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Εισαγωγή

ΟΗ διαβητική νευροπάθεια (ΔΝ) είναι μία από

τις κύριες επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1

(ΣΔ 1), προσβάλλοντας το 60% των ασθενών1. Πρό-

κειται για μία διαταραχή, αρχικά υποκλινική και αργό-

τερα κλινικά έκδηλη, η οποία εμφανίζεται στους ασθε-

νείς με διαβήτη, χωρίς την παρουσία άλλων αιτίων πε-

ριφερικής νευροπάθειας, και επηρεάζει το περιφερικό

ή/και το αυτόνομο νευρικό σύστημα2.

Η ΔΝ παρότι εκδηλώνεται στην ενήλικο ζωή, έχει

αναφερθεί ως επιπλοκή και σε νέους ασθενείς με ΣΔ

Η συσχέτιση της διαβητικής νευροπάθειας

με την παρουσία αυτοαντισωμάτων έναντι

της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέος

(anti-GAD65) και του αντιγόνου-2 των νησίδιων

του παγκρέατος (anti-IA-2) σε παιδιά και

εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (ΣΔ1)

Μ. Λουράκη1, Ν. Καφάση2, Μ. Κατσαλούλη3, Δ. Καλλινίκου1, Χ. Τσεντίδης1,

Χ. Κανακά-Gantenbein4, Κ. Καραβανάκη1

1 Ιατρείο Διαβήτη και Μεταβολισμού, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων «Π.&Α. Κυριακού», 2 Τμήμα Ανοσολογίας -
Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 3 Νευρολογική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», 4 Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ανοσ′ια 2017 ;   13, 2:   5 –  15

Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η διαβητική νευροπάθεια (ΔΝ) ως επιπλοκή του ΣΔ1, εμφανίζεται σε παιδιατρικούς πληθυσμούς, σε υποκλινική συνήθως
μορφή. Τα αυτοαντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέος (anti-GAD65) και έναντι του αντιγόνου-2 των
νησιδίων του παγκρέατος (anti-IA-2) εμπλέκονται στην παθογένεια του ΣΔ1, αλλά έχουν συσχετιστεί και με νευρολογικά σύνδρομα.
Ανιχνεύονται στην πλειοψηφία των ασθενών κατά τη διάγνωση του ΣΔ1 και οι τίτλοι τους μειώνονται προοδευτικά με την πάροδο
του χρόνου, ενώ η συσχέτισή τους με την εμφάνιση ΔΝ παραμένει αμφιλεγόμενη.
Υλικό-Μέθοδοι: Σε 85 παιδιά και εφήβους με ΣΔ1 (μέση ηλικία: 12.3±3.4 έτη, μέση διάρκεια νόσου: 5.4±3.3 έτη) έγινε ηλεκτρονευ-
ρογράφημα (ΗΝΓ) στο μέσο, περονιαίο και γαστροκνημιαίο νεύρο, για την ανίχνευση αρχόμενης ΔΝ. Προσδιορίστηκαν στον ορό
τα επίπεδα των αυτοαντισωμάτων anti-GAD65 και anti-IA-2.
Αποτελέσματα: Θετικά anti-GAD65 και anti-IA-2 ανευρέθηκαν σε 63.5% και 57.6% των ασθενών αντίστοιχα. Το αισθητικό δυναμικό
του περονιαίου νεύρου (CNAP) αποτελούσε τη συχνότερα παθολογική παράμετρο στο ΗΝΓ (25.9%). Οι ασθενείς με θετικά anti-
GAD65 ή anti-IA2 παρουσίαζαν σημαντικά χαμηλότερο περονιαίο CNAP (10.2±4.2 mV, p=0.046 και 8.3±3.0 mV, p=0.002 αντί-
στοιχα), ενδεικτικά δυσλειτουργίας του νευράξονα. Αντίθετα η απουσία των δύο αυτοαντισωμάτων χαρακτηριζόταν από καλύτερα
CNAP στα εξετασθέντα νεύρα των κάτω άκρων.
Συμπεράσματα: Τα αυτοαντισώματα anti-GAD65 και anti-IA-2 φαίνεται να εμπλέκονται στην ανάπτυξη της νευρικής δυσλειτουργίας,
ενωρίς στη μακρά πορεία εξέλιξης της ΔΝ, με άγνωστο ακόμη μηχανισμό.

Λέξεις κλειδιά: Διαβητική Νευροπάθεια, αντι-GAD65, αντι-ΙΑ-2, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου Ι.
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13, συνήθως σε υποκλινική μορφή. Εντούτοις, πρώιμα

σημεία και συμπτώματα νευροπάθειας μπορεί να πα-

ρατηρηθούν σε παιδιατρικούς πληθυσμούς4, τα οποία

περιλαμβάνουν αίσθημα άλγους και καύσου στα κάτω

άκρα, παραισθησίες ή υπεριδρωσία5.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Νευρο-

λογίας και την Αμερικανική Ένωση Διαβήτη, η διάγνω-

ση της ΔΝ στοιχειοθετείται με την παρουσία ενός

τουλάχιστον από τα ακόλουθα: κλινικά συμπτώματα

νευροπάθειας, παθολογικά ευρήματα στη νευρολογική

εξέταση, τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο, την εκτίμηση

της περιφερικής αισθητικότητας ή της λειτουργικότη-

τας του αυτόνομου νευρικού συστήματος2. Είναι προ-

φανές ότι η εκτίμηση των ειδικών συμπτωμάτων καθώς

και τα ενδεχόμενα παθολογικά ευρήματα από την κλι-

νική εξέταση αφορούν ασθενείς με συμπτωματική νευ-

ροπάθεια6. Στον παιδιατρικό πληθυσμό, στον οποίο η

ΔΝ είναι κατά κύριο λόγο υποκλινική, η αδρή κλινική

εκτίμηση της περιφερικής αισθητικότητας και κινητι-

κότητας, καθώς και της μυϊκής ισχύος δεν είναι δυνα-

τόν να θέσουν τη διάγνωση. Χρησιμότερος είναι, συ-

νεπώς, ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος, με ηλεκτρο-

νευρογράφημα (ΗΝΓ). Πρόκειται για μια ελάχιστα

επεμβατική τεχνική, η οποία θεωρείται ως η πιο ευαί-

σθητη και αξιόπιστη μέθοδος εκτίμησης της ΔΝ, έχο-

ντας άριστη επαναληψιμότητα7. Το ΗΝΓ δεν εξαρτάται

από τη συνεργασία του ασθενούς9 και αποτελεί τη μέ-

θοδο αναφοράς με την οποία συγκρίνονται όλες οι

υπόλοιπες δοκιμασίες ανίχνευσης της νευρικής δυ-

σλειτουργίας10.

Όσον αφορά του παράγοντες κινδύνου για την

εκδήλωση ΔΝ, η υπεργλυκαιμία10 και η μακρά διάρκεια

νόσου11 αποτελούν τους καλύτερα περιγεγραμμένους

προδιαθεσικούς παράγοντες, ιδίως σε ενήλικες ασθε-

νείς. Επιπρόσθετα, όμως, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυ-

τοάνοσοι μηχανισμοί συμβάλλουν στην παθογένεια

της ΔΝ, καθώς έχει ανιχνευτεί ένα πλήθος αυτοαντι-

σωμάτων έναντι των αυτόνομων και σωματοαισθητι-

κών νευρώνων σε ασθενείς που εκδηλώνουν την εν

λόγω επιπλοκή12,13. Φαίνεται λοιπόν ότι η νευρική βλάβη

αποτελεί μία πολυπαραγοντική διαδικασία, η οποία ξε-

κινά αρχικά με αγγειακούς ή μεταβολικούς μηχανι-

σμούς και συνεχίζεται μέσω της αυτοανοσίας14.

Είναι γνωστό ότι το ένζυμο αποκαρβοξυλάση του

γλουταμικού οξέος (glutamic acid decarboxylase-

GAD65) εντοπίζεται, εκτός από τα νησίδια του πα-

γκρέατος, μεταξύ άλλων, στο κεντρικό και το περιφε-

ρικό νευρικό σύστημα15. Μετά την ταυτοποίηση των

αντισωμάτων έναντι του ενζύμου (anti-GAD65) σε

ασθενείς με ΣΔ 1, το ενδιαφέρον των ερευνητών στρά-

φηκε στην αναζήτηση πιθανής συσχέτισης της παρου-

σίας τους με τη διαβητική νευροπάθεια. Άλλωστε τα

anti-GAD65 ανιχνεύονται σε πολλές νευρολογικές νό-

σους, όπως το «σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώ-

που» (stiff man syndrome)15, και η παρεγκεφαλιδική

αταξία (cerebellar ataxia)16. Τα αντισώματα επίσης ένα-

ντι του αντιγόνου-2 των νησιδίων του παγκρέατος

(islet antigen-2 antibodies-anti-IA-2) αποτελούν ένα

κύριο αυτοαντίσωμα στο ΣΔ 1. Η συσχέτιση του εν

λόγω αυτοαντισώματος με την εκδήλωση ΔΝ στους

ασθενείς με ΣΔ 1 παραμένει αμφιλεγόμενη17.

Υλικό-Μέθοδοι

Στη μελέτη συμμετείχαν 85 παιδιά και έφηβοι με

ΣΔ 1, μέσης ηλικίας 12.3±3.4 ετών, με μέση διάρκεια νό-

σου 5.4±3.3 έτη. Οι ασθενείς είχαν ελεύθερο ατομικό

και οικογενειακό ιστορικό νευρολογικών νοσημάτων και

δε λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή που θα μπορούσε

να επηρεάσει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος,

εκτός από θυροξίνη, σε περίπτωση υποθυρεοειδισμού

λόγω συνοδού αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας.

Καταγράφηκε λεπτομερές νευρολογικό ιστορικό

και έγινε κλινική εξέταση, συμπεριλαμβανομένης της

νευρολογικής εκτίμησης, με εξέταση της μυϊκής

ισχύος, του μυϊκού τόνου και των αντανακλαστικών, σε

όλους τους ασθενείς. Ακολούθως έγινε ηλεκτρονευ-

ρογράφημα (ΗΝΓ), κατά το οποίο, με κατάλληλη το-

ποθέτηση επιφανειακών ηλεκτροδίων εξετάστηκαν αι-

σθητικά και κινητικά νεύρα των άνω και κάτω άκρων.

Αναλυτικότερα προσδιορίστηκαν οι κινητικές και αι-

σθητικές ταχύτητες νευρικής αγωγιμότητας (ΚΤΑ και

ΑΤΑ αντίστοιχα), τα κινητικά και αισθητικά νευρικά δυ-

ναμικά (compound muscle action potential-CMAP, και

compound nerve action potential-CNAP, αντίστοιχα),

καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος για τη μετάδοση

του χορηγούμενου ερεθίσματος στα κινητικά και αισθη-

τικά νεύρα (τελικός λανθάνων χρόνος-ΤΛΧ και λανθά-

νων χρόνος-ΛΧ, αντίστοιχα). Μελετήθηκαν το γαστρο-

κνημιαίο νεύρο (αμιγώς αισθητικό νεύρο) και ο αισθη-

τικός και κινητικός κλάδος του περονιαίου και μέσου

νεύρου. Καθώς είναι γνωστό ότι η ΔΝ είναι συμμετρική,

έγινε ετερόπλευρη εξέταση των νεύρων σε κάθε ασθε-

νή. Οι μετρήσεις που προέκυψαν συγκρίθηκαν με δη-

μοσιευμένες τιμές αναφοράς, οι οποίες έχουν σταθμι-

στεί στο εργαστήριο διενέργειας της εξέτασης18.

Για τη μέτρηση των τίτλων των αυτοαντισωμάτων

anti-GAD65 και anti-IA-2 ελήφθησαν με φλεβοκέντηση

3ml αίματος από περιφερική φλέβα του άνω άκρου
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των εξεταζομένων, τα οποία τοποθετούνταν σε σωλη-

νάριο ταχείας πήξης με gel. Αιμολυμένα ή λιπαιμικά

δείγματα απορρίπτονταν. Μετά την πήξη του δείγμα-

τος ακολουθούσε φυγοκέντρηση στις 3000 στρο -

φές/λεπτό για δέκα λεπτά και διαχωρισμός του υπερ-

κείμενου ορού με αναρρόφηση. Ο ορός αποθη-

κευόταν σε επιμέρους δευτερογενή σωληνάρια σε

θερμοκρασία -20ο C μέχρι να γίνει η ανάλυση. Η μέ-

τρηση των αυτοαντισωμάτων έγινε με ραδιοανοσολο-

γική μέθοδο (RIA) χρησιμοποιώντας τα εμπορικά kit

CentAK® anti-GAD65 (Medipan) και kit CentAK®

anti-ΙΑ2Α (Medipan) αντίστοιχα. Οι τιμές αναφοράς

έχουν προσδιοριστεί από την κατασκευάστρια εταιρία

και συμφωνούν με αντίστοιχους προσδιορισμούς που

έχει κάνει το εργαστήριο στον ελληνικό πληθυσμό. Ει-

δικότερα αρνητική θεωρείται η τιμή των anti-

GAD65<0,9U/ml και των anti-ΙΑ-2<0,75U/ml.

Για τον προσδιορισμό της γλυκοζυλιωμένης αιμο-

σφαιρίνης (HbA1c) χρησιμοποιήθηκε ο αναλυτής DCA

2000 (Bayer HealthCare), και η τιμή της χρησιμοποιή-

θηκε ως δείκτης του μεταβολικού ελέγχου του ασθε-

νούς κατά το τελευταίο τρίμηνο. Οι φυσιολογικές τιμές

παρέχονταν από την κατασκευάστρια εταιρεία (4,4%-

6,4%). Η μέτρηση της γλυκόζης τριχοειδικού αίματος

κατά την ώρα της εξέτασης έγινε με φορητό μετρητή

Breeze 2 (Bayer) και τυχόν υπογλυκαιμία διορθωνόταν

άμεσα, πριν την κλινική εξέταση του ασθενούς.

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το

πρόγραμμα SAS v.9. με κριτήριο στατιστικής σημαντι-

κότητας p<0.05. Η κανονικότητα της κατανομής των

συνεχόμενων μεταβλητών έγινε με την δοκιμασία

Kolmogorov-Smirnov. Οι μη κανονικές συνεχείς μετα-

βλητές συγκρίθηκαν με την δοκιμασία Wilcoxon rank

sum ή Mann-Whitney U-test, ενώ οι κανονικές με t-

test. Οι διχοτομημένες μεταβλητές συγκρίθηκαν με την

δοκιμασία Χ2. Σε περιπτώσεις ομάδων που περιείχαν

<5 ασθενείς, χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Fischer’s

exact test. Η αναζήτηση συσχετίσεων ανάμεσα σε πο-

σοτικές μεταβλητές έγινε με τη μέθοδο Spearman cor-

relation test. Η πιθανότητα της εκδήλωσης παθολογικών

μετρήσεων ΗΝΓ αξιολογήθηκε με την μέθοδο Mantel-

Haenszel. Η πολυπαραγοντική ανάλυση χρησιμοποιή-

θηκε για την εκτίμηση των πιθανών παραγόντων κινδύ-

νου ως προς την εκδήλωση παθολογικού ΗΝΓ. Η εκτί-

μηση των πολυπαραγοντικών μοντέλων έγινε με την δο-

κιμασία Hosmer-Lemeshow Goodness of Fit.

Αποτελέσματα

Τα κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των

ασθενών της μελέτης φαίνονται στον πίνακα 1. Επρό-

κειτο κυρίως για εφήβους, με μέτρια διαβητική ρύθμιση

(HbA1c: 8.2 ± 1.5%) και αναλογία αγοριών προς κορί-

τσια σχεδόν 1:1 (44:46). Στον εν λόγω πληθυσμό, με

μέση διάρκεια νόσου 5.4±3.3 έτη, απαντώνταν συχνό-

τερα θετικά anti-GAD65 (63.5%) σε σύγκριση με θε-

τικά anti-ΙΑ-2 (57.6%).

Η νευρολογική εξέταση ήταν φυσιολογική σε

όλους τους ασθενείς, ενώ μόλις 5 εξ αυτών (5.9%) πα-

ραπονούνταν για συμπτώματα σχετικά με τη λειτουρ-

γία του νευρικού συστήματος. Από τους 85 ασθενείς

της μελέτης 29 είχαν παθολογικό ΗΝΓ (34,1%), δηλα-

δή τουλάχιστον μία παθολογική παράμετρο σε ένα

από τα εξετασθέντα νεύρα των άνω και κάτω άκρων.

Από τους ασθενείς με παθολογικό ΗΝΓ οι περισσό-

τεροι είχαν επηρεασμένες ηλεκτροφυσιολογικές πα-

ραμέτρους σε ένα μόνο νεύρο (18/29), ενώ μόνο ένας

ασθενής είχε παθολογικές τιμές και στα τρία εξετα-

σθέντα νεύρα. Από την ανάλυση των ηλεκτροφυσιο-

λογικών ευρημάτων των ασθενών της μελέτης, προέ-

Πίνακας 1. Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με ΗΝΓ (n=85).

N (%) Mέση τιμή ± SD (εύρος)

Αγόρια/κορίτσια 44/41 (51.8/48.2%)

Ηλικία (έτη) 13.5 ± 3.4 (8 – 22.9)

Ηλικία διάγνωσης (έτη) 8.0 ± 3.3 (1.0 – 14.2)

Διάρκεια νόσου (έτη) 5.5 ± 3.4 (1.9 – 16.9)

Ύψος (cm) 157.5 ± 15.9 (119.0 – 193.0)

SDS ύψους 0.3 ± 1.0 (-2.6 – 2.3)

BMI (kg/m2) 20.2 ± 3.1 (14.1 ± 28.6)

BMI SDS 0.5 ± 0.9 (-2.0 – 2.2)

Έφηβοι 67 (79.8%)

Μέση HbA1c (%) 8.2 ± 1.5 (6.2 – 13.2)
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κυψε ότι συχνότερα προσβάλλονταν τα κάτω άκρα σε

σύγκριση με τα άνω άκραΑναλυτικότερα από τους

ασθενείς που εξετάστηκαν 23 (79.3%) εμφάνιζαν δια-

ταραχές στα κάτω άκρα, 3 (10.3%) παθολογικές ηλε-

κτροφυσιολογικές παραμέτρους στα άνω άκρα, ενώ 3

ακόμα ταυτόχρονη προσβολή άνω και κάτω άκρων.

Η προσβολή των αισθητικών νευρικών ινών ήταν

επίσης πολύ συχνότερη σε σύγκριση με την προσβολή

των κινητικών νευρικών ινών, αφού παθολογικές τιμές

ανευρέθηκαν σε 27 (31.7%) και 7 (8.2%) ασθενείς, αντί-

στοιχα. Ταυτόχρονη προσβολή και των δύο τύπων νευ-

ρικών ινών παρατηρήθηκε σε 5 (58.8%) ασθενείς. Το

πιο συχνά προσβαλλόμενο νεύρο, ήταν ο αισθητικός

κλάδος του περονιαίου νεύρου (82,8%), ακολουθού-

μενο από το γαστροκνημιαίο νεύρο (44,9%). Να ση-

μειωθεί ότι οι διαταραχές στο γαστροκνημιαίο νεύρο

συνυπήρχαν συνήθως με παθολογία του περονιαίου

νεύρου, καθώς από τους 13 ασθενείς που είχαν παθο-

λογικά ηλεκτροφυσιολογικά ευρήματα στο γαστρο-

κνημιαίο νεύρο, οι 11 είχαν ταυτόχρονη προσβολή και

του αισθητικού κλάδου του περονιαίου νεύρου.

Ειδικότερα, η παράμετρος στην οποία ανευρέθη-

κε συχνότερα παθολογία ήταν το σύνθετο νευρικό δυ-

ναμικό του περονιαίου νεύρου (CNAP) (55.17%), εν-

δεικτικό αξονικής βλάβης στη συγκεκριμένη ανατομική

δομή. Ακολουθούσαν η ταχύτητα νευρικής αγωγιμό-

τητας (ATA) στο ίδιο νεύρο (41.38%) και η ταχύτητα

αγωγιμότητας στο γαστροκνημιαίο νεύρο (37.93%),

διαταραχές που υποδηλώνουν απομυελίνωση.

Εν συνεχεία, οι ασθενείς διακρίθηκαν σε δύο ομά-

δες ανάλογα με τα αποτελέσματα του ΗΝΓ. Σύμφωνα

με την πολυπαραγοντική ανάλυση, οι ασθενείς με πα-

θολογικό ΗΝΓ δε διέφεραν από τους υπόλοιπους

όσον αφορά τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, την

ηλικία, τη διάρκεια νόσου, το φύλο, την παρουσία εφη-

βείας, την ποιότητα του μεταβολικού ελέγχου και την

παρουσία ή τον τίτλο των αυτοαντισωμάτων έναντι

των νησιδίων του παγκρέατος. 

Ακολούθως εξετάστηκαν οι διαφορές των δύο

υποομάδων ασθενών βάσει της παρουσίας ή όχι anti-

GAD65, αναφορικά με τα αποτελέσματα του ηλεκτρο-

φυσιολογικού ελέγχου. Παρόλο που οι ασθενείς με

θετικά anti-GAD65 είχαν σε υψηλότερο ποσοστό πα-

θολογικό ΗΝΓ (35.2% έναντι 32.3%) η διαφορά δεν

ήταν στατιστικά σημαντική. Εντούτοις, αν εξετάσουμε

χωριστά τις επιμέρους παραμέτρους του ηλεκτροφυ-

σιολογικού ελέγχου, θα διαπιστώσουμε ότι είχαν ση-

μαντικά χαμηλότερο σύνθετο νευρικό δυναμικό πε-

ρονιαίου νεύρου (p=0.046) (πίνακας 2). Δεν παρατη-

ρήθηκαν αντίστοιχες διαφορές όσον αφορά τις υπό-

Πίνακας 2. Σύγκριση των μετρήσεων του ΗΝΓ των ασθενών (n=85) ανάλογα με την παρουσία αυτοαντισωμάτων anti-GAD65.

anti-GAD65 αρνητικά anti-GAD65 θετικά

(n=31) (n=54) p-value*

Περονιαίο νεύρο

Αισθητικός κλαδος ΛΧ (msec) 3.2±0.6 3.2±0.5 0.898

CNAP (μV) 10.2±4.2 8.3±3.0 0.046

ATA (m/sec) 42.3±4.1 42.5±3.5 0.840

Κινητικός κλάδος ΤΛΧ (msec) 4.6±0.9 4.3±0.7 0.075

CMAP (mV) 6.9±2.9 6.5±2.7 0.549

KTA (m/sec) 49.0±6.2 50.7±5.1 0.166

Γαστροκημιαίο νεύρο

ΛΧ (msec) 3.2±0.5 3.1±0.5 0.472

CNAP (μV) 12.9±4.9 12.3±4.3 0.533

ATA (m/sec) 42.0±3.4 42.2±4.5 0.778

Μέσο νεύρο

Αισθητικος κλάδος ΛΧ (msec) 2.6±0.3 2.6±0.3 0.469

CNAP (μV) 34.4±14.4 37.3±13.1 0.302

ATA (m/sec) 51.9±3.6 51.8±3.5 0.899

Κινητικός κλάδος ΤΛΧ (msec) 3.4±0.4 3.3±0.4 0.656

CMAP (mV) 13.7±4.3 13.5±7.2 0.938

KTA (m/sec) 56.4±5.3 57.6±5.7 0.367

Παθολογικό ΗΝΓ 10 (32.3) 19 (35.2) 0.748**

Οι συνεχείς μεταβλητές εκφράζονται ως μέση τιμή±SD. * T-test για ανεξάρτητες μεταβλητές;  ** Chi-squared test. ΛΧ: λανθάνων χρόνος,

CNAP: σύνθετο νευρικό δυναμικό, ΑΤΑ: αισθητική ταχύτητα νευρικής αγωγιμότητας, ΤΛΧ: τελικός λανθάνων χρόνος, CΜAP: σύνθετο προκλητό

δυναμικό, ΚΤΑ: κινητική ταχύτητα νευρικής αγωγιμότητας.
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Πίνακας 3. Σύγκριση των μετρήσεων του ΗΝΓ των ασθενών (n=85) ανάλογα με την παρουσία anti-ΙA-2.

anti-ΙA2 αρνητικά  anti-ΙA2 θετικά

(n=36) (n=49) p-value

Περονιαίο νεύρο

Αισθητικός κλαδος ΛΧ (sec) 3.1±0.5 3.2±0.5 0.316

CNAP (μV) 10.6±4.0 7.8±3.9 0.002

ATA (m/sec) 42.6±3.8 42.3±3.7 0.727

Κινητικός κλάδος ΤΛΧ (sec) 4.6±0.9 4.3±0.7 0.102

CMAP (mV) 6.8±3.1 6.6±2.5 0.682

KTA (m/sec) 49.0±5.3 50.8±5.7 0.137

Γαστροκημιαίο νεύρο

ΛΧ (sec) 3.0±0.5 3.1±0.5 0.376

CNAP (μV) 12.9±4.8 12.2±4.2 0.506

ATA (m/sec) 42.0±3.1 42.2±4.7 0.800

Μέσο νεύρο

Αισθητικός κλάδος ΛΧ (sec) 2.6±0.3 2.6±0.3 0.422

CNAP (μV) 35.0±13.8 37.1±11.6 0.411

ΑΤΑ (m/sec) 51.9±4.2 51.7±3.0 0.826

Κινητικός κλάδος ΤΛΧ (sec) 3.3±0.4 3.3±0.4 0.950

CMAP (mV) 13.3±4.0 13.8±7.5 0.695

KTA (m/sec) 57.2±6.0 57.1±5.2 0.936

Παθολογικό ΗΝΓ 10 (27.8) 19 (38.8) 0.291*

* Οι συνεχείς μεταβλητές εκφράζονται ως μέση τιμή±SD. ΛΧ: λανθάνων χρόνος, CNAP: σύνθετο νευρικό δυναμικό, ΑΤΑ: αισθητική ταχύτητα

νευρικής αγωγιμότητας, ΤΛΧ: τελικός λανθάνων χρόνος, CΜAP: σύνθετο προκλητό δυναμικό, ΚΤΑ: κινητική ταχύτητα νευρικής αγωγιμότητας.

Πίνακας 4. Σύγκριση των μετρήσεων του ΗΝΓ των ασθενών (n=85) ανάλογα με την παρουσία αυτοαντισωμάτων anti-GAD65

ή/και anti-ΙΑ-2. Διάκριση τριών υποομάδων ασθενών: Α) αρνητικά anti-GAD65 και anti-ΙΑ-2 (-/-), Β) θετικό ένα αυτοαντίσωμα anti-

GAD65 ή anti-ΙΑ-2 (+/-) και Γ) θετικά δύο αυτοαντισώματα anti-GAD65 και anti-ΙΑ-2 (+/+).

10, (Α) (n=17) (Β) (n=32) p-value (Γ) (n=36) p-value  p-value  Α vs B

(-/-) (+/-) (Α vs Β) (+/+) (Α vs Β) (Β vs Γ) vs Γ

Περονιαίο νεύρο

Αισθητικός κλαδος ΛΧ (sec) 3.06±0.52 3.19±0.53 0.435 3.2±0.52 0.375 0.930 0.217

CNAP (μV) 11.82±3.66 8.98±4.09 0.021 7.72±3.82 0.001 0.217 0.453

ATΑ (m/sec) 43.14±4.32 41.71±3.46 0.212 42.74±3.55 0.723 0.231 0.627

Κινητικός κλάδος ΤΛΧ (sec) 4.81±1.03 4.33±0.64 0.053 4.26±0.67 0.128 0.671 0.627

CMAP (mV) 7.56±2.78 6.31±3.10 0.158 6.05±2.36 0.019 0.739 0.017

KTA (m/sec) 49.79±6.3 48.30±5.13 0.378 51.79±5.2 0.229 0.067 0.067

Γαστροκημιαίο νεύρο

ΛΧ (sec) 3.02±0.54 3.18±0.44 0.260 3.09±0.48 0.635 0.407 0.487

CNAP (μV) 14.42±5.63 11.48±3.22 0.024 12.51±4.67 0.201 0.296 0.253

ATA (m/sec) 42.15±3.28 41.83±3.29 0.745 42.4±5.07 0.855 0.589 0.237

Μέσο νεύρο

Αισθητικός κλάδος ΛΧ (sec) 2.61±0.34 2.68±0.32 0.507 2.56±0.29 0.565 0.115 0.240

CNAP (μV) 34.33±11.94 34.03±12.41 0.935 39.07±12.62 0.201 0.102 0.077

ATA (m/sec) 52.25±4.48 51.57±3.42 0.557 51.81±3.23 0.686 0.768 0.726

Κινητικός κλάδος ΤΛΧ (sec) 3.29±0.45 3.42±0.43 0.335 3.29±0.38 0.994 0.191 0.196

CMAP (mV) 13.53±4.33 13.32±4.08 0.868 13.85±8.38 0.883 0.746 0.551

KTA (m/sec) 56.16±5.13 57.83±6.19 0.346 57.02±5.21 0.574 0.561 0.667

ΛΧ: λανθάνων χρόνος, CNAP: σύνθετο νευρικό δυναμικό, ΑΤΑ: αισθητική ταχύτητα νευρικής αγωγιμότητας, ΤΛΧ: τελικός λανθάνων χρόνος,

CΜAP: σύνθετο προκλητό δυναμικό, ΚΤΑ: κινητική ταχύτητα νευρικής αγωγιμότητας.
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λοιπες ηλεκτροφυσιολογικές παραμέτρους ή τα δη-

μογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά (HbA1c, διάρκεια

νόσου, ύψος) μεταξύ των δύο υποομάδων με ή χωρίς

anti-GAD65.

Στη συνέχεια οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο

ομάδες, ανάλογα με την παρουσία anti-ΙΑ2. Παρόλο

που η συχνότητα ανεύρεσης παθολογικού ΗΝΓ στην

ομάδα με θετικά anti-ΙΑ2 ήταν μεγαλύτερη συγκριτικά

με την ομάδα με αρνητικά αυτοαντισώματα (38.8%

έναντι 27.8%), η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημα-

ντική. Εξετάζοντας, όμως τις αριθμητικές τιμές των επι-

μέρους ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων, φαίνεται

ότι οι ασθενείς με θετικά anti-ΙΑ-2 είχαν σημαντικά

χαμηλότερο σύνθετο νευρικό δυναμικό περονιαίου

νεύρου (p=0.002) (πίνακας 3), όπως έχει προαναφερθεί

και για τους ασθενείς με θετικά anti-GAD65. Και στην

προκειμένη περίπτωση πάντως, δεν παρατηρήθηκαν

διαφορές όσον αφορά τις υπόλοιπες ηλεκτροφυσιο-

λογικές παραμέτρους ή τα δημογραφικά και κλινικά

χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο υποομάδων ασθενών,

με ή χωρίς anti-IA-2.

Σε μία προέκταση των ευρημάτων της συσχέτι-

σης καθενός από τα εξετασθέντα αυτοαντισώματα με

τις παραμέτρους του ΗΝΓ, χωρίσαμε τους ασθενείς

σε τρεις υποομάδες ανάλογα με την παρουσία κανε-

νός, ενός ή δύο αυτοαντισωμάτων (πίνακας 3). Όπως

προκύπτει, η αύξηση του αριθμού των θετικών αυτο-

αντισωμάτων οδηγεί σε προοδευτικά χαμηλότερο αι-

σθητικό (CNAP) αλλά και κινητικό (CΜAP) δυναμικό

στο περονιαίο νεύρο. Επίσης, οι ασθενείς με αρνητικά

αυτοαντισώματα είχαν στατιστικά σημαντικά υψηλό-

τερο αισθητικό δυναμικό (CNAP) στο γαστροκνημιαίο

νεύρο, σε σύγκριση με τους ασθενείς με ένα θετικό

αυτοαντίσωμα.

Συμπεράσματα

Από την παρούσα μελέτη προέκυψε ότι 34.1% από

τους ασθενείς, παρότι στην πλειοψηφία τους ασυμπτω-

ματικοί, παρουσίαζαν ηλεκτροφυσιολογικά ευρήματα

ΔΝ, που συνάδει με προηγούμενες βιβλιογραφικές ανα-

φορές19,20. Εντούτοις, άλλες μελέτες αναφέρουν παθο-

λογικές ηλεκτροφυσιολογικές παραμέτρους σε μεγαλύ-

τερα21 ή μικρότερα ποσοστά22,23 ανάλογα με τα χαρα-

κτηριστικά του πληθυσμού που μελετήθηκε (ηλικία,

διάρκεια νόσου), τα κριτήρια που χρησιμοποιούνταν για

τον ορισμό του παθολογικού (τιμές αναφοράς, παθο-

λογία σε ένα ή περισσότερα νεύρα) καθώς και των αριθ-

μό των νεύρων που εξετάσθηκαν.

Από τα αποτελέσματα της μελέτης μας αναδει-

κνύεται σαφώς ότι παθολογικοί δείκτες υποκλινικής

νευροπάθειας ανευρίσκονται συχνότερα στα κάτω

άκρα. Υπάρχει σχεδόν ομοφωνία στη βιβλιογραφία

σχετικά με τη συχνότερη ανεύρεση διαταραχών στα

κάτω άκρα στους ασθενείς με ΔΝ τόσο σε ενήλικο24,

όσο και παιδιατρικό πληθυσμό19,25-27, λόγω του μεγα-

λύτερου μήκους των νευρικών οδών, που τις καθιστά

περισσότερο ευάλωτες28.

Σχετικά με το συχνότερα προσβαλλόμενο νεύρο

στη ΔΝ, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, καθώς οι

μελέτες σε ενήλικες ασθενείς διχάζονται μεταξύ του

περονιαίου29 και του γαστροκνημιαίου νεύρου30-31.

Αντίστοιχα δεν υπάρχει ομοφωνία και μεταξύ των με-

λετών σε παιδιά με ΣΔ 1. Στη μελέτη μας εντοπίστηκαν

συχνότερα διαταραχές στον αισθητικό κλάδο του πε-

ρονιαίου νεύρου. Η επικράτηση της προσβολής του

περονιαίου νεύρου στην εξέταση με ΗΝΓ έχει διατυ-

πωθεί και από άλλους συγγραφείς19,23,27. Εντούτοις, σε

μελέτες που δεν εξετάζεται το αισθητικό περονιαίο

νεύρο, περιγράφονται συχνότερα διαταραχές στο γα-

στροκνημιαίο νεύρο25,26. Το επιπολής περονιαίο νεύρο

άλλωστε αποτελεί ένα από τα λιγότερο εξετασθέντα

νεύρα στη βιβλιογραφία32, καθώς είναι ιδιαίτερα λεπτό,

με χαμηλά αισθητικά δυναμικά, που δεν αναπαράγο-

νται εύκολα κατά την ηλεκτροφυσιολογική εξέταση33.

Από νεκροτομικά παρασκευάσματα προκύπτει ότι το

επιπολής περονιαίο νεύρο είναι γενικά μακρύτερο από

το γαστροκνημιαίο νεύρο34,35, οπότε μπορεί να υπο-

τεθεί ότι η μακρύτερη πορεία του το καθιστά περισ-

σότερο ευάλωτο στην επίδραση της υπεργλυκαιμίας.

Στον πληθυσμό της μελέτης μας τα αισθητικά

νεύρα φάνηκε ότι προσβάλλονται σε μεγαλύτερο πο-

σοστό σε σύγκριση με τα κινητικά, επιβεβαιώνοντας

τη γενική αντίληψη ότι στη διαβητική νευροπάθεια

επηρεάζονται κυρίως οι αισθητικές νευρικές ίνες25,26,36.
Εντούτοις υπάρχουν αρκετές αναφορές υπέρ της συ-

χνότερης προσβολής των κινητικών νευρώνων5,27,37.

Το παράδοξο αυτό εύρημα μπορεί να ερμηνευτεί από

το γεγονός ότι σε καμία από τις προαναφερθείσες

μελέτες δεν έχει εξεταστεί ο αισθητικός κλάδος του

περονιαίου νεύρου. 

Η ποιότητα του μεταβολικού ελέγχου των ασθε-

νών με ΣΔ 1, έχει αναγνωριστεί ως ο σημαντικότερος

τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για την εκδή-

λωση διαβητικών επιπλοκών19,38,39. Ωστόσο, κάποιοι

ερευνητές έχουν επισημάνει ότι ιδιαίτερο ρόλο για την

εκδήλωση διαβητικών επιπλοκών διαδραματίζουν οι

μεταγευματικές ακραίες τιμές γλυκόζης40. Στην παρού-

σα μελέτη δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της HbA1c
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και παθολογικού ΗΝΓ πιθανότατα επειδή οι τιμές της

ΗbA1c, δεν παρέχουν πληροφορίες για τη συχνότητα

και το εύρος των διακυμάνσεων των επιπέδων της γλυ-

κόζης του αίματος. 

H διάρκεια του διαβήτη είναι επίσης ένας γνω-

στός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη ΔΝ (11),
καθώς η δράση της υπεργλυκαιμίας στα περιφερικά

νεύρα είναι αθροιστική. Κάποιοι επιβεβαιώνουν τη συ-

σχέτιση μεταξύ της διάρκειας του διαβήτη και της εμ-

φάνισης νευροπάθειας1,37,41 ενώ άλλοι δε βρίσκουν κα-

μία συσχέτιση42,43. H μη ανεύρεση σημαντικών συσχε-

τίσεων των λοιπών δεικτών ΔΝ με τη διάρκεια του ΣΔ

1, όσον αφορά παιδιατρικούς ασθενείς, όπως συνέβη

και στην παρούσα μελέτη, θα μπορούσε να αποδοθεί

στο σχετικά μικρό εύρος της διάρκειας νόσου που

απαντάται στους εν λόγω πληθυσμούς. 

Αναφορικά με την ύπαρξη των αυτοαντισωμάτων,

από τους ασθενείς της μελέτης μας, οι οποίοι είχαν

μέση διάρκεια νόσου 5.4±3.3 έτη, θετικά anti-GAD65

και anti-ΙΑ-2 ανευρέθησαν σε 63.5 % και 57.6% των

ασθενών αντίστοιχα, ενώ 41.2% αυτών είχαν θετικά και

τα δύο αυτοαντισώματα. Όπως είναι γνωστό τα εν

λόγω αυτοαντισώματα ανευρίσκονται στην πλειοψηφία

των ασθενών κατά τη διάγνωση του ΣΔ 1 και μειώνο-

νται προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου44, με

παρόμοιους μάλιστα ρυθμούς. Η επίπτωση ανεύρεσης

των anti-GAD65 και των anti-IA-2 κατά τη διάγνωση

του ΣΔ 1 κυμαίνεται μεταξύ 60-90% και 62-79% αντί-

στοιχα44-46. Σε μία μεγάλη αναδρομική πολυκεντρική

μελέτη47 βρέθηκε επίσης ότι η παραμονή των anti-

GAD65 σχετίζεται με την ηλικία κατά τη διάγνωση του

διαβήτη. Έτσι 5 έτη μετά την αρχική διάγνωση θετικά

anti-GAD65 ανευρέθησαν σε 40%, 50% και 70% των

ασθενών που διαγνώστηκαν σε ηλικίες 2-7 ετών, 8-13

ετών και ³14 ετών αντίστοιχα. Αντίθετα παραμονή των

anti-ΙΑ-2 διαπιστώθηκε σε 50-60% των ασθενών 5 έτη

μετά τη διάγνωση του διαβήτη. Η μέση ηλικία διάγνω-

σης των ασθενών μας ήταν 5.4±3.3 έτη, συνεπώς η

συχνότητα παραμονής των αντιπαγκρεατικών αντισω-

μάτων της μελέτης μας είναι σύμφωνη με εκείνη της

βιβλιογραφίας. Σε μία άλλη μελέτη εντούτοις48 σε 430

ασθενείς με ΣΔ 1 μέσης διάρκειας νόσου 19 ετών, ανα-

φέρεται αυξημένη συχνότητα παραμονής των anti-

GAD65 συγκριτικά με τα anti-ΙΑ-2 (45.58% και 24.65%

αντίστοιχα). Συνεπώς, η αναφερόμενη επίπτωση ανεύ-

ρεσης των εν λόγω αυοαντισωμάτων σε ασθενείς με

ΣΔ 1 ποικίλει σε διάφορες βιβλιογραφικές αναφορές,

ανάλογα με τη διάρκεια της νόσου στους πληθυσμούς

αναφοράς.

Ακολούθως λοιπόν, αναζητήθηκε ο πιθανός ρό-

λος των anti-GAD65 και των anti-ΙΑ-2 ως ανεξάρτητων

παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη ΔΝ. Από βι-

βλιογραφικές αναφορές υπάρχουν ενδείξεις ότι πιθα-

νώς η παραμονή των anti-GAD65 ή/και των anti-ΙΑ-2

για ορισμένα χρόνια μετά τη διάγνωση του ΣΔ 1 μπο-

ρεί να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην παθογένεια

της ΔΝ. Πρώτοι οι Kaufman και συν49 διαπίστωσαν

την παραμονή των anti-GAD65 σε υψηλούς τίτλους

σε ασθενείς με ΔΝ, αρκετά χρόνια μετά τη διάγνωση

της νόσου. Οι πιθανές ερμηνείες που έδωσαν οι συγ-

γραφείς ήταν ότι τα anti-GAD65 ενδέχεται να εμπλέ-

κονται αιτιολογικά στην παθογένεια της ΔΝ ή ότι οι

αυξημένοι τίτλοι τους ακόμα και τέσσερις δεκαετίες

μετά την αρχική διάγνωση προκύπτουν λόγω συντή-

ρησης ή επανενεργοποίησης της αντισωματικής απά-

ντησης από την έκλυση του αντιγόνου GAD από τα

καταστρεφόμενα νευρικά κύτταρα. Παρότι το ένζυμο

GAD αποτελεί ένα ενδοκυττάριο μόριο, έχει δειχθεί

ότι θα μπορούσε να παρουσιάζεται στην επιφάνεια

των κυττάρων με τη βοήθεια των αντιγόνων του Μεί-

ζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (MHC)50,51.

Με τον τρόπο αυτό το πρωτεϊνικό μόριο που εκφρά-

ζεται στους περιφερικούς νευρώνες μπορεί να αποτε-

λεί τον αντιγονικό στόχο των anti-GAD65. Παρόλα

αυτά δεν έχει διαπιστωθεί άμεση νευροτοξική δράση

των anti-GAD65
52.

Μια μεταγενέστερη μελέτη17 σε 37 ασθενείς με

μικρή διάρκεια ΣΔ 1 (2-22 μήνες) προσπάθησε να

προσεγγίσει τη φυσική πορεία της ΔΝ. Οι ασυμπτω-

ματικοί έφηβοι και νεαροί ενήλικες που μελετήθηκαν

προοπτικά για τρία έτη, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες

υψηλού και χαμηλού τίτλου anti-GAD65. Βρέθηκε ότι

οι ασθενείς με υψηλό τίτλο anti-GAD65 είχαν πτωχό-

τερο μεταβολικό έλεγχο και χειρότερη ανταπόκριση

σε όλες τις ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες λειτουρ-

γικότητας του νευρικού συστήματος (ΗΝΓ, εκτίμηση

της θερμοαισθητικότητας και της λειτουργικότητας του

αυτόνομου νευρικού συστήματος). Η συσχέτιση πα-

ρέμενε ακόμα και μετά τη διόρθωση για την ποιότητα

του γλυκαιμικού ελέγχου (HbA1c). Αντίστοιχες συσχε-

τίσεις ανάμεσα στην ύπαρξη των ΙΑ-2-Α και τις δοκι-

μασίες εξέτασης του νευρικού συστήματος δεν επιβε-

βαιώθηκαν. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι παρότι οι

δοκιμασίες παρέμειναν εντός φυσιολογικών ορίων για

όλους τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της παρακο-

λούθησής τους, φαίνεται ότι ο υψηλός τίτλος των anti-

GAD65 συνδέεται με αρχόμενη δυσλειτουργία του

νευρικού συστήματος σε ασθενείς με μικρή διάρκεια
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νόσου.

Σε άλλη μελέτη52 δόθηκε μια διαφορετική διά-

σταση στο ρόλο των anti-GAD65. Μελετήθηκαν 511

έφηβοι και ενήλικες, από τους οποίους οι 285 παρου-

σίαζαν ΔΝ. Υπήρχε διαθέσιμο δείγμα ορού από όλους

τους ασθενείς της μελέτης, από τα 4 πρώτα χρόνια

της νόσου τους για τη μέτρηση αυτοαντισωμάτων.

Βρέθηκε ότι οι ασθενείς με αισθητικά συμπτώματα ΔΝ

είχαν αυξημένους τίτλους anti-GAD65, εντός των πρώ-

των 4 ετών από τη διάγνωση του ΣΔ 1, σε σύγκριση

με τους ασυμπτωματικούς ασθενείς με ή χωρίς νευ-

ροπάθεια. Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι η αυτοάνο-

ση απόκριση που αντανακλάται από την παρουσία των

κυκλοφορούντων anti-GAD65, μπορεί να έχει κεντρική

δράση και να ενισχύει το αισθητικό ερέθισμα από την

περιφέρεια, σύμφωνα με υπόθεση των συγγραφέων.

Εντούτοις, δεν αποδείχθηκε άμεση νευροτοξική δράση

των αντισωμάτων, καθώς ο ορός των anti-GAD65 θε-

τικών ασθενών δεν ανέστειλε in vitro τη δράση του

ενζύμου GAD. 

Αντίθετα, άλλοι ερευνητές δε βρίσκουν καμία συ-

σχέτιση των anti-GAD65 με τη ΔΝ13,53-56. Τα αποτελέ-

σματα των παραπάνω μελετών μπορούν να αμφισβη-

τηθούν, καθώς περιλαμβάνουν ασθενείς με ιδιαίτερα

μακρά διάρκεια νόσου, οι οποίοι μπορεί αρχικά να εί-

χαν θετικά anti-GAD65, τα οποία ενδεχομένως να αρ-

νητικοποιήθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον,

στους ενήλικες ασθενείς άλλοι παράγοντες κινδύνου,

όπως το κάπνισμα και η υπέρταση, ενδέχεται να επη-

ρεάζουν την εκδήλωση ΔΝ και να κρύβουν την ενδε-

χόμενη συσχέτιση με τα anti-GAD65. Eπίσης είναι γνω-

στό ότι η παθοφυσιολογία της ΔΝ διαφέρει μεταξύ

ΣΔ 1 και ΣΔ 2 ασθενών57, οι οποίοι συμμετείχαν σε

κάποιες από τις παραπάνω μελέτες. 

Στη μελέτη μας, ενώ δεν αναδείχτηκε συσχέτιση

των αυτοαντισωμάτων με το συνολικό αποτέλεσμα του

ΗΝΓ, βρέθηκε συσχέτιση καθενός από τα anti-GAD65

και anti-ΙΑ-2 με την ίδια ηλεκτροφυσιολογική παράμε-

τρο, το CNAP του περονιαίου νεύρου. Δηλαδή οι

ασθενείς με θετικά anti-GAD65, καθώς και εκείνοι με

θετικά anti-ΙΑ-2 μειονεκτούσαν σε σύγκριση με τους

υπόλοιπους ως προς την ίδια παράμετρο του ΗΝΓ,

ενδεικτική αξονικού τύπου δυσλειτουργίας στο περο-

νιαίο νεύρο. Στη μελέτη μας παθολογικό δυναμικό

(CNAP) ανευρέθηκε στον αισθητικό κλάδο του πε-

ρονιαίου νεύρου σε περισσότερους από τους μισούς

ασθενείς (55.17%). Η συσχέτιση των anti-GAD65 αλλά

και των anti-ΙΑ2 με συγκεκριμένη ηλεκτροφυσιολογική

παράμετρο στο ίδιο νεύρο δεν μπορεί εύκολα να θε-

ωρηθεί τυχαία. Η εν λόγω ηλεκτροφυσιολογική παρά-

μετρος (CNAP του περονιαίου νεύρου), σύμφωνα με

τα ευρήματα της μελέτης μας, εμφάνιζε συχνότερα

παθολογία. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η αξονική δυσλειτουρ-

γία του επιπολής περονιαίου νεύρου είναι η προεξάρ-

χουσα διαταραχή στην αρχόμενη ΔΝ. Εξάλλου αυτό

το εύρημα είναι σύμφωνο με τη βιβλιογραφία, όπου

μερικές μελέτες αναφέρουν ότι το περονιαίο νεύρο

προσβάλλεται πρώτο κατά τη ΔΝ29.

Είναι πιθανό, λοιπόν, τα αυτοαντισώματα να εμπλέ-

κονται στη δυσλειτουργία των νευραξόνων, με ένα

άγνωστο ακόμη μηχανισμό. Η αδυναμία ανάδειξης συ-

σχέτισης κάθε αυτοαντισώματος με τα παραγόμενα

δυναμικά ενεργείας σε άλλα νεύρα μπορεί να αποδο-

θεί στη μικρή συχνότητα διαταραχών στα άλλα νεύρα,

λόγω της σχετικά μικρής διάρκειας νόσου του πληθυ-

σμού της μελέτης μας, αφού επρόκειτο για παιδιατρι-

κούς ασθενείς. Η ανάδειξη επιπλέον συσχετίσεων με

όλα τα δυναμικά των νεύρων των κάτω άκρων κατά

την ταυτόχρονη θεώρηση των δύο εξετασθέντων αυ-

τοαντισωμάτων υποστηρίζει τον πιθανό ρόλο τους

στην ανάπτυξη αξονικής δυσλειτουργίας. Αναλυτικό-

τερα τα παραγόμενα δυναμικά στον αισθητικό

(CNAP) και κινητικό (CMAP) κλάδο του περονιαίου

νεύρου ήταν χαμηλότερα με την αύξηση του αριθμού

των θετικών αυτοαντισωμάτων (anti-GAD65 ή/και anti-

IA-2). Aντίστοιχα, οι ασθενείς με αρνητικά αυτοαντι-

σώματα είχαν σημαντικά υψηλότερο αισθητικό δυνα-

μικό (CNAP) στο γαστροκνημιαίο νεύρο. Επίσης η μη

ανάδειξη στατιστικά σημαντικής συσχέτισης των αυ-

τοαντισωμάτων με τα αποτελέσματα εκτίμησης της

παλλαισθησίας και του ΗΝΓ σαν συνολική εξέταση,

μπορεί να οφείλεται στην πολυπαραγοντική αιτιολογία

της περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας, καθώς και

στη διαφορετική ευαισθησία και ειδικότητα της κάθε

μεθόδου58. Επιπλέον, ενδεχομένως και άλλοι παράγο-

ντες κινδύνου, που έχουν ισχυρότερη επίδραση στη

λειτουργικότητα του περιφερικού νευρικού συστήμα-

τος, να υπεισέρχονται και να καλύπτουν την πιθανά

ασθενέστερη επίδραση των αυτοαντισωμάτων. Έχει

βρεθεί για παράδειγμα ότι το υπεργλυκαιμικό περιβάλ-

λον σχετίζεται με διαταραχή της λειτουργικότητας των

κυττάρων του Schwann και επακόλουθη απομυελίνωση

των νεύρων59. 

Συμπερασματικά, η ΔΝ φαίνεται να έχει τις ρίζες

της στην παιδική και εφηβική ηλικία, παρότι εκδηλώ-

νεται κλινικά στην ενήλικο ζωή. Πρέπει ενδεχομένως,

στα πλαίσια της μακροχρόνιας παρακολούθησης του

διαβήτη και του προληπτικού ελέγχου των ασθενών
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για εκδήλωση επιπλοκών, να εξετάζεται το ενδεχόμενο

αρχόμενης νευροπάθειας. Ο πτωχός μεταβολικός

έλεγχος και η μακρά διάρκεια νόσου αποτελούν τους

καλύτερα αναγνωρισμένους παράγοντες κινδύνου για

την εκδήλωση ΔΝ. Εντούτοις φαίνεται ότι τα αυτοα-

ντισώματα anti-GAD65 και anti-IA-2 εφόσον παραμέ-

νουν θετικά αρκετά χρόνια μετά την αρχική διάγνωση

του ΣΔ 1, μπορεί να σχετίζονται με την ανάπτυξη ΔΝ.

Χρειάζονται, συνεπώς, μακροχρόνιες μελέτες παρα-

κολούθησης των παιδιατρικών ασθενών που παρου-

σιάζουν ηλεκτροφυσιολογικά ευρήματα νευροπάθειας

και θετικά αντιπαγκρεατικά αυτοαντισώματα για την

επιβεβαίωση του ρόλου της αυτοανοσίας στην παθο-

γένεια της ΔΝ.

Abstract

Louraki Μ, Κafasi Ν, Κatsalouli Μ, Κallinikou D, Τsentidis

Ch, Κanaka-Gantenbein Ch,Κaravanaki Κ. Diabetic neu-

ropathy association with anti-GAD65 and anti-IA-2

autoantibodies in children and adolescents with type

1 diabetes mellitus. Anosia 2017; 2: 5-15.

Introduction: Diabetic neuropathy (DN) is a common
complication of type 1 diabetes mellitus (T1DM), which
may present in childhood, mainly subclinically. Auto -
antibodies against glutamic acid decarboxylase (anti-
GAD65) and islet antigen-2 (anti-IA-2) are involved in
T1DM pathogenesis and have also been associated with
neurologic syndromes. These antibodies are present in
T1DM diagnosis in the majority of the patients and
decline over time. However, their possible relationship
with DN remains controversial.

Materials and methods: The population of the study

consisted of 85 T1DM children and adolescents (mean

age: 12.3±3.4 years, mean disease duration: 5.4±3.3 years).

Patients underwent nerve conduction studies (NCS), in

which median, peroneal and sural nerves were examined.

Additionally, anti-GAD65 and anti-IA-2 levels were

measured in patients’sera.

Results: Among the patients 63.5% and 57.6% were

anti-GAD65 and anti-IA-2 positive, respectively. The

peroneal compound nerve action potential (CNAP) was

the most frequently impaired electrophysiological

parameter (25.9%). Patients with either anti-GAD65 or

anti-IA-2 positivity had lower peroneal CNAP (p=0.046

and p=0.002, respectively), indicative of axonal

dysfunction. On the contrary, patients with no antibody

positivity had better sural CNAP. 

Conclusions: The presence of anti-GAD65 and anti-

IA-2 seems to be involved in the development of nerve

dysfunction in DN, in a pathway which remains to be

identified.

Key words: Diabetic Neuropathy, anti-GAD65, anti-IA-2,
type 1 diabetes mellitus.
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A. Σαραντόπουλος

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Σεμιναρίου είναι το ΔΣ της ΕΕΑ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέ́ρους του Διοικητικού́ Συμβουλί́ου της Ελληνική́ς Εταιρεί́ας Ανοσολογί́ας, με ιδιαί́τερη χαρά́ σας κα-

λωσορί́ζω στον 26ο κύ́κλο Μετεκπαιδευτικώ́ν Σεμιναρί́ων Ανοσολογί́ας το πρώ́το μέ́ρος του οποί́ου πραγματο-

ποιεί́ται φέ́τος στην Αθή́να, 7-9 Δεκεμβρί́ου 2017.

Η Ανοσολογί́α ως επιστή́μη εξακολουθεί́ να αποτελεί́ έ́να δύ́σκολο γνωστικό́ αντικεί́μενο λό́γω της εγγενού́ς

πολυπλοκό́τητά́ς της αλλά́ και της πληθώ́ρας των νέ́ων γνώ́σεων που κατακλύ́ζουν με ιλιγγιώ́δη ταχύ́τητα

ολό́κληρη την επιστημονική́ κοινό́τητα. Τα νεό́τερα αυτά́ δεδομέ́να ό́λο και περισσό́τερο βρί́σκουν εφαρμογή́

στην καθημερινή́ ιατρική́ πρά́ξη απαντώ́ντας στην αιτιοπαθογέ́νεια πολλώ́ν νοσημά́των, παρέ́χοντας δε εργαλεί́α

στη διαγνωστική́ προσπέ́λαση και στον σχεδιασμό́ νέ́ων ανοσοθεραπευτικώ́ν παρεμβά́σεων.

Ο 26ος κύ́κλος του Σεμιναρί́ου με θέ́μα “από́ την ανοσολογική́ προσέ́γγιση στην κλινικοεργαστηριακή́ πρακτική”

καλεί́ται να ανταποκριθεί́ στις απαιτή́σεις των γιατρώ́ν διαφό́ρων ειδικοτή́των, ά́λλων επιστημό́νων και φοιτητών,

που εί́τε έ́ρχονται σε επαφή́ για πρώ́τη φορά́ με την Ανοσολογί́α, εί́τε ασχολού́νται σε ερευνητικό́, εργαστηριακό

ή́ κλινικό επί́πεδο, με ανοσολογική́ς αρχή́ς οντό́τητες. Με αυτό́ τον προσανατολισμό́, το ΔΣ σχεδί́ασε το επιστη-

μονικό́ πρό́γραμμα που ξεκινά́ με το “Σχολεί́ο Ανοσολογί́ας” για να συμπεριλά́βει κλασικά́ θέ́ματα βασική́ς Ανοσο-

λογί́ας, χρή́σιμα για τους νεό́τερες επιστή́μονες και να συνεχί́σει με τη σύ́γχρονη και διευρυμέ́νη γνώ́ση σε μια

σειρά́ παλαιώ́ν και νέ́ων αναδυό́μενων παθή́σεων ό́πως λοί́μωξη, αυτοά́νοσα, ανοσοανεπά́ρκειες, αυτοφλεγμονώ́δη.

Θα θέ́λαμε να ευχαριστή́σουμε ό́λους τους εκλεκτού́ς συναδέ́λφους, ομιλητέ́ς και συντονιστέ́ς, το υψηλό́

εκπαιδευτικό́ επί́πεδο, η εμπειρί́α και η ικανό́τητα των οποί́ων εγγυώ́νται την ά́ρτια παρουσί́αση και ανά́πτυξη της

θεματολογί́ας. Με στό́χο τη συνεχή́ βελτί́ωση της εκπαιδευτική́ς δραστηριό́τητας της ΕΕΑ, ευελπιστού́με ό́τι και

το φετινό́ Σεμινά́ριο θα εμπλουτί́σει τις γνώ́σεις ό́λων μας και θα αποτελέ́σει ερέ́θισμα για μια βαθύ́τερη

ενασχό́ληση με την Ανοσολογί́α.

Η ενεργό́ς παρουσί́α σας στο Σεμινά́ριο επιβεβαιώ́νει την αναγκαιό́τητα ύ́παρξης και λειτουργί́ας της ΕΕΑ,

δηλώ́νει την εμπιστοσύ́νη σας σε αυτή́ και αποτελεί́ κί́νητρο για την συνεχή́ βελτί́ωση των εκπαιδευτικώ́ν της

δραστηριοτή́των.

Σας ευχαριστού́με για τη συμμετοχή́ σας

Η Πρόεδρος της ΕΕΑ

Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη
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                    Συνάντηση του Ανοσιακού Συστήματος με το Αντιγόνο

                    Πρόεδροι: Α. Ινιωτάκη – Α. Ταράση

                    Απάντηση στο ξένο – μη ειδική ανοσιακή απόκριση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Βιττωράκη

                    Πρόσληψη, επεξεργασία και παρουσίαση του αντιγόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Β. Κίτσιου

                    Κυτταρική ενεργοποίηση – ειδική ανοσιακή απόκριση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κ. Αδάμ

                    Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: άμεση υπερευαισθησία και αλλεργιογόνο . . . . . . . . . . . . Χ. Τσίγαλου

14:30-15:30     ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15:30-17:30     Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ (ΙΙ)

                    Δραστικοί μηχανισμοί ανοσιακής απόκρισης

                    Πρόεδροι: Α. Σαραντόπουλος – Ν. Κωνσταντινίδου

                    Κυτταροτοξικότητα “on demand” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ν. Καφάση

                    Μηχανισμοί κεντρικής και περιφερικής ανοχής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Κάκκας

                    Ανοσορύθμιση – ομοιοστατικοί μηχανισμοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Φυλάκτου

                    Παρέκκλιση της απόκρισης και επαγωγή νόσου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Σαραντόπουλος

17:30-18:00     ΔΙΑΛΕΞΗ

                    Πρόεδροι: Ι. Οικονομίδου – Ζ. Πολυμενίδης

                    Η Ανοσολογία στο πέρασμα του χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε. Κακλαμάνη

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 συντακτικής επιτροπής του περιοδικού.

Αποτελεί δε ευθύνη του εκάστοτε συγγραφέα η χρήση υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου καθώς και η σαφής

και πλήρης αναφορά της σχετικής πηγής.
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08:30-09:00   EΓΓΡΑΦΕΣ

09:00-11:00    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

                    Πρόεδροι: Α. Παυλίτου – Χ. Καλιούλη

                    Εργαστηριακή ανοσολογική προσέγγιση πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών . . . . . . . . Α. Γιαννακού

                    Ανοσοφαινοτυπική ανάλυση αιματολογικών κακοηθειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Δημητρακοπούλου

                    Κλασικές και νεώτερες μέθοδοι στην ανίχνευση αυτοαντισωμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . Κ. Μασσέλου

                    Η δυναμική των Μοριακών τεχνικών στην HLA τυποποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ. Κουνιάκη

11:00-11:30      ΔΙΑΛΕΞΗ

                    Πρόεδροι: Β. Καψιμάλη – Α. Σκουτέλης

                    Ανοσολογία της σήψης και πιθανοί θεραπευτικοί στόχοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Σαμάρκος

11:30-12:00     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00-13:00    ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

                    ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

                    Πρόεδροι: Χ. Νικολάου – Σ. Χατζηπαναγιώτου

                    Πολλαπλή σκλήρυνση και Βαρειά Μυασθένεια: μοντέλα αυτοανοσίας . . . . . . . . . Κ. Βουμβουράκης

                    Εργαστηριακή διαγνωστική προσπέλαση στην Νευροανοσολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χ. Νικολάου

                    ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

                    Πρόεδροι: Π. Μπούρα – Α. Σιδέρης

                    Αθηροσκλήρωση: φλεγμονή ή/και αυτοανοσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κ. Τζιόμαλος

                    Από την οξεία μυοκαρδίτιδα στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η. Σιώρας

14:00-14:30    ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

14:30-16:30     ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΑ

16:30-17:30     ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

                    Πρόεδροι: Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη – Μ. Δανιηλίδης

                    Ανοσολογικοί και λοιμογόνοι παράγοντες στη γυναικεία υπογονιμότητα . . . . Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη

                    Ανδρική υπογονιμότητα: αιτιοπαθογένεια και εργαστηριακή

                    διερεύνηση του σπέρματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σ. Μπάκα

17:30-18:00     ΔΙΑΛΕΞΗ

                    Πρόεδροι: Α. Τσιρογιάννη – Χ. Σφοντούρης

                    Μικροβίωμα – Φλεγμονή – Αυτοανοσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ. Μπόγδανος
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09:00-11:00      ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

          Ανοσοανεπάρκειες: «διλήμματα και παγίδες»

                      Πρόεδροι: Μ. Κανάριου – Μ. Χατζηστυλιανού

                      Στη διάγνωση Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών κατά την παιδική ηλικία . . . . . . . . . . . . . Σ. Τάντου

                      Στη διαφορική διάγνωση Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών των ενηλίκων . . . . . . . . Μ. Σπελέτας

                      Δευτεροπαθείς Ανοσοανεπάρκειες: αίτια και διαγνωστική προσέγγιση . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Κάκκας*

                      Πότε γηράσκει το ανοσιακό σύστημα; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Γεωργιάδου

11:00-11:30        ΔΙΑΛΕΞΗ

                      Πρόεδροι: Φ. Παληογιάννη – Γ. Κυριαζής

                      Κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση αυτοφλεγμονωδών νόσων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π. Σκένδρος

11:30-12:00       ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00-13:30      ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

                      Πρόεδροι: Α. Τσιρογιάννη – Π. Μπούρα

                      Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος:

                      πόσο όμοια και πόσο διαφορετικά νοσήματα; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π. Μπούρα

                      Συστηματική σκληροδερμία – Επικαλυπτόμενα σύνδρομα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Γκουγκουρέλας

                      Δείκτες και βιοδείκτες στην εργαστηριακή διαγνωστική πρακτική

                      στα Συστηματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Τσιρογιάννη

13:30-14:00      ΔΙΑΛΕΞΗ

                      Πρόεδροι: Α. Σταυροπούλου – Μ. Σπυροπούλου

                      Από την Τεκμηριωμένη Ιατρική στην Ιατρική Ακριβείας: Συμβολή και

                      προοπτικές της Ανοσολογίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Γερμενής

14:00-14:30      ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ

*Ο ομιλητής ενσωματώθηκε ως αντικαταστάτης στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, δεν ζητήθηκε να καταθέσει κείμενο

της εισήγησής του.



ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Αδάμ Κ. Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

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

Βιττωράκη Α. Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ, Τμήμα Ανοσολογίας & Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Βουμβουράκης Κ. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας - ΝευροΑνοσολογίας, Β'́ Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

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

Γκουγκουρέλας Ι. Ειδ. Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Κλινικής Ανοσολογίας, Β'́ Παθολογικής
Κλινικής Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Γρηγορίου Ε. Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α.
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γερμενής Α. Καθηγητής Εργαστηριακής Ανοσολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γεωργιάδου Α-Μ. Ειδ. Παθολόγος, Β' ́Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Δανιηλίδης Μ. Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Ανοσολογίας, Α'́ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Δημητρακοπούλου Α. Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «ΛΑΊΚΟ» 

Ινιωτάκη - Θεοδωράκη Α. Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας & Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβα-
τότητας, Π.Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

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

Κακλαμάνη Ε. Ομότιμη Καθηγήτρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Επίτιμη Πρόεδρος ΕΕΑ

Καλιούλη Χ. Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ»

Κανάριου Μ. Παιδίατρος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Ειδικό Κέ-
ντρο & Κέντρο Αναφοράς για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική Ανοσολογία,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Καφάση Ν. Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Προσωρινή προίσταμένη, Επιστημονικά & Διοικητικά Υπεύ-
θυνη, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «ΛΑΊΚΟ» Ταμίας ΕΕΑ

Καψιμάλη Β. Βιοπαθολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας - Ανοσολογίας Λοιμώξεων, Ια-
τρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Κεραμιτζόγλου Θ. Βιολόγος, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΑ», Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Κίτσιου Β. Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α'́ ΕΣΥ, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α.
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Κουνιάκη Δ. Βιολόγος, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

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

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

Μασσέλου Κ. Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α ́, Τμήμα Ανοσολογίας & Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Μπάκα Σ. Βιοπαθολόγος, Αν. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας - Αναπαραγωγής Ε.Κ.Π.Α. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» Νο-
σοκομείο

Μπούρα Π. Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας - Κλινικής Ανοσολογίας, τ. Διευθύντρια Β'́ Παθολογικής Κλι-
νικής Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Αντιπρόεδρος ΕΕΑ

Μπόγδανος Δ. Αν. Καθηγητής Παθολογίας - Αυτοάνοσων Νοσημάτων, Κλινική Ρευματολογίας & Κλινικής
Ανοσολογίας Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
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Νικολάου Χ. Βιοπαθολόγος, Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας-Νευροανοσολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α, 
Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακό Γ.Ν.Α. «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ»,
Μέλος ΔΣ ΕΕΑ

Οικονομίδου Ι. Ομότιμη Καθηγήτρια Δερματολογίας-Ανοσολογίας Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α.
Επίτιμη Πρόεδρος ΕΕΑ

Παληογιάννη Φ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας-Ανοσολογίας Λοιμώξεων, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Παπαστεριάδη Χ. Βιοπαθολόγος, τ. Συντ. Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α.
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Παυλίτου-Τσιόντση Α. Βιοπαθολόγος, τ. Διευθύντρια, Τμήματος Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Θ.
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Πολυμενίδης Ζ. Παθολόγος - Νεφρολόγος, τ. Διευθυντής Εθνικού Περιφεριακού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας,
Τμήματος Ανοσολογίας, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Σαμάρκος Μ. Επικ. Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ, Α'́ Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «ΛΑΊΚΟ»

Σαραντόπουλος Α. Ειδικός Παθολόγος – Κλινικός Ανοσολόγος, Επ. Συνεργάτης Β'́ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.,
Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γενικός Γραμματέας ΕΕΑ

Σιδέρης Α. Καρδιολόγος, Διευθυντής, Υπεύθυνος Β'́ Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Σιόρεντα Α. Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ανοσολογικό Εργαστήριο- Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας,
Π.Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Μέλος ΔΣ ΕΕΑ

Σιώρας Η. Καρδιολόγος, Διευθυντής, Β'́ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Σκένδρος Π. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Σκουτέλης Α. Παθολόγος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Ε'́ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Σπελέτας Μ. Αιματόλογος, Καθηγητής Ιατρικής Ανοσολογίας, Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σπυροπούλου Μ. Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α.
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Σταυροπούλου - Γκιόκα Α. Διευθύντρια Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευ-
νών της Ακαδημίας Αθηνών

Σφοντούρης Χ. Ρευματολόγος, Διευθυντής, Επιστημονικά & Διοικητικά Υπεύθυνος Ρευματολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Τάντου Σ. Παιδίατρος, Επιμελήτρια Α'́ Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας- Κέντρο Αναφοράς
Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών-Παιδιατρική Ανοσολογία, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθη-
νών «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»

Ταράση Α. Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙ-
ΣΜΟΣ»

Τζανουδάκη Μ. Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α', Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας- Κέντρο Αναφοράς
Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών, Γ.Ν.Π.Α. «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»

Τζιόμαλος Κ. Επικ. Καθηγητής Παθολογίας, Α'́ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Τσίγαλου Χ. Βιοπαθολόγος, Επικ. Καθηγήτρια Ιατρικής - Μοριακής Μικροβιολογίας ΔΠΘ,  Διευθύντρια Ερ-
γαστηρίου Βιοπαθολογίας Περιφεριακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Τσιρογιάννη Α. Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Επιστημονικά & Διοικητικά Υπεύθυνη, Τμήμα Ανοσολογίας- Ιστο-
συμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Πρόεδρος ΕΕΑ

Φυλάκτου Α. Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Τμήμα Ανοσο-
λογίας, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Ειδικός Γραμματέας ΕΕΑ

Φωτιάδου-Παππά Ε. Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓ. ΠΑ-
ΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

Χατζηπαναγιώτου Σ. Βιοπαθολόγος, Αν. Καθηγητής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Χατζηστυλιανού Μ. Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Ανοσολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Α.Π.Θ.



Το λεμφικό σύστημα αποτελείται ανατομικά και λει-

τουργικά από τα πρωτογενή ή κεντρικά λεμφικά όργανα

και από τα δευτερογενή ή περιφερικά λεμφικά όργανα. 

Κεντρικά λεμφικά όργανα

Τα κεντρικά λεμφικά όργανα είναι ο μυελός των

οστών και ο θύμος αδένας. Στα όργανα αυτά, τα λεμ-

φοκύτταρα αναπτύσσονται και ωριμάζουν. Η παρα-

γωγή τους είναι ανεξάρτητη από την παρουσία αντι-

γονικού ερεθίσματος1.

Μυελός των οστών

Στον ενήλικα, ο μυελός των οστών βρίσκεται στα

πλατιά οστά του κρανίου, στις πλευρές και το στέρνο,

στους σπονδύλους, στα οστά της λεκάνης και στις επι-

φύσεις των μακρών οστών. Από το κοινό πολυδύναμο

αρχέγονο αιμοποιητικό κύτταρο (stem cell) παράγο-

νται και ωριμάζουν τα Β λεμφοκύτταρα. Τα Τ λεμφο-

κύτταρα προέρχονται από τα αρχέγονα κύτταρα του

μυελού, ωστόσο προγονικές μορφές τους μεταναστεύ-

ουν στο θύμο κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής

όπου και τελικώς διαφοροποιούνται. Στο μυελό των

οστών περιέχονται επίσης πλασματοκύτταρα, τα οποία

αποτελούν το τελικό στάδιο διαφοροποίησης των Β

λεμφοκυττάρων1,2.

Θύμος

Είναι δίλοβο λεμφοεπιθηλιακό όργανο στο πρό-

σθιο άνω μεσοθωράκιο και ιστολογικά αποτελείται από

τη φλοιώδη και τη μυελώδη μοίρα. Η ωρίμαση των Τ

λεμφοκυττάρων αρχίζει από τη φλοιώδη μοίρα και

καθώς τα θυμοκύτταρα ωριμάζουν μεταναστεύουν στη

μυελώδη μοίρα2. Η παραγωγή των Τ λεμφοκυττάρων

στο θύμο είναι συνεχής και ανεξάρτητη από αντιγο-

νικά ερεθίσματα. Ο θύμος λειτουργεί με αυξανόμενο

ρυθμό μέχρι την εφηβεία. Στη συνέχεια αρχίζει να

ατροφεί και η λειτουργία του επιβραδύνεται, αλλά εξα-

κολουθεί να λειτουργεί μέχρι τη γεροντική ηλικία1,3. 

Περιφερικά λεμφικά όργανα

Περιλαμβάνουν τους λεμφαδένες, το σπλήνα, τον

υποβλεννογόνιο λεμφικό ιστό και το διάχυτο χωρίς

κάψα λεμφικό ιστό που είναι διασκορπισμένος σε όλον

τον οργανισμό. Η διαφοροποίηση των λεμφοκυττάρων

είναι αντιγονοεξαρτώμενη1.

Λεμφαδένες

Είναι μικρά λεμφικά όργανα που παρεμβάλλονται

σαν «φίλτρα» στη λεμφική κυκλοφορία. Η ινώδης

κάψα του λεμφαδένα διατρυπάται σε 4-8 σημεία από

προσαγωγά λεμφαγγεία που διοχετεύουν τη λέμφο

στον υποκάψιο ή περιφερικό λεμφόκολπο (subcapsu-

lar margina sinus)1. Στο παρέγχυμα του λεμφαδένα δια-

κρίνονται η φλοιώδης μοίρα (cortex), η παρα-

φλοιώδης (paracortex) και η μυελώδης μοίρα (me -

dulla) στο κέντρο του λεμφαδένα3,4.

Η φλοιώδης μοίρα φέρει 8-10 σφαιρικές λεμφοκυτ-

ταρικές αθροίσεις, τα πρωτογενή λεμφοζίδια, τα οποία
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περιέχουν κυρίως ώριμα παρθένα Β λεμφοκύτταρα, μα-

κροφάγα και δενδριτικά κύτταρα2,4. Κατά τον αντιγονικό

ερεθισμό τα πρωτογενή λεμφοζίδια μετατρέπονται σε

δευτερογενή που στο κέντρο τους φέρουν το βλαστικό

κέντρο (germinal center) και μία πυκνοχρωματική περι-

φερική ζώνη, τον λεμφοζιδιακό μανδύα (mandle)1,3. Η πα-

ραφλοιώδης μοίρα περιέχει κυρίως CD4(+) Τ λεμφο-

κύτταρα, δενδριτικά κύτταρα, ιστιοκύτταρα και μόνιμα

ιστικά μακροφάγα1. Η μυελώδης μοίρα του λεμφαδένα

φέρει διάσπαρτα λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα,

ιστιοκύτταρα και μόνιμα ιστικά μακροφάγα2.

Σπλήνας

Είναι λεμφικό όργανο που βρίσκεται στην αριστερή

άνω κοιλία. Από τη λοβιδιακή αρτηρία εκφύεται αρτηρί-

διο, το οποίο χωρίζεται στον ευθύ και τον πλάγιο κλάδο.

Ο ευθύς κλάδος περιβάλλεται από λεμφοκύτταρα και

μακροφάγα που σχηματίζουν ένα είδος μανδύα, την πε-

ριαρτηριδιακή λεμφική θήκη (periarteriolar lymphoid

sheath, PALS).  Στο χώρο μεταξύ των θηκών και των πα-

ρακείμενων αιμοκόλπων υπάρχουν διάσπαρτα λεμφοζί-

δια, τα οποία περιέχουν κυρίως Β λεμφοκύτταρα1,2,3. Τα

PALS και τα λεμφοζίδια περιβάλλονται από μία περιοχή

η οποία ονομάζεται οριακή ζώνη και αποτελείται από Β,

CD4(+) Τ λεμφοκύτταρα και μακροφάγα2,4. Ο ευθύς

αρτηριδιακός κλάδος με τις περιαρτηριδιακές λεμφικές

θήκες και τα παρακείμενα λεμφοζίδια αποτελούν το

λευκό πολφό του σπλήνα, στον οποίο συντελείται η

αντιγονοεξαρτώμενη παραγωγή των λεμφοκυττάρων και

η ανοσιακή λειτουργία3. 

Ο πλάγιος κλάδος οδηγεί το αίμα στους σπληνι-

κούς αιμοκόλπους, οι οποίοι αποτελούν τον ερυθρό

πολφό του σπλήνα, όπου κατακρατούνται και φαγο-

κυτταρώνονται τα γηρασμένα και ανώμαλα έμμορφα

συστατικά του αίματος, αλλά και κάθε ξένο σωματίδιο

που πέρασε στην κυκλοφορία του αίματος3.

Υποβλεννογόνιος λεμφικός ιστός 

Οι βλεννογόνοι του πεπτικού και του αναπνευστι-

κού συστήματος περιέχουν οργανωμένο λεμφικό ιστό,

ο οποίος περιγράφεται ως mucosa associated lymphoid

tissue – (MALT). Στον ΜALT ιστό περιλαμβάνονται οι

αμυγδαλές, οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις, οι παϋέριες

πλάκες (Peyer’ s patches) και η σκωληκοειδής4.

Ο οργανωμένος λεμφικός ιστός στο αναπνευ-

στικό σύστημα περιγράφεται ως bronchus associated

lymphoid tissue (BALT) και ο αντίστοιχος στο πεπτικό

σύστημα, gut associated lymphoid tissue (GALT)4.

Λεμφικός ιστός του δέρματος

Ο λεμφικός ιστός του δέρματος (skin associated

lymphoid tissue – SALT) αποτελείται από τα κερατινο-

κύτταρα, τα μελανοκύτταρα, τα επιδερμικά κύτταρα

Langerhans και τα ενδοεπιθηλιακά Τ λεμφοκύτταρα2. 

Τα κερατινοκύτταρα παράγουν κυτταροκίνες, οι

οποίες συνεισφέρουν σε αντιδράσεις της φυσικής

ανοσίας και στις φλεγμονές του δέρματος. Τα κύτταρα

Langerhans είναι άωρα δενδριτικά κύτταρα με μακριές

προσεκβολές. Σχηματίζουν ένα σχεδόν συνεχές δί-

κτυο που διευκολύνει τη σύλληψη των αντιγόνων που

εισέρχονται στο δέρμα2. Υπό την επίδραση προφλεγ-

μονωδών κυτταροκινών, τα κύτταρα Langerhans χά-

νουν τις προσεκβολές τους, αποκολλώνται από τα

επιδερμικά κύτταρα και μεταναστεύουν στους λεμφα-

δένες, όπου λειτουργούν ως αντιγονοπαρουσιαστικά

κύτταρα1. Το χόριο περιέχει CD4(+) και CD8(+) Τ

λεμφοκύτταρα, τα οποία βρίσκονται γύρω από αγγεία,

καθώς και διάσπαρτα μακροφάγα. Τα Τ λεμφοκύτταρα

είναι ενεργοποιημένα ή μνημονικά.
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Τα κύτταρα του Ανοσοποιητικού συστήματος

αποτελούν στο σύνολό τους μία καλά οργανωμένη

κοινωνική ομάδα. Οι δράσεις τους είναι αλληλοεξαρ-

τώμενες και οι ρόλοι τους πολλές φορές αλληλεπικα-

λυπτόμενοι. Για την κατανόησή τους προτείνονται

διάφορες ταξινομήσεις σε πληθυσμούς, ενώ ορίζονται

συνεχώς νέοι υποπληθυσμοί στην προσπάθεια περι-

γραφής των ανοσιακών μηχανισμών. Η βασικότερη

από τις ταξινομήσεις τους περιλαμβάνει 4 ομάδες: (1)

τα Φαγοκύτταρα (Ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα

και Μονοκύτταρα), τα οποία φαγοκυτταρώνουν παθο-

γόνους μικροοργανισμούς και νεκρά ή αποπτωτικά

κύτταρα, καθώς και συμμετέχουν στη επούλωση των

ιστών, (2) την ομάδα των Μαστοκυττάρων / Βασεοφί-

λων / Ηωσινοφίλων, τα οποία έχουν ως κοινό χαρα-

κτηριστικό τη δυνατότητα έκκρισης σημαντικών μεσο-

λαβητών της φλεγμονής και το ρόλο τους στην άμυνα

εναντίον των ελμίνθων, (3) τα Αντιγονοπαρουσιαστικά

κύτταρα (Δενδριτικά κύτταρα, αλλά και Μακροφάγα

και Β λεμφοκύτταρα), τα οποία επεξεργάζονται και πα-

ρουσιάζουν τα αντιγόνα στα λεμφοκύτταρα και παρά-

γουν σήματα που επάγουν την ενεργοποίηση και τη

διαφοροποίηση των τελευταίων και (4) τα Λεμφοκύτ-

ταρα, τα περισσότερα από τα οποία, μέσω των πολυ-

μορφικών αντιγονοειδικών υποδοχέων τους, συμμετέ-

χουν στην ειδική ανοσιακή απάντηση (Τ και Β λεμφο-

κύτταρα), ενώ μια μειονότητά τους συμμετέχει στη φυ-

σική ανοσιακή απάντηση (ΝΚ κύτταρα, Λεμφοκύτταρα

της Φυσικής Ανοσίας-Innate Lymphoid Cells)1.

Οι υποδοχείς των παραπάνω κυττάρων, σχετίζο-

νται άμεσα τον ρόλο τους. Κεντρικό ρόλο έχουν οι

υποδοχείς ανίχνευσης των παθογόνων. Αυτοί, είτε είναι

αντιγονοειδικοί (Τ και Β λεμφοκυτταρικοί υποδοχείς),

είτε αναγνωρίζουν, ενδοκυττάρια ή εξωκυττάρια, μο-

ριακές δομές που σχετίζονται με παθογόνα ή κυττα-

ρική βλάβη (PAMPs και DAMPs), όπως οι Toll-like re-

ceptors –TLRs, οι NOD-lie Receptors - NLRs, οι RIG

like Receptors-RLRs και άλλοι υποδοχείς των κυττά-

ρων της φυσικής ανοσίας. Επίσης οι υποδοχείς των Fc

τμημάτων των ανοσοσφαιρινών και των κλασμάτων

του συμπληρώματος συμβάλλουν στην έμμεση ανί-

χνευση των καλυμμένων με αυτά παθογόνων. Η τάξη

της ανοσοσφαιρίνης που αναγνωρίζεται είναι χαρα-

κτηριστική για κάθε ομάδα κυττάρων. Έτσι Fcγ υποδο-

χείς απαντώνται στα Ουδετερόφιλα Πολυμορφο-

πύρηνα και τα ΝΚ κύτταρα, τα οποία αναγνωρίζουν, με

τον τρόπο αυτό, τους καλυμμένους με IgG στόχους τους,

ενώ οι Fcε υποδοχείς βοηθούν στην αναγνώριση καλυμ-

μένων με IgE ελμίνθων ή αλλεργιογόνων από την ομάδα

των Μαστοκυττάρων / Βασεοφίλων / Ηωσινοφίλων1.

Η ενίσχυση του σήματος του αντιγονικού υποδο-

χέα γίνεται με τη βοήθεια συνυποδοχέων (όπως CD4

και CD8 για τα Τ και CD21 για τα Β λεμφοκύτταρα),

ενώ η τελική διέγερση του κυττάρου θα εξαρτηθεί από

τα σήματα των συνδιεγερτικών (όπως CD28) ή ανα-

σταλτικών (όπως CTLA4 και PD1) υποδοχέων. Τα ΝΚ

κύτταρα διαθέτουν ανασταλτικούς ή διεγερτικούς υπο-

δοχείς (όπως οι KIRs), που αναγνωρίζουν μόρια των

κυττάρων που αποτελούν υποψήφιους στόχους τους.

Τέλος, πολλοί υποδοχείς αφορούν την κυτταρική συ-

νεργασία, όπως ο CD40 των Β λεμφοκυττάρων, η σύν-

δεση του οποίου με το CD40L των Τ λεμφοκυττάρων

επάγει τη διαφοροποίηση των πρώτων1.

Εκτός από τους παραπάνω υποδοχείς, των

οποίων οι συνδέτες βρίσκονται στην επιφάνεια άλλων

κυττάρων, σημαντικό ρόλο έχουν και οι υποδοχείς δια-

λυτών μορίων όπως των χημειοκινών (κυτταρική μετα-

νάστευση), του συμπληρώματος (CR2/CD21 στα Β και

Εισαγωγή στη Βασική Ανοσολογία

Κύτταρα και υποδοχείς - γνωριμία με νέους
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στα Tfh λεμφοκύτταρα), και ιδίως των κυτταροκινών. Οι

τελευταίοι έχουν κεντρικό ρόλο στην κυτταρική συνερ-

γασία και παράγουν ποικίλα σήματα, όπως (1) επιβίω-

σης (IL7R στα Τ, BAFFR στα Β λεμφοκύτταρα), (2)

διέγερσης (IFNγR στα Μακροφάγα, IL17R στα Πολυ-

μορφοπύρηνα), (3) πολλαπλασιασμού (IL2R στα Τ

λεμφοκύτταρα), (4) προγραμματισμένου κυτταρικού

θανάτου (FAS)1.

Νέοι κυτταρικοί πληθυσμοί, με ιδιαίτερους ρό-

λους σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις,

αναγνωρίζονται συνεχώς. Επιλεκτικά γίνεται σύντομη

αναφορά σε εκείνους των iNKT λεμφοκυττάρων και

των Λεμφοκυττάρων της Φυσικής Ανοσίας (Innate

Lymphoid Cells -ILCs).

Τα iNKT (invariant = μη πολυμορφικά) λεμφοκύτ-

ταρα αποτελούν μια ειδική κατηγορία Τ λεμφοκυττά-

ρων τα οποία αναγνωρίζουν λιπιδικά αντιγόνα που

παρουσιάζονται από το μη κλασικό MHC μόριο, το

CD1d. Φέρουν μη πολυμορφικό TCR, με συγκεκριμένες

α και β αλυσίδες (Vα24Vβ11). Παρόλο που δεν είναι

πολυάριθμα, θεωρείται ότι έχουν σημαντικό ρυθμιστικό

ρόλο, επηρεάζοντας τον τρόπο ανάπτυξης της ανο-

σιακής απάντησης. Έχουν αναγνωριστεί διαφορετικοί

πληθυσμοί iNKT κυττάρων, με ποικίλη ιστική εντόπιση,

και οι οποίοι εκκρίνουν διαφορετικές ομάδες κυττα-

ροκινών. Τα iNKT κύτταρα εμπλέκονται στην ανοσο-

λογία των λοιμώξεων και του καρκίνου, στην αυτο-

ανοσία και στην αλλεργία2.

Τα ILCs ορίζονται ως τα λεμφοκύτταρα τα οποία

δεν φέρουν ειδικούς αντιγονικούς υποδοχείς. Είναι ευ-

ρέως αποδεκτή ταξινόμησή τους σε τρεις ομάδες,

ανάλογα με τον προφίλ των εκκρινόμενων από αυτά

κυτταροκινών, σε αναλογία με τα βοηθητικά Τ-λεμφο-

κύτταρα. Τα ILCs της Ομάδας 1 (ΝΚ και ILC1) παρά-

γουν IFNγ, εκείνα της Ομάδας 2 (ILC2) παράγουν IL5

και IL13, ενώ εκείνα της Ομάδας 3 (NKp44+ILC3,

NKp44-ILC3, LTi) παράγουν IL17 και IL22. Στην πλειο-

νότητά τους βρίσκονται στους ιστούς, ενώ λίγα είναι

εκείνα που κυκλοφορούν στο περιφερικό αίμα, αποτε-

λώντας περίπου το 0,1% των λεμφοκυττάρων3. Θεω-

ρείται ότι έχουν ρόλο στην ανοσιακή απάντηση και

στην ιστική αναδιαμόρφωση, αν και η έλλειψή τους δεν

έχει έως τώρα αποδειχθεί να σχετίζεται με ανοσοανε-

πάρκεια4. Είναι αυξανόμενο το ενδιαφέρον για το ρόλο

τους στη φλεγμονή και στην ανοσολογία του καρκί-

νου5.

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι κατα-

νόηση της λειτουργίας του Ανοσοποιητικού Συστήμα-

τος προϋποθέτει την υπέρβαση της μονοσήμαντης

περιγραφής των υποπληθυσμών και των ρόλων τους.

Η ανοσιακή απάντηση δεν είναι απλά το άθροισμα των

λειτουργιών των υποπληθυσμών, αλλά το αποτέλεσμα

της πολύπλοκης οργάνωσής τους σε ένα «κοινωνικό

δίκτυο», η συστημική προσέγγιση του οποίου έχει

ερευνητικό ενδιαφέρον και γίνεται πλέον σταδιακά δυ-

νατή σε τεχνικό επίπεδο6.
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Στους χυμικούς (από τη λέξη «χυμός» με την

οποία ο Ιπποκράτης αναφερόταν στα υγρά του σώ-

ματος) μεσολαβητές της ανοσιακής απάντησης περι-

λαμβάνονται μια πληθώρα διαλυτών παραγόντων. Τους

κυριότερους από αυτούς αποτελούν τα αντισώματα/

ανοσοσφαιρίνες, οι παράγοντες του Συστήματος του

Συμπληρώματος, οι πρωτεΐνες οξείας φάσης, οι Κυτ-

ταροκίνες, οι Χημειοκίνες αλλά και παράγοντες δια-

φόρων άλλων συστημάτων που εμπλέκονται στις

διαδικασίες της φλεγμονής.

Τα αντισώματα ή ανοσοσφαιρίνες1,2,3 είναι γλυ-

κοπρωτεΐνες που βρίσκονται στην επιφάνεια των Β-

λεμφοκυττάρων (ως το τμήμα του BCR που συμμετέ-

χει στη σύνδεση του αντιγόνου) ή εκκρίνονται στην

κυκλοφορία. Είναι οι κύριοι μεσολαβητές του χυμικού

σκέλους της Ειδικής Ανοσίας και εκκρίνονται από τα

πλασματοκύτταρα. Τα Β-λεμφοκύτταρα ενεργοποιού-

νται και διαφοροποιούνται σε πλασματοκύτταρα ύστε-

ρα από σηματοδότηση που προέρχεται από την σύν-

δεση του αντιγόνου με τον υποδοχέα των Β λεμφο-

κυττάρων (BCR, σύμπλοκο ανοσοσφαιρίνης και σημα-

τοδοτικών μορίων) και σήματα που προέρχονται από

βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα ύστερα από ενεργοποίησή

τους από τα πεπτίδια στα οποία διασπάται το αντιγόνο

μέσα στο Β-λεμφοκύτταρο.

Οι ανοσοσφαιρίνες αποτελούνται από δύο όμοι-

ες ελαφριές (L) και δύο όμοιες βαριές (H) αλυσίδες,

που εμφανίζουν μεταβλητές (V) και σταθερές (C) πε-

ριοχές. Κάθε ελαφριά αλυσίδα συνδέεται ομοιοπολικά

με μια βαριά και οι βαριές αλυσίδες συνδέονται μεταξύ

τους με δισουλφιδικούς δεσμούς. Με βάση διαφορές

στην αμινοξική αλληλουχία της C περιοχής, οι ελα-

φρές αλυσίδες διακρίνονται σε δύο ισοτύπους τους κ

και λ και οι βαριές σε πέντε τους γ, α, μ, δ και ε, που

καθορίζουν τις πέντε τάξεις των ανοσοσφαιρινών IgG,

IgA, IgM, IgD και IgE. Άλλες διαφορές της C περιοχής

καθορίζουν τις 4 υποτάξεις της IgG (IgG1, IgG2, IgG3

και IgG4) και τις δύο της IgA (IgA1 και IgA2). 

Τμήματα των V περιοχών των βαριών και ελαφρών

αλυσίδων εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία αμινοξέ-

ων δημιουργώντας τις υπερμεταβλητές περιοχές (HV),

οι οποίες σχηματίζουν το σημείο σύνδεσης του αντι-

γόνου.

Όλα τα αντισώματα διακρίνονται σε δύο λειτουρ-

γικές περιοχές, μία που είναι υπεύθυνη για την αντιγο-

νική ειδικότητα και ονομάζεται Fab (antigen-binding

fragment) και μία που ονομάζεται Fc (crystallizable

fragment), δεν συνδέεται με το αντιγόνο αλλά είναι

υπεύθυνη για την ενεργοποίηση άλλων δραστικών μη-

χανισμών μέσω της σύνδεσής τους με κατάλληλους

Fc υποδοχείς. Κάθε αντίσωμα έχει 2 Fab και μία Fc πε-

ριοχές η ένωση των οποίων δίνει στο μόριο του αντι-

σώματος το σχήμα Υ (IgG και ΙgE μονομερές, IgA δι-

μερές, ΙgM πενταμερές μόριο) ή Τ (ΙgD μονομερές

μόριο). 

Τα αντισώματα χαρακτηρίζονται από τεράστια

ετερογένεια η οποία οφείλεται αφενός στη δομή των

γονιδίων που κωδικοποιούν τη σύνθεσή τους και αφε-

τέρου την ικανότητα αναδιάταξης του DNA των Β-

λεμφοκυττάρων. Η μεταστροφή τάξης (ισοτύπου) και

η ωρίμανση συγγένειας είναι δύο διαδικασίες που ενι-

σχύουν τις λειτουργίες των αντισωμάτων.

Οι λειτουργικές δράσεις των αντισωμάτων έχουν

σκοπό την απομόνωση και πρόσληψη των παθογόνων,

την απομάκρυνση τοξινών, την απομάκρυνση προσβε-

βλημένων κυττάρων, την αύξηση της αντιγονοπαρου-

σίασης και τη ρύθμιση της φλεγμονώδους αντίδρασης.

Τα αντισώματα μπορούν να δράσουν α) μέσω άμεσης

εξουδετέρωσης τοξινών ή μικροοργανισμών, β) μέσω

ενεργοποίησης της οψωνίνωσης και της φαγοκυττά-
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ρωσης, γ) μέσω Αντισωματοεξαρτώμενης κυτταρικής

κυτταροτοξικότητας (ADCC) και δ) μέσω ενεργοποί-

ησης δραστικών μη ειδικών μηχανισμών όπως της

ενεργοποίησης του Συστήματος του συμπληρώματος

για την οποία είναι υπεύθυνο το Fc τμήμα.

Στις πρωτεΐνες του Συστήματος του Συμπληρώ-

ματος4,5,6 περιλαμβάνονται περίπου 50 διαλυτές και

μεμβρανικές πρωτεΐνες και ρυθμιστικά μόρια που πα-

ράγονται από τα ηπατικά μακροφάγα και άλλα κύττα-

ρα και κυκλοφορούν στο πλάσμα και σ’ άλλα υγρά

του οργανισμού, ως αδρανείς πρωτεΐνες. Υπό την επί-

δραση κατάλληλων ερεθισμάτων, υφίστανται διαδοχικά

περιορισμένου βαθμού πρωτεόλυση και διασπώνται

σε μικρότερα πολυπεπτιδικά τμήματα, τα οποία αλλη-

λεπιδρούν μεταξύ τους ενεργοποιώντας το ένα το

άλλο (καταρράκτης ενεργοποίησης). Η ενεργοποίηση

μπορεί να συμβεί είτε από σύνδεση των πρωτεϊνών

του συστήματος με μικροοργανισμούς (εναλλακτική

οδός), με ανοσοσυμπλέγματα (κλασσική οδός) ή με

σύνδεση της πρωτεΐνης MBL (Mannose-Binding

Lectin) με υδατανθρακικές δομές στην επιφάνεια μι-

κροβίων (οδός λεκτίνης). Οι παραγόμενες από την

ενεργοποίηση πρωτεΐνες, προάγουν τη φλεγμονή, τη

φαγοκυττάρωση και τη λύση κυττάρων που εκφράζουν

DAMPs (danger-associated molecular patterns) και

αναγνωρίζονται από το ανοσιακό σύστημα ως επικίν-

δυνα ή ξένα.

Οι Πρωτεΐνες Οξείας Φάσης7, είναι πρωτεΐνες

του ορού (πχ CRP, α-Αμυλοειδές του ορού, παράγο-

ντες Συμπληρώματος, Ινωδογόνο, MBL κ.α.), των οποί-

ων η παραγωγή μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της

οξείας φλεγμονώδους αντίδρασης. Επάγουν τόσο το-

πικές (φλεγμονή, ενεργοποίηση συμπληρώματος, χη-

μειοταξία φαγοκυττάρων) όσο και συστηματικές αντι-

δράσεις. Διακρίνονται σε θετικές και αρνητικές των

οποίων η συγκέντρωση αυξάνεται ή μειώνεται αντί-

στοιχα κατά τη διάρκεια της φλεγμονώδους αντίδρα-

σης. 

Οι Κυτταροκίνες8 είναι πρωτεΐνες ή πεπτίδια μι-

κρού μοριακού βάρους, που παράγονται από ενεργο-

ποιημένα κύτταρα και αποτελούν τους αγγελιαφόρους

μηνυμάτων μεταξύ των κυττάρων και τους ρυθμιστές

των ανοσιακών απαντήσεων τόσο της μη ειδικής όσο

και της ειδικής ανοσίας. Διακρίνονται στις Ιντερλευκίνες

(IL), τις ιντερφερόνες (IFN), τους διεγερτικούς παρά-

γοντες αποικιών (CSF), τους παράγοντες νέκρωσης

των όγκων (TNF) και τους αυξητικούς παράγοντες

(GF). Η παραγωγή και έκκρισή τους είναι ταχεία, μικρής

χρονικής διάρκειας και αυτοπεριοριζόμενη. Οι δράσεις

τους μπορεί να είναι αυτοκρινείς, ενδοκρινείς ή παρα-

κρινείς. Ως μεσολαβητές της μη ειδικής ανοσίας θεω-

ρούνται οι ιντερφερόνες τύπου Ι (IFN-α, β), ο παρά-

γοντας νέκρωσης των όγκων TNF-α και οι ιντερλευκί-

νες-1,-6, -10, -12, -15 και -18. Οι κυριότερες κυτταροκίνες

που εμπλέκονται στους μηχανισμούς της ειδικής ανο-

σίας είναι οι ιντερλευκίνες -2, -4, -5, η ιντερφερόνη τύ-

που γ (IFN-γ), ο TGF-β και ο TNF-β. Η χορήγηση κυτ-

ταροκινών ή ανταγωνιστών τους έχει χρησιμοποιηθεί

θεραπευτικά. 

Οι Χημειοκίνες9,10 αποτελούν μια ομάδα υψηλά

συντηρημένων μορίων μικρού συνήθως μοριακού βά-

ρους (8-12kD). Συνήθως κατατάσσονται σε υποοικο-

γένειες σύμφωνα με τη διαδοχική τοποθέτηση των

δύο πρώτων από τα 4 συντηρημένα κατάλοιπα κυστεί-

νης στο μοριό τους: CXC, CC και CX3C. Εξαίρεση

αποτελεί η υποοικογένεια των C χημειοκινών, η οποία

έχει μόνο μια κυστείνη στο Ν-τελικό άκρο. Στις μεγα-

λύτερες υποοικογένειες CC και CXC, οι δύο πρώτες

κυστείνες είναι γειτονικές (CC μοτίβο) ή διαχωρίζονται

από ένα άλλο αμινοξύ (CXC μοτίβο). Εμπλέκονται σε

αρκετές διαδικασίες όπως η χημειοταξία, η αποκοκ-

κιώση, η αιμοποίηση και η αγγειογένεση. Καθορίζουν

ποιά ανοσοκύτταρα θα εξαγγειωθούν για να συμμε-

τάσχουν στην ανοσιακή απάντηση και προς ποιό ιστό

θα μετακινηθούν. 

Οι δράσεις τους εκφράζονται μέσω της αλληλε-

πίδρασής τους με τους GPCRs υποδοχείς τους (cell

surface G-Protein Coupled Receptors). Καθώς παί-

ζουν σημαντικό ρόλο σε αρκετές παθολογικές κατα-

στάσεις, όπως ο καρκίνος, το AIDS και η αθηροσκλή-

ρωση, οι χημειοκίνες και οι υποδοχείς τους έχουν γίνει

στόχος έρευνας θεραπευτικών εφαρμογών.
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To MHC (μείζων σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας)

είναι ένα σύνολο στενά συνδεδεμένων και εξαιρετικά

πολυμορφικών γονιδίων που εδράζεται στο βραχύ

σκέλος του χρωμοσώματος 6. Τα γονίδια αυτά κωδι-

κοποιούν την παραγωγή γλυκοπρωτεϊνών οι οποίες εκ-

φράζονται με διαφορετική κατανομή στην επιφάνεια

όλων σχεδόν των εμπύρηνων κυττάρων και ονομάζο-

νται αντιγόνα HLA (human leucocyte antigens). Tα

HLA αντιγόνα, καθώς και τα γονίδια που κωδικοποιούν

την παραγωγή τους κατατάσσονται σε τρεις κατηγο-

ρίες που φέρονται ως τάξεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Τα τάξεως Ι, -

Α,-Β,-C, και ΙΙ, -DR,-DQ,-DP αντιγόνα είναι μεμβρανι-

κές γλυκοπρωτεΐνες που παρουσιάζουν διαφορετική

δομή και λειτουργία.

Ο βασικός ρόλος των HLA αντιγόνων συνίσταται

στο σχηματισμό συμπλέγματος με τα πεπτίδια των

επεξεργασμένων πρωτεϊνικών αντιγόνων και την πα-

ρουσίασή τους στην επιφάνεια των αντιγονοπαρου-

σιαστικών κυττάρων(APCs). Τα CD4+ βοηθητικά Τ

λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν μόνο τα αντιγόνα συν-

δεδεμένα με τα τάξης ΙΙ-ΗLA μόρια. Τα CD8+ κυττα-

ροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν τα ξένα αντι-

γόνα π.χ. ιικά πολυπεπτίδια, μόνο όταν παρουσιάζονται

στην επιφάνεια των APCs συνδεδεμένα με τάξης I-

HLA μόρια1.

O πολυμορφισμός, φαινόμενο κατά το οποίο δια-

φορετικά αλληλόλομορφα γονίδια μπορούν να ανι-

χνευθούν σε έναν μόνο γενετικό τόπο είναι ένα από

τα κύρια χαρακτηριστικά του MHC.Τα τάξης Ι γονίδια

παρουσιάζουν εντυπωσιακό πολυμορφισμό ενώ τα τά-

ξης ΙI γονίδια είναι λιγότερο πολυμορφικά συγκριτικά

με τάξης Ι γονίδια. Ο MHC πολυμορφισμός πιστεύεται

ότι καθιστά δυνατή την αντιμετώπιση μεγάλου εύρους

παθογόνων μικροοργανισμών, τα οποία απειλούν τον

οργανισμό. Eυθύνεται για την ειδικότητα της αναγνώ-

ρισης του αντιγόνου από τα CD4+ T-λεμφοκύτταρα,

καθώς και για την παρατηρούμενη ποικιλία στον τρόπο

ανοσιακής απάντησης διαφόρων ατόμων που εκτίθε-

νται στα ίδια αντιγόνα. Έτσι, ο MHC πολυμορφισμός

μπορεί να συμμετέχει στην επιδεκτικότητα του ατόμου

σε διάφορες ασθένειες. Αυξάνει την ποικιλία και των

αριθμό των αντιγονικών πεπτιδίων που παρουσιάζο-

νται από τα HLA-αντιγόνα ενώ η ύπαρξη τόσο μεγά-

λου πολυμορφισμού έχει ως αποτέλεσμα την μείωση

της πιθανότητας ανεύρεσης μη συγγενών ατόμων, πλή-

ρως MHC-συμβατών με τον υποψήφιο για μεταμό-

σχευση λήπτη.

Τα MHC-μόρια διαδραματίζουν σημαντικότατο

ρόλο στην ειδική ανοσιακή απάντηση, αφού παρου-

σιάζουν το «ξένο» αντιγονικό πεπτίδιο στα παρθένα

T-λεμφοκύτταρα, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση

τους.Με τον τρόπο αυτό, τα MHC-μόρια συμβάλλουν

στην έναρξη της ειδικής ανοσιακής απάντησης έναντι

διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών και στην ωρί-

μανση των Τ-λεμφοκυττάρων κατά τη διαφοροποίηση

τους στο θύμο. Τα Τ κύτταρα αναγνωρίζουν MHC μό-

ρια και τα προσδεδεμένα αντιγονικά πεπετίδια μέσω

του Τ κυτταρικού υποδοχέα(TCR). Τα Τ κύτταρα εκ-

φράζουν επίσης μεμβρανικά μόρια που δεν αναγνω-

ρίζουν το αντιγόνο αλλά συμμετέχουν στην απάντηση

στο αντιγόνο2. Τα μόρια αυτά μπορεί να είναι μόρια

που μεταβιβάζουν μηνύματα αναγκαία για την πλήρη

ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων (συνδιεγερτικά

μόρια) και μόρια που σταθεροποιούν την ζεύξη των

Τ λεμφοκυττάρων με τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτ-

ταρα (μόρια προσκόλλησης).

Τα μόρια προσκόλλησης είναι πρωτεϊνες κυττα-

ρικής μεμβράνης που χρησιμεύουν κατά κύριο λόγο

Εισαγωγή στη Βασική Ανοσολογία

MHC και μόρια προσκόλλησης

Αλ. Σιόρεντα
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ως υποδοχείς απαραίτητοι για τη διασφάλιση των κυτ-

ταρικών αντιδράσεων. Εκφράζονται σε λεμφοκύτταρα,

ενδοθηλιακά κύτταρα και από μικρά διαλυτά πεπτίδια

που παράγονται στο ενδοθήλιο και τους ιστούς.

Καθορίζουν την προσκόλληση των κυττάρων με-

ταξύ τους αλλά και με τη μεσοκυττάριο ουσία και συμ-

μετέχουν στη διαβίβαση μηνυμάτων από και προς τον

ενδοκυττάριο χώρο με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τον

πολλαπλασιασμό,τη διαφοροποίηση και την ενεργοποί-

ηση του κυττάρου. Έτσι τα φαινόμενα της κυτταρικής

μετανάστευσης, της λεμφοκυτταρικής ενεργοποίησης

αλλά και το σύνολο σχεδόν των κυτταρικών εκτελεστι-

κών λειτουργιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη

λειτουργία των μορίων προσκόλλησης. Τα μόρια προ-

σκόλλησης κατατάσσονται σε πέντε γνωστές ομάδες:τις

ιντεγκρίνες, τις σελεστίνες, τα μέλη της υπεροικογένειας

των ανοσοσφαιρινών, τις καντερίνες και το CD44.

Ιντεγκρίνες: Αποτελούνται κυρίως από τον υπο-

δοχέα των λεμφοκυττάρων LFA-1 (lymphocyte

function associated antigen-1), τη Mac-1 ιντεγκρίνη και

την p150,95 ιντεγκρίνη3. Κύρια λειτουργία του LFA-1 με

συνδέτη τα διακυτταρικά μόρια ICAM-1,2,3 είναι η αύ-

ξηση της ισχύος πρόσδεσης των Τ κυτάρων σε APCs

και ενδοθηλιακά κύτταρα.Λόγω της μικρής συγγένειας

TCR και MHC-Ag η επαφή μεταξύ Τ κυτάρων και

APCs πρέπει να είναι μεγάλης χρονικής διάρκεας,Αυτό

επιτυγχάνεται χάρη στη σταθεροποίηση της σύνδεσης

με τον LFA-1.Η χημική συγγένεια των ιντεγκρινών με

τα μόρια συνδέτες αυξάνεται με την έκθεση των Τ

κυττάρων σε χημειοκίνες και με την ενεργοποίηση των

Τ κυττάρων.

Σελεκτίνες: Διαμεμβρανικές γλυκοπρωτείνες με

κυριότερες τις L-, E- και P- σελεκτίνη. Ο ρόλος των

σελεκτινών περιορίζεται αυστηρά στις αλληλεπιδρά-

σεις των λευκοκυττάρων με το ενδοθήλιο των αγγείων.

Ο μεσολαβητικός τους ρόλος εκδηλώνεται κατά την

αρχική προσκόλληση των κυκλοφορούντων λευκοκυτ-

τάρων στο αγγειακό τοίχωμα που παρακολουθεί το

«κύλισμά» τους ως απάντηση σε φλεγμονώδη μηχα-

νισμό. Η συσσώρευση των λευκοκυττάρων στη διαδι-

κασία της φλεγμονής είναι αναγκαία για την αποτελε-

σματική άμυνα του οργανισμού σε λοίμωξη ή βλάβη4.

Υπεροικογένεια των ανοσφαιρινών: Περιλαμβάνει

τα διακυτταρικά μόρια προσκόλλησης-1, -2, -3 (ICAM-

1), (ICAM-2), (ICAM-3), το μόριο προσκόλλησης των

αγγειακών κυττάρων-1 (VCAM-1), το μόριο προσκόλ-

λησης των αιμοπεταλίων και των ενδοθηλιακών αγγει-

ακών κυττάρων-1 (PECAM-1), το μόριο προσκόλλησης

των βλεννογόνων (MAdCAM-1), το μόριο προσκόλλη-

σης των νευρικών κυττάρων (NCAM) και το γνωστό

καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA). Η μετανάστευση και

το «κύλισμα» (rolling) των λευκοκυττάρων κατά μήκος

των αγγείων, καθώς και οι διαδικασίες της αγγειακής

πρόσφυσης των λευκοκυττάρων και της εξαγγείωσής

τους, είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν χωρίς τη

συμμετοχή μελών της υπεροικογένειας των ανοσοσφαι-

ρινών που έχουν προσκολλητικές ιδιότητες.

Καντερίνες: Κύριοι μεσολαβητές της προσκόλ-

λησης κυττάρου προς κύτταρο. Ο σπουδαιότερος εκ-

πρόσωπός τους είναι η ενδοθηλιακή Ε-καντερίνη. Άλ-

λες καντερίνες είναι η Ν-καντερίνη, η πλακουντιακή

Ρ-καντερίνη, η R-καντερίνη.

CD44: Γλυκοπρωτεΐνη της κυτταρικής μεμβράνης

που μεσολαβεί σε αντιδράσεις που πραγματοποιού-

νται είτε μεταξύ κυττάρων είτε μεταξύ κυττάρου και

στοιχείων της μεσοκυττάριας ουσίας.
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Η κύρια λειτουργία του ανοσοποιητικού συστή-

ματος είναι η άμυνα του ξενιστή έναντι ξένων εισβο-

λέων όπως παθογόνων μικροοργανισμών, τοξικών ου-

σιών του περιβάλλοντος αλλά και βλαπτικών προϊό-

ντων αποδόμησης των ιδίων ιστών. Η ανοσία διαχω-

ρίζεται στη μη ειδική ή φυσική ανοσία η οποία απο-

τελεί την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού και

στην ειδική ή επίκτητη ανοσία, η οποία είναι υπεύθυνη

για την όψιμη φάση της ανοσιακής απάντησης1.

Η φυσική ανοσία είναι ένας ισχυρός πρώιμος μη-

χανισμός άμυνας που δεν απαιτεί προηγούμενη έκθε-

ση στο αντιγόνο, δεν έχει ανοσολογική μνήμη, δρα

άμεσα με τη φαγοκυττάρωση και την ενεργοποίηση

του συμπληρώματος και πυροδοτεί ενδοκυτταρικά μο-

νοπάτια μεταγωγής μηνυμάτων που ενεργοποιούν με-

ταγραφικούς παράγοντες με αποτέλεσμα την έκφραση

συνδιεγερτικών μορίων, την παραγωγή προφλεγμονω-

δών κυτταροκινών και τελικά την κινητοποίηση της ει-

δικής ανοσολογικής απόκρισης.

Κατά τη φυσική ανοσία, η αναγνώριση του ‘ξένου’

επιτυγχάνεται με τους υποδοχείς αναγνώρισης μορια-

κών προτύπων (Pattern Recognition Receptors, PRRs),

οι οποίοι ανιχνεύουν μοριακά πρότυπα παθογόνων μι-

κροοργανισμών (Pathogen Associated Molecular Pat-

terns, PAMPs) αλλά και μοριακά πρότυπα κινδύνου

(Danger Associated Molecular Patterns, DAMPs). Τα

PAMPs έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) εκφράζονται

στους μικροοργανισμούς αλλά όχι στα κύτταρα του

ξενιστή, β) η δομή τους είναι σταθερή και κοινή σε

αρκετές ομάδες μικροοργανισμών και γ) είναι απα-

ραίτητα για την επιβίωση και μολυσματικότητα των μι-

κροοργανισμών2. Παραδείγματα PAMPs είναι η λιπο-

πολυσακχαρίδη των βακτηρίων, βακτηριακές λιποπρω-

τεΐνες, η πεπτιδογλυκάνη, το λιποτειχοϊκό οξύ, το δί-

κλωνο RNA, μη μεθυλιωμένα CpG νουκλεοτίδια. Αντί-

θετα, τα DAMPs είναι μόρια που παράγονται ως απο-

τέλεσμα βλάβης των κυττάρων του ξενιστή ή κατά την

κυτταρική απόπτωση. Στα DAMPs ανήκουν η πρωτεΐνη

υψηλής ηλεκτροφορητικής κινητικότητας πλαισίου-1

(HMGB1), ελεύθερα μόρια DNA και RNA, το ATP, το

υαλουρονικό οξύ, η οξειδωμένη LDL και οι πρωτεΐνες

θερμικού σοκ (HSPs) που προέρχονται από ιστικά

κύτταρα που βρίσκονται σε συνθήκες στρες ή έχουν

υποστεί τραυματισμό.

Οι PRRs κωδικοποιούνται στο DNA των βλαστι-

κών κυττάρων, έχουν περιορισμένη ποικιλομορφία και

δεν είναι κλωνικά κατανεμημένοι δηλαδή όμοιοι υπο-

δοχείς εκφράζονται σε όλα τα κύτταρα ενός τύπου.

Λειτουργικά κατατάσσονται στους εκκρινόμενους, τους

ενδοκυτταρικούς και αυτούς που επάγουν την σημα-

τοδότηση1. Οι εκκρινόμενοι PRRs λειτουργούν ως οψω-

νίνες. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι κολλεκτίνες

(Mannan binding lectin) και οι πενταξίνες (CRP, αμυλο-

ειδές ορού). Οι ενδοκυτταρικοί PRRs εντοπίζονται στη

μεμβράνη των φαγοκυττάρων όπου μπορούν να συν-

δεθούν με μικροοργανισμούς για να τους φαγοκυττα-

ρώσουν. Στη συνέχεια πεπτίδια των φαγοκυτταρομένων

μικροοργανισμών μπορούν να παρουσιαστούν με μό-

ρια MHC στην επιφάνεια των μακροφάγων και ανα-

γνωρίζονται από τα Τ λεμφοκύτταρα με αποτέλεσμα

ειδική ανοσιακή απάντηση. Σε αυτήν την κατηγορία

ανήκουν ο υποδοχέας μαννόζης και ο υποδοχέας ρα-

κοσυλλέκτης. Οι PRRs που επάγουν την σηματοδότηση

πυροδοτούν οδούς μεταγωγής μηνυμάτων, οι οποίες

οδηγούν σε παραγωγή και απελευθέρωση προφλεγ-

μονωδών κυτταροκινών ή ιντερφερονών. Σε αυτήν την

κατηγορία ανήκουν οιToll-like receptors (TLRs), οι nu-

cleotide-binding and oligomerization domain (NOD)

Συμπεριφορά της άμυνας στην υγεία και στη νόσο (Ι)

Απάντηση στο ξένο - μη ειδική ανοσιακή απόκριση
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like receptors (NLRs) και οι retinoid acid-inducible

gene I (RIG-I) like receptors (RLRs)3.

Οι πιο καλά μελετημένοι PRRs είναι οι TLRs, οι

οποίοι εκφράζονται κυρίως στα DCs, τα μακροφάγα

και τα Β λεμφοκύτταρα αλλά και σε πολλά άλλα κύττα-

ρα. Η έκφραση τους επηρεάζεται από διάφορους πα-

ράγοντες όπως κυτταροκίνες, κυτταρικό στρες και λοι-

μώδεις παράγοντες. Οι TLRs ενεργοποιούν ενδοκυττά-

ριες οδούς μεταγωγής μηνυμάτων που επάγουν την πα-

ραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών, χημειοκινών,

συνδιεγερτικών και προσκολλητικών μορίων4.

Τα σύστημα της μη ειδικής ανοσίας περιλαμβάνει

τα επιθήλια, τα κοκκιοκύτταρα, τα μονοκύτταρα-μα-

κροφάγα, τα δενδριτικά κύτταρα (DCs), τα φυσικά κυτ-

ταροκτόνα κύτταρα (NK cells), κυτταροκίνες καθώς

και πρωτεΐνες του πλάσματος όπως οι πρωτεΐνες του

συστήματος του συμπληρώματος.

Τα επιθήλια του δέρματος, του αναπνευστικού και

του γαστρεντερικού σωλήνα προσφέρουν μηχανικό,

χημικό και μικροβιολογικό φραγμό εναντίων των πα-

θογόνων.

Τα φαγοκύτταρα, εκ των οποίων τα πιο σημαντικά

τα ουδετερόφιλα και τα μονοκύτταρα-μακροφάγα, επι-

στρατεύονται στις εστίες της λοίμωξης όπου αναγνω-

ρίζουν τα παθογόνα μέσω των υποδοχέων τους και

τα καταστρέφουν με τη διαδικασία της φαγοκυττάρω-

σης. Κατά τη φαγοκυττάρωση, τα φαγοκύτταρα εγκολ-

πώνουν το παθογόνο σε ένα κυστίδιο, το φαγόσωμα,

το οποίο στη συνέχεια συντήκεται με τα λυσοσώματα

και επιτυγχάνεται η ενζυμική αποικοδόμηση του πα-

θογόνου. Η οψωνινοποίηση δηλαδή η επικάλυψη των

βακτηρίων με οψωνίνες (C3b, IgG ανοσοσφαιρίνη,

CRP) διευκολύνει τη φαγοκυττάρωση. Επιπλέον τα φα-

γοκύτταρα, εκκρίνουν αυξητικούς παράγοντες των ινο-

βλαστών, κυτταροκίνες (TNF, IL-12), συνδιεγερτικά μό-

ρια που συμβάλουν στην αναδιαμόρφωση του ιστού,

τη φλεγμονή και την επαγωγή της αντιγονοπαρουσία-

σης στα Τ λεμφοκύτταρα και τελικά την ενεργοποίηση

της επίκτητης ανοσίας5.

Τα DCs, είναι τα κύρια επαγγελματικά αντιγονο-

παρουσιαστικά κύτταρα τα οποία εκτός του ότι πα-

ρουσιάζουν πεπτίδια στα Τ λεμφοκύτταρα, εκφράζουν

επίσης και τα απαραίτητα ‘δεύτερα σήματα’ για την

ενεργοποίηση των Τ κυττάρων, τα οποία εξασφαλίζουν

ενεργοποίηση κατά ξένων εισβολέων και όχι έναντι

ιδίων κυττάρων.

Τα NK κύτταρα α) εκκρίνουν INF-γ που ενεργο-

ποιεί τα μακροφάγα β) συνδέονται με κύτταρα καλυμ-

μένα με αντισώματα και τα καταστρέφουν (ADCC)

και γ) με τους KIR υποδοχείς μπορούν να αναγνωρί-

σουν και να καταστρέψουν μολυσμένα κύτταρα που

μέσω αναστολής της έκφρασης ιδίων MHC τάξης I

μορίων (‘missing self ’) προσπαθούν να διαφύγουν από

το ανοσιακό σύστημα.

Οι κυτταροκίνες της μη ειδικής ανοσίας επάγουν

τη διαδικασία της φλεγμονής (TNF, IL-1, χημειοκίνες),

ενεργοποιούν τα NK κύτταρα (IL-12) και τα μακροφά-

γα (IFN-γ) και επιπλέον προσφέρουν αντί-ιική προ-

στασία (ιντερφερόνες τύπου Ι).

Το σύστημα του συμπληρώματος μπορεί να ενερ-

γοποιηθεί με την εναπόθεση του C3b στην επιφάνεια

του μικροβίου (εναλλακτική οδός), την σύνδεση της

λεκτίνης του ορού με τη μαννόζη των μικροβίων (οδός

λεκτίνης) ή μετά από πρόσδεση των αντισωμάτων στα

μικρόβια (κλασική οδός). Σε όλες τις περιπτώσεις, οι

πρωτεΐνες του συμπληρώματος διασπούνται σταδιακά

και τελικά σχηματίζεται το σύμπλεγμα προσβολής της

μεμβράνης, το οποίο προκαλεί καταστροφή του κυτ-

τάρου. Προϊόντα της ενεργοποίησης του συμπληρώ-

ματος προάγουν τη φαγοκυττάρωση (C3b, C4b) και

διεγείρουν την φλεγμονή (C5a, C3a, C4a)5.
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Η πρόσληψη, επεξεργασία και παρουσίαση αντι-

γόνων στα λεμφοκύτταρα (λ) είναι μια εξειδικευμένη

διαδικασία που σκοπό έχει την πυροδότηση βέλτιστων

κυτταρικών απαντήσεων. Τα περισσότερα Τ-λ αναγνω-

ρίζουν μόνο μικρά σε μέγεθος πεπτίδια, ενώ τα Β-λ

μπορούν να αναγνωρίσουν πεπτίδια, πρωτεΐνες, νουκλε-

ϊκά οξέα, υδατάνθρακες, λιπίδια και μικρές χημικές ου-

σίες. Εξειδικευμένα κύτταρα, τα αντιγονοπαρουσιαστικά

(antigen-presenting cells-APCs), παρουσιάζουν αυτά τα

αντιγόνα μέσω ειδικών πρωτεϊνικών μορίων, τα οποία

καλούνται MHC (major histocompatibility complex-

MHC) μόρια. Ο όρος APCs χρησιμοποιείται συμβατικά

για ειδικούς τύπους κυττάρων που παρουσιάζουν αντι-

γόνα σε CD4+ Τ-λ. Διαφορετικοί κυτταρικοί τύποι όπως

τα δενδριτικά κύτταρα (DCs) λειτουργούν ως APCs για

την ενεργοποίηση παρθένων Τ-λ και διαφορετικοί όπως

τα μακροφάγα και τα Β-λ για την ενεργοποίηση ήδη

διαφοροποιημένων δραστικών Τ-λ.

Πρόσληψη αντιγόνων και ο ρόλος

των APCs

Οι πρωτογενείς ανοσιακές απαντήσεις από παρ-

θένα Τ-λ ξεκινούν στα περιφερικά λεμφικά όργανα,

όπου μικρόβια και πρωτεϊνικά αντιγόνα μεταφέρονται

από τις πύλες εισόδου. Πολλές ιδιότητες των DCs τα

καθιστούν τα πιο αποτελεσματικά («επαγγελματικά»)

APCs για την έναρξη πρωτογενών Τ κυτταρικών απα-

ντήσεων: α) εδρεύουν στις συνήθεις περιοχές εισόδου

μικροβίων και στους ιστούς β) εκφράζουν υποδοχείς

(C-τύπου λεκτίνες) που τα καθιστούν ικανά να συλ-

λαμβάνουν αντιγόνα με ενδοκυττάρωση και φαγοκυτ-

τάρωση, ενώ επιπλέον μπορούν να προσλάβουν στο

εσωτερικό τους αντιγόνα με πινοκυττάρωση συλλαμ-

βάνoντας οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει σε υγρή μορ-

φή στην εγγύτητα γ) μεταναστεύουν μέσω της λεμφι-

κής κυκλοφορίας στις Τ κυτταρικές ζώνες των λεμφα-

δένων όπου και συναντούν παρθένα Τ-λ δ) τα ώριμα

DCs, εμφανίζουν υψηλή έκφραση συμπλεγμάτων πε-

πτιδίου-MHC και κυτταροκινών, τα οποία είναι απα-

ραίτητα για την ενεργοποίηση παρθένων Τ-λ.1

Άλλοι τύποι κυττάρων είναι επίσης σημαντικά

APCs σε διαφορετικές περιπτώσεις:

Στις κυτταρικές ανοσιακές απαντήσεις, τα μακρο-

φάγα παρουσιάζουν τα αντιγόνα φαγοκυτταρωμένων μι-

κροβίων σε δραστικά Τ-λ, τα οποία απαντούν ενισχύο-

ντας την μικροβιοκτόνο δράση αυτών των μακροφάγων.

Στις χυμικές ανοσιακές απαντήσεις, τα Β-λ εσω-

τερικεύουν πρωτεϊνικά αντιγόνα και παρουσιάζουν πε-

πτίδια που προέρχονται από αυτές τις πρωτεΐνες σε

βοηθητικά Τ-λ, μια λειτουργία βασική για την παραγωγή

αντισωμάτων.

Όλα τα εμπύρηνα κύτταρα μπορούν να παρου-

σιάζουν πεπτίδια, που προέρχονται από κυτταροπλα-

σματικά πρωτεϊνικά αντιγόνα (αντιγόνα ιών και καρκι-

νικών μεταλλάξεων), σε CD8+ κυτταροτοξικά Τ-λ. 

Ενδοθηλιακά και ορισμένα επιθηλιακά κύτταρα

εκφράζουν τάξης ΙΙ MHC μόρια και μπορούν να πα-

ρουσιάζουν αντιγόνα στα Τ-λ. 

Επεξεργασία πρωτεϊνικών αντιγόνων

Οι οδοί αντιγονικής επεξεργασίας εμπεριέχουν

την μετατροπή σε πεπτίδια πρωτεϊνικών αντιγόνων, που

είτε υπάρχουν στο κυτταρόπλασμα είτε εσωτερικεύο-

νται μέσα σε κυστίδια από το εξωκυττάριο περιβάλλον.

Συμπεριφορά της άμυνας στην υγεία και στη νόσο (Ι)

Πρόσληψη, επεξεργασία και παρουσίαση

του αντιγόνου

Β. Κίτσιου
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Τα πεπτίδια αυτά στη συνέχεια φορτώνονται στη θήκη

MHC μόριων για παρουσίαση στα Τ-λ. Τα κυτταρο-

πλασματικά αντιγόνα παράγουν πεπτίδια που παρου-

σιάζονται από τάξης Ι MHC μόρια και αναγνωρίζονται

από CD8+ Τ-λ, ενώ τα κυστικά αντιγόνα συνήθως πα-

ράγουν πεπτίδια τα οποία παρουσιάζονται από τάξης

ΙΙ MHC μόρια και αναγνωρίζονται από CD4+ Τ-λ

(MHC περιορισμός).

Η οδός επεξεργασίας και παρουσία-

σης κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών

μέσω MHC τάξης Ι μορίων

Τα τάξης Ι MHC-σχετιζόμενα πεπτίδια παράγο-

νται με πρωτεολυτική διάσπαση κυρίως κυτταροπλα-

σματικών πρωτεϊνών στα πρωτεασώματα, και τα παρα-

γόμενα πεπτίδια μεταφέρονται στο αδρό ενδοπλα-

σματικό δίκτυο (αεδ), όπου και συνδέονται με νεοσυ-

ντιθέμενα τάξης Ι MHC μόρια.2,3

Αναλυτικά, τα κυτταροπλασματικά πρωτεϊνικά

αντιγόνα μπορεί να είναι: προϊόντα ιών, βακτηρίων ή

άλλων ενδοκυττάριων μικροβίων, προϊόντα μεταλλαγ-

μένων καρκινικών γονιδίων καθώς και αντιγόνα φαγο-

κυτταροθέντων μικροβίων τα οποία διαφεύγουν από

τα φαγοσώματα στο κυτταρόπλασμα.

Ο κύριος μηχανισμός γένεσης πεπτιδίων από

κυτταροπλασματικά και πυρηνικά πρωτεϊνικά αντιγόνα

είναι η πρωτεόλυση στα πρωτεασώματα. Τα πρωτεα-

σώματα είναι μεγάλα πολυπρωτεϊνικά ενζυμικά συ-

μπλέγματα, με ευρύ φάσμα πρωτεολυτικής δραστη-

ριότητας. Πεπτίδια που παράγονται στα πρωτεασώ-

ματα μεταφέρονται και παραδίδονται στο αεδ, όπου

νεοσυντιθέμενα τάξης Ι MHC μόρια είναι διαθέσιμα

για σύνδεση με τα πεπτίδια. Η παράδοση μεσολαβείται

από ένα διμερές που ονομάζεται ΤΑΡ (transporter

associated with antigen processing). Στην αυλική πλευ-

ρά της μεμβράνης του αεδ, η ΤΑΡ συνδέεται με μια

πρωτεΐνη που ονομάζεται ταπασίνη (tapacin), η οποία

έχει επίσης συγγένεια με νεοσυντιθέμενα τάξης Ι MHC

μόρια. Έτσι, η ταπασίνη φέρνει τον ΤΑΡ μεταφορέα

σε ένα σύμπλεγμα με τα τάξης Ι MHC μόρια τα οποία

περιμένουν την άφιξη των πεπτιδίων.

Τα πεπτίδια που μεταφέρονται στο αεδ προσδέ-

νονται στη συνέχεια στα τάξης Ι MHC νεοσυντιθέμενα

μόρια. Πεπτίδια που εισέρχονται στο αεδ μέσω ΤΑΡ

συχνά κόβονται στο κατάλληλο μέγεθος για σύνδεση

με το MHC από ένα ένζυμο την ER-resident

aminopeptidase. Το πεπτίδιο είναι στη συνέχεια έτοιμο

για δέσμευση στη θήκη του παρακείμενου τάξης Ι

MHC μορίου. Όταν τα τάξης Ι MHC μόρια φορτω-

θούν με το πεπτίδιο, δεν έχουν πλέον συγγένεια με

την ταπασίνη, οπότε το σύμπλεγμα πεπτιδίου-MHC

τάξης Ι απελευθερώνεται και μπορεί πλέον να εξέλθει

από το αεδ και να μεταφερθεί στην επιφάνεια του κυτ-

τάρου. 

Σταθερά συμπλέγματα πεπτιδίου-τάξης Ι MHC

που παράγονται στο αεδ κινούνται μέσω του συμπλέγ-

ματος Golgi και μεταφέρονται στην επιφάνεια του κυτ-

τάρου από κυστίδια εξωκύτωσης. Μόλις εκφραστούν

στην επιφάνεια του κυττάρου, τα συμπλέγματα πεπτι-

δίου-τάξης Ι MHC μπορεί να αναγνωριστούν από τα

αντιγονοειδικά CD8+ Τ-λ.

Η οδός επεξεργασίας και παρουσία-

σης κυστικών πρωτεϊνών μέσω MHC

τάξης ΙΙ μορίων

Η γένεση των τάξης ΙΙ MHC-σχετιζόμενων πε-

πτιδίων από ενδοκυτταρωμένα αντιγόνα περιλαμβάνει

την πρωτεολυτική διάσπαση πρωτεϊνών που έχουν ει-

σέλθει στο εσωτερικό του κυττάρου μέσα σε κυστίδια

ενδοκύτωσης και τη σύνδεσή τους σε τάξης ΙΙ MHC

μόρια.2,3

Τα περισσότερα τάξης ΙΙ MHC-σχετιζόμενα πε-

πτίδια προέρχονται από πρωτεϊνικά αντιγόνα τα οποία

προσλαμβάνονται από το εξωκυττάριο περιβάλλον κυ-

ρίως μέσω υποδοχέων και εισέρχονται μέσα σε κυστί-

δια που ονομάζονται ενδοσώματα. Η ενδοσωματική

οδός κυκλοφορίας ενδοκυττάριων πρωτεϊνών επικοι-

νωνεί με λυσοσώματα, τα οποία είναι πυκνά, συνδεδε-

μένα με την μεμβράνη, κυστίδια πλούσια σε ένζυμα.

Μικροβιακά σωμάτια εσωτερικεύονται σε κυστίδια που

ονομάζονται φαγοσώματα, τα οποία μπορεί να συντή-

κονται με λυσοσώματα δημιουργώντας φαγολυσοσώ-

ματα ή δευτερογενή λυσοσώματα.

Οι κυστικές πρωτεΐνες αποδομούνται ενζυματικά

στα όψιμα ενδοσώματα. Η αποδόμηση των πρωτεϊνι-

κών αντιγόνων σε κυστίδια είναι μια ενεργής διαδικα-

σία η οποία μεσολαβείται από πρωτεάσες που δρουν

σε όξινο ph.

Τα τάξης ΙΙ MHC μόρια συντίθενται στο αεδ και

μεταφέρονται στα ενδοσώματα με μια πρωτεΐνη, την

αμετάβλητη άλυσο (invariant chain-Ii), η οποία κατα-

λαμβάνει την θήκη των νεοσυντιθέμενων τάξης ΙΙ MHC

μορίων. Στα όψιμα ενδοσώματα και στα λυσοσώματα

πρωτεάσες επιδρούν στην Ii, αποδομώντας την και

αφήνοντας στη θήκη σύνδεσης του πεπτιδίου μόνο

ένα υπόλειμμα 24 αμινοξέων που ονομάζεται CLIP
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(class II-associated invariant chain peptide). Στη συνέ-

χεια, το CLIP αφαιρείται με τη δράση ενός μορίου, του

HLA-DM, που έχει δομική ομοιότητα με τα τάξης ΙΙ

MHC μόρια και το οποίο δρα στην εναλλαγή πεπτι-

δίου, διευκολύνοντας την αφαίρεση του CLIP και την

προσθήκη πεπτιδίων στα τάξης ΙΙ MHC μόρια.

Τα τάξης ΙΙ MHC μόρια σταθεροποιούνται από

το προσδεδεμένο πεπτίδιο και τα σταθερά πλέον συ-

μπλέγματα πεπτιδίου-τάξης ΙΙ MHC αποδίδονται στην

επιφάνεια του APC, με σύντηξη των λυσοσωμάτων με

την πλασματική μεμβράνη, και εκεί αναγνωρίζονται από

τα αντιγονοειδικά CD4+ T-λ.

Διασταυρούμενη παρουσίαση (cross-

presentation)

Ορισμένα DCs έχουν την ικανότητα να δεσμεύ-

ουν και να προσλαμβάνουν κύτταρα προσβεβλημένα

από ιούς ή καρκινικά κύτταρα και να παρουσιάζουν τα

αντίστοιχα αντιγόνα σε παρθένα CD8+ T-λ. Η διαδι-

κασία αυτή ονομάζεται διασταυρούμενη παρουσίαση

και περιλαμβάνει τη σύντηξη των φαγοσωμάτων που

περιέχουν τα αντιγόνα με το αεδ. Οι προσληφθείσες

πρωτεΐνες στη συνέχεια μετατοπίζονται στο κυτταρό-

πλασμα, όπου υφίστανται αποδόμηση στα πρωτεασώ-

ματα, και τα πεπτίδια που προκύπτουν από αυτές με-

ταφέρονται πίσω στο αεδ και φορτώνονται σε τάξης

Ι MHC μόρια.4

Βιολογική σημασία της MHC-σχετι-

ζόμενης αντιγονικής παρουσίασης

Η παρουσίαση των κυτταροπλασματικών και των

κυστικών πρωτεϊνών από τις τάξης Ι ή τάξης ΙΙ MHC

οδούς, αντιστοίχα, καθορίζει ποιά υποομάδα Τ-λ θα

απαντήσει σε αυτά τα αντιγόνα. Ενδογενώς συντιθέ-

μενα αντιγόνα (καρκινικές και ιϊκές πρωτεΐνες) εντοπί-

ζονται στο κυτταρόπλασμα και αναγνωρίζονται από

τάξης Ι MHC περιορισμένα CD8+ CTLs. Αντίθετα,

εξωκυττάρια αντιγόνα συνήθως καταλήγουν σε ενδο-

σωματικά κυστίδια και ενεργοποιούν τάξης ΙΙ MHC

περιορισμένα CD4+ T-λ, τα οποία λειτουργούν ως

βοηθητικά για την ενεργοποίηση των Β-λ προς παρα-

γωγή αντισωμάτων και για την ενεργοποίηση και ενί-

σχυση της φαγολυτικής λειτουργίας των μακροφάγων.

Με το διαχωρισμό αυτό τα MHC μόρια οδηγούν τους

CD4+ και CD8+ υποπληθυσμούς των Τ-λ να απα-

ντούν στα αντιγόνα που κάθε τύπος κυττάρου θα μπο-

ρεί καλύτερα να αντιμετωπίσει.2

Παρουσίαση μη πρωτεϊνικών αντιγό-

νων σε άλλους Τ υποπληθυσμούς

Μικροί πληθυσμοί των Τ κυττάρων είναι ικανοί

να αναγνωρίζουν μη πρωτεϊνικά αντιγόνα χωρίς την

συμμετοχή των τάξης Ι ή ΙΙ MHC μορίων. Τα πιο καλά

καθορισμένα από αυτούς τους πληθυσμούς είναι τα

ΝΚΤ και τα γδ Τ κύτταρα.

Τα ΝΚΤ εκφράζουν δείκτες που είναι χαρακτη-

ριστικοί τόσο των ΝΚ όσο και των Τ-λ καθώς και αβ

Τ κυτταρικούς υποδοχείς (TCRs) με πολύ περιορισμέ-

νη ποικιλότητα. Αναγνωρίζουν λιπίδια και γλυκολιπίδια

τα οποία παρουσιάζονται από τάξης Ι ομοιάζοντα μη

κλασικά MHC μόρια που ονομάζονται CD1. Χαρακτη-

ριστικός είναι ο ρόλος τους στην άμυνα έναντι μικρο-

βίων (μυκοβακτηριδίων) τα οποία είναι πλούσια σε λι-

πιδικά συστατικά.5

Τα γδ Τ κύτταρα, ένας μικρός πληθυσμός Τ-λ, εκ-

φράζουν πρωτεϊνικούς αντιγονικούς υποδοχείς παρό-

μοιους αλλά όχι πανομοιότυπους με αυτούς των

CD4+ & CD8+ Τ-λ. Αναγνωρίζουν χωρίς MHC πε-

ριορισμό πολλούς διαφορετικούς τύπους αντιγόνων

(πρωτεϊνικών και λιπιδικών), όπως επίσης μικρές φω-

σφορυλιωμένες και αλκυλιωμένες αμίνες.
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Η ειδική ανοσιακή απάντηση ενεργοποιείται όταν

ένα παθογόνο ξεφεύγει από το φυσικό ανοσιακό σύ-

στημα και αρχίζει να παράγει “ξένα” ή “επικίνδυνα” σή-

ματα, κινητοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τα αντιγονο-

παρουσιαστικά κύτταρα. Οι κύριες λειτουργίες του ειδι-

κού ανοσιακού συστήματος περιλαμβάνουν: α) την ανα-

γνώριση των ξένων αντιγόνων κατά τη διαδικασία της

παρουσίασής τους, β) τη δημιουργία απαντήσεων προ-

σαρμοσμένων ώστε να εξαλείφουν κατά το μέγιστο συ-

γκεκριμένα παθογόνα ή κύτταρα μολυσμένα από πα-

θογόνα και γ) την ανάπτυξη της ανοσολογικής μνήμης,

μέσω των Β και Τ μνημονικών κυττάρων για την μακρο-

χρόνια προστασία του ξενιστή από την επαναμόλυνσή

του με τον ίδιο τύπο παθογόνου. Υπάρχουν δύο τύποι

ειδικής ανοσιακής απάντησης: η κυτταρική που διεξά-

γεται από τα Τ κύτταρα και η χυμική που ελέγχεται από

ενεργοποιημένα Β κύτταρα και αντισώματα. Τα ενεργο-

ποιημένα Τ και Β κύτταρα, ειδικά για μοριακές δομές

του παθογόνου, πολλαπλασιάζονται και επιτίθενται στον

εισβολέα. Η επίθεσή τους μπορεί να σκοτώσει τα πα-

θογόνα άμεσα ή μέσω των αντισωμάτων που ενισχύουν

την φαγοκυττάρωσή τους και διακόπτουν τη μόλυνση1.

Πώς τα Τ κύτταρα “βλέπουν” το αντι-

γόνο

Τα «παρθένα» Τ κύτταρα βρίσκονται στους δευ-

τερογενείς λεμφοειδείς ιστούς, όπως σπλήνα, λεμφα-

δένες, πλάκες του Peyer στο έντερο και βασίζονται στη

μετανάστευση των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων

στους ιστούς αυτούς για να μεταφέρουν πληροφορίες

σχετικά με νέα ανοσολογικά γεγονότα που συμβαίνουν

στους περιφερειακούς ιστούς. Μέσα στους δευτερο-

γενείς λεμφοειδείς ιστούς, τα «παρθένα» Τ κύτταρα

μπορούν να “σαρώνουν” τις νέες πληροφορίες και εν-

δεχομένως να ενεργοποιούνται. Δεδομένου ότι τα

«παρθένα» Τ κύτταρα επανακυκλοφορούν συνεχώς

μέσω του αίματος, του σπλήνα, της λέμφου, των λεμ-

φαδένων και άλλων ιστών, είναι σε θέση να «δοκιμά-

ζουν» αντιγόνα που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα

ξεχωριστών ανατομικών θέσεων, αναζητώντας ένα συ-

μπληρωματικό σύμπλεγμα πεπτιδίου-MHC. Μετά τη

δέσμευση του κατάλληλου συμπληρωματικού συμπλέγ-

ματος, ένας υποπληθυσμός δραστικών κυττάρων ενερ-

γοποιείται και επαναπροσανατολίζεται για να κυκλο-

φορήσει μεταξύ του αίματος και των περιφερικών

ιστών, γεγονός που επιτρέπει στα δραστικά αυτά Τ κύτ-

ταρα να φτάσουν στις περιοχές μόλυνσης. Τα ενεργο-

ποιημένα Τ κύτταρα μεταναστεύουν επίσης προς την

περιφέρεια των πλούσιων σε Τ κύτταρα περιοχών για

να διευκολύνουν την επαφή με τις περιοχές πλούσιες

σε Β κύτταρα. Αυτό επιτρέπει αλληλεπιδράσεις με αντι-

γονοειδικά Β κύτταρα, παρέχοντας έτσι Τ κυτταρική

βοήθεια για παραγωγή αντισωμάτων2.

Τα λεμφοκύτταρα εκτελούν ειδικές

ανοσολογικές λειτουργίες

Τα κύτταρα που συμμετέχουν στην ειδική ανοσιακή

απάντηση, σε αντίθεση με αυτά της μη ειδικής, αλληλε-

πιδρούν με τον περιβαλλοντικό παράγοντα με έναν

εξαιρετικά ξεχωριστό τρόπο, δηλ. εμφανίζουν ειδικότη-

τα, ετερογένεια και μνήμη. Αυτές οι λειτουργίες εκτε-

λούνται κατά κύριο λόγο από δύο τύπους κυττάρων

που εμπλέκονται στην αναγνώριση αντιγόνου: 1) τα

θύμο-εξαρτώμενα ή Τ λεμφοκύτταρα, τα οποία συμμε-

τέχουν στις κυτταρικές απαντήσεις κατά των ενδοκυτ-

ταρικών παθογόνων, των μεταμοσχευμένων οργάνων

Συμπεριφορά της άμυνας στην υγεία και στη νόσο (Ι)

Κυτταρική ενεργοποίηση - ειδική ανοσιακή

απάντηση

K. Αδάμ
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και των κακοηθών κυττάρων και 2) τα μύελο-εξαρτώ-

μενα Β λεμφοκύτταρα που παρέχουν χυμική ανοσία,

δηλαδή ανοσία που προκαλείται από αντίσωμα έναντι

εξωκυτταρικών παθογόνων, των τοξινών τους και άλλων

περιβαλλοντικών ουσιών. Τα Τ λεμφοκύτταρα ταυτοποι-

ούνται από ένα επιφανειακό σύμπλεγμα μορίων διαφο-

ροποίησης (Cluster of Differentiation, CD) το CD3 και

αποτελούνται από δύο κύριες ομάδες: τους πληθυσμούς

CD4+ και CD8+. Τα CD4+ κύτταρα εμφανίζουν βοη-

θητικές δραστηριότητες σε άλλους πληθυσμούς κυττά-

ρων και υποδιαιρούνται σε τουλάχιστον οκτώ υποπλη-

θυσμούς, κάθε ένας με χαρακτηριστικό προφίλ παρα-

γωγής κυτοκινών3 (Πιν. 1). Το περιβάλλον των κυτοκινών

κατά την αναγνώριση του αντιγόνου είναι σημαντικό

για την εκλεκτική έκφραση ειδικών παραγόντων μετα-

γραφής4. Τα CD8+ Τ κυτταροτοξικά είναι η δεύτερη

Πίνακας 1. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες των υποπληθυσμών των λεμφοκυττάρων.

Πληθυσμός Επάγεται από Μεταγρ παρ. Παράγει  TCR Συν-υποδοχέας Ξένο ερέθισμα Λειτουργία ή καθοριστικά

χαρακτηριστικά

Th1 IL-12 T-beta IFN-γ αβ CD4 Ενδοκυττάρια Ενεργοποιεί τα μακροφάγα, 

TNF-α βακτήρια/ιοί βάζει άλλα κύτταρα σε επι-

φυλακή ενάντια σε έναν ιό,

απομονώνοντάς τον

Th2 IL-4 GATA-3 IL-4 αβ CD4 Παράσιτα Διεγείρει ηωσινόφιλα, βασε-

IL-5 όφιλα και μαστοκύτταρα

IL-6 για την εξάλειψη του παρα-

IL-13 σίτου, διεγείρει τα Β κύττα-

ρα να παράγουν αντισώμα-

τα IgE και IgA

Th9 IL-4 GATA-3 IL-9 αβ CD4 Παράσιτα Υποστηρίζει την εξάπλωση

TGF-α IRF-4 και επιβίωση των CD4+, 

PU.1 επιστρατεύει μαστοκύτταρα

Th17 IL-1β ROR-γT IL-17 αβ CD4 Εξωκυττάρια Εμπλέκεται στην ανοσία του

IL-6 βακτήρια/ βλεννογόνου και στις αυτο-

IL-21 μύκητες άνοσες διαταραχές

IL-23

Th22 IL-6 IL-22 αβ CD4 Εξωκυττάρια Παίζει σημαντικό ρόλο στις 

IL-12 βακτήρια προστατευτικές (αντιβακτη-

IL-23 ριακές) και παθολογικές

TNF-α (ατοπική δερματίτιδα, ψω-

ρίαση) φλεγμονώδεις απο-

κρίσεις στο δέρμα και το 

έντερο.

T-follicular IL-12 Bcl-6 Il-21 αβ CD4 Οποιοδήποτε Εμπλέκεται σε μεγάλο βαθ-

helper (Tfh) IL-23 μό στη ρύθμιση και ανάπτυ-

TGF-β ξη των αντιγονο-ειδικών Β 

κυττάρων

Regulatory T IL-2 FoxP3 IL-10 αβ CD4 Κεντρικής σημασίας για τη

cell (Treg) TGF-β TGF-β δημιουργία και διατήρηση

της ανοχής

Cytotoxic T TNF-α Granzymes αβ CD8 Οποιοδήποτε Υπεύθυνο για την άμεση

lymphocyte IL-12 Perforins θανάτωση μολυσμένων, κα-

(CTL) GM-CSF τεστραμμένων και δυσλει-

τουργικών κυττάρων, συμπε-

ριλαμβανομένων και κυττά-

ρων όγκων

Th: T helper, IL: interleukin, IFN: interferon, TNF: tumor necrosis factor, GATA: GATA-binding protein (GATA is a deoxyribonucleic acid sequence),

TGF: transforming-growth factor, IRF: interferon regulatory factor, PU.1: an oncogene and transcription factor that binds to the PU-box, a purine-

rich DNA sequence, ROR: regulator of reprogramming, Treg: regulatory T cell,Tfh: T follicular helper cell, Bcl: B cell lymphoma
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κύρια ομάδα Τ λεμφοκυττάρων με λειτουργία τη θανά-

τωση των κυττάρων στόχων. Επιπλέον, τα Τ κύτταρα σε

γενικές γραμμές ταξινομούνται ως αβ ή γδ σύμφωνα

με τον σωματικώς αναδιαταγμένο Τ κυτταρικό υποδο-

χέα (TCR) που εκφράζουν στην επιφάνειά τους5.

Νέοι υποπληθυσμοί Τ κυττάρων φαίνεται να εμ-

φανίζονται στην επιστημονική βιβλιογραφία με αυξανό-

μενη συχνότητα καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να διε-

ρευνούν σε βάθος το ανοσιακό σύστημα. Αυτή η ομάδα

κυττάρων, που κάποτε φαινόταν ομοιογενής, περιέχει

πράγματι πολλές υποομάδες με ξεχωριστά χαρακτηρι-

στικά και λειτουργίες6,7. Από κοινού, τα Τ λεμφοκύτταρα

παίζουν ή διευκολύνουν έναν κεντρικό ρόλο στην ενορ-

χήστρωση όλων των λειτουργιών του ειδικού ανοσιακού

συστήματος και σίγουρα είναι και θα παραμείνουν ένα

από τα πιο ενδιαφέροντα πεδία έρευνας με πολλές με-

γάλες ανακαλύψεις να μην έχουν έρθει ακόμη.
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Το ανοσιακό σύστημα παίζει καίριο ρόλο στην

προστασία του ανθρώπου έναντι των νοσημάτων. Όμως

αυτοί οι φυσιολογικά προστατευτικοί ανοσιακοί μηχα-

νισμοί μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν επιβλα-

βείς αντιδράσεις στον ξενιστή. Αυτές οι υπερβολικές,

μη κατάλληλες και ανεπιθύμητες αντιδράσεις χαρακτη-

ρίζονται ως αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Για πρώτη

φορά αυτός ο όρος εισήχθη το 1963 από τους Gell και

Coombs που παρουσίασαν και την ταξινόμηση τους

που παραμένει σε ισχύ μέχρι και σήμερα1. Διακρίνονται

στους κάτωθι 4 τύπους: Τύπου Ι: άμεσης υπερευαισθη-

σίας-αλλεργίας όπου έχουμε IgE-διαμεσολαβούμενη

απελευθέρωση ισταμίνης και άλλων μεσολαβητών από

τα σιτευτικά και βασεόφιλα κύτταρα2.

Τύπου ΙΙ: εξαρτώμενης από αντισώματα IgG και

IgM κυτταροτοξική υπερευαισθησία όπου συνδέονται

με επιφανειακά αντιγόνα, ενεργοποίηση του συμπλη-

ρώματος με συνεπακόλουθη λύση και νέκρωση. Τύπου

ΙΙΙ: σχηματισμού ανοσοσυμπλεγμάτων τα οποία ενα-

ποτίθενται σε διάφορους ιστούς μαζί με το συμπλή-

ρωμα. Τύπου ΙV: της επιβραδυνόμενης υπερευαισθη-

σίας με χαρακτηριστικό παράδειγμα την φυματινοα-

ντίδραση Mantoux1.

Οι αλλεργικές αντιδράσεις τείνουν να διαμεσο-

λαβούνται από την IgE ανοσοσφαιρίνη που τις διακρί-

νει από τις μη IgE-εξαρτώμενες αντιδράσεις (παλαιό-

τερα ονομαζόμενες αναφυλακτοειδείς) που περιλαμ-

βάνουν αποκοκκίωση σιτευτικών και βασεόφιλων όπως

στις αντιδράσεις από βανκομυκίνη, ιωδιούχα σκιαγρα-

φικά κλπ4,5. Ασθενείς που έχουν την τάση να αναπτύσ-

σουν IgE-εξαρτώμενες αντιδράσεις χαρακτηρίζονται

ως ατοπικοί και ως ατοπία (atopy) χαρακτηρίζεται η

γενετική προδιάθεση σχηματισμού IgE αντισωμάτων

ως απάντηση στην έκθεση σε αλλεργιογόνο6. Αλλερ-

γιογόνο (allergen) με την ευρεία έννοια είναι κάθε μό-

ριο που συνδέει IgE αντισώματα συνήθως πρωτεΐνες

αλλά όχι μόνο7. Η ευαισθητοποίηση (sensitizing) ανα-

φέρεται στην παραγωγή ειδικών για τα αλλεργιογόνα

IgE η οποία είναι απαραίτητη αλλά όχι επαρκής για

την ανάπτυξη αλλεργίας. Αλλεργία (allergy) χαρακτη-

ρίζεται όταν συνυπάρχουν η παραγωγή ειδικών για τα

αλλεργιογόνα IgE και η ανάπτυξη συμπτωμάτων σε έκ-

θεση σε ουσίες που περιέχουν το αλλεργιογόνο.

Διακρίνονται 3 φάσεις στην αντίδραση υπερευ-

αισθησίας τύπου Ι:

Φάση ευαισθητοποίησης: μετά την πρώτη επαφή

με το αντιγόνο παράγονται IgE από τα Β κύτταρα που

συνδέεται στην μεμβράνη σιτευτικών και βασεόφιλων

κυττάρων. Τα αλλεργιογόνα μέσω των βλεννογόνων

κυρίως αναπνευστικού-πεπτικού εισάγονται στο σώμα,

όπου ένα αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο (APC) τα

επεξεργάζεται8,9. Στη συνέχεια προάγεται η διαφορο-

ποίηση των Τ βοηθητικών κυττάρων (Th) προς έναν

Th2 φαινότυπο δηλαδή απελευθερώνουν IL-4, IL-5, IL-9,

IL-13 με αποτέλεσμα τα Β κύτταρα να παράγουν αντι-

γονοειδικά IgE αντισώματα. Για να συμβεί όμως αυτό

πρέπει και το Β κύτταρο να συνδέσει το αλλεργιογόνο

σε ειδικούς υποδοχείς, να το ενσωματώσει, να το επε-

ξεργαστεί, να παρουσιάσει πεπτίδια του συνδεδεμένα

με μόρια του Μείζονος Συστήματος Ιστοσυμβατότη-

τας τάξης ΙΙ (MHC II) και τέλος να συνδεθεί με Th2

κύτταρα μέσω των CD40-CD40 ligand, παραγωγή IL-4,

IL-13 που οδηγούν σε μεταστροφή ισότυπου από IgΜ

σε αντιγονοειδική ΙgE.

Συμπεριφορά της άμυνας στην υγεία και στη νόσο (Ι)

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: άμεση

υπερευαισθησία και αλλεργιολογία

Χ. Τσίγαλου

ανοσ′ια 2017 ;   13, 2:   4 1  – 42



Φάση ενεργοποίησης: Επόμενη έκθεση στο ίδιο αλ-

λεργιογόνο οδηγεί σε σύνδεση αυτού με τις IgE που εί-

ναι συνδεδεμένες σε υποδοχείς της επιφάνειας των σι-

τευτικών –βασεόφιλων με συνέπεια την απελευθέρωση

χημικών μεσολαβητών φλεγμονής. Αυτοί διακρίνονται

σε προσχηματισμένους (μέσα σε κοκκία)και σε νεο-

σχηματιζόμενους διαμεσολαβητές φλεγμονής10,11. Στους

πρώτους ανήκουν κυρίως ισταμίνη, τρυπτάση, πρωτεο-

γλυκάνες και χημειοτακτικοί παράγοντες ηωσινοφίλων

και πολυμορφοπυρήνων. Στους δεύτερους ο παράγο-

ντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF), λευκοτριένια

και προϊόντα κυκλοοξυγενάσης, αδενοσίνη, βραδυκινίνη

και κυτταροκίνες (IL-4,5,6,13, Tnf-a).

Δραστική φάση: συνολικά οι δράσεις όλων των

παραπάνω μπορούν να προκαλέσουν ποικίλες εκδη-

λώσεις από τα όργανα-στόχους όπως δέρμα (κνιδω-

τικό εξάνθημα), αναπνευστικό (αλλεργική ρινίτιδα, αλ-

λεργικό άσθμα), αναφυλαξία, αναφυλακτικό shock κλπ.

Οι αλλεργικές αντιδράσεις μπορούν να συμβούν είτε

άμεσα (5-30 λεπτά μετά την έκθεση στο αλλεργιογό-

νο), είτε η απόκριση να είναι επιβραδυνόμενη (2-8

ώρες μετά την έκθεση), ενώ συνεχής ή επαναλαμβα-

νόμενη έκθεση σε ένα αλλεργιογόνο μπορεί να οδη-

γήσει σε χρόνια αλλεργική φλεγμονή.

Ο in vitro αλλεργιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει

προσδιορισμό της ολικής IgE, ειδικής IgG4 και των ει-

δικών για τα αλλεργιογόνα IgE (RAST), την διερεύνηση

των κυττάρων και των διαμεσολαβητών της αλλεργικής

φλεγμονής (π.χ. δοκιμασία ενεργοποίησης βασεόφι-

λων, β-τρυπτάση). Οι θεμελιώδεις τύποι μεθόδων για

τον προσδιορισμό IgE αντισωμάτων είναι: singleplex

(ένα είδος), multi-allergen (<10) και multiplex (>100

αλλεργιογόνων). Η όλο και αυξανόμενη χρήση μορια-

κών τεχνικών οδηγεί στη βελτίωση των αλλεργιογόνων

που προκύπτουν από εκχύλιση (extract-based aller-

gens vs allergenic molecules)12. Ο in vivo αλλεργιολο-

γικός έλεγχος περιλαμβάνει τις δερματικές δοκιμασίες

(δια νυγμού, τις ενδοδερμικές και την δοκιμασία αλ-

λεργικής επικόλλησης αλλεργιογόνου), τις δοκιμασίες

πρόκλησης με αλλεργιογόνο και την μέτρηση εκπνε-

όμενου ΝΟ. Νέες δυνατότητες στη διάγνωση μελλο-

ντικά φαίνεται ότι θα προσφέρουν η μελέτη του ρόλου

των Toll-like υποδοχέων, Τ ρυθμιστικών κυττάρων και

των Th17, ανοσοδραστικά μόρια και κυτταροκίνες

όπως: TSLP, IL-17, CCR3, παράγοντες αντιγραφής

(Th1/T-bet, Th2/GATA-3, Th17/RORC, Treg/ FOXP3+)

HLA απλότυποι και ανοσογενετικοί παράμετροι (HLA-

Β5701, HLA-Β5801, πολυμορφισμός γονιδίων CRTh2

rs533116)13. Είναι γεγονός όμως ότι μόνο η ανίχνευση

των ειδικών IgE πρέπει να αποτελεί κομμάτι μιας ολι-

στικής προσέγγισης από τον κλινικό γιατρό και να

αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στην τελική διά-

γνωση της αλλεργικής νόσου.
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Κυτταροτοξικότητα είναι η ικανότητα βλαπτικών

παραγόντων να προκαλέσουν τοξικότητα, δηλ. τον θά-

νατο, σε κάποια κύτταρα. Ο θάνατος των κυττάρων

μπορεί να είναι συνέπεια λύσης, λόγω απώλειας της

ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης –νέκρωση-,

ή έκφραση μειωμένης ζωτικότητας ή τέλος αποτέλε-

σμα της ενεργοποίησης μιας γενετικά αυστηρά καθο-

ρισμένης διαδικασίας του ‘‘προγραμματισμένου

κυτταρικού θανάτου’’ –απόπτωση.

Στους βλαπτικούς παράγοντες, που μπορεί να

έχουν σημαντική επίπτωση στην λειτουργία του Ανο-

σιακούμας Συστήματος μέσω της διαδικασίας πρό-

κλησης κάποιας μορφής κυτταρικού θανάτου,περιλαμ-

βάνονται το Σύστημα των Παραγόντων του Συμπλη-

ρώματος, τα Αντισώματα και ακόμη κάποια κύτταρα

του Ανοσιακού Συστήματος.

Όσον αφορά τους μηχανισμούς και τους τελε-

στές μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες:

Την Εξαρτώμενη από το Συμπλήρωμα κυτταρο-

τοξικότητα (Complement Dependent Cytotoxicity ή

CDC), που είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η ενερ-

γοποίηση των παραγόντων του Συμπληρώματος προ-

καλεί μη αναστρέψιμες βλάβες στις μεμβράνες των

παθογόνων κυρίως μικροοργανισμών χωρίς την συμ-

μετοχή άλλων τελεστών του Ανοσιακού Συστήματος.

Την Εξαρτώμενη από Αντισώματα Κυτταροτο-

ξικότητα (Antibody Dependent Cell Mediated Cyto-

toxicity ή ADCC), που είναι ένας μηχανισμός άμυνας

κατά τον οποίο δραστικά κύτταρα του ανοσιακού συ-

στήματος αναγνωρίζουν κύτταρα στόχους επενδεδυ-

μένα με ειδικά αντισώματα, κυρίως IgG τάξεως, τα

οποία έχουν συνδεθεί πάνω σε αντιγόνα επιφανείας

των μεμβρανών των στόχων. Αποτέλεσμα της αναγνώ-

ρισης είναι η απελευθέρωση τοξικών παραγόντων και

η καταστροφή των κυττάρων-στόχων1.

Ο μηχανισμός αυτός εξυπηρετείται κυρίως από

τα Κύτταρα Φυσικούς Φονείς (Natural Killer Cells ή

N Kcells) μέσω της αλληλεπίδρασης του CD16 που

εκφράζουν στην επιφάνειά τους και του Fcκλάσματος

των IgG, που επενδύουν τους στόχους. Παρ΄ όλα αυτά

και άλλα κύτταρα της φυσικής ανοσιακής απάντησης

μπορούν να μεσολαβήσουν ADCC μέσω άλλων ανο-

σοσφαιρινώνόπως π.χ. τα ηωσινόφιλα σε έλμινθες

μέσω της IgE2,3,4.

Τέλος η Μεσολαβούμενη από κύτταρα κυττα-

ροτοξικότητα είναι η έκφραση της τοξικής λειτουρ-

γίας κυττάρων του Ανοσιακού Συστήματος σε κύτταρα

στόχους χωρίς την συμμετοχή παραγόντων των χυ-

μών. Στα κύτταρα αυτά περιλαμβάνονται τα Κυτταρο-

τοξικά Τ Λεμφοκύτταρα (Cytotoxic T Lymphocytes

ή CTLs), τα Κύτταρα Φυσικοί Φονείς (Natural Killer-

Cells ή N Kcells) και τα Τ Κύτταρα Φυσικοί Φονείς

(Natural Killer Tcells ή NK Tcells)5.

Θα αναφερθούμε εν συντομία στην Μεσολαβού-

μενη από τα CD8+ Τ λεμφοκύτταρα κυτταροτοξι-

κότητα, η οποία εξυπηρετεί την άμυνα του οργανισμού

κυρίως έναντι των ιών και άλλων μικροβίων που δια-

φεύγουν την ανοσιακή απάντηση «κρυμμένοι» μέσα

στο κυτταρόπλασμα διαφόρων κυττάρων. Η καταπο-

λέμηση των όγκων και η οξεία απόρριψη αλλομεσχευ-

μάτων είναι άλλες περιπτώσεις όπου τα CTL παίζουν

σημαντικό ρόλο. 

Η αποτελεσματικότητά της προϋποθέτει την «εκ-

παίδευση» στον Θύμο παρθένων CD8+ T λεμφοκυτ-

τάρων, την ενεργοποίηση τους με πρώτο σήμα (αντι-

γόνο) και δεύτερο σήμα (συνδιεγέρτες), τον πολλα-

πλασιασμό και την διαφοροποίηση τους σε κυτταρο-

τοξικά κύτταρα, τον εξοπλισμό τους δηλαδή με κοκκία

Συμπεριφορά της άμυνας στην υγεία και στη νόσο (ΙΙ)
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(τροποποιημένα λυσοσώματα), που περιέχουν διάφο-

ρες πρωτεΐνες όπως περφορίνη και κοκκιοένζυμα

(Granzymes) μέσω των οποίων δρουν6,7.

Η διαφοροποίηση των CTL καθοδηγείται από

την έκφραση των μεταγραφικών παραγόντων T-bet και

eosmesodermin, που συνεισφέρουν στην παραγωγή

και αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων πρωτεϊνών-εν-

ζύμων καθώς επίσης και IFN-γ, που συνεισφέρει στην

διαδικασία με την ενεργοποίηση των φαγοκυττάρων8.

Ο μηχανισμός δράσης τους προϋποθέτει την ει-

δική αναγνώριση του κυττάρου στόχου, δηλαδή την

αναγνώριση από τον TCR του ειδικούπεπτιδίου, το

οποίο έχουν εκπαιδευτεί να αναγνωρίζουν, «φορτω-

μένου» πάνω στο MHC τάξης I μόριο του κυττάρου

στόχου.

Η ειδικότητα της αναγνώρισης προστατεύει τα

μη μολυσμένα κύτταρα από άστοχες θανατηφόρες

επιθέσεις.

Η δημιουργία ανοσολογικής σύναψης (TCR / ει-

δικό πεπτίδιοπάνω στο MHC τάξης I μόριο / CD8 /

μόρια προσκόλλησης) μεταξύ του CTL και του στό-

χου, μέσω ανακατανομής των μορίων που συμμετέ-

χουν στον σχηματισμό της, οδηγεί σε χωροταξικές

μεταβολές και στο εσωτερικό του CTL. Αποτέλεσμα

αυτών είναι η έκχυση και ο πολυμερισμός της περφο-

ρίνης, η διείσδυση της στην κυτταρική μεμβράνη του

στόχου και ο σχηματισμός οπών στην κυτταρική του

μεμβράνη. Η επακόλουθη είσοδος κοκκιοενζύμων

στον στόχο (διαρκεί λίγα λεπτά) έχει ως αποτέλεσμα

την ενεργοποίηση των κασπασών, που τελικά προκαλεί

τον θάνατο του κυττάρου σε λίγες ώρες. Εν τω μεταξύ

το CTL αποσπάται από την σύναψη και συνεχίζει την

δράση του στον επόμενο «κατάλληλο» στόχο, που θα

συναντήσει9,10.

Όμοια αποτελέσματα έχει η σύνδεση του FasL,

που εκφράζεται στα CTL, με τον Fas των στόχων.

Εν κατακλείδι, η μεσολαβούμενη από τα CD8+ Τ

λεμφοκύτταρα κυτταροτοξικότητα είναι μια πολύ ση-

μαντική λειτουργία του Ανοσιακού Συστήματος, η

επάρκεια της οποίας εξασφαλίζει την εκρίζωση ενδο-

κυτταρίων-κυτταροπλασματικών βακτηρίων. Η εκρίζω-

ση των όγκων και η μεταμόσχευση είναι άλλες περι-

πτώσεις όπου επίσης έχει σημαντική θέση.
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Εισαγωγή

Η αδυναμία απάντησης του ανθρώπινου ανοσια-

κού συστήματος έναντι ιδίων (αλλά και εξωγενών σε

κάποιες περιπτώσεις) αντιγόνων ονομάζεται ανοσο-

λογική ανοχή (Immune Tolerance). Πιο συγκεκριμένα,

σαν ανοσολογική ανοχή ορίζεται η μη «απάντηση»

σε ένα αντιγόνο η οποία προκαλείται μετά από προη-

γούμενη έκθεση σε αυτό λεμφοκυττάρων τα οποία

έχουν υποδοχείς οι οποίοι «αναγνωρίζουν» το συγκε-

κριμένο αντιγόνο. Δηλαδή, η ανοσολογική ανοχή εμ-

φανίζει «ειδικότητα» έναντι (ιδίων ή εξωγενών) αντι-

γόνων. Η ανοσολογική ανοχή έναντι ιδίων αντιγόνων

(self tolerance, αυτοανοχή) επάγεται κατά κύριο λόγο

στα πρωτογενή λεμφικά όργανα (θύμος αδένας για

τα Τ-Λεμφοκύτταρα, μυελός των οστών για τα Β-Λεμ-

φοκύτταρα). Η επαγόμενη στα πρωτογενή λεμφικά όρ-

γανα ανοσολογική ανοχή χαρακτηρίζεται ως κεντρική

(central tolerance) και όπως ήδη αναφέρθηκε αφορά

τόσο τα Τ όσο και τα Β-Λεμφοκύτταρα (Τ, Β-Λ)1. Η

ανοσολογική ανοχή έναντι εξωγενών αλλά και έναντι

κάποιων ιδίων αντιγόνων, επάγεται πρωτευόντως στα

δευτερογενή λεμφικά όργανα και δευτερευόντως σε

άλλα όργανα και ιστούς. Η εκτός πρωτογενών λεμφι-

κών οργάνων επαγόμενη ανοσολογική ανοχή χαρα-

κτηρίζεται ως περιφερική (peripheral tolerance) και

αφορά τόσο τα Τ όσο και τα Β-Λ1. Στις ενότητες που

ακολουθούν, θα επιχειρηθεί μια σύντομη παρουσίαση

των μηχανισμών της κεντρικής και της περιφερικής

ανοχής, σε σχέση τόσο με τα Τ όσο και με τα Β-Λ.

Κεντρική ανοχή Τ-Λεμφοκυττάρων

Η επαγόμενη στα πρωτογενή λεμφικά όργανα

ανοσολογική ανοχή αφορά τα ίδια αντιγόνα και χα-

ρακτηρίζεται ως κεντρική. Η κεντρική ανοχή των Τ-Λ

διεκπεραιώνεται στον Θύμο αδένα κατά την οντογέ-

νεση της Τ-Λεμφικής σειράς με τον μηχανισμό της

αρνητικής επιλογής. Πιο συγκεκριμένα, στην συμβολή

φλοιώδους και μυελώδους μοίρας, τα διπλά θετικά

(CD4+/CD8+) κοινά θυμοκύτταρα τα οποία αναγνω-

ρίζουν το σύμπλεγμα «MHC-ίδιο αντιγόνο» στην επι-

φάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (ιδιαί-

τερα των διακλαδιζομένων δενδριτικών κυττάρων), υφί-

στανται «αρνητική επιλογή» δηλαδή αποθνήσκουν

μέσω του μηχανισμού της απόπτωσης. Το ίδιο συμ-

βαίνει και στην αρχή της μυελώδους μοίρας, τόσο για

τα CD4+ όσο και για τα CD8+ κοινά θυμοκύτταρα

τα οποία αναγνωρίζουν το σύμπλεγμα «MHC-ίδιο

αντιγόνο» στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστι-

κών κυττάρων (ιδιαίτερα των μυελικών επιθηλιακών

κυττάρων, MTECs). Δύο παράγοντες είναι καθοριστικοί

για την επαγωγή της «αρνητικής επιλογής» στα προ-

αναφερθέντα πρόδρομα κύτταρα της Τ-Λεμφικής σει-

ράς τα οποία εμφανίζουν στην κυτταρική τους επιφά-

νεια υποδοχείς με ειδικότητα έναντι ιδίων αντιγόνων.

α) Η παρουσία των ιδίων αντιγόνων στον θύμο, είτε

επειδή εκφράζονται τοπικά, είτε επειδή μεταφέρονται

αιματογενώς και β) Η μεγάλη «ισχύς σύνδεσης» των

TCRs με το σύμπλεγμα «MHC-ίδιο αντιγόνο». Επι-

πρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθεί και η δυνατότητα

που υπάρχει για επαγωγή της έκφρασης στον θύμο,

και ειδικότερα στην επιφάνεια των MTECs, αντιγόνων

διαφόρων περιφερικών οργάνων και ιστών μέσω ενός

μεταγραφικού παράγοντα του Autoimmune Regulator

(AIRE). Ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου ο

AIRE επάγει την «τοπική» έκφραση των προαναφερ-

θέντων αντιγόνων δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί. Τέλος,

θα πρέπει να επισημανθεί ότι ορισμένα CD4+ κοινά
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θυμοκύτταρα τα οποία εμφανίζουν TCRs έναντι ιδίων

αντιγόνων με όχι ιδιαίτερα μεγάλη «ισχύ σύνδεσης»,

αντί να «αποβιώσουν» με τον μηχανισμό της απόπτω-

σης διαφοροποιούνται προς CD4+ ρυθμιστικά Τ-Λ

(Tregs), τα οποία όπως θα αναφερθεί στην συνέχεια

αποτελούν επαγωγείς της περιφερικής ανοχής έναντι

των προαναφερθέντων αντιγόνων1-3.

Περιφερική ανοχή Τ Λεμφοκυττάρων

Η ανοσολογική ανοχή έναντι εξωγενών αλλά και

έναντι κάποιων ιδίων αντιγόνων είναι δυνατόν να επά-

γεται, τόσο στα δευτερογενή λεμφικά όργανα, όσο και

σε άλλα περιφερικά όργανα και ιστούς. Η συγκεκριμένη

«μορφή» ανοσολογικής ανοχής χαρακτηρίζεται ως πε-

ριφερική και σε ότι αφορά τα Τ-Λ επάγεται μέσω των

εξής μηχανισμών. Α) Της «Ανεργίας», Β) Της λειτουρ-

γίας των ρυθμιστικών Τ-Λ (Tregs) και Γ) Του κυτταρικού

θανάτου1,4. Στην συνέχεια θα επιχειρηθεί μια σύντομη

παρουσίαση των προαναφερθέντων μηχανισμών.

Α) «Ανεργία» (Anergy). Η έκθεση CD4+ Τ-Λ σε ένα

αντιγόνο απουσία μορίων συνδιέγερσης ή μη ειδικής

ανοσιακής απάντησης, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε

αναστολή της «απάντησής» τους σε αυτό το αντιγόνο,

δηλαδή σε λειτουργική αδράνεια ή «ανεργία». Θα πρέ-

πει να σημειωθεί ότι η «ανεργία» αποτελεί μηχανισμό

επαγωγής της ανοχής έναντι αρκετών ιδίων αντιγόνων

τα οποία δεν «εμφανίζονται» στα πρωτογενή λεμφικά

όργανα. Οι μηχανισμοί οι οποίοι εμπλέκονται στην

πρόκληση και στην συντήρηση της «ανεργίας» έναντι

ενός αντιγόνου είναι οι ακόλουθοι.

1) Η αναστολή της επαγόμενης από τον TCR

ενεργοποίησης της οδού μεταγωγής σήματος στα συ-

γκεκριμένα Τ-Λ, πιθανώς λόγω του ελαττωμένου αριθ-

μού τους1,4,5.

2) Η αναγνώριση ενός ιδίου αντιγόνου είναι δυ-

νατόν να οδηγήσει σε ενεργοποίηση των λιγκασών

της ουμπικιουϊτίνης (ubiquitin ligases), οι οποίες συν-

δεόμενες με πρωτεΐνες του συμπλέγματος του TCR

τις καθιστούν στόχο πρωτεολυτικής αποδόμησης σε

πρωτεασώματα ή λυσοσώματα. Το τελικό αποτέλεσμα

είναι και πάλι η αδυναμία ενεργοποίησης των συγκε-

κριμένων Τ-Λ1,6.

3) Η αναγνώριση ενός ιδίου αντιγόνου είναι δυνα-

τόν να οδηγήσει σε «κινητοποίηση» ανασταλτικών υπο-

δοχέων της «οικογένειας» του CD28, όπως ο CTLA-4

(Cytotoxic T Lymphocyte Antigen 4) και ο PD-1 (Pro-

grammed Death 1), οι οποίοι συμβάλλουν στην αναστο-

λή της ενεργοποίησης των συγκεκριμένων Τ-Λ1,4,5,7-9.

Β) Λειτουργία των Τ ρυθμιστικών Λεμφοκυττάρων

Τα ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα είναι ένα υποπλη-

θυσμός CD4+ Τ-Λ, η λειτουργία των οποίων σχετίζε-

ται με την καταστολή των ανοσολογικών απαντήσεων

και την διατήρηση της αυτοανοχής. Χαρακτηριστική

στα περισσότερα από αυτά είναι η παρουσία στην

κυτταρική τους επιφάνεια μεγάλου αριθμού υποδοχέ-

ων της IL-2 (CD25), ενώ καθοριστική για την οντογέ-

νεση, την διαφοροποίηση και την λειτουργία τους είναι

η παρουσία του μεταγραφικού παράγοντα FoxP3. Επι-

πρόσθετα, τα συγκεκριμένα λεμφοκύτταρα εμφανίζουν

στην κυτταρική τους επιφάνεια μικρό σχετικά αριθμό

υποδοχέων της IL-7 (CD127), καθώς και μεγάλο αριθ-

μό μορίων CTLA-4. Όπως ήδη αναφέρθηκε, στον

Θύμο αδένα ορισμένα CD4+ κοινά θυμοκύτταρα τα

οποία εμφανίζουν TCRs έναντι ιδίων αντιγόνων με όχι

ιδιαίτερα μεγάλη «ισχύ σύνδεσης», αντί να «αποβιώ-

σουν» με τον μηχανισμό της απόπτωσης διαφορο-

ποιούνται προς CD4+ ρυθμιστικά Τ-Λ (Tregs). Τα συ-

γκεκριμένα «θυμικά» Tregs (tTregs) ονομάζονται και

φυσικά ρυθμιστικά Τ-Λ. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη

ομάδα Tregs, τα οποία αποκτούν ειδικότητα έναντι

εξωγενών αλλά και ιδίων αντιγόνων στα δευτερογενή

λεμφικά όργανα και σε άλλα όργανα και ιστούς και

καλούνται περιφερειακά ρυθμιστικά Τ-Λ (pTregs). Θα

πρέπει να επισημανθεί ότι για την καθοριστικό ρόλο

στην επιβίωση και λειτουργία των Tregs έχουν τόσο η

IL-2, όσο και ο TGF-β1,10-13. Οι μηχανισμοί μέσω των

οποίων τα ρυθμιστικά Τ-Λ επάγουν την ανοσολογική

ανοχή είναι οι ακόλουθοι.

1) Η παραγωγή των «ανοσοκατασταλτικών κυτο-

κινών» IL-10 και TGF-β. Πιο συγκεκριμένα, η IL-10 ανα-

στέλλει την έκφραση μορίων MHC τάξης II καθώς και

συνδιεγερτικών μορίων σε δενδριτικά κύτταρα και μα-

κροφάγα. Επίσης, ο TGF-β ασκεί ανασταλτική δράση

στον πολλαπλασιασμό, την ενεργοποίηση και την δρά-

ση των Τ-Λ, καθώς και στην ενεργοποίηση των μα-

κροφάγων1,10-13.

2) Η ελαττωμένη δυνατότητα συμβολής των αντι-

γονοπαρουσιαστικών κυττάρων (APCs) στην ενεργο-

ποίηση των Τ λεμφοκυττάρων, λόγω σύνδεσης των Β7

(CD80, CD86) μορίων της κυτταρικής τους επιφάνει-

ας από τα CTLA-4 μόρια των Tregs, με αποτέλεσμα

την αναστολή της μεσολαβούμενης από τους CD28

υποδοχείς συνδιέγερσης1,10-13.

3) Η κατανάλωση της IL-2. Λόγω της παρουσίας

στην κυτταρική επιφάνεια των Tregs μεγάλου αριθμού

υποδοχέων της IL-2, τα συγκεκριμένα λεμφοκύτταρα

«δεσμεύουν» μεγάλες ποσότητες IL-2 στερώντας την
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από άλλα Τ-Λ τα οποία την χρειάζονται για τον πολ-

λαπλασιασμό και την διαφοροποίησή τους1,10-13. 

Γ) Κυτταρικός θάνατος. Τα Τ-Λ τα οποία αναγνωρί-

ζουν ίδια αντιγόνα με υποδοχείς «υψηλής συγγένειας»

(high affinity) ή ενεργοποιούνται επανειλημμένα από

συγκεκριμένα εξωγενή αντιγόνα είναι πιθανόν να απο-

βιώσουν μέσω του μηχανισμού της απόπτωσης. Υπάρ-

χουν δύο κύριες οδοί απόπτωσης για τα συγκεκριμένα

λεμφοκύτταρα.

1) Η μιτοχονδριακή ή ενδογενής οδός, η οποία

ρυθμίζεται από την οικογένεια πρωτεϊνών Bcl-2 και

ενεργοποιείται κυρίως στις περιπτώσεις αναγνώρισης

ιδίων αντιγόνων από Τ-Λ με υποδοχείς «υψηλής συγ-

γένειας» έναντι των συγκεκριμένων αντιγόνων1,4.

2) Η οδός των υποδοχέων κυτταρικού θανάτου

(death receptors), η οποία κινητοποιεί τον μηχανισμό

της απόπτωσης μετά από ενεργοποίηση των συγκε-

κριμένων υποδοχέων. Ο σημαντικότερος υποδοχέας

θανάτου των Τ-Λ είναι ο Fas (CD95) και ο συνδέτης

του είναι ο Fas Ligand (FasL). Ο Fas είναι μέλος της οι-

κογένειας υποδοχέων TNF, ενώ ο FasL είναι «ομόλο-

γος» του TNF. Επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση των

Τ-Λ από συγκεκριμένα εξωγενή αντιγόνα, έχει σαν

αποτέλεσμα την ταυτόχρονη εμφάνιση στην κυτταρική

τους επιφάνεια του Fas και του συνδέτη του Fas-L. Η

δέσμευση του Fas από τον Fas-L, ο οποίος μπορεί να

εντοπίζεται στην κυτταρική επιφάνεια τόσο του ιδίου,

όσο και γειτονικού Τ-Λ οδηγεί στην ενεργοποίηση της

διαδικασίας της απόπτωσης1,4. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επαγωγή της

ανοσολογικής ανοχής αντί της ανοσιακής απάντησης

έναντι εξωγενών πρωτεϊνικών αντιγόνων έχει συσχετι-

σθεί με το «είδος» του αντιγόνου, την «πύλη» εισόδου

του και τον χρόνο έκθεσης σε αυτό καθώς και με συ-

γκεκριμένα χαρακτηριστικά των αντιγονοπαρουσιατι-

κών κυττάρων. Οι μηχανισμοί της συγκεκριμένης «επι-

λογής» δεν έχουν ακόμη διευκρινισθεί πλήρως1,4.

Κεντρική ανοχή Β-Λεμφοκυττάρων

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ανοσολογική ανοχή των

Β-Λ έναντι ιδίων αντιγόνων η οποία επάγεται στον μυε-

λό των οστών, χαρακτηρίζεται ως κεντρική και αφορά

κατά κύριο λόγο λιπιδιακά και πολυσακχαριδικά αντιγό-

να1,14. Ακολούθως παρουσιάζονται οι μηχανισμοί μέσω

των οποίων επάγεται η κεντρική ανοχή των Β-Λ.

1) Τροποποίηση ειδικότητας Β-Λεμφολυτταρικού

υποδοχέα (Receptor editing). Η αναγνώριση ιδίων αντι-

γόνων από τους υποδοχείς λειτουργικά «ανωρίμων» Β-

Λ (B-Cell Receptors, BCR) στον μυελό των οστών, είναι

δυνατόν να οδηγήσει σε ενεργοποίηση των γονιδίων

RAG 1 και 2, με αποτέλεσμα την επαγωγή μίας ή περισ-

σοτέρων νέων αναδιατάξεων VJ στο γονίδιο της κ ή λ

ελαφριάς αλυσίδας του BCR. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,

είναι δυνατόν να «τροποποιηθεί» η ειδικότητα του BCR

και τα προαναφερθέντα Β-Λ να μην αναγνωρίζουν πλέ-

ον τα συγκεκριμένα ίδια αντιγόνα1,14,15.

2) Κυτταρικός θάνατος. Εάν η προαναφερθείσα

διαδικασία του receptor editing αποτύχει, τότε στα

προαναφερθέντα Β-Λ κινητοποιείται η διαδικασία της

απόπτωσης. Οι ακριβείς μηχανισμοί επαγωγής της

απόπτωσης στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουν

ακόμη διευκρινισθεί1,14.

3) Ανεργία. Η αναγνώριση ιδίων αντιγόνων από

τους «χαμηλής συγγενείας σύνδεσης» (low affinity)

υποδοχείς λειτουργικά «ανωρίμων» Β-Λ στον μυελό

των οστών, είναι δυνατόν να οδηγήσει τα συγκεκριμένα

λεμφοκύτταρα σε «ανεργική» κατάσταση, παρόμοια

με αυτή των Τ-Λ η οποία έχει ήδη περιγραφεί. Οι πι-

θανότεροι μηχανισμοί επαγωγής της συγκεκριμένης

κατάστασης έχουν συσχετισθεί με: Α) Την έκφραση

ελαττωμένου αριθμού υποδοχέων Β-Λ και Β) Την απο-

τυχία ενεργοποίησης της οδού μεταγωγής σήματος

μετά την σύνδεση του BCR με το συγκεκριμένο ίδιο

αντιγόνο1,14.

Περιφερική ανοχή Β-Λεμφοκυττάρων

Η περιφερική ανοχή των Β-Λ έναντι ιδίων αντι-

γόνων επάγεται στα δευτερογενή λεμφικά όργανα και

σε άλλα περιφερικά όργανα και ιστούς. Τα ώριμα Β-Λ

τα οποία αναγνωρίζουν ίδια αντιγόνα στους περιφε-

ρικούς ιστούς απουσία ειδικών βοηθητικών CD4+ Τ-

Λ, είναι δυνατόν να καταστούν ανεργικά ή να αποβιώ-

σουν μέσω του μηχανισμού της απόπτωσης. Αξίζει να

σημειωθεί ότι Β λεμφοκύτταρα με ειδικότητα έναντι

ιδίων αντιγόνων είναι δυνατόν να «δημιουργηθούν»

στα δευτερογενή λεμφικά όργανα, λόγω των «υπερ-

μεταλλάξεων» των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών κατά

την ενεργοποίησή τους στα βλαστικά κέντρα1,14. Ακο-

λούθως παρουσιάζονται οι μηχανισμοί μέσω των οποί-

ων επάγεται η περιφερική ανοχή των Β-Λ.

1) Ανεργία και κυτταρικός θάνατος. Η επανειλημ-

μένη αναγνώριση ιδίων αντιγόνων από «χαμηλής συγ-

γενείας σύνδεσης» (low affinity) υποδοχείς Β-Λ είναι

δυνατόν να οδηγήσει τα συγκεκριμένα λεμφοκύτταρα

σε «ανεργική» κατάσταση. Αντίθετα, η αναγνώριση

ιδίων αντιγόνων από «υψηλής συγγενείας σύνδεσης»

(high affinity) υποδοχείς Β-Λ είναι δυνατόν να οδηγή-
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σει σε κινητοποίηση του μηχανισμού της απόπτωσης

στα συγκεκριμένα λεμφοκύτταρα1,14.

2) Ενεργοποίηση ανασταλτικών υποδοχέων. Η

αναγνώριση ενός ιδίου αντιγόνου από περιφερικά Β-

Λ είναι δυνατόν να οδηγήσει σε «κινητοποίηση» ανα-

σταλτικών υποδοχέων, όπως ο FcγRIIb και το CD22.

Γνωστός συνδέτης του CD22 είναι το σιαλικό οξύ. Η

σύνδεση των συγκεκριμένων υποδοχέων πιθανώς λει-

τουργεί ανασταλτικά στην ενεργοποίηση της οδού με-

ταγωγής σήματος των Β-Λ1.
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Εισαγωγή

Στόχος της ανοσιακής απάντησης είναι η απάλειψη

του παθογόνου με τις μικρότερες δυνατές απώλειες και

η επιστροφή στην κατάσταση ηρεμίας (ομοιόσταση)

όταν το παθογόνο παύει να υπάρχει. Για την επίτευξη

της παραπάνω ισορροπίας, μεταξύ επαρκούς ανοσιακής

απάντησης και ελαχιστοποίησης της ανοσοπαθολογίας,

η ανοσιακή απάντηση βρίσκεται κάτω από την επιτή-

ρηση και δράση πλήθους ρυθμιστικών μηχανισμών.

Ανοσορυθμιστικοί μηχανισμοί

Ρύθμιση από το αντιγόνο

Η διατήρηση της ενεργοποίησης και του πολλα-

πλασιασμού των Τ και Β λεμφοκυττάρων, απαιτεί τη συ-

νεχή έκθεση στο αντιγόνο. Η προοδευτική μείωση της

ποσότητας του αντιγόνου οδηγεί σε μείωση της έντασης

της ανοσιακής απάντησης και στην απόπτωση των ει-

δικών για το αντιγόνο Τ κυττάρων. Αντιγόνα επίσης, ή

διαφορετικοί επίτοποι του ίδιου αντιγόνου ανταγωνίζονται

ο ένας τον άλλο με αποτέλεσμα να καταστέλλεται η

αντίδραση έναντι των άλλων αντιγόνων ή επιτόπων.

Το είδος του αντιγόνου (ενδοκυττάριο ή εξωκυτ-

τάριο) καθορίζει και το είδος της ανοσιακής απάντη-

σης (κυτταρικής ή χυμικής).

Η μεγάλη ποσότητα του αντιγόνου όπως και η οδός

χορήγησής του (ενδοφλέβια ή per os) μπορούν να

προκαλέσουν ανοσολογική ανοχή στα ειδικά σε αυτό

το αντιγόνο Τ και Β κύτταρα. 

Ρύθμιση από το αντιγονοπαρουσιαστικό κύττα-

ρο (APC)

H φύση του APC οδηγεί σε ανοσιακή απάντηση

ή ανοχή. Η αποτελεσματική ενεργοποίηση των Τ κυτ-

τάρων απαιτεί την έκφραση συνδιεγερτικών μορίων

και μορίων MHC στην επιφάνεια των APCs. Η παρου-

σίαση του αντιγόνου από μη επαγγελματικά APC χω-

ρίς την απαραίτητη συνδιέγερση οδηγεί σε μη απα-

ντητικότητα ή αλλαγή του είδους της ανοσιακής απά-

ντησης (Th2 αντί της Th1). Η παραγωγή κυτταροκινών

και χημειοκινών από τα APCs που σχετίζεται με το αντι-

γονικό ερέθισμα, επηρεάζει τόσο τη συνέχεια της επα-

κόλουθης ανοσιακής απάντησης όσο τη φύση και το

είδος αυτής.

Αρνητική ανοσορύθμιση διαμέσου των μορίων

της οικογένειας CD28

Η υπεροικογένεια των CD28 μορίων περιέχει

τόσο τα συνδιεγερτικά μόρια (CD28, ICOS) όσο και

κατασταλτικά (PD-1, CTLA-4, BTLA). Τα μόρια PD-1

(programmed death-1), CTLA-4 (cytotoxic T lympho-

cyte antigen 4) και BTLA (B and T lymphocyte atten-

uator) ανήκουν στην υπεροικογένεια των CD28 μο-

ρίων. Με τους συνδέτες τους που εκφράζονται στα

APCs οδηγούν σε αποφωσφορυλίωση διαφόρων μο-

ρίων σηματοδότησης (όπως της φωσφατιδυλινοσιτό-

λης3) με αποτέλεσμα τη μείωση στην παραγωγή κυτ-

ταροκινών, ελάττωση του πολλαπλασιασμού, της δια-

φοροποίησης και τέλος της επιβίωσης των λεμφοκυτ-

τάρων, παίζοντας σημαντικό ρόλο στον περιορισμό

υπέρμετρων ανοσιακών απαντήσεων και εμποδίζοντας

την εμφάνιση αυτοανοσίας.

Ρύθμιση από Τ κύτταρα

α) Υποπληθυσμοί των Τ βοηθητικών κυττάρων

Τα βοηθητικά CD4+ Τ κύτταρα χωρίζονται σε

διάφορους υποπληθυσμούς (Th1, Th2, Th17, Th3, Th9)

με διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με τις κυτταρο-

κίνες που παράγονται. Αν και όλα τα κύτταρα είναι Τ

Συμπεριφορά της άμυνας στην υγεία και στη νόσο (ΙΙ)

Ανοσορύθμιση - Ομοιοστατικοί μηχανισμοί

Ασ. Φυλάκτου

ανοσ′ια 2017 ;   13, 2:   49 – 52



50 ανοσ′ια 2017 ;   13, 2

βοηθητικά μπορούν να λειτουργήσουν και ως κατα-

σταλτικά ανταγωνιζόμενα το ένα το άλλο. Αξίζει να ση-

μειωθεί η ύπαρξη μεγάλης πλαστικότητας μεταξύ των

διαφόρων CD4+ Τ κυτταρικών υποπληθυσμών, που δεν

κρατούν απαραίτητα την ίδια ταυτότητα για όλη τη διάρ-

κεια της ζωής τους. Τα Th17 και τα ρυθμιστικά Foxp3+

T κύτταρα (Tregs) για παράδειγμα μοιράζονται μαζί την

κυτταροκίνη TGFβ. Έτσι τα πρόδρομα Τ κύτταρα δια-

φοροποιούνται σε Treg με την παρουσία μόνο του TGFβ

και την απουσία IL-1β ή IL-23, είτε σε Th17 όταν συνυ-

πάρχουν ο TGFβ με την IL-1β και την IL-23. Τα Treg προ-

καλούν καταστολή της ανοσιακής απάντησης ενώ τα

Th17 προάγουν τη φλεγμονώδη αντίδραση.

β) Ανοσοκατασταλτική δράση των CD4+ αλλά και

των CD8+ T κυττάρων

Τα CD8+CD28- κατασταλτικά κύτταρα εμποδί-

ζουν την έκφραση του Β7 συνδιεγερτικού μορίου στα

Β APCs καθιστώντας τα ανίκανα να προκαλέσουν την

ενεργοποίηση των Τ βοηθητικών κυττάρων. Ωστόσο

τα κατ’ εξοχήν ανοσοκατασταλτικά κύτταρα είναι τα

CD4+CD25+Foxp3+ Tregs και μπορούν να καταστεί-

λουν τη δράση τόσο των CD4+ Τ κυττάρων όσο και

των CD8+ Τ, των δενδριτικών και των Β κυττάρων.

Έχει αποδειχτεί, ότι τα CD4+CD25+ Tregs παίζουν

σημαντικό κατασταλτικό ρόλο στην αυτοανοσία, στις

αλλεργικές αντιδράσεις και στην απόρριψη μοσχεύ-

ματος. Επειδή το μόριο CD25 (η α αλυσίδα του υπο-

δοχέα της IL-2) αποτελεί γενικό δείκτη ενεργοποίησης,

το μόριο που χαρακτηρίζει τα CD4+ Τ ρυθμιστικά εί-

ναι η έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα Foxp3

που ελέγχει την έκφραση μεγάλου αριθμού γονιδίων

σχετικών με την ανοσορρύθμιση.

Τα CD4+ Tregs χωρίζονται στα φυσικά (naturally

occurring Tregs-nTregs) που εκφράζουν Foxp3 από τη

στιγμή της παραγωγής τους στο θύμο και τα επαγώμενα

(InducibleTregs- iTregs) τα οποία παράγονται στην πε-

ριφέρεια και εκφράζουν Foxp3, μετά από ενεργοποίηση

των CD4+CD25-Foxp3-. Και τα δύο είδη ασκούν τη

δράση τους με μηχανισμούς κυτταρικής επαφής.

γ) Άλλοι τύποι Τ ανοσορυθμιστικών κυττάρων

CD4+ Τ κύτταρα που ενεργοποιούνται από κά-

ποιο αντιγονικό ερέθισμα παρουσία IL-10 μπορεί να

εξελιχθούν σε Τr1 κύτταρα τα οποία και τα ίδια εκκρί-

νουν IL-10, κυτταροκίνη με ανοσοκατασταλτική δράση.

Aνοσοκατασταλτική δράση έχουν και τα κύτταρα Th3

που εκκρίνουν TGFβ. κάποια γδ Τ Foxp3+ και τα ΝΚT

κύτταρα

Τα Β ρυθμιστικά κύτταρα με την έκκριση IL-10

όπως και τα MDSCs -Myeloid derived suppressor cells

κοκκιώδη μονοκύτταρα- μπορούν να καταστείλουν

ανοσιακές απαντήσεις.

Ρύθμιση από το συμπλήρωμα και το αντίσωμα

Μετά την έναρξη της ανοσιακής απάντησης με

μηχανισμούς της φυσικής ανοσίας και ενεργοποίηση

της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος ή της

οδού της λεκτίνης, τα καλυμμένα αντιγόνα με το C3d

μόριο του συμπληρώματος, αναγνωρίζονται από τον Β

κυτταρικό υποδοχέα (BCR). Αυτό γίνεται διαμέσου

διασταυρούμενης σύνδεσης του CD21 υποδοχέα του

συμπληρώματος στα Β κύτταρα με τον BCR και οδηγεί

σε αύξηση της ενεργοποίησης των Β κυττάρων.

Τα IgG, IgM και IgE αντισώματα μπορούν επίσης να

προκαλέσουν αύξηση της αντισωματικής απάντησης

με τη βοήθεια της ενεργοποίησης της κλασικής οδού

του συμπληρώματος ή με διευκόλυνση της πρόσληψης

του αντιγόνου από τα APCs διαμέσου FcR. 

Κατά παράδοξο τρόπο όλες οι υποτάξεις των

IgG αντισωμάτων όχι μόνο διεγείρουν αλλά και κατα-

στέλλουν τις αντισωματικές απαντήσεις. Αυτό γίνεται

είτε μέσω διασταυρούμενης σύνδεσης του BCR με

τον FcγRIIb υποδοχέα διεγείροντας μονοπάτια ανα-

σταλτικής σηματοδότησης, είτε μέσω της κάλυψης των

αντιγονικών επιτόπων από το αντίσωμα καθιστώντας

τους μη ορατούς από τα Β ή Τ λεμφοκύτταρα.

Τα αντισώματα ασκούν επιπλέον ρυθμιστική δρά-

ση στην ανοσιακή απάντηση με το δίκτυο των ιδιοτυπι-

κών - αντιιδιοτυπικών αντισωμάτων όπου οι δομές των

μεταβλητών περιοχών των ανοσοσφαιρινών ειδικές για

ένα αντιγονικό επίτοπο μπορούν να αναγνωρίσουν τις

μεταβλητές περιοχές άλλων αντισωμάτων ειδικών για

άλλον αντιγονικό επίτοπο, σχηματίζοντας ένα δίκτυο

που μπορεί να ενισχύει ή να καταστέλλει την ανοσιακή

απάντηση.

Πρόκληση κυτταρικού θανάτου – Απόπτωση

Η απόπτωση αποτελεί κύριο μηχανισμό απομά-

κρυνσης κυττάρων που έχουν επιτελέσει το σκοπό

τους μετά το τέλος της ανοσιακής απάντησης συντε-

λώντας στη διατήρηση της ομοιόστασης.

Ουσιαστικά η απομάκρυνση του αντιγόνου οδη-

γεί σε μείωση του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυτ-

τάρων λόγω απουσίας σηματοδότησης από τον αντι-

γονικό υποδοχέα. Ωστόσο και σε παρουσία αντιγόνου

ακόμη το δυναμικό υπέρμετρου πολλαπλασιασμού πε-

ριορίζεται μέσω διαδικασίας γνωστής ως AICD (Ac-

tivation Induced Cell Death) ενεργοποίηση που επάγει

τον κυτταρικό θάνατο. Το επακόλουθο αυτής της ενερ-
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γοποίησης των Τ κυττάρων είναι η αύξηση της έκφρα-

σης των υποδοχέων θανάτου και των συνδετών τους.

Αυτοί οι υποδοχείς είναι μέλη της οικογένειας των Tu-

mor Necrosis Factor Receptors (TNFR) όπως ο Fas

(CD95). Όταν οι συνδέτες αυτών των μορίων είναι

παρόντες στην επιφάνεια του κυττάρου (Fas ligand)

ενεργοποιείται η διαδικασία της απόπτωσης.

Η έκφραση του αντιαποπτωτικού μορίου Bcl-2

καθιστά τα κύτταρα ανθεκτικά στην απόπτωση. Τα μνη-

μονικά T κύτταρα εκφράζουν μεγάλα επίπεδα Bcl-2

και προστατεύονται από την απόπτωση.

Οι κυτταρικοί υποπληθυσμοί μπορεί να εκφρά-

ζουν συγχρόνως προαποπτωτικά και αντιαποπτωτικά

μόρια. Η ισορροπία μεταξύ τους καθορίζει την επι-

βίωση ή όχι του κυττάρου. 

Ο ρόλος της ανοσογενετικής στην ανοσορύθμιση

Το γενετικό υπόβαθρο του κάθε ατόμου επηρε-

άζει την ανοσιακή απάντηση και σήμερα είναι γνωστή

η συσχέτιση ενός μεγάλου αριθμού γονιδίων. Ο ανα-

συνδυασμός των γονιδίων των λεμφοκυτταρικών υποδο-

χέων (ανοσοσφαιρινών και TCR) δημιουργούν μια τε-

ράστια ποικιλία υποδοχέων ειδικών στα αντιγόνα αλλά

η απουσία κάποιου γονιδίου, μπορεί να προκαλέσει

κενά-τρύπες στο ρεπερτόριο των δυνατών ανασυν-

δυασμών και άρα των ανοσιακών απαντήσεων. Τα γο-

νίδια του MHC (HLA για τον άνθρωπο) κωδικοποιούν

εξαιρετικά πολυμορφικά μόρια τα οποία καθορίζουν

το είδος του αντιγονικού πεπτιδίου που θα παρουσιαστεί

στον αβ Τ κυτταρικό υποδοχέα. Έτσι, ανάλογα με τον

τύπο των HLA που φέρει ένα άτομο, οι ανοσιακές

απαντήσεις σε ένα συγκεκριμένο αντιγονικό πεπτίδιο

μπορεί να είναι μεγάλης ή χαμηλής έντασης. 

Εκτός από τα HLA γονίδια υπάρχουν και άλλα λι-

γότερο πολυμορφικά που επηρεάζουν τις ανοσιακές

απαντήσεις, όπως τα γονίδια που κωδικοποιούν μόρια

του συμπληρώματος C1q, C1r, C1s, C2, C3, C4 ή τα γονίδια

των χυμειοκινών και κυτταροκινών ο πολυμορφισμός

των οποίων συνδέεται με ευαισθησία στις λοιμώξεις.

Ανοσορύθμιση διαμέσου νευροενδοκρινικών δικτύων

Τα κύτταρα του ανοσιακού συστήματος φέρουν

υποδοχείς για όλο το εύρος των ορμονών. Σε γενικές

γραμμές τα γλυκοκορτικοειδή και τα ανδρογόνα κα-

ταστέλλουν το ανοσιακό σύστημα ενώ τα οιστρογόνα,

η αυξητική ορμόνη, η θυροξίνη και η ινσουλίνη κάνουν

το αντίθετο.

Τα γλυκοκορτικοειδή εκλύονται επίσης αντιδρα-

στικά στην παραγωγή κυτταροκινών καταστέλλοντας

τόσο τις Th1 όσο και τις Th2 ανοσιακές απαντήσεις με

διαφορετικό όμως μηχανισμό δράσης. Η ανοσοκατα-

σταλτική δράση των γλυκοκορτικοειδών επιτείνεται

από την επαγόμενη μέσω δενδριτικών κυττάρων δρά-

ση των Tregs.

Τα οιστρογόνα αυξάνουν τις Τ και Β κυτταρικές

ανοσιακές απαντήσεις κι επιπλέον προάγουν τη δράση

των ρυθμιστικών κυττάρων.

Τα λεμφαγγεία και οι λεμφαδένες νευρώνονται

από το ΣΝΣ το οποίο διαμέσου της ρύθμισης της κυ-

κλοφορίας της λέμφου εμμέσως παίζει ρόλο στη με-

τανάστευση των δενδριτικών κυττάρων, που φέρουν

αδρενεργικούς υποδοχείς από την εστία της φλεγμο-

νής στους επιχώριους λεμφαδένες.

Διατροφή και ανοσιακή απάντηση

Δίαιτα φτωχή σε πρωτεΐνες και θερμίδες μειώνει

κατά πολύ την κυτταρική ανοσία αλλά και την φαγο-

κυτταρική ικανότητα. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα ανα-

στέλλουν την παραγωγή των προφλεγμονωδών κυτ-

ταροκινών και δρουν προστατευτικά σε ορισμένα αυ-

τοάνοσα νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Οι βιταμίνες Α και D διεγείρουν Τh2 και Τ ρυθ-

μιστικές ανοσιακές απαντήσεις ενώ εμποδίζουν τις Τh1

και Th17 αντίστοιχα.

Η επίδραση του φύλου και της ηλικίας στην ανοσια-

κή απάντηση

Τα οιστρογόνα όπως και η προλακτίνη αυξάνουν

τις κυτταρικές ανοσιακές απαντήσεις οι οποίες είναι

μεγαλύτερης έντασης στις γυναίκες σε σχέση με τους

άνδρες. Στις γυναίκες επίσης η αυτοανοσία εμφανίζει

μεγαλύτερη επίπτωση.

Σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα παρατηρείται αυξη-

μένη ευαισθησία στις λοιμώξεις, μειωμένες ανοσιακές

απαντήσεις στα εμβόλια και αποδεδειγμένη ελάττωση

τόσο στο κυτταρικό όσο και στο χυμικό σκέλος της

ανοσιακής απάντησης. Παρατηρείται μείωση στον

απόλυτο αριθμό των Τ και Β κυττάρων, απώλεια του

CD28 μορίου από τα CD28+ T λεμφοκύτταρα, αύξη-

ση των ΝΚ και παραδόξως αύξηση των επιπέδων IgG,

IgM αλλά και IgΑ αντισωμάτων αλλά πολύ μικρότερης

συγγένειας σύνδεσης με το αντιγόνο. Ελαττώνεται τέ-

λος η φαγοκυτταρική ικανότητα των ουδετεροφίλων

και μακροφάγων. 

Συνοψίζοντας ο έλεγχος και η ρύθμιση στην

έναρξη, εξέλιξη και τερματισμό της ανοσιακής απά-

ντησης σε ένα αντιγόνο αποτελεί μια εξαιρετικά πο-

λύπλοκη διαδικασία με μια θαυμαστά ενορχηστρωμένη

αλληλεπίδραση πολλών διαφορετικών κυττάρων και

μηχανισμών.
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Τελολογικός σκοπός της ανοσιακής απόκρισης

αποτελεί η επίτευξη ιστικής αλλά και συστηματικής

ομοιόστασης. Θεωρητικά, ο στόχος αυτός

πραγματώνεται από τις κλινικές εκφάνσεις πλήρους

έκπτυξης της ανοσιακής απόκρισης, οι οποίες είναι:

1. Η αντιμετώπιση λοιμώξεων,

2. Η ανοσοεπιτήρηση έναντι των όγκων και

3. Η επαγωγή αυτοανοσίας.

Προκλητική θεώρηση της αυτοανοσίας, όμως

αποτελεί τη μοναδική θεώρηση που δύναται να

ερμηνεύσει την κινητοποίηση της ανοσιακής απόκρισης

προς εκδήλωση αυτοάνοσων νοσημάτων. Από τις 3

αυτές οντότητες, παρέκκλιση της ανοσιακής απόκρισης

προς επαγωγή νόσου μπορούν να θεωρηθούν:

• Η διατήρηση ανοσιακής ανοχής έναντι καρκινικών

αντιγόνων, με αποτέλεσμα την ελαττωματική ανο -

σοεπιτήρηση, και τελικά την εκδήλωση νεοπλασίας

• Η κατάρρευση της ανοσιακής ανοχής έναντι

αυτοαντιγόνων, με αποτέλεσμα την επαγωγή

αυτοανοσίας

Συμπεριφορά της άμυνας στην υγεία και στη νόσο (ΙΙ)

Παρέκκλιση της απόκρισης και επαγωγή νόσου

Α. Σαραντόπουλος
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Σχήμα 1. Μοντέλα εκτροπής ανοσιακής απόκρισης (Α. Σαραντόπουλος. Δ. Διατριβή, 2016).
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Κομβικό λοιπόν σημείο στην επαγωγή νόσου,

αποτελεί η ανοσιακή ανοχή.

Ως προς την κακοήθεια, η μέχρι τώρα έρευνα έχει

καταδείξει ενεργητικούς (παραγωγή κατασταλτικών

κυτταροκινών (IL-10, TGFβ), στροφή προς Th2 βοηθη -

τικές αποκρίσεις, επαγωγήTreg, έκφραση κατασταλτικών

συνδιεγερτικών μορίων), αλλά και παθητικούς μηχανι -

σμούς διαφυγής των όγκων, με τους παθητικούς μηχα -

νισμούς να εμπλέκονται στη διατήρηση ανοσοανοχής

έναντι της συμπαγούς νεοπλασίας (π.χ. Χαμηλή έκ -

φραση ειδικών του όγκου αντιγόνων, χαμηλή έκφραση

MHC μορίων, μετάλλαξη του όγκου).

Εντούτοις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι μηχα -

νισμοί κατάρρευσης ανοσιακής ανοχής που ευθύνο -

νται για την εκδήλωση αυτοανοσίας.Θεμελιώδης αρχή

στην οργάνωση του ανοσιακού συστήματος αποτελεί

η διάκριση «ίδιου-μή ίδιου», ενώ και στα 4 μοντέλα

επαγωγής αυτοανοσίας (σχήμα 1) διαταράσσεται αυτή

ακριβώς η διάκριση. Παράλληλα, και στα 4 μοντέλα

επαγωγής αυτονοσίας θεμελιώδη ρόλο κατέχει η

ιστική βλάβη. Είναι γνωστό το θεώρημα πως η κάθε

ιστική βλάβη δε συνεπάγεται την ανάπτυξη αυτο -

ανοσίας, η έκπτυξη της οποίας εντούτοις προυποθέτει

την παρουσία ιστικής βλάβης. Με τον τρόπο αυτό

ερμηνεύεται η επαγωγή αυτοανοσίας από μη λοιμο -

γόνα, «βλαπτικά» ερεθίσματα (DAMPs).

Η επιμέρους ανάπτυξη των μοντέλων επαγωγής

αυτοανοσίας και η συσχέτιση τους με κλινικά παρα-

δείγματα βοηθά στην ερμηνεία των ιδιαίτερων παρα-

μέτρων κάθε αυτοάνοσου νοσήματος (παρουσία αυ-

τοαντισωμάτων, οργανοειδική-συστηματική αυτοανο-

σία), ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, πως όπως

στις αντιδράσεις υπερευαισθησίας, έτσι και στα μο-

ντέλα αυτοανοσίας, δεν αποκλείεται σε καταστάσεις

χρόνιας ιστικής βλάβης, η οργάνωση αυτοανοσίας να

οφείλεται σε κινητοποίση παραπάνω του ενός από τα

τέσσερα μοντέλα επαγωγής αυτοανοσίας.
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Οι πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες περιλαμβά -

νουν ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων που χαρακτηρί -

ζονται από κλωνική υπερπλασία πλασματοκυττάρων

του μυελού των οστών, τα οποία παράγουν-συνθέτουν

και εκκρίνουν διάφορες ποσότητες παθολογικών

μονοκλωνικών ανοσοσφαιρινών ή τμημάτων τους.

Οι παθολογικές ανοσοσφαιρίνες διαφέρουν από

τις φυσιολογικές στην αλληλουχία των αμινοξέων και

στην τρισδιάστατη δομή του μορίου τους, κάτι που

χαρακτηρίζει την τοξικότητά τους.1

Η μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη που αναπαρά -

γεται συνεχώς είναι ομοιογενής (ολόκληρο μόριο ή

μόνο ελαφρές αλύσεις ή τμήματα βαρειών αλύσεων)

και αναφέρεται ως Μονοκλωνική Πρωτεΐνη (ΜΠ) ή

Παραπρωτεΐνη. Τα νοσήματα αυτά που χαρακτηρί -

ζονται από μονοκλωνική γαμμαπάθεια, είναι διαβαθμι -

ζόμενης κλινικής σημαντικότητας, και συμπεριλαμβά -

νουν ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων από την ασυμπτω -

ματική Μονοκλωνική Γαμμαπάθεια Απροσδιόριστης

Σημασίας (MGUS) που αφορά το 60% των περιπτώ -

σεων και αποτελεί προκακοήθη κατάσταση έως και το

κακόηθες Πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) 18% που αποτελεί

την τυπική εικόνα μιας εξελιγμένης πλασματοκυτ -

ταρικής δυσκρασίας. Άλλες πλασματοκυτταρικές δυσ -

κρασίες είναι, το Μονήρες Πλασματοκύττωμα 3%, η

Αμυλοείδωση ελαφρών αλυσίδων 10%, το Ασυμπτω -

ματικό Μυέλωμα 4%, η Νόσος βαριών αλυσίδων <1%

καθώς και κακοήθη λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα

(Μακροσφαιριναιμία Waldenström 2%, Λέμφωμα 5%

και Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία 2%)2,3,4. Επομένως

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

διαχείριση σε ότι αφορά την έναρξη ή όχι θεραπείας

και τη μακρόχρονη παρακολούθηση του ασθενούς5.

Εργαστηριακή ανοσολογική προσέγγι-

ση πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών

Στα κλινικά εργαστήρια ο γενικός έλεγχος της

εργαστηριακής διερεύνησης των πλασματοκυτταρικών

δυσκρασιών περιλαμβάνει αιματολογικές (αναιμία, ↑↑

ΤΚΕ) και βιοχημικές παραμέτρους (υπερασβεσταιμία,

πρωτεϊνουρία, β2 μικροσφαιρίνη, αλβουμίνη), απεικο -

νιστικό έλεγχο οστών, εξέταση μυελού των οστών

(χρώσεις, κυτταρομετρική και μοριακή μελέτη). Πολύ

σημαντικός είναι ο ρόλος του ανοσολογικού ελέγχου

πρωτεϊνών ορού-ούρων στη διάγνωση των νοσημάτων

αυτών.

Η διερεύνηση της Μονοκλωνικής γαμμαπάθειας

στο Ανοσολογικό Εργαστήρο αφορά την ανίχνευση

της Μονοκλωνικής Πρωτεΐνης (ΜΠ), την ταυτοποίηση

του ισοτύπου και την ποσοτικοποίησή της, που

πραγματοποιούνται εδώ και χρόνια με αυτοματοποη -

μένες κλασικές ηλεκτροφορητικές δοκιμασίες6. Αρχικά

με ηλεκτροφόρηση ζώνης σε γέλη (SPE) ή τριχοειδική

ηλεκτροφόρηση (CZE) γίνεται ο εντοπισμός οξυ -

κόρυφου επάρματος Μ-ανοσοσφαιρίνης το οποίο

ποσοτικοποιείται με πυκνομετρική σάρωση ή με

οριοθέτηση στην τριχοειδική CZE. Ακολουθεί η

ανοσοκαθήλωση γέλης ή τριχοειδική για την ταυτο -

ποίηση της Μ-ανοσοσφαιρίνης ανάλογα με τον

ισότυπο της βαριάς (γ, α, μ, δ, ε) και ελαφράς αλυσίδας

(κ ή λ)7,9,10. Παράλληλα προσδιορίζονται ποσοτικά με

νεφελομετρία όλες οι τάξεις ανοσοσφαιρινών του
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ορού (εκτός IgD)11. Η μέτρηση των ανοσοσφαιρινών

με νεφελομετρία αν και δεν είναι σε θέση να διακρίνει

ποσοτικά μεταξύ της μονοκλωνικής και των πολυκλω -

νικών ανοσοσφαιρινών, εντούτοις μπορεί να προσδιο -

ρίσει την αυξημένη παραγωγή ή ανοσοκαταστολή

κάποιου ισότυπου ανοσοσφαιρίνης και να βοηθήσει

στην ποσοτική εκτίμηση της ΜΠ.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν κλινικά σοβαρές

ενδείξεις μονοκλωνικής γαμμαπάθειας αλλά στην

ηλεκτροφόρηση του ορού δεν εμφανίζεται μονοκλω -

νική ζώνη (υποψία αμυλοείδωσης), είναι απαραίτητη

διαγνωστικά η ηλεκτροφόρηση δείγματος συμπυκνω -

μένων ούρων που είναι πιο ευαίσθητη για την

ανίχνευση μονοκλωνικών ελεύθερων αλυσίδων (πρω -

τεΐνης Bence Jones)12,13. Αν στο ηλεκτροφόρημα

παρατηρηθεί οξυκόρυφο κλάσμα τότε πρέπει να

ακολουθήσει ανοσοκαθήλωση των πρωτεϊνών στα

ούρα για να γίνει η διάκριση του τύπου των ελεύθερων

ελαφρών αλύσεων κ ή λ της πρωτεΐνης Bence Jones.

Δεδομένου ότι: α) η ηλεκτροφόρηση είναι περι -

ορισμένης διακριτικής ικανότητας (απουσία επάρ -

ματος), όταν τα επίπεδα Μ-πρωτεΐνης είναι χαμηλά (10

g/Lή 1 g/dL) σε μη εκκριτικό μυέλωμα ή σε ολιγοεκ -

κριτικό β) η ανοσοκαθήλωση παρά το ότι έχει

μεγαλύτερη διακριτική ευαισθησία δεν μπορεί να

εκτιμήσει ποσοτικά την Μ-πρωτεΐνη και γ) η χρήση των

ηλεκτροφορητικών μεθόδων των ούρων παρου σιάζει

πρακτικούς περιορισμούς, ορισμένες φορές αποτελούν

παράγοντες που δημιουργούν προβλήματα στη

διάγνωση αλλά και στην παρακολούθηση του ασθενούς.

Τα προβλήματα αυτά τα τελευταία χρόνια αντι -

μετωπίζονται πλέον με την εφαρμογή της ποσοτικής

μέτρησης των ελεύθερων ελαφρών αλύσεων κ, λ η

οποία γίνεται με τη χρήση μιας νέας αυτοματοποιη -

μένης ευαίσθητης ανοσολογικής μεδόδου που

βασίζεται στην αρχή της νεφελομετρίας. Η μέθοδος

επιτρέπει τη μέτρηση στον ορό ελεύθερων κ και λ

ελαφρών αλύσεων (FLCs) σε πρώιμα στάδια ΜΓ όπου

ακόμη SPE και IFE είναι αρνητικές και η μονοκλωνι -

κότητα χαρακτηρίζεται από τον προσδιορισμό του

λόγου κ/λ που εδώ εκφράζεται με ένα αριθμό που έχει

αντικαταστήσει την κλωνικότητα ζώνης των SPE/IFE14.

Από το 2009 η διεθνής ομάδα μελέτης του μυελώ -

ματος έχει συστήσει στις κατευθυντήριες οδηγίες της,

για μεγαλύτερη κλινική ευαίσθησία, τις ανοσολογικές

δοκιμασίες ποσοτικής μέτρησης των FLCs ορού με

προέχοντα τον λόγο κ/λ, στον προσυμπτωματικό

έλεγχο της μονοκλωνικής γαμμαπάθειας πάντα σε

συνδυασμό με την ηλεκτροφόρηση του ορού15.
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Η ανοσοφαινοτυπική μελέτη των αιματολογικών

κακοηθειών αποτελεί πλέον μια από τις πιο συνήθεις

κλινικές εφαρμογές της κυτταρομετρίας ροής στο ερ-

γαστήριο ρουτίνας. Το 2006, από μια ομάδα ειδικών

που συναντήθηκαν στην Bethesda, εκδόθηκαν διεθνείς

συστάσεις για την χρήση της κυτταρομετρίας στα αι-

ματολογικά νοσήματα, που αφορούν αφενός μεν τις

κλινικές ενδείξεις στις οποίες ο ανοσοφαινότυπος θε-

ωρείται απαραίτητος αφετέρου δε τους δείκτες που

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανοσοφαινο-

τυπική μελέτη των λευχαιμιών και των χρόνιων λεμφο-

ϋπερπλαστικών νοσημάτων1. Ταυτόχρονα τα τελευταία

χρόνια γίνεται μια προσπάθεια λεπτομερέστερης τα-

ξινόμησης των αιματολογικών νοσημάτων με βάσει τον

συνδυασμό των μορφολογικών, ανοσοφαινοτυπικών

και γενετικών χαρακτηριστικών τους, τα αποτελέσματα

της οποίας δημοσιεύτηκαν στηWHO Classification of

tumors of hematopoietic and lymphoid tissues, του

20083 και στην πιο πρόσφατη έκδοση του 2016. Η κυτ-

ταρομετρία ροής, αποτελεί την μέθοδο εκλογής για

την διάγνωση κάποιων αιματολογικών νοσημάτων

όπως π.χ. η Παροξυσμική Νυκτερινή Αιμοσφαιρινου-

ρία (PNH) και θεωρείται απαραίτητο εργαλείο, που συ-

στήνεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις

υπόλοιπες εργαστηριακές μεθόδους (μορφολογία,

κυτταροχημεία, γενετική μελέτη), για την διάγνωση, τα-

ξινόμηση, σταδιοποίηση, πρόγνωση, ανίχνευση υπολει-

πόμενης νόσου (Minimal Residual Disease – MRD) και

παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία δια-

φόρων αιματολογικών κακοηθειών.Αρκετά εργαστήρια

ρουτίνας χρησιμοποιούν panel με συνδυασμούς 8-10

μονοκλωνικών αντισωμάτων καθώς και πολύπλοκα αυ-

τοματοποιημένα προγράμματα ανάλυσης των δεδομέ-

νων (EuroFlow - Infinicyt software), ενώ από διάφορες

ομάδες όπως το Εuropean LeukemiaNet (ELN), το

Euroflow, το Clinical and Laboratory Standards Insti-

tute (CLSI) κλπ γίνονται προσπάθειες προτύπωσης

της μεθόδου και έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες συ-

στάσεις 2,5,6,7 που αφορούν τα πρωτόκολλα επεξεργα-

σίας των δειγμάτων, τους δείκτες που πρέπει να χρη-

σιμοποιούνται καθώς και τις στρατηγικές ανάλυσης που

πρέπει να εφαρμόζονται για την διάγνωση και παρακο-

λούθηση των αιματολογικών κακοηθειών.

Μελέτη χρόνιων λεμφοϋπερπλαστικών

νοσημάτων και πλασματοκυτταρικών

δυσκρασιών

Για την ανοσοφαινοτυπική μελέτη των χρόνιων

λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων χρησιμοποιούνται

panel με συνδυασμούς μονοκλωνικών αντισωμάτων

που βοηθούν στην ταυτοποίηση: 1) της κυτταρικής σει-

ράς που ανήκουν τα παθολογικά κύτταρα (Β, Τ ή ΝΚ),

2) της παρουσίας κλωνικού πληθυσμού, 3) της έκτοπης

ή ασύγχρονης έκφρασης δεικτών που χαρακτηρίζουν

συγκεκριμένα νοσήματα, 5) της έκφρασης δεικτών που

έχουν προγνωστική αξία, 6) της έκφρασης δεικτών

που αποτελούν θεραπευτικούς στόχους4.

Η χρησιμοποίηση του δείκτη CD45 (πανλευκο-

κυτταρικός δείκτης) σε συνδυασμό με το SSC (πλά-

γιος σκεδασμός), βοηθάει στην αναγνώριση των πα-

θολογικών και φυσιολογικών πληθυσμών του δείγμα-

τος και στον διαχωρισμό τους.

Το ELN προτείνει στο panel διάγνωσης να χρη-

σιμοποιούνται αφενός μεν δείκτες ειδικοί για κάθε κυτ-

ταρική σειρά που βοηθούν στην οριοθέτηση (gating)

του υπό εξέταση πληθυσμού όπως είναι το CD19 για
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τα Β λεμφοκύτταρα, το CD3 για τα Τ λεμφοκύτταρα

και το CD56 για τα ΝΚ και αφετέρου δείκτες που επι-

τρέπουν τον λεπτομερέστερο ανοσοφαινοτυπικό χα-

ρακτηρισμό του5.

Για την διάγνωση και ταξινόμηση των χρόνιων Β-

λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων χρησιμοποιούνται

δείκτες που χαρακτηρίζουν τα Β λεμφοκύτταρα

(CD19, CD20, CD22, CD79a, CD79b) σε συνδυασμό

με δείκτες που η έκτοπη ή ασύγχρονη έκφραση τους

στα Β λεμφοκύτταρα (π.χ. έκφραση CD5, CD10,

CD103) χαρακτηρίζουν συγκεκριμένα Β λεμφοϋπερ-

πλαστικά νοσήματα. Τα νεοπλασματικά Β λεμφοκύττα-

ρα διαχωρίζονται από τα φυσιολογικά με την ανάδειξη

κλωνικότητας (δηλ την έκφραση μόνο κ ή μόνο λ ελα-

φρών αλύσεων επιφανείας)4,5. Κάποια Β λεμφοϋπερ-

πλαστικά νοσήματα έχουν χαρακτηριστικό ανοσοφαι-

νότυπο όπως η B Χρονία Λεμφογενής Λευχαιμία (B-

ΧΛΛ) και η Λευχαιμία εκ Τριχωτών κυττάρων (ΛΤΚ),

ενώ άλλα παρουσιάζουν ανοσοφαινοτυπική ετερογέ-

νεια. Μελετώνται επίσης δείκτες που έχουν προγνω-

στική αξία (π.χ. το CD38 σαν προγνωστικός δείκτης

στην Β-ΧΛΛ) και εκτιμάται η έκφραση δεικτών (π.χ η

έκφραση του CD20) που αποτελούν θεραπευτικούς

στόχους (αντι-CD20/Mabthera). 

Στο panel διάγνωσης των χρόνιων Τ και ΝΚ λεμ-

φοϋπερπλαστικών νοσημάτων χρησιμοποιούνται δεί-

κτες που χαρακτηρίζουν την Τ (CD3, CD2, CD7, CD5,

CD4, CD8 TCRαβ, TCRγδ) ή την ΝΚ (CD16, CD56)

λεμφική σειρά αντίστοιχα. Υποψία ύπαρξης παθολογι-

κού Τ πληθυσμού τίθεται αφενός μεν από την επικρά-

τηση ενός εκ των δύο φυσιολογικών υποπληθυσμών

των Τ λεμφοκυττάρων (CD4, CD8), αφετέρου δε από

την απώλεια έκφρασης, την ασθενή έκφραση ή την

υπερέκφραση ενός ή περισσοτέρων αντιγόνων που

εκφράζονται στα φυσιολογικά Τ λεμφοκύτταρα ή την

έκφραση δεικτών που χαρακτηρίζουν κάποια Τ λεμ-

φώματα (π.χ. CD10, CD30). Για την απόδειξη κλωνικό-

τητας στα Τ λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα απαιτείται

συμπληρωματικός έλεγχος με ένα panel που μελετά

την έκφραση 24 επιτόπων της μεταβλητής περιοχής

της β αλυσίδας του TCRαβ υποδοχέα (TCRVb

Repertoire Kit) που καλύπτει το 70% του συνόλου των

επιτόπων. Η ανεύρεση επικράτησης ενός επιτόπου θέ-

τει ισχυρή υποψία ύπαρξης κλωνικού Τ πληθυσμού

αλλά πρέπει να επιβεβαιώνεται και με μοριακή μελέτη4. 

Η διάγνωση μιας πλασματοκυτταρικής νεοπλα-

σίας απαιτεί την ανίχνευση >10% παθολογικών πλα-

σματοκυττάρων στον μυελό σε συνδυασμό με άλλα

κλινικά, εργαστηριακά και ακτινολογικά ευρήματα. Η

κυτταρομετρία ροής, αν και υστερεί σε σχέση με την

μορφολογία και την βιοψία στον υπολογισμό του πο-

σοστού διήθησης από πλασματοκύτταρα πιθανόν

λόγω απώλειας αυτών κατά την προετοιμασία του δείγ-

ματος, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανα-

γνώριση του άτυπου ανοσοφαινότυπου των παθολο-

γικών πλασματοκυττάρων και την ανάδειξη κλωνικό-

τητας με την κυτταροπλασματική ανίχνευση επικρά-

τησης κ ή λ ελαφρών αλύσεων. Ειδικοί δείκτες των

πλασματοκυττάρων είναι το CD138 και η έντονη έκ-

φραση του CD38 ενώ τα παθολογικά δεν εκφράζουν

CD45 και CD19 και συνήθως εκφράζουν CD564.

Στην Β-ΧΛΛ και στο Πολλαπλούν Μυέλωμα το

ποσοστό της MRD μετά την θεραπεία έχει αποδειχθεί

από μελέτες ότι αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό

δείκτη για την έκβαση της νόσου. Η εφαρμογή των

νεώτερων θεραπευτικών πρωτοκόλλων τα τελευταία

χρόνια απαιτεί την χρησιμοποίηση ευαίσθητων προ-

τυποποιημένων μεθόδων για την ανίχνευση MRD σε

αυτές τις αιματολογικές νεοπλασίες. Η πολυχρωματική

κυτταρομετρία επιτρέπει την ανίχνευση MRD με με-

γάλη ειδικότητα και ευαισθησία που κυμαίνεται από

0,01%-0,001% (10-4-10-5)11,12. Με την ευρύτερη εφαρμογή

των προτεινόμενων προτυποποιημένων πρωτοκόλλων

πολυχρωματικής ανάλυσης είναι πιθανόν η ευαισθησία

ανίχνευσης MRD με κυτταρομετρία ροής να φθάσει

αυτή των νεώτερων μοριακών τεχνικών (10-6)13. 

Μελέτη οξείων λευχαιμιών

Η κυτταρομετρία ροής αποτελεί εδώ και χρόνια

πολύτιμο εργαλείο πρώτης γραμμής για την διάγνωση,

ταξινόμηση και παρακολούθηση των ασθενών με

Οξεία Λευχαιμία (ΟΛ). Βασικό πλεονέκτημα της σε

σύγκριση με τις υπόλοιπες διαγνωστικές μεθόδους

(μορφολογία, κυτταρογενετική, μοριακή μελετη), είναι

η ταχύτητα (μέσα σε λίγες ώρες) και η ακρίβεια με

την οποία αναγνωρίζεται ο βλαστικός πληθυσμός και

χαρακτηρίζεται η σειρά στην οποία ανήκουν τα πα-

θολογικά κύτταρα (λεμφική ή μυελική) με σκοπό την

έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης θεραπείας. Ο ανοσο-

φαινότυπος είναι απαραίτητος στην διάγνωση μιας

ΟΛ: 1) για την αναγνώριση των λευχαιμικών κυττάρων

από τα φυσιολογικά άωρα κύτταρα που υπάρχουν

στον φυσιολογικό μυελό, 2) για την συνεκτίμηση (σε

συνδυασμό με την μορφολογία που αποτελεί την μέ-

θοδο εκλογής) του ποσοστού διήθησης ώστε να χα-

ρακτηριστεί το νόσημα σαν Ο.Λ (>20% βλάστες στον

μυελό ή στο περιφερικό αίμα), 3) για τον καθορισμό

αρχικά της σειράς στην οποία ανήκουν τα άωρα κύτ-
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ταρα (Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία - Οξεία Μυε-

λογενής Λευχαιμία) και στην συνέχεια την λεπτομερέ-

στερη ταξινόμηση της σε υποκατηγορίες με την ανί-

χνευση δεικτών που θεωρούνται ειδικοί για κάθε κυτ-

ταρική σειρά, 4) για την διάγνωση κάποιων λευχαιμιών

που τα παθολογικά κύτταρα δεν έχουν σαφή μορφο-

λογικά χαρακτηριστικά όπως είναι η αδιαφοροποίητη

λευχαιμία, οι λευχαιμίες με μικτό φαινότυπο (Mixed

Phenotype Acute Leukemia -MPAL) κλπ. 

Η ανοσοφαινοτυπική ανάλυση των ΟΛ απαιτεί

εμπειρία και λεπτομερή γνώση της φυσιολογικής έκ-

φρασης των δεικτών στα διάφορα στάδια ωρίμανσης

όλων των κυτταρικών σειρών του φυσιολογικού μυελού.

Η αναγνώριση του βλαστικού πληθυσμού γίνεται αρχικά

σε ένα στικτόγραμμα CD45/SSC όπου τα άωρα κύττα-

ρα αναγνωρίζονται από την χαμηλή θέση που κατα-

λαμβάνουν στο SSC και την ασθενή ή και αρνητική έκ-

φραση του CD45 σε σχέση με τα φυσιολογικά κύτταρα

του δείγματος και οριοθετούνται (gating) σε μια περιοχή

που ονομάζεται «βλαστικό παράθυρο».

Το ELN και το ΕuroFlow προτείνουν την χρησι-

μοποίηση αρχικά ενός panel προσανατολισμού που

περιέχει τους ειδικούς δείκτες κάθε σειράς: cytMPO

(μυελική σειρά), CD19 και cytCD79a (Β-λεμφική σει-

ρά), cytCD3 (Τ-λεμφική σειρά), καθώς και cytTdt ( εκ-

φράζεται στους βλαστες της Β και Τ λεμφικής σειράς

και σπάνια σε βλάστες της μυελικής σειράς) σε συν-

δυασμό με τον δείκτη αωρότητας CD34 και τον παν-

λευκοκυτταρικό δείκτη CD456,8,10. Αφού καθοριστεί η

σειρά που ανήκει ο βλαστικός πληθυσμός ακολουθεί

ένα ευρύτερο panel δεικτών που επιτρέπει τον λεπτο-

μερή ανοσοφαινοτυπικό χαρακτηρισμό του παθολο-

γικού πληθυσμού.

Στο panel διάγνωσης της ΟΛ συνιστάται να πε-

ριλαμβάνονται και δείκτες άλλων σειρών από αυτήν

που ανήκουν τα λευχαιμικά κύτταρα, γιατί η ανεύρεση

έκτοπης έκφρασης δεικτών (π.χ. η έκφραση του CD19

ή του CD56 σε βλαστικά κύτταρα της μυελικής σει-

ράς) έχει συσχετισθεί είτε με την πρόγνωση είτε με

κάποια συγκεκριμένη γενετική διαταραχή. Κάποιες ΟΛ

με ειδικές χρωμοσωμιακές ανωμαλίες σχετίζονται με

χαρακτηριστικά ανοσοφαινοτυπικά προφίλ ή με έκτο-

πη έκφραση δεικτών η αναγνώριση των οποίων έχει

σαν αποτέλεσμα την στοχευμένη και ταχεία καθοδή-

γηση της μοριακής μελέτης και την έγκαιρη λήψη θε-

ραπευτικών αποφάσεων. Για παράδειγμα, η ταχύτατη

αναγνώριση του ανοσοφαινοτυπικού προφίλ που χα-

ρακτηρίζει την Οξεία Προμυελοκυτταρική λευχαιμία

καθοδηγεί την άμεση αναζήτηση του PML-RARA με

RT-PCR και ταυτόχρονα επιτρέπει την έγκαιρη έναρξη

της κατάλληλης θεραπείας (ATRA).Η αναγνώριση των

άτυπων προτύπων έκφρασης δεικτών που χαρακτηρί-

ζουν τα λευχαιμικά κύτταρα στην διάγνωση αποτελεί

το ανοσολογικό «αποτύπωμα» της συγκεκριμένης λευ-

χαιμίας (Leukemia Associated Immunophenotype-

LAIP) που στην συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για την ανίχνευση υπολειπόμενης νόσου (MRD) μετά

την θεραπεία. H ανίχνευση MRD μετά την θεραπεία

με ευαίσθητες μεθόδους χρησιμοποιείται ήδη στην

κλινική πράξη (κυρίως στις ΟΛΛ) στον καθορισμό και

την τροποποίηση της θεραπευτικής στρατηγικής, συμ-

βάλλοντας σε έναν βαθμό στην εξατομίκευση της θε-

ραπείας (αλλογενή μεταμόσχευση, εντατικοποίηση της

θεραπείας), με αποτέλεσμα τη βελτίωση της συνολικής

επιβίωσης των ασθενών. Οι πιο ευαίσθητες μέθοδοι

ανίχνευσης MRD είναι οι μοριακές τεχνικές αλλά το

μεγάλο πλεονέκτημα της πολυπαραμετρικής κυτταρο-

μετρίας ροής είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους

σχεδόν τους ασθενείς με ΟΛ ανεξάρτητα από την

συνύπαρξη ή όχι γενετικών διαταραχών. Άτυπη έκφρα-

ση αντιγόνων (LAIP) ανιχνεύεται σχεδόν σε όλους

τους ασθενείς με ΟΛ και αρκετοί μάλιστα από αυτούς

έχουν >1 LAIP κατά την διάγνωση9,11. Στην ΟΛΛ η ανί-

χνευση MRD με κυτταρομετρία ροής έχει προτυπωθεί

και η ευαισθησία ανίχνευσης της κυμαίνεται από

0,001%-0.01%11,14. Πολυάριθμες μελέτες στα παιδιά αλλά

και στους ενήλικες, αποδεικνύουν ότι η παρουσία MRD

σε δείγμα μυελού που εμφανίζει μορφολογική ύφεση

(CR) σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο υποτροπής και μπο-

ρεί να βοηθήσει στην λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Στην ΟΜΛ η ανίχνευση της MRD με κυτταρομετρία

ροής παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες που οφείλονται

κυρίως στην ετερογένεια αυτής της ομάδας λευχαιμιών

και στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προτυπω-

θεί πλήρως ούτε ο ποιοτικός ούτε ο ποσοτικός προσ-

διορισμός της.
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Η συχνότητα των αυτοάνοσων νοσημάτων (au-

toimmune diseases AIDs) παρουσιάζει αύξηση τα τε-

λευταία χρόνια και σε ορισμένες χώρες 5-10% των

ενηλίκων (κυρίως γυναίκες) πάσχουν από ένα ή περισ-

σότερα από αυτά τα νοσήματα. Η διάγνωση και η πρό-

γνωση των AIDs βασίζεται στην ανίχνευση, με

ανοσολογικές μεθόδους (immunoassay methods), ει-

δικών αυτοαντισωμάτων στον ορό των πασχόντων.

Ορισμένα από αυτά τα αντισώματα μπορούν να απο-

τελέσουν πρώιμους δείκτες συγκεκριμένων αυτοάνο-

σων νοσημάτων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Η

ανακάλυψη νέων αυτοαντιγόνων, σε συνδυασμό με τη

βελτίωση των διαδικασιών καθαρισμού τους, αφενός

και η δυνατότητα παραγωγής ανασυνδυασμένων αντι-

γόνων αφετέρου, οδήγησε τα τελευταία 30 χρόνια

στην αύξηση της αναλυτικής και διαγνωστικής ευαι-

σθησίας των μεθόδων ανίχνευσης των αυτοαντισωμά-

των1. Το φάσμα αυτών είναι ευρύ και περιλαμβάνει τις

συμβατικές monoplex μεθόδους, που ανιχνεύουν μόνο

ένα αυτοαντίσωμα, μέχρι τις σύγχρονες multiplex

πλατφόρμες, που μπορούν να ανιχνεύουν ταυτόχρονα

περισσότερα μόρια. Ο έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

είναι η πρώτη και σημαντικότερη μέθοδος της πρώτης

γενιάς monoplex, ποιοτικών μεθόδων. Στην ίδια κατη-

γορία ανήκουν ακόμα η διπλή ανοσοδιάχυση (ID), η

σύνδεση του συμπληρώματος (CF) και η παθητική συ-

γκόλληση (PHA). Στη δεκαετία του 1980, εμφανίζεται

η δεύτερη γενιά των monoplex μεθόδων, οι ποσοτικές,

όπως είναι η ανοσοενζυματική (ELISA), η ραδιοανο-

σολογική (RIA) και η χημειοφωταύγεια (CLIA). Ταυτό-

χρονα, εξελίσσονται οι ποιοτικές μέθοδοι με την

εισαγωγή της ανοσοαποτύπωσης (immunoblot και

dot-blot). Η μεγαλύτερη όμως εξέλιξη στη διαγνω-

στική ανίχνευσης των αυτοαντισωμάτων παρατηρείται

μετά το 2000 και οφείλεται στην χρησιμοποίηση αυ-

τόματων αναλυτών, για τον ποσοτικό προσδιορισμό

των αυτοαντισωμάτων, και στην ανάπτυξη της μεθο-

δολογίας των proteomics, που βοηθά στην ταυτό-

χρονη ανίχνευση μεγάλου αριθμού αυτοαντισωμάτων

στο ίδιο δείγμα (multiplexing). Έτσι εμφανίζεται η τρίτη

γενιά, οι αυτοματοποιημένες monoplex και multiplex

μέθοδοι, καθώς και τα πλήρως αυτοματοποιημένα συ-

στήματα έμμεσου ανοσοφθορισμού2.

Έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Ο έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF), αν και χρησι-

μοποιείται τα τελευταία 50 χρόνια στην ανίχνευση των

αυτοαντισωμάτων, παραμένει η πρότυπη μέθοδος διά-

γνωσης των AIDs, εξαιτίας της υψηλής διαγνωστικής

ευαισθησίας του. Χάρη στη μεγάλη ποικιλία κυτταρικών

και ιστικών υποστρωμάτων που χρησιμοποιεί (Hep-2

ανθρώπινα καρκινωματώδη κύτταρα λάρυγγα, ανθρώ-

πινα ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα, τριπλό υπόστρωμα

στομάχου-ήπατος-νεφρού ποντικού, ανθρώπινα κύτ-

ταρα παγκρεατικών νησιδίων κ.α.), ο IIF μπορεί να ανι-

χνεύει ένα ευρύτατo φάσμα πυρηνικών και κυτταρικών

αυτοαντισωμάτων2. Το 2010, το Αμερικανικό Κολλέγιο

Ρευματολογίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μελέτης

σύμφωνα με τα οποία ο έμμεσος ανοσοφθορισμός

σε υπόστρωμα Hep-2 κυττάρων παραμένει η “gold

standard” μέθοδος για την ανίχνευση των αντιπυρη-

νικών αντισωμάτων (ΑΝΑs)3. Πρόσφατα ο IIF ανα-

γνωρίσθηκε ως μέθοδος αναφοράς για τη δοκιμασία

διαλογής (screening test) των αντισωμάτων έναντι του

κυτταροπλάσματος των ουδετεροφίλων (ANCA) και

ακόμα ως επιβεβαιωτική μέθοδος ανίχνευσης των

Εργαστηριακή Διαγνωστική Ανοσολογία

Κλασικές και νεώτερες μέθοδοι στην ανίχνευση

αυτοαντισωμάτων

Κ. Μασσέλου
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αντι-dsDNA αντισωμάτων2. Παρόλα όσα αναφέρθη-

καν, η προτυποποίηση του έμμεσου ανοσοφθορισμού

παρουσιάζει δυσκολίες, που σχετίζονται με τις διαφο-

ρές των υποστρωμάτων μεταξύ των κατασκευαστών,

την εμπειρία και την υποκειμενικότητα αυτού που δια-

βάζει τις πλάκες και την έλλειψη ομοφωνίας σχετικά

με την ονοματολογία των μορφών του φθορισμού, κυ-

ρίως στην περίπτωση των ΑΝΑs3. Οι δυσκολίες της

προτυποποίησης που αναφέρθηκαν αλλά και η συνε-

χώς αυξανόμενη ζήτηση αυτοαντισωμάτων στα ανο-

σολογικά εργαστήρια κατά τη διάρκεια της τελευταίας

δεκαετίας, οδήγησαν στην εμφάνιση εναλλακτικών με-

θόδων του IIF. Οι αυτοματοποιημένες ELISAs, που

εφαρμόσθηκαν, αφορούν κυρίως στον προσδιορισμό

των ΑΝΑs και χρησιμοποιούν μίγμα κεκαθαρμένων

πυρηνικών αντιγόνων φυσικής ή συνθετικής προέλευ-

σης (ανασυνδυασμένο). Η εμπειρία έδειξε, ότι αυτές

οι μέθοδοι δεν έχουν την ίδια αναλυτική ακρίβεια με

τον IIF, καθώς εμφανίζουν υψηλό ποσοστό ψευδώς

αρνητικών αποτελεσμάτων (>35%), κυρίως στις περι-

πτώσεις ανίχνευσης σπάνιων αυτοαντισωμάτων2,3.

Αυτό μπορεί να οφείλεται στις φυσικοχημικές μετα-

βολές ορισμένων αντιγόνων ή στη σύνδεσή τους με

άλλους στόχους μέσα στο ίδιο μίγμα, εμποδίζοντας

με αυτόν τον τρόπο την σύνδεση των αυτοαντισωμά-

των και επομένως την ανίχνευσή τους3. Οι τελευταίες

προσπάθειες βελτίωσης του IIF οδήγησαν στην αυτο-

ματοποίηση της διαδικασίας. Η τελευταία συνίσταται

τόσο στην προετοιμασία των υποστρωμάτων και των

πλακών, όσο στο διάβασμα στο μικροσκόπιο. Οι και-

νοτομίες του αυτοματισμού, αναφορικά με τη μικρο-

σκόπηση, περιλαμβάνουν digital ανάλυση στις εικόνες

του φθορισμού, με τη χρήση ειδικού λογισμικού, ταξι-

νόμηση των μορφών του φθορισμού βάσει προτυπο-

ποιημένων συστημάτων, αυτοματοποιημένα μικροσκό-

πια και χρήση κάμερας υψηλής ευαισθησίας. Τα συ-

στήματα αυτά μπορούν να ξεχωρίζουν, με μεγάλη ευ-

αισθησία (96.7%) και χαμηλό κόστος, τα θετικά από

τα αρνητικά δείγματα και ακόμα να ανιχνεύουν τις

“κλασικές” μορφές φθορισμού. Συνεπώς ο αυτοματο-

ποιημένος IIF αποτελεί μια οικονομική και υψηλής ακρί-

βειας δοκιμασία διαλογής (screening test) των αυτο-

αντισωμάτων2,4.

Ανοσοενζυματική μέθοδος (ELISA)

Η ανοσοσοενζυματική μέθοδος (enzyme linked

immunosorbent assay, ELISA) χρησιμοποιείται ευρέως,

από την δεκαετία του 1980, στην ανίχνευση των αυτο-

αντισωμάτων και αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό ερ-

γαλείο του ανοσολογικού εργαστηρίου3. Σε αυτήν γί-

νεται σύνδεση του αυτοαντισώματος με ακινητοποιη-

μένο σε στερεή φάση αντιγόνο και το ανοσοσύμπλεγ-

μα, που προκύπτει, αλληλεπιδρά με αντι-ανθρώπινη

ανοσοσφαιρίνη (IgG, IgA, IgM) συνδεδεμένη με ένζυμο.

Το τελευταίο καταλύει αντίδραση παραγωγής, με προ-

σθήκη κατάλληλου υποστρώματος, έγχρωμου προιό-

ντος, του οποίου η ένταση του χρώματος είναι ανά-

λογη της συγκέντρωσης του αντισώματος5. Η μέθο-

δος αυτή χρησιμοποιείται: α) ως δοκιμασία ταυτόχρο-

νης ανίχνευσης (screening test) ευρέως φάσματος αυ-

τοαντισωμάτων, χωρίς πληροφορίες για την ειδικότητα

του θετικού αποτελέσματος και β) ως δοκιμασία ταυ-

τοποίησης εξειδικευμένων αυτοαντισωμάτων, τα κυ-

ριότερα από τα οποία είναι SSA/Ro, SSB/La, Sm,

Sm/RNP, Scl-70, Jo-1, centromere, ds-DNA, cardiolipin

και άλλα3. Είναι μέθοδος γρήγορη, οικονομική και με

δυνατότητα διαχωρισμού της τάξης των ανιχνευόμε-

νων αντισωμάτων. Μειονέκτημα της μεθόδου παρα-

μένει το αυξημένο ποσοστό ψευδώς θετικών αποτε-

λεσμάτων, λόγω ανίχνευσης φυσικών αυτοαντισωμάτων

ή μη ειδικών αντισωμάτων και αντιμετωπίζεται με τη

χρησιμοποίηση κεκαθαρμένων φυσικών ή ανασυνδυα-

σμένων αντιγόνων-στόχων5.

Ανοσοαποτύπωση (Line immunoassays, LIAs)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δοκι-

μασίες των immunoblots και dot-blots και χρησιμο-

ποιούνται στην ανίχνευση εξειδικευμένων αυτοαντι-

σωμάτων, που εμφανίζονται στα συστηματικά αυτοά-

νοσα ρευματικά νοσήματα (SARD), στα παρανεοπλα-

σματικά και στα αυτοάνοσα ηπατικά νοσήματα3. Στην

μέθοδο αυτή, γίνεται αρχικά σύνδεση του αυτοαντι-

σώματος με κεκαθαρμένο φυσικό η ανασυνδυασμένο

αντιγόνο, ακινητοποιημένο με τη μορφή κουκίδας ή

γραμμής πάνω σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Ακολου-

θεί η προσθήκη αντι-ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης

συνδεδεμένης με ένζυμο και διαδικασία παρόμοια με

της ELISA5. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν οι mul-

tiplex dot ή line immunoassays (D/LIAs), που επιτρέ-

πουν την ταυτόχρονη ανίχνευση πολλών αυτοαντισω-

μάτων (έως 15-20 αντισώματα ανά δείγμα). Μειονέ-

κτημα αυτών των μεθόδων είναι, όπως και στην ELISA,

το αυξημένο ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμά-

των καθώς και η παροχή ποιοτικών ή ημιποσοτικών

αποτελεσμάτων3,5.

Οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι ELISA και LIA

βοηθούν σημαντικά στη διάγνωση αυτοάνοσων νο-

σημάτων απειλητικών για τη ζωή, λόγω ταχέως εξελισ-

σόμενης δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου. Τέτοια νο-
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σήματα είναι οι ANCA-συνδυαζόμενες με μικρά αγ-

γεία αγγειίτιδες, το σύνδρομο Goodpasture και το κα-

ταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο. Η χρησι-

μοποίηση αυτόματων αναλυτών μειώνει σημαντικά τον

χρόνο των παραπάνω δοκιμασιών, περίπου στα 120

min ανά δείγμα, και οδηγεί στην ταχεία ανίχνευση των

ειδικών για τα παραπάνω νοσήματα αντισωμάτων και

στην έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης αγωγής6. 

Χημειοφωταύγεια (Chemiluminescent immuno -

assay, CLIA)

Χημειοφωταύγεια είναι η εκπομπή ορατής ακτι-

νοβολίας, κατά την μετάβαση ενός ηλεκτρονίου από

υψηλότερη σε χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση. Η

ακτινοβολία αυτή μπορεί να μετρηθεί με ειδικό φωτό-

μετρο. Για την ανίχνευση των αυτοαντισωμάτων με

CLIA χρησιμοποιούνται ένζυμα-δείκτες (αλκαλική φω-

σφατάση, υπεροξειδάση). Η ανοσολογική αντίδραση

οδηγεί, όμοια με τη διαδικασία της ELISA, στη δράση

του ενζύμου επί κατάλληλου χημειοφωταυγούς υπο-

στρώματος και τελικά στην παραγωγή φωτεινού σή-

ματος, που αναλύεται από αυτόματο μηχάνημα. Η αυ-

τοματοποιημένη CLIA είναι ταχύτερη (30-40 min) από

άλλες ανοσολογικές μεθοδους, έχει υψηλή αναλυτική

ευαισθησία (ανίχνευση ακόμα και χαμηλών συγκε-

ντρώσεων αντισωμάτων) και υψηλή προγνωστική αξία

για εξειδικευμένα αντισώματα που χαρακτηρίζουν νο-

σήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου I και η

ρευματοειδής αρθρίτιδα. Μειονέκτημά της μεθόδου

είναι το υψηλό κόστος και η χρησιμοποίηση κλειστών

συστηματών αναλυτών7.

Multiplex arrays (planar και bead- based)

Οι μέθοδοι αυτές εμφανίσθηκαν τα τελευταία 15

χρόνια και χρησιμοποιούν γυάλινες πλάκες που φέρουν

κηλίδες (planar) ή σφαιρίδια (bead-based) επενδυμένα

με κεκαθαρμένα αντιγόνα (πρωτείνες ή ολιγονουκλεο-

τίδια). Τα υπό ανίχνευση αντισώματα του ορού ανα-

γνωρίζουν τους παραπάνω αντιγονικούς στόχους και

η ταυτοποίησή τους γίνεται με την προσθήκη δεύτερου

αντισώματος σημασμένου με φθοριόχρωμα, όμοια με

την ELISA, και μέτρηση της έντασης του φθορισμού

από κατάλληλο μηχάνημα. Η ανάλυση των δεδομένων

γίνεται σε υπολογιστή με τη βοήθεια αλγορίθμων, που

δίνουν πληροφορίες τόσο για τα ανιχνευόμενα αντι-

σώματα όσο και για τη μεταξύ τους συσχέτιση3. Το φά-

σμα των ανιχνευόμενων αντισωμάτων είναι ευρύ και

περιλαμβάνει αυτά που ανευρίσκονται στα SARD, στο

αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, στις αγγειίτιδες και πρό-

σφατα στην κοιλιοκάκη2. Πλεονεκτήματα των multiplex

arrays είναι η ταυτόχρονη ανίχνευση πολλών αντισω-

μάτων, η χρησιμοποίηση μικρού όγκου δείγματος (ΕΝΥ,

παιδιά) και η δυνατότητα διαχωρισμού της τάξης των

αντισωμάτων (IgG και IgM). Μειονεκτήματα αυτών των

μεθόδων είναι η έλλειψη προτυποποίησης μεταξύ των

εργαστηρίων, η μεταβλητότητα μεταξύ των διαφορετι-

κών παρτίδων του ίδιου αντιδραστηρίου (batch-to-

batch, κυρίως για τα planar arrays) και η παροχή ημι-

ποσοτικών αποτελεσμάτων3.

Η εξέλιξη των παραπάνω μεθόδων είναι η τεχνο-

λογία CytoBead, που συνδυάζει σε έναν αναλυτή την

αρχική ανίχνευση των αντισωμάτων (screening μέθο-

δος) με αυτοματοποιημένο σύστημα IIF και κατόπιν

την ποσοτικοποίησή τους (επιβεβαιωτική μέθοδος) με

multiplex bead-based δοκιμασία. Τα πλεονεκτήματα

αυτής της τεχνολογίας είναι η βελτίωση της επαναλη-

ψιμότητας των αποτελεσμάτων καθώς και η μείωση

του χρόνου και του κόστους των εξετάσεων5.

Αλληλογραφία:

Κυριακή Μασσέλου

e-mail: kikimasselou@yahoo.gr

Βιβλιογραφία

1. Tozzoli R, Bizzaro N. The clinical autoimmunologist and the

laboratory autoimmunologist: The two sides of the coin.

Autoimmunity Reviews 11 (2012): 766-770. 

2. Tozzoli R, Bonaguri C, Melegari A et al. Current state of di-

agnostic technologies in the autoimmunology laboratory.

Clin Chem Lab Med 2013;51(1): 129-138.

3. Olsen N, Choi M, Fritzler M. Emerging technologies in au-

toantibody testing for rheumatic diseases. Arthritis Re-

search and Therapy (2017) 19: 172.

4. Bizzaro N, Antico A, Platzgummer S et al. Automated antinu-

clear immunofluorescence antibody screening: A compar-

ative study of six computer-aided diagnostic systems. Au-

toimmunity Reviews 2013.

5. Sowa M, Hiemann R, Schierack P et al. Next-generation au-

toantibody testing by combination of screening and con-

firmation-the CytoBead Technology. Clinic Rev Allerg Im-

munol (2017) 53: 87-104.

6. Tozzoli R, D’Aurizio F, Villalta D et al. Automation, consolidation

and integration in autoimmune diagnostics. Autoimmun

Highlights (2015) 6: 1-6.

7. Cinquanta L, Fontana D E, Bizzaro N. Chemiluminescent im-

munoassay technology: what does it change in autoanti-

body detection? Autoimmun Highlights (2017) 8: 9.



Τα ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα HLA

(Human Leukocyte Antigens, HLA) έχουν μακρά ερευ-

νητική ιστορία και σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του

ανοσιακού συστήματος, καθώς και σε θεμελιώδεις μο-

ριακές και κυτταρικές διεργασίες. Η σύνθεσή τους κω-

δικοποιείται από το πλέον πολύμορφο γενετικό σύστη-

μα του ανθρώπου, του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστο-

συμβατότητας (Major Histocompatibility Complex-

MHC), γνωστό και ως σύστημα HLA. Η αλληλουχία της

συνεχούς γονιδιακής περιοχής HLA, που εδράζεται

στην περιοχή 6ρ21, μήκους 3.6 Mb, 224 γονιδίων, έχει

συσχετιστεί με περισσότερα από 100 νοσήματα, κυρίως

αυτοάνοσα, όπως ο διαβήτης, η ρευματοειδής αρθρίτι-

δα, η ψωρίαση και το άσθμα, ενώ ειδικά HLA αλληλό-

μορφα συνδέονται με αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε

συγκεκριμένα φάρμακα. Η τυποποίηση των HLA αλλη-

λίων σε επίπεδο υψηλής ευκρίνειας (High Resolution,

HR) είναι μεταξύ άλλων σημαντική στις μεταμοσχεύσεις

αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (Hematopoetic

Stem Cells Transplantation - HSCT) από μη συγγενή

δότη, καθώς το ακριβές, σε επίπεδο αλληλίου, “ταίρια-

σμα” μεταξύ δότη και λήπτη, βελτιώνει σημαντικά την

συνολική επιβίωση του μοσχεύματος, μειώνοντας την

επίπτωση και την σοβαρότητα της οξείας και χρόνιας

νόσου μοσχεύματος έναντι του ξενιστή (Graft Versus

Host Disease-GVHD).1

Από την ορολογική τυποποίηση στην

1ης γενιάς HLA αλληλούχιση

Οι μέθοδοι τυποποίησης των HLA αντιγόνων

έχουν αλλάξει ριζικά από τις δεκαετίες 1960 και 1970,

όπου αρχικά χρησιμοποιήθηκαν οι ορολογικές τεχνι-

κές. Η ανάπτυξη της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμε-

ράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) από τον

Saiki et al το 1988 ήταν καθοριστική στην εξέλιξη των

μεθόδων HLA γονοτύπησης. Αρχικά, καθώς η πολυ-

πλοκότητα του HLA πολυμορφισμού ξεδιπλώνονταν,

άρχισαν να αποκαλύπτονται και οι αδυναμίες των τε-

χνικών PCR-Restriction Fragment Length Polymor -

phism (RFLP) και Reference Strand Mediated Confor -

mation Analysis (RSCA), οι οποίες δεν χρησιμοποιού-

νται πλέον σήμερα. Τα τελευταία χρόνια οι μέθοδοι

που αποτελούν τα συνήθη εργαστηριακά εργαλεία για

την HLA τυποποίηση σε επίπεδο HR είναι οι: Poly -

merase Chain Reaction-Sequence Specific Primers

(PCR-SSP), Polymerase Chain Reaction-Sequence

Specific Oligonucleotides Probes (PCR-SSOP) και

Sequencing Based Typing (SBT). Από την αρχή της

μοριακής τυποποίησης των HLA αλληλίων, η κατά

Sanger SBT τεχνική αποτιμήθηκε ως η πιο ολοκληρω-

μένη μέθοδος HLA γονοτύπησης. Απετέλεσαι το χρυ-

σό πρότυπο αλληλούχισης για ένα μεγάλο χρονικό

διάστημα, λόγω της υψηλής ακρίβειας, της απλής χη-

μείας, της εξαιρετικά αυτοματοποιημένης κλιμακούμε-

νης διαδικασίας και του γρήγορου χρόνου εκτέλεσης

της αλληλούχισης. Όμως, εξαιτίας του υψηλού κό-

στους και των χρονικών περιορισμών, η νουκλεοτιδική

ανάλυση των HLA αλληλίων έχει παραδοσιακά επικε-

ντρωθεί στις πολύμορφες περιοχές που κωδικοποιούν

για την αύλακα σύνδεσης του πεπτιδίου (Antigen

Recognition Site, ARS) και συγκεκριμένα στα εξόνια 2

και 3 για τα HLA-τάξης I και το εξόνιο 2 για τα HLA-

τάξης II γονίδια.2 Ωστόσο, ο περιορισμός της HLA

τυποποίησης στις περιοχές ARS δυσχεραίνει την γο-

νοτύπηση, καθώς αδυνατεί να ανιχνεύσει Single-Nu-

Εργαστηριακή Διαγνωστική Ανοσολογία

Η δυναμική των Μοριακών τεχνικών στην HLA

τυποποίηση
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cleotide Variants (SNVs), προσθήκες/απαλείψεις/αντι-

καταστάσεις (Indels) ή να αναγνωρίσει σιωπηλά (null)

αλληλόμορφα που εντοπίζονται εκτός περιοχής ARS.

Παρά την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας που

έγινε όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται να είναι ανεπαρκής

στο να γενοτυπίσει όλους αυτούς τους πολυμορφι-

σμούς (11.959 διακριτά αλλήλια HLA τάξης Ι και 4.185

τάξης II, IMGT/HLA βάση δεδομένων έως τον Ιανου-

άριο 2017) και πολλές φορές οι τρέχουσες μέθοδοι

τυποποίησης, δυστυχώς, δίνουν ασαφή αποτελέσματα

που οφείλονται στα πολλαπλά μοτίβα ανάλυσης εντός

του ιδίου εξονίου, που κωδικοποιεί για το HLA αντι-

γόνο στις περιπτώσεις ετεροζυγωτίας.3 Υπάρχουν δύο

βασικοί λόγοι: α) η cis/trans ασάφεια φάσης (πολυ-

μορφισμοί στο ίδιο χρωμόσωμα / πολυμορφισμοί σε

διαφορετικά χρωμοσώματα) που οφείλεται στο γεγο-

νός ότι τόσο τα πατρικής, όσο και τα μητρικής προέ-

λευσης αλλήλια ενισχύονται και αναλύονται ταυτόχρο-

να και β) η μη ολοκληρωμένη ανάλυση της ακολουθίας

του γονιδίου (incomplete sequencing). 

2ης και 3ης γενιάς HLA αλληλούχιση

Σήμερα, μια ποικιλία νέων οργάνων, τα συστήματα

αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next Generation

Sequencing, NGS), αποτελούν τα νέα ισχυρά εργαλεία

της γονιδιωματικής ιατρικής, παρέχοντας υψηλού επι-

πέδου ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας. Πρό-

κειται για μία αναδυόμενη τεχνολογία, η οποία παρέχει

όχι μόνο ολοκληρωμένη ανάλυση του ανθρωπίνου γο-

νιδιώματος, αλλά και ένα τεράστιο όγκο βιολογικών

δεδομένων, που αλλάζουν ριζικά την έρευνα στις Επι-

στήμες Υγείας. Οι τρεις πιο ευρέως χρησιμοποιούμε-

νες και εμπορικά διαθέσιμες NGS μεθοδολογίες είναι

οι 2ης γενιάς (Illumina/Solexa, Roche/454 GS FLX, Ion

Torrent), ενώ οι 3ης γενεάς μεθοδολογίες (Pacific

Biosciences, Oxford NanoporeTM) είναι σε εξέλιξη και

αναμένεται η αξιολόγησή τους.4

Στον τομέα της Ανοσογενετικής και συγκεκριμένα

στον τομέα της Ιστοσυμβατότητας, η NGS τεχνολογία

φαίνεται να εισέρχεται δυναμικά εκεί όπου οι τρέχου-

σες μέθοδοι HLA τυποποίησης συνεχίζουν να παρά-

γουν ασάφειες. Η κλωνική αλληλούχιση και ο τερά-

στιος όγκος των παραγόμενων δεδομένων επιτρέπει

την επίλυση των cis-trans ασαφειών, ενώ η δυνατότητα

ανάλυσης πολλαπλών δειγμάτων και τόπων (πολυπλε-

ξία) με ευρετηρίαση σε μία μόνο διαδρομή μειώνει το

κόστος ανά δείγμα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη κάποια

ζητήματα που πρέπει να ξεπεραστούν. Συγκεκριμένα,

το τρέχον χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την

HLA γονοτύπηση ενός δείγματος βρίσκεται ακόμη

στο διάστημα ημερών, ενώ οι τεχνολογίες ρουτίνας

όπως η PCR-SSP ή PCR-SSOP μπορούν να δημιουρ-

γήσουν δεδομένα εντός ωρών. Μέχρι οι χρόνοι επε-

ξεργασίας του NGS να μειωθούν, πιστεύεται ότι οι τε-

χνολογίες αυτές θα παραμείνουν παρούσες στα HLA

εργαστήρια. Επίσης, ορισμένα ζητήματα όπως η δημι-

ουργία μιας «πλήρης» βάσης HLA δεδομένων πρέπει

να επιλυθούν και να ξεπεραστούν τα σημερινά εμπόδια

στη συναρμολόγηση μεμονωμένων αναγνωσμάτων

κατά την αλληλούχιση των HLA αλληλίων. Το πρόβλη-

μα αυτό προκύπτει λόγω του γεγονότος ότι οι νου-

κλεοτιδικές ακολουθίες στη βάση δεδομένων

IMGT/HLA είναι σε μεγάλο βαθμό ατελείς. Αν και ο

αριθμός των νέων HLA αλληλίων έχει αυξηθεί σημα-

ντικά τα τελευταία χρόνια, η λίστα δεν είναι πλήρης,

καθώς πολλές πληθυσμιακές ομάδες δεν έχουν τυπο-

ποιηθεί επαρκώς. Η ανάγκη πλήρωσης αυτών των κε-

νών στην IMGT/HLA είναι ιδιαίτερα επιτακτική, καθώς

η χρήση μιας αλληλουχίας οδηγού-αναφοράς από ελ-

λειπή βιβλιοθήκη αυξάνει την πιθανότητα απόκλισης.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, με τη αύξηση των

νέων HLA αλληλίων που παρέχονται από το NGS, η

ονοματολογία πρέπει να προσαρμοστεί, μία διαδικασία

που έχει ήδη δρομολογηθεί.

Παρ’ όλα αυτά πιστεύεται ότι, το ισχύον χρυσό

πρότυπο, η κατά Sanger SBT, θα συνεχίσει να διαδρα-

ματίζει έναν σημαντικό ρόλο, αν και δεν θα είναι σε

θέση να ανταγωνιστεί την NGS όσον αφορά την από-

δοση, την ανάλυση ή το κόστος. Θα μπορούσε ενδε-

χομένως να χρησιμεύσει ως εργαλείο επικύρωσης

και/ή μια εναλλακτική στρατηγική για αλληλόμορφα

που είναι δύσκολο να γονοτυπηθούν ή που είναι ιδι-

αίτερα επιρρεπή σε προβλήματα απώλειας (dropout).5

Σήμερα, στον τομέα της Ανοσογενετικής πιστεύ-

εται ότι η NGS μεθοδολογία θα δημιουργήσει εξαι-

ρετικές ευκαιρίες στην γονιδιωματική ιατρική και θα

επιταχυνθεί η βιοϊατρική έρευνα. Ειδικότερα, η δυνα-

τότητα ανάλυσης ολόκληρου του HLA γονιδίου θα

οδηγήσει σε μια καλύτερη κατανόηση του ρόλου του

HLA αλληλίου στη μεταμόσχευση, καθώς επίσης στην

μελέτη τόσο της γενετικής των πληθυσμών, όσο και

της διασύνδεσης HLA και νόσου.6 Γενικότερα όμως,

είναι προφανές ότι η σταδιακή μείωση του κόστους

και η βελτίωση της ανάλυσης θα αποκαλύψει τη γενε-

τική αρχιτεκτονική πολύπλοκων ασθενειών και θα ει-

σάγει την κλινική χρήση της αλληλουχίας του γονιδιώ-

ματος σε καθημερινή πρακτική βάση.
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Τις τελευταίες δεκαετίες με την ανάπτυξη της νευ-

ροανοσολογίας, έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην

κατανόηση της παθολογίας των νευρολογικών νοση-

μάτων, και του τρόπου με τον οποίο το ανοσιακό σύ-

στημα και γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια,

μπορούν να επηρεάσουν τις διαδικασίες του ΚΝΣ με

βλαπτικές συνέπειες σ’ αυτό. Παράλληλα έχουν γίνει

πολλές προσπάθειες για την ανεύρεση εργαστηριακών

δοκιμασιών που θα μπορούσαν να καταδείξουν με τον

καλύτερο δυνατό τρόπο την ανοσιακή απάντηση όπως

αυτή συμβαίνει στο ΚΝΣ ως μέρος της παθολογικής

διεργασίας της νευρολογικής νόσου.
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Το Εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) ως συνέχεια

του εξωκυττάριου χώρου του εγκεφάλου είναι αντι-

προσωπευτικό υλικό των παθολογικών διεργασιών που

λαμβάνουν χώρα στο ΚΝΣ. Η Ανάλυση του ΕΝΥ είναι

γρήγορη, ουσιαστική, υψηλής ποιότητας διαγνωστική

ανάλυση και από το 1986 είναι η κύρια επιλογή για τη

διάγνωση νευρολογικών νοσημάτων.

Εργαστηριακή Ανοσοδιάγνωση ΕΝΥ: Για να είναι

δυνατή διάκριση των ευρημάτων του ΕΝΥ από εκείνα

που προέρχονται από το αίμα πρέπει να εφαρμόζο-

νται οι βασικοί κανόνες της εργαστηριακής ανάλυσης

του ΕΝΥ.

1. Ταυτόχρονη λήψη ENY- δείγμα αίματος.

2. Εκτέλεση των εξετάσεων σε Ε.Ν.Υ. και σε ορό ταυ-

τόχρονα στην ίδια σειρά μέτρησης.

3. Επιλογή μεθόδων με υψηλή ακρίβεια (λόγω των

πολύπλοκων συσχετισμών και υπολογισμών που

ακολουθούν) ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία.

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΒΑΣΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Έλεγχος λειτουργίας αιματοεγκεφαλικού φραγμού

(Δείκτη Λευκωματίνης, QAlb)

Tο πηλίκο QAlb αποτελεί τον καλύτερο δείκτη

(ΔΑ) για τη λειτουργία του ΑΕΦ και του ρυθμού κυ-

κλοφορίας του ΕΝΥ και είναι ένα μέτρο εκτίμησης για

τις διεργασίες διάχυσης των πρωτεϊνών από το αίμα

στο ΕΝΥ

2. Ποσοτική μέτρηση και επιβεβαίωση ενδοθηκικής

σύνθεσης αντισωμάτων

Ποσοτική μέτρηση των IgG, IgΜ, IgΑ στο ΕΝΥ

και στον Ορό. (όπως και της λευκωματίνης), με νεφε-

λομετρία.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΣΟ-

ΣΦΑΙΡΙΝΩΝ

Tο κλάσμα που προκύπτει ονομάζεται IgG index

κατά Link, προτάθηκε το 1977 από τους Link και Tib-

bling ως δείκτης της τοπικής παραγωγής ανοσοσφαι-

ρινών, και χρησιμοποιείται ευρέως κυρίως λόγω της

απλότητάς του (όριο < 0.65)

3. Ποιοτική  επιβεβαίωση  ενδοθηκικής σύνθεσης

αντισωμάτων (ανίχνευση ολιγοκλωνικών αντισω-

μάτων στο ΕΝΥ)

Ανίχνευση ολιγοκλωνικών IgG αντισωμάτων με

ισοηλεκτρική εστίαση IEF και ανοσοκαθήλωση (ΕΝΥ

και ορό) αποτελεί μέθοδο με ευρεία χρήση για τον

καθορισμό της ενδοθηκικής παραγωγής αντισωμάτων

και έχει μεγαλύτερη διαγνωστική αξία από κάθε πο-

σοτικό δείκτη. Μοτίβο IgG ζωνών σταθερό για χρόνια.

ως δακτυλικό αποτύπωμα.

QAIb = 
AIb ENY

AIb ΟΡΟΥ

ΙgG – Index (LINK) = 
Δείκτης ΙgG

Δείκτης αλβουμίνης

ΙgG – Index (LINK) = 
ΙgGENY / IgGΟΡΟΥ

ΑIbENY / AIbΟΡΟΥ
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Οι εκδηλώσεις της αθηροσκλήρωσης (στεφανι-

αία νόσος, ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,

περιφερική αρτηριακή νόσος) αποτελούν την πρώτη

αιτία θανάτου παγκοσμίως1. Κατά συνέπεια, η αποσα-

φήνιση της παθογένεσης της αθηροσκληρωτικής δια-

δικασίας θα μπορούσε να επιτρέψει την αιτιολογική

αντιμετώπιση της νόσου και να ελαττώσει σημαντική

τη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα, προ-

λαμβάνοντας την εμφάνιση των εκδηλώσεων της αθη-

ροσκλήρωσης.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχε διατυ-

πωθεί η υπόθεση ότι η αθηροσκλήρωση αποτελεί

φλεγμονώδη νόσο2. Η δημιουργία της αθηρωματικής

πλάκας οφείλεται στη φαγοκυττάρωση οξειδωμένης

LDL χοληστερόλης από μακροφάγα και Τ-λεμφοκύτ-

ταρα, τα οποία μετατρέπονται σε αφρώδη κύτταρα.

Επίσης, η φλεγμονή προάγει την μετανάστευση των

λείων μυϊκών ινών στην υπενδοθηλιακή στιβάδα με

αποτέλεσμα την μεγέθυνση της αθηρωματικής πλάκας.

Η φλεγμονή διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο

στη ρήξη της αθηρωματικής πλάκας μέσω ενεργοποί-

ησης των μεταλλοπρωτεϊνασών. Ακόμη, η φλεγμονή

συμβάλλει στην ενεργοποίηση του πηκτικού μηχανι-

σμού και στη δημιουργία θρόμβου στο σημείο της

ρήξης της αθηρωματικής πλάκας, με αποτέλεσμα τη

διαταραχή της ροής του αίματος και την πρόκληση

εμφράγματος του μυοκαρδίου ή ισχαιμικού αγγειακού

εγκεφαλικού επεισοδίου2.

Η θεωρία της συμμετοχής της φλεγμονής στην

αθηροσκλήρωση υποστηρίζεται επιπλέον από πολυά-

ριθμες μελέτες παρατήρησης που έδειξαν ότι άτομα

με αυξημένους δείκτες υποκλινικής φλεγμονής, όπως

υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, ιντερλευ-

κίνη 6, συνδεδεμένη με λιποπρωτεΐνες φωσφολιπάση

Α2, έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγει-

ακών συμβαμάτων3-5. Ωστόσο, μελέτες μενδέλειας τυ-

χαιοποίησης έδειξαν ότι άτομα με γονιδιακούς πολυ-

μορφισμούς που σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα

υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης δεν

έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νό-

σου, υποδεικνύοντας ότι η πρωτεΐνη αυτή δεν έχει αι-

τιολογικό ρόλο στην εμφάνιση αθηροσκλήρωσης6.

Η πιο ισχυρή απόδειξη ότι η φλεγμονή συμβάλλει

στην παθογένεια της αθηροσκλήρωσης προέρχεται

από παρεμβατικές μελέτες. Σε τυχαιοποιημένες μελέ-

τες, ασθενείς που εμφάνισαν ελάττωση της υψηλής

ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης και ελάττωση

της LDL χοληστερόλης με χορήγηση στατίνης είχαν

μικρότερη καρδιαγγειακή νοσηρότητα από τους ασθε-

νείς που εμφάνισαν ελάττωση μόνο της LDL χολη-

στερόλης7. Επίσης, οι ασθενείς που εμφάνισαν ελάτ-

τωση της υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρω-

τεΐνης με χορήγηση στατίνης είχαν παρόμοια καρ-

διαγγειακή νοσηρότητα με τους ασθενείς που εμφά-

νισαν ελάττωση της LDL χοληστερόλης7. Πολύ πρό-

σφατα, στην τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό

φάρμακο μελέτη CANTOS, η χορήγηση canakinumab,

ενός μονοκλωνικού αντισώματος έναντι της ιντερλευ-

κίνης 1β, ελάττωσε την καρδιαγγειακή νοσηρότητα σε

ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου

(n = 10.061)8. Αντίθετα, η χορήγηση darapladib, ενός

αναστολέα της συνδεδεμένης με λιποπρωτεΐνες φω-

σφολιπάσης Α2, δεν ελάττωσε τον καρδιαγγειακό κίν-

δυνο σε δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες

με εικονικό φάρμακο μελέτες σε ασθενείς με σταθερή

στεφανιαία νόσο ή με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο9,10.
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Συνεπώς, φαίνεται ότι η φλεγμονή διαδραματίζει ση-

μαντικό ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξη της αθηρο-

σκλήρωσης, αλλά η πολυπλοκότητα των εμπλεκομένων

μεσολαβητών της φλεγμονώδους διαδικασίας καθιστά

δυσχερή την επιλογή του πιο κατάλληλου θεραπευτι-

κού στόχου για την πρόληψη της εμφάνισης και την

επιβράδυνση της εξέλιξης της αθηροσκλήρωσης.
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Η μυοκαρδίτιδα ορίζεται ως μία φλεγμονώδης

νόσος του καρδιακού μυός και αποτελεί σημαντική αι-

τία οξείας καρδιακής ανεπάρκειας, αιφνίδιου θανάτου

και διατατικής μυοκαρδιοπάθειας.

Η μυοκαρδίτιδα και η διατατική μυοκαρδιοπάθεια

αντιπροσωπεύουν την οξεία και τη χρόνια φάση μιας

φλεγμονώδους διεργασίας στο μυοκάρδιο, που μπορεί

να είναι ιογενούς αιτιολογίας, ανοσολογικής αρχής

μετά από λοίμωξη ή πρωτοπαθής οργανοειδική αυτο-

άνοση νόσος1. Οι ιοί αποτελούν την κύρια αιτία της

μυοκαρδίτιδαςόμως και άλλα αίτια όπως τοξίνες, φάρ-

μακα, βαρέα μέταλλαέχουν συσχετιστεί επίσης με

οξεία φλεγμονή του μυοκαρδίου που συνήθωςέχει

οξεία και αυτοιάσιμη πορεία2.

Εκτός από την ιδιοπαθή μυοκαρδιοπάθεια πολλές

άλλες μορφές μυοκαρδιοπάθειας έχουν περιγράφει.

Η νόσος Chagas, η φλεγμονώδης μυοκαρδιοπάθεια, η

διατατική μυοκαρδιοπάθεια, μία μορφήπαρόμοια με

την αρρυθμιογόνο δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας και

η takotsubo μυοκαρδιοπάθεια, έχουν συσχετιστεί πε-

ρισσότερο με τη μυοκαρδίτιδααν και υπάρχουν ανα-

φορές και για πιθανή συσχέτιση μορφών της υπερ-

τροφικής μυοκαρδιοπάθειας με τη μυοκαρδίτιδα3.

Μετά από μία οξεία μυοκαρδίτιδα η πρόγνωση

και η πορεία της νόσου εξαρτάται από την παρουσία

του ιού και από την φλεγμονή του μυοκαρδίου. Στους

ασθενείς στους οποίους ο ιός παραμένει στο μυο-

κάρδιο η νόσος εμφανίζεταιως «χρόνια ιογενή μυο-

καρδιοπάθεια» ενώ όταν δεν ανιχνεύεται ο ιός, ανάλογα

με την παρουσία ή την απουσία φλεγμονής, η πορεία

της νόσου μπορεί να εξελιχθεί σε ιαθείσα μυοκαρδίτιδα

(χωρίς φλεγμονή και φυσιολογική καρδία), σε διατατική

μυοκαρδιοπάθεια (χωρίς φλεγμονή με επηρεασμένη

λειτουργία της καρδίας και διάταση), και σε χρόνια

φλεγμονώδη μυοκαρδίτιδα (με φλεγμονώδη κύτταρα

και καρδιακή δυσλειτουργία) ή χρόνια μυοκαρδίτιδα (με

φλεγμονώδη κύτταρα χωρίς καρδιακή δυσλειτουργία)4.

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η μυοκαρ-

δίτιδα είναι μια νόσος εξελισσόμενη, δεδομένα δε από

πειραματικά μοντέλα υποστηρίζουν την παρουσία

τριών σταδίων στην πορεία της νόσου.

Το αρχικό στάδιο (οξεία φάση – 0 με 3 ημέρες)

της μυοκαρδιακής βλάβης, η οποία πιστεύεται, χωρίς

να αποδεικνύεται πάντα, ότι είναι ιογενής λοίμωξη. Οι

περισσότεροι ασθενής δεν αναπτύσσουν καρδιακή

ανεπάρκεια και παραμένουν ασυμπτωματικοί και αδιά-

γνωστοι. 

Η δεύτερη φάση (υποξεία φάση – 4 με 14 ημέ-

ρες) εμφανίζεται ως αποτέλεσμα αυτοάνοσου μηχα-

νισμούκαι η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί επίσης να

εμφανιστεί σε αυτό το στάδιο ως αποτέλεσμα της

μυοκαρδιακής βλάβης. 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο (χρόνια φάση – 15

με 90 ημέρες) έχουμε την κλασική εικόνα της διατατικής

μυοκαρδιοπάθειας. Ωστόσο ο σαφής διαχωρισμός αυ-

τών των σταδίων δεν είναι πάντα εφικτός. Η φάση 1 και

2 μπορεί να εναλλάσσονται ή ακόμα να υπάρχουν και

σε ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια3.

Αρκετοί μηχανισμοί έχουν ενοχοποιηθεί στην πα-

θογένεια της μυοκαρδιοπάθειας. Η φάση 1 χαρακτη-

ρίζεται κυρίως από καταστροφή των μυοκαρδιακών

κυττάρων από την άμεση επίδραση του ιού, ενώ οι

ανοσολογικοί μηχανισμοί έχουν κυρίωςθετικό ρόλο

για την ίαση (παρουσία αυξημένων anti-IgGαντι-καρ-

διακών αντισωμάτων έχουν συσχετιστεί με καλύτερη

πρόγνωση). Επίσης στη φάση αυτή οι κυτταροκίνες

Ανοσολογία – Καρδιολογία
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(IL-1, 2, TNF, IFγ) εμπλέκονται στο μηχανισμό προσβο-

λής του μυοκαρδίου.

Κατά τη φάση 2 οι αυτοάνοσοι μηχανισμοί έχουν

τον κύριο λόγο. Με τον μηχανισμό της μοριακής μί-

μησης και της διασποράς των επιτόπων, αντισώματα

έναντι της μυοσίνης (α και β βαριάς αλυσίδας), έναντι

μιτοχονδριακών αντιγόνων, έναντι β1 αδρενεργικού

υποδοχέα, μουσκαρινικού υποδοχέα Μ2, τροπομυο-

σίνης, βιμεντίνης, ακτίνης κ.α, έχουν αποδειχθεί κυρίως

σε πειραματικά μοντέλα. Εκτός από τα αντισώματα, η

κυτταροτοξική δράση (NKκύτταρα) και το μονοξείδιο

του αζώτου έχουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια

αυτής της φάσης. Τέλος η φάση 3 χαρακτηρίζεται από

δυσλειτουργία του μυοκαρδίου, η οποία μπορεί να

οφείλεται στην ίνωση ή/και στη διάταση της καρδιάς

ενώ κατά τη φάση 2 και 3 η παρουσία του ιού δεν

φαίνεται να είναι απαραίτητη5.

Η συσχέτιση της φάσης 3 με την παρουσία ιογε-

νούς λοίμωξης ως αιτιολογικός μηχανισμός δεν είναι

εύκολη. Ασθενείς με Coxsackievirus μυοκαρδίτιδα,

μπορεί να εμφανίσουν καρδιακή νόσο μετά από χρό-

νια ασυμπτωματική πορεία και αρκετοί από αυτούς

χωρίς να αναφέρουν ιστορικό μυοκαρδίτιδας. Επιπλέον,

η παρουσία γενετικού υλικού των ιών σε ασθενείς με

διατατική μυοκαρδιοπάθεια, η οποία περιγράφεται σε

αρκετές μελέτες, δεν φαίνεται να είναι καθολική. Το

ποσοστό αυτό ποικίλει με μέσο όρο περίπου 35-40%.

Η παρουσία αυτού του γενετικού υλικού δεν απο-

τελεί σε καμία περίπτωση επιβεβαίωση της συσχέτισης

της μυοκαρδίτιδας με την μεταγενέστερη εμφάνιση

διατατικής μυοκαρδιοπάθειας. Χαρακτηριστικά, σε μία

μελέτη, η παρουσία γενετικού υλικού ιών βρέθηκε στο

36% αυτών με διατατική μυοκαρδιοπάθεια και στο 33%

αυτών με ισχαιμική καρδιοπάθεια6
.

Ωστόσο, η γνώση των ανωτέρω μηχανισμών και τα

αποτελέσματα της βιοψίας (φλεγμονή ή/και παρουσία

του ιού) καθορίζουν τη διαγνωστική και θεραπευτική

αντιμετώπιση της νόσου. Θα πρέπει όμως να λάβουμε

υπόψη ότι τα μέχρι τώρα δεδομένα της συσχέτισης της

μυοκαρδίτιδας με την μυοκαρδιοπάθεια είναι από έμμε-

σα μόνο στοιχεία, όπως καθυστερημένη εμφάνιση καρ-

διακής νόσου σε ασθενείς με ιστορικό μυοκαρδίτιδας,

πειραματικά μοντέλα με ζώα, γενετικό υλικό ιών σε καρ-

διακή βιοψία στους ασθενείς με διατατική μυοκαρδιο-

πάθεια και τα θετικά αποτελέσματα των θεραπευτικών

παρεμβάσεων. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η απουσία

ιογενούς γενετικού υλικού στο μυοκάρδιο έχει συσχετι-

στεί με καλύτερη πρόγνωσητης μυοκαρδιοπάθειας.

Γενετικοί δείκτες, όπως αναζήτηση με microRNAs

(miRNA) των ιών σε ορισμένες μυοκαρδιοπάθειες

μπορεί να βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα διαγνωστικά

προβλήματα με τις καρδιακές βιοψίες. Με τη μέθοδο

αναζήτησηςmicroRNAs μπορεί να προσδιοριστεί σή-

μερα η λοίμωξη του μυοκαρδίου ακόμα και επί PCR-

αρνητικών,για ιούς, βιοψιών και το σημαντικότερο είναι

ότι η αναζήτησή τους απαιτεί μόνο ένα απλό δείγμα

αίματος του σθενούς7.

Ο έλεγχος του ανθρώπινου γενετικού υλικού

(DNA)μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει

γενετικά προδιατεθειμένα άτομα, δηλαδή ισχυρή HLA

συσχέτιση με τη νόσο. Στο μέλλον η ευρεία χρήση

της Next-generationsequencing (NGS) τεχνολογίας

ίσως μπορέσει να εντοπίσει γονίδια τα οποία προδια-

θέτουν στην μετάβαση από την μυοκαρδίτιδα στην

μυοκαρδιοπάθεια, με ότι αυτό συνεπάγεται για την

πρόγνωση και πρόληψη της νόσου.

Αλληλογραφία:

Ηλίας Σιώρας

e-mail: hsioras@yahoo.com

Βιβλιογραφία

1. Susal C, Opelz G. Current role of human leukocyte antigen

matching in kidney transplantation. Curr Opin Organ

Tranplant 2013, 18: 438-444.

2. Furst D, Muller C, Vucinic V, et al. High-resolution HLA mat ching

in hematopoietic stem cell transplantation: a retro spective

collaborative analysis. Blood 2013, 122: 3220-3229.

3. Sollid L, Pos W, Wucherpfennig K. Molecular mechanisms for

contribution of MHC molecules to autoimmune dis -

eases. Curr Opin Immunol 2014, 31: 24-30.

4. Ranasinghe S, Culter S, Davis I, et al.Association of HLA-DRB1-

restricted CD4+ T cell responses with HIV immune

control. Nature Medicine 2013, 19: 930-934.

5. Bharadwaj M, Illing P, Theodossis A, Purcell A, Rossjohn J,

McCluskey J. Drug Hypersensitivity and Human Leuko -

cyte Antigens of the Major Histocompatibility Complex.

Annu Rev Pharmacol Toxicol 2012, 52: 401-431.

6. Erlich HA. HLA DNA typing: past, present and future. Tissue

Antigens 2012, 80: 1-11.

7. Middleton D. HLA Typing from Serology to Sequencing Era.

Iran J Allergy Immunol 2005, 4: 53-66.

8. Sanger F, Nicklen S, Coulson AR. DNA sequencing with chain-

terminating inhibitors. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1977, 74:

5463-5467.

9. Dunn P. Human leucocyte antigen typing: techniques and

technology, a critical appraisal. International Journal of

Immunogenetics, 2012, 38: 463-473.

10. Buermans H.P.J and Dunnen J.T. Next generation

sequencing technology: Advances and applications.

Biochimica et Biophysica Acta, 2014, 1842:1932–1941.

11. Kazuyoshi H, Takashi S, Atsushi T, Ituro I. The impact of next-

generation sequencing technologies on HLA research.

Journal of Human Genetics 2015, 1-9.



Υπογονιμότητα είναι η αδυναμία απόκτησης παι-

διού, η οποία μπορεί να αποκατασταθεί μετά κατάλ-

ληλη θεραπεία. Στη γυναίκα, η αδυναμία αυτή αφορά

είτε μη σύλληψη είτε αποτυχίες κυήσεων. Μεταξύ των

παραγόντων που ευθύνονται για υπογονιμότητα, ση-

μαντική αναγνωρίζεται η σημασία ανοσολογικών δια-

ταραχών. Αδυναμία σύλληψης μπορεί να οφείλεται σε

αυτοάνοσα νοσήματα που παραβλάπτουν τη λειτουρ-

γία των ωοθηκών, σε αντισπερμικά αντισώματα που

παρεμποδίζουν την πορεία των σπερματοζωαρίων και

τη γονιμοποίηση του ωαρίου ή στην ενεργοποίηση

μηχανισμών της φυσικής ανοσίας και την ανάπτυξη

της φλεγμονώδους αντίδρασης στην ενδομητρίωση

που αποτελεί ένα από τα κύρια αίτια υπογονιμότητας.

Επιπλέον, ανοσολογικές διαταραχές ευθύνονται για επι-

πλοκές που παρεμποδίζουν την περάτωση της κύησης,

όπως είναι αποτυχίες εμφύτευσης του εμβρύου, αυτό-

ματες αποβολές και η προεκλαμψία. Σε αντίθεση με

την αναγνωριζόμενη ανοσολογικής αιτιολογίας υπο-

γονιμότητα, ο ρόλος των λοιμωδών παραγόντων πα-

ρουσιάζεται να είναι περιορισμένος. Λοιμώδεις παρά-

γοντες δεν έχουν άμεσα ενοχοποιηθεί για παρεμπό-

διση της σύλληψης, ενώ για λίγους μικροοργανισμούς

γίνεται αποδεκτή εμβρυοτοξικότητα, επίδραση στη λει-

τουργία του πλακούντα ή πρόκληση φλεγμονής που

επηρεάζει τη συνέχιση της κύησης. Εντούτοις, μια προ-

σεκτικότερη προσέγγιση αναδεικνύει τον ρόλο των

λοιμώξεων στην πρόκληση υπογονιμότητας κυρίως

μέσα από την εμπλοκή τους στην επαγωγή ανοσολο-

γικών διαταραχών. Για παράδειγμα, βακτηριακές ενδο-

τοξίνες επάγουν την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή

των κυττάρων της φυσικής ανοσίας στην ανάπτυξη

ενδομητρίωσης1. Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστή-

ματος, περιοδοντίτιδα και λοιμώξεις από διάφορα βα-

κτηρίδια (Helicobacter pylori, Chlamydia pneumonia),

ιούς (CMV, HSV-2, HIV) και παράσιτα (Plasmodium spp,

Toxoplasma gondii) αποτελούν παράγοντες κινδύνου

για εμφάνιση προεκλαμψίας γιατί ενεργοποιούν το

ανοσιακό σύστημα για την ανάπτυξή της2. Η σημασία

της συνέργειας λοιμωδών και ανοσολογικών παραγό-

ντων φαίνεται ιδιαίτερα στην περίπτωση της υπογονι-

μότητας που σχετίζεται με αυτόματες αποβολές.

Συσχέτιση λοιμωδών παραγόντων

με αυτόματες αποβολές

Πολλοί μικροοργανισμοί έχουν ενοχοποιηθεί για

μεμονωμένες αποβολές, οι οποίοι μπορεί να επηρεά-

σουν την κύηση με διάφορους τρόπους. Αποδεδειγ-

μένη συσχέτιση δίνεται για τις βακτηριακές κολπίτιδες

(Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum), τη

βρουκέλλωση, τη σύφιλη, τον CMV, τον HIV, την ερυ-

θρά, το Δάγγειο πυρετό και την ελονοσία. Αντικρουό-

μενα είναι τα δεδομένα για συσχέτιση με τα χλαμύδια,

τους ιούς HPV, παρβοιό Β19, ηπατίτιδας Β, έρπητα 1

και 2, πολυόμα ΒΚ και το τοξόπλασμα, ενώ είναι ανε-

παρκή τα στοιχεία για συσχέτιση με αδενοιοόυς, ηπα-

τίτιδα C, Coxiella burnetii και Mycoplasma genitalium3. 

Ανοσολογικής αιτιολογίας αποβολές

Ένα μεγάλο ποσοστό ανεξήγητων μεμονωμένων

αποβολών, αλλά κυρίως επανειλημμένων αυτόματων

αποβολών (ΕΑΑ), οφείλεται σε διαταραχές ανοσολο-

γικών παραγόντων. Για λόγους διαγνωστικής προσέγ-

Ανοσολογία της Υπογονιμότητας

Ανοσολογικοί και λοιμογόνοι παράγοντες

στη γυναικεία υπογονιμότητα
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γισης, οι «ανοσιακές αποβολές» διαχωρίζονται σε αλ-

λοάνοσες και αυτοάνοσες. Στις αλλοάνοσες, διατα-

ράσσεται η ανοχή της μητέρας για το «ημιαλλογενές»

έμβρυο και, της φυσιολογικά αναπτυσσόμενης κατά

την κύηση Th2-τύπου ανοσιακής απάντησης, υπερι-

σχύει Th1-τύπου απάντηση με επικράτηση Th17 λεμ-

φοκυττάρων, ανάπτυξη κυτταροτοξικών αντισωμάτων

και ενεργοποίηση ΝΚ κυττάρων που ασκούν κυττα-

ροτοξική δράση στην τροφοβλάστη. Στις αυτοάνοσες,

αυτοαντισώματα (κυρίως αντιφωσφολιπιδικά) παρε-

μποδίζουν την επίδραση των ορμονών και το σχημα-

τισμό της τροφοβλάστης, προκαλούν θρομβώσεις και

έντονη φλεγμονή του πλακούντα και επάγουν Th1

στροφή4. (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

Συνέργεια ανοσολογικών και

λοιμωδών παραγόντων

στην πρόκληση αποβολών

Στις στατιστικές για τα αίτια των ΕΑΑ, οι αυτοά-

νοσες διαταραχές εμφανίζονται να ευθύνονται σε πο-

σοστό 40%, οι αλλοάνοσες διαταραχές σε ποσοστό

40-50% και οι λοιμώδεις παράγοντες σε ποσοστό μό-

λις 0,5-5%5. Το χαμηλό ποσοστό αιτιολόγησης των

ΕΑΑ λόγω επίδρασης λοιμωδών παραγόντων θα πρέ-

πει να αναθεωρηθεί αν η εκτίμηση της πρόκλησης

αποβολών δεν περιορισθεί στην άμεση επίδραση των

λοιμώξεων αλλά συνυπολογισθεί η συμμετοχή τους

στην επαγωγή ανοσολογικών διαταραχών που θα προ-

καλέσουν τελικά τις αποβολές (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). 

Λοιμώδεις παράγοντες μπορεί να ενεργοποιούν

ΝΚ κύτταρα του φθαρτού, τα οποία είναι ο κύριος

κυτταρικός πληθυσμός που εμπλέκεται στις αλλοάνο-

σες αποβολές. Σε γυναίκες που έχουν την τάση να

αποβάλλουν, παρατηρείται αύξηση και ενεργοποίηση

των περιφερικών ΝΚ κυττάρων, η οποία έχει συσχετι-

σθεί με υποκλινική ιαιμία (ιοί της ομάδας του έρπητα).

Η χορήγηση αντι-ιϊκής θεραπείας ελαττώνει τα επίπε-

δα των ΝΚ κυττάρων και βελτιώνει τη γονιμότητα6. 

Οι λοιμώξεις αποτελούν έναν από τους παράγο-

ντες που επάγουν στροφή προς την Th1-τύπου απά-

ντηση που χαρακτηρίζει τις αλλοάνοσες αποβολές.

Μελέτες σε διασταυρώσεις ποντικών που τα θηλυκά

είναι επιρρεπή σε αποβολές (CBA x DBA/2 μοντέλο),

έχουν δείξει ότι οι βακτηριακοί λιποπολυσακχαρίτες

(LPS) αποτελούν «σήμα κινδύνου» για ανάπτυξη απά-

ντησης απόρριψης των εμβρύων. Με την παρατήρηση

αύξησης των αποβολών όταν τα ζώα εκτίθενται σε

LPS την επομένη του ζευγαρώματος, προτείνεται ότι

οι ενδοτοξίνες προκαλούν ενωρίς εμβρυικές απώλειες,

αλλά και μετέπειτα αποβολές λόγω απορρόφησης LPS

στην εντερική χλωρίδα7. 

Λοιμώδεις παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν

Th1 απάντηση όταν αναγνωρίζονται από γδΤ λεμφοκύτ-
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ταρα που φέρουν V
δ2 

υποδοχείς. Τα περιφερικά γδ+ Τ

κύτταρα γυναικών με ΕΑΑ εκφράζουν κατά προτίμηση

τον TcR συνδυασμό V
γ9

V
δ2, 

είναι δηλαδή κύτταρα που

μπορούν να αναγνωρίζουν μη πεπτιδικά αντιγόνα και να

εξολοθρεύουν βακτήρια και παράσιτα. Ερευνώντας την

αύξηση των V
γ9

V
δ2. 

κυττάρων στις γυναίκες με ανεξήγη-

τες αποβολές, η ομάδα μας διαπίστωσε στην πλειονό-

τητα των γυναικών αυτών αδιάγνωστες λοιμώξεις του

γεννητικού σωλήνα ή ακόμα και συστηματικές βακτη-

ριακές λοιμώξεις. Σε πρόσφατη μελέτη των Voskakis και

συν δείξαμε ισχυρή συσχέτιση των αποβολών με χρο-

νίζουσα λοίμωξη από Clamydia trachomatis8.

Λοιμώξεις ή πρόσφατοι εμβολιασμοί μπορεί να

αποτελέσουν ερέθισμα για δημιουργία αντιφωσφολι-

πιδικών αντισωμάτων, τα οποία ευθύνονται για ένα με-

γάλο ποσοστό ΕΑΑ. Επίτοποι ορισμένων βακτηρίων

(Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Heli-

cobacter pylori ή το τοξοειδές του τετάνου) έχουν ομο-

λογία με την β
2
-GPI, την κύρια πρωτεΐνη που συνδέεται

με φωσφολιπίδια. Ως αποτέλεσμα μοριακής μίμησης,

τα αντισώματα που δημιουργούνται κατά αυτών των

βακτηρίων, αντιδρούν και έναντι της β
2
-GPI, με αποτέ-

λεσμα να επάγεται η παθολογία του αντιφωσφολιπιδι-

κού συνδρόμου, συμπεριλαμβανομένων αποβολών9.

Η δυνητική ύπαρξη λοιμώξεων πίσω από τις ανο-

σιακές αποβολές (αλλά και την ενδομητρίωση και προ-

ελκαμψία) επιβάλλει τον έλεγχο των υπογόνιμων γυ-

ναικών και για λοιμώδεις παράγοντες.
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Αν και για την ανδρική υπογονιμότητα έχει ενο-

χοποιηθεί μια πληθώρα παραγόντων όπως γενετικοί,

ενδοκρινολογικοί, ανοσολογικοί, τοξικοί, λοιμώξεις,

τραυματισμοί, χειρουργικές επεμβάσεις, κ. α., σε ένα

σημαντικό ποσοστό των ανδρών η αιτιολογία της υπο-

γονιμότητας παραμένει ιδιοπαθής.1,2

Η εξέταση σπέρματος ή σπερμοδιάγραμμα απο-

τελεί μια βασική και απλή μέθοδο για την αξιολόγηση

της ποιότητας του σπέρματος, προσφέροντας σημα-

ντικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διερεύνησης

ενός υπογόνιμου άνδρα. Το σπερμοδιάγραμμα δεν

μπορεί να προβλέψει τη γονιμοποιητική ικανότητα

ενός άνδρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματά

της οι άνδρες κατατάσσονται σε ομάδες με διαφορε-

τική θεραπευτική προσέγγιση. Η αξιοπιστία μιας ανά-

λυσης σπέρματος βασίζεται στην τήρηση συγκεκριμέ-

νων κανόνων για τη σωστή συλλογή του δείγματος.

Μετά από αποχή από σεξουαλικές επαφές για 2 έως

5 ημέρες, το δείγμα λαμβάνεται με αυνανισμό, με ιδι-

αίτερη προσοχή να συμπεριληφθεί ολόκληρο το δείγ-

μα στο αποστειρωμένο δοχείο.2

Η εξέταση πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες

προϋποθέσεις, από έμπειρους εργαστηριακούς ια-

τρούς και περιλαμβάνει τη μελέτη των φυσικών

χαρακτηριστικών του σπέρματος, τις βασικές ποιοτικές

και ποσοτικές σπερματικές παραμέτρους (συγκέντρω -

ση, κινητικότητα και μορφολογία των σπερματοζωα -

ρίων) καθώς και επιπρόσθετες εξετάσεις όπως

μικροβιολογικός έλεγχος, βιοχημικές και ανοσολογικές

εξετάσεις. Συγκεκριμένα, η μακροσκοπική εξέταση του

σπέρματος περιλαμβάνει: μέτρηση του χρόνου

ρευστοποίησης (έως 60’), εκτίμηση της χροιάς, οσμής

και γλοιότητας, μέτρηση του όγκου και του pH.2,3

Η μικροσκοπική εξέταση περιλαμβάνει την αξιο-

λόγηση της συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων

(αριθμό σπερματοζωαρίων/ml), της κινητικότητας

(εκτιμάται πρώτα ποσοτικά και κατόπιν ποιοτικά, προσ-

διορίζοντας το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με

προωθητική κινητικότητα), της μορφολογίας (ποσοστό

σπερματοζωαρίων με φυσιολογική μορφολογία και πο-

σοστό σπερματοζωαρίων με ανώμαλη μορφολογία),

της βιωσιμότητας (ποσοστό των ζωντανών σπερμα-

τοζωαρίων), καθώς και παρουσία συγκολλήσεων και

άλλων κυττάρων (πυοσφαίρια, άωρες μορφές των

σπερματοζωαρίων, κ.α.).2,3

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ2

Ολιγοζωοσπερμία: Μειωμένος αριθμός σπερματοζω-

αρίων, κάτω από 15 x 106 /ml ή κάτω από 39 x 106

στο συνολικό όγκο του δείγματος.

Ασθενοζωοσπερμία: Ασθενής κινητικότητα σπερμα-

τοζωαρίων (<40% συνολική κινητικότητα ή <32%

προωθητική κινητηκότητα).

Τερατοζωοσπερμία: Ποσοστό σπερματοζωαρίων με

φυσιολογική μορφολογία <4 %.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ2

Παράμετροι Τιμές  αναφοράς

Όγκος σπέρματος (ml) 1,5 (1,4-1,7)

Συγκέντρωση (106/ml) 15 (12-16)

Ολικός αριθμός (106/εκσπερμάτιση) 39 (33-46)

Συνολική κινητικότητα (%) 40 (38-42)

Προωθητική κινητικότητα (%) 32 (31-34)

Μορφολογία (φυσιολογικές μορφές, %) 4

Ανοσολογία της Υπογονιμότητας

Ανδρική υπογονιμότητα: αιτιοπαθογένεια και

εργαστηριακή διερεύνηση του σπέρματος

Σ. Μπάκα
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Ολιγοασθενοτερατοζωοσπερμία: Συνύπαρξη μειω-

μένου αριθμού, ασθενούς κινητικότητας και αυ-

ξημένων μορφολογικών ανωμαλιών των σπερμα-

τοζωαρίων.

Αζωοσπερμία: Δεν παρατηρούνται σπερματοζωάρια

στο δείγμα (ακόμα και μετά από φυγοκέντρηση

του δείγματος και επανέλεγχο του ιζήματος). 

Ασπερμία: Απουσία εκσπερμάτισης.

Ο όρχις διαθέτει ένα προνομιακό ανοσολογικό

περιβάλλον που βασίζεται σε τοπική ανοσοκαταστολή

και συστηματική ανοσιακή ανοχή με τη βοήθεια πο-

λύπλοκων μηχανισμών.4 Ο αιματο-ορχικός φραγμός

προστατεύει τα σπερματοζωάρια από το ανοσιακό σύ-

στημα και, άρα, από την παραγωγή αντισπερματικών

αντισωμάτων (ΑΑ).4 Η προστασία αυτή είναι απαραί-

τητη καθώς τα σπερματοζωάρια που εμφανίζονται

στην εφηβεία, όταν το ανοσιακό σύστημα έχει ωριμά-

σει αρκετά, θα αναγνωριστούν σαν ξένα και θα προ-

καλέσουν ανοσολογική αντίδραση.5 Τα ΑΑ προκαλούν

υπογονιμότητα με διάφορους μηχανισμούς: μείωση

της κινητικότητας έως και ακινητοποίηση των σπερ-

ματοζωαρίων, ανικανότητα διείσδυσης στο ωάριο,

εμποδίζουν την εμφύτευση του εμβρύου στη μήτρα.6

ΑΑ ανευρίσκονται στο 9-55% των υπογόνιμων ζευγα-

ριών, στο 8-21% των υπογόνιμων ανδρών σαν αυτοα-

ντισώματα και στο 6-43% των υπογόνιμων γυναικών

σαν ισοαντισώματα.5 Ωστόσο, δεν προκαλούν όλα τα

ΑΑ υπογονιμότητα καθώς ανευρίσκονται και σε γόνιμα

ζευγάρια (1-19%).5 Για τον έλεγχο παρουσίας ΑΑ χρη-

σιμοποιούνται συχνότερα 2 μέθοδοι: MAR (Mixed

Antiglobulin Reaction – Μικτή Αντισφαιρινική Αντί-

δραση) και IBT (Immunobead binding Test).2,3

Νέες επιστημονικές μελέτες ενοχοποιούν τον κα-

τακερματισμό του DNA των σπερματοζωαρίων (DNA

fragmentation index) ως παράγοντα πρόβλεψης της

ανδρικής υπογονιμότητας. Ο κατακερματισμός του

DNA των σπερματοζωαρίων οφείλεται σε έκθεση σε

αυξημένη θερμοκρασία, σε τοξίνες ή χημικές ουσίες

από την ατμόσφαιρα και τη δίαιτα, στο κάπνισμα, ελεύ-

θερες ρίζες οξυγόνου, έντονο σωματικό στρες, χρήση

Η/Υ, κινητών, κ.α. Μελέτες έδειξαν πως οι άντρες με

ποσοστό κατακερματισμού του DNA των σπερματο-

ζωαρίων >30% έχουν σημαντικά μειωμένο δυναμικό

γονιμότητας.7
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Όλοι οι πολυκύτταροι οργανισμοί συμπεριλαμβα-

νομένων και των ανθρώπων ζουν σε στενή συσχέτιση

με τα γύρω μικρόβια. Τα μικρόβια αποικίζουν το σώμα

μας από τη γέννηση και παραμένουν μέχρι θανάτου,

παρεμβαίνοντας στην ανάπτυξη των συστημάτων του

οργανισμού μας, μεταξύ άλλων και του ανοσοποιη -

τικού μας συστήματος. Κάθε μέρος της επιφάνειας

του σώματός μας, κάθε κοιλότητα μας σε επικοινωνία

με το περιβάλλον αποικίζεται. Ο αριθμός αυτών των

μικροοργανισμών, συλλογικά γνωστός ως μικροβίωμα

είναι περίπου δεκαπλάσιος από εκείνον των ανθρώ -

πινων κυττάρων μας1. Τελικά, ο οργανισμός μας είναι

ένα ‘υβριδικό σύστημα’ που αποτελείται από ανθρώ -

πινα και μικροβιακά κύτταρα. Με την πάροδο του

χρόνου οι άνθρωποι εξελίχθηκαν μαζί με τρισεκατομ -

μύρια μικροβίων που κατοικούσαν στο σώμα μας σε

μια κατάσταση συμβίωσης. Η συμβίωση διακρίνεται σε

δύο μεγάλους λειτουργικούς φαινότυπους, την αρμο-

νική συμβίωση (eubiosis) μεταξύ του ανθρώπινου

οργανισμού (και των κυττάρων του) και των μικρο -

βιακών (μικρο)οργανισμώνκαι τον αντίθετό του,

δηλαδή την δυσαρμονική συμβίωση γνωστή και ως

δυσβίωση (λέξη αντι-δάνειο από τον όρο dysbiosis ή

disbiosis)2. Οι φαινότυποι αυτοί είναι δυναμικοί και εξε-

λίσσονται κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου

από τον ένα στον άλλο κάτω από την επίδραση δια-

φόρων ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Η δυ-

σβίωση συνη ασθένεια δεν θα είναι εύκολη μικρο -

βιακδέεται άμεσα με την ανάπτυξη φλεγμονωδών διερ-

γασιών που οδηγούν στην φλεγμονή, κυτταρική κατα -

στροφή και ιστική βλάβηκαι έχει συνδεθεί με πολλές

διαταραχές, μεταξύ των οποίων καιτων αυτοάνοσων

νοσημάτων3. Τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια έντονη

προσπάθεια να διακρίνουμε ευρέως τα «υγιή» από τα

«ανθυγιεινά» μικροβιώματα, τα πρώτα από αυτά που

συνδέονται με - ή είναι υπεύθυνα για - διάφορες

ετερογενείς ασθένειες. Η αναζήτηση αυτή είναι

εξαιρετικά πολύπλοκη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το

μικροβίωμα του εντέρου ποικίλλει από άτομο σε

άτομα ή ακόμη καιμεταξύ του ίδιου ατόμου και

επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία, εποχιακούς

παράγοντες, διαιτητικές συνήθειες, εμβολιασμούς, λήψη

φαρμάκων (όπως για παράδειγμα αντιβιοτικών).

Παρότι τα μικροβιώματα ασθενών με μια φλεγμονώδη

διαταραχή, για παράδειγμα νόσο του Crohn, διαφέ-

ρουν μεταξύ τους, φαίνεται ότι υπάρχουν ‘μοτίβα’ μι-

κροβιωμάτων που μπορεί να είναι χαρακτηριστικά για

μεγάλο ποσοστό ασθενών που τα διαφοροποιούν από

εκείνα υγιών μαρτύρων. Τα μοτίβα αυτά μπορούν να

μας βοηθήσουν στην κατανόηση του ρόλου που παί-

Διάλεξη

Μικροβί́ωμα - Φλεγμονή́ - Αυτοανοσί́α

Δ.Π. Μπόγδανος
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Νέα δεδομένα στηρίζουν την άποψη ότι το μικροβίωμα παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του ανοσοποιητικού μας συ-

στήματος και συμμετέχει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει (σε συνδυαμό με γενετικους, επιγενετικούς και περιβαλλοντικους) στην διατα-

ραχή της ανοσοανοχής και την ανάπτυξη αυτοάνοσων νοσημάτων. Τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα έχουν προκύψει από

μελέτες σε πειρμαματικά μοντέλα αυτοανόσων νοσημάτων. Στην παρούσα φάση, περισσότερα δεδομένα απαιτούνται από μετα-

φραστικές έρευνες σε προοπτικές μελέτες. Ο ρόλος της αλληλεπίδρασης ιογενών λοιμώξεων με αυτοάνοσο δυναμικό και φαινο-

τύπων μικροβιώματος σε καθεστώς δυσβίωσης που οδηγεί σε ανεπάρκεια ανοσορυθμιστικών μηχανισμός παραμένει ασαφώς κα-

θορισμενος και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Λέξεις κλειδιά: αυτοανοσία, αυτοαντισώματα, ρυθμιστικά κύτταρα, autoinfectome, infectome
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ζουν τα μικροβιώματα του γαστρεντερικού σωλήνα,

της ουρογεννητικής οδού ή της στοματικής κοιλότη-

τας στην ανάπτυξη αυτοάνοσων διαταραχών. Μεγάλο

μειονέκτημα στην μελέτη του μικροβιώματος αποτελεί

το κόστος προσδιορισμού του που είναι αρκετά με-

γάλο ως αποτρεπτικό για την εύκολη ταυτοποίησή του

παρότι με το πέρας του χρόνου μειώνεται κατακόρυ-

φα4. Αναμένεται ότι σε λίγα έτη θα μπορεί να καθορι-

στεί το μικροβίωμα του γαστρενερικού μας σωλήνα

με λιγότερα από 20-30 ευρώ ανά δείγμα. Η λεπτο -

μερής περιγραφή ή ικανότητα διάκρισης ειδικών για

την ασθένεια “ανθυγιεινών” μικροβιωμάτων μπορεί να

παρέχει νέα μέσα για την αποφυγή της επαγωγής

αυτοάνοσων νόσων και/ή για τη βελτίωση της έκβασης

της προόδου της νόσου αφού αναπτυχθεί. Μεγάλη

συζήτηση γίνεται για την διασύνδεση του μικρο -

βιώματος και την ικανότητα χειραγώγησή τους με φαρ-

μακευτικά και διατροφικά ή άλλα ‘φυσικά’ μέσα σε μια

προσπάθεια εξατομικευμένης ιατρικής (personalised

medicine) για την θεραπευτική προσέγγιση χρόνιων

φλεγμονωδών νοσημάτων5-7. Τέτοιες συζητήσεις μάλ-

λον είναι πρόωρες δεδομένης της περιορισμένης γνώ-

σης που έχουμε στην παρούσα χρονική στιγμή για τις

πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις των συστατικών του μι-

κροβιώματος δηλαδή τη δυναμική σχέση των μικρο-

οργανισμών του.

Αν και η διαδικασία ταυτοποίησης του προσω -

πικού μας μικροβιώματος και η άμεση σύνδεση της

με συγκεκριμένη ασθένεια δεν θα είναι εύκολη στα

άτομα που έχουν προσβληθεί, αλλά και στους υγιείς

ανθρώπους που χρησιμοποιούνται σαν φυσιολογικοί

μάρτυρες προς σύγκριση, όσα περισσότερα γνωρί -

ζουμε τόσο καλύτερα κατανοούμε τους πολύπλοκους

μηχανισμούς αλληλεπίδρασης μεταξύ του μικροβιώ -

ματος και του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Αυτό

που ενδιαφέρει περισσότερο τους αυτοανοσολόγους

(autoimmunologist, μη δόκιμος όρος που όμως

χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για να

προσδιορίσει εκείνους που ασχολούνται αποκλειστικά

με τη μελέτη της ανοσοπαθογένειας και θεραπείας

αυτοάνοσων νοσημάτων)8 είναι η ανακάλυψη του πρώ-

του επεισοδίου, σε ανοσοβιολογικούς όρους του ‘προ-

πατορικού αμαρτήματος –original sin’ που ευθύνεται

για την αλυσιδωτή αντίδραση διαταραχής της ανοσο-

ανοχής και την ανάπτυξη αυτοανοσίας9,10. 

Πρόσφατα εισαγάμε την έννοια των infectome

και autoinfectome για να περιγράψουμε το σύνολο

των λοιμώξεων από συνδυσμό λοιμογόνων παρα -

γόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής που συμ -

μετέχουν στην πρόκληση αυτοάνοσων νόσημάτων σε

ένα ευάλωτο άτομο11-14. Το infectome αποτελεί μικρό

κομμάτι του μικροβιώματος. Σε αντίθεση με το

μικροβίωμα που αποτελεί το σύτνολο του μικροβιακού

φορτίου, το infectome περιλαμβάνει μόνο τους

μικροβιακούς παράγοντες που έχουν προκαλέσει

οξείες ή χρόνιες λοιμώξεις και από αυτές εκείνες που

ευθύνονται για την ανάπτυξη της αυτοανοσίας (au-

toinfectome). Η τρέχουσα αντίληψη που επικρατεί για

την επαγωγή της αυτοανοσίας που προκαλείται από

λοιμογόνους παράγοντες είναι ότι οι ιοί όπως ο

ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός ή ο ιός Epstein-Barr

και ειδικότερα οι ανοσιακές αποκρίσεις έναντι αυτών

μπορούν να προκαλέσουν de novo αυτοαντισώματα ή

ακόμη και ιστική βλάβη και επακόλουθα πλήρη αυτο -

άνοσα νοσήματα σε ευαίσθητα άτομα με διάφορους

μηχανισμούς. Αυτές οι αυτοαδραστικές αποκρίσεις

που προκαλούνται από λοιμώξεις μπορούν να προ -

κληθούν μόνο σε κατάσταση άνοσορυθμιστικής

δυσλειτουργίας, δηλαδή σε κατάσταση λειτουργικής

εξασθένησης ρυθμιστικών Τ και Β λεμφοκυττάρων και

υπεροχής Th17 λεμφοκυττάρικής ανοσιακής απόκρι -

σης. Το περιβάλλον αυτό επιτρέπει την επικράτηση

των αυτοδραστικών αποκρίσεων και το προφλεγμο -

νώδες φορτίο κυτταροκινών15-17.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι κατά τη διάρκεια της

ζωής το μολυσματικό φορτίο είναι πολύ μεταβλητό

μεταξύ των ασθενών με την ίδια ασθένεια και ότι οι

αλλαγές λοιμωδών παραγόντων, ο χρόνος μόλυνσης

και ο συνδυασμός των λοιμώξεωνδιαμορφώνουν το

συνολικό μολυσματικό φορτίο με τέτοιο τρόπο ώστε

να προάγουν την αυτοανοσία, θεωρήσαμε ότι η

ιεράρχηση των γεγονότων που οδηγούν στην διαταρα-

χή της ανοσοανοχής που προκαλείται από τον ιό-ους

ή το μικρόβιο-α εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις

αλλαγές του μικροβίώματος που λαμβάνουν χώρα με

την πάροδο του χρόνου. Το σενάριο «πολλαπλών

συνθηκών» που προτείνουμε για την πρόκληση αυτο -

άνοσων ασθενειών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Πρώτη

συνθήκη: περιβαλλοντικοί παράγοντες αλλάζουν το

μικροβίωμα. Δεύτερη συνθήκη: οι μεταβολές του

μικροβιώματος, προάγουν την ανάπτυξη λοιμώξεων με

‘αυτοάνοσο δυναμικό’. Τρίτη συνθήκη: η εγγενής ανω-

μαλία του ξενιστή ή/και η επίκτητη μεταβολήπου επέρ-

χεται από την αλληλεπίδραση του μικροβιώματος με

τον ξενιστή οδηγούν στην (δυνητικά αναστρέψιμη ιδι-

αίτερα στην δεύτερη περίπτωση) διαταραχή της ανο-

σορύθμισης με αριθμητική απώλεια και λειτουργική ανε-

πάρκεια του autoregulome δηλαδ των προφλεγμουθ-

μιστικανή του συνολικού φορτίου των ρυθμιστικών Τ

(Τregs) και Β λεμφοκυττάρων (Bregs) και την υπεροχή

των προφλεγμονωδών Th17 λεμφοκυτταρικών πληθυ-

σμών. Τέταρτη συνθήκη: κάτω από αυτές τις δυνητικά



ευνοικές για την ανάπτυξη της αυτοανοσίας κατα -

στάσεις, οι λοιμώξεις μπορούν τελικά να προάγουν

αυτοανοσία με μηχανισμούς όπως αυτή της μοριακής

μίμησης.

Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα φαίνεται να

υποστηρίζουν τουλάχιστον εν μέρει την υπόθεσή μας.

Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D (ένας περιβαλλοντικός

παράγοντας) μεταβάλλει σημαντικά το μικροβίωμα με

τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει ση -

μαντικά την τύχη των αυτοαντιδραστικών αποκρίσεων

που προκαλούνται από λοιμογόνους παράγοντες18.

Πράγματι, η διατροφή με έλλειψη βιταμίνης D

μεταβάλλει σημαντικά το μικροβίωμα των ποντικών, και

η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη

του Helicobacter hepaticus, ενός γνωστού ηπατικού

παθογόνου, και στην καταστολή της συμβιωτικής Akker-

mansia muciniphila σε ποντικούς, που είναι υπεύθυνο

για την πρόληψη από διάφορες παθολογικές κατα -

στάσεις συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας, της

στεατοηπατοπάθειας και των αυτοάνοσων διαταρα -

χών. Επίσης, οι πρώιμες βρεφικές αλλαγές στο εντερικό

μικροβίωμαεπηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη χρονική

στιγμή μόλυνσης με ερπητοιούς, οι οποίες με τη σειρά

τους μπορεί να είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για

την προκαλούμενη από ιό επαγωγή αυτοάνοσων

διαταραχών. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι EBV και CMV

μειώνουν σημαντικά τα Tregs, με την σημαντικότερη

μείωση τους να εμφανίζεται κατά την εποχή της

εμφάνισης της κλινικής εικόνας της EBV-μονοπυ -

ρήνωσης19. Οι αλληλεεπιδράσεις μικροβίων δεν περι -

ορίζονται στο μικροβίωματου εντέρου. Η δυσβίωση

της στοματικής κοιλότητας παίζει σημαντικό ρόλο

στην de novo επαγωγή αυτοαντισωμάτων (αντι-κιτρου -

λινοποιημένα πεπτιδικά αντισώματα-ACPA) λόγω των

Porphyromonas gingivalis (Ρ. gingivalis) και Aggregatibacter

actinomycetemcomitans (A. actinocycetemcomitans), των

αιτιολογικών παραγόντων της περιοδοντικής νόσου

και την επακόλουθη ανάπτυξη της ρευματοειδούς

αρθρίτιδας20,21. Αρκετά άλλα παραδείγματα αλλη -

λεπιδράσεων του ξενιστή με το μικροβίωμα, σχετικών

με την ανάπτυξη λοιμώξεων με αυτοάνοσο δυναμικό

κάτω από συνθήκες έλλειψης ανοσορυθμιστικών

μηχανισμών μπορεί επίσης να αποκαλυφθούν στο

εγγύς μέλλον.
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Οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες (primary im-

munodeficiencies, PIDs), οφείλονται σε ανεπάρκεια ή δυ-

σλειτουργία κυτταρικών πληθυσμών του ανοσιακού συ-

στήματος και εκδηλώνονται στην πλειονότητά τους κατά

την παιδική ηλικία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πραγματικά

παράδοξο το γεγονός, ότι οι PIDs που χαρακτηρίζονται

από αδυναμία ή ανεπάρκεια παραγωγής ανοσοσφαιρι-

νών (πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες, primary

antibody deficiencies, PADs), εκδηλώνονται ή δαγιγνώ-

σκονται (συχνά μετά πολυετή καθυστέρηση) μετά την

εφηβεία, σε πάνω από το 50% των περιπτώσεων1.

Οι ασθενείς με PADs παρουσιάζουν συχνά, εκτός

της αυξημένης συχνότητας λοιμώξεων (χρόνιες, ή

υποτροπιάζουσες, ή ανθεκτικές σε χορήγηση αντιβιο-

τικών) και πληθώρα άλλων συμπτωμάτων, όπως αυτο-

άνοσων εκδηλώσεων, κοκκιωματώδους νόσου ή και

καρκίνου (κυρίως λεμφωμάτων)1-3. Μία αδρή ταξινό-

μηση των PADs, με έμφαση σε αυτές που παρατη-

ρούνται κυρίως κατά την ενήλικο ζωή, παρουσιάζονται

στον Πίνακα 1.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι από άποψη συχνότητας,

οι δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες είναι συχνότερες

στους ενήλικες σε σχέση με τις πρωτοπαθείς, είναι αυ-

τονόητος ο αποκλεισμός νοσημάτων που αιτιολογούν

δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες, κατά τη διαγνωστι-

κή προσέγγιση των ασθενών. Σε μία τέτοια περίπτωση,

ασθενείς με ασυνήθεις λοιμώξεις (όσον αφορά τη συ-

χνότητα, βαρύτητα ή τις επιπλοκές τους) θα πρέπει

πάντα να αξιολογούνται στα πλαίσια υποκείμενης πρω-

τοπαθούς ανοσοανεπάρκειας. Ωστόσο, είναι είναι

πάρα πολύ συχνή η υποδιάγνωση, ή και λανθασμένη

διάγνωση, αυτών των ασθενών, με αποτέλεσμα αρκετά

συχνά να παρουσιάζουν βαριές και μη αναστρέψιμες

επιπλοκές (σήψη, αναπνευστική ανεπάρκεια, κ.λπ.). Το

τελευταίο αφορά κατά κανόνα ασθενείς με PADs,

ωστόσο δυστυχώς δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς4,5.

Η συχνότερη μορφή PAD με κλινική σημασία

στους ενήλικες είναι η κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια

(common variable immunodeficiency, CVID). Είναι

αξιοσημείωτο ότι η πλειονότητα των ασθενών με CVID

είναι σποραδικές περιπτώσεις, με τις οικογενείς μορ-

φές να συνιστούν μόλις το 20% των ασθενών. Παράλ-

ληλα, το γενετικό υπόστρωμα της νόσου παραμένει

εν πολλοίς άγνωστο, με μόλις 20% των περιπτώσεων

να έχουν κάποια γνωστή γενετική βλάβη που να αιτιο-

λογεί, ή να συμμετέχει στην παθογένεση της νόσου1,6.

Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται οι μορφές της CVID

στη βάση OMIM (Online Mendeli an Inheritance in

Man, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/), όπως είναι

καταγεγραμμένες μέχρι τον Οκτώβριο 2017. Διαπιστώ-

νει κανείς εύκολα, ότι η ετερογένεια της κλινικής και

εργαστηριακής εικόνας της νόσου, αντανακλά το δια-

φορετικό γενετικό υπόστρωμά της, όπου κοινό χαρα-

κτηριστικό όλων είναι η εμφάνιση βαρειάς υπογαμμα-

σφαιριναιμίας, με αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων, ενώ

Πίνακας  1. Οι πιο συχνές πρωτοπαθείς αντισωματικές ανε-

πάρκειες στους ενήλικες.

Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια

Εκλεκτική ανεπάρκεια IgA

Εκλεκτικές ανεπάρκειες υποτάξεων IgG 

Συνδυασμένη ανεπάρκεια IgA & υποτάξεων IgG (συνήθως

IgG2 ή IgG4)

Ανεπάρκεια ειδικών αντισωματικών απαντήσεων (Specific

Antibody Deficiencies, SAD) 

Σύνδρομα δυσλειτουργίας του ανοσιακού συστήματος

(immunedysregulation syndromes, όπως CTLA-4-

associated, κ.λπ.)

Σύνδρομα αγαμμασφαιριναιμιών (διάγνωση πάντα στην παι-

δική ηλικία)

Hyper-IgM σύνδρομα (πρώτη διάγνωση κατά κανόνα στην

παιδική ηλικία)

Ανοσοανεπάρκειες

Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες στους ενήλικες

Μ. Σπελέτας
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η παρουσία συγκεκριμένων γενετικών βλαβών καθο-

ρίζει την περαιτέρω κλινική εικόνα της νόσου, με την

εκδήλωση π.χ. αυτοανοσίας, λεμφοϋπερπλασίας, κ.λπ.

Πρόσφατα, το Τμήμα μας συμμετείχε σε διεθνή ερευ-

νητική ομάδα,που ανέδειξε για πρώτη φορά στη βι-

βλιογραφία ένα νέο μηχανισμό που συμμετέχει στην

παθογένεση των PADs, με συρρέουσες γενετικές βλά-

βες σε διαφορετικά ανοσογονίδια να αιτιολογούν την

παθογένεση της νόσου7.

Η θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη έχει

βελτιώσει θεαματικά την πρόγνωση των ασθενών με

PADs, μειώνοντας τόσο τον κίνδυνο λοιμώξεων όσο

και τις επιπλοκές της νόσου που σχετίζονται με αυτές.

Ωστόσο, η γ-σφαιρίνη δεν φάνηκε να βοηθά στην

αντιμετώπιση, αλλά και πρόγνωση, των μη λοιμωδών

εκδηλώσεων των PADs, που σχετίζονται με την υπο-

κείμενη ανοσολογική διαταραχή (όπως οι αυτοάνοσες

εκδηλώσεις, η κοκκιωματώδης νόσος, ή η αυξημένη

επίπτωση νεοπλασιών)8,9. Στο πλαίσιο αυτό, είναι φα-

νερό ότι η κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών

των PADs, θα βοηθήσει στην καλύτερη θεραπευτική

αντιμετώπιση, αλλά και πρόγνωση των ασθενών.
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Πίνακας  2. Μορφές κοινής ποικίλης ανοσοανεπάρκειας

(ΟΜΙΜ, Online Mendelian Inheritance in Man, Οκτ. 2017).

Τύπος Γονίδιο Μορφή κληρονομικότητας

CVID1 ICOS Σωματικός υπολειπόμενος

(σχετικά σπάνια)

CVID2 TNFRSF13B/TACI Σωματικός επικρατών/υπολει-

πόμενος (συχνή)

CVID3 CD19 Σωματικός υπολειπόμενος

(4 περιπτώσεις)

CVID4 TNFRSF13C/BAFFR Σωματικός υπολειπόμενος

(μία οικογένεια)

CVID5 MS4A1/CD20 Σωματικός υπολειπόμενος

(ένας ασθενής)

CVID6 CD81 Σωματικός υπολειπόμενος

(ένας ασθενής)

CVID7 CR2/CD21 Σωματικός υπολειπόμενος

(ένας ασθενής)

CVID8 LRBA Σωματικός υπολειπόμενος

(CVID με αυτοανοσία, 5

ασθενείς από 4 οικογένειες)

CVID9 PRKCD Σωματικός υπολειπόμενος

(αυτοάνοσολεμφοϋπερπλαστι-

κό σύνδρομο με υποτροπιά-

ζουσες λοιμώξεος, ALPS τύ-

που ΙΙ. 5 περιπτώσεις)

CVID10 NFKB2 Σωματικός επικρατών (CVID

με επινεφριδιακή ανεπάρκεια)

CVID11 ΙL-21 Σωματικός υπολειπόμενος

(μία οικογένεια)

CVID12 NFKB1 Σωματικός επικρατών (σχετικά

συχνή)

CVID13 IKZF1 Σωματικός επικρατών (σπά-

νια)



ΟΗ γήρανση είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το

οποίο επηρεάζει όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες

του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης και της λει-

τουργίας του ανοσιακού συστήματος, επιδρώντας

τόσο στη φυσική όσο και στην ειδική ανοσία1. Η έκ-

πτωση της λειτουργικότητας του ανοσιακού συστήμα-

τος καλείται «ανοσογήρανση» και οδηγεί σε υψηλό-

τερη επίπτωση λοιμώξεων, κακοηθειών και νοσηρότη-

τας σχετιζόμενης με αυτοάνοσα/ανοσολογικά διαμε-

σολαβούμενα νοσήματα στα ηλικιωμένα άτομα2.

Η αποσαφήνιση των μηχανισμών της ανοσογή-

ρανσης αποτελεί την προϋπόθεση για την καθυστέ-

ρηση της εμφάνισης ή/και εξέλιξής της. Δεδομένης δε

της, ούτως ή άλλως αναμενόμενης, αύξησης του προσ-

δόκιμου επιβίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο3, η καθυ-

στέρηση της ανοσογήρανσης αναμένεται να προσ-

δώσει ποιότητα στη μακροβιότητα, που είναι σε τελική

ανάλυση και το ζητούμενο.

Το πότε γηράσκει το ανοσιακό σύστημα του αν-

θρώπου είναι ένα ερώτημα που δυστυχώς δεν υπάρ-

χουν τα δεδομένα για να απαντηθεί με απλότητα. Οι

λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι πολλοί

και αντανακλούν, εν μέρει, την πολυπλοκότητα του φαι-

νομένου της γήρανσης. Από άποψη μεθοδολογίας της

κλινικής ερευνητικής προσέγγισης, η πλειονότητα των

μελετών στο πεδίο της ανοσογήρανσης είναι μελέτες

χρονικής στιγμής (cross-sectional), που προσφέρουν

μεν πολύτιμες πληροφορίες για τις διαφορές σε επι-

λεγμένους βιοδείκτες σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό

και σε δεδομένη χρονική στιγμή, δεν επιτρέπουν όμως

τη γενίκευση των συμπερασμάτων τους σε άλλους

πληθυσμούς/άλλη χρονική στιγμή. Απαιτούνται λοιπόν

περισσότερες διαχρονικές μελέτες (longitudinal), προ-

κειμένου να μελετηθούν οι σχετιζόμενες με την ηλικία

μεταβολές –όχι απλώς διαφορές– στο ανοσιακό σύ-

στημα και, το σημαντικότερο, η κλινική τους σημασία. 

Από τα πολυάριθμα και ετερόκλητα βιβλιογραφι-

κά δεδομένα, μία ανοσολογική παράμετρος διαφέρει

σταθερά σε όλες τις μελέτες ανάμεσα σε νεαρά και

ηλικιωμένα άτομα, τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε

υπό ανάπτυξη χώρες4. Αυτή είναι η δραματική μείωση

του απόλυτου αριθμού και ποσοστού των παρθένων

CD8+ Τ λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα των

ηλικιωμένων, σε ορισμένες μελέτες συνοδευόμενη από

ταυτόχρονη αύξηση των μνημονικών Τ λεμφοκυττά-

ρων5, ενώ σε άλλες όχι. Η διαφορά αυτή ενδεχομένως

να είναι αποτέλεσμα της συσσώρευσης μνημονικών

κυττάρων σε ηλικιωμένα άτομα που έχουν μολυνθεί

Ανοσοανεπάρκειες

Πότε Γηράσκει το Ανοσιακό Σύστημα;

Α-Μ. Γεωργιάδου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μία από τις γνωστότερες συνέπειες της γήρανσης είναι η έκπτωση της λειτουργικότητας του ανοσιακού συστήματος, η οποία εκ-

δηλώνεται ως ευπάθεια στις λοιμώξεις, αυξημένη επίπτωση κακοηθειών και αυτοανοσίας και καλείται «ανοσογήρανση». Η πλειο-

νότητα των κλινικών μελετών επί της ανοσογήρανσης είναι μελέτες χρονικής στιγμής (cross-sectional) και παρέχουν πληροφορίες

σχετικά με τις διαφορές –όχι τις μεταβολές– στο ανοσιακό σύστημα στις διαφορετικές ηλικίες. Απαιτούνται περισσότερες δια-

χρονικές (longitudinal) μελέτες προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι μεταβολές στο ανοσιακό σύστημα με την πρόοδο της ηλικίας

και η κλινική τους σημασία.

Λέξεις κλειδιά: ανοσογήρανση
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από τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV), αλλά όχι άλλους

ερπητοϊούς6,7, όπως επιβεβαιώνει και πρόσφατη συ-

στηματική ανασκόπηση8. Η μείωση των CD8+ Τ λεμ-

φοκυττάρων και η συχνή λοίμωξη των ηλικιωμένων με

CMV καθιστούν τους ηλικιωμένους πτωχότερα αντα-

ποκρινόμενους στους εμβολιασμούς σε σχέση με τα

νεότερα σε ηλικία άτομα9. Η CMV ορομετατροπή

όμως, πέρα από το ότι αυξάνει με την ηλικία10, επηρε-

άζεται από τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες11 και

επομένως μπορεί να αποτελέσει συγχυτικό παράγοντα

στη μελέτη της ανοσογήρανσης. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η απώλεια των παρ-

θένων CD8+ λεμφοκυττάρων φαίνεται να επισυμβαίνει

νωρίτερα4, ενδεχομένως λόγω της μεγαλύτερες έκθε-

σης του πληθυσμού σε παθογόνα που ωθεί τα παρ-

θένα CD8+T λεμφοκύτταρα σε διαφοροποίηση προς

δραστικά ή μνημονικά κύτταρα. Στη μείωση του αριθ-

μού των παρθένων Τ λεμφοκυττάρων πιστεύεται ότι

συμβάλλει αποφασιστικά και η υποστροφή του θύμου

με την πρόοδο της ηλικίας12, πιθανώς και τα δυσλει-

τουργικά βραχύβια κύτταρα της φυσικής ανοσίας που

αντανακλούν τη γήρανση του συστήματος των αρχέ-

γονων αιμοποιητικών κυττάρων13. 

Διαφορές μεταξύ νεαρών (<30 ετών) και μεγα-

λύτερων (>50 ετών) ατόμων έχουν περιγραφεί στα

παρθένα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα, τα Β λεμφοκύτταρα,

καθώς και στα κύτταρα της φυσικής ανοσίας, ειδικά

στα δενδριτικά κύτταρα, τα ουδετερόφιλα και μονο-

πύρηνα μακροφάγα, τα οποία σε άλλες μελέτες βρέ-

θηκαν επηρεασμένα αριθμητικά14,15και σε άλλες λει-

τουργικά με την πρόοδο της ηλικίας16. Σε κάθε περί-

πτωση, τα δεδομένα που έχουμε για τις μεταβολές

του ανοσιακού συστήματος με την πάροδο του χρό-

νου αφορούν κατά συντριπτική πλειοψηφία το περι-

φερικό αίμα, χωρίς να αντιπροσωπεύουν την εικόνα

που επικρατεί στους υπόλοιπους ιστούς17.

Είναι γνωστό ότι στους ιστούς που γηράσκουν

επικρατεί ένα μικροπεριβάλλον με χαρακτηριστικά

ήπιας, χρόνιας, συστηματικής άσηπτης φλεγμονής η

οποία ονομάστηκε φλεγμονο-γήρανση (inflamm-ag-

ing)18 και αντικατοπρίζεται στα ελαφρώς αυξημένα επί-

πεδα μεσολαβητών της φλεγμονής στα ηλικιωμένα

άτομα. Αποτελεί όμως η φλεγμονο-γήρανση μέρος

της διαδικασίας της ανοσογήρανσης; Μέχρι σήμερα

δεν είναι απόλυτα σαφής η προέλευση των αυξημένων

αυτών προ-φλεγμονωδών μεσολαβητών, υπάρχουν

όμως ενδείξεις ότι προέρχονται κατά κύριο λόγο από

κύτταρα εκτός του ανοσιακού συστήματος, γηρασμένα

κύτταρα που εμφανίζουν το λεγόμενο «σχετιζόμενο

με τη γήρανση εκκριτικό φαινότυπο» (senescence-as-

sociated secretory phenotype-SASP) και τροφοδο-

τούν σχετιζόμενα με την ηλικία νοσήματα, όπως ο σακ-

χαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, η καρδιαγγειακή νόσος,

οι νεοπλασίες 19. Η χρόνια αυτή φλεγμονή έχει συ-

σχετιστεί με αυξημένη θνησιμότητα, παραδόξως όμως

παρατηρείται και σε υπεραιωνόβια άτομα (π.χ. υψηλά

επίπεδα IL-6 και IL-8 στο πλάσμα), τα οποία δεν εμ-

φανίζουν –ή εμφανίζουν πολύ όψιμα– χρόνια και σχε-

τιζόμενα με την ηλικία νοσήματα18. Συνεπώς, υπάρχουν

ενδείξεις ότι η ήπια χρόνια φλεγμονή που παρατηρεί-

ται στους ηλικιωμένους δεν είναι μονοδιάστατο και

πάντα παθολογικό στην ερμηνεία του φαινόμενο, ούτε

συνδέεται απαραίτητα με την ανοσογήρανση.

Από την άλλη, μία σημαντική μελέτη κοόρτης σε

περισσότερα από 1000 άτομα νεαρής ηλικίας (26

ετών), έδειξε ότι ορισμένοι βιοδείκτες σχετιζόμενοι με

τη γήρανση (π.χ. CRP, μήκος τελομερών) επηρεάζονται

με ταχύτερο ρυθμό σε ορισμένα άτομα, στα οποία η

διαδικασία της γήρανσης φαίνεται να ξεκινά ακόμα

και από την ηλικία των 38 ετών20. 

Η ανεύρεση αξιόπιστων βιοδεικτών εκτίμησης της

«ηλικίας» του ανοσιακού συστήματος, οι οποίοι να συ-

σχετίζονται και με κλινικούς δείκτες γήρανσης, αποτε-

λεί σημαντική πρόκληση. Ένα τέτοιο εξατομικευμένο

προφίλ γήρανσης από τη μία μεριά και η αποσαφήνιση

των μηχανισμών της γήρανσης από την άλλη θα επι-

τρέψουν σε συνδυασμό στοχευμένες παρεμβάσεις στα

ξεχωριστά ελλείμματα του κάθε ατόμου, με απώτερο

στόχο την υγιή μακροβιότητα. Περισσότερες διαχρο-

νικές μελέτες αναμένεται να συνεισφέρουν στη βαθύ-

τερη κατανόηση του φαινομένου της ανοσογήρανσης.
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Τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα αποτελούν ομάδα

συστηματικών παθήσεων που οφείλονται σε γενετικά

καθοριζόμενες ή επίκτητες διαταραχές των μηχανι-

σμών ρύθμισης της φυσικής ανοσίας1,2. Η φλεγμονώ-

δης απόκριση που προκαλείται: 

α) είτε σχετίζεται με μεταλλάξεις σε ρυθμιστι -

κά/τροποποιητικά μόρια ή υποδοχείς της φυσικής

ανοσίας που έχουν σαν αποτέλεσμα αυτόματη φλεγ-

μονή ή αδυναμία αναστολής της φλεγμονώδους δια-

δικασίας (π.χ. μεταλλάξεις στα γονίδια MEFV, NLRP3,

IL-1RN).

β) είτε επάγεται από διάφορα σήματα κινδύνου

γνωστά ως DAMPs (danger/damage associated mole -

cular patterns), τα οποία ενεργοποιούν υπέρμετρα

υποδοχείς της φυσικής ανοσίας που είναι γνωστοί ως

υποδοχείς αναγνώρισης προτύπου (pattern reco -

gnition receptors, PRRs). Ως DAMPs γενικά δρουν

εξωγενή ή ενδογενή μόρια που προκαλούν ανοσολο-

γικές αποκρίσεις σε άσηπτες φλεγμονές (sterile inflam-

mation), όπως π.χ. οι κρύσταλλοι ουρικού μονονατρίου

και χοληστερόλης, η οξειδωμένη LDL, προϊόντα προ-

χωρημένης γλυκοζυλίωσης της γλυκόζης, τα νουκλεϊκά

οξέα (DNA/RNA), οι ίνες αμυλοειδούς κ.α1,3. 

Στα αυτοφλεγμονώδη, σε αντιδιαστολή με τα αυ-

τοάνοσα νοσήματα, δεν συμμετέχουν ειδικά αυτοαντι-

δραστικά Τ-λεμφοκύτταρα και δεν ανευρίσκονται

υψηλοί τίτλοι ειδικών αυτοαντισωμάτων1. Ουσιαστικά

τα αυτοφλεγμονώδη και τα αυτοάνοσα νοσήματα απο-

τελούν τους δύο αντίθετους πόλους στο ίδιο φάσμα

διαταραχών που χαρακτηρίζονται από διαταραχές στη

ανοσορύθμιση και χρόνια φλεγμονή. Για ορισμένα

φλεγμονώδη νοσήματα, με τα έως σήμερα βιβλιογρα-

φικά δεδομένα, ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι απο-

λύτως σαφής, δεδομένου ότι μοιράζονται ανοσολογικά

και κλινικά χαρακτηριστικά και από τις δύο κατηγο-

ρίες1,2.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το φάσμα των αυτο-

φλεγμονωδών παθήσεων περιλαμβάνει: α) σπάνια γε-

νετικά υποτροπιάζοντα εμπύρετα σύνδρομα (here-

ditary recurrent fever syndromes) ή σύνδρομα περιο-

δικού πυρετού (periodic fever syndromes), με κυριό-

τερο εκπρόσωπο τον οικογενή μεσογειακό πυρετό

(familial Mediterranean fever/FMF), β) συχνότερες, πο-

λυπαραγοντικές/πολυγονιδιακές, διαταραχές με αδιευ-

κρίνιστη παθογένεια, όπως η ελκώδης κολίτιδα, η

συστηματική νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, η νόσος Still

των ενηλίκων, η νόσος Αδαμαντιάδη-Behçet και η ιδιο-

παθής υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα γ) κοινές μετα-

βολικές διαταραχές, όπως είναι η ουρική/πυροφο-

σφωρική αρθρίτιδα, η αθηρωμάτωση και ο σακχαρώ-

δης διαβήτης τύπου ΙΙ3-5. 

Ο κλινικός φαινότυπος των αυτοφλεγμονωδών

παθήσεων εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι

η έναρξη συνήθως στην παιδική ηλικία ή τη νεώτερη

ενήλικη ζωή (κυρίως στα γενετικά καθοριζόμενα σύν-

δρομα περιοδικού πυρετού), η διαλείπουσα συμπτω-

ματολογία (πυρετός, εξάνθημα, άσηπτη αρθρίτιδα/

ορογονίτιδα, αγγείτιδα), η ουδετεροφιλία και η ανεύ-

ρεση ουδετεροφιλικών διηθήσεων στις βιοψίες, η αύ-

ξηση των πρωτεϊνών οξείας φάσεως (π.χ. CRP) και η

ανάπτυξη αμυλοείδωσης, συνέπεια της συνεχούς, πολ-

λές φορές υποκλινικής φλεγμονής4. 

Ωστόσο, ο διαχωρισμός με βάση τον κλινικό φαι-

νότυπο δεν είναι πάντα ευχερής, δεδομένου των επι-

Διάλεξη

Κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση

αυτοφλεγμονωδών νόσων

Π. Σκένδρος
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καλυπτόμενων και άτυπων πολλές φορές κλινικών εκ-

δηλώσεων και εργαστηριακών ευρημάτων4. Τα τελευ-

ταία χρόνια, η πρόοδος στη γενετική και μοριακή

μελέτη των αυτοφλεγμονωδών παθήσεων έχει βοηθή-

σει στην ταξινόμησή τους με βάση την παθοφυσιολο-

γία της νόσου και τον προτεινόμενο μηχανισμό της

φυσικής ανοσίας που εμπλέκεται στην παθογένειά της1-3.

Επιπλέον έχει συμβάλλει καθοριστικά στην εφαρμογή

στοχευμένων θεραπειών που οδήγησαν σε σημαντική

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών3-6. 

Σήμερα τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα θεωρού-

νται μοντέλα νοσημάτων για τη μελέτη των μηχανι-

σμών φυσικής ανοσίας που ευθύνονται για την

επαγωγή και ρύθμιση της φλεγμονής2. Επιπλέον, απο-

τελούν βασικό αίτιο στη διαφορική διάγνωση της με-

γάλης ποικιλίας των φλεγμονωδών καταστάσεων

συμπεριλαμβανομένου του πυρετού αδιευκρίνιστης αι-

τιολογίας, που παραμένει ανεκπλήρωτη ανάγκη στην

κλινική πράξη παγκοσμίως7.

Με βάση την κύρια κυτταροκίνη ή την ομάδα κυτ-

ταροκινών που εμπλέκεται, τα αυτοφλεγμονώδη σύν-

δρομα περιλαμβάνουν: 

α) τα διαμεσολαβούμενα από την IL-1β αυτο-

φλεγμονώδη νοσήματα (IL-1β-mediated autoinflam -

matory diseases)2,3,5. Πρόκειται για νοσήματα που

χαρακτηρίζονται από αυξημένη δραστηριότητα του

NLRP3 φλεγμονοσώματος (inflammasome) και από

διαταραχή στην παραγωγή και ρύθμιση της IL-1β. Η IL-

1β θεωρείται καθοριστικός μεσολαβητής στην παθο-

γένεια της φλεγμονής και της επαγόμενης ιστικής

βλάβης. Η φαρμακευτική της αναστολή αποτελεί θε-

ραπεία εκλογής, ιδιαίτερα στις δύσκολές και ανθεκτικές

σε άλλες θεραπείες περιπτώσεις (Πίνακας). Επιπλέον

σε αδιευκρίνιστες ή/και αδιαφοροποίητες περιπτώσεις

η επιτυχής απόκριση στην αντί-IL-1 θεραπεία αποτελεί

διαγνωστικό κριτήριο, δεδομένου ότι με τις συμβατικές

δοκιμασίες δεν ανιχνεύεται η IL-1β στον ορό των

ασθενών, ακόμη και στις εξάρσεις της νόσου5,8. 

Συνολικά, η οικογένεια της IL-1 περιλαμβάνει μια

ομάδα συγγενών μοριακά κυτταροκινών με ισχυρή

φλεγμονώδη δράση: IL-1α, IL-1β, IL-18, IL-33, IL-36α,β,γ,

καθώς και τους αντίστοιχους αναστολείς τους: IL-1Ra,

IL-36Ra, IL-38, IL-37. Το γεγονός αυτό διευρύνει σημα-

ντικά το φάσμα ταξινόμησης και γνώσεων για τις αυ-

τοφλεγμονώδεις παθήσεις που σχετίζονται με την IL-1β

ή γενικότερα την IL-1 οικογένεια9.

β) τις διαμεσολαβούμενες από τις ιντερφερόνες

τύπου Ι (IFNs type I/IFNα/β) αυτοφλεγμονώδεις δια-

ταραχές (ιντερφερονοπάθειες/interferonopathies).

Πρόσφατα περιγράφεται μια νέα ομάδα γενετι-

κών νοσημάτων που σχετίζεται με διαταραχές σε διά-

φορα μόρια στην οδό σηματοδότησης των ιντερ-

φερονών τύπου Ι (IFNα/β) με αποτέλεσμα συστημα-

τική φλεγμονώδη απόκριση λόγω υπέρμετρης αναγνώ-

ρισης ή συσσώρευσης νουκλεϊκών οξέων10. Πρόκειται

για συστηματικά νοσήματα με σοβαρές εκδηλώσεις

από το κεντρικό νευρικό σύστημα, το δέρμα, τα αγγεία

και σύνδρομο που μοιάζει με συστηματικό ερυθημα-

τώδη λύκο (π.χ. σύνδρομα Aicardi-Goutières). Δεν

είναι σπάνια η ανεύρεση διάφορων αυτοαντισωμάτων

σε χαμηλούς τίτλους. Θεραπευτικά έχει δοκιμασθεί η

χορήγηση αναστολέων των JAK κινασών2,10. 

Πίνακας. IL-1-διαμεσολαβούμενα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα

*σύνδρομα περιοδικού πυρετού

• Οικογενής μεσογειακός πυρετός (FMF)*

• Σχετιζόμενα με την κρυοπυρίνη περιοδικά σύνδρομα (FCAS, MWS, CINCA)*

• Περιοδικό σύνδρομο που συνοδεύεται από υπεργαμμασφαιριναιμία D (HIDS)*

• Περιοδικό σύνδρομο που σχετίζεται με τον υποδοχέα του TNFα (TRAPS)*

• Σύνδρομο πυογενούς αρθρίτιδας, γαγγραινώδους πυοδέρματος και ακμής (PAPA)

• Σύνδρομο ανεπάρκειας του ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-1 (DIRA) και της IL-36 (DITRA) 

• Σοβαρή φλυκταινώδης ψωρίαση

• Σύνδρομο Schnitzler (πυρετός, ουρτικάρια, μονοκλωνική γαμμαπάθεια)

• Συστηματική νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (SoJIA)

• Ανθεκτική νόσος Still των ενηλίκων (AoSD)

• Υποτροπιάζουσα ιδιοπαθής περικαρδίτιδα

• Ουρική και πυροφωσφορική αρθρίτιδα

• Νόσος Αδαμαντιάδη-Behçet

• Στεφανιαία νόσος /αθηροσκλήρωση (κλινικές δοκιμές)

• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ (κλινικές δοκιμές)

• Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρούμενο κλάσμα εξώθησης (κλινικές δοκιμές)
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γ) Κλινικούς φαινοτύπους αυτοφλεγμονής στους

οποίους το βασικό ανοσολογικό μονοπάτι που εμπλέ-

κεται στην παθογένεια τους είναι άγνωστο.

Σήμερα, οι συνεχώς αυξανόμενες προσεγγίσεις

που βασίζονται στην ανάλυση της βιολογίας συστημά-

των (τρανσκριπτομική, πρωτεομική, κυτταρομική) με

την εφαρμογή τεχνολογιών υψηλής απόδοσης (high-

throughput analysis), έχουν συμβάλλει σημαντικά στη

διαγνωστική και θεραπευτική των αυτοφλεγμονωδών

διαταραχών1,2,10. Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι:

α) παρά την μεγαλύτερη ευχέρεια στη γενετική

διερεύνηση των συνδρόμων αυτοφλεγμονής, ο φαινό-

τυπος της νόσου ή/και η ανταπόκριση στην θεραπεία

πρέπει να θέτουν αρχικά την κλινική διάγνωση, που θα

καθορίζει τον στοχευμένο γενετικό έλεγχο που θα

ακολουθήσει. Το αποτέλεσμα της γενετικής ανάλυσης

σαφώς υποστηρίζει την κλινική διάγνωση, αλλά δεν την

αποκλείει11.

β) μεταλλάξεις σε γονίδια αυτοφλεγμονής που

δεν συνοδεύονται από κλινικές εκδηλώσεις, δεν απο-

τελούν νόσο, ούτε απαραίτητα σοβαρή προδιάθεση4,11.

Στην εκδήλωση της νόσου επιδρούν επιγενετικοί/πε-

ριβαλλοντικοί παράγοντες, η διεισδυτικότητα (pene-

trance) του ένοχου γονιδίου και το συνολικό «γενετικό

φορτίο»11,12. Τα θέματα αυτά αποτελούν ανοιχτό πεδίο

έρευνας σήμερα.

γ) μεταλλάξεις σε γονίδια αυτοφλεγμονής μπο-

ρούν να τροποποιούν τον φαινότυπο άλλων παθήσεων,

όπως π.χ. αυτοάνοσων νοσημάτων ή λοιμώξεων1,4,10.

δ) η διαπίστωση του ρόλου που διαδραματίζει η

φυσική ανοσία στην παθογένεια των αυτοφλεγμονω-

δών παθήσεων βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση

των μηχανισμών που εμπλέκονται γενικότερα στη ρύθ-

μιση της φλεγμονής2.

ε) η μεταφραστική έρευνα (από τον κλινικό φαινό-

τυπο στο εργαστήριο και από το εργαστήριο στην κλινική

εφαρμογή) στο πεδίο της φυσικής ανοσίας, θα αναδεί-

ξει νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις

στα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα6,9,12. Προς την κα-

τεύθυνση αυτή, είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση της

ιατρικής κοινότητας προκειμένου να συνδεθεί η αυτο-

φλεγμονή με μεγαλύτερη ποικιλία κλινικών φαινοτύπων

και ερωτημάτων του φάσματος του πυρετού/φλεγμο-

νής αδιευκρίνιστης αιτιολογίας1,4,7,8.
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Επί της αρχής, τα δύο νοσήματα εντάσσονται

στην κορυφή της πυραμίδας ταξινόμησης των συστη-

ματικών αυτοάνοσων ρευματικών νοσημάτων, ως τα

σημαντικότερα ή αντιπροσωπευτικότερα της ευρείας

οικογένειας των ονομαζόμενων ως ‘οροθετικών συ-

στηματικών αυτοάνοσων νόσων’. Η μεν ΡΑ καταλαμ-

βάνει την θέση του συχνότερου, ο δε ΣΕΛ του πολυ-

πλοκότερου από κάθε άποψη νοσήματος της οικογέ-

νειας. Αυτή η εισαγωγική προσέγγιση θεωρείται από

την γράφουσα ως σημαντικό ‘εργαλείο’ για την αδρή

τοπογραφία στην κλινική προσέγγιση του ασθενούς,

την επικοινωνία των διαφόρων ειδικοτήτων με τους

ανοσολόγους, τον καθορισμό της ερευνητικής διαδι-

κασίας, την διατύπωση της διάγνωσης και την κατεύ-

θυνση της θεραπείας.

Είναι εργαλείο εκπαίδευσης των φοιτητών και

νέων γιατρών στην ομάδα αυτών των δυσεπίλυτων, πο-

λύπλοκων, συχνά δαιδαλώδους διαδρομής παθήσεων.

Είναι μία εύχρηστη κλείδα που διευκολύνει τον γιατρό

να πλησιάσει τα αυτοάνοσα συστηματικά, και όχι να

απομακρυνθεί από αυτά λόγω του ότι εμπίπτουν σε

ένα δύσκολο γνωστικό πεδίο της κλινικής έρευνας, ως

άγνωστα εν πολλοίς, επί αγνώστων.

Στο ερώτημα λοιπόν πόσο όμοια είναι, από την

ανοσολογική σκοπιά, τα νοσήματα αυτά επι του πα-

ρόντος ακολουθούν έναν καταστατικό χάρτη ομοιο-

τήτων που ορίζει ένα πλαίσιο που ολισθικά περιλαμ-

βάνει, την αρθριτιδικού κυρίως ή/και σπλαχνικού κλινι-

κού προσανατολισμού σκιαγράφηση νόσου στη βάση

ενός ανοσογενετικού πλαισίου, την έκφραση συνηθέ-

στερα κυμαινόμενης χρόνιας πορείας με εξάρσεις και

υφέσεις, ορολογικού profil αυτοανοσίας απαραίτητου

συχνά στην διάγνωση, κάποιων στοιχειωδώς κοινών

παθοφυσιολογικών μηχανισμών ανάπτυξης αυτοάνο-

σης νόσου, ορισμένων βασικών κατευθυντήριων ανο-

σολογικών αρχών στην θεραπευτική προσέγγιση και

άλλων λιγότερο σημαντικών ποιοτικά ή ποσοτικά, χα-

ρακτηριστικών.

Όσον αφορά τη διαφορετικότητα των δύο αυτών

κυρίαρχων συστηματικών αυτοανόσων νόσων, μπορεί

να συζητηθεί η ανοσογενετική διαφορετικότητα, οι χα-

ρακτηριστικές ρευματολογικού χαρακτήρα διαφορές

από το μυοσκελετικό, η ορολογική ετερογένεια και

ποικολομορφία, η οποία εισάγει άλλη λογική πλεύσης

κατά περίσταση στη διαφορική διάγνωση, άρα και στη

δευτερογενή έρευνα. Όλα αυτά υπό τον όρο της κα-

τανόησης της ανοσο-παθοφυσιολογικής πορείας και

εξέλιξης των νόσων και με την προϋπόθεση της λει-

τουργικής γνώσης της μητρικής ειδικότητας, της ανο-

σολογίας.

Η συστηματική αυτοανοσία υπήρξε και παραμένει

σημείο αιχμής στη συνεχή διαμόρφωση/αναθεώρηση

κριτηρίων τεκμηριωμένης ιατρικής, και από τα καλύτε-

ρα παραδείγματα της αναγκαιότητας προς εξατομι-

κευμένη λογική στην προσέγγιση του ασθενούς.
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Η συστηματική σκλήρυνση (SSc) ή η σκληροδερ-

μία είναι μια σύνθετη αυτοάνοση ασθένεια που χαρα-

κτηρίζεται από εκτεταμένη αγγειοπάθεια, πολυ-συστη-

ματική υπερβολική ίνωση και παραγωγή αυτοαντισω-

μάτων. Αυτός ο συνδυασμός φαινομενικά διαφορετι-

κών διεργασιών διαφοροποιεί το SSc από οποιαδή-

ποτε άλλη ασθένεια. Η ανεξέλεγκτη εξέλιξη της αγγει-

ακής και ινωτικής βλάβης οργάνων προκαλεί τη χρόνια

νοσηρότητα και την υψηλή θνησιμότητα. Πολλαπλά

γονίδια συμβάλλουν στην ευαισθησία στην ασθένεια,

αλλά οι περιβαλλοντικές εκθέσεις είναι πιθανό να δια-

δραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόκληση και την

πρόοδο της νόσου. Η παθογένεια πυροδοτείτε πιθα-

νώς από αγγειακές μεταβολές ενώ φαινόμενα αυτοα-

νοσίας με διακριτά αυτοαντισώματα και ενεργοποίηση

τόσο της έμφυτης όσο και της προσαρμοστικής ανο-

σίας έπονται στη πορεία της νόσου. Μόνιμη και διαρ-

κής θεωρείται η λανθάνουσα συστηματική χαμηλής

έντασης φλεγμονή που οδηγεί σε ίνωση του δέρματος

και των σπλαχνικών οργάνων. Η ίνωση αυτή, συν τω

χρόνω, έχει ως αποτέλεσμα μη αναστρέψιμες ουλές

και ανεπάρκεια οργάνων. Με άλλα λόγια, η ίνωση είναι

το τελικό αποτέλεσμα μιας σειράς αγγειακών και ανο-

σολογικών αποκρίσεων σε περιβαλλοντικό τραυματι-

σμό και αντιπροσωπεύει μια αποτυχημένη διαδικασία

αποκατάστασης ιστών.

Έχει σημειωθεί πρόοδος στην αντίληψη των πα-

θογόνων διεργασιών που αντικατοπτρίζουν την αλλη-

λεπίδραση μεταξύ των ανοσιακών διεργασιών, της

αγγειοπάθειας και της ίνωσης. Το παθοφυσιολογικό

μοντέλο σήμερα προϋποθέτει τρία κύρια χαρακτηρι-

στικά του SSc: τη μικροαγγειακή βλάβη, την υπερβολική

ίνωση και ανοσιακή απορρύθμιση. Παρόλο που οι ευ-

ρέως διαδεδομένες δομικές μεταβολές του μικροαγ-

γειακού δικτύου είναι καλά τεκμηριωμένες, μέσω της

τριχοειδοσκόπησης, σε ασθενείς με SSC, πολλές πτυ-

χές της SSc αγγειοπάθειας, συμπεριλαμβανομένης της

φύσης της βλάβης και της τύχης των τραυματισμένων

ενδοθηλιακών κυττάρων (ECs), παραμένουν ελάχιστα

κατανοητές. Παρόλα αυτά, οι μελέτες τα τελευταία

χρόνια έχουν φέρει πληθώρα νέων πληροφοριών για

τους μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς που

συμβάλλουν στην αγγειοπάθεια SSc. Διάφορες αστο-

χίες έχουν εμπλακεί στην πρόκληση βλάβης των εν-

δοθηλιακών κυττάρων, συμπεριλαμβανομένης της

λοίμωξης (κυρίως από ιούς), της ανοσιακά διαμεσολα-

βούμενης κυτταροτοξικότητας, των αντι-ενδοθηλιακών

αυτοαντισωμάτων (AECAs) και της βλάβης τύπου

ισχαιμίας-επαναιμάτωσης. Οι προκύπτουσες παθογό-

νες μεταβολές στα ενδοθηλιακά κύτταρα μπορεί επί-

σης να ποικίλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν

απόπτωση του ενδοθηλίου, ενδοθηλιακή έως μεσεγ-

χυματική μετάπτωση (EndoMT) και άλλες μορφές

ενεργοποίησης των κυττάρων. Μια αμφίδρομη αλλη-

λεπίδραση μεταξύ ενδοθηλίου και ινοβλαστών έχει πε-

ριγραφεί στο SSc. Αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί να

εξαρτώνται από τη φύση του αρχικού ερεθίσματος

που προκαλεί την ενεργοποίηση του ενδοθηλίου και/ή

την ιδιοσυστασιακή αντίδραση του ατόμου στη παρα-

τεταμένη ισχαιμία λόγω του αγγειόσπασμου. Εκτός των

ενδοθηλιακών κυττάρων, άλλα κύτταρα, όπως ενδοθη-

λιακά προγονικά κύτταρα, τα περικύτταρα, τα λεία μυικά

κύτταρα, οι ινοβλάστες συμβάλλουν στη παθοφυσιο-

λογία της νόσου. Έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί αρκε-

τές περιεκτικές ανασκοπήσεις για την αγγειοπάθεια

SSC. Στον πίνακα 1 συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Συστηματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα

Συστηματική Σκληροδερμία – Επικαλυπτόμενα

σύνδρομα
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από τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα αυτοαντισώματα

που παίζουν ρόλο στη παθοφυσιολογία της νόσου.
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Πίνακας  1. Υποθετικά μόρια που στοχεύονται από αυτοαντι-

σώματα και η κλινική σημασία τους στο Συστηματικό Σκληρό-

δερμα.

Στόχοι αυτοαντισωμάτων κλινική συσχέτιση

Platelet-derived growth factor ND Muscarinic-3 receptor

receptor

Lower GI

Angiotensin II type 1 receptor PAH, SRC, DU

Endothelin-1 type A receptor PAH, SRC, DU

Fibrillin-1 ND

Matrix metalloproteinase-1 dcSSc, ILD

Matrix metalloproteinase-3 dcSSc, ILD

Peroxiredoxin 1 ILD, cardiac

Methionine sulfoxide reductase A ILD, cardiac 4-sulfated

N-acetyl-lactosamine PAH
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Εισαγωγή

Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι κλινικές οντότητες,

συστηματικές ή μη συστηματικές, η συχνότητα των

οποίων συνολικά αυξάνεται παγκοσμίως (5-10% του

πληθυσμού, 80% γυναίκες), αποτελούν δε την τρίτη αιτία

νόσου και αναπηρίας μετά τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

και τον καρκίνο. Το φαινόμενο αυτό είναι ισοδύναμο με

μια επιδημία που πιθανότατα οφείλεται στην αλλαγή των

κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών

αλλά και τη μείωση των μολυσματικών-αντιγονικών ερε-

θισμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει το ανοσιακό

σύστημα (υπόθεση υγιεινής).1

Πρωτείνες οξείας φάσεως και αυτο-

αντισώματα

Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των αυτοάνοσων

νοσημάτων είναι η φλεγμονή, η οποία εργαστηριακά

συνδέεται με μια σειρά από μεταβολές στον ορό συ-

γκεκριμένων πρωτεϊνών, όπως η ταχύτητα καθίζησης

των ερυθροκυττάρων (ΤΚΕ), η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη

(CRP), το συμπλήρωμα, το αμυλοειδές Α, η φερριτίνη,

το ινωδογόνο κ.α. που λειτουργούν ως δείκτες φλεγ-

μονής και χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της

νόσου και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Ωστόσο,

κανένας από αυτούς τους δείκτες δεν είναι ειδικός

καθώς δύο από τις βασικότερες και ευρέως ζητούμε-

νες, η ΤΚΕ και η CRP είναι αυξημένες σε διάφορες

φλεγμονώδεις και μη φλεγμονώδεις κλινικές οντότητες

αλλά και σε φυσιολογικές καταστάσεις όπως στην

κύηση και στους ηλικιωμένους2.

Τα αυτοαντισώματα (ΑΑ) αποτελούν έναν ιδιαί-

τερα σημαντικό ορολογικό δείκτη στο πλαίσιο της δια-

γνωστικής προσέγγισης των αυτοάνοσων νοσημάτων.

Ειδικότερα, τα συστηματικά ΑΑ, παρόλο που η ρόλος

τους στην αιτιοπαθογένεια των Συστηματικών /Ρευμα-

τικών Αυτοάνοσων Νοσημάτων (ΣΑΝ) είναι ακόμα

αντικείμενο συζήτησης και αμφισβήτησης από την επι-

στημονική κοινότητα, η αναζήτηση και η αξιολόγηση

τους αποτελεί ρουτίνα στην καθημέρα κλινική πρα-

κτική, τόσο στη ταξινόμηση, διάγνωση και παρακολού-

θηση των ασθενών, όσο και στην πρόγνωση και

πρόβλεψη της νόσου.

Τα AA που συνήθως αναζητούνται και χρησιμο-

ποιούνται στην κλινική πρακτική περιλαμβάνουν τον

Ρευματοειδή Παράγοντα (ΡΠ) και τα αντι-CCP αντι-

σώματα για την προσέγγιση ή τον αποκλεισμό της

Ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) και βέβαια τα αντιπυ-

ρηνικά (ANA), τα έναντι διπλής έλικας DNA (αντι-

dsDNA), τα έναντι εκχυλιζόμενων αντιγόνων του

πυρήνα (αντι-ΕΝΑ), στο πλαίσιο διερεύνησης, διαγνω-

στικής προσέγγισης και παρακολούθησης του Συστη-

ματικού Ερυθηματώδους Λύκου (ΣΕΛ), συνδρόμου

Sjogren (σ.S), του Συστηματικού Σκληροδέρματος

(ΣΣ), της Μυοσίτιδας3.

Ο προσδιορισμός των ΑΑ έχει μια διαφορετική

κλινική σημασία συγκριτικά με άλλες εργαστηριακές

παραμέτρους καθώς είναι δυνατόν πολλαπλά ΑΑ να

εμφανίζονται σε μία νόσο, το ίδιο ΑΑ να παρατηρείται

σε διαφορετικά νοσήματα αλλά και να εκφράζεται πριν

την κλινική εκδήλωση της νόσου, σε μερικά δε τα επί-

πεδα τους να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της

Συστηματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα

Δείκτες και βιοδείκτες στην εργαστηριακή

διαγνωστική πρακτική στα Συστηματικά
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νόσου ακολουθώντας την κλινική πορεία της. Επίσης,

τα ΑΑ μπορεί να ανιχνεύονται και σε υγιή άτομα όπου

η συχνότητά τους αυξάνεται με την ηλικία και πολλές

φορές καθιστά δύσκολη την ερμηνεία τους, ιδιαίτερα

στους ηλικιωμένους4.

Αντιπυρηνικά αντισώματα

Τα ΑΝΑ αποτελούν μια ετερογενή ομάδα αυτο-

αντισωμάτων, τα οποία στρέφονται έναντι διαφόρων

αντιγονικών συστατικών του πυρήνα, όπως DNA, ιστο-

νικές και μη ιστονικές πρωτεΐνες, συμπλέγματα RNA-

πρωτεΐνης, πυρηνισκικά αντιγόνα, κ.α. Η αρχική εξέταση

ρουτίνας (screening test) για την ανίχνευση των ΑΝΑ,

ευρύτατα χρησιμοποιούμενη σήμερα, είναι η μέθοδος

του έμμεσου ανοσοφθορισμού (IIF), σε υπόστρωμα

ανθρώπινων κυτταρικών σειρών (κυρίως Hep-2 επιθη-

λιακών κυττάρων)5. Οι διαφορετικοί τύποι φθορισμού,

έτσι όπως εμφανίζονται στον IIF μπορούν να ταξινο-

μηθούν ως εξής: πυρηνικός (διάχυτος, στικτός, πυρη-

νιδίου, κεντρομεριδίου), κυτταροπλασματικός (ριβο-

σωμιακός, μιτοχονδριακός) και μιτωτικός. Θετικά ΑΝΑ

σε τίτλο >1:160 ανιχνεύονται, σε άλλοτε άλλη ευαισθη-

σία και ειδικότητα, σε διάφορα ΣΑΝ αλλά και σε άλλα

αυτοάνοσα οργανοειδικά ή αυτοφλεγμονώδη νοσή-

ματα ακόμα και σε υγιή άτομα. Στην περίπτωση αυτή,

η αναζήτηση της ειδικότητας των ΑΝΑ επιβάλλεται και

καθοδηγείται τόσο από τις κλινικές και εργαστηριακές

ενδείξεις, τα διαφοροδιαγνωστικά ερωτήματα όσο και

από τη δυνατότητα αναζήτησης, αξιολόγησης και κλι-

νικο-εργαστηριακής εκτίμησης των ΑΑ-δεικτών (λει-

τουργία εργαστηρίων αυτοανοσίας, χρήση προη-

γμένης τεχνολογίας, έμπειρο προσωπικό και εξειδικευ-

μένους ιατρούς), χρήσιμων για τη διαγνωστική προ-

σέγγιση αυτών των νοσημάτων6.

Η αναζήτηση των αντι-dsDNA, μια ετερογενής

ομάδα αντισωμάτων που εμπλέκεται στην παθογένεια

του ΣΕΛ και αποτελεί κριτήριο κατάταξης και δραστη-

ριότητας της νόσου και των αντι-ΕΝΑ (U1RNPs, Sm, Ro,

La, Jo1, Scl70) για τη διαγνωστική προσέγγιση και άλλων

ΣΑΝ (Πίνακας Ι), αποτελεί το επόμενο βήμα στο πλαί-

σιο διερεύνησης της ειδικότητας των ΑΝΑ σύμφωνα

με τον προτεινόμενο από την EASI, αλγόριθμο7.

Άλλα αυτοαντισώματα

Ο προσδιορισμός επίσης των αντιφωσφολιπιδι-

κών αντισωμάτων (aPLs), μια ετερογενής ομάδα αυτο-

αντισωμάτων τα οποία κατευθύνονται προς αντιγόνα-

πρωτεΐνες του πλάσματος, (καρδιολιπίνη, β2-γλυκο-

πρωτεΐνη Ι, φωσφατιδυλοσερίνη, φωσφατιδυλοχολίνη

προθρομβίνη, αννεξίνη V, πρωτεΐνη C, η πρωτεΐνη S)

καθώς και των έναντι κυτταροπλάσματος των ουδετε-

ροφίλων (ANCA), είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη

διάγνωση των ΣΑΝ ή και την πρόγνωση και πρόβλεψη

των κλινικών εκδηλώσεων τους. Έτσι τα έναντι καρδιο-

λιπίνης και β2-γλυκοπρωτεΐνης Ι αντισώματα, τάξεως

IgG, αποτελούν δείκτη κατάταξης του ΣΕΛ και είναι δυ-

νατόν να προβλέψουν την εκδήλωση θρόμβωσης στον

ΣΕΛ και τη ΡΑ8. Επίσης, τα ANCA (p-ANCA με ειδι-

κότητα αντι-MPO, λακτοφερίνης ή ελαστάσης) εμφα-

νίζονται ακόμα και σε υψηλά ποσοστά (15-45% σε

ορισμένες περιπτώσεις) στον ΣΕΛ, ΡΑ, σύνδρομο Felty,

αν και αποτελούν διαγνωστικό δείκτη των αγγειϊτίδων

(κοκκιωμάτωση Wegener, μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα,

σύνδρομο Churg-Strauss)9.

Πίνακας 1. Τα ΑΝΑ και η ειδικότητά τους στα Συστηματικά Αυτοάνοσα νοσήματα.

ευαισθησία, ειδικότητα και κλινική σημασία των ΑΝΑ

αυτοαντισώματα αυτοάνοσα νοσήματα ευαισθησία% ειδικότητα%

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος 93 57

Σύνδρομο Sjogren 48 52

ΑΝΑ Συστηματικό Σκληρόδερμα 85 54

Πολυμυοσίτιδα/Δερματομυοσίτιδα 61 63

Φαινόμενο Raynaud 64 41

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα 50 44

ειδικότητα ΑΝΑ

αντι- dsDNA Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος 57 97

αντι- Sm Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος 25 99

αντι- U1RNP Μικτή Νόσος Συνδετικού Ιστού 12 96

αντι- SSA/Ro Σ. Sjogren, υποξύς δερματικός και νεογνικός λύκος 8-70 87

αντι- SSB/La Σ. Sjogren, υποξύς δερματικός και νεογνικός λύκος 16-40 94

αντι- Scl70 Συστηματικό Σκληρόδερμα 20 100

αντι- Jo1 Πολυμυοσίτιδα/Δερματομυοσίτιδα 30 100
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Βιοδείκτες – νέα προσέγγιση των ΣΑΝ

Η πρόοδος της τεχνολογίας, ιδιαίτερα την τελευ-

ταία δεκαετία, προσθέτει νέα δεδομένα στην προσέγ-

γιση των ΣΑΝ αλλά και απαντά, μερικώς τουλάχιστον

μέχρι σήμερα, σε μια σειρά ερωτημάτων που απασχο-

λούν την ιατρική κοινότητα και που αφορούν κυρίως την

πρόγνωση και πρόβλεψη της νόσου αλλά και την εφαρ-

μογή εξατομικευμένης/στοχευμένης θεραπείας. Έτσι

στην εποχή των “omics”, οι βιοδείκτες δηλαδή τα ιδιαί-

τερα αυτά “μετρήσιμα” χαρακτηριστικά (γενετικά και

επιγενετικά) έρχονται να υποδείξουν ότι είναι δυνατή η

έγκαιρη διάγνωση-πρώιμα στάδια, η πρόγνωση για την

προσβολή οργάνων, η παρακολούθηση της δραστηριό-

τητας της νόσου, ο σχεδιασμός της στοχευμένης θε-

ραπείας αλλά και η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας

ή τοξικότητας των θεραπευτικών σχημάτων10.

Συμπεράσματα

Η αξία αναζήτησης των συστηματικών ΑΑ είναι

αναμφίβολα σημαντική στην καθημερινή κλινική πράξη

σε επίπεδο αρχικής διάγνωσης των ΣΑΝ, παρακολού-

θησης της πορείας τους και ανταπόκρισης σε διάφορα

θεραπευτικά σχήματα. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολο-

γίας, η εφαρμογή νέας μεθοδολογίας στα ανοσολογικά

εργαστήρια αλλά και η διαθεσιμότητα διαφόρων τεχνι-

κών για την ανίχνευση του ίδιου δείκτη, έχει ως αποτέ-

λεσμα μια συνεχόμενη αύξηση των παραγγελιών για

προσδιορισμό τους, που μοιραία οδηγεί σε υπερβολική

δαπάνη, η οποία εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια

δολάρια σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν οδήγησε μετά

από πρόταση της EASI, μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας

“αυτοανοσολόγων”, στην ανάγκη κατάρτισης διαγνω-

στικού προτύπου και εφαρμογής αλγορίθμου για την

προσέγγιση των ΣΑΝ. Επιπλέον, στην προσπάθεια προ-

τυποποίησης του είδους φθορισμού των ΑΝΑ αλλά

και χρήσης μιας κοινής γλώσσας για τη γραπτή ή προ-

φορική απόδοση των χαρακτηριστικών αυτών τύπων

φθορισμού, ήδη από το 2015 έχουν αναπτυχθεί δύο

πρωτοβουλίες (IAS, ICAP)11 με στόχο την καταγραφή,

οργάνωση και εναρμόνιση όλων των μέχρι σήμερα δε-

δομένων, σχετικά με τα συστηματικά ΑΑ, σε διεθνές

αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Τέλος, μια εξέλιξη στη μοριακή τεχνολογία (miR-

NAs) έρχεται να προσθέσει νέες γνώσεις και δεδο-

μένα αναφορικά με την επίδραση των γενετικών και

επιγενετικών παραμέτρων στην πρόγνωση και παρα-

κολούθηση της νόσου και στην αποτελεσματικότητα

στοχευμένων θεραπειών. Ο προσδιορισμός, η αξιολό-

γηση και η εφαρμογή των νέων βιοδεικτών στην κα-

τεύθυνση αυτή υπόσχεται πολλά, προϋποθέτει όμως

μελέτες σε μεγάλο αριθμό ασθενών και φυσικά επικύ-

ρωση των αποτελεσμάτων με προσέγγιση και αξιοποί-

ηση της βιοπληροφορικής.
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Η βασιζόμενη στην κανονικότητα εμπειρική προ-

σέγγιση της αιτιότητας δεν παρέχει παρά μόνο μια

ανεπαρκή μεταφυσική βάση για την άσκηση της σύγ-

χρονης Ιατρικής, η οποία όμως δεν μπορεί παρά να

έχει ως στόχο την ακριβή, πολλές φορές μοναδική,

παρέμβαση στο επίπεδο του συγκεκριμένου κάθε

φορά ασθενούς.1 Σ’ αυτό ακριβώς το επίπεδο, τα πρό-

τυπα (κατά Khun παραδείγματα) της βιοϊατρικής έρευ-

νας και πρακτικής που μεσουράνησαν τη δεκαετία του

’90, αποδεικνύονται ανεπαρκή. Η Βασιζόμενη σε Εν-

δείξεις Ιατρική (Evidence-Based Medicine) φαίνεται

ανίκανη να «μεταφράσει» επαρκώς τη βιολογική έρευ-

να σε ιατρική πρακτική,2 να υποδείξει θεραπείες εναρ-

μονισμένες στις ανάγκες των συγκεκριμένων ασθενών3

και, εν τέλει, να αποδώσει στην υγεία τα αναμενόμενα

χειροπιαστά οφέλη.4 Το 90% των διατιθεμένων φαρ-

μάκων εκτιμάται ότι είναι αποτελεσματικά μόνο στο

≈40% των ασθενών, για τους οποίους ενδείκνυνται!5

Οι λόγοι που οδήγησαν την Ιατρική σ’ αυτή την

κρίση είναι ασφαλώς αρκετά σύνθετοι και πιθανόν να

μην είχαν αναδειχθεί, αν δεν είχε μεσολαβήσει η εποχή

που έμεινε στην ιστορία της Βιολογίας ως η «δεκαετία

των μετρήσεων» ή ως «επανάσταση των omis» (1990-

2000) και η οποία οδήγησε τελικά στη διαμόρφωση

της Συστημικής Βιολογίας (System Biology).6, 7 Μ’ άλλα

λόγια, σε μια ολιστική προσέγγιση (integration) που

διαπερνά όλα τα επίπεδα της βιολογικής οργάνωσης

και συνιστά μια μοναδική προσέγγιση για την ερμηνεία

του χωροχρονικού συνεχούς της ζωής, από τα γονίδια

μέχρι το οικοσύστημα.8

Ως αποτέλεσμα των συστημικών βιολογικών προ-

σεγγίσεων αναδείχθηκε η σημαντική ευθύνη που έχει

για την κρίση της Ιατρικής αυτή η ίδια η εσωτερική

λειτουργία της, αναφορικό πλαίσιο της οποίας αποτε-

λεί η ισχύουσα κάθε φορά ταξινομική των νοσημάτων.9

Άλλη σημαντική αιτία της κρίσης που γνωρίζουν τα

Συστήματα Υγείας είναι ο καθ’ υπεροχήν προσανατο-

λισμός τους στην αντιμετώπιση των νοσημάτων μετά

από την εκδήλωσή τους, στη φάση, δηλαδή, που η

αντιμετώπισή τους έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος και

πολύ μικρότερη πιθανότητα αναστροφής της κατά-

στασης υγείας, απ’ ό,τι θα είχε πριν από την εκδήλωσή

τους.10,11 Η γενετική, όμως, και πολύ περισσότερο η συ-

στημική ιατρική προσέγγιση παρέχει σημαντικές δυ-

νατότητες εκτίμησης της ευαισθησίας και του κινδύνου

για πολλά νοσήματα, πολύ πριν εκδηλωθούν ή ακόμη

και κατά τη γέννηση.

Ο προβληματισμός που προέκυψε από τις πα-

ραπάνω διαπιστώσεις, υπαγόρευσε την ανάγκη μιας

νέας προσέγγισης της προαγωγής της υγείας και της

θεραπείας των νοσημάτων, ικανής να απορροφήσει

αποτελεσματικότερα τον τεράστιο όγκο των βιολογι-

κών δεδομένων, με τα οποία ολοένα και ευκολότερα

«περιγράφεται» πλέον ο σύγχρονος ασθενής. Το πρό-

τυπο αυτό έχει ως στόχο την παροχή, σε κάθε συγκε-

κριμένο ασθενή, της καλύτερης διαθέσιμης ιατρικής

φροντίδας, πάνω στη βάση της κατάταξής του σε υπο-

κατηγορίες νοσημάτων που έχουν κοινή βιολογική

βάση. Για την περιγραφή του έχουν χρησιμοποιηθεί

διάφοροι όροι, όπως Προσωποποιημένη Ιατρική (Perso -

nalized Medicine), P4 Medicine (Predictive, Preventive,

Personalized, Participatory), Εξατομικευμένη Ιατρική

(Individualized Medicine), Στρωματοποιημένη Ιατρική

(Stratified Medicine) κ.ά., επικρατέστερος μεταξύ των

Διάλεξη

Από την Τεκμηριωμένη Ιατρική στην Ιατρική

Ακριβείας: Συμβολή και προοπτικές

της Ανοσολογίας
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οποίων είναι ο όρος Ιατρική Ακριβείας (Precision

Medicine, PM).12

Η PM ορίζεται ως μια νέα προσέγγιση προαγω-

γής της υγείας και θεραπείας των νόσων που λαμβάνει

υπόψη τις ατομικές διαφορές στα γονίδια, τα περιβάλ-

λοντα και τον τρόπο ζωής, καθιστώντας εφικτό το

σχεδιασμό στοχευμένων και υψηλής απόδοσης θερα-

πειών για τα διάφορα νοσήματα.13 Πρακτικά, η PM

αναζητεί την καλύτερη θεραπεία για κάθε ασθενή, ανά-

γοντάς τον σε έναν όσο γίνεται ακριβέστερα προσ-

διοριζόμενο νοσολογικό φαινότυπο (“1-in-N” πρότυ-

πο),14 ο οποίος «εξορύσσεται» (minining) μέσα από

μια τεράστια δεξαμενή ολοκληρωμένων πολυεπίπεδων

ογκωδών δεδομένων υγείας άλλων ασθενών και υγιών

ατόμων. Το αναγωγικό πλαίσιο της PM δεν είναι μια

νέα, λεπτομερέστερη ταξινομική των νοσημάτων, αλλά

το μέγιστο δυνατό (Ν → ∞) και ελάχιστα δομημένο

«οικοσύστημα» ογκωδών δεδομένων υγείας. Η διά-

γνωση στην PM δεν είναι μια αναφορική διαδικασία

σε a priori προσδιορισμένες νοσολογικές οντότητες.

Αντίθετα, είναι μια συγχρονική, δυναμική, μετα-νοσο-

λογική αναγωγική διαδικασία που μόνο με τη βοήθεια

της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) μπορεί

να διεκπεραιωθεί.

Παρά τον ερμηνευτικό ορθολογισμό του νέου

αυτού προτύπου και παρά το γεγονός ότι στα δυτικά

κράτη γίνονται τεράστιες επενδύσεις για τη συλλογή

και την αξιοποίηση των ογκωδών δεδομένων υγείας

(από υγιή άτομα και ασθενείς) που θα επιτρέψουν την

εφαρμογή του, η ΡΜ δεν παύει να είναι στην αρχή της

και, όπως, συμβαίνει με όλα τα παραδείγματα των Επι-

στημών, στην αρχή τους δεν είναι παρά μόνο ατελείς

υποσχέσεις επιτυχίας.15 Εντούτοις, η εφαρμογή δια-

φόρων εκδοχών αυτού του προτύπου έχει επεκταθεί

σε πολλά αντικείμενα και τομείς της Ιατρικής, με κυ-

ριότερο τον καρκίνο, και έχει ήδη αλλάξει σημαντικά

τόσο τον προσανατολισμό της βιοϊατρικής έρευνας,

όσο και τη θεραπευτική προσέγγιση πολλών νοσημά-

των. Έτσι, η ΡΜ, στο βαθμό που εφαρμόζεται σήμερα

μπορεί να περιγραφεί μέσα από τρεις εκδοχές της: το

φαινότυπο, τον ενδότυπο και τους βιοδείκτες, έχοντας

ως στόχους της στην κλινική πράξη: (α) Τη βελτίωση

της ταξινομικής των νοσημάτων, (β) Την πληρέστερη

δυνατή παρακολούθηση των ασθενών με τη χρήση

ψηφιακών τεχνολογιών, (γ) Τον προσδιορισμό ενδο-

τύπων, (δ) Την αναγνώριση βιοδεικτών, και (ε) Την πρό-

βλεψη της απάντησης στη θεραπεία.16

Στο πλαίσιο της ΡΜ, η Ανοσολογία έχει αποκτή-

σει ήδη διακριτή θέση και ο όρος Ανοσολογία Ακριβείας

(Precision Immunology) είναι πια καθιερωμένος. Αρ-

χικά χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την αναζή-

τηση παραμέτρων του ξενιστή, του ανοσιακού συστή-

ματος και των όγκων που θα μπορούσαν να υποστη-

ρίξουν την επιλογή ή και την ανακάλυψη νέων ανοσο-

θεραπευτικών παρεμβάσεων στον καρκίνο.17,18 Γενικό-

τερα, στόχος της Ανοσολογίας Ακριβείας είναι η ανα-

γνώριση διαλυτών παραγόντων, χαρακτηριστικών των

ανοσοκυττάρων και γενωμικών ανοσολογικών «υπο-

γραφών» που συσχετίζονται με κλινικές εκβάσεις. Η

εφαρμογή τέτοιου είδους προσεγγίσεων αναμένεται

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου του πλήθους των

αναπάντητων παθοφυσιολογικών προβλημάτων που

υπάρχουν στο χώρο των ανοσολογικών νοσημάτων

(αυτοάνοσα, αυτοφλεγμονώδη νοσήματα κ.ά.) και, φυ-

σικά, των ταξινομικών και θεραπευτικών θεμάτων που

τα συνοδεύουν. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι στόχοι της

Ανοσολογίας Ακριβείας δεν εξυπηρετούνται μόνο από

τις κοινής χρήσης, γενωμικές και άλλες τεχνολογίες

υψηλής απόδοσης (high-throughput). Με τις ανοσο-

λογικά στοχευμένες τεχνολογίες υψηλής απόδοσης

που έχουν αναπτυχθεί, επιτυγχάνεται μια άνευ προη-

γουμένου συγχρονική, πολυπαραμετρική και πολυεπί-

πεδη ανάλυση των ανοσοκυττάρων. Μεταξύ αυτών, ιδι-

αίτερη θέση κατέχει η κυτταρομετρία μάζας (masscy -

tometry), μια τεχνολογία που συνδυάζει την τυπική

διαχείριση του δείγματος που χρησιμοποιείται και από

την κυτταρομετρία ροής, με τις δυνατότητες ανίχνευ-

σης της ατομικής φασματοσκοπίας μάζας. Με τη χρή-

ση αντισωμάτων (ή και άλλων ιχνηθετών) σημασμένων

με κεκαθαρμένα μεταλλικά ισότοπα, η κυτταρομετρία

μάζας επιτυγχάνει τον προσδιορισμό έως και 50 δια-

φορετικών παραμέτρων ανά κύτταρο, καθιστώντας

έτσι δυνατή μια λεπτομερέστατη περιγραφή του κάθε

κυττάρου σε επίπεδο φαινοτύπου επιφανείας, λειτουρ-

γικότητας, αναπαραγωγικού δυναμικού και πολλών άλ-

λων ταυτόχρονα19,20.
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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.




