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9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας

XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας (ΕΕΑ) στο πλαίσιο της αδιάλειπτης επιστημονικής ενημέρωσης, σας προ-

σκαλεί να συμμετάσχετε και φέτος στο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ανοσολογίας με τίτλο "Φυσική

Ανοσία: νέες προκλήσεις, σύγχρονες θεωρήσεις", που διοργανώνει 20-22 Νοεμβρίου 2020. 

Το Σεμινάριο λόγω των τελευταίων εξελίξεων της COVID-19 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά Διαδικτυακά

και η παρακολούθηση σε αυτό θα είναι δωρεάν. 

Βασικός στόχος του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση γιατρών και άλλων επιστημόνων της υγείας, για τις σύγ-

χρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και προκλήσεις σχετικά με τη φυσική ανοσία, από τη θεμελιώδη επιστήμη

έως τις κλινικές πτυχές της νόσου, στην εποχή της COVID-19 λοίμωξης, στην οποία οι μηχανισμοί της φυσι -

κής ανοσίας έχουν προεξάρχοντα ρόλο. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει μια σειρά θεματικών ενοτήτων που αφορούν: τις

πρόσφατες εξελίξεις της φυσικής ανοσίας στην κατανόηση της προστατευτικής και παθογόνου λειτουργίας

της, τις αλληλεπιδράσεις μικροοργανισμών και ξενιστή συμπεριλαμβανομένης της λοίμωξης COVID-19, την

παθοφυσιολογία της φλεγμονής, την εμπλοκή της στον καρκίνο, στην αυτοανοσία, στην αναπαραγωγή, στη

μεταμόσχευση και τις αναδυόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στους μηχανισμούς της. 

Το ευρύ φάσμα των συνεδριάσεων, οι εισηγήσεις διακεκριμένων ομιλητών και οι συζητήσεις που θα ακολου-

θήσουν, θα δώσουν τη δυνατότητα εποικοδομητικής επιστημονικής ενημέρωσης και την ευκαιρία γόνιμης

ανταλλαγής απόψεων. 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.

Η Πρόεδρος

Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση



ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                 Πρόεδρος:   Α. Παυλίτου-Τσιόντση

                           Αντιπρόεδρος:   Α. Ταράση

                        Γεν. Γραμματέας:   Α. Φυλάκτου
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                                       Ταμίας:   Χ. Τσίγαλου

                                         Μέλη:   Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη

                                                     Θ. Κεραμιτζόγλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:00-20:30    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

17:00-20:30    Εισαγωγή στο Σεμινάριο − Χαιρετισμοί

17:20-17:40     1. ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ: ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ-ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ

                    Προεδρείο: Χ. Νικολάου, Γ. Κυριαζής

                    Eπιθηλιακοί/βλεννογόνιοι φραγμοί στην άμυνα του σώματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Τζανουδάκη

17:40-18:00    Φαγοκυτταρικό σύστημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Β. Κίτσιου

18:00-18:20    Φυσικά κυτταροκτόνα (ΝΚ) κύτταρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θ. Κεραμιτζόγλου

18:20-18:40    Δενδριτικά κύτταρα: συνδετικός κρίκος φυσικής και επίκτητης ανοσίας . . . . . . . . . . . . . . Α. Ξωχέλλη

18:40-18:50    Συζήτηση 10΄

18:50-20:00    2. ΔΙΑΛΥΤΟΙ/ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ

                    Προεδρείο: Α. Βιττωράκη, Α. Γιαννακού

18:50-19:30     Πρωτεΐνες οξείας φάσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Μπανταδάκη

19:10-19:30     Κυτταροκίνες/Χημειοκίνες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ν. Καφάση

19:30-19:50     Άξονες ρύθμισης κυτταροκινών σχετιζόμενοι με τη φυσική ανοσία . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Γεωργιάδου

19:50-20:00    Συζήτηση 10́

20:00-20:30   ΔΙΑΛΕΞΗ

                    Προεδρείο:  Α. Γερμενής, Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα

                    Συμπλήρωμα: Aπό την μηχανιστική στην θεραπευτική εφαρμογή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ. Μαστέλλος

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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10:00-20:30    ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

10:00-11:30     3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

                    Προεδρείο: Α. Τσιρογιάννη, Ν. Κωνσταντινίδου

10:00-10:30    Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του συμπληρώματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Β. Τσαβδαρίδου

10:30-11:00     Έλεγχος λειτουργίας των φαγοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Φλέβα

11:00-11:30      Προσδιορισμός με κυτταρομετρία ροής των λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών

                    της φυσικής ανοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Β. Κίτσιου

                    Ο ρόλος του εργαστηρίου ιστοσυμβατότητας στη μεταμόσχευση αρχέγονων

                    αιμοποιητικών κυττάρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αικ. Ψαρρά

                    Συζήτηση 10΄/ανά θεματολογία

11:30-12:00     Διάλειμμα

12:00-14:00    4. ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ Ι

                    Προεδρείο: Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση, Δ. Παπακώστα, Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου

12:00-12:30    Φλεγμονή-Θρόμβωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Γκουγκουρέλας

12:30-13:00     Ο ρόλος της φυσικής ανοσίας στις βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις . . . . . . . . . . . . . Λ. Σκούρα

13:00-13:30     Ο ρόλος της φυσικής ανοσίας στη λοίμωξη Covid-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γ. Γκιούλα

13:30-14:00     Νέα στρατηγική ανάπτυξης εξατομικευμένων εμβολίων στη λοίμωξη COVID-19 . . Ε. Αθανασάκη

                    Συζήτηση 10΄/ανά θεματολογία

14:00-15:30     ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΑ

15:30-16:30     5. ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ II

                    Προεδρείο: Ε. Φαρμάκη, Π. Λυμπέρη

15:30-16:00     Μικροβίωμα και φυσική ανοσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χ. Τσίγαλου

16:00-16:30    Φυσικά αυτοαντισώματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Γερμενής

                    Συζήτηση 10΄/ανά θεματολογία

16:30-17:30     6. ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ III

                    Προεδρείο: Π. Μπούρα, Δ. Μπόγδανος

16:30-17:00     Φυσική ανοσία και αυτοάνοσα νοσήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Τσιρογιάννη

17:00-17:30     Φυσική ανοσία και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θ. Κωνσταντινίδης

                    Συζήτηση 10΄/ανά θεματολογία

17:30-18:00     Διάλειμμα

18:00-19:30    7. ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΙV

                    Προεδρείο: Α. Ινιωτάκη, Α. Σιόρεντα

18:00-18:30    Φυσική ανοσία και μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Φυλάκτου



18:30-19:00    Ο ρόλος της φυσικής ανοσίας στη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών

                    κυττάρων (HSCT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αικ. Ταράση

19:00-19:30    Φυσική ανοσία και κύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη

                    Συζήτηση 10́ /ανά θεματολογία

19:30-20:30    8. ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ V

                    Προεδρείο: Ε. Λιάτσης, Α. Φυλάκτου

19:30-20:00    Φυσική ανοσία και καρκίνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο. Τσιτσιλώνη

20:00-20:30   Φυσική ανοσία και πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Σπελέτας

                    Συζήτηση 10΄/ανά θεματολογία

10:00-14:00    ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

10:00-11:30     9. ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ V

                    Προεδρείο: Μ. Σπελέτας, Α. Σαραντόπουλος

10:00-10:30    Φυσική Ανοσία και χειρουργικό τραύμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ. Ζαχαρούλης

10:30-11:00     Φυσική ανοσία και φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χ. Καλιούλη

11:00-11:30      Ο ρόλος του NLRP3 φλεγμονοσώματος και τα NETS στα χρόνια νοσήματα

                    του ήπατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γ. Γερμανίδης

                    Συζήτηση 10΄/ανά θεματολογία

11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

                    Προεδρείο: Μ. Δανιηλίδης, Αικ. Ταράση

                    Φυσική ανοσία: Αναγνώριση μοριακών προτύπων (PAMPs) και 

                    αντιμικροβιακοί μηχανισμοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φ. Παληογιάννη

12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

                    Προεδρείο: Αικ. Παυλίτου- Τσιόντση, Α. Φυλάκτου, A. Γεωργιάδου

                    Introduction to Young EFIS (yEFIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Costas

12:30-13:30     10. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

                    Προεδρείο: Μ. Χατζηστυλιανού, Μ. Κανάριου

12:30-12:50     Ο ρόλος της φυσικής ανοσίας στην ανοσοθεραπεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Α. Σαραντόπουλος

12:50-13:00    Συζήτηση 10́

13:00-13:20    Μηχανισμοί της φυσικής ανοσίας που εμπλέκονται στη δράση 

                    των εμβολίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε. Παπαδοπούλου-Αλατάκη

13:20-13:30     Συζήτηση 10́

13:30-14:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

                    Προεδρείο: Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση, Χ. Παπαστεριάδη

                    Σύγχρονες απόψεις των μηχανισμών άμυνας που ελέγχει η φυσική ανοσία . . . . . . . . . Π. Μπούρα

14:00-14:30    ΛΗΞΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

12 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας



ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ

S. Costas Spokesperson of young EFIS, Phd Candidate at TU Dresden 

Ε. Αθανασάκη Βιολόγος, Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ανοσολογίας. Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου

Κρήτης

Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας,

Γ. Ν. «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα, Eπιστημονικά Yπεύθυνη της Rodi Pharmaceuticals

L.L.C.

Α. Βιττωράκη MD, PhD, Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ανοσολογικό Τμήμα & Εθνικό Κέντρο

Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα 

Γ. Γερμανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ,

Θεσσαλονίκη

Α. Γερμενής Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Α. Γεωργιάδου ΜD, MSc, Eιδικός Παθολόγος, Υπ. Διδάκτορας ΑΠΘ 

Α. Γιαννακού Βιοπαθολόγος,  Διευθύντρια Τμήματος Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Θ.

«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Γ. Γκιούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας, Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας,

Ιατρικό Τμήμα, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 

Ι. Γκουγκουρέλας Επιμελητής Β, Παθολογική Κλινική «Άγιος Δημήτριος» 

Μ. Δανιηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας – Ανοσολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Δ. Ζαχαρούλης Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Α. Ινιωτάκη Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια, Ανοσολογικό Τμήμα – Εθνικό Κέντρο

Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα 

Χ. Καλιούλη-Αντωνοπούλου Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. Νίκαιας-

Πειραιά «Άγ. Παντελεήμων», Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», Αθήνα 

Μ. Κανάριου Παιδίατρος, Διευθύντρια, Παιδιατρική Ανοσολογία, ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ 

Ν. Καφάση Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη, Τμήμα Ανο-

σολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. Λαϊκό, Αθήνα 

Θ. Κεραμιτζόγλου Βιολόγος PhD, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Ν. «Έλενα Βενιζέλου» Αθήνα 

Β. Κίτσιου Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, 

ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 

Γ. Κυριαζής Ομότιμος Καθηγητής Βιοπαθολογίας – Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Θ. Κωνσταντινίδης Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Α΄Αιμοδοσία, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλε-

ξανδρούπολης

Ν. Κωνσταντινίδου Βιοπαθολόγος,  Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Κέντρο Πρω-

τοπαθών Ανοσοανεπαρκειών, Π.Γ.Ν. «Αγία Σοφία», Αθήνα 

Ε. Λιάτσης Παιδίατρος – Ανοσολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Τμήματος Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατό-

τητας, Κέντρο Πρωτοπαθών Ανοσανεπαρκειών, Π.Γ.Ν.Α. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

Π. Λυμπέρη Διευθύντρια Ερευνών, Προϊσταμένη Εργαστηρίου Ανοσολογίας Ελλ. Ινστιτούτου Pasteur

Ν. Μαλισιόβας Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Μικροβιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Επιστημονικός

Διευθυντής ομίλου EUROMEDICA, Επιστημονικός Διευθυντής EUROMEDICA Γενι-

κής Κλινικής Θεσσαλονίκης 

Δ. Μαστέλλος Διευθυντής ερευνών (Ερευνητής Α΄), ΤΟΜΕΑΣ Βιοδιαγνωστικών Επιστημών & Τεχνο -

λογικών Ι/ΠΡΕΤΕΑ, Ε.Κ.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Μ. Μπανταδάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α’, Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας

Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Θεσσαλονίκη 

Δ. Μπόγδανος Καθηγητής Παθολογίας και Αυτοάνοσων Νοσημάτων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας, Διευθυντής Κλινικής Ρευματολογίας και κλινκής Ανοσολογίας, Π.Γ.Ν. Λάρισα 

Π. Μπούρα Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας – Κλινικής Ανοσολογίας ΑΠΘ, τ. Διευθύντρια B’

Παθολογικής Kλινικής ΑΠΘ



Χ. Νικολάου Ομότιμη Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας Ανοσολογίας ΕΚΠΑ, Προέδρος Δ.Σ. Ελληνικής

Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής 

Α. Ξωχέλλη Αιματολόγος, Επιμ. Β΄, Εθνικού Περιφερειακού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας και Τμήμα -

τος Ανοσολογίας, Γενικό Νοσοκομείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

Φ. Παληογιάννη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας – Ανοσολογίας Λοιμώξεων, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών,  Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου,

Π.Γ.Ν. Πατρών 

Ε. Παπαδοπούλου-Αλατάκη Παιδίατρος, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ανοσολογίας, Α.Π.Θ.,  Δ’ Παιδια -

τρι κή Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

Δ. Παπακώστα Πνευμονολόγος, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Ανοσολογίας Πνευμόνων, Πνευμονο -

λογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Διευθύντρια Τομέα Παθολογίας ΑΠΘ,

Θεσσαλονίκη 

Χ. Παπαστεριάδη Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας,

Γ.Ν.A «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 

Α. Παυλίτου-Τσιόντση Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας,

Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Θεσσαλονίκη

Α. Σαραντόπουλος Παθολόγος, Ανοσολόγος 

Α. Σιόρεντα Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ανοσολογικό Τμήμα & Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβα-

τότητας, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Λ. Σκούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού

Εργαστηρίου Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Μ. Σπελέτας Καθηγητής Ιατρικής Ανοσολογίας, Τομέας Κλινικοεργαστηριακός, Τμήμα Ιατρικής,

Πανε πιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 

Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου Ιατρός Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβα-

τότητας του Γ. Ν. «Αλεξάνδρα», Αθήνα 

Α. Σταυροπούλου-Γκιόκα MD, PhD, αμ. Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ,  Διευθύντρια Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλο -

πλακουντιακού Αίματος (ΟΠΑ), Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημία Αθηνών

(ΙΙΒΕΑΑ) 

Α. Ταράση Ιατρός Βιοπαθολόγος, MD, PhD,  Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότη -

τας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

Μ. Τζανουδάκη Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α’, Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας – Κέντρο

Αναφοράς Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών, Γ. Ν. Παίδων «Η ΑΓ. Σοφία», Αθήνα 

Β. Τσαβδαρίδου Βιοπαθολόγος, Ανοσολογικό Τμήμα, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»,

Θεσσαλονίκη 

Χ. Τσίγαλου Βιοπαθολόγος, Επικ. Καθηγήτρια Ιατρικής – Μοριακής Μικροβιολογίας ΔΠΘ, Πανε-

πιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Αλεξανδρούπολη

Α. Τσιρογιάννη Βιοπαθολόγος,  Διευθύντρια, Επιστημονικά & Διοικητικά Υπεύθυνη, Τμήμα Ανοσολογίας

– Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 

Ο. Τσιτσιλώνη Καθηγήτρια Ανοσολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας,

ΕΚΠΑ, Αθήνα

Ε. Φαρμάκη Παιδίατρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ανοσολογίας, Ιατρικής Σχολής

ΑΠΘ, Α΄Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α. Φλέβα Βιολόγος, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

Α. Φυλάκτου Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Εθνικού Περιφερειακού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας και

Τμήματος Ανοσολογίας, Γενικό Νοσοκομείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

Μ. Χατζηστυλιανού-Σιδηροπούλου Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Ανοσολογίας, Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, ΑΠΘ 

Α. Ψαρρά Χημικός MSc, PhD, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός»,

Αθήνα

14



Ο οργανισμός διαχωρίζεται από το περιβάλλον

μέσω των επιθηλιακών/βλεννογόνιων φραγμών, όπως

το δέρμα και οι βλεννογόνοι του γαστρεντερικού, του

αναπνευστικού και του ουροποιογεννητικού συστήμα-

τος. Με μέσο συνολικό εμβαδόν της τάξης των 400m2

και με >70% των λεμφοκυττάρων να εντοπίζεται σε

αυτούς, οι φραγμοί, και ιδιαίτερα ο βλεννογόνος του

πεπτικού σωλήνα, αποτελούν το μεγαλύτερο όργανο

του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η ανοσία των φραγμών οργανώνεται αδρά σε 3

επίπεδα: 1) το επιθήλιο, 2) το χόριο και τον υποβλεν-

νογόνιο χιτώνα και 3) το συμβιωτικό μικροβίωμα.

Οι επιφάνειες των φραγμών καλύπτονται από μο-

νόστιβο ή πολύστιβο επιθήλιο, το οποίο μαζί με το

υποκείμενο χόριο σχηματίζει τη στοιβάδα του βλεν-

νογόνου ή της επιδερμίδας. Τα κύτταρα του επιθηλίου

συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρές χασμοσυνδέσεις,

που παρεμποδίζουν την είσοδο των μικροοργανισμών,

οι οποίοι φυσιολογικά έρχονται σε επαφή μόνο με την

κορυφαία επιφάνεια των κυττάρων αυτών. Επίσης, πα-

ράγουν αντιμικροβιακά πεπτίδια (AMPs), όπως: 1) οι

α-ντιφενσίνες, η REG-3, η φωσφολιπάση, η λυσοζύμη

C, η λεκτίνη τύπου C, που στο έντερο παράγονται

από τα εντεροκύτταρα και τα κύτταρα Paneth, και 

2) η ψωριασίνη, η β-ντιφενσίνη και η καθελικιδίνη που

παράγονται από τα κετατινοκύτταρα στο δέρμα. Η

ρύθμιση του pH έχει επίσης σημαντικό ρόλο στην

αντιμετώπιση των παθογόνων, ιδίως στο δέρμα. Στους

βλεννογόνιους ιστούς, όπως του ΓΕΣ και του αναπνευ-

στικού, τα καλυκοειδή κύτταρα παράγουν βλέννη, η

οποία σε συνδυασμό με τα AMPs σχηματίζει έναν

ισχυρό φραγμό μεταξύ των μικροβίων και των επιθη-

λιακών επιφανειών. Τα επιθηλιακά κύτταρα του ανα-

πνευστικού διαθέτουν και κροσσούς, οι οποίοι με τις

κινήσεις τους συντελούν στην αποβολή των παγιδευ-

μένων στη βλέννη μικροοργανισμών. 

Σημειώνεται ότι τα επιθηλιακά κύτταρα, καθώς και

ορισμένα πιο εξειδικευμένα κύτταρα, όπως τα κύτταρα

Μ του εντέρου και της αναπνευστικής οδού, είναι τα

ίδια κύτταρα της φυσικής ανοσίας, ρυθμίζοντας την

ανοσοαπόκριση ή την ανοχή. Συγκεκριμένα: 1) Φέρουν

υποδοχείς αναγνώρισης προτύπου (κυρίως TLRs). Οι

υποδοχείς αυτοί είναι στρατηγικά τοποθετημένοι, ώστε

εκείνοι που επάγουν προφλεγμονώδεις αποκρίσεις (πχ

TLR5) να εκφράζονται μόνο στις βασεοπλευρικές επι-

φάνειες των κυττάρων, όπου η παρουσία μικροοργα-

νισμών δεν αναμένεται σε φυσιολογικές συνθήκες. 2)

Προσλαμβάνουν είτε διαλυτά ή συνδεδεμένα με ανο-

σοσφαιρίνες αντιγόνα και, μέσω της διαδικασίας της

διακυττάρωσης, τα μεταφέρουν προς το χόριο, όπου

παραλαμβάνονται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτ-

ταρα (APCs). Σημειώνεται ότι τα APCs (όπως μακρο-

φάγα και δενδριτικά κύτταρα στους βλεννογόνους και

κύτταρα. Langerhans στο δέρμα) ορισμένες φορές

σχηματίζουν προσεκβολές μεταξύ των επιθηλιακών

κυττάρων και προσλαμβάνουν απευθείας τα αντιγόνα.

3) Παράγουν σήματα που ρυθμίζουν τις ειδικές ανο-

σοαποκρίσεις των λεμφοκυττάρων των υποκείμενων

ιστών.

Το χόριο, και ο υποβλεννογόνιος χιτώνας, εκτός

από APCs, περιέχουν και πολλά Τ και Β λεμφοκύτταρα,

καθώς και ILCs (λεμφοκύτταρα της φυσικής ανοσίας).

Σεμινάριο Ανοσολογίας

Eπιθηλιακοί/βλεννογόνιοι φραγμοί στην άμυνα

του σώματος
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Ο λεμφικός ιστός των επιθηλίων οργανώνεται συνή-

θως σε μονήρη λεμφοζίδια και στο έντερο σε πλάκες

του Peyer και ονομάζεται γενικότερα MALT (Mucosa

Associated Lymphoid Tissue), ή ειδικότερα, ανάλογα

με την εντόπιση GALT (Gut-ALT) για το έντερο ή

BALT (BronchusALT) για τους βρόγχους. Επίσης, είναι

αυξημένο το ποσοστό των TCRγδ λεμφοκυττάρων,

ιδίως στο δέρμα.

Η παρουσία συμβιωτικού μικροβιώματος είναι ση-

μαντική στην άμυνα, διότι η παρουσία τους, όχι μόνο

ανταγωνίζεται τους παθογόνους μικροοργανισμούς,

αλλά και ευνοεί την ανάπτυξη του λεμφικού ιστού των

βλεννογόνων. Αντίθετα, σε περιβάλλον ελεύθερο μι-

κροβίων μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των υπεύθυ-

νων για το σχηματισμό λεμφοζιδίων iLT λεμφοκυττά-

ρων (ενός υποπληθυσμού ILC3). Επίσης οι μεταβολίτες

των μικροοργανισμών αυτών έχουν ρόλο από τη ρύθ-

μιση του pH, έως την παραγωγή νευροδιαβιβαστών.

Η ανοχή, όμως, στο μικροβίωμα, αλλά και στα μη

επιβλαβή αντιγόνα (πχ. της τροφής) είναι μια δυναμική

διαδικασία. Τα κύτταρα των επιθηλίων, με τα σήματα

που παράγουν, ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδι-

κασία αυτή. Στο έντερο, οι αλληλεπιδράσεις των επιθη -

λιακών κυττάρων και των APCs με τους συμβιωτικούς

μικροοργανισμούς έχουν ως αποτέλεσμα την παρα-

γωγή ουσιών όπως ο TGF-β και το ρετινοϊκό οξύ, τα

οποία δημιουργούν ένα ανοχογονικό περιβάλλον, μέσα

στο οποίο τα APCs (όπως τα CD103+ δενδριτικά κύτ-

ταρα) προκαλούν πόλωση των Τ-λεμφοκυττάρων προς

τα ρυθμιστικά Treg κύτταρα, διαδικασία στην οποία έχει

σημαντικό ρόλο και η IL-10. Η IL-10 συμμετέχει και στην

επαγωγή της παραγωγής IgA από τα Β λεμφο κύτταρα,

η οποία είναι πολύ σημαντική, διότι η εκκριτική IgA δε-

σμεύει τα αντιγόνα, αναστέλλοντας τη διείσ δυσή τους

στο επιθήλιο και καταστέλλοντας τις φλεγμονώδεις

αποκρίσεις προς αυτά. Η σημασία αυτών των μηχανι-

σμών είναι εμφανής στους ασθενείς με εκλεκτική ανε-

πάρκεια IgA, οι οποίοι εμφανίζουν συχνά τροφική αλ-

λεργία και, με τραγικό τρόπο, στην ανεπάρκεια IL-10 ή

του υποδοχέα της, η οποία προκαλεί βαριά κολίτιδα.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα ανοχογόνα σήμα-

τα των APCs και των επιθηλιακών κυττάρων επάγουν

την ανάπτυξη ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων. Στο έντε-

ρο, τα ανοχογόνα σήματα των συμβιωτικού μικροβιώ-

ματος (όπως των βακτηρίων με τμηματικές υφές -SFB)

επάγουν την ανάπτυξη των ILC3 και των αντιφλεγμο-

νωδών TH17 κυττάρων. Αντίθετα, σε περίπτωση βλάβης

του επιθηλίου είτε από παθογόνα, ή από χημικά ή μη-

χανικά αίτια, τα παραγόμενα σήματα (πχ. IL-6) επάγουν

την ανάπτυξη ΤΗ1 και προφλεγμονωδών ΤΗ17 κυττά-

ρων, ενώ σε επαφή με παράσιτα (τα οποία στο έντερο

αναγνωρίζονται από τα ψηκτροειδή κύτταρα), αναπτύσ-

σονται οι ΤΗ2 αποκρίσεις. Η σημασία των ΤΗ17 κυτ-

τάρων στη ρύθμιση της ομοιόστασης των βλεννογόνων

είναι εμφανής στους ασθενείς με σύνδρομο Job, στο

οποίο οι ΤΗ17 ανοσοαποκρίσεις είναι ανεπαρκείς.

Συμπερασματικά, οι επιθηλιακοί/βλεννογόνιοι

φραγμοί αποτελούν σημαντικό τμήμα της φυσικής

ανοσίας. Οι φραγμοί αυτοί, όμως, δεν παρεμποδίζουν

απλά την είσοδο των επίδοξων εισβολέων στο εσω-

τερικό του σώματος, αλλά αποτελούν το σημείο δυνα -

μικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μικροοργανισμών

του περιβάλλοντος και του οργανισμού, όπου εκλύο-

νται είτε ανοχογόνες ή προφλεγμονώδεις ανοσοαπο-

κρίσεις, επηρεάζοντας και τη λειτουργία του ανοσο-

ποιητικού συστήματος στο σύνολό του.
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Τα φαγοκύτταρα (ουδετερόφιλα και μακροφάγα)

είναι κύτταρα των οποίων η κύρια λειτουργία είναι η

πρόσληψη και καταστροφή των μικροβίων και η απο-

μάκρυνση των κατεστραμμένων ιστών. Οι δράσεις

τους είναι σημαντικές στη μη ειδική ανοσιακή απάντη -

ση και επίσης στη δραστική φάση ορισμένων απαντή-

σεων της ειδικής ανοσίας.

Ουδετερόφιλα

Τα ουδετερόφιλα (πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτ-

ταρα) είναι ο μεγαλύτερος αριθμητικά πληθυσμός των

κυκλοφορούντων λευκών αιμοσφαιρίων και ο κύριος

τύπος κυττάρων στις οξείες φλεγμονώδεις αντιδρά-

σεις. Είναι σφαιρικά κύτταρα, διαμέτρου περίπου 12-

15μm, με πολυάριθμες μεμβρανώδεις προσεκβολές και

πολύλοβο πυρήνα. Στο κυτταρόπλασμα τους υπάρχουν

τρεις τύποι κοκκίων τα οποία περιέχουν ένζυμα, μι-

κροβιοστατικές και μικροβιοκτόνες ουσίες: τα πρωτο-

γενή ή αζουρόφιλα, τα δευτερογενή ή ειδικά και τα

τριτογενή ή ζελατινάσης.1

Τα ουδετερόφιλα παράγονται στο μυελό των

οστών από δεσμευμένα πρόδρομα αιμοποιητικά κύτ-

ταρα. Ένας ενήλικας παράγει περισσότερα από 1x1011

ουδετερόφιλα την ημέρα, τα οποία κυκλοφορούν στο

αίμα για λίγες ώρες. Τα ουδετερόφιλα μπορεί να με-

ταναστεύουν στις περιοχές της λοίμωξης ταχέως μετά

την είσοδο μικροβίων. Μετά τη μεταφορά τους στους

ιστούς επιβιώνουν και λειτουργούν μόνο για μερικές

ημέρες και μετά πεθαίνουν.

Η κύρια λειτουργία των ουδετεροφίλων είναι η

φαγοκυττάρωση και η καταστροφή των μικροβίων, ιδι-

αίτερα των οψωνινοποιημένων μικροβίων, καθώς και

των προϊόντων των νεκρών κυττάρων. Παράγουν ου-

σίες αντιμικροβιακές οι οποίες σκοτώνουν εξωκυττά-

ρια μικρόβια αλλά επίσης δύναται να βλάψουν και τους

υγιείς ιστούς.2

Μονοπύρηνα φαγοκύτταρα

Το σύστημα των μονοπύρηνων φαγοκυττάρων

αποτελείται από κυκλοφορούντα κύτταρα που ονομά-

ζονται μονοκύτταρα, τα οποία εξελίσσονται σε μακρο-

φάγα όταν μεταναστεύουν στους ιστούς, και από «ειδι -

κά» ιστικά μακροφάγα. Τα μακροφάγα διανέμονται ευ-

ρέως σε όλα τα όργανα και τους συνδετικούς ιστούς. 

Στους ενήλικες, κύτταρα της σειράς μονοκυττά-

ρων μακροφάγων προέρχονται από δεσμευμένα πρό-

δρομα αιμοποιητικά κύτταρα στο μυελό των οστών.

Αυτά ωριμάζουν σε μονοκύτταρα, απελευθερώνονται

και κυκλοφορούν στο αίμα και στη συνέχεια μετανα-

στεύουν στους ιστούς, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια

φλεγμονωδών αντιδράσεων, όπου και ωριμάζουν πε-

ραιτέρω σε μακροφάγα. Πολλοί ιστοί αποικίζονται με

«ειδικά» μακρόβια μακροφάγα που προέρχονται από

πρόδρομα αιμοποιητικά κύτταρα του λεκιθικού ασκού

ή του εμβρυϊκού ήπατος κατά τη διάρκεια της ενδο-

μήτριας ανάπτυξης, και αποκτούν εξειδικευμένους φαι-

νότυπους ανάλογα με το όργανο που εποικίζουν. Πα-

ραδείγματα αποτελούν τα κύτταρα Kuppfer, τα οποία

επενδύουν το εσωτερικό των κολποειδών του ήπατος,

τα κυψελιδικά μακροφάγα του πνεύμονα και τα μικρο-

γλοιακά κύτταρα του εγκεφάλου.3

Τα μονοκύτταρα έχουν διάμετρο 10-15μm, πυρήνα

σχήματος φασολιού, και άφθονο κοκκιώδες κυτταρό-

πλασμα που περιέχει λυσοσώματα, φαγοκυτταρικά κε-

νοτόπια και νημάτια κυτταροσκελετού. Είναι ετερογενή

και διακρίνονται σε υπότυπους με βάση επιφανειακούς

δείκτες και τις λειτουργίες τους, αλλά όχι τη μορφο-

λογία τους.

Σεμινάριο Ανοσολογίας

Το φαγοκυτταρικό σύστημα
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Τα ιστικά μακροφάγα επιτελούν σημαντικές λει-

τουργίες της μη ειδικής και ειδικής ανοσίας: α) προ-

σλαμβάνουν μικρόβια με τη διαδικασία της φαγοκυττά -

ρωσης και στη συνέχεια τα θανατώνουν μέσα σε κυ-

στίδια με τη δράση μικροβιοκτόνων ουσιών β) απομα -

κρύνουν νεκρά κύτταρα του οργανισμού ως μέρος

της διαδικασίας καθαρισμού των ιστών γ) στο σημείο

της λοίμωξης εκκρίνουν κυτταροκίνες που δρουν στο

αγγειακό επιθήλιο και αυξάνουν την προσέλκυση και

μετανάστευση περισσότερων λευκοκυττάρων από την

κυκλοφορία, αυξάνοντας έτσι την προστατευτική απά-

ντηση έναντι των μικροβίων δ) λειτουργούν ως αντι-

γονοπαρουσιαστικά κύτταρα παρουσιάζοντας τμήματα

πρωτεϊνικών αντιγόνων σε Τ λεμφοκύτταρα συμμετέ-

χοντας στην ενεργοποίησή τους ε) επάγουν την επι-

διόρθωση ιστών που έχουν υποστεί βλάβη ενεργο-

ποιώντας τη νεοαγγειογένεση και την ίνωση.4

Πρόσληψη και θανάτωση μικροβίων

από ενεργοποιημένα φαγοκύτταρα

Τα ουδετερόφιλα και μακροφάγα που προσελ-

κύονται με την επίδραση κυτταροκινών και χημειοκινών

στα σημεία της λοίμωξης ενδοκυτταρώνουν μικρόβια

με τη διαδικασία της φαγοκυττάρωσης και τα κατα-

στρέφουν. Η φαγοκυττάρωση είναι μια ενεργητική δια-

δικασία εγκόλπωσης μεγάλων σωματιδίων (>0,5 μm

σε διάμετρο) μέσα σε κυστίδια. Τα φαγοκυτταρικά κυ-

στίδια συντήκονται με λυσοσώματα, όπου και τα σω-

ματίδια καταστρέφονται. Με τον τρόπο αυτό, οι μηχα-

νισμοί θανάτωσης, οι οποίοι δυνητικά μπορεί να βλά-

ψουν το φαγοκύτταρο, απομονώνονται από το υπό-

λοιπο κύτταρο. 

Τα φαγοκύτταρα εκφράζουν υποδοχείς, οι οποίοι

ειδικά αναγνωρίζουν μικρόβια, και η σύνδεση των μι-

κροβίων σε αυτούς τους υποδοχείς είναι το πρώτο

βήμα για τη φαγοκυττάρωση. Ορισμένοι από αυτούς

τους υποδοχείς είναι οι pattern recognition recep-

tors-PRRs (πχ TLRs) και οι υποδοχείς οψωνινών (πχ

Fc και C3 υποδοχείς).5

Όταν ένα μικρόβιο ή σωματίδιο συνδεθεί με υπο-

δοχείς σε ένα φαγοκύτταρο, αυτό με τη βοήθεια αμοι-

βαδοειδών κινήσεων και μέσω προσεκβολών της κυτ-

ταρικής του μεμβράνης, εγκολπώνει το ξένο σώμα σε

ένα ενδοκυττάριο κυστίδιο (φαγόσωμα). Οι επιφανει-

ακοί υποδοχείς επίσης αποδίδουν σήματα ενεργοποί-

ησης που διεγείρουν τις μικροβιοκτόνες δράσεις των

φαγοκυττάρων. Την ίδια στιγμή, πεπτίδια δημιουργού-

νται από μικροβιακές πρωτεΐνες και παρουσιάζονται

στα Τ λεμφοκύτταρα για να ξεκινήσει η ειδική ανοσια -

κή απάντηση.5,6

Η σύντηξη των φαγοκυτταρικών κυστιδίων με λυ-

σοσώματα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία φαγο-

λυσοσωμάτων, όπου συγκεντρώνονται οι περισσότεροι

μικροβιοκτόνοι μηχανισμοί. Τρεις ομάδες μικροβιοκτό -

νων μορίων είναι οι πιο σημαντικές: 6

Δραστικές μορφές οξυγόνου (Reactive oxygen

species-ROS): τα ενεργοποιημένα ουδετερόφιλα, και

σε μικρότερο βαθμό τα μακροφάγα, μετατρέπουν το

μοριακό οξυγόνο σε ROS μέσω της διαδικασίας της

«αναπνευστικής έκρηξης» (respiratory burst), η οποία

καταλύεται από το ενζυμικό σύμπλοκο NADPH οξει-

δάση. Οι ROS (ανιόν υπεροξειδίου Ο.-, υπεροξείδιο

του υδρογόνου Η2Ο2) είναι έντονα δραστικοί οξει-

δωτικοί παράγοντες με ελεύθερες ρίζες που κατα-

στρέφουν μικρόβια και άλλα κύτταρα.

Nιτρικό οξείδιο ή μονοξείδιο του αζώτου (NO):

τα μακροφάγα παράγουν δραστικές μορφές του αζώ-

του, κυρίως ΝΟ με τη δράση του ενζύμου επαγώμενη

συνθετάση νιτρικού οξειδίου (inducible nitric oxide

synthase-iNOS). Μέσα στα φαγολυσοσώματα, το ΝΟ

μπορεί να συνδυάζεται με Η2Ο2 ή Ο.- προς το σχη-

ματισμό ενός εξαιρετικά ισχυρού οξειδωτικού παρά-

γοντα, των υπεροξυνιτρικών ριζών (ΟΝΟΟ-) οι οποί-

ες σκοτώνουν τα μικρόβια.

Πρωτεολυτικά ένζυμα: όπως είναι η ελαστάση, ένα

από τα σημαντικά ένζυμα στα ουδετερόφιλα, μια πρω-

τεάση σερίνης απαραίτητη για το θάνατο διαφόρων

τύπων βακτηρίων, και η καθεψίνη G.

Τα ουδετερόφιλα επίσης σκοτώνουν μικρόβια με

την απελευθέρωση εξωκυττάριων ινών, στις οποίες βα-

κτήρια και μύκητες παγιδεύονται και θανατώνονται. Το

δίκτυο αυτό, που ονομάζεται neutrophil extracellular

traps (NETs), αποτελείται από ίνες χρωματίνης και

ιστόνες, στις οποίες βρίσκονται συνδεδεμένες σε υψη-

λή συγκέντρωση αντιμικροβιακές ουσίες που υπάρ-

χουν στα κοκκία των ουδετεροφίλων, όπως λυσοζύμη,

ελαστάση και ντεφενσίνες. Ο σχηματισμός των ΝΕΤs

απαιτεί την κιτρουλλίωση των ιστονών από το ένζυμο

πεπτιδυλαργινινο-απαμινάση. Η εξώθηση των ινών

DNA κατά τη δημιουργία των NETs οδηγεί τα ουδε-

τερόφιλα στο θάνατο, μια διαδικασία που είναι γνωστή

ως ΝΕΤosis.7
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Τα Φυσικά Κυτταροκτόνα κύτταρα (Natural Killer

Cells - ΝΚ) ανήκουν στην οικογένεια των ILCs (Innate

Lymphoid Cells), με κύρια δράση στην άμυνα έναντι

ιών, βακτηρίων, παρασίτων, καρκινικών ή ημιαλλογενών

κυττάρων και στη ρύθμιση της ανοσιακής απάντησης.

Εμφανίζουν κυτταροτοξική δράση και παράγουν ση-

μαντικές ποσότητες κυτταροκινών. 

Τα ΝΚ κύτταρα προέρχονται από το αρχέγονο

αιμοποιητικό κύτταρο, το οποίο διαφοροποιείται και

περνά από διάφορα στάδια ωρίμανσης εκφράζοντας

στην επιφάνειά του ένα πλούσιο ρεπερτόριο υποδο-

χέων (IL-2Rβ, CD2 και CD161, CD56 και CD94, KIRs)

που του προσδίδουν διαφορετικά λειτουργικά χαρα-

κτηριστικά. Ανευρίσκονται στο περιφερικό αίμα, και σε

λεμφικά και μη λεμφικά όργανα. Οι πληθυσμοί των ΝΚ

κυττάρων εμφανίζουν μεγάλη ετερογένεια και ποικιλία

δράσεων. Το ποσοστό τους στο περιφερικό αίμα ανέρ-

χεται σε 5-12% των λεμφοκυττάρων αλλά ο αριθμός

αυτός εξαρτάται και επηρεάζεται από διάφορους πα-

ράγοντες, (ηλικία, φύλο, φυσική κατάσταση, stress, έντο-

νη άσκηση, κάπνισμα, έμμηνο κύκλο και εγκυμοσύνη). 

Φαινοτυπικά, η αντιγονική σύσταση της επιφάνει-

άς τους είναι συνδυασμός μιας σειράς μορίων-δεικτών,

χαρακτηριστικότεροι των οποίων είναι οι CD56 και

CD16. Τα περισσότερα ΝΚ κύτταρα των λεμφικών ορ-

γάνων είναι CD56brightCD16- και χαρακτηρίζονται από

την άμεση παραγωγή INF-γ μετά από ενεργοποίηση

από την επίδραση κυτταροκινών (IL-12, IL-15 και IL-18),

ενώ το 95% περίπου των ΝΚ του περιφερικού αίματος

είναι CD56dimCD16+ με κυτταροτοξική δράση. 

Η ικανότητά των ΝΚ κυττάρων να αναγνωρίζουν

και να καταστρέφουν έναν κυτταρικό στόχο ρυθμίζεται

από την ισορροπία μεταξύ ενεργοποιητικών και ανα-

σταλτικών μηνυμάτων που διαβιβάζονται από τους

αντίστοιχους τύπους υποδοχέων, που φέρουν στην

επιφάνειά τους (πίνακας Ι). Οι ενεργοποιητικοί υποδο -

χείς διεγείρουν την ΝΚ δράση όταν συνδεθούν με ει-

δικούς συνδέτες στα κύτταρα-στόχους (MHC τάξης

Ι, MHC-τύπου και non-MHC μόρια), είναι όμως δρα-

στικοί μόνον επί αδυναμίας δράσης των ανασταλτικών

υποδοχέων, οι οποίοι αποτελούν τους ρυθμιστές της

προκύπτουσας ενεργοποίησης, στέλνοντας αρνητικά

μηνύματα μετά από αντίστοιχη σύνδεση με τους συν-

δέτες τους. Οι δύο τύποι των υποδοχέων μπορεί να

συνεκφράζονται στο ίδιο κύτταρο και να έχουν ειδι-

κότητα για τους ίδιους συνδέτες (πίνακας Ι).

Κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, τα ΝΚ κύτταρα

υφίστανται εκπαίδευση βασισμένη στην αναγνώριση

μέσω των ανασταλτικών υποδοχέων τους (KIR και

CD94-NKG2A) «ίδιων» MHC τάξης Ι μορίων που

τους επιτρέπει να μπορούν να αναγνωρίσουν και να

αντιδράσουν στο «ξένο», αλλά να είναι ανοχικά στο

«ίδιο» [διαδικασία «εκπαίδευσης» (education) ή

«αδειοδότησης» (licensing)].

Η κυτταρολυτική δράση των ΝΚ κυττάρων αντι-

προσωπεύει το τελικό αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης

αλληλεπίδρασης μηνυμάτων μέσω ενισχυτικών και ανα-

σταλτικών υποδοχέων και ενεργοποίησης των κυττά-

ρων, στην οποία συμμετέχουν πολλοί παράγοντες που

δρουν, όχι μόνον στο κύτταρο-στόχο, αλλά και σε άλ-

λους παράγοντες της άμυνας του ξενιστή. Τα ενεργο-

ποιημένα ΝΚ κύτταρα μπορούν να επιφέρουν λύση

των κυττάρων στόχων μέσω: 1) Έκκρισης περφορίνης

και πρωτεασών σερίνης από τα ειδικά εκκριτικά κοκκία,

2) πρόκλησης απόπτωσης/αυτοκαταστροφής στα κύτ-

ταρα-στόχους μέσω Fas/Fas-L, 3) κυτταροτοξικότητας

εξαρτώμενης από το αντίσωμα (ADCC) μετά από

σύνδεση του CD16 υποδοχέα της μεμβράνης τους με

Σεμινάριο Ανοσολογίας

Φυσικά Κυτταροκτόνα (ΝΚ) Κύτταρα
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το Fc τμήμα αντισωμάτων, και 4) έμμεσης καταστρο-

φής των κυττάρων στόχων μέσω της παραγωγής φλεγ-

μονωδών κυτταροκινών όπως η IFN-γ και o TNF-α. 

Η ρυθμιστική δράση των ΝΚ κυττάρων εκδηλώ-

νεται επηρεάζοντας διάφορους άλλους τύπους κυτ-

τάρων, όπως δενδριτικά, Τ λεμφοκύτταρα και ενδοθη-

λιακά κύτταρα.

Τα ΝΚ κύτταρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην

αποφυγή της αυτοανοσίας, στη ρύθμιση της ανοσια-

κής απάντησης, στην αποτελεσματικότητα της αντι-ιϊ-

κής και αντικαρκινικής άμυνας, στην αλλοαναγνώριση

στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων και στη

προστασία του εμβρύου από μητρική λυτική δραστι-

κότητα. 

Διάφοροι τύποι καρκίνου ή ιοί αναστέλλουν ή

τροποποιούν την έκφραση των MHC τάξης Ι μορίων

πάνω στα κύτταρα, με αποτέλεσμα οι ανασταλτικοί

υποδοχείς των ΝΚ μη βλέποντας τους συνδέτες τους

πάνω στα κύτταρα να επιτρέπουν στους ενεργοποιη-

τικούς υποδοχείς να τα αναγνωρίσουν και να ενεργο-

ποιήσουν τα ΝΚ προς λύση. Ο ενεργοποιητικός υπο-

δοχέας NKG2D αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα

αντι-ιϊκής/αντικαρκινικής άμυνας καθώς οι συνδέτες

του εκφράζονται στα κύτταρα μόνον μετά από έντονο

κυτταρικό stress και η αναγνώρισή τους από τον

NKG2D επάγει την καταστροφή τους. Σε ασθενείς με

COVID-19 βρέθηκε ότι τα ΝΚ κύτταρα έχουν μειωμέ-

νη έκφραση ενεργοποιητικών υποδοχέων όπως οι

NKp30, NKG2D, NKG2C, CD16 και FcRγ και αυξημένη

έκφραση ανασταλτικών υποδοχέων όπως ο NKG2A.

Ως αποτέλεσμα τα ΝΚ κύτταρα εμφανίζουν μειωμένη

κυτταροτοξικότητα και αύξηση στην παραγωγή φλεγ-

μονωδών κυτταροκινών και χημειοκινών, συμβάλλοντας

στην αυξημένη ενεργοποίηση και ιστική βλάβη. 

Στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων

φαίνεται ότι η απουσία στο λήπτη HLA-C ομάδων του

δότη που είναι συνδέτες ανασταλτικών KIR, επιτρέπει

την ανάπτυξη ΝΚ αλλοαντιδραστικότητας ικανής να

περιορίσει την λευχαιμική υποτροπή, την αντίδραση

απόρριψης, και να προστατεύσει τον ασθενή από

GvHD.

Τέλος, τα ΝΚ κύτταρα θεωρούνται απαραίτητα

για την ανάπτυξη του πλακούντα κατά τα αρχικά στά-

δια της κύησης. Οι περισσότεροι υποδοχείς έχουν ως

συνδέτες τα μόνα MHC μόρια που εκφράζονται στην

τροφοβλάστη (HLA-C, -G και -Ε) και θεωρείται πιθα-

νόν ότι η εξέλιξη της κύησης καθορίζεται από τη λει-

τουργία ενός ΝΚ συστήματος αλλοαναγνώρισης στην

Πίνακας Ι. ΝΚ υποδοχείς

Υποδοχείς Συνδέτες Υποδοχείς Συνδέτες

KIR-L HLA-C, B, A KLRG1 Καντχερίνες

(2DL1,2,3,4,5,3DL1,2,3)

LAIR-1 Κολλαγόνο NKR-P1A LLT-1

CD94-NKG2a HLA-E LILRB1 (CD85j, ILT2) HLA τάξης I

Ανασταλτικοί

SIGLEC 3,7,9 Σιαλικό οξύ

Υποδοχείς Συνδέτες Υποδοχείς Συνδέτες

CD244 (2B4) CD48 CD27 CD70

CS1 (CRACC,CD319) CS1 (CRACC, CD319) CD16 Ανοσοσφαιρίνη G

α4β1 integrin VCAM-1 (CD106) NKp46 Ιικές αιμοσυγκολιτίνες,?

Ενεργοποιητικοί β2 integrin ICAM-1 (CD54) KIR-S (2DS1,2,3,4,5, HLA-C, ?

υποδοχείς, 3DS1)

μόρια HLA-C, ?

προσκόλλησης, (CD11a-CD18, ICAM-2 (CD102) CD94-NKG2C HLA-E

συνδιέγερσης CD11b-CD18, CD23 CD94-NKG2E HLA-E

CD11c-CD18) iCD3b NKG2D ULBP, MICA,B

CD226 (DNAM-1) CD112 (Nectin-2), CD115 NTB-A NTB-A

CRTAM Necl2 PEN-5 L-Selectin

CD96 (Tactile) CD155 (Necl5) NKp30 Pp65, BAT-3, ?

NKp80 AICL NKp44 Ιικές αιμοσυγκολιτίνες,?

CD100 CD72 CEACAM1 (CD66) CEACAM1 (CD66)

CD160 (BY55) HLA-C



μητρικοεμβρυική επιφάνεια επαφής. Προτείνεται ότι,

ανάλογα με το αν οι ανασταλτικοί υποδοχείς του

φθαρτού αναγνωρίζουν ή όχι τους συνδέτες τους

πάνω στην τροφοβλάστη, δεσμεύουν ή όχι την ΝΚ

λυτική δραστικότητα και τη γενικότερη τυχόν διέγερση

των ΝΚ για έκκριση των καταστροφικών για το έμβρυο

Th1-τύπου κυτταροκινών, με αποτέλεσμα η κύηση να

εξελίσσεται φυσιολογικά ή να προσβάλλεται η τρο-

φοβλάστη (αποβολή του εμβρύου).
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Γενικά

Τα δενδριτικά (ΔΚ) κύτταρα ανήκουν στα αντι-

γονοπαρουσιαστικά κύτταρα και δρουν τόσο σε συν-

θήκες φλεγμονής ρυθμίζοντας και συνδέοντας την φυ-

σική με την επίκτητη ανοσία όσο και σε συνθήκες ηρε-

μίας διασφαλίζοντας την ανοσολογική ανοχή1. Οι πα-

ραπάνω ιδιότητες τα καθιστούν μοναδικά και τους δί-

νουν ιδιαίτερη θέση στο ανοσοποιητικό σύστημα. 

Τρόπος δράσης

Τα δενδριτικά κύτταρα βρίσκονται στον οργανι-

σμό μας τόσο σε ανώριμη όσο και σε ώριμη μορφή.

Όταν είναι ανώριμα, κυκλοφορούν στην περιφέρεια

και ενεργοποιούνται όταν έρθουν σε επαφή με κάποιο

παθογόνο2. Η ενεργοποίηση και η ωρίμανση τους γί-

νεται με τη διέγερση ειδικών υποδοχέων αναγνώρισης

μοτίβων των PRR – pattern recognition receptors (φυ-

σική ανοσία) που αναγνωρίζουν μόρια που βρίσκονται

στα παθογόνα (Pathogen-Associated Molecular Pat -

terns – PAMPs) ή μόρια που απελευθερώνονται από

κατεστραμμένα κύτταρα (Damage Associated Molec-

ular Patterns – DAMPs). Οι κύριες κατηγορίες PRR εί-

ναι οι Toll-like υποδοχείς (ΤLR), οι NOD-like υποδο-

χείς (NLR), οι RIG-I-υποδοχείς και οι υποδοχείς λε-

κτίνης τύπου C3. Από τους PRR, οι καλύτερα χαρα-

κτηρισμένοι είναι οι Toll-like υποδοχείς (ΤLR).

Η ενεργοποίηση των ΤLR οδηγεί στην υπερέκ-

φραση των CD83, CCR7 και συνδιεγερτικών μορίων

που έχουν σαν συνέπεια τη μετανάστευση των ΔΚ σε

περιοχές των λεμφαδένων όπου βρίσκονται τα Τ λεμ-

φοκύτταρα για να ξεκινήσει η αντιγονοπαρουσίαση

και επομένως και η επίκτητη ανοσία4. 

Διαφορετικά παθογόνα ενεργοποιούν διαφορε-

τικούς TLR και κατά συνέπεια διαφορετικά σηματοδο-

τικά μονοπάτια που ελέγχουν την έκφραση κυτταρο-

κινών, χημειοκινών και πρωτεϊνών που εμπλέκονται

στην εξουδετέρωση των μικροβιακών παραγόντων, τις

ενδοκυττάριες αλλαγές που σχετίζονται με την αντι-

γονοπαρουσίαση και την μετανάστευση των ΔΚ στα

δευτερογενή λεμφικά όργανα όπως επίσης και την

απελευθέρωση κυτταροκινών φλεγμονής και άλλων

μορίων που θα ενισχύσουν την επίκτητη ανοσία 

(π.χ. IFN από τα πλασμακυττοειδή ΔΚ ή IL-6, IL-10, TNF, 

IL-12 από τα μυελοειδή ΔΚ ανάλογα με το ερέθισμα). 

Στη συνέχεια, τα ενεργοποιημένα ΔΚ προχωρούν

στην αντιγονοπαρουσίαση και στην διέγερση των Τ

λεμφοκυττάρων. Το είδος της διέγερσης και η ανοσο-

λογική απάντηση (Τh1, Th2, Th17) καθορίζεται από την

οδό της ωρίμανσης που έχει ακολουθήσει το κάθε ΔΚ

με βάση το αρχικό ερέθισμα2. Με αυτόν τον τρόπο,

τα ΔΚ λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στη

φυσική και την επίκτητη ανοσία. 

Σε κατάσταση ηρεμίας, τα ΔΚ συμμετέχουν στη

διασφάλιση της ανοσολογικής ανοχής κεντρικά (στο

θύμο αδένα ), αλλά και περιφερικά σαν δικλείδα ασφα-

λείας για όσα Τ λεμφοκύτταρα έχουν διαφύγει του

πρώτου ελέγχου. Αυτό γίνεται με την παρουσίαση

αυτο-αντιγόνων και αρνητική επιλογή (ανεργία, από-

πτωση) των Τ-λεμφοκυττάρων που εμφανίζουν μεγα-

λύτερη συγγένεια. Επίσης, τα ΔΚ συμβάλλουν και στη

διαφοροποίηση κάποιων λεμφοκύτταρων σε Τregs5

(εικόνα 1).

Σεμινάριο Ανοσολογίας

Δενδριτικά κύτταρα: συνδετικός κρίκος φυσικής

και επίκτητης ανοσίας
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Κατηγορίες ΔΚ

Αν και ο αρχικός χαρακτηρισμός των ΔΚ βασί-

ζονταν στην υψηλή έκφραση μορίων τάξης ΙΙ του μεί-

ζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (HLA-DR)

και στη απουσία ειδικών δεικτών κάποιας άλλης σειράς

(π.χ. CD3, CD56, CD19, CD20), μεταγενέστερες μελέ-

τες μπόρεσαν να διακρίνουν μία σειρά από δείκτες

που διαχωρίζουν τα ΔΚ σε επιμέρους κατηγορίες6. Η

κάθε κατηγορία ειδικεύεται σε συγκεκριμένες ανοσο-

λογικές απαντήσεις δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον

οργανισμό να αντιδρά σε πολλές διαφορετικές κατα-

στάσεις. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι κύριες κατηγορίες ΔΚ

είναι τα πλασμακυττοειδή ΔΚ (plasmacytoid DC, pDC)

και τα μυελοειδή/συμβατικά ΔΚ (myeloid/conventional

cDC), ενώ στα δενδριτικά κύτταρα ανήκουν επίσης τα

κύτταρα του Langerhans, τα εκ των μονοκυττάρων

προερχόμενα ΔΚ της φλεγμονής (Monocyte derived

inflammatory DC) και τα CD16+ non classical mono-

cytes, SLAN+ DC και DC47.

Τα πλασμακυττοειδή ΔΚ (CD123+, CD303+,

CD304+) εκφράζουν τους TLR 7 και 9 που αναγνω-

ρίζουν νουκλεϊκά οξέα ιών αλλά και του ίδιου του ορ-

γανισμού8 και είναι ειδικά στο να παράγουν μεγάλες

ποσότητες ιντερφερόνης (τύπου Ι) και κυτταροκινών

ως απάντηση στις ιογενείς λοιμώξεις9. Τα πλασμακυτ-

τοειδή ΔΚ έχουν εμπλακεί στην παθογένεση διαφόρων

αυτοάνοσων νοσημάτων με πολλές θεραπευτικές προ-

εκτάσεις.

Τα μυελοειδή δενδριτικά κύτταρα (CD11+, CD13+,

CD33+CD11b+, CD14-) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες

τα cCD1 (CD141/CLEC9A/XCR1) και τα cCD2 (CD1c/

CD172a) μυελοειδή ΔΚ. Τα cCD1 ΔΚ εκφράζουν τους

TLR 3, 9 και 1010 ενώ τα cCD2 ΔΚ, που αποτελούν και

τον κύριο πληθυσμό των μυελοειδών ΔΚ, εκφράζουν

τους TLR 2, 4, 5, 6 και 811. Είναι ικανά για διασταυρού-

μενη αντιγονοπαρουσίαση και όταν διεγερθούν, μπο-

ρούν να παράγουν μεγάλες ποσότητες IL-1212.

Θεραπευτικές προεκτάσεις

Οι μοναδικές ιδιότητες των δενδριτικών κυττάρων

σε συνδυασμό με την κεντρική θέση που κατέχουν

στο ανοσολογικό σύστημα και τη διαπίστωση ότι

υπάρχουν καρκινικά αντιγόνα που προκαλούν ανοσο-

Εικόνα 1. Ωρίμανση των δενδριτικών κυττάρων και αντιγονοπαρουσίαση. 

Α. Η ενεργοποίηση των δενδριτικών κυττάρων από εξωτερικά ερεθίσματα οδηγεί σε μία σειρά από αλλαγές που έχουν σαν αποτέλεσμα

την ωρίμανσή τους. 

Β. Η διαφοροποίηση των CD4+ παρθένων Τ κυττάρων εξαρτάται από την αλληλεπίδραση με τα δενδριτικά κύτταρα αλλά και τη σύν-

θεση του μικροπεριβάλλοντος σε κυτταροκίνες. 
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λογικές αντιδράσεις οδήγησαν γρήγορα την επιστη-

μονική κοινότητα στην αναζήτηση νέων τρόπων αντι-

μετώπισης του καρκίνου μέσω της ανοσοθεραπείας. 

Μέχρι σήμερα η ανοσοθεραπεία με δενδριτικά

κύτταρα έχει δοκιμαστεί σε κλινικές μελέτες στο με-

λάνωμα, στον καρκίνο του προστάτη, στο καρκίνωμα

των νεφρικών κυττάρων και στον ηπατοκυτταρικό καρ-

κίνο με όχι όμως και τόσο καλά αποτελέσματα. 

Σημεία που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή είναι το

να επιτευχθεί το μέγιστο της δράσης των ΔΚ, να αυ-

ξηθεί ο αριθμός τους, να υπερνικηθεί το μικροπερι-

βάλλον του όγκου, να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος 

χορήγησης για κάθε όγκο. Νέες μελέτες έχουν δείξει 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα με τη συγχορήγηση 

δενδριτικών κυττάρων με νέους θεραπευτικούς πα-

ράγoντες13.
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Aντίδραση οξείας φάσης

Η αρχική άμυνα του οργανισμού ως απόκριση

σε ιστική καταστροφή από τραύμα ή λοίμωξη, ξεκινά

με μια μεγάλη ποικιλία αντιδράσεων του οργανισμού

σε μια προσπάθεια να προλάβει την συνεχιζόμενη ιστι-

κή καταστροφή, να απομονώσει και να καταστρέψει

τον λοιμογόνο παράγοντα και να αποκαταστήσει την

ομοιοστασία των ιστών και τη φυσιολογική λειτουργία

του οργανισμού. Αυτή η διαδικασία της πρώιμης, άμε-

σης, μη ειδικής απόκρισης του οργανισμού είναι γνω-

στή ως «αντίδραση οξείας φάσης»1.

Παρά το όνομά της, η αντίδραση οξείας φάσης

(ΑΟΦ) συνοδεύει εκτός από οξείες φλεγμονώδεις κα-

ταστάσεις και χρόνιες καθώς σχετίζεται με μια ευρεία

ποικιλία διαταραχών, όπως λοίμωξη, τραύμα, έμφραγμα,

φλεγμονώδη αρθριτίδα και άλλες συστηματικές αυτο-

άνοσες και φλεγμονώδεις ασθένειες και διάφορα νε-

οπλάσματα. Η φλεγμονώδης απόκριση είναι μια κύρια

και πολυσύνθετη αντίδραση του οργανισμού, στην

οποία συμμετέχουν πολλές ομάδες κυττάρων και μορί -

ων που συνεργάζονται αρμονικά για την εξάλειψη του

βλαπτικού αιτίου και την αποκατάσταση της βλάβης.

Στο σημείο της λοίμωξης ή του τραύματος από

τον κατεστραμένο ιστό απελευθερώνονται προφλεγμο-

νώδεις κυτταροκίνες που ενεργοποιούν τα μακροφάγα

των ιστών, που με τη σειρά τους πυροδοτούν διεργασίες

οι οποίες οδηγούν στην έκλυση διαλυτών φλεγμονωδών

μεσολαβητών που επάγουν τοπικές και συστηματικές

αντιδράσεις. Για τη μεσολάβηση της τοπικής φλεγμονής

οι προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, ιντερλευκίνη-1 (IL-1),

ο παράγοντας νέκρωσης όγκων (TNF) και η ιντερλευ-

κίνη-6 (IL-6) παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργοποί-

ηση φλεγμονωδών κυττάρων όπως τα μακροφάγα, τα

μονοκύτταρα και τα ουδετερόφιλα2.

Παράλληλα οι λοιμογόνοι μικροοργανισμοί προ-

καλούν την ενεργοποίηση του συστήματος του συ-

μπληρώματος από την οποία προκύπτουν προϊόντα

με διάφορες λειτουργικές δράσεις, όπως χημειοταξία

για την προσέλκυση ουδετεροφίλων και μακροφάγων

(C3a, C5a), αύξηση της αγγειακής διαπερατότητας

(C3a, C4a, C5a), οψωνινοποίηση και φαγοκυττάρωση

(C3b), αποκοκκίωση των βασεόφιλων κυττάρων (C3a,

C5a) και αποδόμηση των ιστιοκυττάρων (mast cells)

με απελευθέρωση ισταμίνης.

Οι τοπικές φλεγμονώδεις αντιδράσεις εκδηλώ-

νονται ως οξεία φλεγμονή και επιδιώκουν να αποτρέ-

ψουν την εξάπλωση και τη γενίκευση της παθολογικής

διαδικασίας. Η ενεργοποίηση των φλεγμονωδών με-

σολαβητών προκαλεί αγγειοδιαστολή και αυξημένη

διαπερατότητα, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται γύρω

από τη θέση της φλεγμονής ένα προστατευτικό φράγ-

μα που προέρχεται από τη συσσώρευση του εξιδρώ-

ματος (υγρό πλούσιο σε πρωτεΐνες που προσροφά

τοξικά προϊόντα), ενώ στη συνέχεια σχηματίζεται ένας

άξονας οριοθέτησης στοιχείων συνδετικού ιστού στα

όρια μεταξύ υγιών και κατεστραμμένων ιστών. Παράλ-

ληλα το θερμορυθμιστικό κέντρο στον υποθάλαμο,

προκαλεί αλλαγές στη θερμοκρασία του σώματος

ώστε να είναι κατάλληλη και ικανή για την καταπολέ-

μηση των μικροοργανισμών. Η αύξηση της θερμοκρα-

σίας του σώματος πέρα από τη βιοκατασταλτική δρά-

ση στα παθογόνα, διεγείρει τις μεταβολικές διεργασίες

και τη λειτουργική δραστηριότητα του συστήματος

των μακροφάγων λεμφοκυττάρων. Αυτές οι αλλαγές

προκαλούν τα ορατά χαρακτηριστικά της τοπικής

φλεγμονώδους αντίδρασης, που είναι ερύθημα, αύξηση

θερμοκρασίας, πόνος και οίδημα. 

Σεμινάριο Ανοσολογίας

Πρωτεΐνες οξείας φάσης

Μ. Μπανταδάκη

ανοσ′ια 2020; 16, 3:   2 6 – 30
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Η συστηματική αντίδραση οξείας φάσης διακρί-

νεται από πυρετό, λευκοκυττάρωση, αύξηση της δια-

περατότητας των αγγείων, ενεργοποίηση του συστή-

ματος του συμπληρώματος, του συστήματος της πή-

ξης, αλλαγές στο μεταβολισμό των λιπιδίων, αύξηση

της πρωτεόλυσης των μυϊκών πρωτεϊνών, μεταβολές

των στεροειδών και υδατανθράκων, μεταβολές των

ιχνοστοιχείων στο πλάσμα και μεταβολή της παραγω-

γής μεγάλου αριθμού πρωτεϊνών στο ήπαρ3. Οι πρω-

τεΐνες των οποίων τα επίπεδα υφίστανται αλλαγές κατά

τη διάρκεια της οξείας φάσης ονομάζονται «πρωτεΐνες

οξείας φάσης» (ΠΟΦ). Παρά το όνομά τους, μετα-

βάλλονται τόσο στην οξεία φλεγμονή όσο και σε χρό-

νιες φλεγμονώδεις διαδικασίες και συνδέονται με την

ύπαρξη συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης. 

Πρωτεΐνες οξείας φάσης

Είναι μια εξελικτικά διατηρημένη οικογένεια γλυ-

κοπρωτεϊνών που παράγεται κυρίως στο ήπαρ και πε-

ριλαμβάνει ένα σύνολο περισσότερων από 30 πρωτε-

ϊνών που διαφέρουν βιοχημικά και λειτουργικά και που

οι συγκεντώσεις τους στο πλάσμα αυξάνονται ή μει-

ώνονται τουλάχιστον κατά 25% κατά τη διάρκεια της

φλεγμονώδους διεργασίας.

Οι πρωτεΐνες οξείας φάσης (ΠΟΦ) των οποίων

οι συγκεντρώσεις αυξάνονται χαρακτηρίζονται ως θε-

τικές, ενώ αυτές των οποίων οι συγκεντρώσεις μειώ-

νονται χαρακτηρίζονται ως αρνητικές4 (πίνακας 1). 

Κατά τη διάρκεια της φλεγμονώδους διαδικασίας,

οι κυτταροκίνες που παράγονται από τα μακροφάγα,

τα μονοκύτταρα και άλλα κύτταρα, η ιντερλευκίνη-6

Πίνακας 1.  Πρωτεΐνες οξείας φάσης.
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(IL-6), η ιντερλευκίνη-1β (IL-1β), ο παράγοντας νέκρω-

σης όγκου-άλφα (TNF-άλφα) και η ιντερφερόνη-γ

(IFN-γ), επηρεάζουν την παραγωγή τους στα ηπατο-

κύτταρα, με την IL-6 να είναι ο κύριος επαγωγέας των

ΠΟΦ (πίνακας 2). 

Μικρές αλλαγές στις συγκεντρώσεις στο πλάσμα

των ΠΟΦ συμβαίνουν έπειτα από σωματική άσκηση,

στον τοκετό, στη θερμοπληξία και σε σοβαρές ψυχια-

τρικές ασθένειες. Παρά το γεγονός ότι οι συγκεντρώ-

σεις πολλών ΠΟΦ της φλεγμονής, συνήθως αυξάνο-

νται μαζί, δεν αυξάνονται ομοιόμορφα και οι διακυ-

μάνσεις αυτές είναι ένδειξη ότι η ρύθμιση τους δεν εί-

ναι ομαδική. 

Διαφορές στη λειτουργική δραστηριό-

τητα των πρωτεϊνών οξείας φάσης

Η ταχύτητα μεταβολών στις συγκεντρώσεις των

ΠΟΦ και οι λειτουργικές δυνατότητες προσαρμογής

για την εξυπηρέτηση των σκοπών της αντιμετώπισης

της φλεγμονής διαφέρουν μεταξύ των ΠΟΦ.

Η αύξηση της συγκέντρωσης των θετικών πρω-

τεϊνών και ο χρόνος που απαιτείται γιαυτό παρουσιάζει

διαφορές. Τα επίπεδα της συγκέντρωσης της σερου-

λοπλασμίνης, του C3 και του C4 μπορεί να αυξηθούν

έως και 50% αυτών του φυσιολογικού πλάσματος και

της α1 όξινης γλυκοπρωτεΐνης, της α1 αντιχυμοθρυψί-

νης, της απτοσφαιρίνης και του ινωδογόνου η αύξηση

μπορεί να κυμανθεί από 2-5 φορές περισσότερο. Τα

μεγαλύτερα επίπεδα συγκέντρωσης παρουσιάζουν η

C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) και το αμυλοειδές Α

του ορού (SAA), που μπορεί να είναι 100 έως 1000

φορές υψηλότερα των φυσιολογικών επιπέδων5. Σε

ότι αφορά το χρόνο, η CRP και το SAA αυξάνονται

ήδη από τις 4 πρώτες ώρες μετά τη φλεγμονώδη διέ-

γερση και επιτυγχάνουν τα μέγιστα εντός 24-72 ωρών

και επίσης μειώνονται πολύ γρήγορα. Οι ΠΟΦ όπως

η απτοσφαιίνη, η σερουλοπλασμίνη το ινωδογόνο και

η α1-όξινη γλυκοπρωτεΐνη αρχίζουν να αυξάνουν 

24-28 ώρες από την έναρξη της φλεγμονώδους αντί-

δρασης και φθάνουν στο μέγιστο επίπεδό τους 7 έως

10 ημέρες μετά, ενώ απαιτούνται περίπου δύο εβδο-

μάδες για να επιστρέψουν στα φυσιολογικά τους επί-

πεδα. Το επίπεδο των ΠΟΦ στον ορό επιστρέφει σε

φυσιολογικές συγκέντρωσεις όταν ο παράγοντας διέ-

γερσης έχει πλέον πλέον εξαλφθεί10. Σε ότι αφορά τη

λειτουργική τους δραστηριότητα πολλές από τις ΠΟΦ

έχουν την ικανότητα να ξεκινούν ή να διατηρούν τη

φλεγμονή. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και

οι πρωτεΐνες του συμπληρώματος που ανήκουν στις

ΠΟΦ και έχουν κεντρικό προφλεγμονώδη ρόλο στην

ανοσία, καθώς οδηγούν σε χημειοταξία, οψωνισμό των

μολυσματικών παραγόντων και βλάβη των κυττάρων.

Άλλες ΠΟΦ όπως το ινωδογόνο, το πλασμινογόνο, ο

ενεργοποιητής πλασμινογόνου ιστού (tPA), η ουροκι-

νάση και ο αναστολέας ενεργοποίησης του πλασμι-

νογόνου-Ι (PAI-1) παίζουν ενεργό ρόλο στην αποκα-

τάσταση της βλάβης των ιστών3.

Μερικές ΠΟΦ μπορεί να έχουν αντιφλεγμονώδη

δράση, όπως τα αντιοξειδωτικά, απτοσφαιρίνη και αι-

μοπηξίνη που δεσμεύουν την ελεύθερη αιμοσφαιρίνη

και προστατεύουν τους ιστούς από τις ελεύθερες ρίζες

οξυγόνου, καθώς επίσης η α-1 αντιθρυψίνη και η αντι-

χυμοτρυψίνη που ανταγωνίζονται τη δράση των πρω-

τεολυτικών ενζύμων. Ακόμη ορισμένες μεταλλικές χη-

λικές πρωτεΐνες, όπως η σερουλοπλασμίνη, που δε-

σμεύει το χαλκό, και η αιμοπηξίνη που δεσμεύει την

αίμη, δρουν πιο άμεσα έναντι των παθογόνων6. 

C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)

Η CRP είναι μια φυσιολογική πρωτεΐνη του πλά-

σματος (β-σφαιρίνη) που ανήκει στην οικογένεια των

πεντραξινών και αποτελείται από πέντε πανομοιότυπες

πολυπεπτιδικές υπομονάδες των 206 αμινοξέων, που

είναι κυκλικά και συμμετρικά τοποθετημένες στην κο-

ρυφή ενός πενταγώνου. Είναι ο πιο σπουδαίος εκπρό-

σωπος των ΠΟΦ γιατί αποτελεί ένα άμεσο και ποσο-

Πίνακας 2. Πρωτεΐνες οξείας φάσης και οι σχετιζόμενες κυττα -

ροκίνες που επάγουν την παραγωγή τους στα ηπατοκύτταρα.
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τικό μέτρο της αντίδρασης οξείας φάσης, λόγω της

γρήγορης κινητικής της και είναι αυτή που χρησιμο-

ποιείται ευρέως στην κλινική πράξη.

Η συγκέντρωσή της στο πλάσμα εξαρτάται από

τις κυτταροκίνες ιντερλευκίνη IL-6, IL-1, τον παράγοντα

νέκρωσης των όγκων TNF-α και τον TGF-β (Trans-

forming Growth Factor), που ενεργοποιούν τη σύνθε-

σή της στα ηπατοκύτταρα κατά τη διάρκεια της φλεγ-

μονής ως μέρος της φυσικής ανοσίας7,8. 

Οι μεταβολές της στο πλάσμα εξαρτώνται από

το ρυθμό σύνθεσής της και τη σοβαρότητα της λοί-

μωξης. Αντίστοιχα τα επίπεδά της μειώνονται γρήγορα

λόγω του ότι είναι σύντομος ο χρόνος ημίσειας ζωής

της (περίπου 19 ώρες) μετά την υποχώρηση της φλεγ-

μονής9. Η CRP δεν διαπερνά τον πλακούντα, δεν ανι-

χνεύεται στο μητρικό γάλα και και δεν έχει περιγραφεί

μέχρι σήμερα συγγενής έλλειψή της. 

Οι κύριες βιολογικές ιδιότητες της CRP είναι ότι

λειτουργεί ως οψωνίνη για τα παθογόνα μέσω της

ενεργοποίησης του συμπληρώματος και μέσω της σύν-

δεσης με τους Fcγ υποδοχείς των λευκοκυττάρων (μο-

νοκύτταρα, ουδετερόφιλα) για την προώθηση της φα-

γοκυττάρωσης. Η δράση της CRP ως οψωνίνη αρχίζει

με τη δέσμευσή της στη φωσφοροχολίνη των βακτη-

ριακών επιφανειών και ενεργοποιεί τον κλασικό κα-

ταρράκτη του συμπληρώματος, μέσω της άμεσης σύν-

δεσής της με το C1q του πρώτου συστατικού του κλα-

σικού μονοπατιού, παρόμοια όπως με τα ανοσοσυ-

μπλέγματα IgM ή IgG.

Ένας άλλος μηχανισμός λειτουργίας είναι η σύν-

δεση της CRP με τους Fcγ υποδοχείς των λευκοκυτ-

τάρων (μονοκύτταρα, ουδετερόφιλα) για την προώθη-

ση της φαγοκυττάρωσης. Αναγνωρίζει επίσης διάφορα

πυρηνικά συστατικά που εκτίθενται ή απελευθερώνο-

νται από κατεστραμμένα κύτταρα και μπορούν να προ-

καλέσουν την παραγωγή αυτοαντισωμάτων10. Η CRP

δεσμεύει αυτά τα πυρηνικά αντιγόνα και επηρεάζει την

κάθαρση και την αντιγονική τους επεξεργασία11.

Η CRP συνδέεται ακόμη με τη φωσφοροχολίνη

που εκτίθεται στις οξειδωμένες LDL, και αυτό μπορεί

να εξηγήσει την παρουσία της σε αθηροσκληρωτικές

βλάβες12. Οι ιδιότητες της CRP και γενικότερα των

πεντραξινών να αναγνωρίζουν πρότυπα βακτηριακών

αντιγόνων και αυτοαντιγόνων σε κατεστραμένα κύτ-

ταρα, είναι χαρακτηριστικό των μορίων αναγνώρισης

της φυσικής ανοσίας που προηγήθηκαν της ανάπτυ-

ξης των ανοσοσφαιρινών. Επειδή η CRP είναι μια ισχυ-

ρή ΠΟΦ χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πρα-

κτική ως δείκτης φλεγμονής και λοίμωξης.

Πρωτεΐνη δέσμευσης της μαννόζης

(MBP)

Με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί η CRP δρα και

μια άλλη ΠΟΦ, η πρωτεΐνη (λεκτίνη) που δεσμεύει τη

μαννόζη (MBP, Mannose Binding protein,) η οποία πα-

ράγεται στο ήπαρ και παίζει καθοριστικό ρόλο στη

φυσική ανοσία. H MBP λειτουργεί ως οψωνίνη καθώς

δεσμεύει τα τελικά μόρια μαννόζης των γλυκοπρωτε-

ϊνών στις επιφάνειες των παθογόνων, διευκολύνοντας

την προσκόλλησή τους στα φαγοκύτταρα και τη φα-

γοκυττάρωσή τους. Η δέσμευσης της MBP στα παθο-

γόνα, ξεκινά επίσης την ενεργοποίηση του συστήματος

του συμπληρώματος μέσω της κλασσικής οδού καθώς

συνδέεται με το C1q με το οποίο έχει δομικές ομοιό-

τητες. Επομένως η CRP και η MBP αναπληρώνουν τη

δράση των αντισωμάτων στην ενεργοποίηση του συ-

μπληρώματος στην έμφυτη ανοσία.

Προκαλσιτονίνη

Η προκαλσιτονίνη (PCT) είναι πολυπεπτίδιο της

καλσιτονίνης που φυσιολογικά παράγεται από τα πα-

ραθυλακιώδη κύτταρα (C κύτταρα) του θυρεοειδούς

αδένα. Στη συνέχεια μετατρέπεται σε καλσιτονίνη και

απελευθερώνεται από τα C κύτταρα. Ωστόσο, κατά τη

διάρκεια της φλεγμονής, οι LPS, οι μικροβιακές τοξίνες

και οι φλεγμονώδεις μεσολαβητές, μπορούν να ενερ-

γοποιήσουν το γονίδιο της προκακασιτονίνης σε άλ-

λους ιστούς, συμπεριλαμβανομένων του ήπατος, των

νεφρών, των λιποκυττάρων, του παγκρέατος, του πα-

χέος εντέρου και του εγκεφάλου. Οι κυτταροκίνες 

IL-6, IL-1 και TNF-άλφα είναι αυτές που διεγείρουν την

έκκρισή της. Ωστόσο, φαίνεται ότι η έκκρισή της δεν

ενεργοποιείται από την IFN-γ (που παράγεται κυρίως

ως απόκριση σε ιογενείς λοιμώξεις), καθιστώντας την

ευαίσθητο δείκτη βακτηριακών λοιμώξεων. Σε αντίθεση

με την προκαλσιτονίνη που παράγεται από τον θυρε-

οειδή αδένα, η προκαλσιτονίνη που παράγεται σε από-

κριση στη φλεγμονή, απελευθερώνεται άμεσα στην κυ-

κλοφορία του αίματος. Η προκαλσιτονίνη είναι ένας

ευαίσθητος δείκτης για την παρακολούθηση της εξέ-

λιξης των λοιμώξεων, ειδικά για την πνευμονία και τη

σήψη. Τα επίπεδα της προκαλσιτονίνης μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν τη θεραπεία

με αντιβιοτικά13.

Κλινική σημασία των πρωτεϊνών

οξείας φάσης

Οι ΠΟΦ είναι μη ειδικοί δείκτες φλεγμονής αλλά



η χρήση της μέτρησής τους αποδεικνύει την ύπαρξη

και την ένταση της φλεγμονής. Οι πιο συχνά χρησι-

μοποιούμενοι δείκτες φλεγμονής προς το παρόν είναι

η CRP και η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (TKE), ενώ

αυξάνεται η χρήση και της προκαλσιτονίνης (PCT)

που φαίνεται να είναι καλύτερος δείκτης φλεγμονής.

Η TKE, αφορά το ρυθμό με τον οποίο τα ερυθρά κα-

θιζάνουν στο πλάσμα και εξαρτάται από την περιεκτι-

κότητα του πλάσματος σε ινωδογόνο. Η μέτρηση της

TKE είναι φιλική, εύκολη αλλά επηρεάζεται από διά-

φορους παράγοντες και η τιμή της αλλάζει σχετικά

αργά σε σύγκριση με τη CRP, η οποία μεταβάλλεται

ταχύτατα, αντανακλώντας την κατάσταση ενός ασθε-

νούς που βελτιώνεται ή επιδεινώνεται. Η CRP αποτελεί

την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πρωτεΐνη οξείας

φάσης στην κλινική πράξη. Η μέτρηση των επιπέδων

της CRP μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ

φλεγμονώδους και μη φλεγμονώδους διεργασίας και

στην παρακολούθηση της ενεργότητας ορισμένων νο-

σημάτων, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα για την

οποία έχει και προγνωστική αξία. Στο συστηματικό

ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ), η CRP βρίσκεται συχνά

εντός φυσιολογικών ορίων ενώ η ΤΚΕ είναι γενικά αυ-

ξημένη14. Αυξημένη τιμή της CRP σε ασθενείς με ΣΕΛ

είναι ένας προγνωστικός παράγοντας για ενεργή λοί-

μωξη. Η CRP αυξάνεται επίσης στα καρδιαγγειακά νο-

σήματα και συνδέεται με την έκταση της μυοκαρδιακής

νέκρωσης. Η υψηλότερη τιμή παρατηρείται στις 48

ώρες περίπου και σχετίζεται με την πρόγνωση, ενώ

φαίνεται ότι υπάρχει συσχετισμός με το μελλοντικό

κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίων επεισοδίων15. Τα τε-

λευταία χρόνια η μέτρηση της υψηλής ευαισθησίας

CRP (hs-CRP) που έχει δυνατότητα προδιορισμού

0,04 mg/L θεωρείται ως δείκτης χαμηλού βαθμού αγ-

γειακής φλεγμονής, που σύμφωνα με πληθώρα μελε-

τών φαίνεται ότι συμβάλλει στην πρόγνωση του κινδύ-

νου καρδιαγγειακών επεισοδίων επιπρόσθετα από

τους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου. Σύμφωνα με

τις πρόσφατες οδηγίες της Αμερικανικής Ένωσης

Καρδιολογίας, άτομα με hsCRP<1mg/L θεωρούνται χα-

μηλού κινδύνου, 1-3 mg/L ενδιάμεσου κινδύνου και >3

mg/L υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ανάλογες με τις συγκεντρώσεις της CRP στον

ορό είναι και οι συγκεντρώσεις του SAA, για το οποίο

κάποιες μελέτες αναφέρουν ότι είναι πιο ευαίσθητος

δείκτης φλεγμονής σε σχέση με τη CRP. 

Η προκαλσιτονίνη (PCT), σύμφωνα με πρόσφατα

στοιχεία θεωρείται ανώτερος βιοδείκτης της CRP και

πιο ειδικός για σήψη και βακτηριακές λοιμώξεις. Η

PCT αρχίζει να αυξάνεται νωρίτερα και επιστρέφει

στην κανονική συγκέντρωση στο πλάσμα πιο γρήγορα

από ότι η CRP. Η μέτρηση της PCT βοηθά στη διά-

γνωση της σήψης και στην καθοδήγηση και παρακο-

λούθηση της θεραπείας με αντιβιοτικά.
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Εισαγωγή

Η άμυνα και η επιβίωση του οργανισμού από

τους ποικίλους βλαπτικούς παράγοντες, βακτηριακούς

και άλλους, που τον περιστοιχίζουν στο φυσικό του

περιβάλλον εξασφαλίζεται με την αδιάλειπτη λειτουρ-

γία του Ανοσιακού Συστήματος, το οποίο έχει αναπτύ -

ξει δυο κύριες οδούς λειτουργίας: την Φυσική (ΦΑΑ)

και την Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (ΕΑΑ). Κάθε μια

διαθέτει ένα άριστα εξοπλισμένο οπλοστάσιο τελε-

στών αποτελούμενο από κύτταρα και χυμικούς παρά-

γοντες. Ο άψογος συντονισμός της λειτουργίας των

τελεστών της κάθε οδού, αλλά και των δυο οδών με-

ταξύ τους εξασφαλίζει συνεχώς και με αποτελεσματικό

τρόπο την ομοιόσταση του οργανισμού μέσω της διά-

κρισης του ‘‘ίδιου’’ από το ‘‘ξένο’’, αλλά συγχρόνως και

του ‘‘επικίνδυνου’’ από το ‘‘μη επικίνδυνο’’. 

Σημαντικό ρόλο στην ενορχήστρωση των βέλτι-

στων αλληλεπιδράσεων των κυττάρων της κάθε οδού

διαδραματίζουν εξωκυττάριοι χυμικοί παράγοντες που

λειτουργούν είτε ως μεσολαβητές είτε ως ρυθμιστές

των εκάστοτε αποκρίσεων. Σε αυτούς τους παράγο-

ντες περιλαμβάνονται οι κυτταροκίνες, οι αυξητικοί πα-

ράγοντες, οι παράγοντες του συστήματος του συμπλη-

ρώματος και άλλα μόρια που μεσολαβούν την μεταξύ

των κυττάρων σηματοδότηση π.χ. οι προσταγλαδίνες. 

Ο φαινότυπος των κυτταρικών αποκρίσεων είναι

το αποτέλεσμα της έκφρασης σύνθετων διαδικασιών

σηματοδότησης που συμβαίνουν μέσα στα συμμετέ-

χοντα στις ανοσιακές αποκρίσεις κύτταρα και αντιπρο -

σωπεύει την αλλαγή έκφρασης διάφορων μονοπατιών

σηματοδότησης από την ανενεργή στην ενεργή κατά-

σταση και τανάπαλιν. Καίριο ρόλο σε αυτήν την διαδι-

κασία διαδραματίζουν οι κυτταροκίνες. Πρόκειται για

μικρά διαλυτά πρωτεϊνικά μόρια με διαμόρφωση α ελί-

κων και σύνηθες μέγεθος κάτω των 40 kDa (<διακο-

σίων αμινοξέων). Η δράση τους εκδηλώνεται με την

σύνδεσή τους στην επιφάνεια των κυττάρων στόχων

μέσω των κατάλληλων για κάθε μια υποδοχέων.

Γενικά

Η εμφάνιση των κυτταροκινών στο προσκήνιο,

πριν περίπου εκατό χρόνια, έγινε με την περιγραφή

μιας ουσίας που προστάτευε την επαναμόλυνση των

κουνελιών από τον ερπητοϊό που τώρα πλέον αναφέ-

ρεται ως ιντρεφερόνη1. Έκτοτε, ακολούθησαν τρεις

χρονικές περίοδοι περιγραφής νέων κυτταροκινών. Η

πρώτη, η περίοδος των ‘‘παραγόντων’’ (factors), χαρα-

κτηρίσθηκε από την περιγραφή διάφορων παραγό-

ντων με βάση τις βιολογικές τους ιδιότητες. Ακολού-

θησε η φάση της έκφρασης μοναδικών προτύπων λει-

τουργίας (recombinant cloning phase), κατά την οποία

με την χρήση καθαρμένων ανασυνδυασμένων μορίων

αποκτήσαμε καλύτερη κατανόηση του τρόπου λει-

τουργίας των κυτταροκινών και αναγνωρίσθηκε ο πλει-

οτροπισμός και η πλεονασματικότητα (redundancy)

της δράσης τους. Τέλος, σήμερα, μετά την ανάλυση

του ανθρωπίνου γονιδιώματος, βρισκόμαστε στην επο-

χή της γενομικής κατά την οποία ελπίζουμε να ‘‘απο-

δώσουμε λειτουργία’’ σε πρωτεΐνες (προϊόντα γονι-

δίων) άγνωστης ακόμη λειτουργίας συγκρίνοντας την

ομολογία τους με ήδη γνωστές κυτταροκίνες2,3.

Από την εμπειρία που έχει έως τώρα αποκτηθεί

οι κυτταροκίνες κατατάσσονται πλέον σε κατηγορίες

ανάλογα με το είδος της λειτουργίας τους και όχι ανά-

λογα με τα κύτταρα που τις παράγουν. Πολλές από

αυτές αναφέρεται πλέον ότι ανήκουν σε οικογένειες

παρά το γεγονός ότι κωδικοποιούνται από διαφορε-

τικά γονίδια. Διασημότερες από τις οικογένειες κυττα-
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ροκινών είναι: οι οικογένειες της IL-1 (π.χ. IL-1α, IL-1β,

IL-18, κ.ά.), της IL-10 (π.χ. IL-10, IL-19, IL-20, IL-28, IL-29,

κ.ά.), της IL-12 (IL-12, IL-23, IL-18), της IL-17 (IL-17Α-F, IL-

25), του TNF (TNF-α, TNF-β, BAFF, APRIL), όσες συμ-

μετέχουν στην αιμοποίηση [π.χ. οι της ‘‘κοινής γ αλυ-

σίδας’’ (π.χ. IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21), οι της ‘‘μοι-

ραζόμενης’’ β αλυσίδας (π.χ. IL-3, IL-5, GM-CSF), της

IL-2β, κ.ά] και αυτές που χρησιμοποιούν την gp130

(CD130) (π.χ. IL-6, IL-11, IL-27, IL-31, κ.ά.). Η σύγχρονη

ονοματολογία περιλαμβάνει: τις ιντερλευκίνες, τις χη-

μειοκίνες, τις ιντερφερόνες, τις λεμφοκίνες και τις λιπο -

κίνες (adipokines).

Από λειτουργικής απόψεως η δράση των κυττα-

ροκινών χαρακτηρίζεται από: πλειοτροπισμό (πρόκλη-

ση διαφορετικού βιολογικού αποτελέσματος σε δια-

φορετικά είδη κυττάρων), πλεονασματικότητα (μεσο-

λάβηση της ίδια λειτουργίας από δύο ή περισσότερες

κυτταροκίνες), συνέργεια (το αποτέλεσμα της δράσης

δύο διαφορετικών κυτταροκινών είναι μεγαλύτερο από

των μεμονωμένων) και ανταγωνισμό (το αποτέλεσμα

μιας κυτταροκίνης σε έναν κυτταρικό πληθυσμό ανα-

στέλλει το αποτέλεσμα μιας άλλης). 

Αναφορικά με την εμβέλεια δράσης των κυτταρο -

κινών, αυτή μπορεί να είναι από πολύ κοντινή έως πολύ

απομακρυσμένη. Τα αποτελέσματα της επίδρασής

τους μπορεί να είναι ορατά πάνω στα ίδια τα κύτταρα

που τις παράγουν (αυτοκρινής δράση), σε παρα -

κείμενα κύτταρα (παρακρινής δράση), σε κύτταρα ή

όργανα που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία,

όπως το ήπαρ, ο εγκέφαλος, ο μυελός των οστών

(δράση ενδοκρινούς τύπου). Επίσης, μπορούν να δί-

νουν το έναυσμα για διαδικασίες που λειτουργούν ως

καταρράκτες είτε δίνοντας θετική ανατροφοδότηση

σε αντιδράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη (παραγωγή

μεγαλυτέρων ποσοτήτων του ιδίου είδους) είτε επά-

γοντας νέες αντιδράσεις από τα κύτταρα που δέχονται

τις επιδράσεις τους (παραγωγή διαφορετικού είδους

κυτταροκινών).

Οι επιδράσεις των κυτταροκινών αφορούν πλη-

θώρα λειτουργιών του οργανισμού όπως την εμβρυο-

γένεση, την αγγειογένεση, την ογκογένεση, την διαφο-

ροποίηση των αρχέγονων κυττάρων, το ανοσιακό σύ-

στημα, το νευρικό σύστημα και τις αλληλεπιδράσεις

τους κ.ά. Όλα αυτά προϋποθέτουν την ύπαρξη επαγω -

γέων (κυτταροκινών), ανιχνευτών (υποδοχέων), μεσο-

λαβητών (κυτταροκινών) και ιστών ή έστω κυττάρων

στόχων.

Ειδικότερα όσον αφορά το ανοσιακό σύστημα θα

μπορούσαμε να κατατάξουμε τις κυτταροκίνες σε αυ-

τές που ρυθμίζουν αποκρίσεις της ΦΑΑ, σε αυτές που

ρυθμίζουν αποκρίσεις της ΕΑΑ και σε αυτές που έχουν

αυξητική δράση π.χ. διεγείρουν την αιμοποίηση.

Οι κυτταροκίνες στην Φυσική Ανο-

σιακή Απόκριση

Κατά την διάρκεια της ΦΑΑ, η ενεργοποίηση του

ανοσιακού συστήματος, στο σημείο που πάσχει, απο-

σκοπεί στην πρόκληση οξείας φλεγμονώδους αντί-

δρασης ως απάντηση σε μια λοίμωξη ή ένα τραύμα.

Για τον σκοπό αυτό επιστρατεύονται κυκλοφορούντα

λευκοκύτταρα, νερό και διαλυτά συστατικά του πλά-

σματος. Αυτά προσελκύονται και συσσωρεύονται στα

σημεία που πάσχουν αποκρινόμενα σε ‘‘μηνύματα’’ που

εκπέμπονται από την πάσχουσα περιοχή σύμφωνα με

μια διαβάθμιση συγκέντρωσης. Τα αποτελέσματα εμ-

φανίζονται με τα κλασσικά σημεία της φλεγμονής: ερυ-

θρότητα, θερμότητα, οίδημα, πόνο και τελικά περιορι-

σμό της λειτουργικότητας. 

Η σημειολογία της φλεγμονής αντανακλά την αύ-

ξηση της αιματικής ροής στην περιοχή, την αύξηση

της προσκολλητικής ικανότητας των λευκοκυττάρων

στα τοιχώματα των αγγείων, την αλλαγή της διαπερα-

τότητας των αγγείων και την εξαγγείωση έμμορφων

και άλλων συστατικών στον εξωαγγειακό χώρο. Οι αλ-

λαγές αυτές εφοδιάζουν το σημείο που φλεγμαίνει με

τα κύτταρα που θα πολεμήσουν για τη εκρίζωση του

βλαπτικού παράγοντα (κυρίως πολυμορφοπύρηνα ου-

δετερόφιλα) και με όλους τους άλλους απαραίτητους

χυμικούς παράγοντες (π.χ. παράγοντες του συμπληρώ -

ματος, πρωτεΐνες οξείας φάσης, παράγοντες της πή-

ξεως, κ.ά.).

Αρχικά, η φλεγμονή επάγεται από τα αντιγονο-

παρουσιαστικά κύτταρα (APC) (μακροφάγα, δενδρι-

τικά) και τα ενδοθηλιακά κύτταρα της περιοχής που

έχει προσβληθεί ως απόκριση στην ανίχνευση εξωγε-

νών ή ενδογενών σημάτων κινδύνου (PAMPS και

DAMPS αντίστοιχα) και, στη συνέχεια, συντηρείται από

τα προσελκυόμενα στην φλεγμαίνουσα περιοχή κύτ-

ταρα4.

Οι κυτταροκίνες που παράγονται ως συνέπεια

αναγνώρισης υποδοχέων αναγνώρισης προτύπων

(Pattern Recognition Receptors/PRRs) στην επιφάνεια

κυττάρων έχουν κυρίως επιδράσεις σε λευκοκύτταρα

και ενδοθηλιακά κύτταρα (π.χ. IL-1, IL-6, IL-8, TNFα),

ενώ όσες παράγονται ως συνέπεια αναγνώρισης ιικών

πυρηνικών οξέων αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό

των αντίστοιχων ιών (π.χ. ιντερφερόνες τύπου Ι).
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O παράγων νέκρωσης των όγκων (TNF) είναι ένα

ομοτριμερές με δύο ομόλογες πρωτεΐνες, τον TNFα

και TNFβ. Περιεγράφηκε αρχικά ως παράγων με κυτ-

ταροτοξική /αντικαρκινωματώδη δράση οφειλόμενη

στην επαγωγή προγραμματισμένου κυτταρικού θανά-

του, στη διέγερση αντινεοπλασματικών ανοσιακών

αντιδράσεων και στην πυροδότηση του καταρράκτη

της πήξεως στα τριχοειδή των όγκων. 

Ο TNF είναι ο ισχυρότερος μεσολαβητής της

φλεγμονής. Ενεργοποιεί με μεγάλη ένταση τα πολυ-

μορφοπύρηνα, αυξάνοντας την προσκολλητικότητά

τους, την χημειοταξία, την αποκοκκίωση και την ανα-

πνευστική έκρηξη. Εκτός από τα πολυμορφοπύρηνα,

ενεργοποιεί τα ενδοθηλιακά κύτταρα για παραγωγή

μορίων προσκόλλησης και χημειοκινών και τα μακρο-

φάγα για παραγωγή χημειοκινών και IL-1. Ενεργοποιεί

επίσης την σύνθεση κολλαγόνου και κολλαγενάσης,

απαραίτητων για την ουλοποίηση. Εκτός από τις επι-

δράσεις που ασκεί στο σημείο που πάσχει, έχει και

απομακρυσμένες δράσεις. Διεγείρει την παραγωγή

πρωτεϊνών οξείας φάσης από το ήπαρ, επιδρά στον

υποθάλαμο προκαλώντας πυρετό και βυθιότητα, στον

μυϊκό και τον λιπώδη ιστό προκαλώντας υπερκαταβο-

λισμό, ασκεί αρνητική ινότροπο δράση, ώστε τελικά να

είναι ο κύριος μεσολαβητής του σηπτικού σοκ5,6.

Ιντερλευκίνες (ILs): Η IL-1 είναι επίσης από τους

ισχυρότερους μεσολαβητές της φλεγμονής. Οι δρά-

σεις της, τόσο οι τοπικές, όσο και οι συστηματικές και

είναι όμοιες με του TNF. Η ευρύτερη οικογένεια της

IL-1 περιλαμβάνει έντεκα κυτταροκίνες, από τις οποίες

επτά λειτουργούν ως αγωνιστές και έχουν προφλεγ-

μονώδη δράση (IL-1α, IL-1β, IL-18, IL-33, IL-36α, IL-36β

και IL-36γ), τρεις ως ανταγωνιστές υποδοχέων (IL-1Ra,

IL-36Ra και ΙL-38) και μια έχει αντιφλεγμονώδη δράση

(IL-37)7,8,9. Η IL-12 είναι από τους κύριους μεσολαβητές

της ΦΑΑ προς τα ενδοκυττάρια βακτήρια. Επάγει επί-

σης την κυτταρομεσολαβούμενη κυτταροτοξικότητα

με αύξηση της σύνθεσης της INF-γ και την κυτταρο-

τοξική δράση των ΝΚ και των κυτταροτοξικών (CTL)

λεμφοκυττάρων. Ακόμη διεγείρει την διαφοροποίηση

των παρθένων CD4+ T λεμφοκυττάρων προς τον TH1

φαινότυπο10.Η IL-6 διεγείρει την παραγωγή πρωτεϊνών

οξείας φάσης από το ήπαρ. Η IL-10 έχει ρυθμιστική

δράση στην ΦΑΑ καταστέλλοντας την λειτουργία των

ενεργοποιημένων μακροφάγων και των δενδριτικών

κυττάρων. Η IL-15 διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των

ΝΚ και των μνημονικών CD8+ T λεμφοκυττάρων. Η

IL-18 επάγει κυτταρομεσολαβούμενες ανοσιακές απα-

ντήσεις αυξάνοντας την σύνθεση της INF-γ από τα

ΝΚ κύτταρα και την προσκολλητικότητα των κυττάρων

με την επαγωγή του ICAM-111.

Χημειοκίνες είναι οι κυτταροκίνες, που μεσολα-

βούν την μετακίνηση των λευκοκκυττάρων από την αι-

ματική κυκλοφορία στον εξωαγγειακό χώρο. Λειτουρ-

γούν προσελκύοντας τα λευκοκύτταρα προς το σημείο

της φλεγμονής, αυξάνοντας την χημική συγγένεια των

ιντεγκρινών των λευκοκυττάρων προς τους συνδέτες

τους στα τοιχώματα των αγγείων κατά τη διάρκεια της

διαπίδυσης, ρυθμίζουν τον πολυμερισμό και αποπολυ-

μερισμό της ακτίνης των λευκοκυττάρων κατά την

διάρκεια της μετανάστευσης, προάγουν την αγγειογέ-

νεση και την επούλωση των τραυμάτων. 

Έως τώρα έχουν περιγραφεί περίπου πενήντα χη-

μειοκίνες που ταξινομούνται σε τέσσερεις οικογένειες

ανάλογα με την τοποθέτηση των αμινοτελικών υπο-

λειμμάτων κυστεΐνης, που περιέχουν. Οι σημαντικότε-

ρες είναι οι οικογένειες CC και CXC. Στην οικογένεια

CC, με κύριους εκπροσώπους την MCP-1 ή CCL2 και

την CCL11 ή ηωταξίν (eotaxin), οι κυστεΐνες βρίσκονται

δίπλα δίπλα και προκαλείται χημειοταξία στα μονο-

κύτταρα και τα ηωσινόφιλα αντίστοιχα. Στην οικογένεια

CXC, με κύριο εκπρόσωπο την IL-8 ή CXCL8, μεταξύ

των κυστεϊνών παρεμβάλλεται άλλο αμινοξύ και προ-

καλείται χημειοταξία στα ουδετερόφιλα. Οι υποδοχείς

των χημειοκινών είναι είτε συνδεδεμένοι με πρωτεΐνες

G, είτε είναι άτυποι. Κάθε είδος υποδοχέα μπορεί να

συνδεθεί με διάφορες χημειοκίνες της ίδιας οικογέ-

νειας και κάθε χημειοκίνη με περισσότερους από ένα

υποδοχείς.

Οι χημειοκίνες πυροδοτούν την απελευθέρωση

ουσιών στον εξωκυττάριο χώρο με άμεση τοξική επί-

δραση στα βακτήρια και προάγουν την αποκομιδή κα-

τεστραμμένων υπολειμμάτων ιστών. Φαίνεται επίσης

ότι εμπλέκονται στη διαφοροποίηση των παρθένων Τ

λεμφοκυττάρων σε φαινότυπους με δραστικές, μνη-

μονικές ή ρυθμιστικές λειτουργίες καθώς και στην ανά-

πτυξη διάφορων οργάνων που δεν σχετίζονται με το

λεμφικό σύστημα. Σε υπερβολικές ποσότητες μπορεί

να οδηγήσουν σε καταστροφές ακόμη και υγειών

ιστών π.χ. στην περίπτωση του σηπτικού σοκ, του συν-

δρόμου της αναπνευστικής δυσχέριας (ARDS) κ.ά.12,13.

Οι ιντερφερόνες (IFN) έγιναν γνωστές για την

ικανότητά τους να εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό

των ιών και κατανέμονται σε τρεις ομάδες: α) Οι IFN

τύπου Ι περιλαμβάνουν την IFN-α (με τους ακόλου-

θους ισότυπους: IFN-α1, -α2, -α4, -α5, -α6, -α7, -α8, -α10,

-α13, -α14, -α16, -α17 και -α21), την IFN-β και επίσης τις:

IFN-ε, IFN-κ και IFN-ω. Η σύνθεσή τους επάγεται όταν
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ενδοκυττάριοι PRR όπως οι TLR-3, TLR-7 και TLR-9

ανιχνεύουν ιικά πυρηνικά υλικά (ιικό dsRNA, ιικό ssR-

NA και ιικό ή βακτηριακό CpG DNA αντίστοιχα) ή

επίσης όταν οι RIG-1 και MDA-5 δώσουν τα κατάλληλα

σήματα. Μέσω παρακρινούς δράσεως οι IFN τύπου ΙΙ

ενεργοποιούν στα υγιή κύτταρα την απενεργοποιημένη

παραγωγή ενζύμων ικανών να αποδομήσουν το ιικό

mRNA και συγχρόνως διακόπτουν την μετάφραση

στα ευκαριωτικά κύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο διακό-

πτεται η πρωτεϊνοσύνθεση του ιού και τελικά πεθαί-

νουν τα μολυσμένα κύτταρα. Παράλληλα, μέσω αυτο-

κρινούς δράσεως, καθοδηγούν τα μολυσμένα κύτταρα

για παραγωγή ενζύμων που παρεμποδίζουν την μετα-

γραφή του ιικού RNA ή DNA. Περαιτέρω ενίσχυση

της αντι-ιικής αντίδρασης παρέχεται από την προα-

γωγή της δράσης των κυτταροτοξικών, μακροφάγων,

δενδριτικών και ΝΚ κυττάρων καθώς και την παραγω-

γή χημειοκινών υπεύθυνων να προσελκύσουν περισ-

σότερα λευκοκύτταρα στην περιοχή και την επαγωγή

έκφρασης μορίων MHC τάξης I απαραίτητων για την

αναγνώριση των αντιγόνων από τα κυτταροτοξικά λεμ-

φοκύτταρα14,15,16. β) Οι IFN τύπου ΙΙ περιλαμβάνουν μό-

νον την IFN-γ, που εμπλέκεται στην κλασσική ενεργο-

ποίηση των μακροφάγων και την καταπολέμηση των

ενδοκυττάριων παθογόνων χωρίς να έχει ισχυρή 

αντι-ιική δράση17. γ) Οι IFN τύπου ΙΙΙ περιλαμβάνει την

IFN-λ ή IL-28Α (IFN-λ2) και IL-28Β (IFN-λ3) και IL-29

(IFN-λ1) και έχει αντι-ιική δράση18.

Οι κυτταροκίνες στην θεραπευτική

Η εμπλοκή των κυτταροκινών στην σηματοδότη-

ση μεταξύ των κυττάρων του ανοσιακού συστήματος

και ο καίριος ρόλος που διαδραματίζουν στην διατή-

ρηση της ομοιόστασης του οργανισμού τόσο στην

υγεία, όσο και στην νόσο, αλλ΄ ακόμη και σε αλλαγές

της φυσιολογίας που προκύπτουν από την γήρανση,

έχουν καταστήσει της κυτταροκίνες πιθανούς στόχους

θεραπευτικών παρεμβάσεων. 

Έως τώρα έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία οι

‘‘αυξητικοί παράγοντες’’ G-CSF και GM-CSF, για την

κινητοποίηση του κατεσταλμένου μυελού των οστών

λόγω ποικίλων θεραπευτικών παρεμβάσεων και η ερυ-

θροποιητίνη (EPO) για την αντιμετώπιση της αναιμίας

από ανεπάρκεια του μυελού των οστών3. Από τις INF:

H INFα χρησιμοποιείται σε ασθενείς με ιογενείς ηπα-

τίτιδες Β και C3 και η INFβ σε ασθενείς με σκλήρυνση

κατά πλάκας3. H INFγ έχει λάβει έγκριση από τον FDA

για χρήση στην χρόνια κοκκιωματώδη νόσο και έχει

δειχθεί ότι είναι αποτελεσματική ως επικουρική θερα-

πευτική παρέμβαση προς την αντιμικροβιακή χημειο-

θεραπεία σε περιστατικά λοιμώξεων με ενδοκυττάρια

βακτήρια π.χ. στην φυματίωση19. 

Η εισβολή του SARS-Cov-2 στην ζωή όλου του

πλανήτη τους τελευταίους μήνες μας έχει φέρει αντι-

μέτωπους σε πρωτοφανή βαθμό με τις συνέπιες της

‘‘καταιγίδας των κυτταροκινών’’ σε ασθενείς που νο-

σούν από COVID-19, μιας ανεξέλεγκτης δηλ. αντίδρα-

σης που μεσολαβείται από την εγκατάσταση ενός

φαύλου κύκλου θετικής ανατροφοδότησης απελευθέ-

ρωσης προφλεγμονωδών κυτταροκινών ως απάντησης

σε μια ιογενή λοίμωξη. Περιεγράφηκε για πρώτη φορά

το 1981 σε περίπτωση ελονοσίας και μπορεί να αφορά

τις λοιμώξεις, την σήψη ή ακόμη να εμφανίζεται μετά

από ιατρογενείς παρεμβάσεις όπως στο πλαίσιο της

νόσου κατά του ξενιστού (GVHD) ή άλλες περιπτώ-

σεις όπως π.χ. στην θεραπεία με CAR-T cells20,21,22,23.

Νεώτερα στην παθοφυσιολογία

Πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις έχουν εισα-

γάγει την έννοια της ‘‘εκπαιδευμένης ανοσιακής απά-

ντησης’’ (trained immunity). Είναι πλέον αποδεκτό ότι

επιγενετικές αλλαγές στην λειτουργία των κυττάρων

που μετέχουν στην ΦΑΑ (π.χ. στα μακροφάγα των

ιστών) και εκδηλώνονται σε επόμενες επαφές του ορ-

γανισμού με ίδιου τύπου παθογόνα, επιφέρουν τρο-

ποποιημένες έναντι των αρχικών ανοσιακές απαντή-

σεις. Οι αποκρίσεις αυτές, που μπορεί κατά ένα μέρος

να επάγονται και να συντηρούνται και από παρευρι-

σκόμενους στην φλεγμαίνουσα περιοχή τελεστές της

ΕΑΑ, εξακολουθούν να εκδηλώνονται για σημαντικά

μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πλήρη κάθαρση

της αρχικής προσβολής. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι

αντιδράσεις της ΦΑΑ είναι σύντομες, γενικού τύπου

και μη ειδικές, η εμπειρία προηγουμένων συναντήσεων

επηρεάζει την έκβαση των επομένων ιδίου τύπου αντι-

δράσεων στο ίδιο άτομο24.

Εν κατακλείδι

Παρά την εντατική έρευνα και την πληθώρα των

βιβλιογραφικών αναφορών η πολυπλοκότητα των αλ-

ληλεπιδράσεων των τελεστών της ΦΑΑ και, σε σημα-

ντικό ίσως βαθμό, οι παρεμβάσεις των τελεστών της

ΕΑΑ, καθώς και άλλων συστημάτων, μαζί με τα κενά

που εξακολουθούν να υπάρχουν στην κατανόηση των

λειτουργιών των κυτταροκινών και του ρόλου τους στις

ανοσιακές απαντήσεις, καθώς και τεχνικής φύσεως θέ-

ματα που αφορούν το προαναλυτικό στάδιο μέτρησής
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τους όπως: οι επιδράσεις του είδους του δείγματος

(ορός vs πλάσμα)25, η επίδραση του χρόνου της δειγ-

ματοληψίας (ώρα της ημέρας, εποχή), οι συνθήκες και

η διάρκεια της φύλαξης των δειγμάτων έως την διεκ-

περαίωση, ο μικρός χρόνος ημίσιας ζωής τους, και οι

επανειλημμένοι κύκλοι κατάψυξης απόψυξης26, δυσκο-

λίες στο ίδιο το αναλυτικό στάδιο27, καθώς επίσης και

η επίδραση άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων και

της ίδιας της φυσιολογίας του κάθε εξεταζόμενου π.χ.

του φύλου, της ηλικίας, της κατάστασης θρέψης, των

βιορυθμών, της φυσικής άσκησης28,29,30 δεν έχουν επι-

τρέψει ακόμη την εισαγωγή της μέτρησης των κυττα-

ροκινών στο κλινικό εργαστήριο, παρά το γεγονός ότι

ήδη αποτελούν στόχους θεραπευτικών παρεμβάσεων.
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Το ανοσιακό σύστημα έρχεται καθημερινά αντι-

μέτωπο με πολυάριθμες προκλήσεις, τόσο από το εξω-

τερικό περιβάλλον (παθογόνα), όσο και από το εσωτε -

ρικό του οργανισμού (μεταλλαγμένα κύτταρα, αυτοα-

ντισώματα). Για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές

χρειάζεται τρόπους να λαμβάνει πληροφορίες, να τις

αξιοποιεί και να τις επικοινωνεί, προκειμένου να οργα-

νώσει την απόκρισή του, αλλά και να της δώσει τη

ένταση και τη διάρκεια που απαιτεί η περίσταση, για

να αποκαταστήσει την ομοιόσταση χωρίς να επιφέρει

βλάβη στον ξενιστή1. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι

κυτταροκίνες είναι βασικό εργαλείο επικοινωνίας του

ανοσιακού συστήματος. Ονομάστηκαν έτσι για να κα-

ταδειχθεί η ικανότητά τους να κινητοποιούν κύτταρα.

Τα μικρά αυτά διαλυτά πρωτεϊνικά μόρια παρά-

γονται από κύτταρα της φυσικής και ειδικής ανοσίας,

δρουν μέσω ειδικών επιφανειακών υποδοχέων και

ρυθμίζουν, μέσα από σύνθετους άξονες αλληλεπιδρά-

σεων, την ωρίμανση και ενορχήστρωση των αποκρί-

σεων του ανοσιακού συστήματος1. Οι κυτταροκίνες

διαμορφώνουν επίπεδα αλληλεπίδρασης μεταξύ τους

(άξονες κυτταροκινών). Η πολυπλοκότητα των ρυθμι-

στικών αξόνων έγκειται σε μεγάλο βαθμό στην πλειο-

τροπική δράση των κυτταροκινών, την ικανότητά τους

δηλαδή να επιδρούν σε διαφορετικά κύτταρα με δια-

φορετικά ενδεχομένως επακόλουθα. Την πολυπλοκό-

τητα αυτή επιτείνει το ότι διαφορετικές κυτταροκίνες

μπορεί να έχουν παρόμοια/αλληλεπικαλυπτόμενη δρά-

ση, αλλά και το ότι μία κυτταροκίνη μπορεί να έχει

θέση σε περισσότερους ρυθμιστικούς άξονες. Οι κυτ-

ταροκίνες μπορεί να εμφανίζουν συνέργεια, αλλά και

ανταγωνιστικές δράσεις, διαμορφώνοντας in vivo ένα

δυναμικό και μοναδικό μικροπεριβάλλον γύρω από τα

κύτταρα-στόχους, που είναι καθοριστικό για τη μετέ-

πειτα αλληλουχία γεγονότων1. 

Οι κυτταροκίνες επιδρούν καταλυτικά στο ανο-

σιακό σύστημα ήδη από το μυελό των οστών, την πηγή

των κυττάρων του ανοσιακού συστήματος. Είναι ση-

μαντικές για την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των

διαφόρων κυτταρικών σειρών. Τα ώριμα κύτταρα πα-

ρεμβαίνουν μέσω έκκρισης κυτταροκινών στην ωρί-

μανση των προγονικών κυττάρων ασκώντας θετική ή

αρνητική ρύθμιση2. 

Οι άξονες ρύθμισης των κυτταροκινών είναι πο-

λυεπίπεδοι, από το διακυτταρικό επίπεδο ως το κυτ-

ταρικό και υποκυτταρικό επίπεδο. Η ενδελεχής μελέτη

τους για την κατανόηση της ανοσοπαθοφυσιολογίας

νοσημάτων, την προγνωστική, διαγνωστική και θερα-

πευτική τους αξία αποτελεί σίγουρα πρόκληση.

Σε κυτταρικό επίπεδο, με τη σύνδεση μιας κυττα-

ροκίνης στον ειδικό επιφανειακό υποδοχέα ενός κυτ-

τάρου-στόχου της ενεργοποιείται ένας καταρράκτης

ενδοκυττάριας σηματοδότησης που καταλήγει στον

πυρήνα του κυττάρου3. Το αποτέλεσμα είναι η ενερ-

γοποίηση ή καταστολή γονιδίων και των μεταγραφικών

τους παραγόντων που θα οδηγήσουν σε μία συγκε-

κριμένη βιολογική απόκριση του κυττάρου (πχ παρα-

γωγή μιας άλλης κυτταροκίνης, πολλαπλασιασμός του

κυττάρου-στόχου, μεταβολή έκφρασης πρωτεϊνικών

υποδοχέων). Η ρύθμιση στο επίπεδο μεταγωγής σή-

ματος με τη στόχευση του JAK-STAT μονοπατιού στα

κύτταρα της φυσικής ανοσίας αποκτά ενδιαφέρον σε

προκλινικές μελέτες για την αντιμετώπιση της αυτοα-

νοσίας, της ίνωσης και του καρκίνου4.
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Σε υποκυτταρικό επίπεδο, βασικός τρόπος δια-

μόρφωσης αξόνων κυτταροκινών είναι η αλληλεπίδρα-

ση των RNA που δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες (μη

μεταφραζόμενα) – ncRNAs (non-coding RNAs) με

τους Toll υποδοχείς που πυροδοτούν σηματοδότηση

και λειτουργούν ως ροοστάτες στην παραγωγή κυττα-

ροκινών5. Έχει περιγραφεί μάλιστα σε ασθενείς με συ-

στηματικό σκληρόδερμα, η βαρύτητα των κλινικών εκ-

δηλώσεων να βρίσκεται σε αναλογία με την έκφραση

συγκεκριμένων ncRNAs6. Οι σημαντικές επιδράσεις

των ncRNAs στη ρύθμιση παραγωγής κυτταροκινών,

και άρα στην ανοσοπαθοφυσιολογία των νόσων, τα

καθιστά πιθανούς μελλοντικούς βιοδείκτες ή και θε-

ραπευτικούς στόχους.

Σε διακυτταρικό επίπεδο, πέρα από τους γνω-

στούς βασικούς άξονες επικοινωνίας των κυττάρων

της φυσικής ανοσίας μεταξύ τους και με τα Τ λεμφο-

κύτταρα, αναδύονται διαρκώς νέοι άξονες ρύθμισης

κυτταροκινών σχετιζόμενοι με τη φυσική ανοσία που

συμμετέχουν σε πληθώρα νοσημάτων. Ενδεικτικά, ιδι-

αίτερα μελετώνται ο άξονας IL-23/IL-17 σε αυτοάνο-

σα/χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα7, ο άξονας IL-17/IL-

27/IL-33 που σχετίζεται με ανοσιακή δυσλειτουργία

κατά τη σήψη8, ο άξονας IL-4/IL-13 που σχετίζεται με

νοσήματα που συνοδεύονται από ίνωση9, ο άξονας

IL-6/IL-21 που είναι κριτικής σημασίας στην ανάπτυξη

πνευμονικής υπέρτασης10.

Ο κεντρικός ρόλος της φυσικής ανοσίας στις

ανοσιακές αποκρίσεις έχει εντείνει την έρευνα των

σχετιζόμενων με αυτή ρυθμιστικών μηχανισμών. Η πο-

λυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων των αξόνων των

κυτταροκινών,  η πολυδιάστατη αλλά και η πολυεπίπεδη

δράση τους από το υποκυτταρικό στο κυτταρικό και

διακυτταρικό επίπεδο, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη

για τη σύνδεση και ερμηνεία όλων αυτών των δεδο-

μένων. Πράγματι, η τρισδιάστατη διαδρομή/χάρτης

σύνδεσης ενδοκυττάριων μονοπατιών και των κυττα-

ροκινών στις οποίες οδηγούν έχει αρχίσει να αποδίδει

πληροφορίες για τη ρύθμιση των κυτταρικών πληθυ-

σμών της φυσικής και της ειδικής ανοσίας11 και καθί-

σταται πιο ρεαλιστική η προσδοκία για πλήρη αξιο-

ποίηση της γνώσης που κερδίζεται για διαγνωστικούς,

προγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.
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Το συμπλήρωμα είναι μείζων σύστημα της φυσι-

κής ανοσίας και ένας απ’ τους κύριους δραστικούς

μηχανισμούς της ανοσίας που μεσολαβείται από αντί-

σωμα. 

Είναι ένα από τα συστήματα πρωτεασών (πήξη,

ινωδόλυση, σύστημα ρενίνης-καλλικρεΐνης, ρενίνης-αγ-

γειοτασίνης κ.ά.) που με τη στενή συνεργασία και αλ-

ληλεξάρτηση μεταξύ τους συμβάλλουν στην ανοσιακή

επιτήρηση και την ομοιόσταση.1,2

Στο συμπλήρωμα ανήκουν πρωτεΐνες που κατα-

τάσσονται σε τρεις ομάδες:

1η ομάδα: Ένα σύνολο διαλυτών πρωτεϊνών του

ορού ή βιολογικών υγρών που κυκλοφορούν σε αδρα-

νή μορφή και κάτω από ορισμένες συνθήκες ενεργο-

ποιούνται, δηλαδή, υφίστανται μερική πρωτεολυτική

διάσπαση και καθίστανται ενεργείς, αποκτούν ιδιότητες

ενζύμου που δρα με υπόστρωμα την επόμενη στη σει-

ρά πρωτεΐνη του καταρράκτη της ενεργοποίησης του

συμπληρώματος. Προκύπτουν κομμάτια που εκτός

από την ενζυμική δράση, είναι και συνδέτες για τη δεύ-

τερη ομάδα των πρωτεϊνών του συμπληρώματος. 

2η ομάδα: Είναι μεμβρανικοί υποδοχείς των προϊ-

όντων διάσπασης του συμπληρώματος, κυρίως του C3,

που έχουν ευρεία κατανομή σε κύτταρα και μεσολα-

βούν διάφορες λειτουργίες του συμπληρώματος.

3η ομάδα: Είναι διαλυτές και μεμβρανικές πρω-

τεΐνες που ρυθμίζουν τη δράση του συμπληρώματος

και προστατεύουν τα ίδια κύτταρα από τη λύση.

Η διαδοχική πρωτεόλυση των πρωτεϊνών του συ-

μπληρώματος ακολουθεί τρεις διαφορετικές σειρές

ενζυμικών αντιδράσεων που συνιστούν την ενεργο-

ποίηση κατά την κλασική οδό, κατά την εναλλακτική

οδό και κατά την οδό της λεκτίνης, οι οποίες αλληλο-

επηρεάζονται και αλληλοεξαρτώνται.3,4,5 Όπως και αν

αρχίσει η ενεργοποίηση του συμπληρώματος, το κε-

ντρικό γεγονός της ενεργοποίησης είναι η πρωτεολυ-

τική διάσπαση του C3 σε C3a και C3b6 (εικόνα 1).

Βιολογική δράση του συμπληρώματος

Οι κύριες δράσεις του συμπληρώματος είναι η

λύση των παθογόνων, με τον σχηματισμό του συμπλέγ-

ματος που προσβάλλει τη μεμβράνη (MAC), η οψω-

νινοποίηση των παθογόνων, ώστε να καταστρέφονται

από τα φαγοκύτταρα, η επαγωγή-ενίσχυση της φλεγ-

μονής με την παραγωγή αναφυλατοξινών που επάγουν

την έκλυση αγγειοδραστικών και χημειοτακτικών πα-

ραγόντων στη θέση της φλεγμονής. Σημαντικός είναι

ο ρόλος του συμπληρώματος στην κάθαρση των ανο-

σοσυμπλεγμάτων και των αποπτωτικών κυττάρων. Ακό-

μη, το συμπλήρωμα συμβάλλει στη σύνδεση της φυ-

σικής με την επίκτητη ανοσία και, έτσι, στην αποτελε-

σματικότερη άμυνα έναντι των παθογόνων.7,8,9

ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ10,11

Α. Σε επαναλαμβανόμενες σοβαρές

λοιμώξεις από βακτήρια με έλυτρο

Ο έλεγχος στοχεύει στην αποκάλυψη κληρονο-

μικής ανεπάρκειας 

1. Προπερδίνης. Επειδή η προπερδίνη μεταβιβά-

ζεται ως φυλοσύνδετο χαρακτηριστικό, οι πάσχοντες

είναι άνδρες με κεραυνοβόλες λοιμώξεις από μηνιγγι-

τιδόκοκκο, πολλές φορές θανατηφόρες. Αν επιβιώ-
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σουν από το πρώτο επεισόδιο, συνήθως, αντιμετωπί-

ζουν τα επόμενα επειδή στο μεταξύ αναπτύσσουν

αντισώματα και ενεργοποιείται, έτσι, η κλασική οδός. 

2. Του C3, του παράγοντα H, του παράγοντα I. Οι

ασθενείς παρουσιάζουν βαριές πυογόνες λοιμώξεις

και σπειραματονεφρίτιδα 

3. Των πρωτεϊνών της τελικής οδού. Οι ασθενείς

παρουσιάζουν υποτροπιάζουσες λοιμώξεις από σπά-

νιους οροτύπους ναϊσσεριών (μηνιγγιτιδόκοκκου, γο-

νόκοκκου).12

Β. Στον συστηματικό Ερυθηματώδη

Λύκο και ανάλογα του λύκου σύνδρομα

Ο έλεγχος στοχεύει στην αποκάλυψη κληρονο-

μικής ανεπάρκειας των αρχικών πρωτεϊνών της κλασι-

κής οδού C1q, C1r, C1s, C2, C4, καθώς και στην παρακο -

λούθηση των εξάρσεων της νόσου με προσδιορισμό

των συγκεντρώσεων του C1q, του C3 και του C4.13,14

Γ. Σε σπειραματονεφρίτιδες

Σε C3 σπειραματοπάθεια που σχετίζεται είτε με

παρουσία αυτοαντισωμάτων (π.χ. του C3 νεφριτικού

παρά γοντα, C3NeF) είτε με μεταλλάξεις γονιδίων των

παραγόντων της εναλλακτικής οδού, χρήσιμοι είναι οι

προσδιορισμοί των συγκεντρώσεων του C3, του Bb ή

του λόγου Bb/FB.15,16,17 Σε μεταστρεπτοκοκκική σπειρα-

ματονεφρίτιδα (PSGN) που σχετίζεται με την ενεργο-

ποίηση της εναλλακτικής οδού στην αποκατάσταση

ασθενών με λοίμωξη από Β αιμολυτικό στρεπτόκοκκο

ομάδας Α. Χρήσιμη είναι η παρακολούθηση της συγκέ -

ντρωσης του C3, το οποίο επανέρχεται σε φυσιολογικά

επίπεδα σε 6-8 εβδομάδες από την έναρξη της νόσου.18

Α. Classical pathway
     Ag-Ab comlexes
     and others (e.g.CRP)
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     Microbial surfaces (mannose)
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Εικόνα 1. Ενεργοποίηση του συμπληρώματος6.
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Δ. Στο αγγειοοίδημα από ανεπάρκεια

C1-Inh

Αποτελεί περίπου 10% όλων των αγγειοοιδημάτων

και οφείλεται σε κληρονομική, συνήθως (ΚΑΟ), ή επί-

κτητη ανεπάρκεια C1-INH (ΕΑΟ).19,20 Χαρακτηρίζεται

από επαναλαμβανόμενες προσβολές τοπικού αγγειο-

οιδήματος χωρίς κνίδωση, που δεν ανταποκρίνεται

στα αντιισταμινικά ή στεροειδή. Εντοπίζεται στο πρό-

σωπο, τα άκρα, το ανώτερο αναπνευστικό, το γαστρε-

ντερικό σύστημα. Επικίνδυνο για τη ζωή είναι το οίδημα

του λάρυγγα που μπορεί να προκληθεί κατά την κρίση

αγγειοοιδήματος. 

Ο C1-INH, εκτός από το σύστημα του συμπλη-

ρώματος, είναι ρυθμιστής και στο σύστημα επαφής,

στην πήξη, στην ινωδόλυση και στο σύστημα καλλι-

κρεΐνης –βραδυκινίνης. Η ανεπάρκειά του στο σύστη-

μα καλλικρεΐνης–βραδυκινίνης ευθύνεται για τα συ-

μπτώματα στο αγγειοοίδημα. 

Η επίκτητη ανεπάρκεια του C1-INH μπορεί να

εμφανιστεί σε λεμφοϋπερπλαστικά και αυτοάνοσα νο-

σήματα ως αποτέλεσμα παρουσίας παραπρωτεϊνών ή

σχηματισμού αυτοαντισωμάτων έναντι C1-INH.

Η συγκέντρωση του C4 είναι συνήθως χαμηλή

τόσο σε ΚΑΟ όσο και σε ΕΑΟ (εικόνα 2).

Άλλες καταστάσεις στις οποίες ελέγχεται το

συμπλήρωμα

・PNH (παροξυντική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία)

(CD59)22

・απόρριψη μοσχεύματος μεσολαβούμενη από αντί-

σωμα (C1q, C4, C3, C3d,g/C3, sC5b-9)

・ως δείκτης βιοσυμβατότητας σε καρδιοχειρουργικές

επεμβάσεις (C3a
desArg

, SC5b-9).

ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Μέθοδοι προσδιορισμού του συμπληρώματος εί-

ναι:23,24

Αιμολυτικές μέθοδοι, αποκλειστικά για την ανί-

χνευση κληρονομικών ανεπαρκειών τόσο των πρωτε-

ϊνών της κλασικής, όσο και αυτών της εναλλακτικής

οδού του συστήματος του συμπληρώματος. 

Για τον έλεγχο της κλασικής οδού, ερυθροκύτ-

ταρα προβάτου επικαλυμμένα με αντισώματα IgM κο-

νίκλου έναντι αντιγόνου Forssman επωάζονται με ορό

ασθενούς. Το C1q του ορού ενεργοποιείται δεσμευό-

μενο στο αντίσωμα- ανοσοσφαιρίνη του ανοσοσυ-

μπλέγματος. Ακολουθεί ενεργοποίηση του C1r και του

C1s που δρα στο C4 και στο C2, με αποτέλεσμα τον

σχηματισμό του συμπλέγματος C4b2a που είναι η

κομβερτάση του C3 της κλασικής οδού. 

Η κομβερτάση του C3 διασπά το C3 σε C3b και

C3a. Μέρος του C3b με την κομβερτάση C4b2a του

C3, σχηματίζει το σύμπλεγμα C4b2aC3b, που παρα-

μένει προσκολλημένο στη μεμβράνη των ερυθροκυτ-

τάρων και αποτελεί την κομβερτάση του C5 που το

διασπά σε C5a και C5b. Το C5b παραμένει προσκολ-

λημένο στη μεμβράνη των ερυθροκυττάρων και σ’

αυτό συνδέονται φυσικοχημικά το C6, το C7, το C8

και αρκετά μόρια C9 με αποτέλεσμα το σχηματισμό

του MAC, τη λύση των ερυθροκυττάρων και την έκλυ-

ση αιμοσφαιρίνης, η οποία μετράται σε φωτόμετρο.

Πρακτικά, χρησιμοποιούνται διαδοχικές αραιώσεις

Εργαστηριακές δοκιμασίες Πιθανή διάγνωση

Ασθενής

με συμπτώματα

συμβατά

με κληρονομικό

αγγειοοίδημα

(ΚΑΕ)

↓ CA
↓ C1-INH (λειτουργικός)
Φυσιολογικό C1q

Φυσιολογικό C4
Φυσιολογικος C1 INH (λειτουργικός)
Φυσιολογικό C1q

↓ CA
↓ C1-INH (λειτουργικός)
↓ C1q
πιθανή παρουσία αντιC1-
Ιnh αντισωμάτων

↓ C1-INH (λειτουργικός)

Φυσιολογικός/υψηλός
C1-INH (αντιγονικός)

ΚΑΕ τύπου Ι

ΚΑΕ τύπου ΙΙ

ΚΑΕ
με φυσιολογικό

C1-INH

Eπίκτητο
αγγειοοίδημα

Εικόνα 2. Εργαστηριακός έλεγχος για αγγειοοίδημα από ανεπάρκεια C1-Inh21.
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ορού με το αιμολυτικό σύστημα και η απελευθερούμε -

νη αιμοσφαιρίνη είναι σιγμοειδής συνάρτηση της δρα-

στικότητας της κλασικής οδού του συμπληρώματος.

Η δοκιμασία CH50 είναι ο προσδιορισμός της

ποσότητας του ορού που απαιτείται για τη λύση του

50% των ερυθροκυττάρων ενός δεδομένου αιμολυτι-

κού συστήματος και αποτελεί το μέτρο της ενεργότη-

τας της κλασικής οδού (εικόνα 3).

Για τον έλεγχο της εναλλακτικής οδού χρησιμο-

ποιούνται μη επικαλυμμένα ερυθροκύτταρα κονίκλου

ή ινδικού χοιριδίου που λόγω της σύνθεσης της κυτ-

ταρικής τους μεμβράνης –φτωχής σε σιαλικό οξύ–,

ενεργοποιούν αυτόματα την εναλλακτική οδό. Η δο-

κιμασία ΑH50 είναι ο προσδιορισμός της ποσότητας

του ορού που απαιτείται για τη λύση του 50% των

ερυθροκυττάρων ενός δεδομένου αιμολυτικού συστή-

ματος και αποτελεί το μέτρο της ενεργότητας της

εναλλακτικής οδού.

Απουσία αιμόλυσης σε μια από τις δύο δοκιμα-

σίες προσδιορίζει την οδό στην οποία εντοπίζεται ο

παράγων που ανεπαρκεί και υποδεικνύει τους παρά-

γοντες των οποίων πρέπει να προσδιοριστούν οι αι-

μολυτικοί τίτλοι.25

Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι ανοσοχημικοί

τίτλοι των παραγόντων για να διαπιστωθεί η παρουσία

αδρανούς πρωτεΐνης ή να δοθεί ένδειξη για τον πα-

ράγοντα που ανεπαρκεί.25

Η διάγνωση των κληρονομικών ανεπαρκειών πρέ-

πει να επιβεβαιώνεται με την αποκατάσταση του αιμο-

λυτικού τίτλου με την προσθήκη του παράγοντα που

ανεπαρκεί και με ανεύρεση του γονιδίου της ανεπάρ-

κειας στον ασθενή, σε άλλα μέλη της οικογένειας και

κυρίως στους γονείς. 

Οι αιμολυτικές δοκιμασίες έχουν πολύ χαμηλή

ευαισθησία. Ωστόσο, είναι σημαντικές στη διάγνωση

των κληρονομικών ανεπαρκειών του συστήματος τους

συμπληρώματος, επειδή σε τέτοιες ανεπάρκειες μπορεί

να ανιχνεύονται με ανοσοχημικές μεθόδους πρωτεΐνες

που έχουν την ίδια αντιγονικότητα με τα φυσιολογικά

μόρια, αλλά δεν είναι λειτουργικές. 

Παραλλαγή της αρχικής αιμολυτικής μεθόδου εί-

ναι η ενσωμάτωση του αρχικού αιμολυτικού συστήμα-

τος σε πηκτή αγαρόζης, οπότε προσδιορίζεται η ενερ-

γότητα του συμπληρώματος από την άλω αιμόλυσης. 

Εκτίμηση της λειτουργίας της κλασικής οδού μπο-

ρεί να γίνει και με λιποσώματα.21

Εκτέλεση δοκιμασίας
CH50

Aιμολυτικός τίτλος
φυσιολογικός

Aιμολυτικός τίτλος
χαμηλός, (CH50<10%)

Εκτέλεση δοκιμασία
ΑΗ50

Αιμολυτικός τίπλος
φυσιολογικός

Αιμολυτικός τίτλος
χαμηλός

(ΑΗ50<10%)

Αιμολυτικός τίπλος
φυσιολογικός

Αιμολυτικός τίτλος
χαμηλός

(ΑΗ50<10%)

- ∆εν διαπιστώνεται ανεπάρκεια
- ∆εν μπορεί όμως, να αποκλειστεί
  ανεπάρκεια στην οδό της λεκτίνης

Επιβεβαίωση της αντιγονικής ή λειτουργικής ανεπάρκειας με προσθήκη μεμονομένων κεκαθαρμένων παραγόντων
του συμπληρώματος στον ορό και επαναλήψεις των δοκιμασιών CH50 ΚΑΙ ΑΗ50. Ο παράγων, η προσθήκη του οποίου
διορθώνει το CH50 ή ΑΗ50, είναι ο παράγων που ανεπαρκεί

Προσδιορισμός των αντιγονικών επιπέδων των πρωτεϊνών του συμπληρώματος,
ώστε να διαφοροποιηθεί η αντιγονική και η λειτουργική ανεπάρκεια 

Υποψία ανεπάρκειας των:
παράγοντα D
παράγοντα Β
προπερδίνης

Υποψία ανεπάρκειας των:
C1q,C1r, C1s
C2, C4, C1inh

Yποψία ανεπάρκειας των:
C3, C5, C6, C7, C8, C9

παράγοντα Η
παράγοντα Ι

Εκτέλεση δοκιμασίας
ΑΗ50

Εικόνα 3. Αξιολόγηση αιμολυτικών δοκιμασιών25.
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Ανοσοχημικές δοκιμασίες

Νεφελομετρία ή θολοσιμετρία

Οι αντιγονικοί τίτλοι των πρωτεϊνών του συμπλη-

ρώματος είναι απαραίτητοι για τη διαγνωστική προ-

σέγγιση των ανεπαρκειών του συστήματος. Χρήσιμοι

είναι οι προσδιορισμοί του C3 και C4 στην καθημερινή

πράξη. Ο προσδιορισμός τους γίνεται με νεφελομε-

τρία ή θολοσιμετρία.

Ανοσοενζυμικές μέθοδοι (Elisa)

Εκτίμηση της ενεργοποίησης του συμπληρώμα-

τος επιτυγχάνεται με προσδιορισμό με ανοσοενζυμι-

κές μεθόδους των πρωτεϊνικών τμημάτων και των συ-

μπλεγμάτων που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια αυ-

τής της διαδικασίας. Χρησιμοποιείται μονοκλωνικό

αντίσωμα έναντι νεο-επιτόπου που σχηματίζεται όταν

οι πρωτεΐνες του συμπληρώματος ενεργοποιούνται,

ενώ δεν υπάρχει στο φυσικό μόριο. Απλές ανοσοεν-

Suspected
PID

Suspected
compiement dysregulation

A

C

E F

G

D

B

Test all three pathways
(CH50/CP, AH50/AP, LP)

CH50 low

Investigate:
C2, C4

Investigate:
MBL,

MASP1/2

Investigate:
factor B,
factor D,

properdin,
factor H,
factor I

Investigate:
C3, C5, 
C6, C7,
C8, C9,

complement
regulators

Investigate:
C1q, C1s, c1r

CH50 & LP low LP low AH50 low
Multiple

pathways low*

Number
components

deficient

One > One None

Deficiency
found

Investigate
conrol proteins

(factor H, factor I
C1-INH) and

autoantibodies
(nephritic factors

anti-factor H,
anti-factor B, etc)

Investigat:
activation
markers

Activation
marker(s)
abnormal

Consider
genetic

testing to
verify

Yes

Likely disease of
complement dysergulation

Continue and/or
broaden investigation

No

Εικόνα 4. Ο αλγόριθμος για τον έλεγχο ανεπαρκειών του συμπληρώματος29.
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ζυμικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τον προσδιο-

ρισμό μικρών μορίων που παράγονται κατά την ενερ-

γοποίηση (π.χ. iC3b, C3d, Bb, C3adesArg). Για τον

προσδιορισμό πολυμοριακού συμπλέγματος χρησιμο-

ποιούνται ανοσοενζυμικές μέθοδοι δύο θέσεων, με τη

χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι δύο διαφο-

ρετικών συστατικών του συμπλέγματος. 

Αξιόπιστοι με αυτές τις μεθόδους είναι οι προσ-

διορισμοί του C1r-C1s-(C1-inh)2, ως δείκτη ενεργοποί-

ησης της κλασικής οδού και του C3adesArg και SC5b-

9 ως δεικτών ενεργοποίησης του συμπληρώματος συ-

νολικά. 

Ακόμη με ELISA μπορεί να γίνει εκτίμηση της λει-

τουργίας και των τριών οδών ενεργοποίησης ταυτό-

χρονα με τη χρήση πλακών, οι οποίες ELISA που κατά

το ένα τρίτο των στηλών είναι καλυμμένες με IgM ανο-

σοσφαιρίνη που θα ενεργοποιήσει την κλασική οδό,

κατά το άλλο ένα τρίτο είναι καλυμμένες με μαννόζη

και ακετυλιωμένη λευκωματίνη βοός που θα ενεργο-

ποιήσει την οδό της λεκτίνης και κατά το υπόλοιπο

ένα τρίτο είναι καλυμμένες με λιποπολυσακχαρίτη που

θα ενεργοποιήσει την εναλλακτική οδό.21,24

Κυτταρομετρία ροής 

Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της PNH (πα-

ροξυντική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία), επίκτητης

κλωνικής διαταραχής του αρχέγονου αιμοποιητικού

κυττάρου, που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση εν-

δαγγειακής αιμόλυσης, απλασίας του μυελού των

οστών και θρομβωτικών διαταραχών.22,26 Με κυττα-

ρομετρία ροής ελέγχονται τα ερυθροκύτταρα, τα ου-

δετερόφιλα και τα μονοκύτταρα του ασθενούς για την

απουσία του CD5927. Το CD59, όπως και το CD55 εί-

ναι πρωτεΐνες που προσδένονται στη μεμβράνη των

κυττάρων μέσω GPI και μετέχουν στη ρύθμιση του

συμπληρώματος, ώστε να προστατεύονται τα κύτταρα

από τη λύση.

Γενετικός έλεγχος

Ο γενετικός έλεγχος παίζει σημαντικό ρόλο στην

επιβεβαίωση των κληρονομικών ανεπαρκειών του συ-

μπληρώματος που αποκαλύπτονται με αιμολυτικές με-

θόδους, στον προσδιορισμό του κινδύνου εμφάνισης

επεισοδίων που οφείλονται σε ανεπάρκειες ορισμένων

παραγόντων, στην πρόληψη, καθώς και καθοδήγηση

της θεραπευτικής παρέμβασης.28

Παρατίθεται ο αλγόριθμος που προτείνεται από

τους Brodszki N et al., Journal of Clinical Immunology

(2020) 40:576–591 για τον έλεγχο ανεπαρκειών του

συμπληρώματος (εικόνα 4).

Επειδή οι πρωτεΐνες του συμπληρώματος είναι

ευαίσθητες στις συνθήκες του περιβάλλοντος, θα πρέ-

πει να τηρούνται κανόνες για την αποφυγή σφαλμάτων

στους προσδιορισμούς τους. Δηλαδή, να προκαλείται

όσο το δυνατόν μικρότερος τραυματισμός ιστών κατά

την αιμοληψία, να απορρίπτονται τα πρώτα 3-4 mL αί-

ματος, να συλλέγονται τα δείγματα σε πλαστικά σωλη-

νάρια (ένα χωρίς αντιπηκτικό για τους αντιγονικούς

προσδιορισμούς και ένα με EDTA για τις λειτουργικές

δοκιμασίες), να διαχωρίζεται ο ορός/πλάσμα μέσα σε

30΄από την αιμοληψία, να καταψύχονται αμέσως στους

-80 °C και να αποφεύγονται επανειλημμένες αποψύξεις

και καταψύξεις.
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Βασικός μηχανισμός της μη ειδικής ανοσίας απο-

τελεί η ικανότητα αναγνώρισης/πρόσληψης, ενσωμάτω -

σης και ενδοκυττάριας θανάτωσης «ξένων» στοιχείων

από τα «επαγγελματικά» φαγοκύτταρα του ανοσιακού

συστήματος. Τα συγκεκριμένα κύτταρα ενεργοποιού-

νται μετά την εμφάνιση ενός παθογόνου στο εσωτερι-

κό του οργανισμού, το εγκλωβίζουν, το καταστρέφουν

και εκθέτουν στην επιφάνειά τους κάποια τμήματά του.

Τα τρία βασικά στάδια της κινητοποίησης των φαγο-

κυττάρων και της αποτελεσματικής αντιμετώ πισης του

παθογόνου παράγοντα που μπορούν να ελεγχθούν με

τη βοήθεια της κυτταρομετρίας ροής είναι: α) Η Χη-

μειοταξία: ικανότητα μετανάστευσης των κυττάρων

στους ιστούς, β) Η Φαγοκυττάρωση: ικανότητα πρό-

σληψης και εκκόλπωσης του παθογόνου παράγοντα

και γ) Η Αναπνευστική έκρηξη: ικανότητα ενδοκυττά-

ριας καταστροφής του παθογόνου παράγοντα.

Η κυτταρομετρία ροής (flow cytometry) αποτε-

λεί μια σύγχρονη, αυτοματοποιημένη, πολυπαραμετρι-

κή μέθοδο ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων

κυττάρων και σωματιδίων που βρίσκονται σε εναιώρη-

μα. Αποτελεί έναν επιτυχή συνδυασμό αιματολογικού

αναλυτή και φθορίζοντος μικροσκοπίου. Τα κύτταρα

υποχρεούνται να περάσουν, σε μονήρη διάταξη νημα-

τικής ροής, από διόδο τουλάχιστον μιας φωτεινής πη-

γής (LASER). Το προσπίπτον φως σκεδάζεται ανάλογα

με το μέγεθος των κυττάρων (πρόσθιος σκεδασμός-

forward scatter) και με την κοκκίωσή τους (πλάγιος

σκεδασμός-side scatter). Επιπλέον προκαλεί διέγερση

των φθοριζουσών ουσιών, με τις οποίες είναι συνδε-

δεμένα μονοκλωνικά αντισώματα επιφανειακών ή εν-

δοκυττάριων υποδοχέων. Ο φθορισμός που εκπέμπε-

ται από κάθε φθορίζουσα ουσία είναι σε συγκεκριμένο

μήκος κύματος. Ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα φα-

κών, φωτοανιχνευτών και φωτοπολλαπλασιαστών συλ-

λέγουν τα φωτεινά σήματα, τα διοχετεύουν στο ηλε-

κτρονικό σύστημα του κυτταρομετρητή ροής και στη

συνέχεια μετατρέπονται σε ηλεκτρικό σήματα και με-

ταφράζονται σε δεδομένα μέσω λογισμικού1.

Η μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από την

κυτταρομετρία ροής για τον έλεχγο της λειτουργίας

των φαγοκυττάρων είναι αντιδραστήρια του εμπορίου,

πιστοποιημένα για διαγνωστικές εργαστηριακές εξε-

τάσεις (CE/IVD), έχουν ταχύτητα και ευαισθησία και

χρειάζονται μικρή ποσότητα αίματος σημαντικό πλε-

ονέκτημα για εξετάσεις σε νεογνά και βρέφη. 

Χημειοταξία

Το συγκεκριμένο τεστ επιτρέπει την ποσοτική ανί-

χνευση του αριθμού των ουδετεροφίλων με χημειο-

τακτική ικανότητα. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια του

χημειοτακτικού παράγοντα fMLP, μονοκλωνικού αντι-

σώματος έναντι της L-σελεκτίνης και σφαιριδίων είναι

δυνατή η μελέτη της ικανότητας μετανάστευσης των

ουδετεροφίλων (εικόνες 1 και 2).

Γνωστές γενετικές διαταραχές που σχετίζονται με

τη μειωμένη χημειοτακτική δράση των ουδετεροφίλων

είναι το σύνδρομο της ανεπάρκειας προσκόλλησης

των λευκοκυττάρων (LAD), υπερ-IgE σύνδρομο ή σύν-

δρομο Job’s και σύνδρομο Chediak-Higashi (CHS).

Επίκτητες διαταραχές χημειοταξίας οφείλονται σε νο-

σήματα όπως η νεφρική ανεπάρκεια, ο διαβήτης, η κίρ-

ρωση ήπατος, το Hodgkin’s λέμφωμα.

Σεμινάριο Ανοσολογίας

Έλεγχος λειτουργίας των φαγοκυττάρων 

με κυτταρομετρία ροής

Αλεξάνδρα Φλέβα
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Επιπλέον με τη βοήθεια της κυτταρομετρίας

ροής μπορεί να πραγματοποιηθεί και προσδιορι-

σμός των μορίων προσκόλλησης, απαραίτητων για

την μετακίνηση/κύλιση των κυττάρων πάνω στο εν-

δοθήλιο προς το σημείο του παθογόνου παράγο-

ντα (εικόνα 3).

Φαγοκυττάρωση

Για τον έλεγχο της φαγοκυττάρωσης, περιφερικό

αίμα επωάζεται με οψωνινοποιημένα βακτήρια (E. Coli)

που είναι συνδεδεμένα με FITC (φλουοροσκεΐνη) φθο-

ρίζουσα χρωστική. Η ένταση φθορισμού των πολυ-
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Εικόνα  1.  Πρωτόκολλο εργαστηριακής προετοιμασίας της μελέτης της χημειοτακτικής ικανότητας ουδετεροφίλων (MIGRA TEST

version 1/18).
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μορφοπυρήνων και/ή μονοπυρήνων κυττάρων που

έχουν φαγοκυτταρώσει τα βακτήρια, ανιχνεύεται με

τον κυτταρομετρητή ροής και προσδιορίζεται το πο-

σοστό των κυττάρων που έχουν φαγοκυτταρώσει βα-

κτήρια (εικόνα 4).

Ενδοκυττάρια θανάτωση – Αναπνευ-

στική έκρηξη – DRH 1,2,3

Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται γα την ποσοτική μέ-

τρηση των παραγόμενων ελεύθερων ριζών οξυγόνου

(ROS) κατά την αναπνευστική έκρηξη του κυττάρου.

Μετά την εγκόλπωση του παθογόνου παράγοντα, τα

φαγοκύτταρα ενεργοποιούν την NADPH οξειδάση

που καταλύει την αντίδραση κατά την οποία παράγο-

νται Ο2, υπεροξείδιο του υδρογόνου, ρίζες υδροξυλίου

και υποχλωρίτης (hypochlorite). Τα ενδιάμεσα αυτά

προϊόντα οξειδώνουν την διϋδροροδαμίνη 1,2,3 (DHR

1,2,3) που έχει προστεθεί στην αντίδραση, σε ροδαμίνη

1,2,3 (R 1,2,3). Η διϋδροροδαμίνη είναι μια μεμβρανο-

διαπερατή άχρωμη ουσία, η οποία όταν οξειδωθεί από

το Η2Ο2 μετατρέπεται σε φθορίζουσα κόκκινη χρω-

στική τη ροδαμίνη 1,2,3. Το ποσοστό των κυττάρων

που φθορίζουν με ροδαμίνη 1,2,3 και επομένως έχουν

επαρκή οξειδωτικό μηχανισμό μετράται με κυτταρο-

μετρία ροής στο κανάλι που εκπέμπει η FITC χρωστική

(εικόνα 5). Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής που έχει

μεγάλη ευαισθησία, έχει ως αποτέλεσμα την ανίχνευση

Εικόνα 2. Κυτταρομετρική ανάλυση χημειοταξίας. 
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Εικόνα 5. Ανίχνευση ικανότητας ενδοκυττάριας θανάτωσης (αναπνευστική έκρηξη).

της ανεπάρκειας/απώλειας ικανότητας παραγωγής

οξειδωτικών προϊόντων, από τα φαγοκύτταρα των φο-

ρέων της χρόνιας κοκκιωματώδους νόσου (Chronic

Granulomatous Disease-CGD). Οι ασθενείς υποφέ-

ρουν από επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις που προέρ-

χονται από βακτήρια ή μύκητες. Γενικά, η CGD εξελίσ-

σεται σε πνευμονία ή αποστήματα δέρματος ιστών ή

οργάνων. Σε πολλές περιπτώσεις η CGD προέρχεται

από μετάλλαξη του γονιδίου που κωδικοποιεί για τη

NADPH οξειδάση (PHOX) στο Χ χρωμόσωμα. Τότε,

λόγω της μετάλλαξης η ενεργότητα του ενζύμου μει-

ώνεται ή δεν υπάρχει. 

Αλληλογραφία:

Αλεξάνδρα Φλέβα

e-mail: alexfleva@gmail.com
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Κατά την τελευταία δεκαετία η οικογένεια των λε-

γόμενων «λεμφοειδών κυττάρων της φυσικής ανο-

σίας» (innate lymphoid cells – ILCs) έχει μεγαλώσει

πολύ, δείχνοντας ότι συμμετέχει σημαντικά όχι μόνο

στη μάχη κατά των ιογενών λοιμώξεων και του καρκί-

νου, αλλά και στο σχηματισμό και την αναγέννηση λεμ-

φικών ιστών, καθώς και ότι πιθανά παίζει ρόλο κλειδί

σε πολλά αυτοάνοσα νοσήματα αλλά και σε νοσήματα

ανοσιακής αιτιολογίας.

Τα ILCs, εξαιρουμένων των φυσικών κυτταροκτό-

νων (natural killer – ΝΚ) κυττάρων, δεν έχουν χαρα-

κτηριστεί πλήρως και, όπως  έχουν δείξει πρόσφατες

μελέτες, παρουσιάζουν υψηλού βαθμού πλαστικότητα,

που τους επιτρέπει την άμεση προσαρμογή σε περι-

βαλλοντικές αλλαγές. Για το λόγο αυτό θα επικεντρω-

θούμε στον προσδιορισμό των ΝΚ κυττάρων και των

υποδοχέων τους με κυτταρομετρία ροής, δεδομένου

ότι τα ILCs εντοπίζονται σε άλλους ιστούς εκτός του

περιφερικού αίματος (peripheral blood – PB) (1,2).

Τα ΝΚ κύτταρα αποτελούν το κυτταροτοξικό δια-

μέρισμα των ILCs. Έχουν την ικανότητα να αναγνωρί-

ζουν και να φονεύουν τα τροποποιημένα κύτταρα, συ-

μπεριλαμβανομένων των όγκων και των μολυσμένων

με ιό κυττάρων, μέσω μιας ευαίσθητης ισορροπίας μη-

νυμάτων, που μεταδίδονται από επαγωγικούς και ανα-

σταλτικούς υποδοχείς, καθώς και της έκκρισης διαλυ-

τών παραγόντων. Ταυτοποιήθηκαν πριν από περισσό-

τερα από 40 χρόνια, ενώ οι ανασταλτικοί υποδοχείς,

ειδικοί για τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας τάξης Ι (hu-

man leucocyte antigens -HLA) και μια σειρά από επα-

γωγικούς υποδοχείς, συμπεριλαμβανομένων των υπο-

δοχέων φυσικής κυτταροτοξικότητας (natural cytoto -

xicity receptors – NCRs: NKp46, NKp30, and NKp44)

του NKG2D και του DNAM-1 και των συνυποδοχέων

NTB-A, 2B4, NKp80, και CD59 ανακαλύφθηκαν πολύ

αργότερα. Τα ΝΚ κύτταρα μπορούν να αναγνωρίζουν

τα HLA-I στα αυτόλογα φυσιολογικά κύτταρα μέσω

των ανασταλτικών killer Ig-like (KIR) υποδοχέων, του

λευκοκυτταρικού Ig-like υποδοχέα, μέλους Ι της υπο-

οικογένειας Β (leukocyte immunoglobuin-like receptor

subfamily B member I – LILRB1), και του ετεροδιμε-

ρούς CD94-NKG2A και έτσι αποτρέπουν την κατα-

στροφή των αυτόλογων κυττάρων (2,3).

Χαρακτηρισμός ΝΚ κυττάρων

Τα φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα (Natural killer

cells-ΝΚ) αποτελούν περίπου το 10-15% των λεμφο-

κυττάρων του περιφερικού αίματος, ανευρίσκονται

όμως φυσιολογικά και σε λεμφικά όργανα, όπως στον

σπλήνα, σε λεμφαδένες, στον λεμφικό ιστό των βλεν-

νογόνων, αλλά και σε μη λεμφικά όργανα, όπως ο πλα-

κούντας. Τα ΝΚ κυττάρα παρουσιάζουν μορφολογία

μεγάλων κοκκιωδών λεμφοκυττάρων, ενώ θεωρείται

ότι ανήκουν στα κύτταρα της μη ειδικής ανοσίας και

χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να εξουδε-

τερώνουν καρκινικά και προσβεβλημένα από διάφο-

ρους ιούς κύτταρα, χωρίς προηγούμενη ευαισθητο-

ποίηση ή περιορισμό από το μείζον σύμπλεγμα ιστο-

συμβατότητας (MHC). Αντίθετα με τα Τ και Β κύτταρα,

τα ΝΚ δεν εκφράζουν αναδιάταξη των υποδοχέων

τους για το αντιγόνο. Ως δείκτες αναγνώρισής τους

χρησιμοποιούνται τα CD56 και CD16, ενώ ως ΝΚ κύτ-

ταρα χαρακτηρίζονται τα CD3- (CD16 και/ή CD56)+

κύτταρα. Τα ΝΚ κύτταρα εκφράζουν επίσης, αλλά όχι

Σεμινάριο Ανοσολογίας

Προσδιορισμός με κυτταρομετρία ροής των λεμφο-

κυτταρικών υποπληθυσμών της φυσικής ανοσίας

Αικατερίνη Ψαρρά
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αποκλειστικά, τα CD2, CD7, CD8, CD11b, CD11c, CD57

κ.α., καθώς και τη ζ αλυσίδα του CD3 (κυτταροπλα-

σματικά) αν και είναι CD3-.

Τα ΝΚ κύτταρα αποτελούνται από δύο κύριους

υποπληθυσμούς με διαφορετικές λειτουργίες. Ο μικρό -

τερος πληθυσμός αποτελεί περίπου το 10% των ΝΚ

κυττάρων και εκφράζει έντονα το CD56 και ασθενώς

ή καθόλου το CD16, έχουν δηλαδή το φαινότυπο

CD56strCD16-/dim. Ο πληθυσμός αυτός εκφράζει τον

υποδοχέα υψηλής χημικής συγγένειας της IL-2 (α αλυ-

σίδα – CD25) και τα NKp44 and CD117/c-kit. Τα κύττα -

ρα αυτά διαθέτουν ελάχιστη κυτταροτοξική και ADCC

δράση και θεωρούνται ο «ρυθμιστικός» ΝΚ πληθυσμός.

Η πλειοψηφία των ανθρώπινων ΝΚ κυττάρων (περίπου

το 90%) εκφράζει υψηλά επίπεδα του μορίου CD16,

ενώ η έκφραση του CD56 είναι ασθενής, παρουσιάζουν

δηλαδή φαινότυπο CD56dimCD16+. Τα κύτταρα αυτά

εκφράζουν τον ενδιάμεσης χημικής συγγένειας υποδο-

χέα της IL-2 (β και γ αλυσίδες) και δεν εκφράζουν τα

NKp44 και (CD117/c-kit). Ο υποπληθυσμός αυτός χα-

ρακτηρίζεται από έντονη κυτταροτοξική δράση, η οποία

ασκείται μέσω του συστήματος perforin/granzymes και

έντονη ADCC δράση (Antibody Dependent Cellular

Cytotoxicity), η οποία ασκείται μέσω του υποδοχέα

CD16 για το Fc τμήμα του αντισώματος. Οι δύο υπο-

πληθυσμοί των ΝΚ διαφέρουν και ως προς την έκφρα-

ση των ειδικών για τα HLA-I υποδοχέων (3,4).

Τα CD56str NK κύτταρα αντιπροσωπεύουν τον

πιο άωρο πληθυσμό των κυκλοφορούντων ΝΚ κυττά-

ρων και καθώς ωριμάζουν, μετατρέπονται σε CD56dim

και αποκτούν CD16, προοδευτικά χάνουν το NKG2A

και αποκτούν KIRs και LILRB1. Ο πληθυσμός των KIR+

CD16str NK κυττάρων, που εκφράζει CD57 θεωρείται

ως ο πληθυσμός τελικής διαφοροποίησης (2,4).

Η στρατηγική οριοθέτησης για τη μελέτη των υπο-

πληθυσμών των κυκλοφορούντων ΝΚ λεμφοκυττάρων

αρχίζει με την οριοθέτηση των CD3-CD19-CD14-λεμ-

φοκυττάρων. Σε αυτά προσδιορίζονται βάσει της έκφρα -

σης των CD16, CD56 οι υποπληθυσμοί CD56dimCD16-

/dim, CD56strCD16-/dim, CD56dimCD16str, CD56-

CD16str. Τα CD56dimCD16str ΝΚ κύτταρα μπορούν να

καταταχθούν σε αυτά που ωριμάζουν (NKG2A+

KIR2DL1DL2DL3-), στα διπλά θετικά (NKG2A+

KIR2DL1DL2DL3+), και στα ώριμα (NKG2A-). Τέλος τα

ώριμα ΝΚ λεμφοκύτταρα μπορούν να καταταχθούν σε

τελικά διαφοροποιημένα (CD57+NKG2C-) και σε μνη-

μονικά (NKG2C+) (3).

Ο φαινότυπος των ΝΚ κυττάρων σε

παθολογικές καταστάσεις

Ο φαινότυπος και οι λειτουργικές ιδιότητες των

ΝΚ κυττάρων τροποποιούνται σημαντικά σε διάφορες

παθολογικές καταστάσεις. Είναι γνωστή η μείωση της

έκφρασης των NCRs στις αιματολογικές κακοήθειες

και τις ιογενείς λοιμώξεις, όπου αντιπροσωπεύει μη-

χανισμό μέσω του οποίου τα τροποποιημένα κύτταρα

γίνονται ανθεκτικά στη λύση από τα ΝΚ κύτταρα.

Ο φαινότυπος των ΝΚ κυττάρων μελετάται σε

πληθώρα παθολογικών καταστάσεων, όπως οι κακοή-

θειες και οι χρόνιες ιογενείς λοιμώξεις (HIV, CMV,

HCV). Επίσης οι υποπληθυσμοί των ΝΚ κυττάρων με-

λετώνται στις ΝΚ λεμφοκυτταρώσεις και σε γυναίκες

με επαναλαμβανόμενες αποβολές αγνώστου αιτιολο-

γίας, στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και την πολλαπλή

σκλήρυνση, τα δερματικά νοσήματα και την ίνωση του

ήπατος. Μελετάται επίσης στη μεταμόσχευση ιστών,

συμπαγών οργάνων και αρχέγονων αιμοποιητικών κυτ-

τάρων (2,4).
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H συντονισμένη ενεργοποίηση των φλεγμονωδών

αποκρίσεων και της αιμόστασης κατόπιν μιας λοίμω-

ξης ή μιας ιστικής βλάβης είναι ένας φυλογενετικά συ-

ντηρημένος μηχανισμός άμυνας που ανιχνεύεται ακό-

μη και στα πρώτα ασπόνδυλα. Σε αυτούς τους πρω-

τόγονους οργανισμούς ένα μοναδικό κύτταρο (το αι-

μοκύτταρο) μπορεί να επιτελέσει βασικές φλεγμονώ-

δεις ανοσιακές αποκρίσεις και αιμοστατικές λειτουρ-

γίες. Στα υψηλότερης τάξης θηλαστικά, προκειμένου

να επιτελεστούν οι παραπάνω λειτουργίες, έχουν εξε-

λιχθεί πολύπλοκα πολυκυτταρικά συστήματα που πε-

ριλαμβάνουν τα αιμοπετάλια και διάφορους τύπους

λευκοκυττάρων, όπως τα μονοκύτταρα και τα αντιγο-

νοπαρουσιαστικά κύτταρα. Παρομοίως, κάποια από τα

κύρια χυμικά συστατικά της φυσικής ανοσίας έχουν

εξελιχθεί από ένα στοιχειώδες σύστημα ομοιάζων του

συμπληρώματος σε πολύπλοκους καταρράκτες πρω-

τεασών, όπως είναι το συμπλήρωμα, ο μηχανισμός της

πήξης, της ινωδόλυσης και το σύστημα της κινίνης-

βραδυκινίνης1. 

Παρά τη στενή εξελικτική σχέση, η αιμόσταση

και η φλεγμονή παραδοσιακά θεωρούνται ως διακρι-

τές, συμπληρωματικές διαδικασίες. Η θρόμβωση, μπο-

ρεί να οριστεί καλύτερα, ως η υπερβολική αιμοστατική

απόκριση, που οδηγεί στο σχηματισμό αποφρακτικού

θρόμβου στις αρτηρίες ή στις φλέβες και παρακωλύει

την κυκλοφορία του αίματος. Απεναντίας, η φλεγμονή

ορίζεται ως η πολύπλοκη προστατευτική ανοσιακή

απόκριση σε επιβλαβή ερεθίσματα όπως τα παθογόνα,

τα κατεστραμμένα κύτταρα ή άλλα τοξικά προϊόντα.

Πάντως, η αναγνώριση ότι η φλεγμονή προδιαθέτει

σε θρόμβωση και το ανάστροφο, η θρόμβωση προά-

γει τη φλεγμονή –καθώς αυτές οι δύο λειτουργίες του

σώματος είναι λειτουργικά αλληλοεξαρτώμενες– πλέον

έχει ολοένα και περισσότερο κλινικά ορατές και αξιο-

ποιήσιμες διαστάσεις2. 

Αυξανόμενος αριθμός μελετών υποστηρίζει ότι

σε αυτοάνοσες διαταραχές, όπως η Ρευματοειδής Αρ-

θρίτιδα και ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος,

εμπλέκονται στοιχεία της αιμόστασης ενώ διαταραχές

της πήξης όπως η παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαι-

ρινουρία ή το άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο

διεγείρονται από χυμικά στοιχεία της φυσικής ανοσίας

όπως π.χ. το συμπλήρωμα. Είναι πλέον καλά τεκμηριω-

μένο ότι πολλές μικροβιακές ή/και άσηπτες φλεγμο-

νώδεις διαταραχές προάγουν την ενεργοποίηση των

αιμοπεταλίων και την πήξη. Αυτό συνήθως γίνεται πε-

ρισσότερο αντιληπτό σε οξείες καταστροφικές συν-

θήκες που συνοδεύουν τη σήψη, το σύνδρομο ισχαι-

μίας-επαναιμάτωσης ή το μείζον τραύμα. 

Σε παθοφυσιολογικό επίπεδο, γνωρίζουμε ότι τα

ενδοθηλιακά κύτταρα διατηρούν την ομοιόσταση στα

αγγεία, μέσω μίας αντιαιμοπεταλιακής-αντιπηκτικής και

αντιφλεγμονώδους δράσης. Σε φυσιολογικές συνθή-

κες, τα ενδοθηλιακά κύτταρα αποτρέπουν την προ-

σκόλληση και την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων

μέσω παραγωγής ισχυρών ανταγωνιστών όπως οι

ATP/ADP ρακοσυλλέκτες, η παραγωγή προστακυκλί-

νης (PGI 2) και οξειδίου του αζώτου (NO). Οι PRRs

(Pattern Recognition Receptors) της φυσικής ανοσίας

στην επιφάνεια των κυττάρων, όταν διεγερθούν από

τους PAMPs, προκαλούν τη παραγωγή κυτταροκινών,

διεγείρουν τη παραγωγή του ιστικού παράγοντα και

αυξάνουν τα επίπεδα του αναστολέα της ενεργοποί-

ησης του πλασμινογόνου (PAI-1) μπλοκάροντας την

ινωδόλυση και οδηγώντας στην προθρομβωτική διά-

θεση που παρατηρείται στη λοίμωξη3. Στο σύνδρομο

ισχαιμίας-επαναιμάτωσης υπάρχει παραγωγή οξειδω-
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τικών ριζών οξυγόνου (ROS) που, όπως και στη λοί-

μωξη, οδηγούν σε μειωμένη παραγωγή NO και στην

επαγωγή των προσκολλητικών μορίων του ενδοθηλίου.

Εκτός από τα ενδοθηλιακά, ο ιστικός παράγοντας πα-

ράγεται και από τα παρακείμενα κύτταρα όπως τα πε-

ρικύτταρα, τα μονοκύτταρα και άλλα ανοσιακά κύττα-

ρα. Ένα άλλο μονοπάτι της πήξης που οδηγεί στην

παραγωγή θρομβίνης και ενεργοποιείται από τη φλεγ-

μονή είναι το μονοπάτι που ενεργοποιείται με την επα-

φή (ενδογενές). Σε αυτό, ο καταρράκτης της πήξης

ενεργοποιείται από την έκθεση αρνητικά φορτισμένων

επιφανειών όπως το RNA και το DNA που προέρχο-

νται από τα κατεστραμμένα κύτταρα και την έκκριση

ανόργανων πολυφωσφορικών μορίων στα αιμοπετάλια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρνητικά φορτισμένα μόρια

στο βακτηριακό κυτταρικό τοίχωμα προάγουν το εν-

δογενές μονοπάτι και αυξάνουν την πιθανότητα ενερ-

γοποίησης του συμπληρώματος. Στη σήψη, η θρομβίνη

εκτός από το ινωδογόνο δρα και πάνω σε άλλα μόρια

που έχουν προφλεγμονώδεις εκτός από τις προπη-

κτικές λειτουργίες, όπως οι PAR (Protease-Activated

Receptors) υποδοχείς, το συμπλήρωμα και άλλοι πα-

ράγοντες. Επίσης, η θρομβίνη επάγει στα ενδοθηλιακά

κύτταρα την απελευθέρωση χημειοκινών, κυτταροκινών,

αυξητικών παραγόντων και την έκφραση προσκολλη-

τικών μορίων VCAM και ICAM-12. 

Οι περισσότερες κλινικές μελέτες εξετάζουν τις

θρομβωτικές επιπλοκές σε έδαφος σήψης ή σε σύν-

δρομα ισχαιμίας-επαναιμάτωσης. Γενικώς, σε κλινικό

επίπεδο έχουν παρατηρηθεί ευεργετικές δράσεις αντι-

πηκτικών παραγόντων όπως η ηπαρίνη σε ασθενείς

που πάσχουν από διάχυτη ενδαγγειακή πήξη σε έδα-

φος σήψης και αρκετές μελέτες παρουσιάζουν διά-

φορους μηχανισμούς με τους οποίους η ηπαρίνη έχει

και αντιφλεγμονώδη δράση. Οι κυριότεροι από αυτούς

λειτουργούν μέσω της σύνδεσης των ενδοθηλιακών

GAG μορίων που προάγουν την PGΙ2 παραγωγή και

αναστέλλουν την διαμεσολαβημένη από τη θρομβίνη

σηματοδότηση. Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι το

ανοσιακό σύστημα, ιδιαίτερα η φυσική ανοσία με τα

ουδετερόφιλα, παίζει σημαντικό ρόλο σε θρομβωτικές

καταστάσεις. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Αλε-

ξανδρούπολης απέδειξε το σημαντικό ρόλο των ου-

δετεροφιλικών έξωκυτταρικών παγίδων (NETs) στη

σταθεροποίηση του θρόμβου4. Η παραδοσιακή άπο-

ψη ότι τα ουδετερόφιλα είναι παθητικοί παρατηρητές

(bystanders) έχει ανατραπεί το τελευταίο διάστημα

καθώς φαίνεται ότι είναι σημαντική πηγή ιστικού πα-

ράγοντα, πού είναι ο κύριος in vivo πυροδοτικός μη-

χανισμός του εξωγενούς καταρράκτη της πήξης και

της παραγωγής θρομβίνης. Τα ενεργοποιημένα αιμο-

πετάλια είναι ικανά να επάγουν ισχυρή απελευθέρωση

NETs μέσα στο αγγειακό σύστημα, πού οδηγεί σε στα-

θεροποίηση του θρόμβου. Εξάλλου τα ΝΕΤs παρου-

σιάζουν διάφορες πρωτεΐνες και πηκτικούς παράγο-

ντες στην επιφάνειά τους, όπως οι παράγοντες von

Willebrand και FXII και αποτελούν υπόστρωμα σχη-

ματισμού επιθρόμβου. Καταληκτικά, στο άρθρο τους

οι συγγραφείς από το Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρού-

πολης προτείνουν τη διενέργεια μελετών για να βρε-

θούν αντιθρομβωτικοί παράγοντες, που μπορούν να

χρησιμοποιηθούν σε αμιγώς θρομβωτικές καταστάσεις

όπως π.χ. το έμφραγμα του μυοκαρδίου μέσω της ανα-

στολής της παραγωγή των NETs4. 

Κατά τη τρέχουσα πανδημία SARS-COVID-19,

παρατηρήθηκε αυξημένη θνητότητα ασθενών λόγω

θρομβωτικών επιπλοκών. Αρκετοί ασθενείς με πνευ-

μονική προσβολή εμφάνιζαν, σε άλλοτε άλλου βαθ-

μού,  in situ θρόμβωση των πνευμονικών αγγείων που

μπορούσε να οδηγήσει στο θάνατο. Μελέτες αποκά-

λυψαν πλειάδα αιμοστατικών παραγόντων που επάγο-

νται στην ίωση με συνέπεια αντιπηκτικοί παράγοντες,

όπως η ηπαρίνη, να συστήνονται παγκοσμίως για την

αντιμετώπιση της COVID-19 λοίμωξης. Το γεγονός ότι

η βαρύτητα της νόσου υποδεικνύεται και από τα επί-

πεδα των D-dimers στην κυκλοφορία, αποτελεί άλλη

μια απόδειξη της στενής αλληλεπίδρασης της αιμό-

στασης και της φλεγμονής. Η πρόοδος της Ανοσο-

λογικής έρευνας θα περιγράψει ολοκληρωμένα τους

μηχανισμούς της «ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας» που

οφείλονται στη φλεγμονή και έχει διατυπώσει ο Vir-

chow ως προδιαθεσικό παράγοντα θρόμβωσης. 
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Στις αρχές της νέας δεκαετίας, στην επαρχία Γι-

ουχάν της Κίνας η επιστημονική κοινότητα παρατή-

ρησε την ξαφνική εμφάνιση περιστατικών πνευμονίας,

τα οποία δεν συνδέονταν με κάποιο από τα γνωστά

παθογόνα αίτια. Λίγες μέρες αργότερα, στις 10/1/2020,

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανακοινώνει την

ανίχνευση ενός νέου στελέχους κορωνοϊού, το οποίο

για πρώτη φορά προσέβαλε το ανθρώπινο είδος. Ο

ιός αυτός ονομάστηκε επισήμως SARS-CoV2, ενώ η

νόσος την οποία προκαλεί COVID-19. Πρόκειται για

έναν RNA ιό που ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια

των Κορωνοϊών, ο οποίος περιβάλλεται από περίβλημα

και το γενετικό του υλικό αποτελεί ένα από τα μεγα-

λύτερα γονιδιώματα ανάμεσα στους RNA ιούς. Στην

επιφάνειά του προσεκβάλλει μία πολύ σημαντική πρω-

τεΐνη, η τριμερής spike γλυκοπρωτεΐνη του ιού, η οποία

είναι υπεύθυνη για την σύνδεσή του σε ειδικούς υπο-

δοχείς του κυττάρου ξενιστή και η οποία αποτελεί και

τον κύριο στόχο των εξουδετερωτικών αντισωμάτων

που αναπτύσσονται. Η είσοδος του ιού στα κύτταρα

του ξενιστή θα γίνει μέσω της σύνδεσής του με τους

ειδικούς υποδοχείς του μετατρεπτικού ενζύμου της

αγγειοτενσίνης 2. Ο υποδοχέας αυτός εκφράζεται

τόσο στον πνεύμονα, όσο και στον εντερικό σωλήνα.

Η φυλογενετική ανάλυση στελεχών έδειξε ότι ο SARS-

CoV2 έχει μεγαλύτερη ομοιότητα με στελέχη ιών που

απομονώθηκαν από νυχτερίδες, παρά με τον προκά-

τοχό του SARS-CoV. Πολλά στοιχεία πάντως υποστη-

ρίζουν το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει κι ένας

ενδιάμεσος ξενιστής του ιού, ανάμεσα στις νυχτερίδες

και τον άνθρωπο1. 

Ο ιός, όπως οι άλλοι ιοί της οικογένειας, εισέρχεται

στο σώμα με τα εισπνεόμενα σταγονίδια κυρίως από

το ανώτερο αναπνευστικό. Προκαλεί άλλοτε άλλης βα-

ρύτητας εμπύρετη λοίμωξη αναπνευστικού που κυμαί-

νεται από απλή ασυμπτωματική φορεία έως βαρύ ση-

πτικό σύνδρομο και αναπνευστική ανεπάρκεια και επέ-

φερε μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας παγκοσμίως. 

Καθώς ο ιός εισέρχεται στο κύτταρο, οι αντιδρά-

σεις της φυσικής ανοσίας είναι αυτές που αρχικά θα

προσπαθήσουν να περιορίσουν την εξάπλωση και επι-

βίωση του ιού. Το μονής έλικας RNA, ως PAMP, ανα-

γνωρίζεται από ενδοκυττάριους PRR όπως οι RIG-Ilike

υποδοχείς (RLRs) και οι ενδοσωμικοί Toll-like υποδοχείς

(TLR2 και TLR3). Από την ενεργοποίηση PAMP-PRR,

μέσω της ενεργοποιίησης και του NF-κΒ, παράγονται

IFN τύπου Ι, αλλά και η IFN-λ (τύπου ΙΙΙ) που δρα με πα-

ρόμοιο τρόπο αλλά κυρίως τοπικά, όπως επίσης TNFα

και άλλα προφλεγμονώδη μόρια που πυροδοτούν την

ανοσιακή απόκριση. Όπως και σε άλλες ιώσεις, οι IFNs

ενισχύουν τη κυτταροτοξική ικανότητα των CD8+ T

λεμφοκυττάρων και τη φαγοκυτταρική ικανότητα των

μακροφάγων που θανατώνουν τα μολυσμένα κύτταρα

και αναστέλλουν το πολλαπλασιασμό του ιού, επάγο-

ντας τη μεταγραφή μιας πλειάδας γονιδίων με αντι-ιική

δράση (Interferon Stimulated Genes- ISGs)2. 

Στη πλειονότητα των περιπτώσεων οι αντιδράσεις

της φυσικής ανοσίας αρχικά και της ειδικής ανοσίας

στη συνέχεια, με την παραγωγή εξουδετερωτικών αντι-

σωμάτων και ειδικών βοηθητικών CD4+ Τ λεμφοκυτ-

τάρων, θα περιορίσουν τη διασπορά του ιού και θα

ελέγξουν τη φλεγμονώδη αντίδραση. Σε ένα ποσοστό

νοσούντων όμως αναπτύσσεται μια απορυθμισμένη/

καθυστερημένη απόκριση, εξαρτώμενη από την IFNα,

που επιτρέπει την ολοένα και μεγαλύτερη παραγωγή

προφλεγμονωδών μορίων και οδηγεί σε φαινόμενα

παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται στη σήψη. Το

φαινόμενο αυτό καλείται καταιγίδα κυτταροκινών και
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οφείλεται στην υπέρμετρη παραγωγή προφλεγμονω-

δών μορίων που παράγονται παράλληλα με τις IFNs,

κυρίως IL-1 και IL-6, που εισέρχονται στη κυκλοφορία

(εικόνα 1) και με ενδοκρινική δράση προκαλούν το

Σύνδρομο Συστηματικής φλεγμονώδους Απάντησης

(SIRS)3. 

Σε κάποιες περιπτώσεις ο ιός προσβάλλει το επι-

θήλιο των μικρών βρογχιολίων και προκαλεί αυξημένη

προσέλευση ουδετεροφίλων και μακροφάγων, εξίδρω-

ση υγρού στις κυψελίδες και καταστροφή του επιφα-

νειοδραστικού παράγοντα που οδηγεί σε μη καρδιο-

γενές πνευμονικό οίδημα (Σύνδρομο Αναπνευστικής

Δυσχέρειας Ενηλίκων-ARDS). Μελέτες έχουν δείξει

ότι ο ιός προσβάλλει και το ενδοθήλιο των αγγείων

προκαλώντας αυξημένη έκφραση μορίων προσκόλ-

λησης και προπηκτικών παραγόντων που οδηγούν σε

in situ θρομβώσεις στους πνεύμονες και αλλού, επιβα-

ρύνοντας σοβαρά τους ασθενείς. Η καταστροφή των

ιστών που προκαλείται από την αυξημένη ΝΕΤωση και

τη νεκρόπτωση παράγει DAMPs όπως ΑΤΡ, νουκλεϊκά

οξέα κ.α. που διαιωνίζουν τις φλεγμονώδεις διαδικα-

σίες4. 

Το πρώτο θετικό κρούσμα στη χώρα μας ανι-

χνεύθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2020, κι έκτοτε η ιστο-

ρία είναι γνωστή σε όλους μας. Την περίοδο που δια-

νύουμε βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας

και ο αριθμός των ατόμων που προσβάλλονται από

τον ιό συνεχώς αυξάνει5. Απαιτείται συνεχής επιτήρη-

ση κι επαγρύπνηση, σε συνδυασμό με την ατομική ευ-

θύνη, προκειμένου να ελέγξουμε και να περιορίσουμε

όσο γίνεται την εξάπλωση αυτού του δεύτερου κύμα-

τος του ιού.
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Ο SARS-CoV-2 ανήκει στην οικογένεια των κο-

ρωνοϊών, αποτελείται από τις δομικές πρωτεΐνες ακίδας

S, περιβλήματος Ε, μεμβράνης Μ και νουκλεοκαψιδίου

Ν, καθώς και τις μη δομικές πρωτεΐνες Nsp1, Nsp3c

και ORF7α1. Προκαλεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύν-

δρομο μολύνοντας ποικίλα κύτταρα του οργανισμού

μέσω των ACE22 και CD1471. Παρόλο που οι δομικές

πρωτεΐνες του ιού είναι ανοσογόνες, οι μη δομικές

πρωτεΐνες επηρεάζουν στην έμφυτη ανοσία βοηθώ-

ντας τον ιό να αποφύγει το ανοσοποιητικό σύστημα

του ξενιστή1, ενώ πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι

η νευρoπιλίνη (NRP-1) ενισχύει τη μολυσματικότητά

του3. 

Αποτυχία  έμφυτης  ανοσίας  στη  λοίμωξη

COVID-19: Μελέτες στον SARS-CoV-2 δείχνουν ότι η

Nsp1 προκαλεί αποικοδόμηση του mRNA του ξενιστή,

αναστέλλοντας επίσης την παραγωγή ιντερφερόνης

τύπου Ι. Στους β-κορωνοϊούς η Nsp3 συνδέεται με την

ADP-ριβόζη του ξενιστή και ο ιός γίνεται ανθε κτικός

στην έμφυτη ανοσία. Επιπλέον, η πρωτεΐνη ORF7α του

SARS-CoV προσδένεται στον υποδοχέα BST-2 εμπο-

δίζοντας την αντι-ιική δραστικότητά του1.

Η αποτυχία της έμφυτης ανοσίας να προστατέψει

τον οργανισμό από την παθογένεια των κορωνοϊών επι-

τρέπει την έναρξη της επίκτητης ανοσίας. Η απόκρι ση

του ανοσοποιητικού συστήματος στους ιούς ενεργο-

ποιεί πρωτογενώς την κυτταρική ανοσία με ανάπτυξη

ειδικών CD8+ Τ κυτταροτοξικών (Tc) κυττάρων που

δρουν θανατώνοντας τα μολυσμένα με τον ιό κύτταρα,

ενώ σε δεύτερη προτεραιότητα ενεργοποιούνται τα Β

λεμφοκύτταρα για παραγωγή ειδικών αντισωμάτων.

Αντιμετώπιση  της  λοίμωξης COVID-19  μέσω

επίκτητης ανοσίας: Η εμπειρία από τη λοίμωξη από

SARS-CoV δείχνει ότι τα ειδικά για τον ιό Tc κύτταρα

παρέχουν ουσιαστική προστασία, εφόσον CD4+ και

CD8+ κύτταρα ειδικά για δομικές πρωτεΐνες του ιού

έχουν ανιχνευθεί σε άτομα που είχαν νοσήσει με τον

ιό ακόμη και τέσσερα χρόνια μετά τη μόλυνση [4]. Τα

αντιγονοειδικά CD4+ Τ κύτταρα διεγείρουν επίσης τη

δημιουργία Β κυττάρων για παραγωγή ειδικών αντισω-

μάτων. Γενικά, τα εξουδετερωτικά αντισώματα παίζουν

σημαντικό ρόλο στην κάθαρση των ιών κατά τη διάρ-

κεια πρωτογενών ιογενών λοιμώξεων και στην πρόλη-

ψη μιας νέας μόλυνσης, μέσω αλληλεπίδρασης με επι-

φανειακούς ιικούς επιτόπους που αποτρέπουν τη σύν-

δεση με κύτταρα στόχους, μέσω ενεργοποίησης του

συμπληρώματος, καθώς και μέσω σύνδεσης σε υπο-

δοχείς Fc. Στη λοίμωξη SARS-CoV η παραγωγή εξου-

δετερωτικών αντισωμάτων επιδεινώνει τη μόλυνση. Με-

λέτες σε πειραματικά μοντέλα έδειξαν ότι εξουδετε-

ρωτικά αντισώματα ενάντια στην πρωτεΐνη-S του ιού

προκαλούσαν σοβαρό πνευμονικό οίδημα με έντονες

φλεγμονώδεις αποκρίσεις4. Ωστόσο η δράση των IgG

εξαρτάται άμεσα από τον ισότυπό τους, καθώς και τον

τύπο του Fc υποδοχέα που δεσμεύονται4.

Επομένως, φαίνεται ότι η εξέλιξη του SARS-CoV

(σε SARS-Cov-2) έχει ανακτήσει μηχανισμούς για την

εξαπάτηση του ξενιστή και τη χρήση της χυμικής ανο-

σίας προς όφελός του, επεκτείνοντας τη μολυσματι-

κότητα και εξαντλώντας τον οργανισμό. Συνεπώς, η

ανάπτυξη εμβολίου που οδηγεί στην παραγωγή αντι-

σωμάτων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 

Ανάπτυξη εμβολίων για τη λοίμωξη COVID-19:

Περισσότερα από 180 υποψήφια εμβόλια ενάντια στη

λοίμωξη SARS-CoV-2 βρίσκονται σε εξέλιξη και περι-

λαμβάνουν εμβόλια με αδρανοποιημένα ιικά σωμάτια,

ανασυνδυασμένες ιικές πρωτεΐνες, χρήση φορέων, κα-

θώς και RNA και DNA εμβόλια2.
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Στα αδρανοποιημένα εμβόλια ο ιός αναπτύσσεται

σε κυτταρική καλλιέργεια και η χορήγηση απαιτεί ανο-

σοενισχυτικά. Τα ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια πα-

ράγονται δημιουργώντας ένα γενετικά εξασθενημένο

ιό, αλλά παρόλο που αναμένεται να προκαλεί ανοσο-

αποκρίσεις παρόμοιες με αυτές τις φυσικής λοίμωξης,

δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Τα εμ-

βόλια ανασυνδυασμένων ιικών πρωτεϊνών χρησιμοποι-

ούν διαφορετικά συστήματα έκφρασης και απαιτούν

τη χρήση ανοσοενισχυτικών ή άλλων μέσων παράδο-

σης, η ασφάλεια των οποίων δεν έχει ακόμη εξακρι-

βωθεί. Τα εμβόλια που βασίζονται στη χρήση φορέων

με αναπαραγωγική ή μη ικανότητα χρησιμοποιούν

έναν άλλο ιό που έχει κατασκευαστεί για να εκφράζει

την πρωτεΐνη S του SARS-CoV-2. Η ασφάλεια και η

αποτελεσματικότητα αυτών των πρακτικών είναι υπό

διερεύνηση. Τα εμβόλια DNA βασίζονται σε πλασμι-

δικό DNA που περιέχει προαγωγείς έκφρασης καθώς

και το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη S. Η εν-

σωμάτωση του πλασμιδιακού φορέα στο γενωμικό

DNA εγείρει προβληματισμούς για την μακροπρόθε-

σμη ασφάλεια. Τέλος, στα εμβόλια RNA οι γενετικές

πληροφορίες για το αντιγόνο παρέχονται από RNA

και χορηγούνται συνήθως μέσω νανο-λιποσωμάτων2.

Παρόλο που υπάρχουν υποσχόμενα προκλινικά απο-

τελέσματα, οι παρεμβολές τους στη γονιδιακή ρύθμιση

ως μακρά κωδικεύοντα ή μη κωδικεύοντα RNAs και

μικρο-RNAs δεν έχει ακόμη διερευνηθεί. 

Εξατομικευμένα  εμφυτεύσιμα  εμβόλια: Πρό-

σφατα, αναπτύχθηκε μια νέα στρατηγική τεχνολογίας

εξατομικευμένων εμβολίων που βασίζεται σε ένα εμ-

φύτευμα πυριτίου ειδικά επεξεργασμένο με λέιζερ

υπέρστενων παλμών το οποίο φέρει κύτταρα περιφε-

ρικού αίματος του ξενιστή που ενεργοποιούνται εκτός

οργανισμού με μη-μολυσματικά θραύσματα του πα-

θογόνου (εικόνα 1Α). Η τεχνολογία αυτή έχει εφαρ-

μοστεί σε πειραματικά μοντέλα με πολύ θετικά απο-

τελέσματα και χωρίς παρενέργειες5. 

Το εμφύτευμα του ενεργοποιημένου με κύτταρα

Si-ικριώματος διασυνδέεται με την κυκλοφορία του 

αίματος, στρατολογεί ανοσοκύτταρα και οδηγεί στην

ανάπτυξη κυττάρων μνήμης ειδικά για το αντιγόνο

(εικόνα 1Β). Αυτή η τεχνολογία αναπτύχθηκε αρχικά

χρησιμοποιώντας ένα πρωτεϊνικό αντιγόνο και αργό-

τερα εφαρμόστηκε σε Salmonella Typhimurium και

πεπτιδογλυκάνη που προέρχεται από M. luteus. Η πρό-

σφατη εφαρμογή της στον SARS-CoV-2 δίνει ενθαρ-

ρυντικά αποτελέσματα (ίδια μελέτη υπό εξέλιξη). 

Τα προτερήματα της τεχνολογίας αυτής συνίστα-

νται: α) στη χρήση αυτόλογων κυττάρων περιφερικού

αίματος που εξασφαλίζει τη φυσική επιλογή των βέλ-

τιστων αντιγονικών επιτόπων του συνόλου των πρω-

τεϊνών του παθογόνου με βάση την ιστοσυμβατότητα

του κάθε ατόμου, β) στην εκτός οργανισμού ενεργο-

ποίηση που εξασφαλίζει την απουσία μολυσματικότη-

τας και γ) στην αποφυγή χρήσης ανοσοενυσχυτικού,

Εικόνα 1. Τεχνολογία εμφυτεύσιμου εμβολίου (Α). Ανάπτυξη κυττάρων και ιστών επάνω και γύρω από το ικρίωμα 

μετά την εμφύτευση συναρτήσει του χρόνου (Β)



δεδομένου ότι το μη-βιοδιασπούμενο υπόστρωμα Si

δρα ως ήπιο ανοσοδιεγερτικό. 

Παρά την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της πα-

θογένειας του SARS-CoV-2, οι προτεινόμενες λύσεις

οφείλουν να εξασφαλίσουν την απουσία παρενεργειών

σε βάθος χρόνου. Οι συνεχείς μεταλλαγές του SARS-

CoV-2 και η ευκολία της διασποράς του αναμένονται

να ασκήσουν εξελικτική πίεση στον πληθυσμό για ανά-

πτυξη ειδικών μοτίβων αναγνώρισης για αποτελεσμα-

τική αναγνώριση και ενεργοποίηση της έμφυτης ανο-

σίας, γεγονός που τον θα κατατάξει στη λίστα των πα-

θογόνων που χρήζουν έγκαιρης αντιμετώπισης. 
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Είναι γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα οι γνώσεις μας

για την ανθρώπινη μικροβιολογία βασιζόταν στις καλ-

λιέργειες των μικροβίων που απομονώνονταν από

ασθενείς με φλεγμονή ή χρόνια νόσο. Όμως εδώ και

χρόνια καταλάβαμε ότι η ποικιλότητα που βλέπαμε στο

μικροσκόπιο δεν ανταποκρινόταν στα αποτελέσματα

των καλλιεργειών γιατί μόνο το 20-40% των μικροβίων

μπορούν να καλλιεργηθούν.Οι παραδοσιακές τεχνικές

αποκαλύπτουν μόνο την κορυφή του παγόβουνου.

Εξετάζοντας αρχικά την ορολογία οι δύο όροι:

Ανθρώπινη μικροχλωρίδα (microbiota) και Ανθρώπινο

μικροβίωμα (microbiome) – AM χρησιμοποιούνται

εναλλάξ στην διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο η μικρο-

χλωρίδα αφορά στο σύνολο των μικροοργανισμών

που υπάρχουν σε ένα δεδομένο οικοσύστημα ενώ το

μικροβίωμα το σύνολο των μικροβιακών γονιδίων στις

διάφορες ανατομικές περιοχές όπως ΓΕΣ, δέρμα, ανα-

πνευστικοί ιστοί, ουροποιογεννητικό κλπ.1

Στην καρδιά της δυαδικής θεώρησης της μικρο-

βιολογίας και της ανοσολογίας βρίσκεται η θεωρία

των μικροβίων – τα κακά μικρόβια που προκαλούν

νόσο, αφού και ο Ιπποκράτης από το 36 π.Χ. είχε ήδη

μιλήσει για «την κακή πέψη που είναι η ρίζα όλων των

δεινών». Το 1907 ο Metchnikoff συσχέτισε τα μικρόβια

του εντέρου με την υγεία. 

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. Αυτές οι ανακαλύψεις-κλειδιά ξεκαθάρισαν

τον διάλογο ανάμεσα στο μικροβίωμα και το ανοσιακό

σύστημα. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η εισαγωγή τε-

χνολογιών ανάγνωσης της αλληλουχίας του DNA με

ακόλουθη βιοπληροφορική επεξεργασία έχει καταστή-

σει 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 πα-

θολογικές καταστάσεις, ώστε να διαφανεί ότι το μικρο -

βίωμα επηρεάζει ενεργά τον μεταβολισμό, την ανοσία

και άλλες λειτουργίες του ξενιστή.

Οι σύγχρονες απόψεις για το ΑΜ προέρχονται

κυρίως από δύο μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που

άρχισαν το 2007: Το πρόγραμμα διερεύνησης του αν-

θρώπινου μικροβιώματος (Ηuman Μicrobiome Pro -

ject), που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα

Υγείας των ΗΠΑ2 και ανάλογο πρόγραμμα που χρη-

ματοδοτήθηκε αυτή την φορά από την Ευρωπαϊκή

Ένωση (MetaHIT Consortium,)3 το οποίο εστιάζει

στην εντερική μικροχλωρίδα. Αμφότερα τα προγράμ-

ματα 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 τροποποίησης του

ανθρώπινου μικροβιώματος.

Έχει βρεθεί σε μελέτες ότι υγιείς άνθρωποι έχουν

ένα συγκεκριμένο προφίλ σε σχέση με τους πληθυ-

σμούς βακτηριδίων στο έντερο τους δηλαδή υπάρχει

ένας βασικός κορμός από συγκεκριμένες οικογένειες

βακτηριδίων και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες

διαφορές μεταξύ ατόμων. Αυτοί είναι οι εντερότυποι

που όμως πλέον δεν είναι ευρείας αποδοχής και δεν

χρησιμοποιούνται στην μελέτη του μικροβιώματος. Το

ΑΜ με μια βιομάζα περίπου στο 1 Kg και αριθμό μι-

κροοργανισμών περίπου 100 τρις χαρακτηρίζεται πλέ-

ον ως «εκτεταμένο γονιδίωμα», «ξεχασμένο όργανο»

ή «υπεροργανισμός», και ο άνθρωπος ως τρυβλίο

Petri με πόδια!!



Τα Gnotobiotic-Germ-free πειραματόζωα παρεί-

χαν πληροφορίες για το πώς το μικροβίωμα διαμορ-

φώνει το ανοσιακό σύστημα του ξενιστή. Βρέθηκε ότι

έχουν ελλείμματα στην ανάπτυξη GALT (Gut-asso cia -

ted lymphoid tissue) με λιγότερες και μικρότερες πλά-

κες Peyer, μεσεντέριους λεμφαδένες και λεμφοζίδια,

ελάττωση ή απουσία TH1, TH17, Tregs και IgA καθώς

και λιγότερους TLRs και MHC class II. (4) Τελευταία

μελέτες με «wilding mice» με χαμηλή γενετική ποικι-

λότητα αλλά μια φυσικά ανθεκτική χλωρίδα, βρέθηκε

να υπόσχεται καλύτερη αναπαραγωγή σε ανθρώπινα

πρότυπα5,6.

Η ικανότητα διάκρισης μεταξύ δυνητικά παθογό-

νων μικροβιακών στοιχείων και αβλαβών αντιγόνων γί-

νεται με τους PRRs υποδοχείς, που εκφράζονται από

τα επιθηλιακά και ανοσιακά κύτταρα του εντέρου αλλά

και αλλού ως ένα συνεχές σύστημα επιτήρησης για

την παρουσία μικροοργανισμών στους ιστούς. Περι-

λαμβάνουν τουςToll-like Receptors, NOD-like Recep-

tors, RIG-I-like Receptors, Cell-surface C-type lectin

like Receptors, AIM2-like Receptors (absent in

melanoma) και OAS-like Receptors7. Και οι 4 υποδο-

χείς ενεργοποιούν κοινά ενδοκυττάρια μονοπάτια.

Στην ουσία η ανίχνευση από το σύστημα αυτών των

υποδοχέων αποτελεί έναν ροοστάτη της μεταβολικής

δραστηριότητας του μικροβιώματος και της έκθεσης

του στην διατροφή και σε ξενοβιωτικά όπως και στην

παρουσία λοιμώξεων των βλεννογόνων8. 

Τι αναγνωρίζουν οι PRRs; την έκφραση των

PAMPs (pathogen –associated molecular patterns), ή

μάλλον την έκφραση των MAMPs (microbe-associated

molecular patterns) ή ακόμα και την έκφραση των

POPs (patterns of pathogenesis) που αφορά όχι την

κατασκευή αλλά την παθογόνο συμπεριφορά που μπο-

ρεί να υιοθετηθεί από ένα μικρόβιο π.χ. η διαταραχή

της φυσιολογικής λειτουργίας του κυτταροσκελετού

του ξενιστή9.

Η δράση του μικροβιώματος στην μετανάστευση

και γονιδιακή έκφραση των ιστικών μυελοειδών κυττά-

ρων γίνεται κυρίως μέσω τοπικών μεταβολιτών και δια-

μεσολαβητών. Τα κυκλοφορούντα κοκκιοκύτταρα από

την άλλη επηρεάζονται από μικροβιακούς PRR συν-

δέτες. Η μυελοποίηση στον μυελό των οστών είναι

μειωμένη όταν έχουμε απουσία commensals και των

προϊόντων τους στο αίμα7.

Η πρώτη έκρηξη μικροβίων γίνεται με την γέννη-

ση. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη του

εντερικού μικροβιώματος (είδος τοκετού, θηλασμός

κλπ). Ο μικροβιωτικός πληθυσμός του νεογνού παρα-

μένει ασταθής, δημιουργώντας ένα “παράθυρο ευκαι-

ρίας” 2-3 χρόνια για την ανάπτυξη του ανοσιακού συ-

στήματος και τελικά την ανοσιακή ανοχή στο εντερικό

μικροβίωμα. Ανάλογα με τις διαφοροποιήσεις του μι-

κροβιώματος, η ανάπτυξη του ανοσιακού συστήμστος

μπορεί να έχει δραματικές διαφορές και να οδηγήσει

σε άλλοτε άλλη ανοσιακή απόκριση επηρεάζοντας την

ευαισθησία του ξενιστή στη νόσο (π.χ. αυτοανοσίια,

αλλεργίες). Τα βακτήρια αποικίζουν τον εντερικό αυλό

και συμβιώνουν με τον ξενιστή. Τα αντιμικροβιακά πε-

πτίδια (από τα κύτταρα του Panneth), τα μόρια βλέννης

(από τα Goblet cells) και η εκκριτική IgA (από τα πλα-

σματοκύτταρα) ελέγχουν και εμποδίζουν τη διήθηση

των βακτηρίων μέσα στον εντερικό βλεννογόνο. Ο μι-

κροβιωτικός πληθυσμός συνεχώς αλληλοεπιδρά με

στοιχεία του εντέρου, τις λάχνες και τις πλάκες του

Payer. Στις λάχνες υπάρχουν μακροφάγα CX3CR1+

που προσλαμβάνουν αντιγόνα προβάλλοντας ψευδο-

πόδια ανάμεσα στα επιθηλιακά κύτταρα, και τα μετα-

φέρουν στα δεντριτικά κύτταρα του χορίου τα οποία

μεταναστεύουν στους μεσεντέριους λεμφαδένες, όπου

και παρουσιάζουν τα αντιγόνα στα παρθένα-naïve Τ

λεμφοκύτταρα, τα οποία στη συνέχεια διαφοροποιού-

νται σε FOXP3+ Tregs. Επίσης τα Μ κύτταρα ειδικεύο -

νται στην πρόσληψη αντιγόνων και μεταφορά τους στα

δενδριτικά, που υιοθετώντας έναν φαινότυπο ανοχής

προάγουν την διαφοροποίηση σε Τregs. Τα Β κύτταρα

διαφοροποιούνται σε πλασματοκύτταρα και παράγουν

IgA που είναι άφθονη στις πλάκες του Payer10.

Η δράση της φυσικής ανοσίας στο μικροβίωμα

δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Γενετικές αποδείξεις σε πει-
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ραματικά μοντέλα αλλά και σε ανθρώπους καταδει-

κνύουν ότι η φυσική ανοσία συμμετέχει στην διαμόρ-

φωση της ποικιλότητας του μικροβιώματος στον χρό-

νο και ανάμεσα στα άτομα.Η δυσβίωση έχει μελετηθεί

σε πειραματόζωα με ελλείματα φυσικής ανοσίας π.χ.

έλλειψη γονιδίων NOD2, NLRP6,TLR5. Έτσι η φυσική

ανοσία προάγει την ανάπτυξη των συμβιωτικών βα-

κτηρίων και τον τοπικό περιορισμό αλλά και τη λει-

τουργικότητα του μικροβιώματος7.

Συμπερασματικά το εντερικό μικροβίωμα αποτελεί

ένα οικοσύστημα αποτελούμενο από μεγάλο αριθμό

βακτηριδίων που ζουν και εξελίσσονται μαζί με τον ξε-

νιστή. Έρευνες δείχνουν ότι έχει προστατευτικό, μετα-

βολικό, διατροφικό και ανοσολογικό ρόλο και είναι ικα-

νό να εγκαταστήσει διάλογο με την βλεννογόνια ανο-

σία, συνδυάζοντας κυτταρικά και διαλυτά στοιχεία. Με-

λέτες δείχνουν ότι το μικροβίωμα του εντέρου αλλη-

λοεπιδρά δυναμικά και αποτελεί το κλειδί της ανάπτυ-

ξης ενός πλήρως λειτουργικού ανοσιακού συστήματος

εκπαιδεύοντας το από τα πρώτα στάδια της ζωής. Τα

αιμοποιητικά και μη κύτταρα της μη ειδικής ανοσίας

εδράζονται στρατηγικά στο σημείο επαφής ξενιστή-

μικροβιώματος. Έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν μι-

κροοργανισμούς ή μεταβολικά τους προϊόντα και να

μεταφράζουν τα σήματα σε αποκρίσεις του ξενιστή

και σε ρύθμιση της μικροβιακής οικο λο γίας. Παρεκκλί-

σεις στην επικοινωνία μεταξύ φυσικής ανοσίας και εντε-

ρικού μικροβιώματος μπορεί να συνει σφέρουν στην

εκδήλωση νοσημάτων όπως λοιμώξεις, αυτοανοσία και

αυτοφλεγμονή, μεταβολικό σύνδρομο και νεοπλασίες.

Οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εστιαστούν

σε περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους και όχι μόνο

σε πειραματόζωα, στον λεπτομερή χαρακτηρισμό των

μικροβίων και των προϊόντων τους που αναγνωρίζο-

νται από τους PRRs, καθώς και στις προσωποποιημέ-

νες θεραπευτικές παρεμβάσεις, είτε με δίαιτα είτε με

ανοσοθεραπείες στοχεύοντας στην μοριακή αιτιολο-

γία των νοσημάτων.
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Επί σειρά ετών, η μελέτη των αυτοάνοσων νοση-

μάτων είχε επικεντρωθεί σε μηχανισμούς της επίκτη-

της ανοσιακής απόκρισης. Ωστόσο, η ανακάλυψη ότι

τα κύτταρα της φυσικής ανοσίας εκφράζουν ένα ευρύ

φάσμα υποδοχέων τόσο για «ξένα» όσο και για «ίδια»

αντιγόνα, έχει μετατοπίσει τελευταία την έρευνα στην

μελέτη της συμμετοχής της φυσικής ανοσιακής από-

κρισης, η οποία προηγείται και πυροδοτεί επίκτητες

απαντήσεις, στην έναρξη ή και διατήρηση της αυτοα-

νοσίας1. 

Η φυσική-έμφυτη ανοσιακή απόκριση εμπλέκει

ένα πολύπλοκο δίκτυο κυττάρων και πρωτεϊνικών δο-

μών όπως, κύτταρα που αναγνωρίζουν, φαγοκυτταρώ-

νουν και παρουσιάζουν αντιγόνα (μακροφάγα, ουδε-

τερόφιλα, NK, δενδριτικά), το σύστημα του συμπλη-

ρώματος και πρωτεΐνες οξείας φάσης (CRP), υποδο-

χείς αναγνώρισης παθογόνων (TLRs), κυτταροκίνες και

χημειοκίνες2. 

Κύτταρα της φυσικής ανοσίας και

αυτοανοσία

Το σύστημα μονοκυττάρων/μακροφάγων συμμετέ-

χει στην φυσική ανοσία με λειτουργίες όπως φαγο-

κυττάρωση και παρουσίαση του αντιγόνου. Κατά τη

διάρκεια των φλεγμονωδών διεργασιών, τα παρθένα

μονοκύτταρα διαφοροποιούνται σε προφλεγμονώδη

Μ1 (Th1 ανοσιακή απόκριση) και αντιφλεγμονώδη Μ2

(M2a, M2b, M2c - Th2 ανοσιακή απόκριση) μακροφά-

γα. Επιπλέον, τα μακροφάγα αποτελούν γέφυρα μεταξύ

φυσικής και επίκτητης ανοσίας, υποστηρίζουν την ιστι-

κή αναδιαμόρφωση αλλά και τη διατήρηση της ομοι-

όστασης. Μια ανοσολογική διαταραχή όπως η αυτο-

ανοσία πιθανά να αντανακλά δυσλειτουργία των μα-

κροφάγων ή ακόμα και εκτροπή της ισορροπίας

M1/M2. Στα όργανα-στόχους των αυτοάνοσων νοση-

μάτων (ΣΕΛ, Πολλαπλή Σκλήρυνση, Ρευματοειδή Αρ-

θρίτιδα, Σ. Sjögren), τα μακροφάγα φαίνεται να επιτε-

λούν λειτουργίες έμμεσα ή άμεσα, στην επαγωγή ή

στην καταστολή των αυτοάνοσων αποκρίσεων, λει-

τουργίες οι οποίες διαμεσολαβούνται από την παρα-

γωγή κυτταροκινών και χημειοκινών ή μέσω αλληλεπί-

δρασης τους με άλλα ανοσοκύτταρα στα σημεία της

φλεγμονής3. 

Κρίσιμο ρόλο στη φυσική ανοσία διαδραματίζουν

τα ουδετερόφιλα καθώς στοχεύουν μικροοργανισμούς

μέσω μιας σειράς διεργασιών όπως αποκοκκίωση, φα-

γοκυττάρωση και δέσμευσή τους από τις εξωκυττάριες

παγίδες των ουδετερόφιλων (NETs), με αποτέλεσμα

τον κυτταρικό θάνατο μέσω νέτωσης (NETosis). Πολλά

από τα μόρια που εξωτερικεύονται μέσω νέτωσης

(MPO, dsDNA, ιστόνες) είναι αυτοαντιγόνα που ανα-

γνωρίζονται στη συστηματική αυτοανοσία, υποδηλώ-

νοντας έτσι ότι εκτροπικός σχηματισμός ή μειωμένη

αποδόμηση των ΝΕΤs ή παρουσία αντι-ΝΕΤs αντι-

σωμάτων, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αυτοανοσία

(ΣΕΛ, ΡΑ, Αγγειίτιδα, Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο).

Τελευταία έχει δειχθεί ότι ασθενείς με ΣΕΛ εμφανίζουν

ένα διακριτό πληθυσμό κοκκιοκυττάρων (χαμηλής πυ-

κνότητας κοκκιοκύτταρα-LDGs) που ενεργοποιούν

πλασμακυττοειδή δενδριτικά κύτταρα (pDC) για να

συνθέσουν προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (IFN-α),

προκαλώντας έτσι άμεση ιστική βλάβη. Επιπλέον, πε-

πτίδια των NETs προκαλούν ενεργοποίηση του

NLRP3 φλεγμονοσώματος, που με τη σειρά του επάγει

έκκριση IL-1β και IL-18 με αποτέλεσμα την ενίσχυση

της Th17 απόκρισης που οδηγεί σε αυτοανοσία (ΣΕΛ,

ΡΑ, ΕΑΕ)4.

Σεμινάριο Ανοσολογίας

Φυσική ανοσία και αυτοάνοσα νοσήματα

Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη
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Τα λεμφοειδή κύτταρα της φυσικής ανοσίας (ILCs),

δεν εκφράζουν Τ κυτταρικό υποδοχέα διαθέτουν όμως

λειτουργικές ομοιότητες τόσο με τα CD4+ όσο και

CD8+ Τ λεμφοκύτταρα. Διακρίνονται σε τρεις ομάδες

ILCs (ILC1, ILC2, ILC3) σύμφωνα με τους μεταγρα φι -

κούς παράγοντες που ευθύνονται για την ανάπτυξη και

λειτουργία τους και τις κυτταροκίνες που παράγουν. Τα

ILCs συμμετέχουν στην ενορχήστρωση των ανοσια κών

αποκρίσεων κατά των παθογόνων και στη διατήρηση

της ομοιόστασης των επιθηλιακών φραγμών. Εμπλέκο-

νται στην έναρξη αλλά και έξαρση των αυτοάνοσων

απαντήσεων μέσα από την ενίσχυση του άξονα των IL-

23 και IL-17 κυτταροκινών. Καθώς τα ILCs συμμετέχουν

στην παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών και

χημειοτακτικών παραγόντων, που ενεργοποιούν τα

στρωματικά κύτταρα και προάγουν την προσέλκυση

των λευκοκυττάρων από την περιφέρεια στους ιστούς,

η οποιαδήποτε αριθμητική ή λειτουργική τους ανισορ-

ροπία εμπλέκεται στην ανάπτυξη αυτοάνο σων νοση-

μάτων όπως ΙΦΝΕ, Ψωρίαση, ΡΑ, ΣΕΛ, ANCA-σχετιζό-

μενες αγγειίτιδες, Πολλαπλή Σκλήρυνση5. 

Τα κύτταρα φυσικοί φονείς (NK) ανήκουν στην

ομάδα ILC1 με σημαντικότερη δράση την κυτταροτο-

ξικότητα, μέσω περφορίνης (perforin) και κοκκιοενζύ-

μου (granzyme) B, έναντι μικροβιακών παραγόντων

και καρκινικών κυττάρων. Πρόσφατες μελέτες όμως

έχουν αναδείξει την συμμετοχή των NK κυττάρων στη

διατήρηση της περιφερικής αυτοανοχής αλλά και στην

εμπλοκή τους στην παθογένεια ανοσοδιαμεσολαβού-

μενων νοσημάτων (Σ. Sjögren, ΣΕΛ, Πολλαπλή Σκλή-

ρυνση) με επαγωγικό και άλλοτε προστατευτικό ρόλο.

Σε νοσήματα όπως ΡΑ, Ψωρίαση, η παρουσία των

CD56bright NK (άωρα και με μικρή κυτταροτοξική δρά-

ση), στο δέρμα και στην αρθρική επιφάνεια, σχετίζεται

με μειωμένη λειτουργία τους και προστασία έτσι των

ιστών. Η παρουσία όμως διαφόρων υποδοχέων της

υπεροικογένειας των KIRs ενοχοποιείται για την πα-

ραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών, ενεργοποίη-

ση δενδριτικών κυττάρων και ανάπτυξη οστικής βλά-

βης σε φλεγμονώδεις αρθροπάθειες, όπως σπονδυ-

λοαρθρίτιδα. Έτσι, η ανισορροπία στην έκφραση ανα-

σταλτικών και επαγωγικών KIRs φαίνεται να επηρεάζει

τις λειτουργίες των NK και να οδηγεί σε έντονη φυσική

ανοσιακή απόκριση6. 

Πρόσφατα αναγνωρίστηκε η ομάδα των innate-

like T λεμφοκυττάρων, που περιλαμβάνει τα invariant

NKT (iNKT) και τα mucosal-associated invariant T

(MAIT) κύτταρα. Αποτελούν μια γέφυρα μεταξύ φυσι-

κής και επίκτητης ανοσιακής απόκρισης, εκφράζουν

έναν ημι-αμετάβλητο TCR υποδοχέα με CD1d και MR1

περιορισμό και αντιδρούν άμεσα στην παραγωγή κυτ-

ταροκινών, μετά την ενεργοποίηση τους. Αναφέρεται

συσχέτιση των δυο αυτών πληθυσμών με την Πολλα-

πλή Σκλήρυνση χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί ο

επαγωγικός ή προστατευτικός τους ρόλος7. 

Τα γδ Τ κύτταρα αντιπροσωπεύουν μια μικρή ομά-

δα των Τ λεμφοκυττάρων με φαινοτυπική και λειτουρ-

γική πλαστικότητα που δεν υπόκεινται σε MHC πε-

ριορισμό και δεν απαιτείται TCR σηματοδότηση για

την διαφοροποίησή τους. Η διάσπαρτη κατανομή τους

κυρίως στο δέρμα και στο εντερικό επιθήλιο, η παρα-

γωγή κυτταροκινών (κυρίως IL-17A) και χημειοκινών, η

ρύθμιση της λειτουργίας άλλων κυττάρων της φυσικής

και επίκτητης ανοσίας και η δράση τους ως αντιγονο-

παρουσιαστικά κύτταρα είναι μερικά από τα χαρακτη-

ριστικά τους. Η εμπλοκή τους στην παθογένεια της

ΡΑ, Ψωρίασης, Πολλαπλής Σκλήρυνσης και Τύπου Ι

Σακχαρώδους Διαβήτη έχει μελετηθεί αναλυτικά, κυ-

ρίως μέσω της IL-17 και χημειoκινών8.

Τα δενδριτικά κύτταρα (DCs), τα «επαγγελματικά»

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, αποτελούν το σύν-

δεσμο μεταξύ της φυσικής και επίκτητης ανοσιακής

απόκρισης. Η συνάντηση τους με το παθογόνο οδηγεί

σε παραγωγή και έκκριση μεσολαβητών της φλεγμο-

νής, όπως προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (τύπου Ι

INFs κυρίως, IL-6, TNF), χημειοτακτικούς παραγόντες

και έκφραση υποδοχέων τους (CXCL8, CCL3, CCR6,

chemR23). Σύμφωνα με το φαινότυπο, τις λειτουργικές

τους δράσεις και την εξέλιξή τους διακρίνονται στα

κλασικά (cDC) και στα πλασμακυττοειδή (pDC), που

αναγνωρίζουν με διαφορετική ένταση και με άλλους

υποδοχείς (TLRs), εξωγενείς και ενδογενείς παθογό-

νες δομές (PAMPs/DAMPs) ενώ εκφράζουν στην επι-

φάνειά τους συνδιεγερτικά μόρια που επάγουν την

ενεργοποίηση των παρθένων Τ λεμφοκυττάρων. Πα-

ρόλα αυτά, τα DCs διαδραματίζουν ένα σημαντικό

ρόλο στη ρύθμιση της περιφερικής ανοχής στα «ίδια»

αντιγόνα μέσω μηχανισμών ανάπτυξης και διατήρησης

των Τ ρυθμιστικών κυττάρων, διαταραχή της οποίας

επάγει ανάπτυξη αυτοαντιδρώντων κυττάρων και οδη-

γεί σε αυτοανοσία. Έτσι, η απρόσφορη ενεργοποίηση

των DCs κυρίως από DAMPs (RNA, DNA, NETs, ανο-

σοσυμπλέγματα) συνοδεύεται με παραγωγή IFNs που

εμπλέκεται άμεσα στην παθογένεια αυτοάνοσων νο-

σημάτων όπως ΣΕΛ και Τύπου Ι Σακχαρώδη Διαβήτη.

Επιπλέον, η απορύθμιση της Th1/Th17 οδού από τα

ώριμα DCs έχει σαν αποτέλεσμα τη μαζική παραγωγή

κυτταροκινών (IL-12, IL-23) και χημειοκινών (CXCL10),



γεγονός που οδηγεί στην περαιτέρω επιδείνωση της

φλεγμονής στη ΡΑ και στη Ψωρίαση, είτε έμμεσα μέσω

της προσέλκυσης των CTL/NK κυττάρων (GrB, per-

forin) είτε άμεσα μέσω έκφρασης TRAIL και GrB9.

Τέλος ο ρόλος της CRP, των κλασμάτων C1q, C3,

C4 του συμπληρώματος, το μικροβίωμα, οι γενετικοί

και περιβαλλοντικοί παράγοντες αποτελούν στοιχεία,

με την ευρεία έννοια, της φυσικής ανοσίας και έχει

αποδειχθεί ότι συμμετέχουν ενεργά στο μωσαϊκό της

παθογένειας των αυτάνοσων νοσημάτων. Σήμερα, πολ-

λά από αυτά τα μόρια αποτελούν θεραπευτικούς στό-

χους στην αυτοανοσία ή βρίσκονται υπό διερεύνηση

από την επιστημονική κοινότητα10. 
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Εισαγωγή

Ο όρος «αυτοφλεγμονώδη νοσήματα» αναφέρεται

σε μια διακριτή ομάδα γενετικώς καθοριζόμενων δια-

ταραχών ή/ και ιδιοπαθή εμπύρετα σύνδρομα που

οφείλονται σε διαταραχή της μη ειδικής ανοσίας. Τα

νοσήματα αυτά χαρακτηρίζονται από υποτροπιάζοντα

επεισόδια φλεγμονώδους αντίδρασης χωρίς όμως εμ-

φανή αίτια. Οι διαταραχές εκδηλώνονται συχνά με πυ-

ρετό και προσβολή ιστών με πολυσυστηματική κατα-

νομή. Παρόλο που οι κλινικές εκδηλώσεις των νοση-

μάτων αυτών είναι παρόμοιες με τις εκδηλώσεις των

αυτοάνοσων νοσημάτων, σε αντίθεση με αυτά δεν πα-

ρατηρείται παραγωγή αυτοαντισωμάτων ή συμμετοχή

αντιγονοειδικών Τ λεμφοκυττάρων1. Τα κληρονομού-

μενα υποτροπιάζοντα εμπύρετα σύνδρομα (Here -

ditary Periodic fever Syndromes) όπως ο οικογενής

μεσογειακός πυρετός (FMF- Familial Mediterranean

fever) θεωρούνται ως πρότυπο μοντέλο της αυτο-

φλεγμονής, καθώς εκδηλώνονται με χαρακτηριστική

κλινική εικόνα και έχουν ταυτοποιηθεί οι μεταλλάξεις

που συμβάλλουν στη μελέτη μοριακής παθοφυσιολο-

γίας των νοσημάτων αυτών2. Σταδιακά όμως ο όρος

διευρύνθηκε και σήμερα στα αυτοφλεγμονώδη νοσή-

ματα συμπεριλαμβάνονται και νοσήματα, τα οποία δεν

έχουν γενετική βλάβη ή δεν έχουν εμπύρετα επεισόδια

ως προεξάρχον σύμπτωμα. Στην ομάδα αυτήν ανή-

κουν ο περιοδικός πυρετός με αφθώδη στοματίτιδα,

φαρυγγίτιδα και αδενίτιδα (PFAPA), το σύνδρομο Blau,

το σύνδρομο Majeed, η χρόνια υποτροπιάζουσα πο-

λυεστιακή οστεομυελίτιδα (CRMO- chronic recurrent

multifocal osteomyelitis) και άλλα3-6. Η αποσαφήνιση

της μοριακής βάσης είχε ως αποτέλεσμα να ενσωμα-

τωθεί στην κατηγορία αυτή η αρθρίτιδα που προκα-

λείται από κρυστάλλους (ουρική ή ψευδοουρική). Η

έννοια της αυτοφλεγμονής στην ουρική αρθρίτιδα ενι-

σχύεται από την αποτελεσματικότητα των anti-IL-1 στη

θεραπεία της νόσου7. Επιπλέον, νοσήματα με αδιευ-

κρίνιστη παθογένεια, όπως η νόσος του Crohn οφεί-

λονται στην αυτοφλεγμονή (Πίνακας 1)8. Ο όρος

«auto» αναφέρεται επίσης στην πρόκληση έκφρασης,

Πίνακας 1. Κληρονομικά και μη κληρονομικά αυτοφλεγμονώδη

νοσήματα

Τα κληρονομούμενα υποτροπιάζοντα εμπύρετα σύνδρομα

Οικογενής μεσογειακός πυρετός (FMF)

Περιοδικό σύνδρομο που σχετίζεται με τον υποδοχέα TNF

(TRAPS)

Περιοδικό σύνδρομο που συνοδεύεται από υπεργαμμασφαι-

ριναιμία D (HIDS)

Κρυοεπαγώμενο αυτοφλεγμονώδες σύνδρομο

Οικογενές κρυοεπαγώμενο αυτοφλεγμονώδες σύνδρομο

(FCAS)

Σύνδρομο Muckle-Wells (MWS)

Χρόνιο νευρο-δερματο-αρθρικό σύνδρομο βρεφών CINCA/

Σύνδρομο πολυσυστηματικής φλεγμονώδους απάντησης νε-

ογνών (NOMID)

Ιδιοπαθή εμπύρετα σύνδρομα

Σύνδρομο ΡAPA

Νεανική ιδιοπαθής αρθριτις (SOJIA)

Νόσος Still των ενηλίκων

Κοκκιωματώδες διαταραχές

Νόσος Crohn

Σύνδρομο Blau

Σαρκοείδωση 

Διαταραχές συμπληρώματος

Κληρονομικό Αγγειοοίδημα

Άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (aHUS)

Τα αιμοφαγοκυτταρικά σύνδρομα

Αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH)

Σύνδρομο ενεργοποίησης μακροφάγων

Άλλα

ΣΔ τύπου ΙΙ

Αρθρίτιδα που προκαλείται από κρυστάλλους

Σεμινάριο Ανοσολογίας

Φυσική ανοσία και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα

Θεοχάρης Κωνσταντινίδης
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επεξεργασίας και έκκρισης γονιδίου IL-1β από την ίδια

την IL-1β. Υπό τον όρο αυτό, η αυτοφλεγμονή εμπλέ-

κεται στην παθογένεια διαφόρων κλινικών οντοτήτων

όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ9. Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι η λίστα με τα νοσήματα αυτά διευρύνεται

ολοένα και περισσότερο. Πρόσφατα, οι Beck και συν.,

έχουν περιγράψει μια νέα κλινική οντότητα που οφεί-

λεται στη μετάλλαξη του γονίδιου UBA1 στο Χ χρω-

μόσωμα. Το νέο σύνδρομο ονομάστηκε VEXAS (vac-

uoles, E1 enzyme, X-linked, autoinflammatory, somatic)

syndrome και πλέον ανήκει στα αυτοφλεγμονώδη νο-

σήματα10.

Μηχανισμός

Τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα χαρακτηρίζονται από

φαινομενικά απρόβλεπτα επεισόδια φλεγμονής, χωρίς

αυτοαντισώματα ή ειδικά Τ κύτταρα, γεγονός που επι-

βεβαιώνει το κυρίαρχο ρόλο της φυσικής ανοσίας

στην παθογένεια των νοσημάτων αυτών. Ο μηχανισμός

αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων, βάσει της μοριακής

παθοφυσιολογίας, μπορεί να ομαδοποιηθεί ως εξής;

διαταραχές ενεργοποίησης IL-1β (φλεγμονοσωμοπά-

θειες), σύνδρομα ενεργοποίησης NF-κB οδού, διατα-

ραχές αναδίπλωσης πρωτεϊνών, διαταραχές συμπλη-

ρώματος, διαταραχές που οφείλονται στη σηματοδό-

τηση κυτταροκινών και σύνδρομα ενεργοποίησης μα-

κροφάγων11.

NLRP-3 φλεγμονόσωμα

(inflammasome)

Το NLRP-3 φλεγμονόσωμα είναι ένα κυτταροπλασμα-

τικό, πολυπρωτεϊνικό σύμπλεγμα που αναγνωρίζει ποι-

κίλα ειδικά μοριακά πρότυπα των παθογόνων (patho -

gen-associated molecular patterns, PAMPs) και μορια-

Εικόνα 1. Η δράση της IL 1b.
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κά πρότυπα σχετιζόμενα με τη βλάβη (damage asso -

ciated molecular patterns, DAMPs)12. Αυτό ρυθμίζει τη

δραστηριότητα της κασπάσης-1 και αυτή με τη σειρά

της ενεργοποιεί την ιντερλευκίνη-1β (IL-1β) (εικόνα 1).

Οι μηχανισμοί αυτοί εμπλέκονται στην παθογένεια των

αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων. Ο ρόλος της IL-1β ενι-

σχύεται από την αποτελεσματικότητα θεραπευτικής

παρέμβασης με τα νέα anti-IL-1β φάρμακα στους

ασθενείς που πάσχουν από τέτοια σπάνια και σοβαρά

σύνδρομα13,14. Επιπλέον, η παρέμβαση των φαρμάκων

αυτών αναμένεται να βελτιώσει τη θεραπευτική αντι-

μετώπιση σε παθήσεις με χρόνια φλεγμονή όπως Σακ-

χαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, αθηροσκλήρωση, καρκίνος

και άλλα 15–17. 
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Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι οι μηχανισμοί

της φυσικής ανοσίας αποτελούν το πρώτο βήμα στη

διαδικασία της απόρριψης και οδηγούν στην ανάπτυξη

των μηχανισμών της επίκτητης ανοσιακής απάντησης

στο μόσχευμα. 

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης περιλαμβάνει

σειρά γεγονότων που επηρεάζουν το μόσχευμα και

κινητοποιούν μηχανισμούς της φυσικής ανοσίας, όπως

ο εγκεφαλικός ή ο καρδιαγγειακός θάνατος του δότη,

οι διαδικασίες λήψης, συντήρησης (χρόνος ψυχρής

ισχαιμίας), εμφύτευσης και επαναιμάτωσης του μο-

σχεύματος (IRI – ischemia reperfusion injury), τα υπο-

κείμενα νοσήματα του λήπτη, ο χρόνος αιμοδιάλυσης

και τέλος, οι μη αλλογενείς βλάβες από την τοξικότητα

της αγωγής.

Τα κύτταρα της φυσικής ανοσίας (μονοκύτταρα,

μακροφάγα, ΝΚ κύτταρα, δενδριτικά κύτταρα DCs και

ουδετερόφιλα) παρουσιάζουν περιορισμένο ρεπερτό-

ριο αναγνώρισης δομών-μορίων σχετιζόμενων με τα

παθογόνα (PAMPs – Pathogen associated molecular

patterns) ή εαυτών μορίων σχετιζόμενων με τη βλάβη

κυττάρων και ιστών (DAMPs – Damage associated

molecular patterns), διαμέσου υποδοχέων (PRRs)

όπως οι TLRs (Toll-Like Receptors) και οι NLRPs

(NOD leucine-rich repeat and pyrin domain contain

protein) που συνδέονται με αυτά τα μόρια. Επιπλέον

των κυττάρων και των υποδοχέων τους, στο σύστημα

της φυσικής ανοσίας παίζουν ρόλο και άλλα μόρια

όπως οι πρωτεΐνες του συμπληρώματος, οι κυτταρο-

κίνες και τα μόρια προσκόλλησης (CAMs – cell adhe-

sion molecules). 

Σύνδρομο ισχαιμίας-επαναιμάτωσης

(IRI)

Η πρώιμη βλάβη του μοσχεύματος αμέσως μετά

τη μεταμόσχευση οφείλεται στο σύνδρομο ισχαιμίας-

επαναιμάτωσης (IRI – ischemia reperfusion injury). Η

βλάβη από την IRI είναι μια πολυπαραγοντική φλεγμο-

νώδης αντίδραση, ανεξάρτητη από την παρουσία του

αλλοαντιγόνου του μοσχεύματος, η οποία επιδρά ση-

μαντικά στην άμεση και απώτερη επιβίωση των μο-

σχευμάτων. Η έλλειψη αγγειακής αιμάτωσης και κατά

συνέπεια οξυγόνου, επάγει αλλαγές στο μεταβολισμό

του κυττάρου (οξειδωτικό stress) με παραγωγή δρα-

στικών μεταβολιτών του οξυγόνου (reactive oxygen

species-ROS) που προκαλούν κυτταρική βλάβη και θά-

νατο, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση ενδογενών

προφλεγμονωδών διαμεσολαβητών (DAMPs), όπως

το HMGB1 (high-mobility group box 1), μη ιστονική

πρωτεΐνη σύνδεσης με το DNA, το ATP, HSP70, λιπο-

πρωτεΐνες, φιμπρονεκτίνη. Οι προφλεγμονώδεις δια-

μεσολαβητές διεγείρουν τους PRRs όπως τους TLRs,

NLRPs και RAGE (receptor for advanced glycation

end-products).

H ενεργοποίηση των TLRs οδηγεί σε ενεργοποί-

ηση της πρωτεΐνης ΜyD88 κι ενός καταρράκτη φω-

σφορυλίωσης που διαμέσου των μεταγραφικών παρα-

γόντων NF-κβ, AP-1, IRF3 οδηγεί στην αύξηση της έκ-

φρασης γονιδίων των φλεγμονωδών κυτταροκινών IL-

6, IL-12 και TΝF-α φαινόμενο γνωστό ως στείρα φλεγ-

μονώδης αντίδραση. Κατά τη μεταμόσχευση, η ενερ-

γοποίηση των TLRs στα APCs αυξάνει την αντιγονο-

παρουσίαση, τη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασια-

σμό των Τ-λεμφοκυττάρων. Ειδικότερα, οι TLR2 και
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TLR4 υποδοχείς φαίνεται ότι αυξάνουν μετά από την

IRI, τη διαπερατότητα των αγγείων και τη μετανάστευ-

ση των λευκοκυττάρων. 

Σε πειραματικά μοντέλα, τα ποντίκια που είχαν

έλλειψη ΜyD88 ανέπτυξαν ανοχή στο μόσχευμα παρά

την πλήρη MHC ασυμβατότητα, ενώ η έλλειψη ΜyD88

οδήγησε σε αύξηση των Tregs έναντι των Th17 κυττά-

ρων. Η ενεργοποίηση δε των TLR2 και TLR4 εμποδίζει

την Treg ενεργοποίηση. 

Σηματοδότηση των εξωκυττάριων

νουκλεοτιδίων στη μεταμόσχευση

συμπαγών οργάνων 

Ο ρόλος των εξωκυττάριων νουκλεοτιδίων της

πουρίνης, συμπεριλαμβανομένης της τριφωσφορικής

αδενοσίνης (ATP), ως ρυθμιστές της έκβασης της με-

ταμόσχευσης και του συνδρόμου ισχαιμίας-επαναιμά-

τωσης, γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Με την παθο-

λογική απελευθέρωση του ΑΤΡ, η δέσμευση και η ενερ-

γοποίηση των P2 πουρινεργικών επιφανειακών υπο-

δοχέων (purinergic surface receptors) προάγει τον

τραυματισμό και τη φλεγμονή των ιστών, ενώ η έκ-

φραση και η ενεργοποίηση των υποδοχέων Ρ1 για αδε-

νοσίνη έχει αποδειχθεί ότι εξασθενεί τη φλεγμονή και

περιορίζει τη βλάβη που προκαλείται από ισχαιμία, μη-

χανισμός κεντρικής σημασίας για την επιβίωση των

μοσχευμάτων. Η σχέση μεταξύ ισχαιμίας-επαναιμάτω-

σης, πουρινικής σηματοδότησης και συντήρησης του

μοσχεύματος, καθώς και ο ρόλος του ΑΤΡ και της

αδενοσίνης ως παραγόντων επαγωγής και καταστολής

της μεταμοσχευτικής φλεγμονής και της απόρριψης,

αποτελούν αντικείμενο μελέτης, έτσι ώστε να υπάρ-

ξουν νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις βασισμένες

στους παραπάνω μηχανισμούς. 

Ο ρόλος των μακροφάγων

Ο τραυματισμός των αγγείων οδηγεί στη συγκέ-

ντρωση των μονοκυττάρων του λήπτη στο μόσχευμα.

Διακρίνονται σε δύο υποτύπους, τα προφλεγμονώδη

(υπότυπος Μ1) και τα αντιφλεγμονώδη μακροφάγα

(υπότυπος Μ2) οι οποίοι παρουσιάζουν μια πλαστι-

κότητα στη μετάβαση του ενός στον άλλο, ανάλογα

με το είδος των κυτταροκινών του μικροπεριβάλλο-

ντος. Τα προφλεγμονώδη μακροφάγα (υπότυπος Μ1)

έχουν ενεργό ρόλο στην απόρριψη διαμέσου φαγο-

κυττάρωσης, αντιγονοπαρουσίασης και έκκρισης κυτ-

ταροκινών. Εκκρίνουν προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες

(IL-1, IL-6, TNF-α). Κατά τη διάρκεια της IRI, τα μακρο-

φάγα μαζί με τα δενδριτικά κύτταρα συντελούν στην

επεξεργασία του αντιγόνου διαμέσου των MHC τάξης

ΙΙ μορίων και της παρουσίασής του στους Τ κυτταρι-

κούς υποδοχείς. Εισέρχονται στο μόσχευμα μαζί με

τα ουδετερόφιλα μετά την έκκριση χημειοκινών

(CX3CL1) από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Μπορούν να

οδηγήσουν σε απόρριψη ανεξαρτήτως των μηχανι-

σμών της ειδικής ανοσιακής απάντησης.

Η απόπτωση των ουδετερόφιλων προκαλεί στρο-

φή των μακροφάγων προς τον υπότυπο Μ2 και λύση

της φλεγμονής. Νεότερες μελέτες δοκιμάζουν ως

αντιαπορριπτική αγωγή την χρήση ex vivo επεξεργα-

σμένων μακροφάγων και παραγωγή ρυθμιστικών μα-

κροφάγων (Mregs) από μονοκύτταρα του περιφερικού

αίματος που καλλιεργούνται με M-CSF και IFN- γ.

Ο ρόλος των δενδριτικών κυττάρων

Τα δενδριτικά κύτταρα αποτελούν μείζονος ση-

μασίας μόρια της φυσικής ανοσίας συνδέοντας την

με την επίκτητη. Η αναγνώριση από αυτά των PAMPs

ή DAMPs επάγει την ωρίμανσή τους. Χωρίζονται σε

δύο ομάδες, τα μυελοειδή ή conventional DCs

(mDCs) και τα πλασμακυττοειδή DCs (pDCs). Τα

mDCs εκκρίνουν IL-12 και διεγείρουν τον πολλαπλα-

σιασμό των δραστικών Τ κυττάρων και την αλλοαντί-

δραση. In vitro μελέτες δείχνουν ότι η βλάβη από την

ισχαιμία αυξάνει την ενεργότητα των mDCs με παρα-

γωγή IFN-γ και διέγερση των αλλοδραστικών Τ-λεμ-

φοκυττάρων. Τα pDCs προάγουν την ωρίμανση και

διαφοροποίηση των Τregs συντελώντας στην επίτευξη

ανοχής (tolDCs). Σε διάφορες μελέτες γίνεται χρήση

tolDCs για την επίτευξη ανοχής στο μόσχευμα. 

Ο ρόλος των ΝΚ κυττάρων

Ο ρόλος των ΝΚ κυττάρων στην απόρριψη μο-

σχεύματος παραμένει αμφιλεγόμενος.Η ενεργοποίησή

τους εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ ανασταλτι-

κών υποδοχέων και υποδοχέων ενεργοποίησης. Οι

ανασταλτικοί υποδοχείς αναγνωρίζουν μόρια MHC τά-

ξης Ι στα υγιή κύτταρα, ενώ οι υποδοχείς ενεργοποίη-

σης συνδέονται με μόρια της επιφάνειας των παθογό-

νων ή μόρια ενδογενούς βλάβης. Οι IL-2, IL-15 και 

IL-21, είναι οι κύριες κυτταροκίνες ενεργοποίησής τους.

Τα ΝΚ εμπλέκονται στην απόρριψη αλλομοσχεύ-

ματος λόγω απώλειας των εαυτών MHC μορίων που

αναστέλλουν τη δράση τους και σχετίζονται με τη

χρόνια αντισωματική απόρριψη.Αλληλεπιδρούν με μό-

ρια του συμπληρώματος, φέροντας υποδοχείς για C1q
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και iC3b. Η παρουσία δε συμπληρώματος στο ενδο-

θήλιο του μοσχεύματος προάγει την ενεργοποίηση

των ΝΚ, τη βλάβη του ενδοθηλίου και την απόρριψη.

Τα ενεργοποιημένα ΝΚ διηθούν το μόσχευμα προκα-

λώντας άμεση κυτταροτοξική δράση που διαμεσολα-

βείται από περφορίνες και granzymes, τα οποία απο-

τελούν δείκτες απόρριψης από πολύ παλιά. Άλλες με-

λέτες έδειξαν ότι τα ΝΚ κύτταρα μπορούν να προκα-

λέσουν απόρριψη και σε απουσία των Τ- λεμφοκυττά-

ρων. Επιπλέον, συντελούν στην ενεργοποίηση της επί-

κτητης ανοσιακής απάντησης προάγοντας τη μετα-

νάστευση δενδριτικών και άλλων ανοσοκυττάρων στο

μόσχευμα.

Το αποτέλεσμα της ανοσοκαταστολής έναντι ΝΚ

κυττάρων είναι επίσης αμφιλεγόμενο. Έτσι, ενώ θεω-

ρείται ότι επιτείνουν την αλλοαπάντηση, ωστόσο δε

φαίνονται ικανά από μόνα τους να προκαλέσουν

απόρριψη. 

Ωστόσο, άλλες μελέτες σε ζώα έδειξαν το σημα-

ντικό ρόλο των εξαρτώμενων από την περφορίνη ΝΚ

κυττάρων για την επαγωγή ανοχής στη μεταμόσχευση

νησιδίων. Επίσης, υποπληθυσμοί των ΝΚ κυττάρων

σχετίζονται με τη λειτουργική (operational) ανοχή στο

μόσχευμα, ενώ διατυπώνεται η άποψη της επαγωγής

ανοχής διαμέσου της απάλειψης από τα ΝΚ των APCs. 

Ο ρόλος των ουδετεροφίλων

Τα ουδετερόφιλα μαζί με τα μονοκύτταρα απο-

τελούν τα πρώτα κύτταρα που φτάνουν στο αλλομό-

σχευμα λόγω της φλεγμονής από την IRI. Παράγουν

μεγάλες ποσότητες κυτταροκινών όπως IFN-γ, προ-

καλώντας χημειοταξία μονοκυττάρων και μακροφάγων.

Επιπλέον, εκκρίνουν συνδέτες χημειοκινών CCL3,

CCL4, CCL5 και CCL20 προάγοντας την ωρίμανση

των DCs στην περιοχή της φλεγμονής και διαμέσου

της άμεσης επαφής με αυτά αυξάνεται η παραγωγή

IL-12. Πειραματικές μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι η πα-

ρεμπόδιση της μετανάστευσης των ουδετεροφίλων

μειώνει την πιθανότητα απόρριψης. Όπως και τα ΝΚ

κύτταρα, τα ουδετερόφιλα δεν έχουν κεντρικό ρόλο

στην απόρριψη του αλλομοσχεύματος και η στόχευση

μόνο σε αυτά δεν μπορεί να επιφέρει ανοχή ή παρε-

μπόδιση της αλλοαντίδρασης. 

Εκπαιδευμένη φυσική ανοσία

(trained immunity) στη μεταμόσχευ-

ση συμπαγών οργάνων

Η εκπαιδευμένη φυσική ανοσία (trained immu -

nity) αφορά την πρόσφατη ανακάλυψη ενός λειτουρ-

γικού προγράμματος του συστήματος της φυσικής

ανοσίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα μη μόνιμο

επιγενετικό και μεταβολικό επαναπρογραμματισμό των

μακροφάγων. Έτσι, τα εκπαιδευμένα μακροφάγα υπε-

ρεκφράζουν συνδιεγερτικά μόρια (2ο σήμα της ανο-

σιακής απάντησης) και παράγουν γρήγορα προφλεγ-

μονώδεις κυτταροκίνες (σήμα 3), συμβάλλοντας στην

έντονη ανοσιακή απάντηση και στην απόρριψη του

μοσχεύματος. Αφορά ουσιαστικά τη δυνατότητα των

κυττάρων της φυσικής ανοσίας να στρέφονται προς

ένα φλεγμονώδη τύπο ύστερα από την ενεργοποίηση

ενός ειδικού PRR. Η εκπαιδευμένη φυσική ανοσία χα-

ρακτηρίστηκε αρχικά ως «μνήμη» των μυελοειδών κυτ-

τάρων της φυσικής ανοσίας, τα οποία μετά την πρώτη

επαφή με τον αντιγονικό ερεθισμό, υπόκεινται σε με-

ταγραφικές, επιγενετικές και μεταβολικές αλλαγές με

αποτέλεσμα ισχυρές τοξικές απαντήσεις στη δεύτερη

επαφή με το ίδιο αντιγόνο. 

Ο ρόλος του συμπληρώματος 

Το σύστημα του συμπληρώματος παρεμβαίνει σε

όλες τις φάσεις της μεταμοσχευτικής διαδικασίας που

αφορούν τον δότη και λήπτη, τη λήψη του οργάνου,

την ισχαιμία-επαναιμάτωση, την απόρριψη και τη 

χρόνια βλάβη του μοσχεύματος. Αυξημένα επίπεδα 

sC5b-9 βρίσκονται στον ορό των πτωματικών δοτών

αλλά όχι στων ζώντων και συσχετίζονται με αυξημένη

επίπτωση οξείας απόρριψης στους λήπτες. Κατά την

περίοδο αιμοδιάλυσης του λήπτη, η αναγνώριση των

αρνητικά φορτισμένων επιφανειών από το C1q και την

προπερδίνη οδηγεί στην ενεργοποίηση της κλασσικής

και της εναλλακτικής οδού αντίστοιχα, ενώ η παρουσία

φικολίνης 2 και MASP2 ενεργοποιεί την οδό της λε-

κτίνης. Μικροί χρόνοι ψυχρής ισχαιμίας συσχετίζονται

με μικρότερη ενεργοποίηση του μοσχεύματος. Πειρα-

ματικές μελέτες έδειξαν ότι ποντίκια με έλλειψη των

παραγόντων C3, C5 και C6, προστατεύονταν από την

ισχαιμική σωληναριακή βλάβη.Η πρωτεομική ανάλυση

σε βιοψίες νεφρού έδειξε επίσης ισχυρή συσχέτιση

της υπερέκφρασης μορίων του συμπληρώματος με τη

χρόνια βλάβη του μοσχεύματος. Η αναστολή της

ενεργοποίησης του συμπληρώματος αποτελεί στόχο

της θεραπευτικής παρέμβασης στη μεταμόσχευση. Η

χρήση του eculizumab, που είναι αναστολέας του C5,

έδειξε ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ασθενείς με

μεταμόσχευση νεφρού.
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Ο ρόλος των κυτταροκινών

Προ και αντιφλεγμονώδεις κυτταροκίνες παίζουν

ρόλο στην πρόκληση ή στην παρεμπόδιση απόρριψης

στη μεταμόσχευση. Τα τελευταία χρόνια, στόχο πολ-

λών μελετών αποτελούν οι φλεγμονώδεις κυτταροκίνες

IL-1β, TNF-α και IL-6. Ο TNF-α προάγει την παραγωγή

μορίων προσκόλλησης και χημειοκινών από τα μονο-

κύτταρα, τα ουδετερόφιλα και τα ενδοθηλιακά κύττα-

ρα, ενώ η IL-1β εκκρίνεται από ενεργοποιημένα κύττα-

ρα και από επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα, προ-

άγοντας τη μετανάστευση των λευκοκυττάρων στους

τραυματισμένους ιστούς και αυξάνοντας την έκφραση

των μορίων προσκόλλησης. Θεραπείες έναντι IL-1β και

TNF-α χρησιμοποιήθηκαν στη μεταμόσχευση με σχε-

τικά καλά αποτελέσματα στη μεταμόσχευση νησιδίων

του παγκρέατος. Η IL-6 παράγεται από τα APCs, τους

ινοβλάστες και τα ενδοθηλιακά κύτταρα, προάγοντας

τη διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυττάρων, ενώ πειρα-

ματικά μοντέλα σε ζώα έδειξαν ότι η έλλειψη IL-6 και

TNF-α σε συνδυασμό με αναστολή των συνδιεγερτι-

κών μορίων είχε ως αποτέλεσμα την ανοχή στο μό-

σχευμα. Αύξηση δε της IL-6 στο υπερκείμενο καλλιέρ-

γειας μονοκυττάρων από το περιφερικό αίμα ληπτών

νεφρικού μοσχεύματος αποτέλεσε διαγνωστικό δείκτη

απόρριψης. 

Μόρια προσκόλλησης 

Τα μόρια προσκόλλησης CAMs, με κύριους εκ-

προσώπους τις σελεκτίνες και ιντεγκρίνες, λειτουργούν

ως διακυτταρικοί συνδέτες ή ως μόρια σύνδεσης με

την εξωκυττάρια ουσία, προάγοντας την στρατολόγη-

ση και μετανάστευση λευκοκυττάρων στους φλεγμο-

νώδεις ιστούς και έχουν ρόλο-κλειδί στη διαδικασία

της απόρριψης του αλλομοσχεύματος. Η IRI αυξάνει

την έκφραση και έκκριση διαφόρων σελεκτινών και

συνδετών ιντεγκρίνης, όπως E-selectin, vascular CAM1

και ICAM-1. Το μόριο C5a του συμπληρώματος προ-

άγει την έκφραση αυτών των μορίων. Όπως και με τις

κυτταροκίνες, τα CAMs αποτελούν στόχο θεραπευτι-

κών παρεμβάσεων. Ο συνδέτης ιντεγκρίνης ICAM-1

στο μόσχευμα αποτελεί σημαντικό βήμα ενεργοποίη-

σης της ανοσιακής απάντησης που οδηγεί σε απόρ-

ριψη γι’ αυτό και αποτέλεσε στόχο θεραπείας με τη

χρήση μονοκλωνικού αντισώματος έναντι CD11a (α

υπομονάδα του LCAM-1) με εμφάνιση όμως λευκοε-

γκεφαλοπάθειας. 

Συμπερασματικά, μεγάλος όγκος κλινικών και πει-

ραματικών δεδομένων, καταδεικνύουν τον τεράστιο

ρόλο των μηχανισμών της φυσικής ανοσίας στην

απόρριψη του αλλομοσχεύματος. Έτσι, πρωτόκολλα

και μελέτες που στοχεύουν στην τροποποίηση-ρύθμι-

ση μεταβολικών μονοπατιών των κυττάρων του μο-

σχεύματος, στους PRRs και στον ανοσομεταβολισμό

των κυττάρων του λήπτη αποτελούν ελπιδοφόρες θε-

ραπευτικές προσεγγίσεις που, σε συνδυασμό με την

τρέχουσα ανοσοκαταστολή, θα επιτύχουν την πρό-

κληση ανοχής στο μόσχευμα. 
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Ο ρόλος της φυσικής ανοσίας στην

GvHD

Η αλλογενής Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμο-

ποιητικών Κυττάρων (Hematopoietic Stem Cell Trans-

plantation-HSCT) αποτελεί τη θεραπεία εκλογής σε

πολλά αιματολογικά νοσήματα. Ωστόσο, η οξεία νό-

σος του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή (aGvHD –

acute Graft-versus-Host Disease) αποτελεί την κυριώ-

τερη επιπλοκή της αλλογενούς HSCT, η οποία μπορεί

να αποβεί θανατηφόρος.

Μολονότι, τα ώριμα κύτταρα του δότη/μοσχεύ-

ματος θεωρούνται οι βασικοί κυτταρικοί μεσολαβητές

στην GvHD, πειραματικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι

τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (antigen-present-

ing cells-APCs), κυρίως τα δενδριτικά (DCs), δότη και

λήπτη είναι σημαντικά για την επαγωγή της. Επιπρό-

σθετα, άλλοι κυτταρικοί πληθυσμοί όπως, Β κύτταρα,

μακροφάγα, γδ Τ-λεμφοκύτταρα, ΝΚ και ΝΚΤ κύτταρα

εμπλέκονται στην παθογένεση της GvHD1. 

Η χορήγηση του σχήματος προετοιμασίας (χημει-

οθεραπεία, ολόσωμη ακτινοβόληση) προκαλεί κατα-

στροφή των ιστών, κυρίως της γαστρενετρικής οδού

(ΓΕ), με αποτέλεσμα την έξοδο μικροβίων προς την αι-

ματική κυκλοφορία. Τα κατεστραμμένα κύτταρα απελευ-

θερώνουν «σήματα κινδύνου», στα οποία περιλαμβάνο-

νται εξωγενή PAMPS (LPS), ενδογενή DAMPS (ATP,

HMGB1) και προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (IL-1, IL-33,

TNF-α). Η διασύνδεση των PAMPS και DAMPS με τους

PRRS δηλαδή τους TLRs (Toll-like Receptors) και NLRs

(NOD-like Receptors), που βρίσκονται στην επιφάνεια

των APCs επάγει την έκφραση MHC τάξης ΙΙ αντιγόνων

και μορίων προσκόλλησης. Αυτό έχει ως συνέπεια την

ωρίμανση των DCs και την ενίσχυση της αναγνώρισης

των αλλοαντιγόνων του λήπτη/ξενιστή από τα Τ κύτταρα

του δότη/μοσχεύματος (που είναι και τα ανοσοϊκανά).

Οι προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, αν και δεν θεωρού-

νται DAMPS, λειτουργούν ως DAMPS1,2. 

Έχει βρεθεί ότι σημαντικός προγνωστικός δείκτης

για την βαρύτητα του aGvHD και την επακόλουθη θνη-

σιμότητα είναι η επαγόμενη από το σχήμα προετοιμα-

σίας βλεννογονίτιδα της ΓΕ. Έτσι, τα τελευταία χρόνια,

η έρευνα στρέφεται στον ρόλο των ILC (Innate Lym-

phoid Cells), τα οποία ανευρίσκονται σε μεγάλους αριθ-

μούς στο γαστρεντερικό επιθήλιο και ασκούν βασικές

λειτουργίες στην διατήρηση των επιθηλιακών φραγμών.

Ιδιαίτερα φαίνεται να συμμετέχουν τα ILC της ομάδας

3 (ILC3), τα οποία εκκρίνουν κυτταροκίνες τύπου 3 (IL-

17 και IL-22) και είναι σημαντικά στην άμυνα έναντι των

εντερικών παθογόνων. Μελέτες με πειραματόζωα, έδει-

ξαν ότι τα ILC3 έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν

τις βλάβες που προκαλεί η aGvHD σε διάφορα επίπε-

δα: α) ελαχιστοποιούν την ιστική βλάβη από το σχήμα

προετοιμασίας και βελτιώνουν την αναγέννηση των

ιστών πριν την HSCT και β) προστατεύουν ειδικά τα

ISCs (Intestinal Stem Cells) από το εχθρικό αλλογενές

περιβάλλον και πιθανόν επηρεάζουν άμεσα την αλλο-

γενή Τ-κυτταρική απάντηση. Στην όλη διαδικασία, τον

κυριώτερο ρόλο φαίνεται να παίζει η IL-22. Επομένως,

ο έλεγχος της ενεργοποίησης των ILC3 ή των κυττα-

ροκινών που παράγουν θα μπορούσαν να χρησιμο-

ποιηθούν στο μέλλον, ως θεραπευτική παρέμβαση για

να μειωθούν οι βλάβες από την GvHD3,4.

Ο ρόλος της ΝΚ αλλοδραστικότητας

στην HSCT

Η λειτουργία των ΝΚ κυττάρων καθορίζεται από

τη δράση ανασταλτικών και επαγωγικών υποδοχέων

που εκφράζονται στην επιφάνεια τους ύστερα από
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διασύνδεση με τους κατάλληλους συνδέτες στα κύτ-

ταρα-στόχους και επικρατεί η δράση των ανασταλτι-

κών υποδοχέων.

Δέκα πέντε KIR (Killer Immunoglobulin-like Recep-

tors) γονίδια εντοπίζονται στο χρωμόσωμα 19. Ο KIR

γονότυπος ενός ατόμου καθορίζεται γονιδιακά από

α) τον αριθμό και τον τύπο των KIR γονιδίων, β) τον

πολυμορφισμό κάθε γονιδίου και γ) τον συνδυασμό

μητρικών και πατρικών απλοτύπων, ενώ υφίσταται μικρή

τροποποιητική επίδραση και από τον HLA γονότυπο

του ατόμου. Τα KIR γονίδια εκφράζονται τυχαία και η

κατανομή τους πάνω στα ΝΚ κύτταρα ποικίλει. 

Τα ΝΚ κύτταρα που εκφράζουν ανασταλτικούς

KIR υποδοχείς για τα «ίδια» HLA αντιγόνα εκπαιδεύ-

ονται να ασκούν τη δραστική τους λειτουργία (“li-

censed/educated” ΝΚ). Άτομα που δεν φέρουν τους

κατάλληλους συνδέτες (HLA τάξης Ι μόρια) για τους

«ίδιους» ανασταλτικούς KIR υποδοχείς εμφανίζουν

μειωμένη NK δραστηριότητα (“unlicensed” ΝΚ). Ωστό-

σο, η λειτουργία των «unlicensed» ΝΚ μπορεί να ενι-

σχυθεί αν διεγερθούν από κυτταροκίνες ή ύστερα από

διασύνδεση του υποδοχέα τους CD16 με τον κατάλ-

ληλο συνδέτη (Fc των IgGs) και να ασκήσουν σημα-

ντική αντιλευχαιμική δράση GVL (Graft versus Leu -

kemia) σε περιβάλλον φλεγμονής όπως είναι μετά από

HSCT5.

Τα ΝΚ ενεργοποιούνται και ασκούν τη δράση

τους συνήθως ύστερα από απώλεια ή ελαττωμένη έκ-

φραση των «ιδίων» (self) MHC τάξης Ι μορίων (συν-

δέτες των ανασταλτικών KIR υποδοχέων) πάνω στα

κύτταρα στόχους, οδηγώντας στην «missing-self hy-

pothesis». Πρόσφατα ευρήματα αποδεικνύουν ότι τα

ΝΚ μπορούν να ενεργοποιηθούν και ύστερα από δια-

σύνδεση του επαγωγικού υποδοχέα τους NKG2D με

τους αντίστοιχους συνδέτες (MIC-A, MIC-B κ.α), παρά

το γεγονός ότι τα κύτταρα-στόχοι εκφράζουν φυσιο-

λογικές ποσότητες MHC τάξης Ι μορίων («induced

self-recognition hypothesis»)6.

Η αλληλοεπίδραση KIR υποδοχέων με τα HLA

τάξης Ι παίζει καθοριστικό ρόλο στην έκφραση

της ΝΚ αλλοδραστικότητας, η οποία μπορεί να προ-

βλεφθεί, εν μέρει, από την HLA τυποποίηση δότη και

λήπτη. Οι συνδέτες των ανασταλτικών KIR είναι γνω-

στοί: 1) ο KIR2DL1 αναγνωρίζει HLA-Cw ομάδας 2

(Cw2, Cw4, Cw5, Cw6, Cw15, Cw16:02, Cw17, Cw18)

με asparagine στη θέση 77 και lysine στη θέση 80, 2)

οι KIR2DL2/3 αναγνωρίζουν HLA-Cw ομάδας 1 (Cw1,

Cw3, Cw7, Cw8, Cw12, Cw13, Cw14, Cw16) με serine

στη θέση 77 και asparagine στη θέση 80 και 3) ο

KIR3DL1 αναγνωρίζει HLA-Β/Α με Bw4 επίτοπο. Λή-

πτες που δεν εκφράζουν HLA-Cw ομάδας 1 (C2/C2)

έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής της νόσου και

ελαττωμένη επιβίωση6. 

Η σημασία των KIR ανασταλτικών υποδοχέων

στην έκβαση της HSCT διαπιστώθηκε για πρώτη φορά

στις απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις. Αν υπάρχει

HLA ασυμβατότητα μεταξύ δότη και λήπτη, οι ανα-

σταλτικοί υποδοχείς δεν δρουν διότι δεν βρίσκουν τον

κατάλληλο συνδέτη στα κύτταρα του λήπτη με αποτέ-

λεσμα την ενεργοποίηση των επαγωγικών KIR του

δότη/μοσχεύματος και τελικά τη λύση των κυττάρων-

στόχων (missing self ή KIR-ligand (HLA) mismatch mod-

el). Δεδομένου ότι HLA και KIR γονίδια κληρονομού-

νται ανεξάρτητα και εδράζουν σε διαφορετικά χρω-

μοσώματα, σε μεταμοσχεύσεις από HLA συμβατό

δότη μπορεί να εκδηλωθεί ΝΚ αλλοδραστικότητα, εφό-

σον ο λήπτης δεν εκφράζει συνδέτες (HLA γονότυπο)

για τους ανασταλτικούς KIR υποδοχείς του δότη με

συνέπεια την ενεργοποίηση των επαγωγικών KIR υπο-

δοχέων (missing ligand ή receptor-ligand model). Το μο-

ντέλο αυτό ισχύει αρκετά συχνά (στο 63% των ληπτών)

και συσχετίζεται με ελαττωμένα ποσοστά υποτροπής

της νόσου και αυξημένη επιβίωση των ασθενών6,7. 

Η ΝΚ αλλοδραστικότητα στρέφεται κυρίως ένα-

ντι των αιμοποιητικών κυττάρων με αποτέλεσμα ση-

μαντική GVL (Graft versus Leukemia) δράση που οδη-

γεί σε ελαττωμένο κίνδυνο για υποτροπή της νόσου

και θνητότητα. Ταυτόχρονα τα αλλοδραστικά ΝΚ κύτ-

ταρα του δότη στρέφονται έναντι των Τ και των APCs

(κυρίως DCs) του λήπτη, με συνέπεια ελαττωμένο επί-

σης κίνδυνο για απόρριψη του μοσχεύματος και

GvHD αντίστοιχα. Τελευταία μελετάται ο ρόλος της

ΝΚ αλλοδραστικότητας μέσω ADCC (Antibody-De-

pendent Cellular Cytotoxicity). Δεδομένου ότι τα ΝΚ

ασκούν ισχυρή GVL δράση χωρίς να αυξάνουν τις

τοξικές επιπλοκές μετά αλλογενή HSCT, η χορήγηση

NK κυττάρων με KIR-ligand ασυμβατότητα μεταξύ

δότη και λήπτη χρσιμοποιείται ως ανοσοθεραπεία σε

απλοταυτόσημες HSCT (κυρίως σε οξεία μυελογενή

λευχαιμία)7.8.

Με βάση πληθυσμιακές μελέτες τα KIR γονίδια ορ-

γανώνονται σε 2 απλοτύπους: τον απλότυπο Α, που πε-

ριλαμβάνει 6 ανασταλτικά και 1 επαγωγικό (KIR2DS4)

γονίδιο και τον απλότυπο Β που περιλαμβάνει, μεταξύ

των άλλων, 2-6 επαγωγικά KIR γονίδια. Η παρουσία

του Β απλοτύπου (σε ομόζυγο ή ετερόζυγο μορφή)

στο δότη έχει ευεργετική επίδραση όσον αφορά τον

κίνδυνο υποτροπής της λευχαιμίας και την επιβίωση



του ασθενούς. Αλλά και οι επαγωγικοί KIR υποδοχείς

επηρεάζουν την ΝΚ αλλοδραστικότητα. Σε HSCT από

δότες που φέρουν τον KIR3DS1 υποδοχέα (33% των

δοτών), που συμπεριλαμβάνεται στον απλότυπο Β πα-

ρατηρούνται μειωμένα ποσοστά GvHD και TRM

(Treatment-Related Mortality) χωρίς αύξηση υποτρο-

πής της νόσου7. 

Επειδή όλα τα άτομα με συγκεκριμένο KIR γονό-

τυπο δεν εκφράζουν όλους τους υποδοχείς στην επι-

φάνεια των ΝΚ κυττάρων τους, απαιτείται προσδιορι-

σμός του KIR φαινοτύπου με κυτταρομετρία ροής. Ο

προσδιορισμός του KIR γονοτύπου και φαινοτύπου

(πέραν της HLA τυποποίησης) με σκοπό την πρόβλε-

ψη της ΝΚ αλλοδραστικότητας και την επιλογή του

καταλληλότερου δότη, είναι χρήσιμη στις μεταμοσχεύ-

σεις από HLA απλοταυτόσημο δότη αλλά και από

HLA συμβατό (συγγενή ή μη) δότη.

Γονίδια φυσικής ανοσίας και HSCT

Πολυμορφισμοί του γονιδίου TLR4 οδηγούν σε

υποαπαντητικότητα σε πολυσακχαριδικά αντιγόνα με

αποτέλεσμα ελαττωμένο κίνδυνο για aGvHD.

Πολυμορφισμοί του γονιδίου MBL2 που οδη-

γούν σε χαμηλά επίπεδα MBL στο αίμα έχουν αυξη-

μένο κίνδυνο λοιμώξεων και γι αυτό σε άτομα με τους

πολυμορφισμούς αυτούς και εφόσον έχουν υποβληθεί

σε TBI προμεταμοσχευτικά, προτείνεται θεραπεία υπο-

κατάστασης με χορήγηση MBL.

Τα SNP8, SNP12 και SNP13 του γονιδίου NOD2/

CARD15 εμπλέκονται σε ελαττωμένες NF-κB απαντή-

σεις. Η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων εξ αυτών στον

λήπτη οδηγεί σε βαρειά GvHD και αυξημένη TRM9.
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Συμμετοχή της Φυσικής Ανοσίας

στην ανοσιακή απάντηση της κύησης

Για πολλά χρόνια, το ενδιαφέρον για την ανοσιακή

απάντηση της κύησης μονοπωλούσε η Ειδική Ανοσία

(ΕΑ), θεωρούμενη απόλυτα καθοριστική για την επι-

τυχία της μέσω ανάπτυξης μητρικής ανοχής προς το

«ημιαλλογενές» έμβρυο. Όμως, η κύηση δεν είναι μόνο

αλληλεπίδραση μοσχεύματος-ξενιστή, αλλά μια γενι-

κότερη αλληλεπίδραση εμβρυϊκών ιστών και μητρικού

ανοσιακού συστήματος, όπου συμμετέχει καθοριστικά

και η Φυσική Ανοσία (ΦΑ). Ρόλος της είναι η διευκό-

λυνση της αποδοχής/ανάπτυξης του εμβρύου και η

διατήρηση ισορροπίας μεταξύ ανοχής και εμβρυϊκής

προστασίας για την αποτροπή επιπλοκών της κύησης.

Με συνεργασία κυττάρων ΦΑ με κύτταρα/παράγοντες

ΕΑ, διαμορφώνεται στη μήτρα, είτε προ-φλεγμονώδες

περιβάλλον για επιτυχή εμφύτευση (συνεργασία με Th1

μηχανισμούς), είτε αντι-φλεγμονώδες περιβάλλον για

ανάπτυξη του κυήματος (συνεργασία με Treg- Th2 μη-

χανισμούς). Έτσι, τα κύτταρα ΦΑ συμμετέχουν καθο-

ριστικά στις διαδικασίες εμφύτευσης, διαμόρφωσης

του πλακούντα και εμβρυϊκής ανάπτυξης (εικόνα 1).

Κύτταρα Φυσικής Ανοσίας που συμ-

μετέχουν στην ανοσιακή απάντηση

της κύησης

O φθαρτός κατακλύζεται από ποικιλία λευκοκυτ-

τάρων, τα περισσότερα των οποίων είναι κύτταρα της

ΦΑ. Στρατολογούνται στη θέση εμφύτευσης της βλα-

στοκύστης από την προγεστερόνη, και, με την επίδρα-

ση διαφόρων παραγόντων (TGF-β από την τροφο-

βλάστη, μικροπεριβάλλον του φθαρτού), διαφοροποι-

ούνται σε κύτταρα με ελαττωμένο δυναμικό φλεγμο-

νώδους ενεργοποίησης και προσανατολισμό για ανο-
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Εικόνα 1. Ρόλος της Φυσικής Ανοσίας στην κύηση.
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σοκατασταλτική/ανοσορρυθμιστική δράση (εικόνα 2).

Φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα (ΝΚ) συμμετέχουν

στη ΦΑ της φυσιολογικής κύησης, αλλά θεωρούνται

και τα κύρια κύτταρα που ευθύνονται για αλλοάνοσες

αποβολές. Υπό την επίδραση προγεστερόνης και 

IL-15, περιφερικά ΝΚ (pNK, CD3-CD56+CD16+)

στρατολογούνται στη θέση εμφύτευση, όπου TGF-β

και IL-11 επάγουν τη διαφοροποίησή τους σε κύτταρα

με ελαττωμένη τοξικότητα (ΝΚ-like, CD3-CD56+

CD16-). Αποτελούν ~70% των λευκοκυττάρων του

φθαρτού (dΝΚ). Κατά την εμφύτευση, τα ΝΚ ενεργο-

ποιούνται και εκκρίνουν κυτταροκίνες, άλλα μόρια και

αγγειογενετικούς παράγοντες. Μέσω της κυτταροτο-

ξικής τους δραστικότητας, ελέγχουν τη διείσδυση της

βλαστοκύστης και ξεκινούν τη αναδιαμόρφωση των

ιστών και των αγγείων του φθαρτού για να αυξηθεί η

αιματική παροχή στην εμβρυοπλακουντιακή μονάδα.

Επιπλέον, τα dNK εμπλέκονται στη ρύθμιση της μητρι-

κής ανοσιακής απάντησης με παραγωγή Th2-τύπου

κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων (αύξηση του

πλακούντα, τοπική ανοσοκαταστολή και ανοσοδιαμόρ-

φωση). Η ρυθμιστική λειτουργία των dNK ασκείται

μέσω των ενεργοποιητικών και ανασταλτικών υποδο-

χέων τους, οι οποίοι αναγνωρίζουν επιλεγμένους επι-

τόπους μορίων MHC πάνω στην τροφοβλάστη (ΝΚ

σύστημα αλλοαναγώρισης) και οδηγούν, είτε σε ανά-

πτυξη Τh2 απάντησης, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη

του πλακούντα, είτε –επί μη αναγνώρισης MHC από

Εικόνα 2. Χαρακτηριστικά κυττάρων Φυσικής Ανοσίας που συμμετέχουν στην κύηση.
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ανασταλτικούς υποδοχείς– σε ενεργοποίηση μιας κυτ-

ταροτοξικής Th1 αντίδρασης που μπορεί να οδηγήσει

σε αποβολές. 

Μακροφάγα (MΦ) αποτελούν 20-30% των λευκο-

κυττάρων του φθαρτού. Διακρίνονται σε M1 επαγόμενα

από IFN-γ and LPS και Μ2 που επάγονται από IL-4. Τα

Μ1 επικρατούν πριν την εμφύτευση της βλαστοκύστης

και στο τέλος της κύησης, έχουν κλασσική αντιγονο-

παρουσιαστική ικανότητα, συμμετέχουν σε φλεγμονώ-

δεις αντιδράσεις εκκαθάρισης αποπτωτικών και κυττα -

ρικών θραυσμάτων και πιθανόν εμπλέκονται στις διαδι -

κασίες του τοκετού. Τα Μ2 επικρατούν μετά την εμφύ-

τευση και προστατεύουν το έμβρυο και τον πλακούντα

έχοντας μειωμένη αντιγονοπαρουσιαστική ικανό τητα,

παράγοντας αντι-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες και

ασκώντας ανοσοκατασταλτική δράση. Διαταραχές της

Μ1/Μ2 σχέσης και της ενεργοποίησης των ΜΦ έχουν

συσχετισθεί με επιπλοκές κύησης (προεκλαμψία, καθυ-

στέρηση ανάπτυξης εμβρύου, πρόωρο τοκετό). 

Δενδριτικά κύτταρα αποτελούν ~1% του συνόλου

των ανοσοκυττάρων του φθαρτού (dDC). Είναι στην

πλειονότητά τους ανώριμα με φαινότυπο CD83-

SIGN+ που συνδέεται με μειωμένη κλασσική αντιγο-

νοπαρουσιαστική ικανότητα και σημαντική ρυθμιστική

λειτουργία. Κατά την εμφύτευση, εκκρίνουν IL-15 και

στρατολογούν ΝΚ κύτταρα στο ενδομήτριο με τα

οποία συνεργάζονται για επαγωγή ανοχικού περιβάλ-

λοντος. Το περιβάλλον αυτό ενισχύεται από την αλλη-

λεπίδραση των DC με Treg στα οποία παρουσιάζουν

αλλογενή πατρικά αντιγόνα. Ελάττωσή τους στο φθαρ-

τό με παράλληλη αύξηση ώριμων DC (CD83+) έχει

συνδεθεί με αυτόματες αποβολές.

γδΤ-λεμφοκύτταρα αποτελούν την πλειονότητα των

Τ λεμφοκυττάρων του φθαρτού. Συμμετέχουν στην

άμυνα των βλεννογόνων αναγνωρίζοντας πεπτίδια και

μη πεπτιδικά αντιγόνα χωρίς τη βοήθεια MHC ΙΙ μο-

ρίων. Τα περισσότερα είναι ενεργοποιημένα πιθανόν

λόγω αναγνώρισης διατηρημένων κατά την εξέλιξη

τροφοβλαστικών μορίων. Εκφράζουν υποδοχείς για

την προγεστερόνη και εκκρίνουν PIBF (επαγόμενο από

την προγεστερόνη δεσμευτικό παράγοντα) που δε-

σμεύει κυτταροτοξικές αντιδράσεις και επάγει Th2

απάντηση. Φέρουν -κατά προτίμηση- την δ1 αλυσίδα

TcR, που επίσης κατευθύνει σε Th2 απάντηση. Δυνητικά

κυτταροτοξικά Vδ2+ κύτταρα αναγνωρίζουν HLA-E

στην τροφοβλάστη και παίρνουν μήνυμα για αναστολή

παραγωγής Th1 κυτταροκινών (αποφυγή αποβολής).

ΝΚΤ κύτταρα (CD3+ CD161+ iΝΚΤ) αποτελούν

το 0,5% των ΝΚ του φθαρτού, όπου στρατολογούνται

από TGF-β1 που εκκρίνει η τροφοβλάστη. Αναγνωρί-

ζουν γλυκολιπιδικά αντιγόνα που τους παρουσιάζουν

CD1d τροφοβλαστικά μόρια, ενεργοποιούνται και, ανά-

λογα με το γλυκοπεπτίδιο που αναγνώρισαν, εκκρίνουν

μεγάλες ποσότητες, είτε Th1 (IFN-γ), είτε Th2 (IL-4)

κυτταροκινών, επηρεάζοντας την Th1/Th2 ισορροπία.

Πιθανόν εμπλέκονται στην έναρξη πρόωρου τοκετού

σε συνθήκες άσηπτης φλεγμονής, ενώ διαταραχή της

σχέσης Th1/Th2 αναφέρεται στην προεκλαμψία. 

Λεμφοειδή κύτταρα ΦΑ (ILC, -1,-2,-3) μητρικής και

εμβρυϊκής προέλευσης αποτελούν ένα σύνθετο κυτ-

ταρικό δίκτυο. Μέσω κυτταροκινών (διαφορετικών από

κάθε υποομάδα ILC: ILC1=IFN-γ, ILC2= IL-4, IL-5, 

IL-13, ILC3=IL-17, IL-22, IFN-γ) αλληλοεπιδρούν μεταξύ

τους και συνεργάζονται με άλλα κύτταρα ΕΑ και ΦΑ.

Έχουν σημαντικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση των

ιστών, την ανοσία των βλεννογόνων, την ομοιόσταση

και την ανοχή (μητρικά), την ανάπτυξη του λεμφικού

συστήματος του εμβρύου και την άμυνα επί ενδο-

αμνιακών λοιμώξεων (εμβρυϊκά). Διαταραχές της ση-

ματοδότησης από τις ILC κυτταροκίνες έχουν παρα-

τηρηθεί σε προεκλαμψία και πρόωρο τοκετό. 

Ρόλος της Φυσικής Ανοσίας 

στην προστασία του εμβρύου από

ενδογενή/εξωγενή αντιγόνα

Βασική λειτουργία των κυττάρων ΦΑ είναι να πε-

ριπολούν άγρυπνα τη μητρική-εμβρυϊκή επιφάνεια επα-

φής για την παρουσία ενδογενών ή εξωγενών αντιγό-

νων, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την εγκυμο-

σύνη. Μέσω υποδοχέων αναγνώρισης προτύπων

(PRR), ΜΦ και DC αναγνωρίζουν «σήματα κινδύνου»

σχετιζόμενα με ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις ή

ιστικές βλάβες και αναπτύσσουν ανοσολογικές αντι-

δράσεις προστασίας. 

Ενδιαφέρον είναι ότι, ρόλο κυττάρων ΦΑ παίζουν

και τα τροφοβλαστικά κύτταρα. Mέσω TLRs που εκ-

φράζει, η τροφοβλάστη αντιλαμβάνεται τις μεταβολι-

κές προκλήσεις (π.χ. λοίμωξη, υποξία) και απελευθε-

ρώνει αντιμικροβιακά πεπτίδια και κυτταροκίνες, ενώ

συγχρόνως δίνει μήνυμα στα κύτταρα της ΦΑ για να

δράσουν και να εξασφαλίσουν την ισορροπία μεταξύ

ανοχής και εμβρυϊκής προστασίας, που απαιτείται για

μια επιτυχή, χωρίς επιπλοκές εγκυμοσύνη. 
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1. Εισαγωγή

Οι συγγενείς βλάβες του ανοσιακού συστήματος,

γνωστές και ως πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες (pri-

mary immunodeficiencies, PIDs), χαρακτηρίζονται από

αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων, αλλά και αυξημένη συ-

χνότητα εμφάνισης αυτοάνοσων και αυτοφλεγμονω-

δών νοσημάτων, ατοπίας και καρκίνου. Ενώ παραδο-

σιακά αντιμετωπίζονταν ως σπάνια νοσήματα, με συ-

νολική συχνότητα που κυμαίνεται μεταξύ 1:10.000 με

1:50.000 γεννήσεις, με τη συνεχή ανακάλυψη νέων βλα-

βών και τον βελτιωμένο ορισμό των κλινικών φαινοτύ-

πων τους, ο συνολικός επιπολασμός τους στο γενικό

πληθυσμό τείνει να προσεγγίζει μία συχνότητα μεταξύ

1:1.000 με 1:5.000.1,2

Στην τελευταία δημοσίευση της επικαιροποιημέ-

νης κατάταξης των PIDs από την επιτροπή των εμπει-

ρογνωμόνων της Διεθνούς Ένωσης των Ανοσολογι-

κών Εταιριών, παρουσιάζονται δέκα διακριτοί πίνακες

ταξινόμησης. Αυτοί είναι οι εξής: 

1. Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες, 

2. Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες με συνδρομικά

χαρακτηριστικά, 

3. Aντισωματικές ανεπάρκειες, 

4. Νοσήματα απορρύθμισης (ή δυσλειτουργίας) του

ανοσιακού συστήματος, 

5. Συγγενείς ανεπάρκειες των φαγοκυττάρων, 

6. Βλάβες της ενδογενούς και φυσικής ανοσίας, 

7. Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, 

8. Ανεπάρκειες συμπληρώματος, 

9. Νοσήματα ανεπάρκειας του μυελού των οστών, 

10. Φαινοτυπικά αντίγραφα (phenocopies) των εγγε-

νών βλαβών της ανοσίας.2

Για κάθε μία από τις δέκα κύριες κατηγορίες της

ταξινόμησης έχει προταθεί και ένας φαινοτυπικός αλ-

γόριθμος. Εκεί απεικονίζονται για κάθε κατηγορία οι

μεταλλάξεις των γονιδίων που αιτιολογούν τον εκά-

στοτε κλινικό φαινότυπο, καθώς και οι πιο χαρακτηρι-

στικές κλινικές εκδηλώσεις και τα εργαστηριακά ευρή-

ματα των νοσημάτων κάθε κατηγορίας, συνιστώντας

ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη της

διαφοροδιαγνωστικής διαδικασίας.2,3

Στην τελευταία καταγραφή του 2020, καταγρά-

φονται συνολικά 404 νοσήματα που οφείλονται σε

430 γνωστές γενετικές βλάβες, ενώ στην ταξινόμηση

του 2018 υπήρχε αναφορά για 354 διακριτές διατα-

ραχές με 344 διαφορετικές γενετικές βλάβες. Αυτό

υποδεικνύει ότι η μελέτη των πρωτοπαθών ανοσοανε-

παρκειών αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο

της Ανοσολογίας, χάρις στην εξέλιξη των νέων τεχνο-

λογιών, που έχουν δώσει τα εργαλεία για την ακριβέ-

στερη διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών, πα-

ρέχοντας δεδομένα και για την πιθανή ανάπτυξη νέων

θεραπευτικών προσεγγίσεων. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ασθενών με

PIDs, οιγενετικές βλάβες που αιτιολογούν τα νοσήματα

αυτά είναι μονογονιδιακές οδηγώντας σε ενίσχυση ή

σε απώλεια λειτουργίας της κωδικοποιούσας πρω-

τεΐνης. Μπορεί επιπρόσθετα να κληρονομούνται με

επικρατούντα, υπολειπόμενο ή φυλοσύνδετο χαρακτή-

ρα, με πλήρη ή χαμηλή διεισδυτικότητα.2,3

Από τους δέκα πίνακες των PIDs στη τελευταία

ταξινόμηση της Διεθνούς Ένωσης των Ανοσολογικών

Εταιριών, οι 4 αφορούν σε διαταραχές πρωταρχικά

των κυττάρων και συστατικών της φυσικής ανοσίας με

σημαντικές επιπτώσεις στην άμυνα του ξενιστή και

Σεμινάριο Ανοσολογίας

Συγγενείς βλάβες της φυσικής ανοσίας και 

πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες

Γερασιμίνα Τσιντή, Ματθαίος Σπελέτας
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απορρέουσες διαταραχές στην ικανότητα επαγωγής

της φλεγμονής.2 Συνολικά αφορούν 162 διακριτά νο-

σήματα, τα οποία αιτιολογούνται από γενετικές βλάβες

σε 183 διακριτά γονίδια (πίνακας 1). Στη συνέχεια, θα

γίνει μια αδρή περιγραφή των πιο συχνών από τα νο-

σήματα αυτά, με έμφαση στις συγγενείς ανεπάρκειες

των φαγοκυττάρων και τη χρόνια κοκκιωματώδη νόσο,

καθώς και στις διαταραχές προσκόλλησης των λευκο -

κυττάρων και τις ανεπάρκειες του συμπληρώματος. Επι-

πρόσθετα, στους πίνακες 2-7 παρουσιάζονται πιο ανα-

λυτικά οι μέχρι σήμερα γνωστές ανοσοανεπάρκειες

της φυσικής ανοσίας, με εξαίρεση τα αυτοφλεγμονώδη

νοσήματα, λόγω της ιδιαιτερότητας των κλινικών τους

εκδηλώσεων και των υποκείμενων γενετικών βλαβών.

2. Συγγενείς ανεπάρκειες των φαγο-

κυττάρων 

Η φλεγμονώδης απόκριση, η οποία μεσολαβείται

από τα ουδετερόφιλα, είναι μια διαδικασία πολλαπλών

βημάτων η οποία περιλαμβάνει την αρχική προσκόλ-

ληση των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων στο ενερ-

γοποιημένο αγγειακό ενδοθήλιο, την επακόλουθη

εξαγγείωση και την μετανάστευσή τους στις εστίες τις

φλεγμονής και, εν τέλει, την κατά τόπους απομάκρυνση

των μικροοργανισμών μέσω της φαγοκυττάρωσης, της

παραγωγής των ελευθέρων ριζών οξυγόνου (Reactive

ΟxygenSpecies, ROS) και της απελευθέρωσης μικρο-

βιοκτόνων ουσιών.4

Οι διάφοροι πληθυσμοί των κοκκίων των ουδε-

τεροφίλων συνιστούν μια σημαντική παρακαταθήκη όχι

μόνο αντιμικροβιακών πρωτεϊνών, πρωτεασών και συ-

στατικών της οξειδωτικής αναπνευστικής έκρηξης,

αλλά και μιας μεγάλης γκάμας μεμβρανικών υποδοχέ-

ων για μόρια προσκόλλησης του ενδοθηλίου, πρωτεϊ-

νών της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, μικροβιακών

παραγώγων και διαλυτών μεσολαβητών της φλεγμονής.

Είναι η ελεγχόμενη κινητοποίηση αυτών των κυτταρο-

πλασματικών οργανιδίων, η οποία μετατρέπει τα ουδε-

τερόφιλα από ένα παθητικά κυκλοφορούν κύτταρο, σε

ένα εν δυνάμει δραστικό κύτταρο της φυσικής ανο-

σίας. Επιπρόσθετα, η ρυθμιζόμενη εξωκυττάρωση κοκ-

κίων επιτρέπει στα ουδετερόφιλα να αξιοποιήσουν τα

οπλοστάσια των εν δυνάμει κυτταροτοξικών πρωτεϊνών

τους με ένα στοχευμένο τρόπο (δημιουργία «παγί-

δων», neutrophil extracellular traps-NETs), αποτρέπο-

ντας μια γενικευμένη βλάβη στον ιστό του ξενιστή, στις

περισσότερες των περιπτώ σεων.5

Πίνακας 1. Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες λόγω γενετικών βλαβών γονιδίων της φυσικής ανοσίας

Κατηγορία Νο νόσων Νο γονιδίων Υποκατηγορίες

Συγγενείς ανεπάρκειες 34 41 1.  Συγγενείς ουδετεροπενίες

φαγοκυττάρων 2.  Διαταραχές κινητικότητας

3.  Διαταραχές αναπνευστικής έκρηξης

4.  Άλλες βλάβες 

Διαταραχές ενδογενούς και 53 64 1.  Κληρονομική ευαισθησία για λοιμώξεις από

φυσικής ανοσίας μυκοβακτήρια (MSMD)

2.  Ακροχορδονώδης επιδερμοδυσπλασία (σε HPV)

3.  Ευπάθεια σε σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις

4.  Εγκεφαλίτιδα από απλό ερπητοϊό 

5.  Ευπάθεια σε βλεννογονοδερματικές καντιντιάσεις

6.  Ανεπάρκεια του μονοπατιού σηματοδότησης TLRs

με ευπάθεια σε μικροβιακές λοιμώξεις

7.  Άλλες συγγενείς βλάβες της ανοσίας σχετιζόμενες 

με μη-αιμοποιητικούς ιστούς

8.  Άλλες συγγενείς βλάβες της ανοσίας σχετιζόμενες 

με διαταραχές των λευκοκυττάρων

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα 45 42 1.   Ιντερφερονοπάθειες τύπου Ι

2  Βλάβες του φλεγμονοσώματος

3.  Μη σχετιζόμενες με το φλεγμονόσωμα νοσολογικές 

καταστάσεις

Ανεπάρκειες συμπληρώματος 30 36 Χωρίς επιμέρους κατάταξη σε υποκατηγορίες

Σύνολο 162 183
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Τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα αποτελούν

κατά τη φλεγμονή την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι

των εισβαλλόντων μικροοργανισμών. Ως εκ τούτου, συγ-

γενείς ανεπάρκειες αυτών έχουν ως συνέπεια σοβαρές

διαταραχές της λειτουργίας του ανοσιακού συστήμα-

τος, με απειλητικές συνήθως για τη ζωή συνέπειες. Πρό-

κειται για σπάνια νοσήματα, τα οποία εκδηλώνονται

κατά την παιδική ηλικία, μπορεί ακόμα και σε σύντομο

χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση του ατόμου.5

2.1. Συγγενείς ανεπάρκειες του αριθμού των

ουδετεροφίλων

Οι ανεπάρκειες των ουδετεροφίλων αφορούν συ-

χνά διαταραχές του αριθμού τους, και εκδηλώνονται

ως ουδετεροπενίες (πίνακας 5). Οι ασθενείς με ου-

δετεροπενία εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα μικρο-

βιακών και μυκητιασικών λοιμώξεων, ενίοτε δυνητικά

απειλητικών για τη ζωή. Οι ουδετεροπενίες μπορεί να

είναι επίκτητες ή συγγενείς. Επιπρόσθετα, μπορεί να

παρατηρούνται στα πλαίσια άλλων συγγενών νοσημά-

των-συνδρόμων, όπως άλλες πρωτοπαθείς ανοσοανε-

πάρκειες (φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία, hyper-

IgM σύνδρομα), μεταβολικά νοσήματα (όπως η νόσος

αποθήκευσης του γλυκογόνου τύπου 1b) το σύνδρομο

Shwachman-Diamond κ.ά.6,7

Οι επίκτητες ουδετεροπενίες μπορεί να είναι πα-

ροδικές (συχνότερα στα πλαίσια ιογενών λοιμώξεων, ή

μετά λήψη χημειοθεραπευτικής αγωγής), ή χρόνιες, π.χ.

στα πλαίσια αυτοάνοσων νοσημάτωνή και ιδιοπαθείς,

όπως η χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία των ενηλίκων.6,8

Πίνακας 3. Ανοσοανεπάρκειες της φυσικής ανοσίας, που οδηγούν σε αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων από μυκοβακτήρια – Κλη-

ρονομική ευαισθησία σε λοιμώξεις από μυκοβακτήρια (Mendelian Susceptibility tomycobacterial disease, MSMD)

ΣΟΒΑΡΟΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΗΠΙΟΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ

Πλήρης ανεπάρκεια IFNGR1 και IFNGR2, AR Ανεπάρκεια της b1 αλυσίδας του υποδοχέα των IL-12 και 

Σοβαρές διάχυτες λοιμώξεις μετά BCG και IL-23

περιβαλλοντικά μυκοβακτηρίδια IL12RB1, AR

(εντόπιση σε μαλακούς ιστούς, μυελό των οστών, IL12p40, AR

πνεύμονες, δέρμα, οστά και λεμφαδένες) IL12Rb2, AR

IL23R, AR

Επιπρόσθετα λοιμώξεις από Salmonella spp, Ανεπάρκεια STAT1, AD (LOF)

Listeria monocytogenes και ιούς Μερική ανεπάρκεια IFNγR1, AR

Μερική ανεπάρκεια IFNγR2, AR

Ανεπάρκεια IFNGR1 κληρονομούμενη με επικρατούντα 

χαρακτήρα, 

AD Μυκοβακτηριαδιακή οστεομυελίτιδα

Ανεπάρκεια SPPL2a, AR

Ανεπάρκεια Tyk2, AR

Ευαισθησία και σε ιογενείς λοιμώξεις, +/- υψηλή IgE, 

πολλαπλές βλάβες σηματοδότησης κυτταροκινών. 

TYK2-p.P1104A ομοζυγωτία έχει ως αποτέλεσμα MSMD ή

φυματίωση

gp91-phox ανεπάρκεια των μακροφάγων, CYBB, XL

IRF8 ανεπάρκεια, AD

IRF8 ανεπάρκεια, AR. 

Πολλαπλοί λοιμογόνοι παράγοντες, μυελοϋπερπλασία

ISG15 ανεπάρκεια, AR.  

Επασβεστώσεις εγκεφάλου, μειωμένη παραγωγή IFN-γ

(RORγ ανεπάρκεια),  AR 

Ευαισθησία σε Candida μειωμένη παραγωγή IFN-γ, πλήρης 

απουσία Τ-λεμφοκυττάρων με παραγωγή IL-17A/F

Ανεπάρκεια JAK1, AR (LOF)

Ευαισθησία σε ιογενείς λοιμώξεις, ουροεπιθηλιακό καρκίνωμα, 

μειωμένη παραγωγή IFN-γ

Επεξηγήσεις. AD, autosomal dominant: κληρονομικότητα με σωματικό επικρατούντα χαρακτήρα, AR, autosomal recessive: κληρονομι-

κότητα με σωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. LOF: loss of function: μετάλλαξη που οδηγεί σε απώλεια της λειτουργίας μιας πρωτεΐνης.

ΧL, X-linked: κληρονομικότητα με φυλοσύνδετο χαρακτήρα
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2.2. Συγγενείς ανεπάρκειες της λειτουργίας

των φαγοκυττάρων – χρόνια κοκκιωματώ-

δης νόσος

Πρωτοπαθείς διαταραχές των φαγοκυττάρων

μπορεί να αφορούν στη λειτουργία τόσο των ουδετε-

ροφίλων, όσο και των μακροφάγων και ηωσινοφίλων

(πίνακας 6).9 Η πιο γνωστή κληρονομούμενη ανεπάρ-

κεια αυτής της κατηγορίας είναι η χρόνια κοκκιωμα-

τώδης  νόσος (Chronic Granulomatous Disease,

CGD), η οποία προκαλείται από μεταλλάξεις των γο-

νιδίων που κωδικοποιούν τις υπομονάδες του συ-

μπλέγματος της οξειδάσης του NADPH, με αποτέλε-

σμα την απούσα ή σημαντικά μειωμένη ικανότητα της

αναπνευστικής έκρηξης.7,10 Άλλες σπανιότερες διατα-

ραχές της αναπνευστικής έκρηξης οφείλονται σε ανε-

πάρκεια της μυελοϋπεροξειδάσης (MPO), της συνθε-

τάσης της γλουταθειόνης, ή σε σοβαρή ανεπάρκεια

της G6PD.11

Η CGD προκαλείται από γενετικές βλάβες σε

ένα από τα πέντε γονίδια που κωδικοποιούν τις υπο-

μονάδες της οξειδάσης του NADPH. Διαλληλικές πα-

θογονικές αλλαγές στα γονίδια CYBA, NCF1, NCF2, και

NCF4 προκαλούν νόσο που κληρονομείται με σωμα-

τικό υπολειπόμενο χαρακτήρα (AR-CGD), ενώ γενε-

τικές βλάβες στο γονίδιοCYBB αιτιολογεί φυλοσύνδετη

νόσο (Χ-CGD), που είναι και η συχνότερη μορφή. Η

νόσοςμπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία,

από την βρεφική έως και την ενήλικο ζωή, ωστόσο η

συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών διαγιγνώσκεται

πριν την ηλικία των πέντε ετών. Τέλος, ο επιπολασμός

της υπολογίζεται σε 1:100.000 έως 1:270.000 γεννήσεις

ετησίως.10,12

Στην CGD επηρεάζεται η λειτουργία των ουδε-

τεροφίλων, αλλά και των άλλων φαγοκυττάρων (όπως

αναφέρθηκε παραπάνω), με συνέπεια την αδυναμία

του ανοσιακού συστήματος να εξοντώνει βακτήρια και

μύκητες. Ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς παρουσιάζουν

σοβαρές και υποτροπιάζουσες μικροβιακές και μυκη-

τιασικές λοιμώξεις, καθώς και διαταραχή των φλεγμο-

νωδών αποκρίσεων, με κατάληξη τον σχηματισμό κοκ-

κιωμάτων (σε μία προσπάθεια «περιορισμού» των πα-

θογόνων, λόγω της αδυναμίας εξάλειψής τους), αλλά

και άλλων φλεγμονωδών διαταραχών, όπως η χρόνια

κολίτιδα. Οι λοιμώξεις συνήθως εντοπίζονται στους

πνεύμονες (πνευμονία), τους λεμφαδένες (λεμφαδενί-

τιδα), το ήπαρ (αποστήματα), τα οστά (οστεομυελίτι-

δα), και το δέρμα (αποστήματα ή κυτταρίτιδα). Τα κοκ-

Πίνακας 4. Ανοσοανεπάρκειες της φυσικής ανοσίας, που οδηγούν σε αυξημένη επίπτωση ιογενών λοιμώξεων.

Ακροχορδονώδης επιδερμοδυσπλασία ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ Εγκεφαλίτιδα από Herpes simplex

(Epidermodysplasia verruciformis, HPV) ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων από HPV STAT1 ανεπάρκεια, AR (LOF), και αυξημένη Ο επικρατής κλινικός φαινότυπος είναι η 

(ομάδα 1). Λοιμώξεις και καρκίνος δέρματος ευαισθησία σε λοιμώξεις από μυκοβακτήρια εγκεφαλίτιδα από Herpes simplex, σε ηλικία

EVER1 ανεπάρκεια: TMC6, AR STAT2 ανεπάρκεια, AR. Διάχυτη λοίμωξη συνήθως μεταξύ 3 μηνών και 6 ετών. Ατε-

EVER2 ανεπάρκεια: TMC8, AR ιλαράς μετά από εμβολιασμό λής διεισδυτικότητα κλινικού φαινοτύπου.

CIB1 ανεπάρκεια: CIB1, AR Ανεπάρκεια IRF9, AR. Σοβαρή λοίμωξη Οι εξετάσεις ρουτίνας είναι φυσιολογικές.

από influenza Ειδικές δοκιμασίες που μελετούν το 

WHIM (Warts, Hypogammaglobulinemia,  Ανεπάρκεια IFNAR1, AR. Σοβαρή νόσος μονοπάτι του TLR3 δείχνουν αξιοσημείωτη

infections, myelokathexis) επαγόμενη από τα εμβόλια του κίτρινου μείωση της ικανότητας των ινοβλαστών

Κονδυλώματα λόγω HPV λοίμωξης, πυρετού και της ιλαράς να παράγουν IFN-α και IFN-β, ως απόκριση

υπογαμμασφαιριναιμία, χαμηλοί αριθμοί Ανεπάρκεια IFNAR2, AR,. Διάχυτη λοίμωξη στη λοίμωξη από HSV1.

Β-λεμφοκυττάρων από στέλεχος εμβολίου ιλαράς, HHV6. UNC93B1, AR

CXCR4, AD (GOF) Καμία απόκριση σε IFN-α. TRAF3, AD, 

Ανεπάρκεια CD16, FCGR3A, AR. TBK1, AD

Σοβαρές λοιμώξεις από ερπητοϊούς, TLR3,AD, AR, επιπρόσθετα σοβαρή 

κυρίως VZV, EBV και HPV πνευμονία από γρίπη και VZV

MDA5 ανεπάρκεια, IFIH1, ΑR (LOF). DBR1, AR, επιπρόσθετα και άλλες ιογενείς 

Ευαισθησία σε ρινοϊούς και άλλους RNA ιοί λοιμώξεις

Ανεπάρκεια RNA polymerase III, POL3A, 

POL3C, POL3F, AD. Σοβαρή λοίμωξη από VZV

IL-18BP ανεπάρκεια,IL18BP, AR. 

Γενικευμένη ιογενής ηπατίτιδα

Επεξηγήσεις. AD, autosomal dominant: κληρονομικότητα με σωματικό επικρατούντα χαρακτήρα, AR, autosomal recessive: κληρονομικότητα

με σωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. GOF, gain of function: μετάλλαξη που οδηγεί σε επαγωγή της λειτουργίας μιας πρωτεΐνης. LOF, loss of

function: μετάλλαξη που οδηγεί σε απώλεια της λειτουργίας μιας πρωτεΐνης. ΧL, X-linked: κληρονομικότητα με φυλοσύνδετο χαρακτήρα
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Πίνακας 5. Συγγενείς ουδετεροπενίες 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΗ-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Σύνδρομο Shwachman-Diamond: DNAJC21, AR Ανεπάρκεια ελαστάσης (SCN1):

EFL1, AR EFL1, AD

Πανκυτταροπενία, παγκρεατική ανεπάρκεια 60-80% περιπτώσεων SCN. Σοβαρή ουδετεροπενία ή κυκλική 

SBDS, AR ουδετεροπενία (συνιστάται μέτρηση ολικού αριθμού λευκοκυττάρων

και χονδροδυσπλασία 2 φορές/εβδομάδα για 4 εβδομάδες). Αυξημένος κίνδυνος ανάπτυ-

SRPS4, AD ξης μυελοδυσπλασίας/λευχαιμίας

Ουδετεροπενία και παγκρεατική ανεπάρκεια GFI-1 ανεπάρκεια (SCN2):

ELANE, AD GFI1, AD

G6PC3 ανεπάρκεια (SCN4):

G6PC3, AR Σοβαρή ουδετεροπενία σε συνδυασμό με Β/Τ λεμφοπενία

Ανεπάρκεια HAX1 (Νόσος Kostmann) (SCN3):

Δομικές καρδιακές και ουρογενετικές ανωμαλίες, HAX1, AR

κώφωση, φλεβικές αγγειεκτασίες κορμού και άκρων. Σοβαρή ουδετεροπενία με γνωσιακές και νευρολογικές διαταραχές

Λειτουργίες που επηρεάζονται: διαφοροποίηση κυττά- σε ασθενείς με βλάβες και στις δύο ισομορφές του HAX1. 

ρων στο μυελό των οστών, χημειοταξία, παραγωγή O2. Αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης μυελοδυσπλασίας/λευχαιμίας

Νόσος αποθήκευσης γλυκογόνου τύπου 1b: G6PT1, AR

Υπογλυκαιμία νηστείας, γαλακτική οξέωση, 

υπερλιπιδαιμία, ηπατομεγαλία

Σύνδρομο Cohen: COH1, AR Φυλοσύνδετη ουδετεροπενία/ μυελοδυσπλασία:

Δυσμορφισμός, νοητική υστέρηση, παχυσαρκία, WAS, GOF

κώφωση Αδυναμία τελικής διαφοροποίησης μυελικής σειράς, μονοπενία, 

ποικίλες διαταραχές λεμφοκυττάρων

Οξυουρία του 3-μεθυλγλουτακονικού: CLB, AR Ουδετεροπενία με συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια:

Αναπτυξιακές διαταραχές, μικροκεφαλία, υπογλυκαιμία, MKL1 AR.

υποτονία, αταξία, σπασμωδικές κρίσεις, καταρράκτης Επιπρόσθετα ήπια θρομβοπενία και λεμφοπενία

Σύνδρομο Barth (Οξυουρία του 

3-μεθυλγλουτακονικού τύπου ΙΙ):

ΤΑΖ, XL

Καρδιομυοπάθεια, μυοπάθεια, καθυστέρηση ανάπτυξης

Σύνδρομο Clericuzio (ποικιλόδερμα με ουδετεροπενία):

C16ORF57, AR 

Αμφιβληστροειδοπάθεια, ποικιλόδερμα, καθυστέρηση 

ανάπτυξης δυσμορφία προσώπου

VPS45 ανεπάρκεια (SCN5): VPS45, AR

Εξωμυελική αιμοποίηση, μυελοΐνωση, νεφρομεγαλία

JAGN1 ανεπάρκεια: JAGN1, AR 

Οστεοπενία. αδυναμία φυσιολογικής διαφοροποίησης

της μυελικής σειράς

WDR1 ανεπάρκεια: WDR1, AR

Φτωχή επούλωση τραύματος, σοβαρή στοματίτιδα, 

μορφολογικές αλλοιώσεις ουδετεροφίλων (πυρήνα), 

ήπια ουδετεροπενία

SMARCD2 ανεπάρκεια: SMARCD2, AR

Αναπτυξιακές διαταραχές, οστικές βλάβες, μυελοδυσπλασία

Ανεπάρκεια ειδικών κοκκίων: CEBE, AR

Ουδετερόφιλα με δίλοβο πυρήνα, χρόνια ουδετεροπενία

Ανεπάρκεια HYOU1: HYOU1, AR

Υπογλυκαιμία, φλεγμονώδεις επιπλοκές

P14/LAMTOR2 ανεπάρκεια: LAMTOR2, AR 

Μερικός αλφισμός, αδυναμία ανάπτυξης, υπογαμμασφαιρι- 

ναιμία, χαμηλή CD8 κυτταροτοξικότητα

Επεξηγήσεις: AD, autosomal dominant: κληρονομικότητα με σωματικό επικρατούντα χαρακτήρα,  AR, autosomal recessive: κληρονομικό -

τητα με σωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα GOF, gain of function: μετάλλαξη που οδηγεί σε ενίσχυση της λειτουργίας μιας πρωτεΐνης.

SCN, severe congenital neutropenia: σοβαρή συγγενής ουδετεροπενία. ΧL, X-linked: κληρονομικότητα με φυλοσύνδετο χαρακτήρα
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κιώματα εντοπίζονται συνήθως στην ουρογεννητική

οδό (ουροδόχο κύστη) και την γαστρεντερική οδό

(συνήθως αρχικά στον πυλωρό, και έπειτα σε οισοφά-

γο, νήστιδα, ειλεό, τυφλό, πρωκτό και στην περιπρω-

κτική περιοχή).10,12

Η διάγνωση της CGD πραγματοποιείται με διε-

ξαγωγή δοκιμασιών όπου μετράται η παραγωγή υπε-

ροξειδίου στα ουδετερόφιλα, μέσω του συμπλέγματος

της οξειδάσης του NADPH. Το τεστ της διϋδρορο-

δαμίνης (DHR), έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό

το τεστ του νιτροκυανού του τεραζολίου (NBT), του

παλαιότερου και του πλέον αναγνωρισμένου διαγνω-

στικού τεστ για την CGD.9,10

Κατά τη διαφορική διάγνωση της νόσου θα πρέ-

πει να αποκλειστούν νοσήματα όπως, η κυστική ίνωση,

η νόσοςCrohn, το hyper-IgE σύνδρομο, η αλλεργική

βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση, η ανεπάρκεια της

συνθετάσης της γλουταθειόνης και η δευτεροπαθής

αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση. Πρέπει επί-

σης να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ανεπάρκειας

MPO, καθώς μπορεί να δώσει ψευδώς θετικά αποτε-

λέσματα στη δοκιμασία DHR.9,10

Η πιο αποτελεσματική θεραπεία για την CGD εί-

ναι η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιη-

τικών κυττάρων. Παρ’ όλα αυτά τόσο οι ενδείξεις, όσο

και το πότε θα πρέπει να λάβει χώρα, δεν είναι από-

λυτες. Η κύρια θεραπεία πρόληψης είναι η προφυλα-

κτική αντιμικροβιακή και αντιμυκητιασική αγωγή, καθώς

και η συνχορήγηση IFN-γ.9,10 Όσον αφορά στη θερα-

πεία των κλινικών εκδηλώσεων, είναι προφανές ότι η

ταυτοποίηση του μικροβιακού παράγοντα είναι μείζο-

νος σημασίας για την ορθή αντιμετώπιση των λοιμώ-

ξεων. Νεότερα φάρμακα όπως οι αζόλες (voricona-

zole, posaconazole, isovuconazole), έχουν επεκτείνει

τις θεραπευτικές δυνατότητες έναντι των μυκητιασικών

λοιμώξεων, ενώ συνήθως τα θεραπευτικά σχήματα εί-

ναι μακρύτερης διάρκειας. Τα αποστήματα αντιμετω-

πίζονται με παροχέτευση, είτε χειρουργικά. Τέλος, η

ταυτόχρονη χορήγηση αντιμικροβιακών παραγόντων

και κορτικοειδών μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώ-

πιση των χρόνιων φλεγμονωδών καταστάσεων, συμπε-

ριλαμβανομένης της κολίτιδας.9,10

2.4. Συγγενείς ανεπάρκειες της λειτουργίας

των φαγοκυττάρων – ανεπάρκειες προσκόλ-

λησης

Άλλες λειτουργικές διαταραχές των φαγοκυττά-

ρων, και ειδικά των ουδετεροφίλων, αφορούν τους μη-

χανισμούς μετανάστευσής τους σε εξωαγγειακές θέ-

σεις και οφείλονται σε γενετικές βλάβες μορίων προ-

σκόλλησης (πίνακας 6). Είναι γνωστό σήμερα ότι η

διαδικασία μετανάστευσης των ουδετεροφίλων από

την αιματική κυκλοφορία στους ιστούς γίνεται μέσω

του ενδοθηλίου και μεσολαβείται από διάφορες οικο-

γένειες μορίων προσκόλλησης και τους προσδέτες

τους.13 Μεταξύ αυτών, οι σελεκτίνες είναι υπεύθυνες

για την αρχική παροδική αλληλεπίδραση, τύπου κύλι-

σης («rolling»), μεταξύ των λευκοκυττάρων και του εν-

δοθηλίου,14,15 ενώ οι ιντεγκρίνες είναι διαμεμβρανικές

πρωτεΐνες που είναι παρούσες σε όλα τα λευκοκύττα-

ρα και είναι σημαντικές για την ισχυρή προσκόλληση

αυτών στο ενδοθήλιο και την μετέπειτα μετανάστευσή

τους στους ιστούς.16

Κάθε μόριο ιντεγκρίνης είναι ένα ετεροδιμερές,

το οποίο αποτελείται από μία α και μία β αλυσίδα. Ο

όρος ανεπάρκεια προσκόλλησης  των  λευκοκυττά-

ρων (LeukocyteAdhesionDeficiency,LAD) προτάθηκε

από τους Anderson και Springer για την περιγραφή

μιας κατάστασης που οφείλεται σε βλάβη των β2-ιντε-

γκρινών, ετεροδιμερών των α και β υπομονάδων, οι

οποίες ονομάζονται CD11 και CD18, αντίστοιχα.17

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές υπομονάδες α, οι CD11a,

CD11b, και CD11c, οι οποίες συνδυάζονται με μία κοινή

υπομονάδα CD18.18 Η μοριακή βλάβη στον κλασσικό

τύπο LAD (τύπος 1), οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γο-

νίδιο ITGB2, οδηγώντας σε μειωμένη ή και απουσία έκ-

φρασης της πρωτεΐνης CD18.19 Συνέπεια αυτού είναι

η ανεπάρκεια των λειτουργικών γλυκοπρωτεϊνών

CD11/CD18 σε όλα τα λευκοκύτταρα. Τα ουδετερόφιλα

σε αυτήν τη συνθήκη είναι ικανά για κύλιση στο ενδο-

θήλιο αλλά ανίκανα να προσδεθούν ισχυρά σε αυτό

και να μεταναστεύσουν στους ιστούς, παρά την εξε-

σημασμένη λευκοκυττάρωση στο περιφερικό αίμα.20

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ασθενείς, πριν ακόμη

από την εμφάνιση υποτροπιαζουσών λοιμώξεων (που

χαρακτηριστικά παρατηρούνται στη νόσο και είναι δυ-

νητικά απειλητικές για τη ζωή), εμφανίζουν καθυστε-

ρημένη επούλωση του κολοβώματος του ομφάλιου

λώρου μετά τη γέννηση, ενώ ο επιπολασμός της νόσου

είναι άγνωστος (θεωρείται ότι είναι <1:100.000 γεννή-

σεις). Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι ασθενείς δεν

εμφανίζουν αποστήματα, λόγω της αδυναμίας των ου-

δετεροφίλων να μεταναστεύσουν στην περιοχή της

φλεγμονής.20,21

Εκτός από τον κλασσικό, και πιο συχνό, τύπο που

αναφέρθηκε παραπάνω (LAD-1), υπάρχουν άλλοι δύο

τύποι LAD: ο τύπος 2 (LAD-2) που προκύπτει από

μεταλλάξεις στο γονίδιο SLC35C1 (το οποίο κωδικο-
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ποιεί έναν μεταφορέα της GDP-φουκόζης) και εκδη-

λώνεται με λευκοκυττάρωση, υποτροπιάζουσες μικρο-

βιακές λοιμώξεις, καθυστέρηση στην ανάπτυξη και

νοητική υστέρηση και ο τύπος 3 (θεωρείται υπότυπος

του τύπου LAD-1), που προκύπτει από μεταλλάξεις

στο γονίδιο FERMT3, το οποίο κωδικοποιεί την πρω-

τεΐνη κιντλίνη-3 (kindlin-3), η οποία αλληλεπιδρά με

τις β-ιντεγκρίνες στα αιμοποιητικά κύτταρα. Οι ασθε-

νείς με LAD-3 παρουσιάζουν υποτροπιάζουσες μικρο-

βιακές λοιμώξεις, αλλά λόγω του ότι συνυπάρχουν δια-

ταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων, πα-

ρουσιάζουν επιπρόσθετα και αιμορραγική διάθεση (ει-

κόνα που προσομοιάζει με την θρομβασθένεια Glanz -

mann), γεγονός που βοηθά στην διαφορική διάγνωση

της νόσου.20,21

Η διάγνωση των ανεπαρκειών LAD (και ειδικά

του τύπου 1 που είναι ο πιο συχνός), βασίζεται στην

κλινική σημειολογία και στην παρουσία εξεσημασμένης

ουδετεροφιλίας. Στις LAD-1 και LAD-2, αξιολογείται

με κυτταρομετρία ροής η έκφραση των μορίων CD18

και CD15, αντίστοιχα. Στη LAD-3, αξιολογείται η δοκι-

μασία συσσώρευσης αιμοπεταλίων. Σε κάθε περίπτωση

όμως, η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται μετά από

γενετική ανάλυση των σχετικών γενετικών τόπων.20,21

Κατά τη διαφορική διάγνωση, πρέπει να διερευ-

νάται και το ενδεχόμενο της ανεπάρκειας IRAK4 (πί-

νακας 2). Η ανεπάρκεια της κινάσης αυτής, η οποία

κληρονομείται με σωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα,

Πίνακας 7. Ανεπάρκειες συμπληρώματος

Ανεπάρκεια Κλινικός φαινότυπος

C1q Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, SLE-like σύνδρομο

C1r/s (συνήθως σε συνδυασμό)

C2 (1:10.000-1:20.000)

C3 Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις (σε ανεπάρκεια)

aHUS (σε μεταλλάξεις GOF)

C4 (C4A, C4B) SLE-like σύνδρομο, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ετεροζυγωτία κατά κανόνα 

χωρίς κανένα πρόβλημα

C5 Μηνιγγίτιδα (από Neisseriae), SLE-like σύνδρομο

C6

C7

C8

C9 Μηνιγγίτιδα (από Neisseriae), οι περισσότεροι ασθενείς ασυμπτωματικοί

Factor B Μηνιγγίτιδα (από Neisseriae)

aHUS (σε μεταλλάξεις GOF)

Factor D Μηνιγγίτιδα (από Neisseriae)

MBL (5-7% στους Καυκάσιους) Μικροβιακές λοιμώξεις, οι περισσότεροι ασθενείς ασυμπτωματικοί

Ficolin 3 (H-ficolin) Λοιμώξεις αναπνευστικού, νεκρωτική εντεροκολίτιδα

MASP-2 Λοιμώξεις αναπνευστικού

C1 inhibitor Κληρονομικό αγγειοοίδημα (I,II), κληρονομικότητα AD

C4-binding protein Άτυπη νόσος Bechet

Properdin Μηνιγγίτιδα (από Neisseriae)

Factor H Λοιμώξεις, aHUS

FHR1 (FHR3) aHUS, SLE-likeσύνδρομο, C3G

Factor I Σοβαρές λοιμώξεις, aHUS, C3G

Thrombomodulin (CD141) aHUS

CD46/MCP aHUS, C3G

CD55/DAF Εικόνα παροξυσμικής νυκτερινής αιμοσφαιρινουρίας και υποτροπιάζουσα

απομυελινωτική νόσος με ισχαιμικά έμφρακτα εγκεφάλου

CD59 Εικόνα παροξυσμικής νυκτερινής αιμοσφαιρινουρίας

CR2 (CD21) Λοιμώξεις – τύπος κοινής ποικίλης ανοσοανεπάρκειας

CR3 (CD18/CD11b) LAD (πίνακας 6)

CR4 (CD18/CD11c, LFA-1)

Επεξηγήσεις: aHUS, atypical hemolytic uremic syndrome: άτυπο ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο. C3G, C3 Glomerulopathy: C3 σπει-

ραματοπάθεια, GOF, gain of function: μετάλλαξη που οδηγεί σε επαγωγή της λειτουργίας μιας πρωτεΐνης. SLE-like, systemic lupus ery-

thematosus: σημειολογία προσομοιάζουσα με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο
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έχει ως αποτέλεσμα την ελαττωματική σηματοδότηση

του TLR-4 μονοπατιού και χαρακτηριστικό ανοσοφαι-

νοτυπικό εύρημα είναι η αδυναμία της ελάττωσης έκ-

φρασης της σελεκτίνης CD62L μετά από διέγερση με

LPS.22 Άλλες νοσολογικές καταστάσεις που θα πρέπει

να αποκλειστούν κατά τη διαφορική διάγνωση των

LAD είναι το σωματικό επικρατές hyper-IgE σύνδρομο,

η CGD και οι λευχαιμοειδείς αντιδράσεις.20,21

Και για τις LAD η μόνη αποτελεσματική θεραπεία

είναι η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποι-

ητικών κυττάρων και, μέχρι αυτή να λάβει χώρα, η χο-

ρήγηση ευρέος φάσματος αντιβιοτικών για τον έλεγχο

των λοιμώξεων.20,21

3. Ανεπάρκειες του συμπληρώματος

Συνιστούν περίπου το 5% των PIDs, ενώ έχουν

περιγραφεί βλάβες και στις 30 πρωτεΐνες του συμπλη-

ρώματος, οι οποίες βρίσκονται είτε διαλυτές στον ορό,

ή συνδεόμενες με την μεμβράνη των κυττάρων (πίνα-

κας 7). Οι ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένη συχνό-

τητα μικροβιακών λοιμώξεων (λόγω διαταραχών της

οψωνοποίησης) καθώς και αυτοάνοσες εκδηλώσεις,

που προσομοιάζουν με συστηματικό ερυθηματώδη

λύκο (systemic lupus erythematosus, SLE).23 Ανεπάρ-

κειες των διαλυτών ανασταλτικών (ρυθμιστικών) πρω-

τεϊνών του συμπληρώματος αιτιολογούν το άτυπο ου-

ραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο, ενώ οι επίκτητες «ανε-

πάρκειες» των επίσης ανασταλτικών μεμβρανικών υπο-

δοχέων CD55/DAF και CD59 αιτιολογούν τη νυκτε-

ρινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία.

Η πιο κοινή ανεπάρκεια της κατηγορίας αυτής

είναι της πρωτεΐνης MBL (5-7% στους Καυκάσιους),

με διαβαθμίσεις στη σοβαρότητα του κλινικού φαινο-

τύπου, όπου χαρακτηριστικά οι πάσχοντες δεν εμφα-

νίζουν κατά κανόνα προβλήματα, παρά μόνο αν συνυ-

πάρχει άλλη νοσολογία, την οποία και επιβαρύνουν.24,25

Από την άλλη, γενετικές βλάβες στα πρώιμα συστατικά

των μονοπατιών του συμπληρώματος (C1q, C1r, C2,

C4), οδηγούν σε SLE-like σύνδρομο, πολλαπλές αυτο-

άνοσες εκδηλώσεις και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις.

Οι ασθενείς με ανεπάρκειες στα πιο όψιμα συστατικά

(C5, C6, C7, C8, C9), παρουσιάζουν κυρίως υποτρο-

πιάζοντα επεισόδια μηνιγγίτιδας, λόγω αυξημένης ευ-

αισθησίας έναντι της Neisseria spp. Τέλος, η ανεπάρ-

κεια του C3 οδηγεί κυρίως σε υποτροπιάζουσες μι-

κροβιακές λοιμώξεις, με εικόνα που προσομοιάζει αυ-

τής των αντισωματικών ανεπαρκειών.23

Συνεπώς, οι υποτροπιάζουσες μηνιγγίτιδες από

Neisseriae spp, αποτελούν ισχυρή ένδειξη για τη διε-

ρεύνηση της ανεπάρκειας συμπληρώματος, ενώ ανά-

λογη περίπτωση προσβολής του κεντρικού νευρικού

συστήματος από Candida κατευθύνει την διαφορική

διάγνωση στην ανεπάρκεια CARD9 και του σχετικού

μονοπατιού, που εμπλέκεται στην ανίχνευση δομών

των μυκήτων (πίνακες 2 και 7).26

4. Συμπεράσματα – προοπτικές

Συνοψίζοντας, πολλαπλά συστατικά της φυσικής

ανοσίας μπορεί να σχετίζονται με την εκδήλωση πρω-

τοπαθών ανοσοανεπαρκειών. Ωστόσο, λόγω του ότι

οδηγούν σε έκφραση οξέος κλινικού φαινοτύπου κατά

την παιδική ηλικία, ο οποίος και σχετίζεται με προ-

σβολή από χαρακτηριστικά παθογόνα, υποψιάζουν τον

κλινικό ιατρό για την παρουσία του σχετικού υποκεί-

μενου νοσήματος. Τον καθοριστικό ρόλο στη διερεύ-

νηση και στον τελικό σχεδιασμό της θεραπευτικής

προσέγγισης, έχει η μοριακή επιβεβαίωση. Τα τελευταία

χρόνια, με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως η

αλληλούχιση νέας γενιάς (next generation sequencing,

NGS), δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού στοχευμένων

γονιδιακών αναλύσεων, επιτρέποντας την ακριβή και

γρήγορη ανίχνευση παθογόνων γενετικών βλαβών, που

αιτιολογούν τις συγγενείς ανοσοανεπάρκειες της φυ-

σικής ανοσίας.
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Η δυναμική ισορροπία μεταξύ των μικροβίων του

αυλού του εντέρου και της ανοσολογικής απάντησης

σε συνθήκες φυσιολογικής χλωρίδας ή δυσβίωσης,

αποτελεί την σημαντικότερη παράμετρο, που ενέχεται

στη διατήρηση της υγείας ή την πρόκληση νόσου. Η

κατανόηση αυτής της αλληλεξάρτησης, που εξαρτάται

από περιβαλλοντικούς, διατροφικούς και γενετικούς

παράγοντες, μπορεί ίσως να προσεγγίσει τους ανο-

σοπαθογενετικούς μηχανισμούς, που οδηγούν στην

χρόνια εντερική φλεγμονή και νόσο και την θεραπευ-

τική παρέμβαση. Οι μηχανισμοί Φυσικής Ανοσίας του

εντέρου συμβάλλουν στην άμεση μη ειδική ανοσοα-

πάντηση, αλλά και στην επαγωγή της Επίκτητης Ανο-

σίας, όταν είναι απαραίτητη. Στόχος είναι η διατήρηση

της λεπτής ισορροπίας, που υπάρχει μεταξύ περιβάλ-

λοντος, ξενιστού και εντερικής χλωρίδας, ώστε να δια-

τηρείται η ακεραιότητα του επιθηλίου, να εξασφαλίζε-

ται η απρόσκοπτη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών,

και να εξαλείφονται απρόσφορες άνοσες απαντήσεις,

που οδηγούν σε κλινικές εκδηλώσεις φλεγμονωδών

νοσημάτων του εντέρου. 

Παράγοντες, που ανήκουν στον βλεννογόνιο εντε-

ρικό φραγμό και σχετίζονται με την Φυσική ανοσία εί-

ναι: α) Το εντερικό επιθήλιο, που αποτελείται κυρίως

από τα εντεροκύτταρα, κύτταρα Μ, τα κύτταρα Paneth,

τα κύτταρα Goble t(GC). β) Η βλέννη, οι ντεφενσίνες

και άλλες αντιμικροβιακές ουσίες του επιθηλίου. γ) Τα

ανοσοκύτταρα της Φυσικής ανοσίας, όπως Δενδριτικά

κύτταρα, Μακροφάγα, ΝΚ, ΝΚΤ. δ) Ανοσομόρια με

προφλεγμονώδη ή αντιφλεγμονώδη δράση.

Βλέννη 

Το εντερικό επιθήλιο καλύπτεται από βλέννη, μια

παχύρρευστη έκκριση σε τρία διαφορετικά στρώματα,

που αποτελείται από νερό, ηλεκτρολύτες και γλυκο-

πρωτεΐνες, τις μουκίνες, με ποικίλα μοριακά βάρη. Η

μουκίνη που αφορά στο έντερο είναι η MUC2. Το

στρώμα βλέννης διαχωρίζει τα μικρόβια της εντερικής

χλωρίδας από το εντερικό επιθήλιο. Παρέχει προστα-

σία από μηχανική κάκωση, από χημική πέψη και από

προσκόλληση βακτηρίων, παρασίτων και ιών. Εκκρίνεται

από τα καλυκοειδή κύτταρα του Goblet.Τα κύτταρα

αυτά, μέσω των ενδοκυττάριων αισθητήρων NLRP6

(NOD-like receptor family pyrin domain containing

6) ενεργοποιούν το ινφλαμμάσωμα (inflammasome),

παράγουν κασπάση-1, η οποία με την σειρά της μετα-

τρέπει την πρωτεΐνη LC3 στην ενεργό μορφή της LC3

II. Η LC3 II προάγει την σύντηξη των ενδοκυττάριων

κυστιδίων βλέννης στην κορυφή των κυττάρων Golbet

και την έξοδο τους στον αυλό. Πειραματόζωα με έλ-

λειψη MUC2 ή διαταραχή έκκρισής της εμφανίζουν

αιφνίδια κολίτιδα λόγω της στενής επαφής με μικρόβια

της χλωρίδας. Παρομοίως, λεπτότερο στρώμα βλέννης

μπορεί να βρεθεί σε πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα

και σε πάσχοντες από μεταβολικά νοσήματα Επίσης,

σε πειραματόζωα με γενετική βλάβη του NLRP6 πα-

ρατηρείται ενδοκυττάρια συγκέντρωση βλέννης, ενώ

λείπει από το στρώμα της βλέννης που καλύπτει τον

βλεννογόνο, με αποτέλεσμα την είσοδο των μικροβίων

στο εντερικό επιθήλιο.1

Εντεροκύτταρα-διακυτταρικές συνδέ-

σεις

Ο βλεννογόνος του εντέρου αποτελείται από μο-

νόστιβο κυλινδρικό επιθήλιο και χόριο. Τα εντεροκύτ-

ταρα είναι πολωμένα κύτταρα. Φέρουν κορυφαία επι-
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φάνεια με ψηκτροειδή παρυφή, που αυξάνει την απορ-

ροφητική λειτουργία και πλαγια-βασική, που εξασφα-

λίζει την ακεραιότητα του επιθηλίου μέσω συνδέσεων

των κυττάρων αφ ενός μεταξύ τους και αφ ετέρου με

την βασική μεμβράνη. Διακρίνονται σε ισχυρές ή απο-

φρακτικές συνδέσεις (Tight Juctions), όπου συμμετέ-

χουν οι πρωτεΐνες οκλουντίνη, κλαουντίνη και μόρια

JAM (Junctional Adhesion Molecules) και σε συνδέσεις

πρόσδεσης (Adherens Junctions,AJ), που περιλαμβά-

νουν κυρίως την Ε-καντχερίνη (Ε-cadherin).Τα μόρια

σύνδεσης δεν συμβάλλουν μόνον στην διατήρηση συ-

νάφειας και επικοινωνίας κυττάρου προς κύτταρο, αλλά

και στον έλεγχο της παρακυτταρικής οδού μετακίνη-

σης πρωτεϊνών, λιπιδίων, ιόντων και ύδατος. Στους πά-

σχοντες από ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του

εντέρου (ΙΦΝΕ), στην φάση της ενεργότητας της νό-

σου, παρατηρείται ελάττωση των ισχυρών συνδέσεων.

Σε ευρύτερη διάρρηξη των TJ, υπό επίδραση φλεγμο-

νωδών κυτταροκινών TNF-α, INF-γ, IL-1β, σχηματίζονται

πόροι στην κλαουντίνη-2 των TJ, που αυξάνουν την

διαβατότητα του εντέρου για ιόντα και ύδωρ που εκ-

δηλώνεται με κλινικά χαρακτηριστικά της διάρροιας

των ΙΦΝΕ. Επιπλέον, μειώνεται η εγγενής παραγωγή 

Ε-καντχερίνης και α-κατενίνης, που επιδεινώνει την λει-

τουργία του εντερικού φραγμού και διαταράσσει την

προστατευτική παραγωγή βλέννης και αντιμικροβιακών

ουσιών από τα κύτταρα Goblet και κύτταρα Paneth

αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να διαφεύγουν ανεπιθύμητα

βακτήρια προς την βασική μεμβράνη, να γίνεται αντι-

γονοπαρουσίαση και επαγωγή ειδικής ανοσιακής απά-

ντησης2. 

Εντεροκύττταρα και PRRs υποδοχείς 

Τα εντεροκύτταρα μέσω των αισθητήρων PRRs

(Pattern Recognition Receptors) ανιχνεύουν εξελικτι-

κά συντηρημένες δομές μικροβίων, που ονομάζονται

PAMPs (Pathogen-Associated Molecular Patterns) και

CAMPs/MAMPs (Commensal/microbial-Associated

Molecular Patterns), εκ των οποίων τα πρώτα εντοπί-

ζονται στα παθογόνα, ενώ τα δεύτερα στα μικρόβια

της εντερικής χλωρίδας. Οι PRRs αποτελούνται από

τρείς οικογένειες υποδοχέων, τους TLRs (Toll like Re -

ceptors), τους NLRs (NOD like Receptors) και τους

RIG-I like Receptors. Οι υποδοχείς αυτοί διαχωρίζουν

τους PAMPs και CAMPs (εχθρούς ή φίλους). Οι Ra -

koff-Nahoum και συν. απέδειξαν ότι οι TLRs ανιχνεύ-

ουν συνεχώς αντιγόνα της χλωρίδας στην κορυφή των

εντεροκυττάρων, ώστε να διατηρείται η ομοιοστασία

της περιοχής και να προστατεύεται από τυχόν βλάβες.

Ύστερα από σύνδεση των TLRs στην επιφάνεια του

εντεροκυττάρου με CAMPs και την ενδοκυττάρια με-

ταφορά του μηνύματος, παράγονται κυτταροκίνες, συν-

δέτης EGFR (Epidermal growth factor receptor lig-

ands) και Heat shock πρωτεΐνες, των οποίων η ισορ-

ροπία εξασφαλίζει την ακεραιότητα του επιθηλίου.

Άτομα με διαταραχή του προσαρμογέα (adaptor) για

τη μεταφορά μηνύματος μέσω TLR για μικρόβια της

χλωρίδας, ήταν πολύ επιρρεπή σε χημική φλεγμονή.

Το σύμπλεγμα του μεταγραφικού παράγοντα NF-kΒ

αποτελεί σημαντικό ρυθμιστή της μεταφοράς μηνύ-

ματος.

Η θέση των μικροβιακών αντιγόνων σε σχέση με

το εντεροκύτταρο διαφοροποιεί τους ομοιοστατικούς

μηχανισμούς έναντι των μικροβίων της χλωρίδας.

Όταν TLR συναντήσει CAMP στην κορυφή του εντε-

ροκυττάρου, τότε εμποδίζεται η ουμπικοποίηση του

αναστολέα του NF-κΒ (ΙκΒ) και η NF-κΒ δράση, με

αποτέλεσμα να μην παράγονται προφλεγμονώδεις

κυτταροκίνες και να διατηρείται η ομοιοστασία. Αντί-

θετα, CAMP, που ανιχνεύεται από TLR στην πλαγιοβα-

σική περιοχή του εντεροκυττάρου προκαλεί την ενερ-

γοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ, την

παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών και κινη-

τοποίηση της φυσικής ανοσίας (χημειοκίνες, παραγω-

γή αντιμικροβιακών πεπτιδίων, παραγωγή βλέννης, επι-

στράτευση πολυμορφοπυρήνων). 

Οι υποδοχείς NOD2 (Nucleotide binding

oligomerization domain 2) αποτελούν ενδοκυττάριους

αισθητήρες για μικροβιακά πεπτίδια. Ύστερα από σύν-

δεση με πεπτιδογλυκάνη μικροβίων (MDP), επάγεται

εναλλακτικό μονοπάτι ενεργοποίησης NF-kΒ, που

ενεργοποιεί τον καταρράκτη της φλεγμονής και την

εξάλειψη του μικροβίου. Άτομα με μεταλλάξεις NOD2

στο τμήμα LRR ( leukine-rich repeat- microbial sensing

domain) δεν αναγνωρίζουν MDP μικροβίων, δεν ενερ-

γοποιούν τον NF-kΒ, καταστέλλουν την παραγωγή

αντιμικροβιακών πεπτιδίων, εμφανίζουν προοδευτική

καταστροφή του εντερικού φραγμού και χρόνια φλεγ-

μονή που εκδηλώνεται με ειλεΐτιδα Crohn. Επίσης, οι

NLRs (πχ.NLRP3), ύστερα από σύνδεσή τους με ενδο -

κυττάρια μικροβιακά αντιγόνα, ενεργοποιούν το ιφλαμ-

μάσωμα με παραγωγή κασπάσης-1 και, εν συνεχεία, πα-

ραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών IL-1B, IL-18.

Πολυμορφισμός στο γονίδιο της αυτοφαγίας

ATG16LT300A οδηγεί σε μείωση της πρωτεΐνης της αυ-

τοφαγίας ATG16L1, με αποτέλεσμα αυξημένη διαβατό-

τητα του εντερικού επιθηλίου, ελαττωμένη βλέννη,

αθρόα είσοδο και διασπορά μικροβίων, μειωμένη ξε-
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νοφαγία, μειωμένη παραγωγή αντι-φλεγμονωδών μο-

ρίων, αυξημένη παραγωγή προφλεγμονωδών ουσιών,

διαταραχή παραγωγής κυτταροκινών, μειωμένη αντι-

γονοπαρουσίαση και τελικά επαγωγή χρόνιας φλεγ-

μονής και εμφάνισης νόσου Crohn,3,4,5,6 7,8. 

Κύτταρα Goblet (GC) ή καλυκοειδή

ή λαγηνοειδή

Τα κύτταρα αυτά παράγουν και εκκρίνουν βλέννη.

Επίσης, παράγουν τον παράγοντα TFF-3 (Trefoil factor-

3), που παίζει σημαντικό ρόλο στην σταθεροποίηση,

διατήρηση και επανόρθωση του επιθηλιακού εντερικού

φραγμού και τον παράγοντα Resistin-like molecule–B,

που προάγει την παραγωγή βλέννης και ρυθμίζει την

λειτουργία των μακροφάγων στην φλεγμονή. Σε επί-

μυες με γενετική αδυναμία να εκκρίνουν τον ομοιο-

στατικό παράγοντα TFF-3, όπως και σε TFF-3 knock

out ποντίκια, υπήρχε μεγαλύτερη ευαισθησία σε DSS

(dextran-induced) κολίτιδα σε σχέση με τα wild ζώα,

ενώ η χορήγηση TFF-3 οδηγεί σε επαναφορά της ικα-

νότητας αναδόμησης του επιθηλίου. 

Πρόσφατα, διαπιστώθηκε ότι GCs, ύστερα από

σύνδεση μουσκαρινικών υποδοχέων της επιφάνειάς τους

με μόρια ακετυλοχολίνης (παρυσία Ca++), μεταφέρουν

μικρόβια του εντερικού αυλού που έχουν προσλάβει,

μέσω οπών στη κορυφαία επιφάνεια και τα αποδίδουν

στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα DCsCD109+11C+,

που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με αυτά και πάνω

στις Παϋέρειες πλάκες. Ο διακυτταρικός αυτός τρόπος

απελευθέρωσης αντιγόνων από τα GCs ονομάζεται

GAPs (Globlet- associated antigen passage)1,9.

Κύτταρα του Paneth – Ντεφενσίνες 

Τα κύτταρα του Paneth βρίσκονται μόνο στην

βάση των εντερικών λαχνών του λεπτού εντέρου και

παράγουν ντεφενσίνες, καθελισιδίνες, λυσοζύμες. Ντε-

φενσίνες ανιχνεύονται σαν διάχυτα κοκκία και στο

παχύ έντερο. Είναι ισχυροί αντιμικροβιακοί παράγοντες,

ασκούν χημειοτακτική δράση και επάγουν την ενεργο-

ποίηση Τ κυττάρων, μονοκυττάρων και δενδριτικών κυτ-

τάρων. Διακρίνονται δύο τύποι: Α και Β Ντεφενσίνες. 

Η Ντεφενσίνη Α συνδέεται με μεταλλάξεις του

γονιδίου NOD2, που εκφράζει την πρωτεΐνη CARD

15 και συναντάται σε ασθενείς με Crohn με εντόπιση

στο ειλεό. Θεωρείται σύνδρομο έλλειψης ντεφενσινών,

που εκθέτει το εντερικό επιθήλιο στην είσοδο μικρο-

βίων στον βλεννογόνο –κυρίως σε περιπτώσεις δυ-

σβίωσης– που οδηγεί σε φλεγμονή. Πολυμορφισμός

του γονιδίου του μεταγραφικού παράγοντα TCF-4,

οδηγεί σε μειωμένη έκφραση του συμπλέγματος Β-

catenin/TFC-4, οδού που εμπλέκεται στην εντόπιση,

διαφοροποίηση και ωρίμανση των κυττάρων Paneth

και παράγει ελάττωση πεπτιδίων σε ασθενείς με νόσο

Crohn με εντόπιση στον ειλεό. Η ντεφενσίνη Α αυξά-

νει στους ασθενείς με Crohn χωρίς NOD2 μετάλλαξη

ή με άλλη εντόπιση της νόσου. Τα επίπεδα HD-5 απο-

τελούν αξιόπιστο δείκτη διάκρισης νόσου Crohn και

ελκώδους κολίτιδας (PPV 96%). Aυξημένη HD-5 συ-

νηγορεί για Crohn (p<0.001). Ο βιοδείκτης αυτός έχει

μεγάλη αξία σε περιπτώσεις ενδιάμεσης κολίτιδας

όπου προκύπτει θέμα διαφοροδιάγνωσης των δύο νό-

σων με ακόλουθη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η Ντεφενσίνη Β (HBD, Human B Defensin) δια-

κρίνεται σε HBD-I, HBD-2, HBD-3, HBD-4. Η HBD-1

εκφράζεται εγγενώς στον φυσιολογικό εντερικό βλεν-

νογόνο, ενώ οι υπόλοιπες ανιχνεύονται σε αυξημένα

επίπεδα στην Crohn με εντόπιση στο παχύ έντερο.

Ειδικά η HBD-2 αυξάνεται σε περιπτώσεις ελκώδους

κολίτιδας με φλεγμονή και η αυξημένη έκφρασή της

συσχετίζεται με επιδείνωση της νόσου 1,9,10.

Κύτταρα Μ

Απελευθερώνουν αντιγόνα της χλωρίδας στα

άωρα δενδριτικά κύτταρα, ώστε να αμβλύνεται η ανο-

σιακή απάντηση και να διατηρείται η ανοσολογική

ανοχή αλλά και παθογόνα αντιγονικά πεπτίδια στα

διενδοθηλιακά μακροφάγα και λεμφοκύτταρα.1,9 

Μακροφάγα

Ενσωματώνουν μικρόβια, τα αποδομούν σε πε-

πτίδια και τα παρουσιάζουν στην θήκη του Μείζονος

Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας MHC για την ενερ-

γοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων της επίκτητης ανο-

σίας. Στην διάρκεια της οξείας φάσης των φλεγμονω-

δών νοσημάτων του εντέρου αυξάνει δραματικά στον

εντερικό βλεννογόνο ο αριθμός μακροφάγων με αυ-

ξημένη έκφραση συνδιεγερτικών μορίων (CD40,

CD80, CD86). Ο παράγοντας TREM-1 (Triggering Re-

ceptor Expressed on Myeloid cells -1), που προάγει

την έκκριση προφλεγμονωδών παραγόντων, αυξάνει

σημαντικά τόσο σε πειραματικά μοντέλα κολίτιδας,

όσο και σε πάσχοντες από ΙΦΝΕ1,9

Δενδριτικά κύτταρα 

Τα άωρα δενδριτικά κύτταρα (dendritic cells -

DCs) είναι φαγοκύτταρα, ενώ τα ώριμα DCs είναι



ανοσ′ια 2020;   16, 3 93

επαγγελματικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, που

κινούνται προς τους λεμφοειδείς ιστούς, με στόχο την

ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων και την επαγωγή

της ειδικής ανοσιακής απάντησης. Σε πειραματόζωα

με κολίτιδα, DCs καλλιεργούμενα με αυτόλογα ή ετε-

ρόλογα Τ λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνταν και παρή-

γαγαν INFγ, IL-6 σε ποσότητες μεγαλύτερες από DCs

που καλλιεργούνταν με ομόλογα ή ετερόλογα σπλη-

νικά Τ λεμφοκύτταρα. Στους πάσχοντες από ΙΦΝΕ, τα

DCs αντιδρούν με Τ λεμφοκύτταρα και παράγουν κυτ-

ταροκίνες προάγοντας την φλεγμονή. Ταυτόχρονα

όμως κινητοποιούν μηχανισμούς ρύθμισης με αύξηση

των ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων (Tregs), γι αυτό σε

ανεπάρκεια DCs με την μείωση των Tregs επιδεινώνεται

και η φλεγμονή.1,9 

ΝΚ

Τα ΝΚ εμφανίζουν αντιική και αντικαρκινική δρά-

ση. Ασκούν έντονη κυτταροτοξική δράση χωρίς την

συμμετοχή υποδοχέων της επίκτητης ανοσίας και φο-

νεύουν κύτταρα-στόχους μέσω αναγνώρισης αντιγό-

νων με non-HLA μόρια. Επίσης, ασκούν ανασταλτικές

ανοσοαπαντήσεις μέσω αναγνώρισης αντιγόνων με

class I HLA. Σε πάσχοντες από ΙΦΕΝ παρατηρείται

στον εντερικό βλεννογόνο αυξημένος αριθμός ΝΚ και

ΝΚΤ, τα οπoία εκφράζουν δείκτες ενεργότητας, όπως

CD25,CD28,CD69. Η λειτουργία τους εξαρτάται από

τις κυτταροκίνες που παράγουν. Η IL-22 έχει προστα-

τευτική δράση στην έναρξη των ΙΦΝΕ, ενώ η IL-21 επι-

τείνει, in vitro, την κυτταροτοξικότητα των ΝΚ και 

αυξάνει την έκκριση προφλεμονωδών παραγόντων

TNF-α, INF-γ1,9.
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Η προστασία της δημόσιας υγείας μέσω των εμ-

βολιασμών αποτελεί αναμφίβολα τη μεγαλύτερη δια-

χρονικά πρόκληση παγκοσμίως. Στόχος των εμβολια-

σμών είναι η μακροχρόνια προστατευτική ανοσία κατά

συγκεκριμένων παθογόνων, η οποία βασίζεται στη θε-

μελιώδη ικανότητα του ανοσιακού συστήματος να δια-

τηρεί ανοσιακή μνήμη επί μακρόν ή δια βίου. 

Στο παρελθόν, τα εμβόλια αναπτύσσονταν εμπει-

ρικά. Την κατανόηση της δράσης τους στην ενεργο-

ποίηση του ανοσιακού συστήματος σηματοδότησε η

αποσαφήνιση της αναγνώρισης του αντιγόνου από τη

φυσική ανοσία. Έκτοτε, ο προσδιορισμός ανοσιακών

μηχανισμών για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων

αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη νέων εμβολίων1,2. 

Η αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου σχετίζεται

πρωταρχικά με την επαγωγή αντιγονοειδικών αντισω-

μάτων. Η ποιότητα των αντισωμάτων, δηλαδή η συνά-

φεια/συγγένεια (affinity/avidity), η ειδικότητα και η

εξουδετερωτική ικανότητα, είναι αυτή που καθορίζει

την αποτελεσματικότητα. Η μακροχρόνια προστασία

στηρίζεται, αφενός μεν στην παραμονή των εξουδε-

τερωτικών αντισωμάτων του εμβολίου σε υψηλούς τίτ-

λους, αφετέρου δε στη διατήρηση μνημονικών κυττά-

ρων ικανών για ταχεία και αποτελεσματική ενεργοποί-

ηση κατόπιν αντιγονικής έκθεσης3.

Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι για την ανοσιακή

απόκριση μετά τη χορήγηση του εμβολίου συμμετέχει

όχι μόνο η ειδική ανοσία αλλά και η φυσική ανοσία με

τους δικούς της ανοσιακούς μηχανισμούς.

Ανοσοαπάντηση στη φυσική λοίμωξη

Η φυσική (μη ειδική) και η επίκτητη (ειδική) ανο-

σία δεν είναι δύο ανεξάρτητοι μηχανισμοί άμυνας του

οργανισμού αλλά αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται

αποτελώντας αυτό που ονομάζεται «ενιαία ανοσιακή

απόκριση». Η ανοσία περιλαμβάνει αρχικά τη δράση

των κυττάρων της φυσικής ανοσίας ως πρώτη γραμμή

άμυνας στην είσοδο ενός παθογόνου μικροοργανι-

σμού. Αν οι δραστικοί μηχανισμοί της φυσικής ανοσίας

αποτύχουν να φαγοκυτταρώσουν και να καταστρέ-

ψουν το αντιγόνο εξ ολοκλήρου, παρεμβαίνουν οι μη-

χανισμοί της ειδικής ανοσιακής απάντησης που αρχικά

είναι τα Τ λεμφοκύτταρα. Τα κύτταρα αυτά ουσιαστικά

αναγνωρίζουν, μέσω ειδικών αντιγονικών υποδοχέων

που διαθέτουν, τα παθογόνα που τους παρουσιάζονται

από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (μακροφάγα,

δενδριτικά κύτταρα-ΔΚ), τα οποία, αφού ενδοκυττα-

ρώσουν σύνθετες αντιγονικές δομές, τις διασπούν σε

πεπτίδια που συνδέονται με μόρια του μείζονος συ-

μπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) και εκφράζο-

νται στην επιφάνεια ως «MHC μόριο-αντιγονικό πε-

πτίδιο». Η σύνδεση του συμπλέγματος αυτού με το Τ

λεμφοκύτταρο σηματοδοτεί την έναρξη της ενεργο-

ποίησής του και τη μετατροπή του σε βοηθητικό

(CD4+) ή κυτταροτοξικό (CD8+) Τ λεμφοκύτταρο.

Τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα επάγουν την παραγωγή

αντισωμάτων αλληλεπιδρώντας με τα Β λεμφοκύτταρα

και επίσης ενισχύουν την ικανότητα των μακροφάγων

να επιτεθούν στα παθογόνα. Τα κυτταροτοξικά Τ λεμ-

φοκύτταρα δρουν «εκτελεστικά» και εξουδετερώνουν

τα προσβεβλημένα από το παθογόνο κύτταρα4.

Πώς τα εμβόλια μεσολαβούν στην

προστασία κατά των λοιμώξεων

Στόχος των εμβολιασμών είναι η επίτευξη ενεργη -

τικής ανοσοποίησης χωρίς το άτομο να έρθει σε επα-

Σεμινάριο Ανοσολογίας

Μηχανισμοί της φυσικής ανοσίας που εμπλέκονται

στη δράση των εμβολίων
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φή με το παθογόνο και να νοσήσει. Τα εμβόλια αντι-

δρούν με το ανοσιακό σύστημα και προκαλούν απά-

ντηση όμοια με αυτή της φυσικής νόσησης. Ωστόσο,

τροποποιούν την αντιδραστικότητα του ανοσιακού συ-

στήματος αποφεύγοντας την φλεγμονώδη αντίδραση.

Τα εμβόλια προάγουν δραστικούς μηχανισμούς

ικανούς να ελέγξουν ταχύτατα την αναπαραγωγή των

παθογόνων ή να αδρανοποιήσουν τα τοξικά τους συ-

στατικά. Στη διεργασία αυτή παίρνουν μέρος κύτταρα

που συμμετέχουν τόσο στη φυσική ανοσία: μακροφά-

γα, δενδριτικά (ΔΚ), πολυμορφοπύρηνα, ηωσινόφιλα,

βασεόφιλα, σιτευτικά, μονοκύτταρα, κύτταρα φυσικοί

φονείς (NK) όσο και στην επίκτητη ανοσία: Τ-, Β- λεμ-

φοκύτταρα, τα οποία εκλύουν ανοσιακές αποκρίσεις

με τελικό στόχο την επαγωγή αντιγονοειδικών αντι-

σωμάτων. 

Ανοσιακή απόκριση στα εμβόλια

Ένα εμβόλιο περιέχει τον ανοσογόνο παράγοντα

που μπορεί να είναι: νεκρός ή αδρανοποιημένος ή ζών

εξασθενημένος μικροοργανισμός, πολυσακχαριδικά

αντιγόνα, ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες, τοξοειδή, DNA

μικροοργανισμού. Ένα εμβόλιο μπορεί να περιέχει ένα

ή περισσότερα αντιγόνα. 

Τα εμβόλια περιέχουν και άλλα συστατικά. Σε

αυτά περιλαμβάνονται: α) Έκδοχα: Αδρανή συστατικά

(π.χ. αποστειρωμένο νερό, φυσιολογικός ορός) και συ-

ντηρητικά ή σταθεροποιητές που βοηθούν να παρα-

μείνει το εμβόλιο σταθερό κατά την αποθήκευση δια-

τηρώντας την δραστικότητά του. β) Ανοσενισχυτικές

ουσίες (Adjuvants): Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα

είναι τα άλατα αλουμινίου. 

Η ανοσιακή απόκριση στα εμβόλια εξαρτάται

από το περιεχόμενο: Ζώντες εξασθενημένοι μικρο-

οργανισμοί και πρωτεΐνες αποτελούν θυμοεξαρτώμε-

να, ενώ πολυσακχαρίτες θυμοανεξάρτητα αντιγόνα. 

Ο ρόλος των ανοσοενισχυτικών εμβο-

λίων στην ενεργοποίηση της φυσικής

ανοσίας

Τα ανοσοενισχυτικά βελτιώνουν την ανοσοαπό-

κριση στο εμβόλιο καθιστώντας την αντίδραση ισχυ-

ρότερη, ταχύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας.

Τα νέα ανοσοενισχυτικά των εμβολίων είναι ανο-

σοδιεγερτικά. Ενισχύουν τις ανοσοαποκρίσεις αρχίζο-

ντας από την ενεργοποίηση της φυσικής ανοσίας που

σηματοδοτεί τις ειδικές ανοσοαποκρίσεις που θα ακο-

λουθήσουν. 

Οι μηχανισμοί δράσης των ανοσοενισχυτικών εί-

ναι: α) παρατεταμένη απελευθέρωση αντιγόνου στο

σημείο της έγχυσης (depot formation), β) έκκριση

κυτταροκινών και χημειοκινών στο σημείο της έγχυ-

σης, γ) στρατολόγηση ανοσοκυττάρων στο σημείο της

έγχυσης, δ) αυξημένη πρόσληψη του αντιγόνου και

της παρουσίασής του στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτ-

ταρα (Antigen Presenting Cells-APCs) μέσω των υπο-

δοχέων αναγνώρισης παθογόνου (Pattern Recogni-

tion Receptors-PRRs), ε) ωρίμανση και ενεργοποίηση

των APCs, έκφραση των MHC και συνδιεγερτικών μο-

ρίων, στ) επεξεργασία του αντιγόνου και παρουσίαση

στα MHC μόρια, ζ) μετανάστευση των ώριμων APCs

στους επιχώριους λεμφαδένες, η) ανοσορυθμιστική

δράση με ενεργοποίηση Β και Τ αντιγονοειδικών απο-

κρίσεων5,6,7.

Έναρξη ανοσοαπάντησης στο εμβόλιο

Μετά την έγχυση του εμβολίου, το αντιγόνο που

περιέχει συγκεκριμένο πρότυπο που σχετίζεται με το

παθογόνο ( Pathogen Associated Molecular Pattern -

PAMP)) προσελκύει ΔΚ, μονοκύτταρα και ουδετερό-

φιλα. Η εξαγωγή ικανών «σημάτων κινδύνου» (danger

signals) από το αντιγόνο του εμβολίου (Ag/Adjuvants)

ενεργοποιεί τα μονοκύτταρα και τα ΔΚ3
. 
Ανώριμα ΔΚ

περιπολούν σε όλο το σώμα. Όταν εκτεθούν στο αντι-

γόνο του εμβολίου στο σημείο της ένεσης, γίνονται

ώριμα, εκφράζουν ειδικούς υποδοχείς και, μέσω των

λεμφαγγείων, μεταναστεύουν στους λεμφαδένες όπου

ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα επάγουν αντιγο-

νοειδικές Τ- και Β- ανοσοαποκρίσεις (εικόνα 1).

Εικόνα 1. Έναρξη εμβολιαστικής απάντησης.
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Από τη φυσική στην επίκτητη ανοσία.

Βήματα ενεργοποίησης μετά την ανο-

σοποίηση

Το εμβόλιο, αμέσως μετά τη χορήγησή του (πα-

ρεντερικά ή από το στόμα ή από τη μύτη), απελευθε-

ρώνει το/α αντιγόνο/α που περιέχει και δρα ως σήμα

«κινδύνου», που σηματοδοτεί την έναρξη ανοσιακής

απόκρισης μέσω φλεγμονώδους αντίδρασης διαμε-

σολαβούμενης από τα κύτταρα της φυσικής ανοσίας.

Συγκεκριμένα, τα δενδριτικά κύτταρα εκφράζουν υπο-

δοχείς PRRs που αναγνωρίζουν τα PAMPs και, εκτός

από την ικανότητα να αναγνωρίζουν σήματα συναγερ-

μού από το εξωτερικό περιβάλλον, εντοπίζουν και λαμ-

βάνουν «σήματα κινδύνου» και από το εσωτερικό πε-

ριβάλλον, τα οποία περιγράφονται ως DAMPS (Dam-

age/Danger Associated Molecular Patterns). Οι οικο-

γένειες των PRRs είναι: α) οι υποδοχείς Toll (Toll Like

Receptors, TLRs), β) οι υποδοχείς τύπου NOD, γ) οι

υποδοχείς RIG (RIG-I-Receptors, RLRs), δ) οι υποδο-

χείς λεκτίνης τύπου C.

Toll Like Receptors

Μεταξύ των PRRs, οι TLRs έχουν τον πλέον ου-

σιώδη ρόλο. Οι TLRs αποτελούν 10 οικογένειες δια-

μεμβρανικών υποδοχέων που αναγνωρίζουν διαφορε-

τικές ειδικές δομές παθογόνων λειτουργώντας ως συν-

δέτες τους (εικόνα 2).

Σηματοδότηση των TLRS

Μέχρι πρόσφατα, ήταν γνωστό ότι η φυσική ανο-

σία λειτουργεί μέσω μη εξειδικευμένων ανοσοαποκρί-

σεων στις οποίες εμπλέκονταν κύτταρα με ικανότητες

φαγοκυττάρωσης όπως τα μακροφάγα και τα ουδετε-

ρόφιλα που παραλαμβάνουν και καταστρέφουν τα πα-

θογόνα κύτταρα. Με την ανακάλυψη όμως της οικογέ-

νειας των TLRs πρωτεϊνών, η θεωρία αυτή καταρρίφθηκε

και πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με βεβαιό-

τητα ότι η φυσική ανοσία ενεργοποιούμενη από συγκε -

κριμένα μόρια μπορεί να οδηγήσει στην πυροδότηση

μίας πλειάδας μηχανισμών με πιο εξειδικευμένη δράση.

Οι TLRs ενεργοποιούν ενδοκυττάριες οδούς σηματο-

δότησης που με τη σειρά τους οδηγούν σε παραγωγή

φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως TNFa, IL-6, IL-1b, IL-

1, ιντερφερόνης τύπου 1 και χημειοκινών. Επιπλέον, οι

TLRs με τη σηματοδότησή τους έχουν την ικανότητα

να επάγουν τη ρύθμιση έκφρασης συνδιεργετικών μο-

ρίων στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Αυτό έχει

ως αποτέλεσμα να επάγονται ειδικές, προσαρμοσμένες

στο παθογόνο, ανοσολογικές αποκρίσεις. Ο ρόλος των

TLRs είναι εξαιρετικά σημαντικός γιατί, μέσω της ση-

ματοδότησής τους, δρουν ως γέφυρα σύνδεσης μεταξύ

της μη ειδικής και της ειδικής ανοσίας8.

Μετά την αναγνώριση του αντιγόνου

Για την επαγωγή μιας προσαρμοστικής ανοσοα-

πόκρισης απαιτείται η, μέσω των TLRs των αντιγονο-

παρουσιαστικών κυττάρων, αναγνώριση των σχετιζό-

μενων με κίνδυνο μοριακών προτύπων ή μοριακών μο-

τίβων. Στο σημείο του εμβολιασμού, ανώριμα ΔΚ προ-

σλαμβάνουν το «σήμα κινδύνου» και αρχίζουν να ωρι-

μάζουν χαρακτηριζόμενα από αύξηση της έκφρασης

MHC μορίων και συνδιεγερτικών μορίων (μόρια CD80

και CD86 της οικογένειας Β7) που τα καθιστά ικανά

να σηματοδοτήσουν την ενεργοποίηση των παρθένων

Τ λεμφοκυττάρων. Παράλληλα, τα ΔΚ προσανατολίζο-

νται για αυξημένη έκκριση φλεγμονωδών κυτταροκι-

νών, οι οποίες οδηγούν στην προσέλκυση μονοπυρή-

νων και άλλων προδρόμων κυττάρων από το αίμα στη

«φλεγμονώδη θέση» του εμβολίου. 

Από τη θέση του εμβολιασμού, τα ΔΚ φέρουν το

αντιγόνο του εμβολίου στις περιοχές των δευτερογε-

νών λεμφικών οργάνων που είναι πλούσιες σε Τ λεμ-

φοκύτταρα. Εκεί συναντούν τα παρθένα (naive) T λεμ-

φοκύτταρα και επάγουν τα σύμπλοκα αντιγόνου-MHC,

συνδιεγερτικών μορίων και προφλεγμονωδών κυττα-

ροκινών. Έτσι, τα ΜΗC-πεπτίδια συνδέονται με τον

υποδοχέα των Τ λεμφοκυττάρων (TCR), ενώ τα CD80

και CD86 μόρια με τον CD28 υποδοχέα τους στην

επιφάνεια των Τ λεμφοκυττάρων και σηματοδοτούν

τη διαφοροποίησή τους (εικόνα 3). Ακολουθούν ανο-

σιακές απαντήσεις Τh1, Th2, T ρυθμιστικές που, μέσω

αλληλεπίδρασης με τα Β λεμφοκύτταρα, οδηγούν στην

περαιτέρω διαφοροποίησή τους με τελικό στόχο την

παραγωγή αντισωμάτων (εικόνα 4).Εικόνα 2. Ειδικές δομές παθογόνων που συνδέουν οι TLRs.
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Προγραμματισμός Β κυτταρικών

ανοσοαποκρίσεων

Θυμοανεξάρτητες Β κυτταρικές ανοσοαποκρί-

σεις εκλύονται από τα θυμοανεξάρτητα αντιγόνα που

είναι πολυσακχαριδικά μακρομόρια και περιέχονται

στα πολυσακχαριδικά εμβόλια. Μετά την αναγνώρισή

τους από τους PRR υποδοχείς της φυσικής ανοσίας,

ενεργoποιούν APCs που συνδέονται απευθείας με τον

υποδοχέα των Β λεμφοκυττάρων (BCR) χωρίς τη δια-

μεσολάβηση των Τ λεμφοκυττάρων. Οι θυμοανεξάρ-

τητες αποκρίσεις οδηγούν στην παραγωγή αντισωμά-

των που είναι βραχύβια και υστερούν στην παραγωγή

Β μνημονικών κυττάρων, με συνέπεια την αδυναμία μα-

κροχρόνιας προστασίας.

Οι θυμοεξαρτώμενες ανοσοαποκρίσεις αρχίζουν

στις περιοχές των Τ λεμφοκυττάρων των λεμφαδένων

όπου τα ΔΚ παρουσιάζουν το αντιγόνο στα Τ λεμφο-

κύτταρα, τα οποία ενεργοποιούνται και αλληλεπιδρούν

με τα Β λεμφοκύτταρα, με αποτέλεσμα τη διαφορο-

ποίησή τους στα βλαστικά κέντρα. Η αντίδραση αυτή

καταλήγει σε μακρόβια Β μνημονικά κύτταρα και πλα-

σματοκύτταρα που εκκρίνουν εξουδετερωτικά αντισώ-

ματα10. 

Ο ακριβής ρόλος της φυσικής ανοσίας στα βλα-

στικά κέντρα και στην παραγωγή ανοσιακής μνήμης

δεν είναι πλήρως γνωστός. Φαίνεται όμως ότι τα ΔΚ

αλλά κυρίως οι ΤLRs λειτουργούν σε πολλαπλά επίπε-

δα όπως η δια των TLRs ενεργοποίηση των ΔΚ ή η

δράση τους στα Β λεμφοκύτταρα αλλά και στα μνη-

μονικά Β κύτταρα.

Εικόνα 3. Αντιγονοπαρουσίαση. Ενεργοποίηση επίκτητης ανοσίας.
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APC: Αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο
DAMPs: Μοριακά πρότυπα σχετιζόμενα  με τον κίνδυνο
ΜΗC: Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
PAMPs: Μοριακά πρότυπα των αντιγόνων
TCR: T-κυτταρικός αντογονικός υποδοχέας
TLR: Τοll-like Receptor

Εικόνα 4. Φυσική ανοσία και ανοσιακές απαντήσεις Τ και Β κυττάρων.
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Ανοσολογικές προκλήσεις για νέα

εμβόλια

Ο ρόλος της φυσικής ανοσίας στην ενεργοποί-

ηση και διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυττάρων είναι

πλέον γνωστός σε αντίθεση με τα Β λεμφοκύτταρα

όπου δεν έχει διευκρινισθεί. 

Πολλά είναι τα ερωτήματα που εγείρονται ως

προς το ρόλο των κυττάρων και των υποδοχέων της

φυσικής ανοσίας στους εμβολιασμούς, όπως:

➣ Ποιος είναι ο ρόλος των διαφορετικών δενδριτι-

κών κυττάρων και των υποδοχέων PRR (TLR) στην

ενίσχυση της διαφοροποίησης των μακρόβιων Β

μνημονικών κυττάρων και πλασματοκυττάρων;

➣ Είναι αποτελεσματική η διέγερση των TLRs ή άλλων

PRRs με σκοπό την παραγωγή μακρόβιων Β μνη-

μονικών κυττάρων και πλασματοκυττάρων;

Σχεδιασμός εμβολίων 

Ο ρόλος της φυσικής ανοσίας στους εμβολια-

σμούς είναι σημαντικός. Θα ήταν σκόπιμο ο σχεδια-

σμός νέων εμβολίων στο μέλλον να βασίζεται στην

ερμηνεία των μηχανισμών της φυσικής ανοσίας όπως:

・των μηχανισμών της φυσικής ανοσίας που ρυθμί-

ζουν την παραγωγή των μνημονικών Τ κυττάρων, τη

διατήρησή τους και τη μετανάστευση στους βλεν-

νογόνους (από του στόματος ή ενδορινική χορή-

γηση εμβολίων),

・των σηματοδοτικών οδών των δενδριτικών κυττά-

ρων που προκαλούν Τh2 ή Τ ρυθμιστικές αποκρί-

σεις,

・των μηχανισμών της φυσικής ανοσίας που ρυθμί-

ζουν την παραγωγή μνημονικών Β κυττάρων και μα-

κρόβιων πλασματοκυττάρων τα οποία παράγουν

εξουδετερωτικά αντισώματα,

・της στόχευσης για καλύτερη διέγερση των Β λεμ-

φοκυττάρων για ταχύτερη παραγωγή εξουδετερω-

τικών αντισωμάτων,

・της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών (π.χ. νανοτεχνο-

λογίας), με δυνητικούς στόχους την ενίσχυση των

υποδοχέων PRR/ TLR.

H πλήρης αποσαφήνιση του ρόλου της φυσικής

ανοσίας στους εμβολιασμούς είναι ουσιώδης για την

παραγωγή μελλοντικών εμβολίων. Η παραγωγή απο-

τελεσματικών και ασφαλών εμβολίων είναι μέγιστης

αξίας για την προστασία απέναντι σε πλήθος αναδυό-

μενων και επανεμφανιζόμενων λοιμώξεων.
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Η φύση των ανοσιακών αποκρίσεων καθορίζεται

στο μεγαλύτερο βαθμό από τα μυελοειδή κύτταρα

(μονοπύρηνα-μακροφάγα, ουδετερόφιλα, εωσινόφιλα,

βασεόφιλα) και λεμφοειδή κύτταρα της φυσικής ανο-

σίας (ΝΚ κύτταρα), τα οποία δεν φέρουν ειδικούς αντι-

γονικούς υποδοχείς.

Η oργάνωση και ρύθμιση της ανοσιακής απόκρι-

σης παρουσιάζει σημαντική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ

της φυσικής και ειδικής ανοσίας και ανακύκλωση των

μηχανισμών που αναπτύσσονται, ώστε να υπάρχει ενι-

αία, αδιάλειπτη ρύθμιση στην απόκρουση έναντι οιου-

δήποτε εξωτερικού (παθογόνα) ή εσωτερικού (αυτο-

αντιγόνα, μεταλλαγμένα κύτταρα) κινδύνου και να εξα-

σφαλίζεται η ανοσολογική ομοιόσταση. 

Οι μηχανισμοί άμυνας που ελέγχει η φυσική ανο-

σία αναπτύσσονται με γνώμονα την σύνθεση κυττα-

ροκινών, χημειοκινών και πλειάδας άλλων διαλυτών ή

μεμβρανικών μορίων που λειτουργούν ως μεσολαβητές

της φλεγμονής και διαμορφώνουν σε τοπικό ή συστη-

ματικό επίπεδο τη φλεγμονώδη απόκριση.

Η φυσική ανοσία κλασσικά κινητοποιεί φαγοκυτ-

ταρικούς μηχανισμούς και ενεργοποιεί το συμπλήρω-

μα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έκθεση στον ει-

σβολέα. Παρέχει τη βιολογική πληροφορία στην επί-

κτητη/ειδική ανοσία σχετικά με τα σήματα κινδύνου

(danger signal) που δέχεται ώστε να αναπτύσσεται ει-

δική, κλωνοτυπικά ελεγχόμενη ανοσιακή απόκριση

προσαρμοσμένη στο αντιγόνο. Σε σημαντικό βαθμό

η φυσική ανοσία χρησιμοποιεί υποδοχείς αναγνώρι-

σης προτύπων δομών (PRRs), οι οποίοι σημειωτέων

παρουσιάζουν σημαντικές, καθοριστικής σημασίας δια-

φορές από τους υποδοχείς για το αντιγόνο των Τ

(Tyras) και Β λεμφοκυττάρων (Cross) και έχει την ευ-

ελιξία να ενεργοποιείται με ή χωρίς υποδοχείς μεμ-

βράνης. Πυροδοτεί ενδοκυττάριες οδούς σηματοδό-

τησης και ενεργοποιεί μεταγραφικούς παράγοντες

ώστε να παράγονται μεσολαβητές της φλεγμονής, προ

φλεγμονώδεις πρωτεΐνες και τα απαραίτητα συνδιε-

γερτικά μόρια ώστε να προάγει μηχανισμούς ενεργο-

ποίησης της ειδικής ανοσίας και να ελέγχει την άμυνα

συνολικά. 

Μέσα σε αυτό το πάνθεον των δυνατοτήτων της

φυσικής ανοσίας, τα ουδετερόφιλα αποτελούν ένα

αδιαμφισβήτητο πυλώνα στήριξης των μηχανισμών της

άμυνας και της ανοσολογικής επιτήρησης. Η ομοιό-

στασή τους, η ρύθμιση της απελευθέρωσης τους στην

κυκλοφορία ελέγχεται αυστηρά σε πολλά επίπεδα.

Πρόσφατα δεδομένα τόνισαν την σημασία της έκ-

φρασης συγκεκριμένων χημειοκινών και των υποδο-

χέων τους (πχ CXCR4/CXCL12, CXCR2) στην ρύθ-

μιση του άξονα IL-17/G-CSF, ο οποίος είναι συνυφα-

σμένος με την ομοιόσταση των ουδετεροφίλων και τη

φλεγμονή. Να τονισθεί ότι η ΙL-17 ρυθμίζει μέσω του

G-CSF τη σύνθεση ουδετεροφίλων στον μυελό και

κατ’ επέκταση την επάρκεια και διάθεση ουδετεροφί-

λων στα ζωτικά όργανα, αναλόγως των αναγκών. Εν-

διαφέρον είναι ότι οι εμπλεκόμενες χημειοκίνες που

επηρεάζουν τον άξονα ρύθμισης των ουδετεροφίλων

σχετίζονται με τα εντεροκύτταρα και την ποιότητα του

μικροβιώματος. Η σύγχρονη έρευνα αναζητά τους

ακριβείς μηχανισμούς αυτής της ρύθμισης και εξετάζει

θεραπευτικές δυνατότητες μέσω αναστολέων της χη-

Σεμινάριο Ανοσολογίας

Σύγχρονες απόψεις των μηχανισμών άμυνας που

ελέγχει η φυσική ανοσία

Παναγιώτα Μπούρα
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μειοκινικής έκφρασης. 

Σημαντική υπήρξε η περιγραφή των NETs που

ανακαλύφθηκαν μόλις προ 15ετίας και ενεργοποίησαν

ένα πεδίο έρευνας αναφορικά με τον ρόλο τους στη

φυσική ανοσία, στην υγεία και τη νόσο. Οι μηχανισμοί

δημιουργίας των ΝΕΤs ολοένα αποκαλύπτονται, βα-

θαίνει η κατανόηση της επαγωγής της ΝΕΤωσης και

των αίτιων που οδηγούν στο φαινόμενο. Ο μηχανι-

σμός / κάθαρσής τους και η ελαττωματική απομάκρυν-

σή τους συνδέεται με σοβαρές νοσολογικές οντότη-

τες. Εκτός από τον σημαντικό ρόλο στη λοίμωξη και

τη σήψη, τα ΝΕΤs συμμετέχουν σε μεγάλο αριθμό πα-

θολογικών καταστάσεων, εμπλέκονται στην παθοφυ-

σιολογία της κακοήθειας, της αθηροσκλήρωσης, αυ-

τοάνοσων συστηματικών νοσήματων (ΣΕΛ), ANCA

θετικών αγγειιτίδων, στις επιπλοκές της εγκυμοσύνης.

Ο κυρίαρχος πυλώνας στήριξης των μηχανισμών

άμυνας που ελέγχει η φυσική ανοσία βασίζεται στα

μονοπύρηνα/μακροφάγα, που επί μακρόν αποτελούν

πεδίο εντατικής έρευνας, αναφορικά με τη συμμετοχή

τους στην ανοσολογική ομοιόσταση και στην επαγωγή

και εξέλιξη ανοσολογικής αρχής νόσων. Aν και συμ-

βατικά θεωρούνται ως ομοιογενής πληθυσμός κυττά-

ρων, φαινοτυπικά και λειτουργικά διαχωρίζονται πλέον

σε δύο μείζονες κατηγορίες, τα Μ1 και Μ2 τύπου, ενώ

τα δεύτερα διακρίνονται σε Μ2a, M2b και M2c.

Τα Μ1 μακροφάγα είναι προφλεγμονώδη φαγο-

κύτταρα, το λειτουργικό προφίλ τους ευοδώνει

Th1/Th17 τύπου ανοσιακές αποκρίσεις ελέγχοντας με

αυτό τον τρόπο της πορεία των λοιμώξεων. Τα Μ2

μακροφάγα έχουν διαφορετικό φαινότυπο, συνθέτουν

διαφορετικές κυτταροκίνες και σχετίζονται με τις Th2

ανοσιακές αποκρίσεις, ασκώντας αντιφλεγμονώδη

δράση και ομοιόσταση συμβάλλοντας στην αναδια-

μόρφωσης των ιστών. Η Μ1/Μ2 πόλωση και ισορροπία

καθορίζει την έκβαση της βλάβης σε όργανα στόχους.

Στη χρόνια άσηπτη φλεγμονή, πιθανολογείται έλλειψη

ισορροπίας μεταξύ των Μ1 και Μ2 μακροφάγων. Φαί-

νεται ότι η παραπέρα διαφοροποίηση των Μ2 μακρο-

φάγων σε υποομάδες/φαινοτύπους αναφερόμενους

ως a,b,c, σχετίζονται με επιμέρους δράσεις τους που

ελέγχουν ποιο εκλεπτυσμένους μηχανισμούς της άμυ-

νας, μέσω ενεργοποίησης διαφορετικών σηματοδοτι-

κών οδών. Έτσι εμπλέκονται στην παθοφυσιολογική

έκφραση σημαντικών αυτοανόσων/φλεγμονωδών νό-

σων (σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η αθηροσκλή-

ρωση). Πρόσφατα συζητείται ύπαρξη ρυθμιστικών μα-

κροφάγων (M-regs) τα οποία εκφράζουν FOXP3 και

καταστέλλουν ανοσοϊκανά κύτταρα με μηχανισμούς

παρόμοιους των ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων, συμ-

βάλλοντας στον έλεγχο των αμυντικών μηχανισμών.

Ωστόσο, όπως συχνά συμβαίνει κατά την περιγραφή

νέων μηχανισμών, δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον

σαφή λειτουργικό/φαινοτυπικό διαχωρισμό μεταξύ των

διαφόρων πληθυσμών των κυττάρων της φυσικής ανο-

σίας και των μηχανισμών που επάγουν.

Αν και κλασσικά, η ειδική ανοσία είναι επιφορτι-

σμένη με την ιδιότητα της ανάπτυξης ειδικών έναντι

αντιγόνου μνημονικών αποκρίσεων μέσω των Τ και Β

λεμφοκυττάρων με στόχο την προστασία έναντι υπο-

τροπιαζουσών λοιμώξεων, υπάρχουν ενδείξεις ότι κύτ-

ταρα της φυσικής ανοσίας όπως μονοπύρηνα - μακρο -

φάγα, δενδριτικά και ΝΚ κύτταρα, μπορούν να αναπτύ -

ξουν κάποια ανοσολογική μνήμη μέσα από την διαδι-

κασία που ονομάζεται εκπαιδευμένη ανοσία. Παρατη-

ρήσεις σε οργανισμούς που στερούνται ή ανεπαρκούν

να οργανώσουν ειδική κυτταρική ανοσία για διάφο-

ρους λόγους, επιδεικνύουν παρατεταμένη προστασία

έναντι της επαναλοίμωξης. Μη παραδοσιακοί ανοσοι-

κανοί τύποι κυττάρων, όπως τα ενδοθηλιακά ή τα λεία

μυϊκά κύτταρα, φαίνεται να αναπτύσσουν εκπαιδευμένη

ανοσία.. O επιγεννετικός επαναπρογραμματισμός μετά

από πρόκληση με μικροβιακούς παράγοντες και η λει-

τουργική προσαρμογή που ακολουθεί, επιτρέπουν ενι-

σχυμένες μη-ειδικές φλεγμονώδεις αποκρίσεις μετά

από επαναπρόκληση. Είναι ενδιαφέρον ότι οι DAMPs

επάγουν μακροπρόθεσμο επαναπρογραμματισμό της

σύνθεσης των κυτταροκινών. Δηλαδή, ενδογενή σήμα-

τα κινδύνου οφειλόμενα σε ιστική βλάβη και άσηπτη

φλεγμονή, επάγουν εκπαιδευμένη ανοσία μέσω μετα-

γραφικών προγραμμάτων. Οι μοριακοί μηχανισμοί

πίσω από τον επαναπρογραματισμό των κυττάρων της

φυσικής ανοσίας προς την κατεύθυνση της εκπαιδευ-

μένης ανοσίας φαίνεται ότι εξαρτώνται από ένα συν-

δυασμό επιγενετικών και μεταβολικών τροποποιήσεων.

Για παράδειγμα η μεθυλίωση των ιστονών και ο επα-

ναπρογραμματισμός των πρόδρομων μητρικών κυτ-

τάρων του μυελού των οστών δυνατόν να διαμορφώνει

δεξαμενή για τη δημιουργία μίας σειράς προφλεγμο-

νωδών μονοπυρήνων παρατεταμένης ενεργοποίησης.

Παρατεταμένη επίδραση των DAMPs μέσω αυτής της

διαδικασίας είναι κριτικής σημασίας στην προσαρμογή

όλου του φάσματος των ανοσιακών αποκρίσεων που

οργανώνει η άμυνα του οργανισμού. Η ανάλυση της

διαδικασίας της παρατεταμένης φλεγμονής που προ-

καλούν οι DAMPs, πιθανώς θα οδηγήσει στην ανά-

πτυξη θεραπευτικών παρεμβάσεων έναντι αυτοφλεγ-

μονώδων νοσημάτων ή της βιολογικής γήρανσης. Άρα,
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η εκπαιδευμένη ανοσία μπορεί να θεωρηθεί δίκοπο

μαχαίρι. Αφ’ ενός προστατεύει, αφ’ ετέρου δυνατόν

να παροξύνει χρόνια νοσήματα όπου η ενισχυμένη

ενεργοποίηση της φυσικής ανοσίας μπορεί να οδηγεί

σε ανεξέλεγκτη φλεγμονώδη κατάσταση και ιστική

βλάβη. Σημαντικό ερώτημα είναι πώς η φαινοτυπική

ποικιλομορφία των υποομάδων των μακροφάγων συν-

δέεται με την έκφραση της εκπαιδευμένης ανοσίας. 

Η δυνατότητα της χρήσης πλέον σύγχρονων

ερευνητικών εργαλείων εισήγαγε τη κατανόηση της βιο-

λογίας του κυττάρου σε μία νέα εποχή ανάλυσης της

δυναμικής της μεμβράνης. Μέχρι πρόσφατα, η θεώρη-

ση των σηματοδοτικών γεγονότων βασιζόταν στο δί-

κτυο των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (πρωτεΐνο-κε-

ντρική άποψη), εκδοχή που ‘αδικεί’ τον ουσιαστικό ρόλο

της μεμβράνης. Φυσικά, δύσκολα κατανοείται ότι ο κυ-

ρίαρχος τρόπος επικοινωνίας περιβάλλοντος-κυττάρου

οφείλεται απλά στην αλληλεπίδραση υποδοχέα -συν-

δέτη στην απαρχή της συνάντησης με το περιβάλ λον.

Πλέον, οι σηματοδοτήσεις θεωρείται ότι διαμεσολα-

βούνται από την δυναμική δράση των λιπιδίων της μεμ-

βράνης. Οι υποδοχείς ενσωματώνονται αργότερα στις

διαμορφωμένες δομές λιπιδίων στο σημείο πόλωσης. 

Από την αρχική θεωρεία της εξέλιξης, όπου τα

κύτταρα της φυσικής ανοσίας αισθάνονται τις περι-

βαλλοντικές προκλήσεις μέσω οντογεννετικά συντη-

ρημένων δομών ένθεν και ένθεν, απουσιάζει η ‘οδηγός

δύναμη’. Η περιγραφή του φαινομένου της φαγοκυτ-

τάρωσης, υπήρξε σταθμός στις απαρχές της ανοσο-

λογικής επιστήμης, έθεσε τις βάσεις της κυτταρικής

ανοσολογίας, έδωσε ένα Nobel και κάλυψε τις ερμη-

νευτικές ανάγκες επί μακρόν. Η πέραν του μικροσκο-

πίου όμως ανάλυση, έδειξε ότι πολλά σημαντικά ση-

ματοδοτικά μονοπάτια και μεταβολικά γεγονότα ρυθ-

μίζονται από λειτουργίες της μεμβράνης, όπου η δια-

μόρφωση και συσσώρευση των ‘λιπιδιακών κανώ’ (lipid

rafts) φαίνεται να διεγείρει την φαγοκυττάρωση (οι

κυτταρικές μεμβράνες αποτελούνται από διπλοστιβά-

δες ρευστών λιπιδίων που παράγουν διακριτές περιοχές

που ονομάζονται ‘λιπιδιακά κανώ’ (lipid rafts), τα οποία

είναι εμπλουτίζονται σε σφιγγολιπίδια, χοληστερόλη

και πρωτεΐνες). Οι αρχικά μικρές ‘σχεδίες’ κατανέμο-

νται ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια της μεμβράνης

έως ότου προκύψει περιβαλλοντικό ερέθισμα, το οποίο

να οδηγεί στη δημιουργία μεγαλύτερων ‘λιπιδιακών

κανώ’ (σηματοδοτικές πλατφόρμες). Το μοντέλο αυτό

δείχθηκε να το χρησιμοποιεί όχι μόνο η φυσική, αλλά

και η ειδική ανοσία (σηματοδότηση μέσω BCR, TCR

κτλ). Η ειδική ανοσία δηλαδή δανείσθηκε τη μηχανι-

στική της αρχέγονης φαγοκυττάρωσης, 

Καθώς η έρευνα προχωρά με οδηγό την παγιωμέ -

νη γνώση και στόχο τη διαλεύκανση του ανοσολογι κού

τοπίου, τη δημιουργία ανοσο-παθοφυσιολογικής πλατ-

φόρμας για κάθε δυσνόητη νόσο που επηρεάζει την

ποιότητα ζωής του ανθρώπου, η φυσική ανοσία σε όλες

τις εκφάνσεις της θα ελέγχει το γίγνεσθαι του της αν-

θρώπινης επιβίωσης μέσα από τους μηχανισμούς της.

Αλληλογραφία:

Παναγιώτα Μπούρα

e-mail: boura@auth.gr
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Αγαπητοί Συνάδελφοι

Το ΔΣ της ΕΕΑ, με ιδιαίτερη χαρά, θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι το φετινό 1ο αποκλειστικά διαδι -

κτυα κό Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ανοσολογίας με θέμα "Φυσική ανοσία: νέες προκλήσεις, σύγχρονες

θεω ρήσεις" που πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Νοεμβρίου 2020, είχε απόλυτη επιτυχία. 

Ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων αφορούσε όλα τα πεδία των βιοϊατρικών επιστημών,

μέλη της ΕΕΑ, ειδικοί και ειδικευόμενοι ιατροί βιοπαθολόγοι, κλινικοί διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, βιολόγοι,

χημικοί, τεχνολόγοι εργαστηρίων, νοσηλευτές, φοιτητές προ και μεταπτυχιακοί, καθώς και αρκετοί βασικοί

ερευνητές.

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που μας παραχώρησε η εταιρεία Livemedia (30/11/2020) που υπο-

στήριξε την ψηφιακή διοργάνωση του Σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκαν 3.709 εγγραφές. Οι συμμετέχοντες σε

όλη τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοδης των συνεδριάσεων και τις 3 ημέρες του Σεμιναρίου ήταν 1.500-1.600,

ενώ οι συνολικές επισκέψεις στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης ήταν 12.701 (live views). Οι επισκέψεις στα

αποθηκευμένα videos που παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες έως και τις 30/11/20 ήταν συνολικά 2.854

(video plays). Συνολικά, από την ημέρα κοινοποίησης της εκδήλωσης στο Livemedia έως και τις 30/11/20 ο συ-

νολικός αριθμός των προβολών (επισκέψεις, videos) διαμορφώθηκε στις 54.729 ενώ το site εξακολουθεί να

δέχεται επισκέψεις.

Βασικός σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση γιατρών και άλλων επιστημόνων της υγείας, για τις

σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και προκλήσεις σχετικά με τη φυσική ανοσία, από τη θεμελιώδη επιστή -

μη έως τις κλινικές πτυχές σε διάφορετικά νοσήματα, στην εποχή της COVID-19 λοίμωξης, στην οποία οι μη-

χανισμοί της φυσικής ανοσίας έχουν προεξάρχοντα ρόλο.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιλάμβανε στρογγυλά τραπέζια στα οποία αναπτύχθηκαν

από εξειδικευμένους ομιλητές οι βασικές αρχές της φυσικής ανοσίας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν στρογ-

γυλά τραπέζια και εισηγήσεις για τη "φυσική ανοσία στην υγεία και στη νόσο". Οι θεματικές ενότητες αφορού -

σαν την κατανόηση της προστατευτικής και παθογόνου λειτουργίας της, τις αλληλεπιδράσεις μικροοργανισμών

και ξενιστή συμπεριλαμβανομένης της λοίμωξης COVID-19, την παθοφυσιολογία της φλεγμονής, την εμπλοκή

της στον καρκίνο, στην αυτοανοσία, στην αναπαραγωγή, στις ανοσοανεπάρκειες, στη μεταμόσχευση και τις

αναδυόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στους μηχανισμούς της. Οι εισηγήσεις των διακε-

κριμένων ομιλητών έδωσαν τη συνέχεια σε ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές συζητήσεις. 

Τη δεύτερη ημέρα του Σεμιναρίου 21-11-2020 πραγματοποιήθηκε επίσης η 1η Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση

(ΓΣ) στην ιστορία της ΕΕΑ. Το ΔΣ παρουσίασε τα πεπεπραγμένα για το έτος 2019-2020 και κατάθεσε τους

στόχους του για θέματα που απασχολούν την Εταιρεία για το επόμενο έτος και ακολούθησε συζήτηση των

μελών. Η όλη οργάνωση και η διαδικασία της ΓΣ ήταν υποδειγματική και κατά γενική ομολογία των συμμετε-

χόντων μελών της ΕΕΑ, η 1η διαδικτυακή ΓΣ υπήρξε εξαιρετικά επιτυχής.

Το ΔΣ της ΕΕΑ νοιώθει την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά όλους τους συντελεστές της εξαιρετικής

επιτυχίας του Σεμιναρίου, τους ομιλητές για τις υψηλού επιπέδου ομιλίες τους με τα τρέχοντα δεδομένα, τους

προέδρους που συντόνισαν άψογα τις συνεδρίες και τις συζητήσεις και όλους όσους το παρακολούθησαν

ενεργά με αμείωτο ενδιαφέρον, όπως και για την απρόσμενα μεγάλη συμμετοχή τους. 



Το Ετήσιο Σεμινάριο Ανοσολογίας αποτελεί πλέον θεσμό στο μετεκεπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΕΑ, η

οποία σας προσκαλεί και σας περιμένει στο Σεμινάριο του 2021, που ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί με συν-

θήκες φυσικής παρουσίας αλλά και με τη δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης που όπως φέτος καταδεί-

χθηκε διευρύνει τους ορίζοντες ενημέρωσης στις εξελίξεις της επιστήμης της Ανοσολογίας για κάθε ενδια-

φερόμενο και σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Για το ΔΣ της Ε.Ε.Α. 

Η Πρόεδρος

Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση



ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το περιοδικό «Ανοσία» εκδίδεται από την Ελλη-

νική Εταιρεία Ανοσολογίας και αποτελεί το μέσο προ-

ώθησης της ανοσολογίας στους χώρους διεξαγωγής

ιατρικής έρευνας και κλινικής πράξης. Στο περιοδικό

δημοσιεύονται άρθρα σύνταξης, ανασκοπικά άρθρα,

ερευνητικές και άλλες πρωτότυπες εργασίες, ενδιαφέ-

ρουσες περιπτώσεις και γράμματα από και προς τη

σύνταξη. 

Υποβολή άρθρων: Τα άρθρα αποστέλλονται

στην Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας για το περιο-

δικό ΑΝΟΣΙΑ

Αλεξανδρουπόλεως 41-45, 

11527 ΑΘΗΝΑ 

Γραμματεία: Τηλ: +30 2114095472 

Ε-mail: info@helsim.gr

Για κάθε τύπο άρθρου ισχύουν ιδιαίτερες οδηγίες:

1. Άρθρα σύνταξης: Συνοπτικά άρθρα που δεν υπερ-

βαίνουν τις 2 σελίδες. Η έκτασή τους δεν πρέπει να

υπερβαίνει τις 500 λέξεις.

2. Άρθρα ανασκοπικά: Πρόκειται για σύνθετη παρου-

σίαση ενός θέματος που περιλαμβάνει την εξέλιξή

του μέχρι σήμερα αλλά κυρίως τις νεότερες απόψεις

και προοπτικές. Το μέγεθος του άρθρου δεν πρέπει

να υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις.

3. Ερευνητικές, πρωτότυπες εργασίες: Έχουν κλινικό ή

εργαστηριακό χαρακτήρα ή αποτελούν προϊόν βα-

σικής έρευνας, ενώ η δομή τους πρέπει να περιλαμ-

βάνει περίληψη, περιγραφή υλικού και μεθο δο λογίας,

αποτελέσματα και συζήτηση. Δεν πρέπει να υπερβαί-

νουν τις 3.500-4.000 λέξεις.

4. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Παρουσίαση περιστα-

τικών σπάνιων είτε ως προς την κλινικοεργαστηρια -

κή τους πορεία είτε ως προς τη θεραπευτική τους

αντιμετώπιση και εξέλιξη. Τα άρθρα πρέπει να είναι

1.000-1.500 λέξεων.

5. Γράμματα προς τη σύνταξη: Περιλαμβάνουν α να -

κοινώσεις πρόδρομων αποτελεσμάτων, είτε σχόλια

που αφορούν δημοσιευμένα στο περιοδικό άρθρα.

Δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 500 λέξεις.

Σύνταξη χειρογράφων: Τα άρθρα που αποστέλ-

λονται στο περιοδικό πρέπει να είναι γραμμένα στη

νεοελληνική δημοτική. Υποβάλλονται σε σελίδες τύπου

Α4, με διπλό διάστημα και περιθώρια, ενώ οι γραμμα-

τοσειρές που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι οι

Times New Roman και Arial. 

Αποτελούν ξεχωριστές ενότητες και πρέπει να υπο-

βάλλονται σε ιδιαίτερη σελίδα:

Α) O τίτλος της εργασίας με τα ονόματα των συγγρα -

φέων, το ίδρυμα από το οποίο προέρχονται και τη

διεύθυνση του συγγραφέα για αλληλογραφία.

Β) Η περίληψη της εργασίας (με την ανάλογη δομή),

η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις,

μαζί με 3-5 λέξεις-κλειδιά.

Γ) Το κείμενο της εργασίας. Στις ερευνητικές εργασίες

ακολουθείται η σειρά: εισαγωγή, υλικό και μέθοδοι,

αποτελέσματα και συζήτηση. Εάν πρόκειται για κλινι -

κή μελέτη, τότε πρέπει να αναφέρεται ότι πραγμα-

τοποιήθηκε σύμφωνα με τη διακήρυξη του Ελσίνκι.

Oι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την κοι-

νόχρηστη και όχι την εμπορική ονομασία τους.

Δ) O τίτλος της εργασίας με τα ονόματα των συγγρα-

φέων, τα αντίστοιχα ιδρύματα απ’ όπου προέρχο-

νται, το κείμενο της περίληψης και τις λέξεις-κλειδιά

στην Αγγλική.

Ε) Oι βιβλιογραφικές παραπομπές.

ΣΤ) Oι υπότιτλοι των εικόνων και οι επεξηγήσεις των

σχημάτων και πινάκων. Κάθε υπότιτλος παρατίθε-

ται σε ξεχωριστή σελίδα.

Ζ) Oι πίνακες, σχήματα και εικόνες που δυνατό να

συνοδεύουν το κείμενο και πρέπει να παρατίθε-

νται σε ξεχωριστές σελίδες. Oι εικόνες πρέπει να

έχουν ανάλυση 300 dpi τουλάχιστον.

Για την περίπτωση εκτύπωσης έγχρωμων εικόνων,

ο συγγραφέας θα ενημερώνεται από τη Συντακτική

Επιτροπή για τη διαφορά κόστους, την οποία και θα

αναλαμβάνει ο ίδιος να καλύψει.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Το περιοδικό

«Ανοσία» ακολουθεί το σύστημα Vancouver σύμφωνα

με το οποίο οι παραπομπές εμφανίζονται στο κείμενο

με μορφή αριθμών. Εφόσον οι συγγραφείς είναι περισ-

σότεροι από έξι, αναφέρονται οι 3 πρώτοι και ακολου-

θεί η σύντμηση: και συν. ή et al. Oι συντμήσεις των

περιοδικών παρατίθενται σύμφωνα με το Abridged

Index Medicus π.χ.
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Όλα τα παραπάνω συγκροτούν το συνολικό κεί-

μενο υποβολής και πρέπει αυτό να αποστέλλεται σε

τρία αντίτυπα στον εκδότη του περιοδικού, μαζί με μια

δισκέτα όπου θα περιέχεται η εργασία σε ηλεκτρονική

μορφή.

Κάθε υποβολή πρέπει να συνοδεύεται από ενυ-

πόγραφη επιστολή του πρώτου συγγραφέα όπου θα

δηλώνεται ότι η εργασία δεν βρίσκεται σε διαδικασία

κρίσης και δεν έχει δημοσιευθεί από οποιοδήποτε

άλλο περιοδικό και ότι όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν

στην πιθανή δημοσίευσή της.

Εφόσον η εργασία είναι τυπικά ολοκληρωμένη

σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες προωθείται από

την επιτροπή επιμέλειας σύνταξης σε 2 μέλη της συμ-

βουλευτικής επιτροπής. Oι κριτές κάνουν δεκτή ή

απορρίπτουν την εργασία, ενώ διατυπώνουν τις παρα-

τηρήσεις τους οι οποίες επιστρέφονται μαζί με την

εργα σία στους συγγραφείς. Στο στάδιο της τελικής

φάσης της εκτύπωσης αποστέλλεται στους συγγρα-

φείς το τελικό δοκίμιο το οποίο επιδέχεται πλέον μόνο

ορθογραφικές διορθώσεις. Στο σημείο αυτό γίνεται και

η παραγγελία των ανατύπων από τους συγγραφείς. Ερ-

γασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό «Ανοσία»

αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και η αναδημο-

σίευση μέρους ή ολόκληρου του κειμένου απαιτεί την

έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη.


