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Ανοσιακή απάντηση στην κύηση

Αντίδραση διευκόλυνσης – Τh2-τύπου ανο-

σιακή απάντηση

Η πρώτη αξιόπιστη εξήγηση για την ανοχή του εμ-

βρύου παρουσιάσθηκε τη δεκαετία του 1970 με την

πρόταση ότι στις αλλογενείς αντιδράσεις, όπως η με-

ταμόσχευση και η κύηση, η ανοσιακή απάντηση πα-

ρουσιάζει μια διπολικότητα και μπορεί να είναι βλαπτι-

κή αλλά και ευνοϊκή για τα κύτταρα στόχους που εκ-

φράζουν τα αλλοαντιγόνα που προκάλεσαν την ανά-

πτυξή της2. Η πρώτη αντίδραση είναι αντίδραση απόρ-

ριψης (rejection reaction) και η δεύτερη αντίδραση

διευκόλυνσης (facilitation reaction). Οι δύο τύποι των

αντιδράσεων συνυπάρχουν στη μεταμόσχευση και την

κύηση αλλά η συμμετοχή τους στο τελικό αποτέλεσμα

της αλλογενούς αντίδρασης είναι διαφορετική. Στη με-

ταμόσχευση, υπερισχύει η αντίδραση απόρριψης που

χαρακτηρίζεται από κυτταροτοξικά αντισώματα που

ενεργοποιούν το συμπλήρωμα, ευαισθητοποιημένα Τ

λεμφοκύτταρα Τh1 τύπου και κυτταροτοξικά κύτταρα

που προσβάλλουν το μόσχευμα. Στην κύηση, παρατη-

ρείται επικράτηση της αντίδρασης διευκόλυνσης ένα-

ντι της αντίδρασης απόρριψης, όπου αντισώματα μη

συνδέοντα το συμπλήρωμα και κατασταλτικά κύτταρα

ευνοούν την αποδοχή του εμβρύου γιατί αποτρέπουν

την εξαρτώμενη από το συμπλήρωμα κυτταρική λύση

(CDCC), ενώ δεσμεύουν αλλογενείς αντιδράσεις κα-

λύπτοντας αλλοαντιγόνα ή μέσω δράσης ιδιοτυπικού

- αντιιδιοτυπικού δικτύου. Εάν η συνυπάρχουσα κατα-

σταλμένη αντίδραση απόρριψης αυξηθεί, το έμβρυο

απορρίπτεται3.

Η παραπάνω προσέγγιση της ανοσιακής απάντη-

σης στην κύηση συμπληρώθηκε με τις εργασίες του

Wegman και των συνεργατών του. Αρχικά, το 1987, ο

Wegmann παρουσίασε τη θεωρία του «ανοσοτροφι-

Ανοσολογία της κύησης

Βάρλα-Λευθεριώτη Μ., Κεραμιτζόγλου Θ., Τσεκούρα Χ.

Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ανοσ′ια 2018 ;   14, 2:   5 –  13

Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το έμβρυο αποτελεί για την έγκυο ένα «ημιαλλογενές μόσχευμα», δεδομένου ότι είναι προϊόν γονιδιακής συνεισφοράς τόσο από

την ίδια όσο και από τον πατέρα. Ενώ όμως θα αναμενόταν να πυροδοτήσει αλλογενή απάντηση απόρριψής του, αφήνεται φυσιο-

λογικά να αναπτυχθεί για 40 εβδομάδες σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Αυτό το θαύμα της φύσης ονομάσθηκε από τον sir Peter

Medawar ανοσολογικό παράδοξο της κύησης, ο οποίος, τη δεκαετία του ’50, πρότεινε μια σειρά υποθέσεων προσπαθώντας να

το ερμηνεύσει1. Οι πρώτες αυτές θεωρίες εστιάζονταν κυρίως σε έλλειψη ανοσογονικότητας του εμβρύου, λειτουργία της μήτρας

ως "ανοσολογικά προνομιούχου θέσης", θεώρηση του πλακούντα ως ανατομικού και φυσιολογικού φραγμού μεταξύ μητέρας και

εμβρύου και σε status ανοσοκαταστολής της εγκύου. Αν και ενδιαφέρουσες για την εποχή που προτάθηκαν, οι παραπάνω υποθέ-

σεις εξασφάλισης του φιλόξενου για το έμβρυο περιβάλλοντος από τη μη αναγνώριση των αντιγόνων του από την έγκυο ή την

αδυναμία της εγκύου να αντιδράσει προς αυτό, δεν ισχύουν. Με την πρόοδο των ερευνών φάνηκε ότι, για την εξασφάλιση μιας

επιτυχημένης εγκυμοσύνης, είναι απαραίτητο το ανοσιακό σύστημα της εγκύου να αναγνωρίσει πάνω στους εμβρυϊκούς ιστούς

αντιγόνα και να αντιδράσει αναπτύσσοντας μια ευνοϊκή για την εξέλιξή της κύησης ανοσιακή απάντηση. Η κατανόηση των υπο-

κείμενων μηχανισμών της ευνοϊκής αυτής απάντησης έχει αποτελέσει πρόκληση για τους Ανοσολόγους για περισσότερο από 60

χρόνια.

Λέξεις κλειδιά: Ανοσολογία Αναπαραγωγής, Ανοσολογία κύησης, Ανοσολογικό παράδοξο της κύησης.
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σμού» δείχνοντας ότι η φυσιολογική ανάπτυξη του

πλακούντα είναι αποτέλεσμα της επίδρασης κυτταρο-

κινών (placenta immunotrophic cytokines) και αυξητι-

κών παραγόντων: GM-CSF (granulocyte macrophage

colony stimulating factor), IL-3 (interleukin-3), TGF-β

(transforming growth factor)4. Στη συνέχεια, η παρα-

πάνω ομάδα πρότεινε ότι στην κύηση υπάρχει μια αλ-

λαγή της Th1/Τh2 ισορροπίας με τις Th2-τύπου κυττα-

ροκίνες (IL-4, IL-5, IL-10) να υπερισχύουν των Th1-τύπου

κυτταροκινών [IL-2, interferon γ (IFN-γ)] και να ευνο-

ούν την ανάπτυξη και τη λειτουργία του πλακούντα

αποτρέποντας επίσης αντι-τροφοβλαστικές κυτταρο-

τοξικές αντιδράσεις5. 

Η Th2 στροφή της φυσιολογικής κύησης ευνοεί-

ται από μια σειρά ορμονοεξαρτώμενων παραγόντων

που δρουν προ-εμφυτευτικά και από παράγοντες που

επάγονται από την αλληλεπίδραση κυττάρων του

φθαρτού με μόρια της τροφοβλάστης6.

Το Φυσικό ανοσιακό σύστημα της μητέρας, το

οποίο έρχεται πρώτο σε επαφή με το έμβρυο, ανα-

πτύσσει μια φλεγμονώδη αντίδραση μεσολαβούμενη

από Toll-Like υποδοχείς (TLR) που εκφράζονται στα

τροφοβλαστικά κύτταρα, η οποία μπορεί να ευνοεί

την ανάπτυξη του φθαρτού και της τροφοβλάστης

και να προκαλεί ανοχή (ανασκόπηση στο 6) (Εικόνα

1). Παρόλο που η σημασία των Th2-τύπου κυτταροκι-

νών είναι αδιαμφισβήτητη, η αποδοχή μόνο της Th2

στροφής για τη διατήρηση της κύησης είναι μια

απλούστευση των μεσολαβούμενων από κυτταροκίνες

μηχανισμών ανοχής του εμβρύου, Αυτό γίνεται προ-

φανές από μια σειρά δεδομένων: α) Στην αρχή και το

τέλος της εγκυμοσύνης είναι απαραίτητες Τh1-τύπου

κυτταροκίνες. Για παράδειγμα, η IFN-γ διαδραματίζει

σημαντικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση των μητρικών

σπειροειδών αρτηριών που απαιτούνται για την εμ-

φύτευση του εμβρύου και την επιτυχή κυοφορία7. β)

Στη μητρικοεμβρυϊκή επιφάνεια επαφής, το έμβρυο

έχει περιγραφεί να «κολυμπάει» σε μια θάλασσα από

κυτταροκίνες που η δράση τους εκδηλώνεται μέσα

από ένα εξαιρετικά πολύπλοκο δίκτυο8. Διαφορετικοί

πληθυσμοί κυττάρων εμπλέκονται στην παραγωγή όχι

μόνο Th2 αλλά και Th1 κυτταροκινών καθώς επίσης

και άλλων κυτταροκινών (π.χ. IL-12, -15, -18), χημειοκι-

νών και αυξητικών παραγόντων που ελέγχουν τη

διαφοροποίη ση και την ενεργοποίηση των ανοσοκυτ-

τάρων του φθαρτού. Μια κυτταροκίνη που επάγει Th1

στροφή (π.χ. IL-12) συνυπάρχει με άλλη που ευνοεί

Th2 απάντηση (π.χ. IL-10), ενώ και οι δύο ελέγχονται

Εικόνα 1. Ανοσολογικοί μηχανισμοί σε φυσιολογική κύηση.

Treg

?Αντιγόνα
τροφοβλάστης

Αναγνώριση από ειδικά κύτταρα
του φθαρτού

ΙL-4

TGF-β ΙL-3 GM-CSF

ΙL-10

ΙL-13

Αντίδραση
διευκόλυνση

Ανοσοτροφισμός
αύξηση, ωρίμανση

του πλακούντα

Δεσμευτικά
αντισώματα

Th2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τοπική
ορμονοεξαρτώμενη

ανοσοκαταστολή

Δέσμευση

κυτταροτοξικών

αντιδράσεων
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ανταγωνιστικά από ορμονικούς ρυθμιστικούς παρά-

γοντες. (π,χ, χοριακή γονοδοτροφίνη-hCG, προγεστε-

ρόνη, ρελαξίνη), η έκκριση των οποίων επάγεται από

κυτταροκίνες όταν, παράλληλα, οι ίδιες οι ορμόνες

ελέγχουν την παραγωγή των κυτταροκινών.

Treg και Th17 λεμφοκύτταρα

Η πολυπλοκότητα του δικτύου των κυτταροκινών και

η λεπτή γραμμή μεταξύ κατασταλτικών και φλεγμονω-

δών μηχανισμών στη μητρικοεμβρυϊκή επιφάνεια επα-

φής έγιναν περισσότερο κατανοητές τα τελευταία χρό-

νια με την αναγνώριση της ανταγωνιστικής εμπλοκής

των T ρυθμιστικών και των Τh17 κυττάρων. Ειδικά ρυθ-

μιστικά κύτταρα (Treg) παίζουν ρόλο ενορχηστρωτή

στην όλη ρύθμιση του δικτύου κυτταροκινών–ορμονών

και στη διατήρηση δυναμικής ομοιόστασης των Τ

κυτταρικών πληθυσμών στη μήτρα κατά τη διάρκεια

της κυοφορίας. Αυξάνονται μετά την αναγνώριση των

πατρικών αντιγόνων του εμβρύου και εκκρίνουν κυτ-

ταροκίνες (TGF-β, IL-2, IL-4, IL-7, IL-10, IL-15, IL-35,) που

καταστέλλουν την ενεργοποίηση ή αυξάνουν το ρυθμό

απόπτωσης ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων, ανα-

στέλλουν την έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτταροκι-

νών, και τροποποιούν τη λειτουργία των δενδριτικών

κυττάρων (DC) του φθαρτού9
. Τη δράση των Treg

«ανταγωνίζονται» τα Th17 κύτταρα, τα οποία χαρακτη-

ρίζονται από την παραγωγή μιας ιδιαίτερης ομάδας

δραστικών προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-17 ή

IL-17A, IL-17F, IL-21), ενώ, επί παρουσίας IL-12 μπορεί

να παράγουν και IFN-γ10. Ο πολλαπλασιασμός των

Th17 αποτελεί φραγμό στην εγκατάσταση της μητρι-

κής ανοχής λόγω της ανταγωνιστικότητας που τα κύτ-

ταρα αυτά έχουν με τα Treg με τα οποία προέρχονται

από κοινή γενεαλογική σειρά. Η αύξηση του καθ’ ενός

από αυτούς τους κυτταρικούς πληθυσμούς επηρεάζε-

ται από το περιβάλλον των κυτταροκινών που επικρα-

τούν στην εμβρυομητρική μονάδα. Επί αύξησης της

αναλογίας IL-6 προς TGF-β, παρουσίας IL-1, ή απου-

σίας IDO (ινδολεαμίνη 2,3-δεοξυγενάση), όχι μόνο γί-

νεται μεταστροφή των παρθένων Τ λεμφοκυττάρων

σε Th17 κύτταρα, αλλά και τα υπάρχοντα Treg δρουν

επάγοντας ανάπτυξη Th17 κυττάρων μετατρεπόμενα

και τα ίδια σε Th17 κύτταρα11,12.

Ιδιαιτερότητες της ανοσιακής απάντη-

σης στην κύηση

Εκτός από την Th2 στροφή και τα Treg κύτταρα, αρ-

κετοί άλλοι μηχανισμοί που δημιουργούν συνθήκες

ανοσοκαταστολής ή περιορίζουν/δεσμεύουν κυτταρο-

τοξικές αντιδράσεις συνεισφέρουν στην αποδοχή του

εμβρύου13. Οι παράγοντες αυτοί είναι μητρικής, εμβρυ-

ϊκής αλλά και πατρικής προέλευσης και δρουν προεμ-

φυτευτικά για την προετοιμασία του ενδομητρίου για

κύηση, κατά την εμφύτευση για τη διείσδυση της βλα-

στοκύστης στο ενδομήτριο και κατά την κυοφορία

όπου αλληλεπιδράσεις μορίων της τροφοβλάστης με

κύτταρα του φθαρτού σηματοδοτούν την ιδιαιτερότητα

της αναγνώρισης των εμβρυϊκών αντιγόνων και την επα-

γωγή ανοσορρύθμισης. Τελικά, η ανοχή του εμβρύου

ρυθμίζεται από την αθροιστική επίδραση προεμφυτευ-

τικών παραγόντων και μορίων που εκφράζονται στην

τροφοβλάστη και κυττάρων του φθαρτού6.

Προεμφυτευτικοί παράγοντες – προγραμ-

ματισμός συμβίωσης μητέρας-εμβρύου

Σε αντίθεση με τη μεταμόσχευση, όπου ο οργανισμός

των ληπτών δεν προετοιμάζεται για αποδοχή του μο-

σχεύματος, η κύηση είναι μια «προγραμματισμένη συμ-

βίωση». Αλλαγές μεταβολικών παραγόντων, ορμονών

και κυτταροκινών κατά την ωοθηλακιορρηξία, συνουσία

και γονιμοποίηση έχουν σαν αποτέλεσμα τοπική ανο-

σοκαταστολή στο γεννητικό σωλήνα, πρόκληση μιας

αντίδρασης φλεγμονώδους τύπου και μεταβολή των

αλληλεπιδράσεων και της λειτουργίας των ανοσοκυτ-

τάρων στους βλεννογόνους του γεννητικού σωλήνα

και τους λεμφαδένες της μήτρας, η οποία φαίνεται να

προετοιμάζεται έτσι για να δεχθεί και να συμβιώσει με

το έμβρυο/ημιαλλομόσχευμα14. Χαρακτηριστικά παρα-

δείγματα αποτελούν: α) Η προγεστερόνη, η οποία πα-

ραγόμενη από την φάση της ωοθυλακιορρηξίας, μπο-

ρεί, μέσω της επαγωγής του παράγοντα PIBF (proges-

terone-induced blocking factor), να καταστέλλει τις

δραστικές λειτουργίες των Τ-λεμφοκυττάρων και στρέ-

φει προς απάντηση Th2-τύπου15. β) Παράγοντες του

σπέρματος και των σπερματοζωαρίων (π.χ. TGF-β)

που, μέσω προσταγλαδινών, επάγουν την παραγωγή

GM-CSF από τα επιθηλιακά κύτταρα της μήτρας, προ-

καλούν ανοσοκαταστολή στις επιφάνειες των βλεννο-

γόνων του γεννητικού σωλήνα και δίνουν τα απαραί-

τητα σήματα για ευνοϊκή ανοσιακή απάντηση συμπε-

ριλαμβανόμενης και της αύξησης των Tregs στο φθαρ-

τό16. γ) Η αυξημένη έκκριση IL-10 από λεμφοκύτταρα
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επί παρουσίας του γονιμοποιημένου ωαρίου, η οποία

ευνοεί στροφή προς μια Th2-τύπου απάντηση17.

Περι-εμφυτευτικοί παράγοντες

Η εμφύτευση του εμβρύου είναι μια διαδικασία που

ξεκινάει στο ενδομήτριο υπό την επίδραση ορμονών

(ανεξάρτητα από την παρουσία βλαστοκύστης), και

συνεχίζεται από ενορχηστρωμένη ανταλλαγή αμοιβαί-

ων μηνυμάτων ενδομητρίου-βλαστοκύστης. Σε αντίθε-

ση με τα μοσχεύματα, το ίδιο το έμβρυο συμμετέχει

μαζί με τη μητέρα στην ανάπτυξη ανοχής. Μητρικά

και εμβρυικά μόρια/κυτταροκίνες αυξάνουν τη δεκτι-

κότητα του ενδομητρίου, ευνοούν τη διείσδυση της

βλαστοκύστης, την επιβίωση των εμβρυικών κυττάρων,

και επάγουν τη φθάρτωση και τη διαμόρφωση των

σπειροειδών αρτηριών. Μόρια μητρικής προέλευσης

αποτελούν: α) διαλυτά μόρια Leukemia inhibitory Fac-

tor (LIF), Heparin binding-epidermal growth factor

(HB-EGF), Macrophage-Granulocyte Colony Stimulat-

ing Factor (GM-CSF) που δίνουν ερέθισμα για τη δη-

μιουργία της βλαστοκύστης, β) η βλεννογλυκοπρω-

τεΐνη-1 (MUC-1) των επιθηλιακών κυττάρων της μή-

τρας, η οποία ελαττώμενη επιτρέπει την προσέγγιση

της βλαστοκύστης στα κύτταρα του ενδομητρίου, γ)

μεμβρανικά μόρια LIF και HB-EGF που μεσολαβούν

στον προσανατολισμό της βλαστοκύστης, δ) ενεργο-

ποιητές του πλασμινογόνου (uPA, tPA) και μεταλλο-

πρωτεϊνάσες (MMP) που βοηθούν στη διείσδυση της

βλαστοκύστης, ε) fibroblast growth factor αυξητικός

παράγων ινοβλαστών FGF, vascular endothelial growth

factor (VEGF) που εξασφαλίζουν την αγγειογένεση,

στ) προσταλγαδίνες, που είναι απαραίτητες για την αύ-

ξηση της διαπερατότητας αγγείων18. Μόρια προέλευ-

σης από τη βλαστοκύστη είναι: α) η IL-1, η οποία αυ-

ξάνει την έκφραση μορίων προσκόλλησης (ιντεγκρίνες

α1, α2, β3) στο ενδομήτριο, προκειμένου να προσκολ-

ληθεί η βλαστοκύστη στο ενδομήτριο β) προεμφυ-

τευτικός παράγων (preimplantation factor – PIF) αύ-

ξηση δεκτικότητα ενδομητρίου, προσανατολισμός,

προσέγγιση, προσκόλληση, διείσδυση βλαστοκύστης,

επιβίωση των εμβρυικών κυττάρων19,20.

Παράγοντες κατά την κυοφορία – Ιδιαιτε-

ρότητες τροφοβλαστικών μορίων και κυτ-

τάρων του φθαρτού

Η έρευνα για τους μηχανισμούς της ευνοϊκής ανοσο-

απάντησης της κύησης έχει δώσει αρκετά στοιχεία

που τεκμηριώνουν τη σημασία και την ανοσορρυθμι-

στικη δράση τόσο ειδικών κυτταρικών πληθυσμών του

φθαρτού όσο και της τροφοβλάστης, όμως αυτός καθ’

αυτός ο τρόπος της αλλοαναγνώρισης του εμβρύου

δεν έχει διευκρινιστεί21. Οπωσδήποτε δεν ακολουθεί

τους κανόνες αλλοαναγνώρισης που ισχύουν στην

κλασσική μεταμόσχευση, όπου η ανάπτυξη της ειδικής

ανοσιακής απάντησης ξεκινάει με την τοποθέτηση του

μοσχεύματος και ενορχηστρώνεται από Τ-λεμφοκύτ-

ταρα του λήπτη, τα οποία αναγνωρίζουν αλλογενή μό-

ρια του μοσχεύματος. Κατά θεωρητική αντιστοιχία, για

την έναρξη ανοσοαπάντησης στην κύηση θα έπρεπε,

μετά την εμφύτευση της βλαστοκύστης στο ενδομή-

τριο, Τ-λεμφοκύτταρα της εγκύου να αναγνωρίσουν

αλλοαντιγόνα πατρικής προέλευσης στα τροφοβλα-

στικά κύτταρα. Εν τούτοις, τόσο η έναρξη της απάντη-

σης, όσο και τα αντιγόνα και κύτταρα αναγνώρισης

παρουσιάζουν αρκετές ιδιαιτερότητες, πολλές από τις

οποίες παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Οδοί αλλοαναγνώρισης

Οι βασικές οδοί αναγνώρισης αλλομοσχευμάτων είναι

δύο, η άμεση και η έμμεση. Στην άμεση οδό, τα Τ

λεμφοκύτταρα του λήπτη αναγνωρίζουν μόρια του

Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (MHC)

πάνω σε δενδριτικά κύτταρα (DC) που μεταναστεύ-

ουν από το μόσχευμα στους επιχώριους λεμφαδένες.

Στην έμμεση οδό, ασύμβατα ελάσσονα αντιγόνα του

μοσχεύματος αναγνωρίζονται αφού υποστούν επε-

ξεργασία και τους παρουσιασθούν από αντιγονοπα-

ρουσιαστικά κύτταρα (APC) του λήπτη. Στην κύηση,

η άμεση οδός αναγνώρισης, η οποία θεωρείται και η

μείζων οδός ενεργοποίησης αντιδράσεων απόρριψης,

δεν ακολουθείται γιατί το έμβρυο δεν απελευθερώνει

λειτουργικά δενδριτικά κύτταρα στη μητρική κυκλο-

φορία στην αρχή της κυοφορίας. Σε μελέτη που έγινε

σε διαγονιδιακά ποντίκια και χρησιμοποιήθηκε σύ-

στημα «εικονικής παρουσίασης» των απαντήσεων των

CD4+ και των CD8+ T-λεμφοκυττάρων κατά τη διάρ-

κεια της κύησης, επιβεβαιώθηκε ότι τα μητρικά Τ-λεμ-

φοκύτταρα «ενημερώνονται» για το έμβρυο μέσω έμ-

μεσης παρουσίασης αντιγόνων από μητρικά APCs22.

Μόνη της αυτή η οδός «ελάσσονος αναγνώρισης»

αποτελεί μικρότερη απειλή για το έμβρυο αφού τα

άμεσα αλλοαντιδρώντα Τ-λεμφοκύτταρα (που τυπικά

οδηγούν σε οξεία απόρριψη) αφήνονται να «αγνοή-

σουν» το έμβρυο/αλλομόσχευμα. Κλασσικού τύπου

αντιγονοπαρουσίαση αρχίζει μόνον κατά τη μεσότητα

της κύησης από την αιματογενή διασπορά πλακου-

ντιακών θραυσμάτων.
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Μόρια τροφοβλάστης

Στους κυτταρικούς πληθυσμούς της τροφοβλάστης

εκφράζονται μόρια αρκετών αντιγονικών συστημάτων:

αντιγόνα του MHC, αντιγόνα ερυθροκυτταρικών αντι-

γονικών συστημάτων (Rh D), ρυθμιστικές πρωτεΐνες

του συμπληρώματος (MCP-CD46, DAF-CD55,

CD59), Fc υποδοχείς, διάφορα ισοένζυμα (αλκαλικής

φωσφατάσης), μόρια προσκόλλησης (ιντεργκρίνες) και

άλλα ειδικά αντιγόνα (π.χ. αντιγόνο R8Ok)23 (Πίνακας

Ι). Τα μόρια αυτά μπορεί να αναγνωρίζονται ειδικά από

μητρικά ανοσοκύτταρα του φθαρτού ως αλλοαντιγό-

να, να παρουσιάζουν αντιγόνα, ή να έχουν ανοσοκα-

τασταλτική/ανοσορυθμιστική λειτουργία συμπεριλαμ-

βανομένης της επαγωγής Th2 στροφής. Όπως φαίνε-

ται στον Πίνακα Ι, ενώ αντιγονοπαρουσιαστική και ρυθ-

μιστική δράση έχει αναγνωρισθεί για τα περισσότερα

τροφοβλαστικά μόρια, για κανένα από αυτά (συμπερι-

λαμβανομένων και των CD46, R80k και MHC που

έχουν ιδιαίτερα μελετηθεί) δεν έχει αποδειχθεί αλλο-

αντιγονική δράση, κάτι το οποίο θα έδινε την απάντη-

ση στο σημαντικό ερώτημα «πώς ξεκινάει η ανοσιακή

απάντηση της κύησης;».

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία των ερευνών για

τα MHC μόρια. Οι τροφοβλαστικές στιβάδες δεν εκ-

φράζουν HLA τάξης ΙΙ μόρια, όμως στην εξωλαχνώδη

κυτταροτροφοβλάστη μεταγράφονται τα προϊόντα γο-

νιδίων HLA τάξης Ι, τόσο κλασσικών (HLA-C) όσο

και μη κλασσικών (HLA-G, -Ε). Οι περισσότερες με-

λέτες εστιάζονται στο γονίδιο ΗLA-G, το οποίο κωδι-

κοποιεί για μη κλασσικά, "κουτσουρεμένα" στη δομή

αντιγόνα HLA και παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηρι-

στικά που αποτελούν σημαντικές ενδείξεις για τη ση-

μασία του στην κύηση. Η κυριότερη από αυτές είναι

ότι, παρόλο που mRNA για το HLA-G ανευρίσκεται,

εκτός από την τροφοβλάστη σε κάποιους ακόμα

ιστούς (εμβρυϊκό ήπαρ, θύμο, κερατινοκύτταρα, κύττα-

ρα οφθαλμού), μεταγραφή και έκφρασή του γίνεται

μόνο στην τροφοβλάστη. Έτσι, μεμβρανικές ή διαλυτές

μορφές του ανευρίσκονται στην εξωλαχνώδη κυττα-

ροτροφοβλάστη, στα ενδοθηλιακά κύτταρα των εμ-

βρυϊκών αγγείων, στις χοριονικές λάχνες, στα αμνιακά

κύτταρα και το αμνιακό υγρό. Το HLA-G έχει την ικα-

νότητα να συνδέει και να παρουσιάζει πεπτίδια και θε-

ωρείται ανοσοκατασταλτικό μόριο. Επάγει απόπτωση

των ενεργοποιημένων CD8+ T-λεμφοκυττάρων, ελατ-

τώνει την διαφοροποίηση των CD4+ T λεμφοκυττά-

ρων για πολλαπλασιασμό, ρυθμίζει την έκκριση κυττα-

ροκινών από ΝΚ κύτταρα και ασκεί αντι-ιϊκή δράση

στην μητρικοεμβρυϊκή επιφάνεια επαφής. Η διαλυτή

του μορφή (sHLA-G) επίσης συμβάλλει στον έλεγχο

της εμφύτευσης και δεσμεύει υποδοχείς των κυττα-

ροτοξικών T-λεμφοκυττάρων, αποτρέποντας δράση

τους σε κύτταρα-στόχους που φέρουν πατρικά αλλο-

αντιγόνα. Η παρουσία του στα ενδοθηλιακά κύτταρα

των εμβρυϊκών αγγείων υποδεικνύει τη σημασία του

στη ρύθμιση της αγγειογένεσης στις χοριονικές λά-

χνες24. Παρόλα τα παραπάνω στοιχεία για την εμπλο-

κή του HLA-G στην ανοσοαπάντηση της κύησης, δεν

γίνεται δεκτό ότι είναι απαραίτητο για την επιβίωση

του εμβρύου και δεν έχει αποδειχθεί συγκεκριμένος

ρόλος του ως αναγνωριζόμενου από τη μητέρα αλλο-

αντιγόνου. Οι πολυμορφισμοί των HLA-G γονιδίων εί-

ναι περιορισμένοι και, είτε δεν επηρεάζουν την αλλη-

Πίνακας 1. Αλλοαντιγoνικά, Αντιγονοπαρουσιαστικά, Ανοσορρυθμιστικά μόρια Τροφοβλάστης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΟΡΙΑ ΑΛΛΟΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟ- ΑΝΟΣΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ/ Th2 στροφή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜIΣΤΙΚΗ

HLAG ? ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

R80k ? +/-

MCP-CD46 ? +/-

CD1 ΝΑΙ Th1/Th2

HLA-E ΝΑΙ ΝΑΙ

hsps

psb1G

LIF-R ΝΑΙ ΝΑΙ

hCG ΝΑΙ

IDO ΝΑΙ

CD95L ΝΑΙ
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λουχία των αμινοξέων στα HLA-G μόρια, είτε, αν την

επηρεάσουν, δε δημιουργούν αλλαγές στη δομή των

βαρέων αλυσίδων25. Επομένως, ακόμα και σε περίπτω-

ση διαφορών G αλληλομόρφων μεταξύ μητέρας και

εμβρύου, δεν υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να προ-

βάλλει αυτό ως «ξένο» σε αυτή.

Κύτταρα φθαρτού

Όλα τα ανοσοκύτταρα του φθαρτού (κύτταρα που

παρουσιάζουν αντιγόνα ή αναγνωρίζουν αντιγόνα και

επάγουν την ανάπτυξη ανοσιακής απάντησης) παρου-

σιάζουν ιδιαιτερότητες λειτουργίας.

α) Κύτταρα που παρουσιάζουν αντιγόνα (APC)

Στο φθαρτό ανευρίσκονται διεσπαρμένα APCs

διαφόρων κατηγοριών: κλασικά μακροφάγα (ΜΦ), κλα-

σικά ώριμα δενδριτικά κύτταρα (DC) και ανώριμα κύτ-

ταρα που προέρχονται από μονοκύτταρα που μπο-

ρούν να ωριμάζουν σε δυνητικά ανοσοδιεγερτικά DC

και πιθανόν MΦ καθώς και ανώριμα και μυελοειδή DC.

Εν τούτοις, για καμία από αυτές δεν έχει αναγνωρισθεί

κλασικός αντιγονοπαρουσιαστικός ρόλος και γενικά

υπάρχουν πολλά ερωτηματικά στο τρόπο της λειτουρ-

γίας τους. Φαίνεται ότι το μικροπεριβάλλον του φθαρ-

τού και κυτταρικές αλληλεπιδράσεις (υπό τον έλεγχο

των Treg) στη μητρικοεμβρυϊκή επιφάνεια επαφής

«αποφασίζουν» αν τα APC θα αποκτήσουν χαρακτη-

ριστικά και λειτουργίες ώριμων κυττάρων που ενεργο-

ποιούν Τ-λεμφοκύτταρα ή –το πιθανότερο– σταμα-

τούν τα APC σε ένα ανώριμο ή ημι-ώριμο στάδιο, το

οποίο επάγει ανοχή. Έτσι, τα MΦ εκφράζουν την ενερ-

γοποίησή τους με την παραγωγή αντι-φλεγμονωδών

και όχι προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών και έχουν

ανοσοκατασταλτική δράση και μειωμένη αντιγονοπα-

ρουσιαστική, ενώ τα DC ασκούν ρυθμιστική λειτουργία

και επάγουν ανοχή26.

β) Κύτταρα που αναγνωρίζουν αντιγόνα:

β1) αβ Τ λεμφοκύτταρα:

Στο φθαρτό, τα βασικά κύτταρα αναγνώρισης

αντιγόνων, δηλαδή τα α/β Τ λεμφοκύτταρα, είναι αφ’

ενός μεν περιορισμένα σε αριθμό, αφ’ ετέρου δε πα-

ρουσιάζουν ιδιαιτερότητα στη λειτουργία τους. Συγκε-

κριμένα, είτε δεν διεγείρονται από την αναγνώριση των

αντιγόνων, είτε διεγείρονται αλλά υφίστανται απόπτω-

ση ή γίνονται ανοχικά. Μελέτες σε διαγονιδιακά πο-

ντίκια είχαν δείξει ότι τα ειδικά για τα αντιγόνα της

τροφοβλάστης Τ-λεμφοκύτταρα του φθαρτού ελατ-

τώνονται με αντιγονοειδικό τρόπο κατά τη διάρκεια

της κύησης, ως αποτέλεσμα της επαφής τους με τα

τροφοβλαστικά κύτταρα που εκφράζουν τα κατάλληλα

συμπλέγματα MHC μορίων και εμβρυϊκών πεπτιδίων.

Επιπλέον, κύτταρα που αναγνωρίζουν τροφοβλαστικά

αντιγόνα μπορεί να αποπίπτουν ή να μην αντιδρούν

στην αντιγονική διέγερση, παρά τη φυσιολογική έκ-

φραση TcR και συνδιεγερτικών μορίων. Έχει δειχθεί

ότι: α) Κλώνοι CD8+ Τ-λεμφοκυττάρων που αναγνω-

ρίζουν έμμεσα τροφοβλαστικά αντιγόνα δε διεγείρο-

νται -παρά την έκφραση TcR και συνδιεγερτικών μο-

ρίων-, υφίστανται κλωνική εξάλειψη και δεν επάγουν

αντιγονοειδική καταστροφή, ακόμα και αν ενεργοποι-

ηθούν πειραματικά27. β) Η τροφοβλάστη επάγει από-

πτωση ενεργοποιημένων CD95+ Τ-λεμφοκυττάρων

μέσω μορίων CD95-L (συνδέτης του CD95) που εκ-

φράζει28. γ) Η ειδική αναγνώριση αλλοαντιγόνων του

εμβρύου από τα μητρικά Τ-λεμφοκύτταρα έχει ως

αποτέλεσμα την επαγωγή ανοχής τους μέσω διαφό-

ρων μηχανισμών. Σημαντικό ρόλο στην κατεσταλμένη

λειτουργία των Τ-λεμφοκυττάρων του φθαρτού παίζει

μια ενζυμική πρωτεΐνη, η ινδολεαμίνη 2,3-δεοξυγενάση

(IDO). Θεωρείται ότι η IDO προστατεύει το έμβρυο,

καταλύοντας την αποδόμηση της τρυπτοφάνης σε

ανοσοκύτταρα του πλακούντα, με αποτέλεσμα ελάτ-

τωση ή αναστολή μερικών ανοσοαπαντήσεων (π.χ. κα-

ταστολή απαντήσεων του τύπου της φλεγμονής που

εξαρτώνται από Τ-λεμφοκύτταρα)29.

β2) γδ Τ λεμφοκύτταρα:

Ένα ιδιαίτερο σημείο της αναγνώρισης αντιγόνων

κατά την κύηση είναι ότι αυτή μπορεί να γίνει και χωρίς

να είναι απαραίτητη η παρουσίαση του αντιγόνου

μέσω MHC τάξης ΙΙ μορίων. Το μεγαλύτερο ποσοστό

των Τ-λεμφοκυττάρων του φθαρτού είναι γδΤ-λεμφο-

κύτταρα, τα οποία μπορούν να αναγνωρίζουν πεπτίδια

και μη πεπτιδικά αντιγόνα χωρίς τη βοήθεια MHC ΙΙ

μορίων. Τα περισσότερα γδΤ-λεμφοκύτταρα του φθαρ-

τού είναι ενεργοποιημένα πιθανόν λόγω αναγνώρισης

τροφοβλαστικών μορίων διατηρημένων κατά την εξέ-

λιξη των θηλαστικών. Εκφράζουν υποδοχείς για την

προγεστερόνη, υπό την επίδραση της οποίας εκκρί-

νουν πρωτεΐνη PIBF, η οποία δεσμεύει κυτταροτοξικές

αντιδράσεις και επάγει Th2 απάντηση. Φέρουν -κατά

προτίμηση- την δ1 αλυσίδα TcR, που επίσης κατευθύνει

σε Th2 απάντηση. Δυνητικά κυτταροτοξικά Vδ2+ κύτ-

ταρα αναγνωρίζουν HLA-E στην τροφοβλάστη μέσω

του CD94/NKG2A υποδοχέα και παίρνουν μήνυμα

για αναστολή παραγωγής Th1 κυτταροκινών30.

β3) ΝΚΤ κύτταρα:

Ένας ακόμα πληθυσμός κυττάρων του φθαρτού

που μπορεί να αναγνωρίζει στοιχεία του φθαρτού είναι

τα ΝΚΤ κύτταρα, τα οποία αυξάνονται στο φθαρτό

υπό την επίδραση της TGF-β1 κυτταροκίνης που πα-
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ράγει η τροφοβλάστη. Τα κύτταρα αυτά ενεργοποιού-

μενα παράγουν μεγάλες ποσότητες κυτταροκινών

όταν αναγνωρίσουν γλυκολιπιδικά αντιγόνα που τους

παρουσιάζονται από CD1d μόρια που εκφράζονται

στα κύτταρα της λαχνώδους και εξωλαχνώδους τρο-

φοβλάστης31.

γ) Τ ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα:

Ένας ιδιαίτερος κυτταρικός πληθυσμός, που έχει

βρεθεί αυξημένος στο φθαρτό, είναι αυτός των ρυθ-

μιστικών Τ-λεμφοκυττάρων (Tregs, CD4+CD25+) που

φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ευνοϊκή για

το έμβρυο ανοσοαπάντηση της κύησης32,33. Έχει δει-

χθεί ότι έχουν ειδικότητα για αλλοαντιγόνα και ότι τα

εμβρυικά αντιγόνα είναι εκείνα που ευθύνονται για την

αύξησή τους στο ενδομήτριο κατά την κύηση (γενίκευ-

ση μετά επαφή με πατρικής προέλευσης αντιγόνα)34. Η

παραγωγή από αυτά κυτταροκινών (κυρίως IL-10, αλλά

και TGF-β) δρα προστατευτικά για το έμβρυο, ελαττώ-

νοντας τον πολλαπλασιασμό αλλοαντιδρώντων Τ-λεμ-

φοκυττάρων και την αντιτροφοβλαστική δραστικότητα

κυτταροτοξικών Τ και ΝΚ κυττάρων35.

δ) ΝΚ κύτταρα

ΝΚ κύτταρα με φαινότυπο CD3-CD56+CD16-

αποτελούν τον βασικό πληθυσμό ανοσοκυττάρων του

φθαρτού (»70%) από; τα αρχικά στάδια της κύησης

και θεωρείται ότι μπορεί, όχι μόνον να συμμετέχουν

στους μηχανισμούς της φυσιολογικής κύησης, αλλά

και να είναι τα κύρια κύτταρα που ευθύνονται για τις

αλλοάνοσες αποβολές, όπου το έμβρυο αναγνωρίζεται

ως “ξένο” και “απορρίπτεται” από το ανοσιακό σύ-

στημα της εγκύου.

Οι γνώσεις των τελευταίων χρόνων για τους υπο-

δοχείς των ΝΚ κυττάρων (NKR) επέτρεψαν την ερμη-

νεία των εκ διαμέτρου αντίθετων δράσεων των κυττά-

ρων αυτών, δηλαδή άλλοτε να ευνοούν την κύηση και

άλλοτε να καταστρέφουν το έμβρυο. Πρώτοι οι

Chaouat και συν πρότειναν ότι τα ΝΚ ρυθμίζουν την

εξέλιξη της κύησης με το ετεροκλαδικό ρεπερτόριο

των υποδοχέων τους να αναγνωρίζει επιλεγμένους επι-

τόπους μορίων MHC και να οδηγεί, είτε σε ενεργο-

ποίηση μιας κυτταροτοξικής οδού (ενεργοποίηση ΝΚ

και μακροφάγων επαγωγή έκκρισης TNF και Τh1 στρο-

φή), είτε σε ανάπτυξη μιας Τh2 απάντησης (μέσω των

κυτταροκινών ΙL-4 και IL-12), η οποία επάγει παράγο-

ντες ευνοϊκούς για την ανάπτυξη του πλακούντα36. Πα-

ράλληλα, προτάθηκε επαναπροσδιορισμός της έννοιας

του έμβρυο ως “αλλομοσχεύματος” μέσα από μια δια-

δικασία όπου η αναγνώρισή του από τη μητέρα μπορεί

να γίνεται από ένα ΝΚ σύστημα αλλοαναγνώρισης37.

Σημαντικά στοιχεία για μια τέτοια προσέγγιση ήταν

τα ακόλουθα: α) Οι περισσότεροι NKR έχουν ως συν-

δέτες τα μόνα μόρια MHC που εκφράζονται στην

τροφοβλάστη: KIR↔HLA-C, NKG2↔HLA-E,

IL↔HLA-G38. β) Οι NKR εμφανίζουν υψηλό γονιδιακό

πολυμορφισμό και το ρεπερτόριό τους διαφέρει με-

ταξύ ατόμων, γεγονός που δεν αποκλείει την πιθανό-

τητα οι διαφορές αυτές να συνδέονται με ορισμένες

κλινικές καταστάσεις, όπως οι αποβολές. γ) Κάθε άτο-

μο εκφράζει συνήθως και υποδοχείς για τους οποίους

δεν υπάρχουν αντίστοιχοι συνδέτες στα δικά του κύτ-

ταρα, στοιχείο που θεωρείται ενδεικτικό της σημασίας

των NKR σε αλλογενείς αντιδράσεις, όπως αυτή της

κύησης, όπου, όχι μόνον μπορεί να προστατεύουν το

έμβρυο αναγνωρίζοντας πάνω σε αυτό MHC μόρια

της μητέρας, αλλά να κάνουν το ίδιο και μέσω MHC

μορίων πατρικής προέλευσης.

Με δεδομένο τον πολυμορφισμό των HLA μο-

ρίων, αλλά και των ΝΚ υποδοχέων (π.χ. τεράστιος

αριθμός KIR απλοτύπων που διαφέρουν στον αριθμό

και στον τύπο των γονιδίων που περιέχουν) και τις

διαφορές που αναμένεται να υπάρχουν ως προς αυτά

μεταξύ μη συγγενών ατόμων, κάθε κύηση παριστά ένα

διαφορετικό συνδυασμό μητρικών KIR και τροφοβλα-

στικών HLA-C αλλοτύπων. Αυτός ο συνδυασμός εξα-

σφαλίζει ή όχι τις κατάλληλες αλληλεπιδράσεις για ανα-

στολή της αντι-τροφοβλαστικής δραστικότητας των

dNK ευνοώντας ή όχι την αποδοχή του εμβρύου39.

Συμπερασματικά από Ανοσολογικής σκοπιάς, η

κύηση είναι μια ΣΥΜΒΙΩΣΗ προγραμματιζόμενη από

τη μητέρα, τον πατέρα και το έμβρυο. Το έμβρυο δεν

«προβάλλει» κλασσικά αλλοαντιγόνα και κλασσική

οδός αλλοαναγνώρισης TCR-Ag-MHC δεν φαίνεται

να αποδεικνύεται στη κύηση. Τα τροφοβλαστικά μόρια

είναι μάλλον ανοχογόνα παρά ανοσογόνα. Τα APCs

του φθαρτού έχουν ανοσοκατασταλτική δράση, μειω-

μένη αντιγονοπαρουσιαστική ικανότητα και ελαττωμέ-

νη δυνατότητα ενεργοποίησης των λεμφοκυττάρων. Η

τροφοβλάστη προστατεύεται από τα ενεργοποιημένα

T και NK κύτταρα με μηχανισμούς απόπτωσης και

μέσω ΝΚ-ΗLA αλληλεπιδράσεων και η Th2 στροφή

ευνοείται από ειδικούς παράγοντες, οι περισσότεροι

από τους οποίους παραμένουν αδιευκρίνιστοι (τρο-

φοβλαστικά μόρια -hsp, psb1G, HLA-G, LIF-R, CD1d,

ειδικά γδT, ΝΚΤ, ΝΚ κύτταρα κλπ.).

Abstract

Varla-Leftherioti M,  Keramitsoglou Th, Tsekoura Ch.  Im -

munology of Pregnancy. Anosia 2018; 2: 5-13.
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The embryos is a semiallogeneic graft, as it has
genetic and antigenic contributions from both the
mother and the father. Although fetal alloantigens
encoded by genes inherited from the father should
provoke a maternal responses and lead to fetal loss,
normally this does not happen. This immunological
paradox of pregnancy, is considered to be the result of
a particular immune response of the pregnant woman
characterized by a change of the Th1//Τh2 equilibrium so
that Th2-type cytokines (IL-4, IL-5, IL-10) predominate
over Th1-type cytokines (IL-2, IFN-γ) and benefit the
developing embryo by enhancing placental growth and
function as well as by preventing inappropriate anti-
trophoblast cytotoxic reactions.T regulatory cells play a
major role in Th2 switch but the most factors which
enhance it before and during pregnancy remain un-
clarified. According to existing knowledge, pregnancy is a
“symbiosis” programmed by the mother, the embryo
and also the father. The embryo is not “projecting”
classical alloantigens to the mother and classical
allorecognition pathway (TcR-Ag-MHC) is not the case
in pregnancy. Trophoblastic molecules are rather
tolerogenic than immunogenic, decidual APCs have
immunosuppressive function and limited antigen
presentation and the trophoblast is protected from T
and NK cells by apoptotic mechanisms and through NK-
HLA interactions.

Key words: Reproductive Immunology, Immunology of

Pregnancy,  immunological paradox of pregnancy.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας (ΕΕΑ), μέλος της Διεθνούς (IUIS) και της Ευρωπαϊκής (EFIS) Ομοσπονδίας

Ανοσολογικών Εταιρειών, συμμετέχει και φέτος, για 14η συνεχή χρονιά, στον εορτασμό της «Διεθνούς Ημέρας

Ανοσολογίας» (DOI).

Η DOI, στις 29 Απριλίου, αποτελεί μια ξεχωριστή ημέρα για να συζητηθεί η επιστήμη της Aνοσολογίας στην

ιατρική και επιστημονική κοινότητα αλλά και να πραγματοποιηθεί μια εκστρατεία ενημέρωσης, γενικότερα στη

δημόσια σφαίρα, για το ανοσιακό σύστημα και το ρόλο του στην υγεία και τη νόσο.

"Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση όλου του κόσμου για την Ανοσολογία και τη σημασία

της ανοσίας στην αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, στη βελτίωση της έρευνας αλλά και στη διάσωση ζωών".

Stefan Kaufmann, παλαιός πρόεδρος της IUIS, DOI 2005

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΑ σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Θράκης διοργανώνει Επιστημονική Διημερίδα

με θέμα «Ημέρες Ανοσολογίας», στις 4 και 5 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη και απευθύνεται στην ιατρική και

επιστημονική κοινότητα, στους ασθενείς και το ευρύ κοινό, για να προβάλλει την έννοια της άμυνας του οργα-

νισμού και το ρόλο της Ανοσολογίας, ως βασική επιστήμη, στη διαχείριση της νόσου, στη διαφύλαξη της υγείας

και της ισορροπίας στη ζωή.

Η ΕΕΑ και η ΙΕΘ με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση αυτή και

να ενώσουμε τις προσπάθειές μας στον κοινό αυτό σκοπό!

Με τιμή

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Οι Πρόεδροι

Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη Χριστίνα Τσίγαλου



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Επίτιμες Πρόεδροι: Ε. Κακλαμάνη, Ι. Οικονομίδου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πρόεδροι: Αλ. Τσιρογιάννη - Χρ. Τσίγαλου

Μέλη:

Π. Μπούρα Γ. Κολιός

Αλ. Σαραντόπουλος Ν. Λυρατζόπουλος

Ασ. Φυλάκτου Θ. Βογιατζάκη

Ν. Καφάση Χρ. Σουλτανίδης

Χρ. Νικολάου Ελ. Ευφραιμίδου

Αλ. Σιόρεντα Μ. Λαμπροπούλου

Αλ. Πολυχρονίδης Κ. Τιλκερίδης

Αγ. Τσαλκίδης

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Μ. Πανοπούλου

Μέλη:

Ν. Γαλανόπουλος Θ. Γκιόκα

Α. Γράψα Γ. Καμπουρομύτη

Ε. Καρασαββίδου Α. Καρβέλας

Θ. Κωνσταντινίδης Σ. Μιχαηλίδου

Α. Μπαταρλή Κ. Παντελιδου

Π. Σκένδρος Α. Παρασχάκη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόεδρος: Σ. Τρύφων, Π. Μπούρα

Μ. Δανιηλίδης Κ. Ρίτης

Α. Ζησιμόπουλος Ε. Σπανουδάκης

Ε. Μαλτέζος Χρ. Τσίγαλου

Π. Μπούρα Αλ. Τσιρογιάννη

Ν. Νικολέττος Μ. Χατζηστυλιανού

Δ. Παπάζογλου

Υπό την αιγίδα
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

«χορηγούνται 9 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης»



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2018

Αίθουσα Olympia C

14:30-15:00     EΓΓΡΑΦΕΣ

15:00-16:30    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

                    Συντονιστές: Χρ. Νικολάου, Ασ. Φυλάκτου

                    Δομή και οργάνωση Ανοσιακού Συστήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ν. Καφάση

                    Φυσική και επίκτητη ανοσιακή απόκριση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θ. Καραμπατάκης

                    Αντιδράσεις υπερευαισθησίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αλ. Σαραντόπουλος

16:30-17:00     ΔΙΑΛΕξΗ: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ ΣΧΕΣΗ;

                    Προεδρείο: Δ. Παπάζογλου, Αλ. Τσιρογιάννη

                    Ομιλητής: Χρ. Τσίγαλου

17:00-17:30     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

17:30-19:00     ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩξΗΣ

                    Συντονιστές: Ευστ. Μαλτέζος, Μ. Πανοπούλου

                    Το μικροβίωμα στην υγεία και στη νόσο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γ. Γκιούλα

                    Η HIV λοίμωξη σήμερα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λ. Σκούρα

                    Ελονοσία και εμβόλιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θ. Κωνσταντινίδης

                    Νεότερα αντιμικροβιακά , το τέλος μιας εποχής; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π. Παναγόπουλος

19:00-19:15     ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡξΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

                    Προσφωνήσεις-Χαιρετισμοί

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας

Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Θράκης

Κοσμήτωρ της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

                    ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕξΗ

20:00            ΚΟΚΤΕΪΛ ΥΠΟΔΟΧΗΣ



ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2018

Αίθουσα Olympia C

09:30-10:00   ΔΙΑΛΕξΗ: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ
                    Προεδρείο: Α. Ζησιμόπουλος, Ε. Σπανουδάκης

                    Ομιλητής: Δ. Στάκος

10:00-11:30     ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
                    ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ

                    Συντονιστές: Π. Μπούρα, Π. Σκένδρος

                    Ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π. Μπούρα

                    Ο άξονας IL-17/ IL-23 στον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α.Μ. Γεωργιάδου

                    Ο ρόλος των αυτοαντισωμάτων στο συστηματικό σκληρόδερμα . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Γκουγκουρέλας

11:30-12:00     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00-13:30    ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

                    Συντονιστές: Γ. Κολιός, Μ. Λαμπροπούλου

                    Ανοσολογική προσέγγιση της κοιλιοκάκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αν. Γιαννακού

                    Ιογενής vs αυτοάνοση ηπατίτιδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χρ. Καλιούλη

                    Η ανοσολογία των ΙΦΝΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στ. Βραδέλης

13:30-14:00     ΔΙΑΛΕξΗ: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
                    Προεδρείο: Ν. Νικολέττος, Μ. Δανιηλίδης

                    Ομιλητής: Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη

14.00-14.30     ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

14.30-15.00     ΔΙΑΛΕξΗ: ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΕΣ
Προεδρείο: Ν. Γαλανόπουλος, Μ. Χατζηστυλιανού

Ομιλητής: Π. Στειρόπουλος

15.00-16.30     ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ
                    Συντονιστές: Κ. Ρίτης, Αλ.Τσιρογιάννη

                    «Εκπαιδευμένη» ανοσία (trained immunity) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Μητρούλης

                    Φλεγμονώδης σπονδυλαρθρίτιδα και φλεγμονώδης νόσος του εντέρου:

                    μοιράζονται κοινούς μηχανισμούς; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χ. Παπαγόρας

                    Η οικογένεια της IL-1: νέοι ρόλοι σε κλασικά έργα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π. Σκένδρος

16.30-17.00     ΔΙΑΛΕξΗ: ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
                    Προεδρείο: Ε. Ευφραιμίδου, Αλ. Σαραντόπουλος

Ομιλητής:  Ν. Ξενίδης

17:00-17:30     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗξΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



Το Ανοσιακό Σύστημα, ένα σύνολο δομών, οργάνων,

κυττάρων και διαλυτών ουσιών του οργανισμού, έχει

εξελιχθεί στην διάρκεια του χρόνου με σκοπό να μας

προστατεύει από τους ποικίλους βλαπτικούς παράγο-

ντες που μας περιβάλλουν και κυρίως από όσους μπο-

ρούν να μας προκαλέσουν λοιμώξεις.

Έναντι αυτών είναι σε θέση να κινητοποιεί την κα-

τάλληλη σε κάθε περίσταση συντονισμένη απάντηση

των μερών του (Ανοσιακή Απάντηση).

Η μελέτη των λειτουργιών του ανοσιακού συστή-

ματος που συνεισφέρουν στην προστασία του οργανι-

σμού από τους λοιμογόνους παράγοντες, αλλά και σε

άλλες περιπτώσεις όπως η αποκατάσταση των βλαβών

που έχουν δημιουργηθεί κατά την διάρκεια της λοίμω-

ξης, η αντίδραση στην δημιουργία όγκων ή η θεραπευ-

τική προσπάθεια εμφύτευσης αλλογενών μοσχευμάτων

και η μη απόρριψή τους από τον οργανισμό (μεταμό-

σχευση) αποτελεί την επιστήμη της Ανοσολογίας.

Διακρίνουμε δύο κατηγορίες ανοσιακής απάντη-

σης: την Φυσική ή Εγγενή (πρώτη γραμμή άμυνας του

οργανισμού προς τους βλαπτικούς παράγοντες) και

την Επίκτητη ή Ειδική (δεύτερη γραμμή άμυνας). Πριν

την κινητοποίηση κάποιας από αυτές οποιοσδήποτε

επιτυχημένος εισβολέας έχει ήδη υπερπηδήσει μια σει-

ρά από φυσικά εμπόδια -αναχώματα- μηχανικά και χη-

μικά (φυσικοί φραγμοί, ένζυμα, μηχανικές κινήσεις, κ.ά.).

Αναλυτικότερα, οι κύριοι ανατομικοί φραγμοί

αποτελούνται από τα επιθήλια του δέρματος και τα

ενδοθήλια των βλεννογόνων του αναπνευστικού, του

πεπτικού, του ουροποιητικού και του γεννητικού συ-

στήματος. Οι δομές αυτές επικουρούνται στην λειτουρ-

γία τους από εκκρίσεις με φυσικές αντιμικροβιακές ιδιό-

τητες (π.χ. βλέννη, λυσοζύμη, οξύτητα) και από τις κινή-

σεις των ίδιων των οργάνων (π.χ. από το ανοιγόκλεισμα

των βλεφάρων, τον περισταλτισμό του εντέρου, την φυ-

σική έκπλυση των ουροφόρων οδών από τα παραγό-

μενα ούρα) ή των εξαρτημάτων τους (π.χ. από τις κινή-

σεις των βλεφαρίδων των αναπνευστικών ενδοθηλίων).

Σημαντική επίσης για την εξέλιξη της ανοσιακής απά-

ντησης είναι και η παρουσία της χλωρίδας.

Αν τα φυσικά αυτά εμπόδια δεν επαρκέσουν στο

να αποτρέψουν την εισβολή των λοιμογόνων παραγό-

ντων στους ιστούς ή την κυκλοφορία του αίματος, τότε

για την άμυνα του οργανισμού κινητοποιούνται επό-

μενες γραμμές εφεδρείας, δηλ. κύτταρα και μόρια του

ανοσιακού συστήματος μέσω των οποίων προκαλείται

η κατάλληλη κάθε φορά ανοσιακή απάντηση (π.χ.

φλεγμονώδης αντίδραση, φαγοκυττάρωση, κυτταρό-

λυση των εισβολέων, κ.ά.).

Η Φυσική Ανοσιακή Απάντηση  (ΦΑΑ), φυλο-

γενετικά αρχαιότερη από την επίκτητη, είναι κοινή για

όλο το ζωικό βασίλειο και διαθέτει ένα προκατασκευ-

ασμένο οπλοστάσιο κυττάρων και ουσιών έτοιμων από

την πρώτη στιγμή για αναμέτρηση με τους δυνητικούς

εισβολείς. Δεν ωριμάζει και δεν εξελίσσεται, όσες φο-

ρές και αν αναμετρηθεί με τον ίδιο βλαπτικό παράγο-

ντα. Η δημιουργία φλεγμονώδους αντίδρασης και η

φαγοκυττάρωση είναι οι κύριοι τρόποι με τους οποί-

ους αντιμετωπίζει τους εισβολείς.

Η φλεγμονή είναι μια πολύπλοκη διαδικασία

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 2018

Δομή και οργάνωση του Ανοσιακού Συστήματος

Καφάση Ν.

Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Επιστημονικά & Διοικητικά Υπεύθυνη, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»

Ταμίας ΕΕΑ
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μέσω της οποίας σε σύντομο χρονικό διάστημα κινη-

τοποιούνται από την κυκλοφορία και μεταναστεύουν

στο σημείο του οργανισμού που πάσχει κύτταρα του

ανοσιακού συστήματος και διάφορες πρωτεΐνες (με-

σολαβητές) με σκοπό την καταπολέμηση των μικρο-

βίων και τελικά την αποκατάσταση των κατεστραμμέ-

νων ιστών. Έχει πέντε κλασσικά σημεία: την ερυθρό-

τητα, τον πόνο, το οίδημα, την αύξηση της θερμοκρα-

σίας και την απώλεια της λειτουργικότητας.

Η διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού

μέσω της ΦΑΑ βασίζεται στην παρουσία των φαγο-

κυττάρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται: τα ουδετερόφιλα

πολυμορφοπύρηνα, τα μακροφάγα και τα δενδριτικά

κύτταρα. Αυτά παράγονται από τον μυελό των οστών

και άλλα βρίσκονται διάσπαρτα εγκατεστημένα σε

όλον τον οργανισμό, ενώ άλλα μεταφέρονται μέσω

της κυκλοφορίας του αίματος.

Η αλληλεπίδραση των φαγοκυττάρων με τα βα-

κτήρια επιτρέπει την αναγνώριση των τελευταίων μέσω

κατάλληλων υποδοχέων [Pattern recognition receptors

(PRRs) π.χ. Toll-like Receptors (TLRs)]. Αυτοί εντοπί-

ζουν κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία των διαφόρων μι-

κροβιακών ομάδων [Pathogen Associated Molecular

Patterns (PAPMs)] άλλα από τα οποία αποτελούν

στοιχεία του κυτταρικού τους τοιχώματος (π.χ. LPS,

φλατζελίνη, πεπτιδογλυκάνες, κ.ά.) και άλλα νουκλεϊνικά

οξέα (π.χ. ds-RNA, CpG), τα οποία δεν ανευρίσκονται

στα κύτταρα των θηλαστικών. Με αυτόν τον τρόπο ο

οργανισμός χρησιμοποιώντας ολιγάριθμες κατηγορίες

υποδοχέων είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να κα-

ταπολεμήσει ευρείες ομάδες μικροοργανισμών (π.χ.

τα Gram αρνητικά βακτήρια, τους ιούς, κ.ά.).

Η αναγνώριση αυτή επάγει μέσα στα κύτταρα μια

σειρά βιοχημικών αλλαγών, που έχουν ως συνέπεια την

ανάπτυξη της φλεγμονώδους αντίδρασης ή την εγκόλ-

πωση των βακτηρίων στο εσωτερικό των κυττάρων και

την καταστροφή τους (φαγοκυττάρωση).

Άλλη κατηγορία υποδοχέων μπορεί να αναγνω-

ρίσει συγκρίματα από κατεστραμμένα ή νεκρωμένα

κύτταρα του οργανισμού [Damage associated molec-

ular Patterns (DAMPs)] και να βοηθήσει στην απομά-

κρυνσή τους διευκολύνοντας την ανάπλαση των ιστών

μετά την καταπολέμηση της φλεγμονής.

Εκτός από τα φαγοκύτταρα σημαντικότατο ρόλο

στην εξέλιξη της ΦΑΑ έχουν επίσης και διαλυτά μόρια

–κυρίως πρωτεΐνες– όπως οι Παράγοντες του Συμπλη-

ρώματος, οι Πρωτεΐνες Οξείας Φάσης και διάφορες

Κυτταροκίνες.

Οι Παράγοντες του Συμπληρώματος είναι ένα

σύστημα είκοσι περίπου πρωτεϊνών, το οποίο μπορεί

να ενεργοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρό-

πους: με την Εναλλακτική Οδό (μέλος της ΦΑΑ), με

την Κλασσική Οδό (μέλος της Επίκτητης Ανοσιακής

Απάντησης) και με την Οδό των Λεκτινών (μέλος της

ΦΑΑ). Πολλές από τις πρωτεΐνες του συστήματος

έχουν πρωτεολυτική ενζυμική δράση.

Το σύστημα λειτουργεί κατά τα πρότυπα της σκυ-

ταλοδρομίας. Η ενεργοποίηση ενός παράγοντα του

συστήματος επιδρά στο επόμενο μέλος επάγοντας

την ενζυμική του δράση, όπου αυτό είναι δυνατόν, ή

βοηθά στην συσσώρευση και τον πολυμερισμό του.

Κομβικό ρόλο στην διαδικασία κατέχει η παραγωγή

του παράγοντα C3b, ο οποίος μπορεί να επενδύσει

μικροβιακά κύτταρα (οψωνινοποίηση) καθιστώντας τα

ευάλωτα στην φαγοκυττάρωση. Η παραγωγή μικρότε-

ρων πρωτεϊνικών θραυσμάτων (C3a και C5a) έχει ως

αποτέλεσμα την προσέλκυση λευκοκυττάρων και κυ-

ρίως φαγοκυττάρων (χημειοτακτική δράση) και την

επαγωγή φλεγμονής στο σημείο της βλάβης. Τέλος, ο

πολυμερισμός μελών του συστήματος στο τοίχωμα

των βακτηρίων έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό

του συμπλόκου προσβολής της μεμβράνης [mem-

brane attack complex (mac)] με συνέπεια την ωσμω-

τική λύση των βακτηριακών κυττάρων ή την επαγωγή

απόπτωσης.

Οι Πρωτεΐνες Οξείας Φάσης είναι μια ομάδα

πρωτεϊνών του πλάσματος (π.χ. η CRP, η MBL, παρά-

γοντες του συμπληρώματος, η απτοσφαιρίνη, η τραν-

σφερίνη, κ.ά.), οι στάθμες των περισσοτέρων από τις

οποίες αυξάνονται δραματικά κατά την διάρκεια μιας

λοίμωξης. Λειτουργούν κυρίως κάνοντας οψωνινοποί-

ηση των βακτηρίων και διευκολύνοντας με αυτόν τον

τρόπο την φαγοκυττάρωση.

Η Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (ΕΑΑ) διαφέ-

ρει από την ΦΑΑ κατά το ότι οι επανειλημμένες εκ-

θέσεις σε ένα παθογόνο επιφέρουν βελτίωσή της και

εν τέλει χαρακτηρίζεται από την εγκατάσταση στον

οργανισμό ειδικότητας και μνήμης για κάθε συγκεκρι-

μένο βλαπτικό παράγοντα με τον οποίο έχει έρθει σε

επαφή. Όπως συμβαίνει και με την ΦΑΑ εξυπηρετείται

από κύτταρα και διαλυτούς παράγοντες.

Τα κύτταρα τα οποία εξυπηρετούν την ΕΑΑ είναι

τα Λεμφοκύτταρα. Αυτά παράγονται στον μυελό των

οστών και διακρίνονται στα Τ λεμφοκύτταρα και στα

Β λεμφοκύτταρα. Βασικό χαρακτηριστικό των λεμφο-

κυττάρων είναι η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και

να απαντούν σε συγκεκριμένα αντιγόνα (ξένα προς

τον οργανισμό μόρια-στόχοι).
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Τα Β λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν μέσω του υπο-

δοχέα τους [B cell receptor (BCR)] αντιγόνα που βρί-

σκονται στον εξωκυττάριο χώρο. Η αναγνώριση αυτή

έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό και την δια-

φοροποίηση των Β λεμφοκυττάρων σε πλασματοκύτ-

ταρα. Κάθε πλασματοκύτταρο είναι σε θέση να παρά-

γει σε μεγάλες ποσότητες μιας γλυκοπρωτεΐνης, που

ονομάζεται αντίσωμα. Τα αντισώματα είναι οι εκκρινό-

μενες μορφές των BCR. Κάθε ένα από αυτά έχει ειδι-

κότητα για ένα μόνον παθογόνο, το αντιγόνο του οποί-

ου προκάλεσε την παραγωγή του και με το οποίο μπο-

ρεί να συνδέεται με ειδικό τρόπο. Η σύνδεση των αντι-

σωμάτων πάνω στις επιφάνειες των παθογόνων (οψω-

νινοποίηση) βελτιώνει την ικανότητα των φαγοκυττά-

ρων να τα προσλάβουν και να τα αποδομήσουν. Παρά

το γεγονός ότι κάθε αντίσωμα έχει μια μοναδική ειδι-

κότητα, υπό φυσιολογικές συνθήκες το σύνολο των

αντισωμάτων, που κάθε στιγμή διαθέτει ο οργανισμός,

μπορεί να καλύπτει ικανοποιητικά την άμυνά του.

Τα Τ λεμφοκύτταρα είναι εξ’ ίσου σημαντικά και

απαραίτητα για την άμυνα του οργανισμού. Μέσω του

υποδοχέα τους [T cell receptor (TCR)] αναγνωρίζουν

ειδικά αντιγόνα που τους παρουσιάζονται από τα αντι-

γονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APCs) σε συνδυασμό

με τα μόρια του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβα-

τότητας (MHC).

Κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες όπως

π.χ. Τ βοηθητικά, Τ κυτταροτοξικά, Τ ρυθμιστικά, κ.ά.

ανάλογα με τους επιφανειακούς υποδοχείς που εκ-

φράζουν και τις λειτουργίες που εξυπηρετούν.

Η λειτουργία των Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων,

που έχουν τον γενικό φαινότυπο CD3+ CD4+, διέ-

πεται από τους μεταγραφικούς παράγοντες που εκ-

φράζουν και τις κυτταροκίνες που παράγουν. Γενικά τα

Th1 κύτταρα με την παραγωγή κυτταροκινών συμμε-

τέχουν στην καταστροφή των ενδοκυτταρίων παθο-

γόνων, τα Th2 αλληλεπιδρούν με τα Β λεμφοκύτταρα

και προάγουν τον πολλαπλασιασμό, την διαφοροποί-

ηση τους και την παραγωγή αντισωμάτων, ενώ τα Th17

κύτταρα ασκούν αντιμικροβιακή δράση έναντι εξω-

κυτταρίων βακτηρίων και μυκήτων, αλλά επίσης συμ-

μετέχουν και σε φλεγμονώδεις διαδικασίες.

Η λειτουργία των Τ κυτταροτοξικών λεμφοκυτ-

τάρων, που έχουν τον γενικό φαινότυπο CD3+ CD8+,

στρέφεται εναντίον κυττάρων μολυσμένων από ιούς ή

ενδοκυττάρια παθογόνα και εναντίον όγκων.

Η παρουσία των αντιγόνων και η διάκρισή τους

από το ίδιο γίνεται αντιληπτή από τον οργανισμό μέσω

του TCR σε συνδυασμό με την κατάλληλη τάξη MHC

μορίων. Για τα μεν Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα μέσω

των MHC τάξης ΙΙ (HLA-DR, DQ, DP) και για τα Τ

κυτταροτοξικά μέσω των MHC τάξης Ι (HLA-A, B, C).

Τέλος, μια μικρή πληθυσμιακά ομάδα με γενικό

φαινότυπο CD3+ CD4+ τα Τ ρυθμιστικά λεμφοκύτ-

ταρα (Tregs) ασκούν ρυθμιστική λειτουργία στην ανο-

σιακή απάντηση.

Η εξασφάλιση επαρκούς και επιτυχημένης ανο-

σιακής απάντησης επιτυγχάνεται με την κλωνική επι-

λογή (clonal selection) και την επέκταση των κλώνων

(clonal expansion). Η κλωνική επιλογή εξαρτάται από

το ίδιο το αντιγόνο, το οποίο επιλέγει τον κατάλληλο

TCR ή BCR για να αλληλεπιδράσει. Μετά την επιτυ-

χημένη έκβαση –εκρίζωση του παθογόνου– η διατή-

ρηση της ομοιόστασης του οργανισμό εξαρτάται επι-

πλέον από την εγκατάσταση στον οργανισμό κυττά-

ρων μνήμης, τα οποία σε επόμενες ‘συναντήσεις’ κινη-

τοποιούνται παρέχοντας γρήγορη και ειδική απόκριση

για κάθε παθογόνο.

Η επικοινωνία και ο συντονισμός των μελών της

ανοσιακής απάντησης επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή

μηνυμάτων μεταξύ των κυττάρων που συμμετέχουν σε

αυτήν τόσο στην ΦΑΑ, όσο και στην ΕΑΑ. Η ανταλλαγή

μηνυμάτων εξασφαλίζεται με την παραγωγή και κυκλο-

φορία διαλυτών ουσιών (κυτταροκίνες), οι περισσότερες

από τις οποίες έχουν παρακρινή ή και αυτοκρινή δρά-

ση, που εκδηλώνεται με την διέγερση, τον πολλαπλα-

σιασμό και την διαφοροποίηση των συμμετεχόντων, ενώ

άλλες χρησιμεύουν για να προσελκύουν τα κατάλληλα

κύτταρα στα σημεία της φλεγμονής (χημειοκίνες).

Οι κυτταροκίνες ανάλογα με τον τρόπο λειτουρ-

γίας τους κατατάσσονται σε ομάδες ως: Ιντερλευκίνες

(ILs), Ιντερφερόνες (INFs), αυξητικοί παράγοντες

(CSFs), παράγοντες νέκρωσης των όγκων (TNFs) και

παράγων μετασχηματισμού (TGF-β).

Η λειτουργία όλων των ανωτέρω δεν θα ήταν δυ-

νατή αν η ΦΑΑ και η ΕΑΑ δεν υποστηριζόταν με την

παραγωγή από των μυελό των οστών των φαγοκυττά-

ρων και των Τ και Β λεμφοκυττάρων αντίστοιχα και αν

η ΕΑΑ δεν διέθετε τα κατάλληλα όργανα (κεντρικά

και περιφερικά) στα οποία τα λεμφοκύτταρα εκπαι-

δεύονται, επιλέγονται και ωριμάζουν.

Κεντρικά λεμφικά όργανα είναι ο Μυελός των

Οστών, όπου παράγονται τα Τ και Β λεμφοκύτταρα

και όπου εκπαιδεύονται τα Β λεμφοκύτταρα και ο Θύ-

μος Αδένας, όπου εκπαιδεύονται τα Τ λεμφοκύτταρα.

Μετά την παραγωγή τους στον μυελό των οστών

τα Τ λεμφοκύτταρα μεταναστεύουν στον θύμο όπου

παρέχεται το κατάλληλο μικροπεριβάλλον για την ωρί-
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μανση τους. Αυτή επιτυγχάνεται με την αναδιάταξη του

TCR και εν συνεχεία με τις διαδικασίες της θετικής και

αρνητικής επιλογής. Κατ’ αρχήν επιλέγονται όσα λεμ-

φοκύτταρα αναγνωρίζουν τα αντιγόνα του ‘ιδίου’ MHC

(θετική  επιλογή) και εν συνεχεία απαλείφονται όσα

λεμφοκύτταρα είναι ειδικά για ‘ίδια’ αντιγόνα/πεπτίδια

που παρουσιάζονται μέσω του MHC (αρνητικά επιλο-

γή). Με τον τρόπο αυτό το ανοσιακό σύστημα εξασφα-

λίζει επαρκείς αντιδράσεις έναντι ‘ξένων’ αντιγόνων και

αποφεύγει την δημιουργία φαινομένων αυτοανοσίας.

Ο Θύμος είναι ένα πλήρως λειτουργικό όργανο

ήδη πριν από την γέννηση του ανθρώπου και παρα-

μένει εξαιρετικά δραστήριο μέχρι την εφηβεία. Μετά

από αυτήν ο αριθμός των παραγομένων Τ λεμφοκυτ-

τάρων προοδευτικά μειώνεται.

Μετά την διαδικασία εκπαίδευσης και ωρίμανσης

τα παρθένα Τ λεμφοκύτταρα (naïve) εγκαταλείπουν

το θύμο και μέσω της κυκλοφορίας του αίματος με-

ταφέρονται στα περιφερικά λεμφικά όργανα (λεμφα-

δένες, σπλήνας, ανοσιακό σύστημα των βλεννογόνων)

μέσω των αγγείων υψηλού ενδοθηλίου (HEV). Εκεί, με

την επίδραση του ‘κατάλληλου’ μικροπεριβάλλοντος,

έρχονται σε επαφή με τα ‘ξένα’ αντιγόνα, αναπτύσσο-

νται οι ειδικές ανοσιακές απαντήσεις και μετατρέπο-

νται σε δραστικά κύτταρα (effectors).

Στις ανοσιακές απαντήσεις συμμετέχουν και άλ-

λοι, μικρότεροι αριθμητικά, πληθυσμοί κυττάρων όπως

τα μαστοκύτταρα, τα ηωσινόφιλα, τα κύτταρα φυσικοί

φονείς (ή ΝΚ cells), κ.ά., στα οποία δεν έχουμε ανα-

φερθεί παρά το γεγονός ότι οι λειτουργίες τους είναι

σημαντικές και απαραίτητες για την απαρτίωση του

ανοσιακού συστήματος.
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Η φυσική  (μη ειδική) ανοσία, αποτελεί ένα σύνολο

μηχανισμών και μη ειδικών παραγόντων προστασίας

του οργανισμού από τα παθογόνα. Η ενεργοποίησή

της δεν απαιτεί προηγούμενη έκθεση σε αυτά, απα-

ντώντας με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα παθογόνα και

δεν χαρακτηρίζεται από ανοσιακή μνήμη. Αποτελεί την

πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού έναντι της ει-

σόδου παθογόνων, η οποία παρέχεται από τους φυ-

σικούς ανατομικούς φραγμούς, όπως τα επιθηλιακά

κύτταρα και τη βλέννη του αναπνευστικού και του γα-

στρεντερικού επιθηλίου και από τους διάφορους χη-

μικούς φραγμούς, όπως το συμπλήρωμα και τα αντι-

μικροβιακά ένζυμα και πρωτεΐνες. Όταν οι μικροορ-

γανισμοί διαπεράσουν τους φραγμούς αυτούς τότε

αναλαμβάνουν δράση τα μακροφάγα ή/και τα δενδρι-

τικά κύτταρα. Στην επιφάνεια αυτών των κυττάρων εκ-

φράζονται υποδοχείς αναγνώρισης πρότυπων δομών

(pattern recognition receptors, PRRs) οι οποίοι ανα-

γνωρίζουν κοινές, συντηρημένες δομές των παθογό-

νων (pathogen associated molecular patterns, PAMPs)

ή ενδογενή ιστικά σήματα κινδύνου προκαλούμενα

από ιστική βλάβη (damage associated molecular pat-

terns, DAMPs). Στη συνέχεια τα κύτταρα αυτά είτε δια-

φοροποιούνται προς δραστικά κύτταρα, είτε παράγουν

διαμεσολαβητές της φλεγμονής, όπως κυτταροκίνες

και χημειοκίνες οι οποίες με τη σειρά τους δρουν σε

άλλα κύτταρα της φυσικής ανοσίας όπως τα φυσικά

κυτταροκτόνα (natural killers, NKs) και τα λεμφοειδή

κύτταρα της φυσικής ανοσίας (innate lymphoid cells,

ILCs). Αυτά τα κύτταρα στη συνέχεια επιστρατεύονται

στους ιστούς-στόχους, όπου ασκούν τη δράση τους,

καταστρέφοντας μολυσμένα κύτταρα ή εκκρίνοντας

κυτταροκίνες, με σκοπό τον περιορισμό της μόλυνσης

από το παθογόνο. Η δράση των διαμεσολαβητικών

μορίων σε ιστούς-στόχους μπορεί να προκαλέσει την

επαγωγή διαφόρων τύπων φλεγμονωδών κυττάρων,

κατάλληλων για την αντιμετώπιση ιών, ενδοκυττάριων

βακτηρίων, εξωκυττάριων παθογόνων ή παρασίτων.

Ενώ η φυσική ανοσία στηρίζεται στην αναγνώριση

κοινών μικροβιακών δομών ή της βλάβης που προκα-

λούν από τους PRRs, αντίθετα, η επίκτητη  (ειδική)

ανοσιακή απόκριση στηρίζεται σε ένα μεγάλο ρεπερ-

τόριο αντιγονικών υποδοχέων των λεμφοκυττάρων, οι

οποίοι αναγνωρίζουν μοναδικά ειδικές δομές των πα-

θογόνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή

της ειδικής ανοσιακής απόκρισης στο εκάστοτε πα-

θογόνο, με μεγάλη ευαισθησία και εξειδίκευση. Η κλω-

νική έκπτυξη των ειδικών σε ένα αντιγόνο λεμφοκυτ-

τάρων, χαρακτηρίζεται επίσης από ανοσολογική μνήμη,

η οποία ενισχύει και πολλαπλασιάζει την απόκριση σε

κάθε νέα έκθεση στο ίδιο παθογόνο.

Η επίκτητη ανοσιακή απόκριση στηρίζεται σε δύο

είδη λεμφοκυττάρων, τα Τ και Β λεμφοκύτταρα. Τα Β

λεμφοκύτταρα ωριμάζουν στο μυελό των οστών και

διαφοροποιούνται σε πλασματοκύττρα προς παραγω-

γή αντισωμάτων. Τα Τ λεμφοκύτταρα ωριμάζουν στο

θύμο αδένα και αναγνωρίζουν αντιγονικά πεπτίδια,

μόνο εφόσον αυτά παρουσιάζονται στην επιφάνεια

των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (δενδριτικών,

μακροφάγων, Β-κυττάρων) και είναι συνδεδεμένα με
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μόρια του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας

(major histocompatibility complex, MHC). Η επίκτητη

ανοσιακή απόκριση περιλαμβάνει την επιλογή και τον

πολλαπλασιασμό των λεμφοκυτταρικών κλώνων που

φέρουν υποδοχείς, ικανούς να αναγνωρίζουν το ξένο

αντιγόνο. Αυτή η επιλογή των λεμφοκυτταρικών κλώ-

νων παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση

όλων των θεμελιωδών χαρακτηριστικών της επίκτητης

ανοσιακής απόκρισης.

Κάθε λεμφοκύτταρο φέρει υποδοχείς κυτταρικής

επιφάνειας μίας και μόνο ειδικότητας έναντι συγκεκρι-

μένου αντιγόνου. Αυτοί οι υποδοχείς παρουσιάζουν

τεράστια ποικιλομορφία που οφείλεται αφ’ενός στον

τυχαίο ανασυνδυασμό γονιδιακών τμημάτων που κω-

δικοποιούν τις μεταβλητές τους περιοχές, αφ’ετέρου

στη δημιουργία ζευγών δύο αλύσων που φέρουν δια-

φορετικές μεταβλητές περιοχές όπως οι βαριές και

ελαφριές αλυσίδες στις ανοσοσφαιρίνες ή οι α και β

αλυσίδες στον Τ κυτταρικό υποδοχέα (T-cell receptor,

TCR). Αυτή η διαδικασία έχει σαν αποτελέσμα ένα

μεγάλο ρεπερτόριο λεμφοκυτταρικών υποδοχέων, ικα-

νών να αναγνωρίσουν θεωρητικά οποιοδήποτε αντι-

γόνο. Η επίκτητη ανοσιακή απόκριση ξεκινά όταν η

φυσική ανοσιακή απόκριση αποτυγχάνει να εξαλείψει

μία νέα λοίμωξη και ενεργοποιημένα αντιγονοπαρου-

σιαστικά κύτταρα - συνήθως δενδριτικά κύτταρα - που

φέρουν αντιγόνα και υποδοχείς συνδιέγερσης, μετα-

ναστεύουν στους επιχώριους λεμφαδένες.

Η ειδική ανοσιακή απόκριση ξεκινά στα περιφε-

ρικά λεμφικά όργανα. Οι λεμφαδένες και οι λεμφικοί

ιστοί των βλενογόννων (mucosal-associated lymphoid

tissue, MALT) και του εντέρου (gut-associated lym-

phoid tissues, GALT) είναι οργανωμένοι σε ζώνες,

όπου Τ και Β λεμφοκύτταρα μπορούν να έρθουν σε

επαφή με το αντιγόνο, με τη βήθεια των αντιγονοπα-

ρουσιαστικών ή των Τ βοηθητικών κυττάρων. Όταν

ένα λεμφοκύτταρο συναντήσει το αντίστοιχο αντιγόνο

σε αυτούς τους λεμφικούς ιστούς, πολλαπλασιάζεται

και οι κλωνικοί του απόγονοι διαφοροποιούνται σε

δραστικά Τ και Β λεμφοκύτταρα ικανά να εξαλείψουν

τον παθογόνο παράγοντα. Ένας υποπληθυσμός αυτών

των πολλαπλασιαζόμενων λεμφοκυττάρων διαφορο-

ποιείται σε κύτταρα μνήμης, έτοιμα να αποκριθούν τα-

χύτατα στο ίδιο παθογόνο αν παρουσιαστεί ξανά. 

Οι ανοσιακές αποκρίσεις στις λοιμώξεις εξαρτώ-

νται από το παθογόνο το οποίο αντιμετωπίζουν και

τον κύκλο ζωής του. Τα κύτταρα της φυσικής ανοσίας

ανιχνεύουν το παθογόνο και παράγουν διαμεσολαβη-

τικά μόρια τα οποία ενεργοποιούν τα ILCs και τα Τ

λεμφοκύτταρα, ενισχύοντας την ανοσιακή απόκριση.

Τα Τ λεμφοκύτταρα διακρίνονται σε δύο υποσύνολα,

ανάλογα με την έκφραση του συν-υποδοχέα CD8 ή

CD4. Τα CD8+ και τα CD4+ Τ κύτταρα αναγνωρίζουν

αντιγονικά πεπτίδια συνδεδεμένα με μόρια MHC τά-

ξης Ι και MHC τάξης II, αντίστοιχα. Αυτά τα δύο υπο-

σύνολα των Τ λεμφοκυττάρων, όπως και τα αντίστοιχα

ILCs τους, προάγουν την ενεργοποίηση διακριτά δια-

φορετικών ανοσιακών αποκρίσεων. Τα CD8+ Τ λεμ-

φοκύτταρα και τα ΝΚs ασκούν κυτταροτοξική δράση

έναντι ενδοκυττάριων παθογόνων όπως είναι οι ιοί. Τα

CD4+ T λεμφοκύτταρα εκκρίνουν διαμεσολαβητικά

μόρια και ενεργοποιούν άλλα δραστικά κύτταρα τα

οποία με τη σειρά τους στοχεύουν βακτήρια, ενδο-

κυττάρια και εξωκυττάρια, μύκητες και παράσιτα. Επι-

πλέον, τα Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα παράγουν σή-

ματα που επάγουν την ενεργοποίηση και τη ρύθμιση

των Β λεμφοκυττάρων προς σχηματισμό και παραγω-

γή αντισωμάτων. Τα αντισώματα μετέχουν στην κά-

θαρση και την εξουδετέρωση των διαλυτών τοξινών

και των εξωκυττάριων παθογόνων. Τα αντισώματα αλ-

ληλεπιδρούν επίσης με το Fc τμήμα των ειδικών υπο-

δοχέων που εκφράζονται σε διάφορα φαγοκύτταρα.

Τα φαγοκύτταρα εκφράζουν επιπλέον και υποδοχείς

για μόρια του συμπληρώματος που εναποτίθενται στην

επιφάνεια του μικροβιακού σώματος, ιδίως παρουσία

αντισώματος.

Η αποτυχία της ανοσιακή απόκρισης μπορεί να

έχει γενετικό υπόβαθρο ή να οφείλεται σε λοιμώξεις,

οι οποίες στοχεύουν σε σημαντικά συστατικά του ανο-

σιακού συστήματος. Η διαταραχή της ανοσιακής από-

κρισης μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των ιδίων ιστών

όπως στα αυτοάνοσα νοσήματα και στην αλλεργία,

ενώ η ανοσιακή απόκριση στα αλλοαντιγόνα του μο-

σχεύματος μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη μο-

σχευμάτων.
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Η ανάγκη για διατύπωση των αντιδράσεων υπερευαι -

σθησίας υπήρξε πρωτίστως εκπαιδευτική, καθώς απο -

τελούν τον πιο δόκιμο τρόπο περιγραφής και κατα -

νόησης της εκτελεστικής/δραστικής φάσης της ανο -

σιακής απόκρισης. Η πρώτη κατάταξη περιελάμβανε

την περιγραφή τεσσάρων τύπων αντιδράσεων υπερευαι -

σθησίας και  πραγματοποιήθηκε το 1963 από τους Gell

και Coombs (Gell 1963).

Η αντίδραση υπερευαισθησίας  τύπου  I περι -

λαμβάνει την IgE διαμεσολαβούμενη ανοσιακή από -

κριση και περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο της

αλλεργιολογίας. Στην αυτοανοσία, η αντίδραση υπε -

ρευαισθησίας τύπου Ι δεν εμπλέκεται στην παθοφυ -

σιολογία νοσημάτων πέραν ορισμένων αγγειιτιδικών

συνδρόμων (Churg-Strauss).

Η αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου ΙΙ αποτελεί

την στοχευμένη έναντι επιφανειακού υποδοχέα αντι -

σωματοεξαρτώμενη απόκριση. Σε κυτταρικό επίπεδο,

η επιφανειακή σύνδεση αντιγόνου-αντισώματος προ -

καλεί την ενεργοποίηση στοιχείων του συμπληρώμα -

τος τα οποία είτε σχηματίζουν το σύμπλεγμα

προσβολής της μεμβράνης (MAC – Membrane Attack

Complex) οδηγώντας σε κυτταρόλυση, είτε οψω -

νινοποιούν το κύτταρο που εκφράζει το αντιγόνο

οδηγώντας στη φαγοκυττάρωσή του. Σε ιστικό

επίπεδο, η σύνδεση αντιγόνου-αντισώματος οδηγεί

στην κινητοποίηση κυττάρων της φυσικής ανοσίας που

μέσω οξειδωτικής έκρηξης με παραγωγής λυτικών

ενζύμων και ελεύθερων ριζών οξυγόνου επάγουν

ιστική βλάβη. Στην περίπτωση αυτή, η ενεργοποίηση

των κυττάρων της φυσικής ανοσίας μπορεί να είναι

διαμεσολαβούμενη ή όχι από το συμπλήρωμα. Τυπικά

παραδείγματα αυτοάνοσων νοσημάτων που διαμε -

σολαβούνται πρωτίστως ή δευτερευόντως από αντι -

δράσεις υπερευαισθησίας τύπου ΙΙ αποτελούν η

αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, η αυτοάνοση θρομβο -

πενία, το σύνδρομο Goodpasture, οι ANCA θετικές

αγγειίτιδες και το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο. Σε

ορισμένες περιπτώσεις η σύνδεση αντιγόνου-αυτο -

αντισώματος μπορεί να οδηγήσει και στην τροπο -

ποίηση της λειτουργίας του κυττάρου. Κλινικό παρά -

δειγμα αυτής της εκδοχής αντίδρασης υπερευαι -

σθησίας τύπου ΙΙ αποτελούν τα οργανοειδικά αυτο -

άνοσα νοσήματα όπως η νόσος του Graves και η

κακοήθης αναιμία. 

Στην αντίδραση υπερευαισθησίας  τύπου  ΙΙΙ,

αντισώματα συνδέονται με διαλυτά αντιγόνα, οδη -

γώντας στην παραγωγή ανοσοσυμπλεγμάτων. Η

εναπόθεση των ανοσοσυμπλεγμάτων σε διάφορους

ιστούς με παράλληλη κινητοποίηση στοιχείων του

συμπληρώματος και φλεγμονωδών κυττάρων της

φυσικής ανοσίας, οδηγούν στην επαγωγή τοπικής

ιστικής βλάβης. Ιδιαίτερο ρόλο στην αντίδραση

υπερευαισθησίας τύπου ΙΙΙ έχει το συμπλήρωμα, καθώς

αφενός η σύνδεση του με τα ανοσοσυμπλέγματα

διευκολύνει τη διαλυτότητα και απομάκρυνσή τους από

τη συστηματική κυκλοφορία, αφετέρου οδηγεί στην

οψονινοποίηση τους, διευκολύνοντας την φαγοκυτ -

τάρωσή τους από το ΔΕΣ (δικτυοενδοθηλιακό σύστη -

μα). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτοάνοσου νοσή -

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 2018

Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας

Σαραντόπουλος A.
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ματος που διέπεται από αντίδραση υπερευαισθησίας

τύπου ΙΙΙ αποτελεί ο Συστηματικός Ερυθηματώδης

Λύκος.

Οι κλασσικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας,

όπως αυτές πρωτοπεριγράφηκαν το 1963, ολοκληρώ -

νονται με την υπερευαισθησία τύπου IV, ή επιβραδυ -

νόμενη αντίδραση. Αποτελεί την πιο σύνθετη αντί -

δραση υπερευαισθησίας, κατά την οποία Τ λεμφο -

κύτταρα στρέφονται έναντι άλλο- ή αυτοαντιγόνων

προκαλώντας ιστική βλάβη. Η κινητοποίηση Τ λεμφο -

κυττάρων, ως αποτέλεσμα της φάσης αναγνώρισης

(σηματοδότηση από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα

μέσω τριμοριακού συμπλέγματος) και ενεργοποίησης

(απελευθέρωση κυτταροκινών από Τ λεμφοκύτταρα

προς ενεργοποίηση ανοσοϊκανών κυττάρων), υποδη -

λώνει την ενεργητική συμμετοχή της ειδικής ανοσιακής

απόκρισης στην επαγωγή της ιστικής βλάβης από

ενεργοποιημένα μακροφάγα (εκτελεστική φάση).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα νοσήματος στο οποίο

κυριαρχεί η επιβραδυνόμενη αντίδραση, αποτελεί η

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα. Η φάση αναγνώρισης

λαμβάνει χώρα στα δευτερογενή λεμφοζιδιακά όργανα

(περιφερικοί λεμφαδένες) και είναι θεμελιώδης στην

επαγωγή αλλά και συντήρηση της νόσου. Στην εγκα -

τεστημένη νόσο, η φάση αναγνώρισης μπορεί να

λαμβάνει χώρα και σε τεταρτογενείς λεμφοζιδιακές

δομές (αυτοτελείς οργανωμένες λεμφοζιδιακές δομές

de novo εκπαίδευσης περιφερικών λεμφοκυττάρων)

εντός του ρευματικού υμένα, ώστε να επιτυγχάνεται η

in situ στρατολόγηση νέων λεμφοκυτταρικών πληθυ -

Σχήμα 1. Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας Ι-IV. Στην αντίδραση τύπου Ι, το σύμπλοκο αλλεργιογόνου-αντισώματος συνδέεται στους FcRI

υποδοχείς των βασεόφιλων και μαστοκυττάρων, οδηγώντας στην απελευθέρωση των δραστικών μορίων. Στην υπερευαισθησία τύπου

ΙΙ και ΙΙΙ, η βλάβη επάγεται από τη σύνδεση αντιγόνου-αντισώματος. Η διαφορά μεταξύ των δυο τύπων υπερευαισθησίας έγκειται

στην τοπογραφία του αντιγόνου. Στην τύπου ΙΙ το αντιγόνο είναι επιφανειακό, πολλές φορές ειδικό ενός ιστού, επάγοντας οργανο-

ειδική βλάβη, ενώ στην τύπου ΙΙΙ είναι ελεύθερο στη συστηματική κυκλοφορία. Χαρακτηριστικό της υπερευαισθησίας τύπου IV είναι

η μη συμμετοχή της αντισωματοπαραγωγής στην επαγωγή βλάβης, ενώ παθολογοανατομικά χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό

κοκκιώματος ως λειτουργικής μονάδας οργάνωσης της βλάβης (Α. Σαραντόπουλος, Δ. Διατριβή, Τομέας Παθολογίας ΑΠΘ, 2016).

IgE
IgG, IgM

Eπιφανειακό
αντιγόνο

FcR

FcRI

CTL

Mαστοκύτταρο

Βασεόφιλο

CTL

ADCC

IgG, IgM

MAC

CDCC

Αλλεργιογόνο

Aγγειοδιασταλτικές αμίνες(ισταμίνη)
Λιπιδιακοί μεσολαβητές (PGD2, PAF, LT
Κυτταροκίνες (IL-3, IL-5, IL-13)
Xημειοκίνες

Τύπου Ι Τύπου ΙΙ

Αντίσωμα IgE IgG, IgM

Αντιγόνο Εξωγενές Επιφάνεια κυττάρου

Χρόνος 15-30 λεπτά Λεπτά-ώρες

Ιστολογικά Εωσινόφιλα, βασεόφιλα Αντισώματα, συμπλήρωμα
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σμών, συντηρώντας τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό

της νόσου.

Η αρχική περιγραφή των τεσσάρων αντιδράσεων

υπερευαισθησίας συμπληρώθηκε αργότερα με την

περιγραφή υποτύπων, κυρίως της αντίδρασης τύπου

IV. Ωστόσο, οι 4 βασικές αντιδράσεις ερμηνεύουν

ακόμα και σήμερα το σύνολο των μηχανισμών επα -

γωγής ιστικής βλάβης στα αυτοάνοσα νοσήματα. Στο

σχήμα 1 απεικονίζονται περιγραφικά οι τέσσερις αντι -

δράσεις υπερευαισθησίας.

Η επιπολής ανάγνωση των προαναφερθέντων θα

μπορούσε να  οδηγήσει στο συμπέρασμα πως οι αντι-

δράσεις υπερευαισθησίας αφορούν επί τω πλείστον

την αυτοανοσία και τα σχετικά κλινικά σύνδρομα.

Σχήμα  1.  PG: Προσταγλανδίνη, PAF: Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων, LT: Λευκοτριένιο, C: Συμπλήρωμα, IgG, M, E:

Ανοσοσφαιρίνη G, M, E, ADCC: Κυτταροτοξικότητα διαμεσολαβούμενη από αντίσωμα, CDCC: Κυτταροτοξικότητα δια -

μεσολαβούμενη από συμπλήρωμα, CTL: Κυτταροτοξικό Τ λεμφοκύτταρο, MAC: Σύμπλεγμα προσβολής της μεμβράνης

(Α. Σαραντόπουλος, Δ. Διατριβή, Τομέας Παθολογίας ΑΠΘ, 2016).

Ουδετερόφιλο

Αντιγόνα

Ανοσοσύμπλεγμα

IgG, IgM
Αντιγόνο

Κυταροκίνες

ΑΠΚ

ΑΠΚ

Th

Th

Th1

CD8MM

Τύπου ΙΙΙ Τύπου IV

Αντίσωμα IgG, IgM –

Αντιγόνο Διαλυτό Ιστικό

Χρόνος 3-8 ώρες 48-72 ώρες

Ιστολογικά Ανοσοσυμπλέγματα ΜΜ, λεμφοκύτταρα

Πίνακας 1*. Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας και κλινικά σύνδρομα.

Αυτοάνοσο Νόσημα Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας

Τύπου Ι Τύπου ΙΙ Τύπου ΙΙΙ Τύπου IV

Σακχαρώδης Διαβήτης Ι • •

Απόρριψη μοσχεύματος • •

Κακοήθης Αναιμία • •

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος •

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα • •

Σύνδρομο Churg-Strauss • • •

* Α. Σαραντόπουλος, Δ. Διατριβή, Τομέας Παθολογίας ΑΠΘ, 2016.
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Εντούτοις, μετά από επαγωγική θεώρηση, κατανοεί κα-

νείς πως οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας περιγρά-

φουν όλους τους ανοσολογικά διαμεσολαβούμενους

μηχανισμούς με τους οποίους προκαλείται ιστική βλά-

βη. Με αυτή τη θεώρηση, οι αντιδράσεις υπερευαισθη-

σίας εμπλέκονται ενεργά και στις τρεις κλινικές εκφάν-

σεις της ανοσιακής απόκρισης, δηλαδή τη λοίμωξη,

την αυτοανοσία και την ανοσοεπιτήρηση έναντι των

όγκων.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό το εύρος εφαρμογής

των αντιδράσεων υπερευαισθησίας στην εσωτερική

παθολογία. Το εύρος αυτό μεγεθύνεται ακόμα περισ-

σότερο, αν αναλογισθεί κανείς πως οι μηχανισμοί υπε-

ρευαισθησίας εμπλέκονται στις συχνά δυσδιάγνωστες

φαρμακευτικές αντιδράσεις. Οι συγκεκριμένες αντι-

δράσεις συχνά υποδιαγιγνώσκονται, καθώς η αμβλη-

χρά κλινική τους πορεία αλλά και η πολλές φορές όψι-

μη εκδήλωσή τους, δεν ευοδώνουν την αναφορά τους

στους διαφοροδιαγνωστικούς κλινικούς αλγόριθμους.

Από την άλλη, η καλή γνώση των μηχανισμών που διέ-

πουν τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας επιτρέπουν

στον κλινικό ιατρό να ελίσσεται στα πολυδαίδαλα κα-

νάλια της κλινικής σκέψης και να οδηγείται στην ορθή

διαγνώση, ακόμα και σε πολλές φορές αδιαμφισβήτητα

(με λανθασμένη διάγνωση) περιστατικά.
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Το ανοσιακό μας σύστημα και ο μεταβολισμός αποτε-

λούσαν παραδοσιακά δύο διαφορετικά πεδία που δεν

είχαν προφανή τουλάχιστον σχέση. Το αυξανόμενο

όμως ενδιαφέρον για τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα

τους πυροδοτήθηκε στην ουσία από την επιδημική

έκρηξη της παχυσαρκίας και την διαπίστωση πρώτον,

της συσχέτιση της με το ανοσιακό σύστημα ως μια χα-

μηλού βαθμού χρόνια φλεγμονή και δεύτερον, με την

επακόλουθη εμφάνιση μια σειράς χρόνιων νοσημάτων1.

Ο μεταβολισμός και η άμυνα έναντι των παθο-

γόνων αποτελούν ουσιώδη ερείσματα για την επιβίωση

μας. Πολλά μεταβολικά και ανοσιακά μονοπάτια είναι

εξελικτικά συντηρημένα σε διάφορα είδη ζωής, όπως

για παράδειγμα συναντούμε το λιπώδες σωμάτιο στη

Drosophila που το ήπαρ, ο λιπώδης ιστός και το κύριο

ανοσιακό όργανο συνυπάρχουν και μετά από εξέλιξη

600 εκ. χρόνων εξελίχθηκε διακριτά στον λιπώδη ιστό,

το ήπαρ και τα κύτταρα του αιμοποιητικού2. Η ανο-

σιακή απάντηση απαιτεί σημαντικές αλλαγές στις με-

ταβολικές διεργασίες. Ανοσιακοί μεσολαβητές όπως

οι κυτταροκίνες υπαγορεύουν μεταβολικές αλλαγές

όπως στην ενδοκρινική ρύθμιση3. Αυτό έχει ως απο-

τέλεσμα η ανοσιακή απάντηση και η μεταβολική ρύθ-

μιση να είναι στενά συνυφασμένες και αλληλοεξαρτώ-

μενες προσομοιάζοντας σε έναν κεντρικό ομοιοστα-

τικό μηχανισμό, η δυσλειτουργία του οποίου μπορεί

να οδηγήσει σε μια ομάδα χρόνιων μεταβολικών δια-

ταραχών και ειδικά παχυσαρκίας, ΣΔ τύπου ΙΙ και καρ-

διαγγειακών νοσημάτων (ΚΔΑ) που στην ουσία απο-

τελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την υγεία2.

Η καίρια στιγμή όπου αποδείχθηκε πραγματικά

η σύνδεση της ανοσίας και του μεταβολισμού ήρθε

το 1997, όταν δύο ανεξάρτητες μελέτες σε πειραμα-

τόζωα έδειξαν ότι η γενετική απουσία της λειτουργίας

του TNF οδήγησε σε ελαττωμένη αντίσταση στην ιν-

σουλίνη και βελτιωμένη ανοχή στην γλυκόζη4,5.

Τα τελευταία 30 χρόνια η έρευνα στα κυτταρικά

και μοριακά μονοπάτια που καθορίζουν την αλληλεπί-

δραση των δύο συστημάτων γνώρισε άνθιση και οδή-

γησε στην μελέτη ενός θαυμαστού νέου πεδίου του

‘ανοσομεταβολισμού’ (immunometabolism) ξεκινώ-

ντας από τις σημαντικές παρατηρήσεις για την φλεγ-

μονώδη βάση της παχυσαρκίας και του διαβήτη. Επι-

πλέον, φαίνεται ότι η παραπάνω συσχέτιση γεφυρώνει

διαδικασίες που διέπουν και μεταδοτικά νοσήματα

(λοιμώξεις) πέραν των μη μεταδοτικών νοσημάτων

(ΣΔ, ΚΔΑ και καρκίνος)3.

Μεγάλη αναγνώριση σε αυτόν τον ισχυρό ομοι-

οστατικό μηχανισμό προσέδωσε η απόδειξη ότι κά-

ποιες θεωρούμενες μη-ανοσιακές παθολογίες οδηγούν

στην κινητοποίηση της ειδικής και μη ειδικής ανοσίας

που στην περίπτωση της παχυσαρκίας, προάγοντας

μεταβολικές διαταραχές, καταλήγει σε αυξημένη ευπά-

θεια για ΣΔ τύπου ΙΙ, ΚΔΑ, νεοπλασίες και νευροεκφυ-

λιστικά νοσήματα. Από την άλλη πλευρά, έχει πλέον

καταστεί σαφές ότι η συμπεριφορά των λευκών και των

λεμφοκυττάρων σε πολλά επίπεδα καθορίζεται από εν-

δογενείς μεταβολικές τους ιδιότητες. Έτσι, η λεπτομε-

ρής ανάλυση των μοριακών βάσεων του ανοσομετα-

βολισμού αποτελεί πλέον προτεραιότητα1.
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Τα τελευταία 5-6 χρόνια η τεχνολογική πρόοδος

συνεισέφερε τα μέγιστα μέσω της μεταβολωμικής κυ-

ρίως έρευνας και μας επέτρεψε να προσδιορίσουμε

τις αλλαγές στους μεταβολίτες κατά την διάρκεια της

ενεργοποίησης ενός ανοσοκυττάρου και να αναδει-

χθεί η άμεση σύνδεση αυτών με τις λειτουργίες των

ανοσοδραστικών κυττάρων. Οι υποπληθυσμοί των

ανοσιακών κυττάρων εμφανίζουν μια εξάρτηση από

διακριτά μεταβολικά μονοπάτια με στόχο την κυττα-

ρική επιβίωση, εξέλιξη και λειτουργικότητα τους. Τα

φλεγμονώδη μακροφάγα τύπου 1 (Μ1) χρησιμοποιούν

την γλυκόλυση, τον κύκλο του τρικαρβοξυλικού οξέος

(TCA), το μονοπάτι των φωσφορικών πεντοζών, τη

σύνθεση των λιπαρών οξέων (ΛΟ) και τον μεταβολι-

σμό των αμινοξέων ώστε να πολλαπλασιαστούν και

να παράγουν προ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες. Τα Μ2

μακροφάγα, που εκδηλώνουν έναν πιο ήπιο φαινότυπο,

χρησιμοποιούν τον κύκλο TCA, την οξείδωση των ΛΟ

και το μονοπάτι της αργινάσης. Τα ταχέως πολλαπλα-

σιαζόμενα δραστικά Τ λεμφοκύτταρα, συμπεριλαμβα-

νομένων Th1,Th17 και CD8+ T κυτταροτοξικών, χρησι-

μοποιούν την γλυκόλυση, την σύνθεση των ΛΟ και τον

μεταβολισμό των αμινοξέων για να προάγουν τον πολ-

λαπλασιασμό και την παραγωγή κυτταροκινών. Τέλος,

τα Τreg (ρυθμιστικά) και τα μνημονικά CD8+ Τ λεμφο-

κύτταρα χρησιμοποιούν τον κύκλο TCA και την οξεί-

δωση των ΛΟ για να αυξήσουν την διάρκεια ζωής τους6.

Σε καταστάσεις μεταβολικού στρες και έλλειψης

θρεπτικών ουσιών τα κύτταρα βασίζονται στην αυτο-

φαγία των πρωτεϊνών και οργανιδίων για να εξασφα-

λίσουν αμινοξέα και άλλα υποστρώματα, ενώ η επι-

βίωση των κυττάρων εξαρτάται από τα διαθέσιμα μι-

τοχόνδρια και την διατήρηση ενός αναγωγικού περι-

βάλλοντος. Μεταβολικές αλλαγές όπως οι παραπάνω

ενεργοποιούν έναν μηχανιστικό στόχο του συμπλέγ-

ματος 1 της ραπαμυκίνης (rapamycin complex 1-

MTORC1), μιας κινάσης που πρόσφατα αναγνωρίστη-

κε ο κρίσιμος ρόλος της στην ειδική και μη ειδική ανο-

σία. Στοχεύοντας στον ανοσομεταβολισμό για θερα-

πευτικές παρεμβάσεις, απαιτείται ένας λεπτομερής

χάρτης των διασυνδεόμενων μονοπατιών που στηρί-

ζουν την ειδική για την νόσο ανάπτυξη των προφλεγ-

μονωδών κυττάρων. Πρόσφατες προσεγγίσεις που

στοχεύουν στην μείωση της GSH και την ενεργοποί-

ηση της mTOR φαίνεται να είναι ασφαλείς και αποτε-

λεσματικές στην θεραπεία του ΣΕΛ8 ενώ μια αντίθετη

παρέμβαση μπορεί να ωφελήσει ασθενείς με ΡΑ9.

Το παράδειγμα της παχυσαρκίας αποτελεί την

παθολογική μετάβαση από την υγιή ‘ανοσομεταβολική

ομοιοστατική’ κατάσταση στην ‘διαταραγμένη’ που

πυροδοτείται από χρόνια αυξημένη λήψη τροφής και

μεταβολικό στρες, οδηγώντας σε χαμηλού βαθμού

χρόνια φλεγμονή του λιπώδους ιστού, που χαρακτη-

ρίζεται από έντονη διήθηση με ανοσοκύτταρα, πόλω-

ση των μακροφάγων προς τον φλεγμονώδη φαινότυ-

πο Μ1, αλλαγή των παραγομένων αντισωμάτων από

τα Β κύτταρα και έκφραση προφλεγμονωδών κυττα-

ροκινών. Αυτή η χρόνια μεταβολική φλεγμονή (meta -

flammation) συμβάλλει στην ιστική δυσλειτουργία,

νόσο και πρόωρο θάνατο, όπως άριστα εκφράζεται

στην παχυσαρκία και τις σχετιζόμενες μεταβολικές επι-

πλοκές, όπως επίσης παρόμοια φαινόμενα παρατη-

ρούνται και σε άλλα μεταβολικά όργανα-κλειδιά, όπως

ήπαρ, πάγκρεας και εγκέφαλος10.

Η συνεχώς αυξανόμενη και ουσιαστική βιβλιο-

γραφία στο πεδίο του ανοσομεταβολισμού συνεχίζει

να μας παρέχει νέες γνώσεις για τον ρόλο των μετα-

βολιτών στην ρύθμιση των ανοσοκυττάρων. Πολλά

όμως παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα, όπως ο

ρόλος των επιγενετικών αλλαγών και του μικροβιώμα-

τος σε σχέση με τον ανοσομεταβολισμό ή και η πι-

θανή θεραπευτική στόχευση συγκεκριμένων μεταβο-

λικών γεγονότων κατά την διάρκεια νοσημάτων ή ακό-

μα και στην μεταμόσχευση, χωρίς την πρόκληση το-

ξικότητας. Αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα νέων

προσεγγίσεων στην θεραπεία νοσημάτων ανοσιακής

αλλά και λοιμώδους αιτιολογίας.

Αλληλογραφία:

Χριστίνα Τσίγαλου

e-mail: ctsigalo@med.duth.gr

Βιβλιογραφία

1. Mathis D, Shoelson SE. Immunometabolism: an emerging

frontier. Nat Rev Immunol. 2011 Feb; 11(2): 81. 

2. Hotamisligil GS. Inflammation and metabolic disorders.Nature.

2006 Dec 14; 444(7121): 860-7.

3. Schertzer JD, Steinberg GR. Immunometabolism: the interface

of immune and metabolic responses in disease. Immunol

Cell Biol. 2014 Apr; 92(4): 303.

4. Uysal KT, Wiesbrock SM, Marino MW, et al. Protection from

obesity-induced insulin resistance in mice lacking TNF-

alpha function. Nature. 1997 Oct 9; 389(6651): 610-4.

5. Ventre J1, Doebber T, Wu M, et al. Targeted disruption of the

tumor necrosis factor-alpha gene: metabolic conse -

quences in obese and nonobese mice. Diabetes. 1997 Sep;

46(9): 1526-31.

6. O'Neill LA, Kishton RJ, Rathmell J. A guide to immunometa -

bolism for immunologists. Nat Rev Immunol 2016 Sep;

16(9): 553-65.



7. Perl A. Metabolic Control of Immune System Activation in Rheumatic

Diseases. Arthritis Rheumatol. 2017 Dec; 69(12): 2259-70. 

8. Perl A. Mechanistic target of rapamycin pathway activation in

rheumatic diseases. Nat Rev Rheumatol 2016; 12: 169-82.

9. Yang Z, Shen Y, Oishi H, et  al. Restoring oxidant signaling

suppresses pro-arthritogenic T-cell effector functions in

rheumatoid arthritis. Sci Transl Med 2016; 8: 331ra38.

10. Hotamisligil GS. Foundations of Immunometabolism and

Implications for Metabolic Health and Disease. Immunity

2017 Sep 19; 47(3): 406-420.

32 ανοσ′ια 2018 ;   14, 2



Το ανθρώπινο σώμα αποικίζεται από μικρόβια τουλά-

χιστον 10 φορές περισσότερα από τον αριθμό των

κυττάρων του (10-100 τρισεκατομμύρια μικροοργανι-

σμοί), τα οποία ζυγίζουν περίπου 200-1400 γραμμάρια,

η πλειοψηφία δε των οποίων ανευρίσκεται στο γα-

στρεντερικό σωλήνα1,2. Το σύνολο αυτών των μικρο-

οργανισμών (ευκαρυωτικοί, αρχαία, βακτήρια και ιοί),

η γενετική πληροφορία που φέρουν και το περιβάλλον

στο οποίο αλληλεπιδρούν αποτελεί το ανθρώπινο μι-

κροβίωμα, όρος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη

φορά από τους Lederberg και McCray το 20013. Η εν-

δογενής αυτή χλωρίδα του ανθρώπου που ανευρίσκεται

κυρίως στο στόμα, έντερο, κόλπο και δέρμα είναι ελά-

χιστα κατανοημένη, επειδή το 20-60% (ανάλογα με την

περιοχή) αυτής δεν καλλιεργείται, κάτι το οποίο έχει ως

αποτέλεσμα την υποεκτίμηση της ποικιλότητας της4,5.

Κυρίαρχο ρόλο τόσο στην αποκάλυψη όσο και

στην μελέτη του ανθρώπινου μικροβιώματος κατέχει

ο προσδιορισμός  της αλληλουχίας του γονιδίου 16S

rRNA, το οποίο είναι παρόν σε όλα τα βακτήρια και

τα αρχαιοβακτήρια και το οποίο διαθέτει τόσο στα-

θερές όσο και μεταβλητές περιοχές V1-V9, εκ των

οποίων οι μεν πρώτες χρησιμοποιούνται για τον χα-

ρακτηρισμό των βακτηρίων σε επίπεδο γένους, ενώ οι

μεταβλητές, για τον χαρακτηρισμό τους σε επίπεδο

είδους. Η συγκεκριμένη μοριακή ταυτοποίσηση δεν

χρησιμοποιείται μόνο ως ταξινομικό εργαλείο, αλλά

και ως αποτελεσματική μέθοδος αναφοράς για την

ταυτοποίηση βακτηρίων και κυρίως αυτών που ανα-

πτύσσονται αργά, είναι βιοχημικά αδρανή ή απαιτούν

ειδικούς χειρισμούς προκειμένου να ταυτοποιηθούν. 

Το δέρμα και κάθε βλεννογόνιος επιφάνεια του

ανθρώπινου σώματος αποικίζονται απευθείας μετά τη

γέννηση με ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών. Αυτές

οι μικροβιακές κοινότητες εξελίσσονται σε ένα σύν-

θετο οικοσύστημα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους

ζωής, το οποίο ποικίλλει σε σημαντικό βαθμό μεταξύ

των ατόμων και με την ηλικία. Παρομοίως το μικρο-

βίωμα όλων σχεδόν των συστημάτων φαίνεται να επη-

ρεάζεται από το γενετικό υπόβαθρο του ξενιστή, την

ηλικία και παράγοντες που καθορίζουν την έκθεση του

στο περιβάλλον, όπως η κοινωνική τάξη, η χρήση αντι-

βιοτικών, οι διάφοροι εμβολιασμοί, η εποχιακή διακύ-

μανση, το κάπνισμα, και το πρότυπο των κοινωνικών

του επαφών π.χ παραμονή στον παιδικό σταθμό, αριθ-

μός αδερφών κλπ.6. Επιπλέον, παράγοντες ειδικοί της

περιοχής και χαρακτηριστικά του ίδιου του μικροβίου

παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του μικροβιώματος.

Το μικροβίωμα σε υγιή άτομα καταλαμβάνει εύ-

ρος κατανομής που είναι διαφορετικό από αυτό που

παρατηρείται σε πάσχοντες από νοσήματα που έχουν

μελετηθεί. Ισχυρά παθογόνοι μικροοργανισμοί απου-

σιάζουν, ενώ είδη που επιφέρουν μικρό κίνδυνο νόση-

σης φαίνεται να διατηρούνται σταθερά. Η παρουσία

μικροβιακών κοινοτήτων σε καθορισμένες ανατομικές

θέσεις επηρεάζεται από φυσικούς παράγοντες, όπως

το οξυγόνο, η υγρασία και το pH, αλλά και από την

ανοσολογική κατάσταση του ξενιστή και τις μικροβιακές

αλληλεπιδράσεις (ανταγωνισμού ή αμοιβαιότητας)7.

Μια κατάσταση ισορροπίας στη σύνθεση και

στην ποικιλότητα μιας πολυμικροβιακής κοινότητας εί-

ναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της υγείας.

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι το παλιό παρά-

δειγμα των ιών που ευθύνονται για δευτερογενείς βα-
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κτηριακές λοιμώξεις αποτελεί μια υπεραπλούστευση της

πολυπλοκότητας, της δυναμικής κατάστασης και των

αλληλεπιδράσεων των συστατικών του μικροβιώματος

στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα για παράδειγμα.

Οι σύγχρονες τεχνικές προσδιορισμού αλληλου-

χίας αποκάλυψαν σημαντική διακύμανση του μικροβιώ-

ματος σε διαφορετικά ανατομικά σημεία του ίδιου ατό-

μου αλλά και μεταξύ ατόμων στο ίδιο ανατομικό σημείο.

Παρόλα αυτά, χαρακτηριστικά ανώτερων ταξινομικών

βαθμίδων δείχνουν προοπτική σταθερότητα σε άτομα

σε συγκεκριμένες ανατομικές θέσεις8. Τέτοιες ειδικές

για κάθε ανατομικό σημείο διαφορές, καθώς και η στα-

θερότητα που έχει παρατηρηθεί σε ανθρώπινους ξενι-

στές προσφέρουν ένα σημαντικό πλαίσιο για τον προσ-

διορισμό της βιολογικής και παθολογικής σημασίας της

σύστασης ενός συγκεκριμένου μικροβιώματος.

Το μικρόβιο που αποικίζει μια περιοχή, θα πρέπει

να είναι ικανό να επιβιώσει από τοπικούς μηχανισμούς

κάθαρσης (π.χ βλέννη, βλεννοκροσσωτό επιθήλιο), να

εγκατασταθεί στο επιθήλιο, να χρησιμοποιήσει τα το-

πικά διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά και να παρακάμψει

τους μηχανισμούς επιτήρησης του ανοσοποιητικού

συστήματος του ξενιστή. Άλλος τρόπος αποικισμού

είναι να υπερνικήσει τους υπάρχοντες κατοίκους (χλω-

ρίδα) του εκάστοτε συστήματος. Τα διάφορα μικρο-

βιακά είδη που αποικίζουν μια περιοχή αλληλεπιδρούν

μεταξύ τους διαμέσου ανταγωνισμού και συνέργειας

(αρνητική και θετική αλληλεπίδραση). Συνέργεια μπο-

ρούμε να έχουμε με την παραγωγή στοιχείων που δι-

ευκολύνουν την επιβίωση άλλων ειδών, όπως για πα-

ράδειγμα με την παραγωγή εξωτερικών μεμβρανικών

υποδοχέων (οχήματα μεταφοράς) ή στοιχείων που εί-

ναι ικανά να απενεργοποιήσουν τον παράγοντα C3

του συμπληρώματος, επιτρέποντας έτσι σε άλλα είδη

να διαφύγουν από το ανοσιακό σύστημα του ξενιστή

(μηχανισμοί διαφυγής). Επιπλέον, άλλα είδη μπορεί να

παράγουν για παράδειγμα νευραμινιδάση για να απο-

καλύψουν τους υποδοχείς του σιαλικού οξέος, οι οποίοι

απαιτούνται από άλλα είδη για την προσκόλληση τους

στην βλεννογόνιο επιφάνεια του ξενιστή. Αντίθετα, η

παραγωγή ουσιών όπως Η
2
Ο

2
, έχουν ως αποτέλεσμα

την εξολόθρευση ανταγωνιστικών ειδών, ενώ το ίδιο

αποτέλεσμα έχει και ο ανταγωνισμός για την κάλυψη

υποδοχέων προσκόλλησης όπως οι υποδοχείς PAFr9.

Η μελέτη του ανθρώπινου μικροβιώματος στην

υγεία και τη νόσο είναι ένα καινούριο και ταχέως εξε-

λισσόμενο πεδίο έρευνας. Είναι επομένως σημαντικό

και απαραίτητο συνάμα, να αναλυθεί και να ταυτοποιη -

θεί το ανθρώπινο μικροβίωμα, μιας και η σύνθεση του

επηρεάζει την ανοσολογική, μεταβολική, διανοητική και

αναπαραγωγική ανάπτυξη του ατόμου. Το 16S rRNA

γονίδιο και η αλληλούχιση του με τις σύγχρονες μο-

ριακές τεχνικές θεωρείται ο χρυσός κανόνας (gold

standard) για φυλογενετικές μελέτες μικροβιακών κοι-

νοτήτων, καθώς και για τον προσδιορισμό των ονομά-

των των βακτηρίων σε επίπεδο τάξης.

Η βαθύτερη κατανόηση της σχέσης του μικρο-

βιώματος με τον ανθρώπινο ξενιστή μπορεί να απο-

τελέσει τη βάση για το σχεδιασμό και τη δημιουργία

των κατάλληλων δράσεων/μέτρων με στόχο τη βελ-

τίωση της υγείας του ανθρώπου, μέσω χειρισμού του

ανθρώπινου μικροβιώματος.
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Η ελονοσία είναι μια από τις πιο καταστροφικές λοιμώ-

δεις παθήσεις της ανθρωπότητας. Σε αρκετές αναπτυσ-

σόμενες χώρες, η επίπτωση της ελονοσίας παραμένει

σε υψηλά ποσοστά, με περίπου ένα εκατομμύριο θανά-

τους ετησίως, ως επί το πλείστω σε παιδιά ηλικίας κάτω

των πέντε ετών1. Στην Ευρώπη, η νόσος εμφανίζεται με

μεμονωμένα περιστατικά ως εισαγόμενη νόσος ή με μι-

κρές σποραδικές επιδημικές εκρήξεις2. Στην Ελλάδα κα-

ταγράφονται ετησίως 20-100 εισαγόμενα κρούσματα

της ελονοσίας, ωστόσο, από το 2009 έχουν καταγραφεί

περιστατικά εγχώριας μετάδοσης ως σποραδικά κρού-

σματα ή συρροές όπως το 2011-20123.

Παθογένεια της ελονοσίας

O αιτιολογικός παράγοντας της νόσου είναι ένα

ενδοκυττάριο πρωτόζωο παράσιτο, που ανήκει στο

γένος Plasmodium4. Η ανακάλυψη του πλασμωδίου

ανήκει στον Γάλλο στρατιωτικό ιατρό Charles Laveran

το 18805. Έκτοτε έχουν ταυτοποιηθεί πέντε είδη του

παράσιτου που είναι παθογόνα για τον άνθρωπο: το

πλασμώδιο το ζωηρό ή καλοήθους τριταίου πυρετού

(P. vivax), το πλασμώδιο του τεταρταίου πυρετού (P.

malariae), το πλασμώδιο του κακοήθους τριταίου πυ-

ρετού (P. falciparum), το πλασμώδιο το ωοειδές (P.

ovale) και το πλασμώδιο P. knowlesi, το είδος, που απο-

μονώθηκε πρόσφατα από τους ασθενείς στο Μαλαι-

σιανό Βόρνεο. Το πλασμώδιο της ελονοσίας έχει δυο

ξενιστές: τον άνθρωπο, ενδιάμεσο ξενιστή και το κου-

νούπι, κύριο ξενιστή. Το παράσιτο μεταδίδεται στον

άνθρωπο διαμέσου νύγματος μολυσμένου θηλυκού

κουνουπιού του γένους ανωφελούς6. Στη συνέχεια, οι

σποροζωίτες μεταφέρονται μέσω της κυκλοφορίας

στο ήπαρ. Η φάση αυτή ονομάζεται ηπατική ή εξωε-

ρυθροκυτταρική και χαρακτηρίζεται από ταχεία ανά-

πτυξη και διαφοροποίηση του πλασμωδίου στα ηπα-

τοκύτταρα, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό ηπατικών

μεροζωιτών, που απελευθερώνονται στη κυκλοφορία7.

Στη συνέχεια, οι ηπατικοί μεροζωίτες προσβάλουν τα

ερυθροκύτταρα, όπου αναπτύσσονται και πολλαπλα-

σιάζονται. Η φάση αυτή καλείται ερυθροκυτταρικός

κύκλος  του  πλασμωδίου. Ο πολλαπλασιασμός του

παρασίτου μέσα στα ερυθροκύτταρα οδηγεί στην κα-

ταστροφή του κυττάρου και την απελευθέρωση των

ερυθροκυτταρικών μεροζωιτών στη κυκλοφορία και

κατ’ επέκταση τη μόλυνση των ερυθροκυττάρων, συ-

νεχίζοντας με τον τρόπο αυτό τον ερυθροκυτταρικό

κύκλο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ερυθροκυτταρι-

κοί μεροζωΐτες, σε αντίθεση με τους ηπατικούς μερο-

ζωΐτες ευθύνονται για την εμφάνιση των κλινικών συ-

μπτωμάτων της νόσου. Ορισμένα πλασμώδια στην

ερυθροκυτταρική φάση μπορεί να διαφοροποιηθούν

σε φυλετικές μορφές ή γαμετοκύτταρα “sexual”. Με

το τσίμπημα σε μολυσμένα άτομα, τα κουνούπια θα

προσβληθούν από τα γαμετοκύτταρα. Στη συνέχεια,

δημιουργείται ο ζυγώτης, ο οποίος εισέρχεται στο στο-

μαχικό τοίχωμα, όπου εξελίσσεται σε ωοκύστη, μέσα

στην οποία ολοκληρώνετε η ωρίμανση των πλασμω-

δίων. Με τη ρήξη της ωοθήκης οι σποροζωίτες μετα-

ναστεύουν στο σίελο Αυτός είναι ο τρίτος βιολογικός

κύκλος του πλασμωδίου μέσα στον κώνωπα και διαρκεί

10 -15 ημέρες6.Ο άνθρωπος μολύνεται με το δήγμα

του θηλυκού ανωφελούς κουνουπιού (Εικόνα 1).

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 2018

Η δημιουργία εμβολίου κατά της Ελονοσίας

Κωνσταντινίδης Θ.

MD, PhD, Βιοπαθολόγος, Επιμ.Β' Αιμοδοσίας, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Κέντρο Αιμοδοσίας

ανοσ′ια 2018 ;   14, 2:   35 – 37



36 ανοσ′ια 2018 ;   14, 2

Εμβολιασμός από ελονοσία

Η πρώτη προσπάθεια εμβολιασμού για πρόληψη

ελονοσίας σε άνθρωπο έγινε το 1900 από τον Ιταλό

ιατρό A. Celli, ο οποίος χρησιμοποίησε αφυδατωμένα

ερυθροκύτταρα, προσβεβλημένα με το πλασμώδιο και

στη συνέχεια μετάγγισε για να προκαλέσει ανοσοποί-

ηση. Οι προσπάθειες αυτές όμως ήταν χωρίς επιτυ-

χία8. Παρά τις εντατικές προσπάθειες των ερευνητών

για την παραγωγή εμβολίου κατά της ελονοσίας, ειδι-

κότερα τα τελευταία 50 χρόνια, μέχρι στιγμής δεν έχει

εγκριθεί κανένα εμβόλιο.

Τα προβλήματα στην κατασκευή ενός απο-

τελεσματικού εμβολίου

Ο κύκλος ζωής του πλασμωδίου είναι πολύπλο-

κος και λαμβάνει χώρα και στους δυο ξενιστές: στον

άνθρωπο και στο κουνούπι. Η χρονική περίοδος κατά

τη διάρκεια του οποίου οι σποροζωίτες κυκλοφορούν

στο αίμα είναι πολύ μικρή, λιγότερο από 30 λεπτά,και

δεν αρκεί για τη δημιουργία αντισωμάτων από τα Β

λεμφοκύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. Ο μηχα-

νισμός εισόδου του πλασμωδίου στα ανθρώπινα κύτ-

ταρα δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως και οι ερευνητές

δεν γνωρίζουν τον τρόπο παρέμβασης στο στάδιο ει-

σόδου τους. Το παράσιτο εξελίσσεται γρήγορα από

το ένα στάδιο στο άλλο π.χ. σποροζωίτης, μεροζωίτης,

τροφοζωίτης, μικρο- και μακρογαμέτης, και ως αποτέ-

λεσμα εκφράζει διαφορετικά αντιγόνα και τέλος ανο-

σιακοί μηχανισμοί, όπως τα αντισώματα, δεν είναι σε

θέση να αναγνωρίσουν τη νέα μορφή του πλασμωδίου. 

Με βάση τον βιολογικό κύκλο ζωής του πλασμω-

δίου, οι προσπάθειες δημιουργίας εμβολίου στοχεύουν

σε συγκεκριμένα αντιγόνα που εκφράζονται στις διά-

φορες μορφές και μπορούν να καταταχθούν στις

τρεις κατηγορίες εμβολίων (Εικόνα 1):

1. Εμβόλια που στοχεύουν στα αντιγόνα του εξω -

ερυθροκυτταρικού κύκλου

Στόχος αυτής της κατηγορίας εμβολίων είναι η

ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι των σποροζωιτών, που

Εικ. 1. Βιολογικός κύκλος του πλασμωδίου και προτεινόμενοι αντιγονικοί επίτοποι για ανθελονοσιακά εμβόλια
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αποτρέπουν την μόλυνση του ήπατος. Η χρησιμότητα

των εμβολίων αυτών είναι η προστασία ταξιδιωτών με

προορισμό ενδημικές χώρες. Τα εμβόλια που στοχεύ-

ουν στον εξωερυθροκυτταρικό κύκλο ζωής του πλα-

σμωδίου όπως είναι το RTS,S/AS01E έχουν ήδη δοκι-

μαστεί στις ενδημικές χώρες της Αφρικής. Ο δοκιμα-

στικός εμβολιασμός περίπου 15.500 παιδιών στην Αφρι-

κή έδειξε ότι το εμβόλιο ήταν αποτελεσματικό σε πο-

σοστό 50.4%9. Συνολικά 14 υποψήφια εμβόλια που στο-

χεύουν στον εξωερυθροκυτταρικό κύκλο του πλασμω-

δίου βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ελέγχου.

2. Εμβόλια που στοχεύουν στον ερυθροκυτταρι-

κό κύκλο

Στοχεύουν στην ανάπτυξη ανοσιακής απάντησης

έναντι συγκεκριμένων επιτόπων της επιφάνειας των

μεροζωιτών και είναι κατάλληλα τον περιορισμό της

λοίμωξης στις ενδημικές χώρες. Ως αντιγονικοί επίτο-

ποι δοκιμάζονται διάφορες πρωτεΐνες των μεροζωϊτών,

όπως η πρωτεΐνη επιφανείας μεροζωίτη 3 (MSP3), ring-

associated erythrocyte antigen (RESA)10. Δοκιμάζονται

18 υποψήφια εμβόλια που στοχεύουν στον ερυθρο-

κυτταρικό κύκλο ζωής του πλασμωδίου

3. Εμβόλια που στοχεύουν στο στάδιο της σε-

ξουαλικής αναπαραγωγής

Στοχεύουν στα γαμετοκύτταρα και μπορούν να

προλάβουν την εξάπλωση της νόσου στις ενδημικές

περιοχές11.

Συμπεράσματα

Η πρόληψη της ελονοσίας τόσο στις ενδημικές

χώρες, όσο και σε αυτές που η νόσος εκδηλώνεται με

μορφή εξάρσεων κρουσμάτων ή μεμονωμένων περι-

πτώσεων αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Η εφαρμογή των ήδη υπαρχόντων μέτρων, όπως ο

έγκαιρος εντοπισμός των ασθενών, η καταπολέμηση

των κουνουπιών και η πρόληψη των τσιμπημάτων από

αυτά, δεν δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Φαίνεται

όμως, ότι η εφαρμογή εμβολιαστικής κάλυψης έχει

καλή αποτελεσματικότητα και παρέχει ταυτόχρονα μα-

κροχρόνια ανοσία. Το εμβόλιο από μόνο του δεν θα

μπορούσε να εξαλείψει την ελονοσία, λαμβάνοντας

υπόψη ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί 100% αποτελε-

σματικότητα ενός εμβολίου. Ο εμβολιασμός θα απο-

τελέσει ένα επιπλέον μέσο που θα πρέπει να εφαρμό-

ζεται παράλληλα με τα άλλα μέσα για την πρόληψη

και καταπολέμηση της ελονοσίας.

Υπό την αιγίδα του ΠΟΥ πραγματοποιούνται

προγράμματα δοκιμής των εμβολίων που βρίσκονται

σε διάφορα στάδια. Τα περισσότερα προγράμματα

στοχεύουν στο Plasmodium falciparum, εκτός από ένα,

το οποίο στοχεύει στο Plasmodium vivax. Ο στόχος

είναι η εξάλειψη της ελονοσίας έως το 203012.
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Τα ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα (Τ regulatory lympho-

cytes) αποτελούν πληθυσμό των CD4+ Τ λεμφοκυττά-

ρων. Αρχικά χαρακτηρίσθηκαν κατασταλτικά Τ λεμφο-

κύτταρα (Τ suppressors) καθώς είχε καταδειχθεί ότι

ασκούσαν κατασταλτική δράση στα αυτοάνοσα νοσή-

ματα όπως ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ).

Η μελέτη αυτών των Τ λεμφοκυττάρων ατόνησε

επί πολλά χρόνια λόγω τεχνικών δυσκολιών στην απο-

μόνωση και ανάλυσή τους και δυσχέρειας στην περι-

γραφή ειδικών επιφανειακών δεικτών. Το 1995 περι-

γράφηκε η υψηλή έκφραση της α αλυσίδας του υπο-

δοχέα της Ιντερλευκίνης 2 (IL-2, CD25) και λίγο αρ-

γότερα η λειτουργική ιδιαιτερότητά τους να λειαίνουν

και να ρυθμίζουν την δραστικότητα επαγωγικών και

κυτταροτοξικών μηχανισμών της ειδικής ανοσιακής

απόκρισης, όμως και της απόκρισης της φυσικής ανο-

σίας (επαγωγή ανοχογόνων δενδριτικών κυττάρων).

Μεγάλη ώθηση στην έρευνα δόθηκε όταν προσ-

διορίσθηκε το υπεύθυνο γονίδιο του κλώνου FOXP-3,

το οποίο θεωρείται o κυρίαρχος ρυθμιστής των φαι-

νοτυπικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των λεμ-

φοκυττάρων αυτών (CD4+CD25high+FOXP3+). Σε

συνθήκες ενεργοποίησης της αυτοάνοσης διαδικα-

σίας, η FΟXP-3 έκφραση προαπαιτείται ώστε να εκ-

φρασθούν και άλλα μόρια ενεργητικής ρύθμισης/κα-

ταστολής της φλεγμονής όπως ο GITR, o CTLA-4 κ.α.

Δυσλειτουργία του FOXP-3 οδηγεί σε διαταραχές της

ανοσορύθμισης και μετάβαση από συνθήκες φυσιο-

λογικής σε καταστάσεις παθολογικής απόκρισης.

Τα FOXP-3+ ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα διακρί-

νονται ανάλογα με την προέλευσή τους σε φυσικά (nat-

uralTregs, nTregs) και επαγόμενα (inducibleTregs, iTers).

Tα nTregs με φαινότυπο CD4+/CD25high/FOXP-3+

προέρχονται από τα αρχέγονα πολυδύναμα κύτταρα

του μυελού των οστών, εκπτύσσονται στο φλοιό του

θύμου και διαφοροποιούνται μέσα από διεργασίες θε-

τικής επιλογής για να μεταναστεύσουν στην περιφέ-

ρεια ως μακρόβια, ανθεκτικά στην απόπτωση ρυθμι-

στικά Τ λεμφοκύτταρα, που διαθέτουν η/και δυνητικά

εκφράζουν διάφορους υποδοχείς οι οποίοι τους επι-

τρέπουν τη διακυτταρική συνεργασία με πλείστα όσα

άλλα κύτταρα της άμυνας, στα οποία ασκούν κατα-

σταλτική/ρυθμιστική επίδραση, επηρεάζονται όμως και

από αυτά κάτω από περιβαλλοντικές συνθήκες που

δεν ευνοούν τη λειτουργία τους. Τα iTers επάγονται

στην περιφέρεια ανάλογα με τις δυναμική σύνθεση

των κυτταροκινών που επικρατούν τοπικά, στο περι-

βάλλον τους. Έχουν χαρακτηρισθεί πλέον αρκετές δια-

φορετικές ομάδες επαγόμενων Τ ρυθμιστικών, σημα-

ντικότερες από τις οποίες είναι τα Tr1 και Th3. Η δράση

τους συνήθως εξαρτάται από εκκρινόμενες κυτταρο-

κίνες και όχι από άμεση διακυτταρική επαφή.

Συνολικά, τα Τregs χρησιμοποιούν ρυθμιστικούς

μηχανισμούς καταστολής, οι οποίοι μπορούν να θέ-

σουν σε έλεγχο οποιοδήποτε ανοσοϊκανό κύτταρο,

ανάλογα με τη φύση του προκλητικού αιτίου. Οι δρα-

στικοί μηχανισμοί αντιμετώπισης του αντιγονικού υλι-

κού καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη στρατηγική που

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 2018

Ρυθμιστικοί μηχανισμοί

στη συστηματική αυτοανοσία

Ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα

Μπούρα Π.

Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας – Κλινικής Ανοσολογίας Α.Π.Θ.

Αντιπρόεδρος ΕΕΑ

ανοσ′ια 2018 ;   14, 2:   38 – 39



ανοσ′ια 2018 ;   14, 2 39

επιλέγουν να εφαρμόζουν. Συνηθέστερα ασκούν απο-

στέρηση της απαραίτητης για την έκπτυξη της ανοσια-

κής απόκρισης IL-2 και σύνθεση ανοσοκατασταλτικών

κυτταροκινών κ.α. μορίων (IL-10, TGFβ, IL-35, ΙDO), πα-

ράλληλα με διακυτταρική δράση μέσω CTLA-4, LAG,

GITR, περφορίνης/κοκκοενζύμων, PD-1, και μεταβολική

διάσπαση (διακυτταρική μεταφορά cAMP μέσω χασμα-

τοσυνδέσεων στα δραστικά Τ λεμφοκύτταρα).

H πολυεπίπεδη παθοφυσιολογία των συστηματι-

κών αυτοανόσων νοσημάτων η οποία εκδηλώνεται με

ποικιλία κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων, οφεί-

λεται σε μεγάλο βαθμό σε διαταραχές της ανοσιακής

ανοχής με αποτέλεσμα την απορύθμιση της ομοιό-

στασης. Στη βάση ενός προφλεγμονώδους ερεθίσμα-

τος, διαμορφώνεται και εξελίσσεται υποκλινικά μία μι-

κροπεριβαλλοντική συνθήκη στην οποία εισρέουν και

εστιάζονται μηχανισμοί διαμεσολαβούμενοι κυρίως

από ενεργοποιημένα Τ και Β λεμφοκύτταρα, με αποτέ -

λεσμα τη σύνθεση και διάχυση κυτταροκινών Th1/Th17

υπογραφής. Η δημιουργία αυτοαντισωμάτων άμα τη

γενέσει νεοαντιγόνων, ανοσοσυμπλεγμάτων και ενερ-

γοποιημένων θραυσμάτων του συμπληρώματος, σε

συνθήκες αδυναμίας αντιρρόπησης, οδηγούν σε συ-

μπτωματολογία ‘πάσχοντος οργανισμού΄, ιστική βλάβη

μέσω κυτταρικών αποκρίσεων και ανακύκλωση του μη-

χανισμού, εκτός εάν παρέμβουν οι Τ ρυθμιστικοί μη-

χανισμοί. Η ανεπάρκεια της κεντρικής ή και περιφερι-

κής ανοσιακής ανοχής κάτω από τις παραπάνω συν-

θήκες θα οδηγήσουν, μετά την αυτοαναγνώριση (μο-

ριακός μιμιτισμός, επιτοπική διασπορά) και την επα-

γωγή Τ αυτοαντιδραστικότητας σε διευκόλυνση και

επιτάχυνση της αυτοάνοσης διαδικασίας και εκδήλωση

πλήρους φάσματος και ποικίλης βαρύτητας συστημα-

τικής αυτοανοσίας.

Η κατάρριψη της ανοσιακής ανοχής εκφράζεται

υποδειγματικά σε ένα νόσημα-μοντέλλο συστηματικής

αυτοανοσίας, στον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο

που διακατέχεται από μία μοναδική αντιγονοποίηση

εαυτών συστατικών. Ως εκ τούτου, στον ΣΕΛ έχει

στραφεί σημαντική ερευνητική δραστηριότητα ανα-

φορικά με τις ποιοτικές ή/και ποσοτικές διαταραχές

των ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων (Τ regulatory lympho-

cytes, Tregs). Δημοσιεύσεις του εργαστηρίου μας ήταν από

τις πρώτες που κατέδειξαν ισχυρό ανάστροφο συσχετισμό

της ενεργότητας του ΣΕΛ και των Tregs, ιδιαίτερα στη

σπλαγχνική εμπλοκή της νόσου, νεφρική και νευροψυχια-

τρική. Μετρήσεις των εμπλεκόμενων κυτταροκινών ενίσχυ-

σαν τη μηχανιστική ερμηνεία των ευρημάτων.

Πρόσφατα, διαμορφώνεται η άποψη της διαταραχής

του άξονα Τ ρυθμιστικών – Th17 λεμφοκυττάρων στον ΣΕΛ,

ακόμη και σε κλινικά υφέσιμη νόσο, θεώρηση ή οποία

εφόσον επιβεβαιωθεί θα αποτελέσει σημαντικό σημείο

στην ερμηνεία της ανοσοπαθοφυσιολογίας της νόσου.

Η διερεύνηση αυτού του άξονα παλίνδρομης αλληλο-

ρύθμισης αποτελεί το αντικείμενο διδακτορικής διατρι-

βής στο εργαστήριό μας. Ενδεχομένως η υπόθεση της

διαμεσολαβούμενης από ΙL-2 διαταραχής των Τ ρυθμιστι-

κών μηχανισμών βρίσκεται στο επίκεντρο των γεγονό-

των και επηρεάζει την επικοινωνία των Τ ρυθμιστικών

με τα δραστικά κύτταρα της ανοσιακής απόκρισης.
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Η ανακάλυψη της ιντερλευκίνης-23 (IL-23) και η μελέ-

τη των βιολογικών της δράσεων διαμόρφωσε νέα δε-

δομένα στη γνώση και κατανόηση της κυτταρικής ανο-

σίας, καθώς ως τότε ήταν γνωστοί δύο μόνο υποπλη-

θυσμοί των CD4+T λεμφοκυττάρων, οι Th1 και Th2, με

διαφορετική κυτταροκινική υπογραφή, διακριτά σημα-

τοδοτικά μονοπάτια και λειτουργικές ιδιότητες1,2. H ΙL-

23 ανακαλύφθηκε προ 18ετίας ότι απελευθερώνεται

από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (ενεργοποι-

ημένα δενδριτικά κύτταρα, μακροφάγα) και προάγει

την έκπτυξη ενός διαφορετικού υποπληθυσμού των

CD4+ T λεμφοκυττάρων με χαρακτηριστικό κυτταρο-

κινικό προφίλ που επάγει την αυτοάνοση φλεγμονή.3

Η IL-23 είναι απαραίτητη για την τελική διαφοροποί-

ηση, τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση αυτού του

υποπληθυσμού λεμφοκυττάρων που ονομάστηκε

Th174,5, καθώς αποτελεί την κύρια πηγή παραγωγής

ιντερλευκίνης-17 (άξονας IL-23/IL-17)6.

Η οικογένεια των κυτταροκινών της IL-17 απαρ-

τίζεται από έξι μέλη, τις IL-17A έως IL-17F, που συμμε-

τέχουν σε ποικίλες ανοσιακές αποκρίσεις, από τις λοι-

μώδεις και φλεγμονώδεις νόσους ως τα αυτοάνοσα

νοσήματα. Η IL-17A, το πρώτο μέλος της οικογένειας,

πρωτοπεριγράφηκε το 1993, είχε ονομαστεί αρχικά

CTLA87 και κατόπιν IL-17 και είναι κυτταροκίνη κλειδί

στην παθογένεση των αυτοάνοσων νοσημάτων, συ-

μπεριλαμβανομένου και του συστηματικού ερυθημα-

τώδους λύκου (ΣΕΛ)8,9. Κύρια πηγή σύνθεσης της IL-

17 είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο πληθυσμός των Th17

λεμφοκυττάρων, παράγεται όμως και από άλλα Τ λεμ-

φοκύτταρα, καθώς και από μακροφάγα και πολυμορ-

φοπύρηνα10,11. Ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής

της, η IL-17 επάγει φλεγμονώδεις κυτταροκίνες και χη-

μειοκίνες που προάγουν τη μετανάστευση φλεγμονω-

δών κυττάρων συμβάλλοντας στην ιστική βλάβη, όπως

για παράδειγμα η ιστική βλάβη του νεφρού (νεφρίτιδα

του λύκου)8.

Τα επίπεδα των IL-17 και IL-23 εμφανίζονται αυ-

ξημένα στον ορό ασθενών με ΣΕΛ συγκριτικά με των

υγιών εθελοντών, με ισχυρή μεταξύ τους θετική συ-

σχέτιση12–15. Αυξημένα επίσης βρίσκονται τα Th17 λεμ-

φοκύτταρα στο περιφερικό αίμα των ασθενών, ιδιαίτε-
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Η ιντερλευκίνη-23 είναι κυτταροκίνη κριτικής σημασίας για την επαγωγή αυτοανοσίας, καθώς επάγει τη διαφοροποίηση, τον πολ-

λαπλασιασμό και την επιβίωση των Th17 λεμφοκυττάρων. Τα Th17 λεμφοκύτταρα αποτελούν υποπληθυσμό των Τ βοηθητικών λεμ-

φοκυττάρων που χαρακτηρίζεται από την παραγωγή της προ-φλεγμονώδους κυτταροκίνης ιντερλευκίνη-17. Η ιντερλευκίνη-17 είναι

κυτταροκίνη κλειδί στην παθογένεση αυτοάνοσων νοσημάτων όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος. Η ανακάλυψη του άξο-

να ιντερλευκίνης 23/ιντερλευκίνης-17, πέρα από τη βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών της νόσου, προσφέρει πλέον τη δυνατό-

τητα θεραπευτική στόχευσής του σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, με τα αρχικά δεδομένα ασφάλειας και αποτε-

λεσματικότητας από τη θεραπευτική στόχευση του εν λόγω άξονα σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα να είναι ενθαρρυντικά.
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ρα κατά τις εξάρσεις της νόσου και ελαττώνονται μετά

από επιτυχή θεραπευτική αντιμετώπιση της έξαρ-

σης14,16,17. Τα Th17 και άλλα Τ λεμφοκύτταρα που πα-

ράγουν IL-17, όπως τα DN T λεμφοκύτταρα (double

negative, CD4- CD8- T λεμφοκύτταρα), εμφανίζονται

αυξημένα τόσο στο περιφερικό αίμα όσο και σε βιο-

ψίες νεφρού ασθενών με νεφρίτιδα λύκου και συσχε-

τίζονται με την ενεργότητα της νόσου και τα ιστολο-

γικά ευρήματα από τον νεφρό16,18. Οι ασθενείς με νε-

φρίτιδα του λύκου εμφανίζουν επιπλέον αυξημένα επί-

πεδα IL-17 και IL-23 στα ούρα18,19 και όσο υψηλότερα

είναι τα επίπεδα αυτών κατά την έναρξη της θεραπείας

, τόσο πτωχότερη φαίνεται πως είναι η ιστοπαθολογική

και κλινική απόκριση στη θεραπεία20.

Όσον αφορά τη συσχέτιση των επιπέδων της IL-

17 στον ορό ή/και τα ούρα των ασθενών με την ενερ-

γότητα της νόσου, άλλες μελέτες υποστηρίζουν την

ύπαρξη θετικής συσχέτισης14,17,18,21,22, ενώ άλλες την

απουσία συσχέτισης13,23. Η αποσαφήνιση του ρόλου

της IL-17 στη νόσο είναι κριτικής σημασίας για την

αξιολόγησή της ως πιθανού θεραπευτικού στόχου, κα-

θώς είναι διαθέσιμα μονοκλωνικά αντισώματα που στο-

χεύουν την Th17 ανοσιακή απόκριση μέσω της IL-17 και

των υποδοχέων της, ορισμένα από τα οποία έχουν λά-

βει ήδη έγκριση από τον FDA και χρησιμοποιούνται

για τη θεραπεία της ψωρίασης και της οροαρνητικής

σπονδυλοαρθροπάθειας (Ixekizumab, Brodalumab, Se-

cukinumab) με ενθαρρυντικά αποτελέσματα24.

Επιπλέον, η IL-23 αποκτά ενδιαφέρον ως πιθανός

θεραπευτικός στόχος στο ΣΕΛ. Η IL-23 είναι ένα ετε-

ροδιμερές αποτελούμενο από την υποομάδα IL-23p19

και την υποομάδα IL-12/23p40 που είναι κοινή με την

επίσης ετεροδιμερή IL-12. Ήδη κυκλοφορεί, με έγκριση

του FDA για τη θεραπεία της ψωρίασης, μονοκλωνικό

αντίσωμα έναντι της IL-12/23p40 υποομάδας (Ustek-

inumab). Πολύ πρόσφατα ολοκληρώθηκε σχετική με-

λέτη φάσης ΙΙ σε ασθενείς με συστηματικό ερυθημα-

τώδη λύκο με θετικά αποτελέσματα25, ενώ παράλληλα

σε φάση κλινικών μελετών βρίσκεται και μονοκλωνικό

αντίσωμα έναντι της υποομάδας IL-23p19 της IL-23

(Briakinumab) σε ασθενείς με ψωρίαση, νόσο του

Crohn και πολλαπλή σκλήρυνση. 

Νεότερα δεδομένα καθιστούν την IL-23 ακόμα

πιο δελεαστική ως θεραπευτικό στόχο, καθώς φαίνεται

να επηρεάζει σημαντικά και την παραγωγή IL-2, εμπο-

δίζοντας τη μεταγραφή του NF-κΒp6526. Η μειωμένη

IL-2 έχει αρνητικές επιπτώσεις στην έκπτυξη των T

ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων και προάγει την αυτοα-

νοσία στο ΣΕΛ.

Συμπερασματικά, η ανακάλυψη του άξονα ιντερ-

λευκίνης 23/ιντερλευκίνης-17, πέρα από τη βαθύτερη

κατανόηση των μηχανισμών της νόσου, προσφέρει πλέ-

ον και τη δυνατότητα θεραπευτική στόχευσής του σε

ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, με τα αρ-

χικά δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας από

τη θεραπευτική στόχευση του εν λόγω άξονα σε άλλα

αυτοάνοσα νοσήματα να είναι ενθαρρυντικά.
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Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με ΣΣ, σε προχωρημένα στά-

δια της νόσου, έχουν ειδικά ή μη (πχ ΑΝΑ) αυτοαντι-

σώματα ορού. Διαγνωστικό κριτήριο της νόσου

αποτελούν τα αντισώματα έναντι διαλυτών αντιγόνων

του κυτταροπλάσματος, δηλαδή έναντι της τοποϊσο-

μεράσης Ι (Scl-70) και έναντι της RNA πολυμεράσης

ΙΙΙ (αντικεντρομεριδιακά) (αναθεώρηση EULAR 2013).

Αυτά τα ειδικά της νόσου αυτοαντισώματα δείχνουν

ισχυρή συσχέτιση με τους κλινικούς φαινοτύπους (διά-

χυτο ή περιορισμένο ΣΣ αντίστοιχα) των ασθενών και

οι τίτλοι τους μπορεί, αλλά όχι απαραίτητα, να σχετί-

ζονται με τη δραστηριότητα της νόσου.

Πολλαπλοί μηχανισμοί έχουν προταθεί για την

παραγωγή των αυτοαντισωμάτων στο ΣΣ. Τα Β λεμφο-

κύτταρα του ορού από ασθενείς με ΣΣ είναι αυτοδρα-

στικά καθώς ειδικά και μη αυτοαυτοαντιγόνα παρά-

γονται από τη πηκτική νέκρωση (υποξική νέκρωση). Τα

αυτοαντιγόνα αυτά προκύπτουν από μετα-μεταφρα-

στικές τροποποιήσεις όπως η πρωτεολυτική διάσπαση

που πυροδοτείται από τη φλεγμονή ή/και την ετερό-

τοπη έκφραση (αποκάλυψη κρυπτικών επιτόπων) εν-

δογενών μορίων που δεν παρουσιάζονται υπό φυσιο-

λογικές συνθήκες στο ανοσιακό σύστημα, με αποτέλε-

σμα την αναγνώρισή τους ως «μη-εαυτός» από αυτό.

Αν και τα αυτοαντισώματα που σχετίζονται με το ΣΣ

έχουν καθιερωμένη κλινική χρησιμότητα ως διαγνω-

στικοί δείκτες, η παθοφυσιολογική τους σημασία πα-

ραμένει αβέβαιη. Πάντως, θεωρείται βέβαιο ότι στην

πρόκληση βλάβης των ενδοθηλιακών κυττάρων, σε ένα

βαθμό παίζει ρόλο και η αντισωματικά διαμεσολαβού-

μενη κυτταροτοξικότητα (ADCC) των αντι-ενδοθη-

λιακών αυτοαντισωμάτων (AECAs) και των χαρακτη-

ριστικών αυτοαντισωμάτων έναντι της τοποισομε-

ράσης Ι και τοποισομεράσης ΙΙΙ. Οι προκύπτουσες με-

ταβολές στα ενδοθηλιακά κύτταρα περιλαμβάνουν την

απόπτωση του ενδοθηλίου, την ενδοθηλιακή και με-

σεγχυματική μετάπτωση (EndoMT) και την έκφραση

μορίων προσκόλλησης στην αυλική επιφάνεια. Μια αμ-

φίδρομη αλληλεπίδραση μεταξύ ενδοθηλίου και ινοβλα-

στών έχει περιγραφεί στo ΣΣ. Αυτές οι εκδηλώσεις

μπορεί να εξαρτώνται από τη φύση του αρχικού ερεθί-

σματος που προκαλεί την ενεργοποίηση του ενδοθη-

λίου και/ή την ιδιοσυστασιακή αντίδραση του ατόμου

στη παρατεταμένη ισχαιμία λόγω του αγγειόσπασμο.

Εκτός των ενδοθηλιακών κυττάρων, άλλα κύτταρα,

όπως ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα, τα περικύτ-

ταρα, τα λεία μυικά κύτταρα, οι ινοβλάστες συμβάλλουν

στη παθοφυσιολογία της νόσου. Πάντως αξίζει να το-

νιστεί ότι η διήθηση του αγγειακού τοιχώματος από

ουδετερόφιλα ή/και μονοπύρηνα/μακροφάγα είναι

ελάχιστη, γιαυτό το κλινικό φαινόμενο χαρακτηρίζεται

ως αγγειοπάθεια και όχι ως αγγειίτιδα. Η βλάβη αφορά

τόσο δομικές αλλοιώσεις π.χ. πάχυνση μέσου χιτώνα,

αλλά και λειτουργικές διαταραχές π.χ. υπερέκφραση

α2 αδρενεργικών υποδοχέων. Στον πίνακα 1 συνοψίζο-

νται τα σημαντικότερα από τα πρόσφατα ανακαλυφθέ-

ντα αυτοαντισώματα που παίζουν ρόλο στη παθο-

φυσιολογία της νόσου.
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Πίνακας 1. Μόρια που στοχεύονται από αυτοαντισώματα και

η κλινική σημασία τους στη Συστηματική Σκλήρυνση

Platelet-derived growth factor ND, ΓΕΣ

receptor

Muscarinic-3 receptor ND

Angiotensin II type1 receptor ΠΑΥ, SRC, ΔΕ

Endothelin-1 type A receptor ΠΑΥ, SRC, ΔΕ

Fibrillin-1 ND

Matrix metalloproteinase-1 dcSSc, ΔΝΠ

Matrix metalloproteinase-3 dcSSc, ΔΝΠ

Peroxiredoxin 1 ΔΝΠ, Καρδιακή Προσβολή

Methionine sulfoxidereductase A ΔΝΠ

4-sulfatedN-acetyl-lactosamine ΠΑΥ

ND = δεν προσδιορίζεται. ΓΕΣ = Γαστρεντερικός σωλήνας ΠΑΥ =

πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. SRC = νεφρική κρίση σκληροδερ-

μίας. ΔΕ = δακτυλικό έλκος. dcSSc = διάχυτη δερματική Συστηματική

Σκλήρυνση. ΔΝΠ = διάμεση πνευμονοπάθεια

44 ανοσ′ια 2018 ;   14, 2



Η κοιλιοκάκη (Celiac Disease) είναι μια αυτοάνοση χρό-

νια πολυπαραγοντική διαταραχή. Σε άτομα με γενετική

προδιάθεση ενοχοποιείται δυσανεξία κατά κύριο λόγο

στη γλουτένη (παραγόμενη πρωτεΐνη στη διαδικασία

πέψης του σιταριού)1. Οι κλινικές εκδηλώσεις αυτού του

συνδρόμου δυσαπορρόφησης, σε παιδιά και ενήλικες,

αφορούν κυρίως το γαστρεντερικό σύστημα (διάρροι-

ες) - και σπανίως άλλα όργανα (ερπητοειδής δερματί-

τιδα) -, με εικόνα χρόνιας φλεγμονώδους εντεροπάθει-

ας και ιστολογικά χαρακτηριστικά ατροφίας των λαχνών

και υπερπλασίας των κρυπτών του βλεννογόνου του λε-

πτού εντέρου (12δάκτυλο και νήστιδα).

Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά

Σιωπηλή πορεία ή πολυετής άτυπη συμπτωματο-

λογία και διάγνωση πολύ μικρότερου από τον πραγ-

ματικό αριθμού περιστατικών (the celiac iceberg). Η

συχνότητα εμφάνισης της νόσου στο γενικό πληθυσμό

ανέρχεται σε 1/150-1/300 (Ευρώπη και ΗΠΑ). Η κοι-

λιοκάκη προσβάλλει δυο ή τρεις φορές περισσότερο

το γυναικείο φύλο. Εντυπωσιακές είναι οι διαφορές

που παρατηρούνται στη συχνότητα εμφάνισής της σε

πληθυσμούς με ιδιαίτερη σχέση (70-75%) σε μονοζυ-

γωτικούς διδύμους, 10% σε τέκνα πασχόντων γονέων,

30% σε αδέλφια που φέρουν ταυτόσημο απλότυπο

HLA (πολυγονιδιακή κληρονομικότητα).

Παθογένεια και εκδηλώσεις

Η νόσος εκδηλώνεται κάτω από προϋποθέσεις

γενετικής προδιάθεσης, περιβαλλοντικών και διαιτητι-

κών παραγόντων ή όταν συνυπάρχουν λοιμώξεις. Ση-

μαντικό είναι να αναφερθούν οι γενετικοί παράγοντες

που σχετίζονται με την εμφάνιση της κοιλιοκάκης. Οι

πάσχοντες φέρουν στο γονιδίωμά τους τον HLA-

DQ2 απλότυπο (κωδικοποίηση από DQA1*05 και

DQB1*02 αλλήλια >95%) ή τον HLA-DQ8 απλότυπο

(κωδικοποίηση από DQA1*03:01 και DQB1-*03:02 αλ-

λήλια έως και 10%). Η ανεύρεση όμως των ιδίων γονι-

δίων και σε μη νοσούντες (-30%) μας υποχρεώνει να

θεωρούμε ότι η προδιάθεση με τα αλληλόμορφα

HLA-DQ2/ HLA-DQ8 είναι αναγκαία, αλλά όχι αρκετή

για την εκδήλωση της πολυπαραγοντικής αυτής νόσου.

Η οδός που ακολουθείται είναι:

– αντίδραση των γενετικά προδιατεθιμένων ατόμων

στη λήψη γλουτένης και φλεγμονή του βλεννογόνου

του εντέρου

– ενζυμική διάσπαση γλουτένης στα εντεροκύτταρα

και παραγωγή πεπτιδίων (γλιαδίνη)

– καταστροφή επιθηλιακών κυττάρων, παραγωγή IL-15,

ενεργοποίηση ενδοεπιθηλιακών Τ-λεμφοκυττάρων,

καταστροφή εντεροκυττάρων με έκφραση πρω-

τεΐνης MIC-A.

– ενδοκυττάρια απαμίνωση γλιαδίνης από την ιστική

τρανσγλουταμινάση και δέσμευση των απαμινωμέ-

νων πεπτιδίων από DQ2/DQ8 μόρια επιφάνειας

APCs.

– ενεργοποίηση των ειδικών για τη γλιαδίνη CD4+ T-

λεμφοκυττάρων ( μέσω TCR).

– ατροφία εντερικών λαχνών και υπερπλασία κρυπτών.

– ενεργοποίηση, αύξηση των Β-λεμφοκυττάρων και

παραγωγή αυτοαντισωμάτων έναντι του ενζύμου της

ιστικής τρανσγλουταμινάσης (transglutaminase tTG).

– παραγωγή κυτταροκινών, απόπτωση εντεροκυττά-

ρων και ιστική βλάβη.
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Για τη διάγνωσή της: α) Προσδιορισμός abs συν-

δετικού ιστού (μη επεμβατική) β) Ανοσογενετικός

έλεγχος HLA απλοτύπων (μη επεμβατική). γ) Ενδο-

σκόπηση-βιοψία και ιστολογική εξέταση εντερικού

βλεννογόνου (επεμβατική- οριστική διάγνωση).

Προσδιορισμός αυτοαντισωμάτων

1. IgA αντισώματα έναντι της ανθρώπινης ιστικής

τρανσγλουταμινάσης (h-tTG). Η tTG4,5 είναι ένζυμο,

υπεύθυνο για την απαμίνωση της γλιαδίνης στο χόριο.

Η ιστική βλάβη πιθανόν προκαλείται με την έλξη της

γλιαδίνης από τη βλεννογόνια ρετικουλίνη και τραν-

σγλουταμινάση της νήστιδας, τη δημιουργία συμπλέγ-

ματος και την αποκάλυψη νέων αντιγονικών επιτόπων

έναντι των οποίων στρέφονται τα IgA-ARA και τα IgA-

EMA (επιφαινόμενο)6. Τα ειδικά για γλιαδίνη CD4+

βοηθητικά Τ κύτταρα του νηστιδικού βλεννογόνου των

ασθενών ενεργοποιούν και τα Β κύτταρα, και παράγο-

νται αντισώματα.Ακόμα η εν λόγω απαμίνωση αυξάνει

κατακόρυφα την ικανότητα των ανοσοαντιδραστικών

Τ-κυττάρων να αναγνωρίζουν τη γλιαδίνη σαν στόχο

άρα και η tTG7 επιτείνει και ισχυροποιεί την ανοσο-

λογική αντίδραση στη γλιαδίνη. Μέθοδος ανίχνευσης

των IgA-tTG είναι η ELISA σε υπόστρωμα ανθρώπινης

ανασυνδυασμένης tTG (ευαισθησία90-98%, ειδικότη-

τα-95%). Αποτελούν δοκιμασία εκλογής για τη διά-

γνωση της νόσου και δείκτη συμμόρφωσης στη δίαιτα

ελεύθερη γλουτένης (μείωση των επιπέδων σε φυσιο-

λογικά επίπεδα σε 6-12 μήνες).

2. IgA αντισώματα έναντι ενδομυίου (ΕΜΑ), συ-

στατικού του συνδεκτικού ιστού, που περιβάλλει τα

κύτταρα του λείου μυικού ιστού. Έχουν σαν αντιγονικό

στόχο την ιστική τρανσγλουταμινάση. Ανιχνεύονται με

IIF, σε υπόστρωμα οισοφάγου πιθήκου, με ειδικότητα

έως και 100% σε ασθενείς χωρίς δίαιτα ελεύθερη γλου-

τένης και αρκετά βαριές εντερικές βλάβες(με δίαιτα

αρνητικοποιούνται σε 6-12 μήνες).

3. IgA αντισώματα έναντι DGPAGA (deaminat-

ed gliadin peptides). Σήμερα αρχίζουν και χρησιμο-

ποιoύνται αντί των αντιγλιαδινικών αντισώματων

(AGA), που παρουσίαζαν χαμηλή ειδικότητα και ευαι-

σθησία. Στρέφονται έναντι πεπτιδίων που προκύπτουν

από την απαμίνωση της γλιαδίνης. Ανιχνεύονται με

ELISA με ειδικότητα και ευαισθησία αντίστοιχη των

αντι-tTG. Ο προσδιορισμός τους βοηθάει στην επι-

βεβαίωση ή στον αποκλεισμό της κοιλιοκάκης όταν

έχουμε: α) θετικά ΕΜΑ και αρνητικά αντι-tTG, τα αρ-

νητικά DGP θα αποκλείσουν την ανάγκη βιοψίας. 2)

θετική βιοψία και αρνητικά αντι-tTG, τα θετικά DGP

θα επιβεβαιώσουν τη διάγνωση. 3) σε ασθενείς με θε-

τικά αντι-tTG που αρνούνται τη βιοψία.

Ο προσδιορισμός των abs πρέπει να γίνεται κάτω

από πρoϋποθέσεις:

– πριν την έναρξη της δίαιτας

– σε εκλεκτική IgA ανεπάρκεια. Σε ασθενείς με υψηλή

υποψία για κοιλιοκάκη και αρνητικό ορολογικό έλεγ-

χο ελέγχονται τα επίπεδα της IgA ανοσοσφαιρίνης.

Αν είναι χαμηλά, ακολουθεί προσδιορισμός IgG αντι-

tTG και IgG-DGP.

– σε ειδικές περιπτώσεις με ψευδώς αρνητικά αποτελέ-

σματα (δίαιτα χαμηλή σε γλουτένη, λήψη ανοσοκα-

τασταλτικών φαρμάκων,παιδιά <2 ετών) ή με ψευδώς

θετικά αποτελέσματα (ΣΔ Ι, χρόνιες ηπατοπάθειες).

Διαγνωστική  και  προγνωστική αξία  του προσ-

διορισμού των abs. Μη επεμβατικός και γρήγορος τρό-

πος, με υποστηρικτικό ρόλο. Χρησιμοποιούνται κυρίως

στην αναγνώριση συμπτωματικών ατόμων που χρήζουν

βιοψίας εντέρου, ασυμπτωματικών ατόμων «υψηλού κιν-

δύνου» - συγγενών 1ου βαθμού ασθενών με κοιλιοκάκη,

στη διάγνωση υποκλινικών ή σε λανθάνουσα μορφή

περιπτώσεων, στην επιβεβαίωση της νόσου επί ασυμ-

φωνίας κλινικών ευρημάτων και αρνητικής βιοψίας,στην

παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και στη συμ-

μόρφωση των ασθενών στη δίαιτα8. Η διαγνωστική προ-

σέγγιση της νόσου πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα

με τις διεθνείς οδηγίες των WGO και ESPGHAN9,10.
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Η εκτροπή της ανοσοανοχής έναντι ιδίων αντιγόνων

οδηγεί σε αναγνώριση ιδίων συστατικών με αθρόα πα-

ραγωγή αυτοδραστικών Τ και Β λεμφοκυττάρων, που

έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή ή δυσλειτουργία

οργάνων ή ιστών με την κλινική μορφή αυτοανόσου

νοσήματος(ΑΝ). Τα μικρόβια, ιοί, βακτήρια, παράσιτα,

μύκητες, προκαλούν, επιδεινώνουν, επισπεύδουν την εμ-

φάνιση διαφόρων ΑΝ σε γενετικά ευαίσθητα άτομα.

Ειδικότερα οι ιοί αποτελούν τους σημαντικότερους

λοιμογόνους παράγοντες συμμετοχής στην πυροδό-

τηση αυτοανοσίας με μηχανισμούς μοριακής μίμησης,

διασποράς επιτόπων, υπεραντιγόνων, κρυπτικών επιτό-

πων, νεοαντιγόνων και δημιουργίας έντονου φλεγμο-

νώδους περιβάλλοντος, όπου επάγονται αυτοδραστι-

κοί κλώνοι και ανατρέπεται η ομοιοστασία του ανο-

σοποιητικού συστήματος του ξενιστή προς την κα-

τεύθυνση της παθολογικής αυτοανοσίας. Ταυτόχρονα,

το ανοσοποιητικό σύστημα των ήδη πασχόντων από

διάφορα συστηματικά ή/και οργανοειδικά ΑΝ τροπο-

ποιεί την ανοσιακή απάντηση του οργανισμού έναντι

των ιικών παραγόντων. Το ήπαρ είναι ευάλωτο στην

επίδραση ηπατοτρόπων ιών, όπως ο ιός της ηπατίτιδας

C (HCV), ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV), ο Εpstein

BarrVirus (EBV), ο κυτταρομεγαλοιός (CMV), οι οποίοι

συχνά συμμετέχουν στην εκδήλωση και άλλων ΑΝ. Ο

EBV συνδέεται με την με MS, SLE, RA, Sjogren’s

syndrome. O CMV με SLE, αθηρωματική νόσο. Στους

πάσχοντες από ηπατίτιδα C ανιχνεύονται συχνά αυ-

τοαντισώματα (aabs), ανοσοσυμπλέγματα αλλά και συ-

νυπάρχουν ΑΝ, όπως μεικτή κρυοσφαιριναιμία, οζώ-

δης πολυαρτηρίτιδα, λευκοκλαστική αγγειίτιδα, αυτόα-

νοσα νοσήματα του θυρεοειδούς, σπειραματονεφρίτι-

δα, πολυμυοσίτιδα. Αξίζει να υπογραμμιστεί, ότι το αυ-

τοαντίσωμα (aab) Liver Kidney Microsomal auto -

antibody type 1 (LKM1) το οποίο στοχεύει το κυτό-

χρωμα P4502D6 (CYP2D6), που χαρακτηρίζει την

αυτοάνοση ηπατίτιδα τύπου-2 (autoimmune hepatitis

type-2, AIH-2), ανιχνεύεται επίσης και σε ένα ποσοστό

στους πάσχοντες από χρόνια HCV. Το αντιγόνο

CYP2D6 252-271, που θεωρείται ο μείζων Β αυτοεπί-

τοπος πυροδοτεί μέσω μηχανισμών μοριακής μίμησης

την επαγωγή των LKM1 aabs.

Ταξινόμηση αυτοάνοσων νοσημάτων

του ήπατος (ΑΝΗ)

Τα αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος (ΑΝΗ) τα-

ξινομούνται σε δυο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με

τον αντιγονικό στόχο της άνοσης βλάβης, δηλαδή το

ηπατοκύτταρο η το χολαγγειοκύτταρο. Στην πρώτη

κατηγορία περιλαμβάνεται η αυτοάνοση ηπατίτιδα

(ΑΗ), ενώ στη δεύτερη ανήκουν η πρωτοπαθής χολική

κίρρωση (ΠΧΚ), η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγ-

γειίτιδα (ΠΣΧ) και η βλάβη ηπατοκυττάρου-χολαγγει-

οκυττάρου δίδει γένεση σε επικαλυπτόμενα σύνδρομα

ή variant AH-ΠΧΚ, ΑΗ-ΠΣΧ και ΑΗ-ΠΣΧ των παι-

διών1,2. Ενίοτε, υπάρχει σύγχυση για τον σαφή προσ-

διορισμό των επικαλυπτόμενων συνδρόμων σε περι-

πτώσεις, που συνυπάρχει ΑΗ με άλλες ηπατικές νό-

σους, όπως ηπατίτιδα επαγόμενη από φάρμακα [drug-

induced liver injury (DILI)], μη αλκοολική λιπώδη νόσο

του ήπατος [nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)],

HCV λοίμωξη, χρόνια ΕBV ηπατίτιδα, ερπητική ηπατί-
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τιδα (HSV-6). Στα περιστατικά συνύπαρξης ΑΗ με κά-

ποιο από τα παραπάνω νοσήματα δυσχεραίνεται η

σωστή διάγνωση και θεραπεία2,3. Σ’ αυτούς τους ασθε-

νείς, αλλά και στους ασυμπτωματικούς4,2, πρέπει να

εφαρμόζονται αντικειμενικά χαρακτηριστικά και να

λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες διεθνών (International

Autoimmune Hepatitis Group, IAHG) και ευρωπαϊκών

επιτροπών μελέτης του ήπατος (European Association

for the Study of the Liver, EASL), διότι η έγκαιρη θε-

ραπεία αυξάνει σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωση4,5

Αυτοάνοση ηπατίτιδα

Η ΑΗ είναι χρόνιο φλεγμονώδες νόσημα του

ήπατος, προοδευτικά επιδεινούμενο, που εμφανίζεται

ως αποτέλεσμα αυτοάνοσης απάντησης του οργανι-

σμού έναντι των ηπατοκυττάρων, σε γενετικά προδια-

τεθειμένα άτομα. Η νόσος περιγράφτηκε για πρώτη

φορά το 1950 από τον Waldenstrom και αφορούσε

νέες γυναίκες. Η ονομασία «Αυτοάνοση Ηπατίτιδα,

AH» υιοθετήθηκε το 1993 από την IAΙHG λόγω της

συχνής εμφάνισης αυτοάνοσων εξωηπατικών διατα-

ραχών, της συνύπαρξης με ΑΝ και της αποτελεσματι-

κής βιοχημικής και ιστολογικής ύφεσης με την ανοκα-

τασταλτική θεραπεία. Σήμερα γνωρίζουμε ότι προ-

σβάλλει γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών και δια-

φορετικών φυλών, ενώ οι πάσχοντες μπορεί να εμφα-

νίζουν εκδηλώσεις οξείας κεραυνοβόλου (3%-6%) μέ-

χρι και ασυμπτωματική μορφή (25%-34%). Σύγχρονες

απόψεις συνιστούν κάθε οξεία ή χρόνια ηπατίτιδα αδι-

ευκρίνιστης αιτιολογίας να θεωρείται ΑΗ, ακόμη και

στους ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία μετά από

μεταμόσχευση ήπατος. Έχει μεγάλη σημασία η έγκαιρη

διάγνωση και αντιμετώπιση της ΑΗ, αφού συνδέεται με

το προσδόκιμο επιβίωσης αυτών των ασθενών (10ετης

επιβίωση xωρίς και με θεραπεία, 67% vs 98%)4,6,7.

Παθογενετικοί μηχανισμοί

Παρά το γεγονός ότι οι παθογενετικοί μηχανι-

σμοί που οδηγούν στην καταστροφή του ήπατος πα-

ραμένουν εν πολλοίς άγνωστοι, εν τούτοις πιστεύεται

ότι η χυμική και κυτταρική ανοσία παίζουν σημαντικό

ρόλο στην εγκατάσταση και εξέλιξη της νόσου. Εξω-

γενείς παράγοντες (ιοί, φάρμακα, συμπληρώματα δια-

τροφής, αλκοόλ) πυροδοτούν αυτοάνοση ηπατική

βλάβη, ενώ ειδικά MHC αλλήλια του ξενιστή, όπως

DRB1*0401, HLA DRB1*0301 εικάζεται ότι συμμετέ-

χουν στην ανοσογονικότητα των εξωγενών αντιγόνων

και την έκφραση ρεπερτορίου Τ λεμφοκυττάρων. Πα-

ράλληλα, η αρχική αυτοάνοση απάντηση εξελίσσεται

και διαιωνίζεται από την αθρόα παραγωγή και συσσώ-

ρευση αυτοαντιδρώντων κλώνων Τ και Β λεμφοκυττά-

ρων και την διαταραχή της κατασταλτικής λειτουργίας

των ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων. Οι κυτταροκίνες

που εκκρίνονται από τα διαφοροποιούμενα κύτταρα

είναι τα κύρια μόρια που επάγουν άνοσες απάντήσεις.

Η IFN-γ, που παράγεται από τα Th1 κύτταρα, κατέχει

κεντρικό ρόλο στη καταστροφή του ήπατος διότι

ενεργοποιεί τα CD8(+) κυτταρολυτικά T λεμφοκύττα-

ρα και αυξάνει την έκφραση MHC μορίων. Ο TNF-a,

που εκκρίνεται από τα μακροφάγα, συντελεί στην εμ-

φάνιση έντονης φλεγμονής. Η IL-4, που παράγεται από

τα Th2 λεμφοκύτταρα, επάγει την ωρίμανση των Β λεμ-

φοκυττάτων σε πλασματοκύτταρα για την παραγωγή

αυτοαντισωμάτων. Oι TGF-β και η IL-6 διεγείρουν την

παραγωγή Th17, τα οποία θεωρούνται οι σημαντικότε-

ροι υποπληθυσμοί για την εμφάνιση αυτοανοσίας. Η

IL-23 εμπλέκεται στην διατήρηση των Th17. ΤαTh17 εκ-

κρίνουν IL-17, η οποία καταστέλλει τα Τregs που απο-

τελούν κομβικό υποπληθυσμό για την αναχαίτιση της

υπερβολικής ανοσοδιέγερσης που παρατηρείται στα

ΑΝ και την διατήρηση της ομοιοστασίας1,2,8.

Διάγνωση ΑΗ

Η διάγνωση της ΑΗ βασίζεται:

α) Στον αποκλεισμό άλλων αιτίων ηπατικής νόσου

(γενετικά, μεταβολικά, τοξικά, ισχαιμικά, φάρμακα, αλ-

κοόλ, ιογενή, μη αλκοολική λιπώδης διήθηση. β) Στην

αναζήτηση αναθεωρημένων κλινικών και εργαστηρια-

κών κριτηρίων, που θεσπίστηκαν από την IAΙHG το

1999 (revised scoring system)5,1,6 και περιλαμβάνονται

στο διεθνές σύστημα βαθμονόμησης για την διάγνωση

της ΑΗ, που αποτελεί ένα διαγνωστικό αλγόριθμο για

την πιθανή ή βέβαιη ύπαρξη της νόσου. Ανάλογα με

το άθροισμα που προκύπτει από την βαθμολόγηση

κλινικών/εργαστηριακών ευρημάτων στον ασθενή, τί-

θεται η διάγνωση και προσδιορίζεται η θεραπεία. Σύμ-

φωνα με το πιο πάνω σύστημα βαθμολογούνται:

1. Ιστορικό λήψης ηπατοτοξικού φαρμάκου, χρήση

αλκοόλ, ύπαρξη άλλου αυτοανόσου νοσήματος (και

κοιλιοκάκης), χαρακτηριστικά ιστολογικά ευρήματα

αποκλεισμό ηπατοτρόπων ιών (HCV, HBV, CMV, HSV6,

EBV), ανταπόκριση στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία.

2. Διαταραχή της ηπατικής βιολογίας με αύξηση των

αμινοτρανφερασών (λόγος AP:AST), της χολερυθρί-

νης, διάχυτη αύξηση των γ-σφαιρινών πολυκλωνικού

τύπου που οφείλεται κυρίως στην IgG ανοσοσφαιρίνη.

3. Ανίχνευση γενετικών δεικτών HLA αλληλίων
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(HLADRB1*03 ή HLA DRB1*04). 4. Αναζήτηση αυτο-

αντισωμάτων ANA, SMA, αντι-LKM1, ΑΜΑ. Το 2008 ο

IAΙHG πρότεινε την χρησιμοποίηση απλοποιημένων

κριτηρίων (simplified score system)2,1,6 για τη διάγνωση

της αυτοάνοσης ηπατίτιδας με στόχο την αποφυγή

προβλημάτων και την εύκολη αλλά με ακρίβεια διά-

γνωσή της στην καθημερινή ιατρική πράξη (Πίνακας

1). Τα αρχικά αναθεωρημένα κριτήρια 1999 της IAΙHG

έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία έναντι του απλοποιη-

μένου συστήματος για την ΑΗ (100% vs 95%), ενώ τα

απλοποιημένα κριτήρια υπερέχουν σε ειδικότητα (90%

vs 73%) και ακρίβεια ( 92% vs 82%).

Το είδος και ο τίτλος των αυτοαντισωμάτων σε

συνδυασμό με κλινικά, επιδημιολογικά, γενετικά δεδομέ-

να, βοηθά στον διαχωρισμό δύο σημαντικών τύπων ΑΗ,

της ΑΗ τύπου 1 (ΑΗ-1) και της ΑΗ τύπου 2 (ΑΗ-2)

(Πίνακας 2)9,6,10.

ΑΗ-1

Ο τύπος ΑΗ-1αποτελεί το 80% των περιπτώσεων

ΑΗ. Σε ποσοστό 40% των ασθενών υπάρχουν εξωη-

πατικές εκδηλώσεις. Συνδυάζεται με άλλα αυτοάνοσα

νοσήματα, όπως Hashimoto, Graves, RA, σ.Sjogren,

Biermer, UC, SLE, ITP, αιμολυτική αναιμία. Χαρακτηρί-

ζεται από τα εξής αντισώματα: ANA, SMA, AAA,

atypical p-ANCA αντι-SLA/LP9,10,11,12.

ANA

Προσδιορίζονται με την μέθοδο του έμμεσου

ανοφθορισμού σε υπόστρωμα Hep-2 κυττάρων. Αντι-

γονικός στόχος των ΑΝΑ μπορεί να είναι κεντρομε-

ρίδιο, ριβονουκλεοπρωτεΐνες, συμπλέγματα ριβονου-

κλεοπρωτεϊνών, ιστόνες, κυκλίνη Α. Ο τύπος φθορι-

σμού των ΑΝΑ είναι συχνά διάχυτος και στικτός. Δεν

έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία. Ανιχνεύονται σε ποσο-

στό 60-80% των ενηλίκων με ΑΗ. Δεν είναι ειδικά για

την νόσο και ανευρίσκονται και σε άλλες ηπατοπάθειες

(ΠΧΚ, ΠΣΧ, DILI, HCV, HBV, NAFLD). Η ευαισθησία

τους και η ειδικότητα τους αυξάνει, όταν αποτελούν

το μοναδικό εύρημα. Η διαγνωστική τους αξία αυξά-

νει,b όταν συνυπάρχουν με SMA(74%). Τίτλοι >1:80

συνηγορούν υπέρ της ΑΗ.

SMA

Ανιχνεύονται σε τριπλό ιστό (ήπαρ-νεφρό-στο-

μάχο) αρουραίου. Αντιγονικός στόχος των SMA είναι

η F-ακτίνη (86%) ή άλλα μικροϊνίδια του κυτταροσκε-

λετού, όπως βιμεντίνη, τουμπουλίνη, δεσμίνη (14%).

Αξιολογούνται τίτλοι ≥1:40 στους ενήλικες. Ο τιτλος

≥1:20 έχει διαγνωστική αξία σε παιδιά και εφήβους

έως 18 ετών. Τα τελευταία χρόνια, τα αντισώματα έναντι

F-Actin προσδιορίζονται με έμμεσο ανοσοφθορισμό

και Elisa. Με την μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορι-

σμού προσδιορίζονται SMA-V (Vascular), SMA-T

(tubular) και SMA-G (glomelular). Ασθενείς που εμ-

φανίζουν υψηλό τίτλο SMA με αντι-F-actin(+) είναι

συνήθως νεότεροι, εμφανίζουν ταχύτερη εξέλιξη της

νόσου και πρώιμη ανάγκη για μεταμόσχευση. Χρειά-

ζεται προσοχή στη αξιολόγηση τους, αφού και άλλα

νοσήματα πιθανόν να συνοδεύονται από χαμηλούς

τίτλους, όπως χρόνιες ηπατοπάθειες, ιογενείς ηπατίτι-

δες, σε καρκινοπαθείς, σε ηρωινομανείς. Στην πλειο-

νότητα των ασθενών, τόσο τα ΑΝΑ όσο και τα SMA

εξαφανίζονται κατά την διάρκεια της ανοσοκατασταλ-

τικής αγωγής. Εν τούτοις, η εξαφάνισή τους δεν απο-

τελεί προγνωστικό παράγοντα παρατεταμένης ύφεσης

μετά από την διακοπή της θεραπείας. Επιπλέον, ο τίτ-

λος των ΑΝΑ και SMA κατά την διάγνωση ή η μείωσή

Πίνακας 1. Απλοποιημένα κριτήρια για τη διάγνωση της ΑΗ*

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΘΜΟΣ

ANA η SMA >1:40 +1

ANA η SMA >1:80 +2

LKM-1 >1:40 +2

SLA Θετικό +2

IgG επίπεδο >άνω ορίου φυσιολογικής τιμής +1

IgG επίπεδο >1,1 άνω ορίου φυσιολογικής τιμής +2

Βιοψία ήπατος Τυπική για ΑΗ +2

Απουσία ιογενούς

ηπατίτιδας Ναι +2

* Για τιμές ≥6 η διάγνωση της ΑΗ είναι πιθανή (se 90%, sp 98%,

PPV 97%, NPV 92%)

* Για τιμές ≥ 7η διάγνωση της ΑΗ είναι βεβαία (se 70%, sp 100%,

PPV 100%, NPV 74%)

Πίνακας 2. Ταξινόμηση αυτοάνοσης ηπατίτιδας με βάση τα

αυτοαντισώματα

Αυτοαντισώματα

AΗ-1 ΑΝΑ(antinuclear antibodies)

SMA(smooth muscle antibodies)

AAA(anti actin antibodies)

Αντι-ακτινίνη

atypical P-ANCA (atypical perinuclear anti-neutro-

phil cytoplasmic antibodies)

αντι-SLA/LP(soluble liver antigen/liver pancreas)

Αντι-ASGR(anti asialoglycoprotein receptor)

AH-2 αντι-LKM1(anti liver/kidney microsomal-1) μοριακός

στόχος CYP2D6

αντι-LC1 (anti liver cytosol-1) μοριακός στόχος

FTCD

Αντι-ASGR (anti asialoglycoprotein receptor)
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τους στη διάρκεια της θεραπείας δεν αποτελεί αξιό-

πιστο δείκτη για την εκτίμηση της βαρύτητας και της

έκβασης της νόσου. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν

ότι τα ΑΝΑ και SMA δεν συμμετέχουν στην παθογέ-

νεια της ΑΗ-1 και ότι ο προσδιορισμός τους έχει με-

γαλύτερη διαγνωστική παρά προγνωστική αξία. 

Αντι-ακτίνη

Ανιχνεύονται με μέθοδο ELISA αν και δεν είναι

δοκιμασία τυποποιημένη. Προσδιορίζεται στο 87% των

ασθενών με ΑΗ. Συνυπάρχει με SMA στο 86-100% των

περιπτώσεων ΑΗ. Αντιγονικός στόχος είναι η F-ακτίνη

του κυτταροσκελετού. Είναι έμμεσος δείκτης ενεργό-

τητας της νόσου.

Αντι-ακτινίνη

Υπάρχει στο 42% των ασθενών. Σε συνδυασμό

με τα αντι-ακτίνης, αποτελούν δείκτη βαρύτητaς της

νόσου. Το επίπεδό τους αποτελεί προγνωστικό παρά-

γοντα ανταπόκρισης στην θεραπεία.

SLA/LP

Τα αντι-SLA/LP ανιχνεύονται μόνο στο 7%-22%

των ασθενών. Στόχος τους είναι μια πρωτεΐνη του κυτ-

ταροπλάσματος 50-kD, που έχει κλωνοποιηθεί και ταυ-

τοποιηθεί ως UGA κατασταλτική tRNA, που εμπλέκε-

ται στην μετάφραση και ενσωμάτωση της σελινοκυ-

στεΐνης στα ανθρώπινα κύτταρα. Συνδυάζονται με HLA

DRB1*0301. Μελετώνται κυρίως με Elisa, immuno -

blotting και ανοσοκαθίζηση. Έχουν πολύ μεγάλη ειδι-

κότητα για την ΑΗ-1 ηπατίτιδα, αλλά χαμηλή ευαισθη-

σία. Σε πολλούς ασθενείς είναι το μόνο αυτοαντίσωμα.

Έχει κακή προγνωστική σημασία και είναι δείκτης βα-

ρύτητας της νόσου. Συχνά οι ασθενείς αυτοί δεν απα-

ντούν στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία, υποτροπιά-

ζουν και έχουν χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης.

p-ANCA

Τα p-ANCA είναι άτυπα ANCA με περιπυρηνικό

φθορισμό. Τα αυτοαντιγόνα-στόχοι αφορούν κυρίως την

μεμβράνη του πυρήνα. Ανιχνεύονται στο 65-96% των

ασθενών με ΑΗ, αλλά υπάρχουν και σε πάσχοντες από

ΠΣΧ. Aνιχνεύονται με την μέθοδο του έμμεσου ανοσο-

φθορισμού σε υπόστρωμα ανθρώπινων ουδετεροφίλων,

ενώ προσδιορισμός αντιγονικού στόχου γίνεται με ELISA

και Immunobloting. Είναι δυνατόν να αποτελούν το μο-

ναδικό αυτοαντίσωμα για την ταξινόμηση ως ΑΗ-1 σε

περιπτώσεις κρυψιγενών χρόνιων ηπατιτίδων.

αντι-ASGP-R

Τα αντι-ASGP-R σχετίζονται με την βαρύτητα της

νόσου και πτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία. Ανευρί-

σκονται σε χαμηλούς τίτλους και σε άλλα νοσήματα,

όπως ιογενείς ηπατίτιδες, ΠΧΚ, ΠΣΧ και επομένως δεν

έχουν διαγνωστική αξία. Άλλα αυτοαντισώματα που

έχουν ανιχνευθεί στην ΑΗ-1 είναι τα αντι-CCP, με αμφι-

λεγόμενη διαγνωστική αξία. Μερικοί τα συσχετίζουν με

πτωχή ανταπόκριση στην θεραπεία, ύπαρξη ηπατικής

ίνωσης και επιθετικότερη μορφή της νόσου. Επίσης,

έχουν ανιχνευθεί τα έναντι καρδιολιπίνης (αCL), τα οποία

συσχετίζονται με κίρρωση και ενεργότητα της νόσου.

ΑΗ-2

Προσβάλλει κυρίως παιδιά 2-14 ετών και νεαρούς

ενήλικες. Είναι εξαιρετικά σπάνιο νόσημα στην Ελλάδα.

Συνυπάρχει συχνά με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα,

όπως νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα, θυρεοειδίτιδα,

ΣΔτ1, UC, κ.ά. Η εξέλιξη σε κίρρωση είναι συχνή. Η

ανταπόκριση στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία είναι

πτωχή. Χαρακτηρίζεται από τα αυτοαντισώματα αντι-

LKM1 (anti liver/kidney microsomal-1) και αντι-LC1 (anti

liver cytosol-1)9,1011,12.

αντι-LKM-1

Τα αντι-LKM1 ανιχνεύονται κυρίως με την μέθοδο

του έμμεσου ανοσοφθορισμού σε τριπλά υποστρώ-

ματα αρουραίου, όπου φθορίζουν τα εγγύς εσπειρα-

μένα σωληνάρια19. Αυτοαντιγόνο στόχος είναι το κυ-

τόχρωμα P4502D6. Ο τίτλος των αντι-LKM1 αποτελεί

κριτήριο για την βαθμονόμηση της ΑΗ-2. Τα τελευταία

χρόνια, μέθοδοι όπως Elisa και immunoblotting βοη-

θούν στην ανίχνευση των αντι-LKM. Συχνά προβλή-

ματα προκύπτουν σε ασθενείς με HCV, όπου είναι δυ-

νατόν να ανιχνευθούν αντι-LKM1 σε χαμηλούς τίτλους.

Τα αντι-LKM1 πιθανόν να συμμετέχουν στην ηπατική

βλάβη, είτε μέσω συμπληρώματος, είτε μέσω της εξαρ-

τημένης από το αντίσωμα κυτταροξικότητας.

αντι-LC-1

Τα αντι-LC1 ανιχνεύονται με έμμεσο ανοσφθορι-

σμό, αλλά κυρίως με Elisa και ανοσοαποτύπωση. Με

την τεχνική του έμμεσου ανοσοσφορισμού υπάρχει

χαρακτηριστικός φθορισμός ηπατοκυττάρων, που δια-

κόπτεται γύρω από την κεντρική φλέβα. Τα αντι-LC1

έχουν ως αντιγόνο-στόχο το ένζυμο forminotran-

ferase cyclo-deaminase, που εμπλέκεται στον μεταβο-

λισμό του φυλλικού οξέος. Τα αντι-LC1 πολύ συχνά

συνυπάρχουν με αντι-LKM1 στους ασθενείς που πά-

σχουν από ΑΗ-2 (σε ποσοστό 50%). Είναι προγνω-

στικός δείκτης βαρύτητας και επιπλοκών.
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Εισαγωγή

Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

(ΙΦΝΕ) διακρίνονται στην Νόσο Crohn (CD) και Ελ-

κώδη Κολίτιδα (UC). Θεωρούνται ανοσο-κατευθυνό-

μενες παθήσεις και ουσιαστικά αποτελούν καταστά-

σεις παρατεταμένης ανοσιακής απάντησης. Ουσιαστι-

κά τίθεται το ερώτημα εάν πρόκειται για κατάλληλη

απάντηση σε άγνωστο παθογόνο ή ακατάλληλη απά-

ντηση σε αβλαβές ερέθισμα1.

Περίπου 2.2 εκατομμύρια στην Ευρώπη έχουν

προσβληθεί από ΙΦΝΕ. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν

συμβεί βήματα προόδου σε ότι αφορά την ανοσολο-

γία αυτών των παθήσεων τα οποία «μεταφράζονται»

σε νέες θεραπείες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής

των ασθενών, παρατείνουν την ύφεση και ελαττώνουν

τις εξάρσεις.

Το ανθρώπινο ανοσιακό σύστημα χωρίζεται σε

έμφυτο και επίκτητο ανάλογα με τον χρόνο απάντη-

σης και την ειδικότητα. Έρχεται σε επαφή με εξωτερι-

κές «απειλές», όπως τροφές, χλωρίδα, μικροβιακούς

και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες σε διάφορα

σημεία του ανθρώπινου σώματος όπως δέρμα, πνεύ-

μονες και πεπτικός σωλήνας. Ο τελευταίος αποτελεί

την μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με το εξωτερικό

περιβάλλον καθώς αυτή ανέρχεται σε περίπου 400 m2

που είναι περίπου όσο ένα γήπεδο τένις2.

Το ανοσιακό εντερικό σύστημα έχει την μεγαλύ-

τερη ποικιλία ανοσοκυττάρων στο ανθρώπινο σώμα

και αντιδρά στο αντιγονικό φορτίο. Υπάρχει ισορροπία

μεταξύ των προστατευτικών και επιβλαβών αντιδρά-

σεων του, η οποία διαταράσσεται σε παθήσεις όπως

τα ΙΦΝΕ. Απαραίτητο συστατικό του συστήματος απο-

τελεί αρχικά ο επιθηλιακός φραγμός. Πρόκειται για

μονόστιβο επιθήλιο που προέρχεται από το LGR51

εντερικό βλαστοκύτταρο3. Εμποδίζει την είσοδο αντι-

γόνων στην κυκλοφορία. Αποτελείται από επιθηλιακά

κύτταρα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σταθε-

ρές διακυτταρικές συνδέσεις που χρησιμεύουν ως

φραγμός και παράλληλα ρυθμίζουν την κυκλοφορία

των μακρομορίων μεταξύ του περιβάλλοντος και του

ξενιστή4. Οι διακυτταρικές συνδέσεις αποτελούνται

από πρωτεΐνες και συγκολλητικά μόρια που ελέγχουν

την εντερική διαπερατότητα. Ο επιθηλιακός φραγμός

καλύπτεται από στρώμα βλέννης που παράγεται από

τα καλυκοειδή κύτταρα. Η βλέννη περιέχει σε αφθονία

την εκκριτική ανοσοσφαιρίνη Α (sIgA) και πρωτεΐνες

με αντιβακτηριακή δράση (α- και β-defensins) οι οποί-

ες παράγονται από τα κύτταρα Paneth και αποτελούν

την πρώτη γραμμή άμυνας κατά των εξωτερικών πα-

θογόνων. Οι ασθενείς με ΙΦΝΕ παρουσιάζουν διατα-

ραχή της εντερικής διαπερατότητας2.

Το εντερικό ανοσιακό σύστημα περιλαμβάνει μα-

κροφάγα, δενδριτικά κύτταρα (DC), ουδετερόφιλα,

κύτταρα φυσικοί φονείς (NKT), Β και Τ κύτταρα (ειδικά

βοηθητικά κύτταρα όπως Th1, Th2 και Th17). Όταν εκτε-

θούν σε αντιγόνο, τα αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα

(APC), όπως τα μακροφάγα, το παρουσιάζουν στα

CD4+ T κύτταρα.

Τα ανοσοκύτταρα της έμφυτης ανοσίας σε αντί-

θεση με αυτά της επίκτητης, παρουσιάζουν άμεση

αλλά μη ειδική απάντηση σε μικροοργανισμούς και

μακρομόρια που εισβάλλουν στον πεπτικό σωλήνα. Η

απάντηση αυτή ρυθμίζεται από υποδοχείς αναγνώρι-

σης παθογόνων (pathogen recognition receptors-

PRR), οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στην μεμβράνη
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(π.χ. Toll-like receptors-TLRs, C-type lectin receptor)

ή στο κυτταρόπλασμα (π.χ., nucleotide-binding oligo -

merization domain family members-NODs, retinoic

acid–inducible gene 1–like receptor). Οι παραπάνω

υποδοχείς αναγνωρίζουν μόρια από λιπίδια και υδα-

τάνθρακες βακτηρίων και ιών και αυτό οδηγεί στην

ταχύτατη απάντηση τους. Τα μικροβιακά μόρια που

αναγνωρίζονται από τους παραπάνω υποδοχείς ονο-

μάζονται PAMPs (pathogen-associated molecular

patterns) και θεωρούνται απαραίτητα για την επιβίωση

των παθογόνων1.

Τα φαγοκύτταρα (μακροφάγα, δενδριτικά κύττα-

ρα και ουδετερόφιλα) μαζί με τα εοσινόφιλα και τα

λεμφοκύτταρα έχουν άμεση βακτηριοκτόνο δράση. Τα

μακροφάγα είναι φαγοκύτταρα στον πεπτικό σωλήνα

και ο λεμφικός ιστός του (GALT) αποτελεί τον κύριο

αποθηκευτικό χώρο τους. Προέρχονται από τα περι-

φερικά μονοκύτταρα του αίματος και μεταφέρονται

στον εντερικό σωλήνα μέσω χημειοκινών και μικρο-

βιακών προϊόντων αποδόμησης. Σε περίπτωση φλεγ-

μονής, ενεργοποιούνται και μετατρέπονται σε προ-

φλεγμονώδη φαινότυπο μέσω σύνδεσης με PRR. Αυτό

έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή κυττα-

ροκινών (interleukin IL-1, IL-6, IL-8 και tumor necrosis

factor-TNF-α) και ειδικών υποδοχέων για την φαγο-

κυττάρωση και τον ενδοκυττάριο θάνατο των «εισβο-

λέων». Τα ενεργοποιημένα μακροφάγα εκκρίνουν και

άλλες κυτταροκίνες που επηρεάζουν την λειτουργία

κυττάρων χωρίς να έρχονται σε επαφή, όπως ο TGF-

β (τransforming growth factor-β) ο οποίος προσελκύει

άλλα μακροφάγα και ουδετερόφιλα στο πεδίο της

φλεγμονής. Επιπρόσθετα η παραγωγή κυτταροκινών

αποτελεί και συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο μηχανι-

σμών ανοσιακής απάντησης (έμφυτης και επίκτητης)2.

Τα δενδριτικά κύτταρα (DC) είναι φαγοκύτταρα

με κοινή προέλευση με τα μακροφάγα. Παρουσιάζουν

την ισχυρότερη απάντηση απέναντι σε παθογόνα. Τα

άτυπα λεμφοκύτταρα (γδΤ) και οι ΝΚΤ αποτελούν

κομμάτι της έμφυτης ανοσιακής απάντησης. Τα Τ κύτ-

ταρα φυσιολογικά εκφράζουν α και β TCR αλύσους,

όταν όμως εκφράζουν γ και δ TCR αλύσους θεωρού-

νται άτυπα.

Σε ασθενείς με CD υπάρχει ελαττωματική φλεγ-

μονώδη απάντηση στον τραυματισμό και στα προϊό-

ντα των βακτηρίων, όπως αποδεικνύεται από την μει-

ωμένη διήθηση ουδετερόφιλων. Υποστηρίζεται η θε-

ωρία ότι τα ενεργοποιημένα CD4+ T κύτταρα παίζουν

κύριο ρόλο στην παθογένεση των ΙΦΝΕ. Th17 κύτταρα

που εκκρίνουν IL-17 και IL-22 είναι αυξημένα σε CD

ασθενείς. Ο υποδοχέας της IL-23 που σχετίζεται με

CD προκαλεί δυσλειτουργία της Th172.

Ανοσολογία CD

Στην CD παρουσιάζονται διάφορες διαταραχές

σε φυσιολογικές οδούς και μάλιστα σε διαφορετικούς

ασθενείς. Συγκεκριμένα, ασθενείς με μεταλλάξεις στο

NOD 2 έχουν ελαττωματική αναγνώριση των ενδο-

κυττάριων βακτηρίων και ελαττωμένη παραγωγή

defensins, τα οποία έχουν αντιμικροβιακές ιδιότητες

και παράγονται από τα κύτταρα Paneth που βρίσκονται

στη βάση των εντερικών κρυπτών. Το ουσιαστικό απο-

τέλεσμα είναι η υπερβολική ενεργοποίηση της επίκτη-

της ανοσιακής απάντησης για να εξισορροπηθεί η

ελαττωματική έμφυτη ανοσιακή απάντηση. Παρόμοια,

μεταλλάξεις στα γονίδια ATG16L1 και IRGM σχετίζο-

νται με ελαττωματική αυτοφαγία, η οποία είναι διερ-

γασία που περιλαμβάνει αμύνα έναντι των μικροβίων

και παραμένει μεταξύ έμφυτης και επίκτητης ανοσια-

κής απάντησης για την παρουσίαση ενδοκυττάριων

παθογόνων στα Τ κύτταρα. Επιπρόσθετα, διαταραχή

της επίκτητης ανοσίας μέσω της οδού IL-12/IL-23, προ-

καλεί την έκφραση των Τ βοηθητικών κυττάρων προς

τα Th17. Η Th17 και Th1 απάντηση σχετίζεται με αυξη-

μένη Τ κυτταρική απάντηση στην CD. Διαταραχές στα

Τ ρυθμιστικά κύτταρα (Tregs) σχετίζεται με έκφραση

της CD. Ta DCs συμμετέχουν στην ανοσολογική ανοχή

του εντέρου με συνεχή δειγματοληψία του εντερικού

περιεχομένου. Η ενεργοποίηση αυτών, μαζί με τα μα-

κροφάγα, προκαλεί την έκφραση του TNF στον βλεν-

νογόνο, ο οποίος με την σειρά του έχει φλεγμονώδη

δράση συμμετέχοντας στην νόσο. Για τον παραπάνω

λόγο είναι αποτελεσματικοί οι anti-TNF παράγοντες

στην θεραπεία της νόσου1.

Τα αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα (APCs) (πε-

ριλαμβάνονται μακροφάγα, DCs) προκαλούν ενεργο-

ποίηση των T κυττάρων, όταν ένα αντιγόνο παρουσιά-

ζεται σε αυτά με MHC class II καθώς και ένα σημάδι

ενεργοποίησης. Ελαττώματα στον εντερικό φραγμό

(πχ μετάλλαξη PTGER4) οδηγεί σε αύξηση της δια-

περατότητας σε μικρόβια και αντιγόνα που προκαλεί

ενεργοποίηση της ανοσιακής απάντησης1.

Η συσσώρευση (trafficking) λευκοκυττάρων είναι

απαραίτητο συστατικό για την ενίσχυση της ανοσιακής

απάντησης.

Οι ιντεγκρίνες είναι ετεροδιμερείς πρωτεΐνες που

διευκολύνουν την συσσώρευση των λευκοκυττάρων

στο ενδοθήλιο. Αυτές που περιέχουν α4, όπως οι α4β1

και α4β7, συνδέονται αντίστοιχα στο διακυτταρικό μό-
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ριο 1 (ICAM-1) στο ενδοθήλιο ιστών με φλεγμονή

μέσω του βλεννογονικού μορίου συγκόλλησης 1

(MAdCAM-1), το οποίο είναι ειδικό για το εντερικό

επιθήλιο. Αναστολή αυτών των αντιδράσεων οδηγεί

σε κατευνασμό της φλεγμονής1.

Ανοσολογία UC

Σε φυσιολογικές καταστάσεις, το έντερο βρίσκε-

ται σε μία σταθερά χαμηλόβαθμη φλεγμονή που προ-

καλείται από περιβαλλοντικά ερεθίσματα όπως μικρο-

βιακά προϊόντα ή ενδογενείς παράγοντες. Διαταραχές

της βλεννογονικής ανοσιακής απάντησης οδηγεί σε

χρόνια ανεξέλεγκτη φλεγμονή που παρατηρείται στην

UC. Σε αυτήν συμμετέχουν η χυμική και κυτταρική

ανοσία. Παρατηρείται αύξηση της ανοσοσφαιρίνης

IgG και μάλιστα τάξης IgG1 και IgG3 στην UC σε αντί-

θεση με την IgG2 που είναι εμφανέστερη στην CD. Η

κυτταρική ανοσία αποτελείται όπως προαναφέρθηκε

από την έμφυτη και την επίκτητη ανοσία. Η πρώτη πε-

ριλαμβάνει μονοκύτταρα, μακροφάγα και δενδριτικά

κύτταρα και είναι μη ειδικά και αποτελεί την πρώτη

γραμμή άμυνας ενάντια σε εξωτερικά αντιγόνα. Τα μι-

κρόβια προκαλούν ανοσιακή απάντηση μέσω των

PRRs (pattern-recognition receptors) που περιλαμβά-

νουν 11 υποδοχείς TLRs (Toll-like receptors) και 23

νουκλεοτιδικούς υποδοχείς (nucleotide-binding oligo -

merization domain-NOD-like receptors [NLRs]). Η

ενεργοποίηση των TLRs και NLRs προκαλεί την ενερ-

γοποίηση των nuclear factor (NF)-κB το οποίο οδηγεί

στην μετάφραση γονιδίων που κωδικοποιούν διάφο-

ρες κυτταροκίνες (TNF, IL-1, IL-6, και IL-8), χημειοκίνες,

συγκολλητικά μόρια και μόρια πυροδότησης. Η ενερ-

γοποίηση του NF-κB προκαλεί επίσης ωρίμανση των

δενδριτικών κυττάρων που εμπλέκονται στην παρου-

σίαση των αντιγόνων. Ελαττώματα στους υποδοχείς

PRRs προκαλούν υπερβολική συγκέντρωση βακτηρίων

και πιθανά εμφάνιση της νόσου. Σε ασθενείς με ενεργό

νόσο υπάρχει γενικά υπερπαραγωγή ανοσοκυττάρων.

Η επίκτητη ανοσία, σχετίζεται με τα Τ και Β κύτταρα

και είναι ειδική. Στην UC αρχικά η ανοσιακή απάντηση

αποδόθηκε στην Th2 με παραγωγή IL-4, IL-5, και IL-13

και στην συνέχεια προστέθηκε η κατευθυνόμενη από

IFN-γ φλεγμονώδη απάντηση, καθώς και η IL-17. Έχει

παρατηρηθεί μόνο σε ασθενείς με UC η αυξημένη

έκφραση της IL-9 από τα Τ κύτταρα και μάλιστα σχε-

τίζεται με την σοβαρότητα της νόσου6. Η Τ9 κυτταρική

απάντηση πιθανά σχετίζεται με την διαταραγμένη επι-

θηλιακή διαπερατότητα της νόσου7.

Ουσιαστικά η Τ κυτταρική απάντηση αποτελεί τον

απαραίτητο ρυθμιστή για την εκτροπή της ανοσιακής

απάντησης που προκαλεί την εμφάνιση των ΙΦΝΕ.
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Με τον όρο βρογχεκτασίες αναφερόμαστε στην εντο-

πισμένη, παθολογική και μόνιμη διάταση των αεραγω-

γών (βρόγχων) η οποία συνοδεύεται από χρόνια φλεγ-

μονή του τοιχώματός τους. Οι βρογχεκτασίες δεν

αποτελούν συγκεκριμένη νοσολογική οντότητα αλλά

κοινή κατάληξη ποικίλων παθοφυσιολογικών διεργα-

σιών που προκαλούν καταστροφή του βρογχικού τοι-

χώματος και του περιβάλλοντος υποστηρικτικού ιστού

με απώλεια της ελαστικότητας του1-2.

Υπάρχουν πολλαπλές γενετικές, ανατομικές και

συστηματικές αιτίες των βρογχεκτασιών1-2. Ανεξαρτή-

τως της αιτιολογίας των βρογχεκτασιών, υπάρχει πά-

ντοτε ένας φαύλος κύκλος που περιλαμβάνει μηχανι-

σμούς οι οποίοι μπορεί να αποτελούν την αιτία και

ταυτόχρονα να είναι το αποτέλεσμα της δημιουργίας

των βρογχεκτασιών: χρόνια φλεγμονή και ανατομική

βλάβη του τοιχώματος των βρόγχων, αδυναμία απο-

βολής των εκκρίσεων, υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του

αναπνευστικού, περαιτέρω διάταση του αυλού των αε-

ραγωγών1-2.

Το κλινικό πρότυπο των βρογχεκτασιών έχει αλ-

λάξει την τελευταία πεντηκονταετία, κυρίως στις βιο-

μηχανικές χώρες, λόγω της ευρείας χρήσης των αντι-

βιοτικών, του καλύτερου ελέγχου της φυματίωσης, των

προόδων στην υγιεινή και τη διατροφή και της εισα-

γωγής των καθιερωμένων εμβολιασμών από την πρώτη

παιδική ηλικία. Ένα αυξανόμενο ποσοστό ασθενών με

βρογχεκτασίες αναγνωρίζεται πλέον να πάσχει από

μία υποκείμενη πάθηση που προδιαθέτει στην ανά-

πτυξη χρόνιων αναπνευστικών λοιμώξεων.

Οι βρογχεκτασίες αποτελούν επιπλοκή των πε-

ρισσοτέρων παθήσεων ανοσοανεπάρκειας3,4. Στους

παθογενετικούς μηχανισμούς εμπλέκεται η ελλειμμα-

τική κάθαρση των αεραγωγών, με επαναλαμβανόμενες,

επίμονες ή σοβαρές λοιμώξεις, που απολήγουν σε

υποτροπιάζονται επεισόδια φλεγμονής των αεραγω-

γών και τελικά μόνιμων δομικών αλλοιώσεων. Πάντως,

η επιρρέπεια προς τις λοιμώξεις μπορεί να μην είναι

εμφανής στην παιδική ηλικία αλλά στην εφηβεία ή κατά

την ενηλικίωση2.

Οι ανοσοανεπάρκειες συνιστούν ετερογενή ομά-

δα γενετικών διαταραχών που επηρεάζουν την ανά-

πτυξη και ωρίμανση της φυσικής ή επίκτητης (χυμικής

και κυτταρικής) ανοσίας. Η αναπνευστική οδός προ-

σβάλλεται κυρίως από τη χυμική ανοσοανεπάρκεια. Οι

χυμικές ανοσοανεπάρκειες ποικίλουν από την πλήρη

αποτυχία ανάπτυξης των Β-κυττάρων έως τη μειωμένη

ικανότητα παραγωγής μερικών τάξεων ή υποτάξεων

ανοσοσφαιρινών ή τη μειωμένη ικανότητα για επίτευξη

ειδικής απάντησης του αντισώματος σε ένα αντιγόνο.

Όσον αφορά στη φυσική ανοσία, οι διαταραχές στην

προσκόλληση των ουδετεροφίλων, και τη χημειοταξία

σπάνια οδηγούν σε βρογχεκτασίες.

Οι ανοσοανεπάρκειες αναγνωρίστηκαν ως η κύ-

ρια αιτία των βρογχεκτασιών στο 6-14% των ενηλί-

κων3-9 και στο 20-34% των παιδιατρικών ασθενών με

βρογχεκτασίες10-13. Αποτελούν έτσι την τρίτη συχνό-

τερη αιτία των βρογχεκτασιών, μετά από την κυστική

ίνωση και τις μεταλοιμώδεις βρογχεκτασίες, σε παιδιά

και ενήλικες12,14. Επομένως, θα πρέπει να εξετάζεται το

ενδεχόμενο ύπαρξης ανοσοανεπάρκειας σε όλες τις

περιπτώσεις ιδιοπαθών βρογχεκτασιών, ειδικά εάν η

διάγνωση τους γίνεται στην παιδική ηλικία15,16.

Από τα πλέον συχνά σύνδρομα ανοσοανεπάρ-

κειας που συνοδεύουν βρογχεκτασίες είναι η κοινή

ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (20-68% επιπολασμός)17-20,
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η φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία (32% επιπολα-

σμός)21 και η ανεπάρκεια ΙgA, ειδικά αν η ανεπάρκεια

IgA αποτελεί μέρος πλέον εκτεταμένης ανεπάρκειας

αντισωμάτων IgG.

Οι ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια και βρογχεκτα-

σίες έχουν μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνητότητα συ-

γκριτικά με αυτούς που δεν αναπτύσσουν βρογχεκτα-

σίες22. Η αναπνευστική ανεπάρκεια είναι η κύρια αιτία θα-

νάτου στην κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (CVID)23,24.

Η αντιμετώπιση των βρογχεκτασιών δευτερογε-

νώς σε ανοσοανεπάρκειες περιλαμβάνει τα γενικά μέ-

τρα αντιμετώπισης των βρογχεκτασιών, όπως κάθαρση

των αεραγωγών και αναπνευστική φυσιοθεραπεία, εκ-

παίδευση των ασθενών, εμβολιασμοί, αντιμετώπιση των

λοιμωδών παροξύνσεων, βλεννολυτικά και χορήγηση

προφυλακτικών αντιβιοτικών σε επιλεγμένες περιπτώ-

σεις. Πρόσθετα ειδικά θεραπευτικά μέτρα εξαρτώνται

από την υποκείμενη ανοσοανεπάρκεια, όπως πχ η θε-

ραπεία υποκατάστασης ανοσοσφαιρίνης1,2. Είναι ζωτι-

κής σημασίας να αναγνωρίσουμε την ανοσολογική

ανεπάρκεια και να παρέμβουμε έγκαιρα για την πρό-

ληψη της ανάπτυξης και της εξέλιξης των βρογχεκτα-

σιών22,25,26.
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Μέχρι πρόσφατα, επικρατούσε η άποψη ότι η ανοσο -

ποιητική μνήμη ήταν ένα αποκλειστικό χαρακτηριστικό

της ειδικής ανοσίας. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες στο

ανθρώπινο σύστημα και σε μοντέλα ποντικού έχουν

δείξει ότι το σύστημα της φυσικής ανοσίας έχει επίσης

τη δυνατότητα για ενισχυμένη απόκριση σε δευτερο -

γενή φλεγμονώδη πρόκληση, μετά από αρχικό ανοσο -

λογικό ερέθισμα. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως

ανοσοποιητική μνήμη της φυσικής ανοσίας ή εκπαι -

δευμένη φυσική ανοσία1. Αρκετά φλεγμονώδη ερεθί -

σματα, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, β-γλυκά νης

που προέρχονται από μυκητιακό κυτταρικό τοίχωμα,

οδηγούν σε επιγενετικές και μεταβολικές μεταβολές σε

πληθυσμούς μυελωδών κυττάρων στο περιφερικό αίμα

και στα προγονικά τους κύτταρα στον μυελό των

οστών2,3. Ο μεταβολικός επαναπρογραμματισμός των

κυττάρων του συστήματος της φυσικής ανοσίας προς

την κατεύθυνση της γλυκόλυσης και του μεταβολισμού

της χοληστερόλης έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας

ακρογωνιαίος λίθος στην εκπαιδευμένη φυσική ανοσία

σε ώριμους πληθυσμούς κυττάρων της μυελικής

σειράς3-5. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτές οι τροποποιήσεις

περιλαμβάνουν όχι μόνο ώριμα μυελικά κύτταρα αλλά

και αρχέγονα αιματοποιητικά κύτταρα. Αυτό προάγει τη

δέσμευση και τη διαφοροποίησή τους προς ώριμους

πληθυσμούς κυττάρων της μυελικής σειράς, υποστη -

ρίζοντας την αναπλήρωση των κυττάρων αυτών κατά τη

συστηματική λοίμωξη, φλεγμονή ή μετά από χημειο -

θεραπευτικό στρες. Συμπερασματικά, η αρχική διέγερση

του συστήματος της φυσικής ανοσίας προκαλεί αλλαγές

στα ώριμα κύτταρα του συστήματος και τους προ -

γόνους τους, οδηγώντας μια βελτιωμένη αντίδραση σε

δευτερογενή ερεθίσματα, επιτρέποντας την καλύτερη

προσαρμογή και επιβίωση του οργανισμού.
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Μεταξύ των ασθενών με φλεγμονώδη σπονδυλαρθρί-

τιδα (ΣπΑ) 40-50% έχουν ενδοσκοπικά ή ιστολογικά

ευρήματα φλεγμονώδους νόσου του εντέρου

(ΦΝΕ)1,2. Από την άλλη, 5-45% των ασθενών με ΦΝΕ

έχουν ΣπΑ σύμφωνα με τα κριτήρια του European

Spondylarthropathy Study Group (ESSG), με εκδηλώ-

σεις είτε από τον αξονικό σκελετό ή τις περιφερικές

αρθρώσεις3. Παράλληλα, οι δυο τύποι νόσου μοιρά-

ζονται ένα φάσμα εξωεντερικών και εξωσκελετικών

εκδηλώσεων, όπως η ραγοειδίτιδα και η ψωρίαση, γε-

γονός που ενισχύει την υπόνοια  ότι υποκρύπτονται

κοινοί αιτιοπαθογενετικοί μηχανισμοί. Επιπλέον, μονα-

δικό χαρακτηριστικό των παθήσεων αυτών είναι ο ιδι-

αίτερος τρόπος που προσβάλουν την σπονδυλική στή-

λη, η οποίος χαρακτηρίζεται από σπονδυλική φλεγμο-

νή και διάβρωση ακολουθούμενες από μία επανορ-

θωτική νεοοστεογενετική διεργασία, που καταλήγει

στον σχηματισμό συνδεσμοφύτων και αγκύλωσης4.

Υπάρχουν πλέον πολλές ενδείξεις ότι η πρωταρ-

χική ανοσιακή «εκτροπή» στις ΣπΑ συμβαίνει στον

εντερικό βλεννογόνο. Αυτός αποτελεί την καθεαυτό

επιφάνεια με την οποία ο οργανισμός έρχεται σε επα-

φή με το εξωτερικό περιβάλλον. Καμιά άλλη επιθηλιακή

επιφάνεια (δέρμα, αναπνευστικό επιθήλιο, ουρογεννη-

τικό επιθήλιο) δεν έρχεται σε συνεχή επαφή με τόσο

μεγάλο φορτίο μορίων, τα οποία προέρχονται είτε από

τη διάσπαση των τροφών, είτε, κυρίως, από το τεράστιο

πλήθος των μικροβίων που ζει μέσα στον εντερικό

σωλήνα και συνιστούν το εντερικό μικροβίωμα.

Η παρουσία όλων αυτών των μικροοργανισμών

και μορίων στον εντερικό αυλό, ισοδυναμεί με ένα συ-

νεχή καταιγισμό αντιγονικών ερεθισμάτων προς το

επιτόπιο ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο καταφέρνει

να διαχειρίζεται αυτήν την τεράστια ανοσολογική πλη-

ροφορία εμποδίζοντας την είσοδο ανεπιθύμητων ορ-

γανισμών και μορίων και παράλληλα αποφεύγοντας

την ανάπτυξη απρόσφορης φλεγμονώδους αντίδρα-

σης5. Έτσι, σε φυσιολογικές συνθήκες δεν υπάρχουν

ενδοσκοπικές ή ιστολογικές ενδείξεις εντερικής φλεγ-

μονής, γεγονός που αντανακλά την ισορροπία ανάμε-

σα στον οργανισμό-ξενιστή και το οικοσύστημα του

εντερικού αυλού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ισορροπία αυτή δια-

ταράσσεται, όπως όταν το οικοσύστημα μολύνεται από

έναν παθογόνο μικροοργανισμό με συνέπεια οξεία

εντερική φλεγμονή, η οποία αποσκοπεί στην εξάλειψη

του παθογόνου. Σε ορισμένα, πιθανώς γενετικά προ-

διατεθειμένα, άτομα αυτή η οξεία φλεγμονή του εντε-

ρικού (ή του ουροποιογεννητικού βλεννογόνου) ακο-

λουθείται από μια σφοδρή αρθρική φλεγμονή, την

αντιδραστική αρθρίτιδα, η οποία αποτελεί μέρος του

φάσματος των ΣπΑ6.

Σε άλλες περιπτώσεις, στο οικοσύστημα διαβιούν

μικροοργανισμοί που προκαλούν μία χαμηλού βαθμού

ανοσολογική αντίδραση, η οποία δεν φθάνει την έντα-

ση της κλινικής οξείας φλεγμονής, ούτε οδηγεί στην

οριστική απομάκρυνσή τους. Μια συνεχής χαμηλής

έντασης φλεγμονή έναντι αυτών των «παθοβιωτικών»
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μικροοργανισμών επηρεάζει συνολικά την ισορροπία

του οικοσυστήματος, οδηγώντας σε ποιοτικές και πο-

σοτικές ανισορροπίες των συμβιωτικών μικροοργανι-

σμών που το απαρτίζουν7. Πράγματι, αυτή η κατάστα-

ση εντερικής δυσβίωσης έχει επιβεβαιωθεί σε ασθενείς

με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, αλλά και με ψωρια-

σική αρθρίτιδα (ΨΑ)8-10. Μάλιστα κατά τη μετάβαση

από τον υγιή φαινότυπο προς αυτόν της ψωρίασης

και κατόπιν της ΨΑ παρατηρείται μια σταδιακή μείωση

της βιοποικιλότητας του εντερικού μικροβιώματος, η

οποία σε ασθενείς με ΨΑ είναι συγκρίσιμη με αυτήν

ασθενών με νόσο Crohn9. 

Από την άλλη μεριά του εντερικού επιθηλίου, το

ανοσοποιητικό σύστημα σε συνθήκες δυσβίωσης δέ-

χεται ένα αυξημένο αριθμό αντιγονικών προκλήσεων,

λόγω της επιθηλιακής βλάβης, τις οποίες διαχειρίζεται

μέσω μιας εντονότερα φλεγμονώδους κατεύθυνσης,

ακριβώς εξαιτίας της παρουσίας φλεγμονωδών κυτ-

ταροκινών και της σχετικής ανεπάρκειας των ανοσορ-

ρυθμιστικών μηχανισμών7. Κεντρικό ρόλο φαίνεται ότι

παίζει εδώ η τοπική απελευθέρωση ιντερλευκίνης-7

(IL-7) και IL-23 από τα κύτταρα Paneth, η οποία με τη

σειρά της οδηγεί στην τοπική διαφοροποίηση των έμ-

φυτων λεμφοειδών κυττάρων (innate lymphoid cells-

ILC) τύπου 3 και την παραγωγή IL-17 και IL-22 από

αυτά11,12. Οι δυο αυτές κυτταροκίνες, οι οποίες δρουν

προστατευτικά σε επίπεδο εντέρου, συνιστούν τις κύ-

ριες κυτταροκίνες της ανοσίας τύπου 3 η οποία φαί-

νεται ότι παίζει κεντρικό ρόλο στην παθογένεση των

ΣπΑ και μεσολαβείται από κυτταρικούς πληθυσμούς,

όπως τα ουδετερόφιλα, τα ILC3, τα σχετιζόμενα με

τους βλεννογόνους αδιάφορα Τ κύτταρα (mucosal-

associated invariant T cells, ΜΑΙΤ cells) και τα CD4+

ή CD8+ IL-17+T λεμφοκύτταρα. Πιθανολογείται, ακόμη,

ότι στο έντερο ασθενών με ΑΣ υπάρχει αύξηση των

TH17 κυττάρων, ως συνέπεια της μειωμένης πλαστικό-

τητάς τους που ρυθμίζει τη μετάβαση από ΤΗ17 σε

ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα (Treg), ακριβώς εξαιτίας

της επίδρασης της IL-2313.

Τα κύτταρα της ανοσίας τύπου 3, τα οποία εκπτύσ-

σονται στο έντερο, μέσω της συστηματικής κυκλοφο-

ρίας εντοπίζονται στο σκελετό χρησιμοποιώντας ιντε-

γκρίνες, όπως η α4β711. Εκεί, φαίνεται ότι ακολουθεί μια

επανάληψη της φλεγμονώδους διεργασίας με την επί-

δραση εξωτερικών παραγόντων ειδικών αυτή τη φορά

για τις σκελετικές θέσεις, με σημαντικότερο ανάμεσά

τους το μηχανικό στρες. Πράγματι, στις ενθέσεις πο-

ντικών, αλλά και στον άνθρωπο, έχουν βρεθεί λεμφοειδή

κύτταρα που εκφράζουν τον υποδοχέα IL-23R και,

αφού διεγερθούν με IL-23 απελευθερώνουν IL-17 και

IL-2214,15. Από αυτές η πρώτη έχει σαφή φλεγμονώδη

και πιθανόν οστεοαναβολική δράση, ενώ η δεύτερη

φαίνεται ότι επίσης ασκεί νεοοστεογενετικές επιδρά-

σεις16,17. Δεδομένου ότι οι ενθέσεις αποτελούν τις

μυοσκελετικές θέσεις όπου συγκεντρώνονται υψηλά

μηχανικά φορτία, η παραπάνω αλληλουχία γεγονότων

φαίνεται ότι ερμηνεύει την ενθεσίτιδα ως τη στοιχει-

ώδη σκελετική βλάβη στις ΣπΑ18.

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι η χρόνια

εντερική φλεγμονή πυροδοτεί μια ανοσολογική αντί-

δραση τύπου 3, η οποία στο έντερο πιθανόν να ασκεί

προστατευτική επουλωτική δράση, κάτι που ερμηνεύει

και τα αρνητικά αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής

με στόχευση της IL-17 στη νόσο Crohn19. Ωστόσο, η

απρόσφορη εντόπιση της φλεγμονώδους διεργασίας

σε σκελετικές θέσεις, συνεπικουρούμενη από την επί-

δραση τοπικών μηχανικών και άλλων παραγόντων και

με δεδομένες τις διαφορετικές μορφές απόκρισης των

παρεγχυματικών κυττάρων του σκελετού20, φαίνεται

ότι οδηγεί σε αυτονόμηση της σκελετικής φλεγμονής

από τις συνθήκες που επικρατούν στο έντερο. Αυτό

είναι ιδιαίτερα εμφανές στους ασθενείς με αξονική

σπονδυλαρθρίτιδα και ελκώδη κολίτιδα στους οποίους

η ολική κολεκτομή δε θεραπεύει και την αξονική νόσο.

Παρόλα αυτά παραμένει το ερώτημα κατά πόσο

η τροποποίηση της εντερικής χλωρίδας μπορεί να

αποτρέψει τη δυσβίωση και να προλάβει ή να επηρε-

άσει τη φυσική ιστορία της ΣπΑ. Οι περισσότερες με-

λέτες στις αρθρίτιδες μέχρι τώρα έχουν εστιάσει στην

ταυτοποίηση ενός μικρού αριθμού μικροβιακών ειδών,

τα οποία έχουν συσχετισθεί με νόσο ή αντίθετα με

προστασία από την νόσο5. Εντούτοις, τόσο η συμβίω-

ση, όσο και η δυσβίωση περιγράφουν τη σχέση των

μικροβίων με τον ξενιστή τους, η οποία προφανώς

επηρεάζεται και από παράγοντες ειδικούς του ξενιστή.

Αν και πολλά μένουν να ανακαλυφθούν πάνω σε αυτό,

ένας από τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη σύ-

σταση του μικροβιώματος του καθενός είναι η σύνθε-

ση των μορίων του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμ-

βατότητας που φέρει21,22. Πράγματι, σε πειραματικά

μοντέλα ΣπΑ, η νόσος προάγεται από τελείως διαφο-

ρετικά μικροβιακά είδη σε ζώα διαφορετικής γενετικής

σύστασης23. Η παρατήρηση αυτή υπογραμμίζει ότι

ένας «οικονομικότερος» τρόπος μελέτης της δυσβίω-

σης δεν είναι η καταγραφή των μικροβιακών ειδών

που σχετίζονται με δυσβίωση, αλλά η αποκάλυψη των

μηχανισμών που μεσολαβούν τη δυσλειτουργική οι-

κολογική σχέση ανάμεσα στον ξενιστή και τα μικρόβια
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που φιλοξενεί. Αυτή, άλλωστε, αποτελεί και τη μοναδική

εφικτή οδό αναζήτησης παρεμβάσεων, αφού οι δυνα-

τότητές μας να στοχεύσουμε συγκεκριμένα μικρόβια

του εντέρου, αφήνοντας τα υπόλοιπα ανέπαφα, ή να

επηρεάσουμε τη γενετική σύσταση του ξενιστή, είναι

πρακτικά ανύπαρκτες.
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Περίπου 40 έτη από την ανακάλυψη της πρώτης ιντερ-

λευκίνης, της IL-1, σήμερα η οικογένεια της IL-1 περι-

λαμβάνει 11 μέλη που απαρτίζουν μια ομάδα συγγενών

μοριακά κυτταροκινών με ισχυρή φλεγμονώδη δράση:

IL-1α, IL-1β, IL-18, IL-33, IL-36α,β,γ, καθώς και τους αντί-

στοιχους αναστολείς τους: IL-1Ra, IL-36Ra, IL-38, IL-37

(πίνακας 1)1.

Οι IL-1 κυτταροκίνες έχουν κοινά χαρακτηριστικά

όπως1,2: α) αποτελούν σημαντικά συστατικά της φυσι-

κής ανοσολογικής απόκρισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι

η λειτουργική κυτταροπλασματική περιοχή των υπο-

δοχέων της οικογένειας IL-1 (IL-1R) είναι υψηλής ομο-

λογίας με αυτή των Toll υποδοχέων (TLRs) και

ονομάζεται Toll interleukin-1 receptor περιοχή (TIR do-

main), β) η βιοδραστικότητά τους ελέγχεται σε δύο

επίπεδα: παραγωγή και ωρίμανση. Με εξαίρεση τον

ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-1 (IL-1Ra), όλα τα

μέλη της IL-1 οικογένειας στερούνται δυνατότητας ση-

ματοδότησης. Αρχικά παράγονται ενδοκυττάρια ως

πρόδρομες, βιοαδρανείς, μορφές και στη συνέχεια με-

τατρέπονται σε βιοδραστικά μόρια με πρωτεολυτική

μετα-μεταγραφική τροποποίηση (από την κασπάση-1

ή/και πρωτεάσες των ουδετεροφίλων), γ) υπάρχουν

φυσικοί αναστολείς της δράσης τους. Μερικοί από

τους αναστολείς, όπως αναφέρονται παραπάνω, είναι

μέλη της IL-1 οικογένειας αλλά ασκούν δράση αντα-

γωνιστική έναντι των υποδοχέων σηματοδότησης (Re-

ceptor Antagonists/Ra), ενώ άλλες ανήκουν στην

οικογένεια του IL-1 υποδοχέα (IL-1Receptor/IL-1R) (10

μέλη, πίνακας 1) και δρουν ως μεμβρανικοί ή διαλυτοί

«παραπλανητικοί» (decoy) υποδοχείς, και δ) ανιχνεύ-

ονται συνήθως σε μικρές ποσότητες στην συστηματική

κυκλοφορία ή δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθούν εύ-

κολα με τις συμβατικές μεθόδους προσδιορισμού.

Μεταξύ των IL-1 κυτταροκινών, η εκτενέστερα με-

λετημένη είναι η IL-1β1-3. Η μελέτη του ρόλου του

NLRP3 φλεγμονοσώματος (inflammasome) και της IL-

1β στη φυσική ανοσία και τη φλεγμονώδη απόκριση

έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια μια ομάδα από γε-

νετικά καθοριζόμενες ή/και επίκτητες πολυπαραγοντι-

κές διαταραχές, που ονομάζονται «αυτοφλεγμονώδεις

διαταραχές διαμεσολαβούμενες από την IL-1β» (IL-1β-

mediated autoinflammatory disοrders). Η IL-1β θεωρείται

κεντρικό μόριο στην παθοφυσιολογία της αυτοφλεγμο-

νής, και η φαρμακευτική της αναστολή αποτελεί θερα-

πεία εκλογής για τις παραπάνω παθήσεις, ιδιαίτερα στις

δύσκολες και ανθεκτικές στις συμβατικές θεραπείες πε-

ριπτώσεις3,4. Επιπρόσθετα, η IL-1β επάγει τη διαφορο-

ποίηση των Τ κυττάρων που παράγουν IL-17 (Th17),

συνδέοντας την φυσική με την επίκτητη ανοσία5-7.

Σήμερα, η ανάδειξη του ρόλου νέων κυτταροκι-

νών που ομοιάζουν δομικά και σχετίζονται λειτουργικά

στενά με την IL-1β (οικογένεια των IL-1 κυτταροκινών

και των υποδοχέων της), διευρύνει το φάσμα της τα-

ξινόμησης των αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων και ενι-

σχύει σημαντικά τη γνώση σχετικά με την παθογένεια

της αυτοφλεγμονής και τους μοριακούς μηχανισμούς

που την διέπουν1,2,4. Το γεγονός αυτό αναμένεται να

βελτιώσει καθοριστικά τη διαγνωστική και θεραπευτική

προσέγγιση σε μια ποικιλία χρόνιων φλεγμονωδών νο-

σημάτων συμπεριλαμβανομένων σπανίων αυτοφλεγ-

μονωδών καταστάσεων, διάφορων μεταβολικών δια-

ταραχών (π.χ. ουρική αρθρίτιδα, διαβήτης τύπου 2), της

αθηρωμάτωσης και του καρκίνου1-4,8-12.
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Πίνακας 1. Η οικογένεια των IL-1 κυτταροκινών (συνδέτες και υποδοχείς)1

IL-1 οικογένεια Ειδικός υποδοχέας Συν-υποδοχέας Δράση

IL-1α, IL-1β IL-1R1 IL-1R3 Φλεγμονώδης

IL-1β IL-1R2 IL-1R3 *Αντιφλεγμονώδης

IL-1Ra IL-1R1 – Αντιφλεγμονώδης

IL-18 IL-1R5 IL-1R7 Φλεγμονώδης

IL-33 IL-1R4 IL-1R3 Φλεγμονώδης

IL-36α, β, γ IL-1R6 IL-1R3 Φλεγμονώδης

IL-36Ra IL-1R6 IL-1R3 Αντιφλεγμονώδης

IL-37 IL-1R5 IL-1R8 Αντιφλεγμονώδης

IL-38 IL-1R6 IL-1R9 Αντιφλεγμονώδης

*Η εξουδετέρωση της δραστικότητας της IL-1β ενισχύεται σημαντικά με το σχηματισμό ενός σύμπλοκου του διαλυτού IL-1R2 με το διαλυτό IL-1R3
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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.


