κατα-

λήξει σε έναν ασθενή στην λίστα (Domino Paired

Donation), είτε ο τελευταίος δότης (bridge donor)

θα ξεκινήσει σε δεύτερο χρόνο μια νέα αλυσίδα με-

ταμοσχεύσεων (Nonsimultaneous, Extended,

Altruistic Donor Chains)35.

• Πρόσφατα έχει προταθεί η συμμετοχή κάποιων

αποβιωσάντων δοτών στα προγράμματα ανταλλα-

γής ζευγαριών λήπτη-δότη, με σκοπό την έναρξη

σειράς μεταμοσχεύσεων, στα οποία ο τελευταίος
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δότης θα δωρίσει σε έναν ασθενή στην λίστα36.

Οι ΥΕ ασθενείς με διαθέσιμο δότη με τον οποίο

είναι δύσκολο να επιτύχουν απευαισθητοποίηση αλλά

και εξίσου δύσκολο να βρουν συμβατό δότη μέσω

των προγραμμάτων ανταλλαγής, μπορούν να συνδυά-

σουν απευαισθητοποίηση και αμοιβαία ανταλλαγή λή-

πτη-δότη, επιλέγοντας έναν άλλο δότη με τον οποίο

είναι πιο εύκολο να απευαισθητοποιηθούν33. 

Προγράμματα κατανομής νεφρικών μο-

σχευμάτων από αποβιώσαντες δότες με

προτεραιότητα στους ΥΕ ασθενείς

Το πρόγραμμα των μη-αποδεκτών ασύμβατων

HLA αντιγόνων αποτελεί τον πλέον καθιερωμένο τρό-

πο μεταμόσχευσης ευαισθητοποιημένων ασθενών πα-

γκοσμίως37-39. Τα μη-αποδεκτά ασύμβατα HLA αντι-

γόνα είναι τα HLA αντιγόνα έναντι των οποίων έχουν

ανιχνευθεί ειδικά αντί-HLA αντισώματα. Δεν υπάρχουν

κατευθυντήριες οδηγίες με ποια μέθοδο και πως θα

πρέπει να ορίζονται τα μη-αποδεκτά αντιγόνα και φαί-

νεται ότι κάθε κέντρο έχει το δικό του αλγόριθμο39.

Ο στόχος του προγράμματος των μη-αποδεκτών

ασύμβατων HLA αντιγόνων είναι η πρόβλεψη ενός

θετικού crossmatch και η πρόληψη της κατανομής νε-

φρικών μοσχευμάτων σε ασθενείς με προσχηματισμέ-

να αντισώματα έναντι των HLA ασύμβατων αντιγόνων

του μοσχεύματος. 

Ο ακριβής καθορισμός των μη-αποδεκτών ασύμ-

βατων HLA αντιγόνων είναι σημαντικός καθώς αυξά-

νοντας τον αριθμό των μη-αποδεκτών αντιγόνων, η πι-

θανότητα να προσφερθεί μόσχευμα στον ασθενή μει-

ώνεται ραγδαία. Η παρουσία αλλοαντισωμάτων έναντι

πολλών HLA αντιγόνων, ιδίως στους ΥΕ ασθενείς, μπο-

ρεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια αναμονή προκειμένου

να βρουν δότη ενώ παράλληλα ο κίνδυνος θνητότητας,

όσο είναι σε αιμοκάθαρση, είναι υψηλός. Για το λόγο

αυτό, η Eurotransplant εφάρμοσε ένα επιπλέον πρό-

γραμμα υψίστης προτεραιότητας για τους ΥΕ ασθενείς,

το πρόγραμμα των αποδεκτών ασύμβατων αντιγόνων.

Το πρόγραμμα των αποδεκτών ασύμβατων αντι-

γόνων εφαρμόζεται στην Eurotransplant από το 198915.

Το βασικό κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα αυτό, εί-

ναι δυο διαφορετικές μετρήσεις PRAs>85%, κυρίως

με CDC δοκιμασία και <2% πιθανότητα να βρεθεί δό-

της με το κλασικό πρόγραμμα της Eurotransplant. Ο

καθορισμός των αποδεκτών HLA αντιγόνων συμπερι-

λαμβάνει τα HLA αντιγόνα του ίδιου του ασθενή, τα

HLA αντιγόνα προς τα οποία ο ασθενής δεν έχει ποτέ

εμφανίσει αντισώματα και τα αποδεκτά αντιγόνα σύμ-

φωνα με τον HLAMatchmaker αλγόριθμο

(http://www.hlamatchmaker.net)15,40. Στόχος του προ-

γράμματος είναι η επιλογή ενός δότη έναντι του οποί-

ου ο υποψήφιος λήπτης δεν έχει προσχηματισμένα

αντί-HLA αντισώματα και η πρόβλεψη ενός αρνητικού

crossmatch. Έτσι, ένα μόσχευμα νεφρού με HLA φαι-

νότυπο όμοιο με τον HLA φαινότυπο ενός ΥΕ λήπτη

ή/και τα αποδεκτά αντιγόνα του, θα δοθεί κατά προ-

τεραιότητα σε αυτόν τον ασθενή.

Περίπου το 60% των ΥΕ ασθενών θα μεταμο-

σχευθούν μέσα σε 2 χρόνια από την ένταξή τους στο

πρόγραμμα των αποδεκτών ασύμβατων αντιγόνων41.

Είναι ενδιαφέρον ότι, το ίδιο χρονικό διάστημα, μόνο

το 20% των ΥΕ ασθενών θα καταφέρουν να μεταμο-

σχευθούν με το κλασικό πρόγραμμα της Euro -

transplant, των μη αποδεκτών ασύμβατων αντιγόνων,

στο οποίο οι ΥΕ ασθενείς (PRAs>85%) λαμβάνουν

παραπάνω μόρια λόγω της προηγούμενης ευαισθητο-

ποίησης41,42. Η επιβίωση του μοσχεύματος στους

ασθενείς που μεταμοσχεύτηκαν με το πρόγραμμα των

αποδεκτών ασύμβατων αντιγόνων είναι ίδια με των μη-

HLA ευαισθητοποιημένων ασθενών (PRAs<6%)41.

Αντίθετα, οι ΥΕ ασθενείς που δεν μεταμοσχεύτηκαν με

το πρόγραμμα των αποδεκτών ασύμβατων αντιγόνων,

είχαν χειρότερη επιβίωση του μοσχεύματος συγκριτικά

με τους μη-HLA ευαισθητοποιημένους και τους μέτρια

ευαισθητοποιημένους ασθενείς (PRAs 6-85%)41.

Μεταμοσχεύσεις νεφρού στην Ελλάδα

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις τελευταίες Ευρω-

παϊκές χώρες στη Δωρεά και τη Μεταμόσχευση Οργά-

νων43,44. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί

αξιοσημείωτη μείωση τόσο στην προσφορά μοσχευ-

μάτων (8,9 και 4,6 αποβιώσαντες δότες/εκατομμύριο

πληθυσμού το 2008 και 2014, αντίστοιχα) όσο και στη

μεταμόσχευση (182, 131 και 98 μεταμοσχεύσεις νεφρού

το 2008, 2014 και 2015, αντίστοιχα)43. Η πτώση αυτή πι-

θανότατα οφείλεται στην οικονομική κρίση, την άγνοια

και το φόβο του κόσμου για τη μεταμόσχευση, την ανε-

πάρκεια του συστήματος υγείας αλλά και την αντίδραση

που προκάλεσε η θέσπιση του νόμου περί εικαζόμενης

συναίνεσης για τη δωρεά43-45.

Η μεταμόσχευση νεφρού στην Ελλάδα συντονί-

ζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων

(ΕΟΜ), όπου και τηρείται το Εθνικό Μητρώο εγγρα-

φής υποψήφιων ασθενών προς μεταμόσχευση νε-

φρού. Όσον αφορά τους υποψήφιους ΥΕ ασθενείς

για μεταμόσχευση νεφρού, αποτελούν ξεχωριστή λί-

στα στον ΕΟΜ και έχουν προτεραιότητα στην κατα-

νομή νεφρικών μοσχευμάτων από αποβιώσαντα δότη.

Για την εγγραφή των ασθενών αυτών στο μητρώο των

ΥΕ, πρέπει τουλάχιστον σε δύο διαφορετικές μετρή-

σεις να έχουν τιμή PRAs τάξης I και/ή ΙΙ >70%. 
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Η πρώτη επιλογή των ΥΕ ασθενών για να προ-

χωρήσουν σε crossmatch με συγκεκριμένο δότη, γίνε-

ται από τον ΕΟΜ βάσει της ΑΒΟ ταυτόσημης ομάδας

και της συμβατότητας σε τουλάχιστον δύο HLA αντι-

γόνα, ένα εκ των οποίων HLA-DR (νόμος 1451/2014).

Στη συνέχεια, η τελική επιλογή των ΥΕ ασθενών για το

συγκεκριμένο δότη, βασίζεται στην απουσία στο δότη

ασύμβατων μη-αποδεκτών HLA αντιγόνων. Οι ΥΕ

ασθενείς που θα επιλεγούν, θα κληθούν για την τελική

δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης και εφόσον είναι αρ-

νητική θα προχωρήσουν σε μεταμόσχευση. Το 2015,

σύμφωνα με στοιχεία από τον ΕΟΜ, πραγματοποιή-

θηκαν 63 μεταμοσχεύσεις νεφρού από αποβιώσαντες

δότες, 17 από τις οποίες αφορούσαν ΥΕ ασθενείς. Ο

μέσος χρόνος αναμονής για τους ΥΕ ασθενείς το

2015, υπολογιζόμενος σε έτη αιμοκάθαρσης είναι τα 7

χρόνια, με ελάχιστο τον 1 χρόνο και μέγιστο τα 15

χρόνια. 

Μεταμόσχευση νεφρού μετά από πρωτόκολλο

απευαισθητοποίησης, έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε μια

ΥΕ ασθενή με ζώντα δότη στο Μεταμοσχευτικό Κέ-

ντρο του Λαϊκού Νοσοκομείου, το 2007. Επρόκειτο

για μια υψηλού κινδύνου μεταμόσχευση με CDC

crossmatch θετικό λόγω ειδικών στο δότη αντί-HLA

τάξης Ι αντισωμάτων. Επιτεύχθηκε απευαισθητοποίηση

μετά από πολλαπλές ανοσοπροσροφήσεις και χρήση

αντί-CD20. Η ασθενής μεταμοσχεύθηκε με αρνητικό

T-CDC crossmatch και έχει εξαιρετική μακροχρόνια

κλινική πορεία. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για

απευαισθητοποίηση ΥΕ ασθενών που είναι εγγεγραμ-

μένοι στη λίστα για μεταμόσχευση από αποβιώσαντα

δότη.

Σχετικά με τα προγράμματα ανταλλαγής λήπτη-

δότη, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (νόμος

3984/2011), οι λήπτες με ασύμβατο ζώντα δότη μπο-

ρούν να δωρίσουν το αναγκαίο όργανο ενώ ταυτό-

χρονα ο λήπτης προτάσσεται στο Εθνικό Μητρώο.

Επίσης, επιτρέπεται η αμοιβαία δωρεά οργάνων μεταξύ

δύο ασύμβατων ζευγαριών. Το πρόγραμμα της αμοι-

βαίας δωρεάς νεφρού στην Ελλάδα, δεν έχει τεθεί

ακόμα σε εφαρμογή ενώ έχει ξεκινήσει η καταγραφή

των υποψήφιων ζευγαριών που επιθυμούν να συμμε-

τάσχουν.
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Cardiomyopathy complicates sepsis and leads to in-
creased mortality. Inhibition of cardiac fatty acid and
glucose catabolism along with increased cardiac ox-
idative stress occur in sepsis, but the underlying mech-
anisms remain incompleteley understood. Our group
has shown that cardiac fatty acid oxidation is crucial
for maintaining cardiac function in septic mice. Either
treatment of C57BL/6 mice with bacterial lipopolysac-
charide (LPS) or induction of peritonitis with cecal lig-
ation and puncture (CLP) decreased cardiac systolic
function and reduced cardiac energetics. Cardiac fatty
acid oxidation and energy production are positively
regulated by Peroxisome Proliferator Activated Recep-
tor (PPAR)α and PPARγ. We showed that genetic and
pharmacologic activation of either PPARα or PPARγ
promotes cardiac fatty acid oxidation and prevents
septic cardiac dysfunction. Treatment of cardiomy-
ocytes with LPS increased reactive oxygen species
(ROS) and mitochondrial superoxide.We hypothe-
sized that NAPDH oxidase (NOX) 2 activation could
be responsible for sepsis-induced oxidative stress and
at least in part for cardiomyopathy. Mice that under-
went CLP or were treated with LPS and the NOX in-
hibitor, apocynin. had normal systolic function. In
addition, NOX inhibition prevented activation of car-

diac JNK, as well as downregulation of PPARα, PGC1α,
and Cpt1β and upregulation of uncoupling proteins
(UCP) 2 and 3, indicating improvement in cardiac fatty
acid metabolism. Staining of ventricular tissue showed
that septic heart had increased oxidative stress, and
this was prevented by apocynin. Plasma IL-6 and TNFα
were not reduced by apocynin, showing that the ben-
efit of NOX2 inhibition is not mediated by reduction
of systemic inflammation. Previous studies have asso-
ciated NOX2 activation with Protein Kinase C (PKC)
signaling. We show that cardiac PKCα was not acti-
vated after LPS exposure, but PKCβ and PKCδ were.
Interestingly, the cardioprotective membrane-bound
PKCε was reduced. Treatment with the broad-spec-
trum PKC inhibitor Ro-31-8220 prevented LPS-driven
cardiac dysfunction. In conclusion, our data demon-
strate that improvement in mitochondrial function and
fatty acid oxidation prevents oxidative stress and sys-
tolic dysfunction in sepsis.1
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Την τελευταία δεκαετία οι σύγχρονες τεχνικές
προσδιορισµού αλληλουχιών σε συνδυασµό µε την
ανάπτυξη και την βοήθεια της βιοπληροφορικής οδή-
γησαν στην «αποκάλυψη» ενός νέου κόσµου µικρο-
οργανισµών, µιας πολυµικροβιακής κοινότητας σε ανα-
τοµικές περιοχές του ανθρωπίνου σώµατος που αγνο-
ούσαµε την ύπαρξη µικροβίων και της οποίας η σύν-
θεση και η πολυπλοκότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντικές
για τη διατήρηση της υγείας.
Η προαναφερθείσα λοιπόν µικροβιακή κοινότητα

αποτελεί το ανθρώπινο µικροβίωµα, το οποίο σύµφω-
να µε τον επίσηµο ορισµό είναι το σύνολο των µικρο-
οργανισµών που αποικίζουν το ανθρώπινο σώµα (ευ-
καρυωτικοί, αρχαία, βακτήρια και ιοί), η γενετική πλη-
ροφορία που φέρουν και το περιβάλλον στο οποίο
αλληλεπιδρούν. Πρόκειται δηλαδή για την µικροβιακή
µας χλωρίδα.
Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή εάν λέγαµε ότι

ο άνθρωπος είναι φιλοξενούµενος στο σύµπαν των
µικροβίων και όχι το αντίθετο, µια και το 90%, όσο κι
αν ακούγεται απίστευτο, των κυττάρων στο ανθρώπινο
σώµα είναι βακτηριακά. Το ανθρώπινο σώµα αποικίζε-
ται από µικρόβια τουλάχιστον 10 φορές περισσότερα
από τον αριθµό των κυττάρων του. Πρόκειται για 100
τρισεκατοµµύρια µικροοργανισµούς, οι οποίοι ζυγίζουν
περίπου 200-1400 gr. Η πλειοψηφία αυτών ανευρίσκε-
ται στο γαστρεντερικό σωλήνα, ενώ το γενετικό τους
υλικό είναι 100πλάσιο από το σύνολο των ανθρώπινων
γονιδίων. Πρόκειται για µια µικροβιακή κοινότητα ελά-
χιστα κατανοηµένη µέχρι σήµερα, της οποίας η ποικι-
λότητα είχε υποεκτιµηθεί αν σκεφτούµε ότι το 20-60%
αυτής δεν καλλιεργείται.
Κυρίαρχο ρόλο τόσο στην αποκάλυψη όσο και

στην µελέτη του κατέχει ο προσδιορισµός της αλλη-
λουχίας του γονιδίου 16SRNA, το οποίο είναι παρόν
σε όλα τα βακτήρια και τα αρχαιοβακτήρια και το
οποίο διαθέτει τόσο σταθερές όσο και µεταβλητές
περιοχές V1-V9, εκ των οποίων οι µεν πρώτες οι στα-
θερές χρησιµοποιούνται για τον χαρακτηρισµό των
βακτηρίων σε επίπεδο γένους, ενώ οι µεταβλητές για
τον χαρακτηρισµό τους σε επίπεδο είδους. Η συγκε-
κριµένη µοριακή ταυτοποίσηση δεν χρησιµοποιείται
µόνο ως ταξινοµικό εργαλείο, αλλά και ως αποτελε-
σµατική µέθοδος αναφοράς για την ταυτοποίηση βα-
κτηρίων και κυρίως αυτών που ανπατύσσονται αργά,
είναι βιοχηµικά αδρανή ή απαιτούν ειδικούς χειρισµούς
προκειµένου να ταυτοποιηθούν. 
Έτσι το 1977, ο CarlWeise χρησιµοποιεί αυτή την

µικρή υποοµάδα του ριβοσωµιακού RNA σαν δείκτη
εξελικτικής σχέσης και ταξινοµεί τους µικροοργανι-
σµούς αρκετά χρόνια µετά, το 1990, σε 3 κύριες επι-
κράτειες, τα βακτήρια, τα αρχαία και τους ευκαρυώτες.
Οι µικροοργανισµοί του ανθρώπινου µικροβιώµατος
περιλαµβάνουν είδη από κάθε κύρια επικράτεια.
Οι πολλές προσπάθειες χαρτογράφησης του αν-

θρώπινου µικροβιώµατος τα τελευταία χρόνια, στα
πλαίσια µεγάλων προγραµµάτων, συγκλίνουν στην επι-
κτράτηση 4 φύλων µικροοργανισµών, τα Actinobacteria,
Bacteroides, Firmicutes και Proteobacteria. Ανάλογα µε
την ανατοµική περιοχή του ανρωπίνου σώµατος πα-
ρατηρούµε την υπεροχή συγκεκριµένων ειδών, την εν-
δογενή µας δηλαδή χλωρίδα.
Ο αποικισµός του ανθρώπου ξεκινάει την στιγµή

της γέννησής του. Η πρώτη δηλαδή έκθεση του νεο-
γνού και η έναρξη ουσιαστικά του αποικισµού γίνεται
κατά την διάρκεια του τοκετού, κατά την δίοδο από
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τον κόλπο της µητέρας, εφόσον πρόκειται για φυσιο-
λογικό τοκετό.Από την άλλη πλευρά, παιδιά που έχουν
γεννηθεί µε καισαρική τοµή έχουν διαφορετική σύ-
σταση της µικροχλωρίδας του εντέρου κυρίως. Επι-
πρόσθετα, έχει παρατηρηθεί ότι οι µικροχλωρίδες των
ενηλίκων µονοζυγωτικών και διζυγωτικών διδύµων ήταν
εξίσου όµοιες µε εκείνες των υπόλοιπων αδερφών
τους, υπογταµµίζοντας έτσι το γεγονός ότι ο αποικι-
σµός της µικροχλωρίδας από την κοινή µητέρα τους
ήταν πιο καθοριστικός παράγοντας για την διαµόρ-
φωση του µικροβιώµατος τους απ’ότι το γενετικό τους
υπόβαθρο. 
Σε όλη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής του

νεογνού η σύσταση του µικροβιώµατος επηρεάζεται
άµεσα τόσο από την µητέρα κυρίως, όσο και από το
περιβάλλον του. Κι αν και οι µελέτες αναφέρουν πως
ουσιαστικά η σύσταση του µικροβιώµατος και κυρίως
του εντερικού σταθεροποιείται περίπου στο πρώτο
έτος της ζωής του παιδιού, εντούτοις αυτή µπορεί να
µεταβληθεί σ’όλη την διάρκεια της ζωής του από εξω-
γενείς κυρίως παράγοντες, όπως είναι η διατροφή, η
λήψη αντιβιοτικών, οι λοιµώξεις, η ατοµική υγιεινή και
ο τρόπος ζωής γενικότερα, αλλά κι εξαιτείας γενετικών
παραγόντων.
Η σύνθεση του µικροβιώµατος στους ηλικιωµέ-

νους ανθρώπους (>65 ετών) είναι εξαιρετικά ποικίλη
µεταξύ των ατόµων και διαφέρει από εκείνη των νεο-
τέρων. Ίσως ο πιο σηµαντικός αλλά και µεταβαλλόµε-
νος παράγοντας είναι οι διατητικές συνήθειες που δια-
µορφώνοτν την εντερική κυρίως µικροχλωρίδα µας, η
οποία στην συνέχεια µε την σειρά της επηρεάζει την
υγεία των ηλικιωµένων.
Οµάδες µελετών έχουν οδηγηθεί στο συµπέρα-

σµα ότι το µικροβίωµα οδηγείται σε µακροπρόθεσµη
συµβίωση παρά βραχυπρόθεσµο παρασιτισµό µε τον
ξενιστή-άνθρωπο. Μια σειρά λειτουργιών του µε συ-
ντονισµένη δράση δικαιολογεί το χαρακτηρισµό του
ως όργανο του ξενιστή και συστηµικά συνεισφέρει
στην αιτιολογία πειραµατικών µοντέλων ασθενειών επι-
δρώντας σε αποµακρυσµένα οργανικά συστήµατα. 
Πως µπορεί όµως το ανθρώπινο µικροβίωµα να

παρεµβαίνει και να καθορίζει όχι µόνο την διατήρηση
της υγείας του ατόµου, αλλά και την πρόκληση µιας
πληθώρας νοσηµάτων µέσω της εµπλοκής του στην
παθογένειά τους. Ένας τρόπος είναι µέσω της µετα-
φοράς των κυττάρων του ανοσιακού συστήµατος που
διεγείρονται στον εντερικό σωλήνα προς περιφερι-
κούς ιστούς, µε συστηµατική διάχυση µικροβιακών
προϊόντων και µεταβολιτών που συµβιούν ή µε βακτη-
ριακή µετατόπιση ως αποτέλεσµα διαταραχής της ακε-
ραιότητας του φραγµού. 

Σύµφωνα µε έρευνες και αναφορές της διεθνούς
βιβλιογραφίας, λοιπόν, το ανθρώπινο µικροβίωµα κυ-
ρίως του γαστρεντερικού µας συστήµατος είναι σε
θέση να «παρεµβαίνει» σε µια σειρά λειτουργιών δια-
φόρων οργάνων και συστηµάτων µε κυρίαρχο το Κε-
ντρικό Νευρικό Σύστηµα (ΚΝΣ).
Το έντερο µπορεί και λαµβάνει ρυθµιστικά σήµα-

τα από το ΚΝΣ και αντίστροφα. Ο όρος άξονας έντε-
ρο-εγκέφαλος αναφέρεται σε µια έννοια της φυσιο-
λογίας που ενσωµατώνει τα νευρολογικά, ενδοκρινή,
µεταβολικά και ανοσολογικά σήµατα µεταξύ του ΚΝΣ
και του γαστρεντερικού συστήµατος. Το νευρολογικό
µονοπάτι είναι λειτουργικό µέσω του Εντερικού Νευ-
ρικού Συστήµατος (ΕΝΣ), µέρος του Αυτόνοµου Νευ-
ρικού Συστήµατος (ΑΝΣ) που ελέγχει τις λειτουργίες
του γαστρεντερικού συστήµατος όπως κινητικότητα
και έκκριση από το βλεννογόνο, και των προσαγωγών
νεύρων που µεταφέρουν αισθητικά σήµατα από τα
εσωτερικά όργανα στο ΚΝΣ. Όσο η ολοένα αυξανό-
µενη βιβλιογραφία κάνει γνωστή τη σηµασία του εντε-
ρικού µικροβιώµατος στις εντερικές λειτουργίες µε µια
σαφή αλληλεπίδρασή του µε τους εντερικούς νευρώ-
νες να διαφαίνεται, µια καινούρια έννοια του άξονα µι-
κροβίωµα-έντερο-εγκέφαλος έχει αναδυθεί.
Η κλασική ΚΝΣ-έντερο-µικροβίωµα σηµατοδότη-

ση είναι λειτουργική µέσω της κεντρικής ρύθµισης του
κορεσµού. Αλλαγές στο διαιτητικό προφίλ ως αποτέλε-
σµα της επίδρασης του ΚΝΣ στην πρόσληψη τροφής
είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη διαθεσιµότητα σε θρε-
πτικά συστατικά που απορροφώνται στο έντερο και συ-
νεπώς τη σύσταση του µικροβιώµατος στην περιοχή.
Ειδικά πεπτίδια µεταφέρονται αιµατογενώς στον εγκέ-
φαλο µεταγευµατικά στέλνοντάς του σήµατα κορεσµού.
Επιπρόσθετα, το ΚΝΣ επιδρά στο µικροβίωµα του εντέ-
ρου µέσω νευρικών και ενδοκρινικών µονοπατιών άµεσα
και έµµεσα. Το ΑΝΣ και ο άξονας υποθάλαµος-υπόφυ-
ση-επινεφρίδια που συνδέουν το ΚΝΣ µε τα εσωτερικά
όργανα δύνανται να µεταβάλλουν τη φυσιολογία του
εντέρου, όπως κινητικότητα, έκκριση, διαπερατότητα του
επιθηλίου, όπως και το ορµονικό προφίλ.
Το εντερικό µικροβίωµα παίζει σπουδαίο ρόλο

στην ανάπτυξη και ρύθµιση του άξονα υποθάλαµος-
υπόφυση-επινεφρίδια. Εντεροενδοκρινικά κύτταρα που
διαχέονται ανάµεσα στο επιθήλιο του εντέρου δύνα-
νται να εκκρίνουν νευροδιαβιβαστικά και άλλα σηµα-
τοδοτικά πεπτίδια ως απάντηση σε ερεθίσµατα του
εντερικού αυλού, δρώντας σαν µετατροπείς της οδού
έντερο-ενδοκρινείς αδένες-ΚΝΣ. Επιπλέον, το αγγειο-
δραστικό εντερικό πεπτίδιο (VIP), µια πεπτιδική ορ-
µόνη που συντίθεται στο έντερο και στον εγκέφαλο,
φαίνεται να έχει ανοσορρυθµιστικό ρόλο.
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Σηµαντικό ρόλο στη σηµατοδότηση µικροβίωµα-
έντερο-ΚΝΣ παίζει και το µεταβολικό µονοπάτι του
µικροβιώµατος, καθώς µία από τις κύριες λειτουργίες
του µικροβιώµατος είναι να προάγει το µεταβολισµό
του ξενιστή. Μεταβολίτες που προέρχονται από τη µι-
κροχλωρίδα µπορούν να µιµούνται ή ακόµη και να
συνθέτουν εξ ολοκλήρου µόρια σηµατοδότησης στον
ξενιστή. Έτσι, οι µικροοργανισµοί που συµβιώνουν στο
έντερο είναι δυνατόν να παράγουν µια σειρά νευρο-
διαβιβαστών όπως σεροτονίνη, µελατονίνη, γ-αµινο-
βουτυρικό οξύ (GABA), κατεχολαµίνες, ισταµίνη, ακε-
τυλοχολίνη. Παραδείγµατα µεταβολιτών που σχετίζο-
νται µε το µεταβολισµό των µικροβίων, καθώς και την
αλληλεπίδρασή του µε αυτόν του ξενιστή, υπάρχουν
στη διεθνή βιβλιογραφία
Τέλος, το ανοσολογικό µονοπάτι µοιάζει να απο-

τελεί ανεξάρτητο µηχανισµό στη σηµατοδότηση του
άξονα µικροβίωµα-έντερο-ΚΝΣ. Το ΚΝΣ δε στερείται
κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήµατος. Μάλιστα,
αυτά φαίνεται να είναι παρόντα σε διάφορες περιοχές
του ΚΝΣ, όπως χοριοειδές πλέγµα, µήνιγγες, εγκεφα-
λικό παρέγχυµα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Ανοσολογική
διαταραχή των νευρικών ιστών µπορεί να προκαλέσει
παρεκκλίνουσα αυτοανοσία του ΚΝΣ. Το µικροβίωµα,
που παίζει ρόλο στη διαµόρφωση του ανοσοποιητικού
συστήµατος του ξενιστή, προκαλεί αυτό-ενεργοποίηση
των περιφερειακών ανοσοκυττάρων του ΚΝΣ. Επιπλέ-
ον, η συστηµατική κυκλοφορία ανοσολογικών παρα-
γόντων παίζει ρόλο στην επικοινωνία του ανοσοποιη-
τικού µε το ΚΝΣ, κάτι που µε τη σειρά του σχετίζεται
µε νευροψυχιατρικές διαταραχές όπως είναι η κατά-
θλιψη.

H απελευθέρωση µορίων σηµατοδότησης, κυτ-
ταροκινών, αντιµικροβιακών πεπτιδίων στον εντερικό
αυλό από νευρώνες, εντεροενδοκρινή κύτταρα, κύττα-
ρα του ανοσιακού συστήµατος και κύτταρα Paneth
ύστερα από εντολή του ΚΝΣ είναι πιθανό να έχουν
άµεσο αντίκτυπο στο µικροβίωµα του εντέρου. Οι
Clarke et al. ανακάλυψαν την QseC αισθητήρια κινάση
ως βακτηριακό υποδοχέα για επινεφρίνη και νορεπι-
νεφρίνη που παράγεται στον ξενιστή, κάτι που θα µπο-
ρούσε να εξηγήσει τη βιοχηµική βάση της ενδοκρι-
νούς σηµατοδότησης στο µικροβίωµα.

Παράλληλα βέβαια το ανθρώπινο µικροβίωµα και
η σύσταση του φαίνεται να εµπλέκεται άµεσα στην
παθογένεια µιας πληθώρας νοσηµάτων, όπως είναι οι
φλεγµονώδεις νόσοι του εντέρου, ο καρκίνος της γα-
στρεντερικής οδού και οι ηπατοχολικές παθήσεις, η
παχυσαρκία και το µεταβολικό σύνδροµο, αλλά και οι
αλλεργίες που εµφανίζουν τα άτοµα. 
Τα αποτελέσµατα των µελετών για το ανθρώπινο

µικροβίωµα ανοίγουν νέους δρόµους τόσο στη διά-
γνωση παθήσεων όσο και στη θεραπευτική µε καθο-
ρισµό της ποσότητας και της ποικιλότητας των στε-
λεχών βακτηρίων που µπορεί να δοθούν θεραπευτικά,
πρακτική που σήµερα γίνεται εµπειρικά µε µεταµό-
σχευση χλωρίδων. Πάντως η πολυπλοκότητα του αν-
θρώπινου µικροβιώµατος είναι µεγάλη και η εφαρµογή
των νέων µεθόδων απαιτεί καλά σχεδιασµένους χειρι-
σµούς, έτσι ώστε νέες θεραπευτικές δυνατότητες να
αναδειχθούν σε µια πληθώρα νοσηµάτων από τα αυ-
τοάνοσα µέχρι τα νεοπλασµατικά.
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Στη σηµερινή εποχή, η ανεπάρκεια λειτουργίας
των ιστών και των οργάνων, ως αποτέλεσµα τραυµα-
τισµού ή κάποιας άλλης βλάβης, αποτελεί µείζον πρό-
βληµα. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις περιλαµβάνουν
τη µεταµόσχευση, τη χειρουργική επιδιόρθωση, την
προσθήκη τεχνιτών υλικών, τη χρήση συσκευών και σε
ορισµένες περιπτώσεις τη χορήγηση φαρµακευτικών
παραγόντων1-3. H µικρή διαθεσιµότητα των οργάνων
και των ιστών παγκοσµίως, αποτελεί ένα από τα κυ-
ρίαρχα προβλήµατα της µεταµόσχευσης σήµερα.
Αυτό έχει αποτέλεσµα, την αύξηση της θνησιµότητας
των ασθενών που περιµένουν στις λίστες αναµονής
για συµβατό µόσχευµα1-3.
Το πεδίο της βιοτεχνολογίας µπορεί να αποτελέ-

σει µια εναλλακτική προσέγγιση, συµβάλλοντας στη
µείωση των περιορισµών της µεταµόσχευσης των
ιστών και των οργάνων4. Η βιοτεχνολογία είναι ένα τα-
χέως εξελισσόµενο επιστηµονικό πεδίο, το οποίο πε-
ριλαµβάνει την αναγεννητική ιατρική, την ιστοµηχανική,
τη γενωµική µηχανική και τη µικροβιακή βιοτεχνολογία.
Η αναγεννητική ιατρική και η ιστοµηχανική εστιάζουν
στην ανάπτυξη λειτουργικών οργάνων και ιστών, ικανών
να µεταµοσχευθούν σε ασθενείς4,5. Η ανάπτυξη ορ-
γάνων µε τις τεχνικές της ιστοµηχανικής είναι περιο-
ρισµένη, λόγω της αδυναµίας παροχής οξυγόνου και
θρεπτικών συστατικών µέσω των αγγειακών δικτύων4,5.
Παρ’ όλα αυτά, σήµερα η χρήση ιστοµηχανικού δερ-
µατικού ιστού και χόνδρου βρίσκεται σε φάση κλινικών
δοκιµών, όπως και η µεταµόσχευση ιστοµηχανικών
καρδιακών βαλβίδων στον άνθρωπο. Αποκορύφωµα
των προσπαθειών αυτών, αποτελεί η µεταµόσχευση
τραχείας το 2008 και η πρώτη µεταµόσχευση βιο-
εκτυπώσιµου κρανιακού µοσχεύµατος το 20145. Επι-

πρόσθετα, το πεδίο της γενωµικής µηχανικής µπορεί
να αποτελέσει µια εναλλακτική στρατηγική στην ανά-
πτυξη οργάνων, µέσω χρήσης των ζωικών µοντέλων.
Σήµερα, έχει πραγµατοποιηθεί εξαιρετικά µεγάλη προ-
σπάθεια ανάπτυξης οργάνων προερχόµενων από χοί-
ρους που δεν εκφράζουν τους a-gal επιτόπους. Επίσης,
η µικροβιακή βιοτεχνολογία συνδέεται άµεσα µε τον
τοµέα της µεταµόσχευσης, δεδοµένου ότι στην πα-
ραγωγή των περισσότερων ανοσοκατασταλτικών φαρ-
µάκων εµπλέκονται διάφοροι µικροοργανισµοί6,7.
Ολοκληρώνοντας, η βιοτεχνολογία είναι ένα τα-

χέως εξελισσόµενο πεδίο έρευνας, ικανό να παρέχει
καινοτόµες επιλογές στη µεταµόσχευση των ασθενών.
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ΠΑ01

ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HLA ΑΛΛΗΛΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ NGS ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

(ΕΛΤΟΠΑ)

Α. Ντίνου1, Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου2, Ε. Μιχαλόπουλος1, Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα1

1Εργαστήριο Ιστοσυµβατότητας Ελληνικής Τράπεζας Οµφαλοπλακουντιακού Αίµατος, 
Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών

2Συντ. Διευθύντρια, Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας Γ.Ν. «Αλεξάνδρα»

α) ΕισΑγωγη: Το Οµφαλοπλακουντιακό Αίµα (ΟΠΑ) είναι µια έγκυρη και βιώσιµη εναλλακτική πηγή για
τις Μεταµόσχευσεις Αρχέγονων Αιµοποιητικών Kυττάρων. Αν και ένα από τα πλεονεκτήµατα του ΟΠΑ είναι η
µικρότερη συµβατότητα δότη/λήπτη, τα τελευταία χρόνια έχει παγιωθεί η ζήτηση υψηλής ανάλυσης HLA τυπο-
ποιηµένων µονάδων. Η πλέον σύγχρονη µεθοδολογία για HLA τυποποίηση µε αλληλούχηση NGS δίνει
ικανοποιητικά και αναπαράξιµα αποτελέσµατα υψηλής ανάλυσης µε ελάχιστες ασάφειες (ambiguities), και µε κό-
στος χαµηλότερο από τις κλασσικές τεχνικές. 

β) σκοΠοσ: Σκοπός αυτής της µελέτης είναι η εκτίµηση της κατανοµής των HLA-Α,- Β,-C,- DRB1,-DQA1,-
DQB1,-DPB1 αλληλίων,των µονάδων της ΕλΤΟΠΑ. 

γ) Υλικο & ΜΕθοδοι: 266 µονάδες ΟΠΑ τυποποιήθηκαν για τους τόπους HLA-Α,- Β,-C,- DRB1,-
DQA1,-DQB1,-DPB1 σε υψηλή ανάλυση, µε τη µέθοδο NGS (Omixon). H στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων
έγινε µε το πρόγραµµα Arlequin. 

δ) ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Τα πιο συχνά αλλήλια σε αυτό το δείγµα µονάδων ΟΠΑ παρουσιάζονται στον επι-
συναπτόµενο πίνακα. Ο πληθυσµός δεν αποκλείνει από το την Ισορροπία Hardy-Weinberg για κάποιο από τα
εξεταζόµενα γονίδια. Οι συχνότεροι εκτιµούµενοι απλότυποι είναι οι HLA-A*02:01~HLA-B*18:01~HLA-
C*07:01~HLA-DRB1*11:04~HLA-DQB1*03:01~HLA-DQA1*05:05~HLA-DPB1*04:02 (2,05%) και 
HLA-A*02:01~HLA-B*35:02~HLA-C*04:01~HLA-DRB1*11:04~HLA-DQB1*03:01~HLA-DQA1*05:05~HLA-
DPB1*04:01 (2,05%).

HLA-Α  HLA-B HLA-C HLA-DRB1 HLA-DQΒ1 HLA-DQΑ1 HLA-DPB1 

ALLELE FRQ ALLELE2 FRQ2 ALLELE3 FRQ3 ALLELE4 FRQ4 ALLELE5 FRQ5 ALLELE6 FRQ6 ALLELE7 F R Q 7

A*02:01/ B*51:01 C*04:01 DRB1* DQB1* DQA1* 04:01P
01L 23.95% 13.77% 19.51% 11:04 19.32% 03:01 33.59% 05:05 33.92% 37.43%

A*24:02 B*18:01 C*07:01 DRB1* DQB1* DQA1* 04:02P
17.11% 10.75% 13.07% 16:01 12.31% 05:02 15.84% 01:02 18.13% 2 1. 0 5 %

A*01:01 B*35:01 C*12:03 DRB1* DQB1* DQA1* 02:01P
10.08% 9.43% 11.17% 11:01 8.14% 05:01 10.69% 01:01 8.48% 18 . 42%

A*32:01 B*35:03 C*06:02 DRB1* DQB1* DQA1* 03:01P
7.60% 4.53% 7.34% 01:01 6.82% 03:02 7.63% 01:04 6.43% 5 . 5 6 %

A*11:01 B*44:02 C*02:02 DRB1* DQB1* DQA1* 10:01P
7.22% 3.96% 5.68% 07:01 5.30% 05:03 5.73% 02:01 6.14% 2 . 6 3 %

A*03:01 B*49:01 C*15:02 DRB1* DQB1* DQA1* 01:01P
5.70% 3.96% 5.30% 03:01 5.11% 02:02 5.34% 03:01 4.97% 2 . 3 4 %

σΥΜΠΕρAσΜΑτΑ: Η σε βάθος ανάλυση των HLA απλοτύπων του συνόλου των φυλασσόµενων µονάδων
ΟΠΑ σε επίπεδο αλληλίου θα εξασφαλίσει τη δυναµική εξέλιξη της ΕλΤΟΠΑ. Έτσι, θα µπορέσουν να ταυτο-
ποιηθούν τόσο οι πιο συχνοί απλότυποι αλλά κυρίως οι πιο σπάνιοι. Τέλος, ο σχεδιασµός ανάπτυξης της
τράπεζας και η ανανέωση του αποθέµατος µονάδων θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα αποτελέσµατα, ώστε να
επιτευχθεί η βέλτιστη κάλυψη του Ελληνικού πληθυσµού καθώς και των Ελλήνων της διασποράς.
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ΠΑ02

ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩ-
ΣΗ ANTI-CCP(+) ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ (ΡΑ) ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Αικ. Ταράση1, Ε. Μολέ2, Β. Κίτσιου1, Θ. Αθανασιάδης1, Δ. Κουνιάκη1, Κ. Σουφλερός1 Ελ. Συνοδινού1, Ειρ. Ρόµπολα1,
Χ. Σφοντούρης2 Αλ. Τσιρογιάννη1

1Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας & 2Ρευµατολογικό Τµήµα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

ΕισΑγωγη: Έχει περιγραφεί ότι γενετικοί (HLADRB1-SE) και περιβαλλοντικοί (κάπνισµα) παράγοντες αλ-
ληλεπιδρούν για την ανάπτυξη anti-CCP(+)ΡΑ. 

σκοΠοσ: Η συσχέτιση HLA αντιγόνων και ιδιαίτερα του SE σε συνδυασµό µε την παρουσία ή µη anti-
CCP αντισωµάτων σε καπνιστές και µη καπνιστές Έλληνες ασθενείς µε ΡΑ.

ΜΕθοδοσ: Σε 83 ασθενείς µε ΡΑ (41 καπνιστές,42 µη καπνιστές), τυποποιήθηκαν τα HLA αλλήλια µε µο-
ριακές τεχνικές (low and high resolution).Σε 62/83 (74.7%) ανιχνεύθηκαν anti-CCP αντισώµατα µε τεχνική
ELISA.

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Πίνακας: Συσχέτιση HLA, anti-CCP & καπνίσµατος µε ΡΑ

HLA ρΑ M ρΑ vs Μ CCP + CCP - CCP(+) vs CCP(+)κ vs
CCP(-) Μκ

% % OR p % % OR p OR p 

DR1 28.9 10.8 3.4 6x10-5 33.9 14.3 2.1 NS 2.82 NS 

DR4 33.7 16.1 2.6 6x10-4 37.1 23.8 1.9 NS 1.52 NS 

DR10 16.9 2.9 6.4 1x10-5 21 4.8 5.3 NS 0.55 NS 

DRB1*01:01 28.9 6.8 4.4 1x10-5 27.4 14.3 2.3 NS 4.9 0.02

DRB1*10:01 16.9 2.4 8.4 1x10-6 21 4.8 5.3 NS 0.43 NS

DRB1*04:01 3.6 2 1.8 NS 4.8 0 UD NS 0.48 NS

DRB1*04:02 1.2 1 0.6 NS 1.6 0 UD NS 0 NS

DRB1*04:03 4.8 6.8 0.7 NS 3.2 9.5 0.32 NS 1 NS

DRB1*04:04 7.2 1 7.6 4x10-3 9.6 0 UD NS 2.15 NS

DRB1*04:05 15.7 3.7 4.8 2x10-4 16.1 14.3 1.15 NS 1 NS 

DRB1*04:08 2.4 0 UD NS 1.6 4.8 0.33 NS UD NS 

1SE 77.1 18.9 14.44 1x10-8 88.7 42.9 10.5 6x10-5 7.2 <0.05 

2SE 10.8 1 11.88 9.9x10-5 12.9 4.8 2.96 NS 1 NS

Κ: Καπνιστές ΜΚ: Μη Καπνιστές, Μ: Μάρτυρες

σΥΜΠΕρAσΜΑτΑ:
1) Επιβεβαιώθηκε η αυξηµένη συχνότητα των HLA-DRB1*01:01,*10:01,*04:05 αλληλίων στους Έλληνες ασθενείς

µε ΡΑ και ο προστατευτικός ρόλος των *04:02,*04:03 αλληλίων
2) Η παρουσία οποιουδήποτε SE και ιδιαίτερα του *10:01 αλληλίου αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την
ανάπτυξη anti-CCP.

3) Το κάπνισµα σε συνδυασµό µε την παρουσία οποιουδήποτε SE και ιδιαίτερα του *01:01 αλληλίου, συσχετίζονται
µε CCP(+)ΡΑ, στους Έλληνες ασθενείς.



ΠΑ03

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ/ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Β.Κίτσιου, Δ. Κουνιάκη, Κ. Σουφλερός, Θ. Αθανασιάδης, Α. Ταράση, Σ. Ποµώνη, Α. Μπλέτσα, 
Π. Ανδρικογιαννόπουλος, Ι. Χαρωνίτη, Α. Τσιρογιάννη 

Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός», Αθήνα

ΕισΑγωγη: Η κοιλιοκάκη είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που εµφανίζεται µε δυσανεξία στη γλουτένη
σε άτοµα µε γενετική προδιάθεση. Προσβάλλει το 1-2% των Καυκασίων, αναφέρεται δε συχνότερα σε συγγενείς
ασθενών µε κοιλιοκάκη.

σκοΠοσ: Η εκτίµηση της συχνότητας της κοιλιοκάκης και η συσχέτιση γενετικών/ορολογικών δεικτών σε
οικογένειες ασθενών µε κοιλιοκάκη, στον Ελληνικό πληθυσµό.

Υλικο-ΜΕθοδοι: Σε 29 ασθενείς και 101 συγγενείς πρώτου βαθµού -γονείς, αδέλφια, παιδιά-τυποποιήθηκαν
τα HLA-DQA1*/DQB1* αλλήλια, µε µοριακές high resolution τεχνικές (PCR-SSP). Επίσης προσδιορίστηκαν τα
αυτοαντισώµατα έναντι ιστικής τρανσγλουταµινάσης (tTG) και ενδοµυΐου (ΕmΑ) µε ELISA και έµµεσο ανοσο-
φθορισµό, αντίστοιχα. 

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Τουλάχιστον ένα HLA αλλήλιο που συσχετίζεται µε κοιλιοκάκη ανιχνεύτηκε σε 28/29
(96.5%) των ασθενών και σε 75/101 (74.3%) των συγγενών. Συγκεκριµένα, 86 (66.1%) βρέθηκαν θετικοί για HLA-
DQ2, 12 (9.2%) για -DQ8 και 7 (5.3%) για -DQ2/8. Ο απλότυπος HLA-DQA1*05:01/DQΒ1*02:01 εκφραζόταν
σε 70 (53.8%), -DQA1*02:01/DQΒ1*02:02 σε 19 (14.6%), -DQA1*03:01/DQΒ1*03:02 σε 17 (13.1%), -
DQA1*03:03/DQΒ1*02:02 σε 7 (5.4%),  -DQA1*03:02/DQΒ1*03:02 σε 1 (0.8%) και -DQA1*03:01/DQΒ1*03:05
σε 1 (0.8%), άτοµα. Θετικά αυτοαντισώµατα ανιχνεύτηκαν σε 50 άτοµα (29 ασθενείς/21 συγγενείς) από τα οποία
41 εξέφραζαν το HLA-DQ2 αλλήλιο, 8 το -DQ8 και 1 κανένα από τα δύο. Σε 56 άτοµα (43.1%), µε υψηλού κιν-
δύνου HLA αλλήλια, δεν ανιχνεύθηκαν θετικά αυτοαντισώµατα. Ο έλεγχος οδήγησε στην αποκάλυψη 21 αδιά-
γνωστων περιπτώσεων κοιλιοκάκης (4 γονείς, 10 παιδιά, 7 αδέλφια). 

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Σύµφωνα µε τα δεδοµένα µας η συχνότητα της κοιλιοκάκης, σε πρώτου βαθµού συγγε -
νείς ασθενών, εµφανίζεται υψηλότερη (20.8%) αυτής του γενικού πληθυσµού. Δεδοµένου ότι η κοιλιοκάκη χα-
ρακτηρίζεται συχνά από άτυπη κλινική συµπτωµατολογία ο γονιδιακός και ορολογικός έλεγχος, κυρίως σε
οµάδες υψηλού κινδύνου, φαίνεται να αποτελεί εργαλείο έγκαιρης διαγνωστικής προσέγγισης.

ΠΑ04

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΔΟΤΗ ANTI-HLA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

Α. Βιττωράκη1, Μ.Δαρεµά2 Μ. Αποστολάκη1, Α. Σιόρεντα1, Β. Βράνη1, Π.Μαρκάκη1, Τ.Πίτσια1, 
Ι.Μπολέτης2, Α. Ινιωτάκη1

1Ανοσολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυµβατότητας, Νοσοκοµείο ‘Γ. Γεννηµατάς’
2Μονάδα Μεταµοσχεύσεων Νεφρού, Λαϊκό Νοσοκοµείο

σκοΠοσ: Αν και η εισαγωγή ευαίσθητων µεθόδων στην ανίχνευση αντί-HLA προσχηµατισµένων ειδικών
στο δότη IgG αντισωµάτων (DSA) άλλαξε την εκτίµηση του ανοσολογικού κινδύνου στη διάθεση µοσχευµάτων,
η κλινική τους σηµασία σε υπερευαισθητοποιηµένους ασθενείς (ΥΕΑ) είναι υπό συζήτηση. Στη µελέτη παρου-
σιάζονται τα αποτελέσµατα 56 ΥΕΑ (%PRAs>70) που µεταµοσχεύθηκαν µεταξύ 2009-2015 στη Μονάδα Με-
ταµόσχευσης Νεφρού του Λαϊκού Νοσοκοµείου.
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Υλικο κΑι ΜΕθοδοσ:Δύο οµάδες ΥΕΑ: οµάδα Α-37 ασθενείς χωρίς προσχηµατισµένα αντί-HLA-DSA
(MFI<1000) και οµάδα Β-19 ασθενείς µε προσχηµατισµένα αντί-HLA-DSA. Σαν οµάδα ελέγχου (ΟΕ) χρησιµο-
ποιήθηκαν 37 µη-ΥΕΑ χωρίς προσχηµατισµένα αντί-HLA-DSA. Όλοι οι ασθενείς µεταµοσχεύθηκαν από απο-
βιώσαντα δότη µε αρνητικό IgG-CDC και T/B κυτταροµετρικό crossmatch. Ο µέσος χρόνος παρακολούθησης
µετά τη µεταµόσχευση ήταν 39±21 µήνες.

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: O µέσος όρος MFI για τα αντί-HLA-A,B,C,DR,DQ DSA ήταν 3259±1477, (εύρος 1291-
5985) και για τα αντί-HLA-DP DSA 14549±13010 (εύρος 5222-29411). Ένας ασθενής είχε και αντί-MICA DSA
µε MFI=9934. Οι τρείς οµάδες δεν διέφεραν ως προς τα επεισόδια οξείας απόρριψης, την ανάπτυξη de novo
DSA και τη συχνότητα απώλειας µοσχεύµατος. Διαγνώσθηκαν 9 επεισόδια οξείας απόρριψης, 3 µεσολαβούµενες
από αντισώµατα και 6 από Τ κυτταρα. Μεσολαβούµενες από αντισώµατα απορρίψεις (AMR) εκδηλώθηκαν
µόνο σε ΥΕΑ. Εξι ασθενείς έχασαν το µόσχευµα: ένας της οµάδας Α µε AMR λόγω προσχηµατισµένων IgM-
DSA, 2 της ΟΕ από χρόνια απόρριψη και 3 από χειρουργικά αίτια. Η διάµεση τιµή κρεατινίνης ορού ένα µήνα
µετά τη µεταµόσχευση ήταν 1.3, 1.2 και 1.4 mg/dL και η τρέχουσα τιµή 1.15, 1.2 και 1.18 mg/dL, στις οµάδες Α,Β και
ΟΕ αντίστοιχα (p=NS). 

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: ΥΕΑ µε προσχηµατισµένα αντί-HLA-DSA και αρνητικό CDC και T/B κυτταροµετρικό
crossmatch µπορούν να προχωρήσουν σε µεταµόσχευση νεφρού µε χαµηλό ανοσολογικό κίνδυνο και µακρο-
χρόνια καλή λειτουργία του µοσχεύµατος.

ΠΑ05

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΝΕΦΡΟΥ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ

Α. Φυλάκτου1, Χ. Ζάρρας1, Γ.Μυσερλής2, Θ. Καραµπατάκης1, Μ.Παπαχρήστου1, Ε.Παπαεµµανουήλ1, 
Φ.Μακροβασίλη1, Θ.Χρόνης1, Ν.Παπανικολάου2

1Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυµβατότητας –Τµήµα Ανοσολογίας ΓΝΘΙ
2Κλινική Μεταµοσχεύσεων ΓΝΘΙ 

σκοΠοσ της µελέτης ήταν η εκτίµηση του αποτελέσµατος της µεταµόσχευσης νεφρού υπερευαισθητο-
ποιηµένων ασθενών σε σχέση µε ευαισθητοποιηµένους ή µη ασθενείς.

Υλικο-ΜΕθοδοι: Εξετάστηκαν 70 ασθενείς που µεταµοσχεύτηκαν στο διάστηµα 2014-2016 από ζώντα
ή πτωµατικό δότη. Οι ασθενείς χωρίστηκαν µε βάση την ευαισθητοποίηση σε οµάδα Α PRA >70%,n=26, οµάδα
Β PRA 5-65%,n=46 και οµάδα Γ PRA 0%,n=33. Οι οµάδες συγκρίθηκαν ως προς χρόνο ψυχρής ισχαιµίας
(ΧΨΙ), µέσο όρο ηλικίας δότη και λήπτη, χρόνο στην αιµοκάθαρση, επίπεδα κρεατινίνης και λεύκωµα ούρων
24ώρου στους 3 -6-12 µήνες µετά τη µεταµόσχευση, βαθµό HLA ασυµβατοτήτων (4-6 και 0-3),καθυστερηµένη
λειτουργία µοσχεύµατος (DGF), επεισόδια οξείας απόρριψης (ΟΑ) και τελική έκβαση της µεταµόσχευσης (λει-
τουργόν µόσχευµα, οξεία ή χρόνια απόρριψη, θάνατος)

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Οι υπερευαισθητοποιηµένοι λήπτες (οµάδα A) παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική δια-
φορά¨(p=0.003) ως προς το είδος του δότη 100% πτωµατικό δότη έναντι 80,6% στην Β και 54% στην Γ, πε-
ρισσότερες ασυµβατότητες 52,9% έναντι 27,3% της οµάδας Γ, υψηλότερη ηλικία λήπτη (p=0.037), µεγαλύτερο
χρόνο παραµονής στην αιµοκάθαρση (µη στατιστικά σηµαντικό) και µεγαλύτερο XΨΙ (p=0.001). Ωστόσο οι
µέσοι όροι κρεατινίνης και λευκώµατος ούρων 24ώρου στους 3 -6-12 µήνες µετά τη µεταµόσχευση δεν παρου-
σίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις τρεις οµάδες. Η Β, έδειξε µεγαλύτερο ποσοστό DGF συγκριτικά
µε τις άλλες δύο οµάδες. Δεν υπήρξε στατιστικά σηµαντική διαφορά στα επεισόδια ΟΑ µε καλύτερη την Β ενώ
ως προς την έκβαση αν και το συνολικό ποσοστό χρόνιας απόρριψης και θανάτου στην οµάδα Α είναι 17,6%
έναντι 9,7% και 9,1% στις οµάδες Β και Γ αντίστοιχα, η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική.

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ:Αν και η µεταµόσχευση νεφρού ειδικά σε υπερευαισθητοποιηµένους ασθενείς είναι δύ-
σκολη και επικίνδυνη, η µεταµόσχευσή τους βάση του προγράµµατος προτεραιότητας µε αποδεκτές ασυµβα-
τότητες του ΕΟΜ, φαίνεται να έχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα και πρέπει να ενισχυθεί.
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ΠΑ06

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΥ ΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΡΧέΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙ-
ΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟ-

ΜΟΥΜΕΝΑ ΜΗΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ (ΝΙΜΑ)

Ε. Παναγούλη1, Α.Ντίνου1, Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου2, Ε.Μιχαλόπουλος1, A. Σταυροπούλου-Γκιόκα1

1Ελληνική Τράπεζα Οµφαλοπλακουντιακού Αίµατος, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών
2Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας Γ.Ν. «Αλεξάνδρα»

σκοΠοσ: Το ανοσιακό σύστηµα του εµβρύου παράγει κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα έναντι των αντι-
γόνων HLA της µητέρας που δεν κληρονοµούνται από αυτό (NIMA) και είναι ανιχνεύσιµα στο αίµα του εµβρύου,
το οµφαλοπλακουντιακό αίµα (ΟΠ.Α) και το περιφερικό αίµα του ενήλικα. 
Έχει αποδειχθεί ότι η µεταµόσχευση ΟΠ.Α σε ασθενείς µε ασυµφωνία µόνο σε 1 αντιγόνο HLA σε σύγκριση

µε τον δότη ΟΠ.Α, το οποίο όµως είναι ταυτόσηµο µε το αντίστοιχο ΝΙΜΑ, έχει παρόµοια πρόγνωση µε τις
µεταµοσχεύσεις όπου λήπτης και δότης παρουσιάζουν 6/6 συµβατότητα HLA.
Με τη συµµετοχή ενός ή περισσότερων ΝΙΜΑ, µπορούν να βρεθούν πλήρως συµβατές-κατά ΝΙΜΑ µονάδες

ΟΠ.Α, για ασθενείς για τους οποίους δεν βρίσκεται πλήρως συµβατή µονάδα-ως προς τα κληρονοµούµενα
αντιγόνα HLA (Εικόνα 1).
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Σκοπός της µελέτης είναι ο προσδιορισµός των ΝΙΜΑ στις µονάδες ΟΠ.Α της Ελληνικής Τραπεζας Οµ-
φαλοπλακουντιακού αίµατος (Ελ.Τ.ΟΠ.Α) και η αύξηση των διαθέσιµων συµβατών µονάδων για έναν συγκεκρι-
µένο λήπτη.

ΜΕθοδολογιΑ-ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Μετά από HLA-τυποποίηση µονάδας ΟΠ.Α και µητέρας του νε-
ογνού-δότη, προσδιορίζεται ο ΝΙΜΑ απλότυπος της µονάδας και σχεδιάζονται έως και 26 διαφορετικοί «εικο-
νικοί» φαινότυποι HLA, ανάλογα µε τις διαφορές µεταξύ των αντιγόνων µητέρας και µονάδας ΟΠ.Α. Επιλέχθησαν
300 µονάδες ΟΠ.Α µε 3 ασυµβατότητες στα HLA-A, B και DRB1 αντιγόνα, συγκριτικά µε τη µητέρα του νεο-
γνού-δότη. Έγινε προσδιορισµός των ΝΙΜΑ και σχεδιασµός 26 «εικονικών φαινοτύπων» για καθεµία. Έτσι, προ-
έκυψαν 300x26=7.800 «εικονικοί» φαινότυποι HLA, οι οποίοι συνυπολογίζονται στην ήδη υπάρχουσα δεξαµενή
φαινοτύπων HLA της Ελ.Τ.ΟΠ.Α.

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Η παρούσα µεθοδολογία συµβάλλει στην αύξηση του αριθµού των διαθέσιµων συµ-
βατών µονάδων ΟΠ.Α για έναν ασθενή. Μία άλλη εφαρµογή σχετίζεται µε τη στατιστική πρόβλεψη της εύρεσης
«εικονικά» συµβατών µονάδων ΟΠ.Α για ασθενείς, βάσει φυλής και εθνικότητάς τους.

ΠΑ07

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚήΣ ΕΜΠΛΟΚήΣ ΜίΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ;

Γ. Ηλία1, Σ. Καραλής1, Ε. Κουτσούρα1, Μ. Kυζίρογλου1, Τ.Σ. Γιανναρά1, Π.Μπούρα2

15ετείς φοιτητές Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
2Καθηγήτρια Ιατρικής, Τµήµα Κλινικής Ανοσολογίας, Β΄Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου

Θεσσαλονίκης,Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης

Ερευνήθηκε το MEDLINE για βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις σχετικά µε τις εκφάνσεις της αγγειακής εµπλοκής
στο ΣΕΛ. Συγκεκριµένα, µελετήθηκαν διάφορες απόψεις αναφορικά µε τους παθογενετικούς µηχανισµούς, τις
κλινικές εκδηλώσεις, τη διάγνωση και τη θεραπεία της αγγειίτιδας, της αθηρoσκλήρωσης και του αντιφωσφολι-
πιδικού συνδρόµου και την ενδεχόµενη συσχέτιση µεταξύ τους στα πλαίσια του ΣΕΛ.

Ο Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος (ΣΕΛ) αποτελεί ένα πρότυπο αυτοάνοσου νοσήµατος µε πολυσυ-
στηµατική προσβολή. Kύρια επίπτωση στη νοσηρότητα και τη θνητότητα διαδραµατίζει η αγγειακή εµπλοκή πε-
ριλαµβάνοντας την αγγειίτιδα, την αθηροσκλήρωση και το αντιφωσφολιπιδικό σύνδροµο. Η δευτεροπαθής φλεγ-
µονώδης εµπλοκή του ενδοθηλίου κατά την αγγειίτιδα αφορά κυρίως µικρού και µεσαίου µεγέθους αγγεία (κατά
Chapperhill). Η αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου III που αναπτύσσεται, αποτελεί τον επικρατέστερο παθοφυ-
σιολογικό µηχανισµό. Καταλήγει σε κλινικές εκδηλώσεις από πολλά συστήµατα, διαµορφώνοντας τους διάφορους
κλινικούς φαινότυπους αγγειίτιδας. Όπως η αγγειίτιδα, έτσι και η αθηροσκλήρωση είναι µία φλεγµονώδης νόσος
που όµως προσβάλλει τµήµατα των αγγείων, ιδίως στην έκφυσή τους, µε συνήθη προσβολή στα στεφανιαία και
στις καρωτίδες. Η επιταχυνόµενη αθηροσκλήρωση και αθηρογένεση εµφανίζεται σε ποσοστό 30-40% των
ασθενών µε ΣΕΛ και αποτελεί την κυρίαρχη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας από καρδιαγγειακά συµβάµατα
στους ασθενείς αυτούς. Καθώς οι παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου αδυνατούν να ερµηνεύσουν πλήρως την
εµφάνιση επιταχυνόµενης αθηροσκλήρωσης στο ΣΕΛ, υπάρχει η πεποίθηση ότι ο ίδιος ο ΣΕΛ εµπλέκεται
ενεργά στην δηµιουργία της. Φαίνεται πως η επιταχυνόµενη αθηροσκλήρωση που συναντάται στους ασθενείς
µε ΣΕΛ οφείλεται στην απορρύθµιση της ανοσιακής απόκρισης, τη φλεγµονή και δυσλειτουργία του ενδοθήλιου,
στην παραγωγή αυτοαντισωµάτων και µέσω αυτών ADCC και CDCC, στο δυσλιπιδαιµικό του πρότυπο καθώς
και στην αύξηση φλεγµονωδών κυτταροκινών, όπως η IFNα. Ερωτήµατα εγείρονται σχετικά µε το ρόλο που δια-
δραµατίζει το ΑΦΣ στην αθηροσκλήρωση καθώς, ενώ θεωρούνταν παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη
αθηρωµατικής νόσου, υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις για το αν τελικά προστατεύει ή να θίγει το αγγειακό
ενδοθήλιο κατά περίσταση.

Φαίνεται πως το ΑΦΣ και ο ΣΕΛ συσχετίζονται µε έναν ιδιαίτερο τρόπο καθώς µοιράζονται πολλές κλινικές
εκδηλώσεις και παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς. Αντιφωσφολιπιδικά αντισώµατα (ΑΦΑ) σε ασθενείς µε ΣΕΛ
ανευρίσκονται σε ποσοστά που κυµαίνονται από 20-50%. Από την άλλη πλευρά, βιολογικοί δείκτες παθογνωµικοί
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του ΣΕΛ, όπως ο υψηλός ή µεσαίος τίτλος αντιπυρηνικών αντισωµάτων (ΑΝΑ) και anti-dsDNA, ανευρίσκονται
πολύ συχνά σε ασθενείς µε ΑΦΣ. Ακόµη και η ενεργοποίηση του συµπληρώµατος, που αποτελεί σήµα κατατεθέν
του ΣΕΛ, φαίνεται να εµπλέκεται ενεργά στην επαγωγή της θρόµβωσης ή των απώλειων κυήµατος στο ΑΦΣ.
Κρίνεται, εποµένως, σκόπιµο να διερευνηθεί κατά πόσο αυξάνεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς µε
ΣΕΛ και υψηλούς τίτλους ΑΦΑ.

Λέξεις-κλειδιά: συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος, αγγειίτιδα, αθηροσκλήρωση, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρο-
µο.

ΠΑ08

ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Μ. Κυζίρογλου1, Α. Γεωργιάδου2, Τσ. Σ. Γιανναρά1, Σ. Καραλής1, Κ. Ρ. Καβαζίδη1, Ι. Κουλάς1, Π.Μπούρα3

1Πεµπτοετείς Φοιτητές Ιατρικής Α.Π.Θ.
2Ειδικευόµενη Β’ Παθολογικής Κλινικής, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο, MSc

3Καθηγήτρια Ιατρικής,Τµήµα Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο 

Η νεφρική προσβολή στο συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο εξακολουθεί να είναι από τις πιο σηµαντικές
εµπλοκές µε συχνότητα που ανέρχεται στο 40% των ασθενών. Η παθογένεια της νεφρίτιδας του λύκου εµπλέκει
µηχανισµούς εκτός και εντός του νεφρού, που αφορούν στην απώλεια της ανοσιακής ανοχής και την απορ-
ρύθµιση φυσικής και επίκτητης ανοσίας. Η επαγωγή της αυτοανοσίας ως αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης γενετικών,
περιβαλλοντικών παραγόντων και επιγενετικών µεταβολών οδηγεί στην αδυναµία κάθαρσης των αποπτωτικών
σωµάτων και στην δηµιουργία αυτοαντιγόνων. Πρόσφατα έχει περιγραφεί η απελευθέρωση εξωκυττάριων ου-
δετεροφιλικών δικτύων (NETs) ,ως πρόσθετη πηγή εξωκυττάριου πυρηνικού υλικού, τα οποία αναγνωρίζονται
από τα δενδριτικά κύτταρα µέσω υποδοχέων Toll 3,7,8,9 ή Fcγ-R, γεγονός το οποίο οδηγεί στην παραγωγή IFN-
α που ενεργοποιεί τα T-λεµφοκύτταρα. Τα Τ-λεµφοκύτταρα στη συνέχεια αλληλεπιδρούν µε Β-λεµφοκύτταρα
από τα οποία γίνεται σύνθεση αυτοαντισωµάτων είτε µεταναστεύουν ενδονεφρικά (εκεί µπορούν να έχουν
άµεση κυτταροτοξική δράση) . Στο επίπεδο του νεφρού, εκτός από την εναπόθεση κυκλοφορούντων ανοσο-
συµπλεγµάτων, ενδοθηλιακά, επιθηλιακά και µεσαγγειακά κύτταρα λειτουργούν ως αντιγονοπαρουσιατικά κύτταρα
που πυροδοτούν την ανοσιακή απόκριση ,ως αποτέλεσµα της τοπικής παραγωγής αντιγόνων. Επιπλέον, βλάβες
µπορούν να εµφανιστούν και στα αγγεία του νεφρού. Η θεραπευτική αντιµετώπιση διαφοροποιείται ανάλογα µε
το παθολογοανατοµικό στάδιο της νεφρίτιδας. Πέρα από τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται µέχρι στιγµής
βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών, τους νεότερους θεραπευτικούς στόχους συγκαταλέγεται η χρήση βιολογικών
παραγόντων όπως η ριτουξιµάµπη ένα µονοκλωνικό αντίσωµα το οποίο στρέφεται έναντι του αντιγόνου CD20
των Β-λεµφοκυττάρων .

Λέξεις-κλειδιά: νεφρίτιδα λύκου, αποπτωτικά σωµάτια, αυτοαντιδραστικά λεµφοκύτταρα, νεότερες θεραπείες

ΠΑ09

ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟΥ: ΕΝΑΣ ΧΟΡΟΣ 
ΜΕΤΑξΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙHΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ι. Κουλάς1, Κ. Ραφαηλία Καβαζίδη1, Ε. Κουτσούρα1, Γ. Ηλία1, Μ. Μυτιληναίου2, Π. Μπούρα2

1Φοιτητές Ιατρικής Α.Π.Θ,
2Τµήµα Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ Παθολογικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 

Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης

σκοΠοσ της µελέτης είναι η δηµιουργία ενός νέου υποθετικού παθοφυσιολογικού µοντέλου για τον Συ-
στηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο (ΣΕΛ) λαµβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στη σχετική έρευνα. 
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Η αναζήτηση πραγµατοποιήθηκε σε Pubmed, Scopus και ScienceDirect µε λέξεις-κλειδιά: ‘Systemic Lupus
Erythematosus’ OR ‘SLE’ AND ‘Immunopathogenesis’ OR ‘Immunology’OR ‘Innate & Adaptive Immunity’ OR
‘Cytokines’ OR ‘Genetics’ OR ‘Epigenetics’ OR ‘Cell Death Pathways’ OR ‘Clearance Deficiencies’ OR ‘Environ-
mental Factors’.

Από τις βιβλιογραφικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν συµπεραίνεται ότι στο Συστηµατικό Ερυθηµατώδη
Λύκο, το γενετικό προφίλ επηρεάζει έντονα την πιθανότητα εµφάνισης της νόσου, όπου σηµαντικό ρόλο κατέχουν
συγκεκριµένοι πολυµορφισµοί της τάξης HLA-DR καθώς και ορισµένα γονίδια που ελέγχουν την βιολογική συ-
µπεριφορά της Ιντερφερόνης-α (IFN-α). Τελευταία, δίνεται έµφαση στη συµβολή επιγενετικών τροποποιήσεων
που προκαλούνται από εξωγενείς παράγοντες και οδηγούν σε διαταραχές της ανοσιακής απόκρισης. Πιθανοί
παράγοντες, µε βαθµό επικινδυνότητας που ποικίλει, θεωρούνται συγκεκριµένες φαρµακευτικές ουσίες, η υπεριώδης
ακτινοβολία και οι λοιµώξεις από Gram αρνητικά βακτήρια, σε συνδυασµό µε την <<Υπόθεση της Υγιεινής>>
(εντερικό µικροβίωµα, διατροφή, κάπνισµα κ.α.). Επιπρόσθετα, ορισµένα είδη κυτταρικού θανάτου όπως η NETωση
(NETs = Ουδετεροφιλικές Εξωκυττάριες Παγίδες) και η Πυρόπτωση (Pyroptosis), προκαλούν την αποκάλυψη
κρυπτικών πυρηνικών επιτόπων, ικανών για ισχυρή επαγωγή φλεγµονής, ιδιαίτερα αν συσσωρευθούν στους ιστούς
εξαιτίας κάποιας συνυπάρχουσας διαταραχής του καθαρισµού τους. Στο επίπεδο των κυτταροκινών, αυξηµένες
συγκέντρωσεις IL-6 µε συνοδό ελάττωση της IL-2 προκαλούν λειτουργικές διαταραχές των Τ ρυθµιστικών κυτ-
τάρων (Tregs) και αύξηση των Τh17, µε αποτέλεσµα την κατάρρευση της ανοσιακής ανοχής, τη δηµιουργία αντι-
σωµάτων από αυτο-αντιδραστικούς κλώνους Β κυττάρων και την κλινική εκδήλωση της νόσου.

Λέξεις-κλειδιά: Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος, Ανοσοπαθογένεση, IFN-α, NETs, Τ-ρυθµιστικά κύτταρα

ΠΑ10

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ

Α. Γκαντάρας, Α. Σαραντόπουλος, Α. Γεωργιάδου, Ι. Γκουγκουρέλας, Ε. Ηλιάδη-Μάνου,Π. Μπούρα

Τµήµα Κλινικής Ανοσολογίας, Β’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Το συµπλήρωµα αποτέλεσε για µία µακρά χρονική περίοδο έναν χρήσιµο βιοδείκτη της ενεργότητας του
Συστηµατικού Ερυθηµατώδους Λύκου (ΣΕΛ). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η χρησιµότητά του αµφισβητείται,
εφόσον τα επίπεδά του µεταβάλλονται από ποικίλα αίτια.

Σκοπός της µελέτης είναι η αξιολόγηση των επιπέδων του C4 στον ορό των ασθενών µε ΣΕΛ και η συσχέτισή
τους µε την ενεργότητα της νόσου, τα κυκλοφορούντα αυτοαντισώµατα και τη νεφρική συµµετοχή. 

Μελετήθηκαν 50 ασθενείς µε ΣΕΛ του τµήµατός µας µε τουλάχιστον 3 µετρήσεις, διαχρονικά, των επιπέδων
C3-C4 στον ορό. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο οµάδες ανάλογα µε το εάν η συγκέντρωση του C4 παρέµενε
µόνιµα χαµηλή ανεξαρτήτως της ενεργότητας της νόσου (οµάδα Α - C4=9,41±5,17 mg/dL) ή όχι (οµάδα Β -
C4=18,63±8,44 mg/dL). Οι δύο οµάδες συγκρίθηκαν µεταξύ τους ως προς φύλο, ηλικία έναρξης νόσου, παρουσία
αυτοαντισωµάτων και νεφρική συµµετοχή. Σε αµφότερες τις οµάδες συσχετίσθηκαν τα επίπεδα του C4 µε το
δείκτη ενεργότητας SLEDAI. Οι συγκρίσεις πραγµατοποιήθηκαν µε Student’s t-test και Chi-squared test και οι
συσχετίσεις µε Pearson correlation coefficient και ANOVA analysis. 

Από τους 50 ασθενείς που µελετήθηκαν, οι 23 ταξινοµήθηκαν στην οµάδα Α, ενώ οι υπόλοιποι 27 στην
οµάδα Β, µε φυσιολογική συγκέντρωση του C4 στο 60,77% των µετρήσεων.Τα αποτελέσµατα από τις συγκρίσεις
των δύο οµάδων φαίνονται στον πίνακα 1. Σε καµία οµάδα δεν προέκυψε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση
µεταξύ των επιπέδων C4 και του δείκτη ενεργότητας SLEDAI (Σχ.1).

Φαίνεται πως στους ασθενείς που µελετήθηκαν το C4 δε σχετίζεται ούτε µε την ενεργότητα της νόσου ούτε
µε τη νεφρική συµµετοχή, όποια κι αν είναι τα επίπεδά του. Σχετικά µε τα αυτοαντισώµατα, οι ασθενείς µε ΣΕΛ
και µόνιµα χαµηλά επίπεδα C4 ανεξαρτήτως της ενεργότητας της νόσου παρουσιάζουν σηµαντικά αυξηµένη
πιθανότητα θετικότητας αντι-dsDNA και αντι-Ro µε αντι-La αρνητικά. Πιθανώς, τα σταθερά χαµηλά επίπεδα συ-
µπληρώµατος να προδιαθέτουν για εµµένουσες ιικές λοιµώξεις και vice versa, οι οποίες λόγω της υπερπαραγωγής
του ιντερφερονο-επαγώµενου Ro-52 και της επακόλουθης ιστικής βλάβης, επιτρέπουν την παραγωγή των αντι-
Ro αυτοαντισωµάτων.
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ΠΑ11

ΑΝΤΙ-DFS70�ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ:�ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ�ΚΑΙ�ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ�ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ�ΔΙΑΓΝΩ-
ΣΤΙΚΗΣ�ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ�ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ�ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ�ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Α. Τσιρογιάννη1, Α. Γιαννακού2 Κ. Σουφλερός1, Μ. Μπανταδάκη2, Ε. Συνοδινού1, Α. Γερολυμάτου2, Ε. Πίπη1, 

Μ. Σταυροπούλου2, Θ. Σκιαδάς1, Α. Λεμονή1, Αικ. Παυλίτου2

1Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α.”Ο Ευαγγελισμός”, Αθήνα
2Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Θ. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

ΕισΑγωγη: Τα αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ) αποτελούν βιοδείκτη/κριτήριο στη διαγνωστική προσέγγιση

των Συστηματικών Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων (ΣΑΡΝ). Ωστόσο, θετικά ΑΝΑ, με πυκνό λεπτό στικτό

(DFS) φθορισμό του πυρήνα και έντονη χρώση της χρωματίνης στη μίτωση στον έμμεσο ανοσοφθορισμό (IIF)

σε υπόστρωμα HEp-2, έχουν αναφερθεί τόσο σε υγιείς όσο και σε άλλες μη ΣΑΡΝ κλινικές οντότητες. 

σκοΠοσ: Η διερεύνηση και αξιολόγηση των αντι-DFS70 αντισωμάτων (Abs) στην αύξηση της ειδικότητας

των ΑΝΑ-IIF στη διάγνωση των ΣΑΡΝ.

Υλικο-ΜΕθοδοσ: Μελετήθηκαν δείγματα ορών από 120 ασθενείς με ΣΑΡΝ (Ομάδα Α) και 170 με μη

ΣΑΡΝ (Ομάδα B), με θετικά ΑΝΑ-IIF και DFS τύπο φθορισμού, που προσκομίστηκαν στα Ανοσολογικά Τμήματα

των Νοσοκομείων “Ευαγγελισμός” και “Παπαγεωργίου” και ελέγχθηκαν για ΑΝΑ, αντι-dsDNA και αντι-ENA

Abs. Ακολούθησε προσρόφηση των αντι-DFS70 Abs, με χρήση ειδικού αντιδραστηρίου (NOVA Lite HEp-2 Se-

lect* kit) και επανέλεγχος όλων των δειγμάτων για ΑΝΑ-IIF. 

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Μετά την αντι-DFS70 προσρόφηση, θετικά ANA-IIF δείγματα παρέμειναν σε ποσοστό

94.1% (113/120) στους ΣΑΡΝ ασθενείς, ενώ στους μη-ΣΑΡΝ ασθενείς η θετικότητα μειώθηκε στο 44,7% (76/170).

Από τους 7 ΣΑΡΝ ασθενείς στους οποίους αρνητικοποιήθηκαν τα ΑΝΑ μετά την αντι-DFS70 προσρόφηση, 3
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Πίνακας 1. Σύγκριση των δύο ομάδων ασθενών με ΣΕΛ και οι αντίστοιχες σημαντικότητες SLEDAI (Σχ. 1).

σχήμα 1. Συσχέτιση του δείκτη ενεργότητας SLEDAI

με τα επίπεδα C4 στον ορό.
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είχαν διαγνωστεί με Δερματικό Λύκο (dsDNA-, ΕΝΑ-αρνητικά), 1 με Μυοσίτιδα (SSA-, Jo-1-θετικά), 2 με σύνδρομο

Raynaud (ΕΝΑ-αρνητικά) και 1 με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. Μεταξύ των μη ΣΑΡΝ ασθενών, περίπου οι μισοί

(76/170) στους οποίους παρέμειναν θετικά τα ΑΝΑ μετά την αντι-DFS70 προσρόφηση (DNA-, ΕΝΑ-αρνητικά),

η διάγνωση ήταν μια άλλη αυτοάνοση/φλεγμονώδης νόσος (Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του εντέρου, Αυ-

τοάνοση Ηπατίτιδα, Πολλαπλή Σκλήρυνση, κ.α).

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Το πρωτόκολλο προσρόφησης των αντι-DFS70 Abs στα ΑΝΑ-IIF θετικά δείγματα με τον

χαρακτηριστικό φθορισμό, αυξάνει την ειδικότητα των ΑΝΑ για τη διαγνωστική προσέγγιση των ΣΑΡΝ. Ωστόσο,

περαιτέρω μελέτες απαιτούνται διαχρονικά για την καθιέρωσή τους στον αλγόριθμο αναζήτησης των ΑΝΑ.

ΠΑ12

Η�ΜΙΤΟΦΑΓΙΑ�ΤΩΝ�Τ�ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ�ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ�ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ�ΤΗ�ΔΡΑΣΗ�ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ

Μ.Λάζαρη1,2, Θ. Αλισσάφη2, Π. Βεργίνης1,2

1Εργαστή́ριο Αυτοανοσί́ας και Φλεγμονής, Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
2Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας και ρύθμισης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

σκοΠοσ: Τα Foxp3+ Τ ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα (Tregs) είναι υπεύθυνα για την καταστολή αυτοάνοσων

αποκρίσεων. Η εμφάνιση αυτοάνοσων αντιδράσεων έχει συσχετιστεί άμεσα με τον μειωμένο αριθμό των Tregs

λόγω απόπτωσης ή/και με τη μειωμένη λειτουργικότητα τους. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός για τη δυσλειτουργία

ή την απόπτωση των Tregs δεν έχει αποσαφηνιστεί. Τα μιτοχόνδρια είναι απαραίτητα για την επιβίωση και λει-

τουργία των κυττάρων και πρόσφατα η διαταραγμένη λειτουργία τους έχει συσχετιστεί με την αυτοανοσία. Δε-

δομένου ότι η απομάκρυνση των μη λειτουργικών μιτοχονδρίων γίνεται μέσω της αυτοφαγίας (μιτοφαγία),

σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί εάν η μιτοφαγία των Tregs επηρεάζει την κατασταλτική

δράση τους στα αυτοάνοσα νοσήματα. 

ΜΕθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της πειραματικής αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας (ΕΑΕ) σε

διαγονιδιακά ποντίκια Foxp3gfp, καθώς επίσης και σε ποντίκια CD4creAtg5fl/fl, όπου η αυτοφαγία έχει απαλειφθεί

στα CD4+ κύτταρα. Τα ποντίκια ανοσοποιήθηκαν με πεπτίδιο μυελίνης (MOG
35-55

) παρουσία ανοσοενισχυτικού

CFA.

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Στην παρούσα μελέτη παρατηρήσαμε μειωμένο δυναμικό μεμβράνης και συνολικό αριθ-

μό μιτοχονδρίων στα Tregs από εγγύς λεμφαδένες ανοσοποιημένων μυών σε σύγκριση με Tregs από μη ανο-

σοποιημένους μύες. Αντίθετα, τα επίπεδα μιτοχονδριακού ROS και ο αριθμός των λυσοσωμάτων τους βρέθηκαν

αυξημένα. Επιπλέον, τα Tregs από CD4creAtg5fl/fl ανοσοποιημένους μύες παρουσίασαν σημαντικά μειωμένη επι-

βίωση συγκρινόμενα με Tregs από αγρίου-τύπου μύες. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν ένα σημαντικό

ρόλο της μιτοφαγίας στην κατασταλτική δράση των Tregs κατά την ανάπτυξη της αυτοανοσίας. Η περαιτέρω

διελεύκανση του μοριακού μηχανισμού της μιτοφαγίας στα Tregs μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της πα-

θογένεσης των αυτοάνοσων νοσημάτων και να οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών στόχων.

ΠΑ13

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ�ΜΕΙΩΣΗ�ΤΩΝ�IGG�4�ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ�ΜΕΤΑ�ΑΠΟ�ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ�
ΑΝΤΙ-CD�20�ΘΕΡΑΠΕΙΑ�ΣΕ�ΑΣΘΕΝΕΙΣ�ΜΕ�ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ�ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Μ.Γ. Μυτηλιναίου, Α. Σαραντόπουλος, Ι. Γκουγκουρέλας, Φ. Κλωνιζάκης, Α. Γεωργιάδου, Π. Μπούρα.

Τμήμα Κλινικής Ανοσολογίας, Β’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝΘ

ΕισΑγωγη: Η αντι-CD20 (έναντι των Β λεμφοκυττάρων) βιολογική θεραπεία (Rituximab) έχει χρησιμοποι-

ηθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια στη ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ) και έχει καταδειχθεί η αποτελεσματικότητά

της. Η παρούσα μελέτη διερευνά την ποιοτική επίδραση της Β λεμφοπενίας στην οποία οδηγεί, στα επιπέδα
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των υποτάξεων των ανοσοσφαιρινών μετά τη θεραπεία σε ασθενείς με σοβαρή ΡΑ, με πιθανές ερμηνευτικές

προεκτάσεις στην μηχανιστική του θεραπευτικού αποτελέσματος.

ΥλικΑ κΑι Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 31 ασθενείς με ΡΑ (25 γυναίκες), με μέση ηλικία 59 έτη (34-73), με

μέση διάρκεια νόσου 9.5 έτη (1-30), οι οποίοι ελάμβαναν αγωγή με βραδέως δρώντα αντιρευματικά (DΜΑRDs)

και επιπρόσθετα Rituximab (2 ώσεις ανά 6μηνο). Οι ασθενείς μελετήθηκαν στην πορεία 2 ετών θεραπείας, για

τη μεταβολή της ενεργότητας της νόσου (εκφρασμένη με το δείκτη ενεργότητας DAS28), καθώς και των επι-

πέδων των IgG, IgA, IgM, και των IgG υποτάξεων στον ορό. Οι παραπάνω παράμετροι εκτιμήθηκαν κατά την

στιγμή της έναρξης της αγωγή με Rituximab (T0), και μετά από 6, 12 και 24 μήνες (Τ6, Τ12 και Τ24 αντίστοιχα).

Η εκτίμηση στατιστικής σημαντικότητας έγινε χρησιμοποιώντας το Kruskal Wallis test, όπου τιμές μικρότερες

του 0.05 εκλήφθηκαν ως στατιστικά σημαντικές.

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Δύο χρόνια μετά την αγωγή με Rituximab, παρατηρήθηκε ικανοποιητική απόκριση των

ασθενών στην αγωγή με μείωση του δείκτη DAS28 (Πίνακας 1). Τα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών IgG, IgA και

IgM μειώθηκαν πλην όμως δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση (Πίνακας 1). Μεταξύ των 4 υποτάξεων

της IgG, στατιστικά σημαντικά μειώθηκαν εκλεκτικά μόνο τα επίπεδα της IgG4 υποτάξης μετά την ολοκλήρωση

των 2 ετών θεραπείας (Πίνακας 1).

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Η παρούσα είναι η πρώτη μελέτη που διερευνά την επίπτωση του Rituximab στα

επίπεδα της IgG4 υποτάξης, σε νόσημα μη-συσχετιζόμενο ως τώρα με την υποτάξη της IgG4. Τα αποτελέσματα

της μελέτης δείχνουν ότι εφόσον η κλινική ύφεση της νόσου συνοδεύεται από μείωση μόνο των επιπέδων της

IgG4 ανοσοσφαιρίνης, ενδέχεται αυτή να εμπλέκεται ενεργά στην παθογένεση της ΡΑ μέσα από έναν άξονα

IgG4-προσανατολισμένης αυτοαντισωματικής παραγωγής, η οποία ίσως ελέγχεται από την αντι-CD20 θεραπεία.

Ενδεχομένως το συγκεκριμένο μονοκλωνικό να προσανατολίζει τη θεραπευτική του δράση μέσω μείωσης των

Β κυττάρων και μέσω μείωσης της ισοτυπικής στροφής προς την IgG4 ανοσοσφαιρίνη, της οποίας ο ρόλος δεν

έχει διευκρινισθεί στη νόσο.

Πίνακας 1. Παράθεση των μέσων τιμών και της διασποράς τους για τις μεταβλητές DAS28, IgG, IgG1, IgG2, IgG3 και IgG4,

όπως αυτές μετρήθηκαν στις χρονικές στιγμές Τ0, Τ6, Τ12 και Τ24.

DAS28 IgG IgG1 IgG2 IgG3 IgG4

T0 4,46(2,06-6) * 12,2(5,1-23,1) 7,7(3,59-12,4) 2,7(0,844-5,21) 0,573(0,079-1,85) 0,451(0,032-2,1)*

T6 3,8(2,2-6,44) 11,1(5,78-15) 7,28(3,38-11,2) 2,7(1,23-5,36) 0,445(0,086-1,58) 0,35(0,044-1,06)

T12 4,01(1,68-5,77) 11,1(5,36-19,2) 6,81(3,35-12,2) 2,53(0,876-4,67) 0,423(0,07-1,88) 0,279(0,036-1,24)

T24 3,27(1,5-5,07) * 11,2(4,92-14,5) 6,59(3,34-10,3) 2,42(0,92-4,7) 0,405(0,08-0,823) 0,248(0,025-1,08)*

*p<0.05 *p<0.05

ΠΑ14

Ο�ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ�ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ�ΤΩΝ�TH17�ΚΥΤΤΑΡΩΝ�ΣΤΗ�ΔΙΑΓΝΩΣΗ�ΤΗΣ�ΧΡΟΝΙΑΣ
ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ�ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗΣ

Μ. Τζανουδάκη1, Ε. Πλουμή1, Σ. Τάντου1, S. Boiu2, Ν. Βασιλάκη1, Β. Πολάκη1, Ε. Λιάτσης1, Μ. Κανάριου1

1Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας, Ειδικό Κέντρο Αναφοράς Πρωτοπαθών

Ανοσοανεπαρκείων-Παιδιατρική Ανοσολογία, Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

2Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕισΑγωγη: Η συχνότητα διάγνωσης της Χρόνιας Βλεννογονοδερματικής Καντιντίασης (ΧΒΔΚ-CMC) (STAT1

GOF μεταλλάξεις) είναι χαμηλή, πιθανώς λόγω της απουσίας χαρακτηριστικών ευρημάτων στον βασικό ανοσο-

λογικό έλεγχο και της δύσκολης πρόσβασης σε γονιδιακό έλεγχο ρουτίνας. Όμως, η χαρακτηριστική έλλειψη

των ΤΗ17 κυττάρων του συνδρόμου αυτού είναι δυνατόν να διαπιστωθεί με μια απλή δοκιμασία και να αποτελέσει
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κριτήριο παραπομπής των ασθενών για περαιτέρω γονιδιακό έλεγχο.

σκοΠοσ της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της χρησιμότητας του ποσοτικού προσδιορισμού των

ΤΗ17 κυττάρων σε ένα κλινικό εργαστήριο, για τη διάγνωση της ΧΒΔΚ.

ΑσθΕΝΕισ κΑι ΜΕθοδοσ: Μέσα σε διάστημα 2 ετών, διενεργήθηκε ποσοτικός προσδιορισμός ΤΗ17

κυττάρων σε 17 ασθενείς (13 αγόρια/ 4 κορίτσια, διάμεσης ηλικίας 11,2 ετών) με επιμένουσα Καντιντίαση βλεν-

νογόνων ή και δέρματος, και ταυτόχρονα σε ισάριθμους φυσιολογικούς μάρτυρες. Ο προσδιορισμός έγινε με

κυτταρομετρία ροής, μετά από ολονύκτια διέγερση μονοκυττάρων περιφερικού αίματος με ΡΜΑ/ιονομυκίνη, πα-

ρουσία μπρεφελντίνης-Α (BFA). Καταγράφηκε το ποσοστό των CD8- CD4+dim cIL17+ κυττάρων επί των CD3+. 

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Το ποσοστό των TH17 κυττάρων στους φυσιολογικούς μάρτυρες ήταν 0,111% - 0,968%

(διάμεση τιμή: 0,23%). Ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά παρατηρήθηκαν σε 2 ασθενείς (0,016% και 0,017%), στους

οποίους βρέθηκαν GOF μεταλλάξεις STAT1. Στους υπόλοιπους ασθενείς το ποσοστό των ΤΗ17 ήταν παρόμοιο

με εκείνο των φυσιολογικών μαρτύρων (0,107%-1,05%, διάμεση τιμή: 0,265%).

σΥΜΠΕρΑσΜΑ: Ο ποσοτικός προσδιορισμός των TH17 κυττάρων βοήθησε να ανιχνευτούν επιτυχώς 2

ασθενείς με ΧΒΔΚ και συνέβαλλε στην αναγνώριση του συνδρόμου στο Κέντρο μας.

ΠΑ15

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ�ΔΙΑΓΝΩΣΗ�ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ�GRISCELLI ΤΥΠΟΥ II ΜΕ�ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ�ΔΟ-
ΚΙΜΑΣΙΑ�ΑΠΟΚΟΚΚΙΩΣΗΣ�ΤΩΝ�ΚΥΤΤΑΡΟΤΟξΙΚΩΝ�Τ�ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Μ. Τζανουδάκη1, Α. Σάντου2, Π. Τζιάβας2, Σ. Τάντου1, Ε. Γκίκα1, Β. Πολάκη1, Α. Μίχος2, Μ. Κανάριου1

1Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας, Ειδικό Κέντρο Αναφοράς Πρωτοπαθών 

Ανοσοανεπαρκείων-Παιδιατρική Ανοσολογία, Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

2Α′ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕισΑγωγη: Η εργαστηριακή διερεύνηση των Οικογενών Συνδρόμων Αιμοφαγοκυτταρικής Λεμφοϊστιοκυτ-

τάρωσης (F-HLH) αποτελεί πρόκληση και απαιτεί εξοπλισμό που δεν είναι διαθέσιμος στα περισσότερα κλινικά

εργαστήρια.

σκοΠοσ της παρούσας μελέτης ήταν αναφορά περιστατικού συνδρόμου Griscelli τύπου II, το οποίο δια-

γνώστηκε επιτυχώς με συνδυασμό απλούστερων εργαστηριακών μεθόδων, όπως η μικροσκόπηση των τριχών

και μια τροποποιημένη δοκιμασία αποκοκκίωσης των CD8+ Τ λεμφοκυττάρων.

ΑσθΕΝHσ κΑι ΜΕθοδοσ: Κορίτσι 4 ετών εμφάνισε προοδευτικά επιδεινούμενη συμπτωματολογία από

το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, καταλήγοντας εντός 3μήνου σε πλήρη απώλεια συνείδησης. Λόγω του ιστορικού

θανάτου αδελφού από αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο, πραγματοποιήθηκε εργαστηριακή διερεύνηση για F-HLH,

παρόλο που δεν υπήρχαν κλινικά ή εργαστηριακά κριτήρια αιμοφαγοκυττάρωσης. Η διερεύνηση περιελάμβανε

την μικροσκόπηση τριχών της ασθενούς και τη μελέτη αποκοκκίωσης (με anti-CD107a/b-FITC), είτε (1) των

CD8+ και CD56+ λεμφοκυτταρικών πληθυσμών μετά από διέγερση με ΡΜΑ/ιονομυκίνη, είτε (2) των αντίστοιχων

κυττάρων μετά από διήμερη καλλιέργεια παρουσία ΡΗΑ και IL-2 και μετά από διέγερση με ΡΜΑ/ιονομυκίνη ή

με anti-CD3 (OKT3). 

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Κατά την μικροσκόπηση της τρίχας της ασθενούς, παρατηρήθηκε ανομοιογενής κατα-

νομή και αυξημένο μέγεθος των κοκκίων μελανίνης, συμβατά με σύνδρομο Griscelli. Η ικανότητα αποκοκκίωσης

των μελετηθέντων κυτταρικών πληθυσμών ήταν σαφώς χαμηλότερη εκείνης του φυσιολογικού μάρτυρα, ιδίως

μετά από διέγερση των PHA/IL-2 βλαστών με ΡΜΑ (5,3% έναντι του 80,3% του φυσιολογικού), θέτοντας την

διάγνωση του σ. Griscelli τύπου ΙΙ, η οποία αργότερα επιβεβαιώθηκε και γονιδιακά.

σΥΜΠΕρΑσΜΑ: Η χρησιμοποιηθείσα μέθοδος αποκοκκίωσης ήταν απλούστερη των συνήθων μεθόδων

κυτταροτοξικότητας. Ακόμη και στην παρούσα περίπτωση άτυπης προβολής, βοήθησε, σε συνδυασμό με την

μικροσκοπική εξέταση της τρίχας, στην ορθή διάγνωση του συνδρόμου, καθοδηγώντας τον γενετικό έλεγχο.
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ΠΑ16

Η�ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ�ΔΙΑΓΝΩΣΗ�ΤΗΣ�ΥΠΟΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑΣ�ΣΤΟΝ�ΕΝΗΛΙΚΑ

Ι. Γκουγκουρέλας, Α. Σαραντόπουλος, Π. Μπούρα

Τμήμα Κλινικής Ανοσολογίας Β’ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

ΕισΑγωγη: Η υπογαμμασφαιριναιμία μίας ή περισσοτέρων τάξεων αποτελεί συχνό εργαστηριακό εύρημα

στον ενήλικα. Είναι δυνατόν να οφείλεται σε υποκείμενα νοσήματα (Διαταραχές της θρέψης, χρόνια νεφρική

ανεπάρκεια) ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (Rituximab, κορτιζόνη, πενικιλλαμίνη κ.α.) (δευτεροπαθής) ή να

αποτελεί όψιμη εκδήλωση πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας.

σκοΠοσ: H αναζήτηση αιτίων δευτεροπαθούς ανεπάρκειας της χυμικής ανοσίας που εκδηλώνονται με

υπογαμμασφαιριναιμία και η διαφοροδιάγνωση τους από πρωτοπαθή νοσήματα όψιμης εκδήλωσης (κοινή ποι-

κίλη, φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία, κ.α.)

ΜΕθοδοι:Η καταγραφή των αιτιών της υπογαμμασφαιριναιμίας που οφείλεται σε υποκείμενα νοσήματα

που προσβάλλουν όργανα εκτός του ανοσιακού συστήματος ή/και σε λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Ο τρόπος

προσέγγισης του διαγνωστικού προβλήματος συζητείται ενδελεχώς. Τονίζεται η καίρια σημασία του ιστορικού,

της κλινικής εξέτασης και του ανοσολογικού ελέγχου. Απαραίτητη θεωρείται η αναζήτηση ειδικών ανοσιακών

απαντήσεων (πχ κατόπιν εμβολιασμών). 

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Προτείνεται διαγνωστικός αλγόριθμος προσέγγισης της υπογαμμασφαιριναιμίας στον

ενήλικα και οι στρατηγικές αντιμετώπισης της. Οι δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες αίρονται σε άλλοτε άλλο

χρονικό διάστημα μετά την άρση του επιβαρυντικού παράγοντα (πχ διακοπή ανοσοκατασταλτικής αγωγής) και

δεν χρειάζονται αγωγή υποκατάστασης. Σε αντίθεση όταν η υπογαμμασφαιριναιμία συνοδεύεται και από άλλα

στοιχεία των πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών ( λεμφοπενία, ανεπαρκής ειδική αντισωματική απάντηση) συστή-

νεται έναρξη αγωγής υποκατάστασης. 

ΒιΒλιογρΑΦιΑ
A. K. Abbas, A. H. Lichtman, S. Pillai, “Congenital and Acquired Immunodeficiencies”, Cellular and Molecular Immunology, Saunders El-

sevier, 2011, pp. 437-452

Μπούρα Π. «Δευτεροπαθείς Ανοσοανεπάρκειες». Στο: Εσωτερική Παθολογία. University Studio Press AE, 2008, σ. 27-28

ΠΑ17

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ�ΤΩΝ�ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ�ΤΩΝ�ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ�ΒΑΡΙΩΝ/ΕΛΑΦΡΩΝ�ΑΛΥΣΙΔΩΝ�
ΜΕ ΤΗ�ΠΡΟΓΝΩΣΗ�ΤΟΥ�ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ

ΙΣΟΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

Ι. Κάκκας1, Ι. Κωνσταντέλλος2 Σ. Δελήμπαση2 Α. Παπαγεωργίου1, Ε. Παναγή1, Κ. Καλύβα1, 

Ζ. Αναστασοπούλου1, Ν. Χαρχαλάκης2 Α. Τσιρογιάννη1

1Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, 2Κλινική Αιματολογική και Λεμφωμάτων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΕισΑγωγη: Η μέτρηση των κοινών με τον κατά περίπτωση ισότυπο της παραπρωτεΐνης, ανοσοσφαιρινών,

(Heavy/Light Chains, HLC) καθώς και ο υπολογισμός του πηλίκου παραπρωτεΐνης-συνυπάρχουσας πολυκλωνικής

ανοσοσφαιρίνης ίδιας τάξης (Heavy/Light Chain ratio, HLC ratio) σε ασθενείς με Πολλαπλούν Μυέλωμα με

ισότυπο παραπρωτεΐνης ολόκληρο μόριο ανοσοσφαιρίνης (ΠΜ-MIg), έχουν αποδειχθεί οι πλέον ευαίσθητες

και ειδικές παράμετροι για την παρακολούθηση των ασθενών αυτών. Οι ακραία χαμηλές ή υψηλές τιμές του

HLC ratio (<0.01 ή >200) ασθενών με ΠΜ-MIg έχουν συσχετιστεί με μειωμένη επιβίωση.

σκοΠοσ: Η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης των HLC μετρήσεων και των ακραίων τιμών του HLC ratio

με την πρόγνωση του συμπτωματικού ΠΜ-MIg.
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Υλικο-ΜΕθοδοι: Μελετήθηκαν 41 ασθενείς με συμπτωματικό ΠΜ-MIg με ισότυπο παραπρωτεΐνης IgG

σε 31 και IgA σε 10 περιπτώσεις. Σε όλους τους ασθενείς πριν από την έναρξη της θεραπείας προσδιορίστηκε

το HLC ratio. Οι μετρήσεις των HLC έγιναν με την μέθοδο της θολωσιμετρίας.

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Κατά την χρονική στιγμή της τελευταίας αξιολόγησης, 36 ασθενείς ήταν εν ζωή.Ακραίες

τιμές HLC ratio κατά την διάγνωση εμφάνισαν 14/41 ασθενείς (7/31 ισοτύπου παραπρωτεΐνης IgG και 7/10 IgA,

p<0.05). Από τους πέντε αποβιώσαντες ασθενείς οι δύο ήταν ισοτύπου παραπρωτεΐνης IgG και οι τρείς IgA

ενώ 4/5 αποβιώσαντες εμφάνισαν ακραίες τιμές HLC ratio (p<0.05). Σημειώνεται ότι και οι τρείς ισοτύπου πα-

ραπρωτεΐνης IgA αποβιώσαντες εμφάνισαν ακραίες τιμές HLC ratio (p<0.01). 

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Από τα προαναφερθέντα, καθίσταται σαφές ότι υπάρχει συσχέτιση τόσο μεταξύ ισο-

τύπου παραπρωτεΐνης IgA και ακραίων τιμών HLC ratio όσο και μεταξύ της θνητότητας και της παρουσίας

ακραίων τιμών HLC ratio, κυρίως στους ασθενείς ισοτύπου παραπρωτεΐνης IgA. 

ΠΑ18

SERUM�BIOMARKERS�THAT�CAN�BETTER�INDICATE�TUMOR�ACTIVITY,�CELL�APOPTOSIS
AND�TISSUE�INFILTRATION�IN�ADVANCED�BREAST�CANCER

A. Notopoulos1, A. Sarantopoulos2, P. Notopoulos3, K. Psarras4, S. Tryfon5, C. Likartsis1, E.Alevroudis1, 

I. Gougkourelas2, G. Meristoudis1, A. Gotzamani-Psarrakou6, P. Boura2

1Department of Nuclear Medicine, Hippokration General Hospital of Thessaloniki
2Clinical Immunology Unit, 2nd Dept of Internal Medicine, Aristotle University of Thessaloniki

Hippokration General Hospital of Thessaloniki
3Technological Institute of Central Macedonia

42nd Propedeutical Surgery Clinic, Aristotle University of Thessaloniki, Hippokration General Hospital of Thessaloniki 
5NHS Chest Medicine Clinic, Papanikolaou General Hospital of Thessaloniki 

62nd Department of Nuclear Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA 

University General Hospital of Thessaloniki

Η εργασία δημοσιεύεται ως πλήρες κείμενο (σελ. 4-21).

ΠΑ19

MODERN�GEOMETRICAL�MODELS�REFRAMING�THE�IMMUNOBIOLOGICAL�PROCESSES
OF�CARCINOGENESIS

P. Notopoulos1, A. Notopoulos2, A. Sarantopoulos3, E. Christodoulou4, I. Gougkourelas3, S. Tryfon5, P. Boura3

1Technological Institute of Central Macedonia
2Nuclear Medicine Department, Hippokration General Hospital of Thessaloniki

3Clinical Immunology Unit, 2nd Dept of Internal Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, 

Hippokration General Hospital of Thessaloniki
42nd NHS Internal Medicine Clinic, Papanicolaou General Hospital of Thessaloniki 

5NHS Chest Medicine Clinic, Papanicolaou General Hospital of Thessaloniki 

Η εργασία δημοσιεύεται ως πλήρες κείμενο (σελ. 22-28).
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ΠΑ20

Η�ΑΥΤΟΦΑΓΙΑ�ΩΣ�ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΣ�ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ�ΤΗΣ�ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ�ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ�
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ�ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ�ΠΟΥ�ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ�ΜΕ�Β.�MELITENSIS

Ι. Γιαννοπούλου, Κ. Λιόπετα, Θ. Καβέλη, Ο. Δημητρακόπουλος, Φ. Παληογιάννη

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

ΕισΑγωγη: Ο ρόλος της αυτοφαγίας, ενός ομοιοστατικού μηχανισμού των κυττάρων, αναγνωρίζεται ση-

μαντικός στην άμυνα έναντι ενδοκυττάριων βακτηρίων συμπεριλαμβανομένης και της Brucella. Η ισορροπία

προφλεγμονωδών/αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών ρυθμίζει την έκβαση της ανοσιακής απάντησης. Η συσχέτιση

της λειτουργίας της αυτοφαγίας με την έκκριση κυτταροκινών σε ανθρώπινο μοντέλο λοίμωξης με Brucella δεν

έχει μελετηθεί.

σκοΠοσ: Η μελέτη διερευνά το ρόλο της αυτοφαγίας στην λειτουργική απόκριση ανθρώπινων μονοκυτ-

τάρων σε in vitro μοντέλο λοίμωξης με Brucella.

ΥλικΑ κΑι ΜΕθοδοι: Μονοκύτταρα απομονωθέντα από ολικό αίμα υγιών δοτών μολύνθηκαν in vitro

με ζωντανό κλινικό στέλεχος Β. melitensis (MOI 1:20) παρουσία ή απουσία ειδικών αναστολέων της αυτοφαγίας

(Wortmannin 100nM, LY294002 50μΜ).Οι κυτταροκίνες ανιχνεύτηκαν με μέθοδο ELISA στα υπερκείμενα των

κυτταροκαλλιεργειών μετά από 16h επώασης. Μεταβολές στην έκφραση συγκεκριμένων ρυθμιστικών πρωτεϊνών

της αυτοφαγίας (LC3II και ULK1) ελέγχθηκαν με την μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης (Western blot) σε κυτταρική

σειρά με φαινότυπο μακροφάγου (THP1), η οποία μολύνθηκε με το ίδιο στέλεχος για συγκεκριμένα χρονικά

διαστήματα. 

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: H αναστολή της αυτοφαγίας είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση (x2-3) κυρίως της

έκκρισης των προφλεγμονωδών κυτταροκινών IL-1β και TNF-α από τα μολυνθέντα με B.melitensis μονοκύτταρα.

Λιγότερο εμφανής ήταν η επίδραση στην έκκριση ΙL-6 (x1,5). Αντίθετα η έκφραση της αντιφλεγμονώδους IL-10

μειώθηκε δραστικά (70-90%) παρουσία των αναστολέων της αυτοφαγίας. Η διαφοροποίηση των THP-1 κυττάρων

σε φαινότυπο μακροφάγων είχε ως αποτέλεσμα την επαγωγή της αυτοφαγίας όπως αυτό διαπιστώθηκε από το

σχηματισμό του εναρκτήριου συμπλέγματος LC3II. H παρατεταμένη διέγερση με Brucella (2-24 ώρες) δε μετέ-

βαλε ούτε το σχηματισμό του συμπλέγματος LC3II ούτε το ποσό της ULK1 πρωτεΐνης.

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ο μηχανισμός της αυτοφαγίας επηρεάζει

εκλεκτικά το ισοζύγιο προφλεγμονωδών/αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών κατά τη λοίμωξη με Brucella στον άν-

θρωπο, ρυθμίζοντας όχι την έκφραση των πρωτεϊνών που ενέχονται αλλά τα λειτουργικά και σηματοδοτικά μο-

νοπάτια που κατευθύνονται από αυτές.

ΠΑ21

ΜΕΛέΤΗ�ΤΩΝ�ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜώΝ�ASP299GLY ΚΑΙ�THR399ILE ΤΟΥ�TLR-4�ΣΕ�ΒΡέΦΗ�ΚΑΙ
ΣΤΑ�ΠΑΙΔΙά�ΜΕ�ΛΟΙΜώξΕΙΣ�ΤΟΥ�ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟύ�ΣΥΣΤήΜΑΤΟΣ

Π. Καρανάνου1, Σ. Καταφυγιώτης2, Δ. Τράμμα1, Α. Αλατάκη2, Α. Λαμπρόπουλος2, Ε. Παπαδοπούλου-Αλατάκη1

1Δ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
2Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Α’ Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

ΕισΑγωγη: Η ουρολοίμωξη είναι η δεύτερη πιο κοινή βακτηριακή λοίμωξη, μετά την οξεία μέση ωτίτιδα,

σε βρέφη και παιδιά. Πρόσφατα, οι Τoll-like Receptors (TLRs) αναγνωρίσθηκαν ως ειδικά μόρια της φυσικής

ανοσίας και σημαντικοί μεσολαβητές μεταξύ της ειδικής και μη ειδικής ανοσίας. Ο υποδοχέας Toll-like Receptor

4 (TLR-4), ο οποίος εκφράζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στα επιθηλιακά κύτταρα των νεφρών και της ουρο-

δόχου κύστης, φαίνεται να παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο από όλους του TLRs στις λοιμώξεις του ουροποι-

ητικού συστήματος ενεργοποιώντας το μονοπάτι της ανοσολογικής απάντησης

σκοΠοσ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί και να καθοριστεί η σχέση μεταξύ των πολυ -
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μορ φισμών Asp299Gly και Thr399Ile του TLR-4 και των λοιμώξεων του ουροποιητικού στα βρέφη και στα παιδιά.

Υλικο-ΜΕθοδοσ: Μελετήθηκαν παιδιά με τουλάχιστον ένα επεισόδιο λοίμωξης του ουροποιητικού συ-

στήματος με ή χωρις υποκείμενες ανατομικές συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος. Τα παιδιά

αυτά αποτέλεσαν την Ομάδα Α (ομάδα μελέτης/ασθενείς) η οποίο διαιρέθηκε σε δυο υποκατηγορίες: Ομάδα

A1) παιδιά με λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού, Ομάδα A2) παιδιά με λοίμωξη του ανώτερου ουροποιη-

τικού. Τέλος τα υγιή παιδιά αποτέλεσαν την Ομάδα B (ομάδα ελέγχου). 

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: 160 παιδιά συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Η ομάδα μελέτης (Ομάδα A) αποτελούνταν

από 51 παιδιά (32 κορίτσια) με μέση ηλικία τα 3,2±2,6 έτη. Το ποσοστό του TLR-4 Asp299Gly πολυμορφισμού

στην ομάδα μελέτης (27,45%, όλοι ετεροζυγώτες) ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με την

ομάδα ελέγχου (10,1%) (p <0,05). Ωστόσο, το ποσοστό του TLR-4 Thr399Ile πολυμορφισμού βρέθηκε αυξημένο

στην ομάδα ελέγχου (11,01% ετερόζυγώτες, 0,92% ομοζυγώτες) σε σχέση με την ομάδα μελέτης (1,96%) (p

<0,05). Από τους 14 ασθενείς οι οποίοι βρέθηκαν να φέρουν τον TLR-4 Asp299Gly πολυμορφισμό, 10 έπασχαν

από λοίμωξη κατώτερου ουροποιητικού (Ομάδα Α1) και 4 από λοίμωξη ανώτερου ουροποιητικού(Ομάδα Α2)

(p> 0,05).

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Ο πολυμορφισμός TLR-4 Asp299Gly παρουσιάζεται με αυξημένη συχνότητα στα παιδιά

με λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Είναι ενδεικτικό ότι τα παιδιά που φέρουν τον TLR-4 Asp299Gly

πολυμορφισμό τείνουν να εκδηλώσουν λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος πιο συχνά σε σχέση με τα

υγιή παιδιά.

ΠΑ22

VΓ9VΔ2�Τ�ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ�ΣΕ�ΓΥΝΑΙΚΕΣ�ΜΕ�ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΗ�ΚΟΛΠΟ-ΤΡΑΧΗΛΙΚΗ�
ΛΟΙΜΩξΗ�ΜΕΤΑ�ΧΟΡΗΓΗΣΗ�ή�ΟΧΙ�ΑΝΤΙ-ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΗΣ�ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ι. Βοσκάκης1, Χρ. Τσεκούρα1, Θ. Κεραμιτζόγλου1, Κ. Αβδελιώδη1, E. Τσαντούλας1, Ε. Δελιγεώρογλου2, 

Γ. Κρεατσάς2, Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη1

1Γενικό Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου – Αλεξάνδρα», Γενικό Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα
2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρικό Τμήμα, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα 

ΕισΑγωγη - σκοΠοσ: Σε πρόσφατη μελέτη (Voskakis et al. Am J Reprod Immunol. 2016;76(5):358-36)

δείξαμε αύξηση των περιφερικών Τ λεμφοκυττάρων με υποδοχέα Vγ9Vδ2 σε γυναίκες με επανειλημμένες αυ-

τόματες αποβολές (ΕΑΑ) και ιστορικό κολπο-τραχηλικής χλαμυδιακής (CT) λοίμωξης. Στην παρούσα μελέτη

διερευνήθηκε αν η χορήγηση αντι-CT θεραπείας επηρεάζει τα επίπεδα των γ9δ2 κυττάρων στην ίδια κατηγορία

γυναικών.

Υλικο – ΜΕθοδοι: Το ποσοστό των γ9δ2T κυττάρων στο σύνολο των περιφερικών γδT κυττάρων ανα-

λύθηκε με κυτταρομετρία ροής μέσα σε 10 ημέρες μετά από νέα αυτόματη αποβολή την οποία είχαν σε 76 γυ-

ναίκες με ΕΑΑ και ιστορικό κολπο-τραχηλικής CT λοίμωξης. Οι 35 από αυτές είχαν λάβει θεραπεία (Αζιθρομυκίνη

ή Δοξυκυκλίνη) μετά τη διάγνωση της λοίμωξης (CT+T), ενώ οι 41 δεν έλαβαν θεραπεία (CT+NT). Ως μάρτυρες

(C) χρησίμευσαν 82 γυναίκες χωρίς προβλήματα γονιμότητας ή CT λοίμωξης.

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Το μέσο ποσοστό των γ9δ2T κυττάρων στις υποβληθείσες σε θεραπεία γυναίκες βρέ-

θηκε στα επίπεδα των μαρτύρων (CT+T=58,95%, C=61,92%). Αντίθετα, στις γυναίκες που δεν έλαβαν θεραπεία,

το μέσο ποσοστό ήταν 83,29% (CT+NT vs CT+T p=0.0002). Επιπλέον, ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό γ9δ2T

κυττάρων (>80%) βρέθηκε σε 53% των CT+NT γυναικών έναντι 20% των CT+T γυναικών (p=0.0017).

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Τα υψηλότερα ποσοστά των γ9δ2 κυττάρων στις περιπτώσεις που η CT λοίμωξη δεν

αντιμετωπίζεται θεραπευτικά ενισχύουν την υπόθεση ότι, επί χρονίζουσας παρουσίας των χλαμυδίων στον κολ-

πο-τραχηλικό σωλήνα, τα κύτταρα αυτά εμπλέκονται στην αντι-CT ανοσιακή απάντηση. Η αναγνώριση από τα

γ9δ2 Τ κύτταρα αντιγόνων χλαμυδίων τα οποία έχουν κοινούς επιτόπους με εμβρυϊκά αντιγόνα (Hsp;), είναι πι-

θανό να ενεργοποιεί και αντι-εμβρυικές απαντήσεις, με αποτέλεσμα αποβολές.
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ΠΑ23

ΑΝΑΛΥΣΗ�ME MICROARRAYS ΤΩΝ�ΕΠΙΠΕΔΩΝ�MRNA ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ�ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ
ΜΟΛΥΝΘΕΝΤΩΝ�ΜΕ�BRUCELLA MELITENSIS

Ο. Δημητρακόπουλος1, Κ. Λιοπέτα1, Δ. Σανούδου2, Φ. Παληογιάννη1

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
2Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών

Οι παθογενετικοί μηχανισμοί που ευθύνονται για τις οξείες ή χρόνιες λοιμώξεις από βακτήρια του γένους

Brucella παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστοι. Μελέτη των μεταβολών στα επίπεδα RNA που προκαλεί η λοίμωξη

από Brucella σε ανθρώπινα κύτταρα, μπορεί να αποκαλύψει ενδοκυττάριους στόχους-κλειδιά στην έκβαση της

λοίμωξης.

σκοΠοσ: Ανίχνευση μεταβολών στην έκφραση γονιδίων ανθρωπίνων μακροφάγων που μολύνονται in vitro

με κλινικά στελέχη B. melitensis.

ΥλικΑ & ΜΕθοδοι: Ανθρώπινα μονοκύτταρα υγιών δοτών καλλιεργήθηκαν παρουσία ζωντανών βακτηρίων

B. melitensis για 4, 24 και 48 ώρες. Κυτταρικό RNA απομονώθηκε με Τrizol και ανάλυση των μεταβολών στο σύ-

νολο των 55.000 γονιδίων του ανθρωπίνου γονιδιώματος μελετήθηκε με το πρόγραμμα Affymetrix. Επιβεβαίωση

των μεταβολών του RNA ποσοτικά επιβεβαιώθηκε με Real Time PCR.

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Τέσσερις ώρες μετά τη λοίμωξη, αυξάνει σημαντικά η έκφραση πρωτεϊνών που εντο-

πίζονται στον πυρήνα και συμμετέχουν σε διεργασίες φωσφορυλίωσης, ενδοκυττάριας σηματοδότησης και με-

ταγραφής, με σημαντικότερη εξ αυτών ρυθμιστική πρωτεΐνη της αυτοφαγίας, ενώ καταστέλλονται πρωτεΐνες που

ρυθμίζουν την απόπτωση. Στα μεταγενέστερα στάδια ενεργοποιείται η έκφραση πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού

και του πυρήνα που συμμετέχουν στην κυτταρική κίνηση και τον πολλαπλασιασμό, ενώ καταστέλλονται εκλεκτικά

σηματοδοτικές πρωτεΐνες. Μετά τις 24 ώρες υπερέχει σαφώς η έκφραση πρωτεϊνών που ευνοούν την μεταγραφή

και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό ενώ η καταστολή της γονιδιακής έκφρασης είναι ασήμαντη. 

Σημαντικές αλλαγές παρατηρήθηκαν σε γονίδια ρυθμιστικά της δράσης του ΝF-κΒ και μεταγραφικών πα-

ραγόντων σημαντικών σε ιογενείς λοιμώξεις.

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Η γονιδιακή ρύθμιση σε ανθρώπινα μακροφάγα μολυνθέντα με Brucella εμπλέκει ση-

ματοδοτικά μονοπάτια που ελέγχουν την φωσφορυλίωση και ενδοκυττάριους στόχους οι οποίοι διαφοροποι-

ούνται σαφώς από τα αντίστοιχα ευρήματα σε πειραματικά μοντέλα ζώων. 

ΠΑ24

ΤΟ�ΔΕΚΑΠΕΠΤΙΔΙΟ�ΠΡΟΘΥΜΟΣΙΝΗ�Α(100-109)�ΩΣ�ΝΕΟΣ�ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ�ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΛΟΙΜΩξΕΩΝ

Π. Σαμαρά1, Β. Μυριαγκού2, Α. Κουνουγέρη3, Ν. Μαγγίνα3, Ε. Τσιτσάμη4, H. Kalbacher5, 

W. Voelter5, Α. Γερμενής6, Ο. Τσιτσιλώνη1

1Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 
2Εργαστήριο Βακτηριολογίας, ΕΙΠ, 

3ΜΕΘ, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας, 
4Μονάδα Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία», 

5Interfakultäres Institut für Biochemie, Universität Tübingen, Germany, 
6Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

σκοΠοσ: Κατά την απόπτωση, η προθυμοσίνη α (προΤα) θραυσματοποιείται παράγοντας το δεκαπεπτίδιο

προΤα(100-109). Αναπτύξαμε ELISA και προσδιορίσαμε τα επίπεδα του προΤα(100-109): (1) in vitro, σε υπερκείμενα
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αποπτωτικών κυττάρων, (2) in vivo, σε ορούς ποντικών μολυσμένων με Klebsiella pneumoniae και (3) ex vivo, στον

ορό φυσιολογικών ανθρώπων και σηπτικών ασθενών.

ΥλικΑ κΑι ΜΕθοδοι: Στα in vitro πειράματα, ανθρώπινες καρκινικές σειρές οδηγήθηκαν σε απόπτωση

και αναλύθηκαν με κυτταρομετρία ροής. Στα in vivo μοντέλα σηψαιμίας, CD-1 ποντίκια μολύνθηκαν με το κλινικό

στέλεχος L-78 (που ενδοκυτταρώνεται από μονοκύτταρα/μακροφάγα) ή το πρότυπο στέλεχος ATCC 43816

(που δεν ενδοκυτταρώνεται). Αναλύθηκαν οι οροί και τα σπληνοκύτταρα των ζώων. Για την ex vivo ανάλυση, συλ-

λέξαμε ορούς από υγιή άτομα, παιδιατρικούς ασθενείς και ασθενείς που νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής

Θεραπείας (ΜΕΘ).

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Τα επίπεδα του προΤα(100-109) αυξήθηκαν στα υπερκείμενα καλλιεργειών αποπτωτικών

κυττάρων. Στον ορό των L-78-μολυσμένων ποντικών, η συγκέντρωση του προΤα(100-109) αυξήθηκε σταδιακά

και σε αντιστοιχία με τα ποσοστά των αποπτωτικών σπληνικών τους μακροφάγων. Αντίθετα, στον ορό των

ATCC 43816-μολυσμένων ποντικών, τα επίπεδα του προΤα(100-109) αυξήθηκαν σύντομα μετά τη λοίμωξη και

παρέμειναν υψηλά καθ’όλη τη διάρκειά της, ενώ τα σπληνικά μακροφάγα τους ήταν κυρίως νεκρωτικά. Τα επίπεδα

του προΤα(100-109) ήταν χαμηλά (<0,5 ng/mL) στους ορούς υγιών ατόμων. Παιδιά με βακτηριακές λοιμώξεις

είχαν αυξημένες συγκεντρώσεις δεκαπεπτιδίου στον ορό τους συγκρινόμενα με παιδιά με αυτοφλεγμονώδη νο-

σήματα. Στα δείγματα ορού ασθενών από τη ΜΕΘ εμφανίστηκαν διακυμάνσεις στη συγκέντρωση του προ-

Τα(100-109) σε αυτούς που εισήχθησαν με ή ανέπτυξαν σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη. Οι υψηλές συγκεντρώσεις

συσχετίστηκαν με κλινικά συμπτώματα και καθιερωμένους βιοδείκτες σήψης. Αντίθετα, η συγκέντρωση του προ-

Τα(100-109) ήταν ελάχιστη σε ασθενείς που δεν εμφάνισαν λοίμωξη.

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Το προΤα(100-109) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βιοδείκτης σήψης, αλλά και

στη διαφορική διάγνωση σηπτικής-άσηπτης φλεγμονής.

Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, IKYDA 2016 Αρ. Συμβ. 264, Υποτρο-

φίες Αριστείας ΙΚΥ Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα-Πρόγραμμα Siemens

ΠΑ25

ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ�ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗΣ�ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ�ΡΟΗΣ�ΣΤΗ�ΔΙΑΓΝΩΣΗ�ΚΑΙ�
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ�ΤΟΥ�ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ�ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ

Ε. Παναγή, Ε. Γρηγορίου, Ι. Κάκκας, Α. Ψαρρά, Α. Τσιρογιάννη 

Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΕισΑγωγη: Η διάγνωση και παρακολούθηση του Πολλαπλού Μυελώματος (ΠΜ) βασίζεται στην ηλεκτρο-

φόρηση, ανοσοκαθήλωση και στο νεφελομετρικό προσδιορισμό των μονοκλωνικών ανοσοσφαιρινών του ορού. 

σκοΠοσ της παρούσας μελέτης ήταν η παρουσίαση πρόσφατων δεδομένων για τη μελέτη του ΠΜ με

Κυτταρομετρία Ροής (ΚΡ) σε συνδυασμό με άλλες εργαστηριακές τεχνικές..

ΥλικΑ κΑι ΜΕθοδοι: Μελετήθηκαν 47 ασθενείς με ΠΜ. Εφαρμόσθηκε πρωτόκολλο πέντε και έξι φθο-

ριζουσών χρωστικών για τον προσδιορισμό πλασματοκυττάρων (ΠΣ) σε δείγμα μυελικού εναιωρήματος με ΚΡ.

Ταυτόχρονα σε δείγματα ορού μετρήθηκαν οι πρωτεΐνες με νεφελομετρία και ταυτοποιήθηκε με ανοσοκαθήλωση

η παραπρωτεΐνη.

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ποσότητας της παθολογικής

ανοσοσφαιρίνης και του ποσοστού των ΠΣ των ασθενών (p<0,0001, R=0,593), των CD19(+) ΠΣ (p=0,007,

R=0,423) και των CD56(+) ΠΣ (p=0,021, R=0,369). Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση α) του

ποσοστού των ΠΣ, του ποσοστού των CD56(+) πλασματοκυττάρων και της ποσότητας της παθολογικής ανο-

σοσφαιρίνης στους ασθενείς που έχουν CD27(+) ΠΣ (p=0,012, p=0,011, p=0,002, αντίστοιχα) β) του ποσοστού

των CD56(+) ΠΣ στους ασθενείς που έχουν CD81(-) ΠΣ (p=0,003) γ) του ποσοστού των ΠΣ και της ποσότητας
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της παθολογικής ανοσοσφαιρίνης στους ασθενείς που έχουν CD28(+) ΠΣ (p<0,0001, p=0,024, αντίστοιχα)

και τέλος, δ) του ποσοστού των ΠΣ και του ποσοστού των CD56(+) ΠΣ στους ασθενείς που έχουν CD117(+)

ΠΣ (p=0,016, p=0.054 αντίστοιχα).

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Ο συνδυασμός των μεθόδων μελέτης των ανοσοσφαιρινών του ορού με τις καθιερω-

μένες και τις νέες τεχνικές με τη μελέτη των ΠΣ του μυελού των οστών με πολυπαραμετρική Κυτταρομετρία

Ροής προσφέρει νέες δυνατότητες για τη διάγνωση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση και επιτυχή θεραπευτική

αντιμετώπιση ασθενών με ΠΜ.

ΠΑ26

ΜΕΤΑΒΟΛΗ�ΤΩΝ�ΕΠΙΠΕΔΩΝ�Α-Ν-ΑΚΕΤΥΛ-ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΜΙΝΙΔΑΣΗΣ�(ΝΑΓΚΑΛΑΣΗ)�
ΣΕ�ΑΤΟΜΑ�ΠΟΥ�ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ�ΕξΑΡΤΗΣΗ�ΣΤΟ�ΑΛΚΟΟΛ�
ΚΑΤΑ�ΤΗ�ΔΙΑΡΚΕΙΑ�ΤΗΣ�ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ�ΑΠΟΤΟξΙΝΩΣΗΣ

Α. Ιωαννίδης1, Μ. Ζόγκα1, Μ. Μαγγανά1, Θ. Νίκου2, Η. Τζαβέλλας2, Θ. Παπαρρηγόπουλος2, Σ. Φωτέλλη3, 

Κ. Λαμπροκωστόπουλος4, Χ. Νικολάου1, Π. Μπάγκος5, Σ. Χατζηπαναγιώτου1

1Ιατρική Σχολή Αθηνών, Τμήμα Bιοπαθολογίας και Κλινικής Μικροβιολογίας, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Ιατρική Σχολή Αθηνών, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3Ψυχιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θριάσιο

4Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
5Τμήμα Επιστήμης και Βιοϊατρικής Πληροφορικής Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

σκοΠοσ: Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει για πρώτη φορά τη μεταβολή της συγκέντρωσης

του ενζύμου α-Ν-ακετυλ-γαλακτοζαμινιδάση (ναγκαλάση) σε άτομα που εμφανίζουν εξάρτηση στο αλκοόλ,

χωρίς ηπατική νόσο, πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της θεραπείας αποτοξίνωσης. 

Υλικο κΑι ΜΕθοδοι: Μελετήθηκαν 84 υγιή άτομα και 48 άτομα με εξάρτηση στο αλκοόλ χωρίς ηπατική

νόσο, που εισήχθησαν για αποτοξίνωση στην Κλινική Απεξάρτησης από τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ του Αι-

γινητείου Νοσοκομείου Αθηνών. Δείγμα αίματος των ασθενών ελήφθη (α) κατά την εισαγωγή, (β) δύο εβδομάδες

αργότερα και (γ) στο τέλος της αποτοξίνωσης. Διεξήχθη πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος, ενώ

ελέγχθηκαν τα επίπεδα των κυτοκινών IL-7, IL-10 και G-CSF και η συγκέντρωση ναγκαλάσης στον ορό αίματος

με την ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA. 

ΑΠοτΕλΕσΜΑτΑ: Η συγκέντρωσή της ναγκαλάσης ήταν σημαντικά αυξημένη στα δείγματα ασθενών σε

όλες τις λήψεις συγκριτικά με τα δείγματα ελέγχου ακόμη και στο τέλος της θεραπείας. Ωστόσο, οι τιμές

διέφεραν σημαντικά μεταξύ των τριών χρονικών σημείων της αποτοξίνωσης, σημειώνοντας προοδευτική γραμμική

πτώση (p<0.001). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των επιπέδων ναγκαλάσης και την ποσό-

τητα καταναλισκόμενου αλκοόλ (p=0.061), των ηπατικών ενζύμων και των κυτοκινών (Spearman’s rho κυμαίνονταν

από -0,171 έως 0,243 για όλα τα χρονικά σημεία της αποτοξίνωσης).

σΥΜΠΕρΑσΜΑτΑ: Οι υψηλές συγκεντρώσεις ναγκαλάσης σε κατάχρηση αλκοόλ μπορεί να σχετίζεται με

τη δυσλειτουργία των μακροφάγων μέσω της μείωσης παραγωγής του ενδογενούς παράγοντα ενεργοποίησης

μακροφάγων από την GC-πρωτεΐνη. Ο πιθανός παθογενετικός μηχανισμός μεταξύ της δράσης της ναγκαλάσης

και της υπερκατανάλωσης αλκοόλ παραμένει θέμα περαιτέρω έρευνας. Τα επίπεδα ναγκαλάσης θα μπορούσαν

να χρησιμεύσει ως δείκτης κατάχρησης οινοπνεύματος για την αξιολόγηση των ασθενών πριν και κατά τη

διάρκεια της θεραπείας αποτοξίνωσης.



ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
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ΑΑ01

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ
ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Α. Γκαντάρας, Ι. Γκουγκουρέλας, Α. Σαραντόπουλος, Π. Μπούρα

Τµήµα Κλινικής Ανοσολογίας Β’ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

ΠΑρουσΙΑση Ασθενουσ
Ασθενής 52 ετών µε γνωστή κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (CommonVariable Immunodeficiency - CVID),

διαγνωσµένης από δεκαετίας, εισήχθη για λοίµωξη αναπνευστικού - αναπνευστική ανεπάρκεια επί εδάφους
πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας και βρογχεκτασιών. 
Στην ολοσωµατική αξονική τοµογραφία διαπιστώθηκε σπληνοµεγαλία και λεµφαδενοπάθεια µε παθολογικού

µεγέθους λεµφαδένες σε θώρακα και κοιλία. Στη διαφοροδιάγνωση τέθηκε το ερώτηµα της καλοήθους ή κα-
κοήθους φύσης της υπερπλασίας του λεµφικού ιστού, δεδοµένου του υψηλού κινδύνου εµφάνισης κακοήθειας
σε ασθενείς µε πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια. Τόσο η σπληνεκτοµή όσο και η λαπαροσκοπική βιοψία θεωρή-
θηκαν αρκετά επισφαλείς λόγω της κατάστασης του αναπνευστικού.
Κατά τη διενέργεια του απεικονιστικού ελέγχου, διαπιστώθηκε πάχυνση της παρυφής στο σώµα του στοµάχου.

Αποφασίστηκε βιοψία του στοµάχου από την περιοχή πάχυνσης, η οποία δεν ανέδειξε στοιχεία µονοκλωνικό-
τητας σε ανοσοϊστοχηµεία.
Από τον παρακλινικό έλεγχο δεν τεκµηριώθηκε η ύπαρξη κακοήθειας και η ασθενής συνεχίζει να παρακο-

λουθείται στο τµήµα της Β’ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ.
Η διερεύνηση της λεµφαδενοπάθειας και της σπληνοµεγαλίας αποτελεί ένα δύσκολο πρόβληµα στην πα-

ρακολούθηση ασθενών µε CVID και απαιτεί την ενδελεχή αναζήτηση της µονοκλωνικής εξαλλαγής των λεµφο-
κυττάρων.

ΒΙΒλΙογρΑφΙΑ
A. K. Abbas, A. H. Lichtman, S. Pillai, “Congenital and Acquired Immunodeficiencies”, Cellular and Molecular Immunology, Saunders El-

sevier, 2011, pp. 437-452

Π. Μπούρα, Ε. Βλαχάκη, Α. Γαρύφαλλος, Γ. Γκιούλα, Μ. Δανιηλίδης, Γ. Κυριαζής, Ε. Μπεκιάρη, Δ. Παπακώστα, Μ.Χατζηστυλιανού, “Πρω-
τοπαθείς ανοσοανεπάρκειες στον ενήλικα”, Κλινική Ανοσολογία, University Studio Press AE, 2015, σ. 273-286

E. Y. Wu, L. Ehrlich, B. Handly, D. Frush, and R. Buckle, Clinical and imaging considerations in primary immunodeficiency disorders: an
update, Pediatric Radiology (2016), 46(12), pp.1630-1644

C. Cunningham-Rundles, F. P. Siegal, S. Cunningham-Rundles, P. Lieberman, Incidence of cancer in 98 patients with common varied
immunodeficiency, Journal of Clinical Immunology (1987), 7:294

F. Dhalla, S. P. da Silva, M. Lucas, et al., Review of gastric cancer risk factors in patients with common variable immunodeficiency dis-
orders, resulting in proposal for a surveillance programme, Clinical & Experimental Immunology (2011), 165:1

ΑΑ02

TΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ IGG ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΔΟΡΙΑ
Γ-ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ι. Γκουγκουρέλας1, Α. Γκανταράς1, Α. Σαραντόπουλος1, Ε. Φαρµάκη2, Π. Μπούρα1

1Τµήµα Κλινικής Ανοσολογίας Β’ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
2Τµήµα Παιδιατρικής Ανοσολογίας Α’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. 

εΙσΑγωγη
Οι ασθενείς µε κοινή ποικίλη ανοσοσοανεπάρκεια (CVID) αντιµετωπίζονται µε ενδοφλέβια ή υποδόρια χορή-

γηση IgG. Η ανάπτυξη προσφάτως διαλυµάτων συγχορήγησης υποδόριας γ-σφαιρίνης µε υαλουρονιδάση δίνει τη
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δυνατότητα να χορηγηθούν µεγαλύτερες ποσότητες ανοσοσφαιρινών άπαξ µηνιαίως. Η δυνατότητα της µηνιαίας
χορήγησης να αποκαταστήσει σταθερά επίπεδα IgG εντός των φυσιολογικών ορίων µένει να αποδειχθεί.

σκοΠοσ
Η µέτρηση των επιπέδων της IgG στον ορό ασθενών µε CVID κατά την έναρξη χορήγησης µηνιαίως ανο-

σοσφαιρινών και η αναζήτηση τυχόν διακυµάνσεων των επιπέδων τους στον ορό.

ΜεθοδοΙ 
Έξι ασθενείς µε πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια και υπογαµµασφαιριναιµία ξεκίνησαν αγωγή υποκατάστασης

γ-σφαιρινών (0.5gr/kg ΒΣ) άπαξ µηνιαίως, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χορήγησης. Τα επίπεδα της γ-σφαιρίνης
στον ορό µετρήθηκαν κατά την εβδοµάδα 0, 1,2,4,7 και 16 πριν την έναρξη της υποδόριας έγχυσης.

ΑΠοτελεσΜΑτΑ
Τα επίπεδα της IgG αυξάνονται σταδιακά µε το χρόνο και εµφανίζουν τιµές εντός φυσιολογικών ορίων µετά

τη 4η εβδοµάδα της αγωγής. Ο µέσος όρος της IgG την εβδοµάδα 0 ήταν 456 ± 131 mg/dL την εβδοµάδα 4 ήταν
589 ± 330 mg/dL, την εβδοµάδα 7 τα επίπεδα ήταν 892 ± 301 mg/dL ενώ την εβδοµάδα 16 ήταν 902 ± 198 mg/dL.

συΜΠερΑσΜΑ
Η µηνιαία χορήγηση ανοσοσφαιρινών υποδορίως αποτελεί µια πρόσφατα αναπτυχθείσα µέθοδο χορήγησης

γ –σφαιρίνης σε ασθενείς µε CVID που αποκαθιστά επίπεδα IgG στον ορό γρήγορα και µπορεί να επιλεχθεί
σε σχέση µε την ενδοφλέβια ή την εβδοµαδιαία υποδόρια χορήγηση. 

ΒΙΒλΙογρΑφΙΑ
E. Y. Wu, L. Ehrlich, B. Handly, D. Frush, and R. Buckle, Clinical and imaging considerations in primary immunodeficiency disorders: an

update, Pediatric Radiology (2016), 46(12), pp.1630-1644

ΑΑ03

Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (ANTI-GAD65) ΚΑΙ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ-2 ΤΩΝ ΝΗΣΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (ANTI-IA2) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ

ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 (ΣΔ1)

Λουράκη Μ.1, Καφάση Ν.2, Κατσαλούλη Μ.3, Καλλινίκου Δ.1, Τσεντίδης Χ.1, Χρονόπουλος Δ.2,
Κανακά-Gantenbein Χ.4, Καραβανάκη Κ.1

1Ιατρείο Διαβήτη και Μεταβολισµού, Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων «Π.&Α. Κυριακού», 
2Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 

3Νευρολογική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», 
4Διαβητολογικό Κέντρο, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία». 

εΙσΑγωγη-σκοΠοσ:
Η διαβητική νευροπάθεια (ΔΝ) αποτελεί συχνή επιπλοκή του ΣΔ1, που εµφανίζεται ήδη σε παιδιατρικούς πλη-

θυσµούς, σε υποκλινική συνήθως µορφή. Τα αυτοαντισώµατα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταµικού οξέος
(anti-GAD65) και έναντι του αντιγόνου-2 των νησιδίων του παγκρέατος (anti-IA2) εµπλέκονται στην παθογένεια
του ΣΔ1, αλλά έχουν συσχετιστεί και µε διάφορα νευρολογικά σύνδροµα. Ανιχνεύονται στην πλειοψηφία των ασθε-
νών κατά τη διάγνωση του ΣΔ1 και µειώνονται προοδευτικά µε την πάροδο του χρόνου. Η συσχέτιση των ανωτέρω
αυτοαντισωµάτων µε την ανάπτυξη ΔΝ παραµένει αµφιλεγόµενη και σκοπός µας ήταν η διευκρίνισή της.

υλΙκο-ΜεθοδοΙ: 
Σε 85 παιδιά και εφήβους µε ΣΔ1 (µέση ηλικία: 12.3±3.4 έτη, µέση διάρκεια νόσου: 5.4±3.3 έτη, 44/85 αγόρια)

έγινε ηλεκτρονευρογράφηµα (ΗΝΓ) στο µέσο, περονιαίο και γαστροκνηµιαίο νεύρο, για την ανίχνευση αρχόµενης
ΔΝ. Προσδιορίστηκαν στον ορό τα επίπεδα των αυτοαντισωµάτων anti-GAD65 και anti-IA2. Για τα όρια του
φυσιολογικού χρησιµοποιήθηκαν οι καθιερωµένες τιµές του Εργαστηρίου (anti-GAD65<0.9 U/ml, anti-
IA2<0.75U/ml). 



ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Στον εξετασθέντα πληθυσµό η παρουσία των anti-GAD65 και anti-IA-2 ανευρέθηκε σε 58.8% και 62.4% των

ασθενών αντίστοιχα, ενώ 41.2% αυτών ήταν θετικοί και για τα δύο αυτοαντισώµατα. Το αισθητικό δυναµικό του
περονιαίου νεύρου (CNAP-compound nerve action potential) αποτελούσε τη συχνότερα παθολογική παράµετρο
στο ΗΝΓ (25.9%). Βρέθηκε ότι οι ασθενείς που είχαν θετικά anti-GAD65 ή anti-IA2 παρουσίαζαν σηµαντικά
χαµηλότερο περονιαίο CNAP σε σύγκριση µε εκείνους µε αρνητικά αυτοαντισώµατα (p=0.046 και p=0.002
αντίστοιχα), ενδεικτικά δυσλειτουργίας του νευράξονα. Αντίθετα η απουσία και των δύο αυτοαντισωµάτων συ-
σχετιζόταν µε καλύτερα CNAP σε όλα τα εξετασθέντα νεύρα των κάτω άκρων. 

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Τα αυτοαντισώµατα anti-GAD65 και anti-IA2 φαίνεται να εµπλέκονται στην ανάπτυξη της νευρικής δυσλει-

τουργίας, ενωρίς στη µακρά πορεία εξέλιξης της ΔΝ, µε άγνωστο ακόµη µηχανισµό. 

ΑΑ04

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΜΑ) ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA) ΜΕ ΤΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟ ΣΕ HEP-2

ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

Καραµπατάκης Θ., Ζάρρας Χ., Θεµελής Π., Ευγενικάκη Ε., Μακροβασίλη Φ., Νικολαΐδου Β., Φυλάκτου Α.

Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυµβατότητας-Τµήµα Ανοσολογίας Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης

σκοΠοσ:
Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης µεταξύ των ΑΜΑ και ASMA µε τον κυτταροπλασµατικό φθορισµό σε Hep-

2 κύτταρα, σε ασθενείς µε ηπατοπάθεια. 

υλΙκΑ ΜεθοδοΙ:
348 ασθενείς (196 γυναίκες-152 άντρες) εξετάστηκαν κατά το 2014-2016 για αντιπυρηνικά αντισώµατα (ΑΝΑ)

σε Hep-2 υπόστρωµα, ASMA και ΑΜΑ σε διπλό υπόστρωµα mouse kidney stomach µε έµµεσο ανοσοφθορισµό.
Οι ασθενείς χωρίστηκαν στις οµάδες: α) πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ, 60 ασθενείς), β) αυτοάνοση ηπα-
τίτιδα (ΑΗ, 60 ασθενείς), γ) λοιµώδης ηπατίτιδα (ΛΗ, 70 ασθενείς) και δ) λοιπές ηπατοπάθειες -αλκοολική κίρ-
ρωση, αδιάγνωστη τρανσαµινασαιµία -(ΛΗΠ, 158 ασθενείς). Για τη στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το x2,
Fisher’s test από το στατιστικό πακέτο SPSS 22.

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Στο σύνολο των ασθενών βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ανίχνευσης ΑΜΑ και κυτ-

ταροπλασµατικού φθορισµού στα Hep-2 (p<0.001). Δεν υπήρξε συσχέτιση ως προς τα ASMA. Ειδικότερα, στην
οµάδα ΠΧΚ, 20/60 (33,3%) ασθενείς είχαν θετικά ΑΜΑ, από τους οποίους 10 (50%) είχαν και κυτταροπλασµατικό
φθορισµό στα Hep-2 (p=0.02). Επιπλέον, 12/60 (20%) παρουσίασαν κυτταροπλασµατικό φθορισµό στα Hep-
2 µε αρνητικά ΑΜΑ. Στην οµάδα ΛΗΠ, 22/158 (13,9%) είχαν θετικά ΑΜΑ, από τους οποίους 10 (45,4%) εµφάνισαν
και κυτταροπλασµατικό φθορισµό στα Hep-2 (p<0.001). Επιπλέον, 12/158 (7,6%) παρουσίασαν κυτταροπλασµατικό
φθορισµό στα Hep-2 µε αρνητικά ΑΜΑ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 90/158 (56,9%) παρουσίασαν θετικά ASMA.
Στις οµάδες ΑΗ και ΛΗ δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στα ΑΜΑ και τον κυτταροπλα-
σµατικό φθορισµό στα Hep-2, όπως και σε καµία από τις 4 οµάδες ξεχωριστά ανάµεσα στα ASMA και τον κυτ-
ταροπλασµατικό φθορισµό στα Hep-2. 

συΜΠερΑσΜΑ:
Υπάρχει σαφής συσχέτιση της ανίχνευσης των ΑΜΑ µε τον κυτταροπλασµατικό φθορισµό στα Hep-2 στις

οµάδες ασθενών ΠΧΚ και ΛΗΠ, άρα τα θετικά Hep-2 µε κυτταροπλασµατικό φθορισµό θέτουν την υπόνοια
για ΠΧΚ και ΛΗΠ. Επιπλέον, το µεγαλύτερο ποσοστό ανίχνευσης ΑΜΑ εµφανίστηκε στην ΠΧΚ, ενώ των ASMA
στην οµάδα ΛΗΠ.
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ΑΑ05

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ HEP-2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

Συνοδινού Ε., Σουφλερός Κ., Αµπελακιώτου Κ., Κεχαγιά Μ., Παραδείσης Γ., Τσούµα Η.,
Παπαδιώτη Α., Ρενιέρη Ε., Τσιρογιάννη Α.

Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας, Γ.Ν.Α.”Ο Ευαγγελισµός”, Αθήνα

Η παρουσία κυτταροπλασµατικού φθορισµού σε Hep-2 υπόστρωµα, στον έµµεσο ανοσοφθορισµό (IIF),
σχετίζεται µε την παρουσία ειδικών για Συστηµατικά Αυτοάνοσα Νοσήµατα, αντισωµάτων (rib-P, Jo1) αλλά κυρίως
µε τα αντιµιτοχονδρικά αντισώµατα (ΑΜΑ) ή/και άλλα αντισώµατα έναντι άλλων ειδικών αντιγόνων που αφορούν
στην Πρωτοπαθή Χολική Κίρρωση (ΠΧΚ).

σκοΠοσ:
Διερεύνηση και αξιολόγηση του κυτταροπλασµατικού τύπου φθορισµού σε υπόστρωµα Hep-2 κυττάρων, σε

σχέση µε την παρουσία ΑΜΑ ή/ και άλλων αντισωµάτων έναντι ειδικών αντιγόνων της ΠΧΚ.

υλΙκο-ΜεθοδοΙ:
Σε 96 δείγµατα ορών ασθενών (80 γυναίκες, 16 άνδρες), ζητήθηκε ταυτόχρονα ο προσδιορισµός αντιπυρη-

νικών αντισωµάτων (ΑΝΑ) και ΑΜΑ. Η ανίχνευσή τους έγινε αρχικά µε IIF, σε Hep-2 και σε τριπλό υπόστρωµα
(MSK), για ΑΝΑ και ΑΜΑ, αντίστοιχα. Ακολούθησε αναζήτηση αντισωµάτων έναντι ειδικών αντιγονικών επιτόπων
(Μ2,sp100,gp210), µε τεχνική ανοσοαποτύπωσης (IB).

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Σε 73/96 (76%) δείγµατα παρατηρήθηκε ο χαρακτηριστικός κυτταροπλασµατικός τύπος φθορισµού ή/και

dots στα Hep-2, σε 18 (25%) από τα οποία όµως δεν ανιχνεύτηκαν ΑΜΑ ή άλλα ειδικά αντισώµατα µε τις MSK
και IB, τεχνικές. Από τα υπόλοιπα 55/73 δείγµατα, θετικός φθορισµός ΑΜΑ, σε MSK υπόστρωµα, παρατηρήθηκε
σε 38 (69%), ενώ σε 26 (89%) δείγµατα ανιχνεύθηκαν µε IB, θετικά αντισώµατα έναντι µόνο M2(22), sp100(14),
gp210(2) και σε συνδυασµό M2/sp100(10), M2/gp210(5). Επίσης, από τα 26/96 (27%) δείγµατα µε αρνητικό φθο-
ρισµό στα Hep-2, θετικά ΑΜΑ σε MSK και έναντι Μ2/gp210 σε IB, παρατηρήθηκαν µόνο σε 3(11,5%) δείγµατα
(στατιστικά σηµαντική διαφορά p=0,001). 

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Ο κυτταροπλασµατικός ή/και dots φθορισµός σε υπόστρωµα Hep-2, σχετίζεται σηµαντικά µε την παρουσία

ΑΜΑ ή/και άλλων έναντι ειδικών αντιγόνων, αντισωµάτων που αφορούν στην ΠΧΚ. Η αξιολόγησή του προτείνεται
στο πλαίσιο της ορθολογικής προσέγγισης/πρόγνωσης της νόσου, κυρίως δε στην ασυµπτωµατική/πρώιµη φάση
της.

ΑΑ06

ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΛΙΜΥΚΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΩΡΙΜΑ ΒΙΟΫΜΕΝΙΑ KLEBSIELLA PNEUMONIAE

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ

Γελαδάρη Α., Σιµιτσοπούλου Μ., Σταµούλη Ι., Ανταχόπουλος Χ., Ροηλίδης Ε.

Εργαστήριο Λοιµώξεων, Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

σκοΠοσ:
Η αντιµετώπιση λοιµώξεων από Klebsiella pneumoniae ανθεκτικής στις καρβαπενέµες (CR-KP) καθίσταται

δυσκολότερη λόγω της ικανότητας της να σχηµατίζει βιοϋµένια. Συχνά, µόνη θεραπευτική λύση αποτελεί η κο-
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λιµυκίνη. Τα ανθρώπινα µονοκύτταρα αναγνωρίζουν δοµές του παθογόνου µικροοργανισµού και απαντούν πα-
ράγοντας κυτταροκίνες. Σκοπός της µελέτης είναι να εκτιµηθεί ο ρόλος της κολιµυκίνης στην ανοσιακή απάντηση
µονοκυττάρων όταν έρχονται σε επαφή µε ώριµα βιοϋµένια CR-KP. 

υλΙκο κΑΙ ΜεθοδοΙ:
5x106 CFU/mL CR-KP αναπτύχθηκε σε Mueller-Hinton στους 37°C για 48h ώστε να σχηµατισθεί ώριµο βιο-

ϋµένιο. Ανθρώπινα µονοκύτταρα αποµονώθηκαν από υγιείς δότες και αναπτύχθηκαν σε RPMI µε 10% ορό από
έµβρυο µόσχου στους 37οC/5% CO2. Ακολούθως, επωάσθηκαν µε CR-KP βιοϋµένια σε αναλογία 3:1 είτε µόνα
τους είτε παρουσία 0.5µg/mL, 2µg/mL ή 8µg/mL κολιµυκίνης για 4h στους 37οC/5% CO2. Η ταυτόχρονη έκφραση
δεκαέξι κυτταροκινών στα υπερκείµενα ανιχνεύθηκε µε πολλαπλή-ELISA µε χρήση χηµειοφωταύγειας. Η στατι-
στική ανάλυση έγινε µε ΑΝΟVA Dunnett’s post-test (P≤0.05). Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν εις τριπλούν. 

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Οι IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 και TNF-a ανιχνεύθηκαν στα υπερκείµενα. H συνεπώαση βιοϋµενίων µε κολιµυκίνη

σε συγκεντρώσεις 2µg/mL και 8µg/mL αυξάνει σηµαντικά την απελευθέρωση IL-1α και IL-10, συγκριτικά µε τα
επίπεδα που απελευθερώθηκαν απέναντι στα βιοϋµένια (P<0.05). Αντίθετα, σηµαντικά µειωµένη απελευθέρωση
IL-1β, IL-8 και TNF-a παρατηρήθηκε όταν τα βιοϋµένια εκτέθηκαν σε 0.5µg/mL κολιµυκίνης (P<0.05). Παρόµοια
επίπεδα IL-6 απελευθερώθηκαν µε ή χωρίς την προσθήκη κολιµυκίνης στα βιοϋµένια. 

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Τα παραπάνω ευρήµατα δείχνουν ότι η κολιµυκίνη µπορεί να επηρεάσει την παραγωγή κυτταροκινών που

εκλύονται κατά την απάντηση του ξενιστή σε βιοϋµένια CR-KP και ίσως διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον
έλεγχο αυτής της διαδικασίας. 

ΑΑ07

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Νικολακάκη Ι.Μ., Ψαρρά Α., Γρηγορίου Ε., Τσιρογιάννη Α.

Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

εΙσΑγωγη:
Τα Κατασταλτικά Κύτταρα της Μυελικής Σειράς (MDSCs) είναι ένας ετερογενής πληθυσµός άωρων κυττάρων

της µυελικής σειράς που καταστέλλουν την ανοσιακή απάντηση έναντι των κακοήθων κυττάρων.

σκοΠοσ:
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν ο προσδιορισµός µε κυτταροµετρία ροής, των MDSCs και των Tregs

σε δείγµατα περιφερικού αίµατος ασθενών µε CLL (χρόνια λεµφοκυτταρική λευχαιµία), MBL (µονοκλωνική Β
λεµφοκυττάρωση), LPD (CD5(-) λεµφοϋπερπλαστικό νόσηµα) και φυσιολογικών µαρτύρων. 

υλΙκΑ - ΜεθοδοΙ:
Σε 30 δείγµατα ασθενών µε CLL, 24 µε MBL, 18 µε LPD και 20 µαρτύρων, µε συνδυασµούς 5 και 7 µονο-

κλωνικών αντισωµάτων και κυτταροµετρία ροής προσδιορίστηκαν τα Mono-MDSCs (% µονοκυττάρων), τα
Gran–MDSCs (% συνόλου λευκοκυττάρων) και τα Τregs (απόλυτος αριθµός και % CD4(+) λεµφοκυττάρων).

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Οι ασθενείς µε CLL, MBL και LPD παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική αύξηση των Mono-MDSCs σε σχέση

µε τους µάρτυρες (p=0,001, p=0,017, p�0,0001 αντιστοίχως,). Επίσης στατιστικά σηµαντική αύξηση παρουσιάζουν
οι ασθενείς µε LPD σε σχέση µε τους ασθενείς µε CLL (p=0,03) και µε MBL (p=0,018). Επιπρόσθετα, στατιστικά
σηµαντική αύξηση των Gran-MDSCs παρατηρήθηκε στους ασθενείς µε CLL σε σχέση µε τους µάρτυρες
(p=0,007) και µε τους ασθενείς µε LPD (p=0,021). Τέλος, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική αύξηση των Tregs (από-
λυτος αριθµός) στους ασθενείς µε LPD σε σχέση µε τους ασθενείς µε MBL (p=0,0038). 
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συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Ο προσδιορισµός των MDSCs είναι εφικτός µε πολυπαραµετρική κυτταροµετρία ροής και πιθανά συνεισφέρει

στην πρόγνωση των ασθενών µε CLL, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω µελέτη και σύγκριση µε άλλους προγνω-
στικούς δείκτες.

ΑΑ08

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ LACTOBACILLUS CASEI ΣΕ ΣΥΝΓΟΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Αϊνδελής Γ.1, Τιπτιρή-Κουρπέτη Α.1, Υψηλάντης Π.2, Σιµόπουλος Κ.2, Παππά Α.1, Χλίχλια Αικ.1

1Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Πανεπιστηµιούπολη-Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη

2Εργαστήριο Πειραµατικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας,
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη-Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη

*Email: achlichl@mbg.duth.gr

Οι προβιοτικοί µικροοργανισµοί, όπως και τα Gram-θετικά οξυγαλακτικά βακτήρια (LABs), έχουν θετικές επιδράσεις
στην υγεία του ανθρώπινου ξενιστή. Τα LABs ρυθµίζουν την οµοιόσταση και φλεγµονή του γαστρεντερικού συστήµατος
και είναι γνωστά για τις αντι-µεταλλαξιγόνες, αντικαρκινογόνες και ανοσοτροποποιητικές τους ιδιότητες.
Σε συνγονικό πειραµατικό µοντέλο καρκίνου του παχέος εντέρου σε µύες, στο οποίο η υποδόρια χορήγηση

καρκινικών κυττάρων οδηγεί στην ανάπτυξη όγκου in vivo, δείξαµε σε προηγούµενη µελέτη ότι η καθηµερινή από
του στόµατος χορήγηση 109 CFU/mL ζωντανού προβιοτικού Lactobacillus casei ΑΤCC 393 για 14 ηµέρες οδηγεί
σε στατιστικά σηµαντική µείωση του µεγέθους του όγκου, έως και 80% (Tiptiri-Kourpeti A et al., PLoS One 2016).
Στην παρούσα µελέτη διερευνήσαµε το προφίλ των κυτταροκινών που παράγονται σε συνθήκες in vivo και

ex vivo. Η από του στόµατος κατανάλωση του προβιοτικού για 14 ηµέρες είχε ως συνέπεια την αύξηση των επι-
πέδων της IFN-γ και της IL-12 και µείωση της IL-10 στις πλάκες του Peyer 3 ηµέρες µετά τη χορήγηση καρκινικών
κυττάρων, καθώς και σε σπληνοκύτταρα που αποµονώθηκαν σε διάφορα χρονικά διαστήµατα µετά τη χορήγηση
καρκινικών κυττάρων. Τα σπληνοκύτταρα καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες ex vivo και πραγµατοποιήθηκε επαναδιέ-
γερση µε αυξανόµενες συγκεντρώσεις ζωντανού και θερµικά αδρανοποιηµένου L. casei.
Τα αποτελέσµατά µας υποστηρίζουν ότι το προβιοτικό L. casei ρυθµίζει επιλεκτικά την έκφραση κυτταροκινών

υποδηλώνοντας την επαγωγή Th1 κυτταρικών αποκρίσεων, οι οποίες φαίνεται να ευθύνονται για τις προστατευτικές
κυτταροµεσολαβητικές αποκρίσεις και την ισχυρή αντικαρκινική δράση του προβιοτικού στο συνγονικό µοντέλο
καρκίνου του παχέος εντέρου σε µύες.

ΑΑ09

ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΙΚΑΦΟΥΓΚΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΩΡΙΜΑ ΒΙΟΫΜΕΝΙΑ CANDIDA ALBICANS

Μ. Σιµιτσοπούλου1, Αικ. Χλίχλια2, Ι. Σταµούλη1, Th. J. Walsh3, Ε. Ροηλίδης1

1Εργαστήριο Λοιµώξεων, Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Αλεξανδρούπολη

3Πανεπιστήµιο Κορνέλ, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.

σκοΠοσ:
Οι διεισδυτικές λοιµώξεις από Candida έχουν συσχετισθεί µε σχηµατισµό βιοϋµενίου σε προσθετικά βιοϋλικά.
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Τα µονοκύτταρα αναγνωρίζουν δοµές µικροβίων µέσω επιφανειακών υποδοχέων, το σήµα δια µέσου του φλεγ-
µονοσώµατος µεταφέρεται στον πυρήνα όπου επάγεται η έκφραση κυτταροκινών. Σκοπός της µελέτης ήταν να
εκτιµηθεί ο ρόλος της µικαφουγκίνης στην ανοσιακή απάντηση µονοκυττάρων όταν έρχονται σε επαφή µε
ώριµα βιοϋµένια C. albicans (CA). 

υλΙκο - ΜεθοδοΙ:
106 βλαστοκονίδια/mL CA αναπτύχθηκε σε RPMI στους 37°C για 48h ώστε να σχηµατισθεί ώριµο βιοϋµένιο.

THP1 µονοκυτταρική σειρά αναπτύχθηκε σε RPMI στους 37οC/5% CO2. 10
6 ΤΗP1 κύτταρα/mL επωάσθηκαν µε

CA βιοϋµένια σε αναλογία 10:1 είτε µόνα τους είτε παρουσία 0.06, 1 ή 4ug/mL µικαφουγκίνης (MFG) για 4h
στους 37οC/5% CO2. H έκφραση των υποδοχέων TLR2, TLR4, TLR6 και το NLRP3 φλεγµονόσωµα ανιχνεύθηκε
µε RT-PCR και ποσοτικοποιήθηκε µε λογισµικό πρόγραµµα (n=3). Η έκφραση δεκαέξι κυτταροκινών στα υπερ-
κείµενα ανιχνεύθηκε µε πολλαπλή-ELISA µε τη χρήση χηµειοφωταύγειας (n=3). Η στατιστική ανάλυση έγινε µε
ΑΝΟVA Dunnett’s post-test (P≤0.05). 

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Tα βιοϋµένια της CΑ αυξάνουν σηµαντικά την έκφραση των TLR2 και TLR4 συγκριτικά µε την έκφραση που

επιτυγχάνεται παρουσία του συνδυασµού CA βιοϋµενίων+MFG (P<0.05). Παρόµοια επίπεδα TLR6 και NLRP3
mRNA παρατηρούνται µετά από έκθεση ΤΗP1 κυττάρων είτε στα βιοϋµένια ή στο συνδυασµό CA
βιοϋµενίων+MFG. IL-1β, IL-8, IL-23 και TNF-α ανιχνεύθηκαν στα υπερκείµενα. Η συνεπώαση CA βιοϋµενίων µε
MFG αυξάνει σηµαντικά την απελευθέρωση της IL-1β συγκριτικά µε τα επίπεδα IL-1β που απελευθερώθηκαν απέ-
ναντι στα CA βιοϋµένια (P<0.05). Ενώ παρόµοια επίπεδα TNF-α απελευθερώθηκαν µε ή χωρίς την προσθήκη
της MFG στα CA βιοϋµένια, σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν στην απελευθέρωση της IL-23 και IL-8 όταν τα
CA βιοϋµένια εκτέθηκαν σε 0.06ug/mL και 1ug/mL MFG (P<0.05). 

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Τα ευρήµατα µαρτυρούν την πιθανή ανοσοµετατρεπτική ικανότητα τόσο της µικαφουγκίνης όσο και των

βιοϋµενίων C. albicans στην έκλυση άµεσων αντιδράσεων κατά τη θεραπεία σοβαρών µυκητιάσεων.

ΑΑ10

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ (D. LABRAX)
ΜΕ B-NODAVIRUS ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ Ή ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ

Μπουζιώτης Δ.1,2, Λάµπου Ε.2, Μπιτχαβά Κ.2, Αθανασοπούλου Φ.2, Ντότσικα Ε.1, Καραγκούνη Ε.1

1Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας, Τµήµα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, 11521,
Αθήνα, Ελλάδα

2Τµήµα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τρικάλων 224, Τ.Θ. 199, 43100, Καρδίτσα, Ελλάδα

* Συγγραφέας επικοινωνίας: Μπουζιώτης Δηµήτριος (dbouz@pasteur.gr)

Ο προσδιορισµός ανοσολογικών παραγόντων της έµφυτης και προσαρµοστικής ανοσίας ιχθύων, διαδρα-
µατίζει σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση της παθολογίας µολυσµατικών νοσηµάτων που πλήττουν τις Ελληνικές
ιχθυοκαλλιέργειες. Ένα σηµαντικό νόσηµα που απαντάται είναι η ιογενής εγκεφαλοπάθεια και αµφιβληστροει-
δοπάθεια που οφείλεται σε ιούς Noda. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι η προσβολή του ΚΝΣ και του αµφι-
βληστροειδούς χιτώνα του οφθαλµού. Στη παρούσα µελέτη, διερευνήθηκε η έκφραση ανοσολογικών γονιδίων
κυττάρων του πρόσθιου τµήµατος του νεφρού λαβρακιών (D. labrax) που µολύνθηκαν µε δυο διαφορετικές
οδούς χορήγησης του ιού (α) µε ενδοµυική έγχυση 0.5 ml διαλύµατος του ιού (105TCID50/ml) στη περιοχή
κάτω του κέντρου του ραχιαίου πτερυγίου και (β) διαδερµικά µε τοποθέτηση εµποτισµένου διηθητικού χαρτιού
διαλύµατος του ιού (108TCID50/ml) στο µέσο της πλευρικής γραµµής. Για το σκοπό αυτό, εξήχθη ολικό RNA
από τα κύτταρα και χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση του µε qRT-PCRs, για τα γονίδια igm, tcr-β, cd4, cd8α, il-
10 και tgf-β ενώ γονίδιο αναφοράς χρησιµοποιήθηκε η β-ακτίνη. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µεταξύ των δυο
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οδών χορηγήσης, παρατηρήθηκε διαφορετική έκφραση των γονιδίων στα χρονικά σηµεία χορήγησης ελέγχου
(6, 24, 48, 72, 96 ώρες). Ειδικότερα στα κύτταρα των λαβρακιών που µολύνθηκαν διαδερµικά, παρατηρήθηκε κα-
ταστολή της έκφρασης όλων τον γονιδίων σε σχέση µε τα λαβράκια που µολύνθηκαν ενδοµυικά. Εξαίρεση απο-
τέλεσε το γονίδιο cd4, σε όλα τα σηµεία ελέγχου µε µέγιστο 6 ώρες µετά τη µόλυνση. Τα αποτελέσµατα αυτά
υποδηλώνουν ότι η µόλυνση µέσω της πλευρικής γραµµής εξαπλώνεται ταχύτερα παρεµποδίζοντας τους αµυ-
ντικούς µηχανισµούς των τελεόστεων ιχθύων.
Ευχαριστίες: Η έρευνα έχει χρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-

ΕΚΤ) και Ελληνικούς εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά-
θηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)-Ερευνητικό Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης: ΘΑ-
ΛΗΣ (MIS 375267)

ΑΑ11

ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙ-HSV IGM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-TNFΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σ. Ταµουρίδης, Ε. Σολοβός, Μπούρα Π., Σαραντόπουλος Α.

Τµήµα Κλινικής Ανοσολογίας, Β’ Παθολογική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

ΙστορΙκο
Θήλυ ασθενής 68 ετών µε ιστορικό ρευµατοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) από εξαετίας υπό συνδυασµένη DMARD

αγωγή, τίθεται σε θεραπεία µε βιολογικό αντι-TNFα παράγοντα (ινφλιξιµάµπη) λόγω ενεργού διαβρωτικής νόσου,
µη ανταποκρινόµενης στο p.os αντιρευµατικό σχήµα. Δύο έτη µετά την έναρξη της βιολογικής θεραπείας, στα
πλαίσια προγραµµατισµένου εξαµηνιαίου ιολογικού ελέγχου, εµφάνισε θετικά HSV-IGM αντισώµατα χωρίς σηµεία
ενεργού λοίµωξης και µε αρνητική HSV-PCR. Η ασθενής υποβλήθηκε σε 3 κύκλους αντι-ιικής θεραπείας µε ακι-
κλοβίρη, χωρίς µεταβολή των επιπέδων των HSV-IgM αντισωµάτων. 
Η έλλειψη κλινικού ισοδύναµου ερπητικής λοίµωξης, ο αρνητικός έλεγχος για γενετική ανίχνευση του ιού και

η µη υποχώρηση του τίτλου των αντισωµάτων µετά από 3 κύκλους σχετικής θεραπείας, συνηγόρησαν για τη
θεώρηση των HSV-IgM αντισωµάτων ώς ψευδού αποτελέσµατος, το οποίο αποδώθηκε σε διασταυρούµενη
αντίδραση. Η ασθενής συνέχισε την αντι-TNFα θεραπεία χωρίς να έχει εµφανίσει µέχρι σήµερα κλινικά σηµεία
HSV λοίµωξης, ενώ τα HSV-IgM αντισώµατα συνεχίζουν να καταγράφονται σε θετικούς τίτλους.

συζητηση
Η χορήγηση αντι-TNFα θεραπείας έχει συσχετισθεί µε την εµφάνιση ψευδώς θετικών ορολογικών δοκιµασιών

για διάφορα παθογόνα, παρατήρηση που µέχρι σήµερα αποδίδεται σε δύο πιθανούς αιτιοπαθολογικούς µηχα-
νισµούς1.
Αρχικά, ενοχοποιήθηκε η παρουσία ρευµατοειδούς παράγοντα, καθώς αποδείχθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις

παρεµβαίνει στη σύνδεση αντιγόνου-αντισώµατος ιολογικών ορολογικών εξετάσεων. Η συγκεκριµένη ερµηνεία
δεν µπορούσε να υιοθετηθεί στο παρόν περιστατικό, καθώς η ασθενής έπασχε από οροαρνητική ΡΑ.
Παράλληλα, η Β-πολυκλωνική ενεργοποίηση που ορισµένες φορές συνοδεύει τη χορήγηση αντι-TNFα βιολογικής

θεραπείας, θεωρήθηκε οτι οδηγεί στην παραγωγή αντισωµάτων που µέσω διασταυρούµενης αντίδρασης οδηγούν
σε ψευδώς θετικά αποτελέσµατα στην ανίχνευση ειδικών έναντι συγκεκριµένων παθογόνων IgM αντισωµάτων.

συΜΠερΑσΜΑτΑ
Υπάρχουν αρκετές αναφορές ασθενών µε ΡΑ υπό βιολογική θεραπεία στους οποίους καταγράφηκαν ψευδώς

θετικές IgM δοκιµασίες έναντι παθογόνων2. Το συγκεκριµένο περιστατικό αποτελεί την πρώτη αναφορά ανίχνευ-
σης ψευδώς θετικών HSV-IgM αντισωµάτων. Φαίνεται ότι αν και η ευαισθησία των IgM δοκιµασιών είναι πολύ
υψηλή, η ειδικότητά τους δεν κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα. Η χρήση συνδυασµένων διαγνωστικών εξετάσεων και
η συσχέτισή τους µε την κλινική εικόνα δύναται να θέσουν την υπόνοια πιθανής διασταυρούµενης, ψευδώς IgM
θετικής ορολογικής δοκιµασίας.
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ΒΙΒλΙογρΑφΙΑ
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ΑΑ12

ΕΛΕΓΧΟΣ TSI ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (THYROID STIMULATING IMMUNOGLOBULINS)
ΜΕ ΝΕΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ (ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Α. Γιαννακού, A. Φλέβα, M. Μπανταδάκη, Π. Λαζίδου, Α. Μαρκαντωνάτου, M. Μακρή, E. Καννελίδου,
Γ. Κουµερκερίδης, Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση

Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας Γ.Ν. “Παπαγεωργίου” Θεσσαλονίκης

εΙσΑγωγη
Η Ν. Graves χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη TSI IgG αυτοαντισωµάτων, που συνδέονται µε υποδοχείς της

TSH και µιµούνται τη δράση της.
Οι υπάρχουσες δοκιµασίες ανίχνευσης TSI παρουσιάζουν χαµηλή ειδικότητα, δεν είναι αυτοµατοποιηµένες

και είναι χρονοβόρες.

σκοΠοσ
Η ανίχνευση των TSI µε µια νέα µεθοδολογία (TSI assay, Siemens) που χρησιµοποιεί γενετικά τροποποιηµένα

αντισώµατα για την αύξηση της ειδικότητας και βελτιώνει την προαναλυτική και αναλυτική φάση λόγω αυτοµα-
τοποίησης της.

υλΙκο-Μεθοδοσ
Δείγµατα 168 ασθενών που προσήλθαν για έλεγχο θυρεοειδικών ορµονών (FT3, FT4, TSH, Centaur XP,

Siemens) εξετάσθηκαν παράλληλα και για TSI αυτοαντισώµατα (IMMULITE® 2000/2000, Siemens). 

ΑΠοτελεσΜΑτΑ
Πίνακας 1. Οµάδες ασθενών βάση εργαστηριακής εικόνας και χορήγησης αγωγής.

ΟΜΑΔΕΣ TSI αυτοαντισώµατα

Ν =168 θετικά n=43 αρνητικά n=125

Α (n=32) Εργ. εικ. ευθυρεοειδισµού υπό αγωγή 6 26

Β (n=42) Εργ. εικ. ευθυρεοειδισµού χωρίς αγωγή 7 35

Γ (n=37) Εργ. εικ. υπερθυρεοειδισµού υπό αγωγή 13 24

Δ (n=44) Εργ. εικ. υπερθυρεοειδισµού χωρίς αγωγή 13 31

Ε (n=9) Εργ. εικ. υποθυρεοειδισµού υπό αγωγή 3 6

ΣΤ (n=4) Εργ. εικ. υποθυρεοειδισµού χωρίς αγωγή 1 3

Πίνακας 2. Οµάδες ασθενών βάση κλινικής διάγνωσης.

ΟΜΑΔΑ TSI Anti-TPO Anti TG

θετικά αρνητικά θετικά αρνητικά θετικά αρνητικά

ΥΠΕΡ  GRAVES N=6 6 0 4 2 1 5

N=20  ΥΠΕΡ Ν=14 10 4 10 4 8 6

ΥΠΟ HASHIMOTO Ν=3 0 3 3 0 3 0

N=24  ΥΠΟ Ν=21 1 20 12 9 11 10
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συΜΠερΑσΜΑ
Η νέα µεθοδολογία είναι εύκολη, γρήγορη και αυτοµατοποιηµένη. Από τα πρώτα αποτελέσµατα έδειξε αυ-

ξηµένη ειδικότητα και ευαισθησία (6/6 Graves TSI θετικά, 10/14 διαγνωσµένοι υπερθυρεοειδισµοί TSI θετικά, 1/24
υποθυρεοειδισµοί TSI θετικά) (Πίνακας 2).
Επιπλέον όµως, φαίνεται να υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις ότι η υπερθυρεοειδική εργαστηριακή εικόνα

σχετίζεται επίσης µε θετικά TSI (Πίνακα 1). Δεδοµένων των παραπάνω αποτελεσµάτων θεωρούµε ότι η µελέτη
χρήζει µεγαλύτερο αριθµό ατόµων µε κλινική διάγνωση υπερθυρεοειδισµού για την επιβεβαίωση της αυξηµένης
ειδικότητας και ευαισθησίας της µεθόδου.

ΑΑ13

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (MPO- PR3)
ΤΩΝ ANCA ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Α. Γιαννακού, Μ. Μπανταδάκη, Π. Λαζίδου, Α. Φλέβα, Α. Σταυροπούλου , Μ. Βαρσάµη,
Α. Μαρκαντωνάτου, Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση

Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας Γ. Ν. “Παπαγεωργίου” Θεσσαλονίκης

εΙσΑγωγη
Ο έµµεσος ανοσοφθορισµός (IIF) αποτελεί τη µέθοδο επιλογής για την ανίχνευση των ANCA και ακολουθεί

η επιβεβαίωση της ειδικότητάς τους για MPO-ANCA και PR3-ANCA µε ELISA.Τελευταία είναι διαθέσιµη µια
νέα τεχνική BIOCHIPs, που παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης και ταυτοποίησης των ANCA.

σκοΠοσ
Η εκτίµηση της εφαρµογής και της διαγνωστικής απόδοση της νέας τεχνικής σε σχέση µε τις κλασικές δο-

κιµασίες του διαγνωστικού αλγόριθµου των ANCA.

υλΙκο-ΜεθοδοΙ
Αναδροµική µελέτη που περιλαµβάνει δείγµατα ασθενών µε ANCA σχετιζόµενα νοσήµατα (n=105) και

υγιών µαρτύρων (n=25). Στο σύνολο των δειγµάτων (n=130), έγινε ανίχνευση των ANCA µε IIF (INOVA) και
προσδιορισµός της ειδικότητας MPO-ANCA και PR3-ANCA µε ELISA (INOVA). Όλα τα δείγµατα εξετάσθηκαν
και µε το νέο σύστηµα BIOCHIPs (EUROPLUS ANCA BIOCHIP Mosaic) όπου το ίδιο πλακίδιο συνδυάζει υπο-
στρώµατα συµβατικών κυττάρων, ιστών και µικροκηλίδων µε αντιγόνα MPO, PR3, απαιτεί µια επώαση και όλα τα
αποτελέσµατα ανίχνευσης και ταυτοποίησης αξιολογούνται ταυτόχρονα.

ΑΠοτελεσΜΑτΑ
Τα αποτελέσµατα των µεθόδων ανίχνευσης και τυποποίησης των ANCA φαίνονται στον πίνακα 1 και η δια-

γωστική απόδοση του νέου συστήµατος BIOCHIPs παρουσιάζει µεγάλη συµφωνία σε σχέση µε τις κλασικές
δοκιµασίες (IIF=97,5%, PR3=100%,MPO=95,3%). Όλοι οι µάρτυρες ήταν ANCA αρνητικοί.
Πίνακας 1. Αποτελέσµατα µεθόδων ανίχνευσης και τυποποίησης των ANCA.

IIF (n=130) ELISA Mosaic IIF Mosaic microdots Ag

(+) ANCA (-) ANCA (+) PR3 (+) MPO (+) ANCA (-) ANCA (+) PR3 (+) MPO

81 (62,3%) 49 (37,7%) 79 (60,7%) 51 (39,3%)

(+) c ANCA 15 14 1 15 14 1

(+) p ANCA 64 0 64 62 0 61

(+) a ANCA 2 0 0 2 0 0 

συΜΠερΑσΜΑτΑ
Το σύστηµα BIOCHIPs υποστηρίζει αποτελεσµατικά και αξιόπιστα την ταυτόχρονη ανίχνευση του τύπου και

της ειδικότητας των ANCA, περιορίζει τον αναλυτικό χρόνο και διευκολύνει την διαγνωστική ερµηνεία. Για πο-
σοτικά αποτελέσµατα είναι απαραίτητη η χρήση της ELISA.
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ΑΑ14

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ
ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΕΜΦΙΓΑ

Α. Γιαννακού1, Α. Πατσατσή2, Μ. Μπανταδάκη1, Α. Φλέβα1, Π. Λαζίδου1, Α. Γερολυµάτου1, Β. Ζιώγα1,
Δ. Σωτηριάδης2, Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση1

1Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας και 2Β’ Δερµατολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. “Παπαγεωργίου” Θεσσαλονίκης

εΙσΑγωγη:
Η κοινή και η φυλλώδης πέµφιγα (Pemphigus vulgaris και foliaceus) κατατάσσεται στα αυτοάνοσα ποµφο-

λυγώδη νοσήµατα του δέρµατος. 

σκοΠοσ:
Η σύγκριση των κλασικών µεθόδων IIF και ELISA, µε τη νέα τεχνολογία BIOCHIPS για την ανίχνευση κυκλο-

φορούντων αυτοαντισωµάτων σε ασθενείς µε πέµφιγα.

υλΙκο κΑΙ ΜεθοδοΙ:
Δείγµατα ορού 38 ασθενών µε πέµφιγα (επιβεβαιώθηκε ιστολογικά και µε άµεσο ανοσοφθορισµό), εξετά-

στηκαν για αυτοαντισώµατα και µε τις τρεις µεθόδους. 1) IIF για ανίχνευση IgG αυτοαντισωµάτων που στρέφονται
έναντι των µεσοκυττάριων γεφυρών των κερατινοκυττάρων της επιδερµίδας (υποστρώµατα οισοφάγου πιθή-
κου-INOVA). 2) ELISA για ποσοτικό προσδιορισµό IgG αυτοαντισωµάτων έναντι DSG1 και DSG3 (Euroimmun).
3) BIOCHIPs για ταυτόχρονη αναζήτηση όλων των αυτοαντισωµάτων, σε πλακίδια που φέρουν συνδυασµό υπο-
στρωµάτων οισοφάγου και salt skin πιθήκου και κυττάρων εµβολιασµένων µε αντιγόνα DSG1 και DSG3 (“Der-
matology Mosaic 7”, Euroimmun). Οι ίδιες µέθοδοι εφαρµόστηκαν και σε 28 δείγµατα υγιών µαρτύρων.

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Με τον IIF όλα τα δείγµατα ασθενών 38/38 βρέθηκαν θετικά (µεσοκυττάριος φθορισµός), µε την ELISA

θετικά για αντισώµατα DSG1 8/38, DSG3 17/38, DSG1 και DSG3 13/38. Στα BIOCHIPS µε IIF ήταν θετικά όλα
δείγµατα των ασθενών 38/38, (ενώ αυτοαντισώµατα για DSG1 θετικά 5/38, DSG3 θετικά 20/38, DSG1 και DSG3
θετικά 10/38 και µη ανιχνεύσιµα 3/38). Όλα τα δείγµατα των µαρτύρων ήταν αρνητικά µε όλες τις µεθόδους.

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Η ευαισθησία των BIOCHIPS 92% στην ανίχνευση των DSG και 100% στον IIF, καθώς και η ειδικότητά τους στο

100% είναι συγκρίσιµα µε τις παλιές και δοκιµασµένες µεθόδους IIF και ELISA (ευαισθησία και ειδικότητα 100%).
Τα BIOCHIPS φαίνεται να αποτελούν µια αξιόπιστη εύκολη, γρήγορη και συµφέρουσα τεχνολογία ταυτό-

χρονης ταυτοποίησης των συγκεκριµένων αυτοαντισωµάτων, όµως η αξιοπιστία τους στην πρωτοδιάγνωση χρει-
άζεται να επιβεβαιωθεί. Οι κλασικές ποσοτικές µέθοδοι πρέπει να χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση
της πορείας της νόσου και της ανταπόκρισης στην αγωγή.

ΑΑ15

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ HLA-DQB1, DQA1, DRB1 ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝ, ΑΠΛΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ
ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ

Π. Λαζίδου1, Μ. Φωτουλάκη2, Α. Φλέβα1, Α. Γιαννακού1, Μ. Μπανταδάκη1, Ε. Στασινού2, Μ. Μαρκοπούλου1,
Μ. Αγγελοπούλου1, Μ. Μιραχτσή1, Αικ.Παυλίτου-Τσιόντση1

1Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας, 2Δ΄ Παιδιατρική Πανεπιστηµιακή Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκοµείο
“Παπαγεωργίου” Θεσσαλονίκη

εΙσΑγωγη: 
Τα HLA-DQ2 και DQ8 µόρια είναι υπεύθυνα για την παρουσίαση πεπτιδίων γλουτένης στα CD4+ Τ λεµ-
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φοκύτταρα, προκαλώντας ανοσιακή απάντηση ειδική για τη γλουτένη. Οι Megiorni et al,(2009) προσδιόρισαν
ως ισχυρότερους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου τους γονότυπους DQ2/DQ8 (Risk gradient
1:7), DQ2/DQ2 (1:10), DQ8/DQB1*02 (1:24) και DQB1*02/DQB1*02 (1:26).

σκοΠοσ:
Σκοπός της εργασίας ήταν να µελετηθεί η κατανοµή των HLA τάξης II αλληλοµόρφων και απλοτύπων σε

ασθενείς µε κοιλιοκάκη και να αναλυθεί η γονοτυπική διαφοροποίηση. 

υλΙκο κΑΙ ΜεθοδοΙ:
Σε εξήντα επτά ασθενείς µε κοιλιοκάκη που παρακολουθούνται στο Γ. Ν. Παπαγεωργίου και πληρούσαν τα

διαγνωστικά κριτήρια ESPGHAN, έγινε ανάλυση των HLA δεδοµένων. Η τυποποίηση των DRB1, DQB1 και DQA1
γονιδιακών θέσεων πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο PCR-SSP. Ενενήντα εννέα υγιή άτοµα χρησιµοποιήθηκαν
ως οµάδα ελέγχου.

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Τα συχνότερα HLA-DQB1 αλληλόµορφα στους ασθενείς σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου ήταν τα: HLA-

DQB1*02:01(p<0.001), DQB1*03:02(p=0.0035) και DQB1*02:02(p=0.005). Η κατανοµή των απλοτύπων έχει ως
εξής: aDR3-DQ2 (41.04% vs 7.6% στην οµάδα ελέγχου), bDR4-DQ8 (17.2% vs 10.6%) και cDR7-DQ2 (15.7% vs
6.06%). Οι γονότυποι που κυρίως συνδέονται µε την κοιλιοκάκη είναι οι: DQ2/DQ8 (Odds Ratio(OR): 36.34,
95% Διάστηµα Εµπιστοσύνης(CI): 2.089-632), DR3-DQ2/DR7-DQ2 (OR:21.03, 95% CI 1.163-380), DR3-
DQ2/DR3-DQ2 OR: 17.19 95%, CI: 2,144-137,9) και DR5-DQ7/DR7-DQ2 OR: 7.448 95% CI: 1.554-35.69). 

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Συνολικά, το 96,92% των ασθενών ήταν DQ2 και/ή DQ8 θετικοί σε σύγκριση µε το 28% στην οµάδα

ελέγχου (p <0.0001). Δύο ασθενείς αρνητικοί για DQ2 και DQ8 έφεραν το ήµισυ του µορίου DQ2 (DQB1*02:02
ο ένας και DQA1*05:05/A1*05:01 ο άλλος). Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας για τον ελληνικό πληθυσµό, συµ-
φωνούν µε τους Megiorni et al ενώ επιπλέον, ισχυρό παράγοντα κινδύνου αποτελεί ο γονότυπος DR5-DQ7/DR7-
DQ2 που απαντάται στη νότιο Ευρώπη όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία (Fassano, 2014). 

aDR3-DQ2: DQB1*02:01-DQA1*05:01-DRB1*03, bDR4-DQ8: DQB1*03:02-DQA1*03:01-DRB1*04, cDR7-DQ2:
-DQB1*02:02- DQA1*02:01-DRB1*07.

ΑΑ16

HLA C ΣΕ ΕΜΒΡΥΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΚΥΗΣΕΩΝ

Θ. Κεραµιτζόγλου1, M. Σπυροπούλου-Βάχου3, A. Τροµπούκης2, M. Βάρλα-Λευθεριώτη1,2

1Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας, 2Ιατρείο-Κέντρο Ελέγχου Αποβολών, Νοσοκοµείο «Έλενα Βενιζέλου-Αλεξάν-
δρα» Νοσοκοµείο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα και 3Τµήµα Ανοσολογίας Νοσοκοµείο «Έλενα Βενιζέλου - Αλεξάνδρα»

Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα 

εΙσΑγωγη:
Τα HLA-C είναι τα µόνα τάξης Ι κλασσικά HLA µόρια που εκφράζονται στην τροφοβλάστη και αποτελούν

συνδέτες για τους KIR υποδοχείς των ΝΚ κυττάρων του φθαρτού. Ανάλογα µε το αµινοξύ που φέρουν στη θέση
80 του µορίου τους χωρίζονται σε δύο οµάδες: την Οµάδα C1 που περιλαµβάνει τα HLA-C*01, 03, 07, 08, 12, 13,
14, 1601/4 µόρια και την Οµάδα C2 που περιλαµβάνει τα HLA -C*02, 04, 05, 06, 15, 1602, 17, 18 µόρια.

υλΙκο κΑΙ ΜεθοδοΙ:
Στην παρούσα µελέτη έγινε γονιδιακή τυποποίηση µε PCR-SSP, των εµβρυικών HLA-C σε υλικό (τροφοβλά-

στη) που λήφθηκε ύστερα από θεραπευτική απόξεση µήτρας σε 42 γυναίκες µε αποβολή πρώτου τριµήνου
(οµάδα Α). Τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε αυτά οµάδας 58 µαρτύρων (Οµάδα Μ από µητέρες που δεν αντι-
µετώπιζαν προβλήµατα γονιµότητας).

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Στην Οµάδα Α, 19 έµβρυα ήταν οµόζυγα (45,23%) και 23 ετερόζυγα (54,76%) για τις οµάδες C1 και C2 των
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HLA-C, ενώ στην οµάδα Μ τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 60,34% (35) και 39,65% (23). Από τα οµόζυγα έµβρυα
της Οµάδας Α το 47,36% (9) ήταν C1C1 και το 52.63% (10) C2C2, ενώ η πλειοψηφία των Μαρτύρων (60%, 21)
ήταν C1C1 και το 40% (14) C2C2. 

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Αν και µη στατιστικά σηµαντικά τα παραπάνω αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι τα C2C2 έµβρυα είναι συ-

χνότερα στις αποτυχηµένες εγκυµοσύνες. Καθώς τα HLA C2 µόρια αποτελούν συνδέτες για τον KIR2DL1, που
αποτελεί τον πλέον ισχυρό ανασταλτικό KIR υποδοχέα, που ανευρίσκεται στα περισσότερα άτοµα, τα C2C2
οµόζυγα έµβρυα µπορεί να βρίσκονται κάτω από αρνητική επιλογή ώστε να αποφευχθεί η έντονη αναστολή
της δράσης των ΝΚ κυττάρων.

ΑΑ17

ΑΛΛΟ- ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΛΗΠΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

Α. Βιττωράκη, Π. Μαρκάκη, Σ. Ιωάννου, Β. Περδίου, Ν. Χούλιαρη, Χ. Σταυρουλάκης, Κ. Παντελή,
Δ. Σκουµή, Α. Ινιωτάκη

Ανοσολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυµβατότητας, Νοσοκοµείο ‘Γ. Γεννηµατάς’

σκοΠοσ:
Είναι γνωστό ότι µηχανισµοί αύτο- και αλλοαπάντησης συνεργάζονται στην απόρριψη και απώλεια νεφρικών

µοσχευµάτων. Σκοπός της µελέτης ήταν η ανίχνευση αλλοαντισωµάτων έναντι του Major-histocompatibility-
complex class I–related-chain A (αντί-MICA) και αυτοαντισωµάτων έναντι του υποδοχέα τύπου 1 της αγγειο-
τενσίνης II (αντί-AT1R), σε HLA υπερευαισθητοποιηµένους ασθενείς (ΥΕΑ), προκειµένου να εκτιµηθεί ο ανοσο-
λογικός κίνδυνος πριν τη µεταµόσχευση. 

υλΙκο κΑΙ ΜεθοδοΙ:
Εβδοµήντα πέντε ΥΕΑ, 34 γυναίκες/41 άντρες, υποψήφιοι για µεταµόσχευση νεφρού. Η HLA ευαισθητοποίηση

οφείλονταν σε προηγούµενη µεταµόσχευση (n=60), κυήσεις (n=10) και µεταγγίσεις (n=54). Οι ασθενείς ελέγ-
χθηκαν για (α) αντί-HLA και αντί-MICA αντισώµατα µε µεθοδολογία Luminex –Single Antigen Bead analysis
(One Lambda Inc), cut off MFI>1000 και (β) αντί-AT1R αντισώµατα µε ανοσοενζυµική µέθοδο (EIA-AT1R kit,
One Lambda Inc). Τα επίπεδα των αντί-AT1R αντισωµάτων ταξινοµήθηκαν ως: αρνητικά (<10U/mL), επίπεδα κιν-
δύνου (10-17U/mL) και υψηλά (>17U/mL).

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Οι ασθενείς είχαν αντί-HLA αντισώµατα µε % Panel Reactive Antibodies (PRAs)>70%.Η συχνότητα ευαι-

σθητοποίησης ήταν για HLA-A,-B,-C (τάξης Ι): 85.3%, 84% και 64% και για HLA-DRB1,-DQB1,-DQA1,-DPB1
(τάξης ΙΙ): 78.6%, 72%, 26.6% και 32% αντίστοιχα. Αντί-MICA αντισώµατα ανιχνεύθηκαν σε 13/75 (17.3%) ΥΕΑ.
Σε 38/75 (50.67%) ασθενείς ανιχνεύθηκαν αντί-AT1R αντισώµατα είτε σε υψηλά επίπεδα (17.33%) είτε σε επίπεδα
κινδύνου (33.34%). Σε ασθενείς ευαισθητοποιηµένους µόνο από µετάγγιση δεν ανιχνεύθηκαν αντί-AT1R αντι-
σώµατα. Η παρουσία αντί-MICA αντισωµάτων συσχετίσθηκε µε την ανίχνευση αντί-AT1R αντισωµάτων (p=0.037).
Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της ανίχνευσης αντί-MICA και αντί-AT1R αντισωµάτων µε την τάξη ή τον τόπο
των αντί-HLA αντισωµάτων (p=NS).

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Η αναζήτηση non-HLA αντισωµάτων σε υπερευαισθητοποιηµένους υποψήφιους λήπτες νεφρικού µοσχεύ-

µατος καθορίζει τον ανοσολογικό κίνδυνο µεταµόσχευσης µε HLA συµβατό δότη και συµβάλει στην εξατοµί-
κευση της θεραπευτικής αγωγής προς όφελος του ασθενούς.
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ΑΑ18

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙ HLA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LUMINEX

Α.Φυλάκτου1, Χ. Ζάρρας1, Μ. Παπαχρήστου1, Θ. Καραµπατάκης1, Α. Μπούκλα1, Κ. Κάσπαρης1,
Γ. Χατζίκα1, Μ. Νταουντάκη2

1Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυµβατότητας –Τµήµα Ανοσολογίας ΓΝΘΙ
2Εργαστήριο Βιοχηµείας - Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

σκοΠοσ:
Η σύγκριση δύο µεθόδων στερεάς φάσης προσδιορισµού ειδικότητας αντι HLA κυτταροτοξικών αντισω-

µάτων µε Luminex: Immucor/IM τάξης I (LSAI) και τάξης II (LSAII) –και Οne Lambda/OL τάξης I (LS1A04) και
τάξης II (LS2A01) και η εκτίµηση της συµφωνίας στην εύρεση των ειδικοτήτων αλλά και στην ένταση θετικότητας
σε MFI(Mean Fluorensce Intensity).

υλΙκο-ΜεθοδοΙ:
70 οροί από 70 διαφορετικούς ασθενείς της λίστας για πτωµατική µεταµόσχευση (2014-2015) ελέγχθηκαν

και µε τις δύο µεθόδους για τάξης Ι και ΙΙ αντισώµατα. Στην OL θεωρήθηκαν θετικά τα αποτελέσµατα µε
MFI>1000 και στην ΙΜ µε θετικούς 2 από τους 3 δείκτες BCM>1500, BCR>4, AD-BCR>5. Οι ειδικότητες των
αντισωµάτων χωρίστηκαν σε 4 οµάδες σύµφωνα µε τα MFI. Οµάδα 1 MFI<2000, oµάδα 2 MFI2000-5000, oµάδα
3 MFI>5000, oµάδα 4 MFI αρνητικό.

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Ανιχνεύθηκαν συνολικά 1714 ειδικότητες (κοινές θετικές 1054 και κοινές αρνητικές 146). Η συνολική συµφωνία

των ειδικοτήτων µεταξύ ΟL-IM προσδιορίστηκε στο 67,2%. Η ΟL επιπρόσθετα ανίχνευσε ειδικότητες 17,6% ενώ
η ΙΜ 15,2% έναντι της OL (πίν.1). Στις ειδικότητες τάξης Ι η συµφωνία ήταν 62,8%- µε 20,3% περισσότερες ει-
δικότητες από την OL και 16,9% από την ΙΜ- ενώ στις τάξης ΙΙ ήταν 74,2%-µε 13,3% περισσότερες ειδικότητες
από την OL σε σχέση µε 12,5% της ΙΜ (σχ.1). Η µεγαλύτερη συµφωνία παρατηρήθηκε στα υψηλά MFI (72%)
ενώ ήταν 18,1% στα χαµηλά MFI. Η OL είναι περισσότερο ευαίσθητη ειδικότερα στα τάξης Ι µε MFI>5000. Η ΙΜ
είναι περισσότερο ευαίσθητη σε MFI<2000

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Η µεγαλύτερη ασυµφωνία παρατηρείται στα τάξης Ι αντισώµατα. Οι σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο

µεθόδων, όταν µάλιστα µία ειδικότητα µπορεί να αποκλείσει ένα ασθενή από τη µεταµόσχευση, επιβάλλει τον
προσεχτικό έλεγχο σε σχέση µε το ιστορικό του ασθενούς, τη µέτρηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τη
συσχέτιση µε παλαιότερες µετρήσεις ειδικοτήτων.

Πίνακας 1. Συµφωνία και ασυµφωνία ειδικοτήτων ανά τάξη.

ΣΥΝΟΛΟ 1714 % ΣΥΜΦΩΝΙΑ % ΟL MONO % IM MONO %

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 660 38,5% 146 (22,1%) 36.1% 41.8%

ΘΕΤΙΚΑ 1568 91,5% 1054 (67,2%) 17.6% 15.2%

ΟΜΑΔΑ 3 723 60,3% 30.3% 9.4%

ΟΜΑΔΑ 2 484 24,4% 37.4% 38.2%

ΟΜΑΔΑ 1 283 22,6% 12.7% 64.7%
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ΑΑ19

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΩΝ HLA–DPB1 ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝ ΔΟΤΗ–ΛΗΠΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΓΓΕΝΗ ΔΟΤΗ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Κλ.Σπανού1, Α. Παϊσίου2, Ι. Περιστέρη2, Θ. Φουρίκη1, Μ. Κανάριου1, Β. Κίτρα2, Ν. Κωνσταντινίδου1

1Τµήµα Ανοσολογίας – Ιστοσυµβατότητας
2Μονάδα Μεταµόσχευσης Μυελού των Οστών Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η αλληλική συµβατότητα στους τόπους HLA-A, -B, -C, -DRB1 και DQB1 (10/10) µε-
ταξύ δότη και λήπτη παίζει σηµαντικό ρόλο στην έκβαση της Μεταµόσχευσης Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυτ-
τάρων (ΜΑΚ). Mη συγγενείς δότες µε HLA συµβατότητα 10/10 συχνά έχουν HLA- DPB1 διαφορές λόγω της
χαµηλής ανισορροπίας σύνδεσης (linkage disequilibrium) µεταξύ του DPΒ1 και των άλλων HLA τόπων τάξης ΙΙ.
Πολυκεντρικές µελέτες έδειξαν σηµαντικές συσχετίσεις των DPB1 ασυµβατοτήτων µε την έκβαση των ΜΑΚ από
µη συγγενείς δότες (ΜΣΔ). Βάσει ορισµένων Τ-κυτταρικών επιτόπων (Tcell based model) οι DPB1 ασυµβατότητες
ταξινοµούνται σε «επιτρεπτές» και σε «µη επιτρεπτές», που επιβαρύνουν την έκβαση της µεταµόσχευσης.
Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν η συσχέτιση των DPB1 ασυµβατοτήτων µεταξύ δότη (Δ) και λήπτη (Λ) µε τη
µη-εγκατάσταση, την απόρριψη του µοσχεύµατος και την οξεία νόσο µοσχεύµατος κατά ξενιστή (GvHD) σε
αλλογενείς ΜΑΚ από µη συγγενή δότη. Μελετήθηκαν δύο οµάδες παιδιών της Μονάδας Μεταµόσχευσης
Μυελού των Οστών του Νοσοκοµείου Παίδων «η Αγία Σοφία»: (Α) Δεκαέξι ασθενείς µε αιµοσφαιρινοπάθειες
(10/16 αγόρια,13 µείζονα θαλασσαιµία και 3 δρεπανοκυτταρική αναιµία) και (Β) Δεκατέσσερις ασθενείς µε κακοήθη
αιµατολογικά νοσήµατα (10/14 αγόρια, 13 µε οξεία λευχαιµία: 7 ΟΛΛ & 6 ΟΜΛ και 2 µε µυελοδυσπλαστικό σύν-
δροµο). Στην οµάδα (Α) µε τις αιµοσφαιρινοπάθειες: έξι ζεύγη Δ-Λ (6/16) είχαν οπωσδήποτε µία µη επιτρεπτή
DPB1 ασυµβατότητα στην κατεύθυνση HvG (host versus graft), ενώ τρία (3/16) είχαν µη επιτρεπτές ασυµβατότητες
DPB1 στην κατεύθυνση GvH. Πρωτοπαθή ανεπάρκεια µοσχεύµατος ή απόρριψη παρουσίασαν έξι (6/16) ασθενείς
και οι πέντε (5/6) είχαν µη επιτρεπτές ασυµβατότητες DPB1. Όλοι οι ασθενείς είναι εν ζωή εκτός από έναν και
τέσσερις (4/16) συνεχίζουν µε ανάγκη µεταγγίσεων. Η αποτυχία/απόρριψη του µοσχεύµατος παρουσιάζει στα-
τιστικά σηµαντική συσχέτιση µε µη επιτρεπτές DPB1 ασυµβατότητες στην κατεύθυνση HvG. Στην οµάδα (Β) µε
τα κακοήθη νοσήµατα: επτά ασθενείς (7/14) εµφάνισαν οξεία GvHD ΙΙΙ-ΙV, πέντε (5/14) GvHD II, δύο (2/14) δεν
παρουσίασαν GVHD και ένας (1/14) εµφάνισε χρόνια GvHD (de novo). Μη επιτρεπτές DPB1 ασυµβατότητες
παρατηρήθηκαν σε έξι (6/14) ζεύγη Δ-Λ από τους οποίους οι τέσσερις (4/6) είχαν GvHD III-IV. Επιτρεπτές DPB1
ασυµβατότητες παρατηρήθηκαν σε οκτώ (8/14) ζεύγη Δ-Λ, από τους οποίους οι τέσσερις (4/8) είχαν GvHD
III-IV στην κατεύθυνση GvH, και οι δύο (2/4) κατέληξαν. Συµπερασµατικά, στα κακοήθη αιµατολογικά νοσήµατα,
τα αποτελέσµατά µας δεν έδειξαν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις της έκβασης των ΜΑΚ µε τις DPB1 ασυµ-
βατότητες, όµως διαπιστώθηκε µια τάση ανάπτυξης σοβαρής GvHD στις µη επιτρεπτές. Η µελέτη αυτή θα επε-
κταθεί σε µεγαλύτερο αριθµό ασθενών και σε σχέση µε τη µακροχρόνια επιβίωση. Στις αιµοσφαιρινοπάθειες
υπάρχει σηµαντικό εύρηµα ότι η αποφυγή ασυµβατότητας DPB1 στην κατεύθυνση HvG είναι ευνοϊκή για την
καλή έκβαση της ΜΑK από ΜΣΔ και επιβεβαιώνεται η χρησιµότητα εφαρµογής του µοντέλου προσδιορισµού
των DPB1 ασυµβατοτήτων στην επιλογή κατάλληλου ξένου δότη (http://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/dpb.h).
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ΑΑ20

ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΑ ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Ν. Δηµητρακοπούλου1, Ν. Καφάση2, Ι. Ελευθεριάδου1, Α. Δηµητρακοπούλου2, Ε. Jude3, Ν. Τεντολούρης1

1Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», 2Τµήµα Ανοσολογίας – Ιστοσυµµβατότητας, ΓΝΑ «Λαϊκό»,
3Tameside General Hospital, Ashton-Under-Lyne, Lancashire, UK

σκοΠοσ: 
Τα Ενδοθηλιακά Προγονικά Κύτταρα (EPCs) είναι ένας πληθυσµός αρχέγονων πολυδύναµων κυττάρων µε

ικανότητα να διαφοροποιούνται σε ενδοθηλιακά κύτταρα και να προάγουν την αναγέννηση του ενδοθηλίου και
τη νεοαγγείωση. Η περιφερική νευροπάθεια (ΠΝ) είναι µια συχνή µικροαγγειοπαθητική επιπλοκή του σακχα-
ρώδους διαβήτη (ΣΔ). Ο ρόλος των EPCs στην εµφάνιση µικροαγγειακών επιπλοκών του ΣΔ είναι άγνωστος.
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνηθεί η συσχέτιση µεταξύ των EPCs και της ΠΝ σε άτοµα µε
ΣΔ τύπου 2 (ΣΔ2). 

υλΙκο κΑΙ ΜεθοδοΙ:
Συνολικά εξετάσθηκαν 40 άτοµα χωρίς µακροαγγειακή νόσο: 15 υγιείς µάρτυρες και 25 άτοµα µε ΣΔ2 (19

χωρίς ΠΝ και 6 µε ΠΝ). Αποµονώθηκαν µονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίµατος (PBMCs) µε φλεβοκέντηση,
κατόπιν έγινε χρώση µε µονοκλωνικά αντισώµατα σεσηµασµένα µε φθοριοχρώµατα έναντι των αντιγόνων CD45,
CD34 και CD309 της BD Biosciences. Για κάθε εξεταζόµενο συλλέχθηκαν δεδοµένα από 1x10 κύτταρα µε τον
κυτταροµετρητή ροής BD FACSCantoΤΜ και αναλύθηκαν µε βάση το τροποποιηµένο πρωτόκολλο της ISHAGE.
Η ανάλυση δεδοµένων έγινε µε το Mann-Whitney U test/SPSS v17.0

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Τα δηµογραφικά στοιχεία και ο αριθµός των EPCs για κάθε οµάδα φαίνονται στον Πίνακα. 
Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε στη διάµεση τιµή των EPCs µεταξύ των οµάδων: µάρτυρες έναντι

ΣΔ µε ΠΝ (p=0,032). Για τις οµάδες: µάρτυρες έναντι ΣΔ χωρίς ΠΝ p=0,118, ΣΔ µε ΠΝ έναντι ΣΔ χωρίς ΠΝ
p=0,239. Ο υπολογισµός της διάµεσης τιµής EPCs όλων των οµάδων µε το Kruskal- Wallis test αποδίδει µία
τάση για σηµαντικότητα (p=0,067).

Πίνακας

µάρτυρες ΣΔ χωρίς ΠΝ ΣΔ µε ΠΝ

n 15 19 6
Φύλο (γυναίκες/άνδρες) 12/3 6/13 1/5
Ηλικία (έτη) 56.6±9.5 61.3±7.4 66.0±5.2
Διάρκεια ΣΔ (έτη) - 9.6± 6.7 16.5±6.8
Αµφιβληστροειδοπάθεια - 2/19 4/6
Αρτηριακή Υπέρταση 2/15 12/19 6/6
Δυσλιπιδαιµία 4/15 14/19 4/6
EPCs 40 (26-69) 62 (31-89) 79* (57-121)
Βάρος (kg) 73.1±12.9 91.8±17.7 95.0±17.8
BMI (kg/m2) 25.9±3.8 32.0±5.9 31.9±5.5
Περίµετρος Μέσης (cm) 97.5±11.5 108.7±11.6 109.3±12.4
ΣΑΠ (mmHg) 127.8±16.7 143.1±19.1 137.5±20.7
ΔΑΠ (mmHg) 79.9±10.4 87.0±9.6 83.5±3.5
Σάκχαρο (mg/dl) 89.5±8.4 128.6±25.0 123.5±24.1
HbA1c (%) 5.3±0.2 6.9±0.8 6.7±0.4
ACR (mg/gr) 5.4 (3.1-19.2) 5.5 (3.3-18.1) 23.1 (7.0-85.6)

CrCl (ml/min) 69.5 (49.4-90.3) 81.3 (71.0-100.2) 79.1 (52.2-112.2)
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συΜΠερΑσΜΑτΑ: 
Τα άτοµα µε ΣΔ2 και ΠΝ είχαν υψηλότερο αριθµό EPCs σε σύγκριση µε τους υγιείς µάρτυρες. Το εύρηµα

αυτό, αν και προκαταρκτικό, πιθανώς υποδηλώνει µία τάση αποκατάστασης των κατεστραµµένων περιφερικών
νεύρων στο ΣΔ2. Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για να καθορίσει το ρόλο των EPCs στην ΠΝ των
ασθενών µε ΣΔ2.

ΑΑ21

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ HSV, VZV ΚΑΙ CMV ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΣΚΛΥΡΗΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φ. Μπουφίδου1, Μ.Ε. Eυαγγελοπούλου2, Γ. Καραγιώργης2, Π. Κατσίκα2, Π. Κουτσουδάκη2,
Κ. Κυλιντηρέας2, Χ. Νικολάου1

1Βιοπαθολογικό/Ανοσολογικο Εργαστήριο, 2Τµήµα Αποµυελινωτικών Νοσηµάτων Α΄ Νευρολογική Κλινική,
Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

σκοΠοσ:
Η αναζήτηση αντισωµάτων έναντι VZV, HSV, CMV στον ορό και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) ασθενών

µε σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) και η συσχέτιση τους µε κλινικά χαρακτηριστικά.

ΜεθοδοΙ:
Μελετήθηκαν 35 ασθενείς µε διαλείπουσα ΣΚΠ και 20 ασθενείς µε κλινικά µεµονωµένο σύνδροµο που νο-

σηλεύθηκαν για διεύρυνση αποµυελινωτικής νόσου. Αναζητήθηκαν η παρουσία αντιικών αντισωµάτων στον ορό
(ELISA) και η ενδοθηκική σύνθεσή τους (ELISA, νεφελοµετρία, προσδιορισµός ειδικών IgG index). 

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
HSV IgG, VZV και CMV IgG ανιχνεύθηκαν σε θετικούς τίτλους στον ορό ασθενών µε διαλείπουσα ΣΚΠ

(HSV IgG 130.9±47.9, VZV IgG 515.4±77.38, CMV 132,81±81.33) και µε κλινικά µεµονωµένο επεισόδιο (HSV IgG
120.4±50.26, VZV IgG 490±169.1, CMV ΙgG 105.6±103.7). Αντίθετα τα επίπεδα των IgM αντισωµάτων ήταν χαµηλά. 
Στο ΕΝΥ ο HSV ΙgG index στο σύνολο των ασθενών µε διαλείπουσα ήταν οριακά θετικός (1.33±1.0) ενώ

στους ασθενείς µε κλινικά µεµονωµένο επεισόδιο ήταν χαµηλότερος (0.73±0.73). Σε κανένα ασθενή η γενική
ΕΝΥ δεν είχε ευρήµατα ενδεικτικά ιογενούς λοίµωξης.
Ως προς την συχνότητα, αυξηµένος HSV ΙgG index (>2) ανιχνεύθηκε σε 12/35 ασθενείς µε διαλείπουσα

ΣΚΠ. Εξ αυτών 5/12 (41%) είχαν αρνητικά ολιγοκλωνικά αντισώµατα ενώ από τους υπόλοιπους ασθενείς µε δια-
λείπουσα και αρνητικό HSV ΙgG index 6/23 (26%) είχαν αρνητικά ολιγοκλωνικά αντισώµατα. Η διαφορά αυτή
δεν παρατηρήθηκε στη δεύτερη οµάδα των ασθενών.

συΜΠερΑσΜΑ:
Η ανίχνευση ενδοθηκικής σύνθεσης αντισωµάτων έναντι HSV σε ασθενείς µε ΣΚΠ χωρίς ενδείξεις συνοδού

λοίµωξης, πιθανώς υποδηλώνει το ρόλο τους στην παθογένεια της νόσου ενώ παράλληλα ενισχύει την εργα-
στηριακή διάγνωση. Ο προσδιορισµός των ειδικών index αντισωµάτων έναντι ερπητοϊών είναι χρήσιµος στη
διερεύνηση αποµυελινωτικών νοσηµάτων καθώς επί θετικών ενδείξεων αξιολογείται η ενδεχόµενη χορήγηση
αντιερπητικής αγωγής.
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ΑΑ22

ΓΟΝΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ

Α. Σακκάς1, Δ. Στύλος2

1Φοιτητής Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, Θεσσαλονίκης
2Νοσηλευτής Τ.Ε., MCs Διατροφή-Διαιτολογία µε κατεύθυνση Κλινική Διαιτολογία, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Ίδρυµα, Θεσσαλονίκη

σκοΠοσ:
Η απόδειξη της ανάγκης για παραπάνω πληροφόρηση σχετικά µε τον εµβολιασµό στα παιδία από µικρή

ηλικία ώστε να εξαλειφθεί η θνησιµότητα από επιδηµιολογικά νοσήµατα του παρελθόντος όπου µάστισαν σε
πολλές κοινωνίες και πληθυσµούς.

υλΙκο κΑΙ ΜεθοδοΙ:
Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων Google Scholar,

PubMed, Scopus κατά τη χρονική περίοδο 2006-2016 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Με τον µαζικό εµβολιασµό ενός πληθυσµού δηµιουργείται η ανοσία αγέλης. Αυτή είναι η αντοχή ενός πλη-

θυσµού σε ένα ορισµένο λοιµώδες νόσηµα και δρα στη διαµόρφωση της επιδηµιολογικής συµπεριφοράς της
νόσου στο πληθυσµό. Παραδειγµατικά, σε έναν πληθυσµό εµβολιασµένο, ένα µη εµβολιασµένο παιδί είναι
µερικώς ασφαλή και δεν κινδυνεύει να νοσήσει. Όµως, αν µεταβεί και συγχρωτιστεί µε έναν άλλο πληθυσµό ή
στην εµφάνιση ενός λοιµώδους νοσήµατος, τότε θα νοσήσει. Υπάρχουν δικαιώµατα που αφορούν την ατοµική
και την κοινωνική υγεία των ανθρώπων. Όµως, θα ήταν καλό να συλλογιστούν οι γονείς τους επικείµενους κιν-
δύνους σε περίπτωση µη εµβολιασµού του παιδιού. Λαµβάνοντας υπόψη, πως δεν αποδέχονται όλοι οι οργα-
νισµοί, τον εξασθενηµένο µικροοργανισµό ή ιό, οι γονείς αντιδρούν και κατηγορούν τον εµβολιασµό. Το τελευταίο
έχει ως αποτέλεσµα οµάδα πληθυσµού να µένει απροστάτευτη και επίσης να αυξάνεται δραµατικά η αµφισβήτηση
προς ένα από τα αναρίθµητα θαύµατα της ιατρικής του 20ου αιώνα.

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Με την κοινωνική εξάλειψη των αµφιβολιών προς την ενεργητική συµµετοχή στον εµβολιασµό από τους

επαγγελµατίες υγείας, µάλλον είναι αναγκαίο πως το ζήτηµα του εµβολιασµού χρήζει περαιτέρω έρευνα και πα-
ρουσίαση των αποτελεσµάτων εκ νέου προς το κοινό.
Λέξεις-Κλειδιά: Εµβολιασµός, Γονείς και παιδία, Ανοσία αγέλης.

ΑΑ23

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Α. Σακκάς1, Δ. Στύλος2

1Φοιτητής Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, Θεσσαλονίκης
2Νοσηλευτής Τ.Ε., MCs Διατροφή-Διαιτολογία µε κατεύθυνση Κλινική Διαιτολογία, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Ίδρυµα, Θεσσαλονίκη

σκοΠοσ:
Η ανάδειξης της σπουδαιότητας του µητρικού γάλατος από νοσηλευτική προσέγγιση, όσον αφορά τα οφέλη

που παρέχει τόσο στη µητέρα όσο και στο βρέφος.
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υλΙκο κΑΙ ΜεθοδοΙ:
Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων Google Scholar,

PubMed, Scopus κατά τη χρονική περίοδο 2006-2016 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Θηλασµός είναι η φυσική διατροφή του νεογνού και του βρέφους από τους µαστούς της µητέρας. Το µητρικό

γάλα και ειδικά το πρωτόγαλα (πύαρ), είναι το µόνο που περιέχει αρκετά αντισώµατα προστατεύοντας το βρέφος
από µολύνσεις, λοιµώξεις, ιούς και βακτήρια, µειώνοντας σηµαντικά τη νοσηρότητα του βρέφους ακόµα και στην
επακόλουθη ζωή του. Ο αποκλειστικός µητρικός θηλασµός από τη γέννηση έως τους πρώτους έξι µήνες ζωής
του βρέφους αποτελεί ιδανική διατροφή. Εκτός από τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται µέσα στο µητρικό
γάλα, δηµιουργείται η σχέση εµπιστοσύνης και ασφάλειας ανάµεσα στη µητέρα και στο βρέφος. Από την άλλη
πλευρά η µητέρα µε τον θηλασµό, λόγω των ορµονών (ωκυτοκίνη και προλακτίνη) αισθάνεται συναισθηµατική πλη-
ρότητα. Επιπρόσθετα, µειώνει τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του µαστού, των ωοθηκών και του ενδοµητρίου. Τα
οφέλη είναι αναρίθµητα, όµως δεν παύουν να υπάρχουν αντενδείξεις και ορισµένα µειονεκτήµατα.

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Ζωτικής σηµασίας ο µητρικός θηλασµός για τη µητέρα και το βρέφος αφού µειώνεται ο επιπολασµός

αρκετών ασθενειών. 
Λέξεις-Κλειδιά: Μητρικός θηλασµός, Μητρικό γάλα, Νοσηλευτική προσέγγιση.

ΑΑ24

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δ. Κουνιάκη1, Α. Ταράση1, Β. Κίτσιου1, Θ. Αθανασιάδης1, Μ. Γαροφαλάκη1, Κ. Δάγλα1, Κ. Πανουλής2,
Χ. Παπαστεριάδη1, Γ. Κρεατσάς2, Α. Τσιρογιάννη1

¹Τµήµα Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός», Αθήνα

²Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκοµείο-ΕΚΠΑ, Αθήνα

εΙσΑγωγη:
Οι µοριακοί δείκτες Short Tandem Repeats (STRs) χρησιµοποιούνται ευρέως στην ανάλυση της γενετικής

βιοποικιλότητας, στην εκτίµηση της µοναδικότητας του γενετικού αποτυπώµατος και στην διερεύνηση αµφισβη-
τούµενης γονικότητας.

σκοΠοσ:
H αξιολόγηση της συµβολής 15 ή 16 γενετικών τόπων STRs στην επίλυση περιστατικών αµφισβητούµενης

γονικότητας.

υλΙκο-ΜεθοδοΙ:
Σε δείγµατα περιφερικού αίµατος ή/και παρειακού επιχρίσµατος 403 ατόµων (146 περιπτώσεις) αποµονώθηκε

DNA. Οι 96 περιπτώσεις (74 trios/22 duos), εκ των οποίων οι 2 αφορούσαν τον έλεγχο µητρότητας, ελέγχθησαν
µέσω 16 STRs πολυµορφισµών:D10S1248, vWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D22S1045, D19S433,
TH01, FGA, D2S441, D3S1358, D1S1656, D12S391, SE33. Σε 50 περιπτώσεις (37 trios/13 duos) ελέγχθησαν 15 STRs
πολυµορφισµοί:D3S1358, HUMTH01, D21S11, D18S51, PentaE, D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, HUMCSF1PO,
PentaD, HUMvWA, D8S1179, HUMTPOX, HUMFGA. Η ανίχνευση των PCR προϊόντων πραγµατοποιήθηκε σε
3130 γενετικό αναλυτή, ενώ η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του GeneMapper® ID SoftwareIDX1.3.
Οι δείκτες:Power of exclusion (PE), Random man not excluded (RMNE), Combined Parentage Index (CPI),
probability of parentage (W), υπολογίστηκαν µε βάση την συχνότητα των STRs αλληλίων στους Καυκάσιους.

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Σε 39 περιπτώσεις (29 trios/10 duos) αποδείχτηκε ο αποκλεισµός της γονικότητας, µε τεκµήρια αποκλεισµού

σε>3 γενετικούς τόπους. Σε 107 περιπτώσεις (82 trios/25 duos) η γονικότητα δεν αποκλείστηκε. Ο CPI κυµάνθηκε
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από 15.173:1 (duo) έως 6,76x1013:1 (trio) µε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ trios και duo. Ο W κυµάθηκε
από 0,9999340978 (duo) έως 0,9999999999999 (trio). Ο RMNE υπολογίστηκε σε 1,46x10-4 έως 8,83x10-12, ενώ
ο PE ξεπέρασε το 99,9999%. 

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Η χρήση των STRs γενετικών τόπων αποτελεί σήµερα την πλέον ενδεδειγµένη µέθοδο πιστοποίησης πα-

τρότητας/µητρότητας. Δίνει αποδεκτά αποτελέσµατα στον έλεγχο ατόµων µε συγγενική σχέση µεταξύ τους ή
µπορεί να επιλύσει περιπτώσεις ελέγχου µε 2ο βαθµό συγγένειας. Προτείνεται ο έλεγχος της µητέρας σε όλες
τις περιπτώσεις προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εσφαλµένου µη αποκλεισµού.

ΑΑ25

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΣΕ ΥΠΟΓΟΝΙΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΝΚ ΚΥΤΤΑΡΑ

Χ. Μπαλαµώτη1, Β. Γελαδάκη4, Χ. Τσεκούρα2, Α. Τροµπούκης3, Θ. Κεραµιτζόγλου2, 
Μ. Βάρλα- Λευθεριώτη2,3

1Τµήµα Διατροφής, 2Τµήµα Ανοσολογίας – Ιστοσυµβατότητας, 3Κέντρο Ελέγχου Αποβολών Νοσοκοµείου
«Έλενα Βενιζέλου-Αλεξάνδρα», Νοσοκοµείο «Έλενα Βενιζέλου» Αθήνα,

4Μικροβιολογικό Τµήµα, «Κωσταντοπούλειο» Γενικό Νοσοκοµείο Ν. Ιωνίας 

εΙσΑγωγη:
Η αύξηση του αριθµού και της τοξικότητας των ΝΚ κυττάρων του περιφερικού αίµατος (PB) έχει συσχετισθεί

µε αποτυχίες της αναπαραγωγής (επανειληµµένες αποβολές - RSA και αποτυχίες εµφύτευσης εµβρύου µετά
εξωσωµατική γονιµοποίηση - RIF). Προηγούµενα παρουσιάσαµε την περίπτωση γυναίκας µε RIF, η οποία πα-
ρουσίαζε αύξηση στον αριθµό και την τοξικότητα των PB NK κυττάρων, τα οποία µειώθηκαν όταν ακολούθησε
ανοσοτροποποιητική διατροφή βασισµένη σε λιπαρά οξέα µακράς αλύσου.

υλΙκο – ΜεθοδοΙ:
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από οµάδα 15 υπογόνιµων γυναικών µε ιστορικό

RSA ή RIF και αύξηση των PB NK κυττάρων (>12%) σε επανειληµµένες µετρήσεις. Στις γυναίκες συστήθηκε να
ακολουθήσουν µια εξατοµικευµένη διατροφή πλούσια σε λιπαρά οξέα µακράς αλύσου που προέρχονται από
την καθηµερινή τροφή και χορηγήθηκε ταυτόχρονα ένα υψηλό σε ενέργεια διατροφικό συµπλήρωµα. Η διατροφή
διήρκεσε 6 εβδοµάδες και το ποσοστό των ΝΚ κυττάρων µετρήθηκε από δείγµα αίµατος που συλλέχθηκε την
πρώτη (ηµέρα 1) και τελευταία µέρα (ηµέρα 45) της διατροφής. 

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, την ηµέρα 1, το ποσοστό των ΝΚ κυττάρων όλων των γυναικών ήταν αυξηµένο

(µέση τιµή 20,55% ± 4,56). Την ηµέρα 45, τα ποσοστά βρέθηκαν µειωµένα (µέση τιµή 13,59% ± 2,26), µε τη
µέση µείωση να είναι 31%. Η διαφορά αυτή βρέθηκε να είναι στατιστικά σηµαντική (p <0,0001). Σε µία γυναίκα
το ποσοστό των ΝΚ κυττάρων παρέµεινε αµετάβλητο.

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, η καθηµερινή κατανάλωση µιας διατροφής πλούσιας σε λιπαρά

οξέα µακράς αλύσου µπορεί να αποτελέσει εναλλακτική θεραπεία για την αποτελεσµατική µείωση των ΡΒ ΝΚ
κυττάρων σε υπογόνιµες γυναίκες. 
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ΑΑ26

ΕΝΔΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΡΑΔΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Χρ. Λικάρτσης1, Εµ. Αλευρούδης1, Α. Σαραντόπουλος2, Γ. Μεριστούδης1, Ι. Γκουγκουρέλας1,
Α. Νοτόπουλος1, Π. Μπούρα2

1Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής, Ιπποκράτειο ΓΝΘ, 2Τµήµα Κλινικής Ανοσολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

εΙσΑγωγη:
Ο ενδαρτηριακός ραδιοεµβολισµός (ΡΕ) είναι µια σχετικά σύγχρονη, ασφαλής και αποτελε-σµατική µέθοδος

τοπικής/περιοχικής αντιµετώπισης των ανεγχείρητων πρωτοπαθών και δευτεροπαθών όγκων του ήπατος. Εφαρ-
µόζεται µε επιτυχία κυρίως σε ασθενείς µε ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα (ΗΚΚ) ή ηπατικές µεταστάσεις από ορ-
θοκολικό καρκίνωµα, η χρήση του ωστόσο επεκτείνεται και σε άλλα είδη όγκων του ήπατος. Ο ΡΕ διενεργείται
είτε παρηγορικά είτε για την ελάττωση του σταδίου του όγκου (downstaging), µε στόχο την επακόλουθη εφαρ-
µογή άλλων θεραπευτικών µεθόδων. Απαραίτητη προϋπόθεση στους ασθενείς αυτούς είναι η ηπατική νόσος
να είναι κυρίαρχη και ο ασθενής να µην µπορεί να υποβληθεί σε άλλες µορφές θεραπείας, όπως ο θερµοκαυ-
τηριασµός (ablation), η χειρουργική εκτοµή ή η µεταµόσχευση ήπατος. Πολυάριθµες µελέτες έχουν δηµοσιευτεί
την τελευταία κυρίως πενταετία αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα, την ασφάλεια και το ρόλο του ΡΕ στην
αντιµετώπιση των ηπατικών όγκων. Ωστόσο λίγα είναι µέχρι σήµερα γνωστά για τις επιδράσεις του ραδιοεµβο-
λισµού στο ανοσιακό σύστηµα των ασθενών.

σκοΠοσ:
Η διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά µε το ρόλο του ανοσιακού συστήµατος και τις µετα-

βολές του σε ασθενείς µετά από ραδιοεµβολισµό.

υλΙκο-Μεθοδοσ:
Έγινε ανασκόπηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας την τελευταία δεκαπενταετία, µέσα

από διαδικτυακές βάσεις δεδοµένων (Google Scholar, Medline, Cochrane, Scopus) και διαδεδοµένες µηχανές
αναζήτησης. Οι σχετικές εργασίες και τα δηµοσιευµένα επιστηµονικά άρθρα είναι ολιγάριθµα. 

ΑΠοτελεσΜΑτΑ:
Η µελέτη της έκκρισης προφλεγµονωδών κυτταροκινών (IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNFα) κατά το πρώτο

48ωρο µετά το ΡΕ σε ασθενείς µε προχωρηµένους ηπατικούς όγκους, ανέδειξε στατιστικώς σηµαντικά αυξηµένες
τιµές της IL-6. 
Από µελέτη των πρωτεϊνών κυτταρικής απόπτωσης (HMGB1, RAGE, DNAse) σε ασθενείς µε ηπατικές µε-

ταστάσεις από ορθοκολικό καρκίνωµα, προέκυψε ότι τα υψηλά επίπεδα της πρωτεΐνης HMGB1 τόσο πριν όσο
και 24 h µετά το ΡΕ σχετίστηκαν µε χαµηλή ολική επιβίωση (OS).
Από άλλη µελέτη, η αύξηση (>3 φορές) του λόγου των αιµοπεταλίων προς τα λεµφοκύτταρα (PLR) στον

ορό του αίµατος των ασθενών, µετά από ΡΕ, βρέθηκε να αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα που
σχετίστηκε µε µικρότερη OS σε ασθενείς µε ορθοκολικό καρκίνωµα. Αντίθετα τιµές PLR >78 πριν το ΡΕ, σχε-
τίστηκαν µε µεγαλύτερη OS και διάστηµα ελεύθερο προόδου νόσου (PFS). Ο λόγος των ουδετερόφιλων προς
τα λεµφοκύτταρα (NLR) στην ίδια εργασία δεν φάνηκε ότι είχε στατιστικά σηµαντική προγνωστική αξία.
Ωστόσο σε άλλη µελέτη µε ασθενείς µε ενδιάµεσο/προχωρηµένο ΗΚΚ που ραδιοεµβολίστηκαν, οι φυσιο-

λογικές τιµές NLR (<5) σχετίστηκαν µε µικρότερη OS. Σε ασθενείς µε ΗΚΚ, ο ΡΕ φάνηκε επίσης ότι αυξάνει
στον ορό τα επίπεδα των προφλεγµονωδών πρωτεϊνών (IL-6, IL-8) και των δεικτών οξειδωτικού στρες
(malondyaldehide), ενώ επάγει την αύξηση των δεικτών βλάβης του ενδοθηλίου (vW factor, PAI-1) και την ενερ-
γοποίηση των παραγόντων πήξης (factor VIII, PAI-1, D-Dimer) και ηπατικής αναγέννησης (FGF-19, HGF). 
Από πρόσφατη µελέτη σε ασθενείς µε ηπατικές µεταστάσεις από µελάνωµα προέκυψαν ενδείξεις για πιθανή

συνεργική δράση του ΡΕ µε την ιπιλιµουµάµπη, ένα µονοκλωνικό αντίσωµα που προκαλεί την ενεργοποίηση και
εξάπλωση των Τ-κυττάρων, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη ανταπόκριση του όγκου στη θεραπεία. Μία κλινική µε-
λέτη, η οποία ακόµη βρίσκεται σε εξέλιξη, δοκιµάζει την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα της αντιµετώπισης
ασθενών µε ηπατικές µεταστάσεις από νευροενδοκρινείς όγκους µε συνδυασµό ΡΕ και εβερόλιµους. Βιβλιογρα-
φικά έχει καταγραφεί µια περίπτωση υποστρο-φής ηπατικού όγκου στον αριστερό λοβό σε ασθενή που υπο-
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βλήθηκε σε ΡΕ στο δεξιό λοβό («εκτός στόχου αποτέλεσµα», abscopal effect), γεγονός που αποδόθηκε σε αδι-
ευκρίνιστους ανοσολογικούς µηχανισµούς που πιθανώς εµπλέκονται. 

συΜΠερΑσΜΑτΑ:
Οι βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά µε την επίδραση του ΡΕ στους ανοσολογικούς µηχανισµούς είναι

λίγες. Οι τιµές κάποιων προφλεγµονωδών πρωτεϊνών και δεικτών απόπτωσης και οξειδωτικού στρες στον ορό
των ασθενών που υποβάλλονται σε ΡΕ φαίνεται να επηρεάζονται σηµαντικά και πιθανώς να έχουν προγνωστική
αξία. Η δυνατότητα που έχει ο ΡΕ να διεγείρει µία ανοσολογική απάντηση και να δρα συνεργικά µε ουσίες που
ρυθµίζουν τους ανοσολογικούς µηχανι-σµούς, όπως οι αναστολείς του ανοσοποιητικού σηµείου ελέγχου, αποτελεί
αντικείµενο της εν εξελίξει έρευνας. Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας στην αντιµετώπιση των όγκων του
ήπατος διαµέσου της συνεργικής δράσης της ανοσοθεραπείας µε το ΡΕ και η δυνατότητα επαγωγής «εκτός
στόχου αποτελεσµάτων» είναι οι προκλήσεις του άµεσου µέλλοντος.

ενδεΙκτΙκη ΒΙΒλΙογρΑφΙΑ
1. Aerts M, Benteyn D, Van Vlierberghe H, Thielemans K, Reynaert H. Current status and perspectives of immune-based therapies

for hepatocellular carcinoma.World J Gastroenterol 2016; 22(1): 253-261.
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ΑΑ27

ΡΑΔΙΟΫΜΕΝΟΛΥΣΗ

Εµ. Αλευρούδης1, Χρ. Λικάρτσης1, Α. Σαραντόπουλος2, Γ. Μεριστούδης1, Ι. Γκουγκουρέλας2,
Αθ. Νοτόπουλος1, Π. Μπούρα2

1Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής, Ιπποκράτειο ΓΝΘ, 2Τµήµα Κλινικής Ανοσολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

Η ραδιοϋµενόλυση (ΡΥ) είναι ραδιοφαρµακευτική ελάχιστα επεµβατική µέθοδος για τη θεραπεία των επί-
µονων φλεγµονών σε µεµονωµένες αρθρώσεις και την ανακούφιση του προκαλούµενου πόνου.
Η ΡΥ στοχεύει στην καταστροφή του «pannus», δηλαδή του αρθρικού υµένα που έχει µετατραπεί σε φλεγ-
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µονώδη ιστό, µέσω των βλαβών ιονισµού που επιφέρει η άµεση σωµατιδιακή ακτινοβολία. Πραγµατοποιείται µε
έγχυση ραδιονουκλιδίων β-εκποµπής µε κολλοειδή στην αρθρική κοιλότητα. Τα εγχυόµενα µόρια φαγοκυττα-
ρώνονται από την εξωτερική κυτταρική στοιβάδα της αρθρικής µεµβράνης. Η σωµατιδιακή ακτινοβολία προκαλεί
την απόπτωση και καταστροφή των κυττάρων, την µείωση των λαχνών και της υπεραιµίας του αρθρικού υµένα
βραχυπρόθεσµα, ενώ µακροπρόθεσµα παρεµποδίζει τον σχηµατισµό τοπικών συλλογών, αναστέλλει τους εν-
δοαρθρικούς φλεγµονώδεις παράγοντες και δηµιουργεί ίνωση στην υπερτροφική µεµβράνη, µε επακόλουθα την
ανακούφιση από τον πόνο και την βελτίωση της κινητικότητας της άρθρωσης.
Συγκεκριµένα κριτήρια πρέπει να πληρούνται ως προς τις ιδιότητες και τη δραστικότητα αυτών των ραδιο-

φαρµάκων. Το µέγεθος των σωµατιδίων πρέπει να είναι αρκετά µικρό (<40 µm), ώστε να είναι εφικτή η φαγο-
κυττάρωση από τα επιφανειακά κύτταρα του αρθρικού υµένα. Από την άλλη, πολύ µικρό µέγεθος των σωµατιδίων
θα µπορούσε να επιφέρει ανεπιθύµητα ταχεία βιολογική κάθαρση µε διάχυση από την άρθρωση. Άλλες σηµα-
ντικές παράµετροι είναι το φάσµα της ακτινοβολίας και ο χρόνος ηµιζωής του ραδιοϊσοτόπου, καθώς επηρεάζουν
την επιλογή του ραδιοφαρµάκου µε βάση τις ιδιαιτερότητες της άρθρωσης που πάσχει. Τα πλέον χρησιµοποι-
ούµενα ραδιοϊσότοπα είναι το ύττριο-90 (90Y), το ρήνιο-186 (186Re) και το έρβιο-169 (169Er). Το 90Y µε µέση εµ-
βέλεια διείσδυσης σε µαλακό ιστό 3,6 mm χρησιµοποιείται σε αρθρώσεις γόνατος, το 186Re µε αντίστοιχη δι-
είσδυση 1.1 mm χρησι-µοποιείται για αρθρώσεις µεσαίου µεγέθους – πηχεοκαρπικές, κυβοειδείς, λαγονοµηρικές,
ταρσού ή τις αρθρώσεις των ώµων – και το 169Er µε διείσδυση 0,3 mm χρησιµοποιείται για αρθρώσεις µικρού
µεγέθους των άκρων. Πειραµατικά διερευνάται η χρησιµότητα και άλλων ραδιοϊσοτόπων, όπως το λουτέτσιο-
177 (177Lu) και το όλµιο-166 (166Ho). 
Τρεις κύριες παθολογικές οντότητες που συνδέονται µε υπερτροφία του αρθρικού υµένα είναι η ρευµατοειδής

αρθρίτιδα, η αιµορροφιλική αρθροπάθεια και η οστεοαρθρίτιδα. Πολυάριθµες µελέτες διαχρονικά έχουν απο-
δείξει ότι η ΡΥ είναι µια αποτελεσµατική µέθοδος για αυτές τις καταστάσεις. Επιπρόσθετες ενδείξεις διενέργειας
ΡΥ µπορεί να αποτελούν η νόσος του Lyme, η νόσος του Behcet, η ψωριασική αρθρίτιδα, η χρόνια πυροφω-
σφορική αρθροπάθεια, η σπονδυλοαρθρίτιδα, και η εµµένουσα φλεγµονώδης συλλογή µετά από αρθρική πρό-
σθεση. Σε όλες τις προαναφερόµενες περιπτώσεις, σηµαντικός βαθµός ένδειξης διενέργειας ΡΥ τίθεται από την
ανεύρεση αυξηµένης ενεργότητας στην φάση της αιµατικής δεξαµενής (2η φάση) σε σπινθηρογράφηµα οστών,
η οποία συνηγορεί για ύπαρξη υµενίτιδας.
Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής για τη ΡΥ, απόλυτες

αντενδείξεις της µεθόδου είναι η εγκυµοσύνη, ο θηλασµός, η τοπική λοίµωξη του δέρµατος και η ρήξη ιγνυακής
κύστης του γόνατος. Η εκτεταµένη αστάθεια της άρθρωσης µε κάποιου βαθµού καταστροφή των παρακείµενων
οστών και η σηµαντική απώλεια ενδοαρθρικού χόνδρου θεωρούνται σχετικές αντενδείξεις. Επιπλέον, οι νέοι
ασθενείς (<20 ετών) µπορούν να υποβληθούν σε ΡΥ µόνο στην περίπτωση που το όφελος της θεραπείας δυ-
νητικά υπερτερεί των πιθανών κινδύνων. Η ΡΥ µπορεί να πραγµατοποιηθεί 6 εβδοµάδες έπειτα από χειρουργική
ενδοαρθρική παρέµβαση και 2 εβδοµάδες µετά από τοπική βιοψία. Εάν κρίνεται απαραίτητο, επαναληπτική ΡΥ
µπορεί να διενεργηθεί µετά από ένα χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών.
Η ενδοαρθρική χορήγηση του ραδιοφαρµάκου λαµβάνει χώρα κάτω από άσηπτες συνθήκες, µε τοπική αναι-

σθησία και µε ακτινοσκοπική ή υπερηχογραφική καθοδήγηση. Σηµειώνεται ότι ταυτοχρόνως µε τη χορήγηση του
ραδιοφαρµάκου, εγχύεται ενδοαρθρικά και κορτικοστεροειδές, για τη µείωση των επιπτώσεων πιθανής ακτινίτιδας.
Η ΡΥ θεωρείται ασφαλής, καλά ανεκτή και αποτελεσµατική. Έχει διαπιστωθεί ότι περίπου 60-80% των

ασθενών εµφανίζουν ικανοποιητική ανταπόκριση, µε άριστα αποτελέσµατα στην αιµορροφιλική αρθρίτιδα. Η
ανακούφιση από τον πόνο, η ύφεση της φλεγµονής, η αύξηση της κινητικότητας των αρθρώσεων, η µείωση του
οιδήµατος, η σύντοµη διάρκεια της θεραπείας, η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας εφόσον απαιτείται, η
απουσία σηµαντικών παρενεργειών και η έλλειψη συσχέτισης της πιθανότητας εµφάνισης καρκίνου µε την εφαρ-
µογή της θεραπείας καθιστούν τη συγκεκριµένη µέθοδο ως µια ελκυστική επιλογή για την τοπική αντιµετώπιση
σε αρθρίτιδες.
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ΑΑ28

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σ. Τζαφάρη1, Χρ. Λικάρτσης2, Κ. Παντελαίου1, Α. Σαραντόπουλος3, Αθ. Νοτόπουλος2, Π. Μπούρα3

1Αναισθησιολογικό Τµήµα, Ιπποκράτειο ΓΝΘ, 2Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής, Ιπποκράτειο ΓΝΘ,
3Τµήµα Κλινικής Ανοσολογίας, Β’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

εΙσΑγωγη
Τα οπιοειδή αποτελούν τα πλέον συχνά χρησιµοποιούµενα αναλγητικά, τόσο περιεγχειρητικά όσο και µε-

τεγχειρητικά, στις χειρουργικές επεµβάσεις που αφορούν ογκολογικούς ασθενείς. Ωστόσο, έχουν ενοχοποιηθεί
για επαγωγή προόδου της νόσου µέσα από διάφορους µηχανισµούς, όπως η άµεση επίδραση στα καρκινικά
κύτταρα, η διέγερση της αγγειογένεσης και η ανοσοκαταστολή. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η υψηλή έκφραση των
Mu υποδοχέων των οπιοειδών (MORs) αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα για την εξέλιξη ενός καρκινικού όγκου.
Κάποιες µελέτες αποδίδουν στα οπιοειδή αντικαρ-κινική δράση, ενώ άλλες καταδεικνύουν ότι η χορήγηση οπιο-
ειδών περιεγχειρητικά σχετίζεται µε υποτροπή του όγκου. Μέχρι σήµερα δεν έχει αποδειχτεί µε βεβαιότητα ότι
η αποφυγή της χρήσης οπιοειδών µπορεί να µειώσει τα περιστατικά υποτροπής του καρκίνου, ενώ άλλοι ερευ-
νητές σηµειώνουν τη δυνατότητα της ενδορραχιαίας χορήγησής τους στον υπαραχνοειδή χώρο µε σκοπό τη
µείωση των συστηµατικών επιδράσεων. Εκτός των άλλων η χρήση των οπιοειδών θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά
και µε βάση τις ανάγκες κάθε ασθενούς ξεχωριστά, για την αποφυγή παρενεργειών ή υπεραλγησίας.

σκοΠοσ
Η διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά µε το ρόλο του ανοσιακού συστήµατος στην επαγωγή

της υποτροπής του καρκίνου, µετά από χορήγηση οπιοειδών τόσο περιεγχειρητικά, όσο και µετεγχειρητικά.

υλΙκο-Μεθοδοσ
Έγινε ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας την τελευταία δεκαπενταετία, µέσα από διαδικτυακές βάσεις

δεδοµένων (Google Scholar, Scopus, Cochrane, Medline), καθώς και ιατρικών άρθρων µέσα από διαδεδοµένες
µηχανές αναζήτησης. Βρέθηκαν 43 εργασίες οι οποίες έχουν δηµοσιευτεί κυρίως την τελευταία πενταετία.

ΑΠοτελεσΜΑτΑ
Οι υποδοχείς MOR εκφράζονται σε καρκινικά κύτταρα, όπως στον καρκίνο του στοµάχου ή στο αδενοκαρ-

κίνωµα του πνεύµονα, και ρυθµίζουν την ικανότητα πολλαπλασιασµού, µετανάστευσης και διήθησης ανάλογα µε
το είδος του οπιοειδούς, τη δόση και τη διάρκεια της έκθεσης σε αυτό. Η ενεργοποίηση των υποδοχέων
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ρυθµίζει σηµαντικά σηµατοδοτικά µονοπάτια σε διάφορα είδη καρκίνων, µε αντικρουόµενα ωστόσο δεδοµένα
από τις µέχρι σήµερα µελέτες. Η υποτροπή ενός καρκινικού όγκου, µετά από τη χειρουργική του αφαίρεση,
εκτός των άλλων πιθανώς να επηρεάζεται από ανοσοκατασταλτικούς µηχανισµούς, τη χορήγηση οπιοειδών ή
τη χρήση επισκληρίδιου αναλγησίας.
Σε κοόρτη 42.151 ασθενών που χειρουργήθηκαν για ορθοκολικό καρκίνωµα, φάνηκε ότι η χορήγηση επισκλη-

ρίδιας αναλγησίας συσχετιζόταν µε αυξηµένη επιβίωση, όχι όµως και µε µειωµένα ποσοστά υποτροπής του όγκου.
Σε µικρότερη σειρά 457 ασθενών που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά, δεν αναδείχτηκε κάποια συσχέτιση µεταξύ
ενδορραχιαίας αναλγησίας και ολικής επιβίωσης, συγκριτικά µε τη συστηµατική χορήγηση οπιοειδών. Εξάλλου σε
in-vitro µελέτη στην οποία κυτταρικές σειρές ορθοκολικού καρκινώµατος (HCT116) επωάστηκαν µε οπιοειδή, η
fentanyl δεν φάνηκε να επηρεάζει τον πολλαπλασιασµό των καρκινικών κυττάρων, ενώ η µορφίνη τον επιτάχυνε.
Σε άλλη εργασία µε 486 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτοµή, η σύγκριση της γενικής αναι-

σθησίας µε οπιοειδή και της επισκληρίδιας αναλγησίας µε fentanyl δεν έδειξε κάποια σηµαντική διαφορά όσον
αφορά την υποτροπή της νόσου. Επιπρόσθετα, σε µελέτη µε 4772 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε προστατεκτοµή,
επίσης δεν αποδείχτηκε σηµαντική διαφορά στην υποτροπή της νόσου είτε χρησιµοποιήθηκε µόνο γενική αναι-
σθησία µε οπιοειδή είτε γενική αναισθησία και επικουρικά επισκληρίδιος αναλγησία µε οπιοειδή. 
Σε πρόσφατη µελέτη σε µεγάλη σειρά 34188 γυναικών που χειρουργήθηκαν για καρκίνο του µαστού, δεν

βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ της χορήγησης οπιοειδών και της υποτροπής της νόσου. Κάποιοι ερευνητές προ-
τείνουν τη διερεύνηση του γονότυπου των ασθενών για την παρουσία του γονιδιακού επίτοπου που ελέγχει τη
φαρµακοδυναµική των οπιοειδών (OPRM1), ως προγνωστικό παράγοντα για την υποτροπή της νόσου και ερ-
γαλείο για τη ρύθµιση της χορήγησης οπιοειδών µε ασφάλεια.
Σε άλλη σειρά 984 ασθενών µε µη µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα, η χορήγηση οπιοειδών µετεγχει-

ρητικά συσχετίστηκε µε µικρότερη επιβίωση και µικρότερο διάστηµα ελεύθερο νόσου. Εξάλλου σε σειρά µε 901
ασθενείς, η περιεγχειρητική χορήγηση οπιοειδών συσχετίστηκε µε µικρότερη επιβίωση σε ασθενείς σταδίου Ι
αλλά όχι σε ασθενείς σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ.
Επίσης, σε µελέτη µε 195 ασθενείς που χειρουργήθηκαν για καρκίνο του λάρυγγα από πλακώδες επιθήλιο, πολύ

µικρή συσχέτιση αναδείχτηκε µεταξύ της συστηµατικής χορήγησης οπιοειδών και της υποτροπής του όγκου.
Από διάφορους ερευνητές έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι στην ολική επιβίωση παίζει πιθανώς σηµα-ντικό

ρόλο ο τρόπος χορήγησης των οπιοειδών. Σε σχετικά πρόσφατη µελέτη µε 132 ογκολογικούς ασθενείς που χει-
ρουργήθηκαν µε συστηµατική χορήγηση οπιοειδών και είτε επισκληρίδιο είτε υποδόρια αναλγησία µε οπιοειδή,
δεν αποδείχτηκε κάποια συσχέτιση της τεχνικής της χορήγησης µε το διάστηµα ελεύθερο υποτροπής της
νόσου ή την ολική επιβίωση. 
Σε υπερδεκαετούς διάρκειας µελέτη µε 1846 ασθενείς που χειρουργήθηκαν για ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα,

µετεγχειρητικά η αναλγησία µε επισκληρίδιο χορήγηση µορφίνης συσχετίστηκε µε αυξηµένη υποτροπή της
νόσου και θανάτους, συγκριτικά µε την i.v. χορήγηση fentanyl.

συΜΠερΑσΜΑτΑ
Οι αρνητικές επιπτώσεις του πόνου στο ανοσολογικό σύστηµα έχουν µελετηθεί επαρκώς και τα οπιοειδή

διαδραµατίζουν, χωρίς αµφιβολία, σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση του πόνου στους ογκολογικούς ασθενείς. Διά-
φορες αναδροµικές κλινικές και in-vitro µελέτες, υποστηρίζουν την υπό-θεση ότι η τοπική αναισθησία σε συ-
γκεκριµένα είδη καρκίνου µπορεί να σχετίζεται µε χαµηλότερα ποσοστά υποτροπής. Ωστόσο µέχρι σήµερα δεν
υπάρχει ικανός αριθµός τυχαιοποιηµένων κλινικών µελετών που να µπορεί να στηρίξει µε βεβαιότητα αυτή την
υπόθεση και να οδηγήσει σε κάποια τροποποίηση της καθιερωµένης χορήγησης οπιοειδών. Συνεπώς απαιτούνται
προοπτικές τυχαιοποιη-µένες µελέτες µε µεγάλες σειρές ογκολογικών ασθενών που χειρουργούνται για νεο-
πλασίες, έτσι ώστε να διασαφηνιστεί ο ρόλος της χορήγησης οπιοειδών και του τρόπου χορήγησής τους, καθώς
και οι ανοσολογικοί µηχανισµοί που ενεργοποιούνται και συµµετέχουν στην υποτροπή των καρκινικών όγκων.
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ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το περιοδικό «Ανοσία» εκδίδεται από την Ελλη-
νική Εταιρεία Ανοσολογίας και αποτελεί το µέσο
προώ θησης της ανοσολογίας στους χώρους διεξαγω-
γής ιατρικής έρευνας και κλινικής πράξης. Στο περιο-
δικό δηµοσιεύονται άρθρα σύνταξης, ανασκοπικά
άρθρα, ερευνητικές και άλλες πρωτότυπες εργασίες,
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και γράµµατα από και
προς τη σύνταξη.

Υποβολή άρθρων: Τα άρθρα αποστέλλονται
στον εκδότη στη διεύθυνση:

Α. Σαραντόπουλος
Για το περιοδικό ΑΝOΣΙΑ
Τµήµα Κλινικής Ανοσολογίας
Β� Παθολογική Κλινική ΑΠΘ
Κωνσταντινουπόλεως 49,
546 42 Ιπποκράτειο Γ.Ν.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη

Για κάθε τύπο άρθρου ισχύουν ιδιαίτερες οδηγίες:
1. Άρθρα σύνταξης: Συνοπτικά άρθρα που δεν υπερ-
βαίνουν τις 2 σελίδες. Η έκτασή τους δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 500 λέξεις.

2. Άρθρα ανασκοπικά: Πρόκειται για σύνθετη παρου-
σίαση ενός θέµατος που περιλαµβάνει την εξέλιξή
του µέχρι σήµερα αλλά κυρίως τις νεότερες απόψεις
και προοπτικές. Το µέγεθος του άρθρου δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις.

3. Ερευνητικές, πρωτότυπες εργασίες: Έχουν κλινικό ή
εργαστηριακό χαρακτήρα ή αποτελούν προϊόν βα-
σικής έρευνας, ενώ η δοµή τους πρέπει να περιλαµ-
βάνει περίληψη, περιγραφή υλικού και µεθο δο λογίας,
αποτελέσµατα και συζήτηση. Δεν πρέπει να υπερβαί-
νουν τις 3.500-4.000 λέξεις.

4. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Παρουσίαση περιστα-
τικών σπάνιων είτε ως προς την κλινικοεργαστη-
ριακή τους πορεία είτε ως προς τη θεραπευτική
τους αντιµετώπιση και εξέλιξη. Τα άρθρα πρέπει να
είναι 1.000-1.500 λέξεων.

5. Γράµµατα προς τη σύνταξη: Περιλαµβάνουν α να -
κοινώσεις πρόδροµων αποτελεσµάτων, είτε σχόλια
που αφορούν δηµοσιευµένα στο περιοδικό άρθρα.
Δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 500 λέξεις.

Σύνταξη χειρογράφων: Τα άρθρα που αποστέλ-
λονται στο περιοδικό πρέπει να είναι γραµµένα στη
νεοελληνική δηµοτική. Υποβάλλονται σε σελίδες τύπου
Α4, µε διπλό διάστηµα και περιθώρια, ενώ οι γραµµα-
τοσειρές που πρέπει να χρησιµοποιούνται είναι οι
Times New Roman και Arial. 
Αποτελούν ξεχωριστές ενότητες και πρέπει να υπο-
βάλλονται σε ιδιαίτερη σελίδα:
Α) O τίτλος της εργασίας µε τα ονόµατα των συγγρα-
φέων, το ίδρυµα από το οποίο προέρχονται και τη
διεύθυνση του συγγραφέα για αλληλογραφία.

Β) Η περίληψη της εργασίας (µε την ανάλογη δοµή),
η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις,
µαζί µε 3-5 λέξεις-κλειδιά.

Γ) Το κείµενο της εργασίας. Στις ερευνητικές εργασίες
ακολουθείται η σειρά: εισαγωγή, υλικό και µέθοδοι,
αποτελέσµατα και συζήτηση. Εάν πρόκειται για κλινική
µελέτη, τότε πρέπει να αναφέρεται ότι πραγµατοποι-
ήθηκε σύµφωνα µε τη διακήρυξη του Ελσίνκι. Oι φαρ-
µακευτικές ουσίες αναφέρονται µε την κοινόχρηστη
και όχι την εµπορική ονοµασία τους.

Δ) O τίτλος της εργασίας µε τα ονόµατα των συγγρα-
φέων, τα αντίστοιχα ιδρύµατα απ’ όπου προέρχο-
νται, το κείµενο της περίληψης και τις λέξεις-κλειδιά
στην Αγγλική.

Ε) Oι βιβλιογραφικές παραποµπές.
ΣΤ) Oι υπότιτλοι των εικόνων και οι επεξηγήσεις των
σχηµάτων και πινάκων. Κάθε υπότιτλος παρατίθεται
σε ξεχωριστή σελίδα.

Ζ) Oι πίνακες, σχήµατα και εικόνες που δυνατό να συ-
νοδεύουν το κείµενο και πρέπει να παρατίθενται σε
ξεχωριστές σελίδες. Oι εικόνες πρέπει να έχουν
ανάλυση 300 dpi τουλάχιστον.
Για την περίπτωση εκτύπωσης έγχρωµων εικόνων,

ο συγγραφέας θα ενηµερώνεται από τη Συντακτική
Επιτροπή για τη διαφορά κόστους, την οποία και θα
αναλαµβάνει ο ίδιος να καλύψει.

Βιβλιογραφικές παραποµπές: Το περιοδικό
«Ανοσία» ακολουθεί το σύστηµα Vancouver σύµφωνα
µε το οποίο οι παραποµπές εµφανίζονται στο κείµενο
µε µορφή αριθµών. Εφόσον οι συγγραφείς είναι περισ-
σότεροι από έξι, αναφέρονται οι 3 πρώτοι και ακολου-



θεί η σύντµηση: και συν. ή et al. Oι συντµήσεις των πε-
ριοδικών παρατίθενται σύµφωνα µε το Abridged Index
Medicus π.χ.

Μπούρα Π. Ανοσιακή απόκριση. Στο: Τοµέας Παθολογίας, Ια-
τρική Σχολή ΑΠΘ, Εσωτερική Παθολογία, Θεσσαλονίκη,
University Studio Press, 2004: 49-53.

Boura P, Papadopoulos S, Tselios K, et al. Intracerebral he mor rhage
in a patient with SLE and catastrophic an tipho spho lipid
syndrome (CAPS): report of a case. Clin Rhe umatol 2005
Aug; 24(4): 420-4.

Όλα τα παραπάνω συγκροτούν το συνολικό κεί-
µενο υποβολής και πρέπει αυτό να αποστέλλεται σε
τρία αντίτυπα στον εκδότη του περιοδικού, µαζί µε µια
δισκέτα όπου θα περιέχεται η εργασία σε ηλεκ τρονική
µορφή.
Κάθε υποβολή πρέπει να συνοδεύεται από ενυ-

πόγραφη επιστολή του πρώτου συγγραφέα όπου θα
δηλώνεται ότι η εργασία δεν βρίσκεται σε διαδικασία

κρίσης και δεν έχει δηµοσιευθεί από οποιοδήποτε
άλλο περιοδικό και ότι όλοι οι συγγραφείς συµφωνούν
στην πιθανή δηµοσίευσή της.
Εφόσον η εργασία είναι τυπικά ολοκληρωµένη

σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες προωθείται από
την επιτροπή επιµέλειας σύνταξης σε 2 µέλη της συµ-
βουλευτικής επιτροπής. Oι κριτές κάνουν δεκτή ή
απορρίπτουν την εργασία, ενώ διατυπώνουν τις παρα-
τηρήσεις τους οι οποίες επιστρέφονται µαζί µε την ερ-
γασία στους συγγραφείς. Στο στάδιο της τελικής
φάσης της εκτύπωσης αποστέλλεται στους συγγρα-
φείς το τελικό δοκίµιο το οποίο επιδέχεται πλέον µόνο
ορθογραφικές διορθώσεις. Στο σηµείο αυτό γίνεται και
η παραγγελία των ανατύπων από τους συγγραφείς. Ερ-
γασίες που δηµοσιεύονται στο περιοδικό «Ανοσία»
αποτελούν πνευµατική του ιδιοκτησία και η αναδηµο-
σίευση µέρους ή ολόκληρου του κειµένου απαιτεί την
έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη.


