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XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας

Αγαπητά μέλη της ΕΕΑ,
Αναγνώστες και συνεργάτες
Θα ήθελα να καλωσορίσω, ως πρόεδρος του νέου ΔΣ, το πρώτο τεύχος του περιοδικού Ανοσία για το 2020.
Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί μετά από εκτενείς συζητήσεις, σκέψεις και προτάσεις που πραγματοποιήθηκαν
στα πλαίσια γόνιμου διαλόγου για το μέλλον του περιοδικού της εταιρείας μας, το οποίο φέτος συμπληρώνει
15 συναπτά έτη κυκλοφορίας.
Ως αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου, το ΔΣ αναθεώρησε την οργανωτική δομή του περιοδικού και συνάμα
προχώρησε σε συζήτηση με τον Διευθυντή Σύνταξης για δημιουργικές πρωτοβουλίες οι οποίες προσδωκούμε να αποδώσουν συν τω χρόνω. Όπως έχει ωστόσο επανειλημμένα τονισθεί, καμία προσπάθεια της ΕΕΑ
δεν θα πετύχει χωρίς την αποφασιστική και ουσιαστική στήριξη από τα μέλη της ώστε το περιοδικό
να αποτελεί ένα σύγχρονο βήμα ενημέρωσης στην κοινότητα της Ανοσολογίας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση

Πρόεδρος ΕΕΑ

Ανασκόπηση

Νέα αντιγονικά συστήματα στη διάγνωση
των αυτοάνοσων συστηματικών νοσημάτων
Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση
τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Εργαστηρίου Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας «ΓΝΘ Παπαγεωργίου»

ανοσ′ια

Εισαγωγή
Τα αυτοάνοσα συστηματικά νοσημάτα (ΑΣΝ) χαρακτηρίζονται από μια σύνθετη αλληλεπίδραση διαφόρων
ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που εμπλέκονται
στη ρύθμιση και στην απάντηση της φυσικής και της
επίκτητης ανοσίας. Τα αυτοαντισώματα έναντι ενδοκυτταρικών 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 αυτών
παραμένει εν μέρει ασαφής. Ο αριθμός των αυτοαντισωμάτων 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 αυτοαντισώματων με περισσότερα από ένα νοσήματα.
Η επίλυση των προβλημάτων αυτών έχει στρέψει
το πρόσφατο ερευνητικό ενδιαφέρον στην αναγνώριση νέων αντιγονικών συστημάτων και στον προσδιορισμό νέων αυτοαντισωμάτων έναντι αυτών, με στόχο
την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, τη συσχέτισή τους
με τη διάκριση κλινικών φαινοτύπων και χαρακτηριστικών, καθώς και με την έκβαση τη νόσου. Πρόκληση
αποτελεί ακόμη η δυνατότητα της παρακολούθησης
του επιπέδου των αυτοαντισωμάτων, ως χρήσιμο εργαλείο για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση των ασθενών και την εξατομικευμένη θεραπεία.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις την τελευταία δεκαετία, νέα αντιγονικά συστήματα αναγνωρί-
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σθηκαν και δοκιμάσθηκαν για το Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ), τη Συστηματική σκλήρυνση (ΣΣ),
την Ιδοπαθή φλεγμονώδη μυοσίτιδα (ΙΦΜ), το Σύνδρομο 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) είναι ένα
πολυσυστηματικό αυτοάνοσο νόσημα που χρακτηρίζεται από ένα τεράστιο αριθμό αυτοαντισωμάτων. Από
τα αντιπυρηνικά αντισώματα που αναφέρθηκαν για
πρώτη φορά το 1957 μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί
180 αυτοαντισώματα που σχετίζονται με διάφορους
αντιγονικούς κυτταρικούς στόχους. Τα αυτοαντισώματα αυτά είναι διαφορετικά σε ότι αφορά τον επιπολασμό τους, την κλινική συσχέτιση με τη δραστηριότητα
της νόσου και με το όργανο-στόχο2.
Από τα 180 αντισώματα που συσχετίστηκαν με
το ΣΕΛ, τα 90 είναι κοινά στο 20% των ασθενών με
ΣΕΛ, ένώ 20 αντισώματα είναι κοινά στο 50% των
ασθενών. Από αυτά μόνο μερικά έχουν αποδειχθεί ότι
εμπλέκονται άμεσα σε βλάβη ιστών. Η αξιολόγηση
όλων των εμπλεκόμενων αντισωμάτων, ο παθογονικός
και ο προγνωστικός τους ρόλος είναι το κλειδί για την
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Πίνακας 1. Αυτοαντισώματα που έχουν περιγραφεί στο Συστηματικό ερυθηματώδη λύκο2.

ανακατάταξη του ΣΕΛ σε διαφορετικούς υποτύπους.
Παρά τον μεγάλο αυτό αριθμό των αυτοαντισωμάτων που έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα στο ΣΕΛ,
κανένα δεν έχει δείξει καλύτερη διαγνωστική ακρίβεια
από τις συμβατικές δοκιμές των ANA και dsDNA καθώς και το ορολογικό προφίλ διαφόρων γνωστών
αντιγόνων (Sm, RNP, Ro52/60, La, ribo p). Το γεγονός
αυτό προκαλεί το ενδιαφέρον των ερευνητών για συνεχείς προσπάθειες αναγνώρησης νέων αυτοαντισω-

μάτων με μεγαλύτερη ειδικότητα, με στόχο τη βελτίωση
της διάγνωσης, της πρόγνωσης και τη διάκριση υποομάδων ασθενών με ΣΕΛ.

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-
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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/αυτοαντισώματα που έχουν περιγραφεί πρόσφατα αφορούν
ασθενείς με ΣΕΛ και σύνδρομα του ΚΝΣ.
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
προκλητική τη διαφοροποίηση του πρωτοπαθούς ΣΕΛ
του ΚΝΣ από δευτεροπαθείς εκδηλώσεις νευροψυχιατρικής που δεν έχουν σχέση με το ΣΕΛ κατά την
εμφάνισή τους.

Αντι-NMDAR αντισώματα
Η εγκεφαλίτιδα που προκαλείτα από τη δράση των
αντι-NMDAR αντισωμάτων έναντι του υποδοχέα NMDAR (Anti-N-methyl-D-aspartate receptor antibodies) είναι μια μορφή αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας που
οφείλεται στα αντισώματα αυτά που είναι ειδικά για τα
ετερομερή NR1 και NR2 του NMDAR. Σύμφωνα με
τα τρέχοντα δεδομένα έχει βρεθεί ότι τα αντισώματα
αυτά ανιχνεύονται και στο 30% των ασθενών με ΣΕΛ
και τα επίπεδα τους συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό
με νευροψυχιατρικές κλινικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, τα
αντι-NMDAR αντισώματα ανιχνεύονται και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών (ΕΝΥ) με ΣΕΛ γεγονός
που υπονοεί ότι η διάσπαση του αιματοεγκεφαλικού
φραγμού μπορεί να συμβαίνει στο ΣΕΛ ακόμη και χωρίς ιστορικό φλεγμονωδών επεισοδίων στο κεντρικό
νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν τα αντι-NMDAR αντισώματα ως ένα πιθανό
διαγνωστικό δείκτη σε νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις
του ΣΕΛ, κυρίως όταν ανιχνεύονται στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό3.

Αντι-GABAR(B) αντισώματα
Πρόσφατα εντοπίσθηκαν νέα αυτοαντισώματα κατά
των υποδοχέων GABA τύπου Β (anti-gamma-aminobutyric acid type B receptors antibodies) σε ασθενείς
με νευροψυχιατρικό ΣΕΛ. Ταυτοποιήθηκαν μάλιστα
δύο κατηγορίες αυτοαντισωμάτων έναντι των υποομάδων Β1 και Β2 του GABA που αποτελεί τον κύριο
ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή στον εγκέφαλο. Τα αντιGABAR(Bs) αντισώματα βρέθηκαν αποκλειστικά σε
ασθενείς με ΣΕΛ και όχι σε άλλα ΑΣΝ και συνδέθηκαν
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θετικά με νευροψυχιατρικό ΣΕΛ. Επιπλέον, τα αντιGABAR(Bs) αντισώματα ανιχνεύθηκαν στο 61,5% των
δειγμάτων ΕΝΥ ασθενών με ενεργό νευροψυχιατρικό
ΣΕΛ, συχνότητα που ήταν σημαντικά υψηλότερη από
αυτή των ασθενών με άλλα σύνδρομα. Τα GABAR(B)
αντισώματα θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύσουν νέους υποψήφιους δείκτες για τη δραστηριότητα της
νόσου και το νευροψυχιατρικό ΣΕΛ4.

Αντι- suprabasin αντισώματα
Με μια νέα πρωτεομική στρατηγική που στόχευε στην
ανίχνευση συμπλεγμάτων νέων αντιγόνων με τα ειδικά
προς αυτά αντισώματα, ερευνητές ταυτοποίησαν αντισώματα έναντι της suprabasin (αντι-SBSN antibodies)
στο ΕΝΥ ασθενών με νευροψυχιατρικό ΣΕΛ. Η
suprabasin είναι μια ογκοπρωτεΐνη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και που αυξάνει σε πολλές κακοήθειες.
Αρχικά αναγνωρίσθηκε ότι το γονίδιό της εκφράζονται σε διαφοροποίημενα κερατινοκύτταρα και αποτελεί ένα επιδερμικό δείκτη διαφοροποίησης των
κυττάρων αυτών. Ο τίτλος των αντι-SBSN αντισωμάτων βρέθηκε σημαντικά υψηλότερος στο ΕΝΥ ασθενών με νευροψυχιατρικό ΣΕΛ σε σύγκριση ομάδες άλλων ασθενών (ΣΕΛ χωρίς νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις, Πολλαπλή σκλήρυνση, κ.α), ενώ παρατηρήθηκαν
επίσης αλλαγές στα αστροκύτταρα που εκτέθηκαν στα
αντισώματα αυτά. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτά, αναφέρεται ότι τα αντι-SBSN αντισώματα θα μπορούσε
να είναι ένα νέο αυτοαντισταθμικό στοιχείο για την
αξιολόγηση του ύποπτου νευροψυχιατρικού ΣΕΛ5.

Αντι-cristallin αΒ, αντι-esterase D, αντιAPEX nuclease Ι, αντισώματα
Με τη χρήση νεότερων πρωτεομικών αλλά και συμβατικών τεχνικών και εστιάζοντας στην αναζήτηση νέων
αυτοαντισωμάτων που απαντώνται σε ασθενείς με
ΣΕΛ και σύνδρομα του ΚΝΣ, αναγνωρίσθηκαν για
πρώτη φορά τρία νέα αυτοαντιγόνα. Η κρυσταλλίνη
αΒ (μια μικρή πρωτεΐνη με κυτταροπροστατευτικές και
αντι-αποπτωτικές λειτουργίες), η εστεράση D (μέλος
της οικογένειας μη ειδικών εστεράσεων) και η APEX
νουκλεάση 1 (ενδονουκλεάση που παίζει κεντρικό
ρόλο στην αποκατάσταση εκτομής της βάσης του
DNA). Τα επίπεδα των αυτοαντισωμάτων για τα τρία
αυτά νέα αντιγόνα, ήταν σημαντικά υψηλότερα στους
ασθενείς με ΣΕΛ από ότι σε φυσιολογικά άτομα. Επίσης, η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έδειξε ότι
υπάρχουν στατιστικά σημαντικοί συσχετισμοί μεταξύ
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των αντι-εστεράση D αντισωμάτων και νευρολογικών
συνδρόμων του ΚΝΣ, καθώς και μεταξύ των αντιAPEX νουκλεάσης 1 αντισωμάτων και ψυχιατρικών διαταραχών στο ΣΕΛ.
Η ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός νέων, ειδικών αυτοαντισωμάτων θα μπορούσε να βοηθήσει
στην αποσαφήνιση της αιτιολογίας των νευροψυχιατρικών εκδηλώσεων που συνοδεύουν το ΣΕΛ, ανοίγοντας νέες προοπτικές για πιο αποτελεσματικές διαγνωστικές και θεραπευτικές στρατηγικές. Ωστόσο, αν
και πολλά υποσχόμενα, τα νέα αυτά ευρήματα απαιτούν προσεκτική ερμηνεία και περαιτέρω διερεύνηση
για να καταλήξουν σε αποφασιστικά συμπεράσματα6.

Αντι- AHNAK1 αντισώματα
Η παρέκκλιση από το φυσιολογικό και η υπερ- ενεργοποίηση των Τ κυττάρων έχει θεωρηθεί ότι παίζει
σημαντικό ρόλο για την παθογένεση του ΣΕΛ. Στην
ενεργοποίηση των κυττάρων Τ, απαραίτητη διαδικασία
είναι η σηματοδότηση του ασβεστίου. Στους ασθενείες
με ΣΕΛ έχει αναφερθεί ότι τα Τ κύτταρα παρουσιάζουν αρκετές ανωμαλίες σηματοδότησης του ασβεστίου. Η εξήγηση που δίνεται για την μη ομαλή σηματοδότηση στο ΣΕΛ, είναι η παρουσία αυτοαντισωμάτων που στοχεύουν σε αυτοαντιγόνα που αποτελούν
μόρια που σχετίζονται με τη διαδικασία σηματοδότησης του ασβεστίου και η παρέμβασή τους τελικά προκαλεί μη φυσιολογική ενεργοποίηση των Τ κυττάρων.
Ένα τέτοιο μόριο που σχετίζεται με τη σηματοδότηση
ασβεστίου, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι είναι,
το ΑΗΝΑΚ1, μια μεγάλη πρωτεΐνη που εκφράζεται κυρίως στα CD4 + Τ κύτταρα και βρίσκεται στην κυτταρική μεμβράνη και το κυτταρόπλασμα. Η παρουσία των
αυτοαντισωμάτων έναντι του ΑΗΝΑΚ1 είναι σημαντικά
πιο αυξημένη σε ασθενείς με ΣΕΛ από ότι σε ασθενείς
με άλλα ΑΣΝ ή υγιή άτομα. Η αυτοάνοση απόκριση
στο AHNAK1 παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση
του ΣΕΛ δεδομένου ότι μεταβάλλει τη φυσιολογική σηματοδότηση του ασβεστίου στα Τ κύτταρα7.

Αυτοαντισώματα έναντι στόχων των οδών
σηματοδότησης TLR και SMAD πρωτεϊνών
Τελευταία, ομάδα ερευνητών, με μια καινοτόμο μέθοδο
πρωτεομικής που χρησιμοποίησε μια μικροσυστοιχία
με 1543 ανθρώπινες πρωτεΐνες, ταυτοποιήσε 68 νέες
πρωτεΐνες ως αυτοαντιγόνα για το ΣΕΛ. Τα νέα αυτά
αυτοαντιγόνα ανήκουν σε δύο διακρτές ομάδες αλληλεπιδρώντων δικτύων, των πρωτεϊνών SMAD2,
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SMAD5 (πρωτεΐνες συνδεδεμένες με τη σηματοδότηση του TGF-β) και των πρωτεϊνών MyD88 (πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη σηματοδότηση TLR, απόπτωση, ρύθμιση NF-κΒ και ανάπτυξη λεμφοκυττάρων).
Από τα δεδομένα της μελέτης φαίνεται ότι, τα νέα αυτοαντισώματα έναντι αυτών των αυτοαντιγόνων μπορεί
να είναι χρήσιμα για την πρόβλεψη της εμπλοκής οργάνων και την ταξινόμηση των ασθενών με ΣΕΛ για
εξατομικευμένες θεραπείες.
Όμως θα απαιτηθεί πληρέστερη κλινική αξιολόγηση των νέων αυτών αντισωμάτων, με διαχρονικές
προοπτικές μελέτες για περαιτέρω διερεύνηση, που
θα υποδείξουν ποιά από αυτά τα νέα αυτά αυτοαντισώματα είναι χρήσιμα για την πρόγνωση, την παρακολούθηση και την ταξινόμηση των ασθενών με ΣΕΛ για
εξατομικευμένες θεραπείες, παράλληλα με το αντι-dsDNA8.

Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Παρά την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε σε ότι
φορά την ανακάλυψη βιολογικών δεικτών για τη διάγνωση της ΡΑ, το ένα τρίτο των ασθενών με ΡΑ και
πολύ περισσότερο στη φάση της πρώιμης νόσου, εξακολουθεί να παραμένει οροαρνητικό για ρευματοειδή
παράγοντα και αντι-CCP αντισώματα. Αυτό συνοδεύεται από μη έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση οποία
βασίζεται στην λανθασμένη αντίληψη ότι η οροαρνητική ΡΑ είναι ήπια ασθένεια. Σύγχρονες μελέτες προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα, αν οι οροαρνητικοί για αντι-CCP αντισώματα είναι πραγματικά αρνητικοί για αυτοαντισώματα σχετικά με τη ΡΑ, ή εάν
φιλοξενούν άλλα μη ταυτοποιημένα αυτοαντισώματα
για τη νόσο.

Νέα αυτοαντισώματα στη ρευματοειδή
αρθρίτιδα
Αντι- UH-RA1 και UH-RA21 αντισώματα
Πρόσφατα σε μελέτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο
Hasselt του Βελγίου (University Hasselt, UH) χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα νέα πεπτίδια UH-RA1, UH-RA9,
UH-RA14, UH-RA21, με στόχο την ταυτοποίηση νέων
αυτοαντισωμάτων για την ολοκλήρωση της διάγνωσης
της πρώιμης και οροαρνητικής ΡA. Το 38% των ασθενών της μελέτης τόσο με οροαρνητική όσο και με
πρώιμη ΡΑ, ήταν αρνητικοί για ρευματοειδή παράγοντα
και για αντισώματα έναντι κιτρουλλιομένων πρωτεϊνών
(ACPA, anti-citrullinated protein antibodies). Από τα
πεπτίδια που δοκιμάσθηκαν, ανιχνεύθηκαν αυτοαντι-
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σώματα έναντι των UH-RA.1 και UH-RA.21 και στις
δύο ομάδες ασθενών, παρουσιάζοντας μείωση στο
ορολογικό χάσμα από 38% σε 29% και 32% αντίστοιχα για τους ασθενείς με οροαρνητική και πρώιμη ΡΑ.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι τα αντι-UH-RA.1 αντισώμτα σχετίζονταν με την ύφεση, ενώ τα αντι-UH-RA.21
αντισώματα συσχετίστηκαν με φλεγμονή και διάβρωση
των αρθρώσεων. Τα αυτοαντισώματα στα νέα πεπτίδια
UH-RA1, UH-RA21 φαίνεται μπορούν να συμβάλλουν
σε μια συνδυασμένη προσέγγιση για την έγκαιρη διάγνωση στη RA, οι πλήρεις όμως δυνατότητες διάγνωσης
και οι προγνωστικές τους τιμές θα πρέπει να επιβεβαιωθούν μελλοντικά9.

Aντισώματα αντι-καρβαμυλιωμένης πρωτεΐνης (αντι- CarP)
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διαγνωστικά κριτήρια της νόσου. Αν και τα αυτοαντισώματα αυτά είναι ενδεικτικά του ΣS, δεν είναι ειδικά
για τη νόσο δεδομένου ότι βρίσκονται και σε άλλα
ΑΣΝ, ενώ υπάρχουν ασθενείς με ΣS στους οποίους
δεν ανιχνεύονται τα αυτοαντισώματα αυτά, αλλά παρουσιάζουν αντιδραστικότητα σε άλλα ενδοκυτταρικά
αυτοαντιγόνα.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών από
την ταυτοποίηση των κλασικών αντι-SS-A/Ro και αντιSS-B /La αυτοαντισωμάτων, στο Σ. Sjögren αναφέρθηκαν και τα αυτοαντισώματα έναντι της α-φοδρίνης (αfodrin) και τα αυτοαντισώματα έναντι των αδενικών
υποδοχέων της μουσκαρινικής ακετυλοχολίνης M3
(M3R). Τα αντι-α-φοδρίνης αντισώματα, πολύ γρήγορα
αξιολογήθηκαν ως μη έχοντα διακριτική αξία για το
ΣS, αλλά ως σχετιζόμενα γενικά με την αυτοανοσία.
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 εκδήλωση του
ΣS. Όμως η αναγώρισή τους δεν αξιοποιήθηκε, διότι
δεν υπήρξε συναίνεση των ερευνητών σε ότι αφορά
την παρουσία ή το ρόλο τους στο Σ.S αλλά και τη μέθοδο ανίχνευσής τους, στην οποία χρησιμοποιήθηκε
ως αντιγόνο συνθετικό πεπτίδιο με γραμμική δομή
χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής της πραγματικής ίη
νίνο διαμόρφωσης του επιτόπου11.

Είναι γνωστό ότι τα ACPA αντισώματα έναντι κιτρουλλιομένων πρωτεϊνών αναγνωρίζουν πρωτεΐνες μόνο
μετά την ενζυματική μετατροπή του αμινοξέος αργινίνη από τα ένζυμα PAD σε κιτρουλλίνη. Πέρα όμως
από την κιτρουλίωση, είναι γνωστές και άλλες μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών και είναι πιθανό και αυτές να αποτελούν στόχους για αυτοαντισώματα. Μία από αυτές τις μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις είναι η διαδικασία της καρβαμυλίωσης κατά
την οποία το αμινοξύ λυσίνη με τη μεσολάβηση κυανικού άλατος, γίνεται ομοκυτρουλλίνη. Η ανάπτυξη μιας
νέας μεθόδου κατάφερε να ανιχνεύσει ειδικά αντισώματα έναντι καρβαμυλιωμένων πρωτεϊνών (Anti-Carbamylated Protein antibodies, anti-CarP). Τα αντι- CarP
ανιχνεύθηκαν όχι μόνα σε θετικούς για ACPA ασθενείς
αλλά και αρνητικούς, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν
πρόκειται για διασταυρούμενη αντίδραση αλλά για διακριτή αναγνώριση των διαφορετικών τροποποιήσεων
των πρωτεϊνών. Τα αντι-CarP αντισώματα συσχετίσθηκαν με υψηλότερο ποσοστό βλάβης των αρθρώσεων,
ιδιαίτερα στην υπο-ομάδα των ACPA αρνητικών ασθενών. Ειδικά για τους ACPA αρνητικούς ασθενείς για
τους οποίους δεν υπήρχαν προγνωστικοί δείκτες, η
ταυτοποίηση των αντι-CarP αντισωμάτων μπορεί να
είναι χρήσιμη κλινικά για την πρόβλεψη προόδου προς
νόσο. Ωστόσο, θα απαιτηθούν περαιτέρω μελέτες για
την υποστήριξη της έννοιας αυτής10.

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 ασθενείς πριν από
την έναρξη της νόσου, οι παρεμβάσεις σε αυτό το
στάδιο δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί. Σημαντικές είναι
οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιγραφή νέων αντισωμάτων, οι κλινικές συσχετίσεις με τη νόσο και οι νέες
ιδέες που προκύπτουν για τη διαδικασία με την οποία
παράγονται, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται στην παθογένεια12.

Σύνδρομο Sjögren

Αντι-ΝΑ14 αυτοαντισώματα

Το Σύνδρομο Sjögren (ΣS) χαρακτηρίζεται από την
παρουσία αυτοαντισωμάτων έναντι των ριβονουκλεοπρωτεϊνών SS-A/Ro και SS-Β/La, τα οποία αποτελούν

Πρόσφατα αναγνωρίσθηκε ένα νέο αυτοαντίσωμα κυρίως για το πρωτοπαθές ΣS που αντιδρά ειδικά με το
NA14 (πυρηνικό αυτοαντιγόνο 14 kDa) ή SSNA1 (Sjö-

Νέα αυτοαντισώματα στο Σύνδρομο
Sjögren
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gren Syndrome Nuclear Autoantigen 1). Ο επιπολασμός του αντισώματος αντι-ΝΑ14 στο πρωτοπαθές
ΣS βρέθηκε 13.6%, ενώ σε άλλα ΑΣΝ ήταν 0-2%. Τα
πρότυπα χρώσης των αντισωμάτων αντι-ΝΑ-14 στον
IIF σε ΗΕρ-2 κύτταρα έδειξαν ότι η κυτταρική κατανομή του ΝΑ-14 αφορούσε κύτταρα μιτωτικής φάσης
αφού το πρότυπο χρώσης του αντισώματος αντι-ΝΑ14 ήταν σχεδόν ταυτόσημο με το αντι-CENP-F, το
οποίο είναι αξιόπιστο χαρακτηριστικό της μιτωτικής
φάσης. Το αντίσωμα αντι-ΝΑ-14 μπορεί να ταξινομηθεί
ως νέο αυτοαντίσωμα που αντιδρά με αυτοαντιγόνα
που σχετίζονται με τον κυτταρικό κύκλο13.

σε ασθενείς με πρώιμο ΣS. Μερικοί από αυτούς τους
ασθενείς έχουν anti-Ro και anti-La, αυτοαντισώματα
που περιλαμβάνονται στα διαγνωστικά κριτήρια για
το ΣS. Οι περισσότεροι όμως ασθενείς εκφράζουν τα
νέα αυτοαντισώματα anti-SP1, anti-CA6 και anti-PSP
που αναγνωρίσθηκαν πρόσφατα και σχετίζονται με
πρώιμο ΣS, χωρίς να έχουν anti-Ro ή anti-La αντισώματα. Περαιτέρω αξιολόγηση για μεγάλο χρονικό διάστημα των κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών
που είναι θετικοί ως προς αντισώματα αυτά, κρίνεται
απαραίτητη ώστε να επιβεβαιωθεί ότι αποτελούν ενδείξεις πρώιμου ΣS16.

Αυτοαντισώματα έναντι του ενεργοποιητή
του πρωτεασώματος 28α (αντι-ΡΑ 28α)

Συστηματική Σκλήρυνση

Πρόκειται για αντικυτταροπλασματικά αντισώματα που
στρέφονται κατά του ενεργοποιητή του πρωτεασώματος 28α (anti-proteasome activator (PA) 28alpha antibodies) που βρέθηκαν σε ασθενείς με ΣΕΛ (23%)
και ΣS (24%). Το πρωτεάσωμα είναι ένα κυτταροπλασμικό (εξαρτώμενο από το ΑΤΡ) πρωτεολυτικό ένζυμο
που εμπλέκεται στην παρουσίαση του αντιγόνου σε
μόρια MHC τάξης Ι. Η συχνότητα εμφάνισης των αντιΡΑ28α αντισωμάτων σε ασθενείς με ΣΕΛ (και ή χωρίς
ΣS), και σε ασθενείς με πρωτοπαθές ΣS ήταν υψηλότερη από αυτή των αντι-ριβοσωματικών Ρ αντισωμάτων.
Επίσης, σε ασθενείς με πρωτοπαθές ΣS και αρνητικά αντι-Ro αντισώματα το 17% ήταν θετικοί για το
αντι-ΡΑ28α αντίσωμα. Αυτό σημαίνει ότι ο προσδιορισμός των αντι- ΡΑ28α αντισωμάτων σε ασθενείς με
ΣΕΛ και ΣS που είναι αρνητικοί για αντι-Ro αντισώματα
μπορεί να έχει διαγνωστική αξία14.

Αυτοαντισώματα έναντι της πρωτεΐνης 1
του σιελογόνου αδένα (SP1), της καρβονικής
ανυδράσης 6 (CA6) και της παρωτιδικής εκκριτικής πρωτεΐνης (PSP)
Μελέτες που αρχικά χρησιμοποίησαν ζωικά μοντέλα
και στη συνέχεια ομάδες ασθενών με ΣS έδειξαν νέα
αυτοαντισώματα, για την πρωτεΐνη 1 του σιελογόνου
αδένα (SP1), την καρβονική ανυδράση 6 (CA6) και
την παρωτιδική εκκριτική πρωτεΐνη (PSP)15. Τα αντιSP1, anti-CA6 και αντι-PSP αντισώματα εκφράζονται
νωρίτερα κατά τη διάρκεια της νόσου σε ζωικά μοντέλα από ότι τα αντι Ro και αντι- La αντισώματα. Οι
τρέχουσες μελέτες αποδεικνύουν ότι πολλοί ασθενείς με «ιδιοπαθή» ξηροφθαλμία, με ή χωρίς ξηροστομία, έχουν αυτοαντισώματα που παρατηρούνται

Η συστηματική σκλήρυνση (ΣΣ) είναι αυτάνοσο νόσημα άγνωστης αιτιολογίας που χαρακτηρίζεται από
μικροαγγειακές ανωμαλίες, δερματική και σπλαχνική
ίνωση. Οι ασθενείς με ΣΣ ταξινομούνται ως διάχυτο
δερματικό σκληρόδερμα, που χαρακτηρίζεται από
εκτεταμένη και ταχέως προοδευτική σκλήρυνση του
δέρματος και σοβαρή εμπλοκή εσωτερικών οργάνων
ή περιορισμένη δερματική σκλήρυνση στην οποία η
πάχυνση του δέρματος περιορίζεται στα περιφερικά
άκρα και το πρόσωπο και συνοδεύεται μετέπειτα από
λιγότερο σοβαρές εκδηλώσεις εσωτερικών οργάνων17.
Τόσο η διάχυτη όσο και η περιορισμένη ΣΣ μπορούν να συνυπάρχουν με μια άλλη νόσο του συνδετικού ιστού ως σύνδρομο αλληλεπικάλυψης, (φλεγμονώδεις 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
στενότερα 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
πολυμεράσης ΙΙΙ18. Μερικά ανιχνεύονται και σε άλλα αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα (ΑΝΑ, αντι-Pm/scl,
αντι-Ku, αντι-U1RNP, αντι--Ro, αντι-La), ενώ τελευταία
αναφέρονται αυτοαντισώματα σε νέα αντιγονικά συστήματα που σχετίζονται με τη ΣΣ (πίνακας 2)19. Τα αυτοαντισώματα αυτά ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους
αποτελούν χρήσιμους βιοδείκτες για τη διάγνωση, την
ακριβέστερη ταξινόμηση του κλινικού φαινοτύπου, αλλά
και την έκβαση της νόσου, καθώς συνδέονται στενά με
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Πίνακας 2. Νέα αυτοαντισώματα που σχετίζονται με τη Συστηματική σκλήρυνση.

διακριτές κλινικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την
εμπλοκή διαφόρων οργάνων1.

χνεύθηκαν επίσης σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.

Νέα αυτοαντισώματα στη Συστηματική
Σκλήρυνση

Anti-Th / To AAb

Πρόσφατες μελέτες παρουσιάζουν νέα αυτοαντισώματα που ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους, αποτελούν χρήσιμους βιοδείκτες για τη διάγνωση, την ακριβέστερη ταξινόμηση του κλινικού φαινότυπου αλλά
και την έκβαση της νόσου, καθώς συνδέονται με διακριτές κλινικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την
εμπλοκή διαφόρων οργάνων.

Αντι-U11/U12RNP
Τα αντι-U11/U12 RNP αντισώματα έχουν περιγραφεί
στο 3,2% των ασθενών με ΣΣ. και συσχετίστηκαν με
το φαινόμενο Raynaud, τη γαστρεντερική εμπλοκή,
σοβαρή πνευμονική ίνωση και υψηλότερο κίνδυνο
θνησιμότητας20. Η παρουσία των αντι-U11/U12 RNP
δεν συνδέθηκε με την παρουσία άλλων αντισωμάτων
που σχετίζονται με τη ΣΣ. Επίσης, τα αντισώματα αυτά
ανιχνεύθηκαν ειδικά σε ασθενείς με ΣΣ και και όχι σε
ασθενείς με πολυμυοσίτιδα, δερματομυοσίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο
ή άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού σε αλληλεπικάλυψη. Τα αντισώματα Anti-U11 / U12 RNP δεν ανι-

Τα αντι-Th/To αντισώματα έχουν ως στόχο υπομονάδες του συμπλόκου μιτοχονδριακού RNA και Ρ RNP
(ριβονουκλεάσης Ρ). Ανιχνεύονται στο 0,2-3,4% των
ασθενών με ΣΣ και στον ανοσοφθορισμό δίνουν ομοιογενή πυρηνισκικό τύπο φθορισμο όπως anti-Pm/Scl
αντισώματα. Σχετίζονται με το περιορισμένο σκληρόδερμα και με υψηλότερο κίνδυνο για πνευμονική υπέρταση. Μια πρόσφατη μακροχρόνια μελέτη παρακολούθησης έδειξε ότι οι ασθενείς με αντι-Th/To AAbs
είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν πνευμονική υπέρταση
με καλύτερη πρόγνωση και λιγότερη συμμετοχή των
αρθρώσεων σε σχέση με άλλους ασθενείς με ΣΣ που
έχουν άλλα αντισώματα21.

Αντι-RuvBL1 και RuvBL2 αυτοαντισώματα
Τα αυτοαντισώματα αυτά έχουν στόχο ένα νέο αντιγονικό σύστημα που αποτελείται από το σύμπλεγμα
του ζεύγους των ομόλογων πρωτεϊνών RuvBL1 και RuvBL2 στα κύτταρα των θηλαστικών. Το νέο αυτοαντίσωμα ανιχνεύτηκε αποκλειστικά σε ασθενείς με ΣΣ
από δύο ομάδες στην Ιαπωνία και το Πίτσμπουργκ
και και συνδέθηκε με ένα μοναδικό συνδυασμό κλινι-
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κών χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπικάλυψης με μυοσίτιδα και της διάχυτης πάχυνσης του δέρματος. Η ανίχνευση των Αντι-RuvBL1/2
αντισωμάτων έγινε με τη δοκιμασία της ανοσοκαθίζησης πρωτεϊνών του ορού ασθενών, (διπλή αντίδραση
με μοριακά βάρη των 50 kd) σε μερικώς καθαρισμένο
αυτοαντιγόνο με τη χρήση φασματομετρίας μάζας
υγρής χρωματογραφίας. Σε σύγκριση με άλλα αυτοαντισώματα που σχετίζονται με την επικάλυψη της ΣΣ
με μυοσίτιδα (anti-PM-Scl και anti-Ku), το αντιRuvBL1/2 αντίσωμα ήταν διακριτό από την άποψη των
συσχετισμών του με την έναρξη της ΣΣ σε μεγάλη
ηλικία, το ανδρικό φύλο και την υψηλή συχνότητα διάχυτης πάχυνσης του δέρματος22.

Αντι-BICD2 αντισώματα
Τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα αντι-BICD2 αυτοαντισώματα στρέφονται έναντι του νέου αυτοαντιγόνου
Bicaudal D, εντοπίζονται περίπου στο 30% των ασθενών με ΣΣ και σχετίζονται σε μεγάλο βαμό με περιορισμένες μορφές μορφές της νόσου. Το αντιγόνο Bicaudal D είναι μια εξελικτικά διατηρημένη πρωτεΐνη
που εμπλέκεται στην ενδοκυτταρική μεταφορά και η
χαρτογράφηση του επιτόπου αποκάλυψε ένα πλούσιο
σε σερίνη και προλίνη εννεαπεπτίδιο (SPSPGSSLP)
που περιλαμβάνει τα αμινοξέα 606-614 του BICD2, τα
οποία μοιράζεται με την πρωτεΐνη Α του κεντρομεριδίου (CENP-A) αλλά όχι με την πρωτεΐνη Β του κεντρομεριδίου (CENP-Β). Το 19% των θετικών ασθενών
παρουσιάζει μονοειδικότητα στα αντι-BICD2 και στο
85% συνυπάρχουν μαζί με άλλα αυτοαντισώματα, κυρίως αντι-κεντρομεριδιακά. Τα μονοειδικά αντι-BICD2
συνδέονται με διάμεση πνευμονική νόσο και φλεγμονώδη μυοπάθεια23.

Αντισώματα έναντι υποδοχέων λειτουργικών μορίων (αντι-PDGF, αντι-AT1R, αντιΕΤΑΡ)
Πρόσφατα, αναγνωρίστηκαν αυτοαντισώματα που
στρέφονται έναντι υποδοχέων λειτουργικών μορίων
(PDGF, AT1R, ΕΤΑΡ) και άλλων στόχων (ενδοθηλιακά
κύτταρα, μεταλλοπρωτεϊνάσες MMP 1,3 κ.α.), τα οποία
σε αντίθεση με τα κλασικά αυτοαντισώματα που
δρούν κατά πυρηνικών αυτοαντιγόνων και χρησιμοποιούνται ως βιοδείκτες της νόσου, φαίνεται να παίζουν παθογενετικό ρόλο στην αγγειακή βλάβη και την
ίνωση των ιστών στη ΣΣ. Τα αντισώματα έναντι υποδοχέα PDGF (PDGF, αυξητικός παράγοντας των αι-
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μοπεταλίων) και τα αντισώματα κατά της ινιμπριλίνης1 (fibrillin-1) μαζί με αντισώματα έναντι άλλων στόχων
(αντι-ενδοθηλιακά AECA, αντι-ΜΜΡ 1, 3) έχουν ουσιαστική επίδραση στην ίνωση24.
Τα αντι-AT1R, αντισώματα έναντι του υποδοχέα
τύπου 1 της αγγειοτενσίνης II και τα αντι-ΕΤΑΡ, αντισώματα έναντι του υποδοχέα τύπου Α της ενδοθηλίνης -1, μπορούν να ενεργοποιήσουν τα κύτταρα που
τους εκφράζουν, επηρεάζοντας τους μηχανισμούς της
φλεγμονής και της ίνωσης, που αποτελούν βασικούς
παράγοντες της παθογένειας της ΣΣ. 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, μπορεί να αποτελέσουν
νέους μελλοντικούς στόχους στη θεραπευτική παρέμβαση της ΣΣ25.

Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες
- Μυοσίτιδα
Τα αυτοαντισώματα αποτελούν ισχυρά διαγνωστικά
εργαλεία στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες
(ΙΦΜ), που συνολικά αναφέρονται ως μυοσίτιδα, ιδιαίτερα για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και τη συμβολή στον ορισμό των υποομάδων της νόσου. Ανιχνεύονται σε ποσοστό >80% των ασθενών με ανοσομεσολαβούμενη μυοσίτιδα και κατευθύνονται σε
διάφορα ενδοκυτταρικά σύμπλοκα. Τα περισσότερα
από τα αυτοαντισώματα αυτά αναφέρονται επίσης και
σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, ενώ μερικά θεωρούνται
ειδικά για τη μυοσίτιδα. Με βάση τη διαγνωστική τους
ακρίβεια τα αυτοαντισώματα της μυοσίτιδας παραδοσιακά διακρίνονται σε σε δύο ομάδες: α) αντισώματα
ειδικά για τη μυοσίτιδα (MSA-Myositis specific antibodies) και β) αντισώματα σχετιζόμενα με μυοσίτιδα
(MAA-myositis associated antibodies), τα οποία εμφανίζονται κυρίως σε σύνδρομα επικάλυψης μυοσίτιδας (πίνακας 3).
Τα λεγόμενα παραδοσιακά ειδικά για τη μυοσίτιδα
(MSA) αντισώματα, συμπεριλαμβάνουν, τα αντισώματα
έναντι συνθετασών, τα αντι-SRP και τα αντι-Mi-2 αντισώματα. Πρόσφατα εντοπίστηκαν και νέοι αντιγονικοί
στόχοι, κυρίως σε ασθενείς με σοβαρές μορφές δερματομυοσίτιδας ή νεκρωτικής μυοπάθειας. Οι νέοι
αντιγονικοί στόχοι περιλαμβάνουν κυρίως ενζυματικές
πρωτεΐνες που ουσιαστικά εμπλέκονται στη ρύθμιση
μεταγραφής γονιδίων ή μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων όπως:TIF1-γ, NXP-2, MDA5, SAE και HMGCR
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(πίνακας 3). Σε ότι αφορά τα σχετιζόμενα με μυοσίτιδα
αντισώματα (MAA), τα αντι-ΡΜ/Scl και τα αντι-Κυ χαρακτηρίζουν ένα αλληλεπικαλυπτόμενο σύνδρομο πολυδερματομυοσίτιδας/συστηματικής σκλήρυνσης με
σοβαρή διάμεση πνευμονική εμπλοκή26.

Αντισώματα ειδικά για τη μυοσίτιδα
Τα ειδικά αυτοαντιγόνα για τη μυοσίτιδα είναι σε μεγάλο βαθμό ετερογενή σε ότι αφορά τα λειτουργικά
και βιοχημικά χαρακτηριστικά του. Tα κλασικά ειδικά
αυτοαντιγόνα είναι οι αμινοακυλο-tRNA συνθετάσες
(ARS, aminoacyl-tRNA synthetases), το Mi-2 σύμπλοκο
πρωτεϊνών ιστόνης-αποακετυλάσης (Mi-2 helicase/histone deacetylase protein complex) και το σωματίδιο
αναγνώρισης σήματος (SRP, signal recognition particle). Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας όμως,
εντοπίστηκαν και νέα αυτοαντιγόνα για τη μυοσίτιδα
που περιλαμβάνουν τα TIF1-γ, NXP-2, MDA5, SAE και
HMGCR. Η διαγνωστική ακρίβεια των πρόσφατα ανακαλυφθέντων αυτοαντισωμάτων δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, ωστόσο, φαίνεται ότι υπόσχονται πολλά και
στο μέλλον θα μπορούσαν να επεκτείνουν το φάσμα
των MSA βελτιώνοντας την ικανότητα διάγνωσης και
ταξινόμησης της μυοσίτιδας.

Anti-ARS antibodies Αντι-ARS αντισώματα
Τα ARS είναι κυτταροπλασματικά ένζυμα που καταλύουν
τη σύνδεση κάθε αμινοξέος με το συγγενές tRNA του

Πίνακας 3. Αυτοαντισώματα στη Μυοσίτιδα.
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κατά τη διάρκεια της πρωτεϊνικής σύνθεσης. Τα αντισώματα κατά των ARS εμφανίζονται στο 25-35% των
ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη μυοσιτιδα. Το AntiJo-1 είναι το συνηθέστερο, το οποίο βρίσκεται στο 2030% των ασθενών με ΡΜ και 60-70% των ασθενών με
μυοσίτιδα και διάμεση πνευμονοπάθεια (ILD). Τα αντιPL-7, PL-12, βρίσκονται σε λιγότερο από 5%, και αντιKS, -OJ, -EJ, -Zo, -Ha σε λιγότερο από 2% σε πολυμυοσίτιδα (PM) ή δερματομυοσίτδα (DM).
Τα αντι-ARS αντισώματα συνδέονται με ένα κλινικό σύνδρομο που ονομάζεται "σύνδρομο αντισυνθετασών" και χαρακτηρίζεται από μυοσίτιδα, διάμεση
πνευμονοπάθεια, αρθρίτιδα, φαινόμενο Raynaud και
"χέρια μηχανικού". Οι πνεύμονες και οι αρθρώσεις
είναι τα κύρια όργανα που εμπλέκονται και η πρόγνωση της νόσου σχετίζεται αυστηρά με την πνευμονική
εμπλοκή. Ακόμα και αν το σύνδρομο anti-ARS περιγράφηκε ως κλινική παραλλαγή της PM ή της ΔΜ,
τώρα θεωρείται ως ένα πραγματικό σύνδρομο αλληλεπικάλυψης27.

Αντι-Μί-2 αντισώματα
Το Mi2, αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό του συμπλόκου αναδιάταξης νουκλεοσώματος και αποεακετυλάσης, που ρυθμίζει τη γονιδιακή έκφραση μέσω
τροποποιήσεων της χρωματίνης. Αυτή η λειτουργία
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της νόσου καθώς, σύμφωνα με πρόσφατες με-
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λέτες, το Mi2 εκφράζεται σε αναγεννητικά μυϊκά κύτταρα, τα οποία παρέχουν την πηγή αντιγόνου που διατηρεί και οδηγεί τη φάση διάδοσης της νόσου.
Τα αντισώματα αντι-Mi-2 αντισώματα βρίσκονται
στο 10-30% των ασθενών με ΙΦΜ και ειδικά στη ΔΜ.
Σχετίζονται με συγκεκριμένες δερματικές εκδηλώσεις
(σημάδι ή παλμοί του Gottron, εξάνθημα ηλιοτροπίου), χωρίς πνευμονική εμπλοκή και καλή ανταπόκριση
στα στεροειδή. Επιπλέον, το αντίσωμα anti-Mi-2 θεωρείται ένας καλός προγνωστικός παράγοντας, καθώς
φαίνεται να σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο παρανεοπλαστικής μυοσίτιδας28.

Αντί-SRP αντισώματα
Το σωματίδιο αναγνώρισης σήματος (SRP) είναι μια
πανταχού παρούσα κυτοσολική ριβονουκλεοπρωτεΐνη
που αποτελείται από ένα μόριο RNA 7SL και έξι πολυπεπτίδια. Τα αντισώματα αντι-SRP είναι ειδικά για
την ΙΦΜ και βρίσκονται στο 4-8% των ασθενών με
ΠΜ. Συνδέονται στενά με το "σύνδρομο αντι-SRP", μια
σοβαρή νεκρωτική μυοπάθεια, που χαρακτηρίζεται
ιστολογικά από άφθονες εκφυλιστικές και αναγεννητικές μυϊκές ίνες με μικρή ή καθόλου φλεγμονή. Η ταχεία
προοδευτική μυϊκή αδυναμία και η κακή ανταπόκριση
στην τυπική θεραπεία είναι τα χαρακτηριστικά προγνωστικά29. Θα απαιτηθούν περαιτέρω μελέτες για να
καθοριστεί εάν τα επίπεδα ελέγχου των αντισωμάτων
αυτών παρέχουν οποιοδήποτε πρόσθετο όφελος από
την παρακολούθηση των επιπέδων CK.

Νέα αυτοαντισώματα στη μυοσίτιδα
Αντί-ΤΙF1-γ αντισώματα
Αυτό το νέο ειδικό για τη μυοσίτιδα αντίσωμα, που
περιγράφηκε αρχικά πριν από μερικά χρόνια, ανιχνεύεται στο 20-30% των ενήλικων και νεαρών ασθενών
με ΔΜ. Στόχοι του είναι οι πυρηνικοί μεταγραφικοί παράγοντες που ανήκουν στην οικογένεια του μεταγραφικού μεσολαβητικού παράγοντα TIF-1, (transcriptional
intermediatory factor, TIF-1 α,β,γ), κυρίως ο TIF1-γ. Συγκεκριμένα, οι πρωτεΐνες TIF-1 υπερεκφράζονται σε συμπαγείς όγκους, και εμπλέκονται στη ρύθμιση του καταστολέα ογκογονιδίων ρ53. Το αντίσωμα αντι-ΤΙΡ1-γ
συνδέεται σημαντικά με επιθετικές δερματικές βλάβες
τόσο σε ενήλικα όσο και σε νεαρά έτομα με ΔΜ, ενώ
υπάρχει συσχέτιση με παρανεοπλασματική ΔΜ που
περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ενήλικες ασθενείς,
ειδικά σε ηλικίες > 50 ετών. Η διαγνωστική αξία της
ανίχνευσης των αντι-TIF1-γ αντισωμάτων έδειξε ότι, τα
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υψηλά επίπεδα αντι-ΤΙΡ1-γ αντισωμάτων αυξάνουν τον
κίνδυνο ΔΜ που σχετίζεται με καρκίνο σε ενήλικες,
ενώ το αρνητικό αποτέλεσμα για αντι- TIF1-γ αντίσωμα
είναι ενδεικτικό απουσίας ταυτόχρονης κακοήθειας30.

Anti-NXP-2 antibody Αντι-ΝΧΡ-2 αντισώματα
Στόχος αυτού του αυτοαντιγόνου είναι μια πυρηνική
πρωτεΐνη 140 kDa, που ονομάζεται πρωτεΐνη πυρηνικής
μήτρας 2 (NXP2, nuclear matrix protein 2), η οποία
παίζει ρόλο στη ρύθμιση της επαγόμενης από το p53
απόπτωσης μετά από ογκογονικά ερεθίσματα. Μέχρι
σήμερα, τα αντισώματα αντι-ΝΧΡ-2 έχουν αναφερθεί
στο 25% ασθενών με ΔΜ (νεανική και ενηλίκων), και
σπάνια σε ΠΜ. Τα κύρια χαρακτηριστικά της νόσου
συσχετίσθηκαν με σοβαρή μυϊκή αδυναμία, πολυαρθρίτιδα και εντερική αγγειίτιδα. Αναφέρθηκε επίσης ο
συσχετισμός τους με καρκίνο ειδικά σε ενήλικες άνδρες, γιαυτό και ορισμένοι προτείνουν η δοκιμασία
ανίχνευσής τους να συμπεριληφθεί στο διαγνωστικό
έλεγχο, προκειμένου να εντοπιστεί η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με ΔΜ που σχετίζεται με τον καρκίνο31. Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις αυτές παρουσιάζουν ενδιαφέρον, θα χρειαστούν όμως πρόσθετες
μελέτες σε μεγαλύτερες ομάδες αντι-ΝΧΡ2 θετικών
ασθενών ώστε να επιβεβαιωθούν.
Anti-MDA5 antibody Αντι- MDA5 αντισώματα
Το αυτοαντιγόνο MDA5 (IFN-induced melanoma differentiation-associated protein 5) είναι μια κυτταροπλασματική πρωτεΐνη που επάγει την παραγωγή ιντερφερόνης τύπου Ι η οποία ρυθμίζει την έμφυτη ανοσοαπόκριση έναντι του κυτταροπλασματικού ιικού RNA. Αυτό
το νέο αντι MAD5 αυτοαντίσωμα έχει περιγραφεί για
πρώτη φορά στο 20-30% ασθενών από ασιατικές χώρες, ως ειδικό για τη ΔΜ και ιδιαίτερα για ένα κλινικό
υποσύνολο που χαρακτηρίζεται από κλινικά αμυοπαθητική ΔΜ και ταχεία προοδευτική διάμεση πνευμονοπάθεια. Η εξέχουσα συμμετοχή του δέρματος και των
πνευμόνων, με ελάχιστη εμπλοκή των μυών, υποδηλώνει
ότι η παθογένεση αυτού του συνδρόμου διαφέρει από
την κλασική ΔΜ στην οποία η μυϊκή νόσος είναι πιο εμφανής. Το συνδρόμο που σχετίζεται με τα αντι-MDA5
έχει προταθεί να αναφέρεται ως "δερματοπνευμονικό
σύνδρομο" αντί της αμυοπαθητικής ΔΜ για τη βελτίωση
της κλινικής αναγνώρισής του32. Η κλινική σημασία των
αντι-MDA5 αντισωμάτων φαίνεται να επιβεβαιώνεται
και στους καυκάσιους πληθυσμούς, όμως εξακολουθεί
να αποτελεί αντικείμενο έρευνας.
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Anti-SAE antibody Αντί-SAE αντισώματα
Τα αντι-SAE αντισώματα στόχο έχουν το ετεροδιμερές
ένζυμο ενεργοποίησης της SUMO-1, μιας μικρή πυρηνικής πρωτεΐνης δομικά παρόμοιας με ουβικιτίνη, η
οποία οδηγεί σε μετα-μεταφραστική ενζυματική συσσωμάτωση πρωτεϊνών "protein sumoylation". Βρίσκονται στο 8% των ενήλικων ασθενών με ΔΜ, παρουσιάζοντας σοβαρή δερματική νόσο, δυσφαγία και συστηματικά χαρακτηριστικά. Η πρόγνωση είναι ευνοϊκή33.

Anti-HMGCR antibody Αντί- HMGCR αντισώματα
Ένα νέο ακόμη ειδικό αυτοαντίσωμα ανακαλύφθηκε
στο 3-8% των ενήλικων ασθενών με ιδιοπθή φλεγμονώδη μυοσίτιδα που στρέφεται κατά της αναγωγάσης
(3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase,
HMGCR), ενός βασικού ενζύμου στη βιοσύνθεσης
της χοληστερόλης, ειδικά όταν παρεμποδίζεται από
στατίνες. Το αντίσωμα Anti-HMGCR έχει προταθεί ως
ορολογικός δείκτης ανοσοδιαμεσολαβούμενης νεκρωτικής μυοπάθειας, που συχνά αλλά όχι αποκλειστικά
προκαλείται από την έκθεση σε στατίνες34. Ο κλινικός
φαινότυπος των θετικών αντι-HMGCR ασθενών μοιάζει με αυτόν που παρατηρείται σε άλλες μορφές της
μυοπάθειας: κεντρική μυϊκή αδυναμία, αξιοσημείωτα
αυξημένα επίπεδα κρεατινικής κινάσης, μυοπαθητικά
χαρακτηριστικά στην ηλεκτρομυογραφία και ανταπόκριση στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Η νέκρωση
και ο εκφυλισμός μυϊκών ινιδίων είναι το χαρακτηριστικό ιστοπαθολογικό χαρακτηριστικό, περιστασιακά
συνοδευόμενο από μη χαρακτηριστική φλεγμονώδη
κυτταρική διήθηση.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν, τα
νέα αυτοαντισώματα που ταυτοποιήθηκαν πρόσφατα
στα διάφορα αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, ανοίγουν ένα παράθυρο για προσθήκες στη διαγνωστική
προσέγγιση, αλλά κανένα από τα αναδυόμενα αντισώματα δεν είναι ακόμη έτοιμο να παίξει ρόλο στην
κλινική πρακτική.
Αλληλογραφία:
Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση
e-mail: pavlitouk@gmail.com
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Immune system and the kidneys are closely linked.
Disturbances in the immune system in patients with
Chronic Kidney Disease (CKD) have been implicated
for the increased incidence of severe infections, neoplasias, usually secondary to viral infections, reduced
response to immunization, but also, the last few years
the relationship between cardiovascular events and
abnormalities in immune system has gained great interest. As a consequence, increased morbidity and
mortality may also be direct consequences of the immunosuppressed state in CKD, which affects various
components of both acquired and innate immunity
and both cell mediated and humoral immunity1,2.
Alterations in the innate immunity include increased numbers of neutrophils, which are characterized by increased production of inflammatory cytokines and reactive oxygen species but also with impaired activity, and reduction of macrophages, with reduced antigen presenting activity3-5.
In the same time, similar to healthy elderly individuals, patients with CKD are found to have increased
T cell apoptosis and reduction of naïve and central
memory T cells6.
Although it is well known that uremia and accumulation of uremic toxins leads to dysregulation of the
immune system in CKD and that the alterations of the
immune response are stably imprinted on the stem
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cells and not reversed by transplantation, there haven’t
been any detailed studies concerning the effect of dialysis on those alterations of the immune response.
The present study aimed to analyze the differences observed concerning T cell subtypes in CKD
patients, comparing to healthy controls, as well as the
effect of dialysis initiation to the alterations of the
adaptive immune response.

Patients-Methods
Inclusion criteria
Inclusion criteria were: age >18-75years, End Stage Renal
Disease (ESRD) at pre-dialysis stage. Patients were excluded when they had active autoimmune or chronic
inflammatory disease, medical history of malignancy,
corticosteroids or immunosuppresive treatment for the
last 12 months.The first blood sample for the evaluation
of B cell subpopulations was collected one day before
commencing on a dialysis method and the second 6
months after being on hemodialysis (HD) or on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD).
T cells subpopulations, namely CD3+CD4+,
CD3+CD8+, Natural Killer cells (CD4+CD16+56+),
Tregs (FoxP3+CD4+) and CD4+CD28- cells, were isolated from whole blood samples using flow cytometry
in 26 predialysis CKD patients (stage V CKD) and the
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results were compared to age and gender matched
healthy controls. The measurements were repeated 6
months after dialysis initiation in 12 patients (6 hemodialysis and 6 peritoneal dialysis patients) and the results
were compared to those prior dialysis initiation.

Results
Patients at predialysis state had reduced total lymphocyte number (1497±717 μ/L vs. 2062±512 μ/L, p=0.03)
and percentage (19±5.6% vs. 30.7±10%, p=0.01) compared to healthy controls (Figure 1). Furthermore the
total number and frequency of CD4+ Tcells of CKD
patients was significantly decreased (685±389 μ/L vs.
1076±-336 μ/L, p<0.01 and 46±-9% vs. 52±7%, p<0.05,
respectively), (Figure 2) compared to healthy controls,
leading to a reduction of the CD4/CD8 ratio (1.8±0.9
vs 2.4±1.1) (Figure 3).
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Increased frequencies of NK cells (16.2±7.3% vs.
13.8±5.1%) and CD4+CD28- cells (9.4±10.1% vs.
4.9±2.06%, p<0.05), increased total numbers of
CD4+CD28- cells (71.1±116 μ/L vs. 48.3±17 μ/L) and
marked reduction of total numbers of Tregs (49.5±26
μ/L vs. 62.2±24 μ/L) although their frequencies were
slightly higher (7.6±2.2% vs 6.2±2.1%) were observed
in ESRD patients compared to healthy controls.
In 12 patients who had a follow up sample 6
months after dialysis initiation, a further increase in
CD4+CD28- cells (total number 65±92 μ/L vs. 34±44
μ/L and percentiles 5.8±6.5 vs. 4.5±5%), as well as in
NK cells (total number 270±70 μ/L vs. 169±25 μ/L,
p=0.05 and frequencies 15.3±6.7% vs. 11.5±3.3%) was
noticed. Interestingly, there was a marked reduction in
the Treg cells subpopulation, compared to pre-dialysis
CKD patients (total number 35±23 μ/L vs. 55±19 μ/L,
frequencies 3.9±2.4% vs. 7.02±2.2%).
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Figure 1. Total number and percentage of Lympocytes in ESRD patients compared to healthy controls.

CD4

CD4%
70,00

2000,00
p<0,01

p<0,05
2
1

1500,00

11

60,00

50,00
1000,00
40,00
500,00

30,00
3

,00

20,00
0
controls

1
patients

0
controls

Figure 2. Total number and percentage of CD4+ T cells in EDRD patients compared to healthy controls.

1
patients

ανοσ′ια 2 02 0; 16, 1

19

50,00
25
14
40,00

30,00

20,00

CD8%

10,00
0
controls

CD4/CD8
0

1
patients

50,00

1

50,00
13

p<0,05
36

*

2

40,00

CD4CD28(-)%(1) (%)1

NK (%)1

40,00

30,00

20,00

37

30,00

20,00

10,00

10,00
0
controls

1
patients

0
controls

1
patients

Figure 3. Differences in CD8, CD4/CD8, NK cells and CD4+CD28- cells between ESRD patients and controls.

PD
HD
dialysis method

400
200
800
600
400
200
pre

post

120
100
80
60
40
20
0
120
100
80
60
40
20
0

Treg cells (CD4+CD25+FoxP3+)

???

???

250
200
150
100
50
0
250
200
150
100
50
0

TrCD4+CD28null

PD
HD
dialysis method

Natural Killer cells

600

PD
HD
dialysis method

800

pre

post

Figure 4. Alterations in NK cells, Treg cells and CD4+CD28- after starting on renal replacement method, differences between
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Discussion
Chronic kidney disease is associated with significantly
increased morbidity and mortality as a consequence
to cardiovascular disease (CVD) and infections which
represent the two main causes of death in CKD pa-

tients. Gradual loss or renal function and progression
to ESRD is a significant risk factor for cardiovascular
events and death in CKD population. Despite significant technical improvements in both hemodialysis
(HD) and peritoneal dialysis (PD) over the last
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decades, the mortality rate in ESRD patients undergoing dialysis remains respectively high.
In our study we found increased number and frequency of CD8 cells, reduced CD4 cells, leading to
the reduction of CD4/CD8 ratio. Moreover, there was
increased numbers of NK and CD4CD28null cells and
reduced Treg cells, compared to controls. Increased
numbers of specific proinflammatory subsets of T cells,
such as CD4CD28null cells have been described in
patients on HD. Those subsets of highly inflammatory
cells have been recently recognized as a non-traditional cardiovascular risk factor both in patients with
coronary artery disease and unstable angina as well
as in CKD patients, and can partially explain the increased cardiovascular morbidity and mortality observed in those patients7-9.
Another interesting finding was the different impact of the two dialysis methods, HD and CAPD, on
T cell subsets. Patients on HD tented to further increase CD4CD28null numbers, while this population
was reduced in patients after starting on CAPD. NK
and Treg cells did not seem to have significant differences between the two methods.The mechanism that
leads to the dysregulation of the immune response in
chronic renal impairment is not yet completely understood, but it seems that the changes observed, are
deepened by initiation of dialysis10. Dialytic membrane
incompatibility, bacterial contamination of dialyzer, and
infections related to vascular access are the main reasons responsible for the chronic inflammatory response in dialysis patients11. One of the main mechanisms that has been proposed to contribute to the
chronic stimulation of the immune system in dialysis
patients is that direct contact of peripheral blood
mononuclear cells with hemodialysis membrane leads
to the production of proinflammatory cytokines by
monocytes12.
This chronic immune activation that is observed
in HD patients also leads to phenotype alterations of
peripheral T cells with decreased expression of costimulatory antigen CD28 and early activation antigen
CD6913. The loss of CD28 co stimulating receptor,
could be one of the reasons for deficient activation of
T lymphocytes and production of CD4CD28(-) and
CD8CD28(-) cells which phenotype is highly inflammatory and resemble that of the NK cells14,15.
Also, CD28 is the receptor responsible for the
transcription of the gene that regulates IL-2 production and its lower expression explains reduced levels

of IL-2 in response to mitogenic stimulation in CKD
patients11.
In conclusion, our preliminary results showed that
CKD is a cause of significant disturbances in T cell immunity, by reducing CD4, increasing CD8 cells, but also
affecting T cell subpopulations, such as Natural Killer
cells, T regulatory cells and D4CD28null cells. All these
changes may be responsible not only for the increased
frequency of infections but also to cardiovascular risk
in these patients. Hemodialysis may further increase
some T cell subtypes, while CAPD may have more beneficial effect on immune system, however more extended studies are needed to confirm the above findings.
Αλληλογραφία:
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e-mail: fylaktoumina@gmail.com
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Την τελευταία δεκαπενταετία η απαίτηση για μεγαλύτερη παραγωγή, υψηλότερης ανάλυσης και χαμηλότερου κόστους αλληλούχιση
του ανθρώπινου γονιδιώματος, οδήγησε στο σχεδιασμό και την επικράτηση μιας νέας γενιάς τεχνολογιών, γνωστές ως Υψηλής
Απόδοσης Μεθοδολογίες Αλληλούχισης (High Throughput DNA Sequencing-HTS). Οι HTS τεχνολογίες αποτελούν επανάσταση
στην έρευνα της γονιδιωματικής. Οδήγησαν σε σημαντικές ανακαλύψεις περιοχών του γονιδιώματος που παρέμεναν ανεξερεύνητες μέχρι σήμερα και δίνουν τη δυνατότητα διερεύνησης της πολυπλοκότητας μεταγραφόμενων περιοχών, με πρωτοφανή λεπτομέρεια. Σε αυτήν την ανασκόπηση περιγράφονται οι βασικές αρχές, οι επιδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο των τρεχόντων συστημάτων επόμενης γενιάς (Next Generation Sequencing-NGS), όσο και των αναδυόμενων τεχνολογιών 3ης γενιάς αλληλούχισης (Third Generation Sequencing-TGS). Συνοψίζονται και συγκρίνονται τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματα-περιορισμοί του κάθε συστήματος. Τέλος, γίνεται μία σύντομη αναφορά στο τρέχον τοπίο των εφαρμογών τους, συζητώντας την
προοπτική για μελλοντική ανάγκη και εξέλιξη της δυναμικής τους.
Λέξεις κλειδιά: Yψηλής απόδοσης μεθοδολογίες αλληλούχισης, Illunina, Ion torrent, Oxford Nanopore.

Εισαγωγή
Η κατά Sanger SBT (Sequencing Based Typing) τεχνική
αλληλούχισης απετέλεσε το χρυσό πρότυπο για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα και αποτιμήθηκε ως η πιο
ολοκληρωμένη μέθοδος γονοτύπησης λόγω της υψηλής ακρίβειας, της σαφώς καθορισμένης χημείας της
και της εξαιρετικά αυτοματοποιημένης κλιμακούμενης
διαδικασίας της.
Η απαίτηση όμως για μεγαλύτερη παραγωγή,
υψηλότερης ανάλυσης και χαμηλότερου κόστους αλληλούχιση, οδήγησε στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών,
γνωστές ως Υψηλής Απόδοσης Μεθοδολογίες Αλληλούχισης (High Throughput DNA Sequencing-HTS)
ή ως Μαζική Παράλληλη Αλληλούχιση (Massive Parallel Sequencing)1,2. Πρόκειται για καινοτόμα γονιδιω-

ματικά εργαλεία, των οποίων οι μοναδικές χημικές
διεργασίες επιτρέπουν την ταχεία παράλληλη μαζική
παραγωγή γενετικών δεδομένων σε μία μόνο αντίδραση, ξεπερνώντας τους περιορισμούς της συμβατικής
SBT (“πρώτη γενιά”)3. Με βάση το μήκος του τμήματος DNA/RNA (g-DNA, cDNA ή reverse-transcribed
RNA) που αλληλουχείται, οι σημερινές πλατφόρμες
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις: α) εμπορικά διαθέσιμες πλατφόρμες ανάλυσης μεσαίου μεγέθους
αναγνωσμάτων (250-1000b), κατάλληλες για κλινικές
εφαρμογές, οι οποίες προϋποθέτουν PCR ενίσχυση
(Roche 454GSFLX Titanium/Junior, Life Technology
SOLiD, Personal Genome Machine-PGM, Proton και
Illumina HiSeq/MiSeq συστήματα) και β) πλατφόρμες
ανάλυσης μεγάλου μεγέθους αναγνωσμάτων (>10kb)
(Helicos, Pacific Biosciences και Oxford NanoporeTM),
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στις οποίες η αλληλούχιση γίνεται άμεσα. Οι νέες αυτές στρατηγικές σηματοδοτούν τη δεύτερη (2η ή επόμενη γενιά αλληλούχισης, Next Generation Sequencing-NGS) και τρίτη (3η γενιά αλληλούχισης ή Third
Generation Sequencing-TGS) επανάσταση στην τεχνολογία αλληλούχισης, αντίστοιχα.

Βασικές αρχές ‑ Πρωτόκολλο αλληλούχισης NGS
Οι τεχνολογίες NGS διενεργούν τη διαδοχική προσθήκη νουκλεοτιδίων σε χωροταξικά ακινητοποιημένα
πρότυπα DNA, αλλά διαφέρουν τόσο στον τρόπο με
τον οποίο αυτά τα πρότυπα παράγονται, όσο και στον
τρόπο με τον οποίο αυτά διερευνούνται για να αποκαλυφθούν οι αλληλουχίες τους. Ανεξάρτητα από τις
χημικές διεργασίες προσδιορισμού της πρωτοδιάταξης του DNA/RNA μορίου η NGS μεθοδολογία αλληλούχισης απαιτεί εξαιρετικά πολύπλοκες διεργασίες
προετοιμασίας του DNA στόχου, αλλά και ανάλυσης
των δεδομένων.
Δεδομένου ότι οι πλατφόρμες 2ης γενιάς δεν
μπορούν να ανιχνεύσουν μονού μορίου DNA (singlemolecule) αντιδράσεις, απαιτείται ενίσχυση του προτύπου DNA/RNA για την παραγωγή επαρκούς σήματος, και το οποίο επιτυγχάνεται με την παρασκευή βιβλιοθήκης (sequencing library) είτε με ενίσχυση μέσω
PCR γαλακτώματος, είτε μέσω PCR γέφυρας (Longranger PCR)4. Η ροή εργασίας για την παρασκευή της
βιβλιοθήκης για την 2ης γενιάς NGS περιλαμβάνει: α)
διάτμηση του DNA/RNA μορίου με ενζυμική πέψη
(fragmentation) κάνοντας χρήση είτε ενζύμων DNase
Ι/fragmentase, είτε μέσω υπερήχων για να διασπαστούν
τα πρότυπα DNA σε μικρότερα τμήματα, ώστε να καταστούν ικανά για αλληλούχιση (100-5000 bp), β) επιλογή του επιθυμητού μεγέθους των DNA στόχων γ)
άμβλυνση των 5’ άκρων μέσω φωσφορυλίωσης και
προσθήκη στα 3’ άκρα poly-Α ουράς (end-repair), δ)
πρόσδεση ειδικών ολιγονουκλεοτιδικών προσαρμογέων (adaptors) στα άκρα των γραμμικών θραυσμάτων
της βιβλιοθήκης και σήμανση των δειγμάτων μέσω διαφορετικών γραμμοκωδικοποιημένων εκκινητών
(primers) που κωδικοποιούν ειδικά για την ταυτότητα
του δείγματος (DNA barcoding) και οι οποίοι χρησιμεύουν ως εκκινητές για πρόσθια (forward) ή/και ανάστροφη (reverse) ενίσχυση5. Η πολυπλεξία των δειγμάτων μέσω του DNA barcoding, αναπόσπαστο κομμάτι των πρωτοκόλλων αλληλούχισης, επιτρέπει την
ταυτόχρονη ανάλυση μεγάλου όγκου δειγμάτων (in-
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dexes) μειώνοντας δραματικά το χρόνο απόκτησης
των δεδομένων αυξάνοντας έτσι σημαντικά την απόδοση της διαδικασίας και ε) ποσοτικοποίηση του τελικού προϊόντος βιβλιοθήκης για αλληλούχιση 6,7.
Ο χωροταξικός διαχωρισμός και η ακινητοποίηση των κλωνικών πληθυσμών DNA για την αλληλούχιση γίνεται πάνω σε στερεό υπόστρωμα. Βάση των
διαφορετικών μεθόδων που μπορούν να εφαρμοστούν στην ακινητοποίηση του DNA, διατίθενται σήμερα στο εμπόριο τρεις τεχνολογίες: (α) υψηλής απόδοσης αλληλούχιση μέσω δημιουργίας πυροσυσσωματώματος πάνω σε σφαιρίδια (Pyrosequencing,
454/Roche), (β) αλληλούχιση μέσω πρόσδεσης σε
σφαιρίδια (Sequencing by Ligation-SBL, Roche/Ion
Torrent) και (γ) αλληλούχιση με σύνθεση σε γυάλινο
υπόστρωμα (Sequencing by Synthesis-SBS, Illumina/
Solexa, ABI/SOLiD)8. Κάθε πλατφόρμα NGS εφαρμόζει μια σειρά εκατομμυρίων επαναλαμβανόμενων χημικών μικροαντιδράσεων που εκτελούνται και ανιχνεύονται αυτόματα σε κυψελίδα ροής ή σφαιρίδιο πάνω
στα οποία βρίσκονται ακινητοποιημένα πρότυπα
DNA. Η προσθήκη, η ανίχνευση των νουκλεοτιδίων, η
πλύση, η απομάκρυνση των αντιδραστηρίων και η επανάληψη αυτής της κυκλικής διεργασίας για την αλληλούχιση της βιβλιοθήκης εκτελείται παράλληλα για
κάθε πρότυπο.
Η ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνει την επεξεργασία οπτικών εικόνων για τη δημιουργία αλληλουχιών βάσεων και διεξάγεται από το λογισμικό της
πλατφόρμας. Ο τεράστιος όγκος των παραγόμενων
δεδομένων (megabases-gigabases) συναρμολογείται
και ευθυγραμμίζεται με γονιδίωμα αναφοράς, εάν είναι
διαθέσιμο (resequencing), ή διεξάγεται de novo συναρμολόγηση για την δημιουργία μιας νέας αλληλουχίας αναφοράς. Σε όλα τα στάδια της αλληλούχισης,
(παρακολούθηση, αποθήκευση, ποιοτικός έλεγχος των
δεδομένων) απαιτείται η συμβολή της επιστήμης της
Βιοπληροφορικής καθώς και πολύπλοκοι αλγόριθμοι
ανάλυσης9.

Μειονεκτήματα ‑ Περιορισμοί των
NGS και TGS μεθοδολογιών αλληλούχισης
Παρά την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας NGS
που έγινε όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται να είναι ανεπαρκής στη γονοτύπηση όλων αυτών των πολυμορφισμών και συχνά εμφανίζονται προβλήματα ως προς
την εφαρμογή τους, όπως:
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1. Τα βραχύτερα μήκη ανάγνωσης (30-400 bp) σε
σύγκριση με την συμβατική μέθοδο SBT (500-1kb) θέτουν κάποιους περιορισμούς. Είναι δύσκολο να συναρμολογηθεί η ακολουθία ενός γονιδιώματος de
novo χρησιμοποιώντας σύντομες αλληλουχίες αναφοράς, καθώς η πλειονότητα των τεχνολογιών αυτών
βασίζεται στη σύγκριση της πυκνότητας και της περιεκτικότητας των συντόμων αυτών αναγνώσεων με
εκείνη του γονιδιώματος αναφοράς. Επιπλέον, τα βραχύτερα μήκη ανάγνωσης μπορεί να μην ευθυγραμμίζονται μοναδικά στο γονιδίωμα αναφοράς, αφήνοντας
συχνά περιοχές του γονιδιώματος αχαρτογράφητες,
ιδιαίτερα σε επαναλαμβανόμενες περιοχές10. Η ευθυγράμμιση της αλληλουχίας είναι επίσης πρόκληση για
περιοχές με υψηλότερα επίπεδα ποικιλομορφίας. Ενώ
μικρές παραλλαγές, όπως παραλλαγές ενός νουκλεοτιδίου (Single Nucleotide Variations, SNVs) και μικρά
indels (προσθήκες/διαγραφές-insertion/deletion) μπορούν να ανιχνευθούν συνήθως με ακρίβεια, μεγαλύτερες δομικές παραλλαγές (Structural Variations-SVs)
είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθούν και να χαρακτηριστούν, καθώς η μη ομοιόμορφη κατανομή των αναγνώσεων μπορεί να αφήσει ένα σημαντικό τμήμα του
γονιδιώματος χωρίς αλληλούχιση ή ανεπαρκώς προσδιορισμένο11,12.
2. Όλα τα βήματα ενίσχυσης μπορούν να εισάγουν σφάλματα προσδιορισμού βάσεων στα κλωνικά
ενισχυμένα DNA/RNA μόρια, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες αναγνώσεις (0,01-16% b), τα οποία στη συνέχεια
κατά την ανάλυση μεταφράζονται ως παραλλαγές της
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας. Επιπλέον, τα βήματα ενίσχυσης ενδεχομένως μπορεί να μειώνουν και την δυνατότητα εντοπισμού πολυμορφισμών χαμηλής συχνότητας. Για παράδειγμα, στην ανίχνευση σωματικών
μεταλλάξεων χαμηλής συχνότητας που παρατηρούνται σε ένα μικρό ποσοστό καρκινικών κυττάρων
εντός φυσιολογικού ιστού, η περιοχή του DNA που
φέρει τη μετάλλαξη θα πρέπει να αλληλουχιθεί με εξαιρετικά μεγάλη κάλυψη (>1000 Χ)12.
3. Αδυνατούν να διακρίνουν αλληλόμορφα φάσης
(cis/trans ασάφεια φάσης-phase ambiquity) στο αντίστοιχο ομόλογο χρωμόσωμα και έχουν περιορισμένη
ικανότητα στο να χαρακτηρίζουν ισομορφές μεταγραφικού mRNA που δημιουργούνται από το εναλλακτικό
μάτισμα13.
4. Οι παραγόμενες αλληλουχίες μπορεί να μην
αντιπροσωπεύουν ομοιόμορφα όλες τις γονιδιωματικές θέσεις, καθώς περιοχές πλούσιες σε GC ή ομοπολυμερείς περιοχές ενισχύονται ανεπαρκώς (χαμηλή
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κάλυψη), γεγονός που προκαλεί επιπλέον δυσκολίες 12.
5. Η ταυτόχρονη ενίσχυση ψευδογονιδίων καθιστά δύσκολη τη στοχευμένη αλληλούχιση.
στ) Η ανάλυση δεδομένων NGS είναι χρονοβόρα
και απαιτεί επαρκή γνώση της Βιοπληροφορικής, ενώ
τα βήματα επεξεργασίας των γενετικών δεδομένων
αποτελούν ένα ακόμη εμπόδιο για την επιτυχή εφαρμογή τους.
Η επίλυση αυτών των προβλημάτων επιτυγχάνεται
με τη λήψη μεγαλύτερης ποσότητας γενετικών δεδομένων για κάθε γενετική περιοχή που ονομάζεται “κάλυψη” ή “βάθος αλληλούχισης” και η οποία αναφέρεται στον μέσο αριθμό κατά τον οποίο ένα ζεύγος βάσεων αλληλουχείται5. Επειδή η ακρίβεια αλληλούχισης
δεν είναι ποτέ 100% και η κάλυψη δεν είναι ποτέ ομοιόμορφη, απαιτείται “βαθύτερη κάλυψη” ώστε να επιτραπεί η διόρθωση των σφαλμάτων και να αντισταθμιστεί η ανομοιογενής ενίσχυση. Το ελάχιστο “βάθος
αλληλούχισης” εξαρτάται από την απαιτούμενη ευαισθησία ανάλυσης, τη στοχευμένη μέθοδο αλληλούχισης και το είδος της μετάλλαξης που μελετάται. Για
τον εντοπισμό δομικών παραλλαγών, όπως παρεμβολές, διαγραφές, μετατοπίσεις, η ακριβής ταυτοποίηση
μιας πλήρους αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος με τις τρέχουσες (2ης γενιάς) πλατφόρμες απαιτεί
περίπου 20Χ-30Χ κάλυψη12. Το “βάθος αλληλούχισης”,
η κατανομή και η ποιότητα της ακολουθίας είναι αυτά
που καθορίζουν ποιές πληροφορίες θα ανακτηθούν.
Έτσι, η αντιμετώπιση των προαναφερθέντων περιορισμών ανέδειξε την ανάγκη ανάπτυξης νέων μεθόδων ικανών για την επίλυσή τους. Τεχνολογικό άλμα
στην εξέλιξη του NGS απετέλεσε η επίτευξη αλληλούχισης μονόκλωνων DNA μορίων σε πραγματικό
χρόνο (Single Molecule Real Time, SMRT), χωρίς
προηγηθείσα κλωνική ενίσχυση14. Τα νέα αυτά εργαλεία
είναι σε θέση να παράξουν μεγάλου μήκους αναγνώσματα (Kb-1Mb, nanopore) και δίνουν τη δυνατότητα
αλληλούχισης εξαιρετικά μικρών ποσοτήτων DNA/
RNA, υποβαθμισμένων ή τροποποιημένων προτύπων,
ακόμη και από ένα μόνο κύτταρο15. Υπόσχονται την
ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης, την εξάλειψη
των επαγόμενων από την ενίσχυση σφαλμάτων (ομοιογενή κάλυψη γονιδιώματος) ή έντασης σήματος, την
αντιμετώπιση προβλημάτων φάσης ή ακόμη και την
επίτευξη ακριβούς ποσοτικοποίησης DNA μορίων σε
πολύ χαμηλό κόστος. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η εμπορική διαθεσιμότητα των SMRT μεθοδολογιών είναι περιορισμένη και τα μέσα ανάλυσης είναι ακόμη πολύ

ανοσ′ια 2 02 0; 16, 1

πρώιμα σε σχέση με εκείνα των κλωνικά ενισχυμένων
σημάτων, ενώ τα αποτελέσματά τους χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης.

Πλατφόρμες 2ης γενιάς μεθοδολογίας
αλληλούχισης (2th ή Next Generation
Sequencing-NGS)
Μέχρι σήμερα οι εμπορικά διαθέσιμες πλατφόρμες
είναι οι κάτωθι:
1. 454/Roche
Η πρώτη εταιρεία που ανέπτυξε και εμπορεύτηκε μηχανές υψηλής απόδοσης NGS ήταν η Roche (2005).
Τα 454 συστήματα σχεδιάστηκαν κατά κύριο λόγο για
στοχευμένη αλληλούχιση και εν μέρει για αλληλούχιση
amplicon. Αυτή πραγματοποιείται εφαρμόζοντας
pyrosequencing χημεία στερεάς φάσης (Solid Phase
Pyrosequencing) των κλωνικά ενισχυμένων θραυσμάτων DNA πάνω σε σφαιρίδια, μέσω PCR γαλακτώματος (σταγονιδίων ελαίου-νερού). Οι αντιδράσεις σχηματισμού πυροσυσσωματώματος λαμβάνουν χώρα σε
φρεάτια πλάκας πικολίτη (picotiter). Η σύνδεση του
συμπληρωματικού νουκλεοτιδίου στον νεοσυντιθέμενο
κλώνο DNA ακολουθείται από ενζυματική απελευθέρωση πυροφωσφορικού και εκπομπή φωτονίων. Το εκπεμπόμενο φως συλλαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο
μέσω συσκευής σύνδεσης φορτίου (Charge Coupled
Device, CCD) και η ακατέργαστη ανάγνωση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας απεικονίζεται σε ειδικό διάγραμμα ροής. Ωστόσο, η ύπαρξη περιοχών ομοπολυμερούς, όπου κατά την διάρκεια της ενίσχυσης καταγράφονται ταυτόχρονα ενσωματώσεις του ιδίου νουκλεοτιδίου, μπορεί κατά την ανάλυση να οδηγήσει σε
σφάλματα τύπου προσθήκης/διαγραφής16,17.
Tο 2009, το αναβαθμισμένο σύστημα 454 GS
FLX Titanium αύξησε το μέσο μήκος αναγνωσμάτων
και την ακρίβεια ανάλυσης στα 450 bp και 99,97%
αντίστοιχα, τα οποία προσεγγίζουν την μέση διαδρομή
των σημερινών ικανοτήτων αλληλούχισης του SBT
(~1200 bp), ενώ βελτιώθηκε και η απόδοση στον όγκο
των δεδομένων (0,7Gb δεδομένων/διαδρομή, χρόνος
εκτέλεσης 24h). Για το σύστημα GS Junior (2014) ισχύει: μέσο μήκος ανάγνωσης 700 bp, απόδοση 70 Mb
και χρόνος εκτέλεσης 10 έως 18 h. Και οι δύο πλατφόρμες 454 (GS FLX και GS Junior) χρησιμοποιήθηκαν πρωτίστως στην δοκιμασία αντοχής του HIV (ιού
της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας-human immunodeficiency virus) και εν συνεχεία στην ανάλυση πολλαπλών γενετικών παραλλαγών αιματολογικών κακοη-
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θειών, καθώς και στην κλωνική αλληλούχιση στο πλαίσιο Aνοσογενετικής μελέτης.
Ο συνδυασμός της τεχνολογίας των ημιαγωγών,
των οπτικών συστήματων υψηλής ανάλυσης, καθώς και
η αλληλούχιση μεγάλου μήκους αναγνωσμάτων είναι
τα πιο σημαντικά πλεονέκτημα του 454 συστήματος.
Ωστόσο, λόγω της σχετικά χαμηλής απόδοσής τους
(μέγιστη 700 Mb/διαδρομή) που συνδέεται με το υψηλό κόστος των αντιδραστηρίων, το σύστημα δεν έτυχε
ευρείας αποδοχής. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι είναι κατάλληλο για εφαρμογές, όπως η ταυτοποίηση ισομορφών RNA με RNA-seq.
2. Life Technologies/SOLiD
Η αλληλούχιση μέσω της Oligo Ligation Detection
(SOLiD) τεχνολογίας αρχικά προτάθηκε από την Applied Biosystems το 2007. Διεξάγεται μέσω διαδοχικών
κύκλων πρόσδεσης, στους οποίους o εκκινητής δεσμεύεται σε οκταμερή ολιγονουκλεοτιδικό ανιχνευτή
σημασμένο με φθορίζουσα ουσία, η δε αλληλούχιση
των βιβλιοθηκών πραγματοποιείται σε στερεό υπόστρωμα (κυψελίδα ροής, flow-cell)2,17. Αρχικά το μήκος
των αναγνωσμάτων ήταν 35bp και η απόδοση δεδομένων 3Gb/run με ακρίβεια 99,85%. Στα τέλη του 2012
κυκλοφόρησε το σύστημα αλληλούχισης SOLiD
5500xl ικανό να παράξει μήκος αναγνωσμάτων 85bp,
ακρίβειας 99,99% και απόδοσης 30Gb/διαδρομή. Το
σύστημα SOLiD εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό
σφάλματος με συνηθέστερο τύπο την αντικατάσταση
(substitution). Εν τούτοις, η ανάλυση είναι δαπανηρή,
καθώς απαιτεί εκτεταμένο δίκτυο υπολογιστών, εξειδικευμένο προσωπικό ενώ ο χρόνος εξέτασης είναι αρκετά μεγάλος (επτά ημέρες).
3. Illumina / Solexa
Η χημεία της Illumina, η πιο δημοφιλής για αλληλούχιση ολόκληρου γονιδιώματος, εξονίου ή στοχοθετημένης αλληλούχισης, βασίζεται στην αλληλούχιση με
σύνθεση (SBS)17. Συνίσταται στην οπτική παρακολούθηση της ενσωμάτωσης από την DΝΑ πολυμεράση
των τεσσάρων φθοριζόντων νουκλεοτιδίων συζευγμένων με αναστρέψιμο τερματιστή στο 3’-υδροξυλοτελικό άκρο (reversibly-blocked terminator). Συγκεκριμένα, συμπληρωματικές ειδικές αλληλουχίες πρόσθιων
και ανάστροφων ολιγονουκλεοτιδικών adaptors προσαρτώνται στα 5΄ και 3΄ άκρα των DNA προτύπων
μετά τη δημιουργία βιβλιοθήκης επιτρέποντας την δέσμευσή τους σε στερεή φάση (κυψελίδα ροής). Προς
ενίσχυση του σήματος αλληλούχισης, δημιουργούνται
“ομάδες” μορίων μονόκλωνου DNA έως και 1000 πα-
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νομοιότυπα αντίγραφα του αρχικού προτύπου. Αυτά,
συνδεδεμένα με την επιφάνεια της κυψελίδας ροής
ενεργούν όχι μόνο ως μόρια σύλληψης για την αλληλούχιση των προτύπων, αλλά και ως εκκινητές για την
ενίσχυση της περιοχής γεφύρωσης (PCR bridge amplification). Η σήμανση των τεσσάρων ολιγονουκλεοτιδίων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τερματίζεται ο πολυμερισμός όταν μόνο ένα νουκλεοτίδιο προστίθεται
σε κάθε κύκλο πολυμερισμού. Μετά την απεικόνιση
(μέσω CCD), DNA barcoding και adaptor αφαιρούνται προκειμένου να επιτραπεί η επιμήκυνση του κλώνου κατά τον επόμενο κύκλο αλληλούχισης16.
Η Illumina, εφαρμόζοντας την τεχνολογία Solexa,
η οποία αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του
Cambridge, διαθέτει πλατφόρμες με μεταβαλλόμενη
απόδοση και μήκη ανάγνωσης. Το πρώτο σύστημα αλληλούχισης, Genome Analyzer (GA), εισήχθη το 2006
και παρήγαγε μήκος αναγνώσματος 35bp με απόδοση
πάνω από 1 Gb/διαδρομή, σε χρόνο 2-3 ημερών. Σήμερα διαθέτει έξι μηχανές αλληλούχισης (NextSeq
500, HiSeq 2500, 3000 και 4000 και HiSeq X5 και
Χ10) με μέση έως υψηλή απόδοση γενετικών δεδομένων/διαδρομή (120-1500 Gb), καθώς και τον εργαστηριακό αναλυτή MiSeq (2011). Το σύστημα αυτό, αν και
μικρό σε μέγεθος, έχει απόδοση/διαδρομή από 0,3
έως 15Gb, ενώ τα μήκη των αναγνωσμάτων περιορίζονται στο μέγιστο των 2 x 150bp.
Τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας
Solexa είναι τα σχετικά μεγάλα αναγνώσματα (~300b),
η απουσία ομοπολυμερών σφαλμάτων, η υψηλή κάλυψη των δεδομένων αλληλούχισης και η υψηλότερη σε
ακρίβεια αλληλούχιση που διατίθεται σήμερα στην
αγορά (ποσοστό σφάλματος ~0.1%), ενώ οι αντικαταστάσεις νουκλεοτιδίων είναι ο συνηθέστερος τύπος
σφαλμάτων. Οι χρόνοι πραγμάτωσης της αλληλούχισης παραμένουν αρκετά υψηλοί, καθώς η διαμόρφωση
2x150b διαρκεί περίπου 16 h. Επίσης, η σύνθετη ανάλυση των γενετικών δεδομένων μαζί με το υψηλό κόστος παραγωγής είναι ορισμένα από τα μειονεκτήματά
της. Παρ’ όλα αυτά, οι πλατφόρμες MiSeq καθιστούν
την τεχνολογία NGS μια ελκυστική επιλογή για τα κλινικά Εργαστήρια, σε μία ποικιλία στοχευμένων εφαρμογών αλληλούχισης18.
4. Ion Torrent PGM
Η Life Technologies εισήγαγε την τεχνολογία αλληλούχισης ημιαγωγών Ion Torrent για πρώτη φορά το 2011.
Είναι παρόμοια με την τεχνολογία 454 pyrosequencing,
αλλά δεν χρησιμοποιεί φθορίζοντα σημασμένα νουκλεοτίδια. Η αλληλούχιση βασίζεται στη μέτρηση των
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απελευθερωμένων ιόντων υδρογόνου (H++) κατά την
ενσωμάτωση νουκλεοτιδίων από την DNA πολυμεράση. Κάθε φρεάτιο της σταθερής επιφάνειας ενίσχυσης
(chip) μπορεί να δεχτεί ένα μοναδικό σφαιρικό σωματίδιο ιόντων (Ion Sphere Particle-ISP) το οποίο φέρει, μέσω PCR αντίδρασης γαλακτώματος, κλωνικά ενισχυμένο μόριο προτύπου DNA στόχου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλληλούχισης μετά την υβριδοποίηση του εκκινητή στο 5΄ άκρο της βιβλιοθήκης, την
διαδοχική προσθήκη των τεσσάρων νουκλεοτιδίων
στο chip με συγκεκριμένη σειρά και την ενσωμάτωση
του συμπληρωματικού νουκλεοτιδίου, ακολουθεί απελευθέρωση ιόντων H++ τα οποία μεταβάλλουν το τοπικό pH του διαλύματος. Η μεταβολή αυτή ανιχνεύεται
και μεταφράζεται σε ψηφιακό σήμα από αισθητήρα
στον πυθμένα της μικροκυψελίδας16,17.
Τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας Ion Torrent
είναι η ταχύτητα των αναλύσεων, καθώς διαθέτει το
συντομότερο χρόνο αλληλούχισης πλατφορμών μεσαίου μεγέθους (~3h / 400b). Τα μεγάλου μήκους παραγόμενα αναγνώσματα (200b, 400b και 600b με μέγιστη απόδοση 10Gb) αποτελούν ένα από τα ελκυστικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας. Ωστόσο, η παραγωγή μόνο single end αναγνώσεων αποτελεί μειονέκτημα. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την ανίχνευση σημάτων είναι συγκριτικά φθηνός και η γονοτύπηση
μπορεί να εκτελεστεί οικονομικότερα από ό,τι με την
SBT τεχνολογία. Τα διάφορα μεγέθη chips επιτρέπουν
την κλιμάκωση της διαδικασίας, πράγμα ενδιαφέρον
για εργαστήρια με μεταβλητή ή χαμηλή απόδοση. Κύριες αδυναμίες αυτής της μεθοδολογίας είναι η άνιση
κάλυψη και ο υψηλός βαθμός σφάλματος λόγω ύπαρξης ομοπολυμερών περιοχών (>3-4 ίδια νουκλεοτιδία), γεγονός που οφείλεται στο ότι όταν δύο ή περισσότερες πανομοιότυπες βάσεις ενσωματώνονται, η
καταγραφόμενη μετατόπιση σήματος δεν αυξάνεται
αναλογικά του αριθμού των βάσεων, οδηγώντας σε
μία ακολουθία σφαλμάτων τύπου προσθήκη/διαγραφή
σε ποσοστό ~1%18.
Οι πλατφόρμες PGM και S5 είναι ισοδύναμες του
Illumina MiniSeq και MiSeq αντίστοιχα, και το Ion Proton
είναι ισοδύναμο του Illumina NextSeq18,19. Οι πλατφόρμες 454, SOLiD και Helicos δεν παράγονται πλέον.

Πλατφόρμες 3ης γενιάς μεθοδολογίες
αλληλούχισης (3th ή Third Generation
Sequencing-TGS)
Τα συστήματα TGS που είναι σήμερα διαθέσιμα, κυρίως
στην έρευνα, περιλαμβάνουν:
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1. Heliscope/Helicos
Το σύστημα Helicos είναι η πρώτη εμπορικά διαθέσιμη
πλατφόρμα αλληλούχισης μονού μορίου DNA/RNA
(Single Molecule Sequencing-SMS, 2010). Σε αυτό το
σύστημα, μονόκλωνο DNA poly-A συλλαμβάνεται από
poly-T ολιγονουκλεοτιδικούς εκκινητές προσδεδεμένους στην επιφάνεια της κυψελίδας ροής. Η αλληλούχιση πραγματοποιείται μέσω επαναλαμβανόμενων κύκλων επέκτασης ενός εκκινητή από την DNA πολυμεράση και χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο
σύστημα ανίχνευσης φθορισμού για την άμεση αναγνώριση του νεοσυντιθέμενου νουκλεοτιδίου. Το μήκος
ανάγνωσης κυμαίνεται από 30 bp έως 35bp, με ακρίβεια βάσης >99% και 20-28Gbp νουκλεοτιδικής ακολουθίας/κύκλο. Ο ρυθμός σφάλματος του συστήματος
είναι υψηλός (3-5%) με κύριο τύπο σφαλμάτων τη διαγραφή. Η μέθοδος ήταν σχετικά αργή, κοστοβόρα και
καθώς παρήγαγε σύντομες αναγνώσεις (~ 32 bp) απεδείχθη μη εμπορικά βιώσιμη17.
2. Pacific Bioscience RS ΙΙ
Το 2011 αναπτύχτηκε από την Pacific Biosciences η
πρώτη μεθοδολογία TGS που κυκλοφόρησε στο εμπόριο. Είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία
αλληλούχισης 3ης γενιάς η οποία εφαρμόζει την τεχνολογία SMRT17. Στηρίζεται στην οπτική παρακολούθηση της ενσωμάτωσης απλών φθοριζόντων νουκλεοτιδίων από ακινητοποιημένη DNA πολυμεράση σε
μικροσκοπικά φρεάτια. Με την χρήση ολιγονουκλεοτιδικών adaptors, το πρότυπο DΝΑ σχηματίζει κυκλικό
δίκλωνο μόριο, το οποίο αλληλουχείται αρκετές φορές2,16. Κύριο πλεονέκτημα είναι το μήκος του αναγνώσματος που λαμβάνεται (~10 kbp), ενώ η προετοιμασία
του δείγματος απαιτεί 4-6h αντί ημερών που απαιτούν
άλλες τεχνολογίες NGS. Αν και η επικράτηση της τεχνολογίας αυτής εξακολουθεί να περιορίζεται από τη
χαμηλή απόδοση (μέγιστη 260 Mb/διαδρομή) και τα
υψηλά ποσοστά σφαλμάτων αλληλούχισης (ακρίβεια
87%), η δυνατότητα δημιουργίας αναγνωσμάτων μέχρι
και 40kb την καθιστά μία από τις υποψήφιες και πλέον
ελπιδοφόρες, για την αλληλούχιση μεγάλων γενετικών
περιοχών, τεχνολογίες χωρίς ασάφειες φάσης8. Πρόσφατα κυκλοφόρησε η νέα πλατφόρμα Sequel, μια πιο
προσιτή έκδοση του PacBio RSII, υψηλότερης όμως
απόδοσης20.
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γενιάς μοιάζει με μεγάλο USB μνήμης2,21. Είναι ριζικά
διαφορετική από όλες τις άλλες μείζονες τεχνολογίες
NGS καθώς δεν βασίζεται στη χρήση DΝΑ πολυμεράσης αλλά στην τεχνολογία νανοπόρων (nanopore),
η οποία επιτρέπει τη διάκριση μεμονωμένων νουκλεοτιδίων μετρώντας τη μεταβολή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, καθώς μονόκλωνα μόρια DNA περνούν μέσω
νανοπόρων του πρωτεϊνικού συμπλόκου CsgG16,22. Η
Oxford Nanopore τεχνολογία παράγει μεγάλου μήκους
αναγνώσματα (~50 kb) με χαμηλό κόστος. Αν και η τεχνολογία είναι πρόσφατη και εξακολουθεί να βρίσκεται
σε ανάπτυξη, δεν είναι ακόμη έτοιμη να ξεπεράσει την
πρόκληση της ακριβούς αλληλούχισης (ρυθμός σφάλματος ~12%, (~3% γενετικές ανομοιότητες, ~4% προσθήκες και ~5% διαγραφές)), και την δυσκολία αλληλούχισης περιοχών πλούσιων σε GC. Δεδομένου ότι
το MinION περιορίζεται σε δύο διαδοχικές διελεύσεις
ο ρυθμός σφάλματος δεν μπορεί να βελτιωθεί αυξάνοντας την κάλυψη, ενώ απαιτούνται και πολύπλοκοι αλγόριθμοι διόρθωσής τους. Τέλος, η τρέχουσα απόδοση
ανά διαδρομή είναι χαμηλή και δεν υπερβαίνει τα 400
Mb σε 48h. Σήμερα πιστεύεται ότι θα μπορούσε να
αποτελέσει μια καλή συμπληρωματική τεχνολογία σε
συνδυασμό με άλλες υψηλότερης ακρίβειας18. Μια τέτοια υβριδική προσέγγιση έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για
την αλληλούχιση γονιδιωμάτων ζύμης, ωστόσο, η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται σε αυτόνομη κατεύθυνση. Πρόσφατα αναπτύχθηκε η νέα πλατφόρμα
PromethION με 48 ανεξάρτητες κυψελίδες ροής (σύνολο 3000 πόροι), ισοδύναμο με 48 MinIONs και λειτουργεί στα 500bp/sec. Αν και το PromethION δεν
είναι εμπορικά διαθέσιμο, είναι ικανό να παράξει ~2-4
Tb σε διάρκεια 2 ημερών, μήκους ανάγνωσης 200Kb,
χαρακτηριστικό που το θέτει σε ανταγωνισμό με τον
PacBioRSII αναλυτή (όσον αφορά το μήκος ανάγνωσης)
και τον HiSeq της Illumina (όσον αφορά το κόστος).
Συγκριτικά μεγέθη των επιδόσεων και τεχνικών
χαρακτηριστικών (αριθμός αναγνωσμάτων/εκτέλεση,
μέσο μήκος ανάγνωσης σε bp, τύπος ανάγνωσης, τύπος σφάλματος, ποσοστό σφάλματος %, όγκος παραγόμενων δεδομένων/διαδρομή, έτος κυκλοφορίας)
των SBT, NGS και TGS αναλυτών, καταγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 1.

3. Oxford Nanopore τεχνολογία MinION

Εφαρμογές ‑ Μελλοντικές ανάγκες και
εξελίξεις

Το μηχάνημα MinION της Oxford Nanopore τεχνολογίας είναι ο τελευταίος αναλυτής ΤGS που κυκλοφόρησε στην αγορά (2014). Αυτή η φορητή συσκευή 3ης

Η NGS τεχνολογία αποτελεί μία διαφορετική αλλά
θεμελιώδης προσέγγιση αλληλούχισης που οδήγησε
σε πολλές πρωτοποριακές ανακαλύψεις και έφερε μια
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Πίνακας 1. Συγκεντρωτικός πίνακας των επιδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών των SBT, NGS και TGS αναλυτών2. (Τροποποιημένο
από Kchouk M, et al. Generations of Sequencing Technologies: From First to Next Generation. Biol Med. 2017;9:1-8)
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ/
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΜΕΣΟ ΜΗΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
(bp)

ΤΥΠΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
(%)

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ/
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
(Gb)

NA

0.3

0.00069 to
0.0021

ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ABI Sanger

3730xl

96

400 – 900

SE

2002

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

454
454
454
454
454
454
Illumina
Illumina
Illumina
Illumina
Illumina
SOLiD
SOLiD
Ion Torrent
Ion Torrent
Ion Torrent
Ion Torrent
Ion Torrent
Ion Torrent
Ion Torrent

GS20
GS FLX
GS FLX Titanium
GS FLX
Titanium+
GS Junior
GS Junior+
MiniSeq
MiSeq
NextSeq
HiSeq
HiSeq X
5500 W
5500xl W
PGM 314 chip v2
PGM 316 chip v2
PGM 318 chip v2
Ion Proton
Ion S5/S5XL 520
Ion S5/S5XL 530
Ion S5/S5XL 540

200
400
1M
1M

100
250
450
700

SE, PE
SE, PE
SE, PE
SE, PE

indel
indel
indel
indel

1
1
1
1

0.02
0.1
0.45

2005
2007
2009
2011

100
100
25M (maximum)
25M (maximum)
400M (maximum)
5B (maximum)
6B (maximum)
3B
6B
400.000-550.000
2M - 3M
4M - 5.5M
60M - 80M
3M - 5M
15M-20M
60M - 80M

400
700
150
300
150
150
150
75
75
400
200
400
200
400
400
400

SE, PE
SE, PE
SE, PE
SE, PE
SE, PE
SE, PE
SE, PE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

indel
indel
mismatch
mismatch
mismatch
mismatch
mismatch
mismatch
mismatch
indel
indel
indel
indel
indel
indel
indel

1
1
1
0.1
1
0.1
0.1
~0.1
~0.1
1
1
1
1
1
1
1

0.7
0.04
0.07
7.5 (maximum)
15 (maximum)
120 (maximum)
1.5Tb (maximum)
1.8Tb (maximum)
160
320
0.06 to 0.1
0.6 to 1
1.2 to 2
10
1.2 to 2
03 to 05
NA

15
15
15
15
13
12
NA

0.54
0.5 to
0.5 to
0.5 to
0.5 to
0.5 to
7

2010
2014
2013
2011
2014
2012
2014
2011
2013
2011
2011
2013
2012
2015
2015
2015

ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

PacBio
PacBio
PacBio
PacBio
PacBio
PacBio
PacBio
Oxford
Nanopore
Oxford
Nanopore

RS C1
RS C2
RS C2 XL
RS II C2 XL
RS II P5 C3
RS II P6 C4
Sequel

432
432
432
564
528
660
350

1300
2500
4300
4600
8500
13500
10000

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

indel
indel
indel
indel
indel
indel
NA

MinION Mk

100

9545

1D,2D

indel/mismatch 12

1.5

2015

PromethION

NA

9846

1D,2D

NA

2Tb to 4Tb

2016

NA

1
1
1
1
1

2011
2012
2012
2013
2014
2014
2016

NA: Μη διαθέσιμο, SE: Single End, PE: Paired End, M: Million, B: Billion, Gb: Gigabytes, Tb: Terabytes, indel:προσθήκη/διαγραφή, mismatch: γενετική
ανομοιότητα

νέα επανάσταση στη γονιδιωματική έρευνα. Έχει βρει
χρήση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως de novo
αλληλούχιση23, επανα-αληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος24, στοχευμένη αλληλούχιση εξονίων25,26,27
(έλεγχο πολυμορφισμών που απαιτούνται στην διάγνωση και παρακολούθηση μολυσματικών ασθενειών,
έλεγχος αντιμικροβιακής αντοχής, 16S αλληλούχιση,

HLA τυποποίηση), ανάλυση μεταγραφώματος28 (προφίλ γονιδιακής έκφρασης, small RNA ανάλυση, ανάλυση ολόκληρου μεταγραφώματος/RNA-Seq), στην αναγνώριση επιγενετικών δεικτών29 (ανοσοκαταβύθιση
χρωματοσίνης-Chromatin immunoprecipitation, αλληλούχιση DNA υψηλής απόδοσης-high-throughput
DNA sequencing/ChIP-seq) και ανίχνευση επιγενετι-
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κών τροποποιήσεων17,30.
Αποτελεί ένα ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο, καθώς
παρέχει γρήγορη και χαμηλού κόστους αλληλούχιση
DNA/RNA ξεπερνώντας τους περιορισμούς των συμβατικών μεθόδων. Η κλωνική αλληλούχιση και ο τεράστιος όγκος των παραγόμενων δεδομένων επιτρέπει
την επίλυση των cis-trans ασαφειών, ενώ η δυνατότητα
ανάλυσης πολλαπλών δειγμάτων και τόπων (πολυπλεξία) σε μία μόνο διαδρομή μειώνει το κόστος ανά
δείγμα31. Ο αυτοματισμός είναι κρίσιμος στην καθημέρα χρήση της τεχνολογίας. Σήμερα, οι διαδικασίες
αλληλούχισης αυτοματοποιούνται και βρίσκουν εφαρμογή όλο και περισσότερο στα μεγάλα κλινικά Εργαστήρια της δημόσιας Υγείας.
Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε στην αρχή μιας έκρηξης μεγάλων ποσοτήτων
νέων γενετικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει προκλήσεις που αφορούν την αποθήκευσή τους, την Βιοπληροφορική και την Βιοστατιστική αξιολόγηση και
μελέτη, αντίστοιχα32. Η συγκρισιμότητα των γενετικών
δεδομένων που αποκτήθηκαν από διαφορετικές πλατφόρμες με διαφορετικά προφίλ σφαλμάτων δεν έχει
ακόμη αξιολογηθεί και επικυρωθεί διεξοδικά33. Αναμένεται όμως στα επόμενα χρόνια να σημειωθούν σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο αξιολόγησης των γενετικών δεδομένων, οι οποίες θα αλλάξουν ριζικά την
έρευνα στις Επιστήμες Υγείας (κατανόηση της παθογένειας της ανθρώπινης νόσου, εξατομικευμένη ιατρική)15,34. Εντούτοις, πρέπει να ξεπεραστούν σημαντικοί
περιορισμοί της HTS μεθοδολογίας πριν η τελική
εφαρμογή της στη γονιδιωματική Ιατρική καταστεί
πρακτικά εφαρμόσιμη και γόνιμη. Πιστεύεται ότι, τα
υψηλά ποσοστά σφαλμάτων των σημερινών τεχνολογιών 3ης γενιάς που αποτελούν και την αχίλλειο πτέρνα
τους, θα συνεχίσουν να διορθώνονται έως ότου γίνουν
τόσο ακριβείς όσο οι τεχνολογίες 2ης γενιάς, οπότε
και οι τελευταίες θα αποσυρθούν18. Σε κάθε περίπτωση
φαίνεται ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της τρίτης
επανάστασης στην τεχνολογία αλληλούχισης και το
εγγύς μέλλον υπόσχεται να φέρει νέες συναρπαστικές
ανακαλύψεις και εξελίξεις, τις οποίες και αναμένουμε35.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Διεθνής Επιτροπή Συναίνεσης για τα πρότυπα ANA, International Consensus on ANA Patterns (ICAP) initiative είναι μια διεθνής
ομάδα που εργάζεται με στόχο την ανάδειξη κοινώς αποδεκτής ονοματολογίας 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 προσπάθεια 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. Απώτερος σκοπός του ομαδών
αυτών είναι η βελτιστοποίηση της αμοιβαίας επικοινωνίας και η ανεύρευση ‘κοινής γλώσσας’ μεταξύ εργαστηρίου και κλινικής ώστε
να βελτιιωθεί η διάγνωση αυτοάνοσων νοσημάτων σε εργαστηριακό επίπεδο.
Λέξεις κλειδιά: EASI, ICAP, έμμεσος ανοσοφθορισμός.

Η Διεθνής Επιτροπή Συναίνεσης για τα πρότυπα ANA
[ελεύθερη μετάφραση του International Consensus on
ANA Patterns (ICAP) initiative] εγκαινιάστηκε το 2014
με στόχο την επίτευξη διεθνώς αποδεκτής ονοματολογίας των ξεχωριστών προτύπων αντι-πυρηνικών αντισωμάτων (anti-nuclear antibodies, ANA) τα οποία
αναγνωρίζονται με τον έμμεσο ανοσοφθορισμό σε
υπόστρωμα κυττάρων HEp-2. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
ένα δέντρο ταξινόμησης που διακρίνει τρεις μεγάλες
κατηγορίες χρώσης έμμεσου ανοσοφθορισμού: πυρηνικά, κυτταροπλασματικά και μιτωτικά μοτίβα (Figure 1).
H πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια του 12ου Διεθνούς Συμποσίου Αυτοανοσίας
και Αυτοαντισωμάτων (IWAA) στο Σάο Πάολο της
Βραζιλίας, ενώ η δεύτερη συνάντηση ICAP φιλοξενήθηκε το 2014 σε συνεργασία με το 12ο Συμπόσιο για
τα Αυτοαντισώματα στη Δρέσδη της Γερμανίας. Οι

επίσημες θέσεις και οδηγίες της επιτροπής δημοσιεύθηκαν λίγο μετά1. Η τρίτη συνάντηση φιλοξενήθηκε
δύο χρόνια αργότερα και πάλι στη Δρέσδη κατά τη
διάρκεια του 13ου Συμποσίου για τα Αυτοαντισώματα
στη Δρέσδη της Γερμανίας η έκθεση αυτής της
συνάντησης θα δημοσιευθεί πολύ σύντομα. Ενδιάμεσες συναντήσεις με σκοπό την προετοιμασία της
επιτροπής λαμβάνουν χώρα σε ετήσια βάση.
Η ICAP ξεκίνησε και συνεχίζει από τα μέλη της
Autoantibody Standardization Committee (ASC), τα
οποία είναι μέλη μιας υποεπιτροπής Επιτροπής Τυποποίησης Αυτοαντισωμάτων (ASC), μιας υποεπιτροπής
της International Union of Immunological Societies
(IUIS) Quality Assessment and Standardization Committee του Center for Diseases Control and Prevention (CDC). Από τότε η επιτροπή ICAP λειτουργεί ως
υποεπιτροπή της ASC sub-committee.
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Ταξινόμηση των 28 κύριων προτύπων αυτοαντισωμάτων με έμμεσο ανοσοφθορισμό χρησιμοποιώντας HEp-2 κύτταρα κατά ICAP
(www.ANApatterns.org)

Η κύρια συζήτηση της πρώτης συνάντησης
επικεντρώθηκε αρχικά στην απάντηση ενός καίριου
ερωτήματος. Μπορούν / πρέπει κυτταροπλασματικά
και μιτωτικά πρότυπα να αναφερθούν ως ANA αρνητικά ή ANA θετικά; Η συζήτηση συνεχίζεται με αμείωτο
βαθμό μέχρι και σήμερα.
Με την πάροδο των χρόνων, η ICAP αποφάσισε
να δημιουργήσει και να διατηρήσει έναν ιστότοπο, το
www.ANApatterns.org, αφιερωμένο στους στόχους
και την ανάπτυξη των θέσεών της σε Πανευρωπαικό
και παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας βαρύτητα στην
ταξινόμηση των προτύπων ανοσοφθορισμού και στη
δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης εικόνων σπάνιων
προτύπων ανοσοφθορισμού που μπορεί να βοηθήσουν στην αναγνώρισή τους. Για το σκοπό αυτό, οι
αντιπροσωπευτικότερες εικόνες, υψηλής ποιότητας και
ευκρίνειας υποβάλλονται από μέλη της ICAP, που ψηφίζουν τις καλύτερες οι οποίες τελικά εμφανίζονται
σε αυτόν τον ιστότοπο.
Μεταξύ άλλων στόχων η ICAP έδωσε βαρύτητα
στην μετάφραση από την Αγγλική της ονοματολογίας
των αναγνωρισμένων μοτίβων, σε διάφορες γλώσσες.
Μέχρι σήμερα η διεθνώς αναγνωρισμένη ονοματολογία έχει μεταφραστεί σε εννέα γλώσσες και σύντομα
αναμένεται και η Ελληνική έκδοση.
Το EASI (European Autoimmunity Standardisation Initiative) ιδρύθηκε πριν από 16 χρόνια και είναι
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στη
βελτίωση της διαγνωστικής προσπέλασης αυτοάνοσων
νοσημάτων δίνοντας βαρύτητα στην έγκυρη ανίχνευση
αυτοαντισωμάτων με διαγνωστική και κλινική σημασία.

Για να πετύχει τους σκοπούς του το EASI προάγει την
εκπαίδευση κλινικών και εργαστηριακών ιατρών. Προτεραιότητα του EASI είναι η βελτίωση της αμοιβαίας
επικοινωνίας και της «κοινής γλώσσας» μεταξύ
εργαστηρίου και κλινικής ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και να βελτιιωθεί το σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπης, λαμβάνοντας
υπόψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας μέλους. Για
παράδειγμα, αναγνωρίζεται από το EASI ότι ο βέλτιστος τρόπος αναφοράς των εργαστηριακών αποτελεσμάτων στην κλινική δεν έχει συμφωνηθεί μεταξύ
κλινικών και εργαστηριακών επιστημόνων, και οτί
μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα ή μεταξύ
εργαστηρίων της ίδιας χώρας. Η διεθνής ομάδα του
EASI που αποτελείται από ειδικούς ρευματολόγους,
παθολόγους, κλινικούς ανοσολολόγους και βιοπαθολόγους από διάφορες χώρες έχει αναλάβει την προεργασία εκείνη που θα οδηγήσει στη δημιουργία
κοινής γλώσσας και ορολογίας που θα ακολουθείται
σε πανευρωπαικό επίπεδο.
Περισσότερες από 15 χώρες συμμετέχουν με
εθνικές ομάδες στις συνεδριάσεις και τους σκοπούς
του EASI. Σκοπός κάθε εθνικής ομάδας είναι να
αποτυπώνει τις πρακτικές της χώρας της όσον αφορά
στις κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούνται στην
ανίχνευση αυτοαντισωμάτων, τα προβλήματα που
δυσκολεύουν την υλοποίηση της καθολογικής αποδοχής τους στα κράτη μέλη του EASI και τις βελτιώσεις
των οδηγίών με αφορμή τις νέες τεχνολογίες αιχμής
στον τομέα ανίχνευσής τους. Από το 2018, η Ελλάδα
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συμμετέχει στο EASI με δική της ομάδα. Εκπρόσωποι
των ομάδων συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, μεταφέροντας τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων κάθε
ομάδας. Απώτερος σκοπός είναι να βελτιωθούν οι
αλληλεπιδράσεις μεταξύ εργαστηρίων και κλινικών
ιατρών σε πρακτικά ζητήματα, πώς θα μπορέσουν να
εναρμονιστούν οι αλγόριθμοι για τον αποτελεσματικό
και ορθολογικότερο έλεγχο των αυτοαντισωμάτων και
πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια διεθνώς
αποδεκτή πρότυπη τυποποίηση σε αυτόν τον τομέα,
που θα ακολουθείται ή δυνατόν υποχρεωτικά από
όλες τις χώρες. Στις εθνικές ομάδες EASI, συμμετέχει
ένας μικρός ευέλικτος αριθμός επιστημόνων που
εκπροσωπούν εργαστήρια και κλινικές, οι οποίοι
συναντώνται επίσης τακτικά για να συζητήσουν τους
τρόπους με τους οποίους μπορούν να υλοποιηθούν
στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό οι στόχοι του EASI.Η
ανταλλαγή πληροφοριών, η συλλογή δεδομένων και η
ανάλυση ερωτηματολογίων βοηθά προς το σκοπό
αυτό2. Οι εμπειρίες της πρακτικής που ακολουθείται
σε ιδιωτικά και δημόσια εργαστήρια (πανεπιστημιακά
ή του ΕΣΥ) μεταφέρονται μέσα από τις αναφορές των
εθνικών ομάδων στο φόρουμ και τις διασκέψεις του
EASI. Το EASI, από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις
συζήτησε πώς μπορεί να αξιολογηθεί ο τρόπος με
τον οποίο τα εργαστήρια στην Ευρώπη ανιχνεύουν
αυτοαντισώματα στην καθημερινή τους πρακτική. Η
πρώτη έρευνα ομάδας που διεξήχθη στις περισσότερες χώρες όπου υπήρχαν ομάδες EASI αφορούσε αλγορίθμους δοκιμασιών ανίχνευσης ANA/ ENA3.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν εντυπωσιακά.
αποκάλυψαν ότι η εναρμόνιση περιορίστηκε όχι μόνο
μεταξύ, αλλά και εντός των συμμετεχουσών χωρών9.
Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, η EASI
εξέδωσε συστάσεις για δοκιμές ANA / ENA σε
συνεργασία με την IUIS και ερευνά σε τι βαθμό οι
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συστάσεις έχουν οδηγήσει σε καλύτερη ευθυγράμμιση
των αλγορίθμων ανίχνευσης. Ανάλογες πρωτοβουλίες
έχουν γίνει και για τα ANCA, μέσα από τις οποίες
προέκυψε ότι τα διαγνωστικά εργαστήρια ακολουθούσαν ελάχιστα τη διεθνή συναίνεση του 1999 σχετικά
με την ανίχνευσή τους κάνοντας επιτακτική την ανάγκη
επικαιροποίησης τους και της καθολογικής εναρμόνισης των εργαστηρίων.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ασθενείς με αυτοάνοσα
νοσήματα βασίζονται στις ικανότητες και την κλινική
επάρκεια των θεραπόντων, οι οποίοι με τη σειρά τους
σε πλείστες των περιπτώσεων υποβοηθούνται από τα
αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων με
αιχμή του δόρατος την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων.
Το EASI προσφέρει πολλαπλά επίπεδα συνεργασίας
για τη βελτίωση και την επικοινωνία των κλινικών με τα
εργαστήρια με τελικό σκοπό τη βελτίωση της ζωής
των ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα.
Αλληλογραφία:
Δημήτριος Π. Μπόγδανος
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Βιβλιογραφία
1. Chan EK, Damoiseaux J, Carballo OG, Conrad K, de Melo Cruvinel
W, Francescantonio PL, et al. Report of the rst international
con- sensus on standardized nomenclature of antinuclear
antibody HEp-2 cell patterns 2014-2015. Front Immunol
2015; 6: 1-13.
2. Damoiseaux J, Agmon Levin N, Van Blerk M, Chopyak V, Eriksson
C, Heijnen I, et al. From ANA-screening to antigenspecicity: an EASI-survey on the daily practice in European
countries. Clin Exp Rheumatol 2014; 32: 539-46.
3. Bizzaro N, Bossuyt X, Haapala AM, Shoenfeld Y, Sack U. Accreditation in autoimmune diagnostic laboratories. A position
paper of the European Autoimmunity Standardisation
Initiative (EASI). Autoimmun Rev 2017; 16: 81-6.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το περιοδικό «Ανοσία» εκδίδεται από την Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας και αποτελεί το μέσο
προώθησης της ανοσολογίας στους χώρους διεξαγωγής ιατρικής έρευνας και κλινικής πράξης. Στο περιοδικό 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 υπερβαίνουν τις 2 σελίδες. Η έκτασή τους δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 500 λέξεις.
2. Άρθρα ανασκοπικά: Πρόκειται για σύνθετη παρουσίαση 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 βασικής έρευνας, ενώ η δομή τους πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, περιγραφή υλικού και μεθοδολογίας,
αποτελέσματα και συζήτηση.Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.500-4.000 λέξεις.
4. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Παρουσίαση περιστατικών σπάνιων είτε ως προς την κλινικοεργαστηριακή 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 ανακοινώσεις πρόδρομων αποτελεσμάτων, είτε σχόλια
που αφορούν δημοσιευμένα στο περιοδικό άρθρα.
Δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 500 λέξεις.

Σύνταξη χειρογράφων: Τα άρθρα που αποστέλλονται στο περιοδικό πρέπει να είναι γραμμένα στη
νεοελληνική δημοτική. Υποβάλλονται σε σελίδες τύπου
Α4, με διπλό διάστημα και περιθώρια, ενώ οι γραμματοσειρές που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι οι
Times New Roman και Arial.
Αποτελούν ξεχωριστές ενότητες και πρέπει να υποβάλλονται σε ιδιαίτερη σελίδα:
Α) O τίτλος της εργασίας με τα ονόματα των συγγραφέων, 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 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη διακήρυξη του Ελσίνκι. Oι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την κοινόχρηστη
και όχι την εμπορική ονομασία τους.
Δ) O τίτλος της εργασίας με τα ονόματα των συγγραφέων, τα αντίστοιχα ιδρύματα απ’ όπου προέρχονται, 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 συνοδεύουν 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 περισσότεροι από έξι, αναφέρονται οι 3 πρώτοι και ακολου-

θεί η σύντμηση: και συν. ή et al. Oι συντμήσεις των περιοδικών παρατίθενται σύμφωνα με το Abridged Index
Medicus π.χ.
Μπούρα Π. Ανοσιακή απόκριση. Στο: Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Εσωτερική Παθολογία, Θεσσαλονίκη,
University Studio Press, 2004: 49-53.
Boura P, Papadopoulos S,Tselios K, et al. Intracerebral hemorrhage
in a patient with SLE and catastrophic antiphospholipid
syndrome (CAPS): report of a case. Clin Rheumatol 2005
Aug; 24(4): 420-4.

Όλα τα παραπάνω συγκροτούν το συνολικό κείμενο υποβολής και πρέπει αυτό να αποστέλλεται σε
τρία αντίτυπα στον εκδότη του περιοδικού, μαζί με μια
δισκέτα όπου θα περιέχεται η εργασία σε ηλεκτρονική
μορφή.
Κάθε υποβολή πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφη 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 συμβουλευτικής επιτροπής. Oι κριτές κάνουν δεκτή ή
απορρίπτουν την εργασία, ενώ διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους οι οποίες επιστρέφονται μαζί με την εργασία στους συγγραφείς. Στο στάδιο της τελικής
φάσης της εκτύπωσης αποστέλλεται στους συγγραφείς το τελικό δοκίμιο το οποίο επιδέχεται πλέον μόνο
ορθογραφικές διορθώσεις. Στο σημείο αυτό γίνεται και
η παραγγελία των ανατύπων από τους συγγραφείς. Εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό «Ανοσία»
αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και η αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου του κειμένου απαιτεί την
έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη.

