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ΓρΑμμΑ Από το Δ.Σ. τηΣ Ε.Ε.Α.

Αγαπητά μέλη, φίλοι, αναγνώστες,
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έκδοση ενός ακόμη τεύχους του περιοδικού
ΑΝΟΣΙΑ. Το παρόν τεύχος, περιέχει τις εισηγήσεις των διαδικτυακών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Α. για την Παγκόσμια
Ημέρα Ανοσολογίας 2021 και για το Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ανοσολογίας 2021, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με εξαιρετική επιτυχία.
Λόγω της μεταβατικής περιόδου πλήρωσης της θέσης του νέου Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού, την έκδοση
και αυτού του τεύχους επιμελήθηκε το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. με τη βοήθεια της Συντακτικής Επιτροπής.
Τη συνέχεια των εκδόσεων του περιοδικού ΑΝΟΣΙΑ αναλαμβάνει ο νέος Διευθυντής Σύνταξης, Καθηγητής
Δημήτριος Μπόγδανος, στον οποίο το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. εύχεται κάθε επιτυχία στην προσπάθεια για την εξέλιξη,
τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και ενδυνάμωση της απήχησης του περιοδικού.
Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας
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Δημοσιεύονται οι εισηγήσεις των ομιλητών που παρέδωσαν κείμενο.
Τα ενυπόγραφα άρθρα και κείμενα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν ταυτίζονται
κατ' ανάγκη με την άποψη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού.
Η χρήση υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου καθώς και η σαφής και πλήρης αναφορά της
σχετικής πηγής, αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε συγγραφέα.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 2021

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η 29η Απριλίου είναι καθιερωμένη ως Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας και κάθε χρόνο γιορτάζεται διεθνώς με
σκοπό τη διάδοση των επιτευγμάτων της Ανοσολογικής έρευνας στη μάχη κατά των λοιμώξεων, της αυτοανοσίας
και του καρκίνου, καθώς και την αύξηση της συνειδητοποίησης από το ευρύ κοινό της σημασίας της Ανοσολογίας
στην ατομική υγεία και ευημερία.
Τον τελευταίο χρόνο, η πανδημία Covid-19 έφερε την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή υγειονομική,
κοινωνική και οικονομική κρίση, μέσα από την οποία αναδείχθηκε η τεράστια σημασία της Ανοσολογίας στη
μάχη ενάντια στη νόσο. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο θέμα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ανοσολογίας το 2021, που είναι η λοίμωξη Covid-19.
Μια πρωτοφανής παγκόσμια προσπάθεια με τη συνεργασία πολλών επιστημόνων και εργαστηρίων από όλο τον
κόσμο, οδήγησε γρήγορα στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δρα ο ιός SARS-CoV-2 και έκανε δυνατή τη
γρήγορη διάγνωση και εφαρμογή θεραπειών για την αντιμετώπιση της νόσου. Η αποκορύφωση ήρθε με την
εντυπωσιακά ταχύτατη επίτευξη του μεγάλου στόχου παρασκευής προστατευτικού εμβολίου, το οποίο έφερε
την ελπίδα για απελευθέρωση της ζωής των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη.
Τα εμπόδια και οι διαρκείς προκλήσεις που συνοδεύουν την νόσο Covid-19 επιβάλλουν συνεχή και σωστή ενημέρωση των πολιτών για τη θεμελίωση της εμπιστοσύνης τους προς τα εμβόλια, προκειμένου να μπορούν να
λάβουν τις σωστές αποφάσεις για την ατομική τους και την κοινωνική προστασία. Σε αυτά αποσκοπεί και η πρόσκληση για διαδικτυακή ‑λόγω των συνθηκών‑ συγκέντρωση, που αποφάσισε για το φετινό εορτασμό το ΔΣ
της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας. Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μας, μέσα από τη δύναμη της ενημέρωσης
και τη διάδοση της γνώσης, θα βοηθήσουν στο να υπερνικηθούν οι προκαταλήψεις και να απελευθερωθούν οι
σκέψεις όλων προς όφελος της υγείας του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου.
Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στον εορτασμό!
Για το Δ.Σ. της ΕΕΑ
Η Πρόεδρος
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Τεχνολογία εξατομικευμένων εμφυτεύσιμων
εμβολίων: αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
Ειρήνη Αθανασάκη
Ανοσολόγος, Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ανοσολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ανοσ′ια

Η έννοια της «Ανοσίας» συναντάται για πρώτη
φορά στα κείμενα του Θουκυδίδη, όταν στο δεύτερο
βιβλίο της Ιστορίας του, περιγράφοντας τον λοιμό που
έπληξε την πόλη των Αθηναίων το 430 π.Χ., σημείωσε
ότι κανείς δε προσβλήθηκε για δεύτερη φορά και ότι
αν αυτό γινόταν δεν ήταν θανατηφόρο1. Η εφαρμογή
όμως της επιστήμης της Ανοσολογίας συναντά τα θεμέλιά της στη τεχνολογία των εμβολίων. Μετά από μια
σύντομη ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη των εμβολίων, στους μηχανισμούς και τις προϋποθέσεις δράσης τους, το παρόν κείμενο εστιάζεται στην αναδυόμενη τεχνολογία εξατομικευμένων εμφυτεύσιμων εμβολίων, η οποία αν και είναι δύσκολο να εφαρμοστεί
σε μαζικούς εμβολιασμούς παρέχει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Ιστορική Αναδρομή
Η ιδέα του εμβολιασμού ξεκίνησε στην Κίνα και
επεκτάθηκε στην Ευρώπη περί το 1700 μ.Χ. με αρχικό
στόχο την προστασία από την ευλογιά. Χρειάστηκαν
εκατό περίπου χρόνια για τη δημιουργία του δεύτερου
εμβολίου ενάντια στη χολέρα από τον Pasteur. Μετά
από περίπου 40 χρόνια οι Calmette και Guerin χρησιμοποιώντας εξασθενημένα βακτήρια φυματίωσης βοοειδών (Mycobacterium tuberculosis) παρήγαγαν το εμβόλιο της φυματίωσης2.
Το 1938 δημιουργήθηκε το πρώτο εμβόλιο ενάντια
σε ιό που προκαλεί τον κίτρινο πυρετό (γένος Flavi-
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virus), τον οποίο ο MaxTheiler ανέπτυξε σε καλλιέργειες
εμβρύων ποντικιών και αυγών όρνιθας, και υπάρχει μέχρι σήμερα. Το 1963, το αδρανοποιημένο ενέσιμο εμβόλιο ενάντια στον ιό της πολυομυελίτιδας (polio virus)
αντικαταστάθηκε από το δια στόματος χορηγούμενο
εμβόλιο, που αναπτύχθηκε από τον Albert Sabin. Το
εμβόλιο ενάντια στον ιό της ερυθράς (rubella virus)
αναπτύχθηκε σε εμβρυικά κύτταρα πνεύμονα και πήρε
έγκριση στην Ευρώπη και την Αμερική το 19792.
Από το 1986 και μετά ξεκινά η εποχή των ανασυνδυασμένων εμβολίων, απαρχής γενομένης με το εμβόλιο ενάντια στον ιό της ηπατίτιδας Β, το οποίο αντικατέστησε το εμβόλιο που παρασκευαζόταν από περιφερικό αίμα μολυσμένων ατόμων.
Ένα χρόνο αργότερα άρχισαν οι προσπάθειες της
κλινικής φάσης Ι ενός εμβολίου DNA ενάντια στον
HIV που χρησιμοποιούσε ένα poxvirus φορέα (συγκεκριμένα τον vaccinia virus, VACV) που έφερε γονίδιο
πρωτεΐνης του φακέλου του ιού, χωρίς όμως επιτυχία.
Η προσπάθεια συνεχίστηκε με το RV144 το 2003, το
οποίο περιελάμβανε 4 δόσεις με ανασυνδυασμένο ιικό
φορέα (canarypoxvirus, ALVAC) για έκφραση των γονιδίων gag, pro και env του ιού, συνδυασμένο με 2 δόσεις ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης gp120 σε ανοσοενισχυτικό Alum (βλέπε παρακάτω), αλλά και αυτή αποδείχτηκε να έχει μικρή επιτυχία3, ενώ μια νέα δοκιμή
ξεκίνησε το 2016 χωρίς να υπάρχουν ακόμη ευκρινή
αποτελέσματα. Πρόσφατα, το 2019 εγκρίθηκε ένα εμβόλιο για τον ιό έμπολα (Ebola virus- EBOV, γένος
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Ebolavirus, οικογένεια Filoviridae)4, που χρησιμοποιεί ως
φορέα τον ιό φυσαλιδώδους στοματίτιδας (vesicular
stomatitis virus-VSV). Το 2020, εν όψει της πανδημίας
COVID 19, εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στον πληθυσμό τα mRNA εμβόλια, των οποίων η ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, καθώς και ο πλήρης μηχανισμός λειτουργικότητάς τους βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

Κατηγορίες εμβολίων
Τα εμβόλια διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες
και περιλαμβάνουν το εμβόλια πρώτης, δεύτερης και
τρίτης γενιάς που αποτελούνται από αδρανοποιημένους ολόκληρους μικροοργανισμούς, πρωτεϊνικές υπομονάδες των μικροοργανισμών ή γενετικό υλικό αυτών
σε μορφή DNA/RNA, αντίστοιχα.
Με τον όρο εμβόλια πρώτης γενιάς νοούνται αυτά
που πραγματεύονται την αποδυνάμωση ή το θανάτωση
του μικροοργανισμού. Τα ζωντανά αλλά εξασθενισμένα
εμβόλια, όπως το εμβόλιο της ευλογιάς, της πολιομυελίτιδας, του κίτρινου πυρετού, της ηπατίτιδας Α, κλπ
επάγουν αποκρίσεις των TC,TH κυττάρων και παραγωγή
αντισώματος. Ωστόσο, μολονότι είναι πιο αποτελεσματικά, παρουσιάζουν κίνδυνο μολυσματικότητας, καθόσον
το εξασθενισμένο παθογόνο μπορεί να μετατραπεί σε
παθογονικό και να προκαλέσει τη νόσο. Τουναντίον τα
νεκρά παθογόνα, παρόλο που παρουσιάζουν μικρότερη
πιθανότητα μολυσματικότητας, δεν επάγουν εύκολα την
ενεργοποίηση των TC, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο
αποτελεσματικά5.
Η αναγκαιότητα δημιουργίας αποτελεσματικών
και μη-μολυσματικών εμβολίων οδήγησε στα δεύτερης
γενιάς εμβόλια τα οποία αποτελούνται από καθορισμένα αντιγονικά πεπτίδια ή ανασυνδυασμένες πρωτεϊνικές
υπομονάδες. Αυτά τα εμβόλια είναι σε θέση να επάγουν
ειδικές TH αποκρίσεις και παραγωγή αντισώματος, αλλά
όχι TC αποκρίσεις, ενώ απαιτούν τη χρήση ανοσοενισχυτικών για τη μη ειδική ενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήματος του οργανισμού, τα οποία όμως
έχουν παρενέργειες που δεν ελέγχονται αποτελεσματικά στις μέρες μας.
Από τα εμβόλια τρίτης γενιάς, τα εμβόλια DNA,
αποτελούνται από γενετικά τροποποιημένα μικρά πλασμίδια που εκφράζουν ειδικά αντιγονικά πεπτίδια του
παθογόνου, τα οποία όμως μελετώνται ακόμη και η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει διευκρινιστεί. Τα εμβόλια
mRNA, που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην πανδημία COVID 19 χρησιμοποιούν το mRNA πρωτεΐνης
του παθογόνου, εγκλεισμένο σε νανοφορείς, με στόχο
την απευθείας μετάφρασή του και ενδοκυττάρια παρα-

γωγή της εν λόγω πρωτεΐνης. Τόσο η ασφάλεια όσο και
η αποτελεσματικότητά τους είναι υπό διερεύνηση.

Μηχανισμός και προϋποθέσεις δράσης
εμβολίων
Το εμβόλιο είναι ένα βιολογικό παρασκεύασμα
που επάγει ενεργή προσαρμοστική (επίκτητη) ανοσία
με μνήμη και ειδικότητα ενάντια σε ένα μολυσματικό
παράγοντα. Κατά τη χορήγηση του εμβολίου, η πρόσληψη του αντιγόνου πραγματοποιείται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APCs), κυρίως από δενδριτικά κύτταρα και μακροφάγα που βρίσκονται σε
αφθονία στους υποδόριους και ενδοδερμικούς ιστούς
και μεταφέρεται στους πλησιέστερους λεμφαδένες για
αναγνώριση από τα ΤΗ και ενεργοποίηση αντιγονοειδικών Β λεμφοκυττάρων για παραγωγή αντισώματος
ή/και Τc για την κυτταρική θανάτωση του μολυσμένου
στόχου. Η διαδικασία αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την
παραγωγή και την επέκταση ειδικών κλώνων Β και
Τ λεμφοκυττάρων, οι οποίοι παρέχουν την ανοσολογική
μνήμη ενάντια στο αρχικό αντιγόνο, προστατεύοντας
έτσι τον ξενιστή από επικείμενη μόλυνση.
Μια βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου είναι να ξεπεράσει το κατώφλι
της έμφυτης ανοσίας, η οποία αποτελεί την πρώτη άμυνα του οργανισμού, δεν παρουσιάζει αντιγονοειδικότητα
και δεν έχει μνήμη (Εικ. 1). Πάραυτα, η έμφυτη ανοσία
προσπαθεί να απομακρύνει το αντιγονικό ερέθισμα με
το μικρότερο δυνατόν ενεργειακό κόστος για τον οργανισμό. Η έμφυτη ανοσία μπορεί να είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις προηγούμενης μόλυνσης και
ύπαρξη ειδικής άμυνας ενάντια στον αντιγονικό παράγοντα, ύπαρξη μικρού φορτίου του μολυσματικού πα-

Προσαρμοστική
ανοσία
Μολυσματικό
φορτίο
Έμφυτη
ανοσία

Έκθεση

Εικόνα 1. Ανάπτυξη έμφυτης και προσαρμοστικής ανοσίας σε συνάρτηση με το μολυσματικό φορτίο που μολύνει έναν οργανισμό.
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ράγοντα ή αντιμετώπιση μικρού πρωτεϊνικού αντιγόνου
με εύκολο καταβολισμό. Σε αντίθεση με τους ολόκληρους παθογόνους οργανισμούς τα μικρά πρωτεϊνικά
αντιγόνα (όπως αυτά της δεύτερης γενιάς εμβολίων)
χρειάζονται ανοσοενισχυτικά για να δώσουν προσαρμοστική ανοσία.
Η χορήγηση ενός πρωτεϊνικού αντιγόνου μαζί με
ανοσοενισχυτικό επάγει την ανοσία, έναντι της ανοχής.
Τα παραδοσιακά ανοσοενισχυτικά των εμβολίων είναι
χημικές ενώσεις ή μακρομόρια που αυξάνουν την ανοσολογική απόκριση στο αντιγόνο με επιθυμητή ελάχιστη τοξικότητα και ανοσογονικότητα. Αυτοί οι παράγοντες στοχεύουν την ενεργοποίηση της έμφυτης ανοσίας μέσω δύο βασικών μηχανισμών. Ανοσοενισχυτικά,
όπως τα άλατα αλουμινίου, γαλακτώματα ελαίου-ύδατος
και λιποσώματα διευκολύνουν την επικάλυψη του αντιγόνου και την πρόσληψή του από τα APCs. Άλλα ανοσοενισχυτικά, όπως το μονοφωσφωρικό λιπίδιο Α, η
CpG, ή πολύ-Ι:C, ενεργοποιούν τα APCs μέσω σύνδεσης με Toll-like υποδοχείς6. Όλα αυτά τα ανοσοενισχυτικά προκαλούν φλεγμονή στο σημείο της έγχυσης, αλλά δυστυχώς παρουσιάζουν μακροχρόνιες παρενέργειες και συνεπώς δεν έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη
χρήση. Η πλέον διαδεδομένη χρήση ανοσοενισχυτικού
στην κλινική πράξη βασίζεται στα μεταλλικά άλατα
αλουμινίου (Αlum)7, τα οποία έχουν θεωρούνται ασφαλή και έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στα πιστοποιημένα εμβόλια8. Ωστόσο, η χρήση του Αlum έχει περιορισμούς εφόσον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
αντιγόνα, όπως η influenza hemaggulutinin, Haemophilous influenza τύπου Β, τον καψυδιακό πολυσακχαρίτη συζευγμένο με το τοξοειδές του τετάνου, το ανασυνδυασμένο προστατευτικό αντιγόνο του άνθρακα ή
το εμβόλιο για τύφο8-12. Το Αlum φαίνεται να είναι αποτελεσματικό σε πρωτογενείς ανοσοποιήσεις, αλλά έχει
περιορισμένη αποδοτικότητα στα επαναληπτικά εμβόλια και επαγωγή κυτταρικής ανοσίας, όπου ενεργοποιεί
κυρίως αντιφλεγμονώδεις αποκρίσεις τύπου ΤΗ2. Παρόλο που το Αlum προκαλεί χαμηλά επίπεδα τοπικής
φλεγμονής, σε μερικές περιπτώσεις ενδομυϊκής χορήγησης προκάλεσε μακροφαγική myofasciitis13. Εκτός
από τις προαναφερθείσες παρενέργειες, το Αlum είναι
ευαίσθητο στη ψύξη, στη λυοφιλοποίηση ή τη συντήρηση σε ψυχρό περιβάλλον, προκαλώντας απώλεια της
δραστικότητάς του14-16. Μια άλλη κατηγορία ανοσοενισχυτικών περιλαμβάνει τα Ανοσοδιεγερτικά Σύμπλοκα
(Immune Stimulatory Complexes, ISCOMs), τα οποία
βασίζονται στην αρχή της δημιουργίας μικρο- ή νανοσωματιδίων που εσωκλείουν το αντιγόνο και το απε-
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λευθερώνουν στα ενδοκυττάρια διαμερίσματα δίνοντας
προβάδισμα στην κυτταρική ανοσία και την ανάπτυξη
Τc17. Μικρο/νανο-σωματίδια που ελέγχονται σήμερα
στην βιοϊατρική χρήση περιλαμβάνουν πρωτεϊνικά μικρο/νανο-σωματίδια, πολυμερή, μικύλλια, λιποσώματα,
μεταλλικά μικρο/νανο-σωματίδια, καθώς και νανο-κρυστάλλους με διάφορες βιοχημικές τροποποιήσεις18.
Εναλλακτικά ανοσοενισχυτικά που να μην είναι τοξικά,
αλλά να είναι αποτελεσματικά, σταθερά και εύκολα στο
χειρισμό αναζητούνται τα τελευταία τριάντα χρόνια19.
Μια άλλη σημαντική παράμετρος που πρέπει να
ληφθεί υπόψη στην ανάπτυξη των εμβολίων δεύτερης
και τρίτης γενιάς είναι ο πολυμορφισμός των αντιγόνων
ιστοσυμβατότητας (Major histocompatibility complex,
MHC) του πληθυσμού. Η εξατομικευμένη αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου βασίζεται στην ικανότητα δημιουργίας συμπλόκου MHC/αντιγόνου, το οποίο στο
πλαίσιο του μηχανισμού της αντιγονοπαρουσίασης
αναγνωρίζεται από τα Τ λεμφοκύτταρα για την περαιτέρω αντιγο-ειδική ενεργοποίησή τους. Στα εμβόλια
πρώτης γενιάς, όπου χρησιμοποιούνται ολόκληρα τα
παθογόνα για την ανοσοποίηση, κατά την διαδικασία
της αντιγονοπαρουσίασης δίδεται η δυνατότητα στο
κάθε άτομο να επιλέξει το βέλτιστο αντιγονικό πεπτίδιο
με τη μέγιστη συγγένεια πρόσδεσης στα τάξης Ι και ΙΙ
αντιγόνα ιστοσυμβατότητας του εαυτού. Εν αντιθέσει,
στα δεύτερης και τρίτης γενιάς εμβόλια η δυνατότητα
επιλογής του βέλτιστου αντιγονικού επιτόπου περιορίζεται, διότι παρέχονται στον οργανισμό συγκεκριμένοι
αντιγονικοί επίτοποι που δεν έχουν αναγκαστικά υψηλή
συγγένεια σύνδεσης με τα τάξης Ι και ΙΙ αντιγόνα ιστοσυμβατότητας όλων των ατόμων, με αποτέλεσμα να
μην είναι αποτελεσματικά για όλο το πληθυσμό.
Μια ακόμη παράμετρος που ευθύνεται για την
αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου είναι η βέλτιστη
δόση του αντιγόνου για το κάθε άτομο. Μια πολύ μικρή
ή μεγάλη δόση αντιγόνου οδηγεί τον οργανισμό σε
ανοχή και όχι σε ανοσία (Εικ. 2)20. Αυτός είναι και ένας
Ανοσία

100%
Χαμηλή-ζώνη
ανοχής

Υψηλή-ζώνη
ανοχής

Συγκέντρωση αντιγόνου

Εικόνα 2. Ανάπτυξη ανοσίας έναντι ανοχής σε σχέση με τη συγκέντρωση του αντιγονικού ερεθίσματος.
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από τους μηχανισμούς διατήρησης της ανοχής σε αντιγόνα του εαυτού. Παρόλο που η ανοσογόνος δόση
του αντιγόνου δεν διαφέρει πολύ στα άτομα του είδους,
ο εξατομικευμένος έλεγχος είναι πολύ σημαντικός στην
περίπτωση των προφυλακτικών εμβολίων, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η ανάπτυξη ανοσίας και να εκμηδενίζεται
η πιθανότητα ανάπτυξης ανοχής στα στοιχεία του μολυσματικού παράγοντα21.

Εξατομικευμένα εμφυτεύσιμα εμβόλια
Η τεχνολογία των εξατομικευμένων εμφυτεύσιμων
εμβολίων αναπτύχθηκε με στόχο την ανάπτυξη ασφαλούς και αποτελεσματικής προφυλακτικής ανοσίας στο
άτομο. Η αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας αυτής
βασίζεται στην φυσική επιλογή των βέλτιστων αντιγονικών επιτόπων για τον κάθε τύπο MHC (HLA στον
άνθρωπο) και την εφαρμογή της βέλτιστης δόσης αντιγόνου για το κάθε άτομο. Η ασφάλεια βασίζεται στην
αποφυγή μολυσματικότητας, καθώς και την αποφυγή
χρήσης ανοσοενισχυτικών.
Η τεχνολογία των εξατομικευμένων εμφυτεύσιμων
εμβολίων συνδυάζει την ανάπτυξη ενός in vitro και in
vivo συστήματος που εκμεταλλεύεται με ασφάλεια τα
εμβόλια πρώτης γενιάς. Το εξασθενημένο παθογόνο,
το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο κάθε άτομο να επιλέξει τον κατάλληλο αντιγονικό επίτοπο προς φόρτωση
στα MHC μόρια, παρέχεται in vitro πάνω σε ελεγχόμενες μη τοξικές επιφάνειες που έχουν προσροφήσει
APCs του ξενιστή. Κατόπιν οι επιφάνειες αυτές που
φέρουν τα ενεργοποιημένα APCs του ξενιστή, φορτωμένα με τα κατάλληλα αντιγονικά επίτοπα μέσω φυσικής
επιλογής εμφυτεύονται στο ξενιστή για την περαιτέρω
ενεργοποίηση της ανοσολογικής απόκρισης in vivo. Μια
τέτοια τεχνολογία οδηγεί στην κατασκευή εξατομικευμένων εμφυτεύσιμων εμβολίων.
Εκτός από τη φυσική επιλογή των αντιγονικών επιτόπων κατά την παροχή του ολόκληρου αλλά αδρανοποιημένου μολυσματικού παράγοντα, ο έλεγχος βέλτιστης δόσης για κάθε άτομο με δοκιμασίες in vitro
πριν την κατασκευή του εμφυτεύματος εξασφαλίζει την
αποτελεσματικότητα της ανοσοποίησης, ενώ η παροχή
του αδρανοποιημένου μολυσματικού παράγοντα εκτός
οργανισμού αποφεύγει τη μολυσματικότητα του παθογόνου. Η εφαρμογή μη βιοδιασπώμενου εμφυτεύματος
αποφεύγει τη χρήση ανοσοενισχυτικού, εφόσον οι υποστηρικτικές αυτές επιφάνειες προκαλούν ήπια μη ειδική
ανοσολογική ενεργοποίηση.
Οι υποστηρικτικές επιφάνειες είναι δομές πυριτίου
επεξεργασμένες με λέιζερ στενών παλμών, οι οποίες
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προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός τρισδιάστατου μικρο- περιβάλλοντος βέλτιστης προσκόλλησης των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, μπορούν
εύκολα να εμφυτευτούν και να αφαιρεθούν από τον
ξενιστή. Η μη-βιοδιασπώμενη φύση του υποστρώματος
αποφεύγει τη δημιουργία τοξικών παραπροϊόντων στον
οργανισμό.
Έτσι στην εν λόγω τεχνολογία το ανοσοενισχυτικό
αντικαθίσταται από ένα εμφυτεύσιμο ικρίωμα με ρυθμιζόμενη μορφολογία και χημεία το οποίο είναι σε θέση
να υποστηρίξει τη προσκόλληση των APCs, την ενεργοποίησή τους με φυσικό αντιγόνο, την παρουσίαση
του αντιγόνου σε Τ-λεμφοκύτταρα και την παραγωγή
αντιγονοειδικού αντισώματος ή/και Τc κυττάρων.

Προκλινικά-πειραματικά μοντέλα
Διάφορα πειραματικά μοντέλα αποδεικνύουν την
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της τεχνολογίας των
εμφυτεύσιμων εμβολίων, κατά την οποία αποδεικνύεται
ότι το εμφύτευμα λειτουργεί στον οργανισμό ως οργανοτυπικό (organ-on-chip), προσομοιάζοντας έναν
λεμφαδένα. Κατά την υποδόρια εμφύτευση, το ενεργοποιημένο με κύτταρα ικρίωμα συνδέεται με την κυκλοφορία του αίματος, στρατολογεί ανοσοκύτταρα και
οδηγεί στην ανάπτυξη κυττάρων μνήμης ειδικά για αντιγόνο22,23. Παρόλο που η αναγκαιότητα εξατομικευμένου
χειρισμού μπορεί να θεωρηθεί τροχοπέδη σε περιπτώσεις μαζικών εμβολιασμών, στην έλλειψη ασφαλών και
αποτελεσματικών συμβατικών εμβολίων, καθώς και σε
περιπτώσεις παθολογικά ευαίσθητων ατόμων, αυτός ο
τύπος εμβολίου μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί.
Αυτή η τεχνολογία αναπτύχθηκε αρχικά χρησιμοποιώντας ένα κλασικό πρωτεϊνικό αντιγόνο (ανθρώπινη αλβουμίνη ορού, HSA) και αργότερα εφαρμόστηκε
στη Salmonella Typhimurium, την πεπτιδογλυκάνη από
Micrococcus luteus καθώς και εκχύλισμα SARS-CoV-2.
Είναι αξιοσημείωτη η παρατήρηση ότι το κάθε αντιγονικό ερέθισμα αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο
από τον οργανισμό μετά την εμφύτευση. Στα μοντέλα
που έχουν μελετηθεί, το αντιγονικό φορτίο των APC
υπαγορεύει διαφορική μορφολογία και προφανώς δραστικότητα στους αναπτυσσόμενους περί το εμφύτευμα
ιστούς, προσομοιάζοντας την in νίνο παραγόμενη απόκριση στο αντιγονικό ερέθισμα. Κάτω από πανομοιότυπες πειραματικές διαδικασίες, τα τέσσερα αντιγόνα
που περιγράφονται, δηλαδή HSA, S. Typhimurium, πεπτιδογλυκάνη και SARS-CoV-2, παρείχαν διαφορική
ιστολογία ικριώματος, συνοδευόμενη από ειδικά ανοσολογικά χαρακτηριστικά.
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Σε όλες τις περιπτώσεις, τα μικροδομημένα ικριώματα πυριτίου φορτώθηκαν με μακροφάγα, ενεργοποιήθηκαν με το κατάλληλο αντιγόνο και εμφυτεύθηκαν23,23. Μετά την αφαίρεση των ικριωμάτων και την
ανάλυση με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης παρατηρήθηκε ιδιαίτερη ιστολογία στα ικριώματα που προερχόταν από τα τρία διαφορετικά αντιγονικά ερεθίσματα (Εικ. 3). Σε απόκριση στην HSA, παρατηρήθηκε
μεγάλος αριθμός ινοβλαστών, προσκολλημένων μα-
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κροφάγων και λεμφοκυττάρων στο ικρίωμα. Τα λεμφοκύτταρα βρισκόταν σε στενή αλληλεπίδραση με τα προσκολλημένα στο ικρίωμα μακροφάγα, ενώ διακρινόταν
έντονα προστατευτικές μεμβράνες, αποτελούμενες από
πολύπλοκες εναποθέσεις πρωτεϊνών και πολλαπλά
στρώματα κολλαγόνου να περιβάλλουν το ικρίωμα (Εικ.
3a). Αυτός ο χειρισμός συνοδευόταν από υψηλά επίπεδα ανίχνευσης ειδικών για HSA αντισωμάτων στον
ορό.

Εικόνα 3. Μικροδομημένα ικριώματα πυριτίου φορτωμένα με μακροφάγα που ενεργοποιήθηκαν από HSA (a), εκχυλίσματα S. typhimurium (b), πεπτιδογλυκάνη που προέρχεται από M. luteus (c), εκχύλίσματα SARS-CoV-2 (d) και καρκινικών κυττάρων του μαστού
4Τ1 (e), μετά από εμφύτευση στα αντίστοιχα πειραματικά μοντέλα. Οι αστερίσκοι δείχνουν ορισμένες περιοχές απόθεσης πρωτεϊνών
και στιβάδων κολλαγόνου. Τα βέλη δείχνουν μερικά παραδείγματα επαφών λεμφοκυττάρων με προσκολλημένα κύτταρα.
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Κατά την απόκριση στο S.Typhimurium, η αφαίρεση
του ικριώματος ήταν μια εύκολη διαδικασία χωρίς την
ανάγκη αποκόλλησης μεμβρανών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο οργανισμός δεν είχε κατασκευάσει τόσο ισχυρές μεμβράνες για την απομόνωση του ικριώματος. Ο
ιστός γύρω από τη δομή ήταν ένα σύνολο χαλαρών
μεμβρανών (Εικ. 3b), αλλά αυτό δεν αποθάρρυνε τον
οργανισμό να δημιουργήσει στενούς συνδέσμους με
τα λεμφοκύτταρα και να παράγει ειδικά αντισώματα,
όπως ανιχνεύθηκαν στον ορό. Παρομοίως, κατά την
απόκριση στην πεπτιδογλυκάνη, το ικρίωμα απομακρύνθηκε εύκολα, αλλά σε αυτή την περίπτωση παρατηρήθηκε ελάχιστη στενο-σύνδεση των μακροφάγων με
λεμφοκύτταρα (Εικ. 3c). Αν και ο χειρισμός είχε ως αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα IgG στον ορό, δεν μπορούσε να ανιχνευθεί αντίσωμα ειδικό για αντιγόνο. Αυτή η
παρατήρηση, μαζί με τα αυξημένα επίπεδα κυτταροκινών και τους αυξημένους αριθμούς των λευκών κυττάρων οδήγησαν στην υπόθεση ότι η πεπτιδογλυκάνη Μ.
Luteus ασκούσε πιθανά μια ήπια μιτογόνο δράση. Εκμεταλλευόμενοι την ήπια μιτογόνο δράση της πεπτιδογλυκάνης, η τεχνολογία εφαρμόστηκε σε ένα πειραματικό μοντέλο σήψης με στόχο την αναστροφή της
ανοσοκαταστολής που χαρακτηρίζει τη βαριά μορφή
της νόσου, με μεγάλη επιτυχία24.
Κατά την απόκριση στον SARS-CoV-2, τα προσκολλημένα κύτταρα, που περιλαμβάνουν μορφολογικά
διακριτά μακροφάγα και ινοβλάστες κάλυψαν σχεδόν
πλήρως την επιφάνεια του ικριώματος πυριτίου. Το ενεργοποιημένο ικρίωμα φάνηκε να προσελκύει λεμφοκύτταρα, τα οποία δημιούργησαν ισχυρές επαφές με τα
προσκολλημένα κύτταρα (Εικ. 3d, μερικά παραδείγματα
επισημασμένα με αστερίσκο) με μεγάλες κυτταροπλασματικές επεκτάσεις και πολυεπίπεδη οργάνωση.
Τέλος η τεχνολογία των εμφυτεύσιμων εμβολίων
εφαρμόστηκε στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου με
αντιγονικό ερέθισμα τα ίδια τα κύτταρα του όγκου του
ξενιστή. Κατά την αφαίρεση των ικριωμάτων και την
ανάλυση με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός ινοβλαστών, προσκολλημένων μακροφάγων και λεμφοκυττάρων σε στενή αλληλεπίδραση με τα προσκολλημένα κύτταρα και σχηματισμό προστατευτικών μεμβρανών (Εικ. 3e). Αυτός
ο χειρισμός συνοδευόταν από αύξηση της συγκέντρωσης των ογκο-ειδικών αντισωμάτων και του παράγοντα
νέκρωσης όγκου (TNF-α) στον ορό, καθώς και ανάπτυξη αντιγονοειδικών Τc με σημαντική ικανότητα νέκρωσης και απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων.
Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι πράγματι, η

φύση του αντιγονικού ερεθίσματος μπορεί να υπαγορεύει μια εντελώς διαφορετική απόκριση στον οργανισμό. Τα καθολικά ανοσοενισχυτικά ή τα συστήματα
παράδοσης αντιγόνων δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικά για κάθε αντιγόνο και για κάθε οργανισμό. Η
προτεινόμενη τεχνολογία της ex vivo παρουσίασης
αντιγόνων επιτρέπει τη λεπτή ρύθμιση της ανοσοαπόκρισης στην απαιτούμενη κατεύθυνση. Η τεχνολογία
των εμφυτεύσιμων εμβολίων μπορεί με απλά μέσα να
εφαρμοστεί στον άνθρωπο με μια πληθώρα αντιγονικών ερεθισμάτων. Με πηγή των αντινονοπαρουσιαστικών κυττάρων το περιφερικό αίμα του εκάστοτε ατόμου, και μετά από ταυτοποίηση των βέλτιστων συνθηκών ανάπτυξης της επιθυμητής ανοσοαπόκρισης, παρασκευάζεται και εμφυτεύεται το ενεργοποιημένο ικρίωμα, η λειτουργικότητα του οποίου αναμένεται να διατηρείται για πολλούς μήνες μετά την εμφύτευση. Επερχόμενες κλινικές μελέτες θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα και σημαντικότητα της τεχνολογίας των
«εμφυτεύσιμων εμβολίων».
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ανοσ′ια

Περίληψη
Ο νέος κορωνοϊός (SARS-COV-2), o οποίος ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά στη πόλη Γιουχάν της Κίνας,
είναι υπεύθυνος για τη πρόκληση πνευμονίας η οποία
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Σε περίπτωση διαφυγής του ιού από τους αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού, αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση του ιικού του φορτίου. Αυτό
με τη σειρά του οδηγεί στην αυξημένη καταστροφή
των προσβεβλημένων κυττάρων, την υπερ-ενεργοποίηση των κυτταρικών πληθυσμών του ανοσιακού συστήματος και την εμφάνιση του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών (cytokine release syndrome-CRS).
Το ποσοστό θνησιμότητας του SARS-COV-2 εκτιμάται
στο 1-5%, το οποίο όμως σχετίζεται σημαντικά με τις
ηλικιακές ομάδες καθώς επίσης και με την ύπαρξη
υποκείμενων νοσημάτων. Η αντιμετώπιση του SARSCOV-2 έγκειται στη χορήγηση θεραπευτικών παραγόντων που στοχεύουν την αναστολή της πολλαπλασιαστικής του ικανότητας καθώς και τη κατάλληλη ρύθμιση
του CRS.
Τα Μεσεγχυματικά Κύτταρα του Στρώματος (Mesenchymal Stromal Cells-MSCs), αποτελούν μια ειδική
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κατηγορία στελεχιαίων κυττάρων που χαρακτηρίζονται
από μοναδικές ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες. Τα κύτταρα αυτά μπορούν είτε να επάγουν είτε να καταστέλλουν τις απαντήσεις του ανοσιακού συστήματος, εξαρτώμενα από τα ερεθίσματα του μικροπεριβάλλοντος.
Λόγω των ιδιοτήτων αυτών, τα MSCs ενδεχομένως να
αποτελούν μια εναλλακτική θεραπευτική στρατιγική για
την αντιμετώπιση της λοίμωξης COVID-19.
Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η αξιολόγηση των μεσολαβούμενων ανοσορυθμιστικών ιδιοτήτων των MSCs μέσω της παραγωγής των αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών, κατόπιν διέγερσης τους
από ορό προερχόμενο από ασθενείς με λοίμωξη
COVID-19. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν αποψυγμένα MSCs προερχόμενα από τον ομφάλιο λώρο
(Ο.Λ.) και το μυελό των οστών (M.O.) στα οποία αρχικά αξιολογήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
Ακολούθησε η ενεργοποίηση τους από κατάλληλο θρεπτικό μέσο που περιείχε 30% ορό από ασθενείς με
λοίμωξη COVID-19. Στη συνέχεια έγινε χρήση της ανοσοενζυμικής μεθόδου ELISA για το ποσοτικό προσδιορισμό των κυτταροκινών IL-1RA, IL-6, IL-10 και IL-13.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ανωτέρων πει-
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ραματικών προσεγγίσεων, παρατηρήθηκε αυξημένη παραγωγή των κυτταροκινών IL-1RA, IL-6, IL-10 και IL-13
από τα MSCs του Ο.Λ. σε σύγκριση με τα MSCs του
Μ.Ο. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της παραγωγής των παραπάνω κυτταροκινών από τα διεγερμένα MSCs του Ο.Λ. σε σύγκριση
με αυτά του Μ.Ο (p< 0.05).
Συνοψίζοντας, τα MSCs μπορούν να ενεργοποιηθούν επιτυχώς από τον ορό ασθενών με λοίμωξη
COVID-19 και να εκφράσουν με αυτόν τρόπο τις ανοσορρυθμιστικές τους ιδιότητες. Ειδικότερα, φαίνεται ότι
τα MSCs του Ο.Λ. ανταποκρίνονται καλύτερα στο ορό
ασθενών με COVID-19, προάγοντας έτσι την αυξημένη
παραγωγή των παραπάνω κυτταροκινών. Απαιτείται όμως
περαιτέρω έρευνα, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων όσον αφορά τις ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες
των MSCs του Ο.Λ. και του Μ.Ο. Ιδανικά, τα MSCs θα
μπορούσαν να αποτελέσουν μια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση, με σκοπό τη μείωση των προκαλούμενων σοβαρών επιπτώσεων από τη λοίμωξη COVID-19.
Λέξεις-κλειδί: SARS-COV-2, λοίμωξη COVID-19,
στελεχιαία κύτταρα, ΜSCs, αντι-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, αναπνευστική δυσχέρεια, μοροφολογία ινοβλάστη.

Εισαγωγή
Η λοίμωξη COVID-19 οφειλόμενη στο νέο κορωνοϊό (SARS-COV-2) αποτελεί σήμερα παγκόσμιο φαινόμενο, καθώς η προκαλούμενη πανδημία έχει οδηγήσει στο θάνατο πολλών ασθενών. Σύμφωνα με τη πιο
επικρατούσα θεωρία, η έναρξη της πανδημίας COVID19, εντοπίζεται στη πόλη Γιουχάν της Κίνας το Νοέμβριο
του 20191,2. Η συγκεκριμένη πανδημία εμφανίζει υψηλό
βαθμό μετάδοσης ενώ το ποσοστό θνησιμότητας
ανέρχεται στο 1-5%3,4. Εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα περισσότερο από 3.5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει και πάνω από 170 εκατομμύρια άνθρωποι νοσούν
από τον SARS-COV-2, ενώ καθημερινά παρατηρείται
αύξηση των συγκεκριμένων αριθμών5. Ο επικρατέστερος τρόπος μετάδοσης του SARS-COV-2 είναι μέσω
των σταγονιδίων, ενώ υπάρχουν και αναφορές που κάνουν λόγο για μετάδοση μέσω αερολυμάτων
(aerosols)6-8.
H είσοδος του SARS-COV-2 στον οργανισμό επιτυγχάνεται μέσω της σύνδεσης του στον υποδοχέα
του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης 2 (Angiotensin Converiting Enzyme 2, ACE2). Στη συγκεκριμένη διαδικασία φαίνεται ότι η διαμεμβρανική πρωτεάση σερίνης 2 (Transmembrane Protease Serine 2,
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TMPRSS2) διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην είσοδο
του ιού, μέσω του μηχανισμού πρωτεόλυσης9,10. Οι αναφερόμενοι υποδοχείς εκφράζονται σε έναν μεγάλο
αριθμό κυττάρων του οργανισμού, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται τα ενδοθηλιακά κύτταρα, επιθηλιακά
κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος (ανώτερω και
κατώτερο αναπνευστικό σύστημα) καθώς επίσης και
σε κύτταρα του ανοσιακού συστήματος όπως είναι τα
μακροφάγα11-14.
O συγκεκριμένος κορωνοϊός προσβάλλει αρχικά
το ανώτερο αναπνευστικό και εν συνεχεία το κατώτερο
αναπνευστικό σύστημα6-8. Η μειωμένη ανοσιακή απόκριση έναντι του SARS-COV-2 καθώς και η διαφυγή
του από τους μηχανισμούς επίβλεψης και επιτήρησης
του οργανισμού, ευνοεί την αύξηση του ιικού φορτίου.
Αυτό έχει ως συνεπακόλουθο την αυξημένη καταστροφή των προσβεβλημένων κυττάρων, την ανοσοτροποποίηση των κυττάρων της φυσικής και ειδικής ανοσίας,
πρόκληση ανοσοπαθολογικών βλαβών και έναρξη του
συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών (cytokine
release syndrome-CRS). Επιπρόσθετα, ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη COVID-19 χαρακτηρίζονται από 1) μειωμένο αριθμό λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα,
2) αύξηση των υπερ-ενεργοποιημένων Τ και Β κυττάρων και 3) μειωμένο αριθμό των Τ ρυθμιστικών κυττάρων15,16. Επίσης οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν αυξημένη
συγκέντρωση των φλεγμονωδών κυτταροκινών ΙL-1,
IL-2, IL-3, IL-6, IL-7, GSCF, IP10, MCP1, MIP1A, και TNF-α,
κάτι το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό του συνδρόμου
απελευθέρωσης κυτταροκινών. Το συγκεκριμένο σύνδρομο είναι υπεύθυνο για τη κινητοποίηση και διήθηση
των φλεγμονωδών κυττάρων στο πνευμονικό παρέγχυμα, οδηγώντας κατά αυτόν τον τρόπο σε σοβαρή
καταστροφή του αναπνευστικού επιθηλίου15,16. Το τελευταίο γεγονός είναι καθοριστικό καθώς όπως έχει
αποδειχθεί οδηγεί σε πρόκληση σοβαρής αναπνευστικής δυσχέρειας (severe acute respiratory syndromeSARS), προσβολή παρακείμενων οργάνων, πρόκληση
πολυοργανικής ανεπάρκειας και κατά συνέπεια θάνατο
των σοβαρά νοσούντων7.
Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός θεραπευτικών
στρατηγικών στοχεύει είτε στη γρήγορη αναγνώριση
του ιού (εμβολιασμός), είτε στην αναστολή του ιϊκού
πολλαπλασιασμού (remdesivir, lopinavir) είτε στην καταστολή του CRS (π.χ. κορτικοστεροειδή, bevacizumab)18. Πρόσφατα, οι προηγμένες κυτταρικές θεραπείες
(π.χ. χρήση Τ κυττάρων) φαίνεται ότι αξιοποιούνται περισσότερο για τη καλύτερη αντιμετώπιση και διαχείριση
της λοίμωξης COVID-1919.
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Τα Μεσεγχυματικά Κύτταρα του Στρώματος
(Mesenchymal Stromal Cells- MSCs) συγκαταλέγονται
στις προηγμένες κυτταρικές θεραπείες, οι οποίες σήμερα εφαρμόζονται σε ένα μεγάλο αριθμό «ανοσολογικά» συνδεόμενων παθήσεων, όπως των αυτοάνοσων
νοσημάτων, νόσο του μοσχεύματος εναντίον του ξενιστή (Graft versus Host Disease – GVHD), διάφορες
κακοήθειες, κ.α16-19.
Τα MSCs αποτελούν έναν πολυδύναμο πληθυσμό
στελεχιαίων κυττάρων, τα οποία απαντώνται σε μια πληθώρα εμβρυϊκών και ενήλικων ιστών, όπως π.χ. ο πλακούντας, το αμνιακό υγρό, ο ομφάλιος λώρος (O.Λ.),
ο μυελός των οστών (Μ.Ο.), ο λιπώδης ιστός, ο οδοντικός πολφός κ.α.20. Τα συγκεκριμένα κύτταρα χαρακτηρίζονται από ικανότητα διαφοροποίησης σε κυτταρικούς πληθυσμούς μεσοδερμικής προέλευσης (π.χ.
«οστεοκύτταρα», «λιποκύτταρα» και «χονδροκύτταρα»), φέρουν συγκεκριμένους δείκτες επιφανείας και
διαθέτουν συγκεκριμένες ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες,
σύμφωνα με τη διεθνή εταιρεία κυτταρικών θεραπειών
(International Society for Cellular and Gene Therapy
– ISCT)31,22. Ειδικότερα, η ανορρυθμιστική τους ικανότητα, εκφράζεται είτε μέσω της άμεσης επαφής (αξιοποίηση σηματοδοτικών μονοπατιών κυτταρικού «θανάτου») είτε μέσω της παραγωγής ανοσορρυθμιστικών
μεσολαβητών (IDO, PGE2, HLA-G αντιφλεγμνώδεις
κυτταροκίνες, κ.α)21-24. Έχοντας ως δεδομένο τα παραπάνω, τα MSCs ενδεχομένως να αποτελούν πιθανή
θεραπευτική προσέγγιση σε ασθενείς με λοίμωξη
COVID-19, ρυθμίζοντας κατάλληλα το σύνδρομο απελευθέρωσης των κυτταροκινών στους ασθενείς αυτούς.
Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η in vitro
αξιολόγηση των ανοσορρυθμιστικών ιδιοτήτων των
MSCs προερχόμενων από τον Ο.Λ. και τον Μ.Ο. κατόπιν διέγερσης τους με ορό προερχόμενο από ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη COVID-19. Για το λόγο αυτό,
χρησιμοποιήθηκαν κρυοσυντηρημένα-αποθηκευμένα
MSCs Ο.Λ. και Μ.Ο. σε δεξαμενή αζώτου αέριας φάσης
(-196ο C), τα οποία αποψύχτηκαν για τη χρήση τους
στις πειραματικές προσεγγίσεις της παρούσας μελέτης.
Από τα αποτελέσματα τη συγκεκριμένης μελέτης, μπορούν να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά
με τις επαγόμενες ανοσορυθμιστικές ιδιότητες των
MSCs και την ενεργή αλληλεπίδραση τους με τα κύτταρα του ανοσιακού συστήματος. Επιπλέον, πέραν του
βασικού σκοπού της μελέτης αυτής, ο χαρακτηρισμός
των ιδιοτήτων των MSCs μπορεί να προσδώσει σημαντικά δεδομένα σχετικά με την αξιοποίηση τους είτε
ως αυτόλογη είτε ως ετερόλογη θεραπευτική στρατη-

γική για την καλύτερη αντιμετώπιση πολλών νοσημάτων
πέραν της λοίμωξης COVID-19, όπως π.χ. των αυτοάνοσων καθώς και διάφορων τύπων κακοηθειών.

Υλικά και Μέθοδοι
Συλλογή δειγμάτων MSCs O.Λ. και Μ.Ο.
Στη συγκεκριμένη μελέτη (πιλοτική) χρησιμοποιήθηκαν 6 διαφορετικά δείγματα MSCs Ο.Λ. και Μ.Ο. Η
παραλαβή των δειγμάτων Ο.Λ. έγινε στην Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΛΤΟΠΑ) του
Iδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Για όλα τα δείγματα Ο.Λ. που συμπεριλήφθηκαν στη παρούσα μελέτη, είχε ληφθεί ενυπόγραφη συναίνεση (πριν από τον τοκετό) από τη μητέρα
δότρια σχετικά με τη χρήση τους για ερευνητικό σκοπό.
Τα δείγματα των Ο.Λ. που χρησιμοποιήθηκαν, προήρθαν
από πλήρεις κυήσεις (38-40 εβδομάδων) είτε με καισαρική είτε με φυσιολογικό τοκετό. Δεν υπήρχαν κριτήρια αποκλεισμού των δειγμάτων των Ο.Λ. όσον αφορά το φύλο και βάρος του νεογνού. Μετά την παραλαβή
των Ο.Λ. από την ΕΛΤΟΠΑ, ακολούθησε η έκπλυση
τους με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων (Phosphate Buffer Saline–PBS, Gibco, Thermo Scientific) 1x,
(σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από τη
παραλαβή τους) και αμέσως χρησιμοποιήθηκαν για τις
ακόλουθες πειραματικές προσεγγίσεις.
Τα δείγματα Μ.Ο. προήρθαν από ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα (πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας
και νόσο του κινητικού νευρώνα) οι οποίοι είχαν συναινέσει για την αξιοποίηση των κυττάρων τους για
ερευνητική χρήση. Ειδικότερα, τα δείγματα Μ.Ο. προήρθαν από ασθενείς ηλικίας 31-64 ετών συμπεριλαμβανομένου και των δύο φύλων, ενώ δεν υπήρχαν κριτήρια
αποκλεισμού των δειγμάτων.
Ανάπτυξη και Κρυοσυντήρηση MSCs Ο.Λ. και Μ.Ο.
Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν ήδη
επεξεργασμένα MSCs Ο.Λ. και M.O. τα οποία είχαν
κρυοσυντηρηθεί και αποθηκευτεί σε δεξαμενή αζώτου
αέριας φάσης (-196ºC) για χρονικό διάστημα (1-3 ετών).
Περιληπτικά, η ανάπτυξη των MSCs Ο.Λ. επιτεύχθηκε
κατόπιν απομόνωσης και τεμαχισμού της βαρτονείου
γέλης (Wharton’s Jelly) του Ο.Λ. σε τμήματα ιστού (0.5
x 0.5 εκ.). Τα συγκεκριμένα τμήματα ιστού τοποθετήθηκαν σε πλάκες καλλιέργειας των 6 βοθρίων (Thermo
Scientific, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ) και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε επωαστικό κλίβανο (στους 37ºC και 5%
CO2) για χρονικό διάστημα 18 ημερών. Μετά τη παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, επιβεβαι-
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ώθηκε η επιτυχής ανάπτυξη των κυττάρων με μικροσκοπικό έλεγχο και ακολούθησε η ανακαλλιέργεια των
MSCs σε πολυεπίπεδη φλάσκα κυτταροκαλλιέργειας
(Nunc Cell Factory Systems, Thermo Scientific, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ). H ανακαλλιέργεια πραγματοποιήθηκε
με τη χρήση του διαλύματος τρυψίνης - ΕDTA (Gibco,
Μασαχουσέτη, ΗΠΑ). H παραμονή των MSCs στην πολυεπίπεδη φλάσκα κυτταροκαλλιέργειας διήρκεσε συνολικά 5 ημέρες, και εν τέλει τα κύτταρα καταψύχθηκαν
με τη χρήση κατάλληλου κρυοπροστατευτικού μέσου
(Bambanker, Nippon Genetics, Ντίρεν, Γερμανία) και
αποθηκεύτηκαν στη δεξαμενή αζώτου αέριας φάσης.
Η απομόνωση των MSCs Μ.Ο. πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με τα προτεινόμενα βιβλιογραφικά πρωτόκολλα ως ακολούθως25,26. Το δείγμα του Μ.Ο. (ποσότητα 400 ml) διαμοιράστηκε σε φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας των 175 cm2 (Τhermo-Scientific, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ). Ειδικότερα, σε κάθε φλάσκα κυτταροκαλλιέργειας τοποθετήθηκαν 25 ml δείγματος Μ.Ο. και 25
ml πλήρες θρεπτικού μέσου. Πραγματοποιήθηκε ημερήσια αλλαγή του θρεπτικού μέσου (αφαίρεση και προσθήκη 25 ml) για διάστημα 7 ημερών. Στην συνέχεια
πραγματοποιήθηκε έκπλυση με PBS 1x και ακολούθησε
μικροσκοπικός έλεγχος για την επιβεβαίωση της ανάπτυξης των MSCs. Τελικά, πραγματοποιήθηκε ανακαλλιέργεια των MSCs Μ.Ο. σε πολυεπίπεδη φλάσκα κυτταροκαλλιέργειας (Nunc Cell Factory Systems,Thermo
Scientific, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ) και κατάψυξη αυτών
με τη χρήση κατάλληλου κρυοπροστατευτικού διαλύματος (Bambanker, Nippon Genetics, Ντίρεν, Γερμανία),
ομοίως όπως αναφέρθηκε για τα MSCs Ο.Λ.
Το πλήρες θρεπτικό μέσο που χρησιμοποίηθηκε
για την ανάπτυξη των MSCs Ο.Λ. και Μ.Ο. περιείχε διάλυμα α-ΜΕΜ (α-Minimum Essentials Medium, Gibco,
Thermo-Scientific, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ) το οποίο
εμπλουτίστηκε με 15% v/v βόειου ευμβρυϊκού ορού (Fetal Bovine Serum – FBS, Gibco,Thermo Scientific, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ), 1% v/v διαλύματος πενικιλλίνης-στρεπτομυκίνης (Penicillin- Streptomycin- PS, Gibco,Thermo
Scientific, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ) και 1% v/v διαλύματος
L-γλουταμίνης (L-glutamine-L-glu, Gibco, Thermo Scientific, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ).
Απόψυξη MSCs O.Λ. και Μ.Ο.
Επόμενο στάδιο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η απόψυξη των MSCs του Ο.Λ. και του Μ.Ο. Για τη
συγκεκριμένη διαδικασία, πραγματοποιήθηκε ταχεία μεταφορά των MSCs από τη δεξαμενή αζώτου, σε υδατόλουτρο στους 37ºC. Ακολούθησε, φυγοκέντρηση
των δειγμάτων και μεταφορά τους σε φλάσκα κυττα-
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ροκαλλιέργιας των 75 cm2 (Thermo Scientific, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ). Tα κύτταρα παρέμειναν στις φλάσκες
κυτταροκαλλιέργειας τους μέχρι επίτευξης επικάλυψης
του πυθμένα κατά 80%. Σε όλες τις ακόλουθες πειραματικές προσεγγίσεις χρησιμοποιήθηκαν MSCs Ο.Λ.
και M.O. 3ης ανακαλλιέργειας (passage 3).
Ποιοτικός Έλεγχος MSCs Ο.Λ. και Μ.Ο.
Ο έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών των
MSCs του Ο.Λ. και του Μ.Ο. καθορίστηκε μέσω α) μικροσκοπικής ανάλυσης, β) διαφοροποίησης των MSCs
σε «οστεοκύτταρα», «λιποκύττταρα» και «χονδροκύτταρα» και γ) ανοσοφαινοτυπικού χαρακτηρισμού μέσω
κυτταρομετρίας ροής.
Οι τεχνικές διαφοροποίησης των ΜSCs στις ανωτέρω αναφερθείσες κυτταρικές σειρές, πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση κατάλληλων πρωτοκόλλων διαφοροποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
(Οsteogenesis, Adipogenesis, Chondrogenesis Differentiation Kit, Thermo Scientific, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ).
Για την επιβεβαίωση της επιτυχούς διαφοροποίησης,
έγιναν οι ιστολογικές χρώσεις Alizarin Red S, Oil-RedO και Alcian blue (Sigma-Aldrich, Νταρμστατ, Γερμανία),
με σκοπό τον καθορισμό της παραγωγής εναποθέσεων
ασβεστίου (Ca2+), λιποσταγονιδίων και γλυκοζαμινογλυκανών (glycosaminoglycans – GAGs), αντίστοιχα.
Ο ανοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισμός των κυττάρων, πραγματοποιήθηκε στο κυτταρόμετρο FACS
Calibur (Becton Dickinson, Νιού Τζέρσι, ΗΠΑ) με τη
χρήση κατάλληλων πρωτοκόλλων. Ενδεικτικά για τη συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε πρωτόκολλο 17
διαφορετικών μονοκλωνικών αντισωμάτων, επιτρέποντας τη διάκριση μεταξύ αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, μακροφάγων, Τ και Β λεμφοκυττάρων, ενδοθηλιακών κυττάρων και ινοβλαστών. Για το σκοπό αυτό
πραγματοποιήθηκε κατάλληλος συνδυασμός των ακόλουθων μονοκλωνικών αντισωμάτων: 1) CD90-FITC,
CD105-PERCP, CD73-APC, CD45-FITC, CD10-APC,
CD19-FITC, CD44-PE, CD15-APC, CD29-FITC, CD3PE, CD340-BB700, CD31-FITC, CD11b-PE, SSEA-4-APC,
ABC-FITC, HLA-DR-PERCP, CD34-PE, CD146-PERC.
Τα συγκεκριμένα μονοκλωνικά αντισώματα προέρχονται
από την εταιρεία Βeckton Dickinson (Νιού Τζέρσι,
ΗΠΑ). H ανάλυση των αποτελεσμάτων κυτταρομετρίας
ροής πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος FlowJo v10 (BD Biosciences, Νιού Τζέρσι, ΗΠΑ).
Ενεργοποίηση MSCs O.Λ. και M.O. με τη χρήση ορού
ασθενών COVID-19
Για τη συγκεκριμένη διαδικασία τα MSCs του Ο.Λ.
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και του Μ.Ο., τοποθετήθηκαν σε πλάκα των 6 βοθρίων
με συγκέντρωση 1 x 105 κύτταρα/ ml. Πραγματοποιήθηκε μικροσκοπικός έλεγχος για την επιβεβαίωση της
κάλυψης των βοθρίων της πλάκας από τα MSCs του
Ο.Λ. και του Μ.Ο. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε
ενεργοποίηση των MSCs με τη χρήση θρεπτικού μέσου
«COVID-19» το οποίο περιείχε 30% ορού ασθενών
COVID-19. Για τη παρασκευή του συγκεκριμένου μέσου,
χρησιμοποιήθηκε το διάλυμα A-MEM (Gibco,Thermo
Scientific, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ) το οποίο εμπλουτίστηκε
με 30% ορό ασθενών με COVID-19, 1% v/v P-S (Gibco,
Thermo Scientific, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ) και 1% v/v Lglu (Gibco,Thermo Scientific, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ). Το
συγκεκριμένο διάλυμα χρησιμοποιήθηκε στις ανωτέρω
καλλιέργειες για χρονικό διάστημα 12 και 48 ωρών. Οι
οροί COVID-19 των ασθενών προήλθαν από το εργαστήριο Ανοσολογίας του IIBEAA. Όλοι οι ασθενείς,
των οποίων ο ορός χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα
μελέτη, είχαν υπογράψει συναίνεση. Ως ομάδες αναφοράς, χρησιμοποιήθηκαν MSCs Ο.Λ. και Μ.Ο. τα
οποία είχαν αναπτυχθεί με το κοινό θρεπτικό μέσο της
κυτταροκαλλιέργειας (a-MEM, 15% v/v FBS, 1% v/v P-S
και 1% v/v L-glu, Gibco,Thermo Scientific, Μασαχουσέτη,
ΗΠΑ). Ακολούθησε μικροσκοπικός έλεγχος των ομάδων μελέτης (διεγερμένα και μη MSCs O.Λ. και Μ.Ο.)
με τη χρήση οπτικού ανάστροφου μικροσκοπίου.

Αξιολόγηση παραγόμενων αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών
Πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των κυτταροκινών IL-1RA, IL-6, IL-10 και IL-13. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση διεξήχθη με τη χρήση εμπορικών κιτ ανοσοενζυμικών μεθόδων ELISA (άμεση sandwich ELISA, Sigma – Aldrich, Nτάρμστατ, Γερμανία), σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Η ποσοτικοποίηση των κυτταροκινών έγινε στο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης των
διεγερμένων MSCs Ο.Λ. και Μ.Ο. Τελικά, πραγματοποιήθηκε φωτομέτρηση όλων των δειγμάτων στα 450 nm,
και προσδιορισμός της συγκέντρωσης των παραγόμενων κυτταροκινών από τα MSCs μέσω αναγωγής της
απορρόφησης σε πρότυπη καμπύλη. Ο καθορισμός
της συγκέντρωσης των ανωτέρω αναφερόμενων κυτταροκινών πραγματοποιήθηκε μετά από 12 και 48 ώρες
από την διέγερση των MSCs με το θρεπτικού μέσο
«COVID-19». Η αξιολόγηση των παραγόμενων κυτταροκινών πραγματοποιήθηκε μέσω σύγκρισης με τα
δείγματα MSCs της ομάδας αναφοράς (μη διεγερμένα
MSCs O.Λ και Μ.Ο.).

Στατιστική Ανάλυση
Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη
χρήση του προγράμματος GraphPad Prism v6 (GraphPad Software, Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ). Για τον καθορισμό
της στατιστικής σημαντικότητας χρησιμοποιήθηκαν τα
στατιστικά τεστ Kruskal Wallis και Mann Whitney. Οι
αναφερόμενες τιμές παρουσιάστηκαν ως μέσος όρος
± τυπική απόκλιση, ενώ το επίπεδο σημαντικότητας
ορίστηκε στο p< 0.01.

Αποτελέσματα
Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών αποψυγμένων MSCs Ο.Λ. και Μ.Ο.
Πραγματοποιήθηκε επιτυχής ανάπτυξη των αποψυγμένων MSCs του Ο.Λ. και του Μ.Ο. Ειδικότερα τα
συγκεκριμένα κύτταρα παρουσίασαν τη χαρακτηριστική
μορφολογία ινοβλάστη (Εικόνα 1). Ειδικότερα, τα MSCs
του Ο.Λ. παρουσίασαν καλύτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη πολλαπλασιαστική ικανότητα
από τα αντίστοιχα κύτταρα του Μ.Ο. Παρατηρήθηκε
επιτυχής διαφοροποίηση των MSCs του Ο.Λ. και του
M.O. σε «οστεοκύτταρα», «λιποκύτταρα» και «χονδροκύτταρα». Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά των διαφοροποιημένων κυτταρικών τύπων έγιναν ευδιάκριτα με
τις ιστολογικές χρώσεις Alizarin Red S, Oil Red O και
Alcian Blue (Εικόνα 1). Τόσο τα MSCs του Ο.Λ. όσο και
του Μ.Ο. παρουσίασαν έκφραση > 90% για τα CD73,
CD90 και CD105, και < 3% για το CD34, CD45, HLADR, CD3, CD11b, CD19, CD31 και CD15 (Εικόνα 1). Όσον
αφορά τους υπόλοιπους δείκτες τόσο τα MSCs του
Ο.Λ. όσο και του Μ.Ο. παρουσίασαν θετική έκφραση
άνω του 80% για τα CD29, CD44, CD340 και SSEA-4.
Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, τα αποψυγμένα MSCs
Ο.Λ. και Μ.Ο. πληρούν τα κριτήρια της ISCT.

Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και
των παραγώμενων αντιφλεγμονωδών
κυτταροκινών από διεγερμένα MSCs
Ο.Λ. και Μ.Ο.
Μετά από την έκθεση των MSCs (και των δύο πηγών) στο θρεπτικό μέσο «COVID-19», παρατηρήθηκε
αύξηση της κυτταροπλασματικής κοκκίωσης των MSCs
του Ο.Λ. και του Μ.Ο (Εικόνα 2). Από την ποσοτικοποίηση των κυτταροκινών προέκυψε αύξηση της συγκέντρωσης τους μετά από τις 12 και 48 ώρες. Ειδικότερα, μετά από 12 ώρες η συγκέντρωση των κυτταροκινών IL-1RA, IL-6, IL-10 και IL-13 των διεγερμένων MSCs
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Εικόνα 1. Χαρακτηριστικά αποψυγμένων MSCs O.Λ. και Μ.Ο. Μικροσκοπικός έλεγχος αποψυγμένων MSCs Ο.Λ. και M.O. όπου είναι
ευδιάκριτη η χαρακτηριστική μοροφολογία ινοβλάστη που παρουσιάζουν (Α1, Α2).Τα MSCs του Ο.Λ. χαρακτηρίστηκαν από καλύτερα
μορφολογικά χαρακτηριστικά (μαύρα βέλη) σε σχέση με τα MSCs M.O. (ιδιας ανακαλλιέργειας). Επιτυχής διαφοροποίηση των
MSCs O.Λ. και M.O. σε «οστεοκύτταρα», «λιποκύτταρα» και «χονδροκύτταρα», επιβεβαιωμένα με τη χρήση των ιστολογικών
χρώσεων Alizarin Red S, Oil Red O και Alcian Blue, αντίστοιχα (A3-A8). Τα σχήματα με διακεκομμένη γραμμή αναπαριστούν τις
εναποθέσεις Ca2+ (Α3, Α4), τα παραγόμενα λιποσταγονίδια (A5, A6) και τις αναπτυσσόμενες γλυκοζαμινογλυκάνες (A7, A8). Aνοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισμός των αποψυγμένων MSCs Ο.Λ. και Μ.Ο. με τη χρήση της κυτταρομετρίας ροής (Β). Από το σύνολο
των μονοκλωνικών αντισωμάτων επιλέχτηκε η γραφική αναπαράσταση μόνο των CD73, CD90, CD105, HLA-ABC, HLA-DR, CD45
και CD3. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι και οι δύο κυτταρικοί πληθυσμοί χαρακτηρίστηκαν από >90% έκφραση για τα CD73, CD90,
CD105 και HLA-ABC (θετικοί δείκτες) και από < 3% έκφραση για τα HLA-DR, CD45 και CD3 (αρνητικοί δείκτες).

Ο.Λ. και Μ.Ο. ήταν 92 ± 5 και 42 ± 4 pg/ml (ΙL-1Ra),
68 ± 3 και 32 ± 1 pg/ml (IL-6), 123 ± 5 και 24 ± 1 pg/ml
(IL-10), 89 ± 4 και 56 ± 9 pg/ml (IL-13), αντίστοιχα. Tα
επίπεδα των κυτταροκιών IL-1RA, IL-6, IL-10 και IL-13 των
διεγερμένων MSCs Ο.Λ. και M.O. μετά από 48 ώρες
ήταν 100 ± 4 και 65 ± 8 pg/ml (IL-1RA), 101 ± 9 και 39
± 9 pg/ml (ΙL-6), 198 ± 12 και 87 ± 8 pg/ml (IL-10), 179
± 18 και 132 ± 19 pg/ml (ΙL-13), αντίστοιχα (Εικόνα 2).
Και στις δύο χρονικές περιόδους μου μελετήθηκαν, οι
συγκεντρώσεις των κυτταροκινών κρίθηκαν υψηλότερες
στα διεγερμένα MSCs του Ο.Λ. σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες της μελέτης. Ειδικότερα, κρίθηκε στατιστικά σημαντική η διαφορά των συγκεντρώσεων των
κυτταροκινών μεταξύ των MSCs του Ο.Λ. και του Μ.Ο.
μετά από 12 (p< 0.05) και 48 ώρες (p<0.05).

Συζήτηση
Ο κύριος σκοπός της μελέτης αποτέλεσε η αξιολόγηση των ανοσορρυθμιστικών ιδιοτήτων των MSCs,
με απώτερο στόχο την αξιοποίηση τους σε ασθενείς
με λοίμωξη COVID-19. H συγκεκριμένη λοίμωξη είναι
υπεύθυνη για τη πρόκληση σοβαρών βλαβών του αναπνευστικού επιθηλίου, πρόκλησης σοβαρής αναπνευστικής δυσχέρειας ενώ εάν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα μπορεί να επιφέρει ακόμα και τον θάνατο των

ασθενών1-4. Ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη COVID-19,
χαρακτηρίζονται από υπερ-ενεργοποιημένους κυτταρικούς πληθυσμούς του ανοσιακού συστήματος καθώς
επίσης και από υψηλές συγκεντρώσεις παραγόμενων
φλεγμονωδών κυτταροκινών, οι οποίες επιφέρουν σημαντικές βλάβες τόσο σε κυτταρικό όσο και σε ιστικό
επίπεδο1-4. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα MSCs λόγω
των ανοσορυθμιστικών ιδιοτήτων τους, μπορούν να
έχουν θετική επίδραση σε ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη
COVID-1920-24.
Για το σκοπό αυτό, στη παρούσα πιλοτική μελέτη
πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της παραγωγής των
κυτταροκινών από τα MSCs του Ο.Λ. και του Μ.Ο. κατόπιν διέγερσης τους από κατάλληλο θρεπτικό μέσο
το οποίο περιείχε 30% ορό ασθενών με COVID-19.
Στη παρούσα μελέτη έγινε χρήση αποψυγμένων
MSCs Ο.Λ. και Μ.Ο. τα οποία είχαν αποθηκευτεί σε δεξαμενή αζώτου αέριας φάσης για 1-3 χρόνια. Τα συγκεκριμένα κύτταρα αποψύχτηκαν σύμφωνα με τα όσα
αναφέρθηκαν στην πειραματική διαδικασία και αξιολογήθηκαν για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Στην συνέχεια τα MSCs του Ο.Λ. και του M.O. ενεργοποιήθηκαν
κατάλληλα από τον ορό ασθενών με COVID-19 με σκοπό τον προσδιορισμό των παραγόμενων κυτταροκινών.
Πράγματι, τα MSCs του Ο.Λ. και του Μ.Ο. αντα-
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Εικόνα 2. Αξιολόγηση χαρακτηριστικών και παραγόμενων κυτταροκινών των διεγερμένων MSCs Ο.Λ. και Μ.Ο. Μορφολογικά χαρακτηριστικά MSCs O.Λ. (Α1, Α2) και MSCs Μ.Ο. (Α3, Α4). Παρατηρήθηκε αύξηση των κυτταροπλασματικών κοκκίων στα διεγερμένα
MSCs Ο.Λ. (Α2) και Μ.Ο. (Α4), σε σύγκριση με τα μη διεγερμένα κύτταρα (Α1, Α3). Ποσοτικοποίηση παραγόμενων κυτταροκινών
από τα διεγερμένα MSCs Ο.Λ. και M.O. μετά από 12 ώρες (B) και 48 ώρες (Γ). Χρονική μεταβολή της παραγωγής αντιφλεγμονωδών
κυτταροκινών από τα διεγερμένα MSCs Ο.Λ. και Μ.Ο. (Δ).

ποκρίθηκαν στο φλεγμονώδες ερέθισμα του ορού προερχόμενου από ασθενείς COVID-19. Συγκεκριμένα, κατά
τη μικροσκοπική παρατήρηση , διαπιστώθηκε αύξηση
των κυτταροπλασματικών κοκκίων στα MSCs του Ο.Λ.
και του Μ.Ο. Το συγκεκριμένο εύρημα, έχει άμεση σχέση με την ενεργοποίηση των MSCs και τη θετική τους
ανταπόκριση στο φλεγμονώδες ερέθισμα του ορού
των ασθενών με COVID-19. Στη συνέχεια ακολούθησε
ο προσδιορισμός των κυτταροκινών που παρήχθησαν
από τα διεγερμένα MSCs και των δύο πηγών. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων των κυτταροκινών IL-1RA, IL-6, IL-10 και IL-13, κυριότερα από τα
MSCs του Ο.Λ. και λιγότερο από τα MSCs του Μ.Ο.
Έχει αποδειχθεί ότι οι συγκεκριμένες κυτταροκίνες σε
συνδυασμό και με άλλα μόρια μεσολάβησης (όπως π.χ.
IDO, TGF-β1, PGE2, HGF) παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην έμμεση καταστολή των δραστικών Τ κυττάρων
(CXCR3+CD4+ Τ κύτταρα, CXCR3+CD8+ T κύτταρα),
στην απόκτηση του Μ2 φαινοτύπου των μακροφάγων,

στη καταστολή των δενδριτικών κυττάρων και στην
ενεργοποίηση των Τ ρυθμιστικών κυττάρων
(CD25+FOXP3+ T ρυθμιστικά κύτταρα)22-24. Ιδιαίτερα
για την IL-6, θα πρέπει να τονιστεί ότι η αυξημένη παραγωγή της έχει άμεση σχέση με τη ρύθμιση της παραγωγής τόσο των φλεγμονωδών όσο και των αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών. Από προηγούμενες μελέτες έχει αποδειχθεί ότι η IL-6 χαρακτηρίζεται από
πλοιοτροπικές δράσεις, ρυθμίζοντας κατάλληλα την
ισορροπία μεταξύ φλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών
κυτταροκικών25,26. Επιπρόσθετα, σε πρόσφατη μελέτη,
αποδείχτηκε πως γενετικώς τροποποιημένα MSCs με
ανεπάρκεια στη παραγωγή της IL-6, χαρακτηρίζονται
επίσης από μειωμένη ενεργοποίηση τους (κατόπιν έκθεσης τους σε φλεγμονώδες ερέθισμα), καθώς επίσης
και μειωμένη παραγωγή ανοσορυθμιστικών μεσολαβητών όπως π.χ. PGE2, IDO, κ.α.27.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, φαίνεται ότι τα MSCs του Ο.Λ. εμφανίζουν κα-
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Εικόνα 3. Γραφική αναπαράσταση χορήγησης MSCs σε ασθενή με σοβαρή λοίμωξη COVID-19. Αμέσως μετά τη ενδοφλέβια χορήγηση,
τα ΜSCs είναι ικανά να ρυθμίσουν κατάλληλα (μέσω μηχανισμών άμεσης και έμμεσης επαφής ) τα υπερ-ενεργοποιημένα κύτταρα
του ανοσιακού συστήματος. Με αυτόν το τρόπο, τα MSCs μπορούν να επιδράσουν αποτελεσματικά στο CRS, προκαλώντας τη καταστολή και συμβάλλοντας στη γενικότερη βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών με σοβαρή λοίμωξη COVID-19.

λύτερες ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες σε σύγκριση με
τα MSCs του Μ.Ο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα MSCs του Μ.Ο. που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα μελέτη προήλθαν από ασθενείς
με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας και νόσο του κινητικού νευρώνα. Συνεπώς, η ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων ίσως να συνδέεται με τη μειωμένη ανταπόκριση των MSCs του Μ.Ο. σε σχέση με τα κύτταρα του
Ο.Λ. [28, 29]. Ακόμα περισσότερο τα MSCs εμβρυικής
προέλευσης εμφανίζουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα ενήλικα MSCs. Έχει αποδειχθεί
ότι τα MSCs εμβρυϊκής προέλευσης φέρουν λιγότερες
μεταλλάξεις και επιγενετικές τροποποιήσεις, ενώ επίσης
χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερα τελομερή, αυξημένη
ενεργότητα τελομεράσης και γενωμική σταθερότητα30.
Επιπρόσθετα, τα MSCs του Ο.Λ. χαρακτηρίζονται από
αυξημένη έκφραση του ανοσορρυθμιστικού μεσολαβητή HLA-G σε σύγκριση με τα MSCs του Μ.Ο31. Με
σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, οι μελλοντικές προσεγγίσεις θα περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων από τις δύο πηγές. Παρόλα αυτά, σε ένα μεγάλο αριθμό κλινικών μελετών σχετικών με διάφορα νοσήματα (αυτοάνοσα, κακοήθειες κ.α.) έχει πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η αλ-

λογενής χορήγηση των MSCs32-36. Στην πλειονότητα,
των μελετών αυτών δεν υπάρχει κάποια σύνδεση των
αλλογενώς χορηγούμενων MSCs με την εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών32-36.
Συνοψίζοντας, είτε η αυτόλογη είτε η αλλογενής
χορήγηση των MSCs, ενδεχομένως να βοηθάει στη
αντιμετώπιση του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών σε ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη COVID-19,
επιδρώντας κατάλληλα στην υπέρμετρη ανοσιακή απόκριση (Εικόνα 3). Επιπρόσθετα, και πέραν της λοίμωξης
COVID-19, η χρήση των MSCs μπορεί να αξιοποιηθεί
για τη καλύτερη αντιμετώπιση και διαχείριση νοσημάτων
χαρακτηριζόμενα από οξεία αντίδραση του ανοσιακού
συστήματος, όπως π.χ. τα αυτοάνοσα νοσήματα. Τα
MSCs αποτελούν έναν πληθυσμό στελεχιαίων κυττάρων
με σημαντικές ιδιότητες ανοσορρύθμισης, για το λόγο
αυτό απαιτείται περαιτέρω έρευνα εντοπισμένη τόσο
στην βιολογία των κυττάρων αυτών όσο και στη κατανόηση βασικών μοριακών μηχανισμών, με απώτερο στόχο τη καλύτερη αξιοποίηση τους.
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XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας (ΕΕΑ) με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στο φετινό ετήσιο Σεμινάριο Ανοσολογίας με θέμα "ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ: σύγχρονη προσέγγιση των κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών", που
διοργανώνει 3-5 Δεκεμβρίου 2021. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά Διαδικτυακά, καθώς η πανδημία
εξακολουθεί και τα προβλήματα και οι αβεβαιότητες ακόμη παραμένουν, ώστε να επιτρέψει τη συμμετοχή όλων
με ασφάλεια και η παρακολούθη σε αυτό θα είναι δωρεάν.
Στόχος του Σεμιναρίου που αποτελεί θεσμό και μια από τις κύριες επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΕΑ, είναι να
φέρει κοντά εργαστηριακούς και κλινικούς γιατρούς, επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων και ερευνητές, για να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν εμπειρίες σχετικά με την πρόοδο της Ανοσολογίας σε βασικά και επίκαιρα
θέματα που απασχολούν το χώρο της υγείας.
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιλαμβάνει ενότητες που θα διερευνήσουν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις των κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών της ειδικής-επίκτητης ανοσίας, που αφορούν
τόσο την κατανόηση του θεμελιώδους ρόλου τους στην άμυνα του οργανισμού στις λοιμώξεις, στην αλλεργία,
στην κύηση, στον καρκίνο, όσο και την εμπλοκή τους σε μια σειρά από νοσήματα σε καταστάσεις δυσλειτουργίας
ή ανεπάρκειάς τους. Οι μηχανισμοί της ειδικής ανοσιακής απόκρισης και η εμπλοκή τους στην παθοφυσιολογία
πολλών νοσημάτων, αποτελούν σπουδαίο πεδίο έρευνας για τις αναδυόμενες στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, καθώς και για την αποτελεσματική ανοσοποίηση έναντι λοιμωδών νοσημάτων με πρόσφατο παράδειγμα
τη νόσο COVID-19.
Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας στο Σεμινάριο με τη φιλοδοξία ότι, το ευρύ φάσμα των συνεδριάσεων με στρογγυλά τραπέζια και διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών και οι συζητήσεις που θα ακολουθήσουν,
θα διευρύνουν τους επιστημονικούς ορίζοντες στις νέες εξελίξεις και προσεγγίσεις στην Ανοσολογία και θα
δώσουν την ευκαιρία εποικοδομητικής επιστημονικής ενημέρωσης και γόνιμης ανταλλαγής απόψεων.
Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.
Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Παυλίτου-Τσιόντση
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ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ: Σύγχρονη προσέγγιση των κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
15:00-15:10

Εισαγωγή − Χαιρετισμός
ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ‑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ

15:10-16:40

ΕΙΣΑΓωΓH ΣΤΟ ΑΝΟΣΙΑΚO ΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚH ΑΝΟΣΙΑΚH ΑΠOΚΡΙΣΗ
Προεδρείο: Χ. Νικολάου, Γ. Κυριαζής

15:10-15:30
15:30-15:50
15:50-16:10
16:10-16:30

Δομή και λειτουργία ανοσιακού συστήματος-Αρχές ειδικής ανοσιακής απόκρισης . . Β. Κίτσιου
Αντιγόνα-Ανοσογόνα-Υπεραντιγόνα-Μιτογόνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε. Κόντου
Δομή και βιολογικός ρόλος του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) . Α. Βιττωράκη
Διασύνδεση φυσικής και ειδικής ανοσιακής απόκρισης-Αντιγονοπαρουσιαστικά
κύτταρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θ. Κεραμιτζόγλου

16:30-16:40

Συζήτηση

16:40-16:50

Διάλειμμα

16:50-18:20

ΚύΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΜOΡΙΑ ΕΙΔΙΚHΣ ΑΝΟΣΙΑΚHΣ ΑΠOΚΡΙΣΗΣ
Προεδρείο: Δ. Παπακώστα, Χ. Τσίγαλου

16:50-17:10
17:10-17:30
17:30-17:50
17:50-18:10

Τ-λεμφοκύτταρα (ανάπτυξη, ωρίμανση, TcR υποδοχέας, υποπληθυσμοί) . . . . Δ. Οικονομοπούλου
Κυτταροκίνες στην ειδική ανοσιακή απόκριση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αικ. Ψαρρά
Β-λεμφοκύτταρα (ανάπτυξη, ωρίμανση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Ξωχέλλη
Μοριακή δομή, γενετική και βιολογική δράση των ανοσοσφαιρινών . . . . . . . . . . . . Μ. Μπανταδάκη

18:10-18:20

Συζήτηση

18:20-18:30

Διάλειμμα

18:30-19:40

ΔΡΑΣΤΙKH φAΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚHΣ ΑΝΟΣΙΑΚHΣ ΑΠOΚΡΙΣΗΣ ‑ ΑΝΟΣΟΡΡYθΜΙΣΗ
Προεδρείο: Αικ. Ταράση, Α. Σιόρεντα

18:30-18:50
18:50-19:10
19:10-19:30

Δραστική φάση της Τ κυτταρικής ανοσιακής απόκρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αικ. Ταράση
Δραστικοί μηχανισμοί της χυμικής ανοσιακής απόκρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ζ. Τσινάρης
Ανοσορρύθμιση (βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα, Tregs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ν. Καφάση

19:30-19:40

Συζήτηση

19:40-20:10

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Α. Γερμενής, Ν. Κωνσταντινίδου
Ο ρόλος του Συμπληρώματος στη ρύθμιση των μηχανισμών της ειδικής
ανοσιακής απόκρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ. Μαστέλλος
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ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
H ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
09:00-10:30 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚH ΜΕΛEΤΗ ΤωΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚωΝ ΠΛΗθΥΣΜωΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ
(dEEp immunE prOfiling) ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ
Προεδρείο: Αικ. Ψαρρά, Α. Φλέβα
09:00-09:20 Υποπληθυσμοί λεμφοκυττάρων-Λειτουργικά διακριτοί λεμφοκυτταρικοί
πληθυσμοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Τζανουδάκη
09:20-09:40 Μελέτη αντιγονοειδικής απόκρισης με κυτταρομετρία ροής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε. Τζοβάραα
09:40-10:00 Προσδιορισμός CART-cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Β. Δούκα
10:00-10:20

Μέθοδοι ανίχνευσης κυτταρικών πληθυσμών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης Γ. Μαρκόπουλος
Συζήτηση

10:30-11:20

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚOΣ EΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚHΣ ΑΝΟΣiAΣ
Προεδρείο: Γ. Γκιούλα, Θ. Κεραμιτζόγλου

10:30-10:50

Τα αυτοαντισώματα στην κλινική πράξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χ. Καλιούλη

10:50-11:10

Νεότερες τεχνικές HLA τυποποίησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ. Κουνιάκη

11:10-11:20

Συζήτηση

11:20-11:50

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Χ. Παπαστεριάδη, Α. Τσιρογιάννη
Ο ρόλος των μηχανισμών ανοσορρύθμισης και των ρυθμιστικών λεμφοκυτταρικών
πληθυσμών στη διάγνωση και πρόγνωση των αυτοανόσων νοσημάτων . . . . . . . . . . Δ. Μπόγδανος

11:50-10:00

Διάλειμμα

12:00-13:40

ΠΑΝΔΗΜiΑ COVid-19: H ΑΝΟΣiΑ, φΥΣΙΚH ΚΑΙ ΜΕΤA ΕΜΒΟΛΙΑΣΜO, EΝΑΝΤΙ
ΤΟΥ ΙΟY SArS-COV-2
Προεδρείο: Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση, Μ. Σπελέτας

12:00-12:20

Οροεπιδημιολογικές μελέτες για την νόσο COVID-19. Προσδοκίες και
περιορισμοί. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χ. Χατζηχριστοδούλου

12:20-12:40

Σύνδρομο υπερέκκρισης κυτταροκινών και μονοκλωνικά αντισώματα
για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης

12:40-13:00

Εμβολιασμός κατά της COVID-19: νεότερα δεδομένα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Τσολιά

13:00-13:20

Αντισωματικές και κυτταρικές αποκρίσεις μετά εμβολιασμό. Η Eλληνική εμπειρία . . Μ. Σπελέτας

13:20-13:40

Συζήτηση
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13:40-14:10
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lECTurE
Chairs: M. Speletas, Α. Fylaktou
“Long-term antibody and memory responses after vaccination against
SARSCoV-2” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermann Eibel

14:10-14:30

Διάλειμμα

14:30-16:30

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛωΝ ΕΕΑ

16:30-17:00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου, Α. Σιόρεντα
Ο ανοσορρυθμιστικός ρόλος των Μεσεγχυματικών κυττάρων του στρώματος και
η συμμετοχή τους στους μηχανισμούς της ειδικής ανοσιακής απάντησης:
Στοιχεία από in vitro αποτελέσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π. Μαλλής

17:00-18:10

Η ΕΙΔΙKH ΑΝΟΣiΑ ΣΤΗ ΛΟiΜωΞΗ
Προεδρείο: Φ. Παληογιάννη, Λ. Σκούρα

17:00-17:20
17:20-17:40

Η ειδική ανοσιακή απόκριση στην HIV λοίμωξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λ. Σκούρα
Η ειδική ανοσιακή απόκριση στη λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C . . . . . . . . . . . . . . . Γ. Γκιούλα

17:40-18:00

Το μέλλον στη θεραπεία της ηπατίτιδας Β: Πόσο εφικτός είναι ο ειδικός
ανοσολογικός έλεγχος του HBV; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γ. Γερμανίδης

18:00-18:10

Συζήτηση

18:10-18:40

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Α. Τσιρογιάννη, Σ. Χατζηπαναγιώτου
Το μικροβίωμα στην ειδική ανοσολογική ομοιόσταση και στη νόσο . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χ. Τσίγαλου

18:40-19:50

ΠΡωΤΟΠΑθΕiΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠAΡΚΕΙΕΣ ‑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚH ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ
Προεδρείο: Μ. Λιάτσης, Ε. Παπαδοπούλου-Αλατάκη

18:40-19:00
19:00-19:20

Σπάνιες παθήσεις ‑ Εθνικά κέντρα εμπειρογνωμοσύνης-Ευρωπαϊκά δίκτυα . . . . . . . . . . Μ. Λιάτσης
Κλινικοί φαινότυποι πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π. Καρανάνου

19:20-19:40

Next Generation Sequencing στην Παιδιατρική Ανοσολογία: Πώς, πότε και γιατί; . . Α. Βέρβερη

19:40-19:50

Συζήτηση

19:50-20:20 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα, Ν. Μαλισιόβας
«Νέες προσεγγίσεις μελέτης της ειδικής ανοσιακής απόκρισης στον καρκίνο» . . . . Π. Βεργίνης

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
09:00-10:05 ΕΙΔΙKH ΑΝΟΣiΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚA ΝΟΣHΜΑΤΑ
Προεδρείο: Aικ. Πατσατσή, Β. Τσαβδαρίδου
09:00-09:20 Αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα-Παθογένεση-Κλινική εικόνα . . . . . . . . . . . . . . . . . Αικ. Πατσατσή
09:20-09:40 Η συμβολή του ανοσολογικού εργαστηρίου στη διάγνωση των πομφολυγωδών
νοσημάτων του δέρματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Γιαννακού
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09:40-10:00 Η συμβολή της Western Blot στην ανίχνευση κοινών ή και σπάνιων αντιγονικών
επιτόπων στα πομφολυγώδη νοσήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π. Μελτζανίδου
10:00-10:05

Συζήτηση

10:05-10:35

YOung immunOlOgiSTS
Chairs: Α. Fylaktou, Α. Xochelli

10:05-10:20

EFIS Young Immunologists (yEFIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami Bechara

10:20-10:30

Hellenic Society of Immunology-Young Immunologists (HSI-YI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Ξωχέλλη

10:30-10:34

Συζήτηση

10:35-10:40

Διάλειμμα

10:40-11:20

TH1/TH2 ΑΠOΚΡΙΣΗ: ΤΑ ΜΟΝΤEΛΑ ΚYΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓiΑΣ
Προεδρείο: Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη, Ε. Αθανασάκη

10:40-10:55
10:55-11:15

Η ιδιαιτερότητα της ειδικής ανοσιακής απόκρισης στην κύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε. Αθανασάκη
Th2 φλεγμονή στα αλλεργικά νοσήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γ. Κωνσταντίνου

11:15-11:20

Συζήτηση

11:20-12:50

ΔΙΑΤΑΡΑΧEΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚHΣ ΑΝΟΣiΑΣ ΣΤΗ ΧΡOΝΙΑ ΝΕφΡΙΚH ΝOΣΟ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΜOΣΧΕΥΣΗ
Προεδρείο: Α. Ινιωτάκη, Αικ. Ταράση

11:20-11:40
11:40-12:00
12:00-12:20
12:20-12:40

Ανοσογήρανση-ανοσοεξάντληση στη χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γ. Λιούλιος
Κλινικές επιπτώσεις διαταραχών του ανοσιακού συστήματος σε ασθενείς με χρόνια
νεφρική νόσο (ΧΝΝ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Στάγκου
Η ειδική ανοσιακή απόκριση έναντι του νεφρικού μοσχεύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε. Κασιμάτης
Ανοχή στη μεταμόσχευση νεφρού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Φυλάκτου

12:40-12:50

Συζήτηση

12:50-13:30

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΑφΕΙΡΗ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗ
Προεδρείο: Μ. Δανιηλίδης, Α. Φυλάκτου, Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη, Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση

12:50-13:00

Εισαγωγή προέδρων

13:00-13:30

Το σύστημα HLA στο σήμερα και στο αύριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χ. Παπαστεριάδη

13:30-15:00

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟi ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟi ΜΗΧΑΝΙΣΜΟi ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΠΑθΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚωΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣωΝ ΝΟΣωΝ
Προεδρείο: Π. Μπούρα, Μ. Χατζηστυλιανού

13:30-13:40

Εισαγωγή

13:40-14:00

Μηχανισμοί ανοσολογικής ομοιόστασης-Ρευματοειδής Aρθρίτιδα και
Σύνδρομο Sjögren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Γεωργιάδου
Ξεδιπλώνοντας κυτταρικούς και μοριακούς μηχανισμούς στη Συστηματική
Σκλήρυνση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γ. Γκουγκουρέλας
Η μηχανιστική της παθοφυσιολογίας της ιστικής βλάβης στο Συστηματικό
Ερυθηματώδη Λύκο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κ. Τσέλιος

14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00

Συζήτηση

15:00-15:10

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ
R. Bechara
H. Eibel
Ε. Αθανασάκη
Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Α. Βερβέρη
Π. Βεργίνης

Α. Βιττωράκη
Γ. Γερμανίδης
Α. Γερμενής
Α. Γεωργιάδου
Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης

Α. Γιαννακού
Γ. Γκιούλα
Ι. Γκουγκουρέλας
Μ. Δανιηλίδης
Β. Δούκα
Α. Ινιωτάκη
Χ. Καλιούλη-Αντωνοπούλου
Π. Καρανάνου
Ε. Κασιμάτης
Ν. Καφάση
Θ. Κεραμιτζόγλου
Β. Κίτσιου
Ε. Κόντου
Δ. Κουνιάκη
Γ. Κυριαζής
Ν. Κωνσταντινίδου
Γ. Κωνσταντίνου

Asssistant Professor, Paris-Saclay University, School of Medicine-INSERM
Professor, Medical Center-University of Freiburg, Dept. of Rheumatology and Clinical
Immunology and Center for Chronic Immunodeficiency, Germany
Ανοσολόγος, Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ανοσολογίας. Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου
Κρήτης
Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» «Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου»
Παιδίατρος, Κλινική Γενετίστρια, Επιστημονικός συνεργάτης Π.Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Αν. Καθηγητής Βιοχημείας/Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Συνεργαζόμενος Ερευνητής Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών & Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας Ηράκλειο Κρήτης
Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ανοσολογικό Τμήμα & Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Αν. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΜD, MSc, Eιδικός Παθολόγος, Υπ. Διδάκτορας ΑΠΘ
Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Λοιμωξιολογία», Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονιστής Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης,
Chairman European Sepsis Alliance
Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας, Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ, Κέντρο Βιολογικών Ερευνών (ΚΒΕ)
Ειδικός Παθολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας ΑΠΘ
Αιματολόγος, Αιματολογική Κλινική & Μονάδα HCT, Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια, Ανοσολογικό Τμήμα-Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Παιδίατρος, Επικουρική Επιμελήτρια Β’, Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Νεφρολόγος,Διευθυντής ΕΣΥ, Νεφρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Π.Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Βιολόγος, PhD, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» «Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου»
Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β’, Τμήμα Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Βιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Ομότιμος Καθηγητής Βιοπαθολογίας-Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Βιοπαθολόγος,Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Τμήματος Ιστοσυμβατότητας, Κέντρο Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών Π.Γ.Ν.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Διευθυντής, Τμήμα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 424 Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη,Adj.Assistant Professor of Pediatrics,Allergy
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Ε. Λιάτσης
Γ. Λιούλιος
Ν. Μαλισιόβας
Π. Μαλλής
Γ. Μαρκόπουλος
Δ. Μαστέλλος
Π. Μελτζανίδου
Μ. Μπανταδάκη
Δ. Μπόγδανος

Π. Μπούρα
Χ. Νικολάου
Α. Ξωχέλλη
Δ. Οικονομοπούλου
Φ. Παληογιάννη

Ε. Παπαδοπούλου-Αλατάκη

Δ. Παπακώστα
Χ. Παπαστεριάδη
Α. Πατσατσή

Α. Παυλίτου-Τσιόντση
Α. Σιόρεντα
Λ. Σκούρα
Μ. Σπελέτας
Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου
Μ. Στάγκου
Α. Σταυροπούλου-Γκιόκα
Α. Ταράση

and Immunology Division of Allergy and Immunology and Jaffe Food Allergy Institute
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City, NY, USA
Παιδίατρος-Ανοσολόγος,Διευθυντής ΕΣΥ Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας,
Κέντρο Πρωτοπαθών Ανοσανεπαρκειών, Π.Γ.Ν.Α. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Ειδικευόμενος Νεφρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Π.Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Μικροβιολογίας ΑΠΘ, Επιστημονικός Διευθυντής Ομίλου EUROMEDICA
Επιστημονικός Συνεργάτης, Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Συνεργάτης Έρευνας, Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Διευθυντής ερευνών (Ερευνητής Α’), ΤΟΜΕΑΣ Βιοδιαγνωστικών Επιστημών & Τεχνολογικών Ι/ΠΡΕΤΕΑ, Ε.Κ.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Βιολόγος, Μονάδα Γενετικής, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Β’ Δερματολογική Κλινική ΑΠΘ,
Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α’, Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας
Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Καθηγητής Παθολογίας & Αυτοανόσων Νοσημάτων, Τμήμα Ιατρικής Παν/μίου Θεσσαλίας,Διευθυντής Κλινικής Ρευματολογικής & Αυτοανόσων Νοσημάτων, Διευθυντής
Τομέα Παθολογίας, Π. Γ. Ν. Λάρισας
Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ,
τ. Διευθύντρια Β’ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Ομότιμη Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας-Ανοσολογίας ΕΚΠΑ
Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β’, Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας και
Τμήμα Ανοσολογίας, Π.Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Αιματολόγος, Επιμ. Β’, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» «Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου»
Καθηγήτρια Μικροβιολογίας-Ανοσολογίας Λοιμώξεων, Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου,
Π.Γ.Ν. Πατρών
Παιδίατρος, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ανοσολογίας, ΑΠΘ, Δ’ Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Γενική Γραμματέας Παιδιατρικής Εταιρείας
Βορείου Ελλάδος
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Ανοσολογίας Πνεύμονα, Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ,
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.A. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΑΠΘ, Ειδικό Ιατρείο Αυτοανόσων
Πομφολυγωδών Νόσων, Β’ Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ.
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ανοσολογικό Τμήμα & Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Αν. Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθύντρια
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Αιματολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Ανοσολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας
Γ.Ν.Α. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» «Νοσοκομείο Αλεξάνδρα»
Αν. Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
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Μ. Τζανουδάκη

Ε. Τζοβάρα
Β. Τσαβδαρίδου
Κ. Τσέλιος
Χ. Τσίγαλου
Ζ. Τσινάρης
Α. Τσιρογιάννη
Μ. Τσολιά
Α. Φλέβα
Α. Φυλάκτου
Σ. Χατζηπαναγιώτου
Μ. Χατζηστυλιανού
Χ. Χατζηχριστοδούλου
Α. Ψαρρά

Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Κέντρο
Αναφοράς Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών, Παιδιατρική Ανοσολογία, Γ.Ν.Α. Παίδων
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Υποψήφια Διδάκτωρ, Εργαστήριο Ανοσοβιολογίας & Μελέτης Εμβολίων Γ.Ν.Α. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ανοσολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
MD, PhD, Assistant Professor, Division of Rheumatology, Department of Medicine
McMaster University Hamilton, Ontario, Canada
Βιοπαθολόγος, Επικ. Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας-Ανοσολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Βιοπαθολόγος, Επικουρικός Iατρός, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Π.Γ.Ν.Θ.
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Η ανατομική οργάνωση των κυττάρων και των
ιστών του ανοσιακού συστήματος είναι καθοριστικής
σημασίας για την έκλυση των ανοσιακών απαντήσεων.
Διασκορπίζονται σε όλο το σώμα και διακρίνονται σε
κεντρικά (πρωτογενή) και σε περιφερικά (δευτερογενή)
λεμφικά όργανα.
Τα κεντρικά λεμφικά όργανα περιλαμβάνουν το
μυελό των οστών και το θύμο και είναι οι περιοχές
όπου τα λεμφοκύτταρα εκφράζουν για πρώτη φορά
αντιγονικούς υποδοχείς και αποκτούν φαινοτυπική και
λειτουργική ωριμότητα.
Τα περιφερικά λεμφικά όργανα περιλαμβάνουν
τους λεμφαδένες, το σπλήνα και τα δομικά στοιχεία
του ανοσιακού συστήματος των επιθηλιακών φραγμών
και είναι οι περιοχές όπου οι λεμφοκυτταρικές απαντήσεις σε ξένα αντιγόνα ξεκινούν και εκπτύσσονται.

Ο ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Ο μυελός των οστών είναι η περιοχή όπου παράγονται τα κυκλοφορούντα κύτταρα του αίματος και η
περιοχή ωρίμανσης των Β-λεμφοκυττάρων. Ο μυελός
των οστών αποτελείται από ένα τρισδιάστατο πλέγμα
από ινίδια, αγγεία και κύτταρα, που συγκρατούνται μεταξύ τους από μια άμορφη πρωτεϊνούχα ουσία και σχηματίζουν βροχίδες, τις αιμοποιητικές φωλεές (niches),
στις οποίες φιλοξενούνται τα αρχέγονα αιμοποιητικά
κύτταρα (hematopoietic stem cells-HSCs). Τα HSCs είναι πολυδύναμα, έχουν την ικανότητα της αυτοανανέωσης, του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης
και τελικά υπό την επίδραση σημάτων και αυξητικών
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παραγόντων καταλήγουν στην παραγωγή των ώριμων
κυττάρων του αίματος. 1

Ο ΘΥΜΟΣ
Ο θύμος είναι ένα δίλοβο όργανο το οποίο βρίσκεται στο πρόσθιο άνω τμήμα του μεσοθωρακίου. Αυξάνει σε μέγεθος κατά την παιδική ηλικία και μετά την
εφηβεία υποστρέφει ανατομικά και λειτουργικά. Κάθε
λοβός περιβάλλεται από κάψα και διαιρείται σε πολλαπλά ατελή λόβια με τη βοήθεια συνδετικού ιστού. Κάθε λόβιο οργανώνεται σε δύο διαμερίσματα: ένα εξωτερικό, το φλοιό, πυκνά κατοικημένο από ανώριμα Τλεμφοκύτταρα, που ονομάζονται θυμοκύτταρα, και ένα
εσωτερικό, το μυελό, πιο αραιά κατοικημένο με θυμοκύτταρα, μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα. Ένα τρισδιάστατο δίκτυο από επιθηλιακά κύτταρα διατρέχει και
τα δύο διαμερίσματα δημιουργώντας το σκελετό του
οργάνου, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και ωρίμανση
των θυμοκυττάρων.
Ο θύμος είναι το όργανο στο οποίο επιτελείται η
ωρίμανση των Τ-λεμφοκυττάρων. Τα άωρα θυμοκύτταρα
εισέρχονται στο θύμο και η ωρίμανσή τους ξεκινά στο
φλοιό. Καθώς τα θυμοκύτταρα ωριμάζουν μεταναστεύουν στο μυελό. Μόνο ώριμα παρθένα Τ-λεμφοκύτταρα
εξέρχονται του θύμου και εισέρχονται στην αιματική
κυκλοφορία και τους περιφερικούς λεμφικούς ιστούς.
Η κύρια λειτουργία του θύμου είναι η δημιουργία και
επιλογή ενός ρεπερτορίου ώριμων Τ-λεμφοκυττάρων
τα οποία είναι ικανά να προστατεύουν το σώμα από
τις λοιμώξεις.2
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ΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ
Οι λεμφαδένες κατανέμονται σε όλο το σώμα παράλληλα με τη διαδρομή των λεμφαγγείων και έχουν
πρόσβαση σε αντιγόνα που μεταφέρονται με τη λέμφο
από επιθήλια και ιστούς. Εξωτερικά ο λεμφαδένας περιβάλλεται από μια ινώδη κάψα. Κάτω από την κάψα
βρίσκεται ένα σύστημα κόλπων επενδυμένο με δικτυοκύτταρα, ινίδια κολλαγόνου και άλλες πρωτεΐνες θεμέλιας ουσίας και είναι γεμάτο με λεμφοκύτταρα, μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα. Η κάψα διατιτραίνεται
από προσαγωγά λεμφαγγεία τα οποία μεταφέρουν τη
λέμφο στους λεμφικούς κόλπους. Εκεί τα μακροφάγα
επιτρέπουν την απομάκρυνση με φαγοκυττάρωση λοιμωδών οργανισμών που αναγνωρίζουν με τη βοήθεια
επιφανειακών υποδοχέων. Μακροσκοπικά στον λεμφαδένα διακρίνονται η φλοιώδης και η μυελώδης μοίρα.
Στη φλοιώδη μοίρα χαρακτηριστική είναι η παρουσία
λεμφοζιδίων (πρωτογενών και δευτερογενών με βλαστικό κέντρο). Τα λεμφοζίδια είναι Β-λεμφοκυτταρικές
αθροίσεις οργανωμένες γύρω από ειδικά δενδριτικά
κύτταρα, τα Follicular Dendritic Cells (FDCs). Ο χώρος
ανάμεσα στα λεμφοζίδια ονομάζεται παραφλοιώδης ή
Τ-κυτταρική ζώνη και αποτελείται από πρωτεΐνες εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, ινίδια, Τ-λεμφοκύτταρα και
δενδριτικά κύτταρα.3

Ο ΣΠΛΗΝΑΣ
Ο σπλήνας είναι ένα μεγάλο σε μέγεθος, έντονα
αγγειούμενο λεμφικό όργανο. Περιβάλλεται από ινώδη
κάψα και το σπληνικό παρέγχυμα διακρίνεται στον ερυθρό και στον λευκό πολφό.4
Το αίμα εισέρχεται στο σπλήνα μέσω της σπληνικής αρτηρίας. Ορισμένοι από τους κλάδους της καταλήγουν στον ερυθρό πολφό σε διευρυμένα αγγειακά
κολποειδή, τα οποία είναι γεμάτα με αίμα και επενδυμένα με μακροφάγα και άλλα κύτταρα. Τα μακροφάγα
των κολποειδών χρησιμεύουν ως ένας σημαντικός ηθμός για το αίμα, καθώς φαγοκυτταρώνουν γηρασμένα
ή κατεστραμμένα ερυθροκύτταρα, αιμοπετάλια και «καλυμμένα» από μόρια ανοσοσφαιρίνης μικρόβια. Σπληνεκτομηθέντες ασθενείς είναι επιρρεπείς σε λοιμώξεις
από μικρόβια με κάψα όπως ο πνευμονιόκοκκος και ο
μηνιγγιτιδόκοκκος.
Ο λευκός πολφός περιλαμβάνει κύτταρα τα οποία
μεσολαβούν ειδικές ανοσιακές απαντήσεις σε αιματογενώς μεταφερόμενα αντιγόνα. Η αρχιτεκτονική του
λευκού πολφού είναι ανάλογη με αυτή των λεμφαδένων
με διαχωρισμό σε Β και Τ κυτταρικές ζώνες. Ο λευκός
πολφός οργανώνεται γύρω από τα κεντρικά αρτηριόλια,
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δημιουργώντας θήκες Τ-λεμφοκυττάρων, μακροφάγων
και διακλαδιζόμενων δενδριτικών κυττάρων που ονομάζονται Periarteriolar Lymphoid Sheath (PALS). Προσκολλημένα στις συναθροίσεις αυτές παρατηρούνται
διάσπαρτα λεμφοζίδια πλούσια σε Β κύτταρα.

ΤΟ ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ
Όλοι οι μείζονες επιθηλιακοί φραγμοί του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος, του βλεννογόνου του γαστρεντερικού σωλήνα (ΓΕΣ), της ανώτερης
και κατώτερης αναπνευστικής οδού και του ουροποιογεννητικού συστήματος, έχουν το δικό τους ανοσιακό
σύστημα.
Το ανοσιακό σύστημα στο δέρμα και στους βλεννογόνους έχει μια κοινή ανατομική οργάνωση, με: α)
ένα επιφανειακό επιθηλιακό στρώμα που εμποδίζει την
εισβολή των μικροβίων β) ένα υποκείμενο συνδετικό
ιστό που περιέχει ποικίλους τύπους κυττάρων (λεμφοκυττάρων, δενδριτικών κυττάρων, μακροφάγων), τα
οποία συμμετέχουν σε ανοσιακές απαντήσεις έναντι
των οργανισμών που καταφέρνουν να εισβάλλουν διαμέσου των επιθηλίων και γ) τοπικούς ή πιο απομακρυσμένους λεμφαδένες, που δέχονται τη λέμφο και αναπτύσσουν ειδικές ανοσιακές απαντήσεις έναντι των εισβολέων. Οι βλεννογόνιοι ιστοί επίσης περιέχουν οργανωμένους λεμφικούς ιστούς χωρίς κάψα με δομή
λεμφοζιδίων, κάτω από το επιθήλιο που περιλαμβάνουν
Β- και Τ-λεμφοκύτταρα, δενδριτικά κύτταρα και μακροφάγα. Αυτοί οι ιστοί οι οποίοι αναφέρονται ως σχετιζόμενοι με τους βλεννογόνους λεμφικοί ιστοί (MucosaAssociated Lymphoid Tissue-MALT), αποτελούν περιοχές ανάπτυξης ειδικών ανοσιακών απαντήσεων εξειδικευμένων για κάθε βλεννογόνο.

Το ανοσιακό σύστημα του δέρματος
Το δέρμα συγκροτείται σε δύο στρώματα, την εξωτερική επιδερμίδα (epidermis) και το εσωτερικό χόριο
(dermis). Κύριοι κυτταρικοί πληθυσμοί της επιδερμίδας
αποτελούν τα κερατινοκύτταρα, τα κύτταρα Langerhans
(δενδριτικά κύτταρα) και τα ενδοεπιθηλιακά Τ-λεμφοκύτταρα. Στο χόριο κύριοι κυτταρικοί πληθυσμοί είναι
τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα δενδριτικά κύτταρα και τα μακροφάγα. Τα ενδοεπιδερμιδικά Τ-λεμφοκύτταρα στη
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι CD8+, ενώ τα
Τ-λεμφοκύτταρα του χορίου είναι CD4+ και CD8+,
εντοπίζονται κυρίως περιαγγειακά και πρόκειται για κύτταρα με μνημονικό φαινότυπο.5
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Το ανοσιακό σύστημα των βλεννογόνων
Οι βλεννογόνοι του ΓΕΣ και της αναπνευστικής
οδού, αποικίζονται από λεμφοκύτταρα και αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, τα οποία επάγουν ανοσιακές
απαντήσεις έναντι αντιγόνων που προσλαμβάνονται
μέσω της κατάποσης και της εισπνοής.
Ο λεμφικός ιστός του ΓΕΣ και ειδικότερα του εντέρου (Gut-Associated Lymphoid Tissue, GALT) αποτελείται από λεμφοκύτταρα, τα οποία εντοπίζονται διάσπαρτα στο επιθήλιο και στο χόριο και οργανωμένα
σε αθροίσεις παρόμοιες με λεμφοζίδια (πλάκες Peyer).
Η πλειοψηφία των ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων
είναι CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα. Στο χόριο ο λεμφοκυτταρικός πληθυσμός είναι μικτός και περιλαμβάνει κυρίως CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα και Β-λεμφοκύτταρα. Οι
πλάκες Peyer του λεπτού εντέρου, αποτελούν τους κυριότερους εκπροσώπους του «οργανωμένου» τμήματος του λεμφικού ιστού του ΓΕΣ αλλά υπάρχουν και
πολλές μικρότερες αθροίσεις λεμφοζιδίων ή απομονωμένων λεμφοζιδίων στην σκωληκοειδή απόφυση και
σε όλο το μήκος του παχέος εντέρου. Οι πλάκες Peyer
έχουν τη δομή λεμφοζιδίων με βλαστικό κέντρο που
περιέχει Β λεμφοκύτταρα, λεμφοζιδιακά βοηθητικά T
κύτταρα, λεμφοζιδιακά δενδριτικά κύτταρα και μακροφάγα. Οι αμυγδαλές, είναι λεμφοζιδιακές αθροίσεις οι
οποίες εμφανίζουν πολλές ομοιότητες με τις πλάκες
του Peyer.6

ΑΡΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
Η ειδική ή επίκτητη ανοσιακή απάντηση (ΕΑΑ)
αποτελεί τη συλλογική και συντονισμένη απάντηση του
οργανισμού σε ξένες ή επικίνδυνες για τον οργανισμό
ουσίες (μικροβιακές ή μη μικροβιακές), που ονομάζονται αντιγόνα. Έπεται της φυσικής ΑΑ, συμπληρώνοντας
και ενισχύοντας τη δράση της. Διακρίνεται σε δύο τύπους: τη χυμική (μεσολαβείται από αντισώματα, στρέφεται έναντι εξωκυττάριων μικροβίων) και την κυτταρική
(μεσολαβείται από Τ-λεμφοκύτταρα, στρέφεται έναντι
ενδοκυττάριων μικρόβιων).
Η ΕΑΑ φέρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερης σημασίας για την αποτελεσματικότητά της, που
αντανακλούν τις ιδιότητες των λεμφοκυττάρων που
συμμετέχουν σε αυτή. Σε αυτά περιλαμβάνονται:2
• Η ειδικότητα και ετερογένεια: Οι ΑΑ είναι ειδικές
για διακριτά αντιγόνα και συγκεκριμένα για διαφο-

ρετικά τμήματα ενός πρωτεϊνικού συμπλέγματος, πολυσακχαρίτη ή άλλου μακρομορίου που ονομάζονται
αντιγονικοί καθοριστές ή επίτοποι. Αυτή η ιδιότητα
οφείλεται στην παρουσία μεμβρανικών υποδοχέων
των λεμφοκυττάρων που μπορούν να διακρίνουν λεπτές διαφορές στη δομή των αντιγόνων. Το σύνολο
των αντιγονικών ειδικοτήτων των λεμφοκυττάρων
ονομάζεται λεμφοκυτταρικό ρεπερτόριο, εμφανίζει
μεγάλη ετερογένεια και μπορεί να εκτείνεται από
107-109 διαφορετικούς αντιγονικούς επιτόπους.
• Μνήμη: Η έκθεση του ανοσιακού συστήματος σε ένα
ξένο αντιγόνο αυξάνει την ικανότητά του να απαντά
ξανά σε αυτό. Οι απαντήσεις σε δεύτερη ή επακόλουθη έκθεση στο ίδιο αντιγόνο, ονομάζονται
δευτερογενείς, μεσολαβούνται από μνημονικά κύτταρα και είναι συνήθως πιο γρήγορες, μεγαλύτερες
σε μέγεθος και συχνά ποιοτικά διαφορετικές από
την πρωτογενή ΑΑ.
• Ανοχή στο ίδιο: Μια από τις αξιοσημείωτες ιδιότητες
κάθε ανοσιακού συστήματος είναι η ικανότητά του
να αναγνωρίζει, να απαντά και να εξουδετερώνει
ξένα (μη ίδια) αντιγόνα ενώ δεν στρέφεται έναντι
των δικών του (ίδιων) αντιγόνων. Η ανοχή επιτυγχάνεται με μηχανισμούς όπως η εξάλειψη ή η αδρανοποίηση αυτοδραστικών λεμφοκυττάρων που εκφράζουν υποδοχείς οι οποίοι αναγνωρίζουν ισχυρά
ίδια αντιγόνα.
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Η κύρια λειτουργία του ανοσιακού μας συστήματος είναι να αναγνωρίζει αντιγόνα, να τα καταστρέφει
και να εξαλείφει την πηγή παραγωγής τους – όταν δε
ολοκληρωθεί αυτή η διεργασία, οι ανοσιακές αποκρίσεις απενεργοποιούνται(1).
Ως αντιγόνο ορίζεται κάθε ουσία η οποία εισερχόμενη στον οργανισμό εκλαμβάνεται ως ξένη, επάγει
ανοσιακή απάντηση και συνδέεται ειδικά είτε με αντισώματα είτε με υποδοχείς δραστικών Τ λεμφοκυττάρων. Ανάλογα με την επεξεργασία παρουσίασης του
αντιγόνου διακρίνονται σε εξωγενή και ενδογενή. Τα
εξωγενή εισέρχονται στον οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή έγχυση, παραλαμβάνονται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APC), αποδομούνται και παρουσιάζονται από τα HLA τάξης II μόρια του MHC
στα Th (Τ βοηθητικά), κύτταρα. Τα ενδογενή αντιγόνα
με τη σειρά τους προκύπτουν από τον μεταβολισμό
κυττάρων ή από προσβεβλημένα κύτταρα από ιούς ή
μικρόβια και παρουσιάζονται στα Tc (Τ κυτταροτοξικά)
κύτταρα από τα HLA τάξης I μόρια του MHC(2).
Τα αντισώματα αναγνωρίζουν τα περισσότερα είδη
βιολογικών μορίων, τόσο απλούς μεταβολίτες όπως
σάκχαρα, λιπίδια και ορμόνες όσο και μακρομόρια
όπως υδατάνθρακες, φωσφολιπίδια, νουκλεϊκά οξέα και
πρωτεΐνες, σε αντίθεση με τα Τ κύτταρα που αναγνωρίζουν μόνο πεπτίδια(2). Τα αντιγόνα ενεργοποιούν επιλεκτικά τα λεμφοκύτταρα προϋπάρχοντος κλώνου που
παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα προς τον υποδοχέα (κλωνική επιλογή) ενώ υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στον αριθμό αντιγόνων που αναγνωρίζεται,
αποτέλεσμα της μεταβλητότητας των θέσεων δέσμευσης αντιγόνου-υποδοχέα(3).
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Η ανοσογονικότητα και αντιγονικότητα είναι σχετικές έννοιες, παρουσιάζουν όμως διαφορετικές ανοσολογικές ιδιότητες(4).
• Ανοσογονικότητα είναι η ικανότητα μιας ουσίας να
επάγει χυμική ή κυτταρική ανοσιακή απάντηση, δηλαδή παραγωγή δραστικών Β (πλασματοκύτταρα για
την παραγωγή αντισωμάτων) και δραστικών Τ (κυτταροτοξικά Τ) λεμφοκυττάρων καθώς και των αντίστοιχων κυττάρων μνήμης
• Αντιγονικότητα είναι η ικανότητα μιας ουσίας να συνδέεται ειδικά με τα τελικά προϊόντα της ανοσιακής
απάντησης, ανεξάρτητα αν διαθέτει ή όχι ανοσογονικότητα
Με βάση τα παραπάνω όλα τα ανοσογόνα είναι
αντιγόνα. χωρίς όμως να ισχύει πάντα το αντίστροφο.
Μικρομόρια που καλούνται απτίνες και διαθέτουν αντιγονικότητα αδυνατούν να προκαλέσουν ειδική ανοσιακή
απάντηση, επομένως δεν είναι ανοσογόνα. Για να αποκτήσουν ανοσογονικότητα προϋποθέτουν τη σύνδεση
τους με ένα μεγάλο πρωτεϊνικό μακρομόριο, που λειτουργεί ως πρωτεΐνη φορέα. Η απτίνη μπορεί να λειτουργεί ως πλήρης επίτοπος ή τμήμα επιτόπου που
δημιουργείται μαζί με αμινοξέα του φορέα, με αποτέλεσμα να έχουμε ανοσιακή απάντηση τόσο έναντι της
απτίνης όσο και της πρωτεΐνης-φορέα.
Οι πρωτεΐνες είναι τα πιο ισχυρά ανοσογόνα κι
έπονται οι πολυσακχαρίτες. Αντίθετα τα λιπίδια και τα
νουκλεϊνικά οξέα λειτουργούν ως ανοσογόνα μόνο συνδεδεμένα με πρωτεΐνες ή πολυσακχαρίτες.
Η ανοσογονικότητα είναι μια λειτουργική ικανότητα και
επηρεάζεται τόσο από παράγοντες που έχουν σχέση
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με τη φύση του αντιγόνου, όσο και από το βιολογικό
σύστημα, καθορίζεται δε από τέσσερις ιδιότητες του
ανοσογόνου(2):
• Την ικανότητα διάκρισης του «ιδίου» από το «ξένο»,
έτσι ώστε μόνο ξένες προς τον οργανισμό ουσίες
να είναι ανοσογόνες. Αντιγόνα που δεν εκτίθενται
σε ανώριμα λεμφοκύτταρα κατά το στάδιο της ωρίμανσης αναγνωρίζονται ως ξένα από το ανοσιακό
σύστημα. Γενικά όσο μεγαλύτερη φυλογενετική διαφορά υπάρχει μεταξύ των δύο ειδών τόσο μεγαλύτερη είναι η δομική διαφορά επομένως και η αντιγονικότητα
• Το μοριακό μέγεθος είναι καθοριστικός παράγων, με
συνέπεια μικρά μόρια <1000Da να διαθέτουν μικρή
ανοσογονικότητα σε αντίθεση με τα ισχυρά μακρομόρια >100kDa
• Η χημική σύσταση και δομική πολυπλοκότητα απαιτούνται για να καταστεί ανοσογόνο ένα μόριο. Ομοπολυμερή που αποτελούνται από επαναλήψεις του
ίδιου αμινοξέος είναι ασθενή ανοσογόνα. Σημαντικό
ρόλο παίζει και η πολυπλοκότητα και η στερεοχημική
δομή και στα τέσσερα επίπεδα πρωτεϊνικής οργάνωσης
• Την δυνατότητα να υποστούν επεξεργασία και να
παρουσιαστούν μαζί ένα MHC μόριο στην επιφάνεια
του APC. Μακρομόρια που δεν μπορούν να αποικοδομηθούν και να παρουσιαστούν με MHC μόρια
θεωρούνται φτωχά ανοσογόνα και αυτό γιατί τα κύτταρα μπορούν να αποικοδομήσουν μόνο πρωτεΐνες
που περιέχουν L-αμινοξέα παρά D-αμινοξέα
Ακόμα κι αν ένα μακρομόριο διαθέτει ανοσογονικότητα, η ικανότητά του να προκαλέσει ανοσοαπόκριση θα εξαρτηθεί από ορισμένες ιδιότητες του βιολογικού συστήματος που συναντά το αντιγόνο, όπως:
• Το γενετικό υπόστρωμα του δέκτη που επηρεάζει
τον τύπο και την ένταση της ανοσιακής απάντησης
μέσω της γενετικής πολυμορφίας του MHC, αλλά
και των γονιδίων που κωδικοποιούν για Β και Τ υποδοχείς καθώς και για ανοσορυθμιστικές πρωτεΐνες
• Η δόση και η οδός χορήγησης αντιγόνου είναι αναλογική και δοσοεξαρτώμενη. Ανεπαρκής δόση δεν
θα διεγείρει ανοσιακή απόκριση, ενώ υπερβολικά
υψηλές δόσεις μπορεί να επάγουν ανοχή. Η οδός
χορήγησης επηρεάζει τόσο τα όργανα του ανοσιακού συστήματος όσο και τους κυτταρικούς πληθυσμούς που συμμετέχουν στην απόκριση. Το αντιγόνο
που χορηγείται ενδοφλεβίως μεταφέρεται αρχικά
στον σπλήνα, ενώ τα υποδόρια αντιγόνα περνούν

από τους τοπικούς λεμφαδένες, με αποτέλεσμα διαφορετική απόκριση
• η χορήγηση ουσιών, ανοσοενισχυτικά (adjuvants),
μπορούν να αυξάνουν τις ανοσιακές αποκρίσεις λόγω παράτασης του χρόνου παραμονής του αντιγόνου, ενίσχυσης των συνδιεγερτικών σημάτων, αύξησης της τοπικής φλεγμονής ή μη ειδικής διέγερσης
λεμφοκυττάρων.

Επίτοποι
Κάθε αντιγόνο φέρει μία ή περισσότερες ανοσοδραστικές περιοχές που ονομάζονται επίτοποι και συνδέονται με επιφανειακές ανοσοσφαιρίνες-Ig των Β κυττάρων (BCR), με υποδοχείς των Τ λεμφοκυττάρων
(TCR) ή κυκλοφορούντα αντισώματα (Abs). Η σύνδεση
επιτόπου-παράτοπου καθορίζει την ειδικότητα της ανοσοαντίδρασης(2).
Οι Β επίτοποι είναι συνήθως τμήματα κάποιων
υδρόφιλων αμινοξέων που εντοπίζονται στην επιφάνεια
του μορίου ώστε να είναι προσιτοί στις επιφανειακές
ανοσοσφαιρίνες ή στα αντισώματα και να δημιουργούν
διμερή. Οι Τ κυτταρικοί επίτοποι προκύπτουν μετά από
ενδοκυττάρια επεξεργασία πρωτεϊνών με αποτέλεσμα
να παρουσιάζονται από τα APC πάντα συνδεδεμένα
με μόρια του MHC.

Βιολογική ταξινόμηση αντιγόνων
Τα αντιγόνα με βάση την ικανότητα τους να επάγουν αντισωματική απάντηση από τα Β κύτταρα, ταξινομούνται σε θυμοεξαρτώμενα (TD) και θυμοανεξάρτητα (TI)(2).
Τα ΤΙ δεν απαιτούν την συμμετοχή των Τ κυττάρων, είναι απλά μόρια αποτελούμενα από περιορισμένο
αριθμό επαναλαμβανόμενων επιτόπων, είναι τα πολυσακχαριδικά ή τα λιπιδικά αντιγόνα και η ανοσιακή απάντηση είναι δοσοεξαρτώμενη. Δεν συμβαίνει ισοτυπική
μεταστροφή ούτε παρατηρείται ανοσολογική μνήμη.
Τα TI αντιγόνα δεν χρειάζονται επεξεργασία από τα
μακροφάγα, ενώ μεταβολίζονται πολύ αργά και παραμένουν στον οργανισμό για μεγάλη χρονική περίοδο.
Τα TD αντιγόνα προϋποθέτουν την παρουσία βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων, είναι πολύπλοκες δομές όπως
πρωτεΐνες ή συμπλέγματα πρωτεΐνης–απτίνης. Είναι
ανοσογόνα σε μεγάλο εύρος δόσης και δεν προκαλούν
άμεσα ανοχή. Παράγουν ανοσοσφαρίνες όλων των
ισοτύπων (IgM, IgG, IgA, IgE), παρουσιάζουν ανοσολογική μνήμη, απαιτούν επεξεργασία και μεταβολίζονται
γρήγορα στον οργανισμό.
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ΜΙΤΟΓΟΝΑ
Τα μιτογόνα είναι ουσίες που επάγουν την κυτταρική
μίτωση με μη ειδικό τρόπο και ενεργοποιούν πολυκλωνικά λεμφοκύτταρα ανεξάρτητα από την αντιγονική
εξειδίκευση(5). Αυτό πραγματοποιείται χωρίς να συνδέονται με ειδικούς υποδοχείς των λεμφοκυττάρων
που χαρακτηρίζει τα ανοσογόνα. Τα μιτογόνα είναι συνήθως λεκτίνες, βακτηριακές ή φυτικές πρωτεΐνες που
δεσμεύουν μεμβρανικές γλυκοπρωτεΐνες (TCR, CD3)
στην επιφάνεια των κυττάρων, ενεργοποιούν ενδοκυττάρια σήματα (MitogenActivatedProteinKinase–MAP)
οδηγώντας έτσι σε ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων.
Ανάλογα με το μιτογόνο διαφορετικοί τύποι κυττάρων
ενεργοποιούνται όπως για παράδειγμα η φυτοαιμοσυγκολλητίνη (PHA), η συγκολλητίνη σίτου (WGA) και
η κονκαναβαλίνη Α (Con A) προάγουν τον πολλαπλασιασμό Τ κυττάρων, το μιτογόνο Pokeweed (PWM)
διεγείρει τόσο Τ όσο και Β κύτταρα, ενώ οι LPS του
τοιχώματος των Gram(-) βακτηρίων συνδέονται με τα
CD14 και TLR4 που εκφράζονται στη μεμβράνη των Β
κυττάρων(6).

ΥΠΕΡΑΝΤΙΓΟΝΑ
Τα υπεραντιγόνα είναι ιϊκές ή βακτηριακές πρωτεΐνες που συνδέονται ταυτόχρονα στο Vβ τμήμα του
TCR και στην α αλυσίδα του τάξης ΙΙ μορίουτου MHC.
Πρόκειται για σύνδεση έξω από τις κλασικές θέσεις
σύνδεσης της σχισμοειδούς θήκης που συμβαίνει
στους Τ κυτταρικούς επιτόπους. Η σύνδεση αυτή παράγει ισχυρό σήμα ενεργοποίησης που επάγει την μη
ειδική, πολυκλωνική διέγερση των Τ κυττάρων. Η σημασία τους έγκειται στην ικανότητα τους να διεγείρουν
πολυκλωνικά Τ κύτταρα, με επακόλουθη παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων κυτταροκινών ικανών να προκαλέσουν συστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο. Σε μια φυσιολογική ανοσοαπόκριση μόνο το 0,0001% των Τ κυττάρων ενεργοποιούνται ενώ αντίθετα η έκθεση σε υπε-
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ραντιγόνο μπορεί να ενεργοποιήσει έως και το 30%
της δεξαμενής των Τ κυττάρων, οδηγώντας σε σοβαρές
παθολογικές καταστάσεις μετά από λοίμωξη(7).
Τα υπεραντιγόνα διακρίνονται σε εξωγενή που είναι διαλυτές πρωτεΐνες εκκρινόμενες από βακτήρια,
όπως η σταφυλοκοκκική εντεροτοξίνη, η τοξίνη του
τοξικού συνδρόμου και ενδογενή δηλαδή πρωτεΐνες
της κυτταρικής μεμβράνης που κωδικοποιούνται από
ορισμένους ιούς, π.χ. ρετροϊικές πρωτεΐνες.
Τέλος, μελετώνται υπεραντιγόνα Β κυττάρων που
δεσμεύουν τις ανοσοσφαιρίνες στα Β κύτταρα εκτός
συμβατικής θέσης δέσμευσης, όπως είναι το Fab, οδηγώντας σε απόπτωση ή ισχυρή ανοσοαπόκριση, επηρεάζοντας την οψωνοποίηση, την IgG μεσολαβούμενη
φαγοκυττάρωση και την απόπτωση. Με τον τρόπο αυτό
φαίνεται πως δρουν η StaphylococcalProtein A (SpA),
StreptococcalProtein G (SpG) και η PeptostreptococcalProtein L (PpL)(7).
Αλληλογραφία:
Ελισάβετ Κόντου
e-mail: kontolisa@gmail.com
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Δομή και βιολογικός ρόλος του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (MHC)
Το MHC (Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας
‑ Major Histocompatibility Complex) αποτελεί το πλέον πολυμορφικό γενετικό σύστημα στον άνθρωπο (1).
Αρχικά, αναγνωρίστηκε για τη σημασία του στην απόρριψη ξένων ιστών στις μεταμοσχεύσεις αργότερα όμως
φάνηκε ότι κατέχει πρωταρχικό ρόλο στην επαγωγή,
ρύθμιση και διεκπεραίωση της ανοσιακής απάντησης.
Περιλαμβάνει γονίδια που καθορίζουν τόσο τη φυσική
όσο και την επίκτητη ανοσιακή απάντηση στα παθογόνα, στη μεταμόσχευση, στην αυτοανοσία, στον καρκίνο, στον εμβολιασμό, στην αντίδραση στα φάρμακα.
Συμβάλλει επίσης στην αξιολόγηση της αιτιολογίας, της
παθογένειας, της διάγνωσης, της πρόγνωσης και της
θεραπείας διαφόρων νοσημάτων, στον έλεγχο πατρότητας και σε ανθρωπολογικές μελέτες διαφόρων πληθυσμών.
Το MHC στον άνθρωπο αναφέρεται ως HLA
(Human Leucocyte Antigens), κατόπιν πρότασης του
Jean Dausset ο οποίος, το 1958, απομόνωσε το πρώτο
λευκοκυτταρικό αντιγόνο από το αίμα πολυμεταγγισμένων ασθενών χρησιμοποιώντας μέθοδο λευκοσυγκόλλησης (2).
Το MHC εδράζεται στο βραχύ σκέλος του χρωματοσώματος 6 και αποτελείται τόσο από εκφραζόμενα
γονίδια όσο και ψευδογονίδια, τα οποία ταξινομούνται
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σε τρία μεγάλα αθροίσματα: τα MHC τάξης Ι, II και III
(1,3). Τα τάξης Ι MHC περιλαμβάνουν τα κλασσικά
MHC-A, -B, -C γονίδια, τα μη κλασσικά MHC-E, -F, -G
γονίδια, τα Class I like γονίδια (MICA, MICB, HFE) και
αρκετά ψευδογονίδια. Τα τάξης ΙΙ MHC περιλαμβάνουν
τα κλασικά HLA-DR, -DQ, -DP γονίδια και τα μη κλασικά TAP, LMP, HLA-DM, -DO γονίδια που κωδικοποιούν μόρια που παίζουν ρόλο στην επεξεργασία του
αντιγόνου. Τέλος, τα τάξης ΙΙΙ MHC περιλαμβάνουν γονίδια που κωδικοποιούν παράγοντες του συμπληρώματος (Bf, C2, C4A, C4B), γονίδια που κωδικοποιούν
ένζυμα (21-υδροξυλάσες), κυτταροκίνες (TNF, LT), μόρια
που σχετίζονται με την απάντηση στο stress και την
απόπτωση.
Τα μόρια HLA τάξης I και II είναι μεμβρανικές πρωτεΐνες, η καθεμία από τις οποίες περιέχει μια αύλακα
σύνδεσης του πεπτιδίου (σχισμοειδής θήκη) στο αμινοτελικό τους άκρο (εικόνα 1) (4). Η σχισμοειδής θήκη
αποτελείται από δυο παράλληλες πεπτιδικές αλυσίδες
με δομή α-έλικας, τοποθετημένες πάνω σε μια βάση
αποτελούμενη από οκτώ αντιπαράλληλα β-ελάσματα.
Στη βάση της σχισμοειδούς θήκης υπάρχει ένας μικρός
αριθμός εσοχών ή θυλάκων (pockets) που δεσμεύουν
με συμπληρωματικό τρόπο αμινοξέα του πεπτιδίου
αγκυροβόλησης (anchor residues), τα οποία συγκρατούν το πεπτίδιο στους θύλακες της σχισμοειδούς θήκης του MHC μορίου (1). Στη σχισμοειδή θήκη των
HLA τάξης Ι εφαρμόζουν 8-11 αμινοξέα ενώ στα HLA
τάξης ΙΙ 10-30 αμινοξέα (4). Κάθε HLA τάξης Ι και ΙΙ
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Εικόνα 1. Δομή HLA τάξης Ι (πάνελ 1A) και HLA τάξης II (πάνελ
1Β) μορίου (fromhttps://commons.wikimedia.org/)

μόριο μπορεί να συνδέεται με ένα μεγάλο φάσμα πεπτιδίων τα οποία έχουν διαφορετική αμινοξική ακολουθία αλλά φέρουν τα ίδια ή παρόμοια (βασικά, υδρόφοβα, αρωματικά) αμινοξέα σε καθορισμένες θέσεις
της πεπτιδικής ακολουθίας (1).
Τα μόρια HLA τάξης I εκφράζονται σε όλα τα
εμπύρηνα κύτταρα και παρουσιάζουν το αντιγόνο στα
CD8+ Τ λεμφοκύτταρα. Κάθε μόριο HLA τάξης I αποτελείται από μια α αλυσίδα, μη ομοιοπολικά συνδεδεμένη σε μια πρωτεΐνη, τη β2-μικροσφαιρίνη, η οποία
κωδικοποιείται στο χρωμόσωμα 15 (Εικόνα 1Α) (4). Η
α αλυσίδα αποτελείται από το εξωκυττάριο, το διαμεμβρανικό και το ενδοκυττάριο τμήμα. Το εξωκυττάριο
τμήμα διακρίνεται σε τρεις λειτουργικές περιοχές, τις
α1, α2 και α3. Οι πολυμορφικές περιοχές α1 και α2 σχηματίζουν την αύλακα στην οποία εφαρμόζουν πεπτίδια
που προέρχονται από κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες.
Η περιοχή α3 είναι σταθερή και περιέχει τη θέση σύνδεσης για το συνυποδοχέα CD8 των Τ κυττάρων, συμβάλλοντας έτσι στη σταθεροποίηση του τριμοριακού
συμπλέγματος ΗLA/ξένο πεπτίδιο/Tκυτταρικός υποδοχέας (TCR). Το διαμεμβρανικό και το ενδοκυττάριο
τμήμα φαίνεται ότι στηρίζουν το μόριο, διευκολύνουν
τη δίοδο μηνυμάτων στο εσωτερικό του κυττάρου και
ρυθμίζουν το κανάλι διόδου ορισμένων ιόντων, όπως
των ιόντων ασβεστίου (Ca2+).
Τα HLA μόρια τάξης II εκφράζονται σταθερά μόνο
στα επαγγελματικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
(ΑΠΚ), κυρίως στα δενδριτικά κύτταρα, μακροφάγα καθώς και στα Β λεμφοκύτταρα. Επίσης, η έκφραση τους
μπορεί να επαχθεί στα επιθηλιακά κύτταρα του θύμου
και σε άλλους τύπους κυττάρων μετά από τη δράση
ορισμένων κυτταροκινών (1). Τα HLA τάξης II μόρια
παρουσιάζουν το αντιγόνο στα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα.
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Κάθε μόριο αποτελείται από δύο αλυσίδες, τις α και β,
οι οποίες διαπερνούν την κυτταρική μεμβράνη (Εικόνα
1B) (4). Οι περιοχές α1 και β1 περιέχουν πολυμορφικά
αμινοξέα και σχηματίζουν την αύλακα στην οποία
εφαρμόζουν εξωγενή πεπτίδια. Η περιοχή β2 περιέχει
τη θέση σύνδεσης του συνυποδοχέα CD4 των Τ λεμφοκυττάρων.
Ο βιολογικός ρόλος του MHC θα μπορούσε να
διαχωριστεί σε κεντρικό και περιφερικό. Ο κεντρικός
ρόλος αφορά τη συμμετοχή των MHC στη διαφοροποίηση/ωρίμανση των Τ λεμφοκυττάρων στο θύμο με
τη διαδικασία της θετικής και αρνητικής επιλογής καθώς
και τον καθορισμό της ειδικότητας των συνυποδοχέων
CD4 ή CD8 κατά τη θετική επιλογή. Ο περιφερικός
ρόλος αφορά τη συμμετοχή των MHC στην επεξεργασία των αντιγονικών πρωτεϊνών (ενδογενής και εξωγενής οδός επεξεργασίας), τη μεταφορά των πεπτιδίων
στην επιφάνεια των ΑΠΚ και την παρουσίαση τους στα
Τ λεμφοκύτταρα (4). Τα HLA τάξης Ι μόρια παρουσιάζουν πεπτίδια στα CD8+ Τ κύτταρα (ΜΗC-Ι περιορισμός) και τα HLA τάξης ΙΙ μόρια παρουσιάζουν πεπτίδια στα CD4+ Τ κύτταρα (ΜΗC-ΙΙ περιορισμός). Η
ανωτέρω διαδικασία είναι απαραίτητη τόσο για την Τ
ανοσοεπιτήρηση όσο και για την Τ κυτταρική ανοσολογική απόκριση στα ξένα αντιγόνα.
Συνοψίζοντας, τα HLA μόρια είναι σημαντικά στην
άμυνα του οργανισμού και στη διάκριση του «ίδιου»
από το «ξένo». Έχουν καθοριστικό ρόλο στην ειδική
ανοσιακή απάντηση παρουσιάζοντας το «ξένο» αντιγονικό πεπτίδιο στα παρθένα Τ λεμφοκύτταρα προσφέροντας έτσι το πρώτο και εναρκτήριο σήμα για την
ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων.
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Διασύνδεση φυσικής και ειδικής ανοσοαπάντησης.
Αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
Θεοδώρα Κεραμιτζόγλου
Βιολόγος PhD, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο « Έλενα Βενιζέλου»

ανοσ′ια

Τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (antigen presenting cells –APCs) παίζουν κεντρικό ρόλο στη διασύνδεση της μη ειδικής και ειδικής ανοσιακής απάντησης, καθώς, μετά ενεργοποίηση με την αναγνώριση
PAMPs/DAMPs, αποκτούν ικανότητα επεξεργασίας του
αντιγόνου, σύνδεσής του με μόρια του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας -MHC και παρουσίασής
του στα Τ-λεμφοκύτταρα. Στις λειτουργίες των APCs
περιλαμβάνονται: α) η πρόσληψη του αντιγόνου και μεταφορά του στα περιφερικά λεμφικά όργανα όπου κυκλοφορούν τα παρθένα λεμφοκύτταρα, β) η διαμόρφωση του αντιγόνου ώστε να μπορεί να αναγνωρισθεί
από ειδικά γι αυτό λεμφοκύτταρα, και γ) η παροχή βοηθητικών σημάτων για την ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων.
Οι κυριώτεροι εκπρόσωποι των APCs που αναφέρονται και ως «επαγγελματικά» (professional) APCs,
είναι τα Δενδριτικά κύτταρα (DC), τα Μακροφάγα,
τα Β-λεμφοκύτταρα και ορισμένα ενεργοποιημένα επιθηλιακά κύτταρα. Μεταξύ αυτών, τα DCs θεωρούνται
τα πλέον σημαντικά για παρουσίαση γιατί εκφράζουν
στην επιφάνειά τους συνδιεγερτικά μόρια (π.χ. Β7) που
η αλληλεπίδρασή τους με τα αντίστοιχα μόρια συνδέτες
τους (CD28) πάνω στα παρθένα Τ κύτταρα ευοδώνει
την ενεργοποίησή τους. Τα Β-λεμφοκύτταρα μπορεί να
ενσωματώσουν τα ειδικά αντισώματα που εκκρίνουν
μέσω του υποδοχέα τους, να τα συνδέσουν σε MHC
τάξης II μόρια και να τα παρουσιάσουν στα Τ-κύτταρα,
όμως δεν είναι επαρκή για παρουσίαση των περισσότερων άλλων αντιγόνων. Κύτταρα, τα οποία δεν εκφρά-
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ζουν MHC τάξης II μόρια σταθερά, αλλά μπορεί μια
τέτοια έκφραση να επαχθεί σε αυτά από κυτταροκίνες
(π,χ IFN-γ), αναφέρονται ως μη «επαγγελματικά»
APCs. Σε αυτά συγκαταλέγονται Ινοβλάστες δέρματος,
Επιθηλιακά κύτταρα Θύμου και Θυρεοειδούς, β-κύτταρα Παγκρέατος, Ενδοθηλιακά κύτταρα αγγείων, κύτταρα Μικρογλοίας εγκεφάλου.
Επεξεργασία του αντιγόνου είναι η διαδικασία που
συμβαίνει μέσα σε ένα κύτταρο με σκοπό την προετοιμασία του αντιγόνου για αναγνώριση από τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα οποία, σε αντίθεση με τα Β-λεμφοκύτταρα, δεν μπορούν να αντιδράσουν σε αυτούσια (ανεπεξέργαστα, διαλυτά) αντιγόνα, αλλά μόνο σε αντιγονικά
πεπτίδια. Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η διάσπαση
των πρωτεϊνών σε πεπτίδια, ενώ συνέχειά της αποτελεί
η σύνδεση των πεπτιδίων με μόρια MHC και η μετακίνηση του συμπλέγματος MHC-πεπτίδιο στην επιφάνεια του κυττάρου για να παρουσιασθεί στα Τ-λεμφοκύτταρα (αντιγονοπαρουσίαση). Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρίσει ο υποδοχέας των Τ-λεμφοκυττάρων (TcR) ένα ξένο πρωτεϊνικό αντιγόνο (στην
πραγματικότητα ένα γραμμικό επίτοπο αντιγονικού πεπτιδίου) και να αντιδράσει προς αυτό είναι να αναγνωρίσει ως «ίδιο» το MHC που του το παρουσιάζει. Η
ιδιότητα αυτή των Τ-λεμφοκυττάρων ονομάζεται MHC
περιορισμός και αποκτάται κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης των λεμφοκυττάρων στο θύμο, όπου επιλέγονται για επιβίωση (θετική επιλογή) μόνον όσα από αυτά
αναγνωρίζουν τα MHC μόρια των θυμικών επιθηλιακών
κυττάρων.
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Πίνακας Ι. Τύποι επεξεργασίας και παρουσίασης αντιγόνου
Δύο τύποι Δύο τύποι Δύο τύποι
Δύο οδοί
Αντιγόνων
MHC
Τ-λεμφο- επεξεργασίας
κυττάρων και αναγνώρισης
μορίων
Ενδογενή

MHC
τάξης Ι

CD8 κυττα- Ενδογενής ή
ροτοξικά
MHC τάξης Ι

Σε οποιοδήποτε κύτταρο που μπορεί να μολυνθεί ή να εξαλλαχτεί, τα MHC τάξης Ι μόρια συνδέονται με πεπτίδια που
προέρχονται από μερική πρωτεολυτική διάσπαση πρωτεϊνών
ενδογενούς προέλευσης («ξένες» πρωτεΐνες ενδοκυττάριων
παθογόνων ή «ίδιες» καρκινικά εξαλλαγμένες πρωτεΐνες) που
συντίθενται στο κυτταρόπλασμα και τα παρουσιάζουν στα
κυτταροτοξικά Τ, τα οποία ενεργοποιούνται για προσβολή των
«μολυσμένων/εξαλλαγμένων» κυττάρων-στόχων.

Εξωγενή

MHC
τάξης ΙI

CD4 βοηθητικά Τ

Εξωγενής ή
MHC τάξης ΙΙ

Τα MHC τάξης ΙΙ μόρια συνδέονται με πεπτίδια εξωγενών
αντιγόνων (π.χ. από εξωκυττάρια παθογόνα) που προσλαμβάνονται από τα APCs και υφίστανται πρωτεολυτική επεξεργασία και τεμαχισμό σε ενδοκυττάρια κυστίδια (διαμέρισμα
ενδοσωμάτων – λυσοσωμάτων). Η παρουσίαση και αναγνώριση των πεπτιδίων από τα βοηθητικά Τ οδηγεί σε ενεργοποίηση των Τ απαντήσεων, της παραγωγής αντισωμάτων και
της φαγοκυττάρωσης, ώστε να «καθαρισθεί» το εξωγενές αντιγόνο.

Δεδομένου ότι υπάρχουν 2 τύποι αντιγόνων (ενδογενή και εξωγενή αντιγόνα), 2 τύποι MHC μορίων
(ΜHC τάξης Ι και MHC τάξης ΙΙ) και δύο τύποι Τ-λεμφοκυττάρων (CD4 βοηθητικά και CD8 κυτταροτοξικά
κύτταρα), αναγνωρίζονται και δύο οδοί επεξεργασίας:
η Ενδογενής μέσω MHC τάξης Ι και η Εξωγενής μέσω
HC τάξης ΙΙ (Πίνακας 1, Πίνακας 2, Εικόνα 1, Εικόνα 2).
Παρόλο που η διαδικασία της επεξεργασίας/παρουσίασης διαφέρει στις δύο οδούς, διακρίνονται και
στις δύο 3 βασικά στάδια: Α) Καταβολισμός του αντιγόνου και δημιουργία πεπτιδίων, Β) Σύνθεση των MHC
μορίων και Γ) Συνάθροιση και μεταφορά του συμπλέγματος MHC-πεπτιδίου στην επιφάνεια του κυττάρου
για παρουσίαση.
Τα πεπτίδια που συνδέονται με τα MHC τάξης ΙΙ
μόρια προέρχονται από αντιγόνα που εισέρχονται στα
APCs είτε με φαγοκυττάρωση στα φαγοσώματα (Μακροφάγα και Δενδριτικά κύτταρα) είτε με γενικότερη
ενδοκύττωση στα ενδοσώματα (Β-λεμφοκύτταρα).
Oξειδωτικά ένζυμα (καθεψίνη Β, D και L πρωτεάσες)
τεμαχίζουν το αντιγόνο σε πολλά διαφορετικά πεπτίδια
20-25 αμινοξέων. Τα τάξης ΙΙ μόρια συντίθενται στο ΕΔ

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά των δύο οδών επεξεργασίας
του αντιγόνου
Χαρακτηριστικά

MHC-I οδός

MHC-II οδός

Θέση σύνδεσης
του πεπτιδίου
στο MHC

α αλυσίδα

α και β αλυσίδες

Τύποι APCs

Όλα τα
εμπύρηνα
κύτταρα

Δενδριτικά,
Μακροφάγα,
Β-λεμφοκύτταρα,
μερικά επιθηλιακά

Παρουσίαση σε

Κυτταροτοξικά
T-λεμφοκύτταρα (CD8+)

Βοηθητικά
Τ-λεμφοκύτταρα
(CD4+)

Προέλευση
αντιγονικού
πεπτιδίου

Κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες
που συντίθενται
από το κύτταρο

Πρωτεΐνες που
έχουν προσληφθεί από τον εξω
κυττάριο χώρο

Κυτταρόπλασμα

Διαμέρισμα
ενδοσωμάτωνλυσοσωμάτων

Περιοχή
καταβολισμού
αντιγόνου
Ένζυμα
καταβολισμού
αντιγόνου
Σημαντικά μόρια
διαδικασίας
Περιοχή
συνάθροισης
MHC-πεπτιδίου

Πρωτεόσωμα
TAP

Ενδοπλασματικό
Δίκτυο

Πρωτεάσες των
ενδοσωμάτων
και λυσοσωμάτων
Ii, HLA-DM
Διαμέρισμα
ενδοκυττάριων
κυστιδίων

και σύντομα μετά την συνάθροιση των δύο αλυσίδων
συνδέονται με ένα πρωτεϊνικό μόριο που λέγεται «αμετάβλητη αλυσίδα» (invariant chain – li), που δεσμεύσει
(φράσσει) τη θήκη πρόσδεσης αντιγόνου των τάξης ΙΙ
μορίων, εμποδίζοντας την σύνδεση σε αυτήν ενδογενών
αντιγόνων μέσα στον αυλό του ΕΔ. Το σύμπλεγμα
MHC-li μετακινείται από τη συσκευή Golgi στα ενδοκυττάρια κυστίδια που θα προωθήσουν τα MHC II μόρια στις περιοχές που θα γίνει η σύνδεση του πεπτιδίου.
Mέσα στα ενδοσώματα, πρωτεάσες (π.χ. καθεψίνη L)
κατακερματίζουν την Ii αλυσίδα αφήνοντας στην θήκη
του μορίου τάξης ΙΙ ένα θραύσμα πεπτιδίου, το CLIP
(Class II associate Invariant chain Peptide). Η αντικατάσταση του CLIP με αντιγονικό πεπτίδιο γίνεται καθώς
το MHC II κατευθύνεται προς την επιφάνεια του κυττάρου με τη βοήθεια HLA-DM μορίων. Τα DM αντικαθιστούν το CLIP με πεπτίδιο χρησιμοποιώντας καταλυτικό μηχανισμό. Μετά τη σύνδεση, το σύμπλεγμα
MHC II – πεπτιδίου μετακινείται στην επιφάνεια του
κυττάρου για να παρουσιασθεί στα CD4+ Τ κύτταρα.
Τα πεπτίδια που συνδέονται με τα MHC τάξης Ι
μόρια προέρχονται από μερική πρωτεολυτική διάσπαση
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Εικόνα 1. Εξωγενής οδός επεξεργασίας και παρουσίασης αντιγόνου.

Εικόνα 2. Ενδογενής οδός επεξεργασίας και παρουσίασης αντιγόνου
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Εικόνα 3. Διασταυρούμενη Παρουσίαση

κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών, οι οποίες κυρίως συντίθενται από το κύτταρο ή σπάνια μπορεί να έχουν
εισέλθει σε αυτό από τον εξωκυττάριο χώρο με φαγοκυττάρωση. Πρόκειται για πρωτεΐνες ιών και άλλων
ενδοκυττάριων παθογόνων ή πρόκειται για νεοπλασματικές πρωτεΐνες. Η διάσπαση επιτυγχάνεται σε ένα κυλινδρικού σχήματος σύμπλεγμα 28 πρωτεασών, το πρωτεόσωμα, στο οποίο οι πρωτεΐνες εισέρχονται αφού
πρώτα συνδεθεί με αυτές μια αλυσίδα μορίων ουμπικουϊτίνης.
Η σύνθεση των MHC τάξης Ι μορίων γίνεται στα
πολυριβοσώματα σε επαφή με το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο (ΑΕΔ). Αρχικά, η βαριά αλυσίδα α είναι αγκιστρωμένη στην μεμβράνη του ΑΕΔ και προβάλλει στον
αυλό ενωμένη με την πρωτεΐνη καλνεξίνη, η οποία στη
συνέχεια απομακρύνεται και γίνεται η σύνδεση της β2μικροσφαιρίνης. Η συνάθροιση και μεταφορά του συμπλέγματος MHC Ι - πεπτιδίου πραγματοποιείται στον
αυλό του ΑΕΔ, όπου στα περισσότερα MHC μόρια
συνδέονται ταυτόχρονα οι πρωτεΐνες ταπασίνη και καλρετικουλίνη και ο «μεταφορέας» ΤΑΡ (transporter associated with antigen processing) σε ένα πολυπαραγοντικό σύμπλοκο. Ο TAP με τις δύο του πρωτεΐνες
(TAP1 και TAP2) μεταφέρει τα πεπτίδια από το κυτταρόπλασμα στο ΑΕΔ για να συνδεθούν στη θήκη των
MHC. Η σύνδεση του πεπτιδίου τροποποιεί τη διαμόρφωση του μορίου. Η ταπασίνη, η καλρετικουλίνη

και ο ΤΑΡ απομακρύνονται και ενισχύεται η σύνδεση
με την β2-μικροσφαιρίνη, με αποτέλεσμα να προωθείται
η μεταφορά του από το ΑΕΔ στην κυτταρική επιφάνεια.
Ως Διασταυρούμενη Παρουσίαση (cross-presentation) αναφέρεται η παρουσίαση πεπτιδίων εξωκυττάριων πρωτεϊνών με μόρια MHC τάξης Ι αντι για MHC
τάξης ΙΙ όπως θα αναμενόταν. Πράγματι, το APC, που
έχει προσλάβει το αντιγόνο, ξεκινάει την εξωγενή οδό
επεξεργασίας (τις περισσότερες φορές τη συνεχίζει),
αλλά, παράλληλα εκτρέπει το αντιγόνο και προς την
ενδογενή οδό. Μια τέτοια μορφή παρουσίασης είναι
σημαντική γιατί επιτρέπει σε APCs που δεν έχουν μολυνθεί/εξαλλαχθεί να επεξεργασθούν και παρουσιάζουν
αντιγόνα μικροβίων ή καρκινικά αντιγόνα και να ενεργοποιήσουν (cross-priming) κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα που θα προσβάλλουν κύτταρα του οργανισμού
που έχουν μολυνθεί ή εξαλλαχθεί. (Εικόνα 3).
Λιπιδικά ή γλυκολιπιδικά αντιγόνα παρουσιάζονται
μετά σύνδεσή τους με τα CD1 μόρια, τα οποία είναι
μόρια μιας οικογένειας γλυκοπρωτεϊνών που η δομή
τους ομοιάζει με εκείνη των MHC τάξης Ι μορίων, αλλά
δεν εμφανίζουν πολυμορφισμό (MHC class I like). Κωδικοποιούνται σε περιοχή του χρωμοσώματος 1 και ταξινομούνται σε δύο ομάδες: ομάδα 1 (CD1a, CD1b,
CD1c, που εκφράζονται σε APCs) και ομάδα 2 (CD1d,
που εκφράζεται σε ευρεία ποικιλία κυττάρων). Τα CD1
μόρια δεσμεύουν και παρουσιάζουν λιπίδια που φέρουν
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ανοσ′ια

Τα λεμφοκύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο στην
άμυνα του οργανισμού έναντι των λοιμώξεων και άλλων
κινδύνων. Παράγονται από στελεχιαία κύτταρα του μυελού των οστών, που δεσμεύονται νωρίς για διαφοροποίηση προς τη λεμφική σειρά και εξειδικεύονται για
τις διάφορες λειτουργίες τους στο μυελό, το θύμο αδένα, τους λεμφαδένες, το σπλήνα και άλλους λεμφικούς
ιστούς1.
Περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες που αναγνωρίζονται με ειδικούς ανοσολογικούς δείκτες και
υποδοχείς αντιγόνων, οι οποίοι εκφράζονται στη μεμβράνη τους. Κύριες ομάδες είναι τα Β, Τ και ΝΚ λεμφοκύτταρα. Τα Β λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν αντιγόνα, τα επεξεργάζονται, συνθέτουν την αντίστοιχη ανοσοσφαιρίνη και την εκκρίνουν, μετά από μετατροπή
τους σε πλασματοκύτταρα. Τα Τ λεμφοκύτταρα επίσης
αναγνωρίζουν διάφορα αντιγόνα μέσω των υποδοχέων
της μεμβράνης τους και γίνονται άμεσα κυτταροτοξικά
για τα κύτταρα που εκφράζουν το αντίστοιχο για κάθε
περίπτωση αντιγόνο. Παρόμοια δράση έχουν και τα
κύτταρα φονείς (ΝΚ). Η αμυντική διεργασία προϋποθέτει κατεργασία και «παρουσίαση» των αντιγόνων
(δενδριτικά κύτταρα) και συμμετοχή του συμπληρώματος.
Παρόλο που τα λεμφοκύτταρα δεν έχουν σημαντικές μορφολογικές διαφορές, τα σαφώς διακριτά ανοσολογικά χαρακτηριστικά τους αποκαλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα ειδικών τύπων και επιτρέπουν την ασφαλή τους
αναγνώριση και κατηγοριοποίηση. Η αναγνώριση γίνεται
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με κυτταρομετρία ροής.
Τα Τ λεμφοκύτταρα προέρχονται από αρχέγονα
λεμφικά κύτταρα του μυελού, που μεταναστεύουν στο
θύμο αδένα, όπου ωριμάζουν και διαφοροποιούνται
στις ακόλουθες κύριες ομάδες:
1. Τ4 λεμφοκύτταρα, που εκφράζουν μεταξύ άλλων, τον
δείκτη CD4 και εκκρίνουν διάφορες κυτταροκίνες
που ενεργούν ρυθμιστικά σε διάφορα συστήματα
(βοηθητικά κύτταρα, helper).
2. T8 λεμφοκύτταρα, που εκφράζουν το δείκτη CD8,
πολλαπλασιάζονται σε απάντηση έναντι του αντιγόνου, από το οποίο έχουν επιλεγεί και επιφέρουν
άμεσα το θάνατο των κυττάρων, που εκφράζουν το
συγκεκριμένο αντιγόνο (κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα).
Tα Τ λεμφοκύτταρα δεν εκφράζουν ανοσοσφαιρίνες στην επιφάνειά τους, όπως τα Β λεμφοκύτταρα, αλλά εκφράζουν ένα παρόμοιο μόριο που ονομάζεται Τυποδοχέας (TCR, T-Cell receptor).
Οι υποδοχείς των Τ λεμφοκυττάρων συνήθως
αποτελούν ετεροδιμερή μιας α και μιας β αλυσίδας,
ενώ σπανιότερα, οι αλυσίδες αυτές είναι γ και δ. Οι TCR
αναγνωρίζουν το επιλεγμένο για κάθε περίπτωση αντιγόνο, το οποίο τους παρουσιάζεται πάνω σε σύμπλοκα
μορίων ιστοσυμβατότητας και β2-μικροσφαιρίνης. Οι
TCR σε συνεργασία με άλλες παρακείμενες πρωτεΐνες
(γ, δ και ζ), μεταφέρουν το μήνυμα της σύνδεσης προς
τον πυρήνα. Το σύνολο των παραπάνω πρωτεϊνών αναγνωρίζεται ως CD3. Η αναγνώριση του αντιγόνου έχει
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ολέθρια αποτελέσματα επειδή ακολουθείται από σύνδεση της πρωτεΐνης CD8 και άλλων κυτταροτοξικών
παραγόντων, που επιφέρουν τον θάνατο του κυττάρου
στόχου.2
Όλα τα Τ λεμφοκύτταρα προέρχονται από τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα του μυελού. Τα πρώιμα
θυμοκύτταρα δεν εκφράζουν ούτε CD4 ούτε CD8 και
ανήκουν στην κατηγορία των διπλά αρνητικών κυττάρων
(CD4-/CD8-).
Κατά την πρόοδο της εξέλιξής τους, γίνονται διπλά
θετικά θυμοκύτταρα και τελικά ωριμάζουν σε μονά θετικά κύτταρα (CD4+/CD8- ή CD4-/CD8+) και τότε
απελευθερώνονται από τον θύμο στους περιφερικούς
ιστούς. Περίπου το 98% των θυμοκυττάρων πεθαίνουν
κατά την παραπάνω διαδικασία.
Τα Τ λεμφοκύτταρα, ωριμάζουν μέσω είτε της θετικής είτε της αρνητικής επιλογής3 και η ενεργοποίησή

τους ξεκινά μέσω της αλληλεπίδρασης του TCR και
ενός αντιγονικού πεπτιδίου.
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Οι ιντερλευκίνες και οι λοιπές κυτταροκίνες αποτελούν τρόπο μετάδοσης μηνυμάτων μεταξύ των κυττάρων της μη ειδικής και της ειδικής ανοσίας καθώς
και μη ανοσιακών κύτταρων και ιστών.
Από την ανακάλυψη της IL-1 το 1977, περισσότερες
από 360.000 δημοσιεύσεις αναφέρονται στις ιντερλευκίνες, που ορίζονται ως εκκρινόμενες πρωτεΐνες (μικρού
ΜΒ συχνά γλυκοζυλιωμένες), που συνδέονται με τους
ειδικούς υποδοχείς τους και παίζουν ρόλο στη συνεργασία μεταξύ των λευκοκυττάρων. Η ονοματολογία εξελίσσεται συνεχώς και προστίθενται νέα μέλη στις οικογένειες, η κατάταξη στις οποίες βασίζεται στην ομολογία αλληλουχίας και στις ομοιότητες των αλύσεων
των υποδοχέων. Στις κυτταροκίνες ανήκουν και οι ιντερφερόνες, οι αυξητικοί παράγοντες και οι οικογένειες
του TNFα και του TGFβ.
Οι κυτταροκίνες παράγονται από πολλαπλούς κυτταρικούς τύπους και δρούν σε πολλαπλούς κυτταρικούς
τύπους (πλειοτροπισμός). Η δράση κάθε κυτταροκίνης
δεν είναι αποκλειστική, πολλές διαφορετικές κυτταροκίνες έχουν την ίδια δράση. Η δράση τους είναι προσθετική, ανταγωνιστική και συνεργική, δημιουργούνται
δε οι καταρράκτες των κυτταροκινών. Το διακυτταρικό
αυτό σύστημα περιγράφεται ως δίκτυο, διότι αποτελείται
από πολλαπλές προφλεγμονώδεις και ανασταλτικές
κυτταροκίνες.
Η έκκριση κυτταροκινών αποτελεί ένα σύντομο
αυτοπεριοριζόμενο φαινόμενο, που απαιτεί νέα μεταγραφή DNA και η δράση τους μπορεί να είναι αυτοκρινής, ενδοκρινής ή παρακρινής.Δημιουργούνται πεδία
κυτταροκινών γύρω από τα κυτταρα που τις παράγουν,
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και τα πεδία αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Η έκφραση των υποδοχέων των κυτταροκινών είναι εξ ίσου σημαντική με τις ίδιες τις κυτταροκίνες, διότι
απαιτούνται για την όποια δράση των κυτταροκινών.
Συνήθως η έκφρασή τους ρυθμίζεται από διάφορους
παράγοντες, ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι η ίδια
η κυτταροκίνη (π.χ. η IL-2 και ο υποδοχέας της).
Ποια είναι η δράση των κυτταροκινών επί των κυττάρων: Οι κυτταροκίνες συνδέονται με τους υποδοχείς
τους, το μήνυμα μεταφέρεται στον πυρήνα του κυττάρου με πολλαπλούς τρόπους, μέσω δια-φωσφορυλίωσης, όταν πλησιάζουν οι δύο αλυσίδες, μέσω του μονοπατιού JAK/STAT, ή ακόμη, όπως στην περίπτωση του
TNFα η μετάδοση του μηνύματος έχει εναλλακτικές
δυνατότητες (μονοπάτι μετάδοσης μηνύματος ή αποπτωτικό μονοπάτι), οπότε προκαλείται μεταγραφή νέου
mRNA και νέα σύνθεση πρωτεΐνης.
Οι κυτταροκίνες έχουν πολλαπλές δράσεις: α) είναι αυξητικοί παράγοντες, β) αποτελούν παράγοντες
διαφοροποίησης στην αιμοποίηση, γ) δρουν κατά των
όγκων (ιδιαίτερα οι ιντερφερόνες).
Ιδιαίτερη κατηγορία κυτταροκινών αποτελούν οι
χημειοκίνες, που αποτελούν κύρια χημειοτακτικούς παράγοντες αλλά παίζουν και άλλους σημαντικούς ρόλους στην ανοσιακή απάντηση. Οι χημειοκίνες κατατάσσονται σε οικογένειες με βάση τον αριθμό των αμινοξέων μεταξύ των 2 πρώτων μορίων κυστεϊνών σε μια
συντηρημένη αλληλουχία τεσσάρων κυστεϊνών: C,
C-C, CXC και CX3C χημειοκίνες.
Οι κυτταροκίνες κατατάσσονται με βάση α) τους
υποπληθυσμούς των κυττάρων που παράγουν συγκε-
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κριμένες κυτταροκίνες [TH1,TH2,TH9,TH17,TH22, και
οζώδη δραστικά κύτταρα καθώς και υποπληθυσμοί των
Τreg (T ρυθμιστικών κυττάρων)], β) την ομολογία αλληλουχίας και κοινή εξελικτική σχέση (οικογένεια IL-1
που περιλαμβάνει τις IL-1, IL-33, IL-36, IL-37, IL-38, οικογένεια της IL-10 (IL-10, IL-19, IL-20, IL-22, IL-24, IL-26,
IL-28, και IL-29), οικογένεια της IL-17), γ) κοινές αλυσίδες
υποδοχέων (οικογένεια της κοινής γ αλυσίδας IL-2,
IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, και IL-21, οικογένεια της IL-12 (IL-12,
IL-23, IL-27, και IL-35).
Οι υποδοχείς των κυτταροκινών κατατάσσονται
επίσης σε οικογένειες: υποδοχείς κυτταροκινών τύπου
Ι και ΙΙ, υποδοχείς TNF, υποδοχείς της υπεροικογένειας
των ανοσοσφαιρινών και οι υποδοχείς των χημειοκινών
με 7 διαμεμβρανικές α έλικες. Κατατάσσονται επίσης
με βάση τις κοινές αλυσίδες (οικογένεια υποδοχέων
IL-2 με κοινή γ αλυσίδα, οικογένεια υποδοχέων GMCSF με κοινή β αλυσίδα, οικογένεια υποδοχέων IL-6 με
κοινή gp130 υπομονάδα). Τέλος οι υποδοχείς των κυτταροκινών κατατάσσονται σε υψηλής και χαμηλής χημικής συγγένειας.
Οι κυτταροκίνες έχουν αποκτήσει κεντρική θέση
σε πολλές μελέτες είτε κλινικής είτε βασικής έρευνας,
διότι παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη μετάδοση ρυθμιστικών μηνυμάτων μεταξύ διαφόρων κυτταρικών τύπων.
Λόγω της πολυπλοκότητας του δικτύου των κυτταροκινών απαιτείται συχνά πολυπαραμετρική προσέγγιση
για τη μελέτη του λειτουργικού ρόλου μιας συγκεκριμένης κυτταροκίνης (και του υποδοχέα της), αφού ο
ρόλος κάθε κυτταροκίνης επηρεάζεται από τις άλλες
κυτταροκίνες που συνυπάρχουν. Είναι δε πολύ σημαντικό κατά τον προσδιορισμό τους να ληφθεί υπόψη
αν η δράση τους είναι παρακρινής ή συστηματική, ώστε
να μπορεί να προσδιορισθεί στο περιφερικό αίμα. Κυκλοφορούν σήμερα και μέθοδοι παρά την κλίνη

(POCT), εκτός από την κλασσική ELISA και τις μεθόδους των σφαιριδίων (κυτταρομετρία, LUMINEX) για
τον προσδιορισμό τους.
Εναλλακτικά η χρώση πολλαπλού ανοσοφθορισμού με αντισώματα έναντι ενδοκυτταρίων κυτταροκινών και δεικτών επιφανείας παρέχει μια τεχνική υψηλής διακριτικής ικανότητας για την ταυτοποίηση του
είδους και της συχνότητας (ποσοστού) των κυττάρων,
που εκφράζουν μια συγκεκριμένη κυτταροκίνη(ες). Την
πιο σημαντική εφαρμογή αυτής της τεχνικής αποτελεί
η δυνατότητα χαρακτηρισμού μιας κυτταρικής απάντησης ως Τύπου 1 (παραγωγή IFN-γ, IL-2 κ.λ.π.) ή Τύπου
2 (παραγωγή IL-4, IL-10 κ.λ.π.), Th17 κ.λ.π.. Η μέθοδος
αυτή χρησιμοποιείται πλέον ευρέως σε πολλές μελέτες
βασικής ανοσολογίας αλλά και συμβάλλει στην παρακολούθηση κλινικών καταστάσεων, όπως σταδίων της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου πριν και μετά
την αντιρετροϊική θεραπεία, Τ δερματικών λεμφωμάτων,
αλλεργικών καταστάσεων, κύησης και μεταμοσχεύσεων
μυελού των οστών και συμπαγών οργάνων κ.ά.
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Γενικά
Τα Β λεμφοκύτταρα πρωταγωνιστούν στο χυμικό
σκέλος της επίκτητης ανοσίας. Η δράση τους στηρίζεται στην θεωρία της επιλογής των κλώνων (1). Στον
οργανισμό μας υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Β λεμφοκυττάρων που μπορούν να αναγνωρίσουν πολλά
διαφορετικά αντιγόνα. Η σύνδεση ενός αντιγόνου με
το ειδικό για αυτό Β λεμφοκύτταρο προκαλεί τη διέγερση και τον πολλαπλασιασμό του κυττάρου με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός κλωνικού πληθυσμού που
φέρει ανοσοσφαιρίνες με πανομοιότυπη ειδικότητα.

Ανοσοσφαιρίνες
Οι ανοσοσφαιρίνες είναι γλυκοπρωτεϊνες του πλάσματος που αποτελούνται από τέσσερις πολυπεπτιδικές
αλυσίδες ανά δύο όμοιες μεταξύ τους. Το ένα ζεύγος
αποτελείται από τις βαριές αλυσίδες με μοριακό βάρος
50kDa, ενώ το άλλο ζεύγος έχει μικρότερο μοριακό βάρος 25kDa και αποτελείται από τις ελαφριές αλυσίδες.
Οι ελαφριές αλυσίδες είναι δύο ειδών (κ και λ)
χωρίς όμως διαφορετική λειτουργική δράση. Αντιθέτως,
οι βαριές αλυσίδες διακρίνονται σε πέντε διαφορετικούς ισότυπους (IgA, IgG, IgD, IgE, IgM) με διαφορετική
λειτουργία. Η σύνδεση του αντιγόνου γίνεται στο αμινοτελικό άκρο των βαριών και των ελαφριών αλυσίδων
που παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλότητα στην αλληλουχία αμινοξέων (μεταβλητή περιοχή) σε σύγκριση
με το καρβοξυτελικό άκρο των αντιστοίχων αλυσίδων
(σταθερή περιοχή) (2).
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Ανάπτυξη και ωρίμανση των Β λεμφοκυττάρων
Η ανάπτυξη και ωρίμανση των Β λεμφοκυττάρων
αποτελείται από δύο στάδια.
Tο πρώτο λαμβάνει χώρα στον μυελό των οστών
και αποσκοπεί στην απόκτηση του Β κυτταρικού υποδοχέα δηλαδή στην απόκτηση αντιγονικής ειδικότητας.
Το στάδιο αυτό καλείται μη αντιγονοειδικό ή αντιγονοανεξάρτητο γιατί συντελείται χωρίς τη συμμετοχή
κάποιου αντιγόνου. Στην όλη διαδικασία συμμετέχει το
μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών και ιδιαίτερα
τα στρωματικά κύτταρα αλλά και ένα σύνολο μεταγραφικών παραγόντων εκ των οποίων ο πιο σημαντικός
είναι ο PAX-5 (3). Η δημιουργία του Β κυτταρικού υποδοχέα γίνεται μέσα από σταδιακά και προσεκτικά ελεγχόμενα βήματα και αφορά πρώτα στον ανασυνδυασμό
των γονιδίων των βαριών αλυσίδων και στη συνέχεια
στον ανασυνδυασμό των γονιδίων των ελαφριών αλυσίδων. Βασικοί μηχανισμοί είναι ο αποκλεισμός αλληλομόρφου (στις βαριές και στις ελαφριές αλυσίδες)
και ο αποκλεισμός ισοτύπου (μόνο στις ελαφριές) (4,5)
που οδηγούν στην παραγωγή ανοσοσφαιρίνης με ένα
είδος βαριάς και ένα είδος ελαφριάς αλυσίδας.
Στο δεύτερο στάδιο της ανάπτυξης και ωρίμανσης
των Β λεμφοκυττάρων τα λεμφοκύτταρα μεταναστεύουν στα δευτερογενή λεμφικά όργανα όπου και αλληλεπιδρούν με τα αντιγόνα και τα Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα. Αυτή είναι και η αντογονοειδική ή αντιγονοεξαρτώμενη φάση ανάπτυξης και ωρίμανσής των Β
λεμφοκυττάρων. Κάθε στάδιο ανάπτυξης των Β λεμφο-
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κυττάρων συνοδεύεται από την έκφραση συγκεκριμένων δεικτών επιφανείας που επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό και την μελέτη των κυττάρων αυτών (6).

Έλεγχος αυτοδραστικότητας
Από τη στιγμή που ένα Β λεμφοκύτταρο αποκτήσει στην επιφάνειά του τον Β κυτταρικό υποδοχέα μπορεί να εγκαταλείψει τον μυελό των οστών και να κυκλοφορήσει στην περιφέρεια για να έρθει σε επαφή
με κάποιο αντιγόνο. Πριν όμως συμβεί αυτό ο Β κυτταρικός υποδοχέας ελέγχεται για αυτοδραστικότητα.
Η ανοχή που κτίζεται σε αυτό το σημείο καλείται κεντρική ανοχή γιατί συμβαίνει στον μυελό των οστών.
Δεύτερος έλεγχος συμβαίνει στην περιφέρεια (περιφερική ανοχή). Βασική διαφορά της κεντρικής από την
περιφερική ανοχή είναι ο μηχανισμός της επιδιόρθωσης του υποδοχέα που υπάρχει μόνο στην κεντρική
ανοχή (7).

Υποληθυσμοί Β λεμφοκυττάρων
Οι κύριοι υποπληθυσμοί των Β λεμφοκυττάρων
είναι 1) τα θυλακιώδη Β λεμφοκύτταρα, 2) τα Β λεμφοκύτταρα της οριακής ζώνης του σπλήνα και 3) τα Β-1
Β λεμφοκύτταρα (8). Οι υποπληθυσμοί αυτοί έχουν συγκεκριμένη τοπογραφική κατανομή, ιδιαίτερα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και διαφορετική λειτουργία. Περισσότερες ομοιότητες παρουσιάζουν τα Β λεμφοκύτταρα της οριακής ζώνης του σπληνός με τα Β-1 Β λεμφοκύτταρα.
Τα θυλακιώδη Β λεμφοκύτταρα χαρακτηρίζονται
από μεγάλο ρεπερτόριο ανοσοσφαιρινών και συμμετέχουν στην Τ εξαρτώμενη χυμική ανοσία. Όταν έρθουν σε επαφή με ένα αντιγόνο και ένα βοηθητικό Τ
λεμφοκύτταρο είτε ενεργοποιούνται και διαφοροποιούνται προς πλασματοκύτταρα που εκκρίνουν αντισώματα είτε εισέρχονται στο βλαστικό κέντρο. Τα βλαστικά
κέντρα είναι δομές που σχηματίζονται παροδικά στα
δευτερογενή λεμφικά όργανα και σκοπός τους είναι η
παραγωγή και η επιλογή κλώνων με αντισώματα υψηλής
συγγένειας προς το αντιγόνο (9). Αυτό επιτυγχάνεται
με δύο πολύ σημαντικούς μηχανισμούς τον μηχανισμό

της σωματικής υπερμετάλλαξης των γονιδίων της μεταβλητής (V) περιοχής του αντισώματος και την εναλλαγή ισοτύπου. Και στους δύο μηχανισμούς σημαντικό
ρόλο παίζει ένα ένζυμο, η AID (Activated Induced Cytidine Deaminase)(10).
Τα τελευταία χρόνια αναφορές γίνονται και για
έναν άλλο πληθυσμό τα Β ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα
που συμμετέχουν στη ρύθμιση της ανοσίας και μπορεί
να οδηγήσουν στη χάραξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών στη μεταμόσχευση (11).
Αλληλογραφία:
Αλίκη Ξωχέλλη
e-mail: aliki.xochelli@gmail.com
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Μοριακή δομή, γενετική και βιολογική δράση
των ανοσοσφαιρινών
Μαρία Μπανταδάκη
Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α’, Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ανοσ′ια

Εισαγωγή
Οι ανοσοσφαιρίνες είναι γλυκοπρωτεϊνικά μόρια με
βασική λειτουργία την αντισωματική δράση για την προστασία του οργανισμού έναντι διαφόρων παθογόνων.
Παράγονται από τα Β κύτταρα είτε ως μεμβρανικές πρωτεΐνες και λειτουργούν ως υποδοχείς του Β κυττάρου για τα αντιγόνα, στη φάση αναγνώρισης της χυμικής ανοσίας, είτε εκκρίνονται ως διαλυτές πρωτεΐνες
του πλάσματος ή ορισμένων εκκρίσεων, από τα διαφοροποιημένα Β κύτταρα (πλασματοκύτταρα) μετά την
επίδραση του αντιγονικού ερεθίσματος.

Μοριακή δομή ανοσοσφαιρινών
Αν και υπάρχουν διάφοροι τύποι ανοσοσφαιρινών
με διαφορετική δομή, όλες οι ανοσοσφαιρίνες συγκροτούνται από μια κοινή δομική μονάδα αποτελούμενη
από δύο όμοιες βαριές (Heavy chains-H) και δύο όμοιες ελαφρές αλυσίδες (Light chains-L), που συνδέονται
μεταξύ τους με δισουλφιδικούς δεσμούς και με μη
ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις. Η απεικόνιση του μορίου της ανοσοσφαιρίνης με κρυσταλλογραφία ακτίνων
Χ, έδειξε ότι το μόριο μοιάζει περίπου με το γράμμα
Υ και περιλαμβάνει τρία ισομεγέθη σφαιρικά τμήματα
που ενώνονται με μια εύκαμπτη περιοχή της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, γνωστή ως αρθρωτή (hinge region)
περιοχή. Η σφαιρικότητα του μορίου οφείλεται στο ότι
κάθε πολυπεπτιδική αλυσίδα αναδιπλώνεται σε ξεχωριστές δομικές περιοχές που ονομάζονται πεδία (do-
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mains) τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες και διαφορές. Παράλληλα, η διάσπαση του μορίου της ανοσοσφαιρίνης IgG με τη χρήση πρωτεολυτικών ενζύμων,
κατέδειξε την παρουσία 2 μονοσθενών τμημάτων Fab
(παπαΐνη) ή ενός δισθενούς τμήματος F(ab΄)2 (πεψίνη)
και ενός Fc τμήματος, με διακριτές λειτουργικές αρμοδιότητες. Τα τμήματα Fab (Fragment antigen binding)
μπορούν και συνδέονται με το αντιγόνο, ενώ το τμήμα
Fc δεν συνδέεται με το αντιγόνο αλλά είναι υπεύθυνο
για την ενεργοποίηση άλλων δραστικών μη ειδικών μηχανισμών της ανοσίας. Η μελέτη της αλληλουχίας των
αμινοξέων των αλυσίδων του μορίου κατέδειξε την παρουσία μεταβλητών (Variables region-V) και σταθερών
περιοχών (Constant regions-C). Σε κάθε μεταβλητή περιοχή της βαριάς και της ελαφράς αλυσίδας υπάρχουν
τμήματα που παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία αμινοξέων και ονομάζονται υπερμεταβλητές περιοχές (hypervariable regions, HV), οι οποίες σχηματίζουν το σημείο της αντιγονικής σύνδεσης και στις οποίες οφείλεται η απεριόριστη ειδικότητα των αντισωμάτων. Οι
τρεις υπερμεταβλητές περιοχές της ελαφράς και της
βαριάς αλυσίδας δημιουργούν το σημείο σύνδεσης του
αντιγόνου σχηματίζοντας μια επιφάνεια συμπληρωματική του αντιγόνου, γι’ αυτό ορίζονται ως περιοχές καθορισμού συμπληρωματικότητας (Complementarity
Determining Regions- CDRs).
Ισότυποι: Οι ισότυποι των ανοσοσφαιρινών καθορίζονται από τις σταθερές περιοχές των βαριών αλυσίδων (διαφορές στην αλληλουχία αμινοξέων) και κάθε
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ισότυπος κωδικοποιείται από ένα ξεχωριστό γονίδιο
της σταθερής περιοχής.
Οι ανοσοσφαιρίνες διακρίνονται σε πέντε τάξεις
ή ισοτύπους, IgG, IgM, IgA, IgD και IgE που χαρακτηρίζονται αντίστοιχα από τις βαριές αλυσίδες γ, μ, α, δ και
ε. Υπάρχουν επίσης δύο ισότυποι των ελαφρών αλυσίδων οι κ και λ που καθορίζονται από τις διαφορές της
ακολουθίας των αμινοξέων στη σταθερή περιοχή των
ελαφρών αλυσίδων. Σε κάθε μόριο ανοσοσφαιρίνης οι
ισότυποι των δύο βαριών και δύο ελαφρών αλυσίδων
που περιέχονται είναι πάντοτε ίδιοι.
Εκτός από τις διαφορές μεταξύ των τάξεων, οι
ανοσοσφαιρίνες της ίδιας τάξης εμφανίζουν επίσης
ετερογένεια. Στον άνθρωπο εκτός των πέντε κυρίως
τάξεων υπάρχουν τέσσερις υποτάξεις της IgG (IgG1,
IgG2, IgG3, IgG4) και δύο υποτάξεις της IgA (IgA1, IgA2).
Επίσης στον ισότυπο των ελαφρών λ αλυσίδων υπάρχουν τέσσερις υπότυποι (λ1, λ2, λ3, λ4).
Αλλότυποι: Είναι αντιγονικοί καθοριστές που εντοπίζονται στις C περιοχές των βαριών και ελαφρών αλυσίδων σε μέλη του ιδίου είδους. Αποτελούν πολυμορφικά συστήματα που κωδικοποιούνται από αλληλόμορφα γονίδια.
Ιδιότυποι: Καθορίζονται από αντιγονικούς καθοριστές (αλληλουχία αμινοξέων) που εντοπίζονται στις
υπερμεταβλητές περιοχές της βαριάς και ελαφράς αλυσίδας. Η παρουσία τους είναι αποτέλεσμα της κληρονομούμενης βλαστικής ετερογένειας, αφού παράγονται
από διαφορετικούς Β λεμφοκυτταρικούς κλώνους.

ογνό από λοιμώξεις.
Ανοσοσφαιρίνη IgΜ
Η IgM έχει μοριακό βάρος 970 Kd και μέση συγκέντρωση ορού 1,5 mg/ml. Η IgM είναι η πρώτη ανοσοσφαιρίνη που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας άνοσης απάντησης. Αυτά τα πρώιμα μονομερή IgM αντισώματα παράγονται πριν τα Β-κύτταρα υποστούν σωματική υπερμετάλλαξη με αποτέλεσμα να είναι χαμηλής
συγγένειας. Ακολούθως τα IgM μόρια γίνονται πενταμερή (συνδεόμενα μεταξύ τους με ένα χωριστό πεπτίδιο αποκαλούμενο αλυσίδα J) και ενεργοποιούν την
κλασική οδό του συστήματος συμπληρώματος. Η IgM
θεωρείται ως ισχυρή συγκολλητίνη (π.χ. αντι-Α και αντιΒ ισοσυγκολλητίνη που υπάρχει στον τύπο Β και τον
τύπο Α αίματος αντίστοιχα).
Ανοσοσφαιρίνη IgΑ

Τάξεις και υποτάξεις ανοσοσφαιρινών

Η IgA είναι ο κύριος ισότυπος των εκκρίσεων του
βλεννογόνου του πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος και συμβάλλει καθοριστικά στην τοπική ανοσία.
Υπάρχουν δύο κύριες μοριακές μορφές της IgA, η μονομερής της οποίας η βασική δομή είναι παρόμοια με
της IgG και υπάρχει στον ορό (ΜΒ 160 Kd και συγκέντρωση 3 mg/mL) και η διμερής, εκκριτική IgA (sIgA,
με μοριακό βάρος 385 Kd και μέση συγκέντρωση ορού
0,05 mg/mL), τα μόρια της οποίας συνδέονται με την
αλυσίδα J. Η IgA ενεργοποιεί την εναλλακτική οδό ενεργοποίησης του συστήματος συμπληρώματος. Όντας
το κύριο αντίσωμα στις εκκρίσεις, η IgA βρίσκεται στο
σάλιο, τα δάκρυα, το πρωτόγαλα και τις εκκρίσεις του
εντέρου, της γεννητικής οδού και του αναπνευστικού.

Ανοσοσφαιρίνη IgG

Ανοσοσφαιρίνη IgD

Η IgG είναι ένα μονομερές με μοριακό βάρος 146
Kd και συγκέντρωση ορού 9,0 mg/ml. H IgG είναι ο κύριος ισότυπος στο αίμα και στους ιστούς, αφού αποτελεί περίπου το 75% του συνόλου των ανοσοσφαιρινών. Υπάρχουν τέσσερις υποτάξεις της IgG, κάθε μια
από τις οποίες επιδεικνύει μοναδικούς αντιγονικούς
καθοριστές. Η ειδικότητα των αντισωμάτων κάθε υποτάξεως φαίνεται ότι είναι συγκεκριμένη, δεδομένου ότι
τα εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι πρωτεϊνικών τοξινών είναι συνήθως IgG1, τα αντισώματα έναντι πολυσακχαριτών είναι IgG2, και τα αντισώματα έναντι ιών
είναι IgG3. Η IgG συντίθεται κυρίως στη δευτερογενή
ανοσοαπόκριση σε παθογόνα και είναι η μόνη ανοσοσφαιρίνη που διέρχεται τον πλακούντα, καθώς το Fc
τμήμα της συνδέεται με τους υποδοχείς που υπάρχουν
στην επιφάνεια του πλακούντα, προστατεύοντας το νε-

Η IgD είναι ένα μονομερές με μοριακό βάρος 184
Kd, ελάχιστη συγκέντρωση στον ορό 0,03 mg/mL) και
αποτελεί λιγότερο από το 1% του συνόλου των ανοσοσφαιρινών του πλάσματος. Υπάρχει στην κυτταρική μεμβράνη των Β-κυττάρων ως BCR υποδοχέας και είναι
άγνωστη η δράση της έναντι των παθογόνων.
Ανοσοσφαιρίνη IgΕ
Η IgE είναι ένα μονομερές με μοριακό βάρος 188
Kd και συγκέντρωση ορού 0,00005 mg/mL. Η IgE παίζει
σημαντικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού έναντι
των παρασιτικών λοιμώξεων και είναι αρμόδια για τις
αλλεργικές απαντήσεις καθώς συνδέεται με υποδοχείς
υψηλής συγγένειας στα μαστοκύτταρα και στα βασεόφιλα και προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία
προτρέπει τα φαγοκύτταρα να φθάσουν στην περιοχή
και να καταστρέψουν το παθογόνο. Όταν οι υποδοχείς
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της IgE συνδεθούν με αντιγόνο (αλλεργιογόνο), τα κύτταρα αυτά απελευθερώνουν μια σειρά αγγειοδραστικές
ουσίες, σημαντικότερη των οποίων είναι η ισταμίνη.
Γενετική των ανοσοσφαιρινών
Ο μεγάλος αριθμός των VH, DH, JH,VL γονιδίων των
βαριών και ελαφρών αλυσίδων, καθώς και η δυνατότητα
των πολλαπλών αναδιατάξεων και συνδυασμών τους,
έχει ως αποτέλεσμα την τεράστια ποικιλομορφία των
ανοσοσφαιρινών (αντισωμάτων).
Συνολικά, οι μηχανισμοί ποικιλομορφίας που εμφανίζονται σε επίπεδο DNA στα Β κύτταρα καταλήγουν
σε περίπου 6,3 × 106 συνδυαστικές δυνατότητες των
βαριών αλυσίδων και περίπου 3,5 × 106 των ελαφρών
αλυσίδων. Οι δυνατότητες των βαριών και ελαφρών
αλυσίδων, αντίστοιχα, και ο συνδυασμός μιας βαριάς
αλυσίδας με μία ελαφρά αλυσίδα οδηγεί σε ένα πιθανό
ρεπερτόριο 2 × 1012 διαφορετικών αντισωμάτων.
Λόγω της δομής των γονιδίων που κωδικοποιούν
τη σύνθεση των ανοσοσφαιρινών, αλλά και της ικανότητας αναδιάταξης του DNA των Β-λεμφοκυττάρων,
υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στην παραγωγή τους.
Υπάρχουν 3 κύριες ομάδες γονιδίων που συμμετέχουν
στη σύνθεση των ανοσοσφαιρινών: α) των κ ελαφρών
αλυσίδων στο χρωμόσωμα 2, β) των λ ελαφρών αλυσίδων στο χρωμόσωμα 22 και η ομάδα των γονιδίων
των βαριών αλυσίδων στο χρωμόσωμα 14.
Σχετικά με την κ ελαφρά αλυσίδα υπάρχει ένας
σημαντικός αριθμός Vκ και πέντε Jκ γονίδια για τη μεταβλητή περιοχή και ένα Cκ γονίδιο που κωδικοποιεί
τη σταθερή περιοχή. Πριν από κάθε Vκ γονίδιο εντοπίζεται μια οδηγός ακολουθία (Leading Sequence-LS).
Αντίστοιχα, ένας σημαντικός αριθμός αμινοξέων Vλ κωδικοποιεί τη μεταβλητή περιοχή της λ ελαφράς αλυσίδας και συμμετέχουν τέσσερα από επτά ζεύγη γονιδίων
Jλ-Cλ που θεωρούνται λειτουργικά, όπου τα Jλ κωδικοποιούν συγκεκριμένες αλληλουχίες της μεταβλητής περιοχής της λ ελαφράς αλυσίδας, ενώ τα Cλ διαφορετικές το καθένα αλληλουχίες της σταθερής περιοχής.
Επίσης, πριν από κάθε Vλ γονίδιο εντοπίζεται μια οδηγός
ακολουθία LS.
Όσον αφορά στην ομάδα των γονιδίων των βαριών αλυσίδων, υπάρχει α) μια ομάδα VH γονιδίων που
το καθένα κωδικοποιεί διαφορετική αλληλουχία της
μεταβλητής περιοχής, β) ένας σημαντικός αριθμός DH
γονιδίων για τα επόμενα πέντε αμινοξέα της μεταβλητής περιοχής, γ) 6 JH γονίδια που το καθένα κωδικοποιεί
συγκεκριμένη αλληλουχία της μεταβλητής περιοχής,
δ) τα γονίδια CH για διαφορετική αλληλουχία των σταθερών περιοχών και ε) τα γονίδια Cs και Cm για μια
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υδρόφιλη και μια υδρόφοβη αλληλουχία αμινοξέων
αντίστοιχα. Και εδώ προηγείται μια οδηγός ακολουθία
LS πριν από κάθε VH γονίδιο.
Πριν την τελική συγκρότηση του DNA των Β-λεμφοκυττάρων γίνονται μεταβολές, οι λεγόμενες αναδιατάξεις σε συγκεκριμένες θέσεις που ονομάζονται ανασυνδυαστικές αλληλουχίες (Recombination Signal Sequences) και αντιπροσωπεύονται από ζεύγη αλληλουχιών επτά και εννέα αμινοξέων που βρίσκονται δίπλα
ακριβώς από τα V, D και J γονίδια. Κατά την αναδιάταξη
των γονιδίων των ελαφρών αλυσίδων επιλέγονται ένα
γονίδιο V και ένα J, τα οποία πλησιάζουν (Splicing) και
γίνεται η αναδιάταξη του DNA. Η θέση διακοπής της
μεταγραφής αποτελεί η θέση πολυαδενυλίωσης που
ορίζεται από το C γονίδιο του επιλεγέντος J. Από τη
μεταγραφή του αναδιαταχθέντος DNA προκύπτει το
άωρο m-RNA το οποίο στη συνέχεια μεταφράζεται
για το σχηματισμό της ελαφράς αλυσίδας. Για τις βαριές
αλυσίδες γίνονται δύο αναδιατάξεις, μία στα γονίδια
που κωδικοποιούν τη μεταβλητή περιοχή και μια στα
γονίδια που αφορούν τη σταθερή περιοχή της βαριάς
αλυσίδας. Η πρώτη αφορά την παραγωγή της ΙgM ανοσοσφαιρίνης και η δεύτερη την αλλαγή της τάξης (αλλαγή ισοτύπου-Switching).
Ο μεγάλος αριθμός των VH, DH, JH,VL γονιδίων, καθώς και η δυνατότητα των πολλαπλών συνδυασμών
τους, έχει σαν αποτέλεσμα την τεράστια ποικιλομορφία
των ανοσοσφαιρινών.

Βιολογική δράση των ανοσοσφαιρινών
Κάθε μόριο ανοσοσφαιρίνης διαθέτει διακριτά
δομικά τμήματα που επιτελούν δύο βασικές λειτουργίες:
α) Η μία αφορά τη σύνδεση με το αντιγόνο, για την
οποία είναι υπεύθυνη η περιοχή Fab του μορίου και
β) άλλη αφορά την Fc περιοχή του μορίου που διαμεσολαβεί για τις λεγόμενες εκτελεστικές λειτουργίες. Οι
περιοχές καθορισμού συμπληρωματικότητας CDR1,
CDR2, CDR3, της ελαφράς και της βαριάς αλυσίδας
στο τμήμα Fab είναι υπεύθυνες για τη δέσμευση του
αντιγόνου και η ακριβής σειρά της ακολουθίας των αμινοξέων τους είναι αυτή που κυρίως καθορίζει την ειδικότητα του αντισώματος.
1) Λειτουργίες μεσολαβούμενες μόνο από το αντίσωμα
Τα αποτελέσματα της λειτουργικής δράσης των
αντισωμάτων συνήθως εξαρτώνται από τη διαμεσολάβηση και άλλων μορίων ή κυττάρων, εντούτοις σε πολλές περιπτώσεις τα αντισώματα δρουν άμεσα, εξουδετερώνοντας το αντιγόνο. Τα αντισώματα έχουν την ικα-

ανοσ′ια 202 1; 17, 1

58
νότητα: α) να εξουδετερώνουν ιούς και τοξίνες εμποδίζοντας την δέσμευση τους στους υποδοχείς επιφανείας των κυττάρων, β) να δεσμεύουν τις προσκολλητίνες, μόρια που φέρουν πολλά βακτήρια στην επιφάνειά τους, μη επιτρέποντας την προσκόλλησή τους στην
επιφάνεια των κυττάρων του ξενιστή και την είσοδο
τους στα κύτταρα και γ) να συγκολλούν και να συναθροίζουν μικροοργανισμούς δυσχεραίνοντας την ελεύθερη διακίνησή τους μέσω των φυσικών φραγμών και
διευκολύνοντας την φαγοκυττάρωσή τους από τα μακροφάγα, που δεν είναι πολύ αποτελεσματικά σε πολύ
μικρά μόρια.
2) Λειτουργίες μεσολαβούμενες από το αντίσωμα και άλλα
μόρια ή κύτταρα
Η σύνδεση του αντισώματος με το αντιγόνο συνεπάγεται και την ενεργοποίηση άλλων δραστικών μη
ειδικών μηχανισμών (συμπλήρωμα, ανοσοδραστικοί
κυτταρικοί πληθυσμοί) για τους οποίους είναι υπεύθυνο
το Fc τμήμα. Η ικανότητα ενεργοποίησης του συμπληρώματος, εξαρτάται από τη συγγένεια του αντισώματος
(τάξεις, υποτάξεις) με το C1q, το τμήμα του πρώτου
συστατικού της κλασικής οδού του συμπληρώματος
που έρχεται σε άμεση επαφή με τις CH2 περιοχές του
Fc τμήματος των αντισωμάτων. Η επαφή του Fc τμήματος με τους διάφορους ανοσοδραστικούς κυτταρικούς πληθυσμούς γίνεται δια μέσου μεμβανικών κυτταρικών υποδοχέων.
α) Ενεργοποίηση του συστήματος του συμπληρώματος
Η ενεργοποίηση του συμπληρώματος είναι ένας
από τους σημαντικότερους εκτελεστικούς μηχανισμούς.
Οι ανοσοσφαιρίνες IgΜ, IgG1 και IgG3 όταν συνδεθούν
με το αντιγόνο είναι δραστικοί ενεργοποιητές της κλασικής οδού του συμπληρώματος. Η IgG2 φαίνεται ότι
επιδρά λιγότερο, ενώ η IgG4, η IgA, η IgD και η IgE δεν

επιδρούν καθόλου. Η IgA και η IgG2 ενεργοποιούν την
εναλλακτική οδό του συμπληρώματος.
β) Υποδοχείς για την Fc περιοχή των ανοσοσφαιρινών
Οι ανοσοσφαιρίνες εμφανίζουν ένα πολύπλοκο
σύστημα αλληλεπιδράσεων με διάφορους τύπους κυττάρων μέσω των Fc υποδοχέων τους. Διάφορες λειτουργικές συνέπειες μπορεί να ακολουθήσουν τη σύνδεση του υποδοχέα FcR του κυττάρου με το σύμπλεγμα αντιγόνου αντισώματος όπως: α) φαγοκυττάρωση
του επενδεδυμένου με αντίσωμα αντιγόνου και συμμετοχή στην περαιτέρω ενεργοποίηση και μεταβολική αλλαγή του φαγοκυττάρου για ενδοκυττάρια καταστροφή,
β) οψωνινοποίηση, γ) κυτταροτοξικότητα εξαρτώμενη
από το αντίσωμα (ADDC) και δ) απελευθέρωση μεσολαβητών που μπορούν να προάγουν την φλεγμονή.
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Η δραστική φάση της Τ κυτταρικής ανοσιακής
απάντησης
Αικατερίνη Ταράση
Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ανοσ′ια

Η ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων πυροδοτείται από την αναγνώριση του αντιγόνου, το οποίο παρουσιάζεται μέσα στη θήκη των MHC μορίων, από τον
Τ κυτταρικό υποδοχέα (τριμοριακό σύμπλεγμα). Ειδικότερα, τα CD8+ Τ κύτταρα κυτταροτοξικά κύτταρα
αναγνωρίζουν το αντιγόνο σε σχέση με MHC τάξης Ι
μόρια, ενώ τα CD4+ T βοηθητικά κύτταρα αναγνωρίζουν το αντιγόνο σε σχέση με MHC τάξης ΙΙ μόρια.
Τα πρωτεϊνικά αντιγόνα τα οποία διέρχονται τους
επιθηλιακούς φραγμούς συλλαμβάνονται από άωρα
δενδριτικά κύτταρα (DC) και οδηγούνται στους λεμφαδένες, ενώ αντιγόνα που εισέρχονται μέσω της κυκλοφορίας συλλαμβάνονται από DC στο αίμα και τους
λεμφαδένες. Η διασύνδεση των TLRs με τα PAMPs και
τα DAMPs οδηγεί στην ωρίμανση των δενδριτικών κυττάρων, τα οποία θα παρουσιάσουν το αντιγόνο στα
παρθένα (naive) T κύτταρα. Επομένως, οι κυτταρικές
ανοσοαπαντήσεις ξεκινούν με την ενεργοποίηση των
παρθένων T κυττάρων, τα οποία πολλαπλασιάζονται και
διαφοροποιούνται σε δραστικά Τ κύτταρα. Ένα παρθένο Τ κύτταρο θα πρέπει λάβει 2 μηνύματα: ένα πρώτο
μήνυμα όταν αναγνωρίσει το συγκεκριμένο αντιγόνο
υπό τη μορφή του τριμοριακού συμπλέγματος και ένα
δεύτερο μήνυμα μέσω της αλληλοεπίδρασης των συνδιεγερτικών μορίων, δηλαδή τη διασύνδεση του Β7
(CD80/CD86) στην επιφάνεια των DC με το CD28
στην επιφάνεια των Τ κυττάρων, προκειμένου να ενεργοποιηθεί και να επαχθεί η παραγωγή κυτταροκινών
και υποδοχέων τους. Η IL-2 που παράγεται από τα
ενεργοποιημένα Τ κύτταρα έχει αυτοκρινή δράση και
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οδηγεί σε κλωνική εξάπλωση αντιγονο-ειδικών κλώνων.
Ταυτόχρονα η IL-2 που παράγεται από τα Τ κύτταρα
αλλά και από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
(APCs) διεγείρει τη διαφοροποίηση των Τ κυττάρων
σε δραστικά και μνημονικά Τ κύτταρα. Τα δραστικά Τ
κύτταρα εγκαταλείπουν τους λεμφαδένες και μέσω της
κυκλοφορίας φθάνουν στο σημείο της λοίμωξης ή της
φλεγμονής, όπου συναντούν το αντιγόνο για το οποίο
είναι ειδικά, αντιδρούν με αυτό, με τελικό σκοπό την
εξουδετέρωση του.
Ο κύριος ρόλος της κυτταρικής ανοσίας είναι η
αντιμετώπιση λοιμώξεων από ενδοκυττάριους μικροοργανισμούς. Όμως, οι δραστικοί μηχανισμοί της κυτταρικής ανοσοαπάντησης αλλά και το είδος των κυττάρων που συμμετέχουν σε αυτούς εξαρτώνται από
είδος και την εντόπιση των παθογόνων. Αναπτύσσονται
2 τύποι Τ κυτταρικών απαντήσεων: Τα CD4+ βοηθητικά
κύτταρα (Th) εκκρίνουν κυτταροκίνες, οι οποίες επιστρατεύουν και ενεργοποιούν άλλα λευκοκύτταρα, που
φαγοκυτταρώνουν και τελικά καταστρέφουν τους φαγοκυτταρωθέντες μικροοργανισμούς, ενώ τα CD8+
κυτταροτοξικά κύτταρα (CTLs) φονεύουν μολυσμένα
κύτταρα, που περιέχουν μικροβιακές πρωτεΐνες στο
κυτταρόπλασμα τους και με αυτόν τον τρόπο περιορίζουν την πηγή της λοίμωξης.

Ανοσοαπάντηση από τα CD4+ βοηθητικά (Th) κύτταρα
Τα CD4+ Th κύτταρα μπορούν, υπό την επίδραση
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διαφορετικών κυτταροκινών να διαφοροποιηθούν σε
3 βασικές υποκατηγορίες δραστικών κυττάρων (Th1,
Th2 και Th17), τα οποία παράγουν διαφορετικές ομάδες
κυτταροκινών και επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες
στην άμυνα του οργανισμού. Τα δενδριτικά και άλλα
κύτταρα (μαστοκύτταρα, ηωσινόφιλα, ΝΚ) απαντούν
σε διαφορετικά είδη μικροοργανισμών, εκκρίνουν κυτταροκίνες και επάγουν την διαφοροποίηση των ενεργοποιημένων (από το αντιγόνο) CD4+ T κυττάρων
σε Th1,Th2,Th17 υποπληθυσμούς. Τελικά, κάθε υποπληθυσμός CD4+ T κυττάρων αναπτύσσεται ως απάντηση
σε εκείνα τα είδη μικροργανισμών για τα οποία είναι ο
πιο κατάλληλος για να τα τα εξαλείψει.
Η ανοσοαπάντηση έναντι ενδοκυτταρίων παθογόνων που παραμένουν εντός των φαγοσωμάτων διαμεσολαβείται από τα CD4+ Th1 κύτταρα, τα οποία αναγνωρίζουν μικροβιακά αντιγόνα και ενεργοποιούν τα
μακροφάγα, με σκοπό να καταστρέψουν τους φαγοκυτταρωθέντες μικροοργανισμούς. Πρόκειται για κλασική ενεργοποίηση των μακροφάγων, η οποία οδηγεί
σε: α) παραγωγή δραστικών μεταβολιτών οξυγόνου και
αζώτου (ROS, NO) καθώς και λυσοσωματικών ενζύμων,
τα οποία επάγουν τη θανάτωση των φαγοκυτταρωθέντων μικροργανισμών, β) έκκριση κυτταροκινών όπως
TNF, IL-1, χημειοκινών (επάγουν τη φλεγμονή) και L-12
(επάγει τη διαφοροποίηση προς Th1 και την παραγωγή
IFN-γ) και γ) αυξημένη έκφραση MHC και συνδιεγερτικών μορίων (Β7), που οδηγούν σε ενεργοποίηση των
Τ κυττάρων με αποτέλεσμα την ενίσχυση Τ κυτταρικών
απαντήσεων, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων ιστών.
Η ανοσοαπάντηση έναντι εξωκυτταρίων αντιγόνων (έλμινθες, αλλεργιογόνα) διαμεσολαβείται από
τα CD4+ Th2 κύτταρα τα οποία παράγουν IL-4, IL-5
και IL-13: α) η IL-4 και λιγότερο η IL-13 προάγουν την
ισοτυπική μεταστροφή και την παραγωγή IgE abs, τα
οποία συνδέονται στους έλμινθες με συνέπεια να διευκολύνουν την φαγοκυττάρωσή τους (δρουν ως οψωνίνες) και να προκαλούν αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων και φλεγμονή, β) η IL-13 και λιγότερο η IL-4 διεγείρουν την έκκριση εντερικής βλέννας και τον εντερικό
περισταλτισμό με αποτέλεσμα αυξημένη αποβολή των
παρασίτων δια μέσου του εντέρου και γ) η IL-5 ενεργοποιεί άμεσα τα ηωσινόφιλα, τα οποία απελευθερώνουν το περιεχόμενο των κοκκίων τους και καταστρέφουν το περίβλημα των ελμίνθων αλλά και τους ιστούς
του ξενιστή. Οι Th2 κυτταροκίνες αναστέλλουν την
κλασσική ενεργοποίηση των μακροφάγων και επάγουν
μια εναλλακτική οδό ενεργοποίησης τους.
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Τα κλασικά ενεργοποιημένα μακροφάγα (Μ1) επάγονται από Th1 κυτταροκίνες (IFN-γ) και προϊόντα μικροοργανισμών (που προσδένονται στους TLRs) και
έχουν μικροβιοκόνο δράση (φαγοκυττάρωση και θανάτωση βακτηρίων και μυκήτων). Τα εναλλακτικά ενεργοποιημένα μακροφάγα (Μ2) επάγονται από Th2 κυτταροκίνες (IL-4 & IL-13), έχουν αντιφλεγμονώδεις δράσεις, βοηθούν στην επιδιόρθωση ιστών και προκαλούν
ίνωση.
Τελικά, η ισορροπία μεταξύ της ενεργοποίησης
των Th1 και Th2 απαντήσεων καθορίζει την έκβαση λοιμώξεων από ορισμένους ενδοκυττάριους μικροοργανισμούς. Για παράδειγμα, σε λοίμωξη από Mycobacterium leprae (στον άνθρωπο), η στροφή προς Th1 απάντηση οδηγεί σε φυματιώδη λέπρα, ενώ προς Th2 οδηγεί σε λεπροματώδη λέπρα (με αυξημένο αριθμό μυκοβακτηριδίων).
Τα Th2 κύτταρα εκτός από την αντιμετώπιση των
παθογόνων συμμετέχουν και στις αλλεργικές αντιδράσεις σε αντιγόνα του περιβάλλοντος (αλλεργιογόνα).
Έτσι, ανταγωνιστές της IL-13 και IL-4 είναι αποτελεσματικοί στη θεραπεία ασθενών με βαρειά μορφή άσθματος (που αναπτύσσουν ισχυρές Th2 απαντήσεις).
Η ανοσοαπάντηση σε λοιμώξεις από εξωκυττάρια βακτήρια και μύκητες διαμεσολαβείται από CD4+
Th17 κύτταρα. Xαρακτηρίζεται από έκκριση IL-17, η
οποία επάγει την παραγωγή α) χημειοκινών και άλλων
κυτταροκινών από διάφορα είδη κυττάρων, που διεγείρουν την επιστράτευση ουδετεροφίλων και σε μικρότερο βαθμό μονοκυττάρων με συνέπεια την επαγωγή
φλεγμονώδους αντίδρασης πλούσιας σε ουδετερόφιλα
και β) αντιμικροβιακών πεπτιδίων (defensins). Ταυτόχρονα παράγεται και IL-22, που συμβάλλει στη διατήρηση
της ακεραιότητας των επιθηλιακών φραγμών (στον
εντερικό σωλήνα και σε άλλους ιστούς) ενώ εμπλέκεται
και σε πολυάριθμα φλεγμονώδη νοσήματα (προκαλεί
ιστική καταστροφή σε αυτοάνοσα νοσήματα).
Άτομα με κληρονομικές ανεπάρκειες της Th17
απάντησης αναπτύσσουν χρόνια βλεννοδερματική καντιντάση, βακτηριακά αποστήματα στο δέρμα και ψωριασιόμορφη υπερκεράτωση του δέρματος.
Ορισμένα CD4+ Th κύτταρα που ονομάζονται T
κύτταρα των λεμφοζιδίων (follicular helper Τ cells-Tfc)
παραμένουν στους λεμφαδένες και παρέχουν βοήθεια
στα Β κύτταρα, προκειμένου αυτά να διαφοροποιηθούν
σε κύτταρα που παράγουν ειδικά αντισώματα (υψηλής
χημικής συγγένειας).
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Ανοσοαπάντηση από CD8+ κυτταροτοξικά κύτταρα (CTLs)
Η ανοσοαπάντηση έναντι παθογόνων που μολύνουν και πολλαπλασιάζονται στο κυτταρόπλασμα
διαφόρων τύπων κυττάρων (π.χ. ιικά αντιγόνα) διαμεσολαβείται από τα CD8+ κυτταροτοξικά T λεμφοκύτταρα (CTLs), τα οποία καταστρέφουν τα μολυσμένα
κύτταρα και εκριζώνουν τις εστίες της λοίμωξης.
Τα CTLs αναγνωρίζουν πεπτίδια (στην επιφάνεια
μολυσμένων ή καρκινικών κυττάρων) συνδεδεμένα με
MHC-I μόρια και προκαλούν ισχυρή προσκόλληση των
CTLs στα κύτταρα-στόχους. Μόρια προσκόλλησης (π.χ.
ιντεγκρίνες) σταθεροποιούν αυτή τη σύνδεση και επάγεται η ενεργοποίηση των CTLs με τελικό αποτέλεσμα
την απελευθέρωση (εξωκυττάρωση) του περιεχομένου
των κοκκίων τους.
Η CTL κυτταροτοξικότητα επιτελείται μέσω της
εξωκυττάρωσης των κοκκίων των CTLs, που απελευθερώνουν περφορίνη και κοκκιοένζυμα (granzymes).
Τα κοκκιοένζυμα εισέρχονται στο κυτταρόπλασμα των
κυττάρων-στόχων με την βοήθεια της περφορίνης και
επάγουν τους μηχανισμούς της απόπτωσης. Τα ενεργοποιημένα CTLs εκφράζουν επίσης τον FasL, ο οποίος
συνδεόμενος με τον Fas (CD95) στην επιφάνεια των
κυττάρων-στόχων επάγει την απόπτωσή τους.

Αντίσταση των παθογόνων στην κυτταρική ανοσία
Ο ξενιστής αμύνεται έναντι των ξένων εισβολέων
(παθογόνων μικροοργανισμών) αλλά και τα παθογόνα
αντιστέκονται στην κυτταρική ανοσία με διάφορους
μηχανισμούς.
Τα ενδοκυττάρια παθογόνα M. tuberculosis, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes αναστέλλουν
τη σύντηξη των φαγοσωμάτων με τα λυσοσώματα ή
δημιουργούν πόρους στις μεμβράνες των φαγοσωμάτων και έτσι διαφεύγουν στο κυτταρόπλασμα όπου
αντιστέκονται στους μικροβιοκτόνους μηχανισμούς
των φαγοκυτάρων και τελικά επιβιώνουν ή ακόμα και
πολλαπλασιάζονται μέσα στα φαγοκύτταρα.
Οι ιοί HSV, CMV και EBV αναστέλλουν την παρουσίαση του αντιγόνου από τα MHC τάξης Ι μόρια με
συνέπεια να παρεμποδίζουν την παραγωγή ή την έκφραση των MHC τάξης Ι στην επιφάνεια των κυττάρων
(κενά MHC τάξης Ι μόρια είναι ασταθή στην επιφάνεια
του κυττάρου).
Ο ιός EBV παράγει ανασταλτικές κυτταροκίνες (IL10) και αναστέλλει την ενεργοποίηση μακροφάγων και
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δενδριτικών κυττάρων, ενώ ο ιός Pox παράγει διαλυτούς
υποδοχείς κυτταροκινών, οι οποίοι συνδέονται και εξουδετερώνουν κυτταροκίνες (π.χ. IFNs), ελαττώνοντας τα
επίπεδα των κυταροκινών που είναι διαθέσιμα για να πυροδοτήσουν τις κυτταρικές ανοσοαπαντήσεις.

Εξάντληση των Τ κυττάρων σε χρόνιες
ιογενείς λοιμώξεις
Σε οξεία ιογενή λοίμωξη, τα ειδικά για τους ιούς
CD8+ T κύτταρα πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται σε δραστικά CTLs και κύτταρα μνήμης και τελικά
εξουδετερώνουν τους ιούς. Όμως, σε ορισμένες χρόνιες ιογενείς λοιμώξεις, τα CD8+ T κύτταρα ξεκινούν
μια αρχική (βραχύβια) ανοσοαπάντηση αλλά σύντομα
αρχίζουν να εκφράζουν ανασταλτικούς υποδοχείς (PD1,
CDLA-4) και απενεργοποιούνται (εξαντλούνται), οδηγώντας σε παραμονή του ιού στα κύτταρα.
Τέλος, κάποιοι ιοί μολύνουν και φονεύουν απευθείας κύτταρα του ανοσιακού συστήματος. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο HIV, ο οποίος επιβιώνει σε μολυσμένα άτομα καταστρέφοντας τα CD4+
T κύτταρα τους.
Επομένως, η τελική έκβαση των λοιμώξεων εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της άμυνας του ξενιστή αλλά και από την ικανότητα των παθογόνων να
αντιστέκονται στους αμυντικούς αυτούς μηχανισμούς.
Μετά την εξουδετέρωση του αντιγόνου από τα δραστικά κύτταρα, οι Τ κυτταρικές απαντήσεις εξασθενούν,
προκειμένου το ανοσιακό σύστημα να επανέλθει σε κατάσταση ηρεμίας, δηλαδή να επέλθει ομοιόσταση.
Περισσότερα από το 95% των CD8+ Τ κυττάρων
πεθαίνουν με απόπτωση, λόγω έλλειψης ερεθισμάτων,
που φυσιολογικά παρέχονται από το αντιγόνο αλλά
και από τις κυτταροκίνες που παράγονται κατά τη διάρκεια της φλεγμονώδους απάντησης.

Υπερευαισθησία τύπου IV ή επιβραδυνόμενου τύπου (Delayed-Type
Hypersensitivity-DTH)
Διαμεσολαβείται από τις κυτταροκίνες των Τ κυττάρων και πραγματοποιείται σε 24-48 h μετά την έκθεση στο αντιγόνο (σε άτομο που έχει ήδη εκτεθεί
στο ίδιο αντιγόνο). Η κυτταροεξαρτώμενη ενεργοποίηση των μακροφάγων και η επακόλουθη φλεγμονή
οδηγούν σε ιστική βλάβη, που σχετίζεται με: α) την ιστοπαθολογία αυτοανόσων νοσημάτων (κυρίως οργανοειδικών), β) υπερβολικές ή εμμένουσες απαντήσεις
σε περιβαλλοντικά αντιγόνα (ευαισθησία εξ επαφής
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από φάρμακα ή ουσίες φυτών π.χ. δηλητηριώδης κισσός) και γ) φυσιολογικές κυτταρικές απαντήσεις έναντι
μικροοργανισμών (π.χ. φυματιώδες κοκκίωμα).
Στους μηχανισμούς ιστικής βλάβης μέσω Τ κυττάρων στην υπερευαισθησία τύπου IV, εμπλέκονται:
α) CD4+ T κύτταρα (Th1 και Th17), τα οποία παράγουν
κυταροκίνες, που ενεργοποιούν μακροφάγα και ουδετερόφιλα και προκαλούν φλεγμονή και ιστική βλάβη
(DTH) και β) CTLs τα οποία επάγουν την απευθείας
θανάτωση των κυττάρων-στόχων, προκαλώντας ιστική
βλάβη μέσω κυτταρόλυσης.
Οι DTH αντιδράσεις χρησιμοποιούνται συχνά για
να προσδιορισθεί αν ένα άτομο έχει προηγουμένως
εκτεθεί και έχει αναπτύξει ανοσοαπάντηση έναντι συγκεκριμένου αντιγόνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί μια DTH αντίδραση σε ένα ανασυνδυασμένο
μυκοβακτηριδιακό αντιγόνο (Purified Protein Derivative-PPD) ως δείκτης Τ κυτταρικής απάντησης σε μυκοβακτηρίδια και αποτελεί τη βάση του δερματικού

test για την ανίχνευση μυκοβακτηριδιακής λοίμωξης ή
BCG εμβολιασμού.
Επομένως, οι μηχανισμοί ιστικής βλάβης στην υπερευαισθησία τύπου IV είναι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιούν τα Τ κύτταρα για να εξαλείψουν τους ενδοκυττάριους μικροοργανισμούς.
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ανοσ′ια

Εισαγωγή
Κύριοι μεσολαβητές της χυμικής ανοσίας είναι τα
αντισώματα (ανοσοσφαιρι
́νες). Τα αντισώματα αποτελούν σημαντική γέφυρα μεταξύ των εξαιρετικά καταστρεπτικών δράσεων των κυττάρων της φυσικής ανοσίας και της εξειδίκευσης της επίκτητης ανοσίας. Παρέχουν μακροχρόνια προστατευτική δράση έναντι ευρέος φάσματος παθογόνων αλλά και συμμετέχουν στη
ρύθμιση των ανοσολογικών αποκρίσεων. Καταπολεμούν
εξωκυττάρια μικρόβια και τις τοξίνες τους, είναι όμως
σημαντικά και στην άμυνα έναντι ενδοκυττάριων μικροοργανισμών, γιατί αυτοί μπορεί να αποτελέσουν
στόχο των αντισωμάτων πριν εισβάλουν στα κύτταρα.
Οι ανοσοσφαιρίνες διακρίνονται σε πέ
́ντε τάξεις
(IgG, IgA, IgM, IgD και IgE), έχουν διαφορετική δομή και
εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργι
́ες, σε όλες όμως
εντοπίζονται δύο λειτουργικέ
́ς περιοχέ
́ς. Η μι
́α ονομά
́ζεται Fab, εί
́ναι υπεύ
́θυνη για την πρόσδεση σε αντιγόναστόχους και προσδίδει την αντιγονική
́ ειδικότητα. Η
άλλη ονομά
́ζεται Fc, περιέχει τις θέσεις πρόσδεσης των
φαγοκυττά
́ρων και του συμπληρώ
́ματος και είναι
υπεύ
́θυνη για την ενεργοποίηση δραστικώ
́ν μηχανισμών
μέ
́σω της σύνδεση
́ς της με κατάλληλους Fc υποδοχεί
́ς
(FcRs). Έχουν περιγραφεί
́FcRs για όλες τις τά
́ξεις των
ανοσοσφαιρινώ
́ν: οι FcγRs συνδέουν τις IgG, οι FcεRs
συνδέ
́ουν τις IgE κοκ.

Εξουδετέρωση
Η εξουδετέρωση είναι ο μηχανισμός ανοσίας που
επάγεται από τα περισσότερα εμβόλια και αποτελεί τον
απλούστερο, στην κατανόηση, δραστικό μηχανισμό. Η
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περιοχή Fab των αντισωμάτων προσδε
́νεται στους μικροοργανισμού
́ς και αναστέλλει άμεσα την μολυσματικό
́τητά τους καθώς και τις αλληλεπιδράσεις των μικροβιακώ
́ν τοξινών με κύτταρα του ξενιστή
́, προλαμβά
́νοντας έτσι τη λοίμωξη με την έννοια της στερεοχημική
́ς παρεμπόδισης. Η εξουδετέρωση απαιτεί μόνο
τις περιοχές δέσμευσης αντιγόνου των αντισωμάτων,
επομένως, μπορεί να μεσολαβείται από αντισώματα
οποιουδήποτε ισοτύπου.
Τα αντισώματα, που στην περίπτωση αυτή, καλούνται “εξουδετερωτικά” εμποδίζουν 1) τη διείσδυση του
μικροβίου μέσω επιθηλιακού φραγμού, 2) τη πρόσδεση
των μικροβίων στους κυτταρικούς υποδοχείς, ανακόπτοντας τη μόλυνση των κυττάρων, και 3) τη σύνδεση
των τοξινών στους κυτταρικούς υποδοχείς του ξενιστή
αναστέλλοντας τις παθολογικές επιδράσεις των τοξινών. Επιπλέον, μπορούν να στοχεύσουν και άλλους παράγοντες μολυσματικότητας, όπως παράγοντες που
εμπλέκονται στην ανάπτυξη βιομεμβρανών (biofilms).
Τέλος, αποτρέπουν την διασπορά των μικροβίων από
ένα μολυσμένο κύτταρο σε ένα γειτονικό υγιές, άρα και
την εξάπλωση της λοίμωξης.

Oψωνινοποίηση
Η επικάλυψη της επιφάνειας ενός παθογόνου από
αντισώματα το καθιστά αναγνωρίσιμο ως ξένο και ευκολότερα προσλαμβανόμενο από τα φαγοκύτταρα μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται οψωνινοποι
́ηση.
Τα μο
́ρια που καλυ
́πτουν τους μικροοργανισμου
́ς και
επα
́γουν τη φαγοκυττα
́ρωση
́ τους λε
́γονται οψωνι
́νες
και περιλαμβάνουν τα IgG αντισώματα, των οποίων οι
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Fc περιοχές αναγνωρίζονται από τους FcγRs, και μόρια
C3b, τα οποία αναγνωρίζονται από τον CR1(CD35). Η
πρόσδεση των Fc τμημάτων με τον υψηλη
́ς συγγε
́νειας
FcγRI οδηγεί στην ενεργοποίηση των φαγοκυττάρων
που, με τη σειρά της, οδηγεί στην εγκό
́λπωση του οψωνινοποιημέ
́νου μικροοργανισμού
́,διαδικασία που ονομάζεται φαγοκυττά
́ρωση.
Κατά τη φαγοκυττάρωση, η κυτταροπλασματική
μεμβράνη εκβάλλει ψευδοπόδια γύ
́ρω από
́ τον
οψωνινοποιημέ
́νο μικροοργανισμό με τα οποία τον περικλείει και τελικά σχηματίζεται το φαγόσωμα. Ακολουθεί σύντηξη με τα λυσοσώματα και επέρχεται η φόνευση του μικροβίου εί
́τε μέ
́σω ενζυμικής διάσπασης, είτε
μέσω οξειδωτική
́ς καταστροφής του ή μέ
́σω της
επί
́δρασης αντιμικροβιακών πεπτιδίων που διασπούν
τη μεμβρά
́νη του. Το σύνολο αυτών των διεργασιών καλείται και αντισωματοεξαρτώ
́μενη κυτταρική
́φαγοκυττάρωση (ADCP).

Ενεργοποίηση του συμπληρώ
́ματος
Τρίτος μηχανισμός είναι η ενεργοποίηση του συμπληρώματος με τελικό
́ αποτέλεσμα τη δημιουργία
πό
́ρων και την ωσμωτική λύση των μικροοργανισμώ
́ν.
Το σύ
́στημα του συμπληρώ
́ματος μπορεί να ενεργοποιηθεί και χωρίς τη βοήθεια αντισωμάτων, όταν όμως
ένα αντίσωμα προσδεθεί στο βακτήριο, η ενεργοποίηση του συμπληρώματος είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Αυτός ο αυστηρά αντισωματοεξαρτώμενος μηχανισμός που πυροδοτεί
́ται όταν το C1 συστατικό
́δεσμευτεί
́σε συμπλέγματα αντιγόνου-αντισώματος, αποτελεί την κλασσική
́ οδό
́ ενεργοποίησης του συμπληρώματος. Τόσο συμπλέγματα IgG(IgG1 και IgG3), όσο
και IgM είναι ικανά να ενεργοποιήσουν την κλασική
́οδό
του συμπληρώ
́ματος με τα εξή
́ς επακόλουθα:
• Οψωνινοποι
́ηση του μικροοργανισμού, με
́σω
διασυ
́νδεσης με τον παρα
́γοντα C3b και επακο
́λουθη
φαγοκυττα
́ρωσή του,
• Επαγωγη
́ φλεγμονη
́ς με
́σω των παραγόμενων αναφυλατοξινω
́ν (C3a, C4a, C5a),
• Οσμωτικη
́ λυ
́ση κυττα
́ρων, συμπεριλαμβανομε
́νων
και των μικροβι
́ων, με
́σω σχηματισμου
́του συμπλέγματος προσβολής μεμβράνης (MAC).

Αντισωματοεξαρτω
́μενη κυτταρικη
́ κυτταροτοξικο
́τητα (ADCC)
Η ADCC αντιπροσωπεύει μηχανισμό συμπληρωματικό της ADCP που μεσολαβεί την καταστροφή παθογόνων που υπερβαίνουν τους περιορισμούς μεγέθους της φαγοκυττάρωσης ή μολυσμένων κυττάρων

που δεν μπορούν να φαγοκυτταρωθούν εύκολα. Ως
ADCC ορίζεται η αναγνώριση και θανάτωση κυττάρων-στόχων επικαλυμμένων με αντισώματα από μη ειδικά
́κυτταροτοξικά κύ
́τταρα (μακροφάγα, μονοκύτταρα,
ηωσινό
́φιλα, ουδετερό
́φιλα, ΝΚ κύτταρα). Η εμπλοκή
όλων των ενεργοποιητικών FcγRs (FcγRI, FcγRIIa/c και
FcγRIIIa) καθώς και του FcαRI (ουδετερόφιλα), που δεσμεύει IgA (CD89), και του FcεRI (ηωσινόφιλα), που
δεσμεύει IgE, μπορεί να προκαλέσει ADCC, ενώ ο μηχανισμός της κυτταροτοξικής βλάβης εξαρτάται από
το κύτταρο-εκτελεστή.
Η κλασική ADCC αφορά τη σύνδεση του FcγRIIIa(CD16) των NK κυττάρων με αντιγό
́να του κυττά
́ρουστό
́χου, που έχουν επικαλυφθεί από αντισώματα. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των ΝΚ με επακόλουθο την έκκριση μιας σειρά
́ς παραγόντων, όπως
λυτικά
́ ένζυμα (περφορίνες και θρυμματίνες) και
παρά
́γοντα νέκρωσης ́
όγκων (TNF), που οδηγούν το
κύτταρο-στόχο σε θάνατο.

Αποκοκκίωση
́
Ένας ειδικός τύ
́πος ADCC επιτελείται από
́τα ηωσινό
́φιλα και παίζει σημαντικό
́ρό
́λο στην́
άμυνα καταά
των ελμινθικώ
́ν λοιμώ
́ξεων. Οι χυμικές ανοσοαπαντή
́σεις
κατά
́των ελμι
́νθών κυριαρχούνται από IgE αντισώ
́ματα.
Η IgE οψωνινοποιεί
́τους σκώ
́ληκες και τα ηωσινό
́φιλα,
τα οποί
́α εκφρά
́ζουν τον υψηλή
́ς συγγέ
́νειας FcεRI, συνδέ
́ονται στους οψωνινοποιημέ
́νους σκώ
́ληκες. Τα ηωσινό
́φιλα ενεργοποιούνται και απελευθερώ
́νουν το περιεχό
́μενο των κοκκί
́ων τους, που είναι πρωτεΐνες τοξικέ
́ς για τους έλμινθες. Αυτή
́η ADCC, η οποία επιτελείται από τα ηωσινό
́φιλα και την IgE, δείχνει πως η μεταστροφή
́ τά
́ξης των ανοσοσφαιρινώ
́ν είναι σχε διασμέ
́νη ́στε
ώ
να προσφέρει τον καταλληλότερο μηχανισμό
́ για την άμυνα του ξενιστή.

Αντισωματoεξαρτώμενη ενδοκυττάρια εξουδετέρωση (ADIN)
Ένας δραστικός μηχανισμός που περιγράφηκε
πρόσφατα είναι η ADIN. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το
μηχανισμό έχει μια νέα κατηγορία Fc υποδοχέων που
ονομάζεται TRIM. O TRIM21 είναι ένας κυτταροπλασματικός υποδοχέας και εκφράζεται σε διάφορους τύπους ανοσιακών και μη κυττάρων. Έχει την υψηλότερη
συγγένεια για τις IgG αν και δεν είναι ειδικός για αυτές,
αφού μπορεί να συνδεθεί και με IgM, συμμετέχοντας
έτσι τόσο στην δευτερογενή
́όσο και πρωτογενή φάση
της μό
́λυνσης.
Όταν ένας ιός που έχει δεσμευτεί από αντίσωμα
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εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα, η TRIM21 προσκολλάται
και δρα ως Ε3 λιγά
́ση για ουβικουτιλίωσης (ubiqutylation) των ιικών πρωτεϊνών.
Αυτό οδηγεί σε πρωτεασωμική αποδόμηση πριν
τη μετάφραση των γονιδίων που κωδικοποιούν τον ιό.
Η ADIN παρέχει μια τελευταία γραμμή άμυνας κατά
ενδοκυττα
́ριων βακτηρι
́ων και ιών που έχουν διαφύγει
της εξωκυττάριας εξουδετέρωσης και οι κλασσικές
δραστικές λειτουργίες των αντισωμάτων με τη μεσολάβηση των FcRs ήταν ανεπαρκείς ή αποφεύγονταν
από το παθογόνο. Η ADIN αποδεικνύει ότι η προστασί
́α που προκαλείται από τα αντισώ
́ματα δεν τελειώ
́νει
στην κυτταρική
́ μεμβρά
́νη αλλά
́ συνεχί
́ζεται και στο
εσωτερικό
́ του κυττά
́ρου.
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Ζαφείρης Τσινάρης
e-mail: ztsinaris@uth.gr
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Ανοσορρύθμιση (βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα,Tregs)
Νικολίτσα Καφάση
Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Γ. Ν. Α. «ΛΑΪΚΟ»

ανοσ′ια

Η διατήρηση της επάρκειας των ανοσιακών απαντήσεων είναι ένα δυναμικά εξελισσόμενο φαινόμενο,
που έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της ομοιόστασης
του οργανισμού. Επιτυγχάνεται μέσα από μια αέναη αλληλεπίδραση όλων των στοιχείων του Ανοσιακού Συστήματος (ΑΣ) αφ’ ενός μεν μεταξύ τους και αφ’ ετέρου με τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού καθώς
και με το περιβάλλον.
Πολλοί παίκτες συμμετέχουν και συνδιαμορφώνουν την τελική έκβαση της εκάστοτε εκδηλούμενης
ανοσιακής απάντησης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται: το
γενετικό υπόβαθρο του οργανισμού, η οδός χορήγησης του αντιγόνου, ο τρόπος πρόσληψης, επεξεργασίας
και παρουσίασης των αντιγόνων, η σύνθεση, ο βαθμός
ωρίμανσης και η λειτουργική επάρκεια των υποπληθυσμών των λεμφοκυττάρων, αλλά και όλων των άλλων
κυτταρικών σειρών ‑π.χ. των αντιγονοπαρουσιαστικών
κυττάρων‑ καθώς και η πλαστικότητα τους.
Σημαντική επιρροή στην εξέλιξη της διαδικασίας
και το αποτέλεσμα της ανοσιακής απάντησης έχουν
επίσης παράγοντες του μικρο- και μακροπεριβάλλοντος π.χ. κυτταροκίνες, παράγοντες της φυσικής ανοσιακής απάντησης, οι ανοσφαιρίνες, ο μεταβολισμός
των κυττάρων του ανοσιακού συστήματος, κ.λπ..
Προϋπόθεση για την διατήρηση της αρτιότητας της
ομοιόστασης είναι η ικανότητα του οργανισμού να διακρίνει τον εαυτό του από οτιδήποτε τον απειλεί, δηλαδή
η ικανότητά του να διακρίνει το ‘‘ίδιο’’ από το ‘‘ξένο’’.
Η διατήρηση της δυναμικής αυτής ισορροπίας
εξασφαλίζεται από την ύπαρξη μηχανισμών, που μπορούν με αποτελεσματικό τρόπο αφ’ ενός μεν να κατα-
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πολεμούν εφ’ όρου ζωής τα παθογόνα, αφ’ ετέρου δε
να ρυθμίζουν απρόσφορες ή καταστρεπτικές για τον
οργανισμό αντιδράσεις όπως π.χ. την εμφάνιση αυτοανοσίας ή νεοπλασμάτων.
Για τον σκοπό αυτό τα κύτταρα του ΑΣ πρέπει κατά την διάρκεια της λειτουργικής τους εξέλιξης να επιτύχουν πολλαπλά ‘‘ορόσημα / σημεία ελέγχου’’ (checkpoints). Αυτά καθορίζουν τους συσχετισμούς και τις
αλληλεπιδράσεις των μελών του μεταξύ τους, την παραγωγή κυτταροκινών και την έκφραση γονιδίων και
υποδοχέων.

Η Ανοχή
Ανοχή είναι η ειδική μη απαντητικότητα προς ένα
αντιγόνο. Είναι ένα ενεργητικό φαινόμενο, που επάγεται
μετά από την έκθεση των λεμφοκυττάρων στο αντιγόνο
αυτό. Η επαγωγή ανοχής προς τα ίδια αντιγόνα εξασφαλίζεται μέσα από διάφορους μηχανισμούς. Καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της ανοχής φαίνεται
να διαδραματίζει η λειτουργία των Ρυθμιστικών Κατασταλτικών Τ Λεμφοκυττάρων (T regs).
Οι μηχανισμοί Κεντρικής Ανοχής (central tolerance) έχουν ως αποτέλεσμα την απαλοιφή άωρων αυτοδραστικών T κυτταρικών κλώνων κατά την διάρκεια
της εκπαίδευσής τους στον Θύμο αδένα. Σε αυτόν προσέρχονται μέσω της κυκλοφορίας άωρα κύτταρα που
γεννήθηκαν στον μυελό των οστών. Μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία επιτυγχάνονται τα ορόσημα εξέλιξης της Τ κυτταρικής σειράς, όπως η αναδιάταξη του
TCR υποδοχέα και η έκφραση των CD4 και/ή CD8
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δεικτών επιφανείας στην αρχή με διπλά αρνητικό φαινότυπο (CD4- CD8-), εν συνεχεία με διπλά θετικό (CD4+
CD8+) και τέλος με μονά θετικό CD4+ ή CD8+.
Σε επόμενη φάση κατά την διαδικασία της αρνητικής επιλογής απαλείφεται μέσω επαγωγής αποπτωτικών σημάτων το μεγαλύτερο μέρος των λεμφοκυτταρικών κλώνων, δηλαδή αυτών που μπορούν σε συνθήκες περίσσιας αντιγόνου να κάνουν ισχυρή αναγνώρισή τους από υψηλής χημικής συγγένειας TCR υποδοχείς.
Κατά την διάρκεια της θετικής επιλογής, που ακολουθεί, επιβιώνουν και απελευθερώνονται προς την περιφέρεια λεμφοκύτταρα, που αναγνωρίζουν αντιγόνα
με μέτρια συγγένεια. Ένα μέρος τους, με CD4+ φαινότυπο, εξελίσσεται σε T regs.
Η μελέτη της έκφρασης του μεταγραφικού παραγόντα AIRE (Autoimmune regulator) στα επιθηλιακά
κύτταρα του Θύμου έχει δείξει ότι είναι υπεύθυνος για
την έκφραση των αντιγόνων της περιφερείας από επιθηλιακά θυμοκύτταρα και ότι η έλλειψή του είναι η αιτία
του αυτοάνοσου πολυαδενικού συνδρόμου (Autoimmune polyendocrine syndrome).
Οι μηχανισμοί Περιφερικής Ανοχής (peripheral
tolerance) έχουν ως σκοπό τον περιορισμό της ενεργοποίησης ώριμων αυτοδραστικών T κυτταρικών κλώνων μετά την έξοδό τους από τον Θύμο κατά την διάρκεια παραμονής τους στα δευτερογενή λεμφικά όργανα
ή τους περιφερικούς ιστούς. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω
: απαλοιφής κλώνων, επαγωγής ανέργιας, ανοσιακής
άγνοιας ή της δράσης ανασταλτικών υποδοχέων π.χ.
CTLA-4, PD-1, Tim-3.
«Ανέργεια» είναι η έλλειψη απαντητικότητας του
λεμφοκυττάρου που παρατηρείται ως αποτέλεσμα της
αναγνώρισης του σύστοιχου αντιγόνου μόνον από τον
TCR (πρώτο σήμα), χωρίς να επικουρείται από την
απαραίτητη παρουσία των μορίων συνδιέγερσης στην
περιοχή της ανοσιακής σύναψης (δεύτερο σήμα).
Στην διατήρηση της περιφερικής ανοχής εμπλέκονται και ανασταλτικοί υποδοχείς. Η παροδική ευόδωση της έκφρασης του CTLA-4 (Cytotoxic T Lymphocyte-associated Molecule-4) στην επιφάνεια των
ενεργοποιημένων λεμφοκυττάρων καταστέλλει την λειτουργία τους καθώς αυτός έχει υψηλότερη χημική συγγένεια προς το CD80/CD86 από το CD28. Αποτέλεσμα της σύνδεσής τους είναι η απομάκρυνση του συμπλέγματος από την περιοχή της ανοσιακής σύναψης
και η αναστολή της διέγερσης των λεμφοκυττάρων.
Όμοια αποτελέσματα φέρνει και η σύνδεση του
υποδοχέα PD-1 με τους συνδέτες του PD-L1 και PD-
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L2. Η έκφραση του PD-1 και των συνδετών του ευοδώνεται από την επίμονη παρουσία κυτταροκινών σε
περιπτώσεις επαναλαμβανόμενου αντιγονικού ερεθισμού όπως π.χ. σε χρόνιες λοιμώξεις, σε όγκους ή παρουσία αυτοαντιγόνων. Στις περιπτώσεις αυτές η δράση
τους προκαλεί σημαντικά αποτελέσματα.
Η θεραπευτική χρήση αντισωμάτων για την αναίρεση των αποτελεσμάτων της ενεργοποίησης των ανασταλτικών υποδοχέων έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και περιγράφεται με το όρο ‘‘checkpoint blockade’’.

Οι δράστες ‘‘effectors’’ των ανοσιακών
απαντήσεων
Μετά την ‘‘εκπαίδευση’’ των λεμφοκυττάρων στον
θύμο και την επίτευξη του οροσήμου της θετικής επιλογής, ώριμα παρθένα λεμφοκύτταρα απελευθερώνονται προς την περιφέρεια μέσω της αιματικής και λεμφικής κυκλοφορίας προς τα δευτερογενή λεμφικά όργανα και τους ιστούς.
Στην διάρκεια του ‘‘ταξιδιού’’ αυτού αναζητούν πεπτίδια φορτωμένα πάνω σε αντογονοπαρουσιαστικά
κύτταρα, κυρίως πάνω στα δενδριτικά. Η ανίχνευση πεπτιδίων έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μέσω
της διαδικασίας του πρώτου και δεύτερου σήματος,
τον πολλαπλασιασμό και την διαφοροποίηση των λεμφοκυττάρων σε δραστικούς λεμφοκυτταρικούς πληθυσμούς.
Τα ενεργοποιημένα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε διακριτές από λειτουργικής απόψεως κατηγορίες ανάλογα με τον λειτουργικό
τους φαινότυπο. Η απόκτηση του κάθε φαινοτύπου
εξαρτάται από τις συνθήκες της διέγερσης του κάθε
λεμφοκυττάρου για κάθε ξεχωριστή περίπτωση ανοσιακής απάντησης π.χ. από το είδος του αντιγόνου, την
ποσότητά του, την παρουσία/απουσία συνδιεγερτών,
τις κυτταροκίνες που υπάρχουν στο περιβάλλον της
ανοσιακής απάντησης, τους μεταγραφικούς παράγοντες που ενεργοποιούνται, το είδος των παρακείμενων
ανοσοκυττάρων, κ.ά..
Μέσα λοιπόν από το μάτι του κυκλώνα αναδύονται
τελικά οι καταλληλότεροι τύποι δραστικών κυττάρων
που είναι ικανοί να καταπολεμήσουν την συγκεκριμένη
στιγμή τον βλαπτικό παράγοντα που αντιμετωπίζει ο
οργανισμός.
Έως τώρα έχουν καταγραφεί οι ακόλουθοι κύριοι
τύποι δραστικών / βοηθητικών CD4+ T λεμφοκυττάρων:Th1,Th2,Th17,Th9,Th22,Tfh καθώς και επαγώμενα
στην περιφέρεια ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα (iTregs / Tr1,
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Th3). Η τύχη κάθε ενός από αυτούς του υποπληθυσμούς κατευθύνεται από έναν κύριο μεταγραφικό παράγοντα και η λειτουργία του εκφράζεται από την αμοιβαία αποκλειόμενη παραγωγή ενός δεσμευτικού γι’ αυτόν τον υποπληθυσμό συνόλου κυτταροκινών. Καλύτερα
μελετημένοι είναι οι Th1 και Th2 υποπληθυσμοί.
Επιγραμματικά η δράση του Th1 κατευθύνεται από
τον μεταγραφικό παράγοντα T-bet, που επάγει την μεταγραφή των γονιδίων των υπεύθυνων για την παραγωγή της INF-gamma, IL-10 και της IL-2. Αυτές στην συνέχεια προωθούν την παραγωγή οψωνινοποιητικών
αντισωμάτων, ενεργοποιούν τα μακροφάγα και βοηθούν
στην εκρίζωση ενδοκυτταρίων λοιμώξεων.
Ομοίως η δράση του Th2 κατευθύνεται από τον
μεταγραφικό παράγοντα GATA-3, που επάγει την μεταγραφή των γονιδίων των υπεύθυνων για την παραγωγή IL- 4, IL-5, IL-9, IL- 10, IL- 13 και IL-25. Αυτές, στην
συνέχεια, ενεργοποιούν την παραγωγή IgE, μεσολαβούν
αντιδράσεις έναντι παρασίτων και ελμίνθων και εμπλέκονται σε αλλεργικές αντιδράσεις και στο άσθμα.
Σημαντικός είναι επίσης και ο Th17 υποπληθυσμός,
η δράση του οποίου κατευθύνεται από τον μεταγραφικό παράγοντα ROR-gamma T, που επάγει την μεταγραφή των γονιδίων των υπεύθυνων για την παραγωγή
των προφλεγμονωδών κυτταροκινών IL- 17Α, IL-17F, IL21, IL- 22, IL- 23, IL-26 και της χημειοκίνης CCL20. Ο
υποπληθυσμός αυτός εμπλέκεται στην αντιμετώπιση
εξωκυττάριων παθογόνων και κατευθύνει ανοσιακές
απαντήσεις σε περιπτώσεις χρόνιων φλεγμονών, αλλεργίας και αυτοανοσίας.

Ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα
Ρυθμιστική επίδραση στο ΑΣ ασκούν διάφοροι
διαλυτοί παράγοντες καθώς και υποπληθυσμοί κυττάρων οι οποίοι κάθε ένας με τον τρόπο του επηρεάζουν
την λειτουργία των διαφόρων ‘‘δραστικών’’ υποπληθυσμών (effector subsets) με σκοπό την επαναφορά του
ΑΣ στην ομοιόσταση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
τα ‘‘ανεκτικογονικά’’ δενδριτικά κύτταρα (TolDCs), τα
ρυθμιστικά Β λεμφοκύτταρα (Bregs), τα ρυθμιστικά
CD8+CD122+ Τ λεμφοκύτταρα, τα T βοηθητικά τύπου
3 λεμφοκύτταρα (Th3), τα επαγόμενα στην περιφέρεια
ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα (Tr1), τα ρυθμιστικά follicular Τ λεμφοκύτταρα (Tfr cells) και τα Τ Ρυθμιστικά Κατασταλτικά λεμφοκύτταρα (Tregs FOXP3+).
Η επανεμφάνιση των Ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων (Tregs) στην επικαιρότητα την τελευταία εικοσιπενταετία και η εκτεταμένη έρευνα που έχει γίνει στον
τομέα αυτό κατέληξαν στην ταυτοποίηση των CD4+

CD25hi Foxp3+ T λεμφοκυττάρων ως Ρυθμιστικών –
Κατασταλτικών λεμφοκυττάρων / Tregs και επισήμαναν τον καθοριστικό τους ρόλο στην διατήρηση της
περιφερικής ανοχής παρά το γεγονός του εξαιρετικά
μικρού αριθμού τους.
Η ταυτοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα
Foxp3 τον καθιέρωσε ως κύριο ρυθμιστή της λειτουργίας τους. Μεταλλάξεις του έχουν ως συνέπεια την εμφάνιση του συνδρόμου IPEX (Immune dysregulation
polyendorinopathy, enteropathy, X-linked syndrome).
Τα Tregs καταστέλλουν Τ κυτταρικές αντιδράσεις
προς ίδια και ξένα αντιγόνα τόσο στη νεογνική όσο
και την ενήλικο ζωή και αποτρέπουν την εμφάνιση αυτοανοσίας σε πολλαπλά όργανα. Ο μεταγραφικός παράγων Foxp3 είναι απαραίτητος τόσο για την διαφοροποίησή τους, όσο και για την διατήρησή τους στην
περιφέρεια. Εν τούτοις, η παρουσία τους στο περιβάλλον όγκων έχει δειχθεί ότι καταστέλλει την έναντι του
όγκου δράση του ανοσιακού συστήματος και προάγει
την αύξησή του όγκου με την ενίσχυση της κατασταλτικής δράσης των Tregs από αντιφλεγμονώδεις παράγοντες που παράγονται από τον ίδιο τον όγκο – π.χ.
ινδολεάμινη 2,3 διοξυγενάση (IDO), TGF-β..
Σημαντικό πρόβλημα στην ταυτοποίηση των Tregs
είναι η έλλειψη ειδικού επιφανειακού δείκτη. Παρουσιάζουν υψηλή έκφραση του δείκτη CD25 και χαμηλή
έκφραση του CD127. Επίσης εκφράζουν : CTLA-4, HLADR, GARP, GITR, ΟΧ-40, Helios καθώς και άλλους δείκτες. Η ταυτοποίησή τους γίνεται από τον προσδιορισμό της συνέκφρασης των δεικτών αυτών με ή χωρίς
την ταυτόχρονη ενδοκυττάρια χρώση του FOXP3.
Από λειτουργικής απόψεως καταστέλλουν τα δραστικά Τ λεμφοκύτταρα με άμεση επαφή μέσω των ανασταλτικών υποδοχέων επιφανείας CTLA-4. Μπορούν
επίσης να προκαλέσουν λύση των λεμφοκυττάρων με
την απελευθέρωση κυτταροτοξικών μορίων, παράγουν
κατασταλτικές κυτταροκίνες, καταναλώνουν όλη την IL2 που υπάρχει γύρω τους (η επιβίωσή τους εξαρτάται
από αυτήν), μεταβολίζουν το ΑΤP σε αδενοσίνη (κατασταλτικό μόριο για τα ενεργοποιημένα δραστικά κύτταρα, που βρίσκονται γύρω τους, κ.ά.).

Μόρια συνδιέγερσης
Η παρουσία των συνδιεγερτικών μορίων παίζει
σημαντικό ρόλο στην έκβαση της ανοσιακής απάντησης. Η έλλειψη έκφρασής τους στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APCs) δεν επάγει την ενεργοποίηση
των παρθένων Τ λεμφοκυττάρων και οδηγεί σε έλλειψη
απαντητικότητας.
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Στα μόρια συνδιέγερσης περιλαμβάνονται υποδοχείς, που παρέχουν κυρίως ενισχυτικά προς τον TCR
σήματα –π.χ. ‘‘δεύτερο σήμα’’ από την σύνδεση του
CD28 στα Τ λεμφοκύτταρα (T cells) με το Β7 στην
επιφάνεια των APCs-. Εκτός του συμπλέγματος CD28Β7, σημαντικά είναι επίσης το σύμπλεγμα CD40L (ενεργοποιημένα T cells) – CD40 (APCs) και ο ‘επαγώγιμος
συνδιεγέρτης’ (inducible costimulatory / ICOS), ο οποίος σχετίζεται εκλεκτικά με την δράση/λειτουργία διάφορων βοηθητικών Τ κυτταρικών πληθυσμών απαραίτητων για την δημιουργία των follicular T βοηθητικών
κυττάρων (Tfh). Αυτά είναι απαραίτητα για την ρύθμιση
των αντιδράσεων που συμβαίνουν στα βλαστικά κέντρα
και την χυμική ανοσία.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σημαντικός είναι
ο ρόλος της IL-2 για ένα ακόμη λόγο, καθώς αυτή μπορεί να προάγει την ανοχή ευνοώντας την απόπτωση
μέσω του συστήματος Fas – Fas-L και του ελέγχου με
τον τρόπο αυτό της ομοιόστασης των Tregs στην περιφέρεια.

Η Εγκυμοσύνη
Η εγκυμοσύνη είναι μια μοναδική φυσική κατάσταση ανοχής, κατά την οποία, παρά το γεγονός ότι
το έμβρυο είναι ημι-αλλομόσχευμα, αφ’ ενός μεν δεν
αποβάλλεται, αφ’ ετέρου δε δεν παραβλάπτει την δυνατότητα της μητέρας να κλιμακώνει αποτελεσματικές
ανοσιακές απαντήσεις προς τα παθογόνα.
Παρά το γεγονός ότι εμβρυικά κύτταρα και συγκρίματα αυτών διαφεύγουν προς την κυκλοφορία της
μητέρας και τα φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα (ΝΚ
cells) είναι ο κυρίαρχος υποπληθυσμός του φθαρτού,
τα κύτταρα της τροφοβλάστης καταφέρνουν να διαφεύγουν την ΝΚ κυτταροτοξικότητα εκφράζοντας αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας HLA-C και μη κλασσικά αντιγόνα HLA-E και HLA-G. Αυξημένο είναι επίσης και το
ποσοστό των φυσικών Tregs στον φθαρτό, τα οποία
φαίνεται ότι είναι περισσότερο απαραίτητα στα αρχικά
στάδια της εγκυμοσύνης.

Αυτοανοσία
Ως αυτοαναοσία ορίζεται η δημιουργία ανοσιακής απόκρισης που στρέφεται εναντίον ίδιων αντιγόνων.
Η επίπτωσή της αφορά το 5 έως 10% του πληθυσμού
των ανεπτυγμένων χωρών και έχει ανοδική τάση. Διακρίνεται σε οργανοειδική ή συστηματική ανάλογα με
τον αριθμό των οργάνων που αφορά. Τα παθοφυσιο-
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λογικά αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται στην δράση
αυτοαντισωμάτων ή αυτοδραστικών Τ λεμφοκυτταρικών κλώνων. Η τρέχουσα άποψη προτείνει ότι γονίδια
που προδιαθέτουν στην εμφάνισή της εμπλέκονται στα
μονοπάτια που εξασφαλίζουν την ανοχή έναντι του ιδίου με αποτέλεσμα την διαφυγή και παραμονή αυτοδραστικών Τ και Β λεμφοκυτταρικών κλώνων.
Η σημαντικότερη γενετική επιβάρυνση προκύπτει
από την συσχέτιση αυτοανόσων νοσημάτων με τα γονίδια που κωδικοποιούν τα Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας
(HLA). Ωστόσο, πληθώρα πολυμορφισμών άλλων γονιδίων συνδέεται επίσης με εκδηλώσεις αυτοανοσίας
π.χ. AIRE, FOXP3, FAS, PTPN22, NOD2, CTLA-4,
IL-2Rα, C2, C4, κ.ά. (βλέπε ανωτέρω).
Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω η δημιουργία φλεγμονώδους περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα λοιμώξεων
ή άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων είναι δυνατόν
να επάγει και να συντηρεί ενεργοποιημένους αυτοδραστικούς κλώνους με αποτέλεσμα την εμφάνιση παθοφυσιολογικών επακόλουθων.
H επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, οι καλές
υγειονομικές συνθήκες, η χρήση χημικών και φαρμάκων
και το φύλο αποτελούν επιπλέον παράγοντες που καθιστούν το φαινόμενο της αυτοανοσίας ιδιαίτερα πολύπλοκο.
Συμπερασματικά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην κατανόηση των μηχανισμών, που ενέχονται στην επαγωγή και διατήρηση
της ανοσιακής ανοχής και την ρύθμιση των ανοσιακών
αντιδράσεων. Τα Tregs κατέχουν κεντρικό ρόλο στην
διατήρηση της περιφερικής ανοχής, όμως η γενικότερη
διατήρηση της ομοιοστασίας του συστήματος απαιτεί
συντονισμένη συνεργασία πολλαπλών κυτταρικών πληθυσμών.
Η πλαστικότητα του ανοσιακού συστήματος και
των μελών του καθορίζουν την ανοσογονικότητα ή ανοχογονικότητα της αντίδρασης κάθε φορά. Προφλεγμονώδη σήματα, που παρέχονται από την ιστική βλάβη,
νεκρωτικά ή αποπτωτικά σωμάτια, τα παθογόνα και άλλους παράγοντες συνδιαμορφώνουν το αποτέλεσμα.
Η κατανόηση, που έχουμε αποκτήσει για τους μηχανισμούς της ανοσορρύθμησης και της ανοχής σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, είναι σημαντική και η εισαγωγή των ευρημάτων στην καθημέρα κλινική πράξη
έχει ήδη αρχίσει να δίνει νέες διαστάσεις στην θεραπευτική της αυτοανοσίας, της μεταμόσχευσης και των
νεοπλασιών.
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Υποπληθυσμοί λεμφοκυττάρων ‑ Λειτουργικά διακριτοί λεμφοκυτταρικοί πληθυσμοί
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Η ανάπτυξη της πολυπαραμετρικής Κυτταρομετρίας Ροής και των νέων λογισμικών ανάλυσης των δεδομένων, έχει δώσει την ευκαιρία της λεπτομερέστερης
μελέτης των λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών, πέρα
από τις έως πρότινος ταξινομήσεις. Οι συνδυασμοί πολυάριθμων πλέον δεικτών έχουν βοηθήσει στην αναγνώριση πολλαπλών διαφορετικών πληθυσμών, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν μεμονωμένα. Συνεπώς, η βαρύτητα δίνεται στην επιλογή και στην παθοφυσιολογική σημασία των χρησιμοποιούμενων δεικτών, με σκοπό την εξαγωγή άμεσων ή έμμεσων συμπερασμάτων για τους υποπληθυσμούς που τους εκφράζουν.
Είναι, συνεπώς, χρήσιμη η ταξινόμηση των διαφόρων δεικτών σε ομάδες, ανάλογα με τις πληροφορίες
που παρέχουν.
Δείκτες ωρίμανσης. Η αναγνώριση των αωρότερων μορφών του περιφερικού αίματος γίνεται μέσω
της έντονης έκφρασης των μορίων προσκόλλησης
CD31, για τα Τ, και CD24, για τα Β λεμφοκύτταρα (το
τελευταίο συνήθως σε συνδυασμό με το CD38 ή και
με το CD10). Ο διαχωρισμός μεταξύ των παρθένων
και των μνημονικών λεμφοκυττάρων επιτυγχάνεται στα
Τ λεμφοκύτταρα 1) με δείκτες που αφορούν τη δυνατότητα διέγερσης, όπως οι ισομορφές του CD45
(CD45R0 ή CD45RA) ή τα συνδιεγερτικά μόρια CD27,
CD28 και 2) με δείκτες που αφορούν την τάση επιλεκτικής επανακυκλοφορίας τους στους λεμφικούς
ιστούς, όπως η σελεκτίνη CD62L και ο υποδοχέας χημειοκίνης CCR7. Στα Β λεμφοκύτταρα, χρησιμοποιού-
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νται επίσης συνδιεγερτικά μόρια (κυρίως το CD27, αλλά
με αξιολόγηση αντίστροφη από εκείνη των Τ λεμφοκυττάρων) και οι τάξεις των ανοσοσανοσοσφαιρινών
IgD και IgM η απουσία των οποίων είναι ενδεικτική ισοτυπικής μεταστροφής και αλληλεπίδρασης με τα Τ λεμφοκύτταρα αντίστοιχα.
Οι δείκτες διέγερσης είναι χρήσιμοι τόσο κατά
την απλή ανοσοφαινοτυπική μελέτη, όσο και κατά τις
ex vivo λειτουργικές δοκιμασίες κυρίως των Τ λεμφοκυττάρων. Αφορούν συχνότερα μόρια, που σχετίζονται
με τις διακυτταρικές αλληλεπιδράσεις όπως τα HLADR,
CD40L (CD154), CD137, υποδοχείς κυτταροκινών
(CD25), προαποπτωτικά μόρια (CD30) και αλλά μόρια
όπως το CD69. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπ’
όψιν οι διαφορές ως προς την κινητική της έκφρασής
τους.
Οι δείκτες ανοσοεξάντλησης αφορούν είτε συνανασταλτικά μόρια (PD1), είτε ανταγωνιστές της συνδιέγερσης (CTLA4) ή προαποπτωτικούς υποδοχείς
(CD95) στα Τ λεμφοκύτταρα ή μόρια ρυθμιστές της
έντασης του ερεθίσματος (μείωση έκφρασης του CD21
στα Β λεμφοκύτταρα).
Σημαντική είναι η ομάδα δεικτών που αφορούν
τους ανοσοδραστικούς μηχανισμούς που έχουν ενεργοποιηθεί σε κάθε κύτταρο. Ο συνδυασμός κυτταροκινών που εκκρίνονται μετά διέγερση οδήγησε αρχικά
στον διαχωρισμό των διαφόρων υποπληθυσμών των
βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων (IFNγ, IL-5, IL-17, IL-9, IL22 για τους Th1,Th2,Th17,Th9,Th22 πληθυσμούς αντίστοιχα). Η ικανότητα όμως και άλλων κυτταρικών πλη-
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θυσμών (όπως τα CD8 ή τα ILCs) να εκκρίνουν κυτταροκίνες, και η πλαστικότητα των διαφόρων υποπληθυσμών, έχουν δείξει ότι τα όρια δεν είναι τόσο σαφή.
Η μελέτη έκφρασης άλλων ανοσοδραστικών μορίων,
όπως τα κυτταροτοξικά μόρια περφορίνη και granzyme
B, προσθέτει περισσότερες πληροφορίες, ιδίως σχετικά
με τα CD8+ T λεμφοκύτταρα.
Σαφέστερος ίσως είναι ο διαχωρισμός των πληθυσμών, ανάλογα με την ενδοπυρηνική έκφραση κυρίαρχων ρυθμιστών της μεταγραφής όπως οι FoxP3,
Tbet, GATA3, RORγt, που θεωρούνται ότι είναι ειδικότεροι για τους πληθυσμούς των Tregs,Th1,Th2 και Th17
αντίστοιχα, αν και ολοένα και συχνότερα αποδεικνύεται
ότι υπάρχει πλαστικότητα και ότι οι αντιστοιχίες δεν
είναι μονοσήμαντες.
Η έκφραση υποδοχέων χημειοκινών μπορεί να
παρέχει έμμεσες πληροφορίες, δεδομένων των διαφορετικών χαρακτηριστικών της ανακυκλοφορίας των
πληθυσμών. Για παράδειγμα, η έκφραση του CXCR5 είναι ενδεικτική προσανατολισμού προς τα λεμφοζίδια
(και συμβάλλει στην ταυτοποίηση των Tfh κυττάρων),
του CCR7 προς τους λεμφαδένες, του CΧCR3 προς
φλεγμονώδεις ιστούς και CCR6 και CCR10 προς τους
βλεννογόνους. Ο συνδυασμός τους επιτρέπει το διαχωρισμό των ανοσοδραστικών Τ λεμφοκυτταρικών
πληθυσμών, χωρίς να απαιτείται διέγερση ή ενδοπυρηνική χρώση. Πληροφορίες για την ανακυκλοφορία των
κυττάρων παρέχει και η έκφραση ειδικών μορίων προσκόλλησης, όπως συγκεκριμένοι συνδυασμοί αλυσίδων
ιντεγκρινών (α4Β7 προς το βλεννογόνο του εντέρου)
ή άλλων μορίων, όπως τα CD161 ή CD146.
Στα Β λεμφοκύτταρα, οι πλασματοκυτταρικοί δεί-

κτες, σε συνδυασμό με την έκφραση υποτάξεων ανοσοσφαιρινών μπορούν να διαχωρίσουν τα μακρόβια
από τα βραχύβια πλασματοκύτταρα. Η έκφραση IgM
επί των μνημονικών Β λεμφοκυττάρων είναι ενδεικτική
θυμοανεξάρτητης ωρίμανσης, ενώ η απουσία της (και
η παρουσία των υπολοίπως τάξεων των ανοσοσφαιρινών) προϋποθέτουν την ωρίμανση του Β λεμφοκυττάρου στο βλαστικό κέντρο.
Στον κατάλογο με τα ελεγχόμενα μόρια μπορούν
να προστεθούν δείκτες ικανότητας πολλαπλασιασμού
(Ki67, CD127), οι διάφοροι μεταγωγείς μηνυμάτων, όπως
οι φωσφοπρωτεΐνες και τελευταία η μελέτη των mRNA
μεταγράφων (single cell transcriptomics).
Όμως, η δυνατότητα χρήσης πολυάριθμων δεικτών,
συνοδεύεται και από τη δυσκολία διαχείρισης των πολυδιάστατων παρεχόμενων πληροφοριών, η οποία πλέον
απαιτεί τη χρήση ειδικών λογισμικών, και παρέχει αποτελέσματα που τείνουν να ανατρέψουν πολλές από τις
έως σήμερα θεωρούμενες κλασικές απόψεις σχετικά με
την ταξινόμηση των λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών.
Αλληλογραφία:
Μαριάννα Τζανουδάκη
e-mail: emainasgr@yahoo.gr

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία
1. Punt J. Stranford SA, Jones PP, Owen JA, Kuby. Ανοσολογία, 3η
Ελληνική Έκδοση, Nicosia, Cy, Broken Hill Publishers,
2021, 387-466.
2. Cossarizza A, Chang HD, Radbruch A, et al. Guidelines for
the use of flow Cytometry and cell sorting in immunological studies (second edition), Eur. J. Immunol. 2019. 49:
1457-1973.

Σεμινάριο Ανοσολογίας
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Με τον όρο αντιγονοειδική απόκριση αναφερόμαστε συνήθως στα Τ και Β κύτταρα τα οποία έχουν
ενεργοποιηθεί από το αντιγόνο για το οποίο είναι ειδικά,
με αποτέλεσμα την παραγωγή μιας πολύπλοκης αντιγονοειδικής απάντησης. Η αντιγονοειδική αυτή απάντηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του ανοσοποιητικού μας συστήματος για την επιτυχή αντιμετώπιση
των λοιμώξεων και την αποτελεσματική και μακρόχρονη
προστασία μετά από εμβολιασμό. Παράλληλα, η απορρύθμιση των μηχανισμών που την υπαγορεύουν μπορεί
να οδηγήσει στην εμφάνιση αυτοανοσίας ή/και κακοήθων νοσημάτων. Η μελέτη των αντιγονοειδικών κυττάρων είναι λοιπόν σημαντική στην διάγνωση και τη θεραπεία των λοιμώξεων, στην κατανόηση των ανοσολογικών μηχανισμών της ανοσίας απέναντι σε αυτές και
κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη εμβολίων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.Διαδραματίζουν
επίσης καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση αλλά και τη
θεραπεία κακοήθων ή αυτοάνοσων νοσημάτων και την
παρακολούθηση της θεραπευτικής ανταπόκρισης. Επιπλέον, η βαθύτερη κατανόηση των παθολογικών ανοσολογικών μηχανισμών που προσφέρει η μελέτη των
αντιγονοειδικών κυττάρων έχει ήδη συμβάλλει στην
ανάπτυξη στοχευμένων ανοσοθεραπειών και είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη νέων και αποτελεσματικότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων.
Λόγω της σημασίας τους, το ερευνητικό ενδιαφέρον για την μελέτη των αντιγονοειδικών κυττάρων μετράει πλέον αρκετές δεκαετίες. Αρκετές μέθοδοι έχουν
επιστρατευτεί για τον σκοπό αυτό, τόσο για τα Β όσο
και για τα Τ κύτταρα (1,2). Οι κλασικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τις ανοσοενζυμικές μεθόδους ΕLISA (μέ-
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τρηση αντισωματικής απάντησης) και ELISPOT (έμμεση
μέτρηση Β ή Τ κυττάρων που, έπειτα από αντιγονική
διέγερση, παράγουν αντισώματα ή κυτταροκίνες αντίστοιχα,). Αμφότερες αποτελούν μία έμμεση απεικόνιση
της αντιγονοειδικής απόκρισης η οποία αφενός περιορίζει την ανάλυση στους υποπληθυσμούς που εκκρίνουν
άμεσα αντισώματα ή κυτταροκίνες ως απάντηση στο
αντιγόνο και, αφετέρου, δεν επιτρέπει τη μελέτη του
ανοσοφαινοτύπου τους. Η ανάγκη να ξεπεραστεί αυτός
ο περιορισμός οδήγησε στην προσπάθεια ανάπτυξης
τεχνικών κυτταρομετρίας ροής, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με ορισμένες δυσκολίες, με κυρίαρχη το χαμηλό
ποσοστό των αντιγονοειδικών κυττάρων. Το ποσοστό
αυτό μπορεί να είναι τόσο χαμηλό ώστε να πλησιάζει
το ποσοστό του μη ειδικού φθορισμού-«θορύβου»
(background “noise”) της μεθόδου, καθιστώντας την
ανίχνευση των σπάνιων κυττάρων-στόχων δυσχερή. Για
να ξεπεραστεί ο εν λόγω περιορισμός χρησιμοποιούνται εντονότερες φθορίζουσες χρωστικές για την σήμανση του σπάνιου υπό μελέτη πληθυσμού και επιστρατεύονται διάφορες τεχνικές ελαχιστοποίησης του θορύβου, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή διαφορά σήματος-θορύβου (signal-to-noise ratio). Επιπλέον, υπάρχει
η δυνατότητα προ-εμπλουτισμού των κυττάρων (π.χ.
με τη χρήση μαγνητικών σφαιριδίων (1)), ο οποίος αυξάνει τη συγκέντρωση των αντιγονοειδικών κυττάρων
και επιτρέπει την ανάλυση ενός σημαντικά μεγαλύτερου
αριθμού κυττάρων σε λιγότερο χρόνο διευκολύνοντας
την ανίχνευση των σπάνιων αυτών κυττάρων.
Η μελέτη των Τ αντιγονοειδικών κυττάρων με κυτταρομετρία ροής γίνεται είτε εμμέσως με λειτουργικές
μεθόδους, είτε με άμεση ανίχνευσή τους με τη χρήση
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MHC τετραμερών (3). (3). Στις λειτουργικές δοκιμασίες
τα κύτταρα διεγείρονται με το επιθυμητό αντιγόνο και
ενεργοποιούνται, αυξάνοντας την έκφραση των αντιγόνων ενεργοποίησης στην επιφάνειά τους και την παραγωγή κυταροκινών. Τα κύτταρα που εκφράζουν τα επιφανειακά αντιγόνα ενεργοποίησης ανιχνεύονται με ειδικά
μονοκλωνικά αντισώματα. Για τη ανίχνευση των κυττάρων
με τη βοήθεια των κυτταροκινών, οι κυτταροκίνες που
εκκρίνονται μετρούνται είτε στο υπερκείμενο με τη μέθοδο της σφαιριδομετρίας (Cytokine Cytometric Bead
Array) είτε χρησιμοποιώντας αμφιειδικά (bispecific) σύμπλοκα έναντι του CD45 και της κυτταροκίνης-στόχου
(Cytokine Secretion Assay). Τα σύμπλοκα αυτά προσδένονται στην κυτταρική μεμβράνη και «αιχμαλωτίζουν»
τις κυτταροκίνες καθώς αυτές εκκρίνονται από το κύτταρο, το οποίο έπειτα ανιχνεύεται με μονοκλωνικά αντισώματα έναντι των κυτταροκινών. Εναλλακτικά, τα κύτταρα επωάζονται με Brefeldin Α ώστε να ανασταλεί η
έκκριση κυτταροκινών κατά τη φάση της αντιγονικής
διέγερσης. Εν συνεχεία, τα κύτταρα μονιμοποιούνται, αυξάνεται η διαπερατότητά τους με σαπωνίνη και ανιχνεύονται με ενδοκυττάρια μονοκλωνικά αντισώματα έναντι
των κυτταροκινών (Intracellular Cytokine Staining).
Οι παραπάνω μέθοδοι, παρότι επέτρεψαν τον ανοσοφαινοτυπικό χαρακτηρισμό των αντιγονοειδικών Τ
κυττάρων, παραμένουν ένας έμμεσος τρόπος ανίχνευσής τους που ενδεχομένως υποτιμά τόσο τον αριθμό
όσο και τις πιθανές λειτουργίες τους. Για το λόγο αυτό
αναπτύχθηκαν τα φθορίζοντα τετραμερή μόρια του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας τα οποία συνδέονται με το επιθυμητό αντιγονικό πεπτίδιο (peptideMHC tetramers) για την άμεση ποσοτική μέτρηση των
αντιγονοειδικών Τ κυττάρων. Η μέθοδος αυτή συνοδεύεται επίσης από περιορισμούς με βασικότερους την
ανάγκη για λεπτομερή χαρακτηρισμό του ανοσοεπικρατούς αντιγονικού πεπτιδίου (το οποίο διαφέρει αναλόγως του HLA τύπου), και τον περιορισμό που θέτουν
τα διαφορετικά HLA αλλήλια (κάθε MHCτετραμερές
μπορεί να ανιχνεύσει μόνο κύτταρα ατόμων που φέρουν
το ίδιο HLA αλλήλιο με το τετραμερές) (4).
Όσον αφορά τα Β αντιγονοειδικά κύτταρα, η ανίχνευσή τους με κυτταρομετρία ροής είναι λιγότερο ανεπτυγμένη και έχει, επί του παρόντος, κυρίως ερευνητικό
ενδιαφέρον. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη δυνατότητα
που έχουμε να μελετήσουμε έμμεσα το σκέλος αυτό της
ειδικής ανοσίας μέσω της αντισωματικής απάντησης
στην οποία καταλήγει. Ωστόσο, μετρώντας τα αντισώματα δεν είναι, αφενός, δυνατή η ανοσοφαινοτυπική μελέτη των αντιγονοειδικών Β κυττάρων και, αφετέρου, δεν
ανιχνεύονται υποπληθυσμοί τους που μπορεί να μην πα-

ράγουν άμεσα αντισώματα αλλά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της προστασίας όπως τα
IgMΒ μνημονικά κύτταρα (5).Δύο είναι οι βασικές τεχνικές
που έχουν αναπτυχθεί για την ποσοτική μέτρηση των
αντιγονοειδικών Β κυττάρων: η άμεση χρώση των επιθυμητών αντιγόνων, η οποία ενέχει τον κίνδυνο αλλοίωσης
των αντιγονικών επιτόπων, και τα φθορίζοντα πολυμερή
συμπλέγματα αντιγόνου, τεχνική προσαρμοσμένη από
MHC τετραμερή των Τ κυττάρων (1). Τα πολυμερή συμπλέγματα υπερτερούν έναντι των μονομερών φθορίζοντων αντιγόνων καθώς δημιουργούν ισχυρότερες συνδέσεις με τον υποδοχέα των Β κυττάρων μειώνοντας
ταυτόχρονα την πιθανότητα μη ειδικών συνδέσεων.
Κάθε μέθοδος που αναφέρθηκε παραπάνω έχει
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Η καταλληλότερη μέθοδος εξαρτάται κάθε φορά από τον υπό μελέτη αντιγονοειδικό πληθυσμό και τις ανοσολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρειάζεται να μελετηθεί (π.χ.
εμβολιασμός, κακοήθεια, αυτοανοσία). Ο συνδυασμός
μεθόδων και η ταυτόχρονη μελέτη πολλαπλών ανοσολογικών δεικτών αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην βαθύτερη κατανόηση των αντιγονοειδικών ανοσολογικών
μηχανισμών. Τέλος, οι μέθοδοι αντιγονοειδικής ανίχνευσης που έχουν αναπτυχθεί στηνκυτταρομετρία ροής
μπορούν να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν περαιτέρω στους νεότερους τομείς της, όπως είναι η κυτταρομετρία μάζας, ανοίγοντας νέα ανεξερεύνητα πεδία
στην μελέτη αλλά και τροποποίηση της ειδικής ανοσίας.
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ανοσ′ια

Η κυτταρική ανοσοθεραπεία με Τ-κύτταρα γονιδιακά τροποποιημένα ώστε να φέρουν χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (chimeric antigen receptor, CAR)
έναντι του αντιγόνου CD19, αποτελεί μια νέα εγκεκριμένη θεραπεία έναντι αιματολογικών κακοηθειών. Πρόκειται για αυτόλογα Τ-λεμφοκύτταρα που διαμολύνονται
με γονίδια που εκφράζουν χιμαιρικές πρωτεΐνες με τις
εξής περιοχές: (i) εξωκυττάρια περιοχή αναγνώρισης
του αντιγόνου-στόχος, (ii) διαμεμβρανική περιοχή, (iii)
ενδοκυττάρια περιοχή σηματοδότησης. Τα δεύτερης
γενιάς CAR T κύτταρα, που είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμα, περιλαμβάνουν δύο μονάδες ενδοκυττάριας
σηματοδότησης: την κύρια, που αφορά το μόριο CD3ζ,
και τη συνδιεγερτική, που αφορά είτε το μόριο CD28
είτε το μόριο 4-1BB (CD137).
Tα κυτταρικά προϊόντα axicabtagene ciloleucel
(Yescar taR, Kite Pharma Gilead Company) και
tisagenlecleucel (KymriahTM, Novartis) είναι, έως σήμερα, οι δύο εγκεκριμένες CAR-T cell θεραπείες για
την αντιμετώπιση ανθεκτικού/ υποτροπιάζοντος λεμφώματος διάχυτου από Β-μεγάλα κύτταρα (DLBCL),
ενώ για το πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου ένδειξη έχει μόνο το axicabtagene ciloleucel. Επιπλέον,
το κυτταρικό προϊόν tisagenlecleucel είναι η μόνη
CART cell εγκεκριμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση
της πρωτοπαθώς ανθεκτικής, υποτροπιάζουσας/ανθεκτικής οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας Β-κυτταρικής
αρχής (Β-ΟΛΛ) σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες έως
25 ετών. Από τα πρώιμα αποτελέσματα, η επιβίωση χωρίς νόσο στις μελέτες που έχουν ανακοινωθεί είναι
40% σε ασθενείς με λέμφωμα. Σε ασθενείς με Β-ΟΛΛ
η επιβίωση χωρίς νόσο είναι 50-60% στο ένα έτος και
30% στα 2 έτη, ενώ δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί εάν
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αποτελεί θεραπεία ίασης ή εάν απαιτείται θεραπεία
σταθεροποίησης με αλλογενή μεταμόσχευση για την
επίτευξη μακροχρόνιας επιβίωσης χωρίς νόσο. Η εφαρμογή όμως της εν λόγω θεραπείας συνοδεύτηκε από
την εμφάνιση καινοφανών τοξικοτήτων, όπως το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών και η νευροτοξικότητα, οι οποίες στις αρχικές μελέτες συνοδεύονταν
από σημαντικού βαθμού νοσηρότητα και θνητότητα.
Ωστόσο, η κατανόηση της παθοφυσιολογικής βάσης
τους είχε ως αποτέλεσμα την ορθολογική βαθμολόγησή τους και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
Παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα, σε ένα ποσοστό ασθενών ο μακροχρόνιος έλεγχος της νόσου από
τα CAR-T cells συχνά αποτυγχάνει. Για την ερμηνεία
της αποτυχίας αυτή έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί που αφορούν (i) τα νεοπλασματικά κύτταρα, (ii)
τον ξενιστή (ασθενή) και (iii) ανεπάρκειες των ίδιων
των CAR T κυττάρων. Η απώλεια το επιτόπου του μορίου του CD19, τον οποίο αναγνωρίζει το CAR T κύτταρο, είναι ένας καλά χαρακτηρισμένος μηχανισμός
αντοχής στη θεραπεία. Το φορτίο της νόσου φαίνεται
να είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες
έκβασης, γεγονός που καθιστά τον σχεδιασμό της θεραπείας γεφύρωσης εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά σε
ασθενείς με χημειοανθεκτική νόσο. Οι ποιοτικές διαφορές των CAR T κυττάρων παίζουν σημαντικό ρόλο
και αποτελούν αντικείμενο επισταμένης έρευνας.
Μέθοδοι παράκαμψης της ανοχής είναι οι ακόλουθες: 1. ανοσολογικοί μηχανισμοί: χορήγηση αναστολέων ανοσιακής απάντησης (checkpoint inhibitors) και
ανοσοτροποποιητικών παραγόντων (λεναλιδομίδης και
ιμπρουτινίμπης) 2. χορήγηση νεότερων CAR T κυττάρων:
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α) Ταυτόχρονη ή διαδοχική χορήγηση δύο διαφορετικών παραγώγων CAR T κυττάρων που εκφράζουν
υποδοχείς με διαφορετικές αντιγονικές ειδικότητες.
β) Η χρήση CAR διπλής ειδικότητας (tandem CAR)
γ) «Θωρακισμένα» (armored) CAR T κύτταρα, τα
οποία πέραν του χιμαιρικού υποδοχέα εκφράζουν
πρωτεΐνες που ενισχύουν τη δράση τους και τροποποιούν το μικροπεριβάλλον του όγκου.

Αναγνώριση και προσδιορισμός CAR
T-κυττάρων
Για τη βέλτιστη έκβαση των ασθενών, απαιτείται
τακτικός έλεγχος της νόσου και ετοιμότητα για πρώιμη
παρέμβαση με ανοσολογικούς θεραπευτικούς χειρισμούς. Η έκπτυξη των CAR T κυττάρων συνοδεύεται
από αύξηση του απόλυτου αριθμού των λεμφοκυττάρων στην γενική αίματος και εμφάνιση άτυπων λεμφοκυττάρων (βασεόφιλο κυτταρόπλασμα με προσεκβολές,
και πολωμένα, μεγάλα κοκκία) στο επίχρισμα περιφερικού αίματος.
Η αναγνώριση και καταμέτρηση του κυτταρικού
αυτού πληθυσμού εργαστηριακά μπορεί να γίνει με
PCR ή κυτταρομετρία ροής. Η κυτταρομετρία ροής
πλεονεκτεί έναντι της μοριακής μεθόδου καθώς παρέχει τη δυνατότητα παράλληλου προσδιορισμού κι
άλλων παραμέτρων όπως ο φαινότυπος CAR Τ-λεμφοκυττάρων: λόγος CD4/CD8, το στάδιο διαφοροποίησης, δείκτες ενεργοποίησης αλλά και εξάντλησης αυτών. Ο προσδιορισμός του σταδίου διαφοροποίησης
των CAR T λεμφοκυττάρων του προϊόντος-μοσχεύματος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Εχοντας
υπόψη το αντιγονικό προφιλ των Τα λεμφοκυττάρων
στα διάφορα στάδια διαφοροποίησης και ωρίμανσης
μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους επιμέρους υποπληθυσμούς στο υπό μελέτη προϊόν:
‑ ΤΝ naïve T cells: CD62L pos, CD45RA pos, CCR7
pos, CD45RO neg, CD27 pos, CD28 pos, CD95
neg, απουσία δεικτών ενεργοποίησης: CD25, CD69,
CD44
‑ TSCM memory stem cells: CD45RA pos, CD45RO
neg, CCR7 pos, CD27 pos, CD95 pos
‑ TCM central memory cells: CD45RA neg, CD45RO
pos, CCR7 pos
‑ TEM effector memory cells: CD45RA neg, CD45RO
pos, CCR7 neg
‑ TTE terminally differentiated effector T cells (TEMRA): επανεκφράζουν CD45RA, CCR7 neg
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Γνωρίζουμε ότι τα stem central memory και τα
central memory διατηρούνται περισσότερο αλλά στερούνται άμεσης αποτελεσματικότητας και το αντίθετο
συμβαίνει με τα τελικώς διαφοροποιημένα effector
memory T cells. Η επικράτηση λιγότερο διαφοροποιημένων CAR T σχετίζεται με μακρύτερη παραμονή τους
στον ξενιστή και τελικά με μεγαλύτερη διάρκεια δράσης
του προιόντος.

Τεχνικές προσδιορισμού των CAR
T-κυττάρων με κυτταρομετρία ροής
Ο προσδιορισμός των CAR T με κυτταρομετρία
ροής γίνεται:
1. άμεσα με την χρήση συζευγμένων με φθοριόχρωμα
αντισωμάτων έναντι συγκεκριμένων επιτόπων των
CAR T όπως το FMC63. Έχουν χαμηλό background,
κατάλληλα μόνο για CAR19 που φέρουν τον επίτοπο
FMC63 όπως το Yescarta και το Kympriah.
2. με τη χρησιμοποίηση διαλυτών CD19 πρωτεϊνών, οι
οποίες μπορούν να είναι:
α) συζευγμένες με φθοριόχρωμα πχ. FITC ή PE (δεν
παρατηρείται μη ειδικός φθορισμός, δεν εφαρμόζεται σε μονιμοποιημένα δείγματα)
β) συνδεδεμένες με Βιοτίνη έναντι της οποίας εφαρμόζεται αντίστοιχο σημασμένο αντίσωμα (ενισχύει το σήμα, έχει υψηλή ειδικότητα κι ευαισθησία)
γ) να φέρουν οι ίδιες ειδικό επίτοπο-στόχο για την
εφαρμογή των αντισωμάτων (Μπορεί να παρατηρηθεί μη ειδική σύνδεση)
Οποιαδήποτε τεχνική και να εφαρμοστεί η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη. Η στρατηγική
οριοθέτησης εάν χρησιμοποιηθεί CD19 πρωτεΐνη απαιτεί, μετά την απομάκρυνση των debris, διπλετών και
αποπτωτικών κυττάρων, οριοθέτηση των λεμφοκυττάρων έναντι των οποίων θα αναζητήσουμε CAR Τ
(CD3) λεμφοκύτταρα που θα συνδεθούν με την CD19
πρωτεΐνη και θα παραχθεί αντίστοιχο σήμα. Tα θετικά
κύτταρα διακρίνονται με την χρησιμοποίηση Fluorescence Minus One (FMO) Control. Προτείνεται η ανάλυση 1 x 106 κυττάρων. Πρόβλημα αποτελεί η εύρεση
θετικού μάρτυρα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί έκπλυμα από τον ασκό χορήγησης του
CAR T προιόντος. Το επίπεδο ευαισθησίας καθορίζεται
με διαδοχικές αραιώσεις του θετικού μάρτυρα. Τέλος,
θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η μονιμοποίηση του
δείγματός μας μπορεί να επηρεάσει την απεικόνιση
των CAR T λεμφοκυττάρων.
Συνολικά, ο προσδιορισμός των CAR T με κυττα-
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ρομετρία ροής είναι μια μέθοδος εύκολα εφαρμόσιμη.
Ανοιχτά παραμένουν τα ερωτήματα:
1. Ο ελάχιστος αριθμός των αναγνωρίσιμων CAR T
για να υπάρχει κλινικό όφελος.
2. Εάν το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να εκφράζεται με
ποσοστιαία αναλογία έναντι των συνολικών Τ λεμφοκυττάρων ή με απόλυτο αριθμό (στην τελευταία
περίπτωση προτείνεται τεχνική lyse no wash).
3. Εάν έχει νόημα ο παράλληλος έλεγχος των CAR T
σε ιστούς.
Αλληλογραφία:
Βασιλική Δούκα
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ανοσ′ια

Τα αυτοαντισώματα αποτελούν μία ετερογενή
ομάδα ανοσοσφαιρινών, που στοχεύουν “ίδια αντιγόνα”.
Παράγονται από αυτοδραστικούς κλώνους Β λεμφοκυττάρων με ποικίλη δραστηριότητα. Στις αρχές του
20ου αιώνα o Γερμανός βακτηριολόγος και ανοσολόγος
Paul Ehrlich (1854-1915) επινόησε τον όρο “horror autotoxicus” για να υπογραμμίσει την άποψη ότι τα αυτοαντισώματα είναι άκρως επιβλαβή για τον οργανισμό.
Σταδιακά η θεωρία αυτή ανατράπηκε, αφού πειραματικά
δεδομένα οδήγησαν στην άποψη, ότι αυτοαντισώματα,
που εγγενώς παράγονται απ΄ όλα σχεδόν τα είδη,
αφθονούν στους υγιείς οργανισμούς. Παρ όλα αυτά,
κάτω υπό ειδικές συνθήκες παράγονται παθολογικοί
κλώνοι, που συνοδεύουν αυτοάνοασα νοσήματα.
Το 1983, ο Έλληνας Στρατής Αβραμέας ανακοίνωσε την ύπαρξη των “φυσικών αυτοαντισωμάτων”
(NAabs, natural autoantibodies) εκ των οποίων το 1/3
βρίσκονται στον ορό, ενώ κατά τα 2/3 συνδεδεμένα σε
ιδιοτυπικό-αντιιδιοτυπικό ανοσοδίκτυο. Τα NΑabs μετέχουν στο “ανοσιακό γνώθι σαυτόν” του οργανισμού
αναγνωρίζουν δηλαδή ενδογενή, εξωγενή αντιγόνα και
όλα σχεδόν τα συστατικά του ανοσιακού συστήματος
μεταξύ των οποίων και μόρια της ταυτότητας του ατόμου (MHC, αντιγόνα της ομάδας αίματος). Αποτελούν
70% των ανοσοσφαιρινών, ανιχνεύονται σε χαμηλούς
τίτλους, είναι σχεδόν όμοια ποιοτικά και ποσοτικά
στους υγιείς, είναι πολυειδικά, ανήκουν σε όλες τις τάξεις
αντισωμάτων, κυρίως όμως IgM, αλλά και IgG, IgA, IgE.
Εμφανίζονται από την εμβρυική ηλικία. Παράγονται από
τα B-1α (CD5+) λεμφοκύτταρα και κωδικοποιούνται
από γονίδια της βλαστικής σειράς. Βοηθούν στην άμυνα
έναντι των παθογόνων. Αποτελούν γέφυρα μεταξύ φυ-
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σικής και επίκτητης ανοσίας. Ο βιολογικός τους ρόλος
είναι κρίσιμης σημασίας, διότι βοηθούν στην διατήρηση
της ομοιοστασίας των ιστών, στην απομάκρυνση αποπτωτικών, νεκρωτικών κυττάρων και προϊόντων καταβολισμού, στην πρωτεϊνοσύνθεση, στην ανοσορρύθμιση
κοκκιοκυττάρων, DCs,T και B λεμφοκυττάρων και κυτταροκινών. Παρέχουν προστασία από διάφορα νοσήματα όπως νευροεκφυλιστικά, καρδιαγγειακά, φλεγμονώδη και αυτοάνοσα νοσήματα.1
Η μακρά επίδραση παραγόντων κινδύνου, όπως
γενετικών, περιβαλλοντικών, ορμονικών και ψυχοκοινωνικών, προκαλεί την μετατροπή της φυσιολογικής προστατευτικής αυτοανοσίας σε παθολογική αυτοανοσία
και αυτοάνοση νόσο. Η επιμένουσα αντιγονική διέγερση, οδηγεί σε παραγωγή μονοειδικών ανοσοϋποδοχέων
σε αυτοαντιδρώντες Τ και Β κλώνους, που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή παθολογικών αυτοαντισωμάτων
και τελικά την εμφάνιση αυτοάνοσης νόσου στον άνθρωπο και σε πειραματικά πρότυπα. Τα παθολογικά αυτοαντισώματα προέρχονται από πολλαπλές σωματικές
μεταλλάξεις, αναγνωρίζουν μονοειδικούς υποδοχείς,
έχουν υψηλή συγγένεια για το αυτοαντιγόνο και είναι
κυρίως IgG. Πολλά εξ αυτών εμπλέκονται παθογενετικά
σε αυτοάνοσα νοσήματα. Επίσης, αρκετά εξ αυτών διαπερνούν τον πλακούντα και προκαλούν εμβρυικές βλάβες. Τα αυτοαντισώματα (Aabs) στην κλινική πράξη
χρησιμοποιούνται για την μελέτη των αυτοάνοσων νοσημάτων(ΑΝ) που διακρίνονται: σε οργανοειδικά
(ΟΑΝ) και μη οργανοειδικά ή συστηματικά (ΣΑΝ).
Η διάκριση αυτή είναι σχετική, διότι διευκολύνει την
διαχείριση τους στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.
Τα συστηματικά Aabs αναγνωρίζουν διάφορα
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στοιχεία του κυττάρου (πυρήνα, κυτταρόπλασμα, οργανίδια, μεμβράνες), πολλών οργάνων, αλλά και πρωτεϊνών
του ορού. Εντοπίζονται κυρίως στα Ρευματικά νοσήματα,
όπως Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ), Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ), Συστηματικό Σκληρόδερμα (ΣΣ),
σύνδρομο Sjögren (Sjs), Μεικτή Νόσο του Συνδετικού
Ιστού (ΜΝΣΙ), Δερματομυοσίτιδα/Πολυμυοσίτιδα
(ΔΜ/ΠΜ), αλληλοεπικαλυπτόμενα σύνδρομα, Αγγειίτιδες
(MPA ,GPA), Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (ΑΦΣ), σύνδρομο Crest. Τα οργανοειδικά Aabs στοχεύουν κυτταρικές μεμβράνες, ενδοκυττάριες πρωτεΐνες, ακόμη και
υποδοχείς ενός μόνο οργάνου. Μελετώνται σε νοσήματα των ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς, επινεφριδίων, παγκρέατος, γονάδων, υπόφυσης), του στομάχου,
του εντέρου, του ήπατος, του νευρικού ιστού, του δέρματος, των εμμόρφων στοιχείων του αίματος κλπ.
Τα Aabs στην κλινική πράξη ανιχνεύονται σε διάφορα στάδια μελέτης των Αυτοανόσων Νοσημάτων
(ΑΝ): Υποκλινικό, πρώιμη φάση, σε εγκατεστημένη νόσο και στην παρακολούθηση. Η συμβολή τους στην
μελέτη των ΑΝ είναι κομβικής σημασίας, διότι χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικοί δείκτες, δείκτες κατάταξης
της νόσου, προγνωστικοί δείκτες, δείκτες κλινικής έκφρασης, δείκτες ενεργότητας και δείκτες ανταπόκρισης
στην θεραπεία. Ανιχνεύονται έτη ή μήνες πριν την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων. Στο ΣΕΛ τα αντιdsDNA ανιχνεύονται 2,2 έτη πριν τη νόσο, τα αντι-Sm 1,2
έτη, τα αντι-RNP περίπου ένα έτος, τα αντι-SSA/Ro 3,6
έτη και τα αντι-SSB/La 3,4 έτη στο σύνδρομο Sjögren.
Για τη ΡΑ τα αντι-RF 10 έτη πριν, ενώ τα αντι-CCP 3 έτη.
Τα αντι-Jo1 ανιχνεύονται 5 μήνες πριν την εμφάνιση μυοσίτιδας και τα αντι-TPO 5-7 έτη πριν από τη νόσο του
Graves. Επίσης τα ΑΜΑ ανιχνεύονται 5,6 έτη πριν την
εμφάνιση της διαταραχής της ηπατικής βιοχημείας σε
Πρωτοπαθή Χολική Χαλαγγειίτιδα (ΠΧΧ), τα Aabs σε
διδύμους για ΣΔτ1 προηγούνται της νόσου 7,7 έτη και
τα αντινευρωνικά αυτοαντισώματα αντι-Yo, Ri, Hu, Ma,
MAG προηγούνται σαν παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις μήνες πριν την εμφάνιση της νεοπλασίας.

Τα Αabs ως διαγνωστικά κριτήρια ΑΝ
Τα Αabs περιλαμβάνονται στα διαγνωστικά κριτήρια των Συστηματικών και Οργανοειδικών αυτοανόσων
νοσημάτων. Στο ΣΕΛ διαγνωστικά κριτήρια αποτελούν
τα ΑΝΑ, αντι-Sm, αντι-dsDNA, aPL, ενώ στο φαρμακευτικό ΣΕΛ τα αντι-ιστονικά αντισώματα. Στη ΡΑ τα
αντι-CCPs και οι RFs. Στη ΜΝΣΙ υψηλοί τίτλοι αντιU1RNP αντισωμάτων αποτελούν κύριο κριτήριο της νόσου, ενώ αντίστοιχα κριτήρια για το σύνδρομο Sjogren
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αποτελούν τα αντι-SSB/La, για το σ. CREST τα αντι-κεντρομεριδιακά, για τη ΔΜ/ΠΜ τα αντι-Jo1 και για το ΣΣ
τα αντι-Scl70. Για το ΑΦΣ τα εργαστηριακά κριτήρια περιλαμβάνουν το αντιπηκτικό του λύκου (LΑ), τα αντιβ2GPI αντισώματα και τα αντικαρδιολιπινικά αντισώματα
εξαρτώμενα από τη β2GPI (αντι-CL/ β2GPI). Στην κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (GPA) τα αντισώματα έναντι της πρωτεϊνάσης 3 (αντι-PR3) αποτελούν χαρακτηριστικό κριτήριο της νόσου. Αντίστοιχα, για τα οργανοειδικά αυτοάνοσα νοσήματα (ΟΑΝ), αναφέρονται ενδεικτικά τα αντι-μιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ) για
την Πρωτοπαθή Χολική Χαλαγγειίτιδα, τα αντι-TSHR
για τη νόσο Graves, τα αντι-SMA (Smooth Muscle
Antibody) και αντι-SLA (sοluble liver antigen) αντισώματα για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα τύπου Ι (ΑΗ-1), τα
αντι-LKM1 και τα αντι-LC1 για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα
τύπου ΙΙ (ΑΗ-2). Αναφέρονται ακόμη τα αντι-GAD65
για το Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι, τα αντι-21-ΟΗ για
τη νόσο Addison, τα αντι-tTg και EMA για την κοιλιοκάκη, τα αντι-Ach-R και αντι-Musk για τη μυασθένεια
Gravis και τα αντι-GBM για το σύνδρομο Goodpasture.

Αabs βοηθούν στην διαφορική διάγνωση ΑΝ
Στην πρώιμη φάση της ΡΑ η παρουσία θετικών
αντι-CCP(+) και θετικού RF-IgM(+) βοηθούν σημαντικά την διάκριση της ΡΑ από αδιαφοροποίητη αρθρίτιδα. Αξίζει να τονιστεί, ότι τα αντι-CCP+ εμφανίζονται
ακόμη και 3 έτη πριν την εμφάνιση ΡΑ στο 40% των
ασθενών. Επίσης τα αντι-CCP(+) ανευρίσκονται θετικά
στο 38% των ΡΑ ασθενών με αρνητικό IgM RF (οροαρνητική ΡΑ). H υψηλή αρνητική αξία των αντι-TPO
μπορεί να χρησιμεύσει στον αποκλεισμό αυτοάνοσης
θυρεοειδίτιδας από άλλα βρογχοκηλογόνα αίτια, ενώ
η ανίχνευση τους συντελεί στην διαφορική διάγνωση
του πρώιμου ή υποκλινικού υποθυρεοειδισμού στο 3240% των ασθενών. Τα Αντι-TSHR θέτουν την υπόνοια
νόσου Graves ακόμη και σε ευθυρεοειδικούς ασθενείς.

Τα Αabs σαν δείκτες βαρύτητας ή κλινικής
έκφρασης ΑΝ
Τα θετικά Αντι-CCP(+) συνδέονται με διαβρωτική
νόσο και εξωαρθρικές εντοπίσεις σε ΡΑ, τα αντι-RIBO
σε ΣΕΛ με προσβολή ΚΝΣ, τα αντι-PR3 με έκταση-βαρύτητα στην GPA-αγγείτιδα. Τα αντι-C1q με νεφρίτιδα
του ΣΕΛ, τα αντι-SSA/Ro με νεογνικό ΣΕΛ.
Η ενεργότητα ΑΝ σχετίζεται με την αύξηση της
συγκέντρωσης Αabs:
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Τα αντι-dsDNA στην περίπτωση ΣΕΛ, των αντιPR3 σε GPA αγγείτιδα, των αντι-MPO στην MPA ή
RPGN αγγείτιδα, των αντι-tTG-IgA, tTG-IgG στην κοιλιοκάκη.
Διάφορα αυτοαντισώματα σχετίζονται με συμβάματα στην εγκυμοσύνη. Σε περιπτώσεις ΑΦΣ, επανειλημμένες αποβολές, και aPL(+), ο κίνδυνος νέας
απώλειας είναι >90%. Μητέρες με ΣΕΛ ή σύνδρομο
Sjogren και αντι-SSA/Ro(+), αντι-SSB/La(+) γεννούν
παιδιά με νεογνικό ΣΕΛ σε ποσοστό 3-5%. Το 50%
εγκύων με αντι-TPO(+) διατρέχει 17.7 φορές υψηλότερο κίνδυνο για θυρεοειδίτιδα μετά τον τοκετό (PPT).
Εξ άλλου τα αντι-TPO(+) έχουν συσχετιστεί με απώλεια εμβρύου, αρνητικές μαιευτικές εκδηλώσεις, υπογονιμότητα και αναστολή ανάπτυξης εμβρυϊκού εγκεφάλου. Τα αντι-TSHR(+) διαπερνούν τον πλακούντα και
προκαλούν εμβρυονεογνικό υπερθυρεοειδισμό και
έγκυες με θετικά αυτοαντισώματα έναντι του παγκρέατος (ICA, IAA, GAD65, IA-2, έναντι μεταφορέα Zn)
αναπτύσσουν Δτ1 στο 50%.

Μέθοδοι ανίχνευσης αυτοαντισωμάτων
Η διάγνωση και συστηματική παρακολούθηση
ασθενών με ΑΝ επιτυγχάνεται με διάφορες μεθόδους,
άλλες παλαιότερες και άλλες νεότερες. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας βοήθησε στην ανάπτυξη νέων τεχνικών, που περιόρισαν σημαντικά παλαιότερες μεθοδολογίες λιγότερο ευαίσθητες και περισσότερο χρονοβόρες, όπως η διπλή ανοσοδιάχυση (Double
Immunodiffusion DID), η παθητική αιμοσυγκόλληση, η
αντίθετη ανοσοηλεκτροφόρηση (Counter immunoelectrophoresis, CIE). Μεταξύ των παλαιότερων τεχνικών,
που είναι ακόμη ιδιαίτερα δημοφιλείς ανήκουν:
α) Έμμεσος ανοσοφθορισμός (Indirect immuno fluorescence Αssay, IIFΑ) Το ειδικό σύμπλεγμα αντιγόνου-αυτοαντισώματος γίνεται ορατό στο μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού με αντίσωμα έναντι του
αυτοαντισώματος σημασμένο με φθορίζουσα ουσία
(φλουοροσκεΐνη).
β) CLIFT (Crithidia Luciliae Immunofluorescence Test):
Εμμεσος ανοσοφθορισμός σε υπόστρωμα μαστιγοφόρου παρασίτου Crithidia Luciliae.
γ) Ραδιοανοσολογική (Radio-Immunoassay, RIA)
δ) Ανοσοενζυμική (Enzyme Linked Immunoassay, Elisa)
ε) Ανοσοαποτύπωση (ImmunoBlotting, IB).
Στις νεότερες περιλαμβάνονται διάφορες τεχνικές
των οποίων κύριο χαρακτηριστικό είναι η αυτοματοποίηση και η υψηλή ευαισθησία. Απαιτείται όμως ειδική
εμπειρία και εξοπλισμός. Σ’ αυτές περιλαμβάμονται:
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α) Χημειοφωταύγεια (Chemiluminescenceι,Immuno
Assay, CLIΑ). Τα αντιγόνα είναι συνδεδεμένα πάνω
σε σφαιρίδια και η σήμανση γίνεται με εστέρες ακριδινίου ή λουμινόλης.
β) Τεχνολογία πολύπλεξης (Multiplex bead assays,
MIA) ή Αddressable laser bead immunoassays (ALBIA) ή Luminex technology. Ανιχνεύουν συγχρόνως
σε μικρό δείγμα ορού διαφορετικές ειδικότητες αυτοαντισωμάτων. Οι πολυπλεξικές δοκιμασίες
Luminex εφαρμόζουν την τεχνολογία xMAP, που
επιτρέπει να αναγνωρίζουν και να ποσοτικοποιούν
ταυτόχρονα πολλαπλές εκκρινόμενες πρωτεΐνες,
όπως αυτοαντισώματα, κυτταροκίνες, αλλά και εκφραζόμενα γονίδια. Είναι τεχνολογία υψηλής απόδοσης παράγει αποτελέσματα συγκρίσιμα με τις
συμβατικές μεθόδους, όπως η ELISA, με μεγαλύτερη
όμως ευαισθησία και ταχύτερη διακίνηση των δειγμάτων.
γ) Οι μικροσυστοιχίες. Περιέχουν σειρές υψηλής συγκέντρωσης αυτοαντιγόνων σε μικρές επιφάνειες.
Διαθέτουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, ενώ
ανιχνεύουν ταυτόχρονα πολλά αντισώματα.2,3,4
Η παραγγελία των αυτοαντισωμάτων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
το μεγαλύτερο όφελος για τον ασθενή σε συνδυασμό,
όμως με το κόστος των εξετάσεων και την επιβάρυνση
του εργαστηρίου. Ο κλινικός γιατρός, αφού μελετήσει
το ατομικό και κληρονομικό ιστορικό του ασθενούς,
όπως ηλικία, φύλο, επάγγελμα, λήψη φαρμάκων, ασθένειες που σχετίζονται με τους συγγενείς του πάσχοντα,
τον τρόπο ζωής (διατροφικές συνήθειες, κάπνισμα, έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία), τα συμπτώματα και σημεία
της παρούσας νόσου, θα προχωρήσει σε αδρό εργαστηριακό έλεγχο βιοχημικό, αιματολογικό, απεικονιστικό
πιθανόν ιολογικό. Από τις πληροφορίες που θα συλλέξει και εφ΄ όσον υπάρχει ισχυρή κλινική ένδειξη, θα
επιλέξει τις κατάλληλες ανοσολογικές εξετάσεις, όπως
συμπλήρωμα, ποσοτικό προσδιορισμό ανοσοσφαιρινών, υποτάξεις ανοσοσφαιρινών, ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων, ανοσοκαθήλωση, HLA και Aabs.
Η παραγγελία εξετάσεων, ειδικά των Aabs, θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με την πιθανή διάγνωση, το στάδιο της νόσου και την θεραπευτική αγωγή. Είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο στο κλινικό γιατρό να αξιοποιεί κατευθυντήριες
οδηγίες και αλγορίθμους, που αφορούν είτε την διάγνωση, είτε την παρακολούθηση ΑΝ, ώστε να επιλέγει
τα κατάλληλα Aabs. Ο ορθός τρόπος λήψης, οι σωστές
συνθήκες μεταφοράς του βιολογικού υγρού, που συνοδεύονται από σαφή διατύπωση της παραγγελίας, αλλά
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και ευκρινή στοιχεία του παραγγέλοντος ιατρού, συντελούν στην αποφυγή άσκοπων και χρονοβόρων επαναλήψεων των εξετάσεων και παρέχουν την δυνατότητα
επικοινωνίας κλινικού και εργαστηριακού γιατρού. Η
επανάληψη είναι αναγκαία εάν το εργαστηριακό αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ενώ υπάρχει σοβαρή κλινική
υποψία Επανέλεγχος Aαb επιβάλλεται, όταν αυτό αποτελεί
δείκτη παρακολούθησης ΑΝ (έξαρση, ανταπόκριση
στην θεραπεία, επιπλοκές ΑΝ). Τα αντι-ds DNA επανελέγχονται σε έξαρση του ΣΕΛ ή την εμφάνιση νεφρίτιδας ΣΕΛ, τα αντι-CCPs σε άτυπη αρθρίτιδα ή σε διαβρωτική ΡΑ, τα αντι-MPO ή αντι-PR3 σε MPA ή GPA
αγγειίτιδα αντίστοιχα, τα αντι-Ριβοσωμιακά (RIBO) σε
προσβολή ΚΝΣ ασθενών με ΣΕΛ. Ο χρόνος της επανάληψης προτείνεται συχνά από κατευθυντήριες οδηγίες, που αφορούν το ΑΝ.Διάστημα 12 εβδομάδων είναι
απαραίτητο για την επανάληψη των δοκιμασιών καρδιολιπίνης, β2GPI, LA σε ΑΦΣ. Παρομοίως, συνιστάται
παρέλευση 3-6 μηνών τον 1ο χρόνο από την δίαιτα ελευθέρα γλουτένης σε ασθενείς με διάγνωση κοιλιοκάκης.
Επίσης, ο επανέλεγχος επιβάλλεται σε εγκυμοσύνη μητέρων με ΑΝ, πού γέννησαν παιδί με νεογνικό ΣΕΛ. Τα
αυτοαντισώματα, που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη
και περνούν τον πλακούντα, πρέπει να ελέγχονται, ώστε
να προλαμβάνονται εμβρυικές βλάβες (αντι TSHR/TRAb σε νόσο Graves). Πρέπει να παρακολουθούνται
επιπλέον Aabs, που σχετίζονται με την εξέλιξη της εγκυμοσύνης (αντι-TPO, αντι-φωσφολιπιδικά).
Εάν είναι πολύ σημαντική η ορθολογική επιλογή
της παραγγελίας των Aabs από τον κλινικό γιατρό, είναι
εξ ίσου σημαντική η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
του εργαστηρίου, η σωστή ερμηνεία των απαντήσεων,
η γνώση των τυχόν περιορισμών των διαφόρων τεχνικών με στόχο την ορθή κλινική απόφαση.
Η ποικιλία των μεθόδων με διαφορετική ευαισθησία και ειδικότητα, η φύση και η πηγή των χρησιμοποιούμενων αντιγόνων (φυσικά, ανασυνδυασμένα, συνθετικά πεπτίδια κλπ.), η έλλειψη τυποποιημένων δειγμάτων
αναφοράς για συγκεκριμένη ειδικότητα, η έλλειψη εμπειρίας του εργαστηριακού προσωπικού δίνουν συχνά
αντιφατικά αποτελέσματα. Επίσης, η ετερογένεια των
αποτελεσμάτων διαφόρων εργαστηρίων σ’ ότι αφορά
την αρχική αραίωση, το cut off ανάλογα με την ηλικία,
το φύλο, τις μονάδες, την τιτλοποίηση των δειγμάτων
των ορών, αποτελούν μερικές από τις καθημερινές δυσκολίες για την ορθή και αντικειμενική αξιοποίηση της
απάντησης. Η έλλειψη συναίνεσης για τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους Aabs από το Ανοσολογικό Εργαστήριο, ο ετερογενής τρόπος αναφοράς των αποτε-
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λεσμάτων, η έλλειψη κοινής ονοματολογίας, δημιουργεί
σύγχυση τόσο στην καθημερινή κλινική πράξη όσο και
στην διεπιστημονική επικοινωνία και έρευνα. Η φανερή
ανάγκη για τυποποίηση και εναρμόνιση σαυτό τον τομέα της εργαστηριακής διάγνωσης, οδήγησε διεθνείς
επιστημονικές οργανώσεις στην δημοσίευση ειδικών
οδηγιών για τα Aabs. Μια τέτοια προσπάθεια προέκυψε
με αφορμή την αξιολόγηση των δοκιμασιών αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ΑΝΑ), που δημοσιεύθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Τυποποίησης Αυτοανοσίας (European Autoimmunity Standardization Initiative,
EASI). Στις συστάσεις EASI αναφέρεται ότι:
Για τη διάγνωση των Συστηματικών Αυτοάνοσων
Νοσημάτων (ΣΑΝ), απαιτείται ένα σύνολο δοκιμασιών,
που αποτελούνται από τα ΑΝΑ, τα αντι-dsDNA, τα
αντι-ΕΝΑ. Τα αντισώματα αυτά περιλαμβάνονται στα
διαγνωστικά κριτήρια των ΑΣΝ. Ο προσδιορισμός των
ΑΝΑ αποτελεί το 1ο επίπεδο για την εργαστηριακή διάγνωση των ΑΣΝ. Για την ανίχνευσή τους, επιλέγεται ως
μέθοδος αναφοράς (gold standard) ο έμμεσος ανοσοφθορισμός σε υπόστρωμα κυττάρων Hep-2 ή Hep2000 (IIF Hep-2). Εναλλακτικές μέθοδοι μπορεί να δώσουν ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτε λέσματα.5,6,7
Σαν θετικό αποτέλεσμα ορίζεται τίτλος μεγαλύτερος από την 95η θέση των υγιών μαρτύρων (control).
Γενικά, η αρχική αραίωση του ορού 1:160 σε συνήθη υποστρώματα Hep-2 ή Hep-2000 είναι επαρκής για την
αξιολόγηση των ΑΝΑ στους ορούς ενήλικων ασθενών,
που ελέγχονται για ΑΣΝ, ενώ μόνο μικρό ποσοστό
(περίπου 5% του γενικού πληθυσμού) δίνει ασθενή θετικότητα στην αραίωση αυτή. Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η χαμηλή ευαισθησία για ορισμένα αντιγόνα όπως το Ro52/TRIM21, Jo-1, SRP NXP1, MAD5,
SRP με αποτέλεσμα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα
(false negative) για ΑΝ (π.χ. μυοπάθειες). Επίσης, χαμηλή ειδικότητα και ψευδώς θετικά αποτελέσματα (false
positive) για ΑΝ ανιχνεύονται σε παιδιά, ειδικά μετά
από εμβολιασμό, σε ηλικιωμένους (15-37%) σε συγγενείς πασχόντων ΑΣΝ, λοιμώξεις, TBC, EBV χρόνιες
φλεγμονές (AH, PCC, IBD, IPF), θυρεοειδοπάθειες, νεοπλασίες, υγιή άτομα (αντι- DFS70/LEDGF). 5,6,7,8
Η ανακοίνωση θετικού αποτελέσματατος ΑΝΑ
πρέπει να συνοδεύεται από αναφορά του τύπου του
φθορισμού (Homogenous, Speckled, Centromere,
Nucleolar) και του τίτλου. Στο πλαίσιο της τυποποίησης
και εναρμόνισης των αποτελεσμάτων ΑΝΑ, η διεθνής
ομάδα ICAP,(International Consensus on ANA Patterns) αποτελούμενη από μέλη της Επιτροπής Τυπο-
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ποίησης Αυτοαντισωμάτων (Autoantibody Standardization Committee-ASC), προτείνει την αναφορά των
αποτελεσμάτων της δοκιμασίας “HEp-2 IIFA” με τυποποιημένο τρόπο, προσθέτοντας έτσι αξία στα εργαστηριακά ευρήματα και βοηθώντας σε κρίσιμες κλινικές
αποφάσεις. Αυτή η μεθοδολογική πλατφόρμα επιτρέπει
την ταυτοποίηση των Aabs όχι μόνο έναντι αντιγόνων
του πυρήνα αλλά και του κυτταροπλάσματος και των
μιτωτικών μορφών. Προτείνεται μάλιστα η ξεπερασμένη
ονομασία αντιπυρηνικά ANA να αντικατασταθεί από
την ονοματολογία Αντι-κυτταρικά αντισώματα (AC)
που εναρμονίζεται καλύτερα με το ευρύτερο πεδίο ανάλυσης. Σύμφωνα με την ονοματολογία AC, που προτείνει η ομάδα ICAP, τα διάφορα πρότυπα φθορισμού
ταυτοποιούνται σ ένα δένδρο ταξινόμησης 30 πρότυπων-pattern ως τώρα, με στόχο την αντιστοίχιση σε
αντιγονικό στόχο και πιθανή σύνδεση τους με ΑΝ ή
κλινική έκφρασή του. Επίσης, σημειώνονται παρατηρήσεις σχετικά με την παρακολούθηση ή τον έλεγχο
αντανακλαστικών test, ενσωματώνονται σύνθετα μοτίβα
με αναφορά σε διαφορετικούς τίτλους, που αντιστοιχούν σε πολλαπλά πρότυπα ή αυτοαντισώματα στο
ίδιο δείγμα.5,6,7,8,9,10,11
Για τίτλο ΑΝΑ/ΑCA αντισωμάτων >160, που συνοδεύεται από κλινικές εκδηλώσεις ύποπτες για ΑΣΝ (ξηρότητα βλεννογόνων, Raynaud με φωτοευαισθησία ή
και λευκοπενία, αύξηση CPK) διενεργούνται αντανακλαστικές δοκιμασίες (reflex test), που είναι δοκιμασίες 2ου
σταδίου. Είναι εξετάσεις προσδιορισμού κυρίως ΕΝΑs
και ανίχνευσης αντι-dsDNA. Στα ΕΝAs περιλαμβάνονται
κυρίως αυτοαντισώματα έναντι των αντιγόνων SS-A/Ro
52, SS-A/Ro 60, SS-B/La, Sm, RNP (U1-RNP, RNP-70),
Scl-70 και άλλων όπως τα PCNA, CENP-B, PM/scl και
οι tRNA συνθετάσες,. Άλλα reflex test που είναι πολύ
χρήσιμα σε επίμονες αρθρίτιδες ακόμη και σε χαμηλούς
τίτλους ΑΝΑ είναι τα CCPs, RFs. Σε θρομβωτικά επεισόδια ασθενών ΣΕΛ ή με επανειλημμένες αποβολές
σημαντική αξία έχουν τα αντιφοσφωλιπιδικά αντισώματα
β2 GPI, LA, aCL. Μέθοδοι αναφοράς για την ανίχνευση
αντι-ds DNA είναι η CLIFT, RIA (Farr assay) ενώ τα
ΕΝΑs προσδιορίζονται με ELISA, CLIA, IB, Multiplex.5,6

Συμπερασματικά
Τα αυτοαντισώματα αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία στην καθημερινή κλινική προσέγγιση των αυτοάνοσων νοσημάτων, εφόσον χρησιμοποιούνται με ρεα-

λιστικά προσανατολισμένο τρόπο βασισμένο στην διαθέσιμη επιστημονική γνώση από έμπειρο προσωπικό,
που θα αξιοποιεί τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους προς όφελος του ασθενούς.
Αλληλογραφία:
Χριστιάννα Καλιούλη-Αντωνοπούλου
e-mail: c.kalanto@gmail.com
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Νεότερες τεχνικές HLA τυποποίησης
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ανοσ′ια

Τα ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα HLA
(Human Leukocyte Antigens) έχουν μακρά ερευνητική
ιστορία και σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ανοσιακού συστήματος. Η σύνθεσή τους κωδικοποιείται από
το πλέον πολύμορφο γενετικό σύστημα του ανθρώπου,
του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (Major
Histocompatibility Complex-MHC), γνωστό και ως σύστημα HLA. Η τυποποίηση των HLA αλληλίων είναι
μεταξύ άλλων πολύ σημαντική στις μεταμοσχεύσεις
συμπαγών οργάνων, κυρίως νεφρού, και αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (Hematopoetic Stem Cells
Transplantation-HSCT) από μη συγγενή δότη, καθώς
το ακριβές, σε επίπεδο αλληλίου, “ταίριασμα” μεταξύ
δότη και λήπτη βελτιώνει σημαντικά την συνολική επιβίωση του μοσχεύματος1,2. Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη αυτοματοποίησης και η απαίτηση για μεγαλύτερη
παραγωγή, υψηλότερης ανάλυσης και χαμηλότερου κόστους HLA γονοτύπησης οδήγησε στο σχεδιασμό και
την εφαρμογή νέων τεχνολογιών: α) PCR πραγματικού
χρόνου (Real Time PCR - RT PCR) και β) Υψηλής Απόδοσης Μεθοδολογίες Αλληλούχισης (High Throughput
DNA Sequencing - HTS) ή Μαζική Παράλληλη Αλληλούχιση (Massive Parallel Sequencing).

Real Time PCR (RT-PCR)
Η Real-Time PCR βασίζεται στην επαναστατική
μεθοδολογία της ποσοτικής PCR. Πρωτοεφαρμόστηκε
το 1993 από τον Higuchi και συν. και μας επιτρέπει την
παρακολούθηση της προόδου μιας PCR αντίδρασης
σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές χημείες RT-PCR: α) μη ειδικές DNA δεσμευτικές
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βαφές: Intercalators (Et/Br), Minor-groove binders
(SYBR Green I) και β) ειδικοί ανιχνευτές: TaqMan
Probes, Molecular Beacons, Scorpions Primers, FRET
Hybridization Probes, Eclipse Probes, Amplifluor Assays,
LUX Primers και QZyme Primers. Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη χημεία, υψηλής ευαισθησίας και μεγάλης
εξειδίκευσης, είναι των TaqMan ανιχνευτών. Στηρίζεται
στην ανίχνευση του φθορισμού που παράγεται από ένα
μόριο, ο οποίος φθορισμός αυξάνει καθώς προχωρά
η αντίδραση. Η ανάλυση των δεδομένων γίνεται από
αλγόριθμους του λογισμικού που διαθέτει το σύστημα3.
Βασικά πλεονέκτημάτα της είναι: α) η μείωση του
χρόνου διεκπεραίωσης της εξέτασης (~2 ώρες), καθώς
δεν υπάρχει post-PCR χειρισμός, β) δεν απαιτείται
απoμόνωση DNA: η εξέταση πραγματοποιείται απευθείας σε ολικό αίμα μειώνοντας περαιτέρω το κόστος
της εξέτασης, γ) ευκολία χρήσης: οι προσδιορισμοί
εκτελούνται άμεσα σε ένα ενιαίο, κλειστό κύκλωμα, αποφεύγοντας έτσι τους κινδύνους της επιμόλυνσης, δ) η
επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα μέσω λογισμικού, ε) η ανάλυση των δεδομένων
απαιτεί λιγότερο από 10 λεπτά και στ) η παρακολούθηση της εκπομπής φθορισμού μέσω ενός “παραθύρου” στο πρόγραμμα ανάλυσης επιτρέπει στον χειριστή
την παρακολούθηση της PCR αντίδρασης κατά την
διάρκεια της εξέλιξή της4.

Υψηλής Απόδοσης Μεθοδολογίες
Αλληλούχισης (High Throughput
DNA Sequencing-HTS)
Οι σημερινές πλατφόρμες HTS περιλαμβάνουν:
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α) τις 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 (>10 kb) (Helicos, Pacific Biosciences και Oxford NanoporeTM), 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.

1. 2η ή επόμενη γενιά αλληλούχισης (Next
Generation Sequencing-NGS)
Πρόκειται για καινοτόμα γονιδιωματικά εργαλεία,
των οποίων οι μοναδικές χημικές διεργασίες επιτρέπουν
την ταχεία παράλληλη μαζική παραγωγή γενετικών δεδομένων σε μία μόνο αντίδραση, ξεπερνώντας τους
περιορισμούς της συμβατικής κατά Sanger Sequencing
Based Typing (SBT) τεχνικής (“πρώτη γενιά”), καθώς
δεν περιορίζονται στις πολύμορφες περιοχές που κωδικοποιούν για την θέση σύνδεσης του πεπτιδίου (Antigen Recognition Site-ARS) (εξόνια 2 και 3 για τα HLAτάξης I και εξόνιο 2 για τα HLA-τάξης II γονίδια), αλλά
μπορούν να παράξουν πληροφορίες αλληλούχισης για
ολόκληρο το HLA γονίδιο (5’UTR έως 3’UTR)5. Είναι
σε θέση να διακρίνουν αλληλόμορφα φάσης (cis/trans
ασάφεια φάσης-phase ambiquity), που οφείλονται στα
πολλαπλά μοτίβα ανάλυσης εντός του ιδίου εξονίου ή
να αναγνωρίσουν σιωπηλά (null) αλλήλια που εντοπίζονται εκτός περιοχής ARS. Επίσης, επιτρέπουν την λήψη ευρύτερων πληροφοριών ή ακόμη και επέκταση
των αλληλουχιών αναφοράς σε γενετικές περιοχές που
δεν έχουν ακόμη χαρτογραφηθεί αυξάνοντας την πιθανότητα ταυτοποίησης νέων (new) ή σπάνιων (rare)
HLA αλληλίων6.
Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες και εμπορικά
διαθέσιμες πλατφόρμες 2ης γενιάς που ενδιαφέρουν
τα Διαγνωστικής και Δημόσιας Υγείας Εργαστήρια είναι:
α) το MiSeq της Illumina/Solexa (2011) με απόδοση/διαδρομή 15Gb, μήκος αναγνωσμάτων 2×150bp και ποσοστό σφάλματος ~0.1% και β) το S5 της Ion Torrent
(2011) με μέγιστη απόδοση 10Gb, μήκος αναγνωσμάτων
400b και ποσοστό σφάλματος ~1%7. Η ροή εργασίας
ακολουθεί παρόμοια βήματα σε όλες τις πλατφόρμες
2ης γενιάς και απαιτούνται εξαιρετικά πολύπλοκες, αλλά
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και χρονοβόρες διεργασίες προετοιμασίας του DNA
στόχου. Όλες συνδυάζουν κλωνική ενίσχυση (clonal
amplification) ενός μεμονομένου μορίου DNA και υψηλό επίπεδο παραλληλισμού (massively parallel), δηλαδή
ταυτόχρονη ανάλυση εκατοντάδων χιλιάδων πανομοιότυπων τμημάτων DNA. Η κλωνική ενίσχυση του προτύπου DNA/RNA (sequencing library) επιτυγχάνεται
είτε μέσω πρόσδεσης πάνω σε σφαιρίδια ιόντων (Ion
Sphere Particle-ISP) (Sequencing by Ligation-SBL, Ion
Torrent), είτε μέσω πρόσδεσης σε γυάλινο υπόστρωμα
(κυψελίδα ροής) (Sequencing by Synthesis-SBS, Illumina/Solexa). Κατά την ανάλυση των δεδομένων ο τεράστιος όγκος των παραγόμενων δεδομένων (megabases
gigabases-MG) 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 απαιτούνται εξελιγμένα προγράμματα με πιο
προηγμένα λογισμικά και αλγόριθμους ανάλυσης (NGS
engineR-GenDx, Type Stream, Conexio Assign NGS,
Omixon)8.

2. 3η γενιά αλληλούχισης (Third Generation
Sequencing-TGS)
Τεχνολογικό άλμα απετέλεσε η επίτευξη αλληλούχισης μονόκλωνων DNA μορίων σε πραγματικό χρόνο
(Single Molecule Real Time-SMRT) χωρίς προηγηθείσα
κλωνική ενίσχυση. Τα νέα αυτά εργαλεία είναι σε θέση
να παράξουν μεγάλου μήκους αναγνώσματα (Kb-1Mb)
και δίνουν τη δυνατότητα αλληλούχισης εξαιρετικά
μικρών ποσοτήτων DNA/RNA, υποβαθμισμένων ή τροποποιημένων προτύπων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η τεχνολογία αυτή εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναπτυξιακή φάση, τα μέσα ανάλυσης είναι ακόμη πολύ πρώιμα
και τα αποτελέσματά τους χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης λόγω των υψηλών ποσοστών σφάλμάτων7,9.

Εφαρμογές ‑ Μελλοντικές ανάγκες
και εξελίξεις
Η Real-Time PCR είναι μία καινοτόμος και ισχυρή
τεχνική που βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην ποσοτική
ανάλυση της έκφρασης mRNA των γονιδίων, ανίχνευση
μεταλλάξεων, δοκιμασίες ανίχνευσης παθογόνων στο
αίμα, single nucleotide polymorphism (SNP) γονοτύπωση κλπ. Στο χώρο της Ανοσογενετικής τα τελευταία
χρόνια φαίνεται να εισέρχεται δυναμικά λόγω της υψηλής ευαισθησίας της και μείωσης του χρόνου διεκπεραίωσης της εξέτασης. Μας παρέχει την δυνατότητα
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τυποποίησης των HLA αλληλίων (HLA-A*, -B*, -Cw*,
-DRB1*, -DQB1*) σε επίπεδο χαμηλής ανάλυσης (LowResolution), κατάλληλη στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών
οργάνων. Σε επίπεδο υψηλής ανάλυσης (High Resolution) εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διάγνωσης ασθενειών (Celiac Disease:DQA1*05:01/DQB1*02:01, DQA1*03/
DQB1*03:02) ή εξαρτώμενης τοξικότητας σε φάρμακα
(Abacavir:Β*57:01)10.
Οι HTS μεθοδολογίες αποτελούν τα νέα ισχυρά
εργαλεία της γονιδιωματικής Ιατρικής. Οδήγησαν σε
σημαντικές ανακαλύψεις περιοχών του γονιδιώματος
που παρέμεναν ανεξερεύνητες μέχρι σήμερα και δίνουν τη δυνατότητα διερεύνησης της πολυπλοκότητας
μεταγραφόμενων περιοχών με πρωτοφανή λεπτομέρεια. Έχουν βρει χρήση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως de novo αλληλούχιση, επανα-αληλούχιση
ολόκληρου του γονιδιώματος, στοχευμένη αλληλούχιση
εξονίων. Στον τομέα της Ανοσογενετικής και συγκεκριμένα στον τομέα της Ιστοσυμβατότητας, η NGS τεχνολογία αποτελεί ένα ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο,
καθώς παρέχει γρήγορη και χαμηλού κόστους HLA
γονοτύπηση ξεπερνώντας τους περιορισμούς της συμβατικής κατά Sanger Sequencing Based Typing (SBT)
τεχνικής (“πρώτη γενιά”). Επίσης, η NGS τεχνολογία
έχει και θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο στην
καλύτερη κατανόηση του ρόλου των HLA μορίων στην
υγεία και στη νόσο και πιστεύεται ότι θα αλλάξει δυνητικά την κατανόηση της ποικιλομορφίας στους ανθρώπινους πληθυσμούς στο εγγύς μέλλον, μέσω του
πλήρη χαρακτηρισμού τους11. Όσον αφορά την δυναμική τους, για την 2η γενιά τόσο η τεχνολογία, όσο και
η βιοπληροφορική εξελίσσονται συνεχώς, αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης, ενώ για τις πλατφόρμες 3ης γενιάς πιστεύεται ότι θα αποτελέσουν το
Πρότυπο Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαλείο στο εγγύς μέλλον12. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι βρισκόμαστε
ακόμα στην αρχή της τρίτης επανάστασης στην τεχνολογία αλληλούχισης.
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O ανοσορρυθμιστικός ρόλος των μεσεγχυματικών
κυττάρων του στρώματος και η συμμετοχή τους
στους μηχανισμούς ανοσιακής απάντησης: στοιχεία από in vitro αποτελέσματα
Π. Μαλλής, E. Mιχαλόπουλος, Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθήνας, Ελλάδα
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα Μεσεγχυματικά Κύτταρα του Στρώματος (Mesenchymal Stromal Cells- MSCs) αποτελούν έναν προερχόμενο από το μεσόδερμα ετερογενή πληθυσμό πολυδύναμων στελεχιαίων κυττάρων1. Η αρχική περιγραφή
τους έγινε το 1973 από το A. J. Friedenstein, ο οποίος
παρατήρησε την ύπαρξη κυττάρων με μορφολογία ινοβλαστών σε δείγματα μυελού των οστών (Μ.Ο.) μετά
από παρατεταμένη καλλιέργεια2. Σήμερα, είναι γνωστό
ότι η παρουσία των MSCs εντοπίζεται και σε άλλους
ιστούς ή όργανα του ανθρωπίνου σώματος, όπως ο
ομφάλιος λώρος, το αμνιακό υγρό, ο πλακούντας, ο λιπώδης ιστός, ο οδοντικός πολφός κ.α1,3. Σύμφωνα με
τη Διεθνή Εταιρεία Κυτταρικών Θεραπειών (International Society for Cell and Gene Therapy - ISCT), έχουν
προταθεί συγκεκριμένα κριτήρια με σκοπό το καλύτερο
χαρακτηρισμό τους4. Επομένως, τα MSCs α) χαρακτηρίζονται από μορφολογία ινοβλάστη και διαθέτουν ικανότητα προσκόλλησης, β) διαθέτουν ικανότητα διαφοροποίησης σε κυτταρικές σειρές μεσοδέρματος («οστεοκύτταρα», «λιποκύτταρα» και «χονδροκύτταρα») και
γ) παρουσιάζουν συγκεκριμένα ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά (θετική έκφραση για τους δείκτες CD73,
CD90 και CD105 και αρνητική έκφραση για τους δείκτες CD34, CD45, CD11b, CD3 και HLA-DR)4. Επιπρό-
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σθετα, τα MSCs διαθέτουν καλά χαρακτηρισμένες ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες, καταδεικνύοντας την πιθανή
εφαρμογή τους σε ένα ευρύ αριθμό νοσημάτων.
Ειδικότερα τα MSCs μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα κύτταρα του ανοσιακού συστήματος είτε
μέσω της άμεσης είτε μέσω της έμμεσης επαφής τους.
Στη πρώτη περίπτωση, η μεσολαβούμενη ρύθμιση των
ανοσιακών κυττάρων από τα MSCs επιτελείται μέσω
των σηματοδοτικών οδών θανάτου (Fas, TNF και PD),
προκαλώντας με αυτό τον τρόπο κυτταρική απόπτωση1,5. Στη δεύτερη περίπτωση, τα MSCs εκκρίνουν υψηλά
επίπεδα ανοσολογικών μεσολαβητών όπως αντιφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (IL-1Ra, IL-10, IL-13), αυξητικοί
παράγοντες (TGF-β, FGF, VEGF, PDGF, HGF) και ανοσορρυθμιστικά βιομόρια (ιδολεαμίνη 2.3 δυοξυγενάση,
προσταγλανδίνη Ε2, γκαλεκτίνη 4, νιτρικό οξύ)1,5.
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, υπάρχει μια
διαρκής επικοινωνία μεταξύ των MSCs και των κυττάρων του ανοσιακού συστήματος, η οποία οδηγεί στη
ρύθμιση των τελευταίων ανάλογα με το προϋπάρχον
ερέθισμα. Ως εκ τούτου και λόγω των ιδιοτήτων ανοσορρύθμισης και ιστικής αναγέννησης που τα
χαρακτηρίζουν, τα MSCs έχουν τύχει μεγάλου αριθμού
κλινικών εφαρμογών, όπως κυρίως στη μεταμόσχευση
των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΑΚ), τη νό-
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σο του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή (Graft-versus-host-disease – GVHD)1,6, καθώς σε αυτοάνοσα
νοσήματα (π.χ. πολλαπλή σκλήρυνση και νόσο του κινητικού νευρώνα). Τα δεδομένα που απορρέουν από
τη χρήση των MSCs στις παραπάνω καταστάσεις είναι
αρκετά ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη ταχύτερη εγκατάσταση των ΑΑΚ, στην παρεμπόδιση της εμφάνισης
της GVHD καθώς και στη μείωση των βλαβών της
μυελίνης που οφείλονται στους αυτοδραστικούς Τ και
B κλώνους1,6. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τα
MSCs ως προηγμένη μορφή κυτταρικής θεραπείας
μπορούν να αξιοποιηθούν στη νόσο COVID-19, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τη βαριά νόσηση των
ασθενών7. Είναι γνωστό πως ο SARS-COV-2 οδηγεί
στο σύνδρομο απελευθέρωσης των προφελγμονωδών
κυτταροκινών, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την
υγεία των ασθενών. Η χορήγηση των MSCs και η επικοινωνία τους με τα υπερ-ενεργοποιημένα από το
SARS-COV-2 κύτταρα του ανοσιακού συστήματος,
μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική ανοσορρύθμιση των τελευταίων7.
Συνοψίζοντας, τα MSCs είναι μια υποψήφια πηγή
στελεχιαίων κυττάρων, με καλά χαρακτηρισμένες ιδιότητες ιστικής αναγέννησης και ανοσορρύθμισης, αποτελώντας έτσι ένα πολύτιμο εργαλείο της κλινικής ιατρικής.
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Το μικροβίωμα στην ειδική ανοσολογική ομοιόσταση
και στη νόσο
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Το ανοσιακό σύστημα των θηλαστικών αποτελείται
από ένα πολύπλοκο δίκτυο οργάνων μορίων και κυττάρων που συμμετέχουν στους μηχανισμούς της φυσικής
και της ειδικής ανοσίας διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο
στην άμυνα του ξενιστή έναντι ποικίλων δυνητικά βλαβερών εξωτερικών παραγόντων και ενδογενών διαταραχών της ομοιόστασης. Η φυσική ανοσία καθώς δεν
απαιτεί προηγούμενη έκθεση στο παθογόνο, αποτελεί
την πρώτη άμεση ανοσιακή αντίδραση και με τους μηχανισμούς της προστατεύει τον οργανισμό από τα εξωγενή παθογόνα, μέχρι να αναπτυχθούν και να δράσουν
αρκετές ημέρες αργότερα οι μηχανισμοί της ειδικής
ανοσίας, την εξέλιξη της οποίας επηρεάζει. Οι δραστικοί μηχανισμοί της ειδικής ανοσίας διακρίνονται σε μηχανισμούς εξαρτώμενους από αντισώματα (χυμική ανοσοαπάντηση) που οδηγούν σε εξουδετέρωση εξωκυττάριων μικροβίων και μικροβιακών προϊόντων (τοξίνες)
και σε μηχανισμούς εξαρτώμενους από κύτταρα (κυτταρική ανοσοαπάντηση) που οδηγούν σε κάθαρση των
ενδοκυττάριων παθογόνων, κυττάρων μολυσμένων από
ιούς, καρκινικών κυττάρων και αλλομοσχευμάτων. Στην
άμυνα έναντι εξωκυττάριων παθογόνων και τοξινών μετά την αναγνώριση του παθογόνου το σύστημα της ειδικής ανοσίας προάγει τον πολλαπλασιασμό των Β λεμφοκυττάρων και τη διαφοροποίησή τους σε πλασματοκύτταρα που παράγουν αντισώματα τα οποία συμμετέχουν στην ενεργοποίηση του συμπληρώματος, την
αδρανοποίηση και την οψωνινοποίηση των βλαπτικών
παραγόντων. Σε ότι αφορά τη διαμεσολαβούμενη μέσω
κυττάρων ανοσία για τα εξωκυττάρια παθογόνα, μετά
την αναγνώριση από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτ-
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ταρα ακολουθεί η αντιγονοπαρουσίαση στα CD4+ και
CD8+ λεμφόκυτταρα οδηγώντας στον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίησή τους και στην παραγωγή
κυτταροκινών.
Το ανθρώπινο σώμα αποικίζεται από έναν τεράστιο αριθμό μικροοργανισμών που συνολικά αναφέρεται ως μικροβίωμα. Φαίνεται ότι τα συμβιωτικά βακτήρια εξελίχθηκαν μαζί με τον άνθρωπο διαμέσου
των αιώνων με αποτέλεσμα να αλληλεπιδρούν σε πολλά
επίπεδα όπως στην ανάπτυξη και λειτουργικότητα του
ανοσιακού συστήματος και αντίστροφα η συμβολή του
ανοσιακού στην διατήρηση της ομοιόστασης στους
συμβιωτικούς πληθυσμούς του μικροβιώματος.
Οι πληροφορίες που βοήθησαν τους επιστήμονες
να αρχίσουν την έρευνα του μικροβιώματος προήλθαν
από ένα μεγάλο project που έλαβε χώρα από το 1990
μέχρι το 2008 από τα National Institutes of Health και
το Department of Energy των ΗΠΑ και είχε ως στόχο
την μελέτη του ανθρώπινου γονιδιώματος και την χαρτογράφηση όλων των γονιδίων που περιέχει. Έτσι από
το 2007 έως το 2012 δύο προγράμματα ένα από τις
ΗΠΑ και το δεύτερο από την Ευρώπη κατάφεραν να
αποκωδικοποιήσουν συνολικά την πληροφορία του ανθρώπινου μικροβιώματος (ΑΜ), χρησιμοποιώντας πρακτικά την τεχνογνωσία και την εμπειρία από το προηγούμενο project του ανθρωπίνου γενώματος. Αμφότερα
τα προγράμματα είχαν ως σκοπό τη συσχέτιση των
ποικιλιών στο ΑΜ με διαφορές στη μεταβολική λειτουργία και τις παθήσεις διαφόρων ατόμων, καθώς και
την ανάδειξη των προοπτικών βελτίωσης της ανθρώπινης υγείας μέσω της παρακολούθησης ή της τροπο-
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ποίησης του ανθρώπινου μικροβιώματος.
Ενώ λοιπόν μέχρι πρόσφατα οι γνώσεις μας για
την ανθρώπινη μικροβιολογία βασιζόταν στις καλλιέργειες των μικροβίων που απομονώνονταν από ασθενείς
με φλεγμονή ή χρόνια νόσο εδώ και χρόνια καταλάβαμε ότι η ποικιλότητα που βλέπαμε στο μικροσκόπιο
δεν ανταποκρινόταν στα αποτελέσματα των καλλιεργειών καθώς μόνο το 20 με 40% μπορούν να καλλιεργηθούν. Οι παραδοσιακές τεχνικές ανακαλύπτουν μόνο
την κορυφή του παγόβουνου. Στην διεθνή βιβλιογραφία
οι όροι microbiota και microbiome εναλλάσσονται αν
και στην ουσία πρόκειται για διαφορετικές έννοιες δηλ.
η πρώτη αφορά την ανθρώπινη μικροχλωρίδα (το σύνολο των μικροοργανισμών που υπάρχουν σε ένα δεδομένο οικοσύστημα) ενώ η δεύτερη το σύνολο των
μικροβιακών γονιδίων στις διάφορες ανατομικές περιοχές όπως ΓΕΣ, δέρμα, αναπνευστικοί ιστοί, ουροποιογεννητικό κλπ.
Το συνολικό γονιδίωμα των βακτηρίων αλλά και
άλλων μικροοργανισμών συμπεριλαμβανομένων μυκήτων, ιών και παρασίτων ερευνάται αυξανόμενα την τελευταία εικοσαετία, μιας και ταχείες τεχνικές ανεξάρτητες από καλλιέργειες έχουν αναπτυχθεί. Γιατί όμως
ενδιαφερόμαστε για τους μικροοργανισμούς στο σώμα;
Γιατί ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε με
τον κατάλληλο χειρισμό των μικροβιακών οικοσυστημάτων να θεραπεύσουμε ή να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών.
Ξεκινώντας ακόμα από την αρχαία εποχή ο Ιπποκράτης είχε μιλήσει για την “κακή πέψη που είναι η ρίζα
όλων των δεινών” ενώ το 1907 ο Metchnikoff συσχέτισε
τα μικρόβια του εντέρου και την υγεία. Tην τελευταία
δεκαετία, η εισαγωγή τεχνολογιών ανάγνωσης της αλληλουχίας του DNA (Frederick Sanger and colleagues
in 1977) με ακόλουθη βιοπληροφορική επεξεργασία
έχει καταστήσει δυνατό τον λεπτομερή χαρακτηρισμό
της μεγάλης βιοποικιλότητας των μικροχλωρίδων, της
σύστασής τους, της σχέσης τους με τη φυσιολογική
λειτουργία του οργανισμού, αλλά και της εμπλοκής τους
σε παθολογικές καταστάσεις. Ανθρώπινο μικροβίωμα,
ένας νέος κόσμος όπου η ε ευρωστία και η υγεία του
ανθρώπου αποτελεί συνάρτηση όχι μόνο της έκφρασης
των γονιδίων που φέρει αλλά και των γονιδίων που φέρουν οι μικροοργανισμοί που συμβιώνουν μαζί του.
Πρόκειται για ένα δίκτυο εξαιρετικά πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων και τα μέλη των οικοσυστημάτων είναι
αλληλοεξαρτώμενα.
Στην καρδιά της δυαδικής θεώρησης της μικροβιολογίας και της ανοσολογίας βρίσκεται η θεωρία των
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μικροβίων–τα κακά μικρόβια που προκαλούν νόσο από
το 36 προ Χριστού. Στις αρχές του 20 ου αιώνα ο
Metchnikoff μας λέει ότι υπάρχουν και καλά μικρόβια.
Αλλά η μεγάλη στροφή έγινε μετά το ’60 με τα αποτελέσματα των πειραμάτων σε Gnotobiotic-Germ-free
πειραματόζωα και μετά το ’90 με την ανακάλυψη των
PRRs. Παρείχαν πληροφορίες για το πώς το μικροβίωμα διαμορφώνει το ανοσιακό σύστημα του ξενιστή και
χαρακτηρίζονται από ελλείμματα στην ανάπτυξη
GALT(Gut associated lymphoid tissue) με λιγότερες
και μικρότερες Peyer’ς πλάκες, μεσεντέριους λεμφαδένες και λεμφοζίδια, ελάττωση ή απουσία IELs,TH1,
TH17, Tregs, IgA και τέλος λιγότερους TLRs και MHC
class II μόρια.
Η εντερική μικροβιακή χλωρίδα παίζει κεντρικό
ρόλο στην διατήρηση του βλεννογόνιου εντερικού
φραγμού μέσω της παραγωγής μουκίνης και των στερεών συνδέσεων μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων και
στην ωρίμανση του ανοσιακού με την ανάπτυξη των
λεμφοκυττάρων και την παραγωγή της IgA και των αντιμικροβιακών πεπτιδίων. Επί απουσίας της εντερικής
χλωρίδας τα εντερικά παθογόνα προάγουν την βλάβη
του εντερικού επιθηλίου με κατάργηση του βλεννογόνιου φραγμού και την διασπορά τους. Η δυσβίωση στο
εντερικό μικροβίωμα μπορεί να προκύψει από διαφορετικούς μηχανισμούς είτε με αύξηση των “κακών” βακτηρίων που προάγουν την φλεγμονή είτε μείωση των
“καλών” που αντιστέκονται. Προτεινόμενες αιτίες δυσβίωσης ή από τι εξαρτάται η σύσταση του εντερικού
μικροβιώματος σχετίζονται με την ηλικία, τη γήρανση,
τις αλλαγές στην μικροβιακή έκθεση κατά τη γέννηση,
τη γεωγραφική εντόπιση και τη χρήση αντιβιοτικών,
τους γενετικοίύς παράγοντες, το φύλο αλλά και το είδος
της δίαιτας. Το μικροβίωμα αποτελεί ένα δυναμικό οικοσύστημα που μεταβάλλεται συνεχώς!
Πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι της ειδικής ανοσίας
ξέρουμε ότι τα κενά που αφήνει ο περιορισμένος αριθμός των PRRs καλύπτονται από έναν απεριόριστο αριθμό υποδοχέων των λεμφοκυττάρων και των πληθυσμών
τους δηλαδή τα Τ-λεμφοκύτταρα (CD4, CD8,Treg,TH1)
τα Β-λεμφοκύτταρα, την IgA με τελικό στόχο την επίτευξη ομοιόστασης. Μελέτες ιδιαίτερα σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι το μητρικό μικροβίωμα αρχίζει να
μορφοποιεί το ανοσιακό ακόμα μέσα από την μήτρα
πιθανώς λόγω μικροβιακών προϊόντων που συγκρατούνται από τα μητρικά αντισώματα. Το μικροβίωμα σε
ποντίκια σε κύηση οδηγεί σε προστατευτική ανοσία
αντισωματομεσολαβούμενη μέσω του θηλασμού. Τα
αποικισμένα νεογνά είναι πιο ικανά να αποφύγουν φλεγ-
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Εικόνα 1. Προτεινόμενες αιτίες δυσβίωσης - Από τι εξαρτάται η σύσταση του εντερικού μικροβιώματος;

μονώδεις απαντήσεις στα μικροβιακά μόρια και στην
διείσδυση των εντερικών μικροβίων. Η πρώτη έκρηξη
μικροβίων γίνεται με την γέννηση. Πολλοί παράγοντες
επηρεάζουν την ανάπτυξη του εντερικού μικροβιώματος (είδος τοκετού, θηλασμός κλπ.). Ο μικροβιωτικός
πληθυσμός του νεογνού παραμένει ασταθής, δημιουργώντας ένα “παράθυρο ευκαιρίας” 2-3 χρόνια για την
ανάπτυξη του ανοσιακού συστήματος και τελικά την
ανοσιακή ανοχή στο εντερικό μικροβίωμα. Περαιτέρω
ανάπτυξη των πλακών Peyer’s (PPs) και των μεσεντέριων
λεμφαδένων, περαιτέρω προσέλκυση Β και Τ λεμφοκυττάρων στο χόριο και στις PPs καθώς και η διαφοροποίηση των Τ κυττάρων και η ωρίμανση των Β κυττάρων, είναι παράγοντες διαφοροποίησης του μικροβιώματος που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του ανοσιακού συστήματος που μπορεί να έχει δραματικές διάφορες και να οδηγήσει σε άλλοτε άλλη ανοσιακή απάντηση επηρεάζοντας την ευαισθησία του ξενιστή στη
νόσο (πχ. αυτοανοσία, αλλεργίες).
Τ λεμφοκύτταρα. Εκτός από την εκπαίδευση των
Τ λεμφοκυττάρων στο θύμο αδένα και την επιλογή
τους, έχουμε και την περιφερική εκπαίδευση από τα
αντιγόνα των εντερικών μικροβίων προς διαφύλαξη
της ομοιόστασης. Τα Τregs Foxp3-expressing Τ ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα διακρίνονται σε τουλάχιστον 3
υποπληθυσμού. Προάγονται από την δράση ειδών
Clostridia στις διαιτητικές ίνες που παράγουν Short
Chain Fatty Acids. Τα Th17 εϊναι αυτά που προκύπτουν
από τα Segmented Filamentous Bacteria και είναι αντιφλεγμονώδη ενώ τα Citrobacter φαίνεται ότι αποτελούν

πιθανή πηγή φλεγμονωδών κυτταροκινών. Επιπρόσθετα
υπάρχουν τα Tfh, βοηθητικά λεμφοζιδιακά που βοηθούν
τα Β κύτταρα στην ωρίμανση, παραγωγή αντισωμάτων
και μνημονικών κυττάρων. Η δράση τους είναι ελαττωματική στα GF ποντίκια. Επίσης τα iNKTs που το μικροβίωμα επηρεάζει τον φαινότυπο και τις λειτουργίες
τους. Στα GF βλέπουμε ανώριμους φαινότυπους και
μειωμένη ενεργοποίηση από τα αντιγόνα.
Ιστικά δενδριτικα κυτταρα-tissue resident DCs.
Σημαντική ομάδα των APCs που επηρεάζουν την ανοσιακή απάντηση. Μπορούν και εκτείνουν τους δενδρίτες
τους έξω από το επιθήλιο και συλλαμβάνουν άμεσα
βακτήρια. Σε πρόσφατες μελέτες βρέθηκε να είναι σημαντικά για την έκκριση IL-17, 22 από τα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα, που εξαρτάται από το μικροβίωμα καθώς
και την εντερική έκκριση της IgA με αποτέλεσμα τα
πειραματόζωα να είναι ευαίσθητα στα εντερικά παθογόνα.
Β-λεμφοκύτταρα. Το άλλο μισό της ειδικής ανοσίας συμπληρώνεται με τα Τ εξαρτώμενα και Τ ανεξάρτητα Β κύτταρα. Παρόλο που υπάρχουν και πριν την
γέννηση, τα μικροβιακά αντιγόνα και μεταβολίτες όπως
SCFA προάγουν έντονα την διαφοροποίησή τους σε
πλασματοκύτταρα ώστε αρκετά γραμμάρια IgA να εκκρίνονται στο έντερο. Η Τ εξαρτώμενη παραγόμενη
IgA έχει τον σημαντικότερο ρόλο στην επίδραση στο
μικροβίωμα όπως και οι IgM, IgG2b, IgG3. Η IgA η κύρια
εκκριτική ανοσοσφαιρίνη στην βλεννογόνια επιφάνεια
του εντέρου, εκκρίνεται στον αυλό, συνδέεται με αντιγονικούς επιτόπους στα μικρόβια, συστατικά της τρο-
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φής, προάγει στη συγκόλλησή τους και εμποδίζει την
διείσδυση τους στον βλεννογόνο. Σε απουσία της το
Bacteroides thetaiotaomicron που κανονικά δεν πυροδοτεί φλεγμονή, δίνει φλεγμονώδη μηνύματα στον ξενιστή. Άνθρωποι με ανεπάρκεια IgA έχουν στο μικροβίωμα τους περισσότερες τάξεις βακτηρίων με δυνητικά
φλεγμονώδεις ιδιότητες.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ του μικροβιωτικού πληθυσμού και των ανοσοϊκανών κυττάρων στο έντερο
ξεκινά από τα βακτήρια που αποικίζουν τον εντερικό
αυλό και συμβιώνουν με τον ξενιστή. Τα αντιμκροβιακά
πεπτίδια (από τα κύτταρα του Panneth), τα μόρια βλέννης (από τα Goblet cells) και η εκκριτική IgA (από τα
πλασματοκύτταρα) ελέγχουν και εμποδίζουν τη διήθηση των βακτηρίων μέσα στον εντερικό βλεννογόνο. Ο
μικροβιωτικός πληθυσμός συνεχώς αλληλεπιδρά με
στοιχεία του εντέρου, τις λάχνες και τις πλάκες του
Payer. Στις λάχνες υπάρχουν μακροφάγα CX3CR1+
που προσλαμβάνουν αντιγόνα προβάλλοντας ψευδοπόδια ανάμεσα στα επιθηλιακά κύτταρα, και τα μεταφέρουν στα δεντριτικά κύτταρα του χορίου τα οποία
μεταναστεύουν στους μεσεντέριους λεμφαδένες όπου
και παρουσιάζουν τα αντιγόνα στα αφελή-naïve Τ λεμφοκύτταρα τα οποία στη συνέχεια διαφοροποιούνται
σε FOXP3+ Tregs. Επίσης τα Μ κύτταρα ειδικεύονται
στην πρόσληψη αντιγόνων και μεταφορά τους στα δενδριτικά που αποκτούν έναν φαινότυπο ανοχής και προάγουν την διαφοροποίηση σε Τ regs.Tα Β κύτταρα από
την άλλη διαφοροποιούνται σε πλασματοκύτταρα και
παράγουν IgA που είναι άφθονη στις πλάκες του Payer.
Η επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων σε έναν ξενιστή με γενετική επιβάρυνση δημιουργεί διαταραχές
στο μικροβίωμα και δυσβίωση με αποτέλεσμα την
απορρύθμιση του ανοσιακού και την εμφάνιση νόσου.
Παραδείγματα τέτοιων διαταραχών της ομοιόστασης είναι η Φλεγμονώδης Νόσος Του Εντέρου. Παρατηρούνται στοιχεία δυσβίωσης όπως ελαττωμένη
ποικιλότητα και αλλαγές στην αφθονία μερικών τάξεων
μικροβίων όπως Bacteroides, Firmicutes, Clostridia, Lactobacillus, Rumonococcaceae και αύξηση των Gammaproteobacteria και Enterobacteriaceae. Η διάσπαση του
βλεννογόνιου φραγμού οδηγεί σε μετεγκατάσταση συμβιωτικών βακτηρίων μέσα στον βλεννογόνο και έναρξη
αποκλίνουσας ανοσιακής απάντησης και ιστικής βλάβης. Η αιτιότητα δεν έχει αποδειχθεί ακόμα.
Επίσης η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα που χαρακτηρίζεται από αυξηση στον πλούτο της Prevotella coprii
που αναφέρθηκε σε καινούργιους ασθενείς με ΡΑ χωρίς θεραπεία. Ισχυρή συσχέτιση υπάρχει με 3 σπάνια
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γένη (Collinsella, Eggerthella, Faecalibacterium) ενώ η
Porphyromonas gingivalis φαίνεται ότι προάγει την Th17
απάντηση και την έξαρση της αυτοάνοσης αρθρίτιδας.
Ακόμα και στις νεοπλασίες πχ. στον ορθοκολικό
καρκίνο μεγάλες ποσότητες Fusobacterium nucleatum
σχετίζονται με μικρό αριθμό CD3+ Τ λεμφοκυττάρων,
πληθυσμός που οδηγεί σε καλύτερη κλινική έκβαση. Το
μικροβίωμα φαίνεται ότι επηρεάζει και την απάντηση
στην αντικαρκινική ανοσοθεραπεία όπως η Akkermansia
muciniphilla και επιθηλιακοί όγκοι. Επίσης το λεγόμενο
Intra-tumor tissue microbiome, όπως πχ σε αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος δείχνει να σχετίζεται με καλύτερη επιβίωση.
Συμπερασματικά, το εντερικό μικροβίωμα αποτελεί
ένα οικοσύστημα αποτελούμενο από μεγάλο αριθμό
βακτηριδίων που ζουν και εξελίσσονται μαζί με τον ξενιστή. Έρευνες δείχνουν ότι έχει προστατευτικό, μεταβολικό, διατροφικό και ανοσολογικό ρόλο και είναι ικανό να εγκαταστήσει διάλογο με την βλεννογόνια ανοσία
συνδυάζοντας κυτταρικά και διαλυτά στοιχεία. Πολλές
μελέτες δείχνουν ότι το μικροβιώμα του εντέρου δυναμικά αλληλεπιδρά και αποτελεί το κλειδί της ανάπτυξης ενός πλήρως λειτουργικού ανοσιακού συστήματος
εκπαιδεύοντας το από τα πρώτα στάδια της ζωής. Παίζοντας σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της ανοσιακής
ηρεμίας και ισορροπίας, όταν ένα ή περισσότερα βήματα χαθούν από αυτήν την ισορροπία τότε αυτοάνοσα ή αυτοφλεγμονώδη νοσήματα μπορεί να εμφανιστούν. Η διατάραξη του βλεννογόνιου επιθηλιακού
φραγμού λόγω των σύνθετων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο δυσβιωτικό μικροβίωμα και τα παθογόνα βακτήρια μπορεί να οδηγήσει σε απορρύθμιση της ανοσιακής απάντησης στα συμβιωτικά, σε χρόνια φλεγμονή
και σε εγκατάσταση μιας φλεγμονώδους μικροβιακής
κοινότητας. Παρόλο που υπάρχουν αρκετές αποδείξεις
που δεικνύουν ότι η δυσβίωση προκαλεί ή προάγει την
νόσο, οι υπεύθυνοι μηχανισμοί δεν είναι ακόμα ξεκάθαροι. Πολλά ερωτηματικά περιμένουν να απαντηθούν
όπως μπορούμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε το
μικροβίωμα? πότε και πως? Η διαμόρφωση του μικροβιώματος και των ανοσιακών απαντήσεων φαίνεται όλο
και περισσότερο ότι χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλότητα στους ανθρώπους περισσότερο φυσιολογικά
παρά σχετιζόμενα με την νόσο. Συνδυάζοντας όλες τις
πληροφορίες και αναπτύσσοντας μια ακριβή διαγνωστική και εξατομικευμένη προσέγγιση της σχέσης του
μικροβιώματος με το ανοσιακό σύστημα, μπορεί στο
μέλλον να οδηγηθούμε σε πρόληψη νοσημάτων ή σε
έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία.
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Συχνά ακούμε τραγικές ιστορίες ασθενών με σπάνια και πολύπλοκα θανατηφόρα νοσήματα που αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην εύρεση της σωστής
διάγνωσης, στην πρόσβαση κατάλληλης θεραπείας και
κλινικής εμπειρογνωμοσύνης. Οι σπάνιες και πολύπλοκες ασθένειες προκαλούν χρόνια προβλήματα υγείας
και συχνά είναι θανατηφόρες. Πέντε με οκτώ χιλιάδες
σπάνιες ασθένειες επηρεάζουν τη καθημερινή ζωή 30
εκατομμυρίων περίπου ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ). Για παράδειγμα, στο πεδίο της ογκολογίας
μόνο, υπάρχουν 300 περίπου διαφορετικοί σπάνιοι τύποι καρκίνου και κάθε χρόνο περισσότεροι από μισό
εκατομμύριο άνθρωποι διαγιγνώσκονται στην ΕΕ με
κάποιον από αυτούς. Οι δε ιατροί αδυνατούν να βοηθήσουν αυτούς τους ασθενείς, καθώς δεν έχουν ξανασυναντήσει παρόμοια περιστατικά. Έτσι ή τους αφήνουν χωρίς θεραπεία ή ψάχνουν στο διαδίκτυο με την
ελπίδα να βρουν κάποιο κέντρο με την ανάλογη εμπειρία. Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από μια σπάνια η πολύπλοκη ασθένεια δεν
έχουν πρόσβαση στη διάγνωση και ποιοτική θεραπεία,
καθ’ όσον η εμπειρία και ειδική γνώση μπορεί να είναι
λίγη γιατί ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός. Η ΕΕ
και οι Εθνικές κυβερνήσεις καλούνται λοιπόν να προάγουν την αναγνώριση και θεραπεία αυτών των σπανίων

2 02 1;

17, 1: 93 – 9 6

και πολύπλοκων ασθενειών, να ενισχύσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό και να υποστηρίξουν τα εθνικά προγράμματα για τα σπάνια νοσήματα. Η αξία της
συνεργασίας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι πολύ καθαρή σ’ αυτή τη περίπτωση των
σπανίων και πολύπλοκων ασθενειών. Χιλιάδες ασθενείς με σπάνιες παθήσεις θα ωφεληθούν.
Η ευρωπαϊκή οδηγία του 2011 για τα δικαιώματα
των ασθενών στη διασυνοριακή φροντίδα υγείας όχι
μόνο προσφέρει στους ασθενείς αποζημίωση για κάποια θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ αλλά καθιστά εύκολη τη πρόσβαση σε πληροφορίες για την υγεία
και έτσι να αυξάνονται οι θεραπευτικές επιλογές. Η
οδηγία αυτή που το 2013 έγινε νόμος στα κράτη μέλη
της ΕΕ, υπογραμμίζει την αξία της ηλεκτρονικής υγείας
και τη σπουδαιότητα της διαλειτουργικότητας στα εθνικά ηλεκτρονικά συστήματα διευκολύνοντας την ανταλλαγή των πληροφοριών με στόχο τη δημιουργία των
ΕΔΑ (Εθνικών Δικτύων Αναφοράς). Τα ΕΔΑ είναι εικονικά δίκτυα πληροφόρησης που εμπλέκουν τους παρόχους υγείας σε όλο το πλάτος και μήκος της Ευρώπης. Τα ΕΔΑ στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν περίπλοκες και σπάνιες ασθένειες και καταστάσεις που
χρειάζονται εξειδικευμένη θεραπεία και συγκέντρωση
γνώσεων και πόρων.

* ΜέλοςτηςΟμάδαςεμπειρογνωμόνωντηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπήςγιατιςΣπάνιεςΝόσους

ΜέλοςτηςΕθνικήςΕπιτροπήςγιαταΣπάνιαΝοσήματα–ΠαθήσειςτουΚεντρικούΣυμβουλίουΥγείας
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Οι ασθενείς με σπάνια και περίπλοκα νοσήματα
ταλαιπωρούνται χρόνια χωρίς να έχουν μια σαφή διάγνωση. Αυτό αποτελεί μια απογοητευτική και αποκαρδιωτική εμπειρία τόσο για τους ασθενείς όσο και για
τις οικογένειές τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλοί άνθρωποι που ζουν με αυτές τις καταστάσεις είναι παιδιά
που η ανάπτυξή τους επηρεάζεται σοβαρά καθώς αναζητούν συνεχώς ειδικούς μέσα στο σύστημα υγείας
ψάχνοντας μία διάγνωση.
Τα ΕΔΑ προάγουν την επαγρύπνηση τόσο των
πολιτών όσο και επαγγελματιών υγείας πάνω στις σπάνιες ασθένειες και περίπλοκες κλινικές εικόνες νοσημάτων αυξάνοντας τη πιθανότητα μιας έγκαιρης, ακριβούς διάγνωσης και δραστικής θεραπείας, όπου είναι
διαθέσιμη.
Τα ΕΔΑ είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την ανάπτυξη οδηγιών, εκπαίδευσης και
ανταλλαγής γνώσεων. Τα ΕΔΑ μπορεί να διευκολύνουν
μεγάλες κλινικές μελέτες για τη βελτίωση της κατανόησης των ασθενειών και την ανάπτυξη φαρμάκων, συγκεντρώνοντας πληροφορίες από μια μεγάλη δεξαμενή
από δεδομένα ασθενών.
Τα ΕΔΑ διευκολύνουν την επικοινωνία με εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη με ανάλογους προβληματισμούς δίνοντας ένα τέλος στην απομόνωση
που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες πάνω στα σπάνια
νοσήματα. Η καινοτομία στη παροχή φροντίδας υγείας
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος των
ΕΔΑ με την ανάπτυξη νέων μοντέλων φροντίδας με
ηλεκτρονικά εργαλεία, καινοτόμες ιατρικές λύσεις και
μηχανήματα, αλλάζοντας τον τρόπο που παρέχεται η
θεραπεία. Τα ΕΔΑ αποτελούν φυτώρια για την ανάπτυξη
ψηφιακών υπηρεσιών για τη παροχή διαλειτουργικής
φροντίδας υγείας.
Τα ΕΔΑ βοηθούν στη ενδυνάμωση των οικονομιών κλίμακας και εγγυώνται τη πιο αποτελεσματική
χρήση των πόρων, με θετική επίδραση στη βιωσιμότητα
του εθνικού συστήματος υγείας. Τα ΕΔΑ αποτελούν
μια χειροπιαστή απόδειξη τι μπορεί η αλληλεγγύη
να καταφέρει στην Ευρώπη.
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Πάνω από 900 μονάδες υγείας από όλη σχεδόν
την ΕΕ συνεργάζονται σε 24 θεματικά δίκτυα αναφοράς. Αυτά καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος καταστάσεων
από διαταραχές των οστών έως αιματολογικά νοσήματα και από κακοήθειες της παιδικής ηλικίας μέχρι τις
ανοσοανεπάρκειες.
Τα Δίκτυα Αναφοράς διευκολύνουν την πρόσβαση
στη διάγνωση, θεραπεία και προσφέρουν προσιτή, υψηλής ποιότητας και οικονομικά συμφέρουσα φροντίδα
υγείας.
Καμία χώρα μόνη της δεν έχει την απαιτούμενη
γνώση και ικανότητα να προσφέρει θεραπεία σε όλες
τις σπάνιες και περίπλοκες καταστάσεις, αλλά με τη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με τη βοήθεια των ΕΔΑ, οι ασθενείς σε όλη την
ΕΕ έχουν πρόσβαση στη καλύτερη δυνατόν εμπειρογνωμοσύνη. Οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από τα ΕΔΑ
είναι οι πάροχοι υγείας και οι υπηρεσίες υγείας σε Εθνικό επίπεδο. Αυτές δείχνουν εμπιστοσύνη, παίρνουν
πρωτοβουλία και έχουν ένα πιο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και λειτουργία αυτών των κέντρων. Ο ρόλος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως καθορίζεται στην οδηγία
του 2011 για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή φροντίδα υγείας είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για ΕΔΑ. Η επιτροπή προσφέρει επιδοτήσεις για
την υποστήριξη των συντονιστών των ΕΔΑ και παρέχει
την απαραίτητη τεχνολογική υποστήριξη.

Ποιες είναι οι πρόσθετες ενέργειες που
παίρνεις για την αναχαίτηση των σπανίων
και περίπλοκων νοσημάτων;
Τα ΕΔΑ αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής να κάνουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά συστήματα
υγείας πιο επαρκή, προσβάσιμα και ευέλικτα. Η ευρωπαϊκή επιτροπή βοηθάει τα κράτη μέλη δημιουργώντας δεξαμενές γνώσης και εμπειρίας, καταγραφές , δεδομένα
και χρηματοδότηση. Υποστηρίζουν την έρευνα και καινοτομία και χρηματοδοτούν προγράμματα και κοινές δράσεις.Δίνονται κίνητρα στους κατασκευαστές να αναπτύξουν ορφανά φάρμακα και να τα εισάγουν στην αγορά.

Πώς όμως τα Κέντρα Αναφοράς θα βελτιώσουν τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών;

Ποια είναι η ελπίδα για το μέλλον των ΕΔΑ;

Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν
από τις καταλληλότερες θεραπείες και συμβουλές που
είναι διαθέσιμες στην ΕΕ για μια συγκεκριμένη κατάσταση.
Οι γιατροί θα έχουν πρόσβαση σε μια πολύ μεγάλη Ευρωπαϊκή δεξαμενή με ειδικούς.

Τα ΕΔΑ προσφέρουν πραγματικές λύσεις για τους
χιλιάδες ασθενείς με σπάνια νοσήματα , έτσι ώστε αυτοί
να μη ψάχνουν για λύσεις στο σκοτάδι και να ωφελούνται από τη καλύτερη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη
στην Ευρώπη για μακροβιότερο και υγιέστερο προσδόκιμο επιβίωσης.
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Η Ευρώπη αποτελεί ένα παγκόσμιο κέντρο
εμπειρογνωμοσύνης.
Με τη βοήθεια των προγραμμάτων υγείας της ΕΕ
το Μάρτιο του 2017 ενεργοποιήθηκαν τα πρώτα 24 Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς.
1. ERN BOND Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις
διαταραχές των οστών
2. ERN CRANIO Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για
τις κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες και τις ωτορινολαρυγγικές διαταραχές
3. Endo-ERN Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις ενδοκρινικές παθήσεις
4. ERN EpiCARE Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για
τις επιληψίες
5. ERKNet Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις νεφρικές νόσους
6. ERN-RND Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις
νευρολογικές νόσους
7. ERN EURO-NMD Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς
για τις νευρομυικές νόσους
8. ERN EYE Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις
οφθαλμικές νόσους
9. ERN GENTURIS Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για
τα σύνδρομα κινδύνου γενετικών όγκων
10. ERN GUARD-HEART Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις καρδιακές νόσους
11. ERN ITHACA Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για
τις συγγενείς δυσπλασίες και τη σπάνια νοητική
υστέρηση
12. MetabERN Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις
κληρονομικές μεταβολικές διαταραχές
13. ERNICA Ευρωπαϊκό Δίκτυο αναφοράς για τις κληρονομικές και συγγενείς ανωμαλίες
14. ERN LUNG Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις
αναπνευστικές νόσους
15. ERN Skin Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις δερματικές διαταραχές
16. ERN EURACAN Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για
τους καρκίνους ενηλίκων (συμπαγείς όγκους)
17. ERN EuroBloodNet Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς
για τις αιματολογικές νόσους
18. ERN eUROGEN Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για
τις νόσους και τις παθήσεις του ουρογεννητικού
συστήματος)
19. ERN PaedCan Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για
τον παιδικό καρκίνο (αιματοογκολογία)
20. ERN RARE-LIVER Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς
για τις ηπατικές νόσους
21. ERN ReCONNET Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς
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για τις νόσους του συνδετικού ιστού και του μυοσκελετκού συστήματος
22. ERN RITA Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις
ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ τις
ΑΥΤΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ και ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ
ΝΟΣΟΥΣ
23. ERN TRANSPLANT-CHILD Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Αναφοράς για τις μεταμοσχεύσεις στα παιδιά
24. VASCERN Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις
σπάνιες πολυσυστημικές αγγειακές νόσους.
Αν και τα δίκτυα είναι ακόμη νέα και κύριος σκοπός είναι η βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που ζουν
στην Ευρώπη με σπάνιες και πολύπλοκες ασθένειες
παρουσιάζουν ένα παγκόσμιο αντίκτυπο. Τα ΕΔΑ θα
αξιοποιήσουν τη καλύτερη διεθνή πρακτική όπου υπάρχει και θα τη δημιουργήσουν όπου δεν υπάρχει. Τα
ΕΔΑ θα βοηθήσουν η Ευρώπη να γίνει ένα κέντρο δράσεων για τις σπάνιες και πολύπλοκες ασθένειες. Για παράδειγμα τα ΕΔΑ θα θεσμοθετηθούν για να εφαρμοστούν οδηγίες για τις καλύτερες πρακτικές. Σε καταστάσεις όπου ούτε διαγνωστικές ούτε θεραπευτικές
οδηγίες υπάρχουν τα δίκτυα θα έχουν τη δυνατότητα
να αναπτύξουν οδηγίες για τις κατάλληλες πρακτικές.
Η επικοινωνία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων και των
ασθενών ενισχύει τη δυναμική των ΕΔΑ να διευκολύνουν τις κλινικές μελέτες και να δοκιμάζονται θεραπευτικές παρεμβάσεις. Αυτό τοποθετεί τα δίκτυα στη πρώτη γραμμή των καινοτομιών σε μεγάλο αριθμό τομέων
των σπανίων νοσημάτων.

Συνεργασία στη πράξη
Η τεχνολογία της πληροφορικής και τα ηλεκτρονικά εργαλεία για την υγεία κατέχουν πολύτιμο ρόλο
στη συνεργασία. Τα δίκτυα συνδέονται με μια ειδική
ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας ο συντονιστής συγκαλεί συμβούλιο ειδικών χρησιμοποιώντας τα
εργαλεία της τηλεϊατρικής για ανασκόπηση του περιστατικού, διάγνωση και θεραπεία. Αυτή η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στους εμπειρογνώμονες που έχουν
ξαναχειριστεί μια ανάλογη περίπτωση να συμβουλέψουν τους συναδέλφους τους ενώ παράλληλα να ζητήσουν μία δεύτερη γνώμη από άλλους ειδικούς. Το
χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας είναι η διαλειτουργικότητα.
Χάριν στη τεχνολογία τα εμπόδια από τις γεωγραφικές αποστάσεις δεν αποτελούν πια εμπόδιο συνεργασίας σε μια διασκορπισμένη ομάδα ειδικών. Σε
μερικές περιπτώσεις η τηλεφωνική ή η video κλήση
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είναι επαρκής. Σε άλλες περιπτώσεις τα δίκτυα μπορούν
να χρησιμοποιήσουν ειδικά συστήματα για συζήτηση
εργαστηριακών η απεικονιστικών εξετάσεων. Ένα άλλο
όφελος που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία είναι η
αποθήκευση μεγάλου όγκου δύσκολων διαγνωστικών
περιπτώσεων για μελλοντική χρήση και μελέτη.
Οι θεράποντες ιατροί είναι οι υπεύθυνοι για τους
ασθενείς τους αλλά μπορούν να καταφεύγουν στα ΕΔΑ
ως μία χρήσιμη και υποστηρικτική πηγή πληροφοριών.

Υπό ένταξη συνεργάτες
Τα ΕΔΑ στοχεύουν να παραδώσουν αυθεντική
πρόσθετη γνώση σε όλα τα Κράτη Μέλη. Η σχετική
νομοθεσία επιτρέπει στις χώρες που δεν έχουν αντιπρόσωπο στο ανάλογο ΕΔΑ να συμμετέχουν με τον
πάροχο υγείας που αναγνωρίζεται από τη χώρα τους
σχετιζόμενος η συνεργαζόμενος με τα εθνικά κέντρα
εμπειρογνωμοσύνης. Τα Κράτη Μέλη επιθυμείτε να ορίσουν ένα Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο που να αποτελεί
σύνδεσμο με τα ΕΔΑ. Το συμβούλιο των ΕΔΑ των κρατών μελών έφτιαξε ένα ενιαίο πλαίσιο για την αναγνώριση και την ενσωμάτωση αυτού του είδους των κέντρων στα ΕΔΑ. Τα πρώτα κέντρα από μερικά κράτη
μέλη έθεσαν υποψηφιότητα περί το τέλος του 2017

Εθνικές πολιτικές για τις σπάνιες παθήσεις
Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης είναι υπεύθυνα για τις εθνικές πολιτικές υγείας και τη παροχή
υπηρεσιών υγείας. Το 2009 το ευρωπαϊκό συμβούλιο
των υπουργών υγείας εισηγήθηκαν οι χώρες μέλη να
εγκαθιδρύσουν και να εφαρμόσουν σχέδια και στρατηγικές περί το τέλος του 2013 για την υποστήριξη των
ασθενών με σπάνια νοσήματα. Σύμφωνα με τις προτάσεις τα σχέδια στοχεύουν.
* Στο να δοθούν οδηγίες και δομικές δράσεις στις
σπάνιες ασθένειες εντός του εθνικού υγειονομικού
και κοινωνικού συστήματος.
* Στην ενσωμάτωση πρωτοβουλιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο εντός σχεδίων και στρατηγικών που εγγυώνται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.
* Στην ιεράρχηση δράσεων με αντικειμενικούς και επαναληπτικής παρακολούθησης μηχανισμούς.
Εθνικοί σχεδιασμοί και στρατηγικές εφαρμόστηκαν υποστηριζόμενοι από προγράμματα επιδοτούμενα
από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα υγείας.
Το 2009 η στόχευση στα σπάνια νοσήματα ήταν
κάτι πολύ καινούργιο στα περισσότερα κράτη μέλη και
μόνο τέσσερα είχαν έτοιμα εθνικά πλάνα.

Αυτή τη στιγμή 23 κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει
σχέδια και στρατηγικές.

Στοχεύοντας στη βελτίωση της έκβασης της υγείας των ασθενών: Ο ρόλος
των οργανώσεων των ασθενών
Οι οργανώσεις των ασθενών και πιο συγκεκριμένα
η EURORDIS έχουν παίξει ένα ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των ΕΔΑ εδώ και δέκα χρόνια και έχουν βοηθήσει ώστε να πιστοποιηθεί ότι οι προτεραιότητες είναι
η ενίσχυση της κλινικής διάκρισης, η βελτίωση της έκβασης της υγείας των ασθενών και η ισότιμη είσοδος σε
ποιοτική φροντίδα υγείας σε όλη την Ευρώπη.
Η EURORDIS είναι μια μη κυβερνητική συμμαχία
οργανώσεων ασθενών που αντιπροσωπεύει 733 οργανώσεις σπανίων παθήσεων σε 64 χώρες της Ευρώπης.
Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη των ΕΔΑ για
τους ασθενείς είναι η δυνατότητα να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες της διάγνωσης και να μειωθούν οι αδιάγνωστοι και ατελώς διαγνωσμένοι ασθενείς. Για πολλούς
ασθενείς με σπάνια πάθηση δεν υπάρχει διαθέσιμη .
θεραπεία. Εν τούτοις αυτοί οι Ίδιοι αποτελούν μια μήτρα
για καινοτομίες.
Οι ασθενείς πιστεύουν ότι τα ΕΔΑ μπορούν να
έχουν μια πραγματική επίδραση στις ζωές τους χάριν
στην ανταλλαγή εμπειρίας και εξειδίκευσης γίνεται καλύτερη διαχείριση της υπάρχουσας και νέας γνώσης
προς όφελος και βελτίωσης της έκβασης των ασθενών
με σπάνιες παθήσεις.
Στο πλαίσιο της εναρμόνισης της Ελλάδας στα
νέα δεδομένα της ΕΕ όσον αφορά τα ΕΔΑ το 2017
ψηφίστηκε νόμος για τα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης.
Παράλληλα ορίστηκε στις αρχές του 2018 η Εθνική
Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις με στόχο την επικαιροποίηση των ήδη υπαρχόντων και την
οργάνωση νέων Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης.
Η δημιουργία ενός Κέντρου Συντονισμού των
σπανίων νοσημάτων και των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης θα βοηθήσει τα μέγιστα στην λειτουργία αυτών
των δομών.
Το Νοσοκομείο Παίδων “η Αγία Σοφία” προτείνεται ως έδρα γιατί υποδέχεται το μεγαλύτερο φορτίο
των ΣΝ, μιά και αυτές οι παθήσεις πρωτοεμφανίζονται
κατά την παιδική ηλικία.
Αλληλογραφία:
ΜανώληςΛιάτσης
e-mail:manolisliatsis@gmail.com
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Κλινικοί φαινότυποι Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών
Παναγιώτα Καρανάνου
Παιδίατρος, Επικουρική Επιμελήτρια Β’, Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
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Οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑ) αποτελούν μια μεγάλη και ετερογενή ομάδα κληρονομούμενων νοσημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος τα
οποία οφείλονται σε γενετικές μεταλλάξεις που βλάπτουν (ή όχι) την έκφραση μιας πρωτεΐνης και έχουν
ως αποτέλεσμα τη μερική ή πλήρη απώλεια της λειτουργίας ή την υπερλειτουργία της κωδικοποιούμενης
πρωτεΐνης. Το αποτέλεσμα αυτού του ελλείμματος, της
διαταραχής ή δυσρυθμίας είναι η μειονεκτική ή λανθασμένη ανοσοαπάντηση που οδηγεί στη συνέχεια σε
νόσο. Χαρακτηρίζονται ως « Έμφυτα λάθη της ανοσίας» λόγω της συσχέτισης μεταξύ ενός ευρέως φάσματος κλινικών χαρακτηριστικών και της ανοσιακής
δυσλειτουργίας καθώς και της εν γένει αυξημένης ευαισθησίας σε εκδήλωση λοιμώξεων1.
Η νέα, επαναστατική μοριακή μέθοδος Whole
Exome DNA Sequencing (WES) που επιτρέπει την αλληλούχηση όλων των γονιδίων του ανθρώπου μέσω
της τεχνολογίας του NGS (Next Generation Sequencing) έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στον εντοπισμό νέων
γονιδιακών ελλειμάτων και έχει διευρύνει τους ανοσολογικούς και κλινικούς φαινοτύπους που προκύπτουν
από ήδη γνωστά γονιδιακά ελλείμματα.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη, αναθεωρημένη
ταξινόμηση της Διεθνούς Ένωσης Ανοσολογικών Εταιρειών (IUIS) το Νοέμβριο του 2019, έως τώρα, έχουν
ταυτοποιηθεί 406 διακριτές βλάβες με αντίστοιχα 430
διαφορετικά γονιδιακά ελλείμματα.
Συχνότητα. Αν και οι ΠΑ εξακολουθούν να θεωρούνται σπάνιες, επιδημιολογικές μελέτες και καταγραφές αποδεικνύουν ότι υποδιαγιγνώσκονται ή υποκατα-
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γράφονται και ο συλλογικός επιπολασμός τους κυμαίνεται μεταξύ 1:1000-1:5000. Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως
πάσχουν περισσότεροι από 6.000.000 άνθρωποι ενώ
μόλις 60.000 έχουν επίσημα διαγνωστεί.
Ταξινόμηση. H Διεθνής Ένωση Ανοσολογικών
Εταιρειών (IUIS) δημοσίευσε το 2019 μια ανανεωμένη
κατάταξη των ΠΑ σύμφωνα με τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά τους βασιζόμενη στην κλασσική κατάταξη
των ΠΑ του 2019 (Πίνακας 1)2,3.
Πίνακας 1. « Έμφυτα λάθη της ανοσίας»: 2019 Ανανεωμένη
φαινοτυπική κατάταξη από την IUIS (International Union of
Immunological Societies)
1. Ανοσοανεπάρκειες επηρεάζουσες την κυτταρική & χυμική
ανοσία (Τ- και Β-λεμφοκύτταρα)
2. Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα (Συνδυασμένες Αν/Αν
με συνυπάρχοντα συνδρομικά χαρακτηριστικά)
3. Αντισωματικές ανεπάρκειες
4. Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας/δυσρυθμίας
5. Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων (αριθμός ή/και
λειτουργία)
6. Ελλείμματα της φυσικής/έμφυτης ανοσίας (δια/χες φαγοκυττάρωσης, Phagocytes – Toll-like receptors – IL-12/
IFN-γ – Συμπλήρωμα)
7. Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα/διαταραχές
8. Ανεπάρκειες συμπληρώματος
9. Νοσήματα που προκαλούν ανεπάρκεια του μυελού των
οστών
10. Φαινότυποι/Αντίγραφα ΠΑΑ

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη κατανομή των
πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών από την Ευρωπαϊκή
Εταιρεία Ανοσοανεπαρκειών (European Society for Immunodeficiencies / ESID), το 52,2% των ΠΑ αποτελούν
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οι Αντισωματικές ανεπάρκειες με την Κοινή Ποικίλλη
Ανοσοανεπάρκεια να αποτελεί την πιο συχνή συμπτωματική Αντισωματική ανεπάρκεια και να εμφανίζεται με
υψηλή συχνότητα στους ενήλικες. (https://esid.org/
Working-Par ties/Registr y-Working-Par ty/ESIDRegistry).
Κλινικοί φαινότυποι. Οι ΠΑ εκδηλώνονται με μια
πλειάδα διαφορετικών κλινικών φαινοτύπων ή συνδυασμό αυτών των φαινοτύπων. Εμφανίζουν αυξημένη ευαισθησία/συχνότητα κυρίως σε λοιμώξεις αλλά μπορούν να εκδηλωθούν και ως αυτοάνοσα, αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, ως αλλεργία/ατοπία ή ως κακοήθεια
του λεμφικού ιστού. Επίσης οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα (στασιμότητα ανάπτυξης, δυσαπορρόφηση, επίμονη διάρροια), να εμφανίζουν δυσμορφικά χαρακτηριστικά, να εκδηλώνουν ενδοκρινοπάθειες4.
Γίνεται αντιληπτό ότι οι κλινικές εκδηλώσεις και οι
επιπλοκές των ΠΑ εξαρτώνται από το είδος της ανεπάρκειας-της υπο/δυσ/υπερ λειτουργίας και εμφανίζονται με ποικίλες μορφές και με μεγάλο εύρος συμπτωμάτων.
Λοιμώξεις των Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών. Εμφανίζουν ιδιαιτερότητες στην παιδική ηλικία με
τις πιο σοβαρές να έχουν έναρξη συνήθως στη βρεφική ηλικία και να σχετίζονται με δυστροφία ή υπολειπόμενη σωματική ανάπτυξη. Εντοπίζονται σε διάφορα
συστήματα συχνότερα στο αναπνευστικό και το δέρμα.
Βασικά χαρακτηριστικά των λοιμώξεων είναι ότι είναι
σοβαρές, επίμονες, ασυνήθιστες και υποτροπιάζουσες.
Έχουν παρατεταμένη πορεία και επιπλοκές. Έχουν πτωχή απάντηση στη θεραπεία και τις περισσότερες φορές
χρήζουν ενδοφλέβιας αγωγής. Συσχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα4.
Οι ΠΑ μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε
ηλικία, βρέφη-νήπια-παιδιά-ενήλικες. Η ακριβής και

έγκαιρη διάγνωσή τους απαιτεί υψηλό δείκτη επαγρύπνησης, λεπτομερή κλινική εξέταση κατά συστήματα,
σωστή λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού και
στη συνέχεια ειδικές εξετάσεις.
Η κλινική υποψία αποτελεί το πρώτο βήμα στη
διαγνωστική προσέγγιση μιας πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας. Από εκεί και πέρα πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και να εξετασθεί ο ασθενής από
ιατρούς κατάλληλων ειδικοτήτων ώστε να τεθεί η τελική
διάγνωση της ΠΑ.
Η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική για την
αποφυγή εγκατάστασης μόνιμων βλαβών (π.χ. βρογχεκτασιών). Στη συνέχεια η κατάλληλη θεραπευτική
αγωγή όπως η γ-σφαιρίνη θα βελτιώσει την ποιότητα
ζωής των ασθενών και η γενετική καθοδήγηση της οικογένειας θα παρέχει την κατάλληλη συμβουλευτική
για τις επόμενες γενιές.
Αλληλογραφία:
Παναγιώτα Καρανάνου
e-mail: yiotar@hotmail.com
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Η συμβολή του Ανοσολογικού Εργαστηρίου
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Αναστασία Γιαννακού
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Τα αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα αποτελούν μια μεγάλη ομάδα δερματικών νοσημάτων με κύρια βλάβη την πομφόλυγα. Στην ομάδα αυτήν ανήκουν
η πέμφιγα (κοινή πέμφιγα-pemphigus vulgaris (PV),
φυλλώδης πέμφιγα-pemphigus foliaceus (PF), παρανεοπλασματική πέμφιγα κ.ά), το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές (Bullous Pemphigoid-BP), το ουλωτικό πεμφιγοειδές και η ερπητοειδής δερματίτιδα. Χαρακτηρίζονται
από τη σύνδεση κυκλοφορούντων αυτοαντισώματων
στους αντιγονικούς τους στόχους, σε ειδικά προσκολλητικά μόρια ή στα δεσμοσωμάτια της επιδερμίδας ή
στη βασική μεμβράνη μεταξύ επιδερμίδας και χορίου.1,2
Η συνύπαρξη της σύνδεσης αυτής και της αναπτυσσόμενης φλεγμονής έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία
προσκόλλησης και τη δημιουργία πομφόλυγων (φυσαλλίδες υπο- ή ενδοεπιδερμιδικές για πεμφιγοειδές και
πέμφιγα αντίστοιχα).3
Το Ανοσολογικό Εργαστήριο συμβάλλει καθοριστικά στη διαγνωστική προσέγγιση των αυτοάνοσων
πομφολυγωδών νοσημάτων του δέρματος εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθοδολογίες και τεχνικές κλασικές
αλλά και σύγχρονες, όπως ο άμεσος κι ο έμμεσος ανοσοφθορισμός (και Biochips), η ELISA και η ανοσοαποτύπωση.4
Η βιοψία, η λήψη ιστοτεμαχίου από το κατάλληλο
σημείο του δέρματος και η σωστή επεξεργασία του
πέραν από την ιστοπαθολογική εξέταση μας επιτρέπει
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ποιοτικά την ανίχνευση των εναποθέσεων των ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM) και του συμπληρώματος (C3c)
με τους αντίστοιχους τύπους φθορισμού, κυρίως μεσοκυττάριο και γραμμικό φθορισμό της βασικής μεμβράνης του δέρματος, στις αναμενόμενες ανατομικές
θέσεις και δομές, με τη μέθοδο του άμεσου ανοσοφθορισμού (DIF-Direct Immunofluorescence).
Οι ορολογικές εξετάσεις που εφαρμόζονται είναι:

α) Έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF-Indirect
Immunofluorescence)
Ανιχνεύει συνδεδεμένα κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα, κυρίως τάξης IgG, με συγκεκριμένους τύπους
φθορισμού (μεσοκυττάριος φθορισμός/γραμμικός ή
κοκκώδης φθορισμός βασικής μεμβράνης). Πρόκειται
για ημιποσοτική μέθοδο με προσδιορισμό του τίτλου
αντισωμάτων σε υπόστρωμα οισοφάγου πιθήκου
(monkey οesophagus)5.
Η τεχνική διαχωρισμού του δέρματος (Salt Split
Skin), που γίνεται στη συμβολή επιδερμίδας και χορίου,
μας επιτρέπει να εντοπίσουμε ακριβέστερα την περιοχή
(άνω ή κάτω πέταλο), όπου γίνονται οι εναποθέσεις.

β) Εφαρμογή της τεχνολογίας των BIOGHIPs
Πρόκειται για τεχνολογία “πολλαπλού” έμμεσου
ανοσοφθορισμού (IIF) που εφαρμόζεται τα τελευταία
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χρόνια. Περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη υποστρωμάτων. Συνδυάζει την δυνατότητα ταυτόχρονης
ανίχνευσης πολλών παραμέτρων. Ειδικότερα στο
BIOCHIP Dermatology Mosaic 7 (EUROIMMUN,
Lubeck, Germany), ο ορός του κάθε ασθενή ελέγχεται
ταυτόχρονα σε 6 υποστρώματα: monkey οesophagus,
Salt-Split Skin (SSS), κύτταρα εκφράζοντα ΒΡ230, DSG1,
DSG3 και ΒΡ180-NC16A-4X (EUROPLUS). Είναι ένα
screening test για την ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων,
που επιτρέπει στοχευμένη ορολογική πρωτοδιάγνωση
των αυτοάνοσων πομφολυγωδών δερματικών νοσημάτων, κυρίως των BP, PF και PV.6,7

γ) ELISA
Profile με επιλογή του κατάλληλου panel για ανίχνευση συγχρόνως μεγάλου αριθμού αυτοαντισωμάτων
ανά ασθενή αλλά και ποσοτικός προσδιορισμός μεμονωμένων ειδικών αυτοαντισωμάτων ανά είδος (antiDSG1/3, anti-BP180/230, Collagen type VII) κυρίως για
την παρακολούθηση της ενεργότητας της νόσου, των
υποτροπών και της αποτελεσματικότητας της χορηγούμενης αγωγής.
Ειδικότερα:
‐ στην Πέμφιγα (κοινή και φυλλώδης): παρατηρούνται
ενδοεπιδερμιδικές πομφόλυγες. Οι δεσμογλεΐνες 1
και 3 είναι αντιγόνα-γλυκοπρωτεΐνες, συνιστούν την
κύρια δομική πρωτεΐνη των δεσμοσωματίων, ενοχοποιούνται για τη νόσο και τα κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα και στρέφονται έναντι αυτών των δομών
του δέρματος που είναι υπεύθυνα για την κυτταρική
προσκόλληση. Στον άμεσο κι έμμεσο ανοσοφθορισμό βρίσκουμε μεσοκυττάριο τύπο φθορισμού
(IgG). Στην κοινή πέμφιγα (Pemphigus vulgaris),
προσδιορίζονται IgG anti-DSG3, αλλά στο 50% περίπου των ασθενών ανιχνεύονται και anti-DSG1. Στη
φυλλώδη πέμφιγα (pemphigus foliaceus) προσδιορίζονται anti-DSG1.
‐ στο Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές: παρατηρούνται υποδερματικές πομφόλυγες που ευθύνονται για την αδυναμία προσκόλλησης των ημιδεσμοσωματίων, στηρικτικών δομών κυττάρων στη βασική μεμβράνη. Στον
άμεσο ανοσοφθορισμό βρίσκουμε γραμμικό φθορισμό βασικής μεμβράνης (IgG, πιθανά και C3c),και

στον έμμεσο έχουμε τον ίδιο τύπο φθορισμού (IgG).
Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με ΒΡ παρουσιάζει anti-ΒΡ180 και σπανιότερα anti-ΒΡ230.
‐ στο Ουλωτικό Πεμφιγοειδές: στον άμεσο ανοσοφθορισμό βρίσκουμε γραμμικό φθορισμό βασικής μεμβράνης (C3c, IgG και σπανιότερα IgA και IgM) και
στον έμμεσο έχουμε τον ίδιο τύπο φθορισμού (IgG).
‐ στην Ερπητοειδή Δερματίτιδα: σχετίζεται με glutensensitivity enteropathy με ατροφικές εντερικές λάχνες. Παρατηρούνται υποεπιδερμιδικές πομφόλυγες.
Στον άμεσο ανοσοφθορισμό έχουμε κοκκώδη φθορισμό (IgA και C3c στις θηλές του χορίου), ενώ ο
έμμεσος ανοσοφθορισμός είναι αρνητικός. Στους
ασθενείς αυτούς ανιχνεύονται IgA αντισώματα έναντι
ενδομυΐου και ιστικής τρανσγλουταμινάσης, IgA και
IgG έναντι πεπτιδίων της γλιαδίνης και σπανιότερα
ANA και anti-TPO αντισώματα.
Αλληλογραφία:
Αναστασία Γιαννακού
e-mail: giannakouan@gmail.com
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Η χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου χαρακτηρίζεται από πρόωρες μεταβολές στα κύτταρα του
ανοσοποιητικού που θυμίζουν τη φυσική γήρανση. Καλύτερα μελετημένος είναι ο πληθυσμός των αβ Τ λεμφοκυττάρων, ο οποίος εμφανίζει μείωση των παρθένων
υποπληθυσμών, αύξηση των γηρασμένων κυττάρων που
χαρακτηρίζονται από αυξημένη κυτταροτοξικότητα και
ελαττωμένη ικανότητα ενεργοποίησης, καθώς και αύξηση των εξαντλημένων Τ λεμφοκυττάρων. Παρόμοιες
μεταβολές υφίστανται και τα Β λεμφοκύτταρα. Κύρια
αίτια αυτών των μεταβολών είναι η πρόωρη εκφύλιση
του θύμου αδένα, η απευθείας τοξική επίδραση των
ουραιμικών τοξινών, και τέλος η δυσλειτουργία του εντερικού φραγμού. Η μελέτη αυτών των φαινομένων είναι
εξαιρετικής σημασίας, καθώς φαίνεται να παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην ευαισθησία στις λοιμώξεις, την αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου και κακοηθειών και του ελαττωμένου προσδόκιμου σε ασθενείς υπό
αιμοκάθαρση. Τέλος, ολοένα και περισσότερες ενδείξεις
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επιλογή της θεραπείας
υποκατάστασης πιθανότατα επηρεάζει την ανοσολογική
εικόνα των ασθενών αυτών.

νται με τον όρο ανοσογήρανση. Η κατάσταση αυτή
αφορά το σύνολο των κυττάρων του ανοσοποιητικού,
τόσο αυτών που συμμετέχουν στη φυσική, όσο και στην
επίκτητη ανοσία(1). Τα κύτταρα αυτά αποκτούν χαρακτηριστικά γήρανσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
διαταραχές στο γενετικό υλικό, όπως μείωση του μήκους των τελομερών, γενετική αστάθεια και επιγενετικές
μεταβολές, μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και διαταραχές στη διακυτταρική επικοινωνία(2).
Η γήρανση των κυττάρων του ανοσοποιητικού
σχετίζεται στενά με την χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή που παρατηρείται στα μεγάλης ηλικίας άτομα και
αποδίδεται με τον όρο inflammaging(3). Παρόμοια εικόνα ανοσολογικής γήρανσης αναπτύσσεται πρόωρα
σε πολλές χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις, όπως
τα ρευματολογικά νοσήματα, οι χρόνιες ιογενείς λοιμώξεις και οι κακοήθειες(4–7). Η σημασία των μεταβολών
αυτών τόσο στο γήρας, όσο και στις παραπάνω καταστάσεις έγκειται στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίζουν στην ευαισθησία σε λοιμώξεις, στην ανοσοεπιτήρηση έναντι νεοπλασμάτων, στην ανταπόκριση στον
εμβολιασμό, αλλά και στα καρδιαγγειακά συμβάματα
και στην αυτοανοσία(8–10). Τέλος, παρόμοιες μεταβολές
φαίνεται να παίζουν ρόλο και στη μεταμόσχευση.

1. Εισαγωγή

2. Ανοσολογική γήρανση

Η πάροδος της ηλικίας επιφέρει έντονες μεταβολές στο ανοσοποιητικό σύστημα, οι οποίες συνοψίζο-

Οι μεταβολές της ανοσογήρανσης έχουν μελετηθεί καλύτερα στα αβ Τ λεμφοκύτταρα. Σε αυτόν τον
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πληθυσμό παρατηρείται μία σχετική λεμφοπενία με
ταυτόχρονη διαταραχή του λόγου CD4/CD8 λεμφοκυττάρων. Παράλληλα συνυπάρχουν και μεταβολές στα
ποσοστά των διαφόρων υποπληθυσμών και κυρίως μείωση του ποσοστού των παρθένων Τ λεμφοκυττάρων
με στροφή προς πιο διαφοροποιημένες μορφές, και
ολιγοκλωνική υπερπλασία με μείωση του ρεπερτορίου,
καθώς και πολλαπλασιαστική ανεπάρκεια μετά από επανειλημμένες ενεργοποιήσεις. Τέλος χαρακτηριστικές είναι και οι λειτουργικές διαταραχές, όπως μείωση της
ικανότητας ενεργοποίησης, αυξημένη αυτόματη παραγωγή κυτταροκινών, αυξημένη κυτταροτοξικότητα, καθώς και διαταραχές στην απόπτωση(11). Παρά το γεγονός ότι οι διαταραχές αυτές παρατηρούνται τόσο στα
CD4 όσο και στα CD8 Τ λεμφοκύτταρα, υπάρχουν
σαφείς διαφορές μεταξύ των δύο υποπληθυσμών ως
προς την ένταση αυτών των μεταβολών. Έτσι, η μείωση
του αριθμού των CD4+ T παρθένων λεμφοκυττάρων
πληθυσμών είναι πιο ήπια, με μικρότερη απώλεια του
ρεπερτορίου του TCR, ενώ τα πλήρως διαφοροποιημένα CD4 Τ λεμφοκύτταρα μνήμης παραμένουν
CD45RO+, σε αντίθεση με τα CD8+ Τ λεμφοκυττάρων τα οποία επανεκφράζουν το αντιγόνο CD45RA,
δείκτη που βρίσκεται κυρίως στην επιφάνεια παρθένων
κυττάρων(12). Η κυτταρομετρία ροής είναι πολύ χρήσιμη
μέθοδος για την διάκριση αυτών των πληθυσμών, με
τους δείκτες που χρησιμοποιούνται συχνότερα να συνοψίζονται στην ανασκόπηση των Lioulios G et. al.(11).
Η βασικότερη αιτία του φαινομένου της ανοσογήρανσης είναι η υποστροφή του θύμου αδένα, μια
διεργασία που ξεκινάει ήδη από την εφηβεία. Αυτή έχει
σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση του παρεγχύματος
του αδένα με λιποκύτταρα, με συνέπεια στην ηλικία των
70 ετών να ανιχνεύονται μόνο ίχνη λειτουργικού αδένα.
Ο εξελικτικός ρόλος της διεργασίας αυτής παραμένει
άγνωστος, όπως και οι αιτίες. Ένας πιθανός μηχανισμός
περιλαμβάνει την επίδραση των ορμονών του φύλου,
του οξειδωτικού στρες και των φλεγμονωδών κυτταροκινών. Έχουν διατυπωθεί δύο υποθέσεις: η υπόθεση
του «εδάφους» κατά την οποία μειώνονται οι στρωματικές θέσεις για ωρίμανση των κυττάρων τόσο στο
θύμο όσο και στο μυελό των οστών, και η υπόθεση του
«σπόρου» κατά την οποία υπάρχει μειωμένη παραγωγή
κυττάρων της λεμφοειδούς σειράς από τον μυελό λόγω
στροφής των προγονικών μορφών στη μυελοειδή σειρά(13). Ο ρόλος της υποστροφής του θύμου στην ανοσογήρανση έχει αποδειχθεί, καθώς εικόνα πρόωρης
ανοσιακής γήρανσης παρατηρείται σε άτομα που υποβλήθηκαν σε θυμεκτομή σε μικρή ηλικία λόγω συγγενών
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ανατομικών ανωμαλιών(14,15).
Μεταβολές σχετιζόμενες με τη γήρανση εμφανίζονται και στον πληθυσμό των Β λεμφοκυττάρων. Έτσι
σε άτομα μεγάλης ηλικίας παρατηρείται έντονη Β λεμφοπενία με μείωση των παρθένων υποπληθυσμών και
αύξηση των υποπληθυσμών μνήμης με μείωση του ποσοστού των Β λεμφοκυττάρων μνήμης που έχουν υποστεί μεταστροφή τάξης (switched memory B cells), τα
οποία σχετίζονται με την βέλτιστη αντισωματική απάντηση. Επιπλέον, η ανθεκτικότητα στην απόπτωση των
Β λεμφοκυττάρων μνήμης οδηγεί σε ολιγοκλωνικότητα,
ενώ παρούσες είναι και λειτουργικές διαταραχές, όπως
η στροφή της παραγωγής των ανοσοσφαιρινών προς
τον IgM ισότυπο, με αποτέλεσμα μικρότερη συγγένεια
με τα αντιγόνα, καθώς και διαταραχή στην ενεργοποίηση από τα δενδριτικά κύτταρα και τα βοηθητικά
Τ λεμφοκύτταρα, λόγω απώλειας συνδιεγερτικών μορίων. Τέλος, παρατηρείται και η ύπαρξη Β λεμφοκυττάρων που διαφεύγουν της αρνητικής επιλογής και παρουσιάζουν ειδικότητα έναντι ίδιων αντιγόνων, με αποτέλεσμα προδιάθεση για αυτοανοσία(16).

3. Ανοσολογική εξάντληση
Ένα φαινόμενο που σχετίζεται επίσης με την αυξημένη ηλικία είναι και η ανοσοεξάντληση, η οποία παρατηρείται στα Τ λεμφοκύτταρα. Είναι μια διαδικασία
που οφείλεται στην συνεχή έκθεση σε ένα συγκεκριμένο αντιγόνο, όπως για παράδειγμα σε κακοήθειες ή
χρόνιες ιογενείς λοιμώξεις (πχ ηπατίτιδα Β) και έχει
σαν αποτέλεσμα την απώλεια δραστικών για το συγκεκριμένο αντιγόνο Τ λεμφοκυττάρων. Η διεργασία αυτή
ξεκινάει με την απώλεια αρχικά της ικανότητας παραγωγής ιντερλευκίνης 2 και την μείωση της πολλαπλασιαστικής ικανότητας του συγκεκριμένου κλώνου. Στη
συνέχεια, ακολουθεί η μείωση της παραγωγής TNFα
και τελικά καταλήγει στην απώλεια παραγωγής IFN-γ
καθώς και της ικανότητας αποκοκκίωσης. Φαινοτυπικά,
η ανοσοεξάντληση χαρακτηρίζεται από την έκφραση
ανασταλτικών μορίων στην επιφάνεια του κυττάρου,
όπως τa PD-1, LAG3, CD244 και CD160(17).

4. Ανοσογήρανση και ανοσοεξάντληση στη ΧΝΝ
Η ΧΝΝ είναι μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται
από φαινοτυπικές μεταβολές στους ασθενείς, οι οποίες
προσομοιάζουν σε πρόωρη γήρανση. Αρχικά, όπως
και σε άτομα μεγάλης ηλικίας, τα κύρια αίτια νοσηρότητας και θνητότητας στους αιμοκαθαιρόμενους ασθε-
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νείς είναι τα καρδιαγγειακά συμβάματα και οι σοβαρές
λοιμώξεις. Επιπλέον, οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για νεοπλάσματα, ενώ η απάντηση στον
εμβολιασμό είναι ανεπαρκής(18-20). Τέλος, οι διαταραχές
της θρέψης καθώς και η αυξημένη «ευπάθεια» (frailty)
χαρακτηρίζουν συχνά τους ασθενείς με ΧΝΝ, και συμβάλλουν στην εικόνα πρόωρης γήρανσης αυτού του
πληθυσμού(21). Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα την αυξημένη θνητότητα των ασθενών υπό αιμοκάθαρση, με συνέπεια το προσδόκιμο ζωής να φτάνει
το 25-30% σε σχέση με υγιείς ίδιας ηλικίας(18).
Τ λεμφοκύτταρα
Στην προσπάθεια να διαπιστωθεί το κατά πόσο η
εικόνα πρόωρης γήρανσης των ασθενών αυτών σχετίζεται με διαταραχές του ανοσοποιητικού, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα κάποιες μελέτες που επικεντρώνονται κυρίως σε διαταραχές των Τ λεμφοκυττάρων που σχετίζονται με τη γήρανση(11). Παρά το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε κοινή στρατηγική σε όλες
αυτές τις μελέτες, αποτελεί κοινό συμπέρασμα ότι η
ΧΝΝ σχετίζεται με σημαντική μείωση των παρθένων
Τ λεμφοκυττάρων, τόσο κατά ποσοστό, όσο και κατά
απόλυτο αριθμό. Η μείωση αυτή διαπιστώνεται και
στους δύο υποπληθυσμούς, CD4 και CD8 Τ λεμφοκυττάρων και αφορά σε μεγάλο βαθμό τα Τ λεμφοκύτταρα που έχουν εξέλθει πρόσφατα από το θύμο
(recent thymic emigrants, RTEs), όπως αυτά ανιχνεύονται από την παρουσία στην επιφάνεια τους του μορίου
CD31, καθώς και από την περιεκτικότητά τους σε κυκλικά μόρια DNA (TRECs). Είναι χαρακτηριστικό ότι
οι ασθενείς αυτοί δεν παρουσιάζουν αύξηση των πιο
διαφοροποιημένων Τ λεμφοκυττάρων μνήμης (κύτταρα
δραστικής μνήμης που επανεκφράζουν το μόριο
CD45RA), όπως συμβαίνει σε άλλες χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις (για παράδειγμα ρευματοειδής αρθρίτιδα). Διαπιστώνεται όμως αύξηση του ποσοστού
των γηρασμένων Τ λεμφοκυττάρων, με φαινότυπο
CD28-CD57+, σε άλλοτε άλλο βαθμό.
Τα αίτια αυτών των μεταβολών δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Ένας από τους πρώτους μηχανισμούς
που προτάθηκε ήταν η επαφή του αίματος των ασθενών με τα ξένα υλικά του κυκλώματος αιμοκάθαρσης,
χωρίς ποτέ να καταστεί δυνατό να αποδειχθεί μία τέτοια σχέση. Πιο σημαντικός φαίνεται ο ρόλος του ιδιαίτερου ουραιμικού περιβάλλοντος, το οποίο δημιουργείται αφενός από την ανεπαρκή κάθαρση των μέσου
και μεγάλου μοριακού βάρους ουραιμικών τοξινών και
αφετέρου από τη μεγάλη παραγωγή προφλεγμονωδών
μορίων, όπως οι ελεύθερες ρίζες, η οξειδωμένη LDL
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και τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης
(AGEs). Εξίσου σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και
η ισχαιμία του εντέρου κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, όπως και οι διαταραχές της εντερικής χλωρίδας. Επίσης, μεγάλη σημασία πιθανώς να έχουν και οι
συχνές λοιμώξεις (πχ μικροβιαιμίες λόγω παρουσίας
κεντρικών φλεβικών καθετήρων) ή και το ιστορικό χρήσης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (για θεραπεία
ανοσολογικών νοσημάτων ή κατά τη μεταμόσχευση).
Τέλος, θα ήταν ενδιαφέρον να διαπιστωθεί το κατά πόσο η υπολειπόμενη διούρηση συντελεί στη μείωση της
επιταχυνόμενης ανοσογήρανσης στους ασθενείς με
ΧΝΝ, καθώς συμβάλλει στην αυξημένη απομάκρυνση
ουραιμικών τοξινών σε σχέση με την εξωνεφρική κάθαρση, και βελτιώνει το επίπεδο υπερυδάτωσης των
ασθενών(22).
Στα πλαίσια διερεύνησης τω πιθανών μηχανισμών,
σε μια μελέτη του 2011(23) φάνηκε ότι οι ασθενείς υπό
αιμοκάθαρση χαρακτηρίζονται από μειωμένο αριθμό
παρθένων Τ λεμφοκυττάρων. Η μείωση αυτή αποδόθηκε τόσο στην ελάττωση της θυμικής παραγωγής, όπως
διαπιστώθηκε από την μειωμένη έκφραση του μορίου
CD31, όσο και στην ανεπάρκεια του περιφερικού πολλαπλασιασμού των παρθένων Τ λεμφοκυττάρων, μίας
διαδικασίας που συμβαίνει εκτός του θύμου και έχει
σκοπό να καλύψει το ανοσολογικό κενό που προκύπτει
από τη μειωμένη θυμική παραγωγή. Η διαδικασία αυτή
ελέγχεται μεταξύ άλλων από την ιντερλευκίνη 7, τα επίπεδα της οποίας ήταν μειωμένα στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη.
Τέλος στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε αυξημένη απόπτωση μετά από ενεργοποίηση των παρθένων υποπληθυσμών και στα CD4 και στα CD8 T λεμφοκύτταρα,
όπως επίσης και αύξηση της έκφρασης του προαποπτωτικού μορίου CD95(23).
Ένας άλλος μηχανισμός που πιθανότατα εμπλέκεται στην δημιουργία της εικόνας πρόωρης ανοσογήρανσης στους ασθενείς αυτούς είναι η ίδια η παρουσία της ουρίας, η οποία μέχρι πρότινος δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα τοξική. Η αύξηση των επιπέδων της ουρίας οδηγεί σε διαταραχή του εντερικού φραγμού, είτε
λόγω άμεσης τοξικής δράσης, είτε μέσω της ανάπτυξης
βακτηρίων που παράγουν ουρεάση στην εντερική χλωρίδα. Τα βακτήρια αυτά παράγουν αμμώνιο που δρα
επίσης τοξικά στον εντερικό βλεννογόνο με αποτέλεσμα απώλεια του φραγμού και διαρροή τοξινών στην
αιματική κυκλοφορία. Η δυσλειτουργία του εντερικού
φραγμού επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο κατά την
διαδικασία της αιμοκάθαρσης, μέσω της σπλαχνικής
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Εικόνα 1. Παθοφυσιολογικό
́ς μηχανισμό
́ς δυσλειτουργίας του ενετερικού φραγμού
́κατά τη διαδικασί
́α της αιμοκά
́θαρσης.

ισχαιμίας που δημιουργείται λόγω της ταχείας αφυδάτωσης, που μπορεί να φτάσει ή και σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπεράσει το ένα λίτρο ανά ώρα. Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός αυτός απεικονίζεται στην
Εικόνα 1(24).
Β-λεμφοκύτταρα
Οι μεταβολές των Β λεμφοκυττάρων σε ασθενείς
υπό αιμοκάθαρση είναι λιγότερο καλά μελετημένες. Οι
λίγες διαθέσιμες μελέτες παρέχουν αντικρουόμενα δεδομένα ως προς τις μεταβολές τόσο του αριθμού, όσο
και τις ποσοστιαίας κατανομής των διάφορων υποπληθυσμών Β λεμφοκυττάρων. Ωστόσο, οι περισσότερες
μελέτες συμφωνούν ως προς τη μείωση των υποπληθυσμών μνήμης κυρίως (CD19+CD27+), ενώ δεν αναφέρεται μεταβολή στα μεταβατικά (transitional) Β λεμφοκύτταρα. Επιπλέον, παρατηρείται αυξημένη απόπτωση
των Β λεμφοκυττάρων In vitro, χωρίς όμως να ανιχνεύεται αύξηση των δεικτών απόπτωσης. Επίσης, αναφέρεται αύξηση του παράγοντα ενεργοποίησης των Β
λεμφοκυττάρων (BAFF) στο αίμα των ασθενών. Ωστόσο, αυτό δεν αντανακλά σε αύξηση του αριθμού τους
λόγω μείωσης είτε της έκφρασης του υποδοχέα BAFF
στα Β λεμφοκύτταρα, είτε λόγω ανθεκτικότητας στη
δράση του, που αποδίδεται στο ουραιμικό περιβάλλον(25). Τέλος, σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα

κατέληξε μια πρόσφατη μελέτη που περιέλαβε ασθενείς
που υποβλήθηκαν είτε σε μεταμόσχευση νεφρού έχοντας ενταχθεί σε εξωνεφρική κάθαρση, είτε σε προενταξιακή μεταμόσχευση. Στη μελέτη αυτή παρατηρήθηκε αύξηση των Β λεμφοκυττάρων οριακής ζώνης μόνο στην πρώτη ομάδα ασθενών, ενώ οι ασθενείς που
είχαν μικρότερα ποσοστά αυτών των κυττάρων είχαν
μία τάση για καλύτερη επιβίωση του μοσχεύματος ένα
έτος μετά τη μεταμόσχευση(26).
Επίδραση της μεθόδου κάθαρσης
Η χρόνια εξωνεφρική κάθαρση έχει βελτιωθεί σε
μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει
τις μεθόδους που στηρίζονται σε απευθείας κάθαρση
του αίματος και την περιτοναϊκή κάθαρση. Η κάθαρση
του αίματος πραγματοποιείται με εξωσωματική κυκλοφορία σε μηχάνημα αιμοκάθαρσης και στηρίζεται σε
δύο μηχανισμούς, τη διάχυση (diffusion) και την διήθηση ή συνεπαγωγή (convection). Οι αρχές αυτών των
μηχανισμών απεικονίζονται στην εικόνα 2. Με βάση τα
παραπάνω, σήμερα χρησιμοποιούνται τρεις βασικές
μέθοδοι αιμοκάθαρσης: η κλασική αιμοκάθαρση που
βασίζεται στη διάχυση των τοξικών ουσιών διαμέσου
μιας ημιπερατής μεμβράνης, η online αιμοδιαδιήθηση,
που αποτελεί συνδυασμό διάχυσης και διήθησης, και
τέλος η συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση.
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Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στην κάθαρση που επιτυγχάνεται με καθεμία
από αυτές τις μεθόδους, τα δεδομένα για την επίδρασή
τους τόσο στην κλινική έκβαση του ασθενούς, όσο και
στην ανοσολογική εικόνα παραμένουν πτωχά. Με βάση
τους μηχανισμούς ανοσογήρανσης στη ΧΝΝ που περιγράφηκαν παραπάνω, θα ήταν αναμενόμενο να υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτών των μεθόδων.
Η κλασική αιμοκάθαρση με βάση τη διάχυση είναι
η συχνότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος. Παρέχει ικανοποιητική κάθαρση των χαμηλού μοριακού βάρους
τοξινών, όπως η ουρία, η κρεατινίνη και οι ηλεκτρολύτες,
όμως η κάθαρση των μέσου μοριακού βάρους ουσιών
είναι μικρότερη σε σχέση με την αιμοδιαδιήθηση. Επίσης, η αιμοδιαδιήθηση παρέχει καλύτερη αιμοδυναμική
σταθερότητα σε σχέση με την κλασική αιμοκάθαρση,
και έχει αναφερθεί τάση για καλύτερη επιβίωση των
ασθενών, κυρίως όταν χρησιμοποιούνται μεγάλοι όγκοι
διήθησης(27). Όμως, λόγω του μεγαλύτερου κόστους,
υπάρχει ποσόστωση των ασθενών, οπότε και η μέθοδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως.
Η περιτοναϊκή κάθαρση παρέχει δύο σημαντικά
πλεονεκτήματα σε σχέση με της μεθόδου κάθαρσης
του αίματος. Βασικό πλεονέκτημα είναι η συνεχής αργή
αφυδάτωση του ασθενή (σε σχέση με την ταχεία εντός
ολίγων ωρών αφυδάτωση στο μηχάνημα αιμοκάθαρσης) που έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερη καρδιαγγειακή επιβάρυνση και καλύτερη διατήρηση της υπολειπόμενης διούρησης του ασθενή. Δεύτερο πλεονέκτημα
αποτελεί η μικρότερη επαφή του ασθενή με ξένα υλικά,
οπότε, πιθανώς και η μικρότερη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού(27).
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Οι λίγες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί πάνω στις
φαινοτυπικές διαφορές των ασθενών με βάση τη μέθοδο κάθαρσης δεν παρέχουν σαφή εικόνα. Σχετικά
με την επίδραση της αιμοδιαδιήθησης, μια πρόσφατη
μελέτη έχει δείξει καλύτερη απάντηση αυτών των ασθενών στο εμβόλιο της γρίπης και μακροβιότερη διατήρηση των επιπέδων αντισωμάτων σε σχέση με τους
ασθενείς σε αιμοκάθαρση. Δεν αναφέρει όμως αυτή η
μελέτη πιθανές διαφορές στον ανοσολογικό φαινότυπο
των ασθενών αυτών που θα μπορούσαν να σχετιστούν
με την χυμική ανοσιακή απάντηση(28). Σε μία δική μας
μελέτη υπό δημοσίευση φάνηκε με αλγορίθμους μείωσης διαστάσεων ότι η αιμοδιαδιήθηση έχει θετική
επίπτωση στον ανοσολογικό φαινότυπο των ασθενών.
Η αιτιολογική σχέση, όμως, δεν έχει αποδειχθεί.
Η εικόνα στην περιτοναϊκή κάθαρση είναι αρκετά
σαφέστερη. Σε μια μελέτη του 2019 φάνηκε η ευμενέστερη επίδραση της περιτοναϊκής κάθαρσης σε σχέση
με την κλασική αιμοκάθαρση σε σχετικά μεγάλο αριθμό
ασθενών. Οι διαφορές αφορούσαν τόσο τους CD4
όσο και τους CD8 υποπληθυσμούς. Ωστόσο, κυρίως
ο CD8 υποπληθυσμός παρουσίαζε καλύτερη κατανομή
με μεγαλύτερο ποσοστό λιγότερο διαφοροποιημένων
μορφών (παρθένα CD8 Τ λεμφοκύτταρα και CD8
Τ λεμφοκύτταρα κεντρικής μνήμης) και με μείωση των
πιο διαφοροποιημένων μορφών δραστικής μνήμης. Σε
σχέση όμως με τα CD4 Τ λεμφοκύτταρα, παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού των παρθένων Τ λεμφοκυττάρων, ενώ η εικόνα στους υπόλοιπους υποπληθυσμούς
ήταν ανάλογη με αυτή των CD8(29). Επιπλέον, οι ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση εμφάνιζαν καλύτερα ποσοστά Β λεμφοκυττάρων(30). Τέλος, σε μία μελέτη της
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δικής μας κλινικής διαπιστώσαμε μικρότερο αριθμό
CD28null κυττάρων, κυρίως στον CD4 υποπληθυσμό,
σε ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση, σε σύγκριση με
ασθενείς υπό αιμοκάθαρση(31).
Ανοσοεξάντληση στη ΧΝΝ
Τα δεδομένα σχετικά με την ανοσοεξάντληση στη
ΧΝΝ είναι επίσης περιορισμένα. Οι μέχρι σήμερα μελέτες αναφέρουν μία αύξηση των εξαντλημένων Τ λεμφοκυττάρων, όπως αυτά καθορίζονται από την έκφραση του ανασταλτικού υποδοχέα PD-1(32). Επιπλέον, σε
μία πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε η ύπαρξη Τ λεμφοκυττάρων με φαινότυπο PD1-CD244+ σε ασθενείς
υπό αιμοκάθαρση. Αυτό το εύρημα ίσως αποτελεί παρέκκλιση από το συνήθη μηχανισμό της ανοσολογικής
εξάντλησης, κατά τον οποίο η έκφραση του PD-1 προηγείται της έκφρασης των υπόλοιπων ανασταλτικών υποδοχέων στα Τ λεμφοκύτταρα(33). Η μελέτη του φαινομένου της ανοσοεξάντλησης στη ΧΝΝ θα μπορούσε να
έχει μεγάλη σημασία στην αντιμετώπιση των κακοηθειών, η επίπτωση των οποίων αυξάνεται στη ΧΝΝ, πιθανότατα λόγω της μειωμένης ανοσολογικής επιτήρησης.

5. Συμπεράσματα
Η ανοσολογική γήρανση είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο που σχετίζεται όχι μόνο με την πάροδο της
ηλικίας, αλλά και με πολλές χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις. Επηρεάζει όλα τα κύτταρα που συμμετέχουν
στην ανοσολογική απάντηση, αν και τα κύτταρα της ειδικής ανοσίας έχουν μελετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος.
Οι ασθενείς υπό αιμοκάθαρση παρουσιάζουν κλινική
εικόνα πρόωρης ανοσολογικής γήρανσης, που εκδηλώνεται με αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις, αυξημένη επίπτωση κακοηθειών και καρδιαγγειακής νόσου,
και μειωμένης απάντησης στον εμβολιασμό. Η φαινοτυπική εικόνα σε αυτούς τους ασθενείς περιλαμβάνει
κυρίως τη μείωση των παρθένων πληθυσμών, την αύξηση των γηρασμένων CD28-CD57+ Τ λεμφοκυττάρων καθώς και τη Β λεμφοπενία. Πιθανό αίτιο για αυτές
της μεταβολές φαίνεται να είναι το ουραιμικό περιβάλλον το οποίο δημιουργεί μια μοναδική φαινοτυπική εικόνα. Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες προκειμένου να διαλευκανθούν οι μηχανισμοί της ανοσολογικής
γήρανσης και εξάντλησης στη ΧΝΝ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η παρέμβαση και η πιθανή βελτίωση.
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Η ειδική ανοσιακή απόκριση έναντι του νεφρικού
μοσχεύματος
Ευστράτιος Κασιμάτης
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ανοσ′ια

Η επίκτητη ανοσία έχει εξελιχθεί ώστε να επιτυγχάνει μιαν ευρύτερη και πιο εξειδικευμένη αναγνώριση
τόσο των αυτοαντιγόνων, όσο και των ξένων αντιγόνων,
όπως αυτά του αλλομοσχεύματος. Χαρακτηρίζεται από
την ανάπτυξη ανοσολογικής μνήμης, ειδικών μηχανισμών ενεργού δράσης έναντι ξένων παθογόνων αλλά
και ρυθμιστικών μηχανισμών ομοιοστασίας. Περιλαμβάνει τα δραστικά (effectors) κύτταρα των κυτταρικών
ανοσολογικών μηχανισμών που είναι τα Τ και Β λεμφοκύτταρα1.
Η μεταμόσχευση νεφρού συνιστά τη θεραπεία
εκλογής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού
σταδίου καθώς πλεονεκτεί έναντι των άλλων μεθόδων
υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας προσφέροντας μακρύτερη επιβίωση, μειωμένη νοσηρότητα, καλύτερη ποιότητα ζωής και χαμηλότερο οικονομικό κόστος
για τα συστήματα υγείας σε προοπτική χρόνου. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της νεφρικής μεταμόσχευσης
είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους νεώτερους σε ηλικία
ασθενείς χωρίς να χάνουν την αξία τους και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η απόρριψη όμως του νεφρικού μοσχεύματος αποτελεί μια αναμενόμενη διαδικασία, στα πλαίσια
της φυσιολογικής ανοσιακής απάντησης έναντι γενετικά
διαφορετικών ιστών και η επιβίωση του νεφρικού μοσχεύματος δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την φαρμακευτική
καταστολή των σχετικών ανοσολογικών μηχανισμών με
έναν συνδυασμό ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων2.
Τα αντιγόνα που είναι κυρίως υπεύθυνα για την
απόρριψη του αλλομοσχεύματος είναι τα αντιγόνα
ιστοσυμβατότητας που αναφέρονται σε πρωτεΐνες που
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κωδικοποιούνται από το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (Major Histocompatibility Complex, MHC).
Στον άνθρωπο τα αντιγόνα αυτά ονομάζονται Human
Leucocyte Antigens (HLA) καθώς εκφράζονται στην
κυτταρική μεμβράνη των λευκοκυττάρων. Τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα δεσμεύουν, επεξεργάζονται και
παρουσιάζουν αντιγονικά πεπτίδια σε σύμπλεγμα με
μόρια του HLA του οργανισμού. Με τον μηχανισμό
αυτόν δημιουργούνται αντιγονικοί επίτοποι που επιτρέπουν την εκλεκτική ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων που εκφράζουν ειδικούς για τον επίτοπο υποδοχείς. Η ισχυρή ενεργοποίηση των Τ κυττάρων απαιτεί
την παρουσία του συμπλέγματος αντιγόνο/HLA αλλά
και μορίων συνδιέγερσης, όπως τα CD80/86 στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Στη μεταμόσχευση υπάρχουν τρεις τρόποι αντιγονοπαρουσίασης μέσω των
οποίων τα Τ λεμφοκύτταρα του λήπτη αναγνωρίζουν
τα ξένα αντιγόνα του δότη. Πέρα από την κλασική έμμεση παρουσίαση που γίνεται από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα του λήπτη σε σύμπλεγμα με HLA του
λήπτη, μπορεί να γίνει μεταφορά αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων του δότη με άμεση παρουσίαση των
αντιγόνων του δότη σε σύμπλεγμα με HLA του δότη
ενώ υπάρχει και η δυνατότητα της ημιέμμεσης παρουσίασης από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα του λήπτη
σε σύμπλεγμα με HLA του δότη.
Η ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων επάγει τη
σύνθεση της ιντερλευκίνης 2, που με τη σειρά της συνδέεται με ειδικούς υποδοχείς της επιφάνειας των κυττάρων και οδηγεί, μέσω της mTOR οδού σηματοδότη-
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σης, σε πολλαπλασιασμό των Τ λεμφοκυττάρων. Η έκφραση HLA τάξης Ι στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα οδηγεί σε ενεργοποίηση των CD8 κυτταροτοξικών
Τ λεμφοκυττάρων ενώ η αντίστοιχη έκφραση HLA τάξης
ΙΙ σε ενεργοποίηση των CD4 βοηθητικών κυττάρων. Τα
Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα, διατηρώντας την ειδικότητά
τους έναντι συγκεκριμένων αντιγόνων, μπορεί να διαφοροποιηθούν περαιτέρω σε λειτουργικές υποκατηγορίες
που χαρακτηρίζονται από την παρουσία διακριτών μεταγραφικών παραγόντων στον κυτταρικό πυρήνα και την
έκκριση συγκεκριμένων συνδυασμών κυτταροκινών. Από
τους υπότυπους αυτούς, οι Th1 και Th17 προάγουν την
απόρριψη του μοσχεύματος ενώ τα Tregs δρουν αντιρροπιστικά, ευνοώντας την ανοχή στο μόσχευμα.
Τα CD4 T κύτταρα επάγουν τη βλάβη των ενδοθηλιακών και επιθηλιακών νεφρικών κυττάρων άμεσα,
μέσω της έκκρισης κυτταροκινών, αλλά και έμμεσα μέσω
της ενεργοποίησης κυτταροτοξικών CD8 Τ κυττάρων
και μακροφάγων. Τα κυτταροτοξικά κύτταρα μπορεί να
προκαλέσουν απόπτωση μέσω της απελευθέρωσης
περφορίνης και κοκκιοενζύμων ή με την έκφραση του
Fas ligand (FasL) στην επιφάνεια του Τ κυττάρου που
συνδέεται με το Fas που εκφράζεται στα σωληναριακά
κύτταρα. Τα μακροφάγα προκαλούν τοπική ιστική βλάβη
λόγω της έκκρισης κυτταροκινών, ελεύθερων ριζών οξυγόνου και οξειδίου του αζώτου. Οι κυτταροκίνες που
εκκρίνουν τα CD4 T κύτταρα οδηγούν σε αύξηση της
έκφρασης των HLA μορίων στην επιφάνεια των επιθηλιακών και ενδοθηλιακών κυττάρων.
Τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα έχουν επίσης σημαντική συμβολή στην ενεργοποίηση των Β λεμφοκυττάρων και στην παραγωγή αντισωμάτων. Το ειδικό έναντι του αντιγόνου Β λεμφοκύτταρο προσλαμβάνει το
αντιγόνο μέσω του υποδοχέα των Β λεμφοκυττάρων
και με τη βοήθεια των CD4 κυττάρων ενεργοποιείται
και πολλαπλασιάζεται στα δευτερογενή λεμφοειδή όργανα. Στη συνέχεια μπορεί να δώσει πλασματοκύτταρα
βραχείας επιβίωσης ή να εισέλθει στο βλαστικό κέντρο
όπου, σε αλληλεπίδραση με CD4 κύτταρα, χάνει την
ανοσοσφαιρίνη IgD και διαφοροποιείται σε υψηλής συνάφειας για το αντιγόνο μνημονικό Β λεμφοκύτταρο ή
σε πλασματοκύτταρα μακράς επιβίωσης. Τα αντισώματα
έναντι του μοσχεύματος στρέφονται συνήθως έναντι
HLA μορίων για αυτό και ονομάζονται αντι-HLA. Η
δράση τους συνδυάζεται συνήθως με ενεργοποίηση
του συμπληρώματος και πρόκληση βλάβης στα ενδοθηλιακά κύτταρα που κινητοποιεί τους μηχανισμούς
της πήξης και οδηγεί στον σχηματισμό μικροθρόμβων.
Η ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια ευαισθητοποίησης έναντι των
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HLA έχει κεντρικό ρόλο στον έλεγχο της ιστοσυμβατότητας για την πρόληψη της απόρριψης του νεφρικού
μοσχεύματος. Ο έλεγχος της συμβατότητας συμπεριλαμβάνει επίσης και την τυποποίηση των ΑΒΟ αντιγόνων των ομάδων αίματος καθώς τα άτομα έχουν αντισώματα κατά της αιμοσυγκολλητίνης Α ή Β που δεν
εκφράζεται στα δικά τους κύτταρα και αυτό μπορεί να
προκαλέσει αλλοαπάντηση κατά των ΑΒΟ αντιγόνων
του μοσχεύματος. Η παρουσία ABO ή HLA ασυμβατότητας οδηγεί στην εκδήλωση υπεροξείας απόρριψης
που εκδηλώνεται εντός λεπτών ως και λίγων ωρών μετά
την αναστόμωση των αγγείων, είναι ενδεικτική της παρουσίας προσχηματισμένων αντισωμάτων και έχει ως
αποτέλεσμα την άμεση απώλεια του νεφρικού μοσχεύματος. Οι κυριότεροι παράγοντες πρόκλησης ευαισθητοποίησης έναντι των HLA είναι προηγηθείσες μεταμοσχεύσεις, κυήσεις και μεταγγίσεις αίματος. Σπανιότερα, οξεία αντισωματική απόρριψη μπορεί να προκληθεί από την παρουσία άλλων, μη HLA, αντιγονικών στόχων που εκφράζονται στα ενδοθηλιακά κύτταρα και
την υποκείμενη βασική μεμβράνη όπως οι υποδοχείς
τύπου 1 της αγγειοτενσίνης ΙΙ (ΑΤ1Ρ) και οι υποδοχείς
τύπου Α της ενδοθηλίνης 1 (ETAR)3.
Στον μηχανισμό πρόκλησης της διαμεσολαβούμενης από αντισώματα απόρριψης κεντρικός είναι ο
ρόλος της ενεργοποίησης της κλασικής οδού του συμπληρώματος, που καταλήγει στη βλάβη της κυτταρικής
μεμβράνης από τη δράση του συμπλέγματος C5b-C9
ενώ το C4d, μολονότι ανενεργό, παραμένει ως αποτύπωμα της ενεργοποίησης του συμπληρώματος στα ενδοθηλιακά κύτταρα και συνιστά διαγνωστικό κριτήριο
στη μελέτη των βιοψιών των νεφρικών μοσχευμάτων.
Τα αντι-HLA αντισώματα μπορούν να ενεργοποιήσουν
και άμεσα το ενδοθήλιο οδηγώντας σε κυτταρική υπερπλασία ενώ συμμετέχουν και στην εξαρτώμενη από
αντισώματα κυτταροτοξικότητα των φυσικών κυτταροκτόνων (ΝΚ) κυττάρων4. Η εμφάνιση νέων αντισωμάτων
έναντι HLA του δότη μετά τη μεταμόσχευση (de novo
Donor Specific Antibodies, dnDSA) μπορεί να οδηγήσει
σε κλινικά έκδηλη οξεία αντισωματική απόρριψη συνήθως όμως συνδέεται με χρόνια δυσλειτουργία του
μοσχεύματος με κυριότερα ιστολογικά ευρήματα τη
διάμεση ίνωση και σωληναριακή ατροφία, την αρτηριοσκλήρυνση και τη σπειραματοπάθεια του μοσχεύματος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η χρόνια αντισωματική απόρριψη αποτελεί τη συχνότερη αιτία της όψιμη δυσλειτουργία του νεφρικού μοσχεύματος5.
Η οξεία κυτταρική απόρριψη που διαμεσολαβείται
από την κυτταροτοξική δράση των Τ λεμφοκυττάρων
έναντι HLA του δότη αποτελεί τη συχνότερη αιτία οξεί-
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ας απόρριψης, ιδιαίτερα όταν αυτή εκδηλώνεται πρώιμα,
τις πρώτες εβδομάδες και μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνεται τελευταία και σε
χρονιότερες μορφές κυτταρικής απόρριψης, όπως η
χρόνια ενεργός που χαρακτηρίζεται από κυτταρική
διήθηση των σωληναριακών κυττάρων και φλεγμονή
του σκληρυντικού παρεγχύματος6.
Η μελέτη των μηχανισμών της απόρριψης ανέδειξε τη σημασία της ειδικής ανοσιακής απόκρισης έναντι
του νεφρικού μοσχεύματος και ιδιαίτερα τον ρόλο των
Τ λεμφοκυττάρων, τόσο στην άμεση πρόκληση βλάβης
στο μόσχευμα όσο και στη διευκόλυνση της παραγωγής dnDSA.
Αλληλογραφία:
Ευστράτιος Κασιμάτης
e-mail: frasci@outlook.com.gr
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Εισαγωγή

Μηχανισμοί ανοχής

Ο 20ος αιώνας έδωσε τη δυνατότητα της μεταμόσχευσης, αυτόλογης ή ετερόλογης και μέσα από αυτή να καταλάβουμε τους μηχανισμούς της ανοσιακής
απάντησης.
Η μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων δεν αποτελεί μόνο τελευταίο όπλο αντιμετώπισης της ανεπάρκειας τελικού σταδίου ενός συμπαγούς οργάνου αλλά
σε πολλές περιπτώσεις και θεραπεία εκλογής.
Ωστόσο παρά τη μεγάλη πρόοδο στα πεδία της
χειρουργικής τεχνικής και της ανοσοκαταστολής, η
οξεία και κυρίως η χρόνια απόρριψη, παραμένουν τεράστιο πρόβλημα1.
Η μη ειδική ανοσοκαταστολή αποτελεί μέχρι σήμερα τη μόνη μέθοδο πρόληψης και αντιμετώπισης
της οξείας και χρόνιας απόρριψη του μοσχεύματος.
Ωστόσο, η δια βίου ανοσοκαταστολή έχει σοβαρές
συνέπειες όπως λοιμώξεις, υπέρταση, νεοπλασίες, διαβήτη, χρόνια νόσο του νεφρικού μοσχεύματος, διαταραχές του μεταβολισμού κ.α.
Η δυνατότητα μείωσης ή πλήρους διακοπής της
ανοσοκαταστολής θα βελτίωνε σημαντικά την ποιότητα
ζωής αλλά και την επιβίωση τόσο του μοσχεύματος
όσο και του λήπτη. Η ανάπτυξη ανοχής στα ξένα αλλοαντιγόνα του μοσχεύματος χωρίς την ανάγκη συνεχούς ανοσοκαταστολής αποτελεί τον ιδανικό στόχο
στη μεταμόσχευση.
Η ιδέα της πρόκλησης ανοχής πρωτοεισήχθηκε
το 1953 από τους Billingham et al οι οποίοι έδειξαν ότι
η έγχυση κυττάρων μυελού των οστών στη μήτρα ποντικιού είχε ως αποτέλεσμα την αποδοχή δερματικού
μοσχεύματος από τον ίδιο δότη2.

Tο ανοσιακό μας σύστημα αντιδρά στα ξένα αντιγόνα, με τη δημιουργία ειδικών για τα ξένα αντιγόνα
του μοσχεύματος, αλλοδραστικών Τ και Β κυτταρικών
κλώνων. Οι μηχανισμοί που συμμετέχουν στην ανάπτυξη ανοχής σε ένα αλλομόσχευμα είναι ίδιοι με τους
μηχανισμούς που χρησιμοποιεί το ανοσιακό μας σύστημα κατά την εξέλιξή του για την εγκατάσταση ανοχής σε «ίδια» αντιγόνα. Πρόκειται λοιπόν για μια φυσική
διαδικασία κατά την οποία αναπτύσσεται ανοχή σε
«ίδια» αντιγόνα ενώ συγχρόνως αποκτάται η ικανότητα
αναγνώρισης και καταστροφής λοιμογόνων παραγόντων, νεοπλασματικών κυττάρων ή κυττάρων άλλων
ατόμων.
Η ανοσολογική ανοχή είναι μια επίκτητη κατάσταση και είναι αποτέλεσμα εκπαίδευσης των Τ και Β κυττάρων τόσο μέσα στα κεντρικά λεμφικά όργανα, θύμο
και μυελό των οστών (κεντρική ανοχή) όσο και έξω
από αυτά (περιφερική ανοχή)3.

Η πρόκληση ανοχής στην κλινική και πειραματική μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
Η ανοχή στην πραγματικότητα αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία και όχι ξαφνικό γεγονός. Η πρόκληση
ανοχής ουσιαστικά αποτελεί τροποποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος του λήπτη ώστε να μην απορρίπτει ειδικά το μόσχευμα ενώ συγχρόνως λειτουργεί
φυσιολογικά και με επάρκεια, με αποτέλεσμα την επιβίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο του μοσχεύματος όσο και του λήπτη.
Στην πραγματική ανοχή (true tolerance) ο ασθε-
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νής είναι χωρίς ανοσοκαταστολή με μόσχευμα που λειτουργεί φυσιολογικά για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ανιχνεύσιμη ανοσιακή απάντηση στα αλλοαντιγόνα
του δότη.
Στη λειτουργική ανοχή (clinical operational tolerance) υπάρχει απουσία απόρριψης σε ασθενή χωρίς
ανοσοκαταστολή με ανοσιακή απάντηση που δεν βλάπτει το μόσχευμα. Διαπιστώνεται ύστερα από εκλεκτική
ή μη διακοπή της ανοσοκαταστολής.
Στη μερική ανοχή υπάρχει φυσιολογική λειτουργία
του μοσχεύματος με φυσιολογική ιστολογία και πολύ
χαμηλή δόση ανοσοκαταστολής.
Οι περισσότερες περιπτώσεις αναφοράς «λειτουργικής» ανοχής στην μεταμόσχευση νεφρού αφορούν παρατηρήσεις σε ασθενείς οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν στην ανοσοκατασταλτική αγωγή χωρίς
ωστόσο να απορρίπτουν το μοσχευμένο όργανο.

Πρόκληση ανοχής με μετάγγιση αίματος και
μεταμόσχευση θύμου
Η μετάγγιση αίματος αποτελεί μια πολύ γνωστή
διαδικασία πρόκλησης ανοχής διαμέσου της μετάγγισης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, με σκοπό την
πρόκληση απόπτωσης των ενεργοποιημένων αλλοδραστικών Τ κυττάρων. Οι λήπτες του μοσχεύματος που
μεταγγίστηκαν πριν τη μεταμόσχευση έχουν καλύτερη
επιβίωση του μοσχεύματος. Ωστόσο, το γεγονός ότι
πολλοί λήπτες τελικά ευαισθητοποιούνται στα ξένα αλλοαντιγόνα παρά αναπτύσσουν ανοχή, δημιούργησε
πολλές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά της4,5.
Ένας άλλος τρόπος πρόκλησης ανοχής είναι η
μεταμόσχευση θύμου. Η ωρίμανση των Τ κυττάρων
στον μεταμοσχευμένο θύμο του δότη ο οποίος παρουσιάζει τα αλλοαντιγόνα, μπορεί να οδηγήσει σε επιλεκτική ανοχή4,6,7.

Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις πρόκλησης ανοχής
Αφορούν κυρίως σε ερευνητικά πρωτόκολλα. Κλινικά χρησιμοποιήθηκαν μόνο 3 θεραπευτικές προσεγγίσεις πρόκλησης ανοχής σε μικρό αριθμό ασθενών:
Παθητική διακοπή δηλαδή διακοπή ανοσοκαταστολής σε SOT (spontaneous operational tolerant)
ασθενείς και δύο μορφές Λειτουργικής ανοχής, με
πρόκληση μικτής χίμαιρας ή με επίκτητη μεταφορά
ρυθμιστικών κυττάρων.
Για την επίτευξη των παραπάνω, είναι αναγκαίος ο
καθορισμός αξιόπιστων βιοδεικτών για τη σωστή επιλογή των ασθενών, την παρακολούθηση της ανοσολογικής ασφάλειας, της επιτυχίας ή της αποτυχίας στην
προσπάθεια διακοπής της ανοσοκαταστολής8.
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Συνδυασμένη μεταμόσχευση αρχέγονων
αιμοποιητικών κυττάρων (Stem Cells)
για πρόκληση χιμαιρισμού και ανοχής
(Heamatopoetic Stem Cells
Transplantation/HSCT)
Τα Stem Cells διακρίνονται στα:
Εμβρυονικά stem cells (Embryonic Stem Cells/
ESCs) τα οποία παραμένουν πολυδύναμα για πάντα
Τα Stem Cells ενηλίκων (Adult Stem Cells/ASCs)
τα οποία διακρίνονται σε αιμοποιητικά (Heamatopoetic
Stem Cells/HSC), μεσεγχυματικά (MSCs), νευρικά κ.α.
Τα iPS (Induced Pluripotent Stem Cells) που αποτελούν διαφοροποιημένα κύτταρα ενηλίκων που επαναπρογραμματίζονται για να γίνουν πολυδύναμα.
Τα stem cells διαφοροποιούνται και αναπτύσσονται σε μικροπεριβάλλον (niches) που υποστηρίζει και
ρυθμίζει την ανανέωση και διαφοροποίησή τους9.
Στη μεταμόσχευση HSC με πλήρη χίμαιρα, συμβαίνει ολική αντικατάσταση του μυελού του λήπτη από
τον μυελό του δότη. Αυτή η διαδικασία συνοδεύεται
από υψηλή θνητότητα και νοσηρότητα η οποία εξαλείφει το οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα της ανοσοκαταστολής.
Στη μικτή χίμαιρα, στο ανοσιακό σύστημα του λήπτη υπάρχουν κύτταρα τόσο του δότη όσο και του λήπτη και επιτυγχάνεται με μερική αντικατάσταση του
μυελού του λήπτη από το μυελό του δότη. Τα αρχέγονα
αιμοποιητικά κύτταρα του δότη (HSC) εγκαθίστανται
στον μυελό και στον θύμο του λήπτη και προκαλούν
κεντρική εξάλειψη των αλλοδραστικών κυττάρων. Ουσιαστικά γίνεται «επανεκπαίδευση» του ανοσοποιητικού
συστήματος που αποτελείται πλέον από κύτταρα του
λήπτη και του δότη, τα οποία αποκτούν ανοχή μεταξύ
τους. Εάν ακολουθήσει μεταμόσχευση οργάνου από
τον ίδιο δότη το μεταμοσχευθέν όργανο θα αντιμετωπισθεί ως «ίδιο». Ωστόσο, τα ειδικά για τα αλλοαντιγόνα
του μοσχεύματος Τ μνημονικά κύτταρα αποτελούν
εμπόδιο στην επίτευξη χίμαιρας και στη διατήρηση της
ανοχής, ενώ είναι ανθεκτικά στους αναστολείς της καλσινευρίνης9.

Κλινική εμπειρία πρόκλησης ανοχής
Η επίτευξη χίμαιρας στην κλινική πραγματικότητα
αποτελεί πρόκληση λόγω του κινδύνου στο σχήμα
προετοιμασίας πριν τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών
κυττάρων και λόγω του κινδύνου GVHD (αντίδραση
του μοσχεύματος εναντίον του ξενιστή). Σήμερα, υπάρχουν 3 διαφορετικές στρατηγικές πρόκλησης ανοχής
με χίμαιρα, που διενεργούνται στο Massachusetts G.H.
(MGH), στο Stanford University και στο Northwestern
Memorial Hospital και οι οποίες ακολουθούν διαφο-
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ρετικά πρωτόκολλα πρόκλησης ανοχής σε ενήλικες10,
σε σχέση με το σχήμα προετοιμασίας των ληπτών, με
τους στόχους στην επίτευξη χίμαιρας, με τις μεθόδους
πρόκλησής της σε HLA συμβατούς και HLA ασύμβατους ζώντες δότες νεφρικού μοσχεύματος και τέλος, με διαφορές στην αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Λίγες είναι οι μελέτες που αφορούν παιδιά10,11,12.

Τροποποίηση της ανοσιακής απάντησης διαμέσου των MSCs
Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της χρήσης MSCs
εξαρτάται από το είδος της πηγής και την τεχνική απομόνωσης. Τα MSCs εμπλέκονται σε όλη τη διαδικασία
της ανοσιακής απάντησης στο μόσχευμα και ειδικότερα
στη δράση των δενδριτικών κυττάρων, των μνημονικών
CD4 και CD8 Τ κυττάρων, των μακροφάγων και των
Β κυττάρων. Επάγουν επίσης την δημιουργία Tregs, Bregs
και Μ2 μακροφάγων. Τα Τ κύτταρα μνήμης (CD24RO)
είναι ανθεκτικά στην ανοσοκατασταλτική αγωγή. Τα
MSCs αναστέλλουν τη δράση των Τ κυττάρων και των
Τ κυττάρων μνήμης και προάγουν τον σχηματισμό
Tregs. Δεδομένης της χαμηλής ανοσογονικότητας και
της ανοσοτροποποιητικής τους δράσης, θα μπορούσαν
να αποδειχθούν πολλά υποσχόμενα για τη μεταμόσχευση νεφρού. Υπάρχουν αρκετές μελέτες σε εξέλιξη
και η κλινική εμπειρία της χρήσης τους στη μεταμόσχευση οργάνων είναι στο ξεκίνημα της13,14.

Χρήση iPSCs στην πρόκληση ανοχής
Τα iPSCs μπορούν να ληφθούν από τα σωματικά
κύτταρα του δότη με επαναπρογραμματισμό του πυρήνα ή μέσω χρήσης μεταγραφικών παραγόντων. Διαφοροποιούνται απευθείας σε αιμοποιητικά stem cells,
δενδριτικά κύτταρα και επιθηλιακά προγονικά κύτταρα
του θύμου ή σε ανοχογονικά δενδριτικά κύτταρα και
Tregs. Χορηγούνται δε, με μικρή ανοσοκαταστολή. Το
πλεονέκτημα αυτού του τρόπου πρόκλησης ανοχής είναι ότι μπορεί να γίνει στοχευμένη απόσπαση HLA γονιδίων, διαμέσου της μεθόδου CRISPR-Cas9 και δημιουργία iPSCs με ενισχυμένη συμβατότητα15,16.

Χορήγηση ρυθμιστικών κυττάρων και επίκτητη μεταφορά ανοχής
Πρόκειται για τη χορήγηση καλά καθορισμένων
ανοσορρυθμιστικών κυττάρων κοντά στο χρόνο της
μεταμόσχευσης, με σκοπό την ελάττωση της ανοσοκαταστολής. Πολλά διαφορετικά είδη κυττάρων με ανοσορρυθμιστκές ιδιότητες δοκιμάζονται σε πρώιμηςφάσης κλινικές μελέτες όπως τα Tregs, Tr1, Bregs, NKT,
NKregs, γδTregs, δενδριτικά κύτταρα17,18,20,24,25.
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Τα Tregs με άμεση επαφή και διαμέσου έκκρισης
κυτταροκινών προστατεύουν το μόσχευμα από τη βλαπτική δράση άλλων κυτταρικών πληθυσμών όπως τα
ουδετερόφιλα, τα ΝΚ, τα Β κύτταρα, τα Τ δραστικά κύτταρα, τα δενδριτικά κύτταρα και προκαλούν μεταστροφή από τα Μ1 στα Μ2 ανοχογόνα μακροφάγα17,18,19
Στην κλινική πραγματικότητα, παρατηρήσεις σε
ασθενείς με λειτουργική ανοχή που δε συμμορφώθηκαν
στην ανοσοκατασταλτική αγωγή, έδειξαν την παρουσία
CD4+ και CD8+ Τ κυττάρων με ρυθμιστικές ιδιότητες
όπως και αύξηση FOXP3 στο μόσχευμα.
Η μελέτη one στην οποία συμμετέχουν 8 μεταμοσχευτικά κέντρα, σκοπεύει στη μελέτη του αποτελέσματος στη μεταμόσχευση νεφρού με HLA ασυμβατότητα και στην εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου βασικής
ανοσοκαταστολής με τη σύγχρονη χορήγηση διαφόρων τύπων ρυθμιστικών κυττάρων όπως Treg,Tr1, Mregs
και tolDCs, σε τυχαία επιλεγμένους λήπτες21,22.

Συμπέρασμα
Η πρόκληση ανοχής στη μεταμόσχευση νεφρού
αποτελεί σήμερα μια κλινική πραγματικότητα. Η καλύτερη κατανόηση των παραγόντων ενεργοποίησης ή
πρόκλησης ανοχής του ανοσιακού συστήματος, θα επιτρέψει τον σχεδιασμό εξατομικευμένων ανοσοκατασταλτικών θεραπειών με σκοπό τη μείωση της ανοσοκαταστολής. Επιπλέον, η βελτίωση στην επάρκεια και
ασφάλεια της προκαλούμενης ανοχής με καθορισμό
αξιόπιστων βιοδεικτών, όπως και η επέκταση των πρωτοκόλλων ανοχής και σε άλλα όργανα, καθώς και σε
αυτά από πτωματικούς δότες, θα αποτελέσουν τα επόμενα σημαντικά βήματα στην προσπάθεια επέκτασης
των κλινικών εφαρμογών της ανοχής.
Αλληλογραφία:
Aσημίνα Φυλάκτου
e-mail: fylaktoumina@gmail.com
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Το σύστημα HLA στο σήμερα και το αύριο
Χρύσα Παπαστεριάδη
Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕυΑΓΓΕλΙΣμΟΣ»

ανοσ′ια

Στη μνήμη του Ανθρώπου και Επιστήμονα Ζαφείρη
Πολυμενίδη με ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα πρόθυμα, απλόχερα, αθόρυβα, από καρδιάς προσέφερε
στην Επιστήμη, στην Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας,
στους συνεργάτες του, συναδέλφους και φίλους, για
την πλούσια παρακαταθήκη αρχών και αξιών.
Τα αντιγόνα HLA (Human Leukocyte Antigens)
αποτελούν προϊόντα έκφρασης γονιδίων του Μείζονος
Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (Major Histocompatibility Complex-MHC) του ανθρώπου, ενός γενετικού συστήματος συνυφασμένου με τη λειτουργία του
ανοσιακού συστήματος και την ύπαρξη της ζωής. Όλα
τα έμβρυα όντα διαθέτουν ένα παρόμοιο σύστημα, με
διαφορετικό βαθμό πολυπλοκότητας και διαφορετική
ονομασία και το γεγονός αυτό καταδεικνύει το ρόλο
τους και την αναγκαιότητά τους.

Γενικά χαρακτηριστικά
Το MHC του ανθρώπου εδράζεται στο βραχύ
σκέλος του χρωμοσώματος 6 (6p21.3), αντιπροσωπεύει
το 1% του ανθρώπινου γονιδιώματος (7.6MB) και είναι
η πλέον πυκνοκατοικημένη περιοχή του γονιδιώματος
(252 γονίδια σε 11 ομάδες, εκ των οποίων εκφράζονται
μόνο τα 128). Το 40% των γονιδίων έχουν ανοσιακές
λειτουργίες. Εμφανίζουν εξαιρετικό βαθμό θετικής ισορροπίας σύνδεσης μεταξύ τους και μεγάλου βαθμού πολυμορφισμό (50 φορές μεγαλύτερος του μέσου όρου
πολυμορφισμού του γονιδιώματος). Τα γονίδια HLA
καταλαμβάνουν μια έκταση DNA περίπου 4 MB, ομαδοποιούνται σε HLA τάξης Ι και ΙΙ και κωδικοποιούν
για πρωτεϊνικά μόρια, γνωστά ως αντιγόνα HLA τάξης
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I (κλασικά HLA-Ia: HLA-A,-B,-C και μη κλασικά HLAIb: HLA-E,-F,-G,-H) και HLA τάξης ΙΙ (HLA-DR,-DQ,DM,-DP). Η κληρονόμηση των HLA γονιδίων ακολουθεί τους νόμους του Mendel με αποτέλεσμα κάθε άτομο να φέρει δύο γονίδια από κάθε γενετικό τόπο, ένα
πατρικής και ένα μητρικής προέλευσης και τα αντίστοιχα προϊόντα τους (HLA αντιγόνα). Ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά τους είναι ο εξαιρετικά μεγάλος πολυμορφισμός. Με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνικών
έχουν προσδιορισμοί 32.897 αλλήλια (Δεκέμβριος
2021) ενώ το Μάρτιο του 2009 είχαν περιγραφεί μόλις
3.302 αλλήλια. Η ονομασία τους είναι περίπλοκη και
λεπτομερής ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς το κάθε αλλήλιο και να τεκμαίρεται η τεχνική προσδιορισμού
(πχ HLA-A*02:101:01:02N). Η συχνότητα των HLA αλληλίων διαφέρει μεταξύ των φυλών αλλά και μεταξύ
των πληθυσμιακών ομάδων των διαφόρων φυλών. Ο
αριθμός των πιθανών HLA φαινοτύπων που προκύπτουν από το συνδυασμό των πολλών HLA αλληλίων
είναι εξαιρετικά μεγάλος (400.000.000 φαινότυποι από
τους συνδυασμούς μόνο 136 αλληλίων) και αυτό μεταφράζεται στο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο
να βρεθούν δύο άτομα με την ίδια γενετική, ως προς
τα HLA, ταυτότητα (με την εξαίρεση των μονοωογενών
διδύμων). Τα HLA-I εμφανίζονται την έκτη εβδομάδα
της εμβρυϊκής ζωής και εκφράζονται σχεδόν σε όλα
τα εμπύρηνα κύτταρα, ενώ τα HLA-ΙΙ εμφανίζονται αργότερα, περίπου την 30η εβδομάδα και χαρακτηρίζουν
ορισμένες ομάδες κυττάρων (Β-λεμφοκύτταρα, ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα, μακροφάγα, δενδριτικά,
επιθηλιακά κύτταρα του θύμου). Παρατηρείται διαφορετική ποσοτική έκφραση HLA αλληλίων σε διαφορε-

ανοσ′ια 202 1; 17, 1

116
τικά είδη κυττάρων (π.χ. ↑ σε λεμφοκύτταρα, ↓ σε κύτταρα νευρικού και ερειστικού ιστού), διαφορετική ποσοτική έκφραση γενετικών τόπων (HLA-Α, -Β, -C, -DRB1
θεωρούνται High Expression Loci-HEL, ενώ HLADRB3/4/5, -DQ, -DP θεωρούνται Low Expression LociLEL), αλλά και διαφορετική ποσοτική έκφραση αλληλίων
ενός γενετικού τόπου (π.χ. ↑ έκφραση των HLA-A*01,
A *02,A *24, ↓ έκφραση των HLA-A*03,A*32). Επίσης
έχει παρατηρηθεί τροποποίηση έκφρασης των HLA
μορίων (αύξηση, ελάττωση, απουσία, έκτοπη έκφραση),
ρυθμιζόμενη τόσο από γενετικούς παράγοντες όσο
και από παράγοντες του περιβάλλοντος (ιοί, φάρμακα,
κυτταροκίνες). Σημειωτέων ότι ένα ερέθισμα δυνατόν
να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα σε διαφορετικούς
κυτταρικούς πληθυσμούς (π.χ. η IFN-γ προκαλεί αύξηση
έκφρασης HLA-ΙΙ σε κύτταρα Langerhans και ελάττωση
σε Β-λεμφοκύτταρα).1,2,3 Τελευταία, ένα ενδιαφέρον πεδίο μελέτης σε σχέση με τα HLA αλλήλια είναι το εντερικό μικροβίωμα και φαίνεται ότι η επιλογή συγκεκριμένων ειδών βακτηρίων εποικισμού του εντέρου συσχετίζεται και με τον τύπο των HLA αλληλίων του κάθε
ατόμου. Ο ακριβής μηχανισμός επιλογής δεν είναι γνωστός και πιθανές ερμηνείες είναι: 1) HLA ανοσοεξαρτώμενη απάλειψη ή επιλογή ορισμένων ειδών βακτηρίων, 2) HLA-Ι αντιγόνα λειτουργούν ως υποδοχείς
πρωτεϊνικών μορίων διευκολύντοντας την προσκόλληση
και εγκατάσταση των βακτηρίων, 3) μέσω HLA-DR παρουσίασης βακτηριακών πολυσακχαριτών από δενδριτικά κύτταρα του εντέρου, η οποία καθορίζει την ανοσοαπάντηση στο έντερο και τον μικροβιακό εποικισμό.
Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν το
έδαφος για μελέτες με σκοπό το εντερικό μικροβίωμα
και τα HLA να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες πρόβλεψης, πρόληψης ή και θεραπευτικών χειρισμών νοσημάτων (π.χ. κακοοηθιών και φλεγμονωδών νοσημάτων).4
Τα HLA αντιγόνα μελετώνται στην κλινική πράξη
ως διαλυτά μόρια, ως ενδοκυττάρια μόρια και ως πρωτεΐνες κυτταρικής μεμβράνης. Ως πρωτεϊνικά μόρια κυτταρικής μεμβράνης, με βάση τις HLA ειδικότητες και
τον μεγάλο πολυμορφισμό τους, προσδίδουν σε κάθε
άτομο τη γενετική του ταυτότητα. Επίσης, ως μόρια επιφανείας κυτταρικής μεμβράνης αποτελούν λειτουργικές
μονάδες στη διαδικασία της ανοσοαπάντησης, τόσο
κεντρικά στον θύμο όσο και περιφερικά. Έχουν σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση και εκπαίδευση των Τ-λεμφοκυττάρων στο θύμο αδένα, στη διάκριση του «ιδίου»
από το «μη ίδιο», είναι μόρια «κλειδιά» στην έναρξη
και διεκπεραίωση της ειδικής ανοσιακής απάντησης,
αλλά έχουν ρόλο και στη μη ειδική ανοσιακή απάντηση.

Όμως, τόσο τα διαλυτά όσο και τα ενδοκυττάρια HLA
πρωτεϊνικά μόρια φαίνεται ότι έχουν επίσης έναν ειδικό
ρόλο παρεμβαίνοντας στην ανοσιακή απάντηση.
Την έναρξη της ανοσιακής απάντησης πυροδοτεί
η αναγνώριση του «ξένου». Στη διαδικασία αυτή τα
HLA αντιγόνα συμμετέχουν με πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η θήκη παρουσίασης του HLA πρωτεϊνικού μορίου
(που σχηματίζεται από τις α1 και α2 περιοχές της β
αλύσου των HLA-I και από τις α1 και β1 περιοχές των
α και β αλύσεων των HLA-II), θα δεχθεί το πρωτεϊνικό
πεπτίδιο και θα το παρουσιάσει για αναγνώριση στον
υποδοχέα του Τ-λεμφοκυττάρου (TCR). Εάν το πεπτίδιο είναι «ίδιο» δηλαδή του ιδίου οργανισμού, δεν ακολουθεί ενεργοποίηση των Τ κυττάρων και ανοσοαπάντηση. Εάν όμως το πεπτίδιο είναι «ξένο-μη ίδιο» (π.χ.
ιός, βακτήριο, τροποποιημένο «ίδιο» συστατικό, ξένος
ιστός), η αναγνώριση θα πυροδοτήσει ενεργοποίηση
των Τ κυττάρων και έναρξη ανοσοαπάντησης με σκοπό
τον περιορισμό του ξένου και εξασφάλιση της υγείας
και της ομοιοσυστασίας του οργανισμού. HLA-πεπτίδιο-TCR αποτελούν το τριμοριακό σύμπλεγμα ή κατ’
άλλους την «Αγία Τριάδα» του ανοσιακού συστήματος.
Ο μεγάλος πολυμορφισμός των HLA (32.897 αλλήλια)
και ο μεγάλος πολυμορφισμός των TCRs (1012) εξασφαλίζουν ώστε κάθε ξένο να μπορεί να αναγνωριστεί
και να αντιμετωπιστεί.2,5
Στην πράξη, η μελέτη των HLA αντιγόνων βρίσκει
εφαρμογή στη διερεύνηση της εξέλιξης του ζωικού βασιλείου, σε φυλογενετικές αναλύσεις πληθυσμών, στον
έλεγχο γονικότητος, στην κύηση, σε μεταγγίσεις αίματος, μεταμοσχεύσεις, κυτταρικές θεραπείες, συσχετίσεις
με νοσήματα, στα εμβόλια, στις παρενέργειες φαρμάκων,
μακροζωία, επιλογή συντρόφου, διαμόρφωση μικροβιώματος και πιθανότατα στο αύριο θα μας εκπλήξουν
και άλλες εφαρμογές. Μέχρι χθες, τα αντιγόνα αυτά
ήταν γνωστά ως αντιγόνα ιστικής συμβατότητας, δηλαδή αντιγόνα που καθορίζουν το βαθμό συμβατότητας-ομοιότητας μεταξύ των ιστών. Σήμερα, είναι γνωστό
ότι λειτουργούν και ως ενορχηστρωτές της ανοσιακής
απάντησης και στο αύριο πιθανότατα και άλλες ιδιότητες θα παρουσιαστούν για τα αντιγόνα αυτά ιδιαίτερα
όσον αφορά την ενδοκυττάρια και τη διαμεμβρανική
τους μορφή.2,4,5

Φυλογενετικές μελέτες
Τα HLA γονίδια αποτελούν αντικείμενο γενετικής
επιλογής και επίσης υφίστανται την εξελικτική διαδικασία του «birth» and «death».6,7 Με βάση αυτά τα γεγονότα είναι πολύ χρήσιμα στο να διαμορφωθεί το δέντρο εξέλιξης του ζωϊκού βασιλείου, να αποτυπωθεί το
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φυλογενετικό δέντρο της ανθρωπότητας και επίσης να
υπολογιστούν φυλετικές αποστάσεις και συγγένειες μεταξύ πληθυσμών. Γενετική απόσταση ελληνικού πληθυσμού από άλλες πληθυσμιακές ομάδες μελετήθηκε σε
μία πρωτοποριακή για την εποχή της εργασία (1978)
από τον Ζαφείρη Πολυμενίδη.8

Έλεγχος γονικότητας
Στον έλεγχο γονικότητας υπήρξε σημαντική η
συμβολή των HLA αντιγόνων. Σήμερα έχουν αντικατασταθεί από τα STRs (Short Tandem Repeats), ενώ η
HLA τυποποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά σε ορισμένες περιπτώσεις π.χ. όταν δεν υπάρχει ο ένας γονιός.2

Νοσήματα
Οι μελέτες HLA και νοσήματα αποτελούν ένα ευρύ πεδίο έρευνας για τα HLA αντιγόνα, αλλά και για
τα νοσήματα. Το 1964 περιγράφηκε η πρώτη συσχέτιση
νόσου με αντιγόνα ιστοσυμβατότητας και αφορούσε
το H-2 (MHC ποντικού) στη λευχαιμογένεση, ενώ το
1967 περιγράφηκε η πρώτη συσχέτιση HLA με νόσο
στον άνθρωπο και αφορούσε τα αντιγόνα HLA-B5,
-B15, -Bw35 και τη νόσο Hodgkin’s. Σήμερα, πάνω από
500 νοσήματα έχουν συσχετιστεί με HLA αντιγόνα,
αποτελούν μια ετερογενή ομάδα νοσημάτων (αυτοάνοσα, λοιμώδη, κακοήθειες), που έχουν όμως κοινά χαρακτηριστικά. Όλοι οι γενετικοί τόποι έχουν συσχετιστεί
με νοσήματα, και αφορούν ένα ή περισσότερα αντιγόνα
δύο ή περισσότερων γενετικών τόπων. Συνήθως τα αυτοάνοσα σχετίζονται με τα τάξης ΙΙ, ενώ τα λοιμώδη με
τάξης Ι HLA αντιγόνα. Πρέπει να τονιστεί ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη, δεν είναι όμως επαρκής για
την παθογένεια των νοσημάτων κι ακόμη, ότι μια συγκεκριμένη νόσος είναι δυνατόν να συσχετίζεται με
διαφορετικά HLA αντιγόνα όταν αφορά διαφορετικούς
πληθυσμούς.
Ένα HLA αντιγόνο μπορεί να συσχετιστεί με προστασία ή επιδεκτικότητα στη νόσο, πρόγνωση, πρόληψη,
παθογενετικούς μηχανισμούς, διάκριση υποομάδων,
απάντηση σε θεραπεία. Ο βαθμός συσχέτισης ενός ή
περισσοτέρων HLA αντιγόνων με μία νόσο μετράται
με έναν δείκτη που ονομάζεται «σχετικός κίνδυνος»
(relative risk-RR). Σχετικός κίνδυνος πάνω από τη μονάδα σημαίνει επιδεκτικότητα, σχετικός κίνδυνος κάτω
από τη μονάδα σημαίνει προστασία από τη νόσο. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες των συσχετίσεων και η θεωρία
ότι τα HLA λειτουργούν ως γονίδια ανοσιακής απάντησης, θεωρείται η επικρατέστερη.
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Οι MHC υπεραπλότυποι (ΥΑ) φαίνεται επίσης να
συσχετίζονται με νοσήματα και αυτό σημαίνει είτε ότι
περισσότερα του ενός HLA αντιγόνα πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά ή ότι εντός των υπεραπλοτύπων υπάρχουν και άλλα γονίδια που συμμετέχουν
στην παθογένεια των νοσημάτων. Έχουν περιγραφεί
οκτώ ΥΑ από το Human MHC Haplotype Project. Ο
8.1 ΥΑ συσχετίζεται με επιδεκτικότητα σε αυτοάνοσα
νοσήματα ενώ ο 7.1 ΥΑ με επιδεκτικότητα σε λοιμώδη
νοσήματα και προστασία στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.2,9
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 αποτελεί ένα
παράδειγμα συσχέτισης HLA και νόσου. HLADRB1*03:01/DQB1*02:01, -DRB1*04:01/DQB1*03:02,
-DRB1*04:05/DQB1*03:02 συσχετίζονται με επιδεκτικότητα στη νόσο ενώ -DRB1*15:01/DQB1*06:02 με προστασία. Όταν συνυπάρχει το γονίδιο που προσφέρει
επιδεκτικότητα με το γονίδιο της προστασίας, τότε
υπερτερεί η λειτουργία του γονίδιου το οποίο προσφέρει προστασία, ενώ συνύπαρξη δύο γονιδίων επιδεκτικότητας δρα αθροιστικά.2,9
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα αποτέλεσε επίσης ένα
ενδιαφέρον νόσημα που συσχετίστηκε με τα HLA αντιγόνα. Και ενώ αρχικά παρατηρήθηκε ότι η νόσος συσχετίστηκε με διαφορετικά, ορολογικά προσδιοριζόμενα DR αντιγόνα σε διαφορετικούς πληθυσμούς
(HLA-DR4 σε Β. Ευρώπη και Β. Αμερική, DR1 και DR10
σε Ν. Ευρώπη, DR6 σε ιθαγενείς της Αμερικής), γρήγορα φάνηκε ότι τα αντιγόνα αυτά μοιράζονται κοινές
αλληλουχίες αμινοξέων στην θήκη παρουσίασης του
αντιγόνου που ονομάστηκαν ρευματικοί επίτοποι-ΡΕ
(QKRAA, RRRAA, QRRAA) και οι οποίοι συσχετίζονται και με την βαρύτητα της νόσου (QKRAA κακή
πρόγνωση, RRRAA και QRRAA καλή πρόγνωση).10,11
Ο ελληνικός πληθυσμός έχει τους επιτόπους εκείνους
οι οποίοι προδιαθέτουν στην ήπια μορφή της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.12 Υπάρχουν όμως και ρευματικοί
επίτοποι που προσφέρουν προστασία από την εμφάνιση της νόσου (DERAA,QRRAE).10,11 Σήμερα, ολοένα
και νέες γνώσεις προστίθενται στις συσχετίσεις αυτές
όπως π.χ. ότι επιγενετικοί παράγοντες (κάπνισμα) φαίνεται να έχουν ρόλο και μάλιστα σε συνεργασία με τα
HLA αντιγόνα, στην παθογένεια της νόσου. Βρέθηκε
ότι άρρενα άτομα, καπνιστές, με HLA-DR4 και antiCCP αντισώματα, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν ρευματοειδή αρθρίτιδα. Έτσι, λοιπόν, η επιγενετική συναξιολογείται ως παθογενετικός παράγοντας
νοσημάτων.13
Το HLA-Β27 αντιγόνο έχει συσχετιστεί με σπονδυλοαρθροπάθειες σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.
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Είναι σημαντικό ότι σε πληθυσμούς ανά την υφήλιο
που δεν απαντάται το -B27 αντιγόνο, δεν παρατηρείται
αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα, ενώ σε πληθυσμούς
που υπάρχει το αντιγόνο αυτό, ο σχετικός κίνδυνος για
την εμφάνιση της νόσου είναι αντιστρόφως ανάλογος
της συχνότητας με την οποία εμφανίζεται το -B27 σε
υγιή άτομα. Από τους 160 και πλέον υπότυπους του
-B27 οι πιο κοινοί (Β*27:02, Β*27:05, Β*27:04, Β*27:07)
έχουν συσχετισθεί θετικά με τη νόσο (επιδεκτικότητα),
ενώ υπάρχουν και υπότυποι που συσχετίζονται με προστασία (Β*27:06 στους Ασιάτες, Β*27:09 στους Σαρδήνιους). Μόνο το 5% των ατόμων που φέρουν το Β27 αντιγόνο θα αναπτύξει αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα και το -Β27 προσφέρει το 40% της γενετικής
επιδεκτικότητας στην εκδήλωση της νόσου, που σημαίνει ότι και άλλα γονίδια ή/και άλλοι παράγοντες
έχουν συμμετοχή.2 Σήμερα μελετάται μια άλλη κατηγορία προδιαθεσικών παραγόντων, συνεργαζόμενων
με τα HLA αντιγόνα. Μεταξύ αυτών και μια ομάδα ενζύμων, που διαμορφώνουν το πεπτιδίωμα το οποίο θα
παρουσιαστεί από τη θήκη των HLA-I μορίων. Τα ένζυμα αυτά είναι αμινοπεπτιδάσες ERAP1 και ERAP2
(Endoplasmic Reticulum Aminopeptidase 1,2) και αποτελούν έναν κρίκο στο Antigen Processing Machinery
(APM) του κάθε κυττάρου. Υπάρχει τάση να διαμορφωθεί μια ομάδα νοσημάτων που συσχετίζονται με HLAΙ αντιγόνα και με τη δράση αυτών των δύο αμινοπεπτιδασών.14 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αμινοπεπτιδάσες
αυτές συμμετέχουν και στην αποδομή των βακτηρίων
του εντερικού μικροβιώματος και ότι ορισμένα HLA
αντιγόνα και συγκεκριμένα το -Α29 και -Β27 επηρεάζουν τη διαμόρφωση του εντερικού μικροβιώματος με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παθογένεια νοσημάτων.15
Η ηπατίτιδα C αποτελεί ένα παράδειγμα για το
πώς τα HLA αντιγόνα συσχετίζονται με την πορεία
μιας λοίμωξης. Σε Καυκάσιους, τα αντιγόνα HLA-A3,
B27, DRB1*01:01, DRB1*04:01, DRB1*15 συσχετίζονται
με ταχεία απομάκρυνση του ιού στην οξεία φάση της
λοίμωξης, το DRB1*13 με εξέλιξη σε χρόνια ηπατική
νόσο, το A*23:01 και Cw*04 με παραμονή του ιού στο
ηπατικό κύτταρο, το DRB1*11 με προστασία από ηπατική
νόσο, ενώ σε Νέγρους το DRB1* 03:01 έχει συσχετιστεί
με ταχεία απομάκρυνση του ιού από τον οργανισμό.16
Το SARS δε θα μπορούσε να εξαιρεθεί από τις
HLA μελέτες. Δημοσίευση από το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
αναφέρει ότι για τους Έλληνες το αντιγόνο επιδεκτικότητας για SARS-CoV-2 είναι κυρίως το DRB1*01.17
Επίσης, σε Κινέζικο πληθυσμό σε σοβαρή SARS-CoV2 νόσηση προδιαθέτει το B*46:01, ενώ σε Ευρωπαίους
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το Cw4. Σημειωτέoν ότι στους Καυκάσιους το B*46 είναι εξαιρετικά σπάνιο και ότι το Cw4 διαθέτει ελάχιστες
θέσεις σύνδεσης για πεπτίδια SARS-CoV-2.18 Με βάση
τις μελέτες HLA και λοιμώξεις από ιούς SARS έχει διατυπωθεί η θεωρία του Original Antigenic Sin (OAS),
σύμφωνα με την οποία η ανοσιακή απάντηση μέσω
του γενετικού υποστρώματος και συγκεκριμένα των
HLA αντιγόνων, επηρεάζεται από προηγηθείσα ή προηγηθείσες λοιμώξεις με παρόμοιου τύπου ιό. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ευεργετικό ή καταστροφικό για
τον οργανισμό και αυτό αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που εξηγεί τη διαφορετική επιδεκτικότητα ή αντίσταση στη λοίμωξη μεταξύ των ατόμων, όπως επίσης
έχει σημασία και στον σχεδιασμό των εμβολίων.19
Μια παρέκκλιση της υγείας, η οποία έχει συσχετιστεί πολλαπλώς με τα HLA αντιγόνα, είναι και ο καρκίνος. Είναι γνωστό ότι στους όγκους εμφανίζονται
«νέα αντιγόνα» τα οποία εγείρουν ανοσιακή απάντηση,
καθώς αυτά παρουσιάζονται μέσα από τη θήκη παρουσίασης των HLA-Ι αντιγόνων. Επίσης, είναι γνωστό
ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν μηχανισμούς με τους
οποίους εμποδίζουν την έκφραση των HLA αντιγόνων
στην κυτταρική τους μεμβράνη, με σκοπό να διαφύγουν
την ανοσοεπιτήρηση. Όταν τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα ή/και όταν χάνουν HLA
μόρια κυτταρικής μεμβράνης, τα Τ λεμφοκύτταρα δεν
επαρκούν ή/και δεν αναγνωρίζουν τα καρκινικά κύτταρα
με αποτέλεσμα τη νόσο.20 Από όλα τα σχετικά με τα
HLA και καρκίνο ευρήματα αξίζει να αναφερθούν παρατηρήσεις που αφορούν τα HLA-G αντιγόνα. Τα αντιγόνα αυτά έχουν σχετικά μικρό πολυμορφισμό, φυσιολογικά εκφράζονται μόνο στην εξωλαχνική κυτταροτροφοβλάστη και στους ανοσολογικά προνομιούχους
ιστούς, όπως είναι ο κερατοειδής και τα νησίδια του
Langerhans στο πάγκρεας, όμως εκφράζονται σε παθολογικές καταστάσεις, όπως καρκίνος, χρόνια φλεγμονή,
αυτοάνοσα νοσήματα αλλά και σε μεταμόσχευση. Η
έκφρασή τους ρυθμίζεται γονιδιακά (επιγενετική τροποποίηση, μεταγραφική ρύθμιση, μεταμεταγραφική τροποποίηση, παράγοντες μικροπεριβάλλοντος), αλλά δυνατόν να μεταφερθούν από HLA-G θετικά κύτταρα σε
κυτταρική μεμβράνη HLA-G αρνητικών κυττάρων είτε
μέσω εξωκυτταρίων κυστιδίων, είτε με τον μηχανισμό
trogocytosis. Τα HLA-G αντιγόνα λειτουργούν και συνεργάζονται με μεγάλο φάσμα κυττάρων μέσω ειδικών
υποδοχέων: ILT2 (μονοκύτταρα, DCs, MDSCs, NK,T, B),
ILT4 (μονοκύτταρα, DCs, MDSCs, ουδετερόφιλα),
KIR2DL4 (ΝΚ του φθαρτού κυρίως), CD160 (υποπλ
CD8+, CD4+, Τγ/δ,CD56dim, NK), CD8 (Τc, ορισμένα
ΝΚ). Η διασύνδεση του HLA-G με τους υποδοχείς του
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έχει ως αποτέλεσμα ανοσοκαταστολή. Πρόκειται για
μια βαριά ανοσοκαταστολή μέσω διαφορετικών μηχανισμών (ελάττωση πολλαπλασιασμού, διαφοροποίησης,
κυτταροτοξικότητας, χημειοταξίας και προσκόλλησης
κυττάρων, ελάττωση έκκρισης κυτταροκινών, επαγωγής
Tregs, ελάττωσης MDSCs και M2 μακροφάγων). Στον
καρκίνο, τα HLA-G εμπλέκονται με δύο τρόπους: Πρώτον, διευκολύνουν την ογκογένεση μέσω των Matrix
Μεταλλοπρωτεϊνασών (ΜΜΡ3). Δεύτερον μέσω διασύνδεσης με τους ειδικούς υποδοχείς και δημιουργίας
ανοσοκαταστολής, έχουν συσχετιστεί με ανοσοκαταστολή στο μικροπεριβάλλον, κακοήθη εξαλλαγή, προχωρημένο στάδιο της νόσου, πτωχή απάντηση στη θεραπεία, μεταστάσεις και κακή πρόγνωση νόσου. Αυτή
η διασύνδεση (HLA-G/υποδοχείς) αποτελεί ένα checkpoint ανοσοαπάντησης. Έχει σημασία ότι η χορήγηση
ιντερφερονών (IFN) αυξάνει την έκφραση HLA-G μορίων και πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στην
επιλογή θεραπείας σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως
π.χ. στο μελάνωμα, όπου χορηγείται IFN προκειμένου
να αυξηθεί η έκφραση των HLA-Ι μορίων για να αποφευχθούν οι μεταστάσεις. Με τη χορήγηση IFNs τύπου
1 υπερεκφράζονται και HLA-G, επάγεται βαριά ανοσοκαταστολή και εμφανίζεται το αντίθετο αποτέλεσμα. Η
διασύνδεση HLA-G/υποδοχείς αποτελεί στόχο σε θεραπείες καρκίνου και επιτυγχάνεται είτε με παρεμπόδιση έκφρασης των G μορίων, είτε με κατάργηση της
λειτουργίας τους (με ειδικά αντισώματα). Επίσης, η διασύνδεση αυτή χρησιμοποιείται ως οδηγός στοχευμένης
φαρμακευτικής αγωγής, συνδεδεμένης με ειδικά κατά
καρκινικών κυττάρων αντισώματα και νανοσφαιρίδια
(πχ. anti HLA-G/MTX/νανοσφαιρίδια).21

Κύηση
Η κύηση αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο διότι το
έμβρυο, το οποίο αποτελεί ημιαλλομόσχευμα για τον
μητρικό οργανισμό, αφενός μεν γίνεται ανεκτό από το
ανοσιακό σύστημα της εγκύου (δεν απορρίπτεται, αναπτύσσεσαι και ωριμάζει), αφετέρου δε δεν βλάπτει την
κυοφορούσα μητέρα (Ανοσολογικό Παράδοξο της
Κύησης). Ένας σημαντικός συντελεστής επιτυχούς
έκβασης της κύησης είναι η εμβρυομητρική επιφάνεια,
η οποία συμβάλει με διάφορους μηχανισμούς, ορισμένοι εκ των οποίων αφορούν την παρουσία και λειτουργία των HLA αντιγόνων. Στην επιφάνεια αυτή δεν εκφράζονται πρωτεϊνικά μόρια «ικανά» για αντιγονοπαρουσίαση και ιστικά αντιγόνα με ισχυρή ανοσογόνο
ιδιότητα, απουσιάζει η κλασική αλλοαναγνώριση (HLAπεπτίδιο-TcR), ενώ κυριαρχεί το σύστημα αλλοαναγνώρισης μέσω KIR (υποδοχέων των NK κυττάρων) και

119
HLA-C αντιγόνων με αποτέλεσμα την αναστολή της
κυτταροτοξικότητας και την προστασία του εμβρύου.
Σημειώνεται ότι ενώ οι ιστοί του εμβρύου εκφράζουν
όλα τα HLA-Ι και -ΙΙ αντιγόνα, εκτός από το HLA-G, οι
ιστοί στην εμβρυομητρική επιφάνεια δεν εκφράζουν
τα κλασικά HLA-Ι και -ΙΙ, εκτός από τα HLA-C σε μικρές
ποσότητες, ενώ εκφράζουν τα μη κλασσικά τάξης Ι
HLA-G και HLA-E. Είναι δε γνωστό ότι HLA-C, -G και
-E, διασυνδεόμενα με ειδικούς υποδοχείς, παρουσιάζουν ανοσοκατασταλτική δραστηριότητα. Διαταραχές
στην έκφραση των HLA-G ή/και έκτοπη έκφραση των
HLA-II αντιγόνων έχουν ως αποτέλεσμα επιπλοκές κύησης, όπως επαναλαμβανόμενες αποβολές, πρόωρος
τοκετός, προεκλαμψία. Οι γνώσεις αυτές είναι χρήσιμες
για να κατανοηθούν, προληφθούν και αποφευχθούν
παρεκκλίσεις κατά την κύηση και επίσης είναι χρήσιμες
στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (εξωσωματική γονιμοποίηση, χρησιμοποίηση «ξένων» ωαρίων, παρένθετη μητέρα). Ο πατρικής HLA απλότυπος του εμβρύου έχει επίσης σημασία για την ομαλή πορεία της κύησης και τυχόν παρεκκλίσεις.22,23

Μεταμοσχεύσεις
Το ενδιαφέρον πεδίο των μεταμοσχεύσεων ήταν
η αφορμή της ανακάλυψης του MHC και των HLA
αντιγόνων. Παρατηρήσεις σε πειραματόζωα (ποντικούς)
που τοποθετούνται στην πρώτη 10ετία του 20ου αιώνα
έδειξαν ότι η αποδοχή μεταμοσχευθέντων όγκων καθορίζεται γενετικά. Η εξέλιξη στο πεδίο αυτό υπήρξε
εντυπωσιακή και καθοριστική για την επιτυχία των μεταμοσχεύσεων. Μεταμοσχεύσεις οργάνων και αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αποτελούν σήμερα πράξη
ρουτίνας για τελικής φάσης ανεπάρκεια οργάνων και
αιματολογικές κακοήθειες. Από νωρίς δε έγινε αντιληπτό ότι όσο περισσότερα HLA αντιγόνα φέρει το μόσχευμα, τόσο δυσκολότερη η μεταμόσχευση με την
έννοια της αποδοχής και λειτουργίας του μοσχεύματος.
Τα HLA δημιουργούν δύο προβλήματα στη μεταμόσχευση. Το ένα πρόβλημα είναι ότι αποτελούν τα μείζονα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, αποτελούν δηλαδή
τα κύρια στοιχεία του μοσχεύματος που αναγνωρίζονται ως «ξένα» από τα διαφορετικά HLA αντιγόνα του
λήπτη (άμεση και έμμεση αναγνώριση). Έτσι ενεργοποιείται η ανοσιακή απάντηση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη «βλάβη» του μοσχεύματος, η οποία στη μεταμόσχευση οργάνων μεταφράζεται ως απόρριψη μοσχεύματος, ενώ στη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων μεταφράζεται ως μη εγκατάσταση
του μοσχεύματος ή/και ως νόσος μοσχεύματος έναντι
του «ξενιστή». Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τα HLA
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αντιγόνα είναι οι κύριοι ρυθμιστές της ανοσιακής απάντησης, δηλαδή της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην
απόρριψη. Αρχικά, η επιδίωξη στη μεταμόσχευση οργάνων ήταν να υπάρχει ταυτότητα ή όσο το δυνατόν
περισσότερες ομοιότητες, ως προς HLA αντιγόνα, μεταξύ δότη και λήπτη. Σήμερα, με την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της μεταμόσχευσης επί σειρά ετών και
με τις γνώσεις που έχουν συσσωρευτεί σχετικά με την
έκφραση, κατανομή και λειτουργία των HLA, πέρα από
τον όποιο μεγαλύτερο βαθμό συμβατότητας μπορεί
να υπάρχει, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου πολυμορφισμού, επιδιώκεται και η HLA ποιοτική (α)συμβατότητα μεταξύ δότη και λήπτη. Επιδιώκονται δηλ. οι επιτρεπτές ή/και οι μη επιτρεπτές HLΑ ασυμβατότητες.
Υπάρχουν δε συστήματα και προγράμματα μέσω των
οποίων γίνεται η επιλογή ώστε το μόσχευμα να έχει
περισσότερες πιθανότητες να γίνει αποδεκτό με βάση
τους κανόνες αυτούς.24 Στη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ισχύουν οι γενικές αρχές της μεταμόσχευσης με επιπλέον ιδιαιτερότητες καθότι το μόσχευμα είναι εξαιρετικά πλούσιο σε HLA αντιγόνα και
είναι ισχυρά ανοσογόνο. Επιδιώκεται συμβατότητα και
όχι πάντα ταυτότητα, και λαμβάνονται υπόψιν οι HLA
ασυμβατότητες, επιτρεπτές και μη, και οι συνδυασμοί
πολυμορφισμών των υποδοχέων των ΝΚ κυττάρων
(KIR) σε σχέση με τους συνδέτες τους (HLA-C) σε
δότη και λήπτη. Ένας βαθμός HLA ασυμβατότητας
απαιτείται για την Graft-versus-Leukemia (GvL) αντίδραση με την οποία προλαμβάνεται η επανεμφάνιση
νόσου.25 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το μόσχευμα
είναι ομφαλοπλακουντιακό αίμα, υπάρχουν κανόνες
που οδηγούν στην σωστή επιλογή των προς μεταμόσχευση μονάδων (από διαφορετικούς δότες) και αφορούν τόσο το είδος και τον βαθμό HLA συμβατότητας
μεταξύ των προς μεταμόσχευση μονάδων, όσο και τη
συμβατότητα μεταξύ των μονάδων και του ασθενούς,
δηλαδή του λήπτη.26
Το αύριο στη μεταμόσχευση είναι πολύπλοκο αλλά
και ελπιδοφόρο. Η επακριβής μελέτη κάθε HLA αλληλίου ως δομή, έκφραση, μορφή (διαλυτό ή μη) και ως
ρυθμιστή της ανοσιακής απάντησης σε κάθε συνδυασμό δότη-λήπτη, θα δώσει μεγάλη βοήθεια στην επιλογή μοσχεύματος και στην βελτίωση των αποτελεσμάτων της μεταμόσχευσης.

Παρενέργειες σε φάρμακα
Σχετικά πρόσφατα μεγάλο ενδιαφέρον απέκτησε
η μελέτη του ρόλου των HLA αντιγόνων σε παρενέργειες τύπου 2 (ιδιοσυγκρασιακές ) από χορήγηση φαρμάκων και ιδιαίτερα εκείνες με ανοσολογική βάση. Στις

περιπτώσεις αυτές το φάρμακο λειτουργεί ως απτίνη
ή ως προαπτίνη, με την βοήθεια ενός HLA μορίου παρουσιάζεται στον TcR και εγείρεται ανοσιακή απάντηση
με αποτέλεσμα τις άλλοτε άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. Το abacavir, ένα φάρμακο που χορηγείται στη HIV
λοίμωξη, έχει παρατηρηθεί ότι προκαλεί σύνδρομα υπερευαισθησίας σε όλους τους πληθυσμούς που μελετήθηκαν, όταν οι θεραπευόμενοι φέρουν HLA-B57. Το
Odds Ratio είναι πολύ υψηλό (> 900) και η ισχυρή σύσταση είναι, πριν από τη χορήγηση του φαρμάκου αυτού να προηγείται οπωσδήποτε HLA τυποποίηση. Ένα
άλλο παράδειγμα είναι η συσχέτιση HLA με την εμφάνιση του συνδρόμου Stevens Johnson ως παρενέργεια
στην λήψη καρβαμαζεπίνης. Έχει δε ενδιαφέρον ότι η
παρενέργεια αυτή έχει διαφορετική γενετική βάση ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα που ανήκει ο ασθενής
(Β*15:02 στους Ασιάτες, Α*31:01 στους Ευρωπαίους).27,28 Γίνεται πλέον φανερό ότι οι HLA πολυμορφισμοί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν στο σχεδιασμό νέων φαρμάκων σε σχέση και με την πληθυσμιακή
ομάδα των ασθενών και να έχουν ρόλο στην λεγόμενη
«ιατρική ακριβείας».

Εμβόλια
Τα εμβόλια είναι ένα θέμα πάντα επίκαιρο. Η λειτουργία τους και η αποτελεσματικότητα τους βασίζεται
στους μηχανισμούς της ανοσιακής απάντησης και
έχουν συσχετιστεί με το γενετικό υπόστρωμα του εμβολιαζόμενου και μάλιστα με τα HLA. Για παράδειγμα
στο εμβόλιο της ιλαράς, η παραγωγή αντισωμάτων έχει
συσχετιστεί με συγκεκριμένα HLA αντιγόνα (HLA-Β8,
-Β13, -Β44, -DR3, -DQA1*02:01 ↓ παραγωγή, HLA-Β7,
-DQA1*01:04, -DPA1*02:02 ↑ παραγωγή).29 Για την παρασκευή ορισμένων εμβολίων ακολουθείται η διαδικασία της ανάστροφης ανοσογενετικής όπου λαμβάνεται
υπόψιν το νόσημα, το HLA αντιγόνο που προσφέρει
προστασία στη νόσο, το πεπτίδιο που φιλοξενεί στην
θήκη παρουσίασης αντιγόνου και ο επίτοπος του Τ
λεμφοκυττάρου που αναγνωρίζει το σύμπλεγμα HLAπεπτίδιο. Έτσι επιλέγεται το κατάλληλο αντιγόνο που
θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή εμβολίου. Η ειδικότητα HLA και το αποτέλεσμα της παρουσίασης του
πεπτιδίου έχουν θέση «κλειδί» σε αυτήν τη διαδικασία.
Εμβόλια για HBV, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, άνθρακα,
γρίπη, έχουν παραχθεί λαμβανομένων υπόψιν αυτών
των δεδομένων της ανοσογενετικής.29,30 Το αύριο στα
εμβόλια θα είναι να λαμβάνετε υπόψιν η γενετική και
ο τροπισμός των παθογόνων, να βασίζονται στη γενετική δομή των εμβολιαζομένων και να στοχεύουν στην
αποτελεσματικότητα των εμβολίων και την πρόληψη
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παρενεργειών στα πλαίσια του εξατομικευμένου εμβολίου και του εμβολιασμού ακριβείας.

Επιλογή συντρόφου
Κάτι που πριν πολλά χρόνια είχε αρχίσει να μελετάται, είχε ατονίσει και επανέρχεται στην επικαιρότητα,
είναι τα HLA σε σχέση με τη συντροφικότητα, τη θελκτικότητα, την επιθυμία τεκνοποίησης κλπ. Έχει παρατηρηθεί ότι ψάρια, πτηνά και θηλαστικά προτιμούν συντρόφους με διαφορετικό MHC γενετικό κώδικα, τον
οποίο ανιχνεύουν μέσω οσφρητικών μηνυμάτων. Στον
άνθρωπο έγιναν σχετικές μελέτες και βρέθηκε ότι
υπάρχουν παρόμοια οσφρητικά μηνύματα που συσχετίζονται με τα HLA αντιγόνα. Ενδορρινικά χορηγούμενα
πεπτίδια γίνονται αντιληπτά και διακριτά με βάση τη
διασύνδεσή τους με συγκεκριμένα HLA αντιγόνα. Επίσης, έχει βρεθεί ότι τμήματα της α αλύσου των HLA
μορίων σε διάφορα υγρά του σώματος συμβάλλουν
στη διαμόρφωση οσμής του σώματος. Οι HLA καθοριζόμενες οσμές ενεργοποιούν οσφρητικούς νευρώνες
και το όργανο του Jacobson. Έτσι, έχει παρατηρηθεί
ότι ζευγάρια, γενικώς, έχουν λιγότερα κοινά HLA αλλήλια από ότι τυχαία θα μπορούσε να συμβεί. Επίσης,
έχει παρατηρηθεί ότι HLA-B και HLA-C ανομοιότητα
σε ζευγάρια συσχετίστηκε με συντροφικότητα και σεξουαλική ικανοποίηση, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τα
HLA-A και τα HLA-ΙΙ. Η HLA-C ανομοιότητα συσχετίστηκε με μεγαλύτερη επιθυμία τεκνοποίησης σε γυναίκες. Άνδρες και γυναίκες έλκονται περισσότερο από
την οσμή σώματος όταν υπάρχουν ανομοιότητες ως
προς τα HLA-Ι, το περίφημο πείραμα με το μπλουζάκι,
και ακόμη βρέθηκε ότι οι γυναίκες προτιμούν ως προς
την εμφάνιση άνδρες HLA ετερόζυγους.31

Διαλυτά HLA
Τα διαλυτά HLA πρωτεϊνικά μόρια (sHLA) και κυρίως τα τάξης ΙΙ δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί. Έχουν
περιγραφεί τρείς μορφές ανάλογα με το μέγεθος τους:
α) ολόκληρο το πρωτεϊνικό μόριο, β) το εξωκυττάριο
με το διαμεμβρανικό ή το ενδοκυττάριο και γ) το εξωκυττάριο. Έχουν σημαντικές λειτουργίες, όπως ανοσολογική δράση (κυρίως ανοσοκαταστολή, αλλά και ανοσοδιέγερση), αυξάνονται σε κακοήθειες, λοιμώξεις και
αυτοάνοσα νοσήματα, ανιχνεύονται στο μεσοκυττάριο
υγρό, αλλά και στο πλάσμα και οι μηχανισμοί παραγωγής τους ποικίλλουν. Διαφαίνεται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες ποιοτικοί και ποσοτικοί
σε νοσήματα, στην κύηση, σε μεταμόσχευση για έγκαιρη
διάγνωση της απόρριψης και σε θεραπεία ορισμένων
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νοσημάτων. Ιδιαίτερα σε καρκίνο, ανιχνεύοντας τα διαλυτά HLA μόρια και αναλύοντάς τα ως προς τα πεπτίδια που είναι δεσμευμένα στη θήκη τους, μπορεί να
ανιχνευθούν τα «νέα αντιγόνα» που προέρχονται από
καρκινικά κύτταρα και να υπάρξει πρώιμη διάγνωση
του καρκίνου.32

Μεταγγίσεις αίματος
Τα HLA αντιγόνα και anti-HLA αντισώματα έχουν
σημασία στις μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του.
Είναι γνωστό το σύνδρομο TRALI (Transfusion Related
Acute Lung Injury), όπως επίσης και η αντίδραση του
μοσχεύματος έναντι ξενιστή που παρατηρούνται σε
μεταγγίσεις μη επεξεργασμένων παραγώγων αίματος.
Γνωστή είναι και η ανοσοτροποποίηση που επιτυγχάνεται με μεταγγίσεις (Transfusion Related Immunomodulation-TRIM) στην οποία HLA κυτταρικής μεμβράνης,
αλλά και διαλυτά HLA (sHLA-I) έχουν ξεχωριστό
ρόλο.33,34
Η HLA έρευνα και κλινική εφαρμογή, έχουν φέρει
τρία βραβεία Νόμπελ στην ιατρική: Baruj Benacerraf,
Jean Dausset και George Snell (1980), Pamela J Bjorkman και Don Craig Wiley (1987), Peter C Doherty και
Rolf M Zinkernagel (1996).
Το εύρος και το βάθος των γνώσεων σχετικά με
τα HLA αντιγόνα εντυπωσιάζουν, όμως μένουν ακόμα
πολλά να ερευνηθούν στο τεράστιο αυτό πεδίο που
απλώνεται το HLA σύστημα. Τα HLA μη κλασικά αντιγόνα, τα διαλυτά HLA, η διαφορετική έκφραση (ποιοτική
και ποσοτική) γενετικών τόπων ή/και αλληλίων, άλλες
λειτουργίες (πέραν της συμμετοχής στην ανοσοαπάντηση του εξωκυτταρίου τμήματος) ενδοκυτταρίων ή
διαμεμβρανικών τμημάτων, ο ρόλος του Antigen Processing Machinery (APM), το πεπτίδωμα, το μικροβίωμα,
η επιγενετική στην έκφραση των γονιδίων και στη λειτουργία των HLA πρωτεϊνών, ο ρόλος των συνλοιμώξεων, όλα αυτά είναι ανοιχτά και πεδίο λαμπρό για έρευνα.
Το αύριο, με τη βοήθεια πολλών επιστημών όπως βιολογία, βιοχημεία, γενετική, φαρμακολογία, βιοπληροφορική κλπ., με την εντυπωσιακή πρόοδο στην τεχνολογία,
τη μελέτη του περιβάλλοντος, του τρόπου ζωής, την ταχύτατη διάχυση της πληροφόρησης και της γνώσης, θα
συμβάλει στην ανάπτυξη της γενωμικής ιατρικής, της
προσωποποιημένης ιατρικής και της ιατρικής ακριβείας
που, συνδυασμένα, θα ανοίγουν διάπλατα την πόρτα
προς την σύγχρονη, κάθε φορά, ιατρική και όχι μόνο.
Οι έρευνες και μελέτες που αφορούν τα HLA γονίδια
και αντιγόνα αποτελούν ένα στοιχείο ανάλυσης του ανθρώπινου γονιδιώματος και θα πρέπει πάντα να ακολουθούν και να σέβονται τους κανόνες της βιοηθικής.
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ανοσ′ια

Μηχανισμοί ανοσολογικής ομοιόστασης
Το ανοσιακό σύστημα είναι ένα σύνολο από κύτταρα και μόρια, σχεδιασμένα να αλληλεπιδρούν με το
περιβάλλον τους και μεταξύ τους με πολυπλοκότητα,
ακρίβεια και σοφία, με υπέρτατο σκοπό τη διατήρηση
της ομοιόστασης. Βασική προϋπόθεση για τη διατήρησης της ομοιόστασης είναι η ύπαρξη ανοσιακής ανοχής απέναντι στο ίδιο, το εαυτό. Όταν η συνθήκη αυτή
καταλύεται, η επερχόμενη κατάρρευση της ανοσιακής
ανοχής είναι η αφετηρία για την επαγωγή αυτοανοσίας.
Προϋπόθεση επομένως για την επαγωγής αυτοανοσίας
είναι η ελαττωματική εξάλειψη/έλεγχος των αυτοαντιδραστικών λεμφοκυττάρων 1.
Μηχανιστικά, διακρίνονται τρεις φάσεις κατά την
επαγωγή αυτοανοσίας, η φάση της έναρξης ‑πριν την
εκδήλωση νόσου‑ όπου κυριαρχούν οι προδιαθεσικοί
γενετικοί, επιγενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες
(κάπνισμα, διατροφή, φάρμακα, λοιμώξεις, μικροβίωμα
κ.α.), ακολουθεί η φάση της έκπτυξης με παραγωγή
κυτταροκινών, διασπορά επιτόπων και διαταραχή της
ισορροπίας ανάμεσα στα δραστικά και τα ρυθμιστικά
Τ λεμφοκύτταρα και η φάση της έκβασης, όπου ενεργοποιούνται οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί σε μία προσπάθεια ανάκτησης του ελέγχου, μέσω της αποκατάστασης
της ισορροπίας δραστικών/ρυθμιστικών κυττάρων1. Η
μηχανιστική αυτή θεώρηση ερμηνεύει το χαρακτήρα
υφέσεων και εξάρσεων που παρουσιάζουν τα αυτοάνοσα νοσήματα.
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Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Πρόκειται για το συχνότερο συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα. Η κατάρρευση της ανοσιακής ανοχής
προηγείται της κλινικής έκφρασης της νόσου και εκφράζεται με παραγωγή αυτοαντισωμάτων έναντι του Fc τμήματος της ανοσοσφαιρίνης (ρευματοειδής παράγονταςRF), έναντι κιτρουλλιωμένων πρωτεϊνών (αντι-CCPs), αλλά
και έναντι άλλων αυτοαντιγόνων υπό διερεύνηση (ενολάση, βιμεντίνη, κολλαγόνο ΙΙ, αγγρεκάνη κ.α.)2.
Η αφετηρία της νόσου φαίνεται πως βρίσκεται
στους ινοβλάστες του αρθρικού υμένα, οι οποίοι διαθέτουν TLRs (Toll-like receptors) και διεγειρόμενοι συνθέτουν κυτταροκίνες που στρατολογούν κύτταρα της
φυσικής ανοσίας στην περιοχή. Ακολουθεί αντιγονοπαρουσίαση, με κεντρικό το ρόλο των δενδριτικών κυττάρων, και επαναλαμβανόμενες αντιγονο-ειδικές ανοσιακές αποκρίσεις, οι οποίες, αν δεν γίνει κατορθωτό
να ανασχεθούν κάποια στιγμή, οδηγούν στη χρόνια
φλεγμονώδη φάση. Η τελευταία ελέγχεται από ένα πολύπλοκο δίκτυο ανοσοϊκανών κυττάρων και κυτταροκινών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τα παρακείμενα κύτταρα (οστεοκλάστες, χονδροκύτταρα)3.
Σε συμφωνία με τα προαναφερθέντα, η χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα της νόσου είναι η διήθηση
του αρθρικού υμένα από φλεγμονώδη κύτταρα (υμενίτιδα), με τα Τ λεμφοκύτταρα να κατέχουν κεντρικό
ρόλο, αλλά και πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών του
υμένα, δημιουργία πάννου και καταστροφή του παρακείμενου χόνδρου και του οστού με αποτέλεσμα την
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εξελισσόμενη βλάβη της άρθρωσης4.
Ο φλεγμαίνων υμένας επιπλέον μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή κιτρουλλιωμένων πρωτεϊνών (CCPs)
με την επίδραση ενζύμων (πεπτιδυλοαργινίνη-απαμινάση-PAD4) που διαθέτουν τα φλεγμονώδη κύτταρα
που εισρέουν σε αυτόν. Η παραγωγή αυτοαντισωμάτων
έναντι αυτών των νεοαντιγόνων (αντι-CCPs) και τα
σχηματιζόμενα ανοσοσυμπλέγματα προκαλούν απόφραξη της μικροκυκλοφορίας του αρθρικού υμένα,
επάγοντας οξειδωτικό στρες3. Η χυμική ανοσία διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο τόσο στη ανοσοπαθογένεση
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας όσο και στη διαιώνιση
της υμενίτιδας. Στον αρθρικό υμένα σχηματίζονται συχνά έκτοπα βλαστικά κέντρα που εκπαιδεύουν νέους
αυτοαντιδραστικούς κλώνους, καθιστούν δυσχερέστερη
την αντιμετώπιση και αυξάνουν τη βαρύτητα της νόσου.

Σύνδρομο Sjogren
Η πρώτη περιγραφή του συνδρόμου πριν από 90
σχεδόν χρόνια από τον Henrik Sjögren, αποτύπωνε τη
χαρακτηριστική κλινική εικόνα της δυσλειτουργίας των
σιελογόνων και δακρυικών αδένων που εκδηλωνόταν
ως ξηροστομία και ξηροφθαλμία με συνεπακόλουθη
κερατοεπιπεφυκίτιδα5. Αργότερα αναγνωρίστηκε η πολυσυστηματική προσβολή που το χαρακτήρισε συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα, ενώ απομονώθηκαν και τα
χαρακτηριστικά αυτοαντισώματα αντι-SSB/La και αντιSSA/Ro, τα οποία εμφανίζουν διασταυρούμενη αντίδραση με το RNA του EBV6 (μοριακή μίμηση).
Σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο πολλοί μηχανισμοί εμφανίζονται διαταραγμένοι, τόσο σε επίπεδο επιθηλίου των αδένων όσο και στην επικοινωνία τους με τα
κύτταρα του ανοσιακού συστήματος. Γνωρίζουμε ότι τα
επιθήλια διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διατήρηση
της ομοιόστασης, κυρίως μέσω των υποδοχέων PRRs
που διαθέτουν7 και της ικανότητάς τους να εκκρίνουν
κυτταροκίνες.Yπό φυσιολογικές συνθήκες μικρός αριθμός
κυττάρων του ανοσιακού συστήματος περιπολεί τους
σιελογόνους αδένες προς εντοπισμό λοίμωξης ή/και επιθηλιακής βλάβης. Παρόλο που δεν είναι σαφές ποιο είναι
το αρχικό ερέθισμα ενεργοποιεί τη φυσική ανοσία στο
επιθήλιο του σιελογόνου αδένα (PAMPs, DAMPs, ενδογενείς παράγοντες), το αποτέλεσμα είναι η διαταραχή
πολλών μονοπατιών της φυσικής ανοσίας, συμπεριλαμβανομένων του μονοπατιού NF-kB, του φλεγμονοσώματος και της σηματοδότησης μέσω ιντερφερονών8.
Εκτός από τους μηχανισμούς της φυσικής ανοσίας
και τα κύτταρα της ειδικής ανοσίας εμπλέκονται με κυρίαρχο ρόλο στην παθογένεση του συνδρόμου. Τα κύτ-

ταρα των πόρων των σιελογόνων αδένων περικυκλώνονται από CD4+ T λεμφοκύτταρα αλλά και B λεμφοκύτταρα, καταδεικνύοντας το γεγονός ότι υπάρχει επικοινωνία του επιθηλίου με τα κύτταρα της ειδικής ανοσίας8.
Τα Β λεμφοκυτταρικά διηθήματα μέσα στους πόρους των αδένων επάγουν την ιστική βλάβη του αδένα
και την υπερπλασία των κυττάρων. Η διαρκής διέγερση
των Β λεμφοκυττάρων από σήματα ενεργοποίησης που
εκπέμπουν τα επιθηλιακά κύτταρα των σιελογόνων αδένων, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη MALT λεμφώματος (musosa-associated lymphoid tissue lymphoma)9.
Η βαθύτερη κατανόηση των κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών των νοσημάτων αυτών αναμένεται
να προσφέρει περισσότερο ολιστικές και στοχευμένες
θεραπευτικές λύσεις στο μέλλον.
Αλληλογραφία:
Αναστασία-Μαρία Γεωργιάδου
e-mail: Georgiadou.natassa@gmail.com
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Το Σκληρόδερμα ή Συστηματική Σκλήρυνση (ΣΣ)
είναι μια ιδιαίτερη νόσος με άγνωστη αιτία, ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις και προϊούσα εξέλιξη που διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο. Η παθογένεση του ΣΣ
παραμένει ελάχιστα κατανοητή και τα ζωικά μοντέλα
έχουν περιορισμένη μόνο χρησιμότητα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ΣΣ είναι 1) η αυτοάνοσια και φλεγμονή, 2) οι λειτουργικές και δομικές αλλοιώσεις σε μικρά
αιμοφόρα αγγεία και 3) εκτεταμένη διάμεση και αγγειακή ίνωση που προσβάλλει το δέρμα και τα εσωτερικά
όργανα. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι τα αποτελέσματα,
επάγουσας την ίνωση, φλεγμονής και της διαιωνιζόμενης
αγγειακής δυσλειτουργίας που οδηγεί σε ιστική υποξία,
κυτταρική βλάβη και, σε συνδυασμό με την διαταραγμένη ανοσιακή απόκριση, στον κλινικό φαινότυπο της
ανεξέλεγκτης ίνωσης/σκλήρυνσης των ιστών1.
Πρόσφατες εξελίξεις στη κυτταρική και μοριακή
βιολογία, (γενετική μηχανική, γενετικά τροποποιμένα
πειραματόζωα, χαρτογράφηση προτεασώματος) έχουν
αποκαλύψει μεγάλο αριθμό μορίων, μονοπατιών σηματοδότησης και φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των κυττάρων που σχετίζονται με τη ΣΣ. Η ακόλουθη αλληλουχία αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη ολοκληρωμένη
άποψη της παθογένεσης του ΣΣ: άγνωστοι περιβαλλοντικοί παράγοντες ενεργοποιούν επιγενετικές τροποποιήσεις σε ένα άτομο με ιδιαίτερο γενετικό υπόβαθρο
και πυροδοτείται μια σειρά γεγονότων με χαρακτηριστικά τη πρώιμη συστηματική αγγειακή βλάβη, την ενεργοποίηση των κυττάρων της φυσικής και ειδικής ανοσίας προς τη κατεύθυνση του μεταβολικού επαναπρο-
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γραμματισμού, αυτοάνοσων αντιδράσεων, οξειδωτικού
στρες και τη διαφοροποίηση μεσεγχυματικών κυττάρων,
με αποτέλεσμα την επίμονη ενεργοποίηση των μυοϊνοβλαστών, την υπερβολική συσσώρευση θεμέλιας ουσίας και την προοδευτική βλάβη των ιστών. Με τη πάροδο του χρόνου, η χρόνια αγγειακή δυσλειτουργία
και η εκτεταμένη ίνωση οδηγεί σε διαταραχή της αρχιτεκτονικής και ανεπάρκεια όργανων, που ευθύνονται
για σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Γενετικοί και επιγενετικοί παράγοντες
Η επίπτωση του ΣΣ είναι αξιοσημείωτα αυξημένη
μεταξύ των συγγενών πρώτου βαθμού ανθρώπων με
ΣΣ (1,6%) σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό
(0,026%). Ο σχετικός κίνδυνος ΣΣ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγενείς υπολογίζεται ότι είναι περίπου 13, προσδιορίζοντας έτσι ότι ένα θετικό οικογενειακό ιστορικό
είναι ο ισχυρότερος γνωστός παράγοντας κινδύνου
για ΣΣ2. Στο βαθμό όμως που η νόσος δεν εμφανίζεται
προβλέψιμο τρόπο κληρονομικότητας έχει στραφεί η
προσοχή στο αυξανόμενο ρόλο που έχει η επιγενετική.
Οι επιγενετικές τροποποιήσεις προκαλούνται από περιβαλλοντικές εκθέσεις και μπορούν κληρονομίσιμα να
αλλάξουν τη γονιδιακή έκφραση και την κυτταρική λειτουργία, χωρίς αλλαγές στον γενετικό κώδικα, σε συγκεκριμένο τύπο κυττάρου. Και οι τρεις κύριοι τύποι
επιγενετικών τροποποιήσεων (Μεθυλίωση DNA, τροποποιήσεις ιστόνης συμπεριλαμβανομένης της ακετυλίωσης και μεθυλίωσης, και έκφραση μη κωδικοποιού-
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μενων macro- και micro-RNAs ανασταλτών της μεταγραφής) έχουν περιγραφεί στο ΣΣ καθώς φαίνεται να
εμπλέκονται στην παθογένεια της νόσου. Η ανάλυση
μεθυλίωσης σε ινοβλάστες ασθενών με ΣΣ αποκάλυψε
μεγάλο αριθμό διαφορικά μεθυλιωμένης αλληλουχίας
κυτοσίνης-φωσφατιδυλ-γουανίνης (CpG) σε σύγκριση
με ινοβλάστες από υγιή άτομα. Αξιοσημείωτα, αυτές οι
επιγενετικές αλλαγές στα κύτταρα του ανοσιακού συστήματος είναι ανιχνεύσιμες σε πρώιμο στάδιο της νόσου ακόμη και πριν από την εμφάνιση ινώδους ιστού,
υποδεικνύοντας ότι είναι πρωτογενείς και όχι δευτερογενείς. Άλλες μελέτες που χρησιμοποιούν Τ κύτταρα
από άτομα με ΣΣ και οι μάρτυρες έδειξαν γενικευμένη
μείωση της μεθυλίωσης του DNA και των γονιδίων που
ρυθμίζουν τη μεθυλίωση όπως του DNMT1, που οδηγεί
σε αυξημένη έκφραση των CD40L, CD11a και άλλων
δεικτών ανοσολογικής ενεργοποίησης. Στο βαθμό που
οι επιγενετικές μεταβολές βρίσκονται σε μεταβαλλόμενη δυναμική κατάσταση και είναι δυνητικά αναστρέψιμες, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ανάπτυξη στοχευμένης θεραπείας για τον επιλεκτικό επαναπρογραμματισμό διαταραγμένων επιγονιδιωματικών θέσεων στο
ΣΣ. Υπάρχουν ήδη διάφοροι επιγενετικοί τροποποιητές
σε κλινική χρήση στον καρκίνο και θεωρητικά, στόχευση
των DNA μεθυλασών, SIRT3 και HDAC, αφήνουν υπόσχεσεις για τη θεραπεία της ΣΣ. Το miR29 μόριο, το
οποίο ενεργοποιείται στους ινοβλάστες ΣΣ και καταστέλλει τον TGF-β, τον TLR4, και άλλα προ-ινωτικά ερεθίσματα, έχει ανασταλτικές επιδράσεις στην έκφραση
ινωτικών γονιδίων3.

Λοιμώδεις και Περιβαντολλογικοί παράγοντες
Η έκθεση σε ορισμένες περιβαλλοντικούς, επαγγελματικούς και διατροφικούς παράγοντες και φάρμακα, αλλά και μικρόβια όπως ο ιός Epstein-Barr (EBV),
ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός (hCMV) και ο παρβοϊός Β19 έχουν ενοχοποιηθεί στη ΣΣ. Τα αντισώματα
κατά του UL94 επιτόπου του CMV μπορούν να προκαλέσουν απόπτωση των ενδοθηλιακών κυττάρων και
ενεργοποίηση ινοβλαστών, υποδηλώνοντας έναν άμεσο
ρόλο για τα αντι-ιικά αντισώματα. Αντισώματα έναντι
της τοποϊσομεράσης ΙΙΙ μπορούν να αντιδράσουν διασταυρούμενα με πρωτεΐνες που προέρχονται από τον
hCMV, που υποδηλώνει φαινόμενο μοριακού μιμητισμού ως μηχανισμός που συνδέει τη μόλυνση από
hCMV και τη ΣΣ. Από την άλλη καλά τεκμηριωμένες
επιδημιολογικές μελέτες συνδύασαν τη ΣΣ με περιβαντολλογική έκθεση, όπως το Σύνδρομο τοξικού ελαίου,
που συνδέθηκε με την κατάποση μολυσμένων μαγει-
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ρικών έλαιων ελαιοκράμβης. Τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν L-τρυπτοφάνη ενοχοποιήθηκαν για
την επιδημία του σύνδρομο ηωσινοφιλίας-μυαλγίας
(EMS) το 19894.

Παθολογοανατομικές βλάβες
Η αγγειακή βλάβη και η ενεργοποίηση είναι τα πιο
πρώιμα και πιθανώς γενουσιουργά συμβάντα στην παθογένεση του ΣΣ. Ιστοπαθολογικές ενδείξεις αγγειακής
βλάβης μπορεί να ανιχνευθεί τόσο στο προσβεβλημένο
και μη δέρμα και είναι παρούσες πριν από την εμφάνιση
ίνωσης. Το φαινόμενο Raynaud τυπικά προηγείται άλλων
εκδηλώσεων του ΣΣ. Αν και αφορά αρχικά λειτουργική
διαταραχή της μικροκυκλοφορίας, συν τω χρόνω, σημεία ενδεικτικά συστηματικής αγγειοπάθειας διαπιστώνονται με τη τριχοειδοσκόπηση, όπως βλεννογονοδερματικές τηλαγγειεκτασίες, γιγάντια τριχοειδή αγγεία, αιμορραγίες και τριχοειδική ερήμωση. Η ανισσοροπία
αγγειογενετικών (π.χ. κανχερίνη) και αντι-αγγειογενετικών παραγόντων (π.χ.VEGF), περιγράφεται σε πολλές
μελέτες. Αξιοσημείωτο είναι ότι μελέτη έδειξε κλινική
βελτίωση μετά από υψηλή δόση ανοσοκατασταλτικής
θεραπείας που συνοδευόταν από τριχοειδική αναγέννηση στο δέρμα. Όσον αφορά στον πνεύμονα, το πιο
χαρακτηριστικό ιστολογικό μοτίβο που σχετίζεται με
τη ΣΣ είναι η διάμεση πνευμονοπάθεια είναι μη ειδική
διάμεση πνευμονία (NSIP), η οποία χαρακτηρίζεται από
ήπια έως μέτρια διάμεση φλεγμονή, πνευμονική υπερπλασία τύπου ΙΙ και ομοιόμορφη κατανομή της ίνωσης.

Ο ρόλος της ειδικής ανοσίας
Όσον αφορά στη συμμετοχή της ειδικής ανοσίας,
χαρακτηριστική είναι η «υπογραφή IFN τύπου Ι» που
ομοιάζει του ΣΕΛ και άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων.
Η χυμική αυτοανοσία που εκδηλώνονται με ειδικά αλλά
και διασταυρούμενα αυτοαντισώματα μπορεί να ανιχνευθεί ακόμη και πριν από άλλες κλινικές εκδηλώσεις,
και είναι εμφανής σε όλη την πορεία της νόσου. Στη
ΣΣ, τα Τ κύτταρα που διεισδύουν στον ιστό είναι κυρίως
CD4+ και εκφράζουν δείκτες ενεργοποίησης (CD69,
CD45, HLA-DR και IL-2R) και εμφανίζουν περιορισμένη ποικιλομορφία του υποδοχέα Τ κυττάρων, υποδηλώνοντας ολιγοκλωνική έκπτυξη Τ-λεμφοκυττάρων σε
απόκριση σε ένα άγνωστο ακόμα αντιγόνο. Στους πνεύμονες η επικράτηση του CD8+ φαινοτύπου και των
γ/δ Τ κυττάρων φαίνεται να οδηγεί στις χαρακτηριστικές βλάβες. Τα κύτταρα εκκρίνουν άφθονη IL-4, IL-5 και
IL-13, αλλά μόνο χαμηλά επίπεδα της χαρακτηριστικής
Th1 κυτταροκίνης IFN-γ. Οι Th2 κυτταροκίνες απευθείας
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Εικόνα 1. Η Τh2/Th17 απόκριση διεγείρει τη παραγωγή αυτοαντισωμάτων που σε συνδυασμό με την ιστική βλάβη ένεκα της υποξίας
και της δράσης κυτταροκινών που δρουν στους ινοβλάστες οδηγούν στην υπερβολική παραγωγή κολλαγόνου και πρωτεογλυκανών
από αυτούς. Εικόνα από το βιβλίο «Ανοσολογία. Βασικές αρχές και Κλινική προσέγγιση» Π. Μπούρα. University Studio Press.

διεγείρουν τη σύνθεση κολλαγόνου, τη διαφοροποίηση
των μυοϊνοβλαστών, και παραγωγή TGF-β, ένα ισχυρό
ερέθισμα για τη συσσώρευση εξωκυττάριου θεμέλιου
ουσίας, ενώ η IFN-γ μπλοκάρει αυτές τις αποκρίσεις
και ασκεί αντιινωτική δράση. Η πόλωση της Th2 ανοσολογικής απόκρισης δημιουργεί έτσι προ-ινωτικό περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις για να εξηγήσουν τη δημιουργία αυτοαντιδραστικών αντισωμάτων
στο ΣΣ. Αυτοαντιγόνα όπως η τοποϊσομεράση του
DNA I μπορεί, παρουσία ROS, να υφίστανται πρωτεολυτική διάσπαση, εκθέτοντας κρυπτικούς επίτοπους
που διασπούν την ανοσολογική ανοχή. Άλλοι μηχανισμοί περιλαμβάνουν τον μοριακό μιμητισμό ως συνέπεια ιικής λοίμωξης, χρόνια υπεραντιδραστικότητα Β
κυττάρων και αλλοιωμένη έκφραση ή υποκυτταρικός
εντοπισμός πιθανών αυτοαντιγονικών πεπτιδίων. Η χρόνια ενεργοποίηση των Β κυττάρων στη ΣΣ μπορεί όχι
μόνο ευθύνεται για την παραγωγή αυτοαντισωμάτων,
αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει άμεσα στην ίνωση,
επειδή τα ενεργοποιημένα Β κύτταρα εκκρίνουν TGFβ και IL-6, που διεγείρουν άμεσα τους ινοβλάστες5.
Μέχρι σήμερα όμως, ένας ολοκληρωμένος χαρακτηρισμός του ινωτικού ECM, που ονομάζεται μητρόσωμα, δεν έχει επιτεύχθηκε. Η υπερβολική συσσώρευση
ECM προκύπτει από την υπερβολική παραγωγή από
ινοβλάστες ως απόκριση στην αυτοκρινή και την παρακρινή σήματα όπως κυτταροκίνες και χημειοκίνες,
υποξία και ROS. Οι επιβλαβείς επιπτώσεις της συσσώρευσης μυοϊνοβλαστών προκαλεί γήρανση στο δέρμα
και στους πνεύμονες και περιλαμβάνουν την εξάντληση
της μιτωτικής δεξαμενής ενεργών προγονικών κυττά-

ρων και έκκριση ενός συσχετιζόμενου με τη γήρανση
εκκριτικού φαινότυπου (SASP), που χαρακτηρίζεται από
υπερεπάρκεια πλειάδας φλεγμονωδών χημειοκινών και
κυτταροκινών, με κυρίαρχες τις TGF-β, IL-6, MCP-1 και
PDGF. Ενώ αυτά τα ευρήματα παρέχουν υποστήριξη
για την εξέταση της ίνωσης ως «φαινότυπος επιταχυνόμενης γήρανσης», η σημασία της χρόνιας κυτταρικής
γήρανσης στην παθογένεση της ΣΣ ως παθοφυσιολογικός μηχανισμός και ως θεραπευτικός στόχος χρησιμοποιώντας «σενολυτικές-senolytic» στρατηγικές μένει
να καθοριστεί1. Συνοπτικά, η παθοφυσιολογία της ΣΣ
φαίνεται στην εικόνα 1.
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Η μηχανιστική της παθοφυσιολογίας της ιστικής
βλάβης στον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο
Κωνσταντίνος Τσέλιος
Assistant Professor, Department of Medicine McMaster University Hamilton, ON, Canada

ανοσ′ια

Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) είναι
μια χρόνια, συστηματική αυτοάνοση νόσος με πληθώρα
κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων που αντανακλούν την ετερογένεια των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην έκφραση της νόσου. Παρά
την πρόοδο που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια στην
κατανόηση της λειτουργίας των κυττάρων του ανοσιακού συστήματος στα πλαίσια της νόσου, η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδηγούν στην έκλυση της
αυτοάνοσης απόκρισης παραμένει άγνωστη.
Η επικρατέστερη θεωρία εμπλέκει την αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών/ ορμονικών παραγόντων, η οποία οδηγεί στην διάσπαση της ανοσιακής ανοχής και την ενεργοποίηση των κυττάρων του
ανοσιακού συστήματος προς παραγωγή κυτταροκινών/χημειοκινών και αυτο-αντισωμάτων. Η δυσλειτουργία της ανοσιακής ρύθμισης θα επιτρέψει την ενίσχυση
των μηχανισμών αυτών, οι οποίοι θα επάγουν χρόνια
φλεγμονή και ιστική βλάβη.
Η γενετική επιβάρυνση στον ΣΕΛ είναι πολυγονιδιακή και περισσότερα από 150 γονίδια έχουν περιγραφεί να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου σε διαφορετικές εθνότητες. Μερικά από τα γονίδια αυτά
έχουν μια σαφή παθοφυσιολογική συσχέτιση, όπως τα
γονίδια C1q και C4 που εμπλέκονται στην ελαττωματική
κάθαρση αποπτωτικού υλικού, το PTPN22 που επάγει
διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυττάρων και αυξημένη
παραγωγή ιντερφερονών (IFN), παράγοντα νέκρωσης
των όγκων (TNF) και παράγοντα ενεργοποίησης των
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αποικιών κοκκιοκυττάρων/μακροφάγων (GM-CSF), αλλά και του ρυθμιστικού παράγοντα ιντερφερόνης 5
(IRF5) και άλλων γονιδίων που ενέχονται στην υπερπαραγωγή IFN. Άλλες μελέτες της αλληλουχίας του
DNA καταδεικνύουν όλο και περισσότερες μονογονιδιακές περιπτώσεις νόσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά από τα γονίδια αυτά ενέχονται στην παθοφυσιολογία και άλλων αυτοανόσων νοσημάτων, όπως το
STAT4 στην ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τα ευρήματα αυτά
ήδη εγείρουν συζητήσεις για μελλοντική επαναταξινόμηση των αυτοανόσων νοσημάτων με βάση την γενετική επιβάρυνση και κοινούς κλινικούς φαινοτύπους
(rhupus, σύνδρομα επικάλυψης). Οι επιγενετικές τροποποιήσεις προσθέτουν περαιτέρω ετερογένεια στην
γενετική επιβάρυνση της νόσου. Η μεθυλίωση του
DNA, οι τροποποιήσεις των ιστονών (φωσφορυλίωση,
ακετυλίωση, μεθυλίωση κ.α.) αλλά και μηχανισμοί που
επάγονται από τα micro-RNA ενέχονται στην λειτουργική διαφοροποίηση Τ και Β λεμφοκυττάρων, καθώς
και κυττάρων της φυσικής ανοσίας οι οποίες προάγουν
την διαιώνιση της φλεγμονής. Συνολικά, οι γενετικοί και
επιγενετικοί παράγοντες πιστεύεται ότι ευθύνονται για
τα 2/3 του κινδύνου εκδήλωσης νόσου, ενώ οι περιβαλλοντικοί παράγοντες για το υπόλοιπο 1/3.
Η αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών
παραγόντων οδηγούν στην διάσπαση της ανοσιακής
ανοχής και στην ενεργοποίηση των κυττάρων τόσο της
φυσικής όσο και της ειδικής ανοσίας. Πρακτικά, κάθε
γνωστός κυτταρικός υποπληθυσμός έχει περιγραφεί
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να ενέχεται στην παθοφυσιολογία του ΣΕΛ. Τα σημαντικότερα κύτταρα της φυσικής ανοσίας στον ΣΕΛ φαίνονται να είναι τα ουδετερόφιλα, μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα. Η αλληλεπίδραση με τα Τ κύτταρα
μέσω πληθώρας διαλυτών μεσολαβητών οδηγεί στην
ενεργοποίηση των τελευταίων και στην επικράτηση
ενός φλεγμονώδους φαινοτύπου με υπεροχή των Th17
λεμφοκυττάρων έναντι των Τ ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων (Tregs). Ακολούθως, τα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα θα επάγουν έκπτυξη αυτοαντιδραστικών Β
λεμφοκυττάρων, παραγωγή αυτοαντισωμάτων με αποτέλεσμα την δημιουργία ανσοσοσυμπλεγμάτων και πρόκληση ιστικής βλάβης.
Τα ουδετερόφιλα στον ΣΕΛ έχουν αυξημένη ικανότητα να παράγουν NETs (neutrophil extracellular
traps, εξωκυττάριες παγίδες ουδετεροφίλων), οι οποίες
περιέχουν αυτοαντιγόνα, όπως χρωματίνη, dsDNA και
άλλες πρωτεΐνες, όπως η καθελισιδίνη LL-37, η οποία
θεωρείται περισσότερο ειδική για τον ΣΕΛ. Η έκλυση
NETs επάγει την ενεργοποίηση πλασμακυτοειδών δενδριτικών κυττάρων και την παραγωγή ιντερφερονών
τύπου Ι μέσω TLR-9 υποδοχέων. Η κάθαρση των NETs
είναι περιορισμένη σε ασθενείς με ΣΕΛ εξαιτίας λειτουργικής ανεπάρκειας της DNAse-1. Το αποτέλεσμα
είναι η παρατεταμένη έκθεση σε αυτοαντιγόνα και η
ενεργοποίηση της ειδικής ανοσίας προς παραγωγή
αντι-dsDNA και αντι-LL-37 αντισωμάτων. Σε ιστικό επίπεδο, NETs είναι συχνότατο εύρημα σε νεφρικές και
δερματικές βιοψίες ασθενών με ΣΕΛ, ενώ ενέχονται
και στην παθοφυσιολογία της επιταχυνόμενης αθηροσκλήρωσης στη νόσο.
Η συμμετοχή των μονοπύρηνων/μακροφάγων στη
νόσο είναι πολυεπίπεδη. Η ελαττωματική κάθαρση αποπεπτοκότων κυττάρων οδηγεί στην παρατεταμένη έκθεση των κυττάρων της ειδικής ανοσίας σε αντιγόνα.
Ο μηχανισμός αυτός αφορά τόσο σε ελαττωματική
ενδοκυττάρωση (με ελαττωμένη έκφραση μορίων που
εμπλέκονται στην αναγνώριση του αποπτωτικού υλικού,
όπως τα C1q, MFG-E8, Gas6) όσο και σε ελαττωματική
αποδόμηση των μορίων που ενδοκυτταρώθηκαν (ανεπάρκεια DNAse Iand II, λειτουργική ανεπάρκεια κυτταρικών υποδοχέων που ενεργοποιούνται από λιπίδια,
όπως ο PPARγ). Η παραμονή αποπτωτικού υλικού ενδοκυττάρια οδηγεί σε υπερέκφραση TLR υποδοχέων
και επαγωγή IFN. Η πόλωση των μακροφάγων έχει περιγραφεί στον ΣΕΛ με υπεροχή των Μ1 «φλεγμονωδών» μακροφάγων. Η πόλωση αυτή επηρεάζεται από
μόρια όπως το HMGB1, PPARγ, C1q αλλά και από άλλα
μόρια που βρίσκονται σε μικροσωματίδια που προέρ-
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χονται από την κυτταρική μεμβράνη αποπεπτοκότων
κυττάρων. Η ενεργοποίηση των μακροφάγων καταδεικνύεται από την υπερέκφραση μορίων επιφανείας όπως
ICAM-1, MHC-II, Singlec-1 και άλλα καθώς και την παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως ο TNFα,
IL-6, MCP-1 και άλλες. Τέλος, τα τελευταία χρόνια καταδείχθηκε η εμπλοκή μηχανισμών αυτοφλεγμονής με
ενεργοποίηση του NLRP3 φλεγμονοσώματος. Η ενεργοποίηση της κασπάσης-1 επάγει την έκκριση IL-1β και
IL-18. Η στόχευση του μονοπατιού αυτού έχει ήδη αποδώσει θετικά αποτελέσματα σε άλλα συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα και στην αθηροσκλήρωση.
Ο ρόλος των πλασμακυτοειδών δενδριτικών κυττάρων αποτελεί το κυρίαρχο σημείο έρευνας στην παθοφυσιολογία του ΣΕΛ τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότερες μελέτες καταδεικνύουν μειωμένους αριθμούς
των κυττάρων αυτών στην περιφέρεια, ενώ βρίσκονται
αυξημένα στους ιστούς (νεφρούς, δέρμα). Τα κύτταρα
αυτά ενδοκυτταρώνουν ανοσοσυμπλέγματα και η αλληλεπίδραση των ssRNA και DNA με τους υποδοχείς
TLR7 και TLR9, αντίστοιχα, επάγει ενδοκυττάρια σηματοδότηση για την παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών μέσω NFkB, καθώς και ιντερφερονών τύπου
1 μέσω των IRFs 3, 5 και 7. Οι ιντερφερόνες τύπου 1 φαίνεται να έχουν κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία
του ΣΕΛ. Επάγουν την απελευθέρωση NETs από τα
ουδετερόφιλα, την διαφοροποίηση των μονοκυττάρων
σε μυελοειδή δενδριτικά κύτταρα και την υπερέκφραση
μορίων συν-διέγερσης και αντιγονοπαρουσίασης, επάγουν την επιβίωση των ΝΚ κυττάρων καθώς και την
παραγωγή κυτταροκινών και κυτταροτοξικότητας. Σχετικά με τις επιδράσεις στην ειδική ανοσία, οι ιντερφερόνες τύπου 1 επάγουν προ-φλεγμονώδεις φαινοτύπους
των Τ λεμφοκυττάρων (κυρίως T follicular cells), καθώς
και την επιβίωση και λειτουργική διαφοροποίηση των
Β λεμφοκυττάρων.
Οι πρώτες κλινικές παρατηρήσεις που ενέπλεξαν
τις ιντερφερόνες στην παθοφυσιολογία του ΣΕΛ προέρχονται από ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα και νεοπλασματικά νοσήματα, όπου η χορήγηση ιντερφερόνης
οδήγησε στην ανάπτυξη αυτοανόσων νοσημάτων με
χαρακτηριστικά λύκου (lupus-like disease). Ο κεντρικός
ρόλος των ιντερφερονών τύπου 1 στον ΣΕΛ στηρίζεται
επίσης σε γενετικά δεδομένα με περισσότερα από 20
γονίδια που αυξάνουν τον κίνδυνο νόσου να εμπλέκονται στα σηματοδοτικά μονοπάτια των ιντερφερονών
αυτών. Διάφοροι συνδυασμοί των γονιδίων αυτών αποτελούν την «υπογραφή ιντερφερόνης» (interferon signature) και έχουν ανευρεθεί σε 60-80% ασθενών με
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ΣΕΛ. Οι ιντερφερόνες τύπου 1 (α, β, ε, κ, ω) επιδρούν σε
κάθε κύτταρο του ανοσιακού συστήματος επάγοντας
λειτουργική διαφοροποίηση. Τα τελικό αποτέλεσμα, που
είναι η παραγωγή αυτοαντισωμάτων και φλεγμονωδών
κυτταροκινών, οδηγεί σε ιστική βλάβη που επάγει περαιτέρω αυτοάνοση απόκριση σε νέο- ή κρυπτικούς
επιτόπους και την παραγωγή ανοσοσυμπλεγμάτων που
δρουν με έναν αυτοκρινή τρόπο για την περαιτέρω
ενεργοποίηση των πλασμακυτοειδών δενδριτικών κυττάρων και την διαιώνιση της αυτοάνοσης φλεγμονής.
Τα Τ λεμφοκύτταρα πιστεύεται ότι έχουν κεντρικό
ρόλο στην παθοφυσιολογία του ΣΕΛ. Πέραν από την
επαγωγή λειτουργικής διαφοροποίησης των Β λεμφοκυττάρων, εκκρίνουν πληθώρα προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών και συντηρούν έναν υποπληθυσμό αυτοαντιδραστικών μνημονικών κυττάρων που διαιωνίζει την
αυτοάνοση φλεγμονή. Γονιδιακές (transcriptomics) μελέτες κατέδειξαν εκτενή ενεργοποίηση μιας πληθώρας
φλεγμονωδών γονιδίων, τα οποία εκφράζονται και σε
άλλα ανοσιακά κύτταρα. Τα CD8+ Tλεμφοκύτταρα εμφανίζουν ελαττωμένη κυτταροτοξικότητα, πιθανώς μέσω υπερέκφρασης PD-1, ενός ανασταλτικού υποδοχέα
που εκφράζεται κατόπιν παρατεταμένης διέγερσης του
TCR και εκφράζει λειτουργική εξάντληση των κυττάρων
αυτών. Το εξαντλημένα CD8+ Tλεμφοκύτταρα μετατρέπονται σε διπλά αρνητικά κύτταρα (CD4-CD8-), τα
οποία είναι θεωρητικά ανοσορρυθμιστικά. Στον ΣΕΛ,
ωστόσο, καθίστανται προ-φλεγμονώδη, με παραγωγή
IL-17 εξαιτίας της ενεργοποίησης πολλαπλών ενδοκυττάριων οδών (CREMα, mTOR, PI3K/AKT κ.α.). Η πλαστικότητα της λειτουργικής διαφοροποίησης των Τ
λεμφοκυττάρων, υπό την πίεση του κυτταροκινικού μικροπεριβάλλοντος, οδηγεί στην έκπτυξη των Th17 λεμφοκυττάρων έναντι των Tregs και των Th1 κυττάρων.
Παράλληλα, τα Tfh κύτταρα συντελούν στην χρόνια
ενεργοποίηση των Β λεμφοκυττάρων προς παραγωγή
αυτοαντισωμάτων μέσω CD40/CD40L, ICOS/ICOSL,
καθώς και έκκρισης IL-21 και IL-10. Οι διαταραχές ενδοκυττάριας σηματοδότησής των Τ λεμφοκυττάρων
αποτελούν σημαντικό πεδίο έρευνας στον ΣΕΛ. Πολλαπλές διαταραχές έχουν περιγραφεί με κυρίαρχες την
ελαττωμένη έκφραση CD3ζ/ZAP70 κινάσης, την ενεργοποίηση του μονοπατιού PI3K-Akt-mTORC1, την ενεργοποίηση της ROCK κινάσης, της calcium/calmodulin
kinase IV (CaMKIV) και της πρωτεϊνικής φωσφατάσης
2A (PP2A). Οι διαταραχές αυτές συνδέονται με αυξημένη παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως
η IL-17 και η ελαττωμένη παραγωγή IL-2, η οποία οδηγεί
σε επικράτηση φλεγμονωδών Τ λεμφοκυττάρων.
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Τα Tregs καταστέλλουν πρακτικά κάθε τύπο ανοσιακού κυττάρου μέσω άμεσων και έμμεσων μηχανισμών. Παράγουν αντι-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες (IL10, IL-35 και TGFβ) μέσω των οποίων καταστέλλουν τα
φλεγμονώδη Τ λεμφοκύτταρα. Προκαλούν απευθείας
απόπτωση ανοσιακών κυττάρων μέσω έκκρισης περφορίνης και κοκκοενζύμων. Εξαιτίας της υπερέκφρασης
CD25, προσδένουν περισσότερη IL-2 αποστερώντας
την από τα υπόλοιπα Τ λεμφοκύτταρα. Η περαιτέρω
ελάττωση της IL-2 επηρεάζει και τα ΝΚ κύτταρα και τα
καθιστά λιγότερο κυτταροτοξικά. Τα ΝΚ κύτταρα καταστέλλονται και με άμεσους μηχανισμούς μέσω μεμβρανικού TGF-β. Τα Tregs επιδρούν απευθείας στα Β
λεμφοκύτταρα μέσω PDL1/PD-1 και στα δενδριτικά κύτταρα μέσω CTLA-4 και LAG-3. Το CTLA-4 αναστέλλει
την συνδιέγερση ελαττώνοντας την έκφραση CD80/
CD86 και επάγει την υπερέκφραση της ινδολεαμίνης
(IDO). Η επιφανειακή έκφραση CD39 σταTregs επάγει
την μετατροπή του ATP σε αδενοσίνη και AMP και
ελαττώνει την διαφοροποίηση των φλεγμονωδών Τ
λεμφοκυττάρων. Τα Tregs επίσης επάγουν την διαφοροποίηση M2 μακροφάγων, καθώς και έναν αντι-φλεγμονώδη φαινότυπο στα ουδετερόφιλα.
Σχετικά με τα Β λεμφοκύτταρα, έχουν περιγραφεί
διαταραχές της ανοχής των κυττάρων αυτών, οι οποίες
μεσολαβούνται από διάφορους μηχανισμούς, όπως η
PI3K κινάση. Στην περίπτωση αυτή, ελαττωμένη λειτουργικότητα της PTEN οδηγεί σε διαταραχές πολλαπλών
ανοχογόνων μηχανισμών (όπως η απόπτωση αυτοαντιδραστικών Β κυττάρων και οι τροποποιήσεις του
BCR). Παράλληλα, η ενεργοποίηση των αναστολέων
των κινασών mTORc1 και BTK οδηγεί σε λειτουργική
διαφοροποίηση προς πλασματοκύτταρα. Άλλες μελέτες
έχουν καταδείξει διαταραχές ενεργοποίησης των Β
λεμφοκυττάρων. Πέραν της ενεργοποίησης μέσω BCR
και ενδοκυττάριων TLRs, φαίνεται ότι και η σηματοδότηση μέσω υποδοχέων ιντερφερόνης είναι απαραίτητη
για την ωρίμανση των Β λεμφοκυττάρων και την επαγωγή μεταγραφικών παραγόντων, όπως ο T-bet και ο
BCL-6. Οι παράγοντες αυτοί επάγουν την δημιουργία
βλαστικών κέντρων(germinal centers) και την ωρίμανση
σε πλασματοκύτταρα. Διαταραχές υποπληθυσμών Β
λεμφοκυττάρων αναφέρονται σε ελαττωμένα naïve B
κύτταρα, ενώ αναφέρονται αυξημένοι αριθμοί μνημονικών, πλασματοκυττάρων και CD27-IgD διπλά αρνητικών κυττάρων. Τα τελευταία χαρακτηρίζονται από αυξημένη έκφραση CD11c και συμμετέχουν στην ωρίμανση των πλασματοκυττάρων έξω από τα βλαστικά κέντρα. Η σημασία των Β λεμφοκυττάρων στην παθοφυ-
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σιολογία του ΣΕΛ καταδεικνύεται από την κλινική επιτυχία της στόχευσης του μονοπατιού του BAFF και της
αναστολής της σηματοδότησης μέσω των υποδοχέων
BAFF-R, TACI και BCMA.
Στη νεφρίτιδα λύκου, η εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων (τόσο κυκλοφορούντων όσο και in situ) είναι
καθολικό παθολογοανατομικό γνώρισμα της νόσου.Τα
υπο-επιθηλιακά ανοσοσυμπλέγματα ενέχονται στην
βλάβη των ποδοκυττάρων, ενώ τα υπενδοθηλιακά στην
βλάβη των ενδοθηλιακών κυττάρων και στην χημειοταξία ανοσιακών κυττάρων, όπως δενδριτικά κύτταρα
και μακροφάγα, καθώς και Τ και Β λεμφοκυττάρων. Αναφορικά με τα Τ λεμφοκύτταρα, παρατηρείται υπεροχή
των Th17 κυττάρων και υπερέκφραση IL-17, καθώς και
TNFα και IL-1β. Κυτταροτοξικά CD8+ λεμφοκύτταρα
ανευρίσκονται κυρίως κοντά στην κάψα του Bowman,
ενώ τα T follicular κύτταρα γειτνιάζουν με τα Β λεμφοκύτταρα, τα οποία σχηματίζουν βλαστικά κέντρα στο
νεφρικό παρέγχυμα.
Στην περίπτωση του οξέως δερματικού λύκου, η
απόπτωση των κερατινοκυττάρων που επάγεται από
την υπεριώδη ακτινοβολία εκλύει αυτοαντιγόνα όπως
τα Ro και La. Τα αντιγόνα αυτά ενεργοποιούν τα πλασμακυτοειδή δενδριτικά κύτταρα προς παραγωγή ιντερφερόνης. Τελευταίες μελέτες κατέδειξαν ότι και τα κερατινοκύτταρα είναι μια σημαντική πηγή ιντερφερόνης
στον ΣΕΛ. Ανοσοσυμπλέγματα που περιέχονται στις
NETs των ουδετεροφίλων ενεργοποιούν περαιτέρω τα
ΔΚ. Οι τύπου 1 ιντερφερόνες επάγουν την παραγωγή
χημειοκινών (CXCL9, CXCL10) και μορίων προσκόλλησης (ICAM-1), που οδηγούν στην στρατολόγηση Th1,
CD8 και NK κυττάρων, τα οποία προκαλούν βλάβη της
δερμο-επιδερμικής μεμβράνης. Η απόπτωση των κυττάρων των τριχοθυλακίων επάγεται κυρίως από Th1 κύτταρα μέσω Fas/FasL. Άλλοι μηχανισμοί δερματικής βλάβης εμπλέκουν την ενεργοποίηση των πλασμακυτοειδών ΔΚ από κυκλοφορούντα αποπτωτικά κύτταρα και
ανοσοσυμπλέγματα.
Η ετερογένεια των κλινικών εκδηλώσεων του νευρο-ψυχιατρικού ΣΕΛ αντανακλά την πληθώρα παθοφυσιολογικών μηχανισμών. Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
και θρομβώσεις διαμεσολαβούνται κυρίως από αντι-ενδοθηλιακά και αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα με την
συνέργεια του συμπληρώματος. Τα αντισώματα αυτά
ενεργοποιούν τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα οποία εκφράζουν μόρια προσκόλλησης (ICAM-1,VCAM-1) τα οποία
επάγουν την διήθηση από Τ και Β λεμφοκύτταρα. Η επαγόμενη ισχαιμία επάγει την υπερέκφραση προφλεγμονωδών κυτταροκινών, την διάσπαση του αιματο-εγκεφα-
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λικού φραγμού και την κυτταρική βλάβη μέσω ριζών οξυγόνου. Στην περίπτωση διάχυτων βλαβών (ψύχωση, οξύ
συγχυτικό επεισόδιο), τα μικρογλοιακά κύτταρα φαίνεται
να έχουν κεντρικό ρόλο. Αποτελούν την κύρια κυτταρική
πηγή παραγωγής προφλεγμονωδών κυτταροκινών, οι
οποίες θα ενεργοποιήσουν Τ και Β λεμφοκύτταρα. Αντισώματα έναντι της ακουαπορίνης 4, της ριβοσωματικής
πρωτείνης P και του N-methyl-D- aspartate receptor
(NMDAR) επάγουν άμεση βλάβη των νευρώνων. Οι
αποπτωτικοί νευρώνες εκφράζουν MAP2 (microtubuleassociated protein 2), τα αντισώματα έναντι της οποίας
επίσης εμπλέκονται στην ιστική βλάβη.
Η μηχανιστική βάση της επιταχυνόμενης αθηροσκλήρωσης του ΣΕΛ είναι πολυπαραγοντική. Η HDL,
η οποία αναστέλλει την οξείδωση της LDL από ρίζες
οξυγόνου, καθίσταται προφλεγμονώδης και η οξειδωμένη LDL ενεργοποιεί τα ενδοθηλιακά κύτταρα προς
παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών και την
στρατολόγηση μονοκυττάρων/μακροφάγων υπο-ενδοθηλιακά. Επίσης, επάγει την φαγοκυττάρωση λιπιδίων
και την μετατροπή τους σε αφρώδη κύτταρα. Τα πλασμακυτοειδή ΔΚ και τα χαμηλής πυκνότητας κοκκιοκύτταρα εκκρίνουν IFN-α, η οποία επάγει δυσλειτουργία
στα προγονικά ενδοθηλιακά κύτταρα (endothelial progenitor cells -EPCs) και ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Τα ουδετερόφιλα εκλύουν NETs, οι οποίες επάγουν ενδοθηλιακή βλάβη και ενεργοποίηση των μακροφάγων προς παραγωγή IL-1β, TNFα και MCP-1. Τα
Β λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται προς Β1 φαινότυπο
και παράγουν παθογόνα IgG αντισώματα έναντι της
oxLDL, ενώ τα Β2 λεμφοκύτταρα παράγουν αντισώματα
έναντι της β2GPI. Τα ανοσοσυμπλέγματα με oxLDL/β2-GPI ενεργοποιούν περαιτέρω την παραγωγή
αφρωδών κυττάρων και την επέκταση της αγγειακής
βλάβης. Διάφοροι υποπληθυσμοί των T λεμφοκυττάρων
και κυρίως τα Th17, συμμετέχουν στην ενεργοποίηση
των μηχανισμών αυτών, ενώ τα Τ ρυθμιστικά κύτταρα
ανευρίσκονται σε ελαττωμένους αριθμούς.
Συμπερασματικά, η παθοφυσιολογία του ΣΕΛ είναι
πολυπαραγοντική και εμπλέκει πρακτικά όλα τα κύτταρα
του ανοσιακού συστήματος καθώς και σχεδόν κάθε
διαλυτό μεσολαβητή. Οι κεντρικοί παθογενετικοί μηχανισμοί φαίνεται να εμπλέκουν τις ιντερφερόνες τύπου
Ι και στοχευμένες θεραπείες έχουν ήδη χρησιμοποιούνται σε ασθενείς. Οι μηχανισμοί ιστικής βλάβης περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση του συμπληρώματος,
νέκρωση από ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, κυτταρική και
αντισωματο-εξαρτώμενη κυτταροτοξικότητα κ.α. Τα
πολλαπλά ανοσοπαθογενετικά μονοπάτια, που συμμε-
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τέχουν στην παθοφυσιολογία της νόσου, συγκροτούνται σε έναν ετερογενή κλινικό φαινότυπο (disease heterogeneity), ο οποίος αποτελεί μείζον πρόβλημα στην
κλινική εφαρμογή στοχευμένων θεραπειών στον ΣΕΛ.
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Oι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την κοινόχρηστη και όχι την εμπορική ονομασία τους.
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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.

