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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

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

σκαλώ να συμμετάσχετε και φέτος στον 26ο κύ́κλο (2ο μέρος) του Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ανο-

σολογίας που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 29 Νοεμβρίου έως και 1 Δεκεμβρίου του 2018.

Με τη βαθιά γνώση και την εμπειρία των παλαιότερων σε συνδυασμό με το μεράκι και τη φιλοδοξία για

εξέλιξη των νεότερων συναδέλφων, σχεδιάστηκαν φέτος οι “Ανοσολογικοί περίπατοι” για να μας ταξιδέψουν

από τους κλασικούς δρόμους της βασικής Ανοσολογίας μέχρι και τα μονοπάτια της σύγχρονης και διευρυμένης

γνώσης σε μια σειρά παλαιών και νέων αναδυόμενων παθήσεων.

Ευελπιστώντας στην ενεργό συμμετοχή σας και στο φετινό Σεμινάριο Ανοσολογίας, σας περιμένουμε στην

πόλη-σταυροδρόμι πολιτισμών αλλά και ... γνώσης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος της ΕΕΑ

Αλεξά́νδρα Τσιρογιά́ννη



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

09:30-10:00   EΓΓΡΑΦΕΣ

10:00-12:00    ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

                    Προεδρείο: Μ. Δανιηλίδης – Γ. Κυριαζής – Χ. Παπαστεριάδη

                    Ο ρόλος του Μυελού των οστών και του Θύμου αδένα στη διαμόρφωση

                    του ανοσιακού συστήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Γεωργιάδου

                    Ωρίμανση και κλωνική έκπτυξη Β λεμφοκυττάρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φ. Κλωνιζάκης

                    Νέα αντιγονικά συστήματα στη διάγνωση των συστηματικών

                    αυτοάνοσων νοσημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση

                    Αυτοφαγία και μηχανισμοί ρύθμισης στη λοίμωξη και στην άσηπτη

                    φλεγμονή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π. Σκένδρος

12:00-12:30    ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

12:30-14:30     ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

                    ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ

                    Προεδρείο: Ν. Καφάση – Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου

                    Ανοσοενδοκρινολογία και μικροβίωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χ. Τσίγαλου

                    Παθοφυσιολογία Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε. Μπεκιάρη

                    Παθοφυσιολογία αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου (AITD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ. Παπάζογλου

                    Μεταβολικό σύνδρομο και ανοσιακή απόκριση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ν. Καφάση

14:30-15:30     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15:30-17:00     ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ

                    ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

                    Προεδρείο Ε. Παπαδοπούλου-Αλατάκη – Μ. Χατζηστυλιανού

                    Εύρος κλινικής προβολής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σ. Τάντου

                    Σύγχρονη εργαστηριακή προσπέλαση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Τζανουδάκη

                    Καταγραφή Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών στην Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Κανάριου

17:00-17:30     ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

                    Προεδρείο: Ε. Στεφανή

                    Η πολυ-πολιτισμική Θεσσαλονίκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Καραθανάσης

Δημοσιεύονται οι εισηγήσεις των ομιλητών που παρέδωσαν κείμενο.

Τα ενυπόγραφα άρθρα και κείμενα απηχούν τις απόψεις των αρθρογράφων και δεν ταυτίζονται κατ' ανάγκη

με την άποψη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού.

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

και πλήρης αναφορά της σχετικής πηγής.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

09:00-09:30   EΓΓΡΑΦΕΣ

09:30-11:30     ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

                    Προεδρείο: Α. Φυλάκτου – Αικ. Ταράση

                    Ο ρόλος της φυσικής ανοσίας στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων . . . . . . . . . . . Α. Αναστασίου

                    Ο ρόλος των non-HLA αντιγόνων στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων . . . . . . . Α. Βιττωράκη

                    Ο ρόλος των HLA αντιγόνων στη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών

                    κυττάρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Β. Κίτσιου

                    Ο ρόλος του εργαστηρίου ιστοσυμβατότητας στη μεταμόσχευση αρχέγονων

                    αιμοποιητικών κυττάρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Σιόρεντα

11:30-12:00     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

12:00-13:30    ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

                    Προεδρείο: Χρ. Νικολάου – Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη

                    Checkpoint inhibitors: Νεότερα δεδομένα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα

                    Μηχανισμοί διαφυγής των όγκων πριν και μετά την ανοσοθεραπεία . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Theodorou

                    Βιοδείκτες απόκρισης στην ανοσοθεραπεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ν. Ξενίδης

13:30-14:00     ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

                    (με συνοδό την ΕΓΕ)

                    Προεδρείο: Γ. Γκιούλα – Ι. Γουλής

                    ΙΦΝΕ στην εποχή των βιολογικών θεραπειών: Ανεκπλήρωτοι στόχοι

                    και προοπτικές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κ. Σουφλέρης

14:00-16:30    ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

                    ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕΑ

16:30-18:30     ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

                    ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

                    Προεδρείο: Π. Μπούρα – Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα

                    Έκτοπα βλαστικά κέντρα και κοκκιωματώδεις αντιδράσεις. Το παράδειγμα της ΡΑ . . . . . Π. Μπούρα

                    Σαρκοείδωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ. Παπακώστα

                    Κοκκιωματώδεις Αγγειίτιδες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Σαραντόπουλος

                    Φυματίωση: Νέα παθοφυσιολογικά δεδομένα ξετυλίγουν θεραπευτικές
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Τόσο η φυσική όσο και η επίκτητη ανοσιακή από-

κριση στηρίζονται στη δημιουργία των λευκών αιμο-

σφαίριων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων πα-

ράγεται στο μυελό των οστών. Τα ώριμα κύτταρα του

αίματος (λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια)

έχουν κοινό πρόγονο, τα αρχέγονα αιμοποιητικά/πολυ-

δύναμα στελεχιαία κύτταρα (multipotent hemato poietic

stem cells-HSC), κύτταρα με ιδιότητες αυτοανανέωσης,

πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης. Τα HSC εξε-

λίσσονται σε πολυδύναμα προγονικά κύτταρα, τα οποία

στη συνέχεια δεσμεύονται να παράγουν μία συγκεκρι-

μένη κυτταρική σειρά, διαφοροποιούμενα σε μονοδύ-

ναμα προγονικά κύτταρα. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένοι

πληθυσμοί ιστικών μακροφάγων που προέρχονται από

τον εμβρυικό λεκιθικό ασκό ή το εμβρυικό ήπαρ και

αποικίζουν τους ιστούς ως ανεξάρτητοι και αυτοανα-

νεούμενοι πληθυσμοί, όπως και η μικρογλοία του κε-

ντρικού νευρικού συστήματος και τα θυλακιώδη δεν-

δριτικά κύτταρα1.

Από τα πολυδύναμα στελεχιαία κύτταρα του μυε-

λού των οστών προκύπτουν οι δύο βασικές σειρές

λευκών αιμοσφαιρίων, η μυελική σειρά (κοκκιώδης σει-

ρά: ουδετερόφιλα, βασεόφιλα, εωσινόφιλα, μονοπύρηνα

μακροφάγα) στην οποία στηρίζεται η φυσική ανοσιακή

απόκριση και η λεμφική σειρά (Τ και Β λεμφοκύτταρα),

στην οποία στηρίζεται η επίκτητη ανοσιακή απόκριση.

Λεμφικής προέλευσης είναι επίσης τα εγγενή/φυσικά

λεμφοειδή κύτταρα-(innate lymphoid cells/ILCs) συ-

μπεριλαμβανομένων και των κυττάρων φυσικών φονέ-

ων (Natural Killers/NK cells). Αξίζει να σημειωθεί ότι

η εμφάνιση της επίκτητης ανοσιακής απόκρισης απο-

τέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη των ει-

δών. Θεωρείται ότι η τυχαία παρεμβολή ενός τραν-

σποζονίου-προδρόμου των γονιδίων RAG1 και RAG2

(γονίδια ανασυνδυασμού-ενεργοποίησης, Recombina-

tion-Activating Genes) σε ένα γονίδιο της υπεροικο-

γένειας των ανοσοσφαιρινών στα σπονδυλωτά με γνά-

θο, επέτρεψε την αναδιάταξη των γονιδίων των αντι-

γονικών υποδοχέων και έχει χαρακτηριστεί ως το ανο-

σολογικό Big Bang2.

Τη δημιουργία των κυττάρων του ανοσιακού συ-

στήματος διαδέχεται η ωρίμανσή τους, που αποτελεί

ξεχωριστή διαδικασία για κάθε είδος κυττάρου και

εξελίσσεται για την πλειοψηφία των κυττάρων στο μυε-

λό των οστών. Εξαίρεση αποτελούν τα Τ λεμφοκύττα-

ρα, τα οποία για να ωριμάσουν πλήρως πρέπει να με-

Σχολείο Ανοσολογίας

Ο ρόλος του μυελού των οστών και του θύμου αδένα

στη διαμόρφωση του ανοσιακού συστήματος

Α-Μ. Γεωργιάδου

ανοσ′ια 2018 ;   14, 4:   13  –  17

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα αρχέγονα αιμοποιητικά/πολυδύναμα στελεχιαία κύτταρα πολλαπλασιάζονται και ωριμάζουν στα πρωτογενή λεμφικά όργανα,

που περιλαμβάνουν το μυελό των οστών και το θύμο. Από εκεί, ως ώριμα κύτταρα του ανοσιακού συστήματος εγκαθίστανται στα

δευτερογενή λεμφικά όργανα, όπου υφίστανται περαιτέρω ωρίμανση και από όπου ξεκινούν οι ανοσιακές αποκρίσεις, αλλά και κυ-

κλοφορούν μέσω της αιματικής και λεμφικής κυκλοφορίας για να καλύψουν τις ανάγκες όλου του σώματος. Η διαδικασία ωρίμαν-

σης των κυττάρων του ανοσιακού συστήματος είναι πολύπλοκη, ελεγχόμενη από πλήθος παραγόντων και ταυτόχρονα δυναμική,

προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες και συνθήκες.

Λέξεις κλειδιά: θύμος, μυελός, ανοσιακό σύστημα
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ταναστεύσουν στο θύμο. Ως ώριμα κύτταρα, τα κύτ-

ταρα του ανοσιακού συστήματος αποικίζουν τους πε-

ριφερικούς ιστούς ή κυκλοφορούν στη συστηματική

ή λεμφική κυκλοφορία, προκειμένου να καλύψουν τις

ανάγκες όλου του σώματος1.

Ο μυελός των οστών και ο θύμος ονομάζονται

πρωτογενή λεμφικά όργανα και είναι οι θέσεις παρα-

γωγής και ωρίμανσης των λευκών αιμοσφαιρίων που

διαμορφώνουν το ανοσιακό σύστημα.

Μυελός των οστών

Ο μυελός των οστών παρέχει το απαραίτητο πε-

ριβάλλον για την ανάπτυξη του μεγαλύτερου μέρους

των λευκών αιμοσφαιρίων. Κατά τη γέννηση, οι περισ-

σότερες οστικές κοιλότητες γεμίζουν με ενεργά διαι-

ρούμενα αιμοποιητικά κύτταρα (ερυθρός μυελός). Η

κνήμη και το μηριαίο οστό περιορίζουν το ρόλο τους

στην αιμοποίηση μετά το 3ο-4ο έτος της ηλικίας, ενώ

οι πλευρές, το στέρνο, οι λαγόνιες ακρολοφίες και οι

σπόνδυλοι παράγουν κύτταρα του αίματος καθ’ όλη

τη διάρκεια ζωής.

Τα HSC είναι περίπου 1 στα 10.000 κύτταρα του

μυελού και τα περισσότερα βρίσκονται σε φάση G0

του κυτταρικού κύκλου. Κάτω από φυσιολογικές συν-

θήκες, τα μακροχρονίως αυτοανανεούμενα HSC διαι-

ρούνται μία με δύο φορές ετησίως μέσα σε ειδικές

φωλιές του μυελού και παράγουν τόσο νέα HSC όσο

και προγονικά κύτταρα (ασύμμετρη διαίρεση), σε περιο-

χές διαχωρισμένες μεταξύ τους από αγγειακούς κόλ-

πους. Τα τοιχώματα των κόλπων επαλείφονται από

εξειδικευμένα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα οποία παρά-

γουν κολλαγόνο τύπου IV και λαμινίνη για δομική υπο-

στήριξη, αλλά και χημειοκίνες, κυτταροκίνες και αυξη-

τικούς παράγοντες. Το εξωτερικό τοίχωμα των κόλπων

είναι ακανόνιστα καλυμμένο από δικτυωτά κύτταρα

που διακλαδίζονται εντός των περιοχών αιμοποίησης

και διαμερισματοποιούν τα αναπτυσσόμενα προγονικά

κύτταρα σε ξεχωριστά μικροπεριβάλλοντα (αιματόνια),

όπου αναπτύσσονται διαφορετικές κυτταρικές μονά-

δες. Στο τοίχωμα αυτό ακουμπούν μεγακαρυοκύτταρα,

σε επαφή με τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Οι οστεοβλά-

στες και οι οστεοκλάστες ρυθμίζουν την επέκταση

των προγονικών κυττάρων3-5.

Η κατανομή των αρχέγονων και προγονικών κυτ-

τάρων κατά μήκος του επιμήκους άξονα του οστού

ακολουθεί τη στρατηγική της προώθησης των ωριμό-

τερων κυττάρων προς τους κεντρικούς φλεβικούς κόλ-

πους για διευκόλυνση της απελευθέρωσής τους, με τις

αωρότερες μορφές να εκτοπίζονται περιφερικότερα.

Η παραγωγή νέων προγονικών κυττάρων από τα HSC

είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασής τους με τα στρω-

ματικά κύτταρα. Οι περισσότεροι απόγονοι HSC πολ-

λαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται περαιτέρω ανα-

λόγως των αναγκών, διαδικασία που τελικά οδηγεί στην

έξοδό τους από το μυελό των οστών ως ώριμα λευ-

κοκύτταρα που αποσυνδέονται από τα στοιχεία του

στρώματος και κατευθύνονται προς τον κεντρικό κόλ-

πο.

Ο έλεγχος της αιμοποίησης ασκείται σε σημα-

ντικό βαθμό από κυτταροκίνες που επάγουν ή ανα-

στέλλουν τόσο τις πρώιμες σηματοδοτικές διαδρομές,

οι οποίες θα οδηγήσουν στη σύνθεση ποικιλίας μο-

ρίων προσκόλλησης των προγονικών κυττάρων, όσο

και πιο όψιμα στάδια της κυτταρικής διαφοροποίησης.

Τα μοριακά σήματα που είναι σημαντικά για την κοι-

λότητα των HSC περιλαμβάνουν τη Ν-καδχερίνη, η

οποία ρυθμίζει τις οστεοβλαστικές αλληλεπιδράσεις

με τα HSC, τη σηματοδότηση WNT/B κατενίνης που

είναι σημαντική για την αυτοανανέωση των HSC, τον

VEGF που είναι σημαντικός για τη σύζευξη των οστε-

οβλαστών με τα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα και

το PDE2, έναν φλεγμονώδη διαμεσολαβητή που αυ-

ξάνει τον αριθμό των HSC3,5.

Να τονιστεί ότι ορισμένοι κυτταρικοί πληθυσμοί

στο μυελό των οστών ασκούν ρυθμιστικό ρόλο σε

πολλές πτυχές της αιμοποίησης6. Ιδιαίτερα, τα μακρο-

φάγα παράγουν IL-1, η οποία επάγει την έκφραση αυ-

ξητικών παραγόντων από τα στρωματικά κύτταρα

όπως ο GM-CSF, και κυτταροκινών όπως οι IL-6 και

IL-114.

Οι κυρίαρχοι κυτταρικοί τύποι στο μυελό των

οστών είναι εκείνοι της μυελικής σειράς, που αντιπρο-

σωπεύουν περίπου το 50-70% των κυττάρων. Οι πρό-

δρομοι των ερυθρών αιμοσφαιρίων αντιπροσωπεύουν

το 15-40% του συνόλου των κυττάρων. Άλλες κυτταρι-

κές σειρές υπάρχουν σε μικρότερες αναλογίες (<5%).

Με την εμφάνιση αντιγονικών δεικτών της κυτταρικής

επιφάνειας (clusters of differentiation-CD) και τη βοή-

θεια της κυτταρομετρίας ροής, κατέστη δυνατός ο

ακριβέστερος προσδιορισμός των διάφορων κυττα-

ρικών σειρών και του βαθμού ωρίμανσής τους, καθώς

κάθε κύτταρο σε κάθε στάδιο ανάπτυξής του εκφράζει

χαρακτηριστικά CD μόρια. Αυτή η δυνατότητα σημα-

τοδότησε την έναρξη ανοσοφαινοτυπικής μελέτης του

μυελού των οστών και του περιφερικού αίματος στις

διάφορες παθολογικές καταστάσεις και αποτελεί πο-

λύτιμο εργαλείο στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραγωγή
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και ωρίμανση Β λεμφοκυττάρων στο μυελό των οστών.

Μετά τη διαδοχική διαφοροποίηση των HSC κάτω

από την επίδραση των κατάλληλων μεταγραφικών πα-

ραγόντων7 και κυτταροκινών, το προ-Β λεμφοκύτταρο

(ProB cell) αναδιατάσσει τα γονίδια των βαρέων αλύ-

σων και σε μεταγενέστερο στάδιο (PreB cell) των ελα-

φρών αλύσων των ανοσοσφαιρινών που διαθέτει, προ-

κειμένου να αποκτήσει λειτουργικό B λεμφοκυτταρικό

υποδοχέα (B cell receptor-BCR), στην επιφάνειά του.

Ένας λειτουργικός BCR είναι απαραίτητος ώστε το Β

λεμφοκύτταρο να είναι σε θέση να αναγνωρίζει αντι-

γόνα έναντι των οποίων στη συνέχεια θα παράξει αντι-

σώματα1.

Tα Β λεμφοκύτταρα υπόκεινται σε διαδικασίες επι-

λογής προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργική κα-

ταλληλότητα του BCR τους. Aρχικά, μέσω της διαδικα-

σίας της θετικής επιλογής, η οποία είναι ανεξάρτητη από

την παρουσία αντιγόνου, ελέγχεται η λειτουργικότητα

του πρόδρομου BCR που προκύπτει από την αναδιά-

ταξη των γονιδίων των βαρέων αλύσων ως προς την

ικανότητά του για ενδοκυττάρια σηματοδότηση και

προάγεται η ανάπτυξη όσων κυττάρων την επιτύχουν.

Ακολούθως, σταματά η αναδιάταξη των βαρέων και

συνεχίζει η αναδιάταξη των ελαφρών αλύσων. Με τη

διαδικασία της αρνητικής επιλογής, ελέγχεται η καταλ-

ληλότητα του σχηματισθέντος BCR και όσα Β λεμφο-

κύτταρα συνδέουν ισχυρά ίδια αντιγόνα (αυτοαντιγόνα)

στον BCR τους εξαλείφονται, αναγκάζονται να τροπο-

ποιήσουν τον BCR τους ή καθίστανται ανενεργά. Μέσω

της αρνητικής επιλογής αναπτύσσεται η λεγόμενη κε-

ντρική ανοχή, που επιτρέπει μόνο στα Β λεμφοκύτταρα

που δε συνδέονται με ίδια αντιγόνα στο μυελό των

οστών να προχωρήσουν περαιτέρω τη διαφοροποίησή

τους, διασφαλίζοντας ότι δεν θα εξέλθουν από το μυε-

λό των οστών αυτοδραστικά κύτταρα11.

Θύμος

Ο θύμος είναι ένας δίλοβο όργανο περιβαλλό-

μενο από κάψα που βρίσκεται στο μεσοθωράκιο ανά-

μεσα στο στέρνο και την καρδιά και αποτελεί τη θέση

ωρίμανσης των Τ λεμφοκυττάρων. Αναπτύσσεται από

τον τρίτο και τέταρτο φαρυγγικό σάκκο και είναι εν-

δοδερμικής προέλευσης. Εμφανίζει σε κάθε του λοβό

έναν φλοιό από ταχέως διαιρούμενα κύτταρα και το

μυελό που περιέχει λιγότερα, αλλά πιο ώριμα, Τ λεμ-

φοκύτταρα. Αυτή η οργάνωση υπανίσσεται ότι τα κύτ-

ταρα προχωρούν από τον φλοιό προς το μυελό κα-

θώς ωριμάζουν.

Πρόδρομα Τ λεμφοκύτταρα από το μυελό των

οστών αρχίζουν να αποικίζουν την υποκαψική περιοχή

του κάθε λοβού κάτω από την επίδραση πληθώρας

κυτταροκινών, χημειοκινών και μορίων προσκόλλησης8.

Αυτά τα πρόδρομα Τ λεμφοκύτταρα ονομάζονται θυ-

μοκύτταρα και στερούνται τόσο Τ λεμφοκυτταρικού υπο-

δοχέα (T cell receptor-TCR), όσο και των επιφανειακών

δεικτών διαφοροποίησης CD4 και CD8, για το λόγο

αυτό αναφέρονται ως διπλά αρνητικά (double negative-

DN). Στην πορεία ωρίμανσής τους παίζουν σημαντικό

ρόλο κυτταροκίνες όπως η IL-7 και μη-λεμφοκυτταρι-

κοί κυτταρικοί πληθυσμοί, όπως επιθηλιακά κύτταρα

και μακροφάγα1.

Επιθηλιακά κύτταρα είναι διασκορπισμένα σε όλο

το θύμο αδένα και ανάλογα με την τοποθεσία τους εί-

ναι γνωστά ως τροφοκύτταρα (nurse cells), φλοιϊκά επι-

θηλιακά κύτταρα (cortical thymic epithelial cells, cTECs),

ή μυελικά επιθηλιακά κύτταρα του θύμου (medullary

thymic epithelial cells, mTECS). Τα επιθηλιακά κύτταρα

του θύμου παράγουν μία σειρά πεπτιδικών ορμονών,

μεταξύ των οποίων είναι η θυμουλίνη, η θυμοσίνη α1,

η θυμοποιητίνη, που προάγουν την εμφάνιση δεικτών

διαφοροποίησης και ειδικών λειτουργικών χαρακτηρι-

στικών των Τ λεμφοκυττάρων. Από τις ορμόνες αυτές

μόνο η θυμουλίνη έχει ως μοναδική πηγή προέλευσης

το θύμο και συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση

της ομοιόστασης στον υποπληθυσμό των Τ λεμφο-

κυττάρων. Ορισμένα επιθηλιακά κύτταρα σχηματίζουν

ομόκεντρες σπείρες στο μυελό του θύμου, μία δομή

γνωστή ως σωμάτιο του Hassall, με λειτουργία που δεν

έχει αποσαφηνιστεί. Τα κεντρικά κύτταρα του σωματί-

ου τελικά υφίστανται κερατινοποίηση και πεθαίνουν. Η

δομή αυτή ενδεχομένως αποτελεί θέση απόρριψης

νεκρών θυμοκυττάρων και επακόλουθης φαγοκυττά-

ρωσής τους από δενδριτικά κύτταρα, αλλά ίσως και

παραγωγής θυμικών ορμονών3.

Η διαφοροποίηση στο θύμο περιλαμβάνει ανα-

διάταξη των γονιδίων του TCR, την επιφανειακή έκφραση

του CD3 και τόσο τη θετική όσο και την αρνητική επι-

λογή, που επιτρέπουν σε ένα μικρό ποσοστό -της τά-

ξης του 2-3%- των Τ λεμφοκυττάρων να επιβιώσει. O

ΤCR είναι ετεροδιμερής πρωτεϊνικός υποδοχέας, απο-

τελούμενος από α και β αλύσους για το 95% των κυτ-

τάρων ή γ και δ αλύσους για 5% των Τ λεμφοκυττά-

ρων. Σε πρώιμο στάδιο αναδιατάσσoνται τα γονίδια

της β αλυσίδας του TCR. Επιτυχής έκφραση της β αλύ-

σου οδηγεί σε περαιτέρω διαφοροποίηση, σύζευξη

της β αλύσου με πρόδρομη μορφή της α αλύσου και

συναρμολόγηση του προ-Τλεμφοκυτταρικού υποδο-

χέα. Η επιτυχής αναδιάταξη του TCRα επιτρέπει στα
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κύτταρα να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο ανά-

πτυξης, με λειτουργικό TCR και CD3 στην κυτταρική

τους επιφάνεια, που σηματοδοτεί την έναρξη έκφρα-

σης των CD4 και CD81.

Τα περισσότερα Τ λεμφοκύτταρα στο θύμο

(85%) εκφράζουν τόσο CD4 όσο και CD8 στην επι-

φάνεια τους και ονομάζονται διπλά θετικά (DP-double

positive).Τα πιο ώριμα κύτταρα χάνουν την έκφραση

είτε του CD4 ή του CD8. Ανάλογα με την επιφανειακή

έκφραση των CD4 και CD8, αλλά και τη λειτουργία

τους κατά την ανοσιακή απόκριση, τα Τ λεμφοκύτταρα

διακρίνονται σε ξεχωριστούς υποπληθυσμούς. Τα μονά

θετικά CD4+ βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα (T helper cells,

Th) αναγνωρίζουν μέσω του TCR τους αντιγόνα συν-

δεδεμένα με MHC II και τα μονά θετικά CD8+ κυττα-

ροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα (cytotoxicT cells-Tc) αναγνω-

ρίζουν αντιγόνα συνδεδεμένα με MHC I. Οι παράγο-

ντες που καθορίζουν ποια διπλά θετικά λεμφοκύτταρα

θα γίνουν CD4+ T λεμφοκύτταρα και ποια CD8+ Τ

λεμφοκύτταρα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Δύο είναι τα

κυρίαρχα σενάρια, η στοχαστική θεωρία ή θεωρία της

επιλογής που υποστηρίζει ότι συμβαίνει τυχαία η σίγα-

ση είτε του CD4 είτε του CD8 συνυποδοχέα και στη

συνέχεια τα λεμφοκύτταρα που μπορούν να αναγνω-

ρίζουν MHC πεπτίδια μέσω του TCR τους επιλέγονται

να επιζήσουν και η δομική/διδακτική (instructive) θεω-

ρία, σύμφωνα με την οποία η αλληλεπίδραση του TCR

με MHC πεπτίδια οδηγεί στη σίγαση της έκφρασης

του υποδοχέα που δε χρησιμεύει στην αναγνώριση

της συγκεκριμένης τάξης MHC. Πειραματικά δεδομέ-

να υποστηρίζουν και τις δύο μείζονες θεωρίες3, οδη-

γώντας έτσι στην ανάγκη διατύπωσης νέων θεωριών.

Στη διασταύρωση μεταξύ του φλοιϊκής και μυελι-

κής μοίρας του θύμου εντοπίζονται κύτταρα του τύπου

των μακροφάγων και αλληλεπιδρώντα (interdigitating)

κύτταρα που προέρχονται από μυελό των οστών και

εμπλέκονται στις διαδικασίες επιλογής των Τ λεμφο-

κυττάρων. Η επιλογή κλώνων αρχίζει όταν μετά την ανα-

διάταξη του TCR τα Τ λεμφοκύτταρα συναντούν φλοι-

ϊκά επιθηλιακά θυμικά κύτταρα που εκφράζουν μόρια

του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (Major

Histocompatibility Complex-MHC) τάξης ΙΙ και μπο-

ρούν επόμενως να παρουσιάσουν αντιγόνα στα ανα-

πτυσσόμενα Τ λεμφοκύτταρα. Μέσω της θετικής επι-

λογής επιβιώνουν και αναπτύσσονται περαιτέρω τα Τ

λεμφοκύτταρα, των οποίων ο TCR αναγνωρίζει ίδια

MHC μόρια. Στη συνέχεια, μέσω της αρνητικής επιλογής

απαλείφονται τα Τ λεμφοκύτταρα που ο TCR τους

αναγνωρίζει ίδια αντιγόνα με υψηλή συγγένεια. Οι δια-

δικασίες της επιλογής είναι καθοριστικής σημασίας για

τη ανάπτυξη αυτοανοχής1,3,9.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής τους

στο θύμο και η εκπαίδευσή τους, τα ώριμα CD4+ ή

CD8+ Τ λεμφοκύτταρα εξέρχονται από τον θύμο

αδένα και εισέρχονται στην περιφερική κυκλοφορία

μέσω των μετατριχοειδικών φλεβιδίων στα όρια φλοι-

ού-μυελού3.

Στο θύμο δημιουργούνται επίσης και τα φυσικά Τ

ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα (natural regulatory T cells,

nTregs), τα οποία είναι CD4+, εμφανίζουν υψηλή έκ-

φραση CD25 και του μεταγραφικού παράγοντα FOXP3

και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύ θμιση/καταστολή

της ανοσιακής απόκρισης9. Τα nTregs εκφράζουν τους

ίδιους αβTCR, όπως και τα συμβατικά Τ λεμφοκύτταρα,

αλλά αποτελούν ξεχωριστό κυτταρικό κλώνο. Προέρ-

χονται από τα HSC του μυελού των οστών και ανα-

πτύσσονται στο φλοιό του θύμου μέσα από τις διαδι-

κασίες της θετικής επιλογής, μετά από σύνδεση του

υποδοχέα τους με ίδια αντιγόνα για τα οποία εμφανί-

ζουν ενδιάμεση συγγένεια10. Εκτός από τα nTregs του

θύμου υπάρχουν και επαγόμενα Tregs (inducible or

adaptive Tregs, iTregs), τα οποία δημιουργούνται στην

περιφέρεια κάτω από την πίεση των εκάστοτε μικροπε-

ριβαλλοντικών συνθηκών και εμφανίζουν, όπως και τα

nTregs, ρυθμιστικές/κατασταλτικές ιδιότητες.

Μετά τη γέννηση και κατά τη διάρκεια της παιδι-

κής ηλικίας, ο θύμος συνεχίζει να αναπτύσσεται και να

επιλέγει Τ λεμφοκύτταρα. Πριν από την εφηβεία, ωστό-

σο, ο θύμος αρχίζει να υποστρέφεται. Ο ταχέως διαι-

ρούμενος φλοιός είναι ο πρώτος που ατροφεί, αφή-

νοντας άθικτες τις μυελικές περιοχές. Πρόσφατα στοι-

χεία υποδεικνύουν ότι οι ενεργές αναδιατάξεις του

TCR, και ως εκ τούτου η ανάπτυξη Τ λεμφοκυττάρων,

συνεχίζεται στο θύμο του ενήλικα, αν και σε μικρότερο

βαθμό από ό, τι κατά την παιδική ηλικία. Σε προχωρη-

μένη ηλικία η ικανότητα παραγωγής νέων Τ λεμφο-

κυττάρων μειώνεται σημαντικά.

Αν και τα περισσότερα βήματα ανάπτυξης και

ωρίμανσης των κυττάρων του ανοσιακού συστήματος

διαδραματίζονται στο μυελό των οστών και το θύμο,

επιπλέον βήματα ωρίμανσης γίνονται αφού τα κύτταρα

εγκαταλείπουν τους ιστούς αυτούς. Για παράδειγμα, μο-

νοπύρηνα και προδρόμες μορφές δενδριτικών κύττα-

ρων μεταναστεύουν μέσω των αιμοφόρων αγγείων

στους ιστούς, όπου ωριμάζουν σε μακροφάγα και δεν-

δριτικά κύτταρα, αντίστοιχα. Νεότερα δεδομένα, όπως

προαναφέρθηκε, υποστηρίζουν την ύπαρξη ιστικών

μακροφάγων με εμβρυϊκή προέλευση. Τα μαστοκύττα-



ανοσ′ια 2018 ;   14, 4 17

ρα και τα εωσινόφιλα υφίστανται επίσης περαιτέρω

διαφοροποίηση στους ιστούς όπου εγκαθίστανται11.

Τα ώριμα Β και Τ λεμφοκύτταρα, μετά την έξοδό

τους από τον μυελό των οστών και το θύμο, εγκαθίστα-

νται στα δευτερογενή λεμφικά όργανα, όπου ωριμάζουν

περαιτέρω και όπου ανάπτυσσονται μνημονικά κύτταρα

και πλασματοκύτταρα, τα οποία επιστρέφουν στο μυελό

των οστών. Τα δευτερογενή λεμφικά όργανα είναι οι θέ-

σεις από όπου ξεκινούν οι ανοσιακές αποκρίσεις και

ανήκουν είτε στο συστηματικό ανοσιακό σύστημα είτε

στο ανοσιακό σύστημα των βλεννογόνων. Το συστημα-

τικό ανοσιακό σύστημα, που περιλαμβάνει τον σπλήνα

και τους λεμφαδένες, έχει τον λειτουργικό ρόλο της προ-

στασίας του σώματος από αντιγόνα στη λεμφική και συ-

στηματική κυκλοφορία του αίματος. Το ανοσιακό σύ-

στημα των βλεννογόνων αποκρίνεται σε αντιγόνα που

εισέρχονται μέσω του επιθηλίου του βλεννογόνου και

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επαγωγική φάση

της ανοσιακής απόκρισης.

Η διαδικασία ωρίμανσης των κυττάρων του ανο-

σιακού συστήματος είναι μια διαδικασία πολύπλοκη,

ελεγχόμενη από πλήθος παραγόντων και ταυτόχρονα

δυναμική και προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες και

συνθήκες, όπως το στρες μίας οξείας λοίμωξης12, αλλά

και μεταβαλλόμενη με την πρόοδο της ηλικίας13.
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Εξερχόμενα του μυελού των οστών, τα Β λεμφο -

κύτταρα διαθέτουν ένα πλήρως λειτουργικό σύμπλεγ -

μα BCR (B-cell Receptor) που αποτελεί απαραίτητο

εργαλείο για την επιβίωσή τους. Εντούτοις, η περαιτέρω

διαφοροποίηση των Β λεμφοκυττάρων εξαρτάται από

τα αντιγονικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος, ελλείψη

των οποίων τα κύτταρα αυτά αποπίπτουν (θεωρία

κλωνικής επιλογής - Burnet).

Η περαιτέρω αυτή σηματοδότηση προς τα Β λεμ-

φοκύτταρα μπορεί να είναι Τ-εξαρτώμενη ή μη. Η τε-

λευταία οδηγεί στην παραγωγή πλασματοκυττάρων

βραχείας επιβίωσης, με περιορισμένη ισοτυπική στρο -

φή. Αντίθετα, η Τ διαμεσολαβούμενη σηματοδότηση

προσθέτει επιπλέον επίπεδα διαφοροποίησης, οδηγώ-

ντας σε απόλυτα εξειδικευμένους κλώνους πλασματο-

κυττάρων μακράς επιβίωσης. Στη διαδικασία αυτή

εμπλέκονται υποδοχείς του Β λεμφοκυττάρου που

ανήκουν στην υπεροικογένεια των TNFα υποδοχέων

όπως ο BAFF-R (B-cell Activating Factor of the tumor

necrosis Family Receptor), o οποίος συμμετέχει στα

πρώιμα στάδια ωρίμανσης των πλασματοκυττάρων και

οι BCMΑ (B-cell Maturation Antigen) και TACI (Trans-

membrane Activator and Calcium-modulator and cy-

clophilin ligand Interactor) οι οποίοι εκφράζονται στα

όψιμα στάδια και συγκροτούν το πιο ώριμο φαινοτυ-

πικό προφίλ υποδοχέων των πλασματοκυττάρων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τ-εξαρτώμενη ωρίμαν -

ση των Β λεμφοκυττάρων λαμβάνει χώρα στα βλαστικά

κέντρα, όπου αρχικά, τα Β λεμφοκύτταρα υπόκεινται

σε CD4+ Τ διαμεσολαβούμενη ωρίμανση (περιφέρεια

βλαστικών κέντρων) ενώ ακολουθεί ισοτυπική στροφή,

ωρίμανση εξειδίκευσης, υπερμετάλλαξη και τελικά

μνήμη (κέντρο βλαστικών κέντρων).

Εκεί, η Τ-Β αλληλεπίδραση επάγει την εκτροπή Τ

βοηθητικών αποκρίσεων προς Th2, Tfh, οι οποίες με

Σχολείο Ανοσολογίας

Ωρίμανση και κλωνική έκπτυξη Β λεμφοκυττάρων

Φ. Κλωνιζάκης
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Σχήμα 1. Εμπλοκή TRAF μορίων στη σηματοδότηση των υποδο-

χέων της υπεροικογένειας του TNF. Επισημάινονται οι υποδο-

χείς που συμμετέχουν στην ωρίμανση των Β λεμφοκυττάρων

[Από Σαραντόπουλος A. (2016). TRAF-1 ανοσογενετική μελέτη

στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (Διδακτορική Διατριβή)].
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τη σειρά τους δύναται να οδηγήσουν σε IgG4 και IgGE

ισοτυπική στροφή (μέσω IL-4, IL-5) αλλά και υψηλής

εκειδίκευσης πλασματοκύτταρα (μέσω της IL-21).

Η εμπλοκή διάφορων μελών της ευρήτερης υπεροι-

κογένειας των υποδοχέων του TNF (TNFRSf – TNF Re-

ceptor Superfamily) έφερε στο προσκήνιο τη συμμετοχή

των TRAF (TNF-Receptor Associated Factors) μορίων ως

ρυθμιστικών ενδοκυττάριων συστημάτων Β λεμφοκυττα-

ρικής ωρίμανσης. Πράγματι, πρώιμες μελέτες αποκάλυψαν

πως οι TRAF2 και TRAF6 πρωτεΐνες εμπλέκονται στη

CD40 Τ διαμεσολαβούμενη σηματοδότηση, ενώ η TRAF1

αποτελεί το κύριο μέλος των TRAF πρωτεϊνών που συμ-

μετέχει στη BCMA σηματοδότηση (σχήμα 1).

Η καταγραφή των ενδοκυττάριων αυτών ρυθμι-

στικών συστημάτων έχει ανοίξει ήδη τη συζήτηση για

αναζήτηση πολυεπίπεδων αιτιοπαθογενετικών συσχε-

τίσεων μεταλλάξεων αυτών των οδών με νοσήματα

που αποτελούν κλινικές εκφάνσεις Β λεμφοκυτταρικής

δυσλειτουργίας.
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Εισαγωγή

Τα αυτοάνοσα συστηματικά νοσημάτα (ΑΣΝ) χα-

ρακτηρίζονται από μια σύνθετη αλληλεπίδραση διαφό-

ρων ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που εμπλέ-

κονται στη ρύθμιση και στην απάντηση της φυσικής και

της επίκτητης ανοσίας. Τα αυτοαντισώματα έναντι εν-

δοκυτταρικών αντιγόνων αποτελούν χαρακτηριστικό

γνώρισμα πολλών ΑΣΝ και η ανίχνευσή τους παίζει

πολύ σημαντικό ρόλο στη διαγνωστική διαδικασία, ενώ

η επίπτωσή τους στην παθογένεση των νοσημάτων αυ-

τών παραμένει εν μέρει ασαφής. Ο αριθμός των αυτο-

αντισωμάτων και τα αυτοαντιγόνα στόχοι που έγιναν

γνωστά τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά μεγάλος,

ωστόσο η διάγνωση των ΑΣΝ δεν είναι πάντα τόσο

απλή, λόγω του ευρέος φάσματος των επικαλυπτόμενων

κλινικών συμπτωμάτων και της συσχέτισης μερικών αυ-

τοαντισώματων με περισσότερα από ένα νοσήματα.

Η επίλυση των προβλημάτων αυτών έχει στρέψει

το πρόσφατο ερευνητικό ενδιαφέρον στην αναγνώρι-

ση νέων αντιγονικών συστημάτων και στον προσδιο-

ρισμό νέων αυτοαντισωμάτων έναντι αυτών, με στόχο

την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, τη συσχέτισή τους

με τη διάκριση κλινικών φαινοτύπων και χαρακτηρι-

στικών, καθώς και με την έκβαση τη νόσου. Πρόκληση

αποτελεί ακόμη, η δυνατότητα της παρακολούθησης

του επιπέδου των αυτοαντισωμάτων, ως χρήσιμο ερ-

γαλείο για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση των ασθε-

νών και την εξατομικευμένη θεραπεία.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις την τελευ-

ταία δεκαετία, νέα αντιγονικά συστήματα αναγνωρί-

σθηκαν και δοκιμάσθηκαν για το Συστηματικό Ερυθη-

ματώδη Λύκο (ΣΕΛ), τη Συστηματική σκλήρυνση (ΣΣ),

την Ιδοπαθή φλεγμονώδη μυοσίτιδα (ΙΦΜ), το Σύν-

δρομο Sjögren (ΣS) και τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

(ΡΑ). Τα νέα αντιγόνα και τα αυτοαντισώματα έναντι

αυτών θα αποτελέσουν αντικείμενο της επισκόπησης

αυτής σε ότι αφορά, τη συσχέτισή τους με διάφορους

κλινικούς φαινοτύπους και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,

καθώς και την αξιολόγησή τους για τη χρήση τους

στην κλινική πρακτική, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα

δημοσιευμένα δεδομένα1.

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) εί-

ναι ένα πολυσυστηματικό αυτοάνοσο νόσημα που

χρακτηρίζεται από ένα τεράστιο αριθμό αυτοαντισω-

μάτων. Από τα αντιπυρηνικά αντισώματα που αναφέρ-

θηκαν για πρώτη φορά το 1957 μέχρι σήμερα έχουν

περιγραφεί 180 αυτοαντισώματα που σχετίζονται με

διάφορους αντιγονικούς κυτταρικούς στόχους. Τα αυ-

τοαντισώματα αυτά είναι διαφορετικά σε ότι αφορά

τον επιπολασμό τους, την κλινική συσχέτιση με τη δρα-

στηριότητα της νόσου και με το όργανο-στόχο2.

Παρά τον μεγάλο αυτό αριθμό των αυτοαντισω-

μάτων που έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα στο ΣΕΛ,

κανένα δεν έχει δείξει καλύτερη διαγνωστική ακρίβεια

από τις συμβατικές δοκιμές των ANA και dsDNA κα-

θώς και το ορολογικό προφίλ διαφόρων γνωστών

αντιγόνων (Sm, RNP, Ro52/60, La, ribo p). Το γεγονός

αυτό προκαλεί το ενδιαφέρον των ερευνητών για συ-

νεχείς προσπάθειες αναγνώρησης νέων αυτοαντισω-

μάτων με μεγαλύτερη ειδικότητα, με στόχο τη βελτίωση

της διάγνωσης, της πρόγνωσης και τη διάκριση υπο-

ομάδων ασθενών με ΣΕΛ.

Σχολείο Ανοσολογίας

Νέα αντιγονικά συστήματα στη διάγνωση

των συστηματικών αυτοάνοσων νοσημάτων
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Νέα αυτοαντισώματα στο ΣΕΛ

Τα τελευταία χρόνια οι προόδοι στην τεχνολογία

των πρωτεομικών αναλύσεων (proteomic analysis) και

στην επιγενετική, επέτρεψαν την ανίχνευση μιας μεγάλης

ποικιλότητας καινοτόμων αυτοαντιγόνων και αντίστοι-

χων αυτοαντισωμάτων, παρέχοντας νέες γνώσεις για

την παθογένεια του ΣΕΛ καθώς και διαφορετικούς και

πολλά υποσχόμενους βιοδείκτες για τη διάγνωση του.

Τα περισσότερα από τα νέα αυτοαντιγόνα/αυτοαντισώ-

ματα που έχουν περιγραφεί πρόσφατα αφορούν ασθε-

νείς με ΣΕΛ και σύνδρομα του ΚΝΣ (πίνακας 1)3-5.

H συμμετοχή του ΚΝΣ στο ΣΕΛ είναι μια σοβαρή

και δυνητικά απειλητική κατάσταση για τη ζωή του

ασθενούς και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου.

Παρά τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της, η έλλειψη

ενός διαγνωστικού προτύπου (gold standard) καθιστά

πρόκληση τη διαφοροποίηση του πρωτοπαθούς ΣΕΛ

του ΚΝΣ από δευτεροπαθείς εκδηλώσεις νευροψυ-

χιατρικής που δεν έχουν σχέση με το ΣΕΛ κατά την

εμφάνισή τους4.

Η ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός νέων, ειδι-

κών αυτοαντισωμάτων θα μπορούσε να βοηθήσει

στην αποσαφήνιση της αιτιολογίας των νευροψυχια-

τρικών εκδηλώσεων που συνοδεύουν το ΣΕΛ ανοίγο-

ντας νέες προοπτικές για πιο αποτελεσματικές δια-

γνωστικές και θεραπευτικές στρατηγικές. Ωστόσο, αν

και πολλά υποσχόμενα, τα νέα αυτά ευρήματα απαι-

τούν προσεκτική ερμηνεία και περαιτέρω διερεύνηση

για να καταλήξουν σε αποφασιστικά συμπεράσματα.

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Παρά την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε σε ότι

φορά την ανακάλυψη βιολογικών δεικτών για τη διά-

γνωση της ΡΑ, το ένα τρίτο των ασθενών με ΡΑ και

πολύ περισσότερο στη φάση της πρώιμης νόσου, εξα-

κολουθεί να παραμένει οροαρνητικό για ρευματοειδή

παράγοντα και αντι-CCP αντισώματα Αυτό συνοδεύ-

εται από μη έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση οποία

βασίζεται στην λανθασμένη αντίληψη ότι η οροαρνη-

τική ΡΑ είναι ήπια ασθένεια. Σύγχρονες μελέτες προ-

σπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα, αν οι οροαρ-

νητικοί για αντι-CCP αντισώματα είναι πραγματικά αρ-

νητικοί για αυτοαντισώματα σχετικά με τη ΡΑ, ή εάν

φιλοξενούν άλλα μη ταυτοποιημένα αυτοαντισώματα

για τη νόσο. 

Νέα αυτοαντισώματα στη ρευματοειδή αρθρίτιδα

Πρόσφατες μελέτες εστιάζουν στην ταυτοποίηση

νέων αυτοαντισωμάτων που στρέφονται έναντι συν-

θετικών πεπτιδίων για τη διάγνωση της πρώιμης ΡΑ

σε ασθενείς που είναι αρνητικοί στα αντι-CCP αντι-

σώματα. Αυτοαντισώματα που αναγνωρίσθηκαν έναντι

των νέων UH-RA1, UH-RA21 φαίνεται ότι μπορούν να

συμβάλλουν σε μια συνδυασμένη προσέγγιση για την

έγκαιρη διάγνωση στη ΡA, οι πλήρεις όμως δυνατό-

τητες διάγνωσης και οι προγνωστικές τους τιμές θα

πρέπει να επιβεβαιωθούν μελλοντικά6.

Πίνακας 1. Νέα αυτοαντιγόνα/αυτοαντισώματα στο ΣΕΛ.
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Σύνδρομο Sjögren

Το Σύνδρομο Sjögren (ΣS) χαρακτηρίζεται από

την παρουσία αυτοαντισωμάτων έναντι των ριβονου-

κλεοπρωτεϊνών SS-A/Ro και SS-Β/La, τα οποία αποτε-

λούν διαγνωστικά κριτήρια της νόσου. Αν και τα αυ-

τοαντισώματα αυτά είναι ενδεικτικά του ΣS, δεν είναι

ειδικά για τη νόσο δεδομένου ότι βρίσκονται και σε

άλλα ΑΣΝ, ενώ υπάρχουν ασθενείς με ΣS στους οποί-

ους δεν ανιχνεύονται τα αυτοαντισώματα αυτά, αλλά

παρουσιάζουν αντιδραστικότητα σε άλλα ενδοκυττα-

ρικά αυτοαντιγόνα.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, προέ-

κυψαν στο ΣS σειρά αντιγονικών συστημάτων με αντί-

στοιχη παραγωγή αυτοαντισωμάτων, πέραν της ταυ-

τοποίησης των κλασικών αντι-SS-A/Ro και αντι-SS-B

/La αυτοαντισωμάτων. Τα αντι-α-φοδρίνης αντισώματα,

πολύ γρήγορα αξιολογήθηκαν ως μη έχοντα διακριτική

αξία για το ΣS, αλλά ως σχετιζόμενα γενικά με την αυ-

τοανοσία. Έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον για τα αντι-

M3R αντισώματα, δεδομένου ότι αντισώματα που

στρέφονται κατά υποδοχέων του αυτόνομου νευρικού

συστήματος παίζουν σημαντικό ρόλο στην κλινική εκ-

δήλωση του ΣS. Όμως η αναγώρισή τους δεν αξιο-

ποιήθηκε, διότι δεν υπήρξε συναίνεση των ερευνητών

σε ότι αφορά την παρουσία ή το ρόλο τους στο ΣS

αλλά και τη μέθοδο ανίχνευσής τους, στην οποία χρη-

σιμοποιήθηκε ως αντιγόνο συνθετικό πεπτίδιο με

γραμμική δομή χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής της

πραγματικής ίη νίνο διαμόρφωσης του επιτόπου. 

Νέα αυτοαντισώματα στο Σύνδρομο Sjögren

Η μελέτη των αυτοαντισωμάτων στο ΣS είναι

έντονη και συνεχής και πολλές έρευνες στοχεύουν

στην αναγώριση νέων παθολογικών αυτοαντισωμάτων

που σχετίζονται με τη νόσο. Αν και τα αντισώματα

μπορεί να προηγηθούν της νόσου, παρέχοντας την

ευκαιρία να εντοπιστούν και να μελετηθούν οι ασθε-

νείς πριν από την έναρξη της νόσου, οι παρεμβάσεις

σε αυτό το στάδιο δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί. Ση-

μαντικές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιγραφή

νέων αντισωμάτων όπως τα αντι-ΝΑ14 (NA14 πυρη-

νικό αυτοαντιγόνο 14 kDa) και τα αντι-ΡΑ 28α (ΡΑ28α,

proteasome activator 28α) αντισώματα7,8. Οι κλινικές

συσχετίσεις με τη νόσο και η ταξινόμισή τους ως νέα

αυτοαντισώματα χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης.

Συστηματική Σκλήρυνση 

Η συστηματική σκλήρυνση (ΣΣ) είναι αυτάνοσο

νόσημα άγνωστης αιτιολογίας που χαρακτηρίζεται

από μικροαγγειακές ανωμαλίες, δερματική και σπλα-

χνική ίνωση. Οι ασθενείς με ΣΣ ταξινομούνται ως διά-

χυτο δερματικό σκληρόδερμα, που χαρακτηρίζεται

από εκτεταμένη και ταχέως προοδευτική σκλήρυνση

του δέρματος και σοβαρή εμπλοκή εσωτερικών ορ-

γάνων ή περιορισμένη δερματική σκλήρυνση στην

οποία η πάχυνση του δέρματος περιορίζεται στα πε-

ριφερικά άκρα και το πρόσωπο και συνοδεύεται μετέ-

πειτα από λιγότερο σοβαρές εκδηλώσεις εσωτερικών

οργάνων9.

Τόσο η διάχυτη όσο και η περιορισμένη ΣΣ μπο-

ρούν να συνυπάρχουν με μια άλλη νόσο του συνδε-

τικού ιστού ως σύνδρομο αλληλεπικάλυψης, (φλεγμο-

νώδεις μυοπάθειες, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο,

ή φλεγμονώδη αρθρίτιδα).

Δεκάδες αυτοαντισώματα που κατευθύνονται σε

πολλαπλά ενδοκυτταρικά αντιγόνα είναι παρόντα στον

ορό των ασθενών με ΣΣ. Το 95% των ασθενών έχουν

θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα και το 85% έχουν ένα

ή περισσότερα αυτοαντισώματα που σχετίζονται στε-

νότερα με τη νόσο. Ορισμένα από αυτά θεωρούνται

ιδιαίτερα εξειδικευμένα και από το 2013 (ACR/EULAR),

αποτελούν κριτήρια ταξινόμησης για τη ΣΣ, όπως τα

αντισώματα έναντι της DNA τοποϊσομεράσης 1 (ΑΤΑ),

του κεντρομεριδίου (CENP) και της αντι-RNA πολυ-

μεράσης ΙΙΙ. Μερικά ανιχνεύονται και σε άλλα αυτοάνο-

σα συστηματικά νοσήματα (ΑΝΑ, αντι-Pm/scl, αντι-Ku,

αντι-U1RNP, αντι-Ro, αντι-La), ενώ τελευταία αναφέρο-

νται αυτοαντισώματα σε νέα αντιγονικά συστήματα που

σχετίζονται με τη ΣΣ (πίνακας 2)10-13.

Νέα αυτοαντισώματα στη Συστηματική

Σκλήρυνση

Τα νέα αυτοαντισώματα που περιγράφονται σε

πρόσφατες μελέτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές

τους, μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμους βιοδείκτες

για τη διάγνωση, την ακριβέστερη ταξινόμηση του κλι-

νικού φαινότυπου αλλά και την έκβαση της νόσου, κα-

θώς συνδέονται με διακριτές κλινικές εκδηλώσεις που

σχετίζονται με την εμπλοκή διαφόρων οργάνων1. 

Τα αντισώματα αυτά μετά την επιβεβαίωση και

την αποσαφήνιση των επιτοπικών εξειδικεύσεών τους

σε σχέση με τις εκδηλώσεις και την ανοσοπαθογένεια

της νόσου, σε ευρύτερους πληθυσμούς ασθενών, μπο-

ρεί να αποτελέσουν νέους μελλοντικούς στόχους στη

θεραπευτική παρέμβαση της ΣΣ. 
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Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες-

Μυοσίτιδα

Τα αυτοαντισώματα αποτελούν ισχυρά διαγνωστι-

κά εργαλεία στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες

(ΙΦΜ), που συνολικά αναφέρονται ως μυοσίτιδα, ιδιαί-

τερα για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και τη συμ-

βολή στον ορισμό των υποομάδων της νόσου. Ανι-

χνεύονται σε ποσοστό >80% των ασθενών με ανοσο-

μεσολαβούμενη μυοσίτιδα και κατευθύνονται σε διά-

φορα ενδοκυτταρικά σύμπλοκα. Τα περισσότερα από

τα αυτοαντισώματα αυτά αναφέρονται επίσης και σε

άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, ενώ μερικά θεωρούνται ει-

δικά για τη μυοσίτιδα. Με βάση τη διαγνωστική τους

ακρίβεια τα αυτοαντισώματα της μυοσίτιδας παραδο-

σιακά διακρίνονται σε σε δύο ομάδες: α) αντισώματα

ειδικά για τη μυοσίτιδα (MSA-Myositis specific antibo-

dies) και β) αντισώματα σχετιζόμενα με μυοσίτιδα

(MAA-myositis associated antibodies), τα οποία εμφα-

νίζονται κυρίως σε σύνδρομα επικάλυψης μυοσίτιδας.

Τα λεγόμενα παραδοσιακά ειδικά για τη μυοσίτιδα

(MSA) αντισώματα, συμπεριλαμβάνουν τα αντισώματα

έναντι συνθετασών tRNA (Jo-1, histidy), τα αντι-SRP

(SRP, σωματίδιο αναγνώρισης σήματος) και τα αντι-Mi-

2 αντισώματα (Mi-2, συστατικό του συμπλόκου ανα-

διάταξης νουκλεοσώματος και αποεακετυλάσης). Τα

σχετιζόμενα με μυοσίτιδα αντισώματα (MAA) αφο-

ρούν τα αντι-SSA/Ro, τα αντι-ΡΜ/Scl και τα αντι-Κυ. Τα

δύο τελευταία χαρακτηρίζουν ένα αλληλεπικαλυπτόμε-

νο σύνδρομο πολυδερματομυοσίτιδας/συστηματικής

σκλήρυνσης με σοβαρή διάμεση πνευμονική εμπλοκή14.

Νέα αυτοαντισώματα στη μυοσίτιδα 

Πρόσφατα εντοπίστηκαν και νέοι αντιγονικοί

στόχοι, κυρίως σε ασθενείς με σοβαρές μορφές δερ-

ματομυοσίτιδας ή νεκρωτικής μυοπάθειας. Οι νέοι

αντιγονικοί στόχοι περιλαμβάνουν κυρίως ενζυματικές

πρωτεΐνες που ουσιαστικά εμπλέκονται στη ρύθμιση

μεταγραφής γονιδίων ή μετα-μεταφραστικών τροπο-

ποιήσεων (πίνακας 3)15-18.

Η διαγνωστική ακρίβεια των πρόσφατα ανακαλυ-

φθέντων αυτοαντισωμάτων δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί,

ωστόσο φαίνεται ότι υπόσχονται πολλά και στο μέλλον

θα μπορούσαν να επεκτείνουν το φάσμα των ειδικών

για τη νόσο αυτοαντισωμάτων, βελτιώνοντας την ικανό-

τητα διάγνωσης και ταξινόμησης της μυοσίτιδας.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα δεδομένα που

προκύπτουν, τα νέα αυτοαντισώματα που ταυτοποιή-

θηκαν πρόσφατα στα διάφορα αυτοάνοσα συστημα-

τικά νοσήματα, ανοίγουν ένα παράθυρο για τπροσθή-

κες στη διαγνωστική προσέγγιση, αλλά κανένα από τα

αναδυόμενα αντίσωματα, δεν είναι ακόμη έτοιμο να

παίξει ρόλο στην κλινική πρακτική.

Αλληλογραφία:

Aικατερίνη Παυλίτου-Τσιόντση

e-mail: atsiontsis@gmail.com

Πίνακας 2. Νέα αυτοαντισώματα που σχετίζονται με τη Συστηματική Σκλήρυνση.
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Η αυτοφαγία (autophagy) αποτελεί έναν εξελι-

κτικά συντηρημένο ενδοκυττάριο μηχανισμό διατήρη-

σης της κυτταρικής ομοιόστασης και ακεραιότητας

καθώς απομακρύνει κατεστραμμένα οργανίδια (π.χ. μι-

τοχόνδια/mitophagy) και συσσωρεύσεις πρωτεϊνών.

Επιπλέον, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα

του οργανισμού και στη ρύθμιση της ανοσολογικής

απόκρισης αποτελώντας κύριο μηχανισμό της φυσικής

ανοσίας1,2.

Κατά τη διαδικασία της αυτοφαγίας, το κύτταρο

περικλείει μόρια ή μικρόβια στόχους εντός σχηματι-

σμών που περιβάλλονται από διπλή μεμβράνη και κα-

λούνται αυτοφαγοσώματα. Στη συνέχεια ακολουθεί συ-

νένωση αυτοφαγοσώματος-λυσοσώματος (αυτοφαγο-

λυσόσωμα) και το περιεχόμενο αποδομείται μέσω των

λυσοσωμικών ενζύμων. Η παραπάνω διαδικασία επιτε-

λείται σε τρία στάδια: α) την έναρξη σχηματισμού του

αυτοφαγοσώματος, β) την επιμήκυνση και το σχημα-

τισμό του αυτοφαγοσώματος και γ) την ωρίμανση

(σχηματισμός αυτοφαγολυσοσώματος). Στην πυροδό-

τηση και ρύθμιση της μοριακής οδού της αυτοφαγίας

συμμετέχουν μια σειρά σχετικών πρωτεϊνών που ανα-

φέρονται ως ATG. Κατά τη διαδικασία του σχηματι-

σμού των αυτοφαγοσωμάτων το πρωτεϊνικό σύμπλεγ-

μα ATG5-ATG12/ATG16L1 επάγει την λιπιδιοποίηση

της LC3B Ι πρωτεΐνης (Atg8), η οποία μετατρέπεται

σε LC3B ΙΙ και μετατοπίζεται στα νεοσχηματιζόμενα

αυτοφαγοσώματα συμμετέχοντας καθοριστικά στην

ωρίμανσή τους. H μετατροπή LC3Β I σε LC3Β II απο-

τελεί ένα κλασικό δείκτη παρακολούθησης της αυτο-

φαγικής δραστηριότητας3.

Η αυτοφαγία ρυθμίζεται από διάφορα ανοσολο-

γικά σήματα (π.χ. Toll-like και NOD-like υποδοχείς,

κυτταροκίνες). Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η πρω-

τεϊνική κινάση mTOR, που αποτελεί κεντρικό μεταβο-

λικό ρυθμιστή του κυττάρου και αναστέλλει την αυτο-

φαγία1-4. Σε φυσιολογικές συνθήκες, η αυτοφαγία δια-

τηρείται σε έναν συνεχές, βασικό ρυθμό ενεργοποίη-

σης (βασική αυτοφαγία). Ωστόσο, σε περιπτώσεις κυτ-

ταρικού κινδύνου (π.χ. ενεργειακή ένδεια, υποξία), ο

μηχανισμός ενεργοποιείται περαιτέρω με σκοπό την

επιβίωση του κυττάρου, δρώντας ως αντι-αποπτωτικό

μονοπάτι. Από την άλλη πλευρά, η ανώμαλη ή ανεξέ-

λεγκτη αυτοφαγία μπορεί να οδηγήσει σε εξαρτώμενο

από την αυτοφαγία κυτταρικό θάνατο5. Έτσι, η αυτο-

φαγία εμπλέκεται τόσο στην κυτταρική επιβίωση όσο

και στον θάνατο, ανάλογα με τον τύπο του κυττάρου

και τις συνθήκες στρες1,5.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές ερευνητικές μελέτες

έχουν καταδείξει την εμπλοκή του μηχανισμoύ της αυ-

τοφαγίας σε σημαντικές ανοσολογικές λειτουργίες του

ξενιστή, όπως είναι η αντιγονοπαρουσίαση, η επιλογή

στο θύμο, η διατήρηση της ομοιόστασης των λεμφο-

κυττάρων, η ρύθμιση της παραγωγής κυτταροκινών

(π.χ. IL-1β) και η άμυνα έναντι των ενδοκυτταρίων πα-

θογόνων (ξενοφαγία/xenophagy). Από την άλλη μεριά,

οι μικροοργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν, αντι-

παραθέτουν μηχανισμούς διαφυγής από την ξενοφα-

γία (π.χ. αναστολή της αυτοφαγολυσοσωματικής σύ-

ντηξης) ή χρησιμοποιούν την αυτοφαγία (π.χ. τροπο-

ποιημένα αυτοφαγοσώματα) για την αναπαραγωγή και

τη χρόνια εγκατάστασή τους1,4,6. Επιπλέον, πρόσφατα

δεδομένα υποστηρίζουν τον ενεργό ρόλο της αυτο-

φαγίας στη ρύθμιση τόσο της μυελοποίησης, αλλά και

Σχολείο Ανοσολογίας

Αυτοφαγία και μηχανισμοί ρύθμισης στη λοίμωξη

και στην άσηπτη φλεγμονή

Π. Σκένδρος
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της δράσης των ουδετερόφιλων, συνδέοντας την στε-

νά με θεμελιώδεις λειτουργίες τους, όπως η φαγοκυτ-

τάρωση (LC3-συνδεόμενη φαγοκυττάρωση/LAP), η

αποκοκκίωση, η οξειδωτική έκρηξη και η απελευθέ-

ρωση των εξωκυτταρίων δικτύων χρωματίνης (Neu-

trophil Extracellular Traps/NETs)7.

Διαταραχές της ρύθμισης της αυτοφαγίας έχουν

συσχετιστεί με ένα ευρύ φάσμα ασθενειών, συμπερι-

λαμβανομένων των λοιμώξεων, των αυτοφλεγμονωδών

και αυτοάνοσων νοσημάτων, των νευροεκφυλιστικών

διαταραχών και του καρκίνου1,2,4,6,7. Το γεγονός αυτό

καθιστά σήμερα την μελέτη των μηχανισμών της αυ-

τοφαγίας ένα εντατικό πεδίο έρευνας στην ανοσολο-

γία. Το 2016 δόθηκε το βραβείο Nobel Φυσιολογίας

– Ιατρικής στους ερευνητές που περιέγραψαν για πρώ-

τη φορά το μοριακό μηχανισμό που διέπει την αυτο-

φαγία8.

Το γεγονός ότι η αυτοφαγία εμπλέκεται στην επα-

γωγή και ρύθμιση της ανοσιακής απόκρισης και της

φλεγμονής, την καθιστά δυνητικά υποψήφιο θεραπευ-

τικό στόχο σε διάφορα μοντέλα νόσων9. Ο μηχανι-

σμός της αυτοφαγίας θα μπορούσε να χρησιμοποιη-

θεί ή να τροποποιηθεί κατάλληλα προκειμένου να

ωφεληθούμε ως ξενιστές έναντι των παθογόνων, των

καρκινικών κυττάρων, και των αυτοαντιγόνων. Υπάρχουν

φαρμακευτικοί (π.χ. καρδιακές γλυκοσίδες, ανθρακυ-

κλίνες) και φυσικοί παράγοντες (π.χ. φλαβονοειδή)

που επάγουν την αυτοφαγία και ασκούν καρδιοπρο-

στατευτική, αντικαρκινική δράση ή αντιοξειδωτική δρά-

ση. Άλλοι παράγοντες αναστέλλουν την αυτοφαγία,

όπως η υδροξυχλωροκίνη που ασκεί αντιφλεγμονώδη

δράση9,10. Παράγοντες που ενισχύουν την ξενοφαγία

δυνητικά θα αποτελούσαν αντιμικροβιακά φάρμακα4,6.

Τέλος η μέτρηση της αυτοφαγικής δραστηριότητας

θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βιοδείκτης στη διά-

γνωση και παρακολούθηση ανοσολογικά διαμεσολα-

βούμενων φλεγμονωδών νοσημάτων11,12.

Ωστόσο, η αξιοποίηση της αυτοφαγίας στην με-

ταφραστική έρευνα στην ιατρική προϋποθέτει προσε-

κτική μελέτη των μηχανισμών της σε κάθε νόσο ξε-

χωριστά, δεδομένου ότι ο ρόλος της στην ανοσιακή

απάντηση διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες του μι-

κροπεριβάλλοντος και τον κυτταρικό πληθυσμό που

αφορά1,7,9,12]
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Είναι ευρέως γνωστό ότι μεταξύ του ενδοκρινικού

και του ανοσιακού συστήματος υπάρχει επικοινωνία

και σημαντικές αλληλεπιδράσεις κατά την διάρκεια της

ανάπτυξης αλλά και της ενηλίκου ζωής του ανθρώπου.

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις σχετίζονται με αυτοάνοσα

νοσήματα των ενδοκρινών αδένων, με τον ρόλο της

φυσικής ανοσίας σε παθήσεις όπως ο ΣΔτΙΙ και η πα-

χυσαρκία, με τις δράσεις των κυτταροκινών στα ενδο-

κρινικά κύτταρα και τις επιδράσεις ορμονών στο ανο-

σιακό σύστημα1.

Ως Ανοσοενδοκρινολογία (Immunoendocrinol-

ogy) χαρακτηρίζεται ο κλάδος της επιστήμης που

ερευνά τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο ενδοκρινικό

και ανοσιακό σύστημα καθώς σχετίζονται με τελικό

στόχο την διατήρηση της ομοιόστασης αλλά και συμ-

μετέχουν στις εκδηλώσεις παθοφυσιολογικών κατα-

στάσεων2. Ακόμα από το 1955 υπήρχαν οι πρώτες

αποδείξεις για τη σχέση των δύο συστημάτων μέσω

της ανοσοκατασταλτικής δράσης του stress3 ενώ στη

συνέχεια ήρθε η ανακάλυψη της κορτιζόλης και των

συνθετικών κορτικοστεροειδών και η δράση τους στη

μείωση της φλεγμονής και στον έλεγχο των αυτοάνο-

σων νοσημάτων. Υπάρχει σημαντική επικάλυψη λει-

τουργικότητας διαφόρων σηματοδοτικών μορίων που

χρησιμοποιούνται και από τα δύο συστήματα σε φυ-

σιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.

Την τελευταία δεκαετία, εμφανίστηκε ένα νέο πε-

δίο έρευνας που σχετίζεται με τη σχέση των μικρο-

βιακών κοινοτήτων με την υγεία και την νόσο. Το μι-

κροβίωμα του ανθρώπου, το σύνολο δηλαδή των γο-

νιδίων όλων των μικροβίων που φέρουμε στις χλωρί-

δες μας, αποτελεί μια σχετικά καινούρια γνώση στην

οποία δόθηκε μεγάλη ώθηση με την ανακάλυψη νέων

τεχνολογιών μελέτης των μικροοργανισμών. Το κλασι-

κό μικροσκόπιο και η καλλιέργεια σε θρεπτικά υλικά

αντικαταστάθηκε από αλληλούχηση του DNA, εφαρ-

μογές PCR, NGS (next generation sequencing) τε-

χνολογίες κλπ. Σήμερα ξέρουμε πια ότι τα μικροβιακά

κύτταρα που φέρουμε πάνω μας μπορεί να είναι 10

έως 100 φορές περισσότερα από τα δικά μας και η

γενετική τους πληροφορία τουλάχιστον 150 φορές με-

γαλύτερη από το ανθρώπινο γονιδίωμα. Γνωρίζουμε

επίσης ότι τα μικρόβια επιδρούν στον μεταβολισμό,

την ανοσία ακόμα και την συμπεριφορά του ξενιστή.

Ένας σημαντικός μηχανισμός αλλά όχι τόσο μελετη-

μένος, φαίνεται να αφορά τις ορμόνες. Φαίνεται ότι

συγκεκριμένες αλλαγές στα επίπεδα των ορμονών

σχετίζονται με την παρουσία του εντερικού κυρίως μι-

κροβιώματος. Το μικροβίωμα θεωρείται από πολλούς

και ως ένα σύνθετο ενδοκρινικό όργανο που και αυτό

παράγει ουσίες ορμονικής φύσεως που εκκρίνονται

στην αιματική κυκλοφορία και δρούν σε περιοχές της

περιφέρειας4. Από την άλλη παράγει και εκκρίνει ορ-

μόνες, απαντά στις ορμόνες του ξενιστή και ρυθμίζει

τα επίπεδα τους. Ιδιαίτερα το εντερικό μικροβίωμα που

είναι και το πιο πλούσιο, παίζει σημαντικό ρόλο στον

μεταβολισμό του ξενιστή, την ανοσία, ακόμη και την

συμπεριφορά, μέσω μηχανισμών όπως διάσπαση συ-

στατικών της τροφής, εκπαίδευση του ανοσιακού συ-

στήματος και αποδόμηση τοξινών5.

Όμως μόνο πρόσφατα αποκαλύφθηκε ένας ση-

μαντικός μηχανισμός βακτηριακής αλληλεπίδρασης

που σχετίζεται με τον συντονισμό της ορμονικής έκ-

κρισης. Είναι γνωστό ότι από την γέννηση ακόμα ο μι-
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κροβιακός αποικισμός του εντέρου παίζει ρόλο στην

ωρίμανση του ανοσιακού6 και του ενδοκρινικού συ-

στήματος7.Τα μικρόβια παράγουν και εκκρίνουν ορ-

μόνες και αλληλεπιδρούν με τον ξενιστή.

Το 1992 οι Lyte και Ernst προσδιόρισαν πρώτοι

το πεδίο της Μικροβιακής Ενδοκρινολογίας (Microbial

Endocrinology) παρατηρώντας την επίδραση νευρο-

ενδοκρινικών ορμονών στην μικροβιακή ανάπτυξη8 και

τον τρόπο που πιθανώς τα μικρόβια απαντούν στην

έκκριση ορμονών από τον ξενιστή. Μια ποικιλία από

παράγοντες του ξενιστή όπως η διατροφή, η άσκηση,

η διάθεση, η γενική κατάσταση της υγείας, το άγχος

και το φύλο οδηγούν σε αλλαγές των ορμονικών επι-

πέδων με συνέπεια μια ποικιλία δράσεων στο μικρο-

βίωμα που συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη, την λοι-

μογόνο δύναμη και την ανθεκτικότητα των μικροορ-

γανισμών5. Πιθανώς οι ορμόνες αποτελούν έναν ση-

μαντικό μηχανισμό αλληλεπίδρασης μικροβιώματος

και ξενιστή με έναν σύνθετο τρόπο καθώς δεν πρέπει

να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα.

Αρκετός λόγος γίνεται στην βιβλιογραφία και έχει

πλέον δειχθεί ότι οι ορμόνες και το μικροβίωμα συν-

δέονται με τις ανοσιακές απαντήσεις σε υγιείς κατα-

στάσεις αλλά και σε παθολογικές όπως στα αυτοάνο-

σα νοσήματα. Υπάρχουν πολλές συσχετίσεις μεταξύ

τους και το μικροβίωμα με τις ορμόνες μπορεί να μοι-

ράζονται μονοπάτια δράσεις στο ανοσιακό σύστημα5.

Έτσι, ορμόνες όπως τα γλυκοκορτικοειδή και οι ορμό-

νες του φύλου επηρεάζουν την φλεγμονή και την ανο-

σιακή απάντηση αντίστοιχα. Το εντερικό μικροβίωμα

παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της ανοσιακής απάντη-

σης τοπικά αλλά και συστηματικά9. Επιπλέον, οι ορμό-

νες μαζί με το εντερικό μικροβίωμα επηρεάζουν την

ανοσία και κάπου μπορεί να μοιράζονται μονοπάτια ή

να έχουν πρόσθετες δράσεις. Πρώτοι απέδειξαν αυτή

την τριγωνική διασύνδεση μεταξύ μικροβιώματος, ορ-

μονών και ανοσίας οι Markle et al. to 2013 οι οποίοι

απέδειξαν σε NOD πειραματόζωα ότι τα μικρόβια αυ-

ξάνουν τα επίπεδα της τεστοστερόνης σε αρσενικά

ποντίκια, προστατεύοντας τα από ΣΔτΙΙ10. Σε μια άλλη

μελέτη των Poutahidis et al. την ίδια χρονιά, αποδεί-

χθηκε ότι το L.reuteri έχει ιδιότητες επούλωσης στον

ξενιστή μέσω θετικής ρύθμισης της ωκυτοκίνης11.

Συνοψίζοντας, είναι φανερό ότι παρ’ όλο που το

πεδίο έρευνας του μικροβιώματος είναι ακόμα καινού-

ριο, σημαντικός αριθμός μελετών έχει συνδέσει τις

ορμόνες με το εντερικό μικροβίωμα και τη δράση αυ-

τών με το ανοσιακό σύστημα. Είναι όμως απαραίτητη

περαιτέρω κατανόηση όλων αυτών των περίπλοκων

μηχανισμών, η ανακάλυψη νέων αλληλεπιδράσεων και

πιθανόν στο μέλλον την ανάπτυξη νέων θεραπειών

για νοσήματα σχετιζόμενα με ορμόνες, αυτοάνοσα νο-

σήματα που σχετίζονται με το φύλο ή την ορμονική

δραστηριότητα κλπ. Αυτό φυσικά προϋποθέτει ακριβή

και εμπεριστατωμένη μελέτη των μικροβιακών στελε-

χών, των μηχανισμών και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ

ενδοκρινικού συστήματος και μικροβιώματος.
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Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) αντιπρο-

σωπεύει περίπου το 10% των ασθενών με διαβήτη πα-

γκοσμίως και εμφανίζει ολοένα αυξανόμενη επίπτωση.

Πρόκειται για ένα αυτοάνοσο οργανοειδικό νόσημα,

που εμφανίζεται σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα

μετά από την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων

και οδηγεί σε απόλυτη ινσουλινοπενία. Σε αντίθεση με

τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, που οφείλεται κατά

κύριο λόγο στην παρουσία ινσουλινοαντοχής και δια-

ταραχής στην έκκριση ινσουλίνης, ο ΣΔτ1 οφείλεται

στην αυτοάνοση καταστροφή των ινσουλινοπαραγω-

γών β-κυττάρων των νησιδίων του Langerhans, που συ-

νήθως διαρκεί μήνες έως χρόνια, ενώ ο ασθενής

παραμένει ασυμπτωματικός και ευγλυκαιμικός. 

Γενετική προδιάθεση

O ΣΔτ1 έχει ισχυρή συσχέτιση με πολλαπλούς

πολυμορφισμούς γονιδίων. Διά́φορα γονίδια που κα-

λού́νται IDDM γονί́δια αποτελούν σημαντικού́ς ρυθ-

μιστέ́ς της ανοσιακής απάντησης του οργανισμού́. Με-

ταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται τα γονίδια HLA-

DQalpha, HLA-DQbeta, HLA-DR, preproinsulin,

PTPN22, CTLA-4, μια ελικάση επαγόμενη από την

ιντερφερόνη, ο υποδοχέας IL2 (CD25), KIA0035 (γο-

νίδιο τύπου λεκτίνης), ERBB3e (υποδοχέας τυροσινι-

κής πρωτεϊνικής κινάσης) κ.α. Από τα γονίδια που συν-

δέονται με την εκδήλωση ΣΔτ1, απλότυποι υψηλού κιν-

δύνου είναι οι DR3 και DR4, ενώ αντιθέτως, οι απλό-

τυποι DR2 και DR5 φαίνεται να παρέχουν ισχυρή προ-

στασία. Ειδικότερα, περισσότεροι από το 90% των

ασθενών με ΣΔτ1 φέρουν απλότυπους HLA-

DR3,DQB1*0201 (γνωστός και ως DR3-DQ2) ή

DR4,DQB1*0302 (ή αλλιώς DR4-DQ8), ενώ το πο-

σοστό ανεύρεσής τους στο γενικό πληθυσμό κυμαί-

νεται στο 40%. Επιπλεόν, 30% των ασθενών φέρουν

και τους δυο απλότυπους (DR3/4 ετεροζυγώτες), γε-

γονός που καταδεικνύει αυξημένη προδιάθεση.

Αν και σημαντικά, τα γονίδια του MHC δεν είναι

ικανά να προκαλέσουν από μόνα τους ΣΔτ1, γεγονός

που υποδηλώνει την πολυγονιδιακή κληρονομικότητα

στην πλειονότητα των περιστατικών.

Χυμική ανοσία: αυτοαντιγόνα, στόχοι

και αυτοαντισώματα

Αρκετά αυτοαντιγόνα των παγκρεατικών β-κυτ-

τάρων μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εκδή-

λωση ή πρόοδο της αυτοάνοσης νησιδιακής βλάβης.

Μελέτες σε μη-παχύσαρκα διαβητικά ποντίκια έχουν

δείξει ότι η προϊνσουλίνη και η ινσουλίνη αποτελούν

πιθανώς τον πρωταρχικό στόχο των αυτοαντισωμά-

των. Άλλα αυτοαντιγόνα είναι η πρωτεΐνη IGRP (Islet-

specific glucose-6-phosphatase catalytic-subunit-

related protein) από τη μεταβολική οδό της ινσουλί-

νης, η αποκαρβοξυλάση του γλουταμικού οξέος

(GAD, glutamicaciddecarboxylase), η σχετιζόμενη με

το ινσουλίνωμα πρωτεΐνη 2 (IA-2 και IA-2beta, insuli-

noma-associatedprotein 2) και τέλος ένας μεταφορέ-

ας ψευδαργύρου, το αυτοαντιγόνο ΖnΤ8.

Η αναζή́τηση των αυτοαντισωμά́των με ειδικές

υψηλής ευαισθησίας ραδιοανοσολογικέ́ς μεθό́δους

έ́χει τόσο προγνωστική́ όσο και διαγνωστική́ αξί́α.

Τα αντινησιδιακά αντισώματα (ICAs, Islet cell

autoantibodies) που πρωτοανιχνεύθηκαν σε ασθενείς

με αυτοάνοση πολυενδοκρινική ανεπάρκεια μπορούν

να ανιχνευθούν στο 85% των ασθενών με νεοδιαγνω-

σθέντα ΣΔτ1. Πρόκειται για αντισώματα έναντι του κυτ-

ταροπλάσματος όλων των τύπων των νησιδιακών κυτ-
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τάρων, χωρίς ειδικότητα για τα β-κύτταρα. Πιθανολο-

γείται ότι αποτελούν ανοσολογικό επιφαινόμενο κα-

θώς στερούνται κυτταροτοξικότητας. Επιπρόσθετα,

στους ασθενείς με ΣΔτ1 ανιχνεύονται συχνά αυτοα-

ντισώματα κατά αντιγόνων που βρίσκονται στην επι-

φάνεια των β-κυττάρων (ICSA, Islet cells surface anti-

bodies), που διαθέτουν εκλεκτικότητα για τα β-κύτταρα

και κυτταροτοξική δράση. Τα αυτοαντιγόνα GAD ανι-

χνεύονται κυρίως σε HLADR3+ ασθενείς με ΣΔτ1

πρόσφατης έναρξης σε ποσοστό 75-85% και τείνουν

να παραμείνουν θετικά για περισσότερο χρόνο. 

Ειδική ανοσιακή απόκριση και κυτ-

ταρική ανοσία

Η πρώιμη έκθεση στο αγελαδινό γάλα (πριν τον

3ο-4ο μήνα) και στη γλουτένη έχουν ενοχοποιηθεί για

την εμφάνιση ΣΔτ1. Σε πειραματικά μοντέλα οι ιοί μπορεί

να προκαλέσουν διαβήτη, είτε με άμεση προσβολή και

καταστροφή των β-παγκρεατικών κυττάρων, είτε δίνο-

ντας το έναυσμα μιας αυτοάνοσης επίθεσης κατά των

κυττάρων αυτών. H επίδραση περιβαλλοντικών παρα-

γόντων στο β-παγκρεατικό κύτταρο γενετικά προδια-

τεθειμένου ατόμου αποτελεί το αρχικό έναυσμα που

οδηγεί σε αύξηση της έκκρισης IFN- γ και αύξηση της

έκφρασης των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας τάξης Ι.

Ο ΣΔτ1 οφείλεται στην αυτοάνοση καταστροφή

των ινσουλινοπαραγωγών β-κυττάρων των νησιδίων του

Langerhans από CD4+ και CD8+ κυτταροτοξικά Τ

λεμφοκύτταρα. Πρόκειται για Th1 – διαμεσολαβούμενη

καταστροφή β-κυττάρων και Th1 κυτταροκίνες (με κυ-

ρίαρχη την IFN- γ) επάγουν αντίδραση υπερευαισθη-

σίας τύπου IV, που στρέφονται κατά των β-παγκρεατικών

κυττάρων, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Σε μικρότερο

βαθμό συμμετέχει η διήθηση των ινσουλινοπαραγωγι-

κών κυττάρων από μακροφάγα, ΝΚ κύτταρα (NK

Natural killer cells) και CD20+ B λεμφοκύτταρα, φαι-

νόμενο που χαρακτηρίζεται ως νησιδιίτις (insulitis). H

αυτοάνοση αυτή διαδικασία ενεργοποιείται από την πα-

ρουσίαση αυτοαντιγόνων μέσω αντιγονοπαρουσιαστι-

κών κυττάρων και επιβεβαιώνεται με την ανίχνευση αυ-

τοαντισωμάτων που παράγονται από Β λεμφοκύτταρα.

Ακολουθεί η δράση CD8+ κυτταροτοξικών Τ

λεμφοκυττάρων στο β-παγκρεατικό κύτταρο, που προ-

καλεί ιστική βλάβη και απελευθέρωση αυτοαντιγόνων,

τα οποία με τη σειρά τους προσλαμβάνονται από τα

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, μεταναστεύουν μαζί

τους στον παγκρεατικό λεμφαδένα και ευαισθητοποι-

ούν CD4+ T λεμφοκύτταρα και αρχίζει η ειδική ανο-

σιακή απάντηση. Τα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα εκκρίνουν

κυτταροκίνες που επάγουν την Β κυτταρική απόκριση

και ενεργοποιούν τα Β λεμφοκύτταρα ώστε τελικά να

προκύψουν πλασματοκύτταρα και να παραχθούν αυ-

τοαντισώματα. Παράλληλα, τα CD4+ βοηθητικά λεμ-

φοκύτταρα εκκρίνουν IL-2, IFN-γ και TNFα ώστε να

ενεργοποιήσουν τα CD8+ κυτταροτοξικά Τ λεμφο-

κύτταρα τα οποία και στρέφονται κατά των ινσουλινο-

παραγωγών κυττάρων. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει

στην απελευθέρωση και άλλων επιτόπων (διασπορά

επιτόπων) και στην παραγωγή νέων αυτοαντισωμάτων.
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Η ειδική ανοσιακή απάντηση ενεργοποιείται όταν

ένα παθογόνο ξεφεύγει από το φυσικό ανοσιακό σύ-

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

ματα, κινητοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τα αντιγονο-

παρουσιαστικά κύτταρα. Οι κύριες λειτουργίες του ειδι-

κού ανοσιακού συστήματος περιλαμβάνουν: α) την ανα-

γνώριση των ξένων αντιγόνων κατά τη διαδικασία της

παρουσίασής τους, β) τη δημιουργία απαντήσεων προ-

σαρμοσμένων ώστε να εξαλείφουν κατά το μέγιστο συ-

γκεκριμένα παθογόνα ή κύτταρα μολυσμένα από πα-

θογόνα και γ) την ανάπτυξη της ανοσολογικής μνήμης,

μέσω των Β και Τ μνημονικών λεμφοκυττάρων για την

μακροχρόνια προστασία του ξενιστή από την επανα-

μόλυνσή του με τον ίδιο τύπο παθογόνου. Υπάρχουν

δύο τύποι ειδικής ανοσιακής απάντησης: η κυτταρική,

που διεξάγεται από τα Τ λεμφοκύτταρα και η χυμική,

που ελέγχεται από ενεργοποιημένα Β κύτταρα και αντι-

σώματα. Τα ενεργοποιημένα Τ και Β λεμφοκύτταρα, ει-

δικά για μοριακές δομές του παθογόνου, πολλαπλασιά-

ζονται και επιτίθενται στον εισβολέα. Η επίθεσή τους

μπορεί να σκοτώσει τα παθογόνα άμεσα ή μέσω των

αντισωμάτων που ενισχύουν την φαγοκυττάρωσή τους

και διακόπτουν τη μόλυνση1.

Πώς τα Τ λεμφοκύτταρα “βλέπουν”

το αντιγόνο

Τα «παρθένα» Τ λεμφοκύτταρα βρίσκονται στους

δευτερογενείς λεμφοειδείς ιστούς, όπως σπλήνα, λεμ-

φαδένες, πλάκες του Peyer στο έντερο και βασίζονται

στη μετανάστευση των αντιγονοπαρουσιαστικών κυτ-

τάρων στους ιστούς αυτούς για να μεταφέρουν πλη-

ροφορίες σχετικά με νέα ανοσολογικά γεγονότα που

συμβαίνουν στους περιφερειακούς ιστούς. Μέσα στους

δευτερογενείς λεμφοειδείς ιστούς, τα «παρθένα» Τ

λεμφοκύτταρα μπορούν να “σαρώνουν” τις νέες πλη-

ροφορίες και ενδεχομένως να ενεργοποιούνται. Δεδο-

μένου ότι τα «παρθένα» Τ λεμφοκύτταρα επανακυ-

κλοφορούν συνεχώς μέσω του αίματος, του σπλήνα,

της λέμφου, των λεμφαδένων και άλλων ιστών, είναι σε

θέση να «δοκιμάζουν» αντιγόνα που προέρχονται από

ένα ευρύ φάσμα ξεχωριστών ανατομικών θέσεων, ανα-

ζητώντας ένα συμπληρωματικό σύμπλεγμα πεπτιδίου-

MHC. Μετά τη δέσμευση του κατάλληλου συμπληρω-

ματικού συμπλέγματος, ένας υποπληθυσμός δραστικών

κυττάρων ενεργοποιείται και επαναπροσανατολίζεται

για να κυκλοφορήσει μεταξύ του αίματος και των πε-

ριφερικών ιστών, γεγονός που επιτρέπει στα δραστικά

αυτά Τ λεμφοκύτταρα να φτάσουν στις περιοχές μό-

λυνσης. Τα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα μετανα-

στεύουν επίσης προς την περιφέρεια των πλούσιων σε

Τ λεμφοκύτταρα περιοχών για να διευκολύνουν την

επαφή με τις περιοχές πλούσιες σε Β λεμφοκύτταρα.

Αυτό επιτρέπει αλληλεπιδράσεις με αντιγονοειδικά Β

λεμφοκύτταρα, παρέχοντας έτσι Τ λεμφοκυτταρική

βοήθεια για παραγωγή αντισωμάτων2.

Τα λεμφοκύτταρα εκτελούν ειδικές

ανοσολογικές λειτουργίες

Τα κύτταρα που συμμετέχουν στην ειδική ανοσιακή

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

πιδρούν με τον περιβαλλοντικό παράγοντα με έναν

εξαιρετικά ξεχωριστό τρόπο, δηλ. εμφανίζουν ειδικότη-

τα, ετερογένεια και μνήμη. Αυτές οι λειτουργίες εκτε-

λούνται κατά κύριο λόγο από δύο τύπους κυττάρων

που εμπλέκονται στην αναγνώριση αντιγόνου: 1) τα

θύμο-εξαρτώμενα ή Τ λεμφοκύτταρα, τα οποία συμμε-

… στην ενδοκρινολογία και τον μεταβολισμό»

Παθοφυσιολογία αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου
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τέχουν στις κυτταρικές απαντήσεις κατά των ενδοκυτ-

ταρικών παθογόνων, των μεταμοσχευμένων οργάνων

και των κακοηθών κυττάρων και 2) τα μύελο-εξαρτώ-

μενα Β λεμφοκύτταρα που παρέχουν χυμική ανοσία,

δηλαδή ανοσία που προκαλείται από αντίσωμα έναντι

εξωκυττάριων παθογόνων, των τοξινών τους και άλλων

περιβαλλοντικών ουσιών. Τα Τ λεμφοκύτταρα ταυτοποι-

ούνται από ένα επιφανειακό σύμπλεγμα μορίων διαφο-

ροποίησης (Cluster of Differentiation, CD) το CD3 και

αποτελούνται από δύο κύριες ομάδες: τους πληθυσμούς

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

θητικές δραστηριότητες σε άλλους πληθυσμούς κυττά-

ρων και υποδιαιρούνται σε τουλάχιστον οκτώ υποπλη-

θυσμούς, κάθε ένας με χαρακτηριστικό προφίλ παρα-

γωγής κυτοκινών3. Το περιβάλλον των κυτταροκινών

κατά την αναγνώριση του αντιγόνου είναι σημαντικό

για την εκλεκτική έκφραση ειδικών παραγόντων μετα-

γραφής4. Τα CD8+ Τ κυτταροτοξικά είναι η δεύτερη

κύρια ομάδα Τ λεμφοκυττάρων με λειτουργία τη θανά-

τωση των κυττάρων στόχων. Επιπλέον, τα Τ λεμφοκύτ-

ταρα σε γενικές γραμμές ταξινομούνται ως αβ ή γδ

σύμφωνα με τον σωματικώς αναδιαταγμένο Τ λεμφο-

κυτταρικό υποδοχέα (TCR) που εκφράζουν στην επι-

φάνειά τους5.

Νέοι υποπληθυσμοί Τ λεμφοκυττάρων φαίνεται

να εμφανίζονται στην επιστημονική βιβλιογραφία με

αυξανόμενη συχνότητα, καθώς οι ερευνητές συνεχί-

ζουν να διερευνούν σε βάθος το ανοσιακό σύστημα.

Αυτή η ομάδα κυττάρων, που κάποτε φαινόταν ομοι-

ογενής, περιέχει πράγματι πολλές υποομάδες με ξε-

χωριστά χαρακτηριστικά και λειτουργίες6,7. Από κοινού,

τα Τ λεμφοκύτταρα παίζουν ή διευκολύνουν έναν κε-

ντρικό ρόλο στην ενορχήστρωση όλων των λειτουρ-

γιών του ειδικού ανοσιακού συστήματος και σίγουρα

είναι και θα παραμείνουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα

πεδία έρευνας με πολλές μεγάλες ανακαλύψεις να μην

έχουν έρθει ακόμη.
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Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 είναι ένα από

τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στις μέ-

ρες μας. Tα καρδιαγγειακά συμβάματα αποτελούν επί-

σης μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου και αναπη-

ρίας και συχνά συσχετίζονται και συνυπάρχουν με τον

ΣΔτΙΙ ως επιπλοκές του.

Το Μεταβολικό Σύνδρομο

Η ύπαρξη συνδρόμου, το οποίο συναποτελούν η

τετράδα: κοιλιακή παχυσαρκία, αρτηριακή υπέρταση,

αντίσταση στην δράση της ινσουλίνης και αθηρογόνος

δυσλιπιδαιμία, περιγράφηκε για πρώτη φορά το 19881.

Έχει συσχετισθεί με την εμφάνιση επιταχυνόμενης

αθηροσκλήρυνσης, που είναι αποτέλεσμα χρόνιας

υποκλινικής φλεγμονώδους διαδικασίας και δυσλει-

τουργίας του ενδοθηλίου των αγγείων.

Έχει επίσης συσχετισθεί και με άλλες καταστάσεις

όπως η λιπώδης διήθηση του ήπατος, το χολαγγειο-

καρκίνωμα, η χρόνια νεφρική νόσος, το σύνδρομο των

πολυκυστικών ωοθηκών, το σύνδρομο υπνικής άπνοιας,

η αμφιβληστροειδοπάθεια, η υπερουριχαιμία και η ου-

ρική αρθρίτιδα.

Έχει παγκόσμια κατανομή. Η συχνότητά του ποι-

κίλει σε διάφορες δημοσιεύσεις, ανάλογα με τα κριτή-

ρια, που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από διά-

φορες ερευνητικές ομάδες. 

Για τον λόγο αυτό το 2009, μετά από ομόφωνη

εναρμόνιση των κριτηρίων, ως ορισμός του συνδρό-

μου προτάθηκε η συνύπαρξη οποιονδήποτε τριών από

τα ακόλουθα2: 

• αυξημένη περίμετρος μέσης (σύμφωνα με τα εθνικά

σημεία αναφοράς).

• Γλυκόζη νηστείας μεγαλύτερη ή ίση των 100 mg/dl ή

διαγνωσμένος σακχαρώδης διαβήτης υπό θεραπεία

(συστήνεται, αλλά δεν απαιτείται η εξέταση της κα-

μπύλης ανοχής γλυκόζης για όσους έχουν αυξημένα

επίπεδα σακχάρου).

• Συστολική αρτηριακή πίεση μεγαλύτερη ή ίση των

130 mmHg και διαστολική μεγαλύτερη ή ίση των 85

mmHg ή διαγνωσμένη υπέρταση υπό θεραπεία.

• Τριγλυκερίδια μεγαλύτερα ή ίσα των 150 mg/dl ή υπό

θεραπεία.

• HDL κάτω των 40 mg/dl για τους άνδρες και κάτω

των 50 mg/dl για τις γυναίκες ή υπό θεραπεία.

Πέρα των ανωτέρω, το μεταβολικό σύνδρομο έχει

συσχετισθεί με αυξημένα επίπεδα της CRP, της IL-6

και του PAI και έχει χαρακτηρισθεί ως κατάσταση που

ευοδώνει την φλεγμονή και την θρόμβωση. 

Η μέτρηση των παραμέτρων αυτών δεν έχει έως

τώρα ενταχθεί στα κριτήρια του συνδρόμου, καθώς η

αξία της συνεισφοράς τους κατά την εκτίμηση της μεί-

ωσης του κινδύνου στα πλαίσια διερεύνησης της καρ-

διαγγειακής νόσου παραμένει αμφιλεγόμενη και επα-

φίεται στην κρίση των κλινικών3.

Στους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης του Με-

ταβολικού Συνδρόμου περιλαμβάνονται γενετικοί4,5 και

δημογραφικοί παράγοντες, όπως η μεγάλη ηλικία και

η εμμηνόπαυση. Επίσης, ενοχοποιούνται τα πρότυπα

του σύγχρονου τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα, δια-

τροφικοί παράγοντες, η ελαττωμένη φυσική δραστη-

ριότητα, η παχυσαρκία, κ.ά.6,7,8,9,10,11.

Δεν είναι επίσης ξεκάθαρο στην εκτίμηση του

κινδύνου εμφάνισης Καρδιαγγειακής Νόσου και Σακ-

χαρώδους Διαβήτη αν και πόσο παραπάνω συνεισφέ-

ρει η εκτίμηση της παρουσίας του συνδρόμου ως

οντότητας, σε σχέση με τον κίνδυνο που θα επέφερε

στους εξεταζόμενους το άθροισμα των κινδύνων των

μεμονωμένων μελών του.

… στην ενδοκρινολογία και τον μεταβολισμό»
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Η παθοφυσιολογία του Μεταβολικού

Συνδρόμου

Παρά την εντατική έρευνα, οι ακριβείς παθογενε-

τικοί μηχανισμοί δημιουργίας του μεταβολικού συνδρό-

μου εξακολουθούν να μην είναι πλήρως κατανοητοί.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις του στο ανοσιακό σύστη-

μα, είναι γνωστό ότι κύτταρα του ανοσιακού συστήμα-

τος που παραμένουν σε ‘‘διαβητικό περιβάλλον’’ πα-

ρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανοσογήρανσης.

Κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία του συν-

δρόμου παίζει η αντίσταση στην δράση της ινσου-

λίνης, που προηγείται της εμφάνισης του Σακχαρώδη

Διαβήτη τύπου 2, και η κεντρική παχυσαρκία που συ-

σχετίζεται με χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή και

τα τελευταία χρόνια περιγράφεται ως metaflammation

(metabolic inflammation). Αυτή περιλαμβάνει την επί-

μονη-παρατεταμένη διέγερση του ανοσιακού συστή-

ματος, τη συσσώρευση γηρασμένων κυττάρων, επιγε-

νετικούς ανασυνδυασμούς και τροποποιήσεις στην σύ-

σταση του μικροβιώματος12.

Ως αντιστάθμισμα στην αυξημένη πρόσληψη

τροφής, σε πρώτη φάση, τα β κύτταρα των νησιδίων

του παγκρέατος αυξάνουν την παραγωγή της ινσου-

λίνης, προσπαθώντας να διατηρήσουν την κατάσταση

της ευγλυκαιμίας στο άτομο.

Η εμφάνιση της αντίστασης στην δράση της ιν-

σουλίνης έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της πα-

ραγωγής γλυκογόνου και της μεταφοράς της γλυκόζης

στους σκελετικούς μύες, ενώ στο ήπαρ εμφανίζεται

ως ελαττωμένη αποτελεσματικότητα των μονοπατιών

σηματοδότησης της γλυκόζης. Αποτέλεσμα των ανω-

τέρω είναι η συσσώρευση λιπιδίων ίσως ως αποτέλε-

σμα υπέρβασης της δυνατότητας των κυττάρων να

επεξεργασθούν με αποτελεσματικό τρόπο την αυξη-

μένη παραγωγή ελεύθερων λιπαρών οξέων. Η δυσλει-

τουργία των μιτοχονδρίων μπορεί να συνεισφέρει επί-

σης στην εμφάνιση και επίταση του φαινομένου.

Η επίδραση των ελεύθερων λιπαρών οξέων

στους σκελετικούς μυς αναστέλλει την πρόσληψη της

γλυκόζης, ενώ από το ήπαρ προάγεται η παραγωγή

γλυκόζης, τριγλυκεριδιών και LDL, με απώτερο αποτέ-

λεσμα την επαγωγή αθηρογένεσης. Σε περιπτώσεις

ελαττωμένης δράσης της ινσουλίνης η παραγωγή

ελεύθερων λιπαρών οξέων αυξάνεται και οδηγεί τελικά

σε ακόμη μεγαλύτερη λιπόλυση13,14,15.

Ο λιπώδης ιστός είναι ένα βιολογικά ενεργό εν-

δοκρινικό όργανο16, που παράγει πληθώρα ορμονών

και κυτταροκινών17. Σε περιπτώσεις διατροφικής υπε-

ρεπάρκειας εκτός από την υπερινσουλιναιμία και υπερ-

γλυκαιμία, εμφανίζεται επιπλέον υπερπλασία και υπερ-

τροφία των λιποκυττάρων. Αυτά, όταν ξεπεραστούν οι

δυνατότητες εφοδιασμού τους μέσω της αιματικής κυ-

κλοφορίας, περιέρχονται σε κατάσταση υποξείας, που

τελικά τα οδηγεί σε νέκρωση, με αποτέλεσμα την διή-

θηση του λιπώδους ιστού από Μ1 μακροφάγα και την

παραγωγή διάφορων μεσολαβητών με προφλεγμονώ-

δεις και προθρομβωτικές ιδιότητες όπως π.χ. η IL-6, ο

TNFα και ο PAI-1. Από μελέτες που έχουν γίνει είναι

γνωστό ότι οι μεσολαβητές αυτοί συσχετίζονται θετικά

με την υπέρταση, την αθηροσκλήρυνση και τα καρ-

διαγγειακά συμβάματα18,19,20.

Ο μηχανισμός απορρύθμισης της λειτουργίας

των λιποκυττάρων έχει συσχετισθεί και με την εμφά-

νιση οξειδωτικού στρες, δείκτες του οποίου (OxLDL,

ουρικό οξύ) είναι αυξημένοι στο μεταβολικό σύνδρο-

μο20. Η καταστολή της παραγωγής αντιοξειδωτικών

κυτταροκινών (π.χ. της αδιπονεκτίνης) επιτρέπει την

συσσώρευση ελευθέρων ριζών και OxLDL, με αποτέ-

λεσμα την πρόκληση βλαβών στα κύτταρα και την επα-

γωγή απόπτωσης. Περεταίρω, βλάβες των ενδοθηλια-

κών κυττάρων των αγγείων επάγουν την εμφάνιση αθη-

ρωματικών βλαβών21.

Το ίδιο το ανοσιακό σύστημα επάγει προφλεγ-

μονώδεις αντιδράσεις ως απαντήσεις των μελών του

(ανοσοκύτταρα) στην εμφάνιση της υπεργλυκαιμίας. 

Έχει δειχθεί ότι τα μονοκύτταρα και τα μακρο-

φάγα των διαβητικών παράγουν IL-1β, IL-6, IL-8 και

MCP-122, λόγω επαγωγής του NFκB, υπερέκφρασης

και ενεργοποίησης των TLRs και υπερενεργοποίησης

του μονοπατιού AGE-RAGE22,23.

Η έκφραση της IL-6 και του TNFα στα κυκλοφο-

ρούντα μονοκύτταρα των διαβητικών έχει βρεθεί να

έχει γραμμική συσχέτιση με τα επίπεδα της HbA1c των

διαβητικών24 καθώς επίσης και η παροδική μεταγευ-

ματική υπεργλυκαιμία με μια προφλεγμονώδη αντίδρα-

ση τόσο σε ανθρώπους, όσο και σε ποντικούς25,26.

Παράλληλα, έχει βρεθεί ότι τα μακροφάγα που

εκτίθενται σε ψηλές τιμές γλυκόζης, παρουσιάζουν

ελαττωματική φαγοκυτταρική ικανότητα27, ότι αυτή έχει

ανάστροφη σχέση με τα επίπεδα της HbA1c και ότι η

‘‘ορθή λειτουργία’’ του ανοσιακού συστήματος σχετί-

ζεται με τον προσεκτικό ‘‘έλεγχο’’ του επιπέδου του

σακχάρου στο αίμα28,29.

Ιδιαίτερα σημαντική για την διαιώνιση της meta -

flammation και του inflammageing που συνυπάρχουν

στο Μεταβολικό Σύνδρομο είναι η συμμετοχή των

TLRs στην αναγνώριση τόσο εξωγενών βλαπτικών πα-
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ραγόντων, όσο και παραπροϊόντων του ίδιου του με-

ταβολισμού30,31.

Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των

δεδομένων τα οποία έως τώρα είναι διαθέσιμα για την

αλληλεπίδραση του μεταβολισμού με το ανοσιακό σύ-

στημα αφορά την φυσική ανοσιακή απάντηση, φαίνεται

ότι και η επίκτητη δεν παραμένει ανεπηρέαστη. Έτσι,

η γλυκόλυση και η σύνθεση των λιπαρών οξέων χα-

ρακτηρίζουν την λειτουργία των Th1 απαντήσεων, ενώ

η οξείδωση των λιπαρών οξέων είναι περισσότερο

έντονη στα Tregs32.

Τέλος, νέα πειραματικά δεδομένα, που υποδεικνύ-

ουν ότι ο TLR4 μπορεί να κατευθύνει τις διαιτητικές

μας προτιμήσεις προς διαβητογόνες επιλογές33, δίνουν

νέες διαστάσεις για επιλογές που μπορεί να έχουμε

στο μέλλον σχετικά με την αντιμετώπιση του Μεταβο-

λικού Συνδρόμου και των επιπλοκών του.
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Οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ) απο-

τελούν μια ετερογενή ομάδα νοσημάτων και έχουν

χαρακτηριστεί ως in vivo πειράματα της φύσης που

βοηθούν στην κατανόηση της Ανοσολογίας1. Ανήκουν

στις σπάνιες παθήσεις αν και θεωρείται ότι υπο-διαγι-

γνώσκονται2. Από τότε που ο Col. Ogden Bruton διέ-

γνωσε την πρώτη ανοσοανεπάρκεια / αγαμμασφαιρι-

ναιμία σε ασθενή με επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις

του Αναπνευστικού Συστήματος το 19523, >354 δια-

ταραχές της ανοσίας και >344 γονίδια έχουν ταυτο-

ποιηθεί, που κατατάσσονται σε εννέα κατηγορίες4. Η

αύξηση αυτή συντελέστηκε από την κατανόηση της

λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, την εξέ-

λιξη των ανοσολογικών και μοριακών τεχνικών και τις

εθνικές και ευρωπαϊκή καταγραφή των νοσημάτων5,6,7.

Η κλινική εικόνα των ΠΑΑ έχει συσχετιστεί με

εκδήλωση λοιμώξεων στην βρεφική και πρώιμη παιδική

ηλικία ενώ στην πραγματικότητα οι Πρωτοπαθείς Ανο-

σοανεπάρκειες μπορούν να εκδηλωθούν ακόμη και σε

εφήβους ή ενήλικες (Πίν. 1) με μεγάλο εύρος εκδηλώ-

σεων όπως τα αλλεργικά, τα αυτοάνοσα και αυτοφλεγ-

μονώδη νοσήματα ακόμη και με λεμφοϋπερπλασίες ή

κακοήθειες (Πίν. 2).

Λοιμώξεις

Οι λοιμώξεις αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο

των ΠΑΑ. Οι συχνές συνηθισμένες λοιμώξεις κυρίως

του Αναπνευστικού Συστήματος, οι λοιμώξεις δέρμα-

τος, γαστρεντερικού ή ΚΝΣ καθώς και λοιμώξεις που

προκαλούν σοβαρές επιπλοκές, αποτελούν ενδείξεις

διερεύνησης για ΠΑΑ. Ο τύπος του παθογόνου και η

θέση της λοίμωξης προσφέρουν πολύτιμη εικόνα για

την υποκείμενη ανοσιακή διαταραχή π.χ. λοίμωξη από

ευκαιριακούς οργανισμούς (Pneumonocystis jiroveci)

ή μύκητες και ιούς (RSV, CMV) σε Συνδυασμένη Ανο-

σοανεπάρκεια, εξωκυττάρια βακτήρια και ερπητοϊούς

σε αντισωματικές ανεπάρκειες, ασπέργιλλο και σταφυ-

λόκοκκο σε Χρόνια Κοκκιωματώδη Νόσο, ενδοκυτ-

τάρια βακτήρια σε διαταραχή του άξονα IL12/IFN-γ,

Neisseria Meningitis σε ανεπάρκειες του συμπληρώ-

ματος, χρόνια ή διεισδυτική λοίμωξη από EBV σε Φυ-

λοσύνδετο Λεμφοϋπερπλαστικό Σύνδρομο (XLP2) και

Οικογενές Αιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο (HLH) αντί-

στοιχα, HPV σε σύνδρομο WHIM (Warts, Hypogam-

maglobulinemia, Infections and Myelokathexis Syn-

drome), ανεπάρκεια GATA2 κ.ά.8,9.

Αυτοάνοσες εκδηλώσεις / αυτοφλεγ-

μονώδη νοσήματα

Οι αυτοάνοσες εκδηλώσεις αφορούν είτε σε ένα

μόνο όργανο στόχο (αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία,

αυτοάνοση θρομβοπενία, αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα)

είτε σε πολλαπλά όργανα. Αποτελούν συχνότερο εύ-

ρημα σε ασθενείς με ΠΑΑ από όσο είχε εκτιμηθεί

στο παρελθόν και κατά πολλούς ερευνητές θεωρείται

ότι αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος10.

Σε πρόσφατη ανάλυση της εθνικής καταγραφής των

ΠΑΑ της Γαλλίας, 26.2% ασθενών εμφάνισαν μία ή πε-

ρισσότερες αυτοάνοσες ή φλεγμονώδεις εκδηλώσεις
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κατά τη διάρκεια της ζωής τους ενώ ο κίνδυνος για

αυτοάνοσες κυτταροπενίες ήταν 120 φορές υψηλότε-

ρος από το γενικό πληθυσμό11. Νοσήματα που ανή-

κουν στην κατηγορία της ανοσιακής δυσρυθμίας όπως

IPEX (Immune dysregulation,Polyendocrinopathy,En-

teropathy, X-linked), APECED (Autoimmune poly -

endo crinopathy with candidiasis and ectodermal

dystrophy),ανεπάρκεια IL-10/IL10R, CTLA4, STAT3 gain

of function χαρακτηρίζονται από αυτοάνοσες εκδη-

λώσεις ενώ και σε άλλες ΠΑΑ όπως οι Συνδυασμένες

Ανοσοανεπάρκειες (ανεπάρκεια RAG) και η Κοινή

Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια (CVID) αποτελούν μέρος

της κλινικής προβολής τους12.

Ασθενείς που παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενα

/ περιοδικά εμπύρετα και σε συνδυασμό με άλλα συ-

νοδά συμπτώματα πρέπει να διερευνηθούν για αυτο-

φλεγμονώδη νοσήματα.

Κακοήθειες

Οι κακοήθειες εμφανίζονται με μεγαλύτερη συ-

χνότητα και σε μικρότερη ηλικία σε ασθενείς με ΠΑΑ

σε σχέση με το γενικό πληθυσμό ενώ αποτελούν τη

δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου, μετά τις λοιμώ-

ξεις. Ωστόσο το φάσμα του τύπου κακοήθειας δεν εί-

ναι τόσο ευρύ με κυριότερες το λέμφωμα (60%)13, τις

κακοήθειες του γαστρεντερικού συστήματος και τις

κακοήθειες επαγόμενες από ιούς.

Οι παθογενετικοί μηχανισμοί διακρίνονται σε 1)

ενδογενείς ενδοκυττάριους μηχανισμούς (όπως στην

Αταξία-Τηλαγγειεκτασία (διαταραχή της επιδιόρθωσης

του DNA) και σε 2) εξωγενείς παράγοντες (χρόνιες

λοιμώξεις π.χ. στο Φυλοσύνδετο λεμφουπερπλαστικό

Σύνδρομο τύπου2 / XLP2 και φλεγμονή)14.

Οι κύριες ΠΑΑ που σχετίζονται με κακοήθειες

είναι η Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια, το Σύνδρομο

Wiskott-Aldrich, η Αταξία-Τηλαγγειεκτασία και η Συν-

δυασμένη Ανοσοανεπάρκεια15.

Συμπερασματικά, οι ΠΑΑ παρουσιάζονται με ποι-

κίλες εκδηλώσεις και σε ευρεία ηλικιακή κλίμακα. Είναι

χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ασθενείς που φέρουν

την ίδια μετάλλαξη παρουσιάζουν κλινική ετερογένεια.

Η υποψία που οδηγεί στη έγκαιρη διερεύνηση και την

ορθή διάγνωση συντελεί στην πρόληψη των επιπλο-

κών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του προσ-

δόκιμου επιβίωσης.
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Το τελευταία χρόνια, η διαγνωστική προσπέλαση

των Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών (ΠΑΑ) έχει

μεταβληθεί σημαντικά, λόγω της ανάπτυξης νέων

τεχνολογιών μελέτης του DNA και, συγκεκριμένα, του

Next Generation Sequencing (NGS). Η τεχνική αυτή

έχει επιτρέψει τη σημαντική μείωση του κόστους του

γενετικού ελέγχου, λόγω της δυνατότητας ταυτό -

χρονου ελέγχου πολλαπλών δειγμάτων. Με όλες τις

εφαρμογές του, είτε πρόκειται για στοχευμένη μελέτη

σχετιζόμενων με ΠΑΑ γονιδίων (Targeted gene panel-

TGP), είτε για μελέτη της αλληλουχίας του συνόλου

των εξονίων (Whole Exome Sequencing- WES) ή

ολοκλήρου του γονιδιώματος (Whole Genome Se-

quencing- WGS), το NGS έχει φέρει πραγματική

επανάσταση όχι μόνο στη διάγνωση των ΠΑΑ αλλά

και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα νοσήματα

αυτά. Έτσι, ενώ μέχρι πρόσφατα, οι ΠΑΑ θεωρούνταν

μονογονιδιακά νοσήματα, τελευταία έχει αναγνωριστεί

η ύπαρξη πολυγονιδιακών ΠΑΑ (που αφορούν κυρίως

επιγενετικές ρυθμίσεις γονιδιακής έκφρασης), σωμα -

τικών μεταλλάξεων (δηλαδή επίκτητων μεταλλάξεων

συγκεκριμένων κυτταρικών σειρών) ή και υπόμορφων

μεταλλάξεων κλασικών γονιδίων που παλαιότερα

σχετίζονταν μόνο με Βαριά Μικτή Ανοσοανεπάρκεια

(SCID) όπως τα RAG1 και JAK3.

Παρόλη όμως τη σημαντική προσφορά του, το

NGS δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσει τις κλασικές

διαγνωστικές μεθόδους. Πρώτον, δεν είναι πάντα

σαφής η αντιστοίχιση γονοτύπου-φαινοτύπου. Επίσης,

το NGS έχει μερικούς βασικούς περιορισμούς στην

αναγνώριση γονιδιακών βλαβών σε περιπτώσεις μεγά -

λων ελλειμμάτων, ενθέσεων, μεταθέσεων ή αναστρο -

φών, ενώ μπορεί να διαφύγουν της προσοχής μεταλ -

λάξεις σε γονίδια που έχουν πολλές επαναλαμβανό -

μενες αλληλουχίες όπως τα DOCK8 και LRBA. Επίσης,

είναι πάντα σημαντικός ο κίνδυνος πλημμελούς μελέ -

της γονιδιακών τμημάτων, λόγω αποτυχίας παραγωγής

ικανού αριθμού αλληλοεπικαλυπτόμενων αντιγράφων

τους (τα οποία είναι μέρος της βασικής αρχής της

μεθόδου). Τέλος, μεγάλος είναι ο προβληματισμός

σχετικά με την αξιολόγηση νέων μεταλλάξεων και τον

διαχωρισμό τους από τους πολυμορφισμούς, κάτι που

αρχικά απαιτεί τη συμβολή της βιοπληροφορικής (με

in silico αλγορίθμους πρόγνωσης της βλάβης που

προκαλείται σε επίπεδο πρωτεϊνικής δομής) αλλά και

τη διενέργεια στοχευμένων λειτουργικών δοκιμασιών

στη συνέχεια (είτε στα κύτταρα του ασθενούς ex vivo,

είτε με πρόκληση της μετάλλαξης σε πειραματόζωα ή

σε επαγόμενα στελεχιαία κύτταρα-iPSCs)1.

Στους παραπάνω περιορισμούς προστίθεται και

το ότι η πρόσβαση των κλινικών τμημάτων στις

παραπάνω τεχνικές είναι πολύ περιορισμένη στη χώρα

μας. Έτσι, η διάγνωση των ΠΑΑ συνεχίζει να βασίζεται,

ως επί το πλείστον, στις παραδοσιακές εργαστηριακές

μεθόδους. Με αυτές είναι δυνατόν να ανιχνευθεί ένα

μεγάλο μέρος των κλασικών ΠΑΑ, ενώ σε δυσκο -

λότερες περιπτώσεις μπορεί να πιθανολογηθεί η οδός

στην οποία εντοπίζεται το έλλειμμα (κάτι το οποίο

μπορεί και από μόνο του να έχει θεραπευτική αξία,

ιδίως με την ανάπτυξη νέων βιολογικών θεραπευτικών

παραγόντων). 

Οι παραδοσιακές εργαστηριακές μέθοδοι

μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής2,3:

1. Βασικός έλεγχος με Γενική εξέταση Aίματος,

μέτρηση των ανοσοσφαιρινών και των κλασμάτων

συμπληρώματος στον ορό.

2. In vivo λειτουργική μελέτη της αντισωματικής

απάντησης στα εμβόλια (κυρίως Πνευμονιοκόκκου,

Αιμοφίλου και Τετάνου). Λειτουργικές δοκιμασίες του

… στις πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες»

Σύγχρονη εργαστηριακή προσπέλαση
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συμπληρώματος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

3. Ανοσοφαινότυπος Λεμφοκυττάρων περιφερι -

κού αίματος: Εκτίμηση της συγκέντρωσης τόσο των

βασικών πληθυσμών (Τ, Β, ΝΚ), όσο και, κατά περί -

πτωση, σημαντικών υποπληθυσμών αυτών με κλινική

σημασία (όπως τα διεγερμένα Τ, τα παρθέ να/ μνη -

μονικά Τ, τα μνημονικά και με ισοτυπική μετα στροφή

Β, τα μεταβατικά Β, τα ρυθμιστικά Τ, τα Th17, τα Tfh, τα

διπλά αρνητικά TCRαβ+ Τ, τα iNKT κύτταρα κ.ά.).

4. Δοκιμασίες ανίχνευσης πρωτεϊνών. Ειδικά με

Κυτταρομετρία ροής είναι δυνατός ο έλεγχος

ανίχνευσης πολλών δεικτών είτε (1) στην επιφάνεια

των κυττάρων (όπως CD25 στη διερεύνηση για ΙΡΕΧ,

gp91 για τη Χρόνια Κοκκιωματώση Νόσο, ICOS και

BAFFR για την κοινή ποικίλη ΑΑ, CD18, CD11a, CD11b,

CD11c για την ανεπάρκεια των μορίων προσκόλλησης)

είτε (2) ενδοκυτταρίως (όπως οι Btk για τη φυλο -

σύνδετη αγαμμασφαιριναιμία, WASp για το σύνδρομο

Wiskott Aldrich, SAP και ΧΙΑΡ για το Φυλοσύνδετο

λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο, περφο ρίνη για την

ομώνυμη ανεπάρκεια ή FoxP3 για το ΙΡΕΧ). Πρέπει,

όμως, να λαμβάνεται πάντα υπ’ όψιν ότι η ανίχνευση

μιας πρωτεΐνης δεν διασφαλίζει την λειτουργικότητά

της.

5. Λειτουργικές δοκιμασίες, οι οποίες συνίστανται

στη μελέτη της ανταπόκρισης των κυττάρων του

Ανοσοποιητικού σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. Τα

ερεθίσματα αυτά μπορεί να είναι μη ειδικά (διεγέρτες

όπως το ΡΜΑ, μιτογόνα όπως τα PHA και PWM) ή

ειδικά (αντιγόνα μικροοργανισμών, κυτταροκίνες ή

μονοκλωνικά αντισώματα). Η μελέτη της ανταπόκρισης

των κυττάρων στα παραπάνω ερεθίσματα μπορεί να

αφορά τον πολλαπλασιασμό τους, την οξειδωτική τους

ικανότητα, την ικανότητα αποκοκκίωσης, την παραγωγή

συγκεκριμένων κυτταροκινών, την φωσφορυλίωση

πρωτεϊνών των οδών μετάδοσης σημάτων, την

μεταβολή της έντασης έκφρασης δεικτών ή την

απόπτωσή τους). Ο κατάλληλος συνδυασμός των

παραπάνω επιλέγεται με βάση την οδό την οποίας η

επάρκεια χρειάζεται να διερευνηθεί.

6. Προσδιορισμός των επιπέδων διαλυτών

παραγόντων στο πλάσμα και σε άλλα βιολογικά υγρά

(πχ ΕΝΥ), όπως προφλεγμονωδών κυτταροκινών για

τη διερεύνηση αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων, FASL

IL10 για το ALPS, α-φετοπρωτεΐνης για την Αταξία

Τηλαγγειεκτασία, κ.ά.).

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί η αυξανόμενη

χρήση πολυπαραμετρικής κυτταρομετρίας ροής (συν -

δυαζόμενης με φασματοφωτομετρία μάζας: mass cy-

tometry) στη μελέτη των ενδοκυττάριων δικτύων

μετάδοσης σημάτων, η οποία βοηθά σημαντικά στην

κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών των

ΠΑΑ.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί η

αυξανόμενη εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού

νεογνικού ελέγχου για τη διάγνωση της Βαριάς Μικτής

Ανοσοανεπάρκειας, μέσω της ανίχνευσης κυκλικών

προϊόντων ανασυνδυασμού του DNA. Η συχνότητά

τους είναι ενδεικτική του ρυθμού επιτυχούς

παραγωγής νέων παρθένων Τ και Β λεμφοκυττάρων

(TRECs και KRECs αντίστοιχα). Δεδομένου ότι η

πρόγνωση των ασθενών είναι σημαντικά καλύτερη εάν

η Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών κυττάρων

γίνει μέσα στους 3 πρώτους μήνες της ζωής, η έγκαιρη

διάγνωση της Νόσου σε ασυμπτωματικά ακόμη βρέφη

σώζει τη ζωή των μικρών ασθενών μειώνοντας

σημαντικά το συνολικό κόστος νοσηλείας τους. Το

πρόγραμμα εφαρμόζεται σε ολοένα και περισσότερα

κράτη, ενώ γίνονται προσπάθειες εισαγωγής του και

στη χώρα μας4.
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Οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ) είναι

βασικός τομέας της Κλινικής Ανοσολογίας, ιδιαιτέρως

της Παιδιατρικής και ο αντιπροσωπευτικότερος εκ-

φραστής του “from bed to bench and back to bed”,

(από την κλίνη του ασθενή στον εργαστηριακό πάγκο

και πάλι πίσω στον ασθενή). Πρόκειται για εκδηλώσεις

φυσικώς - εγγενούς προϋπάρχοντος ελλείμματος του

ανοσιακού συστήματος, έλλειμμα το οποίο οδηγεί σε

διαταραχή της άμυνας και ισορροπίας, που ο οργανι-

σμός προσπαθεί να επιτύχει για την επιβίωσή του στο

ξένο και συχνά εχθρικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα

την εκδήλωση νόσου. 

Οι ΠΑΑ ανήκουν στα σπάνια νοσήματα αν και

σήμερα αναγνωρίζεται ότι είναι πολύ συχνότερα απ’ ότι

εθεωρείτο παλαιότερα. Όμως, παρά την σημασία τους,

ακόμη και ιατροί δεν είναι επαρκώς ευαισθητοποιημένοι

στην διάγνωση και αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, το επι-

στημονικό και ιατρικό πεδίο γνώσεων για τις Πρωτο-

παθείς Ανοσοανεπάρκειες, εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό

και έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

H μη έγκαιρη διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση

των ασθενών με ΠΑΑ έχει ως συνέπεια τη βαριά νο-

σηρότητα, τις πολλαπλές απουσίες από την εργασία ή

το σχολείο για τα πάσχοντα παιδιά, το μεγάλο οικο-

νομικό κόστος για την περίθαλψη των ασθενών που

συχνά είναι βαριά πάσχοντες και ακόμη πιο σημαντικό

τη σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθε-

νών και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, στην Ευ-

ρώπη πάσχει 1 στα 2.000 άτομα, εκτίμηση όμως είναι

ότι η επίπτωση στον πληθυσμό είναι σημαντικά υψη-

λότερη. Πανευρωπαϊκώς ο συνολικός πάσχων πληθυ-

σμός υπολογίζεται σε περισσότερους από 638.000

ανθρώπους, ενώ μόνο το 2,27% ήταν καταγεγραμμένο

το 2013, οι δε ταυτοποιημένες ΠΑΑ στο τέλος του

2017 ήταν περισσότερες από τριακόσιες πενήντα

(350) και ο αριθμός τους αυξάνει καθημερινώς. 

Με τις σύγχρονες γνώσεις διαγιγνώσκονται συ-

χνότερα και τροποποιείται ο ορισμός τους. Αναγνω-

ρίζεται ότι πέραν των λοιμώξεων, μπορεί να είναι αιτία

αυτοανόσων, αλλεργικών ή κακοήθων νοσημάτων, πι-

θανότατα δε πολλά από τα Ιδιοπαθή Σύνδρομα αντα-

νακλούν μη αναγνωρισμένες μορφές ΠΑΑ. Οι ΠΑΑ

έχουν χαρακτηριστεί ως “in vivo πειράματα της φύσης”,

η μελέτη των οποίων συμβάλλει καθοριστικά στην

προώθηση της έρευνας, στην κατανόηση της ανάπτυ-

ξης των λειτουργιών του ανθρώπινου ανοσοποιητικού

συστήματος και στην εξήγηση της ανοσοπαθογένειας

των νόσων, συμβάλλει δε στην ακριβή πρόγνωση και

την επιλογή της σωστής και έγκαιρης σωστής θερα-

πείας – θεραπεία ακριβείας. Ακόμη, η μελέτη τους οδη-

γεί στην ανάπτυξη σημαντικών σύγχρονων βιοθερα-

πειών. Η ανθρώπινη γ-σφαιρίνη, η μεταμόσχευση αρ-

χέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, η γονιδιακή θερα-

πεία και αρκετές από τις θεραπείες ανοσοπαρέμβασης

(μονοκλωνικά αντισώματα, κυτταροκίνες και γενικότε-

ρα βιολογικοί παράγοντες) στηρίζονται στις γνώσεις

που αποκτούμε από τους ασθενείς με ΠΑΑ.

Όπως σε όλα τα σπάνια νοσήματα, το καλύτερο

εργαλείο για τη βελτίωση και την πρόοδο στη θερα-

πευτική αντιμετώπιση των πρωτοπαθών ανοσοανεπαρ-

κειών, είναι η συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων και

στοιχείων σε σχέση με τις κλινικές εκδηλώσεις, τη διά-

γνωση, την πορεία - εξέλιξη της νόσου και τη θερα-

πεία. Η καταγραφή όλων των περιστατικών, η ανταλ-

λαγή δειγμάτων, μεθοδολογιών διάγνωσης, ο καθορι-

… στις πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες»
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σμός διαγνωστικών κριτηρίων και οι οδηγίες θεραπεί-

ας αποτελούν θεμελιακούς λίθους για την πρόοδο στο

χώρο των ΠΑΑ. Με την καταγραφή αυτή επιτυγχάνε-

ται η δημιουργία μιας δεξαμενής/πηγής μελέτης των

αιτίων, μηχανισμών, γενετικού υποστρώματος.

Απαραίτητη είναι η συνεργασία σε εθνικό - ευ-

ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί η

από κοινού δράση, με σκοπό την ακριβή διάγνωση,

την άνοδο του επιπέδου υγείας των συγκεκριμένων

ασθενών και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών παρεμ-

βάσεων στους ασθενείς με ΠΑΑ και στα ανοσολογικά

νοσήματα γενικότερα.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των νοση-

μάτων και των υπεύθυνων γι’ αυτά γονιδίων έχει παίξει

η πανευρωπαϊκή καταγραφή των περιστατικών ΠΑΑ

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανοσοανεπαρ-

κειών (ESID) και η πολύ σημαντική έρευνα που γίνεται

διεθνώς. Η ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και

εμπειρίας έχει ως συνέπεια την καλύτερη παρακολού-

θηση των ασθενών, ακόμη σημαντικότερο την εφαρ-

μογή νέων, αποτελεσματικότερων γι’ αυτούς θεραπειών

και κοινωνικό όφελος.

Στη χώρα μας, από τις αρχές του 2015, στα πλαίσια

της συνεργασίας μας με την ESID, η καταγραφή μπορεί

να γίνεται στην Ελληνική γλώσσα απ’ ευθείας στην ιστο-

σελίδα της ESID (https://www.paed-anosia.gr/contents

_gr.asp?id=425) και θα υπάρχει δυνατότητα γνώσης των

δεδομένων της χώρας μας εν συνόλω, βεβαίως πάντα

με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου Κέντρου/θερά-

ποντος ιατρού. Έχει επιτευχθεί η χρήση του λογισμικού

προγράμματος της ESID αρχικά στο πρώτο επίπεδο

της καταγραφής. Είναι δεδομένο ότι τα όποια αποτελέ-

σματα - συμπεράσματα προκύψουν θα είναι σε στενή

συνεργασία με τα Κέντρα που καταγράφουν και τους

θεράποντες ιατρούς.

Η συμμετοχή δε των ίδιων των ασθενών και των

συγγενών τους βοηθάει στην προώθηση των πληροφο-

ριών σε οργανισμούς Υγείας και Πρόνοιας για την βελ-

τίωση του γενικότερου επιπέδου υγιεινής και περίθαλψης.

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι απόρρητα

και αξιοποιούνται με προσοχή και ευαισθησία.

Η προοπτική είναι η γνώση των επιπτώσεων της

ΠΑΑ στη ζωή των ασθενών και τις οικογένειες τους,

η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, η γνώση

των επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία και πιο σημαντικό

η παροχή σωστής θεραπείας, σε σύγχρονες και αξιο-

πρεπείς συνθήκες.
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Η ενεργοποίηση του έμφυτου ανοσοποιητικού

συστήματος μετά από μεταμόσχευση συμπαγών ορ-

γάνων (solid organ transplantation-SOT), προκαλεί

στείρα φλεγμονή η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μει-

ωμένη ανοχή στο μόσχευμα με πιθανό αποτέλεσμα

την οξεία ή και χρόνια απόρριψή του. Παρά το γεγο-

νός ότι η αποσαφήνιση των μηχανισμών της φυσικής

ανοσίας που εμπλέκονται στην απόρριψη αποτελεί

αντικείμενο πολλών ερευνών τις τελευταίες δεκαετίες,

οι γνώσεις μας στον τρόπο με τον οποίο προκαλείται

η φλεγμονή παραμένουν περιορισμένες. H βλάβη

λόγω ισχαιμίας-επαναιμάτωσης (ischaemia/reperfusion

injury-IRI), είναι αναπόφευκτο στοιχείο της λήψης και

της εμφύτευσης των οργάνων με σημαντικές επιπτώ-

σεις για την τύχη του μοσχεύματος1,2.

DAMPs και οι υποδοχείς τους

Η φυσική ανοσία βασίζεται στην αναγνώριση

εξαιρετικά διατηρημένων μοριακών δομών μέσω υπο-

δοχέων αναγνώρισης (Pattern Recognition Receptors-

PRRs) που εντοπίζονται σε μια ποικιλία κυττάρων, κυ-

ρίως όμως στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστι-

… στη Μεταμόσχευση»

Ο ρόλος της φυσικής ανοσίας στη μεταμόσχευση

συμπαγών οργάνων

Α. Αναστασίου

ανοσ′ια 2018 ;   14, 4:   43 – 46

DAMP Φερόμενος Υποδοχέας Συμπαγές Όργανο

HMGB1 TLR4, RAGE Καρδιά, Πνεύμονας, Νεφρός, Ήπαρ

ATP P1, P2X, P2Y Καρδιά, Ήπαρ

Πρωτεΐνη θερμικού σοκ TLR2/4, CD40, SD91, LOX1 Καρδιά, Πνεύμονας, Νεφρός, Ήπαρ

Νουκλεϊνικό οξύ/Μιτοχονδριακής προέλευσης TLR9, NALP3 Καρδιά, Πνεύμονας, Νεφρός, Ήπαρ

DAMP Υποδοχέας Συμπαγές Όργανο

Απτοσφερίνη TLR (Υποτιθέμενος) Καρδιά

Υαλουρονάνη TLR2/4, CD44 Καρδιά, Πνεύμονας,

Τενασκίνη C TLR4 Καρδιά, Πνεύμονας, Νεφρός

Θειϊκή Ηπαράνη TLR4 Νεφρός

Φιμπρονεκτίνη TLR4 Καρδιά, Νεφρός

HMGB1: high-mobility group box 1, RAGE: receptor for advanced glycation end products, LOX-1: lectin-type oxidized LDL receptor 1, NAPLP3:

NACHT, LRR, and PYD domains-containing protein 3 (cryopirin) (3)

DAMPs που βρίσκονται στον εξωκυττάριο χώρο και τα οποία έχουν υποστεί τροποποίηση λόγω βλάβης

Πίνακας 1. DAMPs με τους αντίστοιχους υποδοχείς τους στη SOT.

DAMPs που απελευθερώνονται από τον ενδοκυττάριο χώρο ή εκτίθενται

στην κυτταρική επιφάνεια στην περιοχή της βλάβης
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κών (APC), συμπεριλαμβανομένων των δενδριτικών

(DCs), μακροφάγων, λεμφοκυττάρων, επιθηλιακών και

ενδοθηλιακών κυττάρων. Αν και οι υποδοχείς αυτοί

συσχετίστηκαν αρχικά με την άμυνα του ξενιστή έναντι

των παθογόνων μικροοργανισμών και την αναγνώριση

συγκεκριμένων μοριακών προτύπων (pathogen-asso-

ciated molecular patterns-PAMPs), ενδογενή «σήματα

κινδύνου» που παράγονται ως απόκριση στο κυτταρι-

κό στρες (απουσία μόλυνσης) (damage-associated

molecular patterns-DAMPs), τα οποία φυσιολογικά ο

οργανισμός τα αποκρύπτει από το ανοσιακό του σύ-

στημα, μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν τους υπο-

δοχείς PRRs. Τα DAMPs που απελευθερώνονται κατά

τη βλάβη κυττάρων και ιστών, σύμφωνα με τη θεωρία

της "υπόθεσης κινδύνου" που διατυπώθηκε από την

Polly Matzinger, μπορούν να συνδεθούν με μια ποικιλία

PRR υποδοχέων όπως οι TLRs (Toll Like Receptors),

οι NLRs (NOD Like Receptors π.χ. NALP3) αλλά και

με μη- PRR υποδοχείς όπως οι P2Χ, P2Y της ομάδας

των G υποδοχέων, υποδοχείς για τελικά προϊόντα προ-

χωρημένης γλυκοζυλίωσης (RAGE) (Πίνακας 1).

Η σύνδεση αυτή δίνει έναρξη σε ένα πολύπλοκο

καταρράκτη ενδοκυτταρικής κινάσης, ενεργοποιώντας

τελικά μεταγραφικούς παράγοντες όπως οι NFκB, AP-

1, και IRF3 και μεταβάλλοντας την έκφραση γονιδίων

φλεγμονώδους απόκρισης, με αποτέλεσμα την έκκριση

φλεγμονωδών κυτταροκινών, στρατολόγηση ουδετε-

ροφίλων, ωρίμανση APC κυττάρων, όπως τα DCs και

προς τα πάνω ρύθμιση συνδιεγερτικών μορίων και

MHC, παρέχοντας την απαιτούμενη συνδιέγερση στα

κύτταρα Τ του λήπτη οδηγώντας στην έναρξη της ει-

δικής ανοσιακής απόκρισης3. Επιπλέον η διασύνδεση

των DAMPs με τους TLRs των ενδοθηλιακών και λείων

μυϊκών κυττάρων των αγγείων του μοσχεύματος, οδη-

γεί σε ενεργοποίησή τους και χρόνια απόρριψη, λόγω

αθηροσκλήρωσής του4.

Οι δραστικοί μεταβολίτες του οξυγόνου

Οι δραστικοί μεταβολίτες του οξυγόνου (reactive

oxygen species-ROS) που παράγονται λόγω της υπο-

ξίας στον δότη κατά τη διάρκεια του εγκεφαλικού θα-

νάτου και κυρίως στο λήπτη κατά την επαναιμάτωση

του μοσχεύματος, λειτουργούν σαν επιπρόσθετα μό-

ρια μεταβίβασης μηνυμάτων, προκαλώντας επαναπρο-

γραμματισμό μεταγραφής γονιδίων. Η επιστροφή στην

ομοιόσταση προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή

ROS και επιπλέον μείωση της αντιοξειδωτικής ικανό-

τητας, που μαζί με την αυξημένη περιεκτικότητα των

μιτοχονδρίων σε ασβέστιο, οδηγεί στον θάνατο των

κυττάρων μέσω μηχανισμών όπως η απόπτωση, η νέ-

κρωση και η αυτοφαγία2. 

Το σύστημα του συμπληρώματος και

της πήξης

Έχει αποδειχθεί ότι στην IRI τα DAMPs μπορούν

να ενεργοποιήσουν και τις τρεις οδούς του συμπλη-

ρώματος, συνδεόμενα με το C1q ή το C3 ή κυρίως την

MBL μέσω των «φυσικών» αντισωμάτων, κυρίως IgM.

Οι αναφυλατοξίνες C3a και C5a που παράγονται οδη-

γούν σε στρατολόγηση και συσσώρευση λευκοκυττά-

ρων, αύξηση των μορίων προσκόλλησης στο ενδοθή-

λιο και τα αιμοπετάλια, ενώ επιτείνουν την παραγωγή

των ROS αλλά και κυτταροκινών. Τελικό αποτέλεσμα

είναι ο σχηματισμός του συμπλέγματος προσβολής

μεμβράνης (C5b-9) (Membrane Attack Complex-

MAC) που καταλήγει στην καταστροφή των κυττάρων

του μοσχεύματος2,5.

Ο καταρράκτης πήξης πυροδοτείται συνήθως

μετά από επιφανειακή βλάβη των ενδοθηλιακών κυτ-

τάρων του μοσχεύματος και την παραγωγή ιστικού

παράγοντα (TF), ο οποίος ενεργοποιεί την εξωγενή

οδό συνδεόμενος με τον παράγοντα VIIa, που οδηγεί

στην παραγωγή θρομβίνης με κατάληξη το σχηματι-

σμό θρόμβου ινώδους και την ενεργοποίηση των αι-

μοπεταλίων. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η θρομβίνη σε

υψηλές συγκεντρώσεις λειτουργεί ως προφλεγμονώ-

δης παράγοντας που ενισχύει την απόπτωση. Οι αλλη-

λεπιδράσεις μεταξύ των οδών του συμπληρώματος και

της πήξης είναι ελάχιστα κατανοητές. Η πρωτεΐνη του

συμπληρώματος C5a έχει προταθεί ως κύριο μόριο

υπεύθυνο για ενεργοποίηση της πήξης και φλεγμονής

μέσω της έκφρασης του TF στα ουδετερόφιλα, ενώ

έρευνες δείχνουν ότι η θρομβίνη μπορεί να εμπλέκεται

στην ενίσχυση του καταρράκτη συμπληρώματος5,6.

Το σύστημα των κυτταροκινών-

χημειο κινών

Κλινικά δεδομένα στη SOT δείχνουν ότι κεντρικό

ρόλο στην επίταση της φλεγμονής διαδραματίζει το

σύστημα κυτταροκινών-χημειοκινών. Τα ιστικά μακρο-

φάγα και τα ουδετερόφιλα εκκρίνουν IL-1β, η οποία

ενεργοποιεί τη σηματοδότηση του ΝF-κΒ και επάγει

την έκφραση πολλών φλεγμονωδών μεσολαβητών, με-

ταξύ των οποίων οι IL-1β, IL-6, ΤΝF-α, CXCL8 (IL-8),

CXCL10 (IΡ-10), CCL2 (MCP-1), μόρια προσκόλλησης

(ICAM-1, VCAM-1, ELAM-1), επαγώγιμη συνθετάση νι-

τρικού οξειδίου (iNOS), και προσταγλανδίνες Ε2 και
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ΕΡ3. Οι χημειοκίνες προσελκύουν λευκοκύτταρα όπως

ουδετερόφιλα και ΝΚ-κύτταρα στο σημείο της φλεγ-

μονής με δυσμενείς επιπτώσεις στην επιβίωση του μο-

σχεύματος2,5-6.

Ο ρόλος των φυσικών κυτταροκτόνων

(Natural Killer-NK) και ΝΚΤ κυττάρων

Ένα πλήθος ερευνών επικεντρώνεται στο ρόλο

των ΝΚ και ΝΚΤ κυττάρων στην απόρριψη ή ανοχή

στο μόσχευμα. Ποικιλία υποδοχέων (π.χ. KIR, NKG2D)

που εκφράζονται στην επιφάνεια των ΝΚ κυττάρων,

τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνο-

νται ταχέως σε κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβη.

Μια σειρά από χημειοκίνες (CCL2, CCL3, CX3CL1,

CXCL10) προσελκύουν και ενεργοποιούν ΝΚ και ΝΚΤ

κύτταρα στο μόσχευμα. Με την διέγερσή τους ασκούν

την άμεση κυτταροτοξική τους δράση μέσω περφο-

ρίνης, παράγουν ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) και TNFα

ενεργοποιώντας περαιτέρω τα κύτταρα της φυσικής

ανοσίας. Παράλληλα, μέσω της ωρίμανσης των δεν-

δριτικών κυττάρων, δημιουργούν μια γέφυρα μεταξύ

φυσικής και επίκτητης ανοσίας7.

Η κατανόηση των μηχανισμών της φυσικής ανο-

σίας και της συμμετοχής της στην απόρριψη είναι

πρωταρχικής σημασίας για την ανεύρεση νέων θερα-

πευτικών στόχων και την εξασφάλιση της επιβίωσης

του μοσχεύματος. Τρόποι που οδηγούν στη μείωση

του οξειδωτικού stress, εμποδίζουν την ενεργοποίηση

των πρωτεϊνών του συμπληρώματος και της πήξης,

μπλοκάρουν τους υποδοχείς των DAMPs ή αναστέλ-

λουν τη δράση των ΝΚ κυττάρων και των παραγόμε-

νων κυτταροκινών, αποτελούν αντικείμενο πολλών

ερευνών με θετικά αποτελέσματα (Εικόνα 1)2,5-6.
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Τα αντιγόνα που εκφράζονται στο ανθρώπινο εν-

δοθήλιο αποτελούν τον πρώτο στόχο της χυμικής και

κυτταρικής αλλοαπάντησης μετά τη μεταμόσχευση ορ-

γάνων. Αν και ο πρώτος φραγμός για την επιτυχή με-

ταμόσχευση είναι τα αντιγόνα του ΑΒΟ συστήματος

και τα κλασικά ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα

(HLA), άλλα non-HLA αντιγόνα φαίνεται να είναι κλι-

νικά σημαντικά καθώς περιπτώσεις οξείας (ΟΑ) και

υπεροξείας (ΥΟΑ) απόρριψης έχουν αναφερθεί σε

ασθενείς απουσία ειδικών στο δότη αντί-HLA (DSA)

αντισωμάτων ακόμα και μεταξύ HLA ταυτόσημων

αδελφών1,2. Τα non-HLA αντιγόνα μπορεί να είναι πο-

λυμορφικά, όπως τα MHC class I chain-related proteins

A και B (MICA/B) αλλά και ιστικά αυτοαντιγόνα2,3. Αντι-

σώματα έναντι των non-HLA αντιγόνων μπορούν να

εμφανιστούν πριν ή de novo μετά τη μεταμόσχευση. 

Non-HLA ευαισθητοποίηση

Στην ευαισθητοποίηση έναντι MICA αντιγόνων

εμπλέκονται οι προηγούμενες μεταμοσχεύσεις, οι κυή-

σεις, ενδεχομένως οι μεταγγίσεις καθώς και η Α5.1 με-

τάλλαξη, που εξαιτίας της υψηλής έκφρασης των

MICA στα ενδοθηλιακά κύτταρα, οδηγεί σε MICA ευ-

αισθητοποίηση4. Στη δημιουργία αυτοαντισωμάτων ση-

μαντικό ρόλο έχει η ιστική βλάβη του μοσχεύματος

από το χειρουργικό τραύμα, την ισχαιμία-επαναιμάτω-

ση καθώς και τα HLA-DSA. Η ιστική βλάβη οδηγεί

στην απελευθέρωση εξωκυττάριων κυστιδίων του δότη

και μοριακών προτύπων κινδύνου (DAMPs), τα οποία

επάγουν τη φλεγμονή και την παραγωγή αυτοαντισω-

μάτων5. Η φλεγμονή οδηγεί σε αυξημένη αντιγονική

έκφραση, αναδιαμόρφωση των ιστών και αποκάλυψη

«κρυφών» επιτόπων. Το οξειδωτικό στρες και η από-

πτωση οδηγούν στη δημιουργία νεοαντιγόνων. Αντί-

στροφα, βλάβη του μοσχεύματος οφειλόμενη σε αυ-

τοαντισώματα προκαλεί αλλοάνοση απάντηση και πα-

ραγωγή αντί-HLA αντισωμάτων που λειτουργούν συ-

νεργικά στην καταστροφή του αλλομοσχεύματος. 

Μηχανισμοί δράσης non HLA αντι-

σωμάτων

Η σύνδεση των non HLA αντισωμάτων στα αντί-

στοιχα αντιγόνα του ενδοθηλίου έχει ως αποτέλεσμα

λύση των κυττάρων στόχων, είτε μέσω ενεργοποίησης

του συμπληρώματος, είτε μέσω αντισώματο-εξαρτώ-

μενης κυτταρικής κυτταροτοξικότητας (ADCC). Επί-

σης, η ενεργοποίηση του ενδοθηλίου μπορεί να οδη-

γήσει σε ανοσολογική αλλοαπάντηση μέσω αυξημένης

έκφρασης μορίων προσκόλλησης, έκκριση φλεγμονω-

δών κυτταροκινών και χημειοκινών, ιστικού παράγοντα

με αποτέλεσμα επαγωγή φλεγμονής, θρόμβωσης και

απόπτωσης. Ένας επιπλέον μηχανισμός δράσης είναι

η δημιουργία ανοσοσυμπλεγμάτων, τα οποία προσλαμ-

βάνονται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και

στη συνέχεια ενεργοποιούν τα Τ λεμφοκύτταρα (κυτ-

ταρική ανοσία).

Αντιενδοθηλιακά αντισώματα (anti-

endothelial cell antibodies, AECA)

Πρόκειται για ετερογενή ομάδα αντισωμάτων,

που στρέφονται έναντι ποικίλων αντιγονικών καθορι-

στών των ενδοθηλιακών κυττάρων6. Μπορούν να ανι-

χνευθούν με κυτταρομετρία ροής, ELISA, έμμεσο ανο-

σοφθορισμό και υψηλής πυκνότητας πρωτεϊνική συ-

… στη Μεταμόσχευση»

Ο ρόλος των non-HLA αντιγόνων

στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων

Α. Βιττωράκη
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στοιχία (array). Στις δοκιμασίες αυτές ως υπόστρωμα

χρησιμοποιούνται ενδοθηλιακά κύτταρα από ανθρώ-

πινη φλέβα ομφάλιου λώρου ή πρόδρομα ενδοθηλια-

κά κύτταρα (EPCs) περιφερικού αίματος. Για την ανί-

χνευση των AECA έναντι συγκεκριμένου δότη υπάρχει

το ΧΜ-ΟΝΕ crossmatch στο οποίο γίνεται απομόνω-

ση των EPC του δότη με μαγνητικά σφαιρίδια έναντι

του Tie-2 υποδοχέα. Προσχηματισμένα AECA έχουν

αναφερθεί σε περιπτώσεις ΥΟΑ και επιταχυνόμενης

απόρριψης7,8. Επιπλέον συσχετίστηκαν με αυξημένο

κίνδυνο ΟΑ, κυρίως grade IIb ή μεσολαβούμενης από

αντισώματα απόρριψης (AMR), τους πρώτους έξι μή-

νες μετά τη μεταμόσχευση νεφρού9. De novo AECAs

σε μεταμόσχευση νεφρού συσχετίστηκαν με υψηλό

κίνδυνο πρώιμης ΟΑ (<2 εβδομάδες), συχνά ανθε-

κτικής στα στεροειδή καθώς και με πολλαπλά επεισό-

δια απόρριψης10. Επιπρόσθετα, η παρουσία AECA συ-

σχετίστηκε με μειωμένη επιβίωση νεφρικού μοσχεύ-

ματος, χυμική απόρριψη και εμφάνιση στεφανιαίας νό-

σου μετά από μεταμόσχευση καρδιάς6,11.

Αντί-MICA αντισώματα

Τα MICA εκφράζονται σε διαφορετικούς τύπους

κυττάρων και στο ενδοθήλιο, κυρίως μετά από στρες

κατά τη φλεγμονή λόγω ψυχρής ισχαιμίας και κατά

την απόρριψη. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι τα MICA δεν

εκφράζονται σε ήρεμα Τ/Β λεμφοκύτταρα, προσχη-

ματισμένα αντί-MICA αντισώματα δεν ανιχνεύονται

με το Τ/Β crossmatch πριν τη μεταμόσχευση. Η πα-

ρουσία αντί-MICA αντισωμάτων συσχετίστηκε με ανά-

πτυξη ΥΟΑ, ΟΑ, χρόνιας απόρριψης και μειωμένης

επιβίωσης νεφρικών μοσχευμάτων, ανάπτυξη συνδρό-

μου αποφρακτικής βρογχιολίτιδας (ΒΟS) σε μοσχεύ-

ματα πνευμόνων καθώς και ανάπτυξη AMR και αγγει-

οπάθειας σε μοσχεύματα καρδιάς3,12-15.

Αντισώματα έναντι του υποδοχέα

τύπου Ι της αγγειοτενσίνης ΙΙ

(αντί-AT1R-abs)

Ο υποδοχέας εκφράζεται στα μονοκύτταρα, στα

λεμφοκύτταρα και στο αγγειακό ενδοθήλιο. Ο μηχανι-

σμός δράσης των αντί-AT1R-abs βασίζεται στην απευ-

θείας ενεργοποίηση της Erk1/2 σηματοδοτικής οδού

με αποτέλεσμα φλεγμονή, θρόμβωση και αρτηριοσκλή-

ρυνση του μοσχεύματος16. Τα αντί-AT1R αντισώματα

συσχετίσθηκαν με την παθογένεια αυτοάνοσων νοση-

μάτων, την εκδήλωση ανθεκτικής στα στεροειδή αγγει-

ακής απόρριψης, ΟΑ, ανάπτυξη de novo DSA, καθώς

και με υψηλό κίνδυνο απώλειας νεφρικών μοσχευμά-

των16,17. Σε μεταμόσχευση καρδιάς, τα αντί-AT1R-abs και

τα αντισώματα έναντι της ενδοθηλίνης Α συσχετίστη-

καν με απόρριψη και εμφάνιση μικροαγγειοπάθειας18.

Άλλα non-HLA αντισώματα

Αντισώματα έναντι μιας ποικιλίας άλλων non-

HLA αντιγόνων έχουν συσχετιστεί με χειρότερη έκβα-

ση της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων. Αντισώ-

ματα έναντι της βιμεντίνης έχουν συσχετίσει τόσο με

ΟΑ όσο και με χρόνια απόρριψη καρδιακών και νε-

φρικών αλλομοσχευμάτων15. Προσχηματισμένα αντι-

σώματα έναντι της καρδιακής μυοσίνης συσχετίστηκαν

με απόρριψη19. Αντισώματα έναντι της α-τουμπουλίνης

και του κολλαγόνου V σχετίζονται με ανάπτυξη ΒΟS

και χρόνια απόρριψη σε μοσχεύματα πνευμόνων. Αντι-

σώματα έναντι του κολλαγόνου I, II, V σχετίζονται με

ίνωση στο ήπαρ20. Αντισώματα έναντι του LG3, ενός

τελικού τμήματος του perlecan, ανιχνεύθηκαν σε υψη-

λά επίπεδα σε ασθενείς με AMR και χρόνια νεφροπά-

θεια νεφρικού μοσχεύματος. Ασθενείς με αντισώματα

έναντι του κολλαγόνου IV και της φιμπρονεκτίνης πα-

ρουσίασαν υψηλό κίνδυνο νεφροπάθειας του μοσχεύ-

ματος5. Επίσης, προσχηματισμένα αντισώματα έναντι

αποπτωτικών κυττάρων συσχετίστηκαν με απώλεια νε-

φρικών μοσχευμάτων21.
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Εισαγωγή

Η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυτ-

τάρων (Hematopoietic Stem Cell Transplantation –

HSCT) αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια σημαντική

θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση μεγά-

λου αριθμού κακοηθειών και ανοσοανεπαρκειών. Οι

πηγές του μοσχεύματος είναι: το περιφερικό αίμα μετά

τη χορήγηση αυξητικών παραγόντων, ο μυελός των

οστών και το ομφαλοπλακουντιακό αίμα.

HLA αντιγόνα

Ο φυσιολογικός πολυμορφισμός του ανθρώπινου

γονιδιώματος μπορεί να δώσει γένεση σε δυνητικά

ανοσογονικά αντιγόνα και ενοχοποιείται για τη δράση

του μοσχεύματος κατά της λευχαιμίας (GVL reaction)

και για τη νόσο του μοσχεύματος κατά του ξενιστή

(GVHD). Τα πιο σημαντικά σχετιζόμενα με τη μετα-

μόσχευση αντιγόνα είναι τα HLA (human leukocyte

antigen) τα οποία κωδικοποιούνται από γονίδια που

βρίσκονται στην MHC (major histocompatibility

complex) περιοχή του χρωμοσώματος 6 (6p21.3). Τα

HLA διαθέτουν εξαιρετική ικανότητα να προκαλούν

ανοσολογική απάντηση και λόγω της σημαντικής επιρ-

ροής τους στην έκβαση της HSCT η συμβατότητα ως

προς αυτά αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την επιλογή

του δότη. Ο πολυμορφισμός των HLA αλληλίων αφο-

ρά κυρίως τη θήκη σύνδεσης του πεπτιδίου και είναι

τεράστιος (18.955 αλλήλια, IPD-IMDT/HLA website

database 3.33.0-2018). Kληρονομούνται en block από

κάθε γονέα στα παιδιά σε απλότυπους (δύο απλότυποι

μαζί σχηματίζουν το γονότυπο). Χάρη στο γενετικό

φαινόμενο της ανισορροπίας σύνδεσης (linkage

disequilibrium-LD) ορισμένα αλλήλια είναι παρόντα

μαζί στα άτομα πιο συχνά από ό,τι θα περίμενε κανείς

σε σχέση με την συχνότητά τους στον πληθυσμό.

Αυτό το φαινόμενο μπορεί να είναι ευεργετικό στην

αναζήτηση δότη για HSCT.

Η HLA συμβατότητα στην HSCT-Μο-

ριακή βάση των HLA ασυμβατοτήτων

Η HLA συμβατότητα δότη-λήπτη αφορά τους

HLA-A,-B,-C,-DRB1 και -DQB1 γενετικούς τόπους. Η

σημασία της συμβατότητας ως προς τους -DPB1 και

-DRB3/4/5 γενετικούς τόπους είναι υπό συζήτηση. Ως

mismatch-ΜΜ ορίζεται η ασυμβατότητα μεταξύ δύο

ατόμων και μπορεί να είναι επιτρεπτή (permissive) διό-

τι δεν έχει αντίκτυπο στην κλινική έκβαση ή μη επι-

τρεπτή (non permissive) διότι αυξάνει την επίπτωση

του οξέος GVHD και την θνησιμότητα. Αν ο λήπτης

είναι ομόζυγος, η ετεροζυγωτία του δότη είναι αποδε-

κτή. Τα εξόνια 2 και 3 για τα HLA τάξης Ι και το εξόνιο

2 για τα HLA τάξης ΙΙ κωδικοποιούν για τη θήκη σύν-

δεσης του πεπτιδίου και ΜΜ σε αυτά θεωρούνται ως

μη επιτρεπτά. Ιδιαίτερα ορισμένες ασυμβατότητες

όπως εκείνες που αφορούν πολυμορφισμούς στη

θέση 116 της εσοχής F της θήκης σύνδεσης του πε-

πτιδίου των HLA τάξης Ι θεωρούνται έντονα ανοσο-

γόνες και πρέπει να αποφεύγονται. Αντίθετα, ασυμβα-

τότητες σε αλλήλια χαμηλής έκφρασης στην επιφάνεια

των κυττάρων π.χ. C*03:03/03:04 είναι καλά ανεκτές.

Άλλα εξόνια (4-8 για τα τάξης Ι και 3-6 για τα τάξης

ΙΙ) είναι λιγότερο πολυμορφικά. Η χρήση του NGS επι-

τρέπει την ανεύρεση νέων πολυμορφισμών, που ωστό-

… στη Μεταμόσχευση»

Ο ρόλος των HLA αντιγόνων στη μεταμόσχευση

αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων

Β. Κίτσιου
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σο, εφόσον δεν αφορούν τη θήκη σύνδεσης του πε-

πτιδίου, η επίπτωσή τους στην αλληλεπίδραση με τους

TCR είναι υπό αμφισβήτηση, καθώς λειτουργικές με-

λέτες έχουν δείξει την απουσία αλλοδραστικότητας

σε περιπτώσεις ασυμβατοτήτων που εδράζονται έξω

από τη θήκη σύνδεσης του πεπτιδίου (π.χ.

DRB1*14:01/14:54)1.

Η μελέτη της οικογένειας

Η πιθανότητα να βρεθεί συμβατός δότης είναι

κατά πολύ υψηλότερη εάν αυτός αναζητηθεί μέσα

στην οικογένεια του ασθενούς. Σύμφωνα με τους νό-

μους του Mendel η πιθανότητα δύο αδέλφια να έχουν

κληρονομήσει τους ίδιους γονεϊκούς απλότυπους

(HLA γονοτυπικά ταυτόσημοι-genotypically identical)

είναι 25%, η πιθανότητα να μοιράζονται έναν κοινό

απλότυπο (απλοταυτόσημοι-haploidentical) είναι 50%

και η πιθανότητα να μην έχουν κανέναν κοινό απλό-

τυπο είναι 25%.

Ο ιδανικός δότης HSC είναι ο αδελφός του

ασθενούς που είναι γονοτυπικά ταυτόσημος και στα

δύο αλλήλια των HLA-A,-B,-C,-DRB1 και -DQB1 γενε-

τικών τόπων (“perfect match related-PMR”). Οι λήπτες

που μεταμοσχεύονται από ένα PMR δότη έχουν χα-

μηλότερο κίνδυνο λοιμώξεων, ενεργοποίησης του κυτ-

ταρομεγαλοϊού και θνησιμότητας. Η διαθεσιμότητα

ενός τέτοιου δότη ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό

των παιδιών στην οικογένεια. Η HLA τυποποίηση στην

οικογένεια, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι γονείς ή

έχουν καθοριστεί οι απλότυποι, περιορίζεται σε επίπε-

δο αντιγόνου (low resolution - 2 digits) ενώ σε ομο-

ζυγωτία ή εφόσον δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι απλότυ-

ποι πρέπει να συνεχίζεται σε επίπεδο αλληλίου (high

resolution - πολυμορφισμοί που αφορούν μόνο τη

θήκη σύνδεσης του πεπτιδίου ή allelic resolution - πο-

λυμορφισμοί που αφορούν όλη την αλληλουχία του

HLA μορίου)2.

Εναλλακτικοί δότες

Για τους ασθενείς για τους οποίους δεν υπάρχει

διαθέσιμος PMR, τρεις κύριες ομάδες δοτών μπορεί

να χρησιμοποιηθούν: μη συγγενείς δότες (πλήρως ή

μερικώς συμβατοί), απλοταυτόσημοι συγγενείς δότες

και τέλος μονάδες ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

1. Μη συγγενείς δότες (Marrow unrelated

donors-MUD)

Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, η

αναζήτηση του κατάλληλου MUD βασίζεται αρχικά στην

τυποποίηση των HLA-A,-B,-C,-DRB1 γενετικών τόπων

σε επίπεδο αλληλίου. Τα ζεύγη δότη/λήπτη που είναι

συμβατά γι’ αυτούς τους 4 τόπους (8/8 αλλήλια) στις

περισσότερες περιπτώσεις είναι συμβατά και για τον -

DQB1 γενετικό τόπο (10/10 αλλήλια), λόγω του έντονου

linkage disequilibrium μεταξύ των -DRB1 και -DQB1 αλ-

ληλίων. Οι συχνότητες των HLA απλοτύπων ποικίλουν

μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών και η πιθανότητα ανεύ-

ρεσης ενός συμβατού MUD διαφέρει σημαντικά ανά-

λογα με την εθνικότητα και τη φυλετική ομάδα του ασθε-

νούς. Η τυποποίηση του ασθενούς για την αναζήτηση

MUD πρέπει να γίνεται σε επίπεδο αλληλίου.

1.1. Ασυμβατότητα σε έναν από τους HLA-A, B, C, DRB1,

DQB1 γενετικούς τόπους

Η επίπτωση της HLA ασυμβατότητας στην ολική

επιβίωση έχει επιβεβαιωθεί και είναι πιο έντονη σε

ασθενείς σε πρώιμη φάση νόσου, ενώ βαίνει μειούμενη

σε ενδιάμεση και προχωρημένη νόσο. Ένας 10/10 συμ-

βατός δότης πρέπει να προτιμάται από έναν 9/10 συμ-

βατό δότη. 

Σε περιπτώσεις συμβατότητας 9/10 (ελάχιστη

αποδεκτή συμβατότητα):3

• Ασυμβατότητα στον -DQB1 γενετικό τόπο είναι

προτιμότερη.

• Για τους -A,-B,-C,-DRB1 γενετικούς τόπους δεν

υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τον προτιμότερο

ασύμβατο τόπο (αν και στην πράξη δεν γίνονται

μεταμοσχεύσεις με -DRB1 ΜΜ).

• Δεν υπάρχουν διαφορές αν η ασυμβατότητα είναι

σε επίπεδο αντιγόνου ή αλληλίου.

• Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι του

ενός 9/10 MUD είναι προτιμότερο να επιλεγεί ο

δότης με ένα επιτρεπτό ΜΜ ή με ΜΜ εκτός θήκης

σύνδεσης του πεπτιδίου. 

1.2. Γενετικοί τόποι –DRB3/4/5/DPB14

Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός πλή-

ρως συμβατοί MUD υπάρχουν μελέτες σύμφωνα με

τις οποίες: α) μπορεί να αποφεύγεται η αθροιστική

δράση περισσοτέρων από 2ΜΜ στους τόπους -

DRB3/4/5 και -DPB1 και β) σε ότι αφορά τον -DPB1

γενετικό τόπο μπορούν να αποφεύγονται ΜΜ, διπλά

ΜΜ ή μη επιτρεπτά ΜΜ σύμφωνα με το TCE4 scoring

system.
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2. Απλοταυτόσημοι δότες (Haploidentical

donors-HID)

Οι απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις απαιτούν

την εξάλειψη των Τ κυττάρων προκειμένου να απο-

φευχθεί η μαζική απάντηση του μοσχεύματος έναντι

των ΜΜ HLA του λήπτη. Αυτή η ανάγκη καλύφθηκε

με τη χορήγηση υψηλών δόσεων κυκλοφωσφαμίδης,

in vivo την τρίτη ημέρα της μεταμόσχευσης, η οποία

επάγει μια in vivo εξάλειψη των αλλοδραστικών λεμ-

φοκυττάρων και προλαμβάνει την πρόκληση οξέος

GVHD. Αυτή η τεχνική άνοιξε νέες δυνατότητες για

αλλογενή μεταμόσχευση, καθώς η πιθανότητα ανεύ-

ρεσης ενός απλοταυτόσημου συγγενούς δότη (αδέλ-

φια, γονείς, παιδιά) είναι υψηλή.

Στην επιλογή του καλύτερου HID ο αριθμός των

HLA ΜΜ στον διαφορετικό απλότυπο δεν φαίνεται

να παίζει ρόλο. Η αντικαρκινική δράση των αλλοδρα-

στικών ΝΚ κυττάρων πιθανώς να παρέχει ένα επιπλέον

αντιλευχαιμικό μηχανισμό διάσωσης του ασθενούς

(graft versus leukemia effect) και λαμβάνεται υπόψιν

εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Τα ΝΚ κύτταρα του μο-

σχεύματος ορίζονται ως αλλοδραστικά όταν εκφρά-

ζουν κατασταλτικούς KIR υποδοχείς που δεν αναγνω-

ρίζουν συνδέτες και/ή επαγωγικούς KIR υποδοχείς που

αναγνωρίζουν συνδέτες στα κύτταρα του λήπτη. Πιο

απλά, επιλέγεται το ζεύγος δότη-λήπτη με ασυμβατό-

τητα ως προς τους HLA συνδέτες5.

Ο κύριος περιορισμός της μεταμόσχευσης από

HID είναι η παρουσία στον ορό του λήπτη προσχη-

ματισμένων anti-HLA αντισωμάτων με ειδικότητα ένα-

ντι των ΜΜ αντιγόνων του δότη (donor specific anti-

bodies-DSA) επειδή αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο

ανεπάρκειας του μοσχεύματος. Υπάρχει συμφωνία για

τη χρήση της μέσης έντασης φθορισμού (Mean Flu-

orescence Intensity - MFI), που λαμβάνεται με την τε-

χνολογία Luminex ως υποκατάστατο για τον υπολο-

γισμό της συγκέντρωσης των αντισωμάτων.

Μια μεταμόσχευση από HID μπορεί να γίνει εφό-

σον:6

• Δεν ανιχνεύονται στον ορό του λήπτη DSA με τη

μέθοδο Luminex.

• Επί παρουσίας DSA επιλέγεται ο δότης έναντι του

οποίου υπάρχουν DSA με MFI<1000.

• Εάν DSA MFI>1000: πρέπει να γίνει διασταύρωση

(cross match) με κυτταρομετρία ροής. Εφόσον αυτό

είναι αρνητικό συνεχίζουμε στη μεταμόσχευση. Εάν

είναι θετικό πρέπει να επιλεγεί άλλος τύπος μοσχεύ-

ματος ή, αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πρέπει

να γίνει απευαισθητοποίηση του λήπτη.

3. Μεταμόσχευση με ομφαλοπλακουντιακό

αίμα (Umbilical cord blood transplantation

– UCBT)

Η UCBT αποτελεί μια καλή εναλλακτική σε περι-

πτώσεις ασθενών που δεν έχουν διαθέσιμους συγγε-

νείς δότες ή έχουν σπάνιους απλότυπους. Ένα σημα-

ντικό πλεονέκτημα του UCB είναι η δυνατότητα χο-

ρήγησης μοσχευμάτων με μερική HLA ασυμβατότητα

λόγω της σχετικά χαμηλής επίπτωσης και σοβαρότη-

τας του GVHD σε σχέση με το επίπεδο της ασυμβα-

τότητας, ως αποτέλεσμα της ανωριμότητας και ανοχής

του νεογνικού ανοσιακού συστήματος. Επιπλέον, η

UCBT είναι μια καλή επιλογή για ασθενείς που χρει-

άζονται επείγουσα μεταμόσχευση διάσωσης, επειδή

οι μονάδες είναι κατεψυγμένες και άμεσα διαθέσιμες.

Τα μεταμοσχευτικά κέντρα επιλέγουν τις μονάδες

UCB βασιζόμενα στην δόση των ολικών εμπύρηνων

κυττάρων (total nucleated cell-TNC) ανά kg σωματι-

κού βάρους ασθενούς πριν την κρυοκατάψυξη και ιδι-

αίτερα των CD34+ κυττάρων και την HLA συμβατό-

τητα με τον ασθενή. Η δόση κυττάρων/kg βάρους

ασθενούς αποτελούσε στο παρελθόν ένα περιορισμό

ιδιαίτερα σε ενήλικες ασθενείς, ωστόσο η εισαγωγή

της χορήγησης 2 μονάδων απο το 2000 επέκτεινε τη

χρήση της και στους ενήλικες.

Η παρουσία DSA φαίνεται να έχει δυσμενή επί-

πτωση στην πρώιμη αιματολογική αποκατάσταση και

την επιβίωση. Για το λόγο αυτό οι λήπτες πρέπει να

ελέγχονται με μια ευαίσθητη τεχνική (Luminex) πριν

την αναζήτηση δότη.

Η τυποποίηση των μονάδων γίνεται για τους

HLA-A και -B γενετικούς τόπους σε επίπεδο αντιγό-

νου και για τον -DRB1 γενετικό τόπο σε επίπεδο αλ-

ληλίου. Ως αποδεκτή συμβατότητα ορίζονται τα 4-6/6

συμβατά αλλήλια εφόσον η δόση κυττάρων/kg βάρους

είναι ικανοποιητική. Οι δύο UCB μονάδες πρέπει να

είναι ≥4/6 συμβατές με τον ασθενή αλλά και μεταξύ

τους. Η συμβατότητα μεταξύ ασθενούς και μονάδων

πρέπει να προτιμάται σε σχέση με τη συμβατότητα

μεταξύ των μονάδων. Συμβατότητα ως προς τον -DRB1

γενετικό τόπο πρέπει να προτιμάται και διπλό MM

στον ίδιο γενετικό τόπο και ιδιαίτερα στον -DRB1 γε-

νετικό τόπο πρέπει να αποφεύγεται7.

Παρά το γεγονός ότι οι νέες ανοσοθεραπείες

αποτελούν πολλά υποσχόμενα θεραπευτικά εργαλεία,

η HSCT θα εξακολουθήσει και στο μέλλον να απο-

τελεί θεραπεία εκλογής για πολλά κακοήθη και μη κα-

κοήθη αιματολογικά νοσήματα. Ως εκ τούτου περαι-

τέρω προσπάθειες απαιτούνται για την ανεύρεση
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«έξυπνων»-αποτελεσματικών α/συμβατοτήτων που θα

εξασφαλίσουν τη βέλτιστη έκβαση της μεταμόσχευ-

σης.
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Η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών

από συγγενή ή εθελοντή δότη είναι πλέον μια καθιε-

ρωμένη θεραπευτική μέθοδος και για ορισμένα νοσή-

ματα του αίματος αποτελεί τη μόνη θεραπεία ίασης.

Για να είναι δυνατή η μεταμόσχευση πρέπει να χορη-

γηθούν στον ασθενή «αρχέγονα αιμοποιητικά κύττα-

ρα» (ΑΑΚ) από υγιή, ιστοσυμβατό ως προς τα HLA

αντιγόνα, δότη. Η έκβαση της μεταμόσχευσης αρχέ-

γονων αιμοποιητικών κυττάρων εξαρτάται απόλυτα

από την HLA συμβατότητα μεταξύ του λήπτη και του

μοσχεύματος.

Ορόσημο στην ανοσολογία των μεταμοσχεύσε-

ων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί η

ανακάλυψη και μελέτη του εξαιρετικά πολυμορφικού

Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (MHC) -

HLA (Human Leukocyte Antigens) για τον άνθρωπο.

Τα κλασσικά HLA τάξης Ι (A/B/C) και τάξης ΙΙ

(DR/DQ/DP) εκφράζονται στα εμπύρηνα κύτταρα του

σώματος μας1.

Οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες των αντιγόνων ανα-

διπλώνονται και σχηματίζουν σχισμοειδή θήκη για την

παρουσίαση «ίδιων» και «ξένων» πεπτιδίων (βιολογι-

κός ρόλος HLA). Οι διαφορές αμινοξέων της πολυ-

πεπτιδικής αλυσίδας εντοπίζονται κατά κανόνα στη

σχισμοειδή θήκη των μορίων και συμβάλουν στον πο-

λυμορφισμό του συστήματος (2) με αποτέλεσμα:

• επιτρέπουν στα HLA να παρουσιάζουν στο ανο-

σολογικό μας σύστημα πολλά ξένα πεπτίδια (βιο-

λογικός ρόλος HLA)

• είναι σημαντικός φραγμός στην ανεύρεση HLA

συμβατού δότη για μεταμόσχευση

Οι τεχνικές μοριακής τυποποίησης περιλαμβά-

νουν: Απομόνωση του DNA από τα εμπύρηνα κύττα-

ρα του ολικού αίματος, Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυ-

μεράσης (Polymerase Chain Reaction) που είναι τε-

χνική εκλεκτικού πολλαπλασιασμού συγκεκριμένων αλ-

ληλουχιών DNA, ανίχνευση προϊόντος πολλαπλασια-

σμού του DNA και τελικά ανάλυση και ερμηνεία των

αποτελεσμάτων3,4.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι:

1.  SSOP (Sequence Specific Oligonucleotide

Probes): αυτοματοποιημένη τεχνική ανάστροφου υβρι-

δισμού που χρησιμοποιεί ολιγονουκλεοτιδικούς ανι-

χνευτές προσδεμένους σε μικροσφαιρίδια για την ανα-

γνώριση αλληλόμορφων.

2. SSP (Sequence Specific Primers): τα πολλαπλα-

σιασμένα τμήματα του DNA διαχωρίζονται με βάση

την ηλεκτροφορητική τους κινητικότητα σε πήκτωμα

αγαρόζης και το προϊόν της ηλεκτροφόρησης αποτυ-

πώνεται σε φωτογραφικό χαρτί μετά από έκθεση σε

υπεριώδη ακτινοβολία με προσθήκη χρωστικής.

3. SBT (Sequence Based Typing): τεχνολογία που

στην πρώτη φάση γίνεται εκθετικός πολλαπλασιασμός

του DNA-στόχου με PCR και στη συνέχεια χρησιμο-

ποιούνται συστήματα αυτόματης ανάλυσης της νου-

κλεοτιδικής αλληλουχίας.

4. NGS (Next Generation Sequencing): τεχνολογία

που παράγει χιλιάδες ή εκατομμύρια αλληλουχιών ταυ-

τόχρονα.Οι πλατφόρμες που αναπτύχθηκαν είναι πολ-

λές και διαφέρουν ως προς το μήκος και την ποιότητα

των αλληλουχιών που διαβάζουν, αλλά και την τεχνολο-

γία που χρησιμοποιούν για να αναγνωρίσουν τις βάσεις

… στη Μεταμόσχευση»

Ο ρόλος του εργαστηρίου ιστοσυμβατότητας

στη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών

κυττάρων

Αλ. Σιόρεντα
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των μορίων DNA. Η στρατηγική τυποποίησης περιλαμ-

βάνει: ενίσχυση του γονιδίου, προετοιμασία της βιβλιο-

θήκης, αλληλούχηση και ανάλυση, με τελικό αποτέλεσμα

την υψηλής ανάλυσης τυποποίηση χωρίς ασάφειες.

Κέντρα Δότη (Donor Centers)

Δυστυχώς, μόνο το 30% των ασθενών διαθέτει

συγγενή ιστοσυμβατό δότη. Για τους υπόλοιπους θα

πρέπει να αναζητηθεί μη-συγγενής (εθελοντής) δότης

(volunteer unrelated donor, VUD) ανάμεσα σε εθε-

λοντές που έχουν εκφράσει την επιθυμία να δωρίσουν

ΑΑΚ, είτε κατάλληλη μονάδα ομφαλοπλακουντιακού

αίματος (ΟπΑ) που προορίζεται για αλλογενή μη συγ-

γενική μεταμόσχευση. Λόγω των πολυμορφισμών του

HLA συστήματος, η πιθανότητα ανεύρεσης συμβατού

μη συγγενή εθελοντή δότη εξαρτάται από το μέγεθος

του μητρώου και την φυλή στην οποία ανήκει ο ασθε-

νής. Η διαφορετική συχνότητα HLA απλοτύπων ανά-

μεσα στις φυλές επιβεβαιώνει την ανάγκη δημιουργίας

εθνικών δεξαμενών εθελοντών δοτών αιμοποιητικών

βλαστικών κυττάρων. Η προσέλκυση δοτών, η ανεύρε-

ση ιστοσυμβατών δοτών και η προμήθεια μοσχευμά-

των, γίνεται μέσα από οργανωμένες δομές που ονο-

μάζονται Κέντρα Δότη (Donor Centers).

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 7 Κέντρα Εθε-

λοντών Δωρητών. Το σύνολο των Ελλήνων Δωρητών

αποτελεί το Εθνικό Μητρώο που λειτουργεί στον Εθνι-

κό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Όλοι οι δό-

τες της χώρας εμφανίζονται στην παγκόσμια δεξαμενή

εθελοντών δωρητών μυελού των οστών BMDW (Bone

Marrow DonorWorldwide). Ο αριθμός των τυποποι-

ημένων εθελοντών δωρητών οι οποίοι εμφανίζονται

στο Εθνικό μητρώο και τo BMDW είναι 124.000 (Στα-

τιστικά στοιχεία ΕΟΜ 2018).

Το Κέν τρο Δότη προχωρά σε:

• Kαταγραφή της αίτησης και του δείγματος.

• Εργαστηριακή ανάλυση δείγματος (HLA τυποποίη -

ση) σε συνεργαζόμενα πιστοποιημένα εργαστήρια

(EFI, ASHI).

• Τυποποίηση τουλάχιστον 3 HLA γονιδιακών τόπων

(HLA-A, -B, -DRB1). Για διευκόλυνση της διαδικα-

σίας αναζήτησης συμβατού δότη χρειάζεται τυπο-

ποίηση υψηλής ανάλυσης.

• Ένταξη στην Ελληνική (ΕΟΜ) και Παγκόσμια Δε-

ξαμενή Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών

(BMDW). Η ένταξη γίνεται ανώνυμα και τα προ-

σωπικά στοιχεία μένουν εμπιστευτικά.

Η ιδιαιτερότητα των απλοτύπων του Ελληνικού

πληθυσμού απαιτεί εθνικό μητρώο με τουλάχιστον

150.000-200.000 εθελοντές δότες ώστε να βρίσκεται

στην Ελληνική δεξαμενή συμβατός δότης για τους μι-

σούς τουλάχιστον Έλληνες ασθενείς.
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Η ανοσοθεραπεία αποτελεί το πεδίο εκείνο της

Ανοσολογίας που αφορά στη θεραπευτική αντιμετώ-

πιση νοσημάτων τα οποία έχουν σχέση με την επα-

γωγή, την ενίσχυση ή την καταστολή της ανοσιακής

απόκρισης. Οι ανοσοθεραπείες που έχουν σχεδιαστεί

για την ενίσχυση της ανοσιακής απόκρισης ονομάζο-

νται «ενεργητικές θεραπείες» (activating immuno -

therapies) και εφαρμόζονται σε νοσήματα όπως ο

καρκίνος, ενώ εκείνες που προκαλούν καταστολή του

ανοσιακού συστήματος ονομάζονται «κατασταλτικές

ανοσοθεραπείες» (suppressive immunotherapies) και

εφαρμόζονται κυρίως στα αυτοάνοσα νοσήματα. Τα

είδη των δύο αυτών θεραπειών διαφέρουν αρκετά με-

ταξύ τους. Οι δραστικές ανοσοθεραπείες για τον καρ-

κίνο βασίζονται στην ενεργοποίηση της ειδικής του

όγκου ανοσιακής απόκρισης σε αντίθεση με τα αυτο-

άνοσα νοσήματα στα οπoία η ανοσοθεραπεία έχει

κατασταλτική δράση.

Ανοσοθεραπεία καρκίνου

Η πρώτη ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο, πραγ-

ματοποιήθηκε από τον Dr. William Coley το 1891, ο

οποίος χορήγησε εναιώρημα βακτηρίων σε ασθενείς

με σάρκωμα. Η υποχώρηση ενός όγκου μετά από λοί-

μωξη ή μετά από εμπύρετο επεισόδιο, είχε αναφερθεί

σε αρκετές περιπτώσεις στην αρχαία Αίγυπτο μέχρι

των αρχών του 18ου αιώνα όπου παρατηρήθηκε και

στην Ευρώπη. Όμως, η επιστημονική εξήγηση για το

ρόλο του ανοσιακού συστήματος ως θεραπευτικής

αντιμετώπισης του όγκου, έγινε μόνον με την πρόοδο

της ανοσο-ιστοχημείας η οποία και επιβεβαίωνε την

κακοήθεια. Ο Erlich ήταν ο πρώτος που περιέγραψε

ότι το ανοσιακό σύστημα καταστέλλει την ανάπτυξη

του καρκίνου. Αργότερα οι Thomas και Burnet με βάση

τη θεωρία του Erlich, διατύπωσαν τη θεωρία της ανο-

σοεπίβλεψης και ταυτόχρονα οι Prech και Main απέ-

δειξαν ότι οι καρκινικοί όγκοι προκαλούν ειδική του

όγκου ανοσιακή απόκριση. Όμως η ανοσοθεραπεία

του καρκίνου αναπτύχθηκε σχεδόν παράλληλα με την

πρόοδο της ανοσολογίας του καρκίνου τη δεκαετία

του 1970. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν σε κλινικές μελέ-

τες ακατέργαστοι βιολογικοί ρυθμιστές, συμπεριλαμ-

βανομένων φυτικών εκχυλισμάτων και βακτηρίων. Ορι-

σμένα από αυτά τα σκευάσματα έδωσαν ικανοποιητικά

αποτελέσματα και χορηγήθηκαν κυρίως στην Ιαπωνία.

Τα περισσότερα από αυτά συνδυάζονται με χημειο-

θεραπεία ή ακτινοβολία. Κανένα από τα παραπάνω

ανοσοθεραπευτικά δεν χρησιμοποιήθηκε ευρέως

εκτός από το βακτήριο Calmette-Guerin (BCG) για

τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως, παρόλα τα κλι-

νικά δεδομένα για την εμφάνιση αρκετών επιπλοκών.

Τη δεκαετία του 1980, με την ανάπτυξη της μο-

ριακής τεχνολογίας και της ιστομηχανικής, ο ρόλος

των κυτταροκινών στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου

ήταν πολύ σημαντικός. Πολλές από αυτές τις ανοσο-

θεραπείες έδωσαν αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσμα-

τα και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται μέχρι σή-

μερα σε αρκετές κατηγορίες όγκων, συμπεριλαμβανο-

μένου του καρκίνου του νεφρού. Εκτός της κλινικής

χρήσης των κυτταροκινών, αρκετοί ερευνητές παρή-

γαγαν in vitro λεμφοκυτταρικούς κλώνους ειδικούς για

τα αντιγόνα του όγκου και συνέβαλαν ουσιαστικά στην

ανακάλυψη το 1991, του πρώτου γονιδίου MAGE του

μελανώματος. Η μεγάλη αυτή ανακάλυψη με την ταυ-

τόχρονη τελειοποίηση του τρόπου καλλιέργειας in

vitro των δενδριτικών κυττάρων (ΔΚ), άνοιξε νέους

ορίζοντες στην έρευνα για την ανάπτυξη εμβολίων για
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τον καρκίνο, όπως επίσης και η περιγραφή από τον

Rammensee HG τo 1991 ο οποίος αναφέρεται στον

τρόπο παρουσίασης των ενδογενώς συντιθεμένων πε-

πτιδίων στα Τ λεμφοκύτταρα με τη βοήθεια των μο-

ρίων του Μείζoνος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας

(Major Histocompatibility Complex, MHC). Στα τέλη

του 1990 και στις αρχές της νέας χιλιετίας αναπτύ-

χθηκε η τεχνολογία παραγωγής μονοκλωνικών αντι-

σωμάτων έναντι του όγκου που είναι συνήθης πρακτι-

κή για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Την ίδια εποχή ανακαλύφθηκαν οι ανοσοτροπο-

ποιητές, όπου οι υποδοχείς τύπου Τoll (TLRs) παίζουν

κεντρικό ρόλο στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου,

όπως επίσης και δραστικά κύτταρα συμπεριλαμβανο-

μένων των NKT και γδ Τ λεμφοκυττάρων. Το 2010 το

εμβόλιο από δενδριτικά κύτταρα αδειοδοτήθηκε και

χορηγείται για τoν ανθεκτικό καρκίνο του προστάτη.

Όμως η ανοσοθεραπεία εξελισσόμενη συνεχώς με τη

βοήθεια της τεχνολογίας, είναι σε θέση, χρησιμοποι-

ώντας αδρανοποιημένους ιούς, να τροποποιήσει γε-

νετικά τα Τ λεμφοκύτταρα του ασθενούς ώστε να πα-

ράγουν ειδικούς αντιγονικούς υποδοχείς επιφανείας,

τους CAR-T λεμφοκυτταρικούς υποδοχείς. Τελευταία,

οι ειδικοί αναστολείς που δρουν στα σημεία ελέγχου

της ανοσιακής απόκρισης (checkpoint inhibitors),

έχουν δώσει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η

πρόοδος της ανοσοθεραπείας του καρκίνου επικε-

ντρώνεται επίσης και στον καθορισμό βιολογικών δει-

κτών (biomarkers) για εξατομικευμένη ανοσοθερα-

πεία, η οποία θα δώσει νέες προοπτικές στην διάγνω-

ση και αντιμετώπιση της νόσου.

Checkpoint Inhibitors

Tα μονοπάτια του ανοσιακού συστήματος που

δρουν στους σταθμούς ελέγχου για την ενίσχυση της

ανοσιακής απόκρισης παίζουν σημαντικό ρόλο στην

ανοσιακή ανοχή του ίδιου (self tolerance) και γενικά

στην ομοιόσταση. Πολλά είδη καρκίνου χρησιμοποι-

ούν τα μονοπάτια αυτά για να εμποδίσουν το ανοσια-

κό σύστημα να δράσει έναντι του όγκου. Ικανοποιητι-

κός αριθμός αυτών των ανοστολέων που δρουν στους

σταθμούς ελέγχου της ειδικής ανοσιακής απόκρισης

θεωρείται ότι έχουν θεραπευτική επίδραση. Το αντι-

γόνο 4 του κυτταροτοξικού T λεμφοκυττάρου (CTLA-

4) είναι ένας υποδοχέας του ανοσιακού συστήματος

ο οποίος εκφράζεται επιλεκτικά στα Τ λεμφοκύτταρα

επάγοντας κατασταλτικές λειτουργίες επί των Τ λεμ-

φοκυττάρων. Ο CTLA-4 υποδοχέας παρεμποδίζει την

δράση του συνδιεγερτικού μορίου CD28 των Τ λεμ-

φοκυττάρων. Οι CTLA-4 και CD28 που εκφράζονται

στην επιφάνεια του Τ λεμφοκυττάρου, μοιράζονται

τους ίδιους συνδέτες (ligands) CD80 και CD86 που

εκφράζονται στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα

(AΠΚ). Κατά την διάρκεια της αναγνώρισης του αντι-

γόνου από τα Τ λεμφοκύτταρα, η σύνδεσή του με τον

Τ υποδοχέα κυμαίνεται σε ένταση ανάλογα με την δυ-

ναμική της μεταφοράς του μηνύματος από τα CΤLA-

4 και CD28 μόρια. Το μονοκλωνικό αντίσωμα

ipilimumab, το οποίο στοχεύει το CTLA-4 μόριο, είναι

ο πρώτος checκpoint αναστολέας που αδειοδοτήθηκε

από το FDA των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση του με-

λανώματος. 

Ο συγκεκριμένος αναστολέας τελευταία, έχει

χρησιμοποιηθεί σε πολλές κλινικές μελέτες που αφο-

ρούν ποικίλους όγκους, συμπεριλαμβανομένων του

πνεύμονος, της ουροδόχου κύστεως και του μεταστα-

τικού καρκίνου του προστάτη. Ένας άλλος αναστολτι-

κός υποδοχέας είναι ο PD-1, προγραμματισμένος για

τον κυτταρικό θάνατο και o οποίος έχει την δυνατό-

τητα να αναιρέσει τη δραστηριότητα των Τ λεμφο-

κυττάρων σε διάφορα στάδια ενεργοποίησης. Το PD-

1 μόριο, έχει υψηλά επίπεδα έκφρασης σε αρκετούς

καρκίνους, στους οποίους καταστέλλει την δράση των

Τ λεμφοκυττάρων και με τον τρόπο αυτό εμποδίζει

την έναντι του όγκου ανοσία. Τα φαρμακευτικά προϊ-

όντα nivolumab και membrolizumab που στοχεύουν

τους PD-1 υποδοχείς, έχουν άδεια από το FDA για

την αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος. Τε-

λευταία, τα αντι-PD-L1 αντισώματα, χορηγούνται για

την θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με μεταστα-

τικό καρκίνο ουροδόχου κύστεως και για τον μη μι-

κροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Όμως η διάρκεια

της δράσης τους είναι αρκετά περιορισμένη. Αν και

τα ανοσορυθμιστικά μονοκλωνικά αντισώματα επά-

γουν αρκετά την έναντι του όγκου ανοσία, προκαλούν

ανεπιθύμητα συμβάντα στους φυσιολογικούς ιστούς,

με σοβαρά προβλήματα στους πνεύμονες, το ήπαρ

και τα ενδοκρινή όργανα.
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Η είσοδος την ανοσοθεραπείας στην θεραπευ-

τική των κακοήθων νοσημάτων τα τελευταία χρόνια

βελτίωσε σημαντικά το διάστημα χωρίς πρόοδο της

νόσου και την ολική επιβίωση σε ασθενείς με ιδιαίτερα

κακή πρόγνωση, όπως αυτοί με μεταστατικό κακόηθες

μελάνωμα, καρκίνο του πνεύμονα ή του νεφρού.

Η φιλοσοφία της θεραπευτικής αυτής προσέγγι-

σης έγκειται, τουλάχιστον προς το παρόν, στην τρο-

ποποίηση της απάντησης του ανοσοποιητικού συστή-

ματος στην παρουσία του όγκου. Έτσι, μπορούμε να

πούμε ότι οι παράγοντες που χρησιμοποιούμε κυρίως

σήμερα στην Ογκολογία, χαρακτηρίζονται ως ανοσο-

τροποποιητητές παρά σαν ανοσοθεραπευτικά, με την

ευρύτερη έννοια του όρου. Σκοπός τους είναι να ενι-

σχύσουν την ασθενή ή ανύπαρκτη ανοσιακή απάντηση

του οργανισμού εναντίον του όγκου.

Τα αποτελέσματα όμως δεν είναι πάντα τα ανα-

μενόμενα. Η απάντηση των διαφόρων τύπων καρκίνου

στην ανοσοθεραπεία διαφέρει σημαντικά, όπως επίσης

και η απάντηση μεταξύ των ασθενών με το ίδιο νόση-

μα δεν είναι η ίδια. Έτσι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η

ανεύρεση προβλεπτικών παραγόντων ή αλλιώς βιο-

δεικτών οι οποίοι θα μπορούν να προβλέψουν εκ των

προτέρων την απάντηση του συγκεκριμένου ασθενούς

με το συγκεκριμένο νόσημα, ώστε να αποφευχθεί η

χορήγησης μιας αναποτελεσματικής, δαπανηρής και

ενίοτε τοξικής θεραπείας.

Ως βιοδείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πα-

ράμετροι οι οποίες αφορούν την γενικότερη κατάστα-

ση του ανοσοποιητικού, όπως ο απόλυτος αριθμός

των λεμφοκυττάρων ή στοιχεία που αποτυπώνουν την

ανοσογονικότητα του όγκου, όπως είναι η διήθηση του

όγκου από λεμφοκύτταρα (Tumor Infiltrated lympho-

cytes, TILs). Οι περισσότερο μελετημένοι βιοδείκτες

αποτελούν διάφορα μοριακά χαρακτηριστικά του καρ-

κίνου όπως αυτά αναγνωρίζονται σε βιοψίες ή στο πα-

ρασκεύασμα του όγκου και τα οποία, με τον ένα ή με

τον άλλο τρόπο, διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην

αλληλεπίδραση των καρκινικών κυττάρων με τα στοι-

χεία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Μελετώντας την έκφραση ή την απουσία τέτοιων

δεικτών μπορούμε να προβλέψουμε την ανταπόκριση

της νόσου σε κάποιους ανοσοτροποιητικούς παρά-

γοντες, είτε επειδή αποτελούν τα μόρια-στόχους αυ-

τών των παραγόντων, είτε γιατί η παρουσία τους επη-

ρεάζει το τελικό αποτέλεσμα της τροποποίησης που

επιχειρούμε με την χορήγηση του εκάστοτε παράγο-

ντα. Τέτοιους δείκτες αποτελούν η έκφραση του PD-

L1 στα καρκινικά κύτταρα, το φορτίο μεταλλάξεων του

όγκου (Tumour Mutation Load, TML), η παρουσία μι-

κροδορυφορικής αστάθειας (MSI, Microsatellite

Instability) και διάφορα άλλα υπό μελέτη μόρια. Συν-

δυασμοί έκφρασης πολλών γονιδίων έχουν επίσης με-

λετηθεί σε μια προσπάθεια να αναγνωρισθούν κάποια

γονιδιακά profile των όγκων που θα προβλέπουν την

απάντηση στην ανοσοθεραπεία. Τέλος, συνδυάζοντας

όλα αυτά μαζί, (μοριακά χαρακτηριστικά των καρκινι-

κών κυττάρων, ιστοπαθολογικές παράμετροι του όγκου

και στοιχεία της ανοσολογικής κατάστασης του ασθε-

νούς) μπορούν να δημιουργηθούν ‘ανοσογράμματα’

με βάση τα οποία θα καθορίζεται η βέλτιστη θερα-

πευτική προσέγγιση του κάθε ασθενούς σε κάθε φάση

της νόσου.
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Η πρόοδος της Ανοσολογίας ανέδειξε μόλις στις

απαρχές του 21ου αιώνα τον πρωταρχικό ρόλο που

έχει το ανοσιακό σύστημα στην καταπολέμηση του

καρκίνου. Η Ανοσολογία των Όγκων αποτελεί θεμε-

λιώδες κεφάλαιο της Κλινικής Ιατρικής, καθώς περι-

γράφει τόσο τους μηχανισμούς με τους οποίους το

ανοσιακό σύστημα αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει εν

μέρη τον καρκίνο, όσο και τους μηχανισμούς διαφυγής

των όγκων από την ανοσοεπιτήρηση1. Η βασική έρευνα

επί της ανοσολογικής απάντησης απέδωσε πρόσφατα

βιολογικές θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα, οι

οποίες είτε απασφαλίζουν την ανασταλτική ενδογενή

ομοιοστατική σηματοδότηση της ανοσιακής απόκρι-

σης, για αντικαρκινική δράση, είτε αναστέλλουν την

ανοσολογική απόκριση σε αυτοάνοσα νοσήματα. Οι

ερευνητές που συμμετείχαν αποφασιστικά στις δύο

αυτές ανοσοθεραπευτικές παρεμβάσεις τιμήθηκαν με

το τρίτο βραβείο Nobel στον τομέα της Ανοσολογίας

(2018, Allison JP, Honjo T)2.

Η κλινική εφαρμογή της ανοσοθεραπείας έδειξε,

όπως αναμενόταν, πως δεν αποτελεί πανάκεια στην

αντιμετώπιση της κακοήθειας. Προκειμένου να διαπι-

στωθούν οι ιδιαίτερες παράμετροι αποτυχίας της ανο-

σοθεραπείας, πρέπει πρώτα αυτή να αποτυπωθεί κλι-

νικά αλλά και εργαστηριακά (βιοδείκτες), ενώ σε δεύ-

τερη φάση, η αναδρομή στους κλασικούς μηχανισμούς

διαφυγής των όγκων, μέσα από το πρίσμα της ανοσο-

τροποποίησης που επιφέρουν οι ανοσοθεραπείες

στην ανοσιακή απόκριση, ενδεχομένως να αναδείξει

νέους ή/και τροποποιημένους μηχανισμούς διαφυγής,

αποτέλεσμα προσαρμογής του όγκου σε ένα επιθετικό

ανοσιακό σύστημα.

Η συζήτηση περί βιοδεικτών απόκρισης στην ανο-

σοθεραπεία, αποτελεί αντικείμενο άλλης εισήγησης του

παρόντος μετεκπαιδευτικού και είναι κεφάλαιο ιδιαίτε-

ρης σημασίας, καθώς θα αναδείξει ανοσολογικού τύπου

αποτυπώματα επιτυχούς ή όχι ανοσοπαρέμβασης.

Εντούτοις, η μελέτη των μηχανισμών διαφυγής

μετά την ανοσοθεραπεία είναι θεμελιώδους σημασίας,

καθώς μέσα από αυτή ενδεχομένως να προκύψουν

νέες θεραπευτικές επιλογές. Πράγματι, πρώιμες μελέ-

τες αναφέρουν πως ορισμένοι όγκοι αναπτύσσουν αν-

θεκτικότητα στη θεραπεία με τους γνωστούς μέχρι

τώρα checkpoint inhibitors, και αυτή η αντίσταση σχε-

τίζεται με ιδιαίτερη τύπου κυτταροκινική «υπογραφή»

του όγκου3. Αναλυτικότερα, είναι γνωστό πως η anti-

PD1 θεραπεία που εφαρμόζεται στην αντιμετώπιση

του μελανώματος, επάγει τη παραγωγή IFN-γ από τα

κύτταρα του ανοσιακού συστήματος που διηθούν και

καταστρέφουν τον όγκο. Η παραγωγή IFN-γ είναι τόσο

χαρακτηριστική, ώστε να θεωρείται ως πιθανός βιο-

δείκτης απόκρισης στη θεραπεία. Εντούτοις, ενώ στα

κύτταρα του ανοσιακού συστήματος η IFN-γ επάγει

αντινεοπλασματικές δράσεις, στα καρκινικά κύτταρα

σηματοδοτεί αύξηση στην έκφραση PDL-1, αναχαιτί-

ζοντας το θεραπευτικό αποτέλεσμα της αντίστοιχης

βιολογικής θεραπείας. Πέραν όμως της αυξημένης έκ-

φρασης PDL-1, πρόσφατα καταδείχθηκε πως η εν

λόγω ανοσοθεραπεία επάγει επιγενετικά μεταλλάξεις

στην JAK1/2 ενδοκυττάρια σηματοδότηση, ενισχύοντας

την αντίσταση του όγκου στην αντινεοπλασματική

δράση της IFN-γ4.

Ένας άλλος επαγόμενος μετά από ανοσοθερα-

πείας, μηχανισμός διαφυγής, είναι η αύξηση της έκ-

… στην Ογκολογία»

Μηχανισμοί διαφυγής των όγκων πριν και

μετά την ανοσοθεραπεία

I. Theodorou
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φρασης μιας πρωτεΐνης, της β-κατενίνης η οποία ελατ-

τώνει την CCL4 σύνθεση από τα κύτταρα του όγκου,

παρεμποδίζοντας την αναγνώρισή τους από τα

CD103+ ΔΚ και τους σχετιζόμενους με αυτά Τ-λ πλη-

θυσμούς. Η παρατήρηση αυτή διαπιστώθηκε σε πο-

σοστό που ανέρχεται έως και 10% των καρκίνων.

Συνοπτικά, οι μέχρι πρόσφατα περιγραφόμενοι

επαγόμενοι μηχανισμοί διαφυγής των όγκων περιγρά-

φονται στο σχήμα 1.

Αντίθετα, η κυτταροκινική υπογραφή του όγκου

μπορεί να αποτελέσει πεδίο ενίσχυσης της ανοσοθε-

ραπείας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της μετα-

φοράς CAR Τ-λ. Τα κύτταρα αυτά έχουν την ιδιότητα

να αναγνωρίζουν τα ΤΑΑs με MHC-ανεξάρτητο τρό-

πο. Έτσι, είναι αποτελεσματικά ακόμα και όταν ο όγκος,

προκειμένου να διαφύγει της ανοσοθεραπείας, ελατ-

τώνει την έκφραση MHC μορίων. Έχει προταθεί η επί

τούτου συνδυασμένη ανοσοθεραπεία, δηλαδή η χο-

ρήγηση κυτταρικής CAR θεραπείας σε συνδυασμό με

τροποποίηση της κυτταροκινικής υπογραφής του

όγκου εμβολίζοντας τον με κατάλληλες κυτταροκίνες5.

Είναι σαφές οτι η αύξηση των ανοσολογικών θεραπει-

ών στα επόμενα χρόνια θα δώσει νέα ώθηση στην

ανάλυση των μηχανισμών διαφυγής των όγκων.
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Τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου
(ΙΦΝΕ) περιλαμβάνουν την νόσο του Crohn και την
Ελκώδη Κολίτιδα (ΕΚ). Πρόκειται για χρόνια νοσήματα
που χαρακτηρίζονται από υποτροπιάζουσα εντερική
φλεγμονή και βλάβη του βλεννογόνου του εντέρου.
Σήμερα είναι αποδεκτό ότι τα ΙΦΝΕ συνιστούν ένα
ετερογενές φάσμα από νοσολογικές οντότητες με δια-
φορετική κλινική εικόνα και συνέπειες από ασθενή σε
ασθενή. Γενικά όμως είναι αποδεκτό ότι στην πλειο-
ψηφία των περιπτώσεων εμφανίζουν εξελικτική πορεία,
με αθροιζόμενη σταδιακά εντερική βλάβη, που μπορεί
να οδηγήσει σε διαταραγμένη ποιότητα ζωής, νοση-
λείες, χειρουργεία και σπανιότερα σε καρκίνο.

Στο παρελθόν, η θεραπευτική προσέγγιση των
ΙΦΝΕ εξαντλούνταν στην αλλεπάλληλη χρήση στερο-
ειδών και μη ειδικών ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων
(αζαθειοπρίνη, 6-μερκαπτοπουρίνη και μεθοτρεξάτη)
με σκοπό κυρίως τον έλεγχο των συμπτωμάτων (διάρ-
ροιες, κοιλιακό άλγος, κόπωση). Η έλευση των βιολο-
γικών θεραπειών και συγκεκριμένα του anti-TNF-a πα-
ράγοντα infliximab αρχικά έφερε μια πραγματική επα-
νάσταση στην αντιμετώπιση των ασθενών με ΙΦΝΕ.
Οι βιολογικές θεραπείες φάνηκε ότι μπορούσαν όχι
μόνο να επιτύχουν κλινική ύφεση και να ελαχιστοποι-
ήσουν την χορήγηση στεροειδών, αλλά και επούλωση
του βλεννογόνου, γεγονός που αφήνει υποσχέσεις για
θεραπείες που μπορούν να αλλάξουν την φυσική πο-
ρεία των νοσημάτων αυτών.

Το θεραπευτικό οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση
των ΙΦΝΕ έχει διευρυνθεί σημαντικά και θα γίνει ακό-
μη πλουσιότερο μελλοντικά, καθώς αυτήν την στιγμή
είναι σε διάφορα στάδια μελετών ένας μεγάλος αριθ-
μός από βιολογικές θεραπείες και μικρά μόρια, που

δεν στοχεύουν μόνο τον TNF-a αλλά και διάφορους
άλλους μηχανισμούς που εμπλέκονται στην αιτιοπα-
θογένεση των νοσημάτων αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, αυτήν την στιγμή έχουν εγκρι-
θεί και χρησιμοποιούνται ευρέως 2 υποδόριοι (adali-
mumab, golimumab) και ένας ενδοφλέβιος anti-TNF-a
παράγοντας (infliximab). Πρέπει να σημειωθεί επίσης
ότι μια νέα πραγματικότητα στην θεραπευτική των
ΙΦΝΕ σήμερα αποτελεί και η χρήση βιοομοειδών
(biosimilars) του infliximab, αλλά και των άλλων παρα-
γόντων μελλοντικά.

Σχετικά πρόσφατα εντάχθηκε στο θεραπευτικό
οπλοστάσιο το vedolizumab, μια α4β7 αντι-ιντεγκρινι-
κή θεραπεία, που στοχεύει εκλεκτικά την προσκόλληση
των λεμφοκυττάρων στο έντερο, με στόχο την κατα-
πολέμηση της εντερικής φλεγμονής χωρίς θεωρητικά
τις συνέπειες της συστηματικής ανοσοκαταστολής.

Η πιο πρόσφατη βιολογική θεραπεία που εγκρί-
θηκε για τη νόσο του Crohn είναι το ustekinumab,
που στοχεύει στην κοινή p40 υπομονάδα των προ-
φλεγμονωδών κυτταροκινών IL-12/IL-23.

Τους επόμενους μήνες πρόκειται να εγκριθεί και
στην Ελλάδα η χρήση του tofacitinib στην Ελκώδη Κο-
λίτιδα. Το tofacitinib είναι μικρό μόριο, μη εκλεκτικός
Janus Kinase αναστολέας, που στοχεύει την JAK/STAT
ενδοκυττάρια οδό μετάδοσης της φλεγμονής.

Σε προ-εγκριτική φάση μελετών βρίσκονται αυτήν
την στιγμή παρόμοιες βιολογικές θεραπείες και μικρά
μόρια που επιχειρούν στους ίδιους στόχους με επι-
δίωξη την βελτίωση των ποσοστών αποτελεσματικό-
τητας, λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και διαφορε-
τική οδό χορήγησης.

Σε προχωρημένα στάδια κλινικών μελετών βρί-

… στην Γαστρεντερολογία»

ΙΦΝΕ στην εποχή των βιολογικών θεραπειών:

Ανεκπλήρωτοι στόχοι και προοπτικές
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σκονται ακόμη παράγοντες που στοχεύουν την κυ-
κλοφορία των λεμφοκυττάρων μέσα από τους λεμφα-
δένες (ozanimod), την φωσφοδιεστεράση 4 (apremi-
last) και την ευόδωση των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων
(Tregs) μέσω της χρήσης μεσεγχυματογενών βλαστο-
κυττάρων (mesenchymal stem cells), κυρίως τοπικά για
την αντιμετώπιση των περιπρωκτικών συριγγίων στη
νόσο του Crohn.

Έχει καταστεί σαφές σε όλη αυτήν την πορεία ότι
τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του εντέρου δια-
φοροποιούνται σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά από
τα υπόλοιπα αυτοάνοσα νοσήματα: αποτυχία στα
ΙΦΝΕ επιτυχημένων θεραπειών σε άλλα νοσήματα
(ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωρίαση), και μεγαλύτερες
δόσεις των ίδιων θεραπειών για την επίτευξη θερα-
πευτικού αποτελέσματος. Αυτό μπορεί να συμβαίνει
για πολλούς λόγους, ο κυριότερος των οποίων μοιάζει
να είναι το ξεχωριστό εντερικό μικροβιακό μικροπε-
ριβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εντατική με-
λέτη του μικροβιώματος στην αιτιοπαθογένεση των
νοσημάτων αυτών, με την μεγαλύτερη πρόσφατη θε-
ραπευτική εμπειρία να αφορά την χρήση διαφόρων
εκδοχών μεταμόσχευσης κοπράνων.

Παρά την συνολικά σημαντική πρόοδο που έχει
συντελεστεί τα τελευταία έτη στην κατανόηση των αι-
τιοπαθογενετικών μηχανισμών και στην θεραπευτική
στόχευση αυτών, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι παρα-
μένουν ανεκπλήρωτοι θεραπευτικοί στόχοι και προο-
πτικές.

Οι anti-TNF-a βιολογικές θεραπείες, παρότι απο-
τελεσματικές, αποτυγχάνουν τουλάχιστον στο 1/3 των
ασθενών, ενώ πολλοί ασθενείς χάνουν το καλό απο-
τέλεσμα σε βάθος χρόνου. Ένα μεγάλο κομμάτι της
θεραπευτικής αποτυχίας φαίνεται να αποδίδεται στην
ανοσογονικότητα, που οι θεραπείες αυτές ως μονο-
κλωνικά αντισώματα προκαλούν. Παρόλο που νεότε-
ρες βιολογικές θεραπείες και μονοκλωνικά αντισώματα
δε συσχετίζονται με αντίστοιχα υψηλά ποσοστά ανο-
σογονικότητας, το πρόβλημα παραμένει και αποτελεί
πιθανώς τον κύριο λόγο χρησιμοποίησης των παρα-
δοσιακών ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων στην εποχή
των βιολογικών θεραπειών.

Στα πλαίσια βελτιστοποίησης της αποτελεσματι-
κότητας των βιολογικών θεραπειών χρησιμοποιείται
όλο και περισσότερο το Therapeutic Drug Monitoring
με μετρήσεις των επιπέδων φαρμάκων (trough levels)
και της παρουσίας αντισωμάτων έναντι του φαρμάκου
(anti-drug antibodies) και ανάλογες προσαρμογές του
δοσολογικού σχήματος χορήγησης.

Επιπλέον, επιδιώκεται η χορήγηση των θεραπειών
αυτών σε πρωιμότερα στάδια της νόσου, καθώς υπάρ-
χουν ενδείξεις ότι αυτό οδηγεί σε καλύτερα θεραπευ-
τικά αποτελέσματα και δυνητικά τροποποιεί την φυσική
πορεία της νόσου και αποτρέπει τις επιπλοκές. Αυτό
επιβάλλει καταρχήν την έγκαιρη αναγνώριση των
ασθενών υψηλού κινδύνου και με δυσμενή πρόγνωση,
κάτι που δυστυχώς μπορεί να γίνει σήμερα μόνο με
κλινικά και όχι βιολογικά κριτήρια. Ακόμη, επιβάλλει
μια νέα θεραπευτική στρατηγική, την λεγόμενη Treat
τoTarget προσέγγιση, όπου θεραπευτικός στόχος δεν
είναι πλέον η κλινική επούλωση, αλλά και η ομαλοποί-
ηση των δεικτών φλεγμονής (CRP, καλπροτεκτίνης κο-
πράνων), η βλεννογονική επούλωση και πιθανά μελλο-
ντικά και η ιστολογική ύφεση.

Η εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση (per-
sonalized medicine) είναι ο νέος τρόπος θεραπευτικής
προσέγγισης των νοσημάτων αυτών. Νεότερες και πα-
λαιότερες βιολογικές θεραπείες δεν επιτυγχάνουν
τους καθορισμένους θεραπευτικούς στόχους σε πολ-
λούς ασθενείς. Βρισκόμαστε σε αναζήτηση προβλε-
πτικών της ανταπόκρισης δεικτών που θα καθοδηγή-
σουν την θεραπευτική επιλογή ανάμεσα στις πολλές
πλέον διαθέσιμες (precision medicine).

Τέλος αναζητούνται τρόποι ο ασθενής να συμμε-
τέχει ενεργά στην θεραπευτική διαδικασία, με τη χρήση
μεθόδων και τεχνολογίας που προσαρμόζουν την θε-
ραπεία στις δικές του προσδοκίες και τρόπο ζωής.

Συμπερασματικά, οι βιολογικές θεραπείες έχουν
εισάγει τη θεραπευτική προσέγγιση των ΙΦΝΕ σε μια
νέα εποχή μεγάλων προσδοκιών. Το κλινικό και ερευ-
νητικό περιβάλλον στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσή-
ματα του εντέρου συνιστά το ιδανικό momentum για
συντονισμένη στρατηγικά συνεργική δράση μεταξύ
βασικής έρευνας και κλινικής πράξης.
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H ανάπτυξη του ρεπερτορίου των αυτοαντιδρα-

στικών Β και Τ λεμφοκυττάρων κατά τη διάρκεια της

εξέλιξης των αυτοανόσων νοσημάτων συνδέεται με

τη διαδικασία της ωρίμανσης του σθένους σύνδεσης

τους προς αυτοαντιγόνα και διαδραματίζεται μέσα

στις λεμφοζιδιακές περιοχές των δευτερογενών λεμφι-

κών οργάνων.

Όμως, δημιουργία λεμφοζιδίων και βλαστικών κέ-

ντρων περιγράφεται επίσης υπό τη μορφή έκτοπων ή

τριτογενών λεμφικών δομών ως έκτοπη νεολεμφογένεση.

Οι τριτογενείς λεμφικές δομές (ΤΛΔ) περιγράφονται

ολοένα και συχνότερα σε όργανα-στόχους χρόνιας

φλεγμονής στην πορεία αυτοάνοσων παθήσεων ή

εντοπισμένων λοιμώξεων, καθώς και σε περιοχές γύρω

από συμπαγείς όγκους. Συσχετίζονται με εμμένουσα

νόσο και δυσμενέστερες κλινικές εκδηλώσεις.

Η περιγραφή του όρου ανάγεται το 1992 για την

απόδοση της έννοιας του σχηματισμού λεμφικών σχη-

ματισμών, εκτός των πρωτογενών (θύμος, μυελός) και

δευτερογενών λεμφικών οργάνων (σπλήνας, λεμφαδέ-

νες, πλάκες Peyer). Το 1996 περιγράφηκε η παρουσία

έκτοπης (τριτογενούς) δομής χρόνιας φλεγμονώδους διερ-

γασίας στο πάγκρεας. Συν τω χρόνω, περιγράφηκαν πα-

ρόμοιες δομές στον αρθρικό υμένα, στην καρδιά, στους

νεφρούς, στους σιελογόνους αδένες, ακόμη και στο

ήπαρ, αν και αυτά δεν είναι εμβρυολογικά προγραμμα-

τισμένα όργανα να φιλοξενήσουν τη δόμιση λεμφικού

ιστού. Άρα, τα λεμφοκυτταρικά αθροίσματα σε αυτές

τις θέσεις θεωρούνται τριτογενείς λεμφικές δομές.

Η προγνωστική σημασία αυτών των δομών πα-

ραμένει αμφισβητήσιμη. Ο τελικός παθογενετικός προ-

ορισμός των ΤΛΔ έχει τεθεί σε διαβούλευση. Δεν έχει

ακόμη προταθεί ορισμός, ανάλογα με το προσβεβλη-

μένο όργανο, ο οποίος να αντιπροσωπεύει κυριολε-

κτικά τα ανοσολογικά δρώμενα στη πάσχουσα θέση,

ίσως λόγω της έλλειψης σταθερής οργάνωσης της δο-

μής τους και της απουσίας ‘κάψας’ στο μεγαλύτερο

αριθμό των περιπτώσεων. Η βιολογική, παθοφυσιολο-

γική, ή ακόμη εξισορροπητική σχέση μεταξύ τριτογε-

νών έκτοπων λεμφικών δομών και δευτερογενών λεμ-

φικών οργάνων αποτελεί επίσης αντικείμενο αντιπα-

ράθεσης στη βιβλιογραφία. Η αποσαφήνιση της βιο-

λογικής σκοπιμότητας της δημιουργίας και λύσης των

έκτοπων αυτών λεμφικής προέλευσης κοκκιωματωδών

αντιδράσεων, αναμένεται να συνεισφέρει στην διευ-

κρίνηση του μηχανιστικού ρόλου τους στη συνεχή αλ-

ληλορύθμιση μεταξύ περιφερικού λεμφικού ιστού και

εισβάλλοντος αιτιογενετικού παράγοντα. Ίσως, κατά

μία απλουστευμένη ερμηνεία, να αποτελούν ‘πυροσβε-

στικές δομές’ σε θέσεις περίσσειας αντιγόνου, λόγω

αντιγονοποίησης του πάσχοντος ιστού/ οργάνου, ώστε

όταν/αν επέλθει ανοσολογική ομοιόσταση στη θέση

βλάβης, να υποστραφούν χωρίς να προκληθεί ανα-

διαμόρφωση ιστού και λειτουργική του παραμόρφωση,

καταλείποντας όμως ‘σταθμούς μνήμης’. Παραδείγμα-

τα που υπαινίσσονται παρόμοιο μηχανισμό είναι οι

κοκκιωματώδεις βλάβες των ANCA+ συστηματικών

αγγειίτιδων μικρών αγγείων (κοκκιωμάτωση με πολυαγ-

γειίτιδα), των ANCA – συστηματικών αγγειιτίδων με-

γάλων αγγείων (γιγαντοκυτταρική αρτηριίτιδα), ή η πα-

ραμονή μικρών δευτερογενών κοκκιωμάτων ‘μνήμης’

στην πνευμονική TBC.
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Οι ΤΛΔ δημιουργούνται ως απόκριση σε προ-

φλεγμονώδεις κυτταροκίνες μετά από τοπική συνομι-

λία μεταξύ φλεγμονωδών και στρωματικών κυττάρων

(ινοβλάστες, μεσεγχυματικά κύτταρα, περιαγγειακοί

λιομυο-ινοβλάστες). Η δυνατότητά τους αυτή πιθανώς

αποτελεί προγονικό κληρονομικό πλεονέκτημα.

Η οργάνωση των δευτερογενών λεμφικών οργά-

νων αναφέρεται σε εισήγηση (τράπεζα σχολείου ανο-

σολογίας) του παρόντος σεμιναρίου και δεν προαπαι-

τείται για την κατανόηση της παθοφυσιολογίας των

ΤΛΔ. Όμως, η ανατομική διαφοροποίηση των τοπικών

στρωματικών κυττάρων τα οποία σηματοδοτούν και

ρυθμίζουν την μετανάστευση και ενεργοποίηση των

εισερχόμενων ανοσοικανών κυττάρων στις θέσεις των

δομών αυτών ή των οζιδίων (φέρουν κάψα), είναι ανα-

γκαία. Οι ΤΛΔ εμφανίζουν την κατάλληλη διαμόρφωση

ώστε να ‘υποστηρίζουν’ αποτελεσματικά την ανακυ-

κλοφορία των παρθένων Τ και Β λεμφοκυττάρων. Εκ-

φράζουν ομοιστατικές χημειοκίνες (CXCL13, CCL12,

CCL19) και το μοριακό σύμπλεγμα της αντρεσίνης

(PNAd). Βέβαια, απουσιάζει η σταθερότητα και πολυ-

πλοκότητα της διαμερισματοποίησης των δευτερογε-

νών λεμφικών οργάνων. Στην πλειονότητα των μελετών,

περιγράφεται διαχωρισμός Τ/Β λεμφοκυτταρικών πε-

ριοχών, εξειδίκευση των αγγειακών και στρωματικών

κυττάρων και έκφραση χημειοκινών οι οποίες αποτεί-

νονται στα λεμφοκύτταρα. Εν τούτοις, στην εξέλιξή

τους, ο βαθμός οργάνωσης των ΤΛΔ η/και ο σχημα-

τισμός βλαστικών κέντρων ποικίλλει στα δημιουργού-

μενα κοκκιώματα, τόσο μεταξύ των διαφόρων νοση-

μάτων, όσο και μεταξύ των διαφόρων ασθενών.

Στις θέσεις ανάπτυξης ΤΛΔ οι οποίες δημιουρ-

γούνται στην πορεία της φλεγμονής των χρονίων αυ-

τοανόσων/φλεγμονωδών νοσημάτων, οργανώνεται ένα

μικροπεριβάλλον πλούσιο σε παράγοντες επιβίωσης

και προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες. Η περιοχή στε-

ρείται σταθμών ελέγχου της αυτοαντιδραστικότητας και

ίσως αυτή είναι μία αιτία ανεξέλεγκτης σύνθεσης πα-

θογόνων αυτοαντισωμάτων τοπικά και συνεχών με-

ταλλάξεων, οι οποίες ευνοούν την εξέλιξη της υποκεί-

μενης νόσου, ίσως και την ανάπτυξη αντοχής στις θε-

ραπείες.

Όπως είναι γνωστό, η παθοφυσιολογία της ΡΑ

περιλαμβάνει συχνά σοβαρή χρόνια, εξελικτική φλεγ-

μονή του υμένα (υμενίτιδα), η οποία οδηγεί σε ιστική

καταστροφή και διαβρώσεις. Ιστολογικά, η νόσος τα-

ξινομείται σε τρείς τύπους: α) λεμφοειδή τύπο, β) μυε-

λοειδή τύπο και γ) ινιδοειδή τύπο. Ο πρώτος τύπος

χαρακτηρίζεται από Τ και Β λεμφοκυτταρικά αθροί-

σματα τα οποία σχηματίζουν ΤΛΔ. Τα χρόνια αυτά

φλεγμονώδη διηθήματα έχουν την τάση να σχηματί-

ζουν λεμφικά οζίδια, που λειτουργούν ως ενεργά λεμ-

φικά όργανα, αληθή βλαστικά κέντρα, τα οποία παρά-

γουν πληθώρα αυτοαντισωμάτων λόγω ισχυρής τοπι-

κής αντιγονικής πρόκλησης.

Στην εξέλιξη της χρόνιας φλεγμονής του υμένα

(υμενίτιδας) παρατηρείται αύξηση της αγγείωσης και

μικροαποφράξεις λόγω περιαγγειακών φλεγμονωδών

διηθήσεων, η ενεργοποίηση του ενδοθηλίου, οι φαινο-

τυπικές μεταβολές στο υψηλό φλεβικό ενδοθήλιο

(HEV, Ηigh ΕndothelialVenule), η ενίσχυση του χημει-

οτακτισμού με αυξημένη έκφραση ICAM-VCAM, η

υπερπλασία του υμένα και η λαχνώδης διαμόρφωση,

με παρουσία μαστοκυττάρων, πολυμορφοπυρήνων και

αγγειοδραστικών αμινών, ενισχύουν την αγγειακή δια-

περατότητα, την νεοαγγειογέννεση και την περαιτέρω

εισροή λεμφοκυττάρων και μονοπυρήνων μακροφά-

γων. Η άφθονη παρουσία λεμφαγγείων στον φλεγμαί-

νοντα υμένα υπονοεί ενεργό λεμφαγγειογένεση και

δημιουργία εξιδρώματος.

Στο 70% περίπου των ασθενών με όψιμη ΡΑ, δη-

μιουργούνται οι διάχυτες τριτογείς λεμφικές μικροδομές,

ως βλαστικά κέντρα με διακριτές Β και Τ ζώνες λεμ-

φοκυττάρων τελικής διαφοροποίησης. Τελικά, σε μι-

κρότερο αριθμό ασθενών, οργανώνονται πλέον εκσε-

σημασμένα κοκκιώματα. Σε όλη τη διάρκεια της διαδι-

κασίας, δεν ανακόπτεται η αντιγονοπαρουσίαση και η

επίμονη διαφοροποίηση των δενδριτικών κυττάρων,

ανακυκλώνεται η κυτταρική απόκριση, διατηρείται ένα

μόνιμο ‘στρώμα’ χημειοκινών και διαιωνίζεται η σύνθεση

παθογονικών αυτοαντισωμάτων. 

Η δυναμική των λεμφαγγειακών δομών ανακό-

πτεται η /και υποστρέφεται ως ένα βαθμό μετά από

θεραπεία με αντι-CD20 ή αντι-TNF μονοκλωνικά αντι-

σώματα. 

Ο σχηματισμός ΤΛΔ, μπορεί να θεωρηθεί κορυ-

φαίο χαρακτηριστικό της ιστικής βλάβης στην αυτο-

ανοσία. Η αλληλοεξάρτηση μεταξύ δευτερογενών και

ΤΛΔ, καθώς καταρρίπτεται η αυτοανοχή, τα σηματο-

δοτικά μονοπάτια που ρυθμίζουν την μετανάστευση

και διαφοροποίηση των ανοσοϊκανών κυττάρων, ακόμη

και η σχέση τους με την δημιουργία λεμφωμάτων, μένει

να διευκρινισθούν. Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα

θα οδηγήσουν στο ζητούμενο, στην ανάπτυξη στο-

χευόμενων ανοσοτροποποιητικών θεραπειών για την

αντιμετώπιση ανθεκτικών στις υπάρχουσες θεραπείες

ασθενών.
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Η σαρκοείδωση είναι μια πολυσυστηματική νό-

σος άγνωστης αιτίας που χαρακτηρίζεται από μη τυ-

ροειδοποιημένα κοκκιώματα σε πολλά όργανα. Εμφα-

νίζεται κατά κύριο λόγο σε νεαρούς ενήλικες καθώς

και ασθενείς μέσης ηλικίας. Οι πιο συχνές εντοπίσεις

της νόσου είναι ο πνεύμονας (90-95%), οι οφθαλμοί

και το δέρμα1. Η οξεία νόσος συνδέεται με αυτόματη

ίαση. Το 30-50% των ασθενών εξελίσσει χρόνια νόσο.

Η παθοφυσιολογία της νόσου είναι ιδιαίτερα πολύ-

πλοκη καθώς είναι πολυπαραγοντική και προκύπτει

από συνδυασμό γενετικής προδιάθεσης και περιβαλ-

λοντικών επιδράσεων. Οι μελέτες για την ανεύρεση

των γενετικών παραγόντων που καθορίζουν τη νόσο

συχνά έχουν διαφορετικά ή και αντικρουόμενα απο-

τελέσματα, πιθανόν λόγω της διαφορετικής φυλής των

ασθενών και του διαφορετικού πληθυσμού που συμ-

μετέχει. Οι μελέτες στο γονιδίωμα GWAS σε ομάδες

ασθενών εστιάζουν στο γενετικό τόπο 6p21.3, που πε-

ριλαμβάνει γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες οι

οποίες εμπλέκονται στην παρουσίαση των αντιγόνων

και την ρύθμιση των Τ λεμφοκυττάρων. Σε αυτά περι-

λαμβάνονται τα HLA (τάξης Ι και HLA-B7, HLA-B8,

DRB1 * 03, DRB1 * 11, DRB1 * 12, DRB1 * 14 και DRB1

* 15) ως παράγοντες κινδύνου και μη HLA ενώσεις

όπως το γονίδιο του BTLN2 (butyrophilin-like 2), το

οποίο είναι ένα αρνητικό συνδιεγερτικό μόριο, η έλ-

λειψη του οποίου μπορεί να οδηγήσει σε ενισχυμένη

Τ- δραστηριοποίηση2. Η συνδυασμένη παρουσία πολ-

λών αλληλίων μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στα

παθογενετικά μονοπάτια της νόσου. Η κοκκιωματώδης

φλεγμονή στη σαρκοείδωση θεωρείται απάντηση σε

διάφορα αντιγόνα οργανικά (μύκητες, σκόνες ξύλου) ή

ανόργανα, (αλουμίνιο, άργιλος, εντομοκτόνα) ή λοιμώδη

με κύριο εκπρόσωπο το μυκοβακτηρίδιο της φυματίω-

σης (1.3) αλλά και προπιονοβακτηρίδιο της ακμής.

Οι ανοσολογικοί μηχανισμοί δεν είναι πλήρως

κατανοητοί. Ο σχηματισμός κοκκιώματος έχει κυρίαρ-

χη θέση στην παθογένεια της νόσου. Το επιθηλιοειδές

μη τυροειδοποιημένο κοκκίωμα είναι το ιστοπαθολο-

γικό χαρακτηριστικό της σαρκοείδωσης, και σχηματί-

ζεται μέσω της πρόσληψης μακροφάγων και ενεργο-

ποιημένων μονοκυττάρων, Τ λεμφοκυττάρων (κυρίως

CD4+), πολυπύρηνων γιγαντοκυττάρων, ινοβλαστών

και άλλων κυττάρων που υπάρχουν στη βασική ουσία.

Το κοκκίωμα θεωρείται τυπική παθολογική απόκριση

σε ένα ελαφρώς διαλυτό ή αδιάλυτο αντιγόνο, με στό-

χο την συγκράτηση και την απομόνωση ενός εξωτε-

ρικού παράγοντα. Στο πλαίσιο της σαρκοείδωσης, τα

επιθηλιοειδή κοκκιώματα είναι μέρος μιας τοπικής και

συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης που περιλαμ-

βάνει την ενεργοποίηση τόσο της φυσικής όσο και

της ειδικής ανοσίας στα σημεία ενεργότητας της νό-

σου. Αρχικά γίνεται αναγνώριση του αντιγόνου μέσω

των TLR υποδοχέων από τα φαγοκύτταρα. Αυτός ο

τρόπος αναγνώρισης αντιγόνου επάγει την έκφραση

του TNF και άλλων κυτταροκινών και χημειοκινών που

προάγουν τη φλεγμονή4. Τα μακροφάγα και τα CD4+

Τ λεμφοκύτταρα είναι οι βασικοί συντελεστές της κοκ-

κιωματώδους φλεγμονής. Σε πνευμονική σαρκοείδωση,

τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, APCs, (κυψελιδικά

μακροφάγα-δενδριτικά κύτταρα) παρουσιάζουν αντι-

γονικά πεπτίδια μέσω των MHC τάξης I και II και γί-

νεται αναγνώριση αυτών από τον υποδοχέα TCR των

T-λεμφοκυττάρων και δια της συνδιεγερτικής οδού Β7:

CD28 / CTLA-4.Απελευθερώνονται κυτταροκίνες που

συμβάλλουν στην πρόσληψη, ενεργοποίηση και πόλω-

ση κυττάρων CD4+ Τ λεμφοκυττάρων4,5. Η αναλογία

των Τ λεμφοκυττάρων είναι αυξημένη σε βρογχοκυ-

ψελιδικό έκπλυμα ασθενών, όπου τυπικά αποτελούν το

20-60% του συνολικού αριθμού των κυττάρων. Τα

… στην παθοφυσιολογία κοκκιωματωδών νοσημάτων»
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CD4+ Τ λεμφοκύτταρα κυριαρχούν, με αναλογία

CD4+:CD8+ >3-5: 1 σε σύγκριση με αναλογία 2: 1 σε

υγιή άτομα. 

Τα ενεργοποιημένα πλέον CD4+ Τ λεμφοκύττα-

ρα, με την επίδραση των ιντερλευκινών IL-12 και IL-18

που παράγουν τα δενδριτικά κύτταρα στρέφονται

προς Th1 κύτταρα. Πρόσφατες όμως μελέτες που

ερευνούν την πλαστικότητα των Τ-λεμφοκυττάρων

έδειξαν ότι στη φλεγμονή συμμετέχουν και τα Τh17

κύτταρα6. Η μέτρηση της ενδοκυττάριας έκφρασης

του Tbet+ RORγt+ καθόρισε υψηλότερη αναλογία

Th17/Th1 στο κυτταρικό επίπεδο και μεγαλύτερη πα-

ραγωγή IFN-γ συγκριτικά με τα Τh1 κύτταρα7,8,9. Έτσι,

το μικροπεριβάλλον στις θέσεις ενεργότητας της νό-

σου χαρακτηρίζεται από ένα πολύ πολωμένο προφίλ

Th1/Th17, όπου κυτταροκίνες όπως η IFN-γ, TNFα, IL-

2, IL-6, IL-12, IL-17, IL-18, IL-23, που σχετίζονται με την

υψηλή έκφραση μορίων που προέρχονται από μακρο-

φάγα, όπως οι IL-15, CXCL16, CXCL10, CCL5, CCL2,

CCL3, και RANTES προάγουν και διατηρούν τη φλεγ-

μονή, η οποία διαιωνίζεται από τη συνεχόμενη συρροή

ανοσοδραστικών κυττάρων στον πνεύμονα6. Ο ρόλος

των μονοκυττάρων/μακροφάγων στην προώθηση μιας

Th17 απάντησης είναι γνωστός. Τα μακροφάγα στη

σαρκοείδωση παράγουν αυξημένα επίπεδα IL-17, μαζί

με IL-1 β και ΤΝFα. Η Th1/Th17 επάγει την πρόσληψη

μακροφάγων που είναι κύρια πηγή του TNFα7. Ένας

άλλος κυτταρικός υποπληθυσμός που πιθανόν να συμ-

μετέχει στην παθογένεια της βλάβης είναι τα ρυθμι-

στικά Τ κύτταρα, Tregs, βλάβη στη λειτουργία των οποί-

ων πιστεύεται ότι ευνοεί την κοκκιωματώδη αντίδρα-

ση8. Η συνεχής πρόσληψη ανοσοϊκανών κυττάρων

στον πνεύμονα διαιωνίζει τη φλεγμονή. Τα συσσωρευ-

μένα μακροφάγα μετατρέπονται σε επιθηλιοειδή κύτ-

ταρα που, μαζί με τα μακροφάγα και τα γιγαντοκύττα-

ρα, σχηματίζουν τον πυρήνα του κοκκιώματος, ενώ τα

Τ κύτταρα (Th1, Th17 και τα Tregs) σχηματίζουν το πε-

ρίβλημα. Δεν είναι σαφές πώς ή αν τα CD8+ Τ λεμ-

φοκύτταρα συνεισφέρουν στη φλεγμονή. Ενεργοποί-

ηση B λεμφοκυττάρων μπορεί να συμβεί και συχνά

παρατηρείται μη ειδική υπεργαμμασφαιριναιμία σε

ενεργό νόσο. Ωστόσο, δεν έχει καθοριστεί ο οριστι-

κός ρόλος της χυμικής ανοσίας στην παθογένεια της

νόσου.

Η κοκκιωματώδης αντίδραση συνήθως υφίσταται

λύση, είτε αυτόματα ή μετά από ανοσοκατασταλτική

θεραπεία1. Εκτροπή της φλεγμονής από Τh1/Th17 προς

Th2 φαίνεται ότι είναι προδιαθεσικός παράγοντας για

M
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χρονιότητα της νόσου και για εξέλιξη σε ίνωση που

αποτελεί μη αναστρέψιμη βλάβη. Η παραγωγή Th2

κυτταροκινών είναι προφανώς απάντηση στη χρόνια

φλεγμονή και μπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση του

ρόλου τους στην επούλωση της βλάβης. Ιδιαίτερα ενο-

χοποιείται ο TGF-β1, αυξημένα επίπεδα του οποίου

σχετίζονται με συσσώρευση ινοβλαστών και μυοϊνο-

βλαστών και παραγωγή κολλαγόνου6. Η παθογένεια

της νόσου παρουσιάζεται στο σχήμα 1 (Cinetto &

Agostini 2016, τροποποιημένο).
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Οι αγγειίτιδες αποτελούν την κορυφαία πρό -

κληση στην καθημερινή πράξη του κλινικού ιατρού,

για 2 κυρίως λόγους: πρόκειται για νοσήματα που

αφενός επιμερίζονται κλινικές εκδηλώσεις πολύ

συχνών νοσημάτων της Παθολογίας, καθιστώντας ιδι-

αίτερη δυσχερή τη διάκρισή τους από ιατρούς χωρίς

τη σχετική εξοικείωση, αφετέρου, οι σπλαχνικές τους

εκδηλώσεις μπορούν να οδηγήσουν εν ριπή οφθαλ -

μού ακόμα και στο θάνατο.

Στο σύνολό τους οι αγγειίτιδες χαρακτηρίζονται

από ευρεία ετερογένεια, η οποία αποτυπώνεται χαρα -

κτηριστικά σε 2 επίπεδα. 1. Ορισμένες από αυτές

… στην παθοφυσιολογία κοκκιωματωδών νοσημάτων»

Κοκκιωματώδεις Αγγειίτιδες

Α. Σαραντόπουλος
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Εικόνα 1. Διαχρονική εξέλιξη των κριτηρίων ταξινόμησης των μικρού και μέσου διαμετρήματος αγγιιτίδων. Το 2012, επιχειρείται για πρώ-

τη φορά παθοφυσιολογική ταξινόμηση μέρους των νοσημάτων (κόκκινο πλαίσιο). – Clinica Chimica Acta, vol. 413, no. 7-8, pp. 719-

726, 2012.
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αναφέρονται ως νοσήματα, ενώ οι περισσότερες

χαρακτηρίζονται ως σύνδρομα 2. Ακόμα και στα

σύγχρονα αναθεωρημένα κριτήρια ταξινόμησης, οι αγ-

γειίτιδες κατατάσσονται ανάλογα με το μέγεθος του

προσβεβλημένου αγγείου και την ανεύρεση των AN-

CAs. Εντούτοις, για πρώτη φορά, το 2012, αποπει -

ράθηκε η εν μέρη ταξινόμησή τους με βάση ανοσο -

παθοφυσιολογικά δεδομένα. Στην εικόνα 1 αποτυπώ -

νεται η διαχρονική προσπάθεια αναθεώρησης των

κριτηρίων.

Προκύπτει λοιπόν, πως η εμβάνθυση στην περι -

γραφή αλλά και ταξινόμηση των αγγειιτίδων θα προ -

κύψει μέσα από την αξιολόγηση ανοσοπαθο φυσιο -

λογικών δεδομένων. 

Ο όρος κοκκίωμα αποτελεί ανοσοπαθοφυσιο -

λογική περιγραφή παθολογοανατομικού όρου. Με

άλλα λόγια, πρόκειται για παθολογοανατομική βλάβη

που διέπεται από συγκεκριμένη αναοσοπαθοφυσιο -

λογία. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η διαμεσο -

λαβούμενη από υπερευαισθησία τύπου IV ιστική βλά-

βη, ενώ απαντάται σε αγγειίτιδες όλων των διαμετρη-

μάτων αγγείων. 

Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα, εοσινοφιλική

κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα και γιγανοτκυτταρική

αρτηιρίτιδα αποτελούν χαρακτηριστικά νοσήματα κοκ-

κιωματώδους αρχής. Στην ίδια ομάδα περιγράφονται

και άλλα αγγειτιδικά σύνδρομα, τα οποία όμως διαφο-

ροποιούνται τόσο στην παθοφυσιολογία, όσο και στη

θεραπευτική αντιμετώπιση. Τα εργαλεία που θα χρη-

σιμοποιήσουμε στην αναζήτηση αυτών των λεπτών

διαφορών είναι τα νεότερα ανοσοπαθοφυσιολογικά

δεδομένα.

Πέραν όλων των ειδικών γνώσεων, σημείο κλειδί

στη διάγνωση των αγγειιτίδων αποτελεί η ευαισθη -

τοποίηση του κλινικού, ώστε με έγκαιρη παραπομπή

σε Κλινικό Ανοσολόγο να αντιμετωπισθεί ολιστικά ο

ασθενής με αγγειίτιδα.
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Ο ανθρώπινος ξενιστής χρησιμεύει ως η μονα-

δική φυσική δεξαμενή για το Mycobacterium

tuberculosis. Η ικανότητα του μικροοργανισμού να δη-

μιουργεί αποτελεσματικά λανθάνουσα λοίμωξη, του

επέτρεψε να εξαπλωθεί στο σχεδόν ένα τρίτο του πα-

γκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με έκθεση του Πα-

γκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2016 αναφέρθηκαν

παγκοσμίως 6,3 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις φυμα-

τίωσης και 1,3 εκατομμύρια θάνατοι από μη μολυσμέ-

νους από τον ιό HIV. Η πρόοδος από τη λανθάνουσα

λοίμωξη από τη φυματίωση μέχρι την ενεργό νόσο

παραμένει ελάχιστα κατανοητή. Λόγω του μεγέθους

του προβλήματος υγείας και της εμφάνισης ανθεκτι-

κών σε φάρμακα στελεχών του μικροοργανισμού, η

καλύτερη κατανόηση της ανοσολογίας αυτής της νό-

σου μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός αποτε-

λεσματικού εμβολίου και θεραπείας.

Η πλειονότητα των ατόμων του γενικού πληθυ-

σμού που έχουν μολυνθεί με M. tuberculosis δεν ανα-

πτύσσουν ποτέ κλινική ασθένεια. Αυτό καταδεικνύει

ότι η έμφυτη και η ειδική ανοσιακή απόκριση του ξε-

νιστή στη φυματίωση (ΤΒ) είναι αποτελεσματική. Πα-

ράγοντες μυκοβακτηριδίων και ξενιστών που επηρεά-

ζουν δυσμενώς αυτούς τους δύο βραχίονες του ανο-

σοποιητικού συστήματος συμβάλλουν στην ανάπτυξη

της λανθάνουσας λοίμωξης από τη φυματίωση (LTBI)

ή/και την ενεργό ασθένεια.

Στις κυψελίδες του ανθρώπου υπάρχουν, ανα μο-

νάδα, περισσότερα από 28.000 επιθηλιακά κύτταρα

(πνευμοκύτταρα) και περίπου 50 μακροφάγα. Τα μο-

ντέλα ποντικών έδειξαν ότι 14 περίπου ημέρες μετά

τη μόλυνση, ο κυρίαρχος τύπος κυττάρου που μολύ-

νεται με Μ. Tuberculosis είναι το μυελοειδές δενδριτικό

κύτταρο και όχι το κυψελιδικό μακροφάγο. Έτσι, κατά

την πολύ πρώιμη φάση της λοίμωξης των πνευμόνων,

η αλληλεπίδραση του Μ. Tuberculosis με τα επιθηλιακά

κύτταρα του πνεύμονα μπορεί να επηρεάσει την με-

ταγενέστερη μετανάστευση των δενδριτικών κυττάρων

και των κυψελιδικών μακροφάγων και τελικά την κλινική

έκβαση. Λίγα είναι γνωστά για το τι συμβαίνει κατά τη

διάρκεια αυτής της πρώιμης φάσης. Όταν το M.

tuberculosis έρθει σε επαφή με τα κυψελιδικά μακρο-

φάγα, η αλληλεπίδραση αυτών των κυττάρων με το Μ.

Tuberculosis εμπλέκει πρώτα την αναγνώριση από

αυτά τα κύτταρα σχετιζόμενων με μικρόβια μοριακών

μοτίβων (PAMPs) με υποδοχείς αναγνώρισης προτύ-

πων (PRRs) στο κυτταρόπλασμα.Διακεκριμένα σύνολα

μακρομοριακών PRRs αναγνωρίζουν διακριτά σύνολα

PAMPs του M. tuberculosis. Αυτοί οι PRRs χρησιμεύ-

ουν για να ενεργοποιήσουν την έμφυτη ανοσιακή από-

κριση έναντι των μορίων που αναγνωρίζονται ως ξένα

στο κύτταρο ξενιστή. Η αναγνώριση του M. tuber -

culosis από μια ομάδα PRRs που ονομάζονται Toll-like

receptors (TLRs) ενεργοποιεί τη μεταγωγή κυτταρικού

σήματος που προκαλεί μια προφλεγμονώδη απόκριση

που ελέγχει τη μόλυνση. Ωστόσο, το M. tuberculosis

εξελίχθηκε για να ανατρέψει αυτές τις αποκρίσεις για

την επιβίωσή του στον ξενιστή.

Το M. tuberculosis θανατώνεται με την ενεργο-

ποίηση του TLR2 από τη βακτηριακή λιποπρωτεΐνη

(19-kD) σε μακροφάγα ποντικού και ανθρώπου. Ωστό-

σο, η θανάτωση στο μακροφάγο ποντικού εξαρτάται

από την οδό μονοξειδίου του αζώτου, ενώ στο αν-

θρώπινο μακροφάγο είναι ανεξάρτητη από αυτή την

οδό. Ο περαιτέρω χαρακτηρισμός του μηχανισμού

θανάτωσης του M. tuberculosis σε ανθρώπινα μακρο-

… στην παθοφυσιολογία κοκκιωματωδών νοσημάτων»

Φυματίωση: Νέα παθοφυσιολογικά δεδομένα

ξετυλίγουν θεραπευτικές δυσκολίες
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φάγα έχει εντοπίσει ότι η ενεργοποίηση TLR1/2 ρυθ-

μίζει εκ των άνω την έκφραση του υποδοχέα βιταμίνης

D καθώς και της βιταμίνης D-1-υδροξυλάσης. Η έκ-

φραση των γονιδίων που σχετίζονται με τον υποδοχέα

της βιταμίνης D οδηγεί σε αυξημένη έκφραση της κα-

τελικιδίνης, ενός αντιμικροβιακού πεπτιδίου, το οποίο

στη συνέχεια είναι υπεύθυνο για την αναστολή της

ανάπτυξης του M. tuberculosis.Οι TLR2 και TLR4 συν-

δέονται με την MyD88, μια ενδοκυτταρική πρωτεΐνη

προσαρμογέα. Ωστόσο, στα μακροφάγα του ποντικού,

το M. tuberculosis μπορεί να ενεργοποιήσει τα ανοσιακά

κύτταρα μέσω οδού ανεξάρτητης από τη MyD88 οδό.

Εξάλλου, η μόλυνση μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης

σε ποντίκι C57BL/6 με έλλειψη MyD88 είναι μοιραία,

παρά την άθικτη προσαρμοστική ανοσοαπόκριση.

Όταν τα ποντίκια εμβολιάστηκαν με Μ. Bovis-Bacillus

Calmette-Guérin (BCG), προστατεύονταν από μολύν-

σεις από Μ. tuberculosis, υποδεικνύοντας ότι η προ-

σαρμοστική ανοσιακή απόκριση λειτουργεί κανονικά σε

αυτό το ποντίκι με έλλειψη MyD88. Η ειδική ανοσιακή

απόκριση δεν ήταν επαρκής για να αντισταθμίσει το

έλλειμμα της έμφυτης ανοσίας σε μη εμβολιασμένα πο-

ντίκια, υποδηλώνοντας ότι η έμφυτη ανοσιαή απόκριση

διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προστασία από

τη φυματίωση, τουλάχιστον στο μοντέλο ποντικού.

Ο γενετικός πολυμορφισμός που βρέθηκε στο

TLR2/4 έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την έκβαση των

λοιμώξεων σε κάποιους πληθυσμούς. Ο πολυμορφι-

σμός του TLR4 μεταξύ του ινδικού πληθυσμού της

Ασίας έχει αναφερθεί ότι σχετίζεται με αυξημένη σο-

βαρότητα της φυματίωσης, ενώ σε άλλους πληθυ-

σμούς δεν έχει βρεθεί τέτοια συσχέτιση. Τέτοιου εί-

δους διαφορική αντίδραση ξενιστή μπορεί επίσης να

επηρεαστεί από διαφορές στελεχών Μ. Tuberculosis.

Ανθρώπινες μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένα στελέ-

χη από Μ. Tuberculosis ενεργοποιούν κατά προτίμηση

τον TLR2, ενώ άλλα ενεργοποιούν τον TLR4.

Αφού το βακτηρίδιο της φυματίωσης προσλη-

φθεί από τα μακροφάγα, χρησιμοποιεί διάφορες στρα-

τηγικές για να αποφύγει τους πρώιμους ενδοκυτταρι-

κούς μηχανισμούς θανάτωσης μέσα σε αυτά τα κύτ-

ταρα-στόχους. Μερικοί από τους μηχανισμούς που

θεωρήθηκε προηγουμένως ότι συμβάλλουν σε αυτές

τις στρατηγικές περιλαμβάνουν:

• Αντοχή σε δραστικά ενδιάμεσα οξυγόνου (ROI)

• Αναστολή σύντηξης φαγοσωμάτων-λυσοσωμάτων

• Αναστολή της οξίνισης των φαγοσωμάτων

• Απόδραση  από το φαγοσωμικό διαμέρισμα στον

κυτταροπλασματικό χώρο

Κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της μό-

λυνσης, οι βακίλοι της φυματίωσης διεγείρουν τη με-

τανάστευση των ουδετεροφίλων και μονοπύρηνων φα-

γοκυττάρων στο σημείο της λοίμωξης. Το M. tuber -

culosis διαθέτει μια ποικιλία προϊόντων που του επι-

τρέπουν να αντισταθεί  στις ROI ρίζες που παράγονται

από αυτά τα κύτταρα, οι οποίες είναι συνήθως τοξικές

για άλλα παθογόνα. Η λιποαραβινομαννάνη (LAM)

χρησιμεύει ως σαρωτής για τα ενδιάμεσα προιόντα

οξυγόνου. Η είσοδος του μικροοργανισμού σε μα-

κροφάγα μέσω υποδοχέων συμπληρώματος (CR1 και

CR3) δεν διεγείρει την παραγωγή ROI. Τα κυκλοπρο-

πανιωμένα μυκολικά οξέα του κυτταρικού τοιχώματος

μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να αντισταθεί

στο υπεροξείδιο του υδρογόνου. Επιπλέον, τα μυκολικά

οξέα μπορούν να αναστείλουν την έκφραση της ιντερ-

λευκίνης (IL) -12, της μονοκυτταρικής χημειοτακτικής

πρωτεΐνης 1 (MCP-1) και  του παράγοντα νέκρωσης

όγκου (TNF). Έτσι, τα φάρμακα που στοχεύουν στη

βιοσύνθεση του μυκολικού οξέος μπορούν να ασκή-

σουν αντιβακτηριακή δράση νωρίς στη φάση μόλυν-

σης με M. tuberculosis ή κατά τη μετάβαση από λαν-

θάνουσα μόλυνση σε ενεργό νόσο, όταν η σύνθεση

μυκολικού οξέος είναι πιο δραστική. Το M. tuberculosis

που λαμβάνεται από τα μακροφάγα μπορεί να επηρε-

άσει την ωρίμανση του φαγοσώματος. Η ωρίμανση

φαγοσωμάτων απαιτεί τη μετατροπή του μορίου  Rab5

σε GTP Rab7 και την παραγωγή 3-φωσφορικής φω-

σφατιδυλινοσιτόλης (PI3P) στη φαγοσωματική μεμ-

βράνη. Δύο εκκρινόμενα βακτηριακά προϊόντα PtpA

(μία φωσφατάση τυροσίνης) και NdkA (μια GTPase)

πιστεύεται ότι εμπλέκονται στην απενεργοποίηση

Rab7.

Το M. tuberculosis είναι επίσης γνωστό ότι παρεμ-

βαίνει στην παρουσίαση αντιγόνου από μόρια τάξης ΙΙ

του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC),

το οποίο είναι σημαντικό για την πυροδότηση των

CD4+ Τ λεμφοκυττάρων. Μια τέτοια παρεμβολή θα

μπορούσε να οδηγήσει στην αντοχή του M. tuberculosis

στην επίκτητη ανοσία στον ξενιστή και, ως εκ τούτου,

μπορεί να συμβάλει στην βακτηριακή αντοχή, ένα χα-

ρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του μικροοργανισμού. Τα

προϊόντα Μ. Tuberculosis που θεωρείται οτι μπορούν

να αναστέλλουν την παρουσία μακροφάγων μορίων

MHC τάξης II περιλαμβάνουν λιποαραβινομαννάνη, γλυ-

κοπρωτεΐνη 25 kDa και μια λιποπρωτεΐνη 19 kDa.

Μελέτες δείχνουν τη σημασία της Ιντερφερόνης

στη φυματίωση. Η συγχορήγηση της IFN-γ με την καλ-

σιτριόλη (ο πιο δραστικός μεταβολίτης της βιταμίνης



D), που προκαλεί ωρίμανση των μονοκυττάρων, οδηγεί

σε ενδοκυτταρική θανάτωση του M. Tuber culosis. Η

καλσιτριόλη διεγείρει, ανεξάρτητα, την παραγωγή

NOS
2

και καταστέλλει την ανάπτυξη του Μ.

Tuberculosis μέσα στην ανθρώπινη κυτταρική σειρά

που μοιάζει με μακροφάγα, HL-60. Ο παράγοντας-1

άλφα-επαγώγιμος παράγοντας μεταγραφής (HIF-

1alpha) έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας βασικός μεσο-

λαβητής της ιντερφερόνης. Ο παράγοντας-1 άλφα

(HIF-1 άλφα) που επάγεται από την υποξία έχει απο-

δειχθεί ότι είναι ένας βασικός μεσολαβητής του εξαρ-

τώμενου από ιντερφερόνη-γ ελέγχου της Μ. Tuber -

culosis σε μύκητες που έχουν μολυνθεί in vitro και σε

ποντίκια διαταραγμένα σε HIF-1alpha. Μία άλλη σημα-

ντική κυτταροκίνη είναι ο ΤΝFα. Ο ρόλος του στον

έλεγχο της λανθάνουσας μόλυνσης με M. tuberculosis

σε ανθρώπους έχει καταδειχθεί δραματικά με πολλα-

πλές αναφορές ενεργοποίησης της ΤΒ που εμφανίζε-

ται σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία για Ρευ-

ματοειδή Αρθρίτιδα ή για νόσο του Crohn με μονο-

κλωνικά αντι-ΤΝFα αντισώματα.

Δύο έως έξι εβδομάδες μετά τη μόλυνση με Μ.

Tuberculosis, εμφανίζονται Τ λεμφοκύτταρα τα οποία

αναγνωρίζουν ειδικά αντιγόνα του Μ. Tuberculosis.

Αυτή η ανοσιακή απόκριση μπορεί να αποδειχθεί κλι-

νικά με την ανάπτυξη απόκρισης υπερευαισθησίας κα-

θυστερημένου τύπου (DTH) στην ενδοδερμικά εγ-

χυόμενη φυματίνη ή στο καθαρισμένο πρωτεϊνικό πα-

ράγωγο (PPD). Μια μελέτη των αποκρίσεων Τ λεμφο-

κυττάρων σε επίμονα ανεργικούς ασθενείς με τεκμη-

ριωμένη πνευμονική ΤΒ, έδειξε ότι τα Τ λεμφοκύτταρα

παρήγαγαν IL-10 αλλά όχι IFN-γ και απέτυχαν να πολ-

λαπλασιαστούν in vitro μετά από διέγερση με PPD.

Αντίθετα, τα Τ λεμφοκύτταρα από PPD θετικούς ασθε-

νείς παρήγαγαν τόσο IL-10 όσο και IFN-γ και εμφάνι-

σαν μια δραματική πολλαπλασιαστική απόκριση στην

διέγερση με PPD. Η απόκριση DTH per se δε συσχε-

τίζεται με την προστασία από την TB, αφού πολλές

μελέτες εμβολιασμού BCG έδειξαν ότι μπορεί να εμ-

φανιστεί ασθένεια σε εκείνους που πραγματοποιούν

απόκριση DTH. Ενναλλακτικά, in vitro δοκιμασίες απε-

λευθέρωσης ιντερφερόνης-γ έχουν αναπτυχθεί για την

ανίχνευση λανθάνουσας μόλυνσης από Μ. Tuberculosis

σε ανθρώπους. Η δοκιμή μετρά την ιντερφερόνη-γάμ-

μα που απελευθερώνεται στο αίμα από τα Τ λεμφο-

κύτταρα όταν αυτά ενεργοποιούνται από αντιγόνα Μ.

Tuberculosis in vitro.

Εκτός από την ειδική προστατευτική απόκριση

που προκαλείται από κύτταρα που εμπλέκονται στην

εξάλειψη του M. tuberculosis, ο σχηματισμός κοκκιώ-

ματος είναι ένας σημαντικός μηχανισμός του ξενιστή

για τον έλεγχο της λοίμωξης. Ο σχηματισμός κοκκιο-

κυττάρων απαιτεί ισορροπημένη έκφραση κυτταροκι-

νών και χημειοκινών, συμπεριλαμβανομένων των

RANTES, M1P1-άλφα, M1P1-beta, MCP-1, MCP-3, MCP-

5 και IP10. Οι υποδοχείς χημειοκινών προσδιορίζουν

επίσης τον κατάλληλο σχηματισμό κοκκιωμάτων και,

με μόλυνση από Μ. Tuberculosis, η έκφραση του CCR5

(υποδοχέα για RANTES, Μ1Ρ1-άλφα και Μ1Ρ1-βήτα)

αυξάνει στα μακροφάγα. Τέλος, η κυτταρική λύση με

τη μεσολάβηση CTL περιλαμβάνει δύο οδούς: μια οδό

αποκοκκιοποίησης που παράγει perforin και gran -

zymes και μια εξαρτώμενη από Fas-FasL μονοπάτι που

επάγει απόπτωση του κυττάρου στόχου. Αυτή η βα-

κτηριακή θανάτωση προκαλείται από την κορουλυσίνη,

μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα κοκκία ανθρώπινων

CTLs και φυσικών φονικών (NK) κυττάρων, αλλά όχι

σε κύτταρα ποντικού.
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Η Ανοσολογία αποτελεί το κορυφαίο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής, καθώς διεισδύει σε όλες σχεδόν

τις σύγχρονες ιατρικές ειδικότητες ενώ αποτελεί θεμελιώδη κεφάλαιο στην προπτυχιακή Πανεπιστημιακή εκ-

παίδευση.

Στα πλαίσια της διαδραστικής συζήτησης επί εκπαιδευτικών θεμάτων, η ΕΕΑ εντάσσει στο φετινό της Με-

τεκπαιδευτικό Σεμινάριο ενότητα αφιερωμένη στη διδασκαλία της Ανοσολογίας στα προπτυχιακά προγράμματα

σπουδών, εκεί όπου, σε απόλυτα οργανωμένο πλαίσιο, οι Ιατρικές Σχολές και Τμήματα των Πανεπιστημιακών

Ιδρυμάτων της επικράτειας διδάσκουν το αντικείμενο.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παραγωγική προσέγγιση του θέματος με τη συμμετοχή όλων των εμπλε-

κομένων, η τράπεζα οργανώθηκε με την ενεργό συμμετοχή φοιτητών αλλά και μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ. 

Η συζήτηση ξεκινά με εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ανοσολογία διδάσκεται

σήμερα στις 7 Ιατρικές Σχολές και Τμήματα της επικράτειας. Ακολούθως, οι ίδιοι οι φοιτητές απαντούν σε καίρια

ερωτήματα που αφορούν την εξοικείωσή τους με την ανοσολογική επιστήμη. Οι σχετικές αναφορές προέκυψαν

από τεκμηριωμένη επιστημονικά διαδικασία, μέσω ερωτηματολογίου που στοιχειοθετήθηκε έπειτα από συνερ-

γασία της ΕΕΑ με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΑΠΘ, φοιτητές). Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω της

εταιρείας φοιτητών HelMSIC στις Ιατρικές Σχολές και Τμήματα ολόκληρης της χώρας, με αποτέλεσμα τη συ-

μπλήρωση περίπου 1000 ερωτηματολογίων.

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για τον ιδιαίτερο ανά Ίδρυμα

τρόπο προσέγγισης του μαθήματος, ενώ η σύνθετη στατιστική ανάλυση κατέληξε σε εξίσου ενδιαφέροντα συ-

μπεράσματα. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώθηκε πως οι ίδιοι οι φοιτητές επιζητούν τη διδασκαλία της Ανο-

σολογίας, ενώ μέσα από ποιοτικές παραμέτρους του ερωτηματολογίου προέκυψαν και βελτιωτικές προτάσεις

επί θεμάτων που άπτονται αυτής της διδασκαλίας. 

Παρά την ανάδειξή της ως επιστήμης αιχμής στη σύγχρονη Ιατρική, η Ανοσολογία στη χώρα μας αποτελεί

γνωστικό αντικείμενο χωρίς επαγγελματική αναγνώριση, καθώς δεν έχει θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα ως ειδικό-

τητα ή εξειδίκευση. Στο πλαίσιο της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής, οι ιατροί

εκπαιδεύονται για ένα χρόνο στην Ανοσολογία (Τμήματα / Εργαστήρια Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Νο-

σοκομείων ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών), ενώ η εκπαίδευση στην Ανοσολογία ιατρών κλινικών ειδικοτήτων δεν

προβλέπεται και απλά περιορίζεται σε απόλυτα εξειδικευμένα κέντρα (Πανεπιστημιακές ή/και κλινικές του ΕΣΥ)

τα οποία σίγουρα δεν καλύπτουν τις ανάγκες εκπαίδευσης.

Με την παρούσα ενότητα, η ΕΕΑ καταθέτει τη συνεισφορά της στην προσπάθεια διάδοσης της Ανοσολογίας

στα διάφορα επίπεδα εφαρμοσμένης γνώσης, πέραν των προγραμμάτων ειδικότητας και της συνεχιζόμενης ια-

τρικής εκπαίδευσης. Μιας προσπάθειας, που αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα της εταιρείας μας.

… με τους φοιτητές»

Η Ανοσολογία στα προπτυχιακά προγράμματα

σπουδών

Αλ. Τσιρογιάννη (εκ μέρους του ΔΣ της ΕΕΑ)
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Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας ευχαριστεί θερμά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

και τους Καθηγητές κ. Δ. Παπακώστα και κ. Αλ. Γαρύφαλλο, αμφότερα μέλη της ΕΕΑ, για τη συμβολή τους στη

διοργάνωση του εγχειρήματος. Τέλος, ειδικές ευχαριστίες ανήκουν στη φοιτητική οργάνωση HelMSIC και την

υπεύθυνη επικοινωνίας, κ. Ουρανία Κονταξή για την αναταπόκριση στο κάλεσμα της εταιρείας μας και τον

υποδειγματικό τρόπο οργάνωσης στη συμπλήρωση και στατιστική ανάλυση του ερωτηματολογίου. Χωρίς

τους παραπάνω συντελεστές, η πραγματοποίηση του όλου εγχειρήματος δε θα ήταν δυνατή.



Η Διεθνής Επιτροπή Συναίνεσης για τα πρότυπα

ANA (International Consensus on ANA Patterns

(ICAP) initiative είναι μια διεθνής ομάδα που εργάζε-

ται με στόχο την ανάδειξη κοινώς αποδεκτής ονομα-

τολογίας των ξεχωριστών προτύπων αντι-πυρηνικών

αντισωμάτων. Το EASI είναι ένας μη κερδοσκοπικός

Ευρωπαϊκός οργανισμός που στοχεύει στη βελτίωση

της διάγνωσης αυτοάνοσων νοσημάτων και στην

έγκυρη ανίχνευση αυτοαντισωμάτων με έμμεσο

ανοσοφθορισμό και μοριακές μεθόδους. Η προσ -

πάθεια του ICAP έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα στην

ταξινόμηση 28 προτύπων. Το EASI, με εθνικές ομάδες

σε πολλές χώρες της Ευρώπης, έχει εκδόσει δικές του

οδηγίες και ερευνά την εφαρμογή αυτών των οδηγιών

στις επιμέρους χώρες. Απότερος σκοπός του ομαδών

αυτών είναι η βελτιστοποίηση της αμοιβαίας επι -

κοινωνίας και η ανεύρευση ‘κοινής γλώσσας’ μεταξύ

εργαστηρίου και κλινικής ώστε να βελτιιωθεί η διά -

γνωση αυτοάνοσων νοσημάτων σε εργαστηριακό επί -

πεδο.
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… στο εργαστήριο»

Κατευθυντήριες οδηγίες EASI (European

Autoantibody Standardization Initiative) και

International Consensus on ANA Patterns (ICAP)

Δ.Π. Μπόγδανος
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Η αναζήτηση των αντιπυρηνικών αντισωμάτων

(ΑΝΑ) αλλά και ο προσδιορισμός της ειδικότητας, σε

επίπεδο κυρίως αντί-dsDNA και αντί-ENA, αποτελεί

ένα σημαντικό εργαλείο της καθημέρας κλινικής πρα-

κτικής στο πλαίσιο της διαγνωστικής προσέγγισης των

Συστηματικών Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων

(ΣΑΡΝ).

Το 2002, μια Ευρωπαϊκή ομάδα (EASI) δημιουρ-

γήθηκε με σκοπό την υποστήριξη της συνεργασίας

μεταξύ των κλινικών και εργαστηριακών ιατρών που

ασχολούνται με τα ΣΑΡΝ, την προτύπωση της μεθο-

δολογίας αλλά και της αξιολόγησης των εργαστηρια-

κών δεδομένων καθώς και την εναρμόνιση της εφαρ-

μοσμένης πρακτικής με τον καθορισμό αλγορίθμου.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να συνεργαστεί περαι-

τέρω με τοπικές ομάδες EASI σε εθνικό επίπεδο και

σχετικά πρόσφατα να αναπτύξει και να κυκλοφορήσει

ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την εφαρμογή του

προτεινόμενου αλγορίθμου, όπου καταγράφονται και

αξιολογούνται οι διαφοροποιήσεις, τόσο μεταξύ των

χωρών όσο και μεταξύ των εργαστηρίων στο ίδιο εθνι-

κό δίκτυο, στον προσδιορισμό των ΑΝΑ. Σε μια πρό-

σφατη δημοσίευση των δεδομένων από μελέτη-ερω-

τηματολόγιο σχετικά με τη χρήση μεθόδων σε ένα

μεγάλο αριθμό εργαστηρίων, αναφέρεται ότι περίπου

το 87% αυτών χρησιμοποιούν τον έμμεσο ανοσοφθο-

ρισμό (IIF) ως μέθοδο ανίχνευσης των ΑΝΑ, σε αρ-

χική αραίωση ορού 1/80 στο 60.5% και με περιγραφή

του τύπου φθορισμού στο 98% των εργαστηρίων. Για

τον προσδιορισμό των αντί-dsDNA αντισωμάτων κα-

ταγράφονται διαφορές τόσο στις τεχνικές που εφαρ-

μόζονται και συγκεκριμένα η τεχνική του IIF σε υπό-

στρωμα Crithidia luciliae (CLIFT) χρησιμοποιείται σε

ποσοστό 18%-94%, η Farr assay (RIA) σε 1.5%-15% και

η ELISA σε ποσοστό 50%-80%, όσο και στην ποιοτική,

ημιποσοτική ή ποσοτική έκφραση των αποτελεσμάτων.

Επιπλέον ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών εφαρμόζεται

και για τον προσδιορισμό των αντί-ENA, με συχνότε-

ρες την ELISA και την ανοσοαποτύπωση (Line και Dot

blot) αλλά και Luminex, χημειοφωταύγεια (CLIA) ή

ανοσοδιάχυση, με άλλοτε άλλη συχνότητα.

Αν και ο IIF σε υπόστρωμα Hep-2 κυττάρων πα-

ραδοσιακά χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των

ΑΝΑ, εντούτοις, πολλές άλλες τεχνικές αναπτύχθηκαν

και κυκλοφόρησαν στο εμπόριο με σκοπό την αντικα-

τάστασή του. Το γεγονός αυτό ανέδειξε διάφορους

προβληματισμούς και συζητήσεις στην επιστημονική

κοινότητα αναφορικά με την αναγκαιότητα καθορι-

σμού και προτύπωσης της μεθόδου ανίχνευσης των

ΑΝΑ και σχετικά πρόσφατα το Αμερικάνικο Κολέγιο

Ρευματολογίας (ACR) επαναπροσδιόρισε τον IIF σε

υπόστρωμα Hep-2 κυττάρων ως “gold-standard” μέ-

θοδο. Η ανίχνευση των ANA με IIF έχει το πλεονέκτη-

μα λήψης πληροφοριών σχετικά με το πρότυπο-τύπο

φθορισμού, το οποίο θεωρείται ότι προσθέτει κλινική

αξία καθώς εκτός από τα πρότυπα του πυρήνα, ο κυτ-

ταροπλασματικός αλλά και ο φθορισμός των μιτωτικών

μορφών των κυττάρων μπορούν να αναγνωριστούν

(Εικόνα 1). Το γεγονός όμως αυτό έρχεται να αναδείξει

μια σειρά διλημμάτων και προβληματισμών όπως αν ο

όρος ΑΝΑ πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο

ΑΚΑ, δηλαδή αντί-κυτταρικά αντισώματα, για να συ-

μπεριλάβει ευρύτερο φάσμα αυτοαντισωμάτων. Ωστό-

σο, επειδή η χρήση του ακρωνυμίου ANA είναι στα-

θερά εδραιωμένη και καθολικά χρησιμοποιούμενη, η

αντικατάσταση του από μια εναλλακτική ορολογία δεν

… στο εργαστήριο»

Διλήμματα και προοπτικές στην αξιολόγηση

των ΑΝΑ

Α. Τσιρογιάννη
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θα είναι εύκολη καθώς κάτι τέτοιο θα έχει συνέπειες

στις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες, στα κριτήρια

ταξινόμησης και διάγνωσης νοσημάτων, στην αξιολό-

γηση εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, στην εκπαίδευση.

Ένα βασικό και πρακτικό ερώτημα που έχει τεθεί

στην επιστημονική κοινότητα αφορά στην έκθεση του

αποτελέσματος ως ANA θετικά ή αρνητικά σε περι-

πτώσεις κυτταροπλασματικού φθορισμού ή φθορι-

σμού των μιτώσεων. Οι απόψεις είναι αντικρουόμενες

καθώς η μία υποστηρίζει ότι ο κυτταροπλασματικός

τύπος πρέπει να χαρακτηριστεί ως ANA θετικά, δη-

λώνοντας ότι «με τον όρο ANA περιγράφεται η μέ-

θοδος που ανιχνεύει αυτοαντισώματα έναντι όλων των

κυτταρικών δομών», ενώ η ομάδα μελέτης για τη διε-

ρεύνηση των εργαστηριακών εξετάσεων στη Ρευμα-

τολογία (ECGSG), τμήμα της EULAR, θεωρεί τον κυτ-

ταροπλασματικό φθορισμό ως ANA αρνητικά. Επίσης,

ούτε η ACR ούτε η EASI δηλώνουν με σαφήνεια αν ο

κυτταροπλασματικός φθορισμός θεωρείται ANA αρ-

νητικά ή θετικά, συστήνει όμως την αναφορά της πα-

ρουσίας του στην έκθεση του αποτελέσματος όταν

μάλιστα αυτός θεωρείται ειδικός για κάποιο αντιγόνο

π.χ. αντί-μιτοχονδριακά, έναντι ριβοσωμικής πρωτεΐνης. 

Συστάσεις επίσης σχετικά με τον τίτλο των ANA

επιβάλλονται καθώς η τιτλοποίηση θεωρείται κλινικά

αξιολογήσιμη δεδομένου ότι ένας υψηλός τίτλος αυ-

ξάνει την πιθανότητα ταυτοποίησης του αντιγόνου-

στόχου, σχετίζεται δε με μεγαλύτερη πιθανότητα δια-

γνωστικής προσέγγισης των ΣΑΡΝ. Εν τούτοις, η προ-

στιθέμενη αξία εξαιρετικά υψηλών τίτλων θεωρείται

ότι είναι περιορισμένη και για αυτό η ACR και η EASI

συστήνουν τη χρήση ενός τίτλου τελικού σημείου που

δεν χρήζει περαιτέρω αραιώσεων. Τέλος οι συστάσεις

περιλαμβάνουν και την έκδοση συμβουλών /παρατη-

ρήσεων που είναι δυνατόν να προστεθούν στην ερ-

μηνεία των αποτελεσμάτων και να ανακοινώνονται

στον θεράποντα ιατρό. Στη περίπτωση αυτή η πληρο-

φόρηση σχετικά με το πιθανό αντιγόνο που αναγνω-

ρίζεται από το συγκεκριμένο τύπο φθορισμού των

ANA και όχι η πιθανή συσχέτισή του με νόσημα, φαί-

νεται να είναι περισσότερο αποδεκτή από την ιατρική

κοινότητα.

Είναι αποδεδειγμένο ότι ένας εργαστηριακός

έλεγχος και μάλιστα ένας τόσο ειδικός είναι χρήσιμος

και κλινικά αποτελεσματικός μόνο εφόσον ζητηθεί

μέσα στο κατάλληλο κλινικό πλαίσιο. Άλλωστε το αί-

τημα για ανίχνευση των ANA όταν συνοδεύεται με

κλινικές πληροφορίες είναι δυνατόν να αποτελέσει τη

βάση για δημιουργία παρατηρήσεων/σχολίων για κάθε

τύπο φθορισμού ξεχωριστά, γεγονός που θα αυξήσει

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση των τύπων φθορισμού ANA Hep-2 (Herold et al. Clin Chem Lab Med 2018; aop).
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την κλινική αξία του εργαστηριακού αποτελέσματος.

Τέτοιες παρατηρήσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες

στην ιστοσελίδα της ICAP (http: //www.anapatterns.

org) εκεί όπου καταγράφεται η όλη δραστηριότητα

της ICAP για την ανάδειξη και διάδοση της σημασίας

της σωστής αναγνώρισης και ονοματολογίας των δια-

φόρων τύπων φθορισμού που παρατηρούνται στην

ANA-HEp-2 δοκιμασία, συμπεριλαμβανομένου και του

αρνητικού αποτελέσματος.
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Τα ANCA (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Anti-

bodies) αποτελούν ετερογενή ομάδα αυτοαντισωμά-

των που στρέφονται έναντι συστατικών του κυτ-

ταρoπλάσματος- αντιγόνα/πρωτεΐνες των πρωτογενών

και δευτερογενών κοκκίων -των ουδετεροφίλων πολυ-

μορφοπυρήνων κυττάρων.

Είναι πολύτιμοι βιοδείκτες και διαδραματίζουν ση-

μαντικό ρόλο στη διάγνωση και την παθογένεια κα-

θορισμένων τύπων αγγειίτιδας, των ANCA σχετιζόμε-

νων συστηματικών αγγειίτιδων των μικρών αγγείων

(AAV), συμπεριλαμβανομένης της κοκκιωμάτωσης με

πολυαγγειίτιδα (GPA), της μικροσκοπικής πολυαγγειί-

τιδας (ΜΡΑ), της ηωσινοφιλικής κοκκιωμάτωσης με

πολυαγγειίτιδα (EGPA) και της νεκρωτικής σπειραμα-

τονεφρίτιδας με μηνοειδείς σχηματισμούς (NCGN).

Τα ANCA σε αυτά τα νοσήματα στρέφονται σχεδόν

πάντα κατά της πρωτεϊνάσης 3 (PR3-ANCAs) και της

μυελοϋπεροξειδάσης ( MPO-ANCAs). Αν και η ανί-

χνευση των ANCA αφορά και άλλα νοσήματα (φλεγ-

μονώδη νοσήματα του εντέρου, αυτοάνοσα νοσήματα

του ήπατος, νοσήματα του συνδετικού ιστού, χρόνιες

λοιμώξεις, αγγειίτιδες από φάρμακα) η ειδικότητά τους

γι’αυτά παραμένει αρκετά περιορισμένη και δεν έχει

σαφή κλινική σημασία1.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα τις τελευταίες

δύο περίπου δεκαετίες καθόρισε κατευθυντήριες οδη-

γίες για την ανίχνευση και την έκφραση των αποτελε-

σμάτων των ANCA με στόχο τη βελτιστοποίηση των

δοκιμασιών ανίχνευσής τους και την εξασφάλιση με-

γαλύτερης ομοιομορφίας των εργαστηριακών αποτε-

λεσμάτων.

Το 1999 εκδόθηκαν οι πρώτες κατευθυντήριες

οδηγίες2. Ο διαγνωστικός αυτός αλγόριθμος, που χρη-

σιμοποιούν ακόμα και σήμερα τα περισσότερα κλινικά

εργαστήρια παγκοσμίως, συνιστά: η ανίχνευση των

ANCA να γίνεται σε όλα τα δείγματα που έρχονται

στο εργαστήριο αρχικά με τη μέθοδο του έμμεσου

ανοσοφθορισμού (IIF), σε υπόστρωμα επιχρίσματος

ανθρώπινων ουδετεροφίλων κυττάρων μονιμοποιημέ-

νων με αιθυλική αλκοόλη (c, p, a- ANCA χωρίς όμως

δυνατότητα διάκρισης της ειδικότητάς τους). Ο IIF να

αποτελεί το πρώτο screening test και τα θετικά με IIF

αποτελέσματα να επιβεβαιώνονται σε δεύτερο χρόνο

με ανοσολογικές δοκιμασίες (κυρίως ELISA) με ειδι-

κότητα στην ανίχνευση των ειδικών αντιγόνων πρωτε-

ϊνάση 3 (PR3) και μυελοϋπεροξειδάση (ΜΡΟ). Η έλ-

λειψη πλήρους προτυποποίησης της ELISA, η μη χρή-

ση κοινών μονάδων μέτρησης και η ανυπαρξία διε-

θνών προτύπων ορών οδηγεί σε σημαντική διεργα-

στηριακή μεταβλητότητα.

Για τη βελτίωση της διαγνωστικής αξιοπιστίας, το

2003 υπήρξαν προσθήκες στις κατευθυντήριες οδη-

γίες και πλέον προτείνεται όλα τα δείγματα για ANCA

να ελέγχονται και με τις δυο μεθοδολογίες, με IIF (χω-

ρίς να υποστηρίζεται το πρωτόκολλο διάκρισης των

p-ANCA με ουδετερόφιλα μονιμοποιημένα με φορ-

μαλδεΰδη) και με ELISA, κωδικοποιώντας και οδηγίες

ποιοτικού ελέγχου (QC) στην ανίχνευση των ANCA

με IIF και ELISA3.

Το 2010, η EULAR θεωρεί ότι τα ANCA πρέπει

να συμπεριληφθούν στα διαγνωστικά κριτήρια των

AAV. Το 2012 το CHCC τα ενσωματώνει στα κριτήρια

ονοματολογίας των AAV που πλέον αναφέρονται σαν

MPO- ANCAs ή PR3-ANCAs αγγειίτιδες4 και νεότε-

ρα δεδομένα επισημαίνουν ότι φαίνεται να συνδέονται

στενά με διακριτά γενετικά αλληλόμορφα, με διαφο-

ρετικά κλινικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά.

Σήμερα, έχοντας στη διάθεσή μας, πέραν των πα-

λαιοτέρων μεθόδων (direct Elisa, RIA, ανοσοαποτύπω-

ση), 2ης και 3ης γενιάς εξελιγμένες ανοσοενζυμικές δο-

… στο εργαστήριο»

Αλγόριθμος στην αναζήτηση των ANCA
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κιμασίες ELISA με πολύ υψηλή δυνατότητα διαγνωστι-

κής ακρίβειας, αλλά και νεότερες αυτοματοποιημένες

κατά κύριο λόγο τεχνολογίες με μεγάλη ευαισθησία

και ειδικότητα στην ανίχνευση αντιγόνων PR3 και MPO

( FEIA, ALBIA, CLIA, Luminex, Microarrays, Biochips)5

για τη διάγνωση των AAV6, εκπονήθηκαν μελέτες και

με βάση τα αποτελέσματά τους άρχισε να αμφισβη-

τείται ο ρόλος του κλασικού IIF έναντι των άλλων με-

θοδολογιών.7 

Έτσι το 2017, δημοσιεύτηκαν νέες κατευθυντήριες

οδηγίες που προτείνουν έναν καινούριο αλγόριθμο

για την ανίχνευση των ANCA στη διάγνωση των AAV

και ειδικότερα για τις GPA και MPA8. Ο IIF εξαιτίας

κυρίως της μη ειδικότητάς του για PR3 και MPO πρω-

τεΐνες/αντιγόνα αλλά και της μεγάλης μεταβλητότητας

στα αποτελέσματα που δίνονται μ’αυτόν από διαφο-

ρετικά εργαστήρια και δεδομένου ότι δεν μπορούν

να είναι εύκολα συγκρίσιμα μεταξύ τους, δεν θεωρείται

πλέον κατάλληλος να εφαρμόζεται σαν πρώτη μέθο-

δος ανίχνευσης των ANCA όταν υπάρχουν σοβαρές

κλινικές ενδείξεις για GPA και MPA. Ο IIF μπορεί να

καταργηθεί τελείως ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν

μέθοδος επιβεβαίωσης αντί για μέθοδος επιλογής. Οι

νέες αυτές κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν (συστά-

σεις 1-6): Την παραπομπή από τον κλινικό γιατρό για

προσδιορισμό των ANCA στους ασθενείς με κλινικές

ενδείξεις AAV που ορίζονται στις κατευθυντήριες οδη-

γίες του 1999 (καλύτερη διαγνωστική απόδοση με λι-

γότερα ψευδώς θετικά αποτελέσματα) και ενημέρωση

του εργαστηρίου με τις αντίστοιχες κλινικές πληρο-

φορίες. Τη χρήση ανοσολογικών δοκιμασιών υψηλής

ευαισθησίας, ειδικότητας και ποιότητας σαν την πρώτη

και κύρια μέθοδο στην αρχική αναζήτηση των ANCA

σε ασθενείς με κλινική υποψία GPA και MPA. Επιση-

μαίνεται ότι αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν

την ανίχνευση ANCA μόνον για τις GPA και MPA. Αν

τα πρώτα αποτελέσματα για MPO και PR3 είναι αρνη-

τικά, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή κλινική υπο-

ψία για GPA και MPA, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται

άλλες ειδικές ανοσολογικές δοκιμασίες υψηλής ευαι-

σθησίας ή/και ο κλασικός IIF για αύξηση της ευαισθη-

σίας και της ειδικότητας ή να παραπέμπεται για έλεγχο

σε εξειδικευμένο εργαστήριο. Ο ρόλος του IIF στους

αλγόριθμους ανίχνευσης των ANCA συνιστάται να

προσδιορίζεται ξεχωριστά από κάθε διαγνωστικό ερ-

γαστήριο με βάση τις κλινικές πληροφορίες για τις εν-

δείξεις που υπάρχουν και ανάλογα με τις δυνατότητες

και την εμπειρία του. Εάν ένα εργαστήριο προτιμά να

χρησιμοποιήσει τον IIF σαν μέθοδο επιλογής, τότε θα

πρέπει να διασφαλίσει δεδομένα υψηλής ευαισθησίας

που αφορούν στην επιλογή άριστης ποιότητας υπο-

στρωμάτων, ειδικών συνδυαστικών υποστρωμάτων, στη

χρήση απαραίτητα σε κάθε σειρά πλακιδίων αρνητικών

και θετικών μαρτύρων όλων των τύπων ANCA, στη

δυνατότητα τιτλοποίησης ενός τουλάχιστον από αυ-

τούς καθώς και στη συνεχή συμμετοχή του σε ανα-

γνωρισμένα εθνικά ή διεθνή προγράμματα QC.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η διάγνωση GPA ή

MPA με βάση μόνο τα αρνητικά αποτελέσματα PR3-

και MPO-ANCAs. Οι βιοψίες των προσβεβλημένων

οργάνων θα πρέπει να εκτελούνται σε οροαρνητικούς

ασθενείς. Ένα θετικό αποτέλεσμα PR3/ MPO-ANCA

συμβάλλει μόνο στη διαγνωστική προσέγγιση των

GPA και MPA και δεν είναι διαγνωστικό από μόνο του.

Αν και τα ANCA είναι χρήσιμα στη διάγνωση των

AAV, η διάγνωσή τους πρέπει να βασίζεται σε κλινικο-

παθολογικά χαρακτηριστικά.

Για την καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων

πρέπει τα PR3- και MPO-ANCAs να προσδιορίζονται

ποσοτικά. Όσο πιο υψηλές είναι οι τιμές τους τόσο

αυξάνεται η πιθανότητα για ΑΑV στην πρωτοδιάγνω-

ση. Συνήθως οι υψηλές τιμές σχετίζονται με την ενερ-

γότητα της νόσου και υποδηλώνουν μεγαλύτερο κίν-

δυνο εμφάνισης υποτροπών, καθώς και το αντίστροφο,

η εμφάνιση υποτροπής σε μεγάλο ποσοστό συνοδεύ-

εται από υψηλές τιμές ANCA. 

Βέβαια, περισσότερες μελέτες9,10,11 διεθνώς απο-

μένει να καταδείξουν αν οι νέες κατευθυντήριες οδη-

γίες θα μπορέσουν να αποτελέσουν πολύτιμη εναλλα-

κτική πρόταση στη διαγνωστική προσέγγιση των ΑΑV.
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Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες (ΙΦΜ)–μυο-

σίτιδες είναι ομάδα αυτοανόσων νοσημάτων, που χα-

ρακτηρίζονται από χρόνια μυϊκή φλεγμονή και μυϊκή

αδυναμία. Οι Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες εί-

ναι συστηματικά νοσήματα με εμπλοκή σκελετικών

μυών και συχνά με εκδηλώσεις από άλλα όργανα συ-

μπεριλαμβανομένου του δέρματος, των αρθρώσεων,

της καρδιάς, του πνεύμονα και του γαστρεντερικού

συστήματος1.

Ασθενείς μπορεί να μη αναπτύξουν μυϊκή αδυ-

ναμία και άλλες συστηματικές εκδηλώσεις, που περι-

λαμβάνουν τον πνεύμονα ή το δέρμα.

Με βάση τα συμπτώματα από τους μυς, το δερμα-

τικό εξάνθημα και την ιστολογική εικόνα, ταυτοποιούνται

διάφορες υποομάδες, οι ακόλουθες: α) Δερματομυοσί-

τιδα β) Πολυμυοσίτιδα γ) Μυοσίτιδα με έγκλειστρα.

Η πολυμυοσίτις έχει υποτύπους α) ανοσομεσο-

λαβούμενη νεκρωτική μυοπάθεια και β) το σύνδρομο

αντι-συνθετάσης2.

Επιπλέον, σε μερικούς ασθενείς, η ιστοπαθολογική

εικόνα μπορεί να είναι μη ειδική ή σχεδόν φυσιολογική,

οπότε απαιτείται συνδυασμός ορολογικών και κλινικών

χαρακτηριστικών για τη ταξινόμηση. Η αιτιολογία είναι

πολυπαραγοντική, αποτέλεσμα συνδυασμού περιβαλ-

λοντικών και γενετικών παραγόντων κινδύνου.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες, ιοί Coxcackie, CMV,

τροφές, φάρμακα, εμβολιασμοί, έχουν εμπλακεί στη

ανάπτυξη ΙΦΜ.

Φάρμακα περιλαμβάνουν: D-πενικιλλαμίνη,

φιμπράτες, 3-υδροξυ-μεθυλγλουταρυλ-συνένζυμο

Α(HMG-CoA), αναστολείς ρεδουκτάσης, υδροξυου-

ρία, L-τρυπτοφάνη (προκαλεί σύνδρομο ηωσινοφιλικής

μυαλγίας), εμβόλια MMR (Measles,Mumps-Rubella),

BCG, DTP, Influenza, ηπατίτιδος A/B, έκθεση σε πυρίτιο,

σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Τα αυτοαντισώματα στις ΙΦΜ διακρίνονται σε α)

αυτοαντισώματα ειδικά μυοσίτιδος, που βρίσκονται

αποκλειστικά στις ΙΦΜ (Myositis Specific autoantibod-

ies-MSAs). β) αυτοαντισώματα σχετιζόμενα με μυοσί-

τιδα (Myositis associated autoantibodies –MAAs), που

βρίσκονται και σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα.

MSAs (Myositis specific antibodies) στοχεύουν

πυρηνικά ή κυτταροπλασματικά στοιχεία, που εμπλέ-

κονται στη μεταγραφή γονιδίων, στη πρωτεϊνική δια-

μετάθεση και αντιϊκή απάντηση και είναι χρήσιμα στο

καθορισμό ασθενών σε κίνδυνο να αναπτύξουν διά-

μεση πνευμονία3. Περιβαλλοντικοί παράγοντες επη-

ρεάζουν την παραγωγή MSAs, παίζουν βασικό ρόλο

στη διάγνωση και έχουν προγνωστική αξία.

Δεν είναι σαφές αν αυτά τα αυτοαντισώματα είναι

επιφαινόμενο ή άμεσα σχετίζονται με τη παθογένεια

της νόσου. Υπάρχει όμως μαρτυρία, ότι το αντιγόνο

στόχος συμμετέχει στους μηχανισμούς της νόσου4.

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η πρώτη

κατηγορία, τα αυτοαντισώματα ειδικά της μυοσίτιδας.

Aυτοαντισώματα ειδικά μυοσίτιδος MSAs

1. Αυτοαντισώματα amino-acyl t-RNA συνθετάσης (ARS)

Τα πιο συχνά αυτοαντισώματα που ανιχνεύονται

στις ΙΦΜ είναι τα έναντι κυτταροπλασματικών ενζύμων

amino-acyl t-RNA συνθετάσης. Το πρώτο αυτοαντί-

σωμα που περιγράφηκε είναι έναντι της Jo-1 (ιστιδυλ

t-RNA) συνθετάσης 50kDa, το οποίο ανιχνεύεται πε-

ρίπου σε συχνότητα 20% στις ΙΦΜ5.

Στο 25% των ασθενών με αντι-Jo-1 θετικά εκδη-
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λώνουν συμμετρική πολυαρθρίτιδα, που μιμείται τη

ρευματοειδή αρθρίτιδα και σε μερικούς ανιχνεύονται

αντι–CCP και RF. Το αντι -Jo-1 σχετίζεται με HLA

DRB1* 0301.

Μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη άλλα επτά

αυτοαντισώματα έναντι amino-acyl t-RNA συνθετασών.

Τα αυτοαντιγόνα έναντι των οποίων στρέφονται είναι

PL-7(θρεονυλ)80kDa, PL-12(αλανυλ)110kDa, EJ(γλυκυλ)

75kDa, OJ(ισολευκυλ)150kDa, KS(ασπαραγινυλ) 65kDa,

Ha(τυροσυλ)59kDa, Zo(φαινυλαλανυλ) 60/70kDa. Η

συχνότης κυμαίνεται 1-5%.

Τα ένζυμα αυτά καταλύουν τη σύνδεση ειδικών

αμινοξέων στο t-RNA. Τα αυτοαντισώματα αυτά κα-

θορίζουν το σύνδρομο αντι-συνθετάσης. Το σύνδρο-

μο αυτό χαρακτηρίζεται από εκδηλώσεις μυοσίτιδος,

μη διαβρωτικής αρθρίτιδος, διάμεσης πνευμονίας, πυ-

ρετό, μηχανικά χέρια, φαινόμενο Raynaud, δερματικές

βλάβες δερματομυοσίτιδος, όπως βλατίδες Gottron,

ερύθημα ηλιοτροπίου6. Είναι γνωστό ότι η διάμεση

πνευμονία εκδηλώνεται σε ασθενείς με non-Jo-1

amino-acyl t-RNA συνθετάσης. Ασθενείς με αντι -PL-

7 και διάμεση πνευμονία παρουσιάζουν ήπια μυϊκά συ-

μπτώματα και μικρότερες συγκεντρώσεις κρεατινικής

κινάσης (CK) σε σύγκριση με ασθενείς με αντι - Jo-17.

2. Αυτοαντισώματα SRPs (Signal Recognition Particle)

Το SRP ανεφέρθη για πρώτη φορά σαν αυτοα-

ντιγόνο στις ΙΦΜ από τον Rieves et al8. To αυτοαντι-

γόνο SRP είναι ένα RNP σύμπλεγμα με πολυπεπτίδια

54kDa και 72kDa, το οποίο αναγνωρίζει εκκριτικές

πρωτεΐνες και πρωτεΐνες συνδεόμενες με μεμβράνες

και ρυθμίζει τη διαμετάθεση πρωτεϊνών μέσω ενδο-

πλασματικού δικτύου.

Ανευρίσκονται σε συχνότητα 5% στις ΙΦΜ και

συσχετίζονται με HLA DR5. Οι ασθενείς με αντι-SRP

αυτοαντισώματα εκδηλώνουν βαριά μυοπάθεια, με αύ-

ξηση των μυϊκών ενζύμων και συστηματικές εκδηλώ-

σεις, καθώς και δυσφαγία, ανθεκτική στη θεραπεία.

Ανευρίσκονται σε μικρότερη συχνότητα στη διάμεση

πνευμονία, ενώ η εμπλοκή της καρδιάς είναι πιο συχνή.

Τα επίπεδα των αντι–SRPs σχετίζονται με ενεργότητα

της νόσου. Η παρουσία τους στη νεογνική δερματο-

μυοσίτιδα είναι σπάνια, αλλά όπως και στους ενήλικες,

σχετίζονται με κακή ανταπόκριση στη θεραπεία.

3. Αυτοαντισώματα Mi-2

Ανιχνεύονται σε ενήλικες και νεαρούς ασθενείς

με κλινική εικόνα δερματομυοσίτιδος.

Το Mi-2 είναι πυρηνική ελικάση, σχηματίζει τμήμα

του συμπλέγματος NuRD (Nucleosome –remodelling

deacetylase) και παίζει ρόλο στη μεταγραφή γονιδίων.

Τα αντι- Mi-2 έχουν περιγραφεί σε ασθενείς με

δερματικές βλάβες δερματομυοσίτιδος όπως ερύθημα

ηλιοτροπίου, βλατίδες Gottron, υπερτροφία επιδερμί-

δος, έχουν ήπια μυϊκή εμπλοκή, μικρότερο κίνδυνο διά-

μεσης πνευμονίας και καλή απάντηση στη θεραπεία.

Οι Burd et al έδειξαν, ότι κερατινοκύτταρα μετά από

έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία εκφράζουν σε υψη-

λότερα επίπεδα αντι-Mi-25. Συχνά ανιχνεύονται σε

δερματομυοσίτιδα σε ενήλικες 11-59% ή σε παιδιά 4-

10%, ενώ παρατηρείται μεγάλη διαφορά στη συχνότητα

αυτών των αυτοαντισωμάτων στις διάφορες μελέτες. 

Τα αντι-Mi-2 σχετίζονται με έκθεση στη υπεριώδη

ακτινοβολία, με το φύλο, με HLA DRB1*0302 και HLA

DRB1* 07019,14.

4. Αυτοαντισώματα  SAE  (anti-small  ubiquitin  modifier

activating enzyme-SUMOs)

Το αυτοαντιγόνο είναι μια πρωτεΐνη, που εμπλέ-

κεται στη μεταμεταφραστική τροποποίηση (11). Ανι-

χνεύθηκαν σε 8,4% των ασθενών με δερματομυοσίτι-

δα, με διαφορετική συχνότητα σε Ευρωπαίους 4-10%

και σε Ασιάτες 1-3% σε συσχέτιση με HLA DRB1*04

DQA1*03 DQB1*03 απλοτύπους, καθώς και σε ασθε-

νείς με CADM (ClinicallyAmyopathic Dermatomyosi-

tis) με μεγάλη συχνότητα συστηματικών εκδηλώσεων,

που περιλαμβάνει δυσφαγία, αλλά με μικρή συχνότητα

σε πολυομυοσίτιδα.

5. Αντι-NXP-2 αυτοαντισώματα

Ο αντιγονικός στόχος είναι πρωτεΐνη (ονομαζό-

μενη MJ) του υποστρώματος του πυρήνα (NXP2) ΜΒ

140 kDa και εμπλέκεται στη επιγενετική ρύθμιση, στο

μεταβολισμό του RNA και στη διατήρηση της αρχι-

τεκτονικής της χρωματίνης. Τα αντι-NXP-2 βρέθηκαν

σε νεανική δερματομυοσίτιδα με φλεγμονή, πολυαρ-

θρίτιδα και εντερική αγγειίτιδα και σε ενήλικες ασθε-

νείς13. Ανευρέθηκαν σε ηλικιωμένους άνδρες με νεο-

πλασία.

6. Αντι-MDA  5  (Melanoma  Differentiation  Associated

gene 5-MDA5) ή Interferon Induced Helicase c domain

-conaining protein 1 (IFIH1)

Είναι φυσικός κυτταροπλασματικός ανιχνευτής,

μέλος της retinoic-acid-inducible gene1(RIG-1) like re-

ceptors family (RLRs). Το MDA5 αναγνωρίζει ds RNA

και σηματοδοτεί γεγονότα ,που οδηγούν σε παραγωγή

IFΝ τύπου 110.

Τα αντι-MDA 5 ανιχνεύθηκαν αρχικά σε δερμα-

τομυοσίτιδα χωρίς μυϊκή συμμετοχή αλλά με ταχέως
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εξελισσόμενη διάμεση πνευμονία.

Τα αντι-MDA 5 σε ασθενείς Ασιατικής καταγωγής

ανευρίσκονται σε συχνότητα 10-48%17. Ο τίτλος τους

σχετίζεται με δραστικότητα της νόσου και απάντηση

στη θεραπεία19. Έχουν ανιχνευθεί σε νεογνική δερμα-

τομυοσίτιδα, ενώ δεν έχει βρεθεί συσχέτιση με νεο-

πλασία. Ιδιαίτερα αύξηση της φερριτίνης >1500 ng/ml

αποτελεί δείκτη θνητότητος. Ο τίτλος τους είναι χρή-

σιμος για πρόγνωση, όσον αφορά την απάντηση στη

θεραπεία.

7. Αντι-TIF1 αυτοαντισώματα

Είναι αυτοαντισώματα που στρέφονται έναντι του

μεταγραφικού παράγοντα 1 (Trascription Intermediary

factors -1 TIF-1), ο οποίος ανήκει στηνTRIM υπεροικο-

γένεια και εμπλέκεται σε πολλαπλές βιολογικές διαδι-

κασίες, όπως στον κυτταρικό κύκλο, στη μίτωση και

στη φυσική ανοσία12,19,20. Oι Targoff et al και Kaji et al

περιέγραψαν ανεξάρτητα δύο αντισώματα έναντι 155

και 140 kDa, που ταυτοποιήθηκαν ως TIF-1γ (TRIM 33)

και TIF-1α (TRIM 24) αντίστοιχα13,14. Μια μετανάλυση

έδειξε 89% ειδικότητα και 78% ευαισθησία για τα αντι-

TIF1 στη διάγνωση νεοπλασίας σχετιζόμενης με μυο-

σίτιδα. Ο κίνδυνος νεοπλασίας είναι μεγαλύτερος σε

ασθενείς με αντι- TIF-1γ/α σε σχέση με ασθενείς με

TIF-1γ μόνο.

Κλινικά, οι ασθενείς με αντι-TIF1 θετικά ταξινο-

μούνται σε δύο υποομάδες. Οι νεότεροι ηλικίας 40

ετών εκδηλώνουν δερματομυοσίτιδα, οι μεγαλύτεροι

των 40 ετών εκδηλώνουν μυοσίτιδα με νεοπλασία. Η

πιο συχνή νεοπλασία είναι της ωοθήκης, του μαστού,

του πνεύμονος καθώς και αιματολογικές κακοήθειες.

8. Αντι-HMGCR αυτοαντισώματα

Το 3-υδροξυ-3-μεθυλγλουταρυλ- συνένζυμο ρε-

δουκτάσης (HMGCR) είναι ένα ένζυμο στο μονοπάτι

μεταβολισμού της mevalonate, που οδηγεί σε παρα-

γωγή χοληστερίνης21.

Αυτοαντισώματα έναντι συμπλέγματος 200/100

kDa πρωτοπεριγράφηκαν σε ασθενείς με νεκρωτική

μυοσίτιδα και ταυτοποιήθηκαν ως αντι-HMGCR αυ-

τοαντισώματα. Έχουν συσχετισθεί με HLA DRB1*1101,

ενώ DQA1 και DQB1 έχουν προστατευτικό ρόλο. Αντι-

HMGCR θετικά σε νεκρωτική μυοσίτιδα απαντούν στη

ανοσοκατασταλτική θεραπεία και στη ενδοφλέβια χο-

ρήγηση Igs, ο τίτλος τους σχετίζεται με τα επίπεδα CK,

μυϊκή αδυναμία και απάντηση στη θεραπεία22,23.

Η ετερογένεια των ΙFM δυσκολεύει τη διάγνωση.

Η γνώση και η ερμηνεία των βιοδεικτών θα βοηθήσει

στη έγκαιρη αντιμετώπιση και θεραπεία των Ιδιοπαθών

φλεγμονωδών μυοπαθειών.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κ. Λευκοθέα Τσαβίδη
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Η επιδημιολογική μελέτη αποτελεί απαραίτητο

εργαλείο στο στρατηγικό σχεδιασμό πρόληψης και

αντιμετώπισης λομωδών νοσημάτων, καθώς αποτυ -

πώνει τη δυναμική διασποράς του υπό μελέτη παθο -

γόνου τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και σε υπο-

ομάδες ειδικού ενδιαφέρτοντος.

Στην HIV λοίμωξη, η επάρκεια της επιδημιολογι-

κής μελέτης αποτέλεσε την αφορμή της πρώτης κα-

ταγραφής κλινικών εκδηλώσεων οι οποίες αργότερα

ομαδοποιήθηκαν και αναγνωρίσθηκαν ως AIDS σχε-

τιζόμενα σύνδρομα. Αναλυτικότερα, το 1981 καταγρά-

φηκαν στο San Fransisco των ΗΠΑ 8 περιστατικά

νέων, κατά τα άλλα υγιών ανδρών, με σάρκωμα Kaposi,

κακοήθειας που μέχρι τότε ήταν γνωστή μόνο με τη

μορφή ενδημικής νόσου, με διασπορά στη λεκάνη της

Μεσογείου. Κατά την επιδημιολογική επιστήμη, τα 8

μόλις περιστατικά αρκούσαν, ώστε το φαινόμενο να

χαρακτηρισθεί ως ενδιαφέρον παρακολούθησης. Συγ-

χρόνως, στην άλλη άκρη των ΗΠΑ, άρχισαν να κατα-

γράφονται βαρύτατες, θανατηφόρες αναπνευστικές

λοιμώξεις σε νεαρούς άνδρες, από παθογόνα που επι-

πολάζουν σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η κα-

ταγραφή συστηματικής λεμφαδενοπάθειας στην πλει-

ονότητα των παραπάνω περιστατικών καθώς και επι-

μέρους επιδημιολογικά δεδομένα, κατεύθυναν την

έρευνα στην αναζήτηση ΣΜΝ με αποτέλεσμα την ανα-

κάλυψη του HIV, η οποία και τιμήθηκε με το βραβείο

Nobel Ιατρικής του 2008. Η ανάγκη στενής επιδημιο-

λογικής μελέτης της τότε νέας λοίμωξης, ως μοναδικού

εργαλείου σχεδιασμού της στρατηγικής αντιμετώπισης

της νόσου, εφαρμόστηκε και στη χώρα μας με την πε-

ριγραφή του πρώτου περιστατικού, το 1981. Στα έτη

που ακολούθησαν η καταγραφή παρουσίαζε σταδιακή,

ελεγχόμενη όμως αύξηση, μέχρι τα μέσα της δεκαε-

τίας του 1990, οπότε και η ανακάλυψη της HAART,

καλ λιέργησε στο ευρή κοινό λανθασμένες ελπίδες

ακόμα και για θεραπεία της νόσου, γεγονός που συ-

νετέλεσε στη χαλάρωση της πρόληψης, η οποία με τη

σειρά της αποτυπώθηκε στην απότομη αύξηση των

νέων κρουσμάτων (εικόνα 1). Μετά την αρχικό ενθου-

σιασμό και την ανάδειξη της πραγματικής δυναμικής

της HAART, επανήλθε στο προσκήνιο η ανάγκη της

… στην ΗIV λοίμωξη»

Μοντελισμός στην επιδημιολογία

Φ. Γκόμα
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Εικόνα 1. Διαχρονική καταγραφή νέων κρουσμάτων. Διακρίνεται η ισχυρή συσχέτιση της λοίμωξης με κοινονικοοικονομικούς παράγο-

ντες. (πηγή: ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
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πρόληψης ως κύριου μέτρου αντιμετώπισης της λοί-

μωξης, με αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού κατα-

γραφής νέων κρουσμάτων. Ακολούθησε μια λανθά-

νουσα περίοδος μέχρι το 2010, οπότε και η μεταδοτι-

κότητα της λοίμωξης, ακολουθώντας τα κοινονικο-οι-

κονομικά δεδομένα της οικονομικής κρίσης, κατέγρα-

ψε και πάλι αυξητικές τάσεις. Αυτή τη φορά όμως, ο

κύριος τρόπος μετάδοσης δεν ήταν η σεξουαλική επα-

φή αλλά η χρήση ενδοφλεβίων ουσιών, η οποία το

2012 έφθασε να ευθύνεται για >50% των νέων κρου-

σμάτων (εικόνα 2). Η παρατήρηση αυτή ενίσχυσε τη

θεώρηση της HIV λοίμωξης ως ιδιαίτερα κοινονικο-

οικονομικά σχετιζόμενου νοσήματος, ενώ κατέδειξε

την προσεκτική διαχείριση που απαιτείται στην ερμη-

νεία των επιδημιολογικών δεδομένων.

Στις επιδημιολογικές μελέτες οφείλεται και η κα-

ταγραφή των non-progressors, οροθετικών που πα-

ραμένουν επί μακρού σε λανθάνοντα στάδιο λοίμωξης

χωρίς τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Η περιγραφή

αυτής της ομάδας και η περαιτέρω μελέτη που έκτοτε

πραγματοποιήθηκε, έχει δώσει στις μέρες μας αποτε-

λεσματικά θεραπευτικά ισοδύναμα.

Τέλος, στην εποχή της γενόσημης θεραπείας, η

επιδημιολογική μελέτη βοήθησε στον στρατηγικό σχε-

διασμό του στόχου του ΠΟΥ για παγκόσμιο έλεγχο

της λοίμωξης με το πρόγραμμα 90-90-90, καθώς ο

αναχρονιστικός στόχος για μηδενικές νέες λοιμώξεις

φάνηκε ανέφικτος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό,

στόχος του ΠΟΥ είναι η επίγνωση στο 90% των φο-

ρέων πως είναι οροθετικοί, με 90% αυτών να λαμβάνει

αντιρετροϊκή αγωγή και 90% όσων λαμβάνουν αγωγή

να διατηρούν μη ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο. Με τον στό-

χο αυτό φάνηκε πως δημιουργείται ευρεία ασπίδα

προστασίας η οποία ουσιαστικά ισοδυναμεί με μηδε-

νικές νέες λοιμώξεις, καθώς καταγράφεται σποραδική

διασπορά νέων κρουσμάτων, που αδυνατεί να δημι-

ουργήσει δυναμικά κύματα μεταδοτικότητας στον ευρή

πληθυσμό. Έτσι, οι υγειονομικές αρχές δύναται να

εστιάσουν στη θεραπευτική παρέμβαση επί των ορο-

θετικών, δημιουργώντας συν τοις άλλοις επιπλέον

πλέγμα προστασίας προς τον γενικό πληθυσμό. Το

πρόγραμμα 90-90-90 φάνηκε πως είναι εφικτό (εικόνα

3), χάρη και στον στρατηγικό σχεδιασμό χωροταξίας

των μονάδων παρακολούθησης, ώστε να έχει πρόσβα-

ση σε αυτές μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Στη

χώρα μας, η συσσώρευση μονάδων παρακολούθησης

σε μεγάλα μόνο αστικά κέντρα, αφήνει δυστυχώς ακά-

λυπτα ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα, δυσχεραί-

νοντας τη δυνατότητα ελέγχου της μεταδοτικότητας.

Συμπερασματικά, η επιδημιολογική καταγραφή

της HIV λοίμωξης συνετέλεσε αποφασιστικά στην

αντιμετώπιση της πανδημίας, τόσο τα πρώτα δύσκολα

χρόνια (λόγω έλλειψης θεραπείας), όσο και σήμερα,

όπου με την εύκολη πρόσβαση στη θεραπεία, κατέ-

δειξε τη δυνατότητα σύγχρονων στρατηγικών ελέγχου

της μεταδοτικότητας.

Εικόνα 2. Ποσοστιαία αναλογία διαγνώσεων HIV με γνωστό

τρόπο μετάδοσης κατά κατηγορία μετάδοσης και έτος διά-

γνωσης (πηγή: ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Εικόνα 3. Νέες διαγνώσεις HIV λοίμωξης κατά ηλικιακή ομάδα

κατά τη διάγνωση και κατηγορία μετάδοσης στην Ελλάδα για

το 2017 (πηγή: ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Εικόνα 4. Εφαρμογή του προγράμματος 90-90-90 στην υποσα-

χάρια Αφρική. (πηγή: WHO)
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Η HIV λοίμωξη πρωτοπεριγράφηκε στις αρχές

της δεκαετίας του ’80 επαναφέροντας στο προσκήνιο

την τεράστια δυναμική που έχουν οι λοιμώξεις στην

Παγκόσμια Υγεία, καθώς θύμισαν στην ανθρωπότητα

πως αποτελούν τη μόνη μαζική απειλή εν καιρό ειρή-

νης. Η έρευνα που ακολούθησε ανέδειξε ιδιαιτερότη-

τες σε όλο το φάσμα μελέτης της νόσου, συμπεριλαμ-

βανομένης της θεραπευτικής.

Έτσι, η HIV λοίμωξη είναι η μόνη λοίμωξη για την

οποία έχουν αναπτυχθεί ειδικά για αυτή περίπου 30

φαρμακευτικά σκευάσματα. Γεγονός, που οφείλεται

στην επικέντρωση επί 2 περίπου δεκαετίες άνω του

50% της φαρμακευτικής έρευνας παγκοσμίως στην

ανεύρεση θεραπευτικών σχημάτων για τη λοίμωξη1.

Αμέσως μετά τη διαπίστωση της αιτιογένειας της

νόσου (HIV) ανέκυψε άμεσα η συζήτηση για την ανά-

πτυξη αποτελεσματικού εμβολίου, τόσο θεραπευτικού

όσο και προληπτικού. Παρά την 30ετή πλέον έρευνα,

τα αποτελέσματα είναι μη ικανοποιητικά, γεγονός που

οφείλεται τόσο στην ιδιαίτερα ισχυρή μεταλλαξιογόνο

δυναμική του ιού αλλά και στο γεγονός πως η λοίμωξη

στοχεύει την ενορχήστρωση της ανοσιακής απόκρι-

σης (CD4+ Τ λεμφοκύτταρο), αναχαιτίζοντας την πε-

ραιτέρω εκλεπτυσμένη οργάνωση της, η οποία απαι-

τείται για τον αποδοτικό εμβολιασμό2.

Εκτός από τη συνθετική φαρμακοθεραπεία και

την αναζήτηση αποτελεσματικού εμβολίου, η πρόοδος

στην κατανόηση της οργάνωσης του ανοσιακού συ-

στήματος επί λανθάνουσας HIV ανέδειξε το ρόλο

της κυτταρικής ανοσοθεραπείας ως πιθανής εναλ -

λακτικής θεραπείας που θα μπορούσε να οδηγήσει

ακόμα και στην πλήρη εκρίζωση του ιού από τον αν-

θρώπινο οργανισμό.

Τα πρώτα αποτελέσματα ήρθαν αναπάντεχα το

2007, όταν ο Timothy Brown, γνωστός και ως «ασθε-

νής του Βερολίνου», υπέστη ετερόλογη μεταμόσχευση

μυελού των οστών λόγω ΟΜΛ επί ιστορικού HIV λοί-

μωξης. Πρόδρομες μελέτες είχαν υποδείξει πως η με-

τάλλαξη Δ32 επί του CCR5 υποδοχέα, χαρακτηριστική

των non-progressors, παρεμποδίζει τη σύνδεση του

ιού με το Τ λεμφοκύτταρο3. H λογική πως η ετερόλογη

μετμόσχευση με ομόλογη Δ32/Δ32 μετάλλαξη θα

μπορούσε να επιφέρει και μη ανιχνεύσιμο HIV φορτίο

επιβεβαιώθηκε, καθιστώντας τον Brown ως τον πρώτο

ασθενή που θεραπεύτηκε από τη λοίμωξη με την

εφαρμογή κυτταρικής θεραπείας.

Η λογική της κυτταρικής θεραπείας στην HIV λοί-

μωξη αναγνωρίσθηκε από πολλούς ως η μόνη ρεαλι-

στική εναλλακτική για οριστική θεραπεία από τη νόσο.

Η λογική της παρέμβασης στο γονιδίωμα ώστε να

προκύψουν κυτταρικοί πληθυσμοί που αυτόλογα επα-

ναχορηγούμενοι θα είναι ανθεκτικοί στην προσβολή

από τον ιό έχει ανακατευθύνει τη θεραπευτική έρευνα,

με αποτέλεσμα την αναμονή επί των ημερών μας προ-

ωθημένων αποτελεσμάτων κλινικών μελετών.

Προς το παρόν, η επικρατούσα λογική είναι αυτή

της συνδυαστικής θεραπείας, όπου η γενετική παρέμ-

βαση με βέκτορες επί του πολλαπλασιασμού του HIV

θα λειτουργεί συνεργικά με την κυτταρική θεραπεία,

με σκοπό την εξάλειψη του ιού ακόμα και από τις χρό-

νιες αποθήκες του, γεγονός που αντιστοιχεί στην πλή-

ρη ίαση (Σχήμα 1)4.

… στην ΗIV λοίμωξη»

Μοντελισμός στη θεραπεία: From genetics

to gene and cellular therapy in HIV disease

I. Theodorou
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Να σημειωθεί πως η λογική αυτή αποτελεί μο-

ντέλο θεραπευτικής, καθώς αν αποδώσει τα προβλε-

πόμενα, θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοσθεί

γενετική και κυτταρική θεραπεία στην αντιμετώπιση

μιας λοίμωξης.
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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.


