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1. ΓΕΝΙΚΑ

Η  αρχή  της  ανοσολογίας  εξελίχθηκε  μέσα  από  εμπειρικές  παρατηρήσεις

ατόμων, τα οποία έχοντας αναρρώσει από μια ασθένεια, αποκτούσαν την ιδιότητα της

προστασίας έναντι της συγκεκριμένης ασθένειας.

Η σύλληψη της ιδέας της ανοσίας, ανιχνεύεται το 430 π.χ., όταν ο Θουκιδίδης,

περιγράφοντας  το μεγάλο λοιμό που ενέσκηψε στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του

Πελοπονησιακού πολέμου, παρατήρησε πως όσοι κατάφερναν να αναρρώσουν από

την ασθένεια, δεν ασθενούσαν για δεύτερη φορά.

Από  την  πρώτη  αυτή  παρατήρηση  και  μέχρι  αυτή  να  γίνει  μια  ιατρικά

εφαρμόσιμη αρχή, μεσολάβησαν 2000 χρόνια.

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι  ένα εξαιρετικά ευπροσάρμοστο  αμυντικό

σύστημα, το οποίο εξελίχθηκε στα σπονδυλωτά, για να τα προστατεύσει  από τους

εισβάλοντες μικροοργανισμούς και τον καρκίνο.

Παρ’όλ’αυτά,  ακόμα  και  μη  παθογόνα  ξένα  συστατικά  μπορούν  να

προκαλέσουν ανοσοποιητικές αντιδράσεις. Ακόμα, μηχανισμοί οι οποίοι φυσιολογικά

έχουν  προστατευτικό  ρόλο  έναντι  των  μολύνσεων,  είναι  ικανοί  να  προκαλέσουν

τραυματισμό των ιστών και ασθένεια σε μερικές περιπτώσεις.

Επομένως, ένας πιο εμπεριστατομένος ορισμός της ανοσίας, αναφέρεται στην

αντίδραση στα ξένα συστατικά,  συμπεριλαμβανομένων των μικροβίων,  καθώς και

των  μακρομορίων,  όπως  οι  πρωτείνες  και  οι  πολυσακχαρίτες,  ανεξαρτήτως  των

φυσιολογικών ή παθολογικών επιπτώσεων μιας τέτοιας αντίδρασης.

Η ανοσολογία είναι η επιστήμη που μελετά το φαινόμενο της ανοσίας σ’αυτό

το γενικό πλαίσιο, καθώς και τα κυτταρικά και μοριακά φαινόμενα που εξελίσσονται

από τη στιγμή που ένας οργανισμός βρεθεί αντιμέτωπος με μικρόβια και άλλα ξένα

μακρομόρια.

2. Φυσική και Επίκτητη Ανοσία

Η άμυνα έναντι παθογόνων στοιχείων, μεσολαβείται από την πρώιμη δράση

της φυσικής ή εγγενούς μη ειδικής ανοσίας, και τη μετέπειτα δράση της επίκτητης ή

ειδικής ανοσίας.
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Φυσική Ανοσία

Η  φυσική  ανοσία  συμπεριλαμβάνει  μηχανισμούς  που  προϋπάρχουν  της

μόλυνσης,  έχουν  τη  δυνατότητα  άμεσης  δράσης  έναντι  των  μικροβίων  και

λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο κατά επαναλαμβανόμενων μολύνσεων.

Οι βασικοί μηχανισμοί της φυσικής ανοσίας συμπεριλαμβάνουν:

1.  Φυσιολογικούς  και  χημικούς  φραγμούς,  όπως  τα  επιθήλια  και

αντιμικροβιακά συστατικά που παράγονται σε επιθηλιακές επιφάνειες, το pH, και τη

θερμοκρασία του σώματος.

2. Διαλυτούς παράγοντες, όπως συστατικά του συμπληρώματος και πρωτείνες

οξείας φάσεως.

3.  Κύτταρα,  όπως  φαγοκύτταρα  (ουδετερόφιλα  και  μακροφάγα)  και  ΝΚ

κύτταρα.

4. Μεταβιβαστές, όπως τις κυτταροκίνες που είναι πρωτείνες που ρυθμίζουν

και συντονίζουν πολλές από τις δραστηριότητες των κυττάρων της φυσικής ανοσίας.

Η φυσική ανοσία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού και η

παθογένεια των μικροβίων σχετίζεται ως ένα βαθμό με τη δυνατότητα προσπέλασης

των μηχανισμών της.

Οι μηχανισμοί αυτοί ενεργοποιούνται από δομές που είναι κοινές μεταξύ των

διαφόρων μικροβίων και δεν διακρίνουν τις ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των ξένων

συστατικών.  Προστατεύουν  τον  οργανισμό  από  τα  εξωγενή  παθογόνα  μέχρι  να

αναπτυχθούν και  να δράσουν οι  μηχανισμοί  της  ειδικής  ανοσίας,  επηρεάζουν την

εξέλιξη της ειδικής ανοσιακής απάντησης και συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του

αντιγόνου κατά τη δραστική φάση της ειδικής ανοσιακής απάντησης.

Ειδική ή Επίκτητη Ανοσία

Σε  αντίθεση  με  τη  φυσική  ανοσία,  περισσότερο  εξελιγμένοι  αμυντικοί

μηχανισμοί ενεργοποιούνται με την έκθεση σε παθογόνους παράγοντες, αυξάνοντας
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την έκταση και τη δυνατότητα της αμυντικής τους δράσης μετά από καθε επιτυχή

έκθεση σε ένα συγκεκριμένο αντιγόνο.

Επειδή αυτή η μορφή ανοσίας αναπτύσσεται ως αντίδραση στη μόλυνση και

προσαρμόζεται σε αυτή, ονομάζεται ειδική ή επίκτητη ανοσία.

Η ειδική ανοσία διακρίνεται

α)  Στη  χυμική ανοσία,  που  μεσολαβείται  από  τα  μόρια  του  αίματος  που

εξυπηρετούν  την  ειδική  αναγνώριση  και  την  εξουδετέρωση  των  αντιγόνων,  τα

αντισώματα,  που  παράγονται  από  τα  Β  κύτταρα.  Η  χυμική  ανοσία  αποτελεί  τον

κατ’εξοχήν  προστατευτικό  μηχανισμό  έναντι  εξωκυττάριων  μικροβίων  και  των

τοξινών τους.

β) Στην  κυτταρική ανοσία, που μεσολαβείται από τα Τ κύτταρα, τα οποία

συνήθως συνεργάζονται με τα φαγοκύτταρα για την καταστροφή των μικροβίων. Η

κυτταρική ανοσία εξυπηρετεί την καταστροφή ενδοκυττάριων μικροβίων, όπως είναι

οι ιοί και ορισμένα βακτήρια, προάγοντας την ενδοκυττάρια καταστροφή τους ή τη

λύση των μολυσμένων κυττάρων.

Τα χαρακτηριστικά της ειδικής ανοσίας είναι:

1. Ειδικότητα: Εξασφαλίζει  ειδική  ανοσιακή  απάντηση  για  κάθε

αντιγόνο και για την ακρίβεια, για καθένα από τα επιμέρους δομικά

στοιχεία  των  πολύπλοκων  πρωτεινικών  και  πολυπεπτιδικών

αντιγόνων.

2. Ετερογένεια: Επιτρέπει στο ανοσοποιητικό σύστημα να αντιδρά σε

μια  τεράστια  ποικιλία  αντιγόνων,  αφού  αυτό  διαθέτει  ένα

ρεπερτόριο λεμφοκυττάρων περίπου 109 διαφορετικών αντιγονικών

ειδικοτήτων.

3. Μνήμη: Αυξάνει  την  έκταση  και  την  ικανότητα  της  ανοσιακής

απάντησης στην επαναλαμβανόμενη έκθεση στο αντιγόνο.

4. Αυτορύθμιση: Επιτρέπει  στο  ανοσοποιητικό  σύστημα  να

επανέρχεται σε κατάσταση ηρεμίας μετά από την αντιμετώπιση του

κάθε  αντιγονικού  ερεθίσματος  και  το  καθιστά  ικανό  να

ανταπεξέρχεται αποτελεσματικότερα στα διαδοχικά ερεθίσματα που

δέχεται ο οργανισμός.
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5. Διάκριση  ‘ιδίου’  από  ‘ξένο’  ή  ανοχή: Αποτρέπει  την  δυνητική

αντίδραση έναντι κυττάρων και ιστών του ίδιου του οργανισμού και

οδηγεί στην παραγωγή μιας τεράστιας ποικιλίας λεμφοκυτταρικών

κλώνων ειδικών για τα ξένα αντιγόνα.

Ο τρόπος δράσης της χυμικής και της κυτταρικής ανοσίας φαίνεται διαγραμματικά

στο σχήμα που ακολουθεί:

Σχήμα 1.1: Χυμική και Κυτταρική ανοσία.
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Φάσεις Ειδικής Ανοσιακής Απάντησης

Κάθε είδους ειδική ανοσιακή απάντηση, αρχίζει με την αναγνώριση του ξένου

αντιγόνου, που οδηγεί στην ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων που είναι υπεύθυνα

γι’αυτή,  με  αποτέλεσμα  την  κινητοποίηση  μηχανισμών  που  μεσολαβούν  την

εξουδετέρωση του αντιγόνου.

Η φάση της αναγνώρισης συνίσταται στη σύνδεση των ξένων αντιγόνων με

ειδικούς επιφανειακούς λεμφοκυτταρικούς υποδοχείς.

Η  φάση  της  ενεργοποίησης περιλαμβάνει  τον  πολλαπλασιασμό  και  τη

διαφοροποίηση  αυτών  των  λεμφοκυττάρων.  Ο  πολλαπλασιασμός  περιλαμβάνει

διαδοχικές κυτταρικές  διαιρέσεις  των ειδικών για καθε αντιγόνο λεμφοκυτταρικών

κλώνων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αντίστοιχων λεμφοκυτταρικών πληθυσμών. Η

διαφοροποίηση  περιλαμβάνει  τη  μετατροπή  των  λεμφοκυττάρων  από  κύτταρα

αναγνώρισης, σε κύτταρα ικανά να εξουδετερώνουν τα ξένα αντιγόνα. 

Τα Β κύτταρα διαφοροποιούνται σε κύτταρα που παράγουν αντισώματα, τα

οποία συνδέονται με τα αντίστοιχα διαλυτά (εξωκυττάρια) αντιγόνα και κινητοποιούν

τους μηχανισμούς εξουδετέρωσής τους. Ορισμένα Τ κύτταρα διαφοροποιούνται σε

κύτταρα  ενεργοποίησης  φαγοκυττάρων  για  την  καταστροφή  ενδοκυττάριων

μικροβίων, ενώ άλλα Τ προκαλούν την άμεση λύση των κυττάρων που παράγουν

ξένα  αντιγόνα,  όπως  π.χ.  ιικές  πρωτείνες.  Η  ενεργοποίηση  των  λεμφοκυττάρων

προϋποθέτει  την ύπαρξη δύο μηνυμάτων, ενός που παρέχεται από το αντιγόνο και

ενός δεύτερου που δίνεται από άλλα κύτταρα. Αυτά είναι, είτε τα βοηθητικά (helper),

που αποτελούν υποπληθυσμό των Τ, είτε τα συνοδά (accessory) που είναι κύτταρα μη

λεμφικής προέλευσης.

Η δραστική φάση είναι το στάδιο της ανοσιακής απάντησης κατά το οποίο τα

ειδικά ενεργοποιημένα από το αντιγόνο λεμφοκύτταρα, εκδηλώνουν τη δράση τους

προς εξουδετέρωση του αντιγόνου και λέγονται ανοσοδραστικά (effector) κύτταρα.

Εκτός από αυτά, συμμετέχουν και μη λεμφικά κύτταρα, καθώς και μηχανισμοί της

φυσικής ανοσίας, όπως η υποβοήθηση φαγοκυττάρωσης αντιγόνων συνδεδεμένων με

αντισώματα,  η  ενεργοποίηση  του  συστήματος  του  συμπληρώματος  από  τα

αντισώματα, τα οποία επίσης ενισχύουν την αποκοκκίωση των ιστιοκυττάρων και την

απελευθέρωση  των  μεσολαβητών  της  φλεγμονής.  Επίσης,  τα  ενεργοποιημένα  Τ

κύτταρα εκκρίνουν τις κυτταροκίνες, πρωτεϊνικές ορμόνες που ενισχύουν τη δράση

των φαγοκυττάρων και κινητοποιούν τη φλεγμονώδη αντίδραση.
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Η Θεωρία της Επιλογής των Κλώνων

Για  την  ερμηνεία  της  ειδικότητας  και  της  ετερογένειας  της  ανοσιακής

απάντησης, η θεωρία που υποστηρίζεται περισσότερο από τα πειραματικά δεδομένα

είναι η θεωρία της επιλογής των κλώνων.

Κάθε οργανισμός διαθέτει έναν τεράστιο αριθμό Τ και Β λεμφοκυτταρικών

κλώνων,  καθένας  από  τους  οποίους  προέρχεται  από  ένα  ξεχωριστό  πρόδρομο

κύτταρο  και  είναι  ικανός  να  αναγνωρίζει  και  να  αντιδρά  με  έναν  συγκεκριμένο

αντιγονικό επίτοπο.  Η δημιουργία  αυτών των κλώνων προηγείται  της  επαφής  και

είναι ανεξάρτητη από την έκθεση στο αντιγόνο. Τα κύτταρα κάθε κλώνου φέρουν

τους ίδιους υποδοχείς, που είναι διαφορετικοί από αυτούς των υπολοίπων κλώνων,

και  που  ο  συνολικός  αριθμός  τους  υπολογίζεται  σε  109.  Κατά  την  επαφή  με  τα

αντιγόνα,  που  είναι  πολύ  λιγότερα  κατά  τη  διάρκεια  της  ζωής  ενός  οργανισμού,

ενεργοποιείται  ο  ειδικός  για  κάθε  αντιγόνο  κλώνος,  με  αποτέλεσμα  τον

πολλαπλασιασμό  και  τη  διαφοροποίηση  του  κλώνου  για  την  παραγωγή

ανοσοδραστικών και κυττάρων μνήμης της ίδιας ειδικότητας.

Κύτταρα του Ανοσοποιητικού Συστήματος

Απαντώνται  ως  κυκλοφορούντα  κύτταρα  του  αίματος  ή  της  λέμφου,

συναρθροισμένα  στα  λεμφικά  όργανα  ή  διάσπαρτα  σε  όλους  τους  ιστούς  του

οργανισμού, εκτός από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Αυτή η κατανομή, καθώς και

η δυνατότητα να κυκλοφορούν  μεταξύ  αίματος,  λέμφου  και  ιστών,  είναι  κριτικής

σημασίας  για  την  έγερση  ανοσιακής  απάντησης  σε  κάθε  σημείο  που  δυνητικά

αποτελεί πύλη εισόδου παθογόνων εξωγενών παραγόντων.

Όλα τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος παράγονται στο μυελό των

οστών από το πολυδύναμο αρχέγονο κύτταρο.
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Λεμφική σειρά

Α. Λεμφοκύτταρα

Τα κύτταρα αυτά έχουν τον κύριο λόγο σε όλες τις επίκτητες ανοσοποιητικές

απαντήσεις  επειδή  αναγνωρίζουν  ειδικά  συγκεκριμένα  παθογόνα  είτε  βρίσκονται

μέσα  σε  κύτταρα  του  ξενιστή,  είτε  έξω,  στα  υγρά  του  σώματος  ή  στο  αίμα.

Αποτελούν το 20-30% των εμπύρηνων κυττάρων του αίματος και με βάση το μέγεθός

τους διακρίνονται 1) στα μικρά και 2) στα μεγάλα λεμφοκύτταρα

1).Μικρά λεμφοκύτταρα

Η  διάκριση  των  υποπληθησμών  επιτυγχάνεται  με  βάση  την  αναγνώριση

συγκεκριμένων  συνδυασμών  πρωτεϊνών  (CD,  clusters of differentiation),  που

εκφράζουν  στη  μεμβράνη  τους.  Οι  συνδυασμοί  αυτοί  χαρακτηρίζουν  το  στάδιο

διαφοροποίησης  και  τις  διάφορες  λειτουργίες  που  εξυπηρετούν  οι  συγκεκριμένες

ομάδες λεμφοκυττάρων.

α). Β κύτταρα

Παράγονται  και  ωριμάζουν  στο  μυελό  των  οστών  και  ευθύνονται  για  την

παραγωγή  των  ανοσοσφαιρινών.  Οι  αντιγονικοί  υποδοχείς  των  Β λεμφοκυττάρων

είναι μόρια ανοσοσφαιρινών συνδεδεμένα στη μεμβράνη τους. Η αλληλεπίδραση των

αντιγόνων  με  τις  μεμβρανικές  ανοσοσφαιρίνες,  οδηγεί  στην  ενεργοποίηση  των  Β

λεμφοκυττάρων  και  τη  διαφοροποίησή  τους  σε  πλασματοκύτταρα,  που  εκκρίνουν

διαλυτές ανοσοσφαιρίνες, τα αντισώματα.

β). Τ κύτταρα

Παράγονται στο μυελό των οστών και στη συνέχεια μεταναστεύουν στο θύμο και

ωριμάζουν.  Οι  αντιγονικοί  υποδοχείς  των  Τ  λεμφοκυττάρων  (TCRs,  T Cell

Receptors), είναι ειδικά μεμβρανικά μόρια, διαφορετικά αλλά δομικά ανάλογα με τις

ανοσοσφαιρίνες. Τα Τ λεμφοκύτταρα δεν αναγνωρίζουν διαλυτά αντιγόνα, αλλά μόνο

αντιγονικά  πεπτίδια  που  παρουσιάζονται  στην  επιφάνεια  αντιγονοπαρουσιαστικών

κυττάρων, συνδεδεμένα με πρωτεϊνες του Μείζωνος Συστήματος Ιστοσυμβατότητας

(MHC). Οι σημαντικότεροι υποπληθυσμοί στους οποίους διακρίνονται είναι:
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i).Βοηθητικά

Κατά κανόνα  φέρουν  στην  επιφάνειά  τους  το  μόριο  CD4 και  απαντούν  στον

αντιγονικό ερεθισμό με έκκριση κυτταροκινών που προάγουν τον πολλαπλασιασμό

και  την  ενεργοποίηση  τόσο  των  ίδιων  των  Τ  λεμφοκυττάρων,  όσο  και  των  Β

λεμφοκυττάρων  και  των  μακροφάγων.  Οι  κυτταροκίνες  προκαλούν  επίσης  τη

συνάρθροιση και ενεργοποίηση των λευκοκυττάρων που συμμετέχουν στη διεργασία

της φλεγμονής.

ii).Κυτταροτοξικά

Χαρακτηρίζονται  από την παρουσία του μορίου  CD8 στην επιφάνειά τους και

είναι  ικανά  να  προκαλούν  την  άμεση  λύση  των  κυττάρων  που  παράγουν  ξένα

αντιγόνα.

iii).Κατασταλτικά

Η φύση και η λειτουργία των κατασταλτικών λεμφοκυττάρων δεν είναι πλήρως

διευκρινισμένη  και  είναι  αμφίβολο  αν  αποτελούν  διακεκριμένο  υποπληθυσμό  Τ

λεμφοκυττάρων. Ίσως πρόκειται για κύτταρα που κάτω από διαφορετικές συνθήκες

λειτουργούν ως κατασταλτικά, αναστέλλοντας την ανοσιακή απάντηση.

Κύτταρα Μνήμης 

Μερικά  από  τα  Β  και  τα  Τ  λεμφοκύτταρα,  διαφοροποιούνται  σε

λεμφοκύτταρα μνήμης μετά την επαφή τους με το αντιγόνο. Αυτά επιβιώνουν για

μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να απαιτείται η παρουσία αντιγονικού ερεθίσματος

και  βρίσκονται  σε  κατάσταση  ηρεμίας,  μέχρι  να  ξαναέλθουν  σε  επαφή  με  το

αντιγόνο.

2).Μεγάλα Λεμφοκύτταρα ή Φυσικά Κυτταροκτόνα (ΝΚ)

Η έκφραση της δράσης αυτής της ομάδας λεμφοκυττάρων δεν προϋποθέτει

ειδική αναγνώριση του αντιγόνου και δεν συνοδεύεται από ανάπτυξη μνήμης. Γι’αυτό

το λόγο μπορούν να καταταχθούν στη φυσική ανοσία. Λειτουργούν με στόχο τη λύση

κυττάρων  διαφόρων  όγκων  ή  κυττάρων  μολυσμένων  με  ιούς  χωρίς  εμφανή

αντιγονικό  ερεθισμό.  Επίσης,  μεσολαβούν  την  εξαρτώμενη  από  αντίσωμα

κυτταροτοξικότητα, δηλαδή τη λύση κυττάρων καλυμμένων με IgG.
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Μυελική σειρά

Β. Μονοπύρηνα Φαγοκύτταρα

Πρόκειται  για  κύτταρα μυελικής  προέλευσης  με  κύρια  λειτουργία  τους  τη

φαγοκυττάρωση.  Τα  μακροφάγα  εξυπηρετούν  διαφορετικές  λειτουργίες  στους

διάφορους ιστούς και έχουν ανάλογη μορφολογία και ονομασία (κύτταρα  Kupffer,

μικρογλοιακά  κ.α.),  ενώ  εξελίσσονται  σε  διαφορετικούς  τύπους  μετά  την

ενεργοποίησή  τους  (επιθηλιοειδή,  πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα κ.α.).  Η ικανότητά

τους  να  φαγοκυτταρώνουν  ξένες  ουσίες  (μικρόβια,  μακρομόρια),  τα  καθιστά  τον

κυριότερο  κυτταρικό  μεσολαβητή  της  φυσικής  ανοσίας.  Πέρα  από  αυτό  όμως,

συμμετέχουν  ως  αντιγονοπαρουσιαστικά  κύτταρα στη  φάση  της  αναγνώρισης  της

ειδικής  ανοσιακής  απάντησης,  υφίστανται  την  επίδραση  των  κυτταροκινών  που

εκκρίνουν τα Τ βοηθητικά κύτταρα στη φάση της ενεργοποίησης, με αποτέλεσμα να

διεγείρονται  και  να  εκδηλώνουν  αποτελεσματικότερα  τη  φαγοκυτταρική  και

κυτταροκτόνο  δράση  τους.  Ταυτόχρονα,  εκκρίνουν  πρωτεϊνικούς  και  αυξητικούς

παράγοντες  με  καθοριστική  σημασία  για  την  εξέλιξη  της  ανοσιακής  απάντησης.

Τέλος,  προκαλούν  άμεσα  την  καταστροφή  παθογόνων  που  έχουν  καλυφθεί

(οψωνοποιηθεί) από τα αντισώματα, ενώ έχουν τη δυνατότητα να φαγοκυτταρώνουν

νεκρά ή αλλοιωμένα κύτταρα του ίδιου του οργανισμού.

Γ. Κοκκιοκύτταρα ή Κύτταρα Φλεγμονής

Συμμετέχουν  ενεργά  στη  δραστική  φάση  της  ανοσιακής  απάντησης,

διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στις διεργασίες της φλεγμονής και γενικότερα

της  φυσικής  ανοσίας.  Αποτελούν  το  50-70% των κυττάρων του  αίματος  απ’όπου

μεταναστεύουν στους ιστούς κατά την εξέλιξη τυχόν ιστικής βλάβης ή λοίμωξης, και

διακρίνονται στις παρακάτω ομάδες.

1. Ουδετερόφιλα

Αποτελούν το μεγαλύτερο πληθυσμό των κυκλοφορούντων κοκκιοκυττάρων,

απαντούν  ταχύτατα  στα  διάφορα  χημειοτακτικά  ερεθίσματα,  ενώ  στους  ιστούς

ενεργοποιούνται  υπό  την  επίδραση  των  κυτταροκινών  που  παράγονται  από  τα

μακροφάγα και εκδηλώνουν φαγοκυτταρική δραστηριότητα.
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2. Ηωσινόφιλα

Διαθέτουν φαγοκυτταρική ικανότητα, και έχουν ειδικότητα στην καταστροφή

μικροοργανισμών  (παράσιτα)  που  είναι  ανθεκτικοί  στα  λυτικά  ένζυμα  των

ουδετερόφιλων και των μακροφάγων.

3. Βασεόφιλα

Τα  βασεόφιλα  δεν  έχουν  φαγοκυτταρική  ικανότητα,  αλλά  εκδηλώνουν  τη

δράση  τους  με  την  έκκριση  δραστικών  ουσιών  που  περιέχονται  στα

κυτταροπλασματικά τους κοκκία για τη μεσολάβηση της άμεσης υπερευαισθησίας.

Δ. Ιστιοκύτταρα

Αποτελούν κύτταρα της μυελικής σειράς,  που εγκαταλείπουν το μυελό των

οστών ως αδιαφοροποίητα πρόδρομα κύτταρα. Ανευρίσκονται σε διάφορους ιστούς

όπου και διαφοροποιούνται μετά τη μετανάστευσή τους και διαθέτουν μεγάλο αριθμό

κυτταροπλασματικών κοκκίων που περιέχουν ισταμίνη και άλλες δραστικές ουσίες

που αποτελούν μεσολαβητές της αλλεργικής φλεγμονής.

Ε. Δενδριτικά

Πρόκειται για μια ετερογενή ομάδα αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων που

προέρχονται από ένα κοινό προγονικό κύτταρο και αντιπροσωπεύουν διαφορετικές

εξελικτικές βαθμίδες μιας ενιαίας κυτταρικής σειράς. Το κοινό χαρακτηριστικό τους

είναι ότι εκφράζουν στην επιφάνειά τους μεγάλο αριθμό MHC μορίων κλάσεως II, με

αποτέλεσμα να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιγονοπαρουσίαση και στην

ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων. Τα δενδριτικά κύτταρα ανευρίσκονται στα μη

λεμφικά όργανα και τους ιστούς, στα όργανα του ανοσοποιητικού συστήματος, στο

αίμα  και  στη  λέμφο.  Στα  μη  λεμφικά  δενδριτικά  κύτταρα  περιλαμβάνονται  τα

κύτταρα  του  Langerhans της  επιδερμίδας  και  τα  διάμεσα  δενδριτικά  κύτταρα

διαφόρων οργάνων (π.χ. καρδιά, πνεύμονες, νεφροί, γαστρεντερικός σωλήνας).
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Το Λεμφαδενοειδικό Σύστημα. Ιστοί και Δομή

Τα κύτταρα που συμμετέχουν στην ανοσιακή απάντηση είναι οργανωμένα σε

ιστούς και όργανα, με σκοπό να ασκούν αποτελεσματικότερα τις λειτουργίες τους. Οι

σχηματισμοί αυτοί αναφέρονται συνολικά ως λεμφαδενοειδικό σύστημα.

Το  λεμφαδενοειδικό  σύστημα  περιλαμβάνει  λεμφοκύτταρα,  βοηθητικά

κύτταρα (μακροφάγα και αντιγονοπαρουσιαστικά) και σε μερικούς ιστούς επιθηλιακά

κύτταρα.  Είναι  οργανωμένο  είτε  σε  όργανα  με  λεπτή  κάψα,  είτε  σε  διάχυτες

συναρθροίσεις λεμφαδενοειδικού ιστού. Τα κύρια λεμφαδενοειδικά όργανα και ιστοί

ταξινομούνται σε πρωτογενή (κεντρικά) και δευτερογενή (περιφερικά).

Σχήμα  1.2: Τα  Πρωτογενή  (μπλε  χρώμα)  και  τα  δευτερογενή  (κόκκινο  χρώμα),

λεμφικά όργανα.
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Τα  πρωτογενή  λεμφαδενοειδικά  όργανα  (θύμος  αδένας  και  μυελός  των

οστών),  αποτελούν  τις  κύριες  θέσεις  λεμφοποίησης,  όπου  τα  λεμφοκύτταρα

διαφοροποιούνατι  από  τα  στελεχιαία  λεμφοειδή  κύτταρα,  πολλαπλασιάζονται  και

ωριμάζουν σε λειτουργικά κύτταρα. Τα Τ κύτταρα ωριμάζουν στο θύμο και τα Β

κύτταρα  στο  ήπαρ  του  εμβρύου  και  στο  μυελό  των  οστών.  Στα  πρωτογενή

λεμφαδενοειδικά  όργανα  τα  λεμφοκύτταρα  αποκτούν  την  ποικιλία  των  ειδικών

υποδοχέων για αντιγόνα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αντιγονικές προκλήσεις

που δέχεται το άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής. Τα κύτταρα είναι επιλεγμένα να

έχουν ανοχή για τα αυτοαντιγόνα, ενώ έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν μόνο τα

ξένα αντιγόνα, προκειμένου να παραχθεί η ανοσιακή απάντηση.

Τα  δευτερογενή  λεμφαδενοειδικά  όργανα  περιλαμβάνουν  το  σπλήνα,  τους

λεμφαδένες και ιστούς σχετιζόμενους με τους βλεννογόνους, συμπεριλαμβανομένων

των  αμυγδαλών  και  των  πλακών  του  Peyer στο  έντερο.  Οι  δευτερογενείς

λεμφαδενοειδικοί  ιστοί  παρέχουν  ένα  περιβάλλον,  στο  οποίο  τα  λεμφοκύτταρα

μπορούν  να  αλληλεπιδρούν  τόσο  μεταξύ  τους,  όσο  και  με  αντιγόνα.  Επίσης,

διασπείρουν  την  ανοσιακή  απάντηση.  Οι  λειτουργίες  αυτές  επιτελούνται  από  τα

φαγοκυτταρικά μακροφάγα, τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και τα ώριμα Τ και

Β λεμφοκύτταρα στα δευτερογενή λεμφαδενοειδικά όργανα. Αξίζει να σημειωθεί ότι

στον  άνθρωπο,  ο  μυελός  των  οστών  αποτελεί  επίσης  σημαντικό  δευτερογενές

λεμφαδενοειδικό  όργανο,  μια  και  περιέχει  ώριμα  Τ  κύτταρα  και  πολλά

πλασματοκύτταρα.

Το Συμπλήρωμα

Το  συμπλήρωμα  αποτελείται  από  μια  ομάδα  πρωτεϊνών  του  ορού  που

υπάρχουν  σε  ενεργό  και  ανενεργό  μορφή.  Η  ενεργοποίηση  του  συμπληρώματος

γίνεται  με  την  κλασσική  και  την  εναλλακτική  οδό,  οι  οποίες  συμπεριλαμβάνουν

διαφορετικές πρωτεϊνες του συμπληρώματος και οι οποίες καταλήγουν σε μια κοινή

τελική αντίδραση (MAC, Membrane Attack Complex), υπεύθυνη για την κυτταρική

λύση.

Λόγω της μη ειδικής του δράσης, απαιτεί κάποιο προστατευτικό μηχανισμό

για να μην προκαλεί βλάβες σε φυσιολογικούς ιστούς. Ο μεγάλος αριθμός ενζυμικών

μορίων, καθώς και η ιδιότητα των περισσότερων συστατικών του να μετατρέπονται
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σε ανενεργό μορφή μόλις εγκαταλείπουν την περιοχή της μόλυνσης, εξυπηρετούν το

σκοπό αυτό.

Το  συμπλήρωμα  αποτελεί  σημαντικό  μέρος  της  χυμικής  ανοσίας.

Καταστρέφει ξένα κύτταρα μέσω της MAC μεσολαβούμενης λύσης. Επίσης προκαλεί

τοπική  φλεγμονώδη  αντίδραση  με  συγκέντρωση  υγρών  και  μεθοδεύει  τη

φαγοκυττάρωση των αντιγόνων μέσω οψωνισμού.

Επανακυκλοφορία των Λεμφοκυττάρων

Ο οργανισμός διαθέτει μηχανισμούς μεταφοράς και συγκέντρωσης, τόσο των

αντιγόνων, όσο και  των ειδικών λεμφοκυττάρων στα περιφερικά λεμφικά όργανα,

όπου εξασφαλίζεται η μεταξύ τους απαραίτητη επαφή. Με αυτό τον τρόπο, ακόμα και

απειροελάχιστα  ίχνη  αντιγόνων  αναγνωρίζονται  από  τον  ειδικό  για  αυτά

λεμφοκυτταρικό πληθυσμό, και επάγεται η ανοσιακή απάντηση.

Η επανακυκλοφορία των λεμφοκυττάρων περιλαμβάνει τη μετανάστευση των

πρόδρομων  λεμφοκυτταρικών  μορφών  στα  κεντρικά  λεμφικά  όργανα,  τη

μετανάστευση  των  διαφοροποιημένων,  παρθένων  λεμφοκυττάρων  στα  περιφερικά

λεμφικά  όργανα,  τη  μετανάστευση  ενεργοποιημένων  λεμφοκυττάρων  από  τους

λεμφικούς  ιστούς  στα  σημεία  εισόδου  του  αντιγόνου,  όπου  αναπτύσσεται  η

φλεγμονή, και τη διακίνηση των λεμφοκυττάρων μεταξύ των περιφερικών λεμφικών

οργάνων.

Η  επανακυκλοφορία  διαφέρει  σημαντικά  μεταξύ  των  διαφόρων

λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών και η ειδικότητα μετακίνησης των λεμφοκυττάρων

εξασφαλίζεται  από  την  έκφραση  διαφορετικών  μορίων  προσκόλλησης  (π.χ.

σελεκτίνες, ιντεγκρίνες, μόρια της οικογένειας των ανοσοσφαιρινών και το  CD44),

τόσο στα φλεβίδια υψηλού ενδοθηλίου (HEV), όσο και στα ίδια τα λεμφοκύτταρα

κατά  τη  διάρκεια  των  διαφόρων  φάσεων  της  διαφοροποίησης  και  ενεργοποίησής

τους.

17



Τ Κυτταρικός Υποδοχέας (Τ Cell Receptor, TCR).

Ο Τ κυτταρικός υποδοχέας, TCR, είναι μια ετεροδιμερής γλυκοπρωτεϊνη που

αποτελείται από α και β αλυσίδες, καθεμιά από τις οποίες συνίσταται από δύο πεδία

ομόλογα των πεδίων των ανοσοσφαιρινών. Τα αμινοτελικά πεδία των δύο αλυσίδων

αποτελόυν  τη  μεταβλητή  (V,  Variable)  περιοχή  του  μορίου  και  σχηματίζουν  τη

συνδεόμενη με το αντιγόνο θήκη. Τα καρβοξυτελικά πεδία αποτελούν τη σταθερή (C,

Constant) περιοχή του μορίου και χρησιμεύουν για τη σύνδεσή του με την κυτταρική

μεμβράνη, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στην έναρξη της δραστικής λειτουργίας του

κυττάρου.

γ/δ TCR και TCR1 κύτταρα

Ένα είδος TCR που εκφράζεται στην επιφάνεια των πρώιμων θυμοκυττάρων,

καθώς και σε μικρό ποσοστό περιφερικών Τ κυττάρων, αποτελείται από γ και δ αντί α

και β αλυσίδες. Ο γ/δ TCR εμφανίζει περιορισμένη ετερογένεια σε σχέση με τον α/β,

με τον οποίο ουδέποτε συνεκφράζεται στο ίδιο κύτταρο. Τα κύτταρα που εκφράζουν

γ/δ  TCR, (TCR1 κύτταρα), βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ορισμένους επιθηλιακούς

ιστούς και διαφέρουν από εκείνα που εκφράζουν α/β TCR (TCR2 κύτταρα), ως προς

τους μηχανισμούς αναγνώρισης του αντιγόνου, τις συνθήκες ενεργοποίησης και το

ρόλο τους στην ανοσιακή απάντηση. Τα TCR1 κύτταρα φαίνεται ότι εκδηλώνουν μη-

MHC-περιοριζόμενη  κυτταροτοξικότητα  και  παίζουν  ειδικό  ρόλο  έναντι

νεοπλασματικών κυττάρων και στην εξέλιξη αυτοάνοσων διεργασιών. Παρ’όλ’αυτά,

τα  μόρια  που  αναγνωρίζονται  από  τον  γ/δ  TCR παραμένουν  άγνωστα,  ενώ  οι

πειραματικές  ενδείξεις  για  το  ρόλο  που  διαδραματίζουν  δεν  είναι  πλήρως

αποσαφηνισμένες.

Το σύμπλεγμα του TCR

Για την έκφραση του TCR στη μεμβράνη του Τ κυττάρου, είναι απαραίτητη η

προηγούμενη  μη ομοιοπολική  σύνδεσή του  με  ένα  σύμπλεγμα τριών τουλάχιστον

διαμεμβρανικών πολυπεπτιδίων που αποτελούν το μόριο  CD3. Το  CD3 αποτελείται

από τρία διακεκριμένα πολυπεπτίδια γ, δ και ε, κατανέμεται ομοιογενώς πάνω στην

κυτταρική μεμβράνη και είναι ειδικό για τα Τ κύτταρα.

Τα πολυπεπτίδια του  TCR και του  CD3, συνδέονται στενά και με ένα άλλο

μόριο, που αποτελείται από δύο ζ αλυσίδες και το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται
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ενδοκυττάρια. Το σύνολο των τριών αυτών μορίων αποτελεί το σύμπλεγμα του ΤCR,

(TCR complex), το οποίο απεικονίζεται και στο σχήμα που ακολουθεί:

Σχήμα 1.3: Το σύμπλεγμα του ΤCR.

Επιλογή των Τ λεμφοκυττάρων στο θύμο

Τα πρόδρομα των Τ λεμφοκυττάρων μεταναστεύουν από το μυελό των οστών

στο  θύμο  αδένα,  όπου  και  ωριμάζουν  σε  διαδοχικά  στάδια  που  μπορούν  να

διακριθούν  από  τη  διαφορική  έκφραση  του  CD3  που  είναι  ένα  σύμπλοκο  του

υποδοχέα  των  Τ  λεμφοκυττάρων  με  πρωτεϊνες,  καθώς  και  με  πρωτεϊνες  του

συνυποδοχέα  CD4 και  CD8. Η ανάπτυξη των Τ λεμφοκυττάρων συνοδεύεται από
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εκτεταμένο κυτταρικό θάνατο,  γεγονός που αντανακλά την έντονη επιλογή των Τ

λεμφοκυττάρων  και  την  εξάλειψη  εκείνων  που  παρουσιάζουν  ακατάλληλες

ειδικότητες υποδοχέα.

Τα αυτόνομα πρόδρομα Τ λεμφοκύτταρα διαφορορποιούνται είτε σε κύτταρα

που φέρουν γδ υποδοχείς και που κατά την οντογένεση επικρατούν, είτε σε κύτταρα

με αβ υποδοχείς που τελικά αποτελούν το 90% των Τ λεμφοκυττάρων.

Η ανάπτυξη  των Τ λεμφοκυττάρων περιλαμβάνει  δύο τύπους  επιλογής,  τη

θετική επιλογή για την αυτο-MHC αναγνώριση και την αρνητική επιλογή για τα αυτο-

πεπτίδιο-αυτο-MHC σύμπλοκα. 

Η θετική επιλογή, που ρυθμίζεται αποκλειστικά από τα επιθηλιακά κύτταρα

του  θύμου,  εξασφαλίζει  ότι  όλα  τα  ώριμα  Τ  λεμφοκύτταρα  θα  είναι  ικανά  να

ανταποκρίνονται  σε  ξένα  αντιγόνα  που  παρουσιάζονται  από  τα  αυτο-MHC μόρια

πάνω στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα.

Η αρνητική επιλογή, η οποία κατά μεγάλο μέρος ρυθμίζεται από τα δενδριτικά

κύτταρα και τα μακροφάγα, ελαττώνει τα αυτοαντιδρώντα κύτταρα.

Το παράδοξο του ότι το ίδιο προσδενόμενο μόριο αναγνωρίζεται από τον ίδιο

υποδοχέα και οδηγεί σε δύο αντικρουόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με πειραματικά

δεδομένα, εξηγείται με την εξής παραδοχή:

Τα θυμοκύτταρα των οποίων οι Τ κυτταρικοί υποδοχείς αντιδρούν με χαμηλή

συγγένεια με προσδενόμενα μόρια του θύμου θα μπορούσαν να επιλεγούν θετικά,

ενώ  εκείνα  των  οποίων  οι  υποδοχείς  αντιδρούν  με  υψηλή  συγγένεια  με  τα

προσδενόμενα μόρια του θύμου, θα μπορούσαν να θανατωθούν.

Μέσα  στο  θύμο  ‘επαγγελματικά’  αντιγονοπαρουσιαστικά  κύτταρα  από  το

μυελό  των  οστών  απαλείφουν  όλα  εκείνα  τα  κύτταρα  των  οποίων  οι  υποδοχείς

αναγνωρίζουν αντιγόνα που κάτω από κανονικές συνθήκες εκφράζονται από αυτά τα

κύτταρα, εξασφαλίζοντας έτσι προστασία κατά της αυτοανοσίας. Με αυτό τον τρόπο

δημιουργείται ένα χρήσιμο και μη καταστροφικό ρεπερτόριο αντιγονικών υποδοχέων

των Τ λεμφοκυττάρων.

Ακόμα, τα Τ λεμφοκύτταρα μπορούν να αναπτυχθούν και σε σημεία εκτός του

θύμου,  όπως  τα  έντερα  και  οι  πνεύμονες  και  μέρη  που  περιέχουν  μόνιμα  Τ

λεμφοκύτταρα και που είναι πλούσια σε επιθηλιακά κύτταρα.
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Ωρίμανση των Β λεμφοκυττάρων

Τα  Β  κύτταρα  είναι  αυτά  που  συνθέτουν  τα  αντισώματα.  Είναι  τα  μόνα

κύτταρα του οργανισμού που ανασυνδυάζουν χρωμοσωμικό DNA στις περιοχές που

κωδικοποιούν για τα αντισώματα (ανοσοσφαιρίνες).

Ωριμάζουν  κυρίως  στο  μυελό  των  οστών,  τον  οποίο  και  τελικά

εγκαταλείπουν,  εκφράζοντας  στη  μεμβράνη  τους  ένα  χαρακτηριστικό  δείκτη

επιφανείας, τον υποδοχέα για το αντιγόνο (BCR, B Cell Receptor). Πρόκειται για ένα

αντίσωμα που αποτελείται από μια γλυκοπρωτεϊνη συνδεδεμένη με την κυτταρική

μεμβράνη.

Όταν ένα παρθενικό Β λεμφοκύτταρο πρωτοσυναντήσει  το αντιγόνο για το

οποίο είναι  ειδικό το αντίσωμα που φέρει  στη μεμβράνη του,  διαφοροποιείται  σε

μεγάλο  λεμφοβλάστη  και  διαιρείται  πολύ  γρήγορα.  Τα  θυγατρικά  κύτταρα

διαφοροποιούνται σε μνημονικά κύτταρα και σε πλασματοκύτταρα. Τα μνημονικά Β

λεμφοκύτταρα ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και εκφράζουν στη μεμβράνη τους

αντίσωμα όμοιο με  εκείνο του  γονικού  τους  κυττάρου.  Τα πλασματοκύτταρα δεν

έχουν αντίσωμα στην επιφάνειά τους, αλλα παράγουν και εκκρίνουν το συγκεκριμένο

αντίσωμα  σε  διαλυτή  μορφή.  Τα  διαλυτά  αυτά  αντισώματα  αποτελούν  τα

σημαντικότερα δραστικά μορια της χυμικής ανοσίας.

Ανοσοσφαιρίνες

Τα μόρια των αντισωμάτων (ανοσοσφαιρινών),αποτελούνται από δυο όμοιες

βαρειές (Heavy,  H) και δυο όμοιες ελαφριές (Light,  L) πολυπεπτιδικές αλυσίδες, οι

οποίες συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς, σχηματίζοντας ένα συμμετρικό μόριο

τεσσάρων  αλυσίδων  σχήματος  Υ,  που  σταθεροποιείται  με  μη  ομοιοπολικές

επιδράσεις.  Τα  αμινοτελικά  πεδία  των  αλυσίδων  διαθέτουν  πρωτοταγή  αμινοξική

ακολουθία μεγάλης ποικιλομορφίας και ορίζουν τη μεταβλητή περιοχή (V, Variable).
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Σχήμα 1.4:  Μοριακό μοντέλο τεταρτοταγούς δομής (Α), και σχηματικής απεικόνισης

(Β), των ανοσοσφαιρινών.

Σε κάθε  V περιοχή εντοπίζονται τρεις μικρότερες υπερμεταβλητές περιοχές.

Κατά  τη  στερεοταξική  διαμόρφωση  του  μορίου  της  ανοσοσφαιρίνης,  οι  τρεις

υπερμεταβλητές  περιοχές  κάθε  L και  H αλυσίδας  πλησιάζουν  πολύ  κοντά  και

διαμορφώνουν τη θέση σύνδεσης του αντιγόνου. Η ακριβής αμινοξική αλληλουχία

αυτών των περιοχών είναι ο κυριότερος παράγοντας καθορισμού της ειδικότητας των

αντισωμάτων για συγκεκριμένα αντιγόνα. 

Μείζον Σύστημα Ιστοσυμβατότητας (MHC)

Ως  Μείζον  Σύστημα  Ιστοσυμβατότητας  χαρακτηρίζεται  ο  σύνθετος

γονιδιακός τόπος ή περιοχή που κωδικοποιεί όλες τις πρωτεϊνες της επιφάνειας των

κυττάρων  που  είναι  υπεύθυνες  για  την  απόρριψη  των  αλλομοσχευμάτων,  την

αντίδραση  μεταξύ  διαφορετικών  λεμφοκυττάρων  και  την  αντίδραση  μεταξύ

λεμφοκυττάρων και αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων. Επιπλέον, η περιοχή αυτή

του  γονιδιώματος  περιέχει  ειδικευμένα  μη  κλασικά  MHC γονίδια,

αντιγονοπαρουσιαστικά γονίδια, γονίδια υποδοχέων όσφρησης και άλλα, αγνώστων

μέχρι στιγμής λειτουργειών.

Τα MHC μόρια, που ονομάζονται HLA στον άνθρωπο και καταλαμβάνουν το

1/3000 του γονιδιώματός του, χαρακτηρίζονται από μεγάλο πολυμορφισμό και είναι

σημαντικά  για  την  αναγνώριση  του  αντιγόνου  από  τα  Τ  λεμφοκύτταρα,  επειδή
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λειτουργούν  σαν  αντιγονοπαρουσιαστικές  δομές.  Έτσι,  επηρεάζουν  τα  είδη  των

αντιγόνων στα οποία το κάθε άτομο έχει μεγαλύτερη ευαισθησία, δηλαδη τα είδη των

αντιγόνων στα οποία τα Τ βοηθητικά και Τ κυτταροτοξικά κύτταρα αντιδρούν.

Τα MHC μόρια διακρίνονται σε δύο κυρίως κλάσεις μεμβρανικών μορίων την

κλάση I (MHC I) και την κλάση II (MHC II).

Τα  MHC μόρια κλάσης Ι κωδικοποιούν γλυκοπρωτεϊνες που εκφράζονται

στην  επιφάνεια  σχεδόν  όλων  των  εμπύρηνων  κυττάρων  (κυρίως  των

λεμφοκυττάρων),  όπου μεσολαβούν την παρουσίαση αντιγόνων διαφοροποιημένων

κυττάρων (σε μορφή πεπτιδίων) συνήθως του ίδιου του οργανισμού (π.χ.  κύτταρα

μολυσμένα με ιούς) στα CD8 Τ λεμφοκύτταρα. Τα αντιγονικά πεπτίδια προέρχονται

από ενδογενείς πρωτεϊνες που έχουν διασπαστεί ενζυμικά στο κυτταρόπλασμα. Αυτά

τα αντιγονικά πεπτίδια, τα οποία συνήθως αποτελούνται από 8-9 αμινοξέα, μπορούν

να προσδεθούν σε πολλά διαφορετικά  MHC μόρια και το αντίστροφο. Σε αυτό το

σημείο  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  τα  κύτταρα  του  εγκεφάλου,  σπερματοζωάρια  σε

ορισμένες φάσεις διαφοροποίησης και κύτταρα του πλακούντα δεν διαθέτουν MHC

μόρια κλάσης Ι.

Τα MHC μόρια κλάσης ΙΙ κωδικοποιούν ετεροδιμερείς γλυκοπρωτεϊνες που

εκφράζονται  κυρίως  στην  επιφάνεια  αντιγονοπαρουσιαστικών  κυττάρων

μακροφάγων,  δενδριτικών,  ώριμων  Β  κυττάρων  και  επιθηλιακών  κυττάρων  του

θύμου,  όπου  μεσολαβούν  την  παρουσίαση  κατεργασμένων  αντιγονικών  πεπτιδίων

στα CD4 Τ λεμφοκύτταρα. Τα πεπτίδια αυτά αποτελούνται από 13-18 αμινοξέα και

συνήθως προέρχονται από ενδοκυτταρικά διασπασμένες εξωγενείς πρωτεϊνες.

Μία τρίτη κλάση μορίων που μπορεί να διακριθεί, τα MHC μόρια κλάσης

ΙΙΙ,  περιλαμβάνουν  πολλά  είδη  πρωτεϊνών  οι  οποίες  όμως  δεν  βρίσκονται  σε

κυτταρικές  μεμβράνες,  ούτε  παίζουν  κάποιον  εμφανή  ρόλο  στην

αντιγονοπαρουσίαση. Περιλαμβάνουν διάφορα παράγωγα του συμπληρώματος, όπως

C2, C4A, C4B και παράγοντα Β, δύο στεροειδείς 21-υδροξυλάσες, TNF-α και TNF-β

και  δύο  πρωτεϊνες  που  παράγονται  στα  κύτταρα  σε  κατάσταση  stress και  σε

μολύνσεις από ιούς.
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Τα Τ κύτταρα είναι ειδικευμένα να αναγνωρίζουν τα ξένα αντιγόνα σαν πεπτίδια

δεσμευμένα στο MHC.

Τα  Τ  λεμφοκύτταρα  αναγνωρίζουν,  μέσω  των  υποδοχέων  τους,  πεπτιδικά

τμήματα  αντιγόνων  δεσμευμένων  σε  εξειδικευμένα  μόρια  επιφανείας  (MHC),  σε

αντίθεση με τα Β λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν τα αντιγόνα στην άθικτη μορφή

τους.

Κατά  τη  διάρκεια  της  σύνθεσής  τους  μέσα  στο  κύτταρο  τα  MHC μόρια

παγιδεύουν  τα  πεπτιδικά  τμήματα  σε  μια  πτυχή  του  εξώτερου  άκρου  της

εξωκυττάριας περιοχής τους και τα μεταφέρουν στην κυτταρική επιφάνεια όπου και

παρουσιάζονται σαν σύμπλοκα [πεπτίδιο-MHC] των Τ λεμφοκυττάρων των οποίων οι

αντιγονικοί υποδοχείς είναι ειδικευμένοι ώστε να τα αναγνωρίζουν.

Τ λεμφοκύτταρα που σκοτώνουν μολυσμένα κύτταρα αναγνωρίζουν πεπτίδια

δεσμευμένα στα  MHC μόρια κλάσης Ι, ενώ Τ λεμφοκύτταρα που ενεργοποιούν τα

μακροφάγα και τα Β λεμφοκύτταρα, αναγνωρίζουν πεπτίδια δεσμευμένα στα  MHC

μόρια κλάσης ΙΙ.

Σημαντικό ρόλο στη διαφορική αναγνώριση των δύο κλάσεων από τις  δύο

λειτουργικές τάξεις των Τ λεμφοκυττάρων παίζουν οι επιφανειακοί δείκτες CD4 και

CD8.  Το  CD8  δεσμεύει  τα  MHC μόρια  κλάσης  Ι  μαζί  με  τον  υποδοχέα  των

κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων, ενώ το CD4 δεσμεύει τα ΜΗC μόρια κλάσης ΙΙ

μαζί με τον υποδοχέα των βοηθητικών και φλεγμονωδών Τ λεμφοκυττάρων.

Κυτταροκίνες

Οι κυτταροκίνες αποτελούν ετερογενές μείγμα μικρομοριακών (ΜΒ<30 ή 80

kDa) πρωτεϊνών,  οι  οποίες  παράγονται  από  διάφορα κύτταρα του  οργανισμού  σε

απάντηση επαγωγικών ερεθισμάτων και διεγείρουν ή αναστέλλουν τη λειτουργία των

κυττάρων, δρώντας επ’αυτών κατά ενδοκρινή ή παρακρινή τρόπο.

Οι κυτταροκίνες προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς μεγάλης συγγένειας που

βρίσκονται στη μεμβράνη των κυττάρων-στόχων, προκαλώντας βιοχημικές αλλαγές

που  είναι  υπεύθυνες  για  την  αλλοίωση  της  γονιδιακής  έκφρασης  των  κυττάρων

αυτών.
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Λειτουργικά, οι κυτταροκίνες μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις ομάδες

1). Μεσολαβητές της φυσικής ανοσίας, που εκκρίνονται από τα μονοπύρηνα

φαγοκύτταρα  υπό  την  επίδραση  λοιμογόνων  παραγόντων  (Ιντερφερόνες  τύπου  Ι,

παράγοντας νέκρωσης όγκων, Ιντερλευκίνη-1, Ιντερλευκίνη-6, κ.α.).

2). Ρυθμιστικοί παράγοντες της ενεργοποίησης, του πολλαπλασιασμού και της

διαφοροποίησης  των  λεμφοκυττάρων,  που  παράγονται  σε  απάντηση  της  ειδικής

αναγνώρισης  του  αντιγόνου  από  τα  Τ  κύτταρα  (Ιντερλευκίνη-2,  Ιντερλευκίνη-4,

αυξητικός παράγοντας βλαστικής μεταμόρφωσης-β).

3). Ρυθμιστικοί παράγοντες της ανοσιακής φλεγμονής, που ενεργοποιούν τα

μη ειδικά δραστικά κύτταρα (Ιντερφερόνη-γ, Λεμφοτοξίνη ή  TNF-β, Ιντερλευκίνη-

10, Ιντερλευκίνη-5, Ιντερλευκίνη-12).

4).  Διεγερτικοί  παράγοντες  του  πολλαπλασιασμού  και  της  διαφοροποίησης

των λευκοκυττάρων, που παράγονται, τόσο από διεγερμένα λεμφοκύτταρα, όσο και

από  άλλα  κύτταρα  (Ιντερλευκίνη-3,  Ιντερλευκίνη-7,  και  αυξητικοί  παράγοντες

κοκκιοκυττάρων, μακροφάγων, κ.α.).

Οι κυτταροκίνες ελέγχουν την ένταση και τη διάρκεια της ανοσοαπόκρισης με

τη διέγερση ή την αναστολή της ενεργοποίησης,  του πολλαπλασιασμού ή και  της

διαφοροποίησης  διαφόρων  κυττάρων,  καθώς  επίσης  και  με  το  να  ρυθμίζουν  την

έκκριση αντισωμάτων ή άλλων κυτταροκινών. Οι κυτταροκίνες που εκκρίνονται από

ένα  λεμφοκύτταρο  όταν  αυτό  ενεργοποιηθεί,  μπορούν  να  επηρρεάσουν  και  να

ενεργοποιήσουν  ένα  ολόκληρο  δίκτυο  αλληλεπιδρώντων  κυττάρων  όπως  φαίνεται

στο σχήμα.
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Σχήμα 1.5: Οι κυτταροκίνες σαν κρίκοι επικοινωνίας εντός του ανοσιακού συστήματος

και μεταξύ αυτού και άλλων οργάνων.

Ο τρόπος δράσης μερικών από τις σημαντικότερες κυτταροκίνες περιγράφεται

αναλυτικά, ενώ στον πίνακα 1 του παραρτήματος, περιγράφεται χαρην συντομίας, ο

τόπος έκκρισης, ο στόχος και ο τρόπος δράσης των υπολοίπων κυτταροκινών.

Ιντερλευκίνη-2 (IL-2)

Η IL-2 είναι η κυτταροκίνη, η οποία κατεξοχήν ευθύνεται για τη μετάπτωση

των Τ λεμφοκυττάρων από τη  G1 στην  S φάση του κυτταρικού κύκλου. Παράγεται

κυρίως από τα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα, και σε μικρότερες ποσότητες από τα

ενεργοποιημένα Β λεμφοκύτταρα. Λειτουργεί ως αυτοκρινής ή παρακρινής διεγέρτης

του πολλαπλασιασμού των Τ και Β λεμφοκυττάρων. Επάγει την παραγωγή άλλων

κυτταροκινών,  κυρίως  IFN-γ  και  IL-1,  από  τα  ενεργοποιημένα  λεμφοκύτταρα  και

εμφανίζει  συνεργική  δράση  με  άλλες,  αναφορικά  με  τη  διαφοροποίηση  των  Β

λεμφοκυττάρων,  προς  κύτταρα  που  εκκρίνουν  ανοσοσφαιρίνη.  Αυξάνει  τη

δραστηριότητα  των  ΝΚ  κυττάρων  και  την  κυτταροτοξική  ικανότητα  των

μακροφάγων. Φαίνεται να έχει έμμεση δράση στη φλεγμονή μέσω της επαγωγής της

σύνθεσης IFN-γ και IL-1.

Ιντερλευκίνη-4 (IL-4)
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Κύρια  κυτταρική  πηγή  της  IL-4  είναι  ο  υποπληθυσμός  Th2  των  CD4+ Τ

λεμφοκυττάρων,  επί  των  οποίων,  καθώς  και  επί  των  βασεόφιλων  κυττάρων  των

ιστών,  ασκεί  αυτοκρινή  δράση  αυξητικού  παράγοντα.  Στην  πραγματικότητα,  η

παραγωγή της IL-4 αποτελεί κριτήριο κατάταξης των CD4+ Τ λεμφοκυττάρων στον

υποπληθυσμό των  Th2, ενώ το αντίστοιχο κριτήριο κατάταξης στον υποπληθυσμό

Th1  είναι  η  παραγωγή  της  IFN-γ.  Βασική  της  λειτουργία  είναι  η  ρύθμιση  των

αλλεργικών  αντιδράσεων.  Επάγει  την  ενεργοποίηση,  τον  πολλαπλασιασμό  και  τη

διαφοροποίηση των Β λεμφοκυττάρων, στα οποία αυξάνει την έκφραση της κλάσης ΙΙ

HLA αντιγόνων, και αναστέλλει την ενεργοποίηση των μακροφάγων.

Ιντερλευκίνη-6 (IL-6)

Η  IL-6  συντίθεται  από  τα  μονοπύρηνα  φαγοκύτταρα,  τα  ενδοθηλιακά

κύτταρα,  τους  ινοβλάστες  και  άλλα  κύτταρα,  υπό  την  επίδραση  της  IL-1  και  σε

μικρότερο βαθμό του  TNF. Πρόκειται για τον κυριότερο αυξητικό παράγοντα των

ενεργοποιημένων  Β  λεμφοκυττάρων,  στα  οποία  δρα  κατά  το  απώτερο  στάδιο

διαφοροποίησής  τους,  καθώς  και  άλλων  λεμφικών  και  μυελικών  κυττάρων.  Η

κυριότερη όμως δράση της σε σχέση με την παθογένεια της σήψης, είναι η διέγερση

των ηπατοκυττάρων για την παραγωγή πρωτεϊνών οξείας φάσης.

Η κατασταλτική δράση της  IL-6 στη φλεγμονή ενδέχεται  να οφείλεται και

στην  καταστολή  παραγωγής  άλλων  κυτταροκινών,  όπως  του  TNF.  Η

ανοσοκατασταλτική  και  αντιφλεγμονώδης  δράση της  πιθανόν να  σχετίζεται  με  τη

ρυθμιστική της επίδραση στη λειτουργία του υποθαλαμοϋποφυσιακού άξονα.

Ιντερλευκίνη-10 (IL-10)

Η  IL-10 παράγεται από τα  Th2 βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα, καθώς και από

μερικά ενεργοποιημένα μακροφάγα. Η βιολογική της δράση έγκειται στην αναστολή

της παραγωγής κυτταροκινών (TNF, IL-1, IL-12, χημειοκίνες) από τα μακροφάγα και

στην αναστολή των επικουρικών λειτουργειών των μακροφάγων κατά τη διάρκεια της

ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων.

Ιντερλευκίνη-12 (IL-12)

Πρόκειται για ένα ετεροδιμερές δύο πολυπεπτιδικών αλυσίδων, από τις οποίες

η μία (p35) παράγεται  από διάφορους κυτταρικούς  τύπους,  συμπεριλαμβανομένων

των Τ και Β λεμφοκυττάρων, των ΝΚ κυττάρων και των μονοκυττάρων, και η άλλη
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(p40),  συντίθεται  κυρίως  από  τα  ενεργοποιημένα  μονοκύτταρα  και  από  τα  Β

λεμφοκύτταρα, με αποτέλεσμα οι δύο τελευταίοι κυτταρικοί πληθυσμοί να αποτελούν

τις βασικές πηγές παραγωγής του πλήρους μορίου της IL-12.

Αποτελεί  τον  ισχυρότερο  διεγέρτη  των  ΝΚ  κυττάρων,  ενώ  παράλληλα

διεγείρει τη διαφορορποίηση των  CD4+ Τ λεμφοκυττάρων, που δεν έχουν έλθει σε

επαφή με το αντιγόνο, προς Th1 κύτταρα, καθώς και τη διαφορορποίηση των CD8+ Τ

κυττάρων προς ώριμα, λειτουργικώς δραστικά κυτταρολυτικά κύτταρα.

Ιντερφερόνη-γ (IFN-γ)

Παράγεται από τα  CD4+ Τ λεμφοκύτταρα που εκκρίνουν  IL-2 και από όλα

σχεδόν τα CD8+ Τ λεμφοκύτταρα. Μικρό μέρος της παραγωγής της αποδίδεται στα

ΝΚ  κύτταρα.  Τα  ΝΚ  κύτταρα  αντιπροσωπεύουν  μια  ανεξάρτητη  από  τα  Τ

λεμφοκύτταρα οδό ενεργοποίησης των μακροφάγων και κατά συνέπεια η παραγωγή

IFN-γ  από  τα  ενεργοποιημένα  ΝΚ  κύτταρα  αποτελεί  το  πρωταρχικό  γεγονός

κινητοποίησης του πλέγματος των κυτταροκινών μετά την έκθεση του οργανισμού σε

βακτηριακά  προϊόντα.  In vivo,  η  βασική  παραγωγή  της  IFN-γ  είναι  εξαιρετικά

χαμηλή.

Η IFN-γ, είναι ο κυριότερος ενεργοποιητής των μακροφάγων. Η παρουσία της

εξασφαλίζει τις συνθήκες που απαιτούνται για την επαγωγή της ενεργοποίησης των

μακροφάγων  από  τα  Τ  λεμφοκύτταρα.  Είναι  επίσης  ενεργοποιητής  ενδοθηλιακών

κυττάρων. Προάγει την προσκόλληση των  CD4+ Τ λεμφοκυττάρων στο ενδοθήλιο

και  επιφέρει  μορφολογικές  αλλοιώσεις  που  επιτρέπουν  την  εξαγγείωση  των

λεμφοκυττάρων.  Επίσης,  επάγει  τη  σύνθεση,  από  τα  ενδοθηλιακά  κύτταρα,

παραγόντων της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος.

Παράγοντας Νεκρωσης Όγκου-α (Tumor Necrosis Factor-α, TNF-α)

Ο  γενετικός  τόπος  του  ΤNF-α  (και  του  TNF-β),  εδράζεται,  στενά

συνδεδεμένος, εντός του MHC. Ο TNF-α παράγεται από τα ενεργοποιημένα από τους

πολυσακχαρίτες (LPS) των Gram αρνητικών βακτηρίων μακροφάγα, τα Τ και τα ΝΚ

κύτταρα. Αν και οι ΤNF (α και β) παράγονται ως εκκριτικές πρωτεϊνες, μεμβρανικές

μορφές τους έχουν απομονωθεί και χαρακτηρισθεί και πιθανόν να παίζουν σημαντικό

ρόλο στις διακυτταρικές κυτταροτοξικές αλληλεπιδράσεις.

Η  βιολογική  του  δράση  είναι  συνάρτηση  της  ποσότητας  στην  οποία

παράγεται.  Σε  μικρές  συγκεντρώσεις  λειτουργεί  ως  παρακρινής  ή  αυτοκρινής
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ρυθμιστής  των  λευκοκυττάρων  και  των  ενδοθηλιακών  κυττάρων.  Αυξάνει  την

έκφραση  των  μορίων  προσκόλλησης  στο  ενδοθήλιο,  ενεργοποιεί  τα

πολυμορφοπύρηνα  προς  καταστροφή  των  μικροβίων  και  διεγείρει  την  παραγωγή

κυτταροκινών όπως της IL-1, IL-6, χημειοκινών, αλλά και του ίδιου του TNF, από τα

μονοπύρηνα.  Στην  περίπτωση  που  το  ερέθισμα  παραγωγής  του  TNF-α  είναι

ισχυρότερο, παρατηρείται αύξηση της παραγωγής του και δίοδός του στο αίμα, με

αποτέλεσμα την πρόκληση συστηματικών εκδηλώσεων.  Περετέρω αύξηση έχει  ως

αποτέλεσμα τοξικά φαινόμενα, όπως μείωση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου

κ.α.

Τροποποιητικός  Αυξητικός  Παράγοντας-β  (Transforming Growth Factor-β,

TGF-β)

Ο  TGF-β  παράγεται  από  διάφορους  κυτταρικούς  πληθυσμούς,

συμπεριλαμβανομένων  των  μακροφάγων  και  των  Τ  λεμφοκυττάρων,  των  οποίων

αναστέλλει  τον  πολλαπλασιασμό,  κατά  διάφορους  τρόπους,  λειτουργώντας  ως

αρνητικός ρυθμιστικός παράγοντας της ανοσιακής απάντησης.
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1). ΓΕΝΙΚΑ

Η  πιθανότητα  το  ανοσοποιητικό  σύστημα  να  μπορεί  να  αντιδρά  έναντι

αυτόλογων αντιγόνων και να προκαλεί ιστική βλάβη, αναγνωρίστηκε στις αρχές το

1900  από  τον  Paul Ehrilich με  την  περιγραφή  horror autotoxicus.  Μισό  αιώνα

αργότερα, ο MacFarlane Burnet πρότεινε την υπόθεση της επιλογής των κλώνων με

τη  φυσική  απόρροια,  ότι  οι  κλώνοι  των  αυτοαντιδρώντων  λεμφοκυττάρων

απαλείφονται  κατά  την  ανάπτυξη  για  την  αποφυγή  αυτοάνοσων  αντιδράσεων.  Η

θεωρία αυτή παραμένει επίκαιρη, κατά πολύ όμως τροποποιημένη, σε συμφωνία με

τα σύγχρονα πειραματικά δεδομένα.

Η αυτοανοσία επηρεάζει σήμερα περίπου το 2% του ανθρώπινου πληθυσμού

των  ανεπτυγμένων  χωρών,  ενώ  η  γεωγραφική  κατανομή  της  συχνότητας  των

κρουσμάτων ποικίλει.  Η επιδημιολογική παρατήρηση,  ότι  η  αύξηση του επιπέδου

υγειινής  και  η  μείωση  των  λοιμωδών  νοσημάτων  (κετ’επέκταση  η  μείωση  του

φυσικού αντιγονικού ρεπερτορίου), συνδέονται με την αύξηση της συχνότητας των

αυτοάνοσων  νοσημάτων,  αποτελεί  τη  βάση  μιας  δημοφιλούς  θεωρίας,  που

υποστηρίζει  ότι  η  έλλειψη  του  φυσιολογικού  στόχου  του  ανοσοσοποιητικού

συστήματος το εκτρέπει προς την αυτοανοσία. (Αργία Μήτηρ πάσης κακίας).

Η  ανάπτυξη  ζωικών  μοντέλων  και  η  ταυτοποίηση  γονιδίων  που  πιθανά

σχετίζονται με την προδιάθεση για αυτοανοσία, έχει οδήγήσει στην κατανόηση και

εξακρίβωση ορισμένων αρχών.

2). ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑΣ

Όπως καταδεικνύεται από τον Fathman, πολλές από τις αυτοάνοσες ασθένειες

είναι πολυπαραγοντικής προέλευσης-αιτίας, υπό τη συνεργατική επίδραση γενετικών,

περιβαλλοντικών παραγόντων και ανοσιακών δυσλειτουργιών.
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Σχήμα 1.6: Απαιτούμενοι παράγοντες για την ανάπτυξη αυτάνοσων νοσημάτων. Τ=Τ

κύτταρα, Β=Β κύτταρα, DC=δενδριτικό κύτταρο. (Ermann J., et al., 2001).

Η  ανοσιακή  απάντηση  ενός  ατόμου  με  γενετική  προδιάθεση  σε  ένα

περιβαλλοντικό  παθογόνο,  συσχετιζόμενο  με  ανεπαρκείς  ή  μη  λειτουργικούς

ανοσορυθμιστικούς  μηχανισμούς,  μπορεί  να οδηγήσει  στην ανάπτυξη αυτοάνοσων

νοσημάτων.

Το  βάρος  της  επίδρασης  καθενός  από  αυτούς  τους  παράγοντες  μπορεί  να

ποικίλει μεταξύ των περιπτώσεων και των ασθενειών. Παρ’όλ’αυτά, η εμφάνιση ενός

αυτοάνοσου νοσήματος απαιτεί την συν-πτωση και των τριών παραγόντων. (Ermann

J., et al., 2001).

Τα  μονοπάτια  που  οδηγούν  στη  δημιουργία  ενός  αυτοάνοσου  νοσήματος

φαίνονται διαγραμματικά στο σχήμα που ακολουθεί. 
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Σχήμα  1.7:  Αλληλεπίδραση  των  παραγόντων  αυτοανοσίας  για  τη  δημιουργία

αυτοάνοσου νοσήματος. (Marrack Ph., et al., 2001).

1). Η αυτοανοσία προκύπτει από αποτυχία ή διακοπή των μηχανισμών, που

υπό κανονικές συνθήκες είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της αυτοανεκτικότητας. Η

πιθανότητα ανάπτυξης αυτοανοσίας υπάρχει σε όλους, μια και τα λεμφοκύτταρα κατά

την  ανάπτυξή  τους  μπορεί  να  εκφράζουν  υποδοχείς  ειδικούς  για  αυτοαντιγόνα,  η

πρόσβαση  για  πολλά  εκ  των  οποίων  είναι  σχετικά  εύκολη  στο  ανοσοποιητικό

σύστημα. Η ανεκτικότητα στα αυτοαντιγόνα επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας της

επιλογής που εμποδίζει την ωρίμανση αυτοαντιδρώντων λεμφοκυττάρων και μέσω

μηχανισμών  που  ενεργοποιούν  ή  απαλείφουν  αυτοαντιδρώντα  λεμφοκύτταρα  που

μπορεί  να  ωριμάζουν.  Απώλεια  της  αυτοανεκτικότητας  μπορεί  να  προκύπτει  από

ανώμαλη επιλογή ή ρύθμιση των αυτοαντιδρώντων λεμφοκυττάρων, καθώς και από

την  παρουσία  προσβάσιμων  αυτοαντιγόνων  στα  κύτταρα  του  ανοσοποιητικού

συστήματος.

2). Οι παράγοντες που αλληλεπιδρούν και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της

αυτοανοσίας ποικίλουν και περιλαμβάνουν ανοσολογικές ανωμαλίες που επηρεάζουν

τα λεμφοκύτταρα και τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, γονίδια που προδιαθέτουν

για αυτοανοσία,  μικροβιακές  μολύνσεις  και  ιστική βλάβη. Συνδιασμός αυτών των
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παραγόντων τίθεται σε ισχύ σε διαφορετικές μορφές αυτοανοσίας, με αποτέλεσμα τα

νοσήματα αυτά να ποικίλουν σημαντικά στην παθογένειά τους.

3).  Τα  αυτοάνοσα  νοσήματα  μπορεί  να  είναι  είτε  συστηματικά  είτε

οργανοειδικά. Για παράδειγμα, ο σχηματισμός των κυκλοφορούντων αντισωμάτων ή

ανοσοσυμπλόκων τυπικά προκαλεί συστηματικές νόσους. Αντίθετα, αυτοαντισώματα

ή  Τ  κυτταρικές  αποκρίσεις  έναντι  αντιγόνων  με  περιορισμένη  ιστική  κατανομή

οδηγούν σε οργανοειδική βλάβη.

Τα  κυριότερα  οργανοειδικά  και  συστηματικά  αυτοάνοσα νοσήματα  και  το

είδος  του  ιστού  που  καταστρέφουν,  των  οποίων  το  αυτοαντιγόνο  είναι  γνωστό,

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 1.1: Παραδείγματα Οργανοειδικών και Συστηματικών Αυτοάνοσων Νοσημάτων με γνωστούς

αυτοαντιγονικούς στόχους.
Ασθένεια Όργανο-Στόχος Παραδείγματα

γνωστών

αυτοαντιγόνων

Μηχανισμός

βλάβης

Συχνότητα

(%)

Οργανοειδικά Αυτοάνοσα Νοσήματα
Θυροειδίτιδα Θυροειδής Θυρεογλοβίνη,

Θυροειδική

περοξειδάση

Τ  κύτταρα/

αντισώματα

1-2

Γαστρίτιδα Στομάχι H+/K+ ATPάση Τ  κύτταρα/

αντισώματα

1-2 σε >60

ετών
Νόσος Graves Θυροειδής Υποδοχέας  της

ενεργοποιητικής

ορμόνης του θυροειδή

Αντισώματα 0,2-1,1

Λευκοδερμία Μελανοκύτταρα Τυροσινάση  και  η

σχετιζόμενη  πρωτεϊνη-

2

Τ  κύτταρα/

αντισώματα

0,4

Διαβήτης Τύπου Ι Β  κύτταρα

πανγκρέατος

Ινσουλίνη,  γλουταμικό

οξύ

Τ κύτταρα 0,2-0,4

Σκλήρυνση  Κατά

Πλάκας

ΚΝΣ ΜΒΡ, PLP Τ κύτταρα 0,01-0,15

Πέμφιγα Δέρμα Δεσμογλεϊνες Αντισώματα <0,01->3
Ηπατίτιδα Συκώτι Ηπατοκυτταρικά

αντιγόνα  (π.χ.

κυτόχρωμα Ρ450)

Τ  κύτταρα/

αντισώματα

<0,01

36



Βαριά Μυασθένεια Μύες Υποδοχέας

ακετυλοχολίνης

Αντισώματα <0,01

Συστηματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα
Ρευματοειδής

Αρθροίτιδα

Αρθρώσεις,

Πνεύμονες,  καρδιά

κλπ

IgG,  φιλαγγρίνη,

φιμπρίνη κ.α.

Τ  κύτταρα?/

αντισώματα

0,8

Συστηματικός

Ερυθυματώδης

Λύκος

Δέρμα,  Αρθρώσεις,

Νεφρά,  εγκέφαλος,

πνεύμονες,  καρδιά

κλπ

Πυρηνικά  αντιγόνα

(DNA,  ιστόνες,

ριβονουκλεοπρωτεϊνες)

αντισώματα 0,1

Πολυμυοσίτιδα/

Δερματομυοσίτιδα

Σκελετικοί  μύες,

πνεύμονες,  καρδιά,

αρθρώσεις, κλπ

Μυικά  αντιγόνα,

πυρηνικά αντιγόνα.

Τ  κύτταρα/

αντισώματα

<0,01

(Marrack Ph., et al., 2001).

Α).  ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ  ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ

ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ

1). Αποτυχία Αυτοανεκτικότητας

Αυτοανοσία  μπορεί  να  προκαλείται  από  πρωταρχικές  ανωμαλίες  των  Β

κυττάρων, των Τ κυττάρων ή και των δύο. Η προσοχή εστιάζεται κυρίως στο ρόλο

των Τ κύτταρων για δύο κυρίως λόγους:

Πρώτον,  τα  βοηθητικά  Τ κύτταρα αποτελούν  ρυθμιστές-κλειδιά  όλων  των

ανοσοαποκρίσεων έναντι των πρωτεϊνών.

Δεύτερον, αρκετά από τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι γενετικά συνδεδεμένα με

το Μείζον Σύστημα Ιστοσυμβατότητας (MHC), των μορίων του οποίου η λειτουργία

είναι η παρουσίαση πεπτιδικών αντιγόνων στα Τ κύτταρα.

Συνεπώς,  η  αποτυχία  της  Τ  κυτταρικής  ανεκτικότητας,  αποτελεί  έναν

σημαντικό μηχανισμό των αυτοάνοσων ασθενειών. Αποτυχία της αυτοανεκτικότητας

των Τ λεμφοκυττάρων μπορεί να οδηγήσει σε αυτοάνοσα νοσήματα, στα οποία οι

βλάβες δημιουργούνται από κυτταρορυθμιζόμενες ανοσοαντιδράσεις. Ανωμαλία της
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λειτουργίας των Τ βοηθητικών κυττάρων μπορεί επίσης να οδηγήσει στην παραγωγή

αυτο-αντισωμάτων,  μια  και  τα  Τ  βοηθητικά  κύτταρα  είναι  απαραίτητα  για  την

παραγωγή αντισωμάτων υψηλής συγγένειας έναντι των πρωτεϊνικών αντιγόνων.

2). Αποτυχία της Κεντρικής Ανοχής

Η  κεντρική  ανοχή  είναι  ένας  μηχανισμός  επιλογής  των  ανώριμων

αυτοαντιδρώντων λεμφοκυττάρων που απαλείφει τα κύτταρα που φέρουν υποδοχείς

υψηλής  συγγένειας  για  γενικευμένα  αυτοαντιγόνα.  Στην  αποτυχία  αυτού  του

μηχανισμού  αποδίδεται  συχνά  η  εμφάνιση  της  αυτοανοσίας.  Λίγα  είναι  όμως  τα

πειραματικά δεδομένα που υποστηρίζουν την υπόθεση αυτή. Αυτό συμβαίνει επειδή,

ακόμα  κι  αν  αποτύχει  η  κεντρική  ανοχή,  υπάρχουν  περιφερικοί  μηχανισμοί  που

εξασφαλίζουν τη μη απόκριση  σε  πολλά αυτοαντιγόνα.  Σ’ένα ζωικό μοντέλο του

διαβήτη, το non obese διαβητικό ποντίκι, τίθεται αξιωματικά η δομική αστάθεια και

ανικανότητα  των  MHC II μορίων  να  παρουσιάσουν  αυτοαντιγόνα  στο  θύμο  σε

αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις, ώστε να επάγουν αρνητική επιλογή. Η θεωρία αυτή

όμως, τυπικά δεν έχει αποδειχθεί και παραμένει ασαφής ο τρόπος με τον οποίο τα ίδια

MHC μόρια μπορούν να παρουσιάζουν αυτο-πεπτίδια στους ιστούς, να ενεργοποιούν

ώριμα Τ κύτταρα και να προκαλούν αυτοανοσία.

3). Αποτυχία της Περιφερικής Ανοχής των Τ Κυττάρων

Η  ανοχή  των  ώριμων  αυτο-αντιγονοειδικών  Τ  λεμφοκυττάρων  στην

περιφέρεια, διατηρείται μέσω λειτουργικής ανεργίας, απαλειφής μέσω απόπτωσης και

καταστολής των ρυθμιστικών κυττάρων. Η αυτοανοσία που προκύπτει από αποτυχία

καθενός από τους μηχανισμούς της περιφερικής ανοχής, έχει καταδειχθεί σε πολλά

πειραματικά  μοντέλα  και  σε  στελέχη  ποντικών  με  γονιδιακές  μεταλλάξεις  που

προδιαθέτουν αυτοάνοσα νοσήματα.

4). Η Φύση και ο Ρόλος των Τ Ρυθμιστικών Κυττάρων (Τreg)
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Τα Τ ρυθμιστικά κύτταρα (Τreg), διακρίνονται από τα άλλα Τ κύτταρα βάσει

των ρυθμιστικών λειτουργειών τους και των κυτταροκινών που παράγουν, όπως οι

IL-4, IL-10 και TGF-β. Η δράση τους είναι κυρίως ανοσοκατασταλτική και υπάρχουν

μελέτες που δείχνουν ότι η έλλειψή τους συνδέεται με την αυτοανοσία. Πρόκειται

κυρίως για CD4 κύτταρα με υποφαινότυπους CD4/CD45RBlow και CD4/CD25, χωρίς

αυτό να σημαίνει ότι όλα τα Τ κύτταρα με αυτούς του φαινοτύπους είναι Τreg. Τα

Τreg που  παράγουν  TGF-β  έχουν  ονομαστεί  Th3  κύτταρα.  Υποομάδα  των  Treg

αποτελούν τα Th2 που εκκρίνουν IL-10. Τα Τreg είναι δύσκολο να απομονωθούν και

να μελετηθούν στον άνθρωπο.

Εκτοπική  έκφραση  των  συνδιεγερτών  στους  ιστούς  μπορεί  να  προκαλέσει

σταμάτημα της Τ κυτταρικής ανεργίας και ιστοειδικές αυτοάνοσες αντιδράσεις. Τα εν

ηρεμία  αντιγονοπαρουσιαστικά  κύτταρα  ιστών  που  στερούνται  συνδιεγερτικών

μορίων,  μπορεί  να  παρουσιάζουν  αυτόλογα  ιστικά  αντιγόνα  στα  αυτοαντιδρώντα

κύτταρα με τέτοιο τρόπο, που να επάγεται ανεργία των Τ κυττάρων. Οι συνθήκες που

ενεργοποιούν τα αντιγονοπαρουσιαστικά ιστικά Τ κύτταρα, ενισχύουν την έκφραση

των συνδιεγερτών και την παραγωγή κυτταροκινών από τα κύτταρα αυτά, που πιθανά

προκαλούν  σταμάτημα  της  Τ  κυτταρικής  ανεργίας.  Κατά  συνέπεια,  τα

αυτοαντιδρώντα Τ κύτταρα μπορούν να πολλαπλασιάζονται και να διαφοροποιούνται

σε τελεστικά κύτταρα που προκαλούν βλαβερές αυτοάνοσες αντιδράσεις εναντίον του

ιστού. Η ενεργοποίηση των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων μπορεί να οφείλεται

στη  μόλυνση  και  στις  τοπικές  έμφυτες  ανοσοαποκρίσεις  και  φλεγμονές  και  η

σπουδαιότητα  του  μηχανισμού  αυτού  έχει  υποστηριχθεί  από  πολλές  πειραματικές

παρατηρήσεις.

Πειραματικές  Τ  κυτταρορυθμιζόμενες  αυτοάνοσες  νόσοι,  όπως  η

εγκεφαλομυελίτιδα  και  η  θυροειδίτιδα,  αναπτύσσονται  μόνο  αν  τα  αντίστοιχα

αυτοαντιγόνα (πρωτεϊνες της μυελίνης και θυροσφαιρίνη) χορηγηθούν μαζί με ισχυρά

ανοσοενισχυτικά. Τέτοια ανοσοενισχυτικά μπορούν να ενεργοποιούν τα δενδριτικά

κύτταρα των ιστών και τα μακροφάγα, για να εκφράσουν τους συνδιεγέρτες Β7-1 και

Β7-2 και μ’αυτό τον τρόπο καταστέλλεται η Τ κυτταρική ανεργία και η ανάπτυξη

τελεστικών Τ κυττάρων που αντιδρούν με το αυτοαντιγόνο.

Μια  πιο  τυπική  ένδειξη  αυτοάνοσης  ιστικής  βλάβης  που  προκύπτει  από  την

καταστολή της Τ κυτταρικής ανεργίας, έχει προέλθει από διαγονιδιακά μοντέλα

ποντικιών  για  τη  νόσο  του  ινσουλοεξαρτώμενου  διαβήτη.  Ποικίλα  γονίδια

μπορούν να εκφραστούν επιλεκτικά στα παγκρεατικά νησίδια των β κυττάρων

39



υπό τον έλεγχο των υποκινητών της ινσουλίνης. Αν ένα ξένο αντιγόνο, όπως μια

ιϊκή  πρωτεϊνη,  εκφρασθεί  σαν  διαγονίδιο  στα  β  κύτταρα  των  νησιδίων,  το

αντιγόνο  αυτό  γίνεται  ‘ίδιο’  και  δεν  επάγει  αυτοάνοση  αντίδραση.  Όμως,  η

συνέκφραση του ιϊκού αντιγόνου και του Β7-1 σπάει την περιφερική ανοχή στα

ιϊκά αντιγονοειδικά Τ κύτταρα, πυροδοτεί απόκριση του αντιγόνου στα νησίδια

και  προκαλεί  ινσουλίτιδα  και  διαβήτη.  Στο  μοντέλο  αυτό,  η  κωδικοποιούσα

έκφραση του διαγονιδίου  του συνενεργοποιητή είναι  ισότιμη με  τη μετατροπή

των εν ηρεμία αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων του ιστού σε ενεργοποιημένα

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα.

5). Η Τ Κυτταρική Ανεργία μπορεί επίσης να Αποτυγχάνει εξαιτίας Ελαττωμάτων σε

Μόρια που Φυσιολογικά Απενεργοποιούν τα Κύτταρα αυτά

Ένα τέτοιο ρυθμιστικό μόριο είναι το CTLA-4, ο Τ κατασταλτικός κυτταρικός

υποδοχέας για τους συνδιεγέρτες Β7-1 και Β7-2. Η αναγνώριση του Β7-1 ή του Β7-2

από  τον  υποδοχέα  CTLA-4,  αναστέλλει  τις  Τ  κυτταρικές  αποκρίσεις  και  επάγει

ανεργία. Knock-out του γονιδίου που κωδικοποιεί τον CTLA-4, έχει σαν αποτέλεσμα

θανατογόνο  αυτοανοσία  με  Τ  κυτταρικά  διηθήματα  και  ιστική  καταστροφή  που

περιλαμβάνει την καρδιά, το πάγκρεας και άλλα όργανα. Μπλοκάρισμα του CTLA-4

με ειδικά αντισώματα,  επίσης  επιδεινώνει  τη σοβαρότητα της  αυτοάνοσης  ιστικής

βλάβης σε μοντέλα ποντικών με εγκεφαλομυελίτιδα και διαβήτη. Γι’αυτό, το CTLA-4

μπορεί  να  λειτουργεί  φυσιολογικά,  εμποδίζοντας  ανοσοαποκρίσεις  έναντι

αυτοαντιγόνων.

Μεταλλάξεις  που  αλληλεπιδρούν  με  τον  αποπτωτικό  θάνατο  ώριμων

λεμφοκυττάρων, μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα αυτοάνοσα νοσήματα. Η πρώτη

σαφής ένδειξη της πρόκλησης αυτοανοσίας από αποτυχία του κυτταρικού θανάτου,

του  επαγώμενου  από  ενεργοποίηση,  προήλθε  από  μελέτες  δύο  ομοζυγωτικών

μεταλλάξεων  αμιγών  σειρών  ποντικιών  που  ονομάζονταν  lpr/lpr (από  το

lymphoproliferation) και gld/gld (από το generalized lymphoproliferative disease). Τα

ποντίκια αυτά πεθαίνουν σε ηλικία 6 μηνών από ένα συστηματικό αυτάνοσο νόσημα

με  πολλαπλά  αυτοαντισώματα  και  νεφρίτιδα.  Η  μετάλλαξη  lpr οφείλεται  σε  μια

ανωμαλία του γονιδίου που κωδικοποιεί τον υποδοχέα θανάτου Fas και ελαττώνει την

έκφραση της πρωτεϊνης αυτής και η μετάλλαξη gld είναι μια σημειακή μετάλλαξη του
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προσδέματος Fas (Fas ligand) που προκαλεί απώλεια του χαρακτήρα σηματοδότησης

του  μορίου  αυτού.  Βλάβες  του  Fas ή  Fas ligand έχουν  σαν  αποτέλεσμα  την

ανικανότητα  απαλειφής  των  ώριμων  CD4+ Τ  κυττάρων  μέσω  ενεργοεπαγώμενου

κυτταρικού  θανάτου.  Αυτή  η  αποτυχία  της  απόπτωσης  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την

επιβίωση  και  συνέχιση  των  Τ  βοηθητικών  κυττάρων  των  ειδικών  για  μερικά  μη

ταυτοποιημένα  ακόμα  αυτοαντιγόνα.  Λειτουργικές  ανωμαλίες  των  Β  κυττάρων

συνεισφέρουν επίσης στη δημιουργία αυτοανοσίας σε ποντίκια που φέρουν βλάβες

του  Fas ή  Fas ligand,  επειδή  μερικά  ανεργικά  Β  κύτταρα  φυσιολογικά

ελαχιστοποιούνται μέσω του Fas εξαρτώμενου κυτταρικού θανάτου, που προκαλείται

από αλληλεπιδράσεις με Τ κύτταρα, και το μονοπάτι αυτό απαλειφής των Β κυττάρων

παρουσιάζει ελάττωμα στα ποντίκια  lpr και  gld. Για το λόγο αυτό, ανωμαλίες τόσο

των βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων, όσο και των Β λεμφοκυττάρων, συνεισφέρουν

στη δημιουργία αυτοανοσίας.

Έχουν ταυτοποιηθεί παιδιά με μια φαινοτυπικά όμοια νόσο και δείχνουν να

φέρουν μεταλλάξεις του Fas, ή μεταλλάξεις σε γονίδια που εμπλέκονται στο μονοπάτι

του κυτταρικού θανάτου που ρυθμίζεται από το Fas, και που έχουν σαν αποτέλεσμα

την αποτυχία του κυτταρικού θανάτου που επάγεται από ενεργοποίηση. Τα νοσήματα

αυτά  είναι  τα  μόνα γνωστά  στα  οποία  γενετικές  ανωμαλίες  ενός  ζεύγους  ligand-

receptor,  που  επάγεται  μέσω  της  απόπτωσης,  οδηγεί  σε  φαινοτυπικά  πολύπλοκα

αυτοάνοσα  νοσήματα.  Οξεία  σπληνομεγαλία  και  λεμφαδενοπάθεια  και  ένα

αυτοάνοσο  νόσημα  που  χαρακτηρίζεται  από  αυτοάνοση  αιμολυτική  αναιμία  και

περιστασιακά anti-DNA αντισώματα, αναπτύσσονται σε ποντίκια που παρουσιάζουν

απώλεια  της  IL-2  ή  της  α  ή  β  αλυσίδας  του  υποδοχέα  της.  Μεταλλάξεις  της  γ

αλυσίδας του υποδοχέα αυτού οδηγούν σε ανοσοέλλειμα, κυρίως λόγω της απώλειας

λεμφοποιητικής  ενεργότητας  της  IL-7,  μιας  κυτταροκίνης  της  οποίας  ο υποδοχέας

χρησιμοποιεί  την ίδια γ αλυσίδα με εκείνη του υποδοχέα της  IL-2. Η παθογένεση

αυτού  του  αυτοάνοσου  νοσήματος  δεν  είναι  γνωστή.  Μπορεί  να  προκύπτει  από

αδυναμία  του  Fas εξαρτώμενου κυτταρικού θανάτου,  επειδή η  IL-2 κρατά τα  Fas

ρυθμιζόμενα  αποπτωτικά  σήματα.  Μπορεί  επίσης  να  εμπλέκεται  η  ελαττωματική

ενεργοποίηση  των  ρυθμιστικών  Τ  κυττάρων,  απουσία  IL-2  ή  IL-2  ρυθμιζόμενων

σημάτων.

Ελαττωματική Τ κυτταρορυθμιζόμενη καταστολή, μπορεί να συνεισφέρει στη

δημιουργία  αυτοανοσίας.  Έχει  προταθεί  ότι  μερικά  αυτοαντιγόνα,  φυσιολογικά

επάγουν ρυθμιστικά Τ κύτταρα που παράγουν ανοσοκατασταλτικές κυτταροκίνες, οι
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οποίες  λειτουργούν  για  τη  διατήρηση  της  αυτοανοχής.  Απώλεια  αυτών  των

ρυθμιστικών κυττάρων μπορεί να επιτρέπει στα παθογόνα αυτοαντιδρώντα Τ κύτταρα

να αναπτυχθούν και έτσι δημιουργείται αυτοανοσία.

Σ’ένα πειραματικό μοντέλο, μεταφορά των παρθένων Τ λεμφοκυττάρων μέσα

σε συνγενετικά ζώα που δεν έχουν δικά τους λεμφοκύτταρα, οδηγεί σε αυτοανοσία με

φλεγμονώδεις  βλάβες  του  εντέρου  και  πολλαπλών  ενδοκρινών  οργάνων.

Συμμεταφορά ενεργοποιημένων κυττάρων, εμποδίζει την ανάπτυξη της νόσου. Έχει

προταθεί  ότι  οι  πληθυσμοί  των παρθένων Τ κυττάρων,  περιέχουν αυτοαντιδρώντα

λεμφοκύτταρα, που φυσιολογικά κρατώνται υπό έλεγχο από άλλα Τ κύτταρα, που

έχουν  ενεργοποιηθεί  από  αυτοαντιγόνα  και  έχουν  αναπτυχθεί  σε  ρυθμιστικά  Τ

κύτταρα. Όταν τα παρθένα Τ κύτταρα εισαχθούν σε ζώα χωρίς άλλα λεμφοκύτταρα,

τα αυτοαντιδρώντα κύτταρα δεν ελέγχονται πια και προκαλούν αυτοάνοσες βλάβες.

6). Αποτυχία της ανοχής των Β κυττάρων.

Πιστεύεται  ότι  πολλά  νοσήματα  που  προκαλούνται  από  αυτοαντισώματα,

οφείλονται σε αποτυχία της ανοχής των Β κυττάρων. Έκθεση των Β κυττάρων σε

πολυκλωνικούς  ενεργοποιητές,  όπως  είναι  οι  πολυκλωνικοί  λιποπολυσακχαρίτες

(LPS),  μπορεί  να  προκαλεί  ενεργοποίηση  ενός  μεγάλου  αριθμού  αυτών  των

κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων και μερικών που είναι ειδικά των αυτοαντιγόνων.

Ποντίκια  που  έχουν  υποστεί  κατεργασία  με  LPS,  αναπτύσσουν  αυτοαντισώματα,

αλλά τα αντισώματα αυτά είναι συνήθως χαμηλής συγγένειας και όχι παθογόνα, γιατί

είναι  αντισώματα  που  παράγονται  χωρίς  Τ  κυτταρική  βοήθεια.  Στα  φυσιολογικά

άτομα,  η  αποτυχία  παραγωγής  αυτοαντισωμάτων  έναντι  των  ίδιο-πρωτεϊνικών

αντιγόνων, μπορεί να οφείλεται σε απαλειφή ή ανοχή των βοηθητικών Τ κυττάρων

και  όχι  των  Β  κυττάρων.  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  βλάβες  στη  διατήρηση  της  Τ

κυτταρικής  ανοχής,  μπορεί  να  έχουν  σαν  αποτέλεσμα  την  παραγωγή

αυτοαντισωμάτων. Πιστεύεται ότι ο μηχανισμός αυτός μπορεί να είναι σημαντικός

στην παθογένεση αρκετών ανωμαλιών που εξαρτώνται από αντισώματα, όπως είναι η

μυασθένεια Gravis και η νόσος του Grave.
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Β). ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ

Από  τις  πρώτες  μελέτες  των  αυτοάνοσων  νοσημάτων  σε  ασθενείς  και

πειραματόζωα,  έγινε  απόδεκτό  ότι  τα  νοσήματα  αυτά  έχουν  μια  ισχυρή  γενετική

βάση.  Για  παράδειγμα το  IDDM παρουσιάζει  μια  αρμονία από 35% εως  50% σε

μονοζυγωτικά  δίδυμα  και  από  5%  εως  6%  σε  διζυγωτικά  δίδυμα.  Μελέτες

οικογενειών,  αναλύσεις  ζωικών μοντέλων μέσω αναπαραγωγής και  γονότυπου και

μέθοδοι ταυτοποίησης νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών μεταξύ των ατόμων, έχουν

δείξει  ότι  η  επιδεκτικότητα  των  περισσότερων  αυτοάνοσων  νοσημάτων  είναι

πολυγονιδιακό χαρακτηριστικό.

Μεταξύ  όλων  των  γονιδίων  που  σχετίζονται  με  την  αυτοανοσία,  οι

ισχυρότερες σχέσεις αναπτύσσονται με τα γονίδια του MHC, ιδιαίτερα με τα γονίδια

του  MHC τάξης Ι. Η εξακρίβωση του τύπου  HLA (HLA typing) μεγάλων ομάδων

ασθενών με διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα, έχει δείξει ότι μερικά αλληλόμορφα του

HLA απαντώνται  με  μεγαλύτερη  συχνότητα  στους  ασθενείς  αυτούς  απ’  ότι  στο

γενικό  πληθυσμό.  Από  τέτοιες  μελέτες  μπορεί  κανείς  να  υπολογίσει  το  σχετικό

κίνδυνο ανάπτυξης μιας νόσου σε άτομα που κληρονομούν ποικίλλα αλληλόμορφα

του  HLA.  Η  ισχυρότερη  τέτοια  σχέση  απαντάται  μεταξύ  της  αγκυλοποιητικής

σπονδυλίτιδας (ankylosing spondylitis), μια φλεγμονώδης, πιθανά αυτοάνοση νόσος

των αρθρώσεων των σπονδυλωτών, και του αλληλομόρφου Β27 του  HLA τάξης Ι.

Άτομα θετικά στο  HLA-B27 έχουν 90 εως 100 φορές  μεγαλύτερη πιθανότητα να

αναπτύξουν τη νόσο αυτή απ’ ότι άτομα που δεν έχουν το αλληλόμορφο Β27. Δεν

είναι γνωστός ούτε ο μηχανισμός αυτής της νόσου, ούτε η βάση συσχέτισής της με το

Β27.  Πρόσφατα  έχει  γίνει  πολλή  περισσότερη  δουλειά  στη  συσχέτιση  των

αλληλομόρφων HLA-DR τάξης ΙΙ και HLA-DQ με τα αυτοάνοσα νοσήματα, κυρίως

επειδή τα μόρια  MHC τάξης  ΙΙ σχετίζονται με την επιλογή και ενεργοποίηση των

CD4+  Τ  κυττάρων  τα  οποία  ρυθμίζουν  τόσο  τις  χυμικές  όσο  και  τις  κυτταρο-

ρυθμιζόμενες  αποκρίσεις  στα  πρωτεϊνικά  αντιγόνα.  Αρκετά  χαρακτηριστικά  της

συσχέτισης  των  HLA αλληλομόρφων  με  τα  αυτοάνοσα  νοσήματα  είναι

αξιοσημείωτα:

Πρώτον, μια συσχέτιση του  HLA με τη νόσο μπορεί να ταυτοποιηθεί μέσω

της  ορρολογικής  εξακρίβωσης  ενός  τύπου  HLA,  αλλά  η  πραγματική  συσχέτιση

μπορεί  να  είναι  με  άλλα  αλληλόμορφα  που  βρίσκονται  συνδεδεμένα  με  το

ταυτοποιημένο αλληλόμορφο και κληρονομούνται μαζί.  Για παράδειγμα, άτομα μ’
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ένα ειδικό αλληλόμορφο του  HLA-DR (υποθετικά το  DR1) μπορεί να εμφανίζουν

υψηλότερη  πιθανότητα  κληρονόμησης  ενός  ειδικού  HLA-DQ αλληλομόρφου,

υποθετικά του  DR2, από την πιθανότητα κληρονόμησης των αλληλομόρφων αυτών

τυχαία  και  ξεχωριστά,  δηλαδή  σε  ισορροπία,  στον  πληθυσμό.  Τέτοια

κληρονομικότητα αποτελεί παράδειγμα της «μη εξισορροπημένης σύνδεσης» (linkage

disequilibrium). Μπορεί μέσω HLA typing να βρεθεί, ότι μια νόσος σχετίζεται με το

DR1,  όμως  η  αιτιολογική  συσχέτιση  μπορεί  στη  πραγματικότητα  να  είναι  με  το

συνκληρονομούμενο DQ2. Η πραγματικότητα αυτή έχει δώσει έμφαση στην ιδέα των

«εκτεταμένων  απλότυπων  του  HLA»  (extended HLA haplotypes),  οι  οποίοι

αναφέρονται στις ομάδες των συνδεδεμένων γονιδίων, τόσο των κλασικών HLA όσο

και των παρακείμενων μη-HLA γονιδίων, που τείνουν να κληρονομούνται μαζί σαν

μια απλή μονάδα.

Δεύτερον,  σε  πολλά  αυτοάνοσσα  νοσήματα,  τα  μόρια  του  HLA που

σχετίζονται με τη νόσο διαφέρουν από τα μόρια του HLA που δεν σχετίζονται με τη

νόσο παρά μόνο στις σχισμές δέσμευσης του πεπτιδίου (peptide-binding clefts). Το

εύρημα αυτό δεν αποτελεί έκπληξη επειδή πολυμορφικά κατάλοιπα των μορίων του

MHC τοποθετούνται μέσα και δίπλα στις σχισμές και η δομή των σχισμών αυτών

αποτελεί  τον  καθοριστή-κλειδί  και  των  δύο  λειτουργιών  των  μορίων  MHC,  που

ονομάζονται  αντιγονοπαρουσίαση  και  αναγνώριση  από  τα  Τ  κύτταρα.  Τα

αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν το γενικό πλαίσιο, ότι τα μόρια MHC επηρεάζουν

την  ανάπτυξη  της  αυτοανοσίας,  ρυθμίζοντας  την  Τ  κυτταρική  επιλογή  και

ενεργοποίηση.

Τρίτον,  είναι  σημαντικό  να  σημειωθεί  ότι  οι  αλληλουχίες  του  HLA που

σχετίζονται με τη νόσο απαντώνται και στα υγειή άτομα. Στη πραγματικότητα, αν όλα

τα άτομα που φέρουν ένα αλληλόμορφο  HLA που σχετίζεται  με  μια ειδική νόσο

παρακολουθούνταν προληπτικά, η μεγάλη πλειοψηφία δεν θα κληρονομούσε ποτέ τη

νόσο. Γι’ αυτό η έκφραση ενός ειδικού γονιδίου του HLA δεν αποτελεί από μόνη της

την  αιτία  κάποιου  αυτοάνοσου  νοσήματος,  αλλά  μπορεί  να  είναι  ένας  από  τους

πολλούς  παράγοντες  που  συνεισφέρουν  στην  δημιουργία  της  αυτοανοσίας.  Το

παράδειγμα  του  ινσουλινο-εξαρτώμενου  διαβήτη  (IDDM) παρουσιάζει  πολλά  από

αυτά τα χαρακτηριστικά των νόσων που σχετίζονται με το HLA.

Οι  μηχανισμοί  που  είναι  υπεύθυνοι  για  τη  συσχέτηση  των  αυτοάνοσων

νοσημάτων με την κληρονομικότητα ειδικών αλληλουχιών του MHC δεν είναι ακόμα

γνωστοί. Μια πιθανότητα είναι ότι οι δομές των μορίων του MHC είναι εκείνες που
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καθορίζουν ποιοί Τ λεμφοκυτταρικοί κλώνοι υφίστανται αρνητική επιλογή κατά τη

διάρκεια της ωρίμανσής  τους.  Για παράδειγμα,  αν τα μόρια  MHC στο θύμο ενός

ατόμου  δεν  μπορούν  να  δεσμεύσουν  μια  αυτο-πρωτείνη  με  υψηλή  συγγένεια,  τα

ανώριμα  Τ  κύτταρα  που  αντιδρούν  με  αυτό  το  αυτο-αντιγόνο,  μπορούν  να

διαφεύγουν της αρνητικής επιλογής και ωριμάζουν με λειτουργική ικανότητα. Ένας

τέτοιος  μηχανισμός  έχει  προταθεί  ως  η  αιτία  για  την  αποτυχία  της  κεντρικής  Τ

κυτταρικής  ανοχής  στα  μοντέλα  ποντικών  NOD του  διαβήτη,  όπως  έχει  ήδη

αναφερθεί.  Επίσης  είναι  πιθανό  ότι  τα  μόρια  MHC τάξης  ΙΙ  επηρεάζουν  την

ενεργοποίηση των ρυθμιστικών Τ κυττάρων των οποίων η φυσιολογική λειτουργία

είναι  να  παρεμποδίζουν  την  αυτοανοσία.  Παρόλα  αυτά  όμως  δεν  υπάρχει  καμία

ένδειξη που να υποστηρίζει την υπόθεση αυτή.

Πολλαπλά  μη-MHC γονίδια,  συνεισφέρουν  στην  αυτοανοσία.  Για

παράδειγμα, στον ανθρώπινο ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη και το ανάλογό του στα

ποντίκια  το  στέλεχος  NOD,  περίπου  20  γονίδια  εμφανίζονται  να  σχετίζονται  με

ευαισθησία στη νόσο.  Ο τόπος  MHC είναι  ο  πλέον σημαντικός  από αυτούς  τους

τόπους  και  η  συνεισφορά  του  είναι  περίπου  τόση,  όση  των  άλλων  τόπων  που

συνδυάζονται. Οι ερευνητές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ταυτοποίηση των

μη-MHC γονιδίων που σχετίζονται με διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα. Μέχρι σήμερα

πολύ λίγα είναι γνωστά. Στο ποντίκι  NOD, ένας πολυμορφισμός του γονιδίου που

κωδικοποιεί  την  IL-2 σχετίζεται  με τη νόσο.  Το πως αυτός ο πολυμορφισμός  του

γονιδίου της  IL-2 συνεισφέρει στη δημιουργία του διαβήτη δεν είναι γνωστό, αλλά

είναι ενδιαφέρον ότι,  όταν το γονίδιο της  IL-2 στα ποντίκια γίνει  knockout επίσης

δημιουργείται  αυτοανοσία, όπως έχει  ήδη σημειωθεί.  Ένα άλλο ευαίσθητο γονίδιο

που σχετίζεται με τον ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη στα ποντίκια χαρτογραφείται

κοντά στο CTLA-4. Το μόριο αυτό σχετίζεται με την Τ κυτταρική ανεργία. Φαίνεται

ότι τα ίδια γονίδια εμπλέκονται στα Τ κυτταρο-ρυθμιζόμενα αυτοάνοσα νοσήματα

που  είναι  διαφορετικά  του  IDDM.  Γενετικά  ελλείμματα  αρκετών  πρωτεϊνών  του

συμπληρώματος, συμπεριλαμβανομένων των  C2 και  C4, σχετίζονται με αυτοάνοσα

νοσήματα που μοιάζουν με Λύκο. Ο υποψήφιος μηχανισμός για τη συσχέτιση αυτή

είναι  ότι  η  ενεργοποίηση  του  συμπληρώματος  υποκινεί  το  καθάρισμα  των

κυκλοφορούντων  ανοσοσυμπλόκων  και  απουσία  των  πρωτεϊνών  του

συμπληρώματος, τα σύμπλοκα αυτά συσσωρεύονται στο αίμα και εναποθηκεύονται

στους ιστούς.
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Τα γονίδια fas και fasL παίζουν κι αυτά ρόλο στην αυτοανοσία. Πολλές από

τις  υπόλοιπες  γενετικές  συσχετίσεις  με  αυτοάνοσα  νοσήματα  είναι  απλά

χρωμοσωματικοί  τόποι  βασισμένοι  σε  πολυμορφικούς  δείκτες  και  περιβαλλόμενες

περιοχές  του  DNA που  μπορεί  να  περιέχουν  δεκάδες  ή  εκατοντάδες  γονιδίων.

Καθορίζοντας τους ρόλους των διάφορων ευαίσθητων στην αυτοανοσία γονιδίων, θα

επιτραπεί περισσότερο ακριβής ταυτοποίηση των γονιδίων. Η γνώση των γονιδίων

των σχετιζόμενων με  τη  νόσο θα μπορούσε  να  βοηθήσει  στην  αποσαφήνιση  των

παθογενετικών μηχανισμών των αυτοάνοσων νοσημάτων.

Γ). Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΤΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ

Οι ιϊκές και βακτηριακές μολύνσεις μπορεί να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ή

την  επιδείνωση  της  αυτοανοσίας. Σε  ασθενείς,  η  υποτροπή  των  αυτοάνοσων

νοσημάτων  συχνά  σχετίζεται  (ή  προηγείται  αυτών)  με   μολύνσεις  και  σε  αρκετά

ζωικά μοντέλα η αυτοάνοση ιστική βλάβη ελαττώνεται όταν τα ζώα είναι ελεύθερα

μολύνσεων. Μια αξιοσημείωτη και ανεξήγητη εξαίρεση είναι το ποντίκι  NOD, στο

οποίο  οι  μολύνσεις  τείνουν  να  βελτιώσουν  την  ινσουλίτιδα  και  το  διαβήτη.  Στις

περισσότερες  από  τις  περιπτώσεις  αυτές,  ο  μολυσματικός  μικροοργανισμός  δεν

απαντάται  στις  βλάβες  και  ούτε  καν  ανιχνεύεται  στο  άτομο  όταν  αναπτύσσεται

αυτοανοσία. Γι’ αυτό, οι βλάβες της αυτοανοσίας δεν οφείλονται στον μολυσματικό

παράγοντα αυτό καθ’ αυτό, αλλά προκύπτουν από ανοσοαποκρίσεις του ξενιστή που

μπορεί να πυροδοτηθούν ή να απορρυθμιστούν από το μικρόβιο.

Οι μολύνσεις μπορεί να υποκινούν την ανάπτυξη αυτοανοσίας, μέσω πολλών

πιθανών μηχανισμών. Μολύνσεις ειδικών ιστών μπορεί να επάγουν τοπική φλεγμονή

και  να  επιδρούν  στην  έκφραση  συνδιεγερτών  στα  ιστικά  αντιγονοπαρουσιαστικά

κύτταρα  και  στην  κατάρρευση  της  Τ  κυτταρικής  ανεργίας.  Η  ιστική  βλάβη  που

προκαλείται από τη μόλυνση, μπορεί να οδηγεί σε μεταβολές των αυτο-αντιγόνων, τα

οποία δημιουργούν εν μέρει δια-αντιδρώντα νεο-αντιγόνα, και να απελευθερώνονται

διακριτοί πληθυσμοί αντιγόνων σε ξεχωριστούς  ιστούς.  Επιπλέον, τα μολυσματικά

μικρόβια μπορεί να περιέχουν αντιγόνα που αντιδρούν με αυτο-αντιγόνα, και έτσι οι

ανοσοαποκρίσεις έναντι των μικροβίων μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα αντιδράσεις

έναντι  των  αυτοαντιγόνων.  Το  φαινόμενο  αυτό  ονομάζεται  μοριακή  μίμηση

(molecular mimicry).  Ένα  παράδειγμα  μιας  ανοσολογικής  διασταυρούμενης
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αντίδρασης μεταξύ μικροβιακών αντιγόνων και αυτοαντιγόνων, είναι ο ρευματικός

πυρετός που αναπτύσσεται μετά από στρεπτοκοκκικές μολύνσεις και προκαλείται από

στρεπτοκοκκικά αντισώματα που δια-αντιδρούν με τις πρωτείνες του μυοκαρδίου. Η

μοριακή εύρεση της αλληλουχίας έχει δώσει πολυάριθμες μικρές περιοχές ομολογίας

μεταξύ των πρωτεϊνών του μυοκαρδίου και των στρεπτοκοκκικών πρωτεϊνών. Όμως,

η σπουδαιότητα τέτοιων περιορισμένων ομολογιών μένει να εγκαθιδρυθεί, και μικρή

τυπική  ένδειξη  υποστηρίζει  τη  σημαντικότητα  της  μοριακής  μίμησης  στην

παθογένεση των αυτοάνοσων νοσημάτων.

Δ). ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ

Η ανάπτυξη της αυτοανοσίας σχετίζεται με αρκετούς παράγοντες εκτός των

αρχικών ανοσολογικών ανωμαλιών, των ευαίσθητων γονιδίων και των μολύνσεων.

Ανατομικές μεταβολές στους ιστούς, όπως είναι η φλεγμονή (πιθανά υποδεέστερη

των  μολύνσεων),  ισχαιμική  βλάβη,  ή  τραύμα,  μπορούν  να  οδηγούν  στην  έκθεση

αυτοαντιγόνων που φυσιολογικά κρύβονταν από το ανοσοποιητικό σύστημα. Τέτοια

απομονωμένα αυτοαντιγόνα μπορεί να μην έχουν επάγει ανοχή. Για το λόγο αυτό, εαν

αυτοαντιγόνα, που προηγουμένως ήταν απομονωμένα, απελευθερωθούν, μπορούν να

αλληλεπιδράσουν  με  ανοσοεπιδεκτικά  λεμφοκύτταρα  και  να  επάγουν  ειδικές

ανοσοαποκρίσεις.  Παραδείγματα  ανατομικά  απομονωμένων  αντιγόνων,

περιλαμβάνουν  ενδο-οφθαλμικές  πρωτείνες  και  σπέρμα.  Η  μετατραυματική

ραγοειδίτιδα  και  η  ορχίτιδα  που  έπονται  της  εκτομής  του  σπερματικού  πόρου,

πιστεύεται ότι οφείλονται σε αυτοάνοσες αποκρίσεις έναντι των αυτοαντιγόνων που

απελευθερώνονται  από  τις  φυσιολογικές  τους  θέσεις.  Η  ιστική  φλεγμονή  μπορεί

ακόμη  να  προκαλεί  δομικές  μεταβολές  των  αυτοαντιγόνων  και  σχηματισμό  νέων

καθοριστών,  ικανών να  επάγουν  αυτοάνοσες  αντιδράσεις.  Η  φλεγμονή  μπορεί  να

προκαλεί ενεργοποίηση των μακροφάγων μέσω τοπικά παραγόμενων κυτταροκινών,

και αν οι κυτταροκίνες αυτές διεγείρουν την έκφραση συνδιεγερτών, το αποτέλεσμα

μπορεί να είναι απώλεια της περιφερικής ανοχής.

ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
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Περισσότερο  από  100  χρόνια  πρίν,  όταν  έγινε  η  πρώτη  περιγραφή  του

Συστεμικού Ερυθηματώδους Λύκου (ΣΕΛ, Systemic Lupus Erythematosus, SLE), και

της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ, Multiple Sclerosis, MS), παρατηρήθηκε ότι τα

αυτοάνοσα νοσήματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στο γυναικείο

πληθυσμό.

Η συχνότητα εμφάνισης,  ανά φύλο επί της %, για τα πιο συχνά εμφανιζόμενα

αυτοάνοσα νοσήματα φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.
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Σχήμα  1.8: Συχνότητα  εμφάνισης  (%)  ανά  φύλο  των  συχνότερα  εμφανιζόμενων

αυτοάνοσων νοσημάτων. (Whitacre.C. 2001).

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό CD4+

λεμφοκυττάρων  σε  σχέση  με  τους  άνδρες.  (Amadori  A.,  et  al., 1995).  Σύγκριση

παραγωγής κυτταροκινών σε συνθήκες ανοσοποίησης έχει δείξει αυξημένη παραγωγή

Th1 κυτταροκινών στις γυναίκες. (Huygen K., et al., 1984). H έκκριση κυτταροκινών

ενισχύεται in vitro παρουσία οιστρογόνων, περισσότερο για την IFN-γ, IL-1 και IL-10

και μειώνεται παρουσία ανδρογόνων, για τις  IFN-γ,  IL-4 και IL-5.  (Wynn D., et al.,

1990; Gilmore W., et al., 1997; Araneo B., et al., 1991).

Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης των αυτοάνοσων νοσημάτων στο γυναικείο

πληθυσμό, ο σεξουαλικός διμορφισμός της ανοσιακής αντίδρασης και η ενισχυτική
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επίδραση  των  σεξουαλικών  ορμονών  στη  λειτουργία  του  ανοσοποιητικού

συστήματος in vitro, έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον στις ορμόνες αυτές, κυρίως

στα  οιστρογόνα,  την  προγεστερόνη  και  την  τεστοστερόνη,  σαν  τους  κύριους

μεσολαβητές των σεξουαλικών διαφορών.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια της

οποίας, ασθενείς με ΣΚΠ και ρευματοειδή αρθρίτιδα ( ΡΑ,Rheumatoid Arthritis, RA),

φαίνεται να βελτιώνονται, (Nelson J.,  et al., 1997; Confavreux C., et al., 1998), ενώ

ασθενείς  με ΣΕΛ παραμένουν σταθεροί ή επιδεινώνονται.  (Silver R.,  et al., 1992;

Lockshin M. 1989; Petri M. 1994). Η μεταβλητότητα της κατάστασης στη φάση αυτή,

μπορεί  να  ερμηνευτεί  από  το  ορμονικό  περιβάλλον,  το  οποίο  ευνοεί  μια  Th2

αντίδραση και στην περίπτωση των ασθενών με ΣΚΠ και ΡΑ καταστέλει την εξέλιξη

της Th1 αντίδρασης στα αντιγόνα του ΚΝΣ και των αρθρώσεων, ενώ στην περίπτωση

των  ασθενών  με  ΣΕΛ,  το  Th2  περιβάλλον  μπορεί  να  ενισχύσει  την  παραγωγή

αντισωμάτων και επομένως την εξέλιξη της ασθένειας.  (Spector T.D.,  et al., 1989).

Ακόμα, σε περιπτώσεις βελτίωσης ΡΑ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τα παιδιά

διαφοροποιούνταν  συχνότερα  από  το  HLA της  μητέρας,  (MHC II),  πράγμα  που

μπορεί να σημαίνει ότι η αναγνώριση του πατρικού  MHC II μετριάζει τη μητρική

αυτοάνοση αντίδραση. (Nelson J. L. 1999).

Ορμονικές  επιδράσεις  παίζουν ρόλο σε  μερικά ανθρώπινα και πειραματικά

αυτοάνοσα νοσήματα. Πολλά αυτοάνοσα νοσήματα έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στα

θηλυκά απ’ ότι στα αρσενικά. Για παράδειγμα ο Συστεμικός Ερυθηματώδης Λύκος

(ΣΕΛ) επηρεάζει 10 φορές πιό συχνά τις γυναίκες απ’ ότι τους άνδρες. Η νόσος που

μοιάζει της ΣΕΛ των (ΝΖΒ Χ ΝΖW) F1 ποντικιών αναπτύσσεται μόνο στα θηλυκά

και καθυστερεί με την επίδραση ανδρογόνων. Το αν αυτή η υπεροχή προκύπτει από

την επίδραση ορμονών του φύλου, ή άλλους παράγοντες σχετιζόμενους με το γένος,

δεν είναι γνωστό.

Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι τα πιό προκλητικά προβλήματα, επιστημονικά

και  ανοσολογικά.  Η  τρέχουσα  γνώση  των  ουσιαστικών  μηχανισμών  παραμένει

ατελής, συνεπώς θεωρίες και υποθέσεις συνεχίζουν να απαριθμούν τα γεγονότα. Η

εφαρμογή  νέων  τεχνικών  επιτευγμάτων  και  η  γοργά  βελτιούμενη  κατανόηση  της

αυτο-ανοχής,  πιστεύεται  ότι  θα  οδηγήσει  σε  σαφέστερες  και  πιό  καθορισμένες

απαντήσεις στα αινίγματα της αυτοανοσίας.
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3). ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ

Οι  στρατηγικές  θεραπείας  των  ανοσο-ρυθμιζόμενων  ασθενειών  είναι

παρόμοιες με τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την παρεμπόδιση αποβολής

του  μοσχεύματος,  που  αποτελεί  μια  άλλη μορφή επιβλαβούς  ανοσοαπόκρισης.  Η

κύρια βάση της θεραπείας για τις νόσους υπερευαισθησίας, είναι τα αντιφλεγμονώδη

φάρμακα,  ιδιαίτερα  τα  κορτικοστεροειδή.  Τα  φάρμακα  αυτά  στοχεύουν  στην

ελαχιστοποίηση  της  ιστικής  βλάβης,  ειδικότερα,  στις  δραστικές  φάσεις  των

παθολογικών ανοσοαποκρίσεων. Ανταγωνιστές των προφλεγμονωδών κυτταροκινών,

όπως είναι η  IL-1 και ο  TNF-α και ουσίες που μπλοκάρουν τη μετανάστευση των

λευκοκυττάρων  προς  τους  ιστούς  ελέγχονται  επίσης  για  τις  αντι-φλεγμονώδεις

δράσεις  τους.  Μια  διαλυτή  μορφή  του  υποδοχέα  του  TNF που  δεσμεύεται  και

ουδετεροποιεί  τον  TNF,  είναι  σήμερα  εγκεκριμένη  για  τη  θεραπεία  της

ρευματοειδούς  αρθρίτιδας.  Άλλες  προσεγγίσεις  αναστολής  των  παθολογικών

ανοσολογικών  αντιδράσεων,  περιλαμβάνουν  ανταγωνιστές  έναντι  συνδιεγερτών,

όπως τα μόρια Β7 και έναντι  των δραστικών Τ κυτταρικών μορίων,  όπως είναι ο

προσδέτης του  CD40. Οι ανταγωνιστές αυτοί βρίσκονται τώρα σε κλινικές δοκιμές

για  διάφορες  ανοσολογικές  νόσους.  Στις  οξείες  περιπτώσεις,  χρησιμοποιούνται

ανοσοκατασταλτικά  φάρμακα,  όπως  η  κυκλοσπορίνη,  για  το  μπλοκάρισμα  της

ενεργοποίησης των Τ κυττάρων. Η πλασμαφαίρεση έχει χρησιμοποιηθεί  στη φάση

επιδείνωσης των ασθενειών που οφείλονται σε αντισώματα ή ανοσοσύμπλοκα. Πιό

ειδική θεραπεία που στοχεύει στα λεμφοκύτταρα τα παραγόμενα από τη νόσο, απαιτεί

σαφή  ταυτοποίηση  των  αλλαγμένων  μορφών  των  αυτο-αντιγόνων.  Παρόλο  που

αποτελεσματικότητα τέτοιων θεραπειών έχει επιδειχτεί σε πολλά ζωικά μοντέλα, η

εφαρμογή τους στην κλινική νόσο δεν έχει εγκαθιδρυθεί.
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‘Γιατί  αυτή  η  ακούσια,  αργή  μοχθηρία;  Ίσως  είναι  τιμωρία  για  τη

θρασύτητα των επιθυμιών μου. Τα ήθελα όλα και μου δίνεται το τίποτα... Δεν θα

δώσω τη ζωή μου με τη θέλησή μου. Μου την παίρνουν κομμάτι-κομμάτι, ενώ εγώ

παρακολουθώ τη ληστεία με μάτια που θρηνούν.

5 Ιουλίου 1917

   Bruce Frederick Cummings
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1).ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πρώτη περιγραφή αυτού που πιθανόν να ήταν Σκλήρυνση Κατά Πλάκας,

έγινε στις 4 Αυγούστου του 1421, όταν ο Jan Van Bieren περιέγραψε τα συμπτώματα

μιας περίεργης ασθένειας που εμφάνισε μια 15χρονη κοπέλα, η οποία παρουσίασε

αδυναμία των κάτω άκρων και ισχυρούς πόνους στο πρόσωπο μετά από τραυματισμό,

συμπτώματα που επιδεινώθηκαν και την οδήγησαν στο θάνατο 38 χρόνια αργότερα.

Η πρώτη περιγραφή της φυσικής εξέλιξης της ασθένειας, έγινε το 1835 από

τους  Jean Cruveilhier και  Robert Carswell,  σχεδόν  ταυτόχρονα.  Παρ’όλ’αυτά,  η

πρώτη επιστημονικά τεκμηριωμένη περιγραφή των συμπτωμάτων έγινε από τον Jean-

Martin Charcot σε μια μελέτη ασθενών που διήρκεσε από το 1862 ως το 1870, όπου

για πρώτη φορά αναφέρεται μια κατάσταση που ονομάζεται από τον ίδιο ‘la sclerose

en plaques’,  δηλαδή,  Σκλήρυνση Κατά Πλάκας  (ΣΚΠ).  Το  1904,  και  αφού  είχαν

αναγνωρισθεί  τα  συμπτώματα  της  ασθένειας,  ο  Γερμανός  παθολόγος  Muller,

δημοσιεύει ένα βιβλίο επί του θέματος με περισσότερες από 1100 δημοσιεύσεις ως

αναφορές.

Ακολουθεί  μια  σύντομη  ιστορική  ανασκόπηση  των  σημαντικότερων

γεγονότων  στην  ιστορία  της  νόσου  με  χρονολογική  σειρά,  καθώς  και  των

επιστημόνων  που  συνέβαλαν  στη  μέχρι  τώρα  αποσαφήνιση  και  κατανόηση  της

ασθένειας.

 1421: Η πρώτη ιστορικά περιγραφή περιστατικού που πιθανόν να ήταν ΣΚΠ.

 1822: Η δεύτερη  γνωστή περιγραφή μέσω της  προσωπικής  μαρτυρίας  του

ασθενούς Sir Augustus d’Este (1794-1848).

 1838: Καταγραφή και περιγραφή των ανατομικών αλλοιώσεων χωρίς κλινικές

συσχετίσεις.  Τα ακριβή  λόγια  του  Robert Carswell (1793-1857)  έχουν  ως

εξής:  «Μια  περίεργη  νόσος  του  νωτιαίου  μυελού  και  της  γέφυρας  του

εγκεφάλου, που συνοδεύεται από ατροφία των αποχρωματισμένων μερών».

 1842: Σύνδεση συμπτωμάτων και ανατομικών αλλοιώσεων. Jean Cruveilhier

(1791-1847).

 1849: Κλινική  περιγραφή  και  ταυτοποίηση  ειδικών  συμπτωμάτων  και

χαρακτηριστικών  της  νόσου.  Πρώτη  αναγνώριση  των  υφέσεων  ως

χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΣΚΠ. Friedrich Theodor von Frerichs (1819-

1885).
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 1857: Μικροσκοπική  παρατήρηση  των  αλλοιώσεων  της  ΣΚΠ  που

περιγράφηκαν  ως  «λιπώδη  σωμάτια»  και  αργότερα  από  τον  Charcot ως

«υπολείμματα που προκύπτουν από την αποσύνθεση των νευρικών σωλήνων».

Carl Rokitansky (1804-1878).

 1863: Εντοπισμός της φλεγμονώδους διαδικασίας. Rindfleisch (1836-1908).

 1862-1870: Jean-Martin Charcot (1825-1893). Ένα από τα σημαντικότερα

πρόσωπα  στην  ιστορία  της  ΣΚΠ.  Τα  ευρήματά  του  αντιπροσωπεύουν  ένα

τεράστιο  άλμα  στην  κλινική  κατανόηση  της  νόσου.  Η  κλινική  κατάσταση

περιγράφηκε  από  τον  Charcot ως  ΣΚΠ.  Επέκταση  στην  ανάπτυξη  των

διαγνωστικών  κριτηρίων  και  πρώτη  πλήρης  ιστολογική  αναφορά  για  τις

αλλοιώσεις στη ΣΚΠ.

 1848: Η πρώτη πρόταση για μικροβιακή αιτιολογία της ΣΚΠ.  Pierre Marie

(1853-1940), μαθητής του Charcot. Έναν αιώνα αργότερα το αίτιο παραμένει

άγνωστο, αλλά θεωρείται πιθανό κάποιο λοιμογόνο στοιχείο στην αιτιολογία,

γεγονός που τονίζει τη σημασία της συμβολής του Marie.

 1919: Η πρώτη έκδοση βιβλίου προσωπικής μαρτυρίας για τη ΣΚΠ.  Bruce

Frederick  Cummings  (1889-1919).  Παραμένει  μια  από  τις  καλύτερες

μαρτυρίες  πάσχοντος  από ΣΚΠ, με  λεπτομερείς  περιγραφές  της  σταδιακής

αναπηρίας που επιφέρει η νόσος.

 1930-1933: Dr Russell Brain (1895-1966). Άλλη μια σημαντική μορφή στην

ιστορία της ΣΚΠ. Η συμβολή του στην κατανόηση της νόσου άρχισε με τη

δημοσίευση μιας σημαντικής ανασκόπησης για τη ‘διάχυτη σκλήρυνση’, και

συνεχίστηκε  με  την  έκδοση  ενός  βιβλίου  με  στατιστικά  δεδομένα,  τη

συχνότητα και την πορεία της νόσου, με σαφείς περιγραφές της υποκείμενης

παθολογίας  τόσο  ακριβείς,  που  μέχρι  σήμερα  παραμένουν  σχεδόν

αμετάβλητες. Είχε μια εξαιρετικά ακριβή αντίληψη για τη ΣΚΠ και πολλές

από τις απόψεις και προβλέψεις του, που αναφέρονται στα πρώτα στάδια της

εργασίας του, αποδείχτηκαν αργότερα σωστές.

 1940: Επιβεβαίωση της ανοσολογικής αιτίας της ΣΚΠ. Dr Elvin Kabat (1914-

….).

 1944: Αναγνώριση  της  απομυελινοποίησης  ως  αιτίας  των  συμπτωμάτων.

Derek Denny-Brown (1901-1981).

 1970: Έρευνα με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.  John W. Prineas (1937-….).  Ο

Prineas χρησιμοποίησε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα τεχνολογικά
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ευρήματα για να συμπεράνει ότι απαιτείται η παρουσία, τόσο μακροφάγων,

όσο και μικρογλοιακών κυττάρων για την πέψη της μυελίνης. Οι μελέτες του

Prineas έδειξαν  επίσης  ότι  σε  χρόνιες  αλλοιώσεις  παρατηρείται  συνεχής

έκφραση  και  επεξεργασία  αντιγόνου,  ακόμα  και  χωρίς  την  εμφάνιση  νέας

αλλοίωσης.

2).ΓΕΝΙΚΑ

Η  Σκλήρυνση  Κατά  Πλάκας  (ΣΚΠ),  είναι  μια  προοδευτικά  εκφυλιστική

ασθένεια  του  Κεντρικού  Νευρικού  Συστήματος  (ΚΝΣ),  με  συμπτώματα  που

ποικίλουν ανάλογα με τη μορφή της ασθένειας και τα σημεία των φλεγμονών.

Η υποτροπή είναι το αποτέλεσμα οξείας απομυελινοποίησης, και η πλήρης ή

μερική επαναφορά επέρχεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα εβδομάδων ή μηνών. Με

την προοδευτική εξέλιξη της ασθένειας όμως, τα συμπτώματα γίνονται μόνιμα. Το

εύρος  των  συμπτωμάτων  δε  διαφέρει  σημαντικά  στην  υποτροπιάζουσα  και  την

προοδευτική  μορφή  της  ασθένειας,  παρ’όλο  που  είναι  σοβαρότερα  στην

υποτροπιάζουσα μορφή (ώσεις), τουλάχιστον μέχρι το σημείο που η ασθένεια φτάνει

σε  σημαντικά  επίπεδα  αδυναμίας  επιτέλεσης  των  διαφόρων  λειτουργιών.(Richards

RG., et al., 2002) 

3). ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Η συχνότητα της ΣΚΠ ποικίλει διεθνώς και φαίνεται να επηρεάζεται από μια

σύνθετη  αλληλεπίδραση γεωγραφικής  θέσης  και  γενετικού υποστρώματος.  (Skegg

DCG. 1991). Με απλούς όρους, η συχνότητα της νόσου αυξάνεται με την απόσταση

από τον Ισημερινό. Όμως, η εγκυρότητα αυτής της, συχνά αναφερόμενης, σχέσης έχει

αμφισβητηθεί.  (Poser CM.  1994).  Στις  ζώνες  της  Βόρειας  Ευρώπης,  της  Βόρειας

Αμερικής,  της  Αυστραλίας  και  της  Ασίας,  καταγράφονται  ποσοστά  περίπου

100:100.000 πληθυσμού, φθάνοντας στη μέγιστη τιμή 300:300.000 στα νησιά Orkney

και  Shetland. Στις περισσότερες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής, η συχνότητα

είναι πολύ χαμηλότερη, της τάξης του 5:100.000. (Thompson AJ. 1996).
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Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η γεωγραφική κατανομή της ασθένειας

παγκοσμίως.

Σχήμα 1.9: Γεωγραφική κατανομή της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας στον κόσμο.

4). ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2,5  εκατομμύρια  άνθρωποι  παγκοσμίως  πάσχουν  από  Σκληρυνση  Κατά

Πλάκας (ΣΚΠ). 

Η κατανομή κατά φύλο και ηλικία στο δυτικό κόσμο, φαίνεται στο σχήμα που

ακολουθεί
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Σχήμα 1.10: Κατανομή της  συχνότητας της ΣΚΠ κατά φύλο και ηλικία στο Δυτικό

Κόσμο. (Richards RG., et al., 2002).

Η συχνότητα της  ασθένειας,  ακολουθώντας  το πρότυπο των περισσότερων

αυτοάνοσων ασθενειών, είναι διπλάσια στο γυναικείο πληθυσμό σε σύγκριση με τον

ανδρικό  και  έχει  μικρότερη ηλικία  έναρξης.  Η ομάδα  με  το  υψηλότερο ποσοστό

συχνότητας είναι αυτή της πιο παραγωγικής ηλικίας.

Το 50% των ασθενών με ΣΚΠ παραμένουν περιπατητικοί σε διάστημα 15,5

ετών από την έναρξη. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της νόσου στο χρόνο, το 30%

είναι  ουσιαστικά  καθηλωμένοι  σε  αναπηρική  καρέκλα,  ενώ  οι  μισοί  αυτού  του

ποσοστού  στο  κρεβάτι.  Αυτά  τα  επίπεδα  λειτουργικής  αδυναμίας  μπορεί  να

διαρκεσουν πάνω από 10 χρόνια πριν την κατάληξη, ενώ ο μέσος όρος διάρκειας της

ασθένειας είναι 30 χρόνια.

5). ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Παθολογικά,  πρόκειται  για μία νόσο του ΚΝΣ, που εξελίσσεται  σαν οξεία

τοπική  φλεγμονώδης  απομυελινοποίηση  και  απώλεια  αξόνων  με  περιορισμένη
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επαναμυελινοποίηση,  που  αναπτύσσεται  σε  χρόνιες  πολυεστιακές  σκληρωτικές

πλάκες από τις οποίες πήρε το όνομά της.

Νευρολογικά είναι μια νόσος νεαρών ενηλίκων,  που διαγιγνώσκεται με

βάση  κλινικές  και  παρακλινικές  ενδείξεις  για  τουλάχιστον  δύο

απομυελινοποιητικές  φλεγμονές,  χρονικά  διακριτές,  σε  διαφορετικά  τμήματα

του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού. 

Το ολιγοδενδροκύτταρο, από τους πρωταρχικούς στόχους της επίθεσης που

εξαπολύει το ανοσοποιητικό σύστημα στη ΣΚΠ, συνθέτει και διατηρεί τη μυελίνη για

περίπου  40  γειτονικούς  νευρικούς  άξονες  στο  ΚΝΣ.  Η  μυελίνη  αποτελεί  μια

συμπυκνωμένη  μεμβράνη,  που  περιτυλίσσεται  γύρω  από  τους  άξονες  για  να

σχηματίσει τη μονωτική πολυμερή θήκη που απαιτείται για την αξονική αγωγή με

άλματα.  Αγωγοί  Νατρίου  και  Καλίου  είναι  συγκεντρωμένοι  στους  αμμύελους

κόμβους  του  Ranvier,  μεταξύ  των  εμμύελων  τμημάτων,  από  τους  οποίους

μεταφέρεται  το  δυναμικό  ενέργειας  για  να  μεταδοθεί  παθητικά  κατά  μήκος  του

εμμύελου νευρικού τμήματος, και να πυροδοτήσει ένα νέο δυναμικό ενέργειας στον

επόμενο κόμβο.

Σχήμα 1.11: Ανατομία της δομής του νευρικού κυττάρου.

58

Νευρικό κύτταρο

Μυελινική θήκη
Απουσία 
μυελινικής θήκης



Οι συνέπειες της απομυελινοποίησης για την αγωγή με άλματα εξηγούν κατά

πολύ την κλινική και εργαστηριακή εικόνα της ΣΚΠ. Μερικώς απομυελινοποιημένοι

άξονες,  μεταφέρουν  τα  δυναμικά  με  μειωμένη  συχνότητα,  εξηγώντας  τη

χαρακτηριστική  καθυστέρηση  στην  αγωγιμότητα των  προκλητών  δυναμικών.

Απομυελινοποιημένοι  άξονες,  μπορούν  να  αποφορτιστούν  ξαφνικά  και  δείχνουν

αυξημένη μηχανική ευαισθησία, λαμβάνοντας υπ’όψη τις αναλαμπές του φωτός στην

κίνηση  του  οφθαλμού,  και  αίσθηση  ηλεκτρισμού  που  διαπερνάει  τη  σπονδυλική

στήλη ή τα άκρα κατά την κάμψη του αυχένα (σύμπτωμα  Lhermitte’s).  Μερικώς

απομυελινοποιημένοι  άξονες,  των  οποίων  ο  παράγοντας  ασφαλείας  για  την

αγωγιμότητα έχει  περιοριστεί,  αδυνατούν να αντέξουν την πτώση στη μεμβρανική

ικανότητα  που  προκαλείται  από  την  αύξηση  της  θερμοκρασίας,  και  η  αγωγή  με

άλματα αποτυγχάνει, οδηγώντας  στη χαρακτηριστική εμφάνιση των συμπτωμάτων

μετά την εξάσκηση ή ένα ζεστό μπάνιο (φαινόμενο  Uhthoff).  Εφαπτική μετάδοση

μπορεί  να  εμφανισθεί  μεταξύ  γειτονικών  απομυελινοποιημένων  αξόνων,  με

αποτέλεσμα παροξυσμικά συμπτώματα, όπως νευραλγία του τρίδυμου νεύρου, αταξία

και δυσαρθρία, ή επώδυνη τετανική στάση των άκρων που διαρκεί 1 ή 2 λεπτά και

συχνά ενεργοποιείται από κάποια επαφή ή κινηση. Ασθενείς με ΣΚΠ κουράζονται

χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια φυσικής ή πνευματικής άσκησης και επανέρχονται

βραδύτερα.

Τα  συμπτώματα  της  ασθένειας  αντικατροπτίζουν  κυρίως  τη  λειτουργική

ανατομία  ατελούς  αγωγής  με  άλματα στις  προσβεβλημένες  θέσεις.  Ο  εγκέφαλος

συμπεριλαμβάνεται  σχεδόν  πάντα  κατά  την  εξέταση,  με  μαγνητική  τομογραφία

(Magnetic Resonance Imaging,  MRI), αλλά οι περισσότερες ανωμαλίες  στη λευκή

ουσία  δε  μπορούν  να  συσχετισθούν  με  συγκεκριμένα  γεγονότα  ή  κλινικά

συμπτώματα.  Συμμετοχή  του  πρόσθιου  οπτικού  μονοπατιού  είναι  ο  κανόνας.

Φλεγμονές  του  εγκεφαλικού  μίσχου,  του  στελέχους και  των  παρεγκεφαλιδικών

μονοπατιών  προκαλούν  ακριβείς  κλινικοπαθολογικές  συσχετίσεις.  Τυπικά  η

συντονισμένη κίνηση των ματιών, των άκρων, το μυϊκό σύστημα των βολβών και

μύες του άξονα διαταράσσονται. Η σπονδυλική στήλη προσβάλλεται επίσης συχνά,

οδηγώντας  σε  ανωμαλίες  των κινητικών,  αισθητικών και  αυτόνομων λειτουργιών.

(Compston A., et al., 2002).

Τα κυριότερα συμπτώματα της νόσου και τα ποσοστά στα οποία ενσκύπτουν

ή επιμένουν, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 1.2: Κατανομή των κυριότερων συμπτωμάτων της ΣΚΠ.
Σύμπτωμα Σύμπτωμα

σε

οποιαδήποτ

ε  στιγμή

(%)

Σύμπτωμ

α  στην

έναρξη

(%)

Μέσος  όρος

διάρκειας

του

συμπτώματο

ς (έτη)

Μέγιστος

χρόνος

διάρκειας

του

συμπτώματος

(έτη)

ΑδυναμίΑδυναμί
αα

89 22 14,4 52,5

Aισθητήρια 87 34 13,1 44,5
Αταξία 82 11 12,5 52,5
Ουροδόχος κύστη 71 1 8,1 35,5
Κόπωση 57 2 10,9 42,5
Κράμπες 52 0,6 8,3 42,5
Διπλοπία 51 8 14 44,5
Οπτικά 49 13 12 40,5
Σπλάχνα 42 0 6 22,5
Δυσαρθρία 37 0,6 8 38,5
Ίλιγγος 36 4,3 7,4 28,5
Πόνοι προσώπου 35 2 8,9 28,5
Αδυναμία μνήμης 32 0,3 6,2 28,5
Κεφαλαλγία 30 2 14 37,5
Νευροψυχιατρικά 23 0,3 8,4 26,5
Κώφωση 17 0,6 7,6 24,5
Δυσφαγία 13 0,3 6,4 19,5

(Richards RG., et al., 2002) 

6). ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Αναβαθμισμένα  διαγνωστικά  κριτήρια  κατατάσσουν  τους  ασθενείς  σε

κατηγορίες  της  ΣΚΠ,  ή  πιθανής  ΣΚΠ  και  τα  στοιχεία  διασταυρώνονται  με  τα

δεδομένα  της  MRI μαγνητικής  τομογραφίας.  Οι  ασθενείς,  πρέπει  να  έχουν

τουλάχιστον  δύο  απομυελινοποιητικές  φλεγμονές  σε  περισσότερες  από  μία

ανατομικές θέσεις, αν και η δεύτερη δεν απαιτείται να παρουσιάζει εμφανή κλινικά

συμπτώματα.

Περαιτέρω εξετάσειςστους ασθενείς με ΣΚΠ γίνονται για τους εξής λόγους
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α). Για τη διευκρίνηση της ανατομικής διασποράς των φλεγμονών στο χώρο

και το χρόνο (Μαγνητική Τομογραφία MRI).

β).  Για  την  προσέγγιση  των  ενδοραχιαίων  φλεγμονών  (ανάλυση

εγκεφαλονωτιαίου υγρού).

γ). Προκειμένου να διευκρινιστεί κατά πόσο η αγωγιμότητα έχει μεταβληθεί

με τρόπο αναλογικό με την απομυελινοποίηση (προκλητά δυναμικά).

δ). Για τον αποκλεισμό καταστάσεων που μιμούνται την ασθένεια.

(Compston A., et al., 2002).

7). ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.

Βάσει του συνολικού τύπου της νόσου, οι ασθενείς συνήθως χωρίζονται σε

τέσσερις διαφορετικές ομάδες. (Weinshenker BG. 1995; Lublin FD., et al., 1996; Paty

DW., et al., 1997).

α) Καλοήθης Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Υπάρχει πλήρης ανάρρωση από μεμονωμένες κρίσεις,  με μικρή ή καθόλου

συσσώρευση  αναπηρίας.  Η νόσος  δεν προχωρά πέρα από ένα  συγκεκριμένο  ήπιο

επίπεδο, συνήθως ορίζεται σαν βαθμολογία <3 στην Κλίμακα Έκτασης Αναπηρίας

(EDSS) μετά από 10-15 χρόνια νόσου. Αυτή η μορφή της ασθένειας εμφανίζεται σε

ένα ποσοστό 10% του συνόλου των ασθενών.

β).  Υποτροπιάζουσα  μορφή  Σκλήρυνσης  Κατά  Πλάκας  (Relapsing-Remitting,

RR)

Η νόσος εξελλίσσεται με υποτροπές μετά από περιόδους ύφεσης, με πλήρη ή

σχεδόν πλήρη ανάρρωση. Η διαφορά από την καλοήθη σκλήρυνση κατά πλάκας είναι

ότι  οι  κρίσεις  είναι  πιο  συχνές  και  ορισμένοι  ασθενείς  παρουσιάζουν  σταδιακή

αύξηση  της  νευρολογικής  βλάβης.  Οι  υποτροπές  συμβαίνουν  κατά  τρόπο  τυχαίο,

παρ’ότι η συχνότητά τους τείνει να είναι μεγαλύτερη στα πρώτα 3-4 χρόνια μετά την
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έναρξη της ασθένειας. Πρόκειται για την πιο συνήθη μορφή της ασθένειας κατά την

αρχική της διάγνωση, με συχνότητα 40% μεταξύ των ασθενών.

γ). Δευτερογενής Προϊούσα ΣΚΠ (Secondary Progressive, SP)

Υπάρχουν συγκεκριμένες κρίσεις όπως και στην υποτροπιάζουσα μορφή της

σκλήρυνσης κατά πλάκας, αλλά η ανάρρωση είναι ελλειπής, και υπάρχει επιδείνωση

της αναπηρίας μεταξύ των κρίσεων. Το 50% των ασθενών με την υποτροπιάζουσα

μορφή σκλήρυνσης κατά πλάκας, περνούν σε αυτή τη φάση σε ένα διάστημα 10 ετών

από  την  έναρξη,  χωρίς  την  εφαρμογή  τροποποιητικών  για  την  ασθένεια

φαρμακευτικών παραγόντων. Τα δεδομένα που υπάρχουν δεν είναι ακόμα επαρκή για

να  αποσαφηνιστεί  κατά  πόσο  αυτό  το  διάστημα  επιμηκύνεται  λόγω  εφαρμογής

κάποιων θεραπευτικών σχημάτων.  Η συχνότητα εμφάνισης αυτής της  μορφής  της

ασθένειας είναι περίπου 40%

δ). Πρωτογενής Προϊούσα ΣΚΠ. (Primary Progressive, PP)

Η  κατάσταση  του  ασθενούς  επιδεινώνεται  πολύ  γρήγορα,  με  σοβαρή

αναπηρία, χωρίς διακριτές υποτροπές ή υφέσεις. Η πρωτοπαθής προϊούσα ΣΚΠ είναι

συνηθέστερη στους άνδρες και σε όσους εμφάνισαν όψιμα τη νόσο, ενώ η σύχνότητα

εμφάνισης  αυτού  του  τύπου  της  ΣΚΠ στο  σύνολο  των  ασθενών  είναι  μικρή  και

φτάνει περίπου το 10%.

Η διαγραμματική απεικόνιση  του  βαθμού  αναπηρίας,  σε  συνάρτηση  με  το

χρόνο στους ασθενείς που έχουν τις διάφορες μορφές της ασθένειας, φαίνεται στο

σχήμα που ακολουθεί.
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Σχήμα 1.12: Η εξέλιξη του βαθμού αναπηρίας κατά τη διάρκεια του χρόνου στις
διάφορες μορφές της ασθένειας.

Η περιγραφή αυτών των μορφών της νόσου, έγινε για πρώτη φορά από τον

Charcot το 1872 (Compston A.,  et al.,  1998) και επιβεβαιώθηκε από τον  McAlpine

και τους συνεργάτες του το1955 (McAlpine D., et al., 1955).

Η  λειτουργική  αδυναμία  αυξάνεται  σχετικά  αργά  για  τους  RRMS αλλά

εξελλίσεται  προοδευτικά μόλις  περάσουν στο  SPMS. Οι ασθενείς  που εμφανίζουν

την PP μορφή της ασθένειας στην έναρξή της, εμφανίζουν ταχύτερα και οξύτερα τα

συμπτώματα.  Η  PPMS μορφή  έχει  μεγαλύτερη  συχνότητα  σε  αυτούς  που  έχουν

μεγαλύτερη ηλικία έναρξης  και  στον ανδρικό πληθυσμό  (που έχει  έτσι  κι  αλλιώς

μεγαλύτερη ηλικία έναρξης). (Richards RG., et al., 2002).

Μία  ευρέως  χρησιμοποιούμενη  μέθοδος  που  λειτουργεί  ως  σύστημα

βαθμολογίας για την αναπηρία, είναι η κλίμακα EDSS που περιγράφηκε από τον JF.

Kurtzke το 1983. Η νευρολογική λειτουργικότητα αξιολογείται σε 8 κατηγορίες  ή

λειτουργικά  συστήματα,  που  περιλαμβάνουν  τις  πυραμιδικές  λειτουργίες,  τις

λειτουργίες  της  παρεγκεφαλίδας,  τις  λειτουργίες  του  εγκεφαλικού  στελέχους,  τις

αισθητικές  λειτουργίες  και  λειτουργίες  του  εντέρου  και  της  κύστης.  Αυτά

λειτουργούν μετέπειτα ως κατευθύνσεις για τη βαθμολόγηση της κλινικής βλάβης σε

στάδια μισής βαθμίδας το καθένα, από το 0 (φυσιολογικός), ως το 10 (θάνατος από

ΣΚΠ). Πίνακας 1.3. (Kurtzke JF. 1983).
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Πίνακας 1.3: Οι βαθμίδες της κλίμακας EDSS και τα κλινικά συμπτώματα που χαρακτηρίζουν καθεμιά

από αυτές.
EDSS Κλινική Εικόνα-Αναπηρία Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ)
0 Φυσιολογική νευρολογική εξέταση
1 Καμία αναπηρία, ελάχιστα σημεία σε ένα ΛΣ
1,5 Καμία αναπηρία, ελάχιστα σημεία σε περισσότερα από ένα ΛΣ.
2 Ελάχιστη αναπηρία σε ένα ΛΣ
2,5 Ελάχιστη αναπηρία σε δύο ΛΣ.
3 Μέτρια αναπηρία σε ένα ΛΣ, ή μέτρια αναπηρία σε τρία ή τέσσερα ΛΣ, αν και ο ασθενής

είναι απολύτως περιπατητικός.
3,5 Απολύτως  περιπατητικός,  αλλά  με  μέτρια  αναπηρία  σε  ένα  ή  περισσότερα  ΛΣ  με

διαφορετική διαβάθμιση.
4 Απολύτως περιπατητικός χωρίς βοήθεια, αυτοεξυπηρετούμενος όρθιος και δραστήριος για

περίπου 12 ώρες την ημέρα παρά τη σχετικά σοβερή αναπηρία σε ένα ΛΣ ή συνδυασμούς

μικρότερων  βεθμών  που  υπερβαίνουν  τα  όρια  των  προηγούμενων  σταδίων.  Σε  θέση  να

περπατά χωρίς βοήθεια ή ανάπαυση για 500 περίπου μέτρα.
4,5 Απολύτως περιπατητικός χωρίς βοήθεια, όρθιος και δραστήριος για το μεγαλύτερο μέρος της

ημέρας, διαφορετικά μπορεί να έχει κάποιον περιορισμό της πλήρους δραστηριότητας ή να

χρειάζεται ελάχιστη βοήθεια.Σε θέση να περπατά χωρίς βοήθεια ή ανάπαυση για περίπου

300 μέτρα.
5 Περιπατητικός χωρίς βοήθεια ή ανάπαυση για περίπου 200 μέτρα, σοβαρή αναπηρία που

δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή δραστηριότητα (π.χ. εργασία όλη την ημέρα χωρίς

ειδικές ρυθμίσεις).
5,5 Περιπατητικός χωρίς βοήθεια ή ανάπαυση για περίπου 100 μέτρα, σοβαρή αναπηρία που

καθιστά αδύνατη την πλήρη καθημερινή δραστηριότητα
6 Διακεκομένη ή μονόπλευρη συνεχής βοήθεια (μπαστούνι, πατερίτσες ή ορθοπεδικές ζώνες)

που απαιτούνται για να περπατήσει ο ασθενής για περίπου 100 μέτρα χωρίς ανάπαυση.
6,5 Συνεχής  αμφίπλευρη  βοήθεια  (μπαστούνια,  πατερίτσες  ή  ορθοπεδικές  ζώνες)  που

απαιτούνται για να περπατήσει ο ασθενής για περίπου 20 μέτρα χωρίς ανάπαυση.
7 Αδυναμία βάβισης πέραν των 5 μέτρων ακόμα και με βοήθεια, ουσιαστικά περιορισμένος ο

ασθενής σε αναπηρικό κάθισμα, μετακινείται χωρίς βοήθεια με το αναπηρικό κάθισμα για

περίπου 12 ώρες την ημέρα.
7,5 Αδυναμία βαδίσματος για λίγα μόνο βήματα, ενδέχεται να χρειάζεται βοήθεια ο ασθενής

κατά τις μετακινήσεις,  κινείται μόνος του με το αναπηρικό κάθισμα, αλλά δεν μπορεί να

περάσει μια ολόκληρη ημέρα σε συμβατικό αναπηρικό κάθισμα. Ίσως χρειάζεται ηλεκτρικό

κάθισμα.
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8 Ουσιαστικά  περιορισμένος  στο  κρεβάτι  ή  σε  κάθισμα  ή  περιπατητικός  σε  αναπηρικό

κάθισμα, αλλά μπορεί να μη μένει στο κρεβάτι όλη μέρα. Είναι σε θέση να ασχολείται με

πολλές  δραστηριότητες  αυτοεξυπηρέτησής  του.  Συνήθως  μπορεί  να  χρησιμοποιεί  με

επιτυχία τα άνω άκρα του.
8,5 Ουσιαστικά περιορισμένος στο κρεβάτι το περισσότερο διάστημα της ημέρας. Χρησιμοποιεί

με κάποια επιτυχία τα άνω άκρα. Είναι σε θέση να ασχολείται με κάποιες δραστηριότητες

αυτοεξυπηρέτησης.
9 Ανάπηρος κλινήρης ασθενής, μπορεί να επικοινωνήσει και να φάει.
9,5 Πλήρως  ανάπηρος  κλινήρης  ασθενής,  αδυναμία  του  ασθενή  να  επικοινωνήσει  ή  να

φάει/καταπιεί.
10 Θάνατος εξαιτίας ΣΚΠ.

Στοιχεία  της  κλινικής  κατάστασης  των  ασθενών  που  θα  μπορούσαν  να

χρησιμοποιηθούν στατιστικά για την πρόγνωση της ταχείας ή βραδείας εξέλιξης της

νόσου, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1.4: Ενδείξεις ρυθμού εξέλιξης της ασθένειας.
Ενδείξεις ταχείας εξέλιξης

ΕνδείξειςΕνδείξεις
βραδείαςβραδείας
εξέλιξηςεξέλιξης

Άνδρες Γυναίκες
Μεγάλη ηλικία έναρξης Μικρή ηλικία έναρξης
Κινητικά συμπτώματα κατά την έναρξη Αισθητικά συμπτώματα κατά την έναρξη
Ατελής ανάρρωση Πλήρης ανάρρωση
Μικρά διαστήματα μεταξύ των ώσεων Μεγάλα διαστήματα μεταξύ των ώσεων
Μεγάλη  συχνότητα  ώσεων  τα  πρώτα

χρόνια

Μικρή  συχνότητα  ώσεων  τα  πρώτα

χρόνια
Ταχεία εξέλιξη ως το EDSS 3 Βραδεία εξέλιξη ως το EDSS 3

(Richards RG., et al., 2002) 

8). ΠΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ
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Οι  αιτίες  της  ασθένειας  βασίζονται  σε  συνδυασμό  γενετικών  και

περιβαλλοντικών  παραγόντων.  Η  ασθένεια  προσβάλλει  με  μεγαλύτερη  συχνότητα

(15%) πληθυσμούς  της Βόρειας Ευρώπης.  Η επικινδυνότητα είναι  μεγαλύτερη για

ομοζυγωτικά δίδυμα (3%), γονείς (2%) και παιδιά (2%), παρά για συγγενείς δεύτερου

και τρίτου βαθμού. Η συχνότητα για παιδιά δύο ασθενούντων γονιών είναι 20 %.

Τα  σύγχρονα  δεδομένα  καταδεικνύουν  ορισμένα  υποψήφια  γονίδια  που

ενοχοποιούνται για την ασθένεια.

Έχει  προταθεί  πιθανή  συσχέτιση  με  τα  αλληλόμοργα  του  DR15  και  DQ6

(DRB1*1501  και  DQB2*0602)  του  MHC II και  του  γονιδίου  του  TNF-α  που

κωδικοποιούνται σε κοινή ομάδα.

Μια  σημαντικά  διαφορετική  συσχέτιση  με  το  DR4  (πιο  συγκεκριμένα  το

DRB1*0405-DQA1*0301-DQB1*0302  γονότυπο  του  DR4),  έχει  παρατηρηθεί  σε

Μεσογειακούς πληθυσμούς.

Πολλά  από  τα  υποψήφια  γονίδια  που  έχουν  μελετηθεί  κατά  καιρούς,

περιλαμβάνουν  συνδετικά  μόρια,  υποδοχείς  ή  συνοδά μόρια,  κυτταροκίνες  με

τους υποδοχείς τους ή τους ανταγωνιστές τους, χημοκίνες και δομικά γονίδια της

μυελίνης των ολιγοδενδροκυττάρων. (Compston A., et al., 2002).

Παρά την έκταση των μελετών σε πληθυσμούς της Αμερικής, του Καναδά,

της Ευρώπης και της Ασίας, δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένοι γονιδιακοί τόποι

γενετικής  επιδεκτικότητας  για  την  ασθένεια,  αν  και  ενοχοποιούνται  αρκετές

χρωμοσωμικές θέσεις, όπως  1p, 6p, 10p, 17q και 19q (Sawcer S, et al., 2002).

Η κατανομή της ασθένειας δε μπορεί να εξηγηθεί με βάση μόνο τη γενετική

των πληθυσμών, και διαφέρει πολύ, γεωγραφικά.

Υπάρχει  ηλικιακά  συσχετιζόμενη  επιδεκτικότητα  στην  έκθεση  σε  ιούς,

σ’αυτούς  που  έχουν  μεγάλο  κίνδυνο  να  αναπτύξουν  την  ασθένεια.  Γίνονται

προσπάθειες  πιο  εστιασμένες  στην  επίδραση  περιβαλλοντικών  παραγόντων,  ενώ

τελευταία, πιθανοί παράγοντες συμπεριλαμβάνουν τη Chlamydia pneumoniae (Sriram

S,  et al., 1999;  Derfuss T,  et al., 2001), και  τον  ανθρώπινο  ιό  του  έρπητα  6.

(Challoner PB., et al., 1995)

9). ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Τα κλινικά συμπτώμτα της ΣΚΠ, αντικατροπτίζουν ανωμαλίες στη διαβίβαση

ηλεκτρικών  σημάτων  στο  ΚΝΣ,  λόγω  της  ανοσοεπαγόμενης  καταστροφής  της

μυελίνης  και  του  συσχετιζόμενου  με  αυτή  τραυματισμού  των  νευρώνων  και  των

αξόνων της φαιάς ουσίας.

Πολύ μεγάλη συνεισφορά στην κατανόηση της ανοσοπαθογένειας της ΣΚΠ

αποδίδεται  στο  πειραματικό  μοντέλο  της  ασθένειας,  την  Επαγόμενη  Αυτοάνοση

Εγκεφαλομυελίτιδα (ΕΑΕ).

Τα πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η ΕΑΕ, και πιθανότατα και η ΣΚΠ,

είναι κυτταρομεσολαβούμενες ασθένειες, σε αντίθεση με άλλες, όπως η myasthenia

gravis, που είναι αυτοάνοση νευρολογική ασθένεια μεσολαβούμενη από αντισώματα.

Τα κύτταρα που εμπλέκονται στην παθογένεια της ΕΑΕ και της ΣΚΠ, είναι τα

Th1  CD4+  κύτταρα,  που  χαρακτηρίζονται  από  την  έκκριση  προ-φλεγμονωδών

κυτταροκινών,  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  η  IFN-γ,  ο  TNF-α  και  η  IL-2.

Επιπρόσθετα, η ΣΚΠ χαρακτηρίζεται από μείωση του πληθυσμού των ρυθμιστικών ή

ανοσοκατασταλτικών  Th2/Th3  κυττάρων  που  ευθύνονται  για  την  έκκριση  αντι-

φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως η IL-4, η IL-10 και ο TGF-β.

Επομένως, στη ΣΚΠ υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ των δύο σκελών της

ανοσοαπόκρισης. Αυξάνεται ο πληθυσμός των Th1 και μειώνεται ο πληθυσμός των

Th2  κυττάρων  μαζί  με  τα  επίπεδα  έκκρισης  των  αντίστοιχα  εκκρινόμενων

κυτταροκινών. Σύμφωνα με αυτά, μια πιθανή θεραπευτική προσέγγιση θα επιδίωκε

την  επαναφορά  της  ισορροπίας,  με  μια  αλλαγή  από  το  Th1  προς  το  Th2/Th3

κυτταροκινικό πρότυπο.

Το  κινητήριο  γεγονός  της  παθογένεσης  της  ΣΚΠ,  φαίνειται  να  είναι  η

λανθασμένη-παραπλανητική  ενεργοποίηση  πληθυσμών  κυττάρων  του

ανοσοποιητικού  συστήματος  στο  περιφερικό  αίμα,  συμπεριλαμβανομένων

αυτοαντιδρώντων ειδικών για τη μυελίνη Τ κυττάρων. Αφού ενεργοποιηθούν

τα ειδικά για το αυτοαντιγόνο παθογόνα Τ κύτταρα, πρέπει να κατευθυνθούν

προς το ΚΝΣ. Αν και έχει εξακριβωθεί ότι ο Αιματο-Εγκεφαλικός Φραγμός

(ΑΕΦ)  είναι  αδιαπέραστος  για  μεγάλα  μόρια  και  για  τα  περισσότερα

κύτταρα, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ενεργοποιημένα Τ κύτταρα μπορούν να

εισέλθουν  στο  ΚΝΣ.  (Wekerle  H.,  et  al., 1986). Έτσι  ξεκινά  μια  σύνθετη

αλληλουχία γεγονότων (Σχήμα 1.13).

Με  την  ενεργοποίηση,  τα  Τ  κύτταρα  αυξάνουν  την  έκφραση  μορίων

προσκόλλησης  (adhesion  molecules),  επιτρέποντάς  τους  να  συνδεθούν  με
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ενδοθηλιακά κύτταρα.  Τα ενδοθηλιακά κύτταρα εκφράζουν προσδενόμενα

μόρια ειδικά των ιστών, οδηγώντας τα Τ κύτταρα σε συγκεκριμένα σημεία.

Σημειώνεται εξαγγείωση των Τ κυττάρων μέσω σελεκτινών και ιντεγγρινών.

Τα Τ κύτταρα συνδέονται στενά με το τοίχωμα των ενδοθηλιακών κυττάρων

και διολισθαίνουν ενδιάμεσα (διαπήδηση). Καστολή οποιασδήποτε από αυτές

τις λειτουργίες όσο το δυνατόν νωρίτερα, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την

ακινητοποίηση, ή την καθυστέρηση αυτού του εύρους των φαινομένων στην

περιφέρεια.

Ενεργοποιημένα  Τ  κύτταρα  απελευθερώνουν  προφλεγμονώδεις

κυτταροκίνες,  όπως  ιντερφερόνη-γ  (IFN-γ),  λεμφοτοξίνη  και  παράγοντα

νέκρωσης-α (TNF-α), που προσελκύουν πρόσθετα φλεγμονώδη κύτταρα.

Τα  περιαγγειακά  και  μικρογλοιακά  κύτταρα  και  ίσως  τα  ενδοθηλιακά

κύτταρα  και  αστροκύτταρα,  ενεργούν  ως  κύτταρα  που  παρουσιάζουν  το

αντιγόνο,  παρουσιάζοντας  στοιχεία  της  μυελίνης,  σε  συνδυασμό  με  το

σύμπλεγμα αντιγόνων μείζονος ιστοσυμβατότητας κατηγορίας ΙΙ (ΜΗC II).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω ενεργοποίηση και πολλαπλασιασμό των

Τ κυττάρων.

Κυτταροτοξικά Τ κύτταρα, μακροφάγα και μικρογλοιακά κύτταρα παράγουν

ένα  μεγάλο  αριθμό  βιολογικά  ενεργών  ουσιών  και  προφλεγμονωδών

κυτταροκινών  όπως  TNF-α,  που  επιτίθενται  απευθείας  στα

ολιγοδενδροκύτταρα,  προκαλώντας  θάνατο  των  κυττάρων  και

απομυελινοποίηση.

Ενεργοποιημένα  Τ  κύτταρα  διεγείρουν  τα  Β  κύτταρα  για  να  παράγουν

αντισώματα  σε  στοιχεία  της  μυελίνης.  Οι  αλληλεπιδράσεις  αντισώματος-

αντιγόνου προκαλούν την ενεργοποίηση του συμπληρώματος που διεγείρει τα

φαγοκύτταρα και λύει  απευθείας τα ολιγοδενδροκύτταρα.  Η φλεγμονώδης

αντίδραση οδηγεί σε αλλαγές στον ΑΕΦ και επιτρέπει μια δεύτερη εισροή

μονοκυττάρων και άλλων φλεγμονωδών κυττάρων. (Hohlfeld R. 1997; Miller

A., et al., 2002).

Η σχηματική παράσταση των ανοσιακών γεγονότων της απομυελινοποίησης

φαίνεται στο Σχήμα 1.13.
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Σχήμα  1.13: Αυτοανοσία  και  Απομυελινοποίηση  στη  Σκλήρυνση  Κατά  Πλάκας.

(Lassmann H, et al., 1995).

10). ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΠ

Θεραπευτικές  στρατηγικές  που  στοχεύουν  στο  να  εμποδίσουν  αυτές  τις

ανοσοποιητικές λειτουργίες στο ΚΝΣ, μπορεί να μην σταματούν μόνο την αυτοάνοση

νόσο, αλλά επιπλέον να οδηγήσουν σε επιδιόρθωση των βλαβών. Η χορήγηση IFN-β,

μιας πρόσφατα εγκεκριμένης θεραπείας για τη ΣΚΠ, αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα.

Οι  προτεινόμενοι  μηχανισμοί  δράσης  της  IFN-β  περιλαμβάνουν  αναστολή  της

ενεργοποίησης των λοξοδρομούντων Τ κυττάρων, μείωση της διαπερατότητας του

αιματοεγκεφαλικού  φραγμού,  αναστολή  της  μετανάστευσης  των  κυττάρων  του

ανοσοποιητικού συστήματος στο ΚΝΣ, μείωση της έκκρισης  TNF-α και  IFN-γ και
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ενίσχυση πολλών επιδιορθωτικών μηχανισμών.  (Becher B.,  et al., 1999; Leppert D.,

et al., 1996).

α). Η «ανοσιακή σύναψη» ως στόχος της ανοσιακής μεσολάβησης.

Ο θεραπευτικός στόχος στη ΣΚΠ είναι η ανάπτυξη μοναδικών παραγόντων,

με εξειδικευμένη για τη νόσο δράση, ικανών να αναστέλλουν επιλεκτικά την αυτο-

κατευθυνόμενη ανοσιακή αντίδραση,  χωρίς  να επιδρούν  στη γενικότερη ανοσιακή

αντίδραση.

Μια  στρατηγική  για  την  ειδική  αναστολή  αυτο-αντιδρώντων  Τ  κυττάρων,

επιχειρεί να μπλοκάρει το τριμοριακό σύμπλοκο που περιλαμβάνει τον Τ-κυτταρικό

υποδοχέα  (T Cell Receptor,  TCR),  το  μόριο  MHC κλάσης  ΙΙ  (MHC II)  και  το

αντιγόνο.

Αντισώματα που μπορούν να μπλοκάρουν τα ειδικά για τη νόσο MHC μόρια,

βρίσκονται ήδη στο στάδιο κλινικών δοκιμών.

Μια  άλλη  προσέγγιση,  κατευθύνεται  στην  εξειδικευμένη  αναστολή  των

αυτοαντιδρώντων  Τ  κυττάρων,  με  τη  χρήση  TCR-ειδικών  αντισωμάτων  ή

μυελινοειδικών TCR πεπτιδίων σαν στόχο Τ-κυτταρικού εμβολιασμού.

Την  τελευταία  δεκαετία  έγινε  μια  έκρηξη  μελετών  στην  Τ-κυτταρική

αντίδραση στη βασική πρωτεϊνη της μυελίνης (MBP). Η  MBP μπορεί να θεωρηθεί

μακράν  το  πιο  καλά  χαρακτηρισμένο  ανθρώπινο  αυτοαντιγόνο.  Παρ’όλ’αυτά,  η

αντίδραση  των  Τ  κυττάρων  την  οποία  εγείρει  παραμένει  ένα  θολό  τοπίο.  Τα  Τ

κύτταρα  αναγνωρίζουν  ένα  μεγάλο  αριθμό  MBP επιτόπων,  χρησιμοποιούν

διαφορετικά  HLA μόρια σαν στοιχεία περιορισμού και ακόμα, χρησιμοποιούν ένα

μεγάλο εύρος  Τ κυτταρικών υποδοχέων.  Ακόμα λιγότερο  διευκρινισμένος  είναι  ο

ρόλος της MBP σαν πιθανό αντιγόνο-στόχος στη ΣΚΠ. Με βάση τα ευρήματα και τις

παρατηρήσεις σε ζωικά μοντέλα της ΣΚΠ, (Steinman L., et al., 1999), ένας αριθμός

κλινικών  δοκιμών  επιχείρησε  να  ενεργοποιήσει  ειδικά  την  αντίδραση  των  MBP

ειδικών Τ κυττάρων σε ασθενείς με ΣΚΠ. (Hohlfeld R. 1997). Εμβολιασμοί με MBP

ειδικούς Τ κυτταρικούς κλώνους ή πεπτίδια επιλεγμένων  TCR-Vβ περιοχών, έγιναν

για  να  εγερθεί  μια  αντι-ιδιοτυπική  ή  αντι-TCR-Vβ  ειδική  ανοσιακή  αντίδραση.

(Zhang J., et al., 1993; Bourdette DN., et al., 1998).
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Ποικιλόμορφα  της  MBP83-99,  που  διατηρούσαν  την  HLA-DR2  δεσμευτική

ικανότητα, χρησιμοποιήθηκαν ως πεπτιδικά ανάλογα, με την ελπίδα να προκαλέσουν

ενίσχυση της Th2 απόκρισης, ένα γεγονός που μπορεί να εξαρτάται κατά πολύ από τη

χορηγούμενη  δόση  (Akassoglou K.,  et al.,  1998;  Fu L.,  et al., 1998).  Ανεργία

επιτεύχθηκε σε ανθρώπινα MBP αντιγονοειδικά Τ κύτταρα με διμερή πρόσδετα του

TCR (Fu L.,  et al., 1998).  Ένα  σύμπλοκο  του  DR2  με  το  MBP84-102 πεπτίδιο,

βρίσκεται σε κλινικές δοκιμές (Abramsky O., et al., 2002).

Παρά  την  εντυπωσιακή  πρόοδο  που  έχει  σημειωθεί  στην  κατανόηση  των

MBP-ειδικών  Τ  κυτταρικών  αντιδράσεων  σε  μοριακό  επίπεδο,  υπάρχει  ακόμα

αρκετός σκεπτικισμός, για το πόσο προσιτές είναι τέτοιες θεραπευτικές στρατηγικές.

Ακόμα, πολλές πτυχές της ΣΚΠ, παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η  αντιγονοκαθοδηγούμενη  θεραπεία,  βασιζόμενη  στη  μίμηση  του

αυτοαντιγόνου,  στοχεύει  στην  παρεμπόδιση  της  αυτοανοσιακής  αντίδρασης  μέσω

ανταγωνιστικής αναστολής. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η χρήση του  glatimer

acetate (GA), το οποίο αναπτύχθηκε σε μια προσπάθεια διασταυρούμενης αντίδρασης

με τη βασική πρωτεϊνη της μυελίνης (Myelin Basic Protein, MBP), για τη λειτουργική

απενεργοποίηση των αυτοαντιδρώντων  Th1 κυττάρων. Παρ’όλ’αυτά, οδήγησε στην

απόσπαση-εξαγωγή  των  Th2  ρυθμιστικών  ή  κατασταλτικών  κυττάρων  και  την

καταστολή της  ασθένειας  στην ΕΑΕ και  στους  ασθενείς  με ΣΚΠ. Σε μία κλινική

πειραματική  μελέτη  με  ασθενείς  με  ΣΚΠ,  (Miller A.,  et al., 1998) βρέθηκε  να

προκαλεί  μείωση  του  ρυθμού  των  ετήσιων  υποτροπών  και  σταθεροποίηση  της

λειτουργικής  αδυναμίας  όπως  αυτή  εκτιμάται  από  την  EDSS κλίμακα.  Κατά  τη

διάρκεια  της  θεραπείας  σημειώθηκε  μείωση  της  έκφρασης  της  προφλεγμονώδους

κυτταροκίνης TNF-α και αύξηση των επιπέδων των TGF-β, και IL-4 κατασταλτικών

κυτταροκινών.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι ενώ σε κάποιους ασθενείς η αυτοάνοση αντίδραση

κατευθύνεται αρχικά έναντι συγκεκριμένων μυελινικών αντιγόνων όπως η ΜΒP, σε

άλλους,  κατευθύνεται  έναντι  άλλων μυελινικών αντιγόνων όπως η προτεωλιπιδική

πρωτεϊνη (Proteolipid Protein, PLP) και η σχετιζόμενη με τη μυελίνη γλυκοπρωτεϊνη

(Myelin Associated Glycoprotein, MAG).

Ακόμα, λόγω της χρόνιας και συνεχόμενης καταστροφής της μυελίνης,  νέα

μυελινικά αντιγόνα εκτίθενται συνεχώς στο ανοσοποιητικό σύστημα, δημιουργώντας

νέους στόχους για μελλοντικές αυτοάνοσες αντιδράσεις.  (spreading autoimmunity).

(Lehmann P., et al., 1992). Επομένως, στο ίδιο άτομο, κατά την έναρξη της ασθένειας
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η  ανοσιακή  αντίδραση  μπορεί  να  κατευθύνεται  έναντι  συγκεκριμένου  μυελινικού

αντιγόνου, αλλά κατά τη διάρκεια της χρόνιας φλεγμονώδους αντίδρασης και λόγω

του intra-  and inter-  molecular spreading να επαναπροσδιορίζει τη δράση της έναντι

άλλου αυτοαντιγόνου.

Η  GA βρέθηκε  να  ενεργοποιεί  ειδικούς  ρυθμιστικούς  Τ  κυτταρικούς

πληθυσμούς  που  μεταναστεύουν  στο  ΚΝΣ,  όπου  ενεργοποιούνται  προς  έκκριση

αντιφλεγμονωδών  κυτταροκινών  όπως  IL-10,  IL-4  και  TGF-β.  Σαν  αποτέλεσμα,

ανεξαρτήτως  της  φύσεως  του  αυτοαντιγόνου στο  εκάστοτε  στάδιο  της  ασθένειας,

(PLP, MBP, MOG ή άλλο), η έκκριση αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών αναστέλει τη

δραστηριότητα  της  ασθένειας.  Το  φαινόμενο  αντιγονο-ειδικών  Τ-κυττάρων  που

καταστέλουν  την  ανοσιακή  αντίδραση  που  προκαλείται  από  άλλα  αντιγόνα  είναι

γνωστό σαν bystander suppression. (Miller A., et al., 1991). 

Η  αλληλεπίδραση  των  Τ  κυττάρων  με  συγκεκριμένα  αντιγόνα,

αντιπροσωπεύει  το πρώτο σήμα για την ενεργοποίησή τους.  Επιπρόσθετα, σήματα

προερχόμενα  από  τα  αντιγονοπαρουσιαστικά  κύτταρα  (Antigen Presenting Cells,

APC), ή τις κυτταροκίνες, απαιτούνται για την ενεργοποίηση.

Η ομοιότητα μεταξύ των μοναδικών εξαρτώμενων από μήνυμα μηχανισμών

ενεργοποίησης της σύναψης των νευρώνων και αυτών μεταξύ Τ και APC κυττάρων,

δίνει γένεση στον όρο «ανοσιακή σύναψη». Παραδείγματα μιας τέτοιας, εξαρτώμενης

από μηνύματα αλληλεπίδρασης, συμπεριλαμβάνουν μόρια της επιφάνειας των  APC

κυττάρων όπως τα Β7-1 ή CD40, τα οποία προμηθεύουν το δεύτερο μήνυμα για την Τ

κυτταρική ενεργοποίηση.

Στο πλαίσιο μιας μελλοντικής θεραπείας για τη ΣΚΠ, εξετάζεται ένας αριθμός

μορίων και  ειδικών αντισωμάτων εξουδετέρωσης,  είτε  σαν μονοθεραπεία,  είτε  σε

συνδυασμό  με  άλλους  παράγοντες,  σε  μια  προσπάθεια  επιλεκτικής  καταστολής

επιφανειακών μορίων των  APCs και της σχετιζόμενης λανθασμένης Τ κυτταρικής

ενεργοποίησης.

β). Αναστολή της προσκόλλησης και μετανάστευσης των Τ κυττάρων

Μετα  την  ενεργοποίηση,  τα   κύτταρα  εκφράζουν  έναν  αριθμό  μορίων

προσκόλλησης, που προκαλούν ένα περίπλοκο σύμπλεγμα γεγονότων, σχετιζόμενων

με την προσκόλληση των κυττάρων του ανοσοποιητικού σε ενδοθηλιακά κύτταρα του
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αιματοεγκεφαλικού φραγμού και την αλληλεπίδραση με το εξωκυττάριο υγρό, στη

διαδικασία της μετανάστευσης και επίθεσης προς το όργανο-στόχο.

Θεραπευτικές στρατηγικές  που στοχεύουν στην αναστολή της κυκλοφορίας

των  κυττάρων  του  ανοσοποιητικού  συστήματος  στο  ΚΝΣ  αναπτύσσονται,

χρησιμοποιώντας ειδικά αντισώματα για το μπλοκάρισμα των Τ κυτταρικών μορίων

προσκόλλησης, όπως τα LFA-1 ή VLA-4, καθώς και των συνυποδοχέων ICAM-1 και

VCAM-1, στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Άλλες στρατηγικές καταστολής της κυτταρικής

μετανάστευσης περιλαμβάνουν το μπλοκάρισμα χημοκινών όπως η IL-8 και η MIP-

1α, και τη χρήση ανταγωνιστών κυτταροπλασματικών μεταλλοπρωτεϊνασών (MMPs).

Η  μετανάστευση  Τ  κυττάρων  και  μονοκυττάρων  μέσω  του

αιματοεγκεφαλικού φραγμού στο ΚΝΣ, απαιτεί την ενίσχυση επιφανειακών μορίων

προσκόλλησης  και  της  πρωτεολυτικής  δραστηριότητας  εξωκυττάριων

αποικοδομητικών ενζύμων.  Μεταξύ αυτών των πρωτεασών, υψηλή σημαντικότητα

αποδίδεται στις μεταλλοπρωτεϊνάσες (MMPs), (Rosenberg G., et al., 1992; Goetzl E.,

et al., 1996;  Johnatty R.,  et al., 1997). μια οικογένεια ενζύμων που εμπλέκονται σε

ποικίλες  φυσιολογικές  και  παθολογικές  καταστάσεις.  (Massova  I.,  et  al., 1998;

Cawston  T.  1998). Οι  μεταλλοπρωτεϊνάσες  εμπλέκονται  σε  ανωμαλίες  του

αιματοεγκεφαλικού  φραγμού,  στην  αποδόμηση  της  μυελίνης  και  το  epitope

spreading. (Lehmann P.,  et al., 1992; Opdenakker G., et al., 1994; Gijbels K., et al.,

1993; Chandler S., et al., 1995). Μελέτες σε ΕΑΕ έχουν δείξει αυξημένα επίπεδα των

MMP-2 και MMP-9 στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (Gijbels K., et al., 1993) καθώς και

αυξημένα επίπεδα  MMP-2,  MMP-9 και  MMP-7 σε ιστούς του εγκεφάλου και του

νωτιαίου μυελού. (Clements J., et al., 1997; Kieseier B., et al., 1998). Σε ασθενείς με

ΣΚΠ, αυξημένα επίπεδα  MMP-2,  MMP-9 και  MMP-7, έχουν βρεθεί σε φλεγμονές

του  ΚΝΣ  (Maeda A.,  et al., 1996;  Cuzner M.,  et al., 1996),  και  περιφερικά

λευκοκύτταρα  του  αίματος  RR ασθενών  με  ΣΚΠ.  (Ozenci  V.,  et  al., 1999;

Lichtinghagen R., et al., 1999; Galboiz Y., et al., 2001). Τα υψηλά επίπεδα MMP-9,

συσχετίζονται  με  την  ενεργότητα  της  νόσου,  όπως  αυτή  αξιολογείται  από  τις

νεοεμφανιζόμενες  φλεγμονές  στη  μαγνητική  τομογραφία  (MRI).  (Lee  M.,  et  al.,

1999; Waubant E.,  et al., 1999).  Στεροειδή που χρησιμοποιούνται ως θεραπεία στις

οξείες υποτροπές της ΣΚΠ, μειώνουν τα επίπεδα της  MMP-9 στο εγκεφαλονωτιαίο

υγρό.  Ακόμα,  πολλοί  αναστολείς  των  μεταλλοπρωτεϊνασών  δείχνουν  ευεργετική

κατασταλτική δράση στην ΕΑΕ, (Liedtke W.,  et al., 1998;  Hewson A.,  et al., 1995;
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Gijbels K., et al., 1994), επιτρέποντας περεταίρω αξιολόγηση αυτής της στρατηγικής

ως θεραπευτικής μεθόδου σε κλινικές δοκιμές.

γ). Κινητοποίηση του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωση)

Η  δυσλειτουργία  των  φυσιολογικών  αποπτωτικών  διεργασιών,  μπορεί  να

ενισχύει αυτοάνοσες καταστάσεις, πιθανότατα μέσω ακατάλληλου τερματισμού των

ανοσοαποκρίσεων και  συνεχόμενης  καταστροφής  των ιστών στόχων.  (Chervonsky

A.,  et  al., 1999). Ένα  σημαντικό  γεγονός  στην  παθογένεση  της  ΣΚΠ,  είναι  η

απόπτωση των ολιγοδενδροκυττάρων. (Akassoglou K.,  et al., 1998). Η έκθεση στον

TNF-α  και  την  IFN-γ,  βρέθηκε  να  ενισχύει  την  απόπτωση  σε  καλλιέργειες

ολιγοδενδροκυττάρων αρουραίων.  (Melcangi R.,  et al., 2000).  Έχει όμως προταθεί

επίσης, ότι μέσω της υπερέκφρασης μιας αντι-αποπτωτικής πρωτεϊνης, η Τ κυτταρική

αντίσταση  στη  Fas-μεσολαβούμενη  απόπτωση,  οδηγεί  σε  ατελή  παύση  της

ανοσοαντίδρασης, γεγονός που συνδέεται με την κλινικά ενεργό μορφή της νόσου.

(Comi C., et al., 2000; Semra Y., et al., 2001). Επομένως, ο στόχος μιας μελλοντικής

θεραπευτικής στρατηγικής, θα πρέπει να είναι η εκλεκτική ενίσχυση της απόπτωσης

των  αυτοαντιδρώντων  Τ  κυττάρων,  και  η  ταυτόχρονη  προστασία  των

ολιγοδενδροκυττάρων.  Σε  in vitro μελέτες,  έχει  βρεθεί  ότι  τα  κορτικοστεροειδή

ενισχύουν επιλεκτικά την απόπτωση των καλλιεργούμενων αυτοάνοσων κυττάρων,

ενώ  εμποδίζουν  την  επαγόμενη  από  τον  TNF-α  και  την  IFN-γ  απόπτωση  των

ολιγοδενδροκυττάρων. (Melcangi R., et al., 2000).

δ). Εμβρυονικά αρχέγονα κύτταρα και προώθηση της επιδιόρθωσης.

Έχει πλέον εξακριβωθεί  το γεγονός ότι πολυδύναμα εμβρυονικά προγονικά

κύτταρα,  μπορούν  να  αναπτυχθούν  σε  καλλιέργεια  και  να  διαφοροποιηθούν,

κατευθυνόμενα,  σε ένα μεγάλο εύρος  ιστών,  συμπεριλαμβανομένων νευρικών και

γλοιακών  κυττάρων.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  τα  κύτταρα  αυτά,  μπορούν  να

ενσωματωθούν  στον  αναπτυσσόμενο  ή  κατεστραμένο  ανθρώπινο  εγκέφαλο.

(Svendson  C.,  et  al., 1999). Η  δυνατότητα  διαφοροποίησης  σε  ποικίλες  ιστικές

μορφές,  επιτρέπει  μια  προοπτική  ανάπτυξης  νέων  κυτταρο-μεταμοσχευτικών
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θεραπειών  για  ασθένειες  όπως  η  ασθένεια  Parkinson,  Huntington και

μυελινοσυσχετιζόμενες δυσλειτουργίες, όπως η ΣΚΠ.

ε).  Ο  ρόλος  της  χυμικής  ανοσίας  και  η  χρήση  αλλαγής  πλάσματος  και

ανοσοσφαιρινών.

Το χυμικό κομμάτι της ανοσιακής απάντησης φαίνεται να παίζει ένα νοσο-

καθοριζόμενο ρόλο στην παθογένεση της ΣΚΠ. Η σημαντικότητα των ολιγοκλωνικών

ζωνών, που βρέθηκαν στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό της πλειονότητας των ασθενών, δεν

είναι σαφής,  αν και  πρόσφατες μελέτες δείχνουν τη διαφορική τους συσχέτιση με

διάφορες υποομάδες της νόσου.  (Lassmann H.,  et al., 2001).  Αυτά τα ολιγοκλωνικά

αντισώματα, μπορεί να αντιπροσωπεύουν, είτε μια ανεπιτυχή αντίδραση έναντι της

αναπτυσσόμενης  ασθένειας,  είτε  κάποιο  παθολογικό  μηχανισμό.  Μελλοντικές

θεραπευτικές  στρατηγικές,  θα  πρέπει  να  προχωρήσουν  στη  διερεύνηση,  τόσο του

μπλοκαρίσματος, όσο και της αναστολής της ενεργότητας αυτών των αντισωμάτων,

ανάλογα με το ρόλο που αυτά έχουν στους διάφορους υποτύπους της ασθένειας. Μια

πρόσφατη μελέτη, (Bieber A.,  et al., 2000), δείχνει ότι τα πολυκλωνικά ανθρώπινα

IgG και IgM προωθούν την επαναμυελινοποίηση, όταν ενεθούν σε ποντίκια με χρόνια

απομυελινοποιητική  εγκεφαλομυελίτιδα  Theiler,  προτείνοντας  την  πιθανότητα

ενδοφλέβιας  χρήσης  ανοσοσφαιρινών,  σαν  θεραπεία  για  απομυελινοποιητικές

νόσους, πράγμα όμως όχι ακόμα πλήρως αποδεκτό για τη ΣΚΠ. (Karussis D., et al.,

1999). Ακόμα, η πλασμαφαίρεση, μια παρέμβαση κατά την οποία χυμικοί παράγοντες

και  αντισώματα  αποσύρονται  από  την  κυκλοφορία,  βρέθηκε  ότι  οδηγεί  σε

νευρολογική  λειτουργική  επαναφορά  σε  υποτροπιάζοντες  ασθενείς  με  ΣΚΠ.

(Weinshenker B., et al., 1999).
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Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ), είναι μια χρόνια ασθένεια του Κεντρικού

Νευρικού  Συστήματος  (ΚΝΣ),  που  χαρακτηρίζεται  από  τοπικά  διηθήματα

μακροφάγων  και  Τ  κυττάρων,  απομυελινοποίηση  και  απώλεια  της  νευρολογικής

λειτουργίας. (Martin R., et al, 1992; Steinman L. 1996). Έχει επικρατήσει η αντίληψη

ότι  πρόκειται  για  μια  αυτοάνοση  ασθένεια,  που  πυροδοτείται  από  CD4+  Τ

λεμφοκύτταρα αντιγονοειδικά για το ΚΝΣ.  (Pette M.,  et al., 1990;  Hafler D.,  et al.,

1995;  Ota K.,  et al., 1990;  Martin R.,  et al., 1990). Υποψήφια  αυτοαντιγόνα

περιλαμβάνουν  συστατικά  της  μυελίνης,  όπως  η  βασική  πρωτεϊνη  της  μυελίνης

(Μyelin Basic Protein,  MBP), και η πρωτεολιπιδική πρωτεϊνη (ProteoLipid Protein,

PLP).  (Greer  J.,  et  al., 1997).  Σύγχρονες  θεραπευτικές  προσεγγίσεις  της  ΣΚΠ

περιλαμβάνουν  το  σχεδιασμό  και  τη  χρήση  πεπτιδικών  αναλόγων  επιτόπων  που

σχετίζονται με την ασθένεια, ώστε να χρησιμοποιηθούν τελικά ως ανοσορυθμιστικά

φάρμακα. (Hohfeld R. 1997 ).

Η Επαγόμενη Αλλεργική Εγκεφαλομυελίτιδα  (ΕΑΕ),  ένα από τα καλύτερα

μελετημένα ζωικά μοντέλα της ΣΚΠ, (Martin R., et al., 1992; Zamvil S., et al., 1990;

Chou Y.K., et al., 1989; Wauben M., et al., 1992; Smeltz R., et al., 1999), αποτελεί

ένα  χρήσιμο  in vivo σύστημα  για  την  πρώτη  εκτίμηση  τέτοιων  θεραπευτικών

προσεγγίσεων.  Πεπτίδια  που  εμπλέκονται  στη  διαμόρφωση  του  τριμοριακού

συμπλόκου  MHC-Πεπτίδιο-TCR, μπορούν να αναστείλουν την ασθένεια.  (Vergelli

M., et al., 1996; Brocke S., et al., 1996).

Τέσσερις μηχανισμοί δράσης των πεπτιδίων έχουν προταθεί μέχρι σήμερα.

Ι).  Ένα  πεπτίδιο  μπορεί  να  δρα  σαν  ανταγωνιστής  για  το  άγριου  τύπου

πεπτίδιο  (αρχικό  αντιγόνο)  για  τη  δέσμευση  στον  TCR,  και  εμπλεκόμενο  στη
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διαδικασία αντιγονοπαρουσίασης και ενεργοποίησης των Τ κυττάρων, να προκαλεί

ένα ανεργικού τύπου αποτέλεσμα για τους αυτοαντιδρώντες Τ κυτταρικούς κλώνους.

ΙΙ).  Ένα πεπτίδιο  μπορεί  να  μπλοκάρει  ή  να  μειώνει  τους  ρυθμούς  του  Τ

κυτταρικού πολλαπλασιασμού ή/και

ΙΙΙ).  να  προάγει  την  πόλλωση  των  Th0  αντιγονικά  μη  δεσμευμένων-

διαφορορποιημένων, παρθένων, κυττάρων προς διαφοροποίηση σε αντιφλεγμονώδη

Th2 κύτταρα (immune deviation=ανοσιακή εκτροπή)

ΙV). Τέλος, μπορεί να ενισχύει τη δράση των αντιγονο-ειδικών ρυθμιστικών

Th2  κυττάρων,  που  αντιδρούν  διασταυρούμενα,  (cross-react), με  συγγενή

αυτοαντιγόνα (bystander suppression).  (Genain C.P.,  et al., 2000  και

συμπεριλαμβανόμενες  αναφορές). Ο  πρώτος  τρόπος  δράσης  είναι  και  ο  πιο

επιθυμητός.

Μέχρι  πρόσφατα,  ο  τρίτος  τρόπος δράσης  ανήκε επίσης  στα επιδιωκόμενα

αποτελέσματα, μέχρι που, μια δημοσίευση (Pedotti R.,  et al., 2001), έδειξε ότι στην

ΕΑΕ, η παρατεταμένη χορήγηση των πεπτιδίων  PLPp139-151 και  MOG35-55 προκάλεσε

θανατηφόρο  αναφυλακτικό  σοκ,  ενώ  η  χορήγηση  των  πεπτιδίων  PLPp178-191 ή

MBPAc1-11 δεν  είχε  τέτοιο  αποτέλεσμα.  Η προφανής  διαφορά  μεταξύ  αυτών  των

πεπτιδίων, ήταν ότι τα  PLPp139-151 και  MOG35-55 δεν εκφράζονταν στο θύμο, ενώ τα

PLPp178-191 ή  MBPAc1-11 εκφράζονταν. Οι συγγραφείς υπέθεσαν επίσης, ότι η τύπου

Th2 κυτταροκίνη  IL-4, η οποία αγγίζει μέγιστα επίπεδα κατά την εξασθένιση στην

ΕΑΕ, μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία του αναφυλακτικού σοκ, ενισχύοντας την

παραγωγή των  IgG1 αντισωμάτων σε πεπτίδια που λαμβάνονται ως ξένα από τα Τ

κύτταρα. Επομένως, απαιτείται πολύ προσεκτική μακροχρόνια μελέτη της βιολογικής

δράσης κάθε πεπτιδίου, από τη στιγμή που σχεδιάζεται και συντίθεται, προκειμένου

να εξακριβωθεί  με ασφάλεια,  κατά πόσο αυτό μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  σαν μια

πιθανή θεραπευτική μέθοδος.

Άλλοι παράγοντες στους οποίους μπορεί να μη δίνεται μεγάλη έμφαση, αλλά

οι οποίοι μπορεί να είναι κριτικής σημασίας για την τελική χρήση τέτοιων πεπτιδίων

σε  ασθενείς,  είναι  η  in vivo σταθερότητα  και  η  ποσότητα  των  πεπτιδίων  που

απαιτούνται, προκειμένου να εγερθεί η απαραίτητη βιολογική αντίδραση.

Προς  ικανοποίηση της  ανάγκης  για πιο σταθερά μόρια,  (Tselios T.,  et al.,

1998; Tselios T., et al., 1999), συντέθηκαν κυκλικά ανάλογα, τα οποία διατηρούν τη

βιολογική  δραστικότητα  του  αρχικού  πεπτιδίου,  και  τα  οποία  μπορούν  να

προκαλέσουν την αντίστοιχη αντίδραση σε φαρμακολογικές ποσότητες.  (Tselios T.,
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et  al., 1999;  Tselios, T.  et  al., 2000;  Tselios  T. et  al., 2000).  Η χρησιμότητα της

κυκλοποίησης έχει δειχθεί για μια ποικιλία πεπτιδίων, η βιολογική δραστικότητα και

in vivo σταθερότητα των οποίων, βελτιώθηκε με την κυκλοποίηση.  (Iwai H.,  et al.,

1999).  Διαμορφωτικά,  τα  κυκλικά  πεπτιδικά  ανάλογα  αποτελούν  καλύτερα

εμβόλια/φάρμακα,  επειδή  περιορίζουν  τον  αριθμό  των  πιθανών  διαμορφώσεων,

αφήνοντας έτσι μεγαλύτερη πιθανότητα μίμησης της αρχικής (native) δομής. Ακόμη,

η  κυκλοποίηση  αμινοξικών αλληλουχιών,  έχει  σαν  αποτέλεσμα την  ενίσχυση της

επιλεκτικότητας  του υποδοχέα και  της  βιοδιαθεσιμότητας,  αντικατροπτίζοντας  ένα

καλύτερο φαρμακολογικό προφίλ.  (Oligino L.,  et al., 1997; Scott  P.,  et al., 1999).

Συγκεκριμένα,  κυκλικά πεπτίδια έχουν χρησιμοποιηθεί  σε αρκετές περιπτώσεις  ως

δυνητικοί  αναστολείς  της  μεταγραφικής  ενεργοποίησης  από  Tat πρωτεϊνες  σε

ανθρώπινα  κύτταρα,  (Tamilarasu N.,  et al., 2000),  ως  συνθετικά  ανοσογόνα,

(Brugghe F., et al., 1999), ως αντιγόνα του Herpers Simplex Virus, (Mezo G., et al.,

1999), ως αναστολείς  της  α-αμυλάσης,  (Ono S.,  et al., 1998), και ως πρωτεϊνικοί

σταθεροποιητές. (Iwai H., et al., 1999).

Στην περίπτωση του διαβήτη, ένα κυκλικό πεπτίδιο είχε σαν αποτέλεσμα την

προστασία των ποντικιών από την ασθένεια, ενώ το γραμμικό του ανάλογο δεν έφερε

τέτοιο αποτέλεσμα. (Berezhkovskiy L., et al., 1999; Dunsavage M., et al., 1999).

Ο  κατάλληλος  σχεδιασμός  ενός  κυκλικού  αναλόγου,  συνδέοντας  τα  δύο

μικρότερης  λειτουργικής  σημασίας  αμινοξικά  κατάλοιπα,  χωρίς  να  προκαλείται

δραστική  αλλαγή  στον  τρόπο  διαμόρφωσης  του  ενεργού  πεπτιδίου,  έχει  σαν

αποτέλεσμα  ένα  αυστηρά  διαμορφωμένο  κυκλικό  πεπτίδιο  με  μεγαλύτερη

δυνατότητα  δέσμευσης,  συγκρινόμενο  με  το  γραμμικό  του  ανάλογο.  Η  μηχανική

σταθερών πεπτιδίων είναι μεγάλης τεχνολογικής και οικονομικής σημασίας, μια και η

περιορισμένη πεπτιδική σταθερότητα, συχνά περιορίζει τις ιατρικές τους εφαρμογές.

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η in vitro βιολογική δραστικότητα γραμμικών

και κυκλικών πεπτιδικών αναλόγων του επιτόπου MBP72-85 του ινδικού χοιριδίου, σε

περιφερικά κύτταρα υγειών ατόμων και ασθενών με ΣΚΠ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν προηγηθεί in vivo μελέτες των ίδιων πεπτιδίων

σε ΕΑΕ μοντέλο (Lewis rats), για την εξέταση της τοξικότητας και της επίδρασής

τους στην εξέλιξη της νόσου.

Σε Lewis rats που ενέθηκαν με Gp MBP72-85, εγκεφαλιτογονικά Τ κύτταρα που

αναγνωρίζουν τον Gp MBP72-85 επίτοπο, υπερείχαν στην ανοσιακή αντίδραση. (Chou

Y.K.,  et al., 1989). Το γραμμικό ανάλογο του  Gp MBP72-85 επιτόπου ενίσχυσε την
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ΕΑΕ δρώντας σαν αγωνιστής,  ενώ υποκατάσταση του Ασπαραγινικού οξέος (Asp)

στη θέση 81 με Αλανίνη (Ala), είχε σαν αποτέλεσμα ένα πεπτιδικό ανάλογο, το Ala81

MBP72-85, που εμπόδισε την πρόκληση της ΕΑΕ από το πατρικό του πεπτίδιο, δρώντας

σαν ανταγωνιστής. (Tselios T., et al., 1999). Κυκλικά πεπτιδικά ανάλογα αυτών είχαν

παρόμοια αποτελέσματα σ’αυτό το μοντέλο της ΕΑΕ. (Tselios T., et al., 2000).

Εκτός από τον  Guinea pig ΜΒΡ72-85 επίτοπο, καθώς και των πεπτιδικών του

αναλόγων  των  οποίων  η  in vivo και  in vitro δράση  περιγράφηκαν  παραπάνω,  ο

ανθρώπινος ΜΒΡ87-99 γραμμικός επίτοπος προκαλεί την ΕΑΕ σε  Lewis rats, πράγμα

που  αναστέλλεται  από  το  γραμμικό  πεπτιδικό  ανάλογο  [Arg91 Ala96 ]MBP87-99.

(Tselios T., et al., 2000). Συνχορήγηση του γραμμικού αγωνιστή Guinea pig ΜΒΡ72-85

με το γραμμικό ή κυκλικό ανθρώπινο [Arg91 Ala96 ]MBP87-99 ανταγωνιστή αναστέλει

την ΕΑΕ στα Lewis rats. (Tselios T., et al., 2000; Tselios T., et al., 2002).

Σε  αυτή  τη  μελέτη  εξετάζεται  κατά  πόσο  τα  πεπτιδικά  ανάλογα  που

αντιπροσωπεύουν  τμήματα της  βασικής  πρωτεϊνης  της  μυελίνης  τόσο  ενός  άλλου

είδους  όσο  και  του  ίδιου  του  ανθρώπου,  έχουν  κάποια  δράση  σε  ανθρώπινα  Τ

κύτταρα, και αν ναι, ποιός είναι ο τύπος αυτής της δράσης.
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Τα  τελευταία  χρόνια,  μεγάλο  μέρος  της  ερευνητικής  δραστηριότητας  έχει

στραφεί στη δράση ενός νέου μορίου, της λεπτίνης. Η λεπτίνη, το όνομα της οποίας

προέρχεται από την Ελληνική λέξη λεπτός, αναγνωρίστηκε μόλις το 1994. (Zhang Y,

et al., 1994).

Πρόκειται για ένα μη γλυκοζυλιωμένο πεπτίδιο μοριακού βάρους 16 kDa και

μήκους 146 αμινοξέων, που κωδικοποιείται από το ob γονίδιο, μήκους μεγαλύτερου

των 15.000 βάσεων. Το  ob εντοπίζεται στην  q31 θέση του 7ου χρωμοσώματος και

περιλαμβάνει 3 εξώνια, ως τις κύριες κωδικοποιούσες περιοχές που κατευθύνουν την

πρωτεϊνική του σύνθεση. (Auwex J., et al., 1998).

Το μόριο της λεπτίνης αποτελείται από τέσσερις  αντιπαράλληλες έλικες,  οι

οποίες,  διαταγμένες  σε  δύο  επίπεδα,  δίνουν  στο  μόριο  τη  χαρακτηριστική

διαμόρφωση των κυτταροκινών. Επίσης, στο μόριο της λεπτίνης, συμπεριλαμβάνεται

και ένας δισουλφιδικός δεσμός ανάμεσα στο αμινοξύ της θέσης 96 και το αμινοξύ της

θέσης 146 του καρβοξυτελικού άκρου. (Zhang F., et al., 1997).

Η  τεταρτοταγής  δομή  του  μορίου  της  λεπτίνης  φαίνεται  στο  σχήμα  που

ακολουθεί:

Σχήμα 1.14: Τεταρτοταγής δομή του μορίου της λεπτίνης.
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Η πρωτοταγής αμινοξική ακολουθία του μορίου,  δείχνει  ότι  η λεπτίνη έχει

ελικοειδή  δομή,  παρόμοια  με  αυτή  της  IL-2.  Ο  υποδοχέας  της  έχει  αλληλουχία

παρόμοια  με  αυτή  της  οικογένειας  των  κυτταροκινών  τύπου  Ι,  που  περιλαμβάνει

μεταξύ άλλων, τον υποδοχέα της  IL-2, της  IFN-γ και της αυξητικής ορμόνης (GH).

(Tartaglia LA., et al., 1995).

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η λεπτίνη και ο OB-R μπορεί να λειτουργούν

σαν ένα σύστημα αυξητικού παράγοντα/υποδοχέα-μορίου σύνδεσης στα αιμοποιητικά

βλαστοκύτταρα και στα προγονικά κύτταρα. (Gainsford T., et al., 1999; Mikhail AA.,

et al., 1997; Bennet BD., et al., 1996; Cioffi JA. 1996).

Αρχικά,  η  λεπτίνη  περιγράφηκε  ως  ένα  πρωτεϊνικό  μόριο  που  παράγεται

κυρίως  από  το  λευκό  λιπώδη  ιστό,  το  οποίο  ρυθμίζει  την  όρεξη,  το  ενεργειακό

ισοζύγιο και τον μεταβολισμό. (Auwex J., et al., 1998).

Η διαγραμματική απεικόνιση του ρόλου της λεπτίνης φαίνεται στο σχήμα που

ακολουθεί:
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Σχήμα 1.15: Ο ρόλος της  λεπτίνης  και  ο παλλινδρομικός τρόπος δράσης  της  στον

έλεγχο του βάρους και του μεταβολισμού του οργανισμού. Η επαγωγή συμβολίζεται με

βέλος πράσινου χρώματος, ενώ η αναστολή με βέλος κόκκινου χρώματος.

Η  λεπτίνη  λειτουργεί  μέσω  υποδοχέων  που  εντοπίζονται  όχι  μόνο  στο

Κεντρικό  Νευρικό  Σύστημα,  αλλά  και  σε  ιστούς  της  περιφέρειας,  όπως  στο

αναπαραγωγικό και το ανοσοποιητικό σύστημα. (Cioffi JA.,  et al., 1996; Lord GM.,

et al., 1998; Santos-Alvarez J., et al., 1999; Mikhail AA., et al., 1997; Bennet BD., et

al., 1996; Loffreda S.,  et al., 1998; Gainsford T.,  et al., 1999; Mikhail AA.,  et al.,

1997; Fantuzzi G., et al., 2000).

Τα επίπεδα της λεπτίνης που βρίσκονται στην κυκλοφορία, πληροφορούν τον

εγκέφαλο για την έκταση του λιπώδους ιστού στο σώμα, μέσω ενός σήματος που

μεταφέρεται στον υποθάλαμο, δημιουργώντας ένα κύκλωμα αρνητικής ανάδρασης.

Με  αυτό  τον  τρόπο,  η  λεπτίνη  προκαλεί  ελάττωση  της  μάζας  του  λίπους  μέσω

καταστολής της όρεξης, διέγερσης του μεταβολισμού και αύξησης του ενεργειακού

ρυθμού.

Η  ρύθμιση  της  μάζας  του  λίπους  του  σώματος  μέσω  της  λεπτίνης,

επιτυγχάνεται  κυρίως  μέσω  της  αλληλεπίδρασής  της  με  το  νευροπεπτίδιο  Υ  του

υποθαλάμου, που είναι διεγέρτης της όρεξης, και της CRH ορμόνης καταστολέα της

όρεξης. (Dotsch J., et al., 1997).

Η δράση της στο ενεργειακό ισοζύγιο, πιθανόν να συνδέεται με τη διέγερση

λειτουργιών στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα. (Ravussin E., et al., 1997).

Η  λεπτίνη  αλληλεπιδρά  και  με  την  αυξητική  ορμόνη,  GH,  της  οποίας  η

έκκριση αυξάνεται όταν μειωθούν τα επίπεδα λεπτίνης στο αίμα.

Ακόμα,  η λεπτίνη συνδέεται  και  με  άλλες  ορμονικές  λειτουργίες.  Μελέτες

έδειξαν ότι κάποια επίπεδα λεπτίνης στο αίμα είναι απαραίτητα, αλλά όχι αρκετά από

μόνα τους, για την ομαλή εξέλιξη της εφηβείας.

Τέλος, η λεπτίνη αναστέλλει τη μετατροπή των ελεύθερων λιπαρών οξέων σε

τριγλυκερίδια  και  ενεργοποιεί  τη  διάσπαση  των  τριγλυκεριδίων.  (Travis  J.  1997;

Ravussin E., et al., 1997).

Πρόσφατες μελέτες δίνουν πληροφορίες ότι το μόριο της λεπτίνης συνδέεται

και  με  άλλες  λειτουργίες,  πέρα  από  αυτές  που  αναφέρθηκαν,  δίνοντάς  του

ταυτόχρονα μια πολυπλοκότερη διάσταση.

82



Η  λεπτίνη  φαίνεται  ότι  μπορεί  να  προάγει  τον  πολλαπλασιασμό,  τη

διαφοροποίηση  και  τη  λειτουργική  ενεργοποίηση  των  αιμοποιητικών  κυττάρων.

Βρέθηκε ακόμα να ενεργοποιεί τον πολλαπλασιασμό ανθρώπινων μονοκυττάρων και

να προάγει  με  δοσοεξαρτώμενο τρόπο την αύξηση του αριθμού  ενεργοποιημένων

μονοκυττάρων  που  παράγουν  κυτταροκίνες.  (Fantuzzi  G.,  et  al., 2000;  Santos-

Alvarez J., et al., 1999).

Τα  CD4+, καθώς και τα  CD8+ Τ λεμφοκύτταρα, εκφράζουν υποδοχείς της

λεπτίνης,  και  η  λεπτίνη  ενισχύει  τον  πολλαπλασιασμό  και  την  ενεργοποίηση  των

ανθρώπινων  κυκλοφορούντων  Τ  λεμφοκυττάρων,  με  δοσοεξαρτώμενο  τρόπο.

(Martin-Romero C., et al., 2000; Lord GM. et al., 1998).

Επιπρόσθετα, η λεπτίνη έχει βρεθεί να ενισχύει την ενεργοποίηση των CD4 Τ

λεμφοκυττάρων,  οδηγώντας  τα  προς  έναν  Th1  τύπου  προφλεγμονώδη φαινότυπο,

ενισχύοντας τη σύνθεση IL-2 και IFN-γ. (Martin-Romero C., et al., 2000; Lord GM.

et al., 1998 ).

Πρόσφατα δείχτηκε μια αρνητική δράση της λεπτίνης στην αυτοανοσία, στα

πλαίσια πειραμάτων σε ζωικά μοντέλα. Συγκεκριμένα, δείχτηκε ότι συνθήκες ασιτίας,

που εμποδίζουν την αύξηση των επιπέδων της λεπτίνης στον ορό, επιβραδύνουν την

έναρξη  της  ΕΑΕ  σε  ποντίκια  και  ενισχύουν  τη  μεταστροφή  του  κυτταροκινικού

προτύπου  έκκρισης  προς  τις  Th2  τύπου,  αντιφλεγμονώδεις  κυτταροκίνες,  με

αποτέλεσμα  την  υποχώρηση  των  κλινικών  συμπτωμάτων.  Ακόμα,  βρέθηκε

ενισχυμένη έκκριση λεπτίνης στις περιοχές των φλεγμονών και των νευρώνων κατά

την οξεία φάση της ασθένειας, και ότι τα αντι-OB-R αντισώματα αναστέλλουν τον

πολλαπλασιασμό αυτοαντιδρώντων Τ κυττάρων in vitro.  (Matarese G.,  et al., 2001;

Sanna V., et al., 2003).

Ο  ρόλος  της  λεπτίνης  ως  διαμεσολαβητή  τύπου  1  ανοσιακής  απάντησης,

ενισχύεται  από  το  γεγονός  ότι  ποντίκια  με  έλλειψη  λεπτίνης  έχουν  ελάχιστη

παραγωγή  IFN-γ και μέτρια παραγωγή  IL-4 και είναι ανίκανα να εγείρουν μια  Th1

τύπου ανοσιακή απάντηση. (Matarese G., et al., 2001; Sanna V., et al., 2003). Αυτά

τα πειραματικά δεδομένα, σε συνδυασμό με παρατηρήσεις, (Fantuzzi G., et al., 2000;

Auwex J., et al., 1998), που δείχνουν ότι στον άνθρωπο οι γυναίκες έχουν υψηλότερα

επίπεδα λεπτίνης από του άνδρες με ίδιο δείκτη σωματικής μάζας, (Body Mass Index,

BMI=βάρος(kgr)/ύψος(m)2),  και  λαμβάνοντας  υπ’όψη  το  αυξημένο  ποσοστό

εμφάνισης  αυτοάνοσων νοσημάτων στις  γυναίκες,  δίνουν  μια  άλλη διάσταση  στο

μόριο της λεπτίνης.
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Τα δεδομένα οδηγούν στη δημιουργία ενός πεδίου ερευνών, όπου εξετάζεται ο

ρόλος  αυτού  του  μορίου  ως  ανοσοτροποποιητικού  παράγοντα  σε  ανθρώπινα

αυτοάνοσα νοσήματα και ειδικότερα στη ΣΚΠ, το ανθρώπινο αυτοάνοσο νόσημα που

μιμείται η ΕΑΕ στα ποντίκια.

Ως  τέτοιο  ανοσοτροποποιητικό  μόριο  εξετάζεται  η  λεπτίνη  στην  παρούσα

διατριβή.
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2Α.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ2Α.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ

ΤΟΥ  ΤΟΥ  MBP72-8572-85 EEΠΙΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

ΤΗΣ ΜΥΕΛΙΝΗΣ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ ΧΟΙΡΙΔΙΟΥ.

1). Πεπτίδια

Προκειμένου  να  εξετάσουμε  τη  βιολογική  δραστικότητα  των  Gp MBP72-85

πεπτιδικών αναλόγων, τα ακόλουθα πεπτιδικά ανάλογα χρησιμοποιήθηκαν.

α). Αμινοξική ακολουθία και συμβολισμός των πεπτιδικών αναλόγων

Πίνακας 2Α.1: Περιγραφή των πεπτιδικών αναλόγων που χρησιμοποιήθηκαν.
# Αμινοξική Αλληλουχία Αναφορές
P1 Glu-Lys-Ser-Glu-Arg-Ser-Glu-Asp-Glu-Asn-Pro-Val Tselios et al, 1999
P2 Glu-Lys-Ser-Glu-Arg-Ser-Glu-Ala-Glu-Asn-Pro-Val Tselios et al, 1999
P4 Glu-Lys-Ser-Glu-Arg-Ser-Glu-Asp-Glu-Asn-Pro-Val-NH2 Tselios et al, 1999

P5 Glu-Lys-Ser-Glu-Arg-Ser-Glu-Ala-Glu-Asn-Pro-Val-NH2 Tselios et al, 2000

P3 Cyc[(D-F)LLRεKDap] ως αρνητικό κοντρόλ.

Η σύνθεση των πεπτιδικών αναλόγων έγινε  από την ομάδα του Καθηγητή

Iωάννη Ματσούκα στο Χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών , σε στερεή φάση

με τη χρήση της 2-χλωροτριφαινυλομεθυλοχλωριδίου ρητίνης (CLTR-Cl) (Barlos K.,

et al., 1991),  που  συνδυάστηκε  με  τη  μέθοδο  της  9-φλουορενυλ-

μεθοξυκαρβοξυλομάδας/τριτοταγούς  βουτυλομάδας  (Fmoc/tBu μέθοδος). Η

κυκλοποίηση επιτεύχθηκε με τη χρήση TBTU/HOAt και κολλιδίνης ως βάση (Tselios

T.,  et al., 1999;  Tselios T., et al., 2000;  Tselios T.,  et al., 2000;  Tselios T., et al.,

2002). Τα τελικά γραμμικά και κυκλικά πεπτιδικά ανάλογα καθαρίστηκαν με  HPLC

ανάστροφης  φάσης  με  τη  χρήση  Lichrosorb RP-18  semi preparative column και

αναλύθηκαν με mass spectrometry analytical RP-HPLC. Τα τελικά πεπτιδικά ανάλογα

είχαν καθαρότητα >98%.
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β). Μοριακή μοντελοποίηση των πεπτιδικών αναλόγων

Tα μοριακά μοντέλα της στερεοδιαμόρφωσης των πεπτιδικών αναλόγων για

τα  πεπτιδικά  ανάλογα  που  χρησιμοποιήθηκαν,  δημιουργήθηκαν  με  βάση  το

QUANTA software package and distance constraints. και φαίνονται στην εικόνα: 

Σχήμα 2Α.1: Μοριακά μοντέλα των πεπτιδικών αναλόγων που χρησιμοποιήθηκαν.

2). Ασθενείς με ΣΚΠ και Υγειή Άτομα.

Περιφερικό  αίμα  5  τυχαίων  υγειών  ατόμων  και  13  ασθενών  με  ΣΚΠ,

συλλέχθηκε  (Κέντρο  Αιμοδοσίας  και  Νευρολογική  Κλινική  Πανεπιστημιακού

Νοσοκομείου Πατρών). Το ιατρικό ιστορικό και πληροφορίες  της κατάστασης της
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υγείας  όλων  αυτών  των  ατόμων  ήταν  στη  διάθεσή  μας,  και  τα  κλινικά  τους

χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2Α.2.

Πίνακας  2Α.2:  Περιγραφή  Ασθενών  και  Υγειών  Ατόμων  που

χρησιμοποιήθηκαν
Ασθενείς Υγειή Άτομα

n 13 5
Άρρεν/Θηλυ 4/9 3/2
Ηλικία

Μέσος όρος (εύρος)

34,83 (17-66) έτη 28,5 (20-35) έτη

Διάρκεια της Νόσου

Μέσος όρος (εύρος)

4,22 (0-19) έτη -

3). Καλλιέργειες Κυττάρων.

Τα μονοπύρηνα κύτταρα ηπαρινισμένου φλεβικού αίματος 5 τυχαίων υγειών

ατόμων  και  13  ασθενών  με  ΣΚΠ,  απομονώθηκαν  με  φυγοκέντρηση  σε  κλίση

φυκόλλης (Pharmacia, Sweden). Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε καλλιεργητικό υλικό

RPMI 1640 (CM, GIBCO BRL,  Gaithersburg,  MD,  USA ), που περιείχε 10% Fetal

Bovine Serum (GIBCO BRL,  Gaithersburg,  MD,  USA )  και  1%

Πενικιλίνη/Στρεπτομυκίνη  (Bioline)  παρουσία  ή  απουσία  10  μg/ml/106 κύτταρα

φυτοαιμαγλουτινίνης (PHA) (Sigma,  St Louis,  MI,  USA). Όπου υποδεικνύεται,  τα

κύτταρα καλλιεργήθηκαν παρουσία 7nM των γραμμικών MBP72-85, Ala 81 MBP 72-85 ή

κυκλικών c-MBP 72-85 , c-Ala 81 MBP 72-85 πεπτιδικών αναλόγων.

Mονοκύτταρα  περιφερικού  αίματος  (Peripheral Blood Mononuclear Cells,

PBMCs) 3 υγειών ατόμων, καλλιεργήθηκαν σε συγκέντρωση 1,5x106 κύτταρα/ml, για

48  ώρες,  σε  απλό  καλλιεργητικό  υλικό  ή  παρουσία  5  μg/ml PHA και  ποικίλων

συγκεντρώσεων  των  πεπτιδικών  αναλόγων.  Ακριβώς  οι  ίδιες  καλλιέργειες

πραγματοποιήθηκαν  παρουσία  του  anti-CD28  μονοκλωνικού  αντισώματος  σε

συγκέντρωση 1μg/ml.
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4). Προσδιορισμός ρυθμού κυτταρικού πολλαπλασιασμού.

α). Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα των κυττάρων εκτιμήθηκε με τη μέθοδο του trypan blue όπως

περιγράφεται. (Mouzaki A., et al., 1993).

β). Αριθμός κυττάρων

Ο αριθμός των κυττάρων προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας τον Sysmex NE-

8000 κυτταρικό αναλυτή (Japan).

γ). Ρυθμός κυτταρικού πολλαπλασιασμού

Ο  ρυθμός  κυτταρικού  πολλαπλασιασμού  προσδιορίστηκε  με  τη

χρωματομετρική  ανοσοενζυμική  μέθοδο βρωμοουριδίνης,  όπως  περιγράφεται  από

την κατασκευαστική εταιρεία (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany).

5). Ανοσοφαινοτύπηση δεικτών κυτταρικής επιφανείας και FACS ανάλυση.

Περιφερικό  ηπαρινισμένο  αίμα  τελικού  όγκου  100  μlt επωάστηκε  για  30

λεπτά στους 4oC με τα ακόλουθα μονοκλωνικά φθορίζοντα αντισώματα: CD3-FITC,

CD4-FITC/CD25-PE,  CD8-FITC/CD25-PE CD4-PE/Vb8-FITC,  CD8-

FITC/CD45RA-PE,  CD8-FITC/CD45RO-PE,  CD20-FITC/HLA B7-PE,  Vβ3-PE,

Vβ5-FITC, Vβ9-FITC, Vβ23-FITC.

Όλα τα μονοκλωνικά αντισώματα χρησιμοποιήθηκαν σε συνθήκες κορεσμού,

όπως  υποδεικνύεται  από  τους  κατασκευαστες.  Όλα  τα  μονοκλωνικά  αντισώματα

αγοράστηκαν  από  την  Pharmingen International,  εκτός  από  το  CD8-FITC

μονοκλωνικό αντίσωμα που αγοράστηκε από την Daco A/S Denmark.

Ακολούθως,  τα  κύτταρα  προετοιμάστηκαν  χρησιμοποιώντας  το  σύστημα

διαλυμάτων Immunoprep του Coulter EPICS και το αυτόματο CoulterQ-Prep EPICS

Immunology Workstation (Maiami FL).  Αρνητικά  κοντρόλ  των  αντίστοιχων
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επωάσεων χρησιμοποιήθηκαν, υποκαθιστώντας τα ειδικά αντισώματα με ισοτυπικά

μη σχετιζόμενα κοντρόλ σε αντίστοιχες συγκεντρώσεις.

Τα κύτταρα αναλύθηκαν, χρησιμοποιώντας το  Coulter EPICS XL-MCL. Τα

κυτταρικά υπολείματα-θραύσματα αποκλείστηκαν από την ανάλυση. Για κάθε δείγμα,

5000 βιώσιμα κύτταρα πέρασαν στην επεξεργασία του αναλυτή και επεξεργάστηκαν

με  το  EPICS-XL2  software.  Όλα τα θετικά αποτελέσματα συλλέχθηκαν μετά από

αφαίρεση των αρνητικών κοντρόλ.

6). Aνοσοενζυμική Μέθοδος ELISA

Tα  υπερκείμενα  των  καλλιεργειών  που  πραγματοποιήθηκαν,  όπως

περιγράφηκε  παραπάνω,  συλλέχθηκαν  μετά  από  72  ώρες  με  φυγοκέντρηση  στις

12000 rpm στους 4 0C, για 1 λεπτό, και αποθηκεύτηκαν στους –30 0C.

Οι ELISA πραγματοποιήθηκαν όπως υποδεικνύεται από τους κατασκευαστές

των  ELISA kit. Αυτά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής:  human (h)  IL-2  and h-

IFN-γ Elisa από την Endogen Inc. ( Woburn, MA, USA ) και h-IL-4 και h-IL-10 Elisa

από την R&D Systems QuantikineTM ( Mineapolis, USA ).
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2Β.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ  ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ2Β.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ  ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΒΡΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΒΡ87-99 ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΤΗΣ ΜΥΕΛΙΝΗΣ.ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΤΗΣ ΜΥΕΛΙΝΗΣ.

1). Πεπτίδια

Τα  πεπτιδικά  ανάλογα  που  χρησιμοποιήθηκαν  περιγράφονται  στον  πίνακα  που

ακολουθεί.

Πίνακας 2Β.1: Πεπτιδικά ανάλογα που χρησιμοποιήθηκαν

# Αμινοξική αλληλουχία Αναφορές

P6 Val87-His-Phe-Phe-Arg91-Asn-Ile-Val-Thr-Ala96-Arg-Thr-Pro99 Tselios T.,  et al.,

2002
P7 Val87-His-Phe-Phe-Lys-Asn-Ile-Val-Thr-Ala96-Arg-Thr-Pro99 Tselios T.,  et al.,

2002
P8 Val87-His-Phe-Phe-Arg91-Asn-Ile-Val-Thr-Ala96-Arg-Thr-Pro99 Tselios T.,  et al.,

2002
P9 Val87-His-Phe-Phe-Lys-Asn-Ile-Val-Thr-Pro-Arg-Thr-Pro99 Tselios T.,  et al.,

2002

P10 Val87-His-Phe-Phe-Lys-Asn-Ile-Val-Thr-Pro-Arg-Thr-Pro99 Tselios T.,  et al.,

2002

Η σύνθεση των πεπτιδικών αναλόγων έγινε  από την ομάδα του Καθηγητή

Iωάννη Ματσούκα στο Χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών , σε στερεή φάση

με τη χρήση της 2-χλωροτριφαινυλομεθυλοχλωριδίου ρητίνης (CLTR-Cl) (Barlos K.,

et al., 1991),  που  συνδυάστηκε  με  τη  μέθοδο  της  9-φλουορενυλ-

μεθοξυκαρβοξυλομάδας/τριτοταγούς  βουτυλομάδας  (Fmoc/tBu μέθοδος). Η

κυκλοποίηση επιτεύχθηκε με τη χρήση TBTU/HOAt και κολλιδίνης ως βάση (Tselios

T.,  et al., 1999;  Tselios T., et al., 2000;  Tselios T.,  et al., 2000;  Tselios T.,  et al.,

2002). Τα τελικά γραμμικά και κυκλικά πεπτιδικά ανάλογα καθαρίστηκαν με  HPLC

ανάστροφης  φάσης  με  τη  χρήση  Lichrosorb RP-18  semi preparative column και
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αναλύθηκαν με mass spectrometry analytical RP-HPLC. Τα τελικά πεπτιδικά ανάλογα

είχαν καθαρότητα >98%.

Tα μοριακά μοντέλα της στερεοδιαμόρφωσης των πεπτιδικών αναλόγων για

τα  πεπτιδικά  ανάλογα  που  χρησιμοποιήθηκαν,  δημιουργήθηκαν  με  βάση  το

QUANTA software package and distance constraints. Τα μοριακά μοντέλα των Ρ9 και

Ρ6  που  έχουν ήδη δημοσιευτεί  (Tselios T.,  et al., 1999;  Tselios  T., et  al., 2000;

Tselios T., et al., 2000; Tselios T., et al., 2002), χρησιμοποιήθηκαν ως μήτρες για τη

δημιουργία  μοριακών  μοντέλων  ελάχιστης  ελεύθερης  ενέργειας

στερεοδιαμορφώσεων των Ρ10, Ρ7 και Ρ8 και φαίνονται στο σχήμα 2Β.1:

Σχήμα 2Β.1: Μοριακά μοντέλα των πεπτιδικών αναλόγων που χρησιμοποιήθηκαν.

Όπου: a=MBP87-99 , b=[Arg91, Ala96 ]MBP87-99 , c= cyclo(87-99) MBP87-99 , d= cyclo

(91-99)[Ala96]MBP87-99 , e=cyclo(87-99)[Arg91, Ala96 ]MBP87-99 .

Η  μοριακή  μοντελοποίηση  έγινε  από  την  ομάδα  του  Καθηγητή  Θωμά

Μαυρομούστακου  του  τμήματος  Οργανικής  και  Φαρμακευτικής  Χημείας  του

Πανεπιστημίου Αθηνών.

2). Ασθενείς με ΣΚΠ και Υγιή άτομα.
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Συλλέχθηκε περιφερικό αίμα 5 τυχαίων υγειών ατόμων και 13 ασθενών με

ΣΚΠ (Κέντρο Αιμοδοσίας και Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Πατρών).  Το  ιατρικό ιστορικό και  πληροφορίες  της  κατάστασης  της  υγείας  όλων

αυτών  των  ατόμων  ήταν  στη  διάθεσή  μας,  και  τα  κλινικά  τους  χαρακτηριστικά

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2Β.2.

Πίνακας  2Β.2:  Περιγραφή  Ασθενών  και  Υγειών  Ατόμων  που

χρησιμοποιήθηκαν
Ασθενείς Υγιή Άτομα

n 13 5
Άρρεν/Θηλυ 4/9 3/2
Μέσος όρος ηλικίας (εύρος) 34,83 (17-66) έτη 28,5 (20-35) έτη
Μέση Διάρκεια της νόσου (εύρος) 4,22 (0-19) έτη -

3). Καλλιέργειες Κυττάρων.

Συλλέχθηκε ηπαρινισμένο φλεβικό αίμα συνελέχθη από 5 τυχαία υγειή άτομα

και 13 ασθενείς με ΣΚΠ. Τα μονοπύρηνα κύτταρα απομονώθηκαν με φυγοκέντρηση

σε  κλίση  φυκόλλης (  Pharmacia,  Sweden ).  Τα  κύτταρα  καλλιεργήθηκαν  σε

συγκέντρωση  106 /ml,  σε  καλλιεργητικό  υλικό  RPMI 1640  (CM,  GIBCO BRL,

Gaithersburg,  MD,  USA ),  που  περιείχε  10%  Fetal Bovine Serum (GIBCO BRL,

Gaithersburg,  MD,  USA ) και 1% Πενικιλίνη/Στρεπτομυκίνη (Bioline) παρουσία ή

απουσία 10 μg/ml/106 κύτταρα φυτοαιμαγλουτινίνης (PHA) (Sigma,  St Louis,  MI,

USA), ή/και παρουσία ή απουσία 7nM των γραμμικών Human: MBP87-99 (Ρ9), Human

[Arg91,  Ala96]MBP87-99 (Ρ6), ή κυκλικών Human cyclo(87-99)MBP87-99 (Ρ10),  Human

cyclo(91-99)[Ala96]]MBP87-99 (Ρ7),  Human cyclo(87-99)[Arg91,  Ala96]MBP87-99 (Ρ8)

πεπτιδικών αναλόγων.

4). Προσδιορισμός ρυθμού κυτταρικού πολλαπλασιασμού.
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Ο  ρυθμός  κυτταρικού  πολλαπλασιασμού  προσδιορίστηκε  με  τη

χρωματομετρική  ανοσοενζυμική  μέθοδο βρωμοουριδίνης,  όπως  περιγράφεται  από

την κατασκευαστική εταιρεία (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany).

5). Ανοσοενζυμική Μέθοδος ELISA 

Tα  υπερκείμενα  των  καλλιεργειών  που  πραγματοποιήθηκαν,  όπως

περιγράφηκε  παραπάνω,  συλλέχθηκαν  μετά  από  72  ώρες  με  φυγοκέντρηση  στις

12000 rpm στους 4 0C, για 1 λεπτό, και αποθηκεύτηκαν στους –30 0C.

Οι ELISA πραγματοποιήθηκαν όπως υποδεικνύεται από τους κατασκευαστές

των  ELISA kit. Αυτά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής  human (h)  IL-2  and h-

IFN-γ Elisa από την Endogen Inc. ( Woburn, MA, USA ) και h-IL-4 και h-IL-10 Elisa

από την R&D Systems QuantikineTM ( Mineapolis, USA ).
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2Γ. ΛΕΠΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.2Γ. ΛΕΠΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.

1). Ασθενείς και Υγιείς Δότες.

Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ηπαρινισμένο περιφερικό αίμα 47

τυχαίων υγειών δοτών, (20 γυναικών και 27 ανδρών), και 53 ασθενών με ΣΚΠ, (37

γυναικών και  15  ανδρών),  τα  κλινικά  χαρακτηριστικά  των οποίων περιγράφονται

αναλυτικά στον πίνακα 2Γ.1. Όλοι οι ασθενείς είχαν την RR μορφή της ασθένειας.

Πίνακας 2Γ.1: Χαρακτηριστικά Ασθενών και Υγειών Δοτών που χρησιμοποιήθηκαν.
Ασθενείς Υγιείς Δότες

Σύνολο Γυναίκες Άνδρες Σύνολο Γυναίκες Άνδρες
n 52 37 15 47 20 27

Ηλικία
(έτη)

Μ.Ο. 36,12 32,92 43,8 35,9 31,45 39,22
Έυρος 17-65 17-63 25-65 23-60 23-58 25-60

BMI Μ.Ο. 23,91 23,49 24,96 24,07 20,92 26,39
Έυρος 17,3-33,9 17,6-33,9 17,3-30,8 17,3-32,4 17,3-27,3 21,9-32,4

Λεπτίνη
(ng/ml)

Μ.Ο. 16,35 19,66 9,07 15,41 21,18 10,24
Έυρος 1,8-72,1 2,7-72,1 1,8-23,6 33,3-72,7 3,9-72,7 3,3-25,4

Διάρκεια
της νόσου

(έτη)

Μ.Ο. 4,49 2,72 8,73
Έυρος 0-22 0-17 0-22

EDSS Μ.Ο. 3,03 2,92 3,32
Έυρος 1-7 1-6,5 1-7

Καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση
δεν βρέθηκε στους ασθενείς μεταξύ των
παραμέτρων που εξετάστηκαν. (ΒΜΙ,

Διάρκεια της νόσου, EDSS, ηλικία φύλο
και λεπτίνη)

Αριθμός Ασθενών Leptin (ng/ml) /Μ.Ο (εύρος)
Φάση της

νόσου
Σύνολο Γυναίκες Άνδρες Σύνολο Γυναίκες Άνδρες

Σε έξαρση Συνολικά 32 25 7 14,8
(1,8-70,4)

17,7
(2,7-70,4)

5,9
(1,8-8,45)

Χωρίς
θεραπεία

15 14 1 14,4
(2,7-29,8)

15,1
(2,7-29,8

7,8

Υπό IFN
(α ή β)

8 5 3 18,14
(4,5-70,4)

26,3
(4,5-70,4)

7,28
(6,1-8,4)

Υπό
στεροειδή

9 6 3 12,6
(1,8-38,8)

16,9
(3,9-38,8)

4,1
(1,8-6,6)

Σε ύφεση Συνολικά 20 12 8 18,5
(3,1-72,1)

23
(4,2-72,1)

11,8
(3,1-23,6)

Χωρίς
Θεραπεία

3 1 2 6,6
(5,3-7,7)

7,7 5,3/6,7

Υπό IFN
(α ή β)

15 11 4 20,6
(3,1-72,1)

24,4
(4,2-72,1)

13,77
(3,1-34,8)

Υπό
στεροειδή

- - -

2). Εξέταση περιεκτικότητας Λεπτίνης στον ορό.
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Ο  ορός  όλων  των  υγειών  ατόμων  και  των  ασθενών  απομονώθηκε  με

φυγοκέντρηση  του  ηπαρινισμένου  περιφερικού  αίματος  σε  κλίση  φυκόλλης.

(Pharmacia,  Sweeden). Οι οροί αποθηκεύτηκαν στους –30 0C, και η περιεκτικότητά

τους σε λεπτίνη εξετάστηκε με την ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA.

3). Καλλιέργειες κυττάρων.

Μονοπύρηνα κύτταρα ηπαρινισμένου φλεβικού αίματος 5 υγειών δοτών και

10 ασθενών με ΣΚΠ, τα κλινικά χαρακτηριστικά των οποίων φαίνονται στον πίνακα

2Γ.2, απομονώθηκαν με φυγοκέντρηση σε κλίση φυκόλης (Pharmacia, Sweeden).

Πίνακας 2Γ.2: Κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών και υγειών δοτών, των οποίων τα μονοπύρηνα κύτταρα
του περιφερικού αίματος χρησιμοποιήθηκαν για τις καλλιέργειες.

Ασθενείς Υγιείς Δότες
Σύνολο Γυναίκες Άνδρες Σύνολο Γυναίκες Άνδρες

n 10 7 3 5 3 2
Ηλικία
(έτη)

Μ.Ο. 36,4 35,6 38,3 30,1 28,2 32

Έυρος 20-48 20-48 32-45 28-32 26-29 31-33
BMI Μ.Ο. 23,86 23,83 23,95 23,9 20,9 26,9

Έυρος 19,5-29,7 19,5-29,7 22,7-26,2 17-32 17-27 21-32
Λεπτίνη
(ng/ml)

Μ.Ο. 8,02 9,7 4,07 15,4 21,18 10,24

Έυρος 3,1-22,3 4,2-22,3 3,1-5,3 33,3-72,7 3,9-72,7 3,3-25,4
Διάρκεια
Ασθένειας

(έτη)

Μ.Ο. 4,4 2,4 9

Έυρος 0-20 0-11 0-20
EDSS Μ.Ο. 4 3,9 4,2

Έυρος 1,5-6,5 1,5-6,5 3,5-5,5

Τα μονοπύρηνα κύτταρα διαχωρίσθηκαν σε εμπλουτισμένα κλάσματα Τ και Β

κυττάρων με διήθηση σε Nylon Wool (G. KISKER BIOTECHNOLOGY, Steinfurt),

όπως υποδεικνύεται από τους κατασκευαστές. Μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού

αίματος, καθώς και το εμπλουτισμένο κλάσμα των Τ κυττάρων, καλλιεργήθηκαν για

72 ώρες σε καλλιεργητικό υλικό RPMI 1640 (CM, GIBGO BRL, Gaithersburg, MD,

USA), που περιείχε 10% Fetal Bovine Serum (CM, GIBGO BRL, Gaithersburg, MD,
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USA) και 1% Πενικιλίνη/Στρεπτομυκίνη (Bioline), παρουσία ή απουσία 200, 500 ή

800 ng/ml/106 κύτταρα, ανασυνδυασμένης ανθρώπινης λεπτίνης, (recombinant human

leptin, Rh-leptin).

4). Ανοσοενζυμική μέθοδος ELISA.

Προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα όλων των ορών που είχαν απομονωθεί, σε

λεπτίνη.  Τα  υπερκείμενα  των  καλλιεργειών  των  72  ωρών  διαχωρίσθηκαν  με

φυγοκέντρηση  στις  12000  rpm στους  40C,  για  1  λεπτό  και  προσδιορίστηκε  η

περιεκτικότητά τους στις εξής κυτταροκίνες: Tύπου 1 κυτταροκίνες: IL-2, IFN-γ, και

Τύπου 2 κυτταροκίνες: IL-4 και IL-10.

Για την ανοσοενζυμική μέθοδο  ELISA χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα  kit,

όπως υποδεικνύεται από τις κατασκευάστριες εταιρείες: ανθρώπινη (human,h-)  IL-2

και  h-IFN-γ από την  Endogen Inc.  (Woburn, MA, USA)  και h-IL-4, h-IL-10  και h-

Leptin από την R&D Systems QuantikineTM (Mineapolis, USA).
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3Α.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ3Α.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ

ΤΟΥ  ΤΟΥ  MBP72-8572-85 EEΠΙΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

ΤΗΣ ΜΥΕΛΙΝΗΣ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ ΧΟΙΡΙΔΙΟΥ.

1).  Φαινοτυπική  ανάλυση  λεμφοκυττάρων  περιφερικού  αίματος  ασθενών  με

ΣΚΠ, σε σύγκριση με υγειή άτομα.

Η φαινοτυπική ανάλυση περιφερικού αίματος 8 ασθενών με ΣΚΠ και 5 υγιών

ατόμων δεν έδωσε σημαντικές διαφορές στους τύπους των λεμφοκυττάρων για του

δείκτες που εξετάστηκαν, με την εξαίρεση ενός διπλασιασμού στα Β κύτταρα (CD20)

και ενός 6-πλασιασμού στα  HLA-B7 θετικά κύτταρα των ασθενών σε σχέση με τα

υγειή άτομα. (Πίνακας 3Α.1).

Πίνακας 3Α.1: Φαινοτυπική ανάλυση λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος ασθενών

και υγιών ατόμων

Φαινότυπος

(%)

Υγιή  Άτομα

(n=5)

Ασθενείς

(n=8)
CD3 74.7 (±7.4) 72.1 (±8.9)
CD4 43.2 (±8.1) 44.4 (±10.8)
CD8 26.9 (±5.8) 25.0 (±6.5)
CD4/CD45RA 52.3 (±16.4) 45.7 (±9.1)
CD4/CD45RO 28.5 (±7.1) 30.4 (±5.6)
CD8/CD45RA 22.9 (±5.2) 16.4 (±3.5)
CD8/CD45RO 6.2 (±2.2) 8.5 (±4.4)
CD20 9.6 (±1.6) 15.6 (±5.1)
HLA-B7 1.03 (±1.2) 6.8 (±4.7)
Vb8 79.0 (±2.2) 82.5 (±5.6)
Vb3 84.6 (±5.2) 89.7 (±4.5)
Vb5 64.5 (±4.8) 83.6 (±5.6)
Vb9 73.8 (±4.6) 85.2 (±7.9)
Vb23 70.6 (±6.3) 67.7 (±11.2)

2). Επίδραση των πεπτιδικών αναλόγων στα περιφερικά Τ κύτταρα του αίματος.

α). Η ανοσογονικότητα των γραμμικών και κυκλικών πεπτιδικών αναλόγων

εξετάστηκε σε καλλιέργειες μονοπύρηνων κυττάρων περιφερικού αίματος (Peripheral

Blood Mononuclear Cells, PBMCs) ασθενών με ΣΚΠ και υγειών ατόμων. Παρουσία
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μιτογόνου,  ο  ρυθμός  του  κυτταρικού  πολλαπλασιασμού  μειώθηκε  στους  ασθενείς

αλλά δεν επηρεάστηκε στα υγειή άτομα. (Σχήμα 3Α.1 Α και 3Α.1 Β). 

Σχήμα 3Α.1 (Α&Β): Προσδιορισμός της επίδρασης των πεπτιδικών  αναλόγων στο

ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού υγειών δοτών και ασθενών, υπό την επίδραση ή

μη, μιτογόνου.

Προκειμένου  να  αναλυθεί  περεταίρω  αυτή  η  επίδραση,  εκτελέσθηκαν  τα

ακόλουθα πειράματα:

β). Φτιάχτηκαν δοσοεξαρτώμενες καμπύλες που απεικονίζουν τον αριθμό των

βιώσιμων κυττάρων συσχετιζόμενο με τη συγκέντρωση των πεπτιδικών αναλόγων

στην καλλιέργεια 48 ωρών. Η επίδραση τόσο των γραμμικών όσο και των κυκλικών

πεπτιδίων  ήταν  πανομοιότυπη  σε  όλους  τους  συνδυασμούς  καλλιέργειας  και  το

πρότυπο απεικόνισης της επίδρασής τους φαίνεται στο Σχήμα 3Α.2
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Σχήμα  3Α.2  (Α,Β): Επίδραση  των  πεπτιδικών  αναλόγων  στον  κυτταρικό

πολλαπλασιασμό κυττάρων υγειών δοτών.

Όταν  τα  πεπτίδια  προστέθηκαν  στην  καλλιέργεια  χωρίς  μόριο  συν-

ενεργοποίησης, μιτογόνο, τα κύτταρα πέθαναν φτάνοντας το μικρότερο αριθμό στη

συγκέντρωση  των  7nM για  όλα  τα  πεπτίδια.  Αντιθέτως,  όταν  τα  πεπτίδια

προστέθηκαν στην καλλιέργεια μαζί με το μιτογόνο, (PHA), ο αριθμός των κυττάρων

αυξήθηκε  φτάνοντας  το  μέγιστο  στη  συγκέντρωση  των  7nM για  όλα τα  πεπτίδια

(Σχήμα  3Α.2  Α). Αυτές  οι  παρατηρήσεις  δείχνουν  ότι:  1).  Τα  γραμμικά  και  τα

κυκλικά  πεπτιδικά  ανάλογα  έχουν  παραπλήσια  δράση  όταν  προστίθενται  σε

καλλιέργειες  PBMCs υγειών ατόμων και 2).  Όλα τα πεπτίδια δεσμεύονται στον Τ

κυτταρικό υποδοχέα (T Cell Receptor, TCR). (Alderson M., et al., 1995).

γ). Για να επιβεβαιωθούν αυτές οι παρατηρήσεις, τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν

σε  απλό  καλλιεργητικό  υλικό,  (CM),  με  τα  πεπτιδικά  ανάλογα,  παρουσία  του

μονοκλωνικού  αντισώματος  anti-CD28  και  ο  αριθμός  των  βιώσιμων  κυττάρων
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προσδιορίστηκε μετά από 48 ώρες. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός των κυττάρων

παρέμεινε σταθερός και αμετάβλητος. (Σχήμα 3Α.2 Β).

Επομένως, όλα τα πεπτίδια επηρέασαν τα Τ κύτταρα με διάφορες αντιγονικές

ειδικότητες και η συνενεργοποίηση του αντι-CD28, εμπόδισε τον κυτταρικό θάνατο

υπό την επίδραση των πεπτιδικών αναλόγων. (Noel PJ, et al., 1996).

3). Επίδραση των πεπτιδικών αναλόγων στην έκκριση των κυτταροκινών.

Μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος 5 υγειών δοτών και 13 ασθενών με

ΣΚΠ καλλιεργήθηκαν για  72 ώρες  σε  απλό καλλιεργητικό υλικό,  ή παρουσία των

γραμμικών (Ρ1,  Ρ2)  και  κυκλικών (Ρ4,  Ρ5)  πεπτιδικών αναλόγων.  Τα υπερκείμενα

συλλέχθηκαν  και  προσδιορίστηκαν  οι  συγκεντρώσεις  τους  για  τις  ακόλουθες

κυτταροκίνες με τη μέθοδο της ELISA: Tις τύπου 1 κυτταροκίνες IL-2 και IFN-γ, και

τις τύπου 2 κυτταροκίνες IL-4 και IL-10.

Τα επίπεδα έκκρισης αυτών των κυτταροκινών σε απλό καλλιεργητικό υλικό

για  κάθε  έναν  από  τους  ασθενείς  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  ο  μέσος  όρος  των

κυτταροκινών  για  τους  υγειείς  δότες,  φαίνονται  στα  σχήματα 3Α.3  και  3Α.4 που

ακολουθούν, αντίστοιχα.

Ασθενείς (n=13)
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Σχήμα 3Α.3: Τα επίπεδα έκκρισης των κυτταροκινών από κύτταρα 13 ασθενών με ΣΚΠ

σε in vitro καλλιέργεια 72 ωρών.
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Yγειείς Δότες (n=5)
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Σχήμα 3Α.4: Ο μέσος όρος των επιπέδων έκκρισης των κυτταροκινών από κύτταρα 5

υγειών δοτών σε in vitro καλλιέργεια 72 ωρών.

Προκειμένου να δούμε το πρότυπο της παραγωγής των κυτταροκινών και κατά

ποιο  τρόπο  αυτό  επηρεάζεται  από  την  παρουσία  των  πεπτιδικών  αναλόγων,

προσδιορίστηκε ο λόγος των Tύπου 2 / Tύπου 1 κυτταροκινών.

Η επίδραση των πεπτιδικών αναλόγων στο λόγο έκκρισης των κυτταροκινών

υγειών δοτών φαίνεται στο σχήμα 3Α.5

Υγειείς Δότες (n=5)
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Σχήμα  3Α.5: Επίδραση  των  πεπτιδικών  αναλόγων  στο  λόγο  Τύπου  2/  Τύπου  1

κυτταροκινών  σε  κύτταρα  υγειών  δοτών.  Με  πράσινο  χρώμα  απεικονίζεται  αυτός  ο

λόγος σε απλό καλλιεργητικό υλικό, ενώ με μπορντώ,  απεικονίζεται  ο λόγος υπό την
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επίδραση των αντίστοιχων πεπτιδικών αναλόγων.

Όλα τα πεπτιδικά ανάλογα, είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση αυτού του λόγου,

με  την εξαίρεση του Ρ1,  οδηγώντας  τα κύτταρα των υγειών δοτών προς  ένα προ-

φλεγμονώδες πρότυπο έκκρισης κυτταροκινών.

Η επίδραση των πεπτιδικών αναλόγων σε καλλιέργειες κυττάρων των ασθενών

ήταν διαφορετική και επηρέασε, όπως και στην περίπτωση των υγειών δοτών, κατά

κύριο λόγο τις κυτταροκίνες IFN-γ και IL-10.

Στο  σχήμα  3Α.6,  απεικονίζεται  κατά  πόσο  αυξήθηκε  (θετικός  άξονας),  ή

μειώθηκε  (αρνητικός  άξονας),  η  κάθε  κυτταροκίνη  από  το  αρχικό  της  επίπεδο

παραγωγής στο απλό καλλιεργητικό υλικό.

Εκτός από τα πεπτιδικά ανάλογα Ρ1-Ρ5 χρησιμοποιείται ως θετικό κοντρόλ το

Ρ9, του οποίου τα ακριβή χημικά χαρακτηριστικά περιγράφονται παρακάτω. Πρόκειται

για τον επίτοπο ΜΒΡ87-99 της ανθρώπινης πρωτεϊνης της μυελίνης, που ενοχοποιείται

περισσότερο ως αυτοαντιγόνο στη ΣΚΠ.
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Σχήμα 3Α.6: Απεικονίζεται η αύξηση (θετικός άξονας) ή η μείωση (αρνητικός άξονας),

του επιπέδου παραγωγής  των εξεταζόμενων κυτταροκινών σε  pg/ml/106 κύτταρα, για

κάθε έναν από τους υπό εξέταση ασθενείς και για κάθε πεπτιδικό ανάλογο.

Λόγω της διαφορικής επίδρασης των πεπτιδικών αναλόγων, και της διαφοράς στην

έκκριση των κυτταροκινών μεταξύ των ασθενών, υπολογίστηκε ο λόγος Τύπου 1 /

Τύπου 2 κυτταροκινών, προκειμένου να διευκρινιστεί αν τα πεπτίδια επηρεάζουν κατά

συγκεκριμένο τρόπο αυτό το πρότυπο έκκρισης.
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Σχήμα 3Α.7:  Το πρότυπο έκφρασης των κυτταροκινών σε καλλιέργειες κυττάρων 72

ωρών 13 ασθενών με ΣΚΠ, σε απλό καλλιεργητικό υλικό, (πράσινη στήλη), ή υπό την

επίδραση των πεπτιδικών αναλόγων (μπορντώ στήλη).

Παρατηρείται ότι ο λόγος Τύπου 2/ Τύπου 1 κυτταροκινών μειώνεται παρουσία

των Ρ1 και Ρ4 πεπτιδικών αναλόγων, που είναι ο γραμμικός και ο κυκλικός αντίστοιχα

αγωνιστής, ενώ αυξάνεται παρουσία των Ρ2 και Ρ5 που αποτελούν τον γραμμικό και

κυκλικό ανταγωνιστή αντίστοιχα.

Παρουσία  αυτών  των  πεπτιδικών  αναλόγων  6  από  τους  13  ασθενείς  που

εξετάστηκαν παρουσιάζουν ένα διπλασιασμό του Τύπου 2/  Τύπου  1 κυτταροκινών
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λόγου, ενώ για τους υπόλοιπους 7 ασθενείς παρατηρείται υποδιπλασιασμός αυτού του

λόγου. (Σχήμα 3Α.8).
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Σχήμα 3Α.8: Η επίδραση  των  πεπτιδικών  αναλόγων  στο  λόγο  Τύπου  2  /  Τύπου  1

κυτταροκινών στο σύνολο των ασθενών και σε δύο διακριτές ομάδες: των ασθενών των

οποίων  τα  κύτταρα  ανταποκρίθηκαν  ενισχύοντας  το  αντιφλεγμονώδες  πρότυπο

έκκρισης, (6/13 αύξηση του λόγου), και αυτών των οποίων τα κύτταρα ανταποκρίθηκαν

ενισχύοντας το προφλεγμονώδες πρότυπο έκκρισης (7/13, μείωση του λόγου).

Τα  πεπτιδικά  ανάλογα  Ρ2  και  Ρ5  στρέφουν  το  πρότυπο  έκκρισης  των

κυτταροκινών προς ένα αντιφλεγμονώδη φαινότυπο περίπου στους μισούς ασθενείς,

ενώ  για  τους  υπόλοιπους,  το  αποτέλεσμα  είναι  το  ίδιο  με  αυτό  των  υπολοίπων

πεπτιδικών  αναλόγων,  δηλαδή  η  ενίσχυση  του  προφλεγμονώδους  κυτταροκινικού

προτύπου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι σε καμιά από αυτές τις δύο

ομάδες  δεν  υπήρχε  κάποιο  κοινό  χαρακτηριστικό,  όσον  αφορά  τη  μορφή  της

ασθένειας, τη θεραπεία, τη διάρκεια της ασθένειας, ή το φύλο.

3Β.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ  ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ3Β.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ  ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΒΡΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΒΡ87-99 ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΤΗΣ ΜΥΕΛΙΝΗΣ.ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΤΗΣ ΜΥΕΛΙΝΗΣ.
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1).  Επίδραση  των  πεπτιδικών  αναλόγων  στο  ρυθμό  κυτταρικού

πολλαπλασιασμού μονοπύρηνων κυττάρων περιφερικού αίματος υγειών ατόμων

και ασθενων με ΣΚΠ.

Κανένα  από  τα  πεπτιδικά  ανάλογα  δεν  είχε  κάποια  επίδραση  στο  ρυθμό

κυτταρικού πολλαπλασιασμού μονοπύρηνων κυττάρων περιφερικού αίματος υγειών

ατόμων παρουσία ή απουσία μιτογονικού παράγοντα (PHA). (Σχήμα 3Β.1 Α)

Αντιθέτως,  τα  πεπτιδικά  ανάλογα  μείωσαν  το  ρυθμό  κυτταρικού

πολλαπλασιασμού μονοπύρηνων περιφερικών κυττάρων ασθενών με ΣΚΠ, απουσία

μιτογόνου, ενώ μεγαλύτερη επίδραση είχαν τα Ρ6, Ρ9 και Ρ10. Ο ρυθμός κυτταρικού

πολλαπλασιασμού  των  διεγερμένων  κυττάρων  των  ασθενών  δεν  επηρεάστηκε

παρουσία των πεπτιδικών αναλόγων με την εξαίρεση του Ρ6 και του Ρ8 τα οποία

μείωσαν ελαφρώς τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό (Σχήμα 3Β.1 Β).
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Σχήμα 3Β.1  (Α&Β): Επίδραση  των  πεπτιδικών  αναλόγων  στον  ρυθμό κυτταρικού

πολλαπλασιασμού  μονοπύρηνων  κυττάρων  περιφερικού  αίματος  υγειών  δοτών  και

ασθενών με ΣΚΠ.

2).  Επίδραση  των  πεπτιδικών  αναλόγων  στην  έκκριση  κυτταροκινών  σε

καλλιέργειες  μονοπύρηνων  κυττάρων  περιφερικού  αίματος υγιών ατόμων  και

ασθενών με ΣΚΠ.

Προκειμένου να αξιολογηθεί το πρότυπο έκφρασης των κυτταροκινών και ο

τρόπος  κατά  τον  οποίο  αυτό  επηρεάζεται  από  την  παρουσία  των  πεπτιδικών

αναλόγων, υπολογίστηκε ο λόγος Τύπου 2 (IL-4,  IL-10)/Τύπου 1 (IL-2,  IFN-γ) των

παραγόμενων  κυτταροκινών.  Επειδή  η  επίδραση  των  πεπτιδικών  αναλόγων  ήταν
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διαφορετική για κάθε ασθενή, οι ασθενείς χωρίστηκαν σε ομάδες με θετική (αύξηση

του λόγου), ή αρνητική (μείωση του λόγου) ανταπόκριση.

Όπως  φαίνεται  από  το  σχήμα,  τα  πεπτιδικά  ανάλογα  είχαν  αντίστροφη

επίδραση  στους  ασθενείς  και  τους  υγειείς  δότες.  Τα  Ρ8,  Ρ9  και  Ρ10  αύξησαν

σημαντικά το λόγο Τύπου  2/Τύπου 1 κυτταροκινών στους  υγειείς  δότες,  ενώ τον

μείωσαν  στους  ασθενείς,  είτε  στο  σύνολό  τους  είτε  στις  επί  μέρους  ομάδες  στις

οποίες αυτοί διαχωρίσθηκαν.

Τα  Ρ6  και  Ρ7  δεν  επηρέασαν  σημαντικά  το  λόγο  στα  υγειή  άτομα,  ενώ

αύξησαν ελαφρά το λόγο στο σύνολο των ασθενών. Από το σύνολο των ασθενών, σε

5 από τους 12 προκλήθηκε διπλασιασμός του λόγου παρουσία του Ρ6 και Ρ7 και

υποδιπλασιασμός αυτού στους υπόλοιπους 7 ασθενείς. Είναι αξιοσημείωτο ότι καμία

από αυτές τις δύο ομάδες δεν είχε κάποιο κοινό σημείο όσον αφορά τη φάση ή το

στάδιο της ασθένειας, τη φαρμακευτική αγωγή ή το φύλο. (Σχήμα 3Β.2)

Στο σημείο αυτό και πριν την αξιολόγηση της δράσης των πεπτιδικών αναλόγων, θα

πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια μιας ευρύτερης ερευνητικής συνεργασίας έγιναν

πειράματα προκειμένου να εξακριβωθούν τα εξής:

i). Επίδραση των πεπτιδικών αναλόγων στην ΕΑΕ.

Τα  πειράματα  της  in vivo δράσης  των  πεπτιδικών  αναλόγων

πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το τμήμα Μοριακής Γενετικής του Ελληνικού

Ινστιτούτου Παστέρ, από την ερευνητική ομάδα της Δρ. Lesley Probert.

ii). Δέσμευση των πεπτιδικών αναλόγων στο HLA-DR4 (DRB1*0401).

Τα  πειράματα  ικανότητας  δέσμευσης  στο  HLA-DR4  (DRB1*0401)

πραγματοποιήθηκαν  από  την  ομάδα  του  Δρ.  Hubert  Kalbacher,  Department  of

Biochemistry, University of Tubingen, Germany.

iii).  Σταθερότητα  των  πεπτιδικών  αναλόγων  στην  επίδραση  λυσοσωμικών

ενζύμων.

Τα  πεπτιδικά  ανάλογα  υποβλήθηκαν  σε  δοκιμασίες  σταθερότητας  σε

διαφορετικά λυσοσωμικά ένζυμα. Τα πειράματα σταθερότητας πραγματοποιήθηκαν

από την ομάδα του Δρ. Hubert Kalbacher, Department of Biochemistry, University of

Tubingen, Germany.
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Σχήμα  3Β.2: Επίδραση  των  πεπτιδικών  αναλόγων  στο  πρότυπο  έκκρισης  των

κυτταροκινών υγιών δοτών και ασθενών.
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Τα αποτελέσματα των συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων έχουν ως εξής:

i). Επίδραση των πεπτιδικών αναλόγων στην ΕΑΕ.

Έχει  δειχθεί  πρόσφατα ότι  ο ανθρώπινος ΜΒΡ87-99 πεπτιδικός επιτοπος είχε

ασθενή  εγκεφαλιτογενετική  δραστικότητα  σε  Lewis rats (Tselios T.,  et al., 1999;

Tselios  T., et  al., 2000;  Tselios T.,  et al., 2000;  Tselios T.,  et al., 2002), ενώ ο

επίτοπος ΜΒΡ72-85 του ινδικού χοιριδίου προκάλεσε ισχυρότατα συμπτώματα ΕΑΕ σε

Lewis rats.  Τα πεπτιδικά ανάλογα Ρ6,  Ρ7,  Ρ8,  Ρ9 και  Ρ10 δοκιμάστηκαν για  την

ικανότητα να αναστρέφουν τα συμπτώματα της ΕΑΕ που έχει προκληθεί είτε από τον

ανθρώπινο ΜΒΡ87-99 πεπτιδικό επιτοπο, είτε από τον επίτοπο ΜΒΡ72-85 του ινδικού

χοιριδίου. Τα κλινικά συμπτώματα της ΕΑΕ που προκλήθηκαν από αυτά τα πεπτίδια

αναστράφηκαν  πλήρως  με  τη  χορήγηση  του  Ρ8  και  σε  μικρότερο  βαθμό  με  τη

χορήγηση του Ρ7. (Tselios T., et al., 2002).

Στον πίνακα περιγράφεται αναλυτικά η επίδραση καθε πεπτιδικού αναλόγου

στην ΕΑΕ η δόση που χορηγήθηκε σε κάθε περίπτωση, καθώς και η κλινική κλίμακα

της ΕΑΕ.
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Πίνακας 3Β.2: Επίδραση των πεπτιδικών αναλόγων στην ΕΑΕ.
# Δόση (μg) ΕΑΕ Κλινική

Κλίμακα
Αναφορά

report
Ρ6 30 Καμία επίδραση 0 Tselios T., et al., 2002
Ρ6 500 Καμία επίδραση 0 Tselios T., et al., 2002
Ρ7 30 Καμία επίδραση 0 Tselios T., et al., 2002
Ρ7 500 Καμία επίδραση 0 Tselios T., et al., 2002
Ρ8 30 Καμία επίδραση 0 Tselios T., et al., 2002
Ρ8 500 Καμία επίδραση 0 Tselios T., et al., 2002
Ρ9 25 Καμία επίδραση 0 Tselios T., et al., 2002
Ρ9 50 Καμία επίδραση 0 Tselios T., et al., 2002
Ρ9 100 Επαγωγή 1 Tselios T., et al., 2002
Ρ9 200 Επαγωγή 2 Tselios T., et al., 2002
Ρ9 400 Επαγωγή 1 Tselios T., et al., 2002
Ρ10 100 Επαγωγή 1 Tselios T., et al., 2002
Ρ1 30 Επαγωγή 4

Ρ1+Ρ6 30+30 Επαγωγή 2 Tselios T., et al., 2002
Ρ1+Ρ6 30+500 Αναστολή 0 Tselios T., et al., 2002
Ρ1+Ρ6 200+500 Αναστολή 0 Tselios T., et al., 2002
Ρ1+Ρ7 30+500 Αναστολή 1 Tselios T., et al., 2002
Ρ1+Ρ8 30+30 Μερική Αναστολή 2 Tselios T., et al., 2002
Ρ1+Ρ8 30+500 Αναστολή 0 Tselios T., et al., 2002

Η κλίμακα των κλινικών συμπτωμάτων στα Lewis rats αξιολογείται ως εξής:

0=κανένα  σύμπτωμα  της  ΕΑΕ,  0,5=απώλεια  βάρους,  1=απώλεια  κινητικής

λειτουργίας  της  ουράς,  2=αδυναμία  κίνησης  πίσω  άκρων,  3=παραπληγία,

4=παραπληγία και αδυναμία εμπρόσθιων άκρων.

ii). Δέσμευση των πεπτιδικών αναλόγων στο HLA-DR4 (DRB1*0401).

Προκειμένου να εξακριβωθεί η ικανότητα των πεπτιδικών αναλόγων να δεσμεύονται

στο HLA-DR4, χρησιμοποιήθηκε μια μέθοδος in vitro ανταγωνισμού, βασισμένη σε

διήθηση γέλης (gel filtration based method). (Max H.,  et al., 1994; Halder T.M.,  et

al., 2000).  Σαν  ανταγωνιστές  τα  πεπτιδικά  ανάλογα  χρησιμοποιήθηκαν  σε

διαφορετικές  συγκεντρώσεις.  Ο  επίτοπος  ΜΒΡ72-85  του  ινδικού  χοιριδίου

χρησιμοποιήθηκε  σαν  αρνητικό  κοντρολ.  (Τα  αποτελέσματα  δεν  δείχνονται).  Τα

γραμμικά  πεπτιδικά  ανάλογα  Ρ9  και  Ρ6  δεσμεύονται  ισχυρά  στο  HLA-DR4.  Τα

κυκλικά πεπτιδικά ανάλογα Ρ10 και Ρ8 δείχνουν παρόμοια ικανότητα δέσμευσης. Το

κυκλικό πεπτιδικό ανάλογο Ρ7 το οποίο εμπεριέχει μια εσωτερική γέφυρα μεταξύ των
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αμινοξικών καταλοίπων 91-99, δείχνει περιορισμένη ικανότητα δέσμευσης. Αυτό το

αποτέλεσμα βρίσκεται σε συμφωνία με την αλλαγή της στερεοδιαμόρφωσης που δεν

επιτρέπει  την  βέλτιστη  προσαρμογή  του  μορίου  στην  πτυχή  δέσμευσης.  (Σχήμα

3Β.3)
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Σχήμα  3Β.3:  Ικανότητα  δέσμευσης  των  πεπτιδικών  αναλόγων  στο  HLA-DR4

(DRB1*0401).

iv).  Σταθερότητα  των  πεπτιδικών  αναλόγων  στην  επίδραση  λυσοσωμικών

ενζύμων.

Η διαδικασία της επεξεργασίας του αντιγόνου από τα αντιγονοπαρουσιαστικά

κύτταρα,  περιλαμβάνει  μια σειρά κυστεϊνικών πρωτεϊνασών, και  συγκεκριμένα τις

Καθεψίνες  B,  L,  S,  H,  AEP και  τις  ασπαρτικές  πρωτεάσες  Καθεψίνες  D και  E.

Προκειμένου  να  καθοριστεί  η  σταθερότητα  των  πεπτιδικών  αναλόγων

χρησιμοποιήθηκαν  1)  το  λυσοσωμικό  κλάσμα  μιας  EBV (Epstein Bar Virus)  Β

κυτταρικής σειράς, και 2) η καθεψίνη D.

Το λυσοσωμικό κλάσμα της  EBV Β κυτταρικής σειράς, περιλαμβάνει περισσότερα

από  50  διαφορετικά  λυσοσωμικά  ένζυμα.  Τα  δραστικότερα  ένζυμα  αυτού  του

κλάσματος  είναι  η  καθεψίνη  D και  η  ασπαραγινυλοενδοπεπτιδάση.  ΑΕΡ:  μια

κυστεϊνική πρωτεϊνάση η οποία κόβει ειδικά το μόριο μετά από Ν και έχει περιγραφεί
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ως απαραίτητο ένζυμο για την επεξεργασία του αντιγόνου. (Manoury B., et al., 2002).

Κατά  την  επεξεργασία  των  πεπτιδικών  αναλόγων  με  το  λυσοσωμικό  κλάσμα  τα

γραμμικά  πεπτιδικά  ανάλογα  Ρ9  και  Ρ6  δεν  έδειξαν  καμία  σταθερότητα,  ενώ  τα

κυκλικά Ρ10 και Ρ8 ήταν πολύ σταθερά και το Ρ7 έδειξε μια ενδιάμεση σταθερότητα.

(Σχήμα 3Β.4 Α).

Η  πέψη  με  την  καθεψίνη  D  έδειξε  επίσης  αυξημένη  σταθερότητα  των

κυκλικών πεπτιδικών αναλόγων Ρ10, Ρ7 και Ρ8 σε σύγκριση με τα γραμμικά Ρ9 και

Ρ6.  (Σχήμα 3Β.4 Β).  Η καθεψίνη  D είναι μια ασπαρτική πρωτεάση που κόβει τα

μόρια μεταξύ υδροφοβικών αμινοξέων, και στην ΜΒΡ μεταξύ Phe89-Phe90 (Beck H.,

et al., 2001).

119



Λυσοσωμικό κλάσμα EBV Β-κυτταρικής σειράς
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Λυσοσωμική Πρωτεάση Καθεψίνη D
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Σχήμα 3Β.4 (Α&Β): Σταθερότητα των πεπτιδικών αναλόγων στην επίδραση ενζυμικής

αποικοδόμησης από ένα μεγάλο εύρος ενζύμων.

Σε  όλες  τις  πέψεις  με  ένα  μεγάλο  εύρος  ενζύμων,  τα  κυκλικά  πεπτιδικά

ανάλογα επέδειξαν μεγαλύτερη σταθερότητα από τα γραμμικά.
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3Γ. ΛΕΠΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.3Γ. ΛΕΠΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.

1). Περιεκτικότητα λεπτίνης στον ορό.

Τα κλινικά χαρακτηριστικών των ασθενών και υγειών δοτών των οποίων οι

οροί χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των επιπέδων λεπτίνης, περιγράφηκαν

στον πίνακα 2Γ.1 του προηγούμενου κεφαλαίου.

Οι ασθενείς και οι υγειείς δότες είχαν παρόμοιο μέσο όρο ηλικίας και Δείκτη

Σωματικής  Μάζας,  πράγμα  που  καθιστά  συγκρίσιμες  τις  παραμέτρους  που

ακολουθούν.

Σχήμα 3Γ.1: Τα επίπεδα της λεπτίνης του ορού στου υγειείς δότες και στους ασθενείς,

ανάλογα με το φύλο και τα θεραπευτικά σχήματα που ακολουθούνταν.

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3Γ.1, σε όλες τις ομάδες, οι γυναίκες δείχνουν ότι

έχουν διπλάσια σχεδόν επίπεδα λεπτίνης στον ορό, πράγμα που επιβεβαιώνεται από

τη μέχρι τώρα βιβλιογραφία. Επίσης, όταν οι ασθενείς εξετάζονται στο σύνολό τους,

δεν δείχνουν καμία διαφορά στα επίπεδα λεπτίνης του ορού με τους υγειείς δότες.

Παρ’όλ’αυτά,  όταν  οι  ασθενείς  κατανέμονται  σε  ομάδες  ανάλογα  με  το

θεραπευτικό  σχήμα  που  ακολουθούσαν,  καθώς  και  αν  η  ασθένεια  βρισκόταν  σε
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έξαρση  ή  ύφεση,  παρατηρείται  μια  σημαντική  διαφοροποίηση.  Ασθενείς  που  δεν

ακολουθούσαν κάποιο θεραπευτικό σχήμα εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα λεπτίνης,

ενώ όσοι  βρίσκονταν  υπό θεραπεία ιντερφερόνης,  (α  ή  β),  εμφάνισαν  υψηλότερα

επίπεδα λεπτίνης, ανεξάρτητα αν βρίσκονταν σε έξαρση ή ύφεση. Η παρουσία της

νόσου  συνοδεύεται  από  μειωμένα  επίπεδα  λεπτίνης,  ενώ εφαρμογή  θεραπευτικών

σχημάτων συνοδεύεται από σημαντική αύξηση αυτών των επιπέδων ιδιαίτερα όσον

αφορά τις ιντερφερόνες.

2). Επίδραση λεπτίνης στο πρότυπο έκκρισης των κυττάρων.

Προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο η μειωμένη περιεκτικότητα των ορών

των  ασθενών  σε  λεπτίνη  συνδέεται  με  τη  νόσο  και  κατά  πόσο  αυτή  παίζει

ανοσοτροποποιητικό  ρόλο  στην  εξέλιξη  της  νόσου,  μελετήθηκε  η  επίδραση  της

παρουσίας της λεπτίνης στο πρότυπο έκφρασης των κυτταροκινών in vitro.

122



Σχήμα 3Γ.2: Επίδραση διαφορετικών  συγκεντρώσεων λεπτίνης  στο  Tύπου2/Tύπου1

πρότυπο έκκρισης των κυτταροκινών από διαφορετικές ομάδες κυττάρων ασθενών και

υγειών δοτών.
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Στο σχήμα 3Γ.2 φαίνεται κατά πόσο η παρουσία της λεπτίνης επηρεάζει την

έκκριση των κυτταροκινών σε διαφορετικές ομάδες κυττάρων ασθενών και υγειών

δοτών.  Οι  τιμές  του  καλλιεργητικού  υλικού  (placebo)  έχουν  αφαιρεθεί  και

απεικονίζεται  η  αύξηση  ή  η  μείωση  κάθε  κυτταροκίνης  υπό  την  επίδραση

διαφορετικών συγκεντρώσεων ανασυνδυασμένης ανθρώπινης λεπτίνης.

Στους υγειείς δότες, η παρουσία της λεπτίνης προκαλεί μια δοσοεξαρτώμενη

αύξηση της  IL-10, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη δράση των μονοκυττάρων,

ενώ  δεν  επηρεάζει  την  έκκριση  καμιάς  άλλης  κυτταροκίνης  από  αυτές  που

εξετάστηκαν, και δεν τροποποιεί το πρότυπο έκκρισης των Τ λεμφοκυττάρων.

Στους ασθενείς, η δοσοεξαρτώμενη αύξηση της έκκρισης της IL-10, που όπως

και  στην  περίπτωση  των  υγειών  δοτών  προέρχεται  κατά  κύριο  λόγο  από  τα

μονοκύτταρα, συνοδεύεται από μια δοσοεξαρτώμενη μείωση της  IFN-γ. Επίσης,  η

λεπτίνη επηρεάζει άμεσα τα Τ κύτταρα, αυξάνοντας ασθενώς την έκκριση της IL-10

και  της  IFN-γ  ταυτόχρονα.  Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν  έναν  σημαντικό

ανοσοτροποποιητικό ρόλο για τη λεπτίνη στη ΣΚΠ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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4Α.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ4Α.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ

ΤΟΥ  ΤΟΥ  MBP72-8572-85 EEΠΙΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

ΤΗΣ ΜΥΕΛΙΝΗΣ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ ΧΟΙΡΙΔΙΟΥ.

Η  ΕΑΕ  είναι  μια  ασθένεια  που  μεσολαβείται  από  φλεγμονώδη  CD4+  T

κύτταρα, και μπορεί να προκληθεί με ανοσοποίηση με ΜΒΡ ή PLP πρωτεϊνες, καθώς

επίσης και πεπτιδικούς επιτόπους, όπως τη Guinea pig MBP72-85 αμινοξική ακολουθία.

Διαφοροποιημένα  πεπτιδικά  ανάλογα,  που  διαφέρουν  από  το  πατρικό

εγκεφαλιτογενετικό  πεπτίδιο  κατά  μία  αμινοξική  υποκατάσταση  (αντικατάσταση),

έχουν  θεωρηθεί  ικανά  να  αναστείλουν  αυτοανοσο-μεσολαβούμενες  ασθένειες.  Η

δέσμευση  τέτοιων  διαφοροποιημένων  πεπτιδικών  αναλόγων  στον  TCR μπορεί  να

εμποδίσει την ασθένεια, μέσω ποικίλων μηχανισμών όπως, ανταγωνιστική δέσμευση

στον TCR (Kuchroo V.K.,  et al., 1994),  επαγωγή ανεργίας στα αντιδρώντα κύτταρα,

(Sloan-Lancaster J.,  et al., 1993), ή ενεργοποίηση ανοσορυθμιστικών Τ κυττάρων τα

οποία συμμετέχουν ενεργά στη ρύθμιση της εξέλιξης της νόσου, μέσω της έκκρισης

των Τh2 και Th0 τύπου κυτταροκινών. (Brocke S., et al., 1996; Nicholson L.B., et al.,

1995). 

Παρ’όλ’αυτά,  η  ανάπτυξη  εναλλακτικών  πεπτιδικών  αναλόγων τα  οποία  να

μιμούνται  την  ανοσορυθμιστική  δράση  των  ΜΒΡ  πεπτιδικών  επιτόπων  και  να

διατηρούν  το  πλεονέκτημα  της  σταθερότητας,  έναντι  των  συνήθων  πεπτιδικών

αναλόγων, είναι απαραίτητη προτού αυτά μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ως πιθανοί

θεραπευτικοί  παράγοντες  για  την  εγκεφαλομυελίτιδα  και  τελικά  για  τη  ΣΚΠ.  Δύο

προσεγγίσεις υπάρχουν για την ανάπτυξη τέτοιων μορίων.

Η  μία  βασίζεται  στη  γνώση  των  ανοσολογικά  επικρατούντων-κυρίαρχων-

σημαντικών  αμινοξικών  καταλοίπων  των  ΜΒΡ  επιτόπων  και  περιλαμβάνει  την

κατασκευή  χημικών  μιμητικών  μορίων  στα  οποία  οι  φαρμακολογικά  σημαντικές

ομάδες παραμένουν αμετάβλητες. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε μη

πεπτιδικούς μιμητές ή ημι-μιμητικά πεπτιδικά ανάλογα με ανοσορυθμιστική δράση.

(Tselios T., et al., 1998).

Η δεύτερη προσέγγιση περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη σύνθεση κυκλικών

ΜΒΡ  πεπτιδικών  αναλόγων  που  παρουσιάζουν  αρκετά  πλεονεκτήματα,  όπως
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αυξημένη  αντίσταση  στη  μεταβολική  αποικοδόμηση  και  επομένως  μεγαλύτερη

διάρκεια δράσης.  Λόγω του περιορισμού της διαμορφωτικής ελαστικότητας,  τέτοια

περιορισμένα  πετπιδικά  ανάλογα  υψηλής  δραστικότητας,  προσφέρουν  πολύτιμες

πληροφορίες  για  τη  βιοενεργό  διαμόρφωση  του  μορίου  και  αποτελούν  χρήσιμα

εργαλεία  για  το  σχεδιασμό  φαρμακευτικών  μη  πεπτιδικών  μιμητικών  μορίων.

(Alexopoulos K.,  et al., 1998; Alexopoulos K., et al., 1999). Αυτή η υποβοηθούμενη

από τον προγραμματισμό (υπολογιστές) καινοτόμα τεχνολογική προσέγγιση,  μπορεί

τελικά  να  βρεί  εφαρμογές  στη  δημιουργία  μιμητικών  μορίων  πεπτιδίων  με

ανοσορυθμιστική ικανότητα. Το πεπτιδικό ανάλογο του Guinea pig MBP72-85 επιτόπου

που προκαλεί ΕΑΕ σε  Lewis rats, χρησιμοποιήθηκε σαν πεπτίδιο αναφοράς, για τη

σύνθεση κυκλικών αναλόγων, ένα απαραίτητο ενδιάμεσο στάδιο για τη δημιουργία μη

πεπτιδικών μιμητών. Επίσης, είναι γνωστό ότι πεπτίδια που δεσμεύονται από το MHC

II,  περιλαμβάνουν  μια  αλληλουχία  τουλάχιστον  9  αμινοξικών  καταλοίπων  για  να

ικανοποιήσουν  τις  ανάγκες  δέσμευσης  του  συγκεκριμένου  μορίου.  Επομένως,  ο

σχεδιασμός  ενός  κυκλικού  μιμητή  που  θα  μπορούσε  να  διατηρήσει  in vivo έναν

λειτουργικό ρόλο, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τη διαμόρφωση, το μέγεθος και

τις  ανοσοδραστικά  απαιτούμενες  πλευρικές  αλυσίδες  όπως  προβλέπεται  από  τη

συσχέτιση δομής και λειτουργίας,  την  NMR (Nuclear Magnetic Resonance) και την

ανάλυση δεδομένων μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δείξαμε πρόσφατα ότι το κυκλικό ανάλογο του MBP72-85 , c- MBP72-85 , μπορεί

να προκαλέσει την ΕΑΕ συγκριτικά ισότιμα με το γραμμικό του ανάλογο. (Tselios T.,

et al., 1999).  Ακόμα, το κυκλικό ανάλογο Ρ5, του γραμμικού ανταγωνιστή Ρ2, ήταν

ισχυρός αναστολέας της ΕΑΕ όταν συν-χορηγούνταν με το γραμμικό Ρ1 ή το κυκλικό

Ρ4  πεπτιδικό  ανάλογο  σε  Lewis rats. (Tselios  T.,  et  al., 2000). Γι’αυτό  το  λόγο

εξετάστηκαν τα  γραμμικά  και  κυκλικά  πεπτιδικά  ανάλογα  σε  PBMCs ασθενών  με

ΣΚΠ και υγειών ατόμων, προκειμένου να διερευνηθεί η βιολογική τους δραστικότητα,

καθώς και να επιλεγούν τα πιο αποτελεσματικά, για περεταίρω ανάλυση και πιθανή

μελλοντική χρήση ως ανοσοθεραπευτικά.

Στους  ασθενείς,  η  πλειονότητα  μυελινοαντιγονοειδικών  Τ  κυττάρων  που

απομονώνονται  κατά  την  οξεία  φάση  της  ασθένειας,  εκκρίνουν  Th1  τύπου

κυτταροκίνες,  ενώ κατά τη διάρκεια των υφέσεων το ισοζύγιο-ισορροπία οδηγείται

προς  την  επικράτηση κυττάρων  που  εκκρίνουν  IL-4  και  L-10. (Correale  J.,  et  al.,

1995). Παρ’όλ’αυτά για τους λόγους που εκτέθηκαν στην εισαγωγή, βασιζόμενοι στις

αναφορές (Genain C.P.,  et al., 2000;  Pedotti R.,  et al., 2001), η επιθημητή ενίσχυση
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έκκρισης από τα πεπτιδικά ανάλογα θα έπρεπε να περιλαμβάνει μόνο την IL-10 στους

ασθενείς.  Επιπρόσθετα,  η  κυκλοποίησή  τους  επιδιώκεται  για  λόγους  σταθερότητας

όπως  επίσης  αναφέρθηκε.  Από  τα  μέχρι  τώρα  αποτελέσματα  μπορούμε  να

συμπεράνουμε ότι  τα πεπτίδια που ικανοποιούν αυτά τα απαιτούμενα κριτήρια,  σε

αυτό το στάδιο των πειραμάτων, είναι το Ρ4 και κυρίως το Ρ5 λόγω της ισχυρότερης

επίδρασής του αφενός και της κυκλικής δομής του αφετέρου.

Τα  κυριότερα  σημεία  που  τονίζονται  από  τα  αποτελέσματα  της  παρούσας

εργασίας είναι τα εξής:

i).  Tα πεπτίδια  αγωνιστές  καθώς και  τα πεπτίδια ανταγωνιστές  λειτουργούν

μέσω του TCR.

ii). Όταν τα υπό μελέτη πεπτιδικά ανάλογα χορηγηθούν σε μη ενεργοποιημένα

κύτταρα προκαλούν το θάνατο αυτών με απόπτωση.

iii).  Tο γραμμικό, καθώς επίσης και το κυκλικό πεπτιδικό ανάλογο που δρουν

ως  ανταγωνιστές,  Ala81 MBP72-85 και  c-  Ala81 MBP72-85,  έχουν  τη  δυνατότητα  να

στρέφουν το πρότυπο έκκρισης των κυτταροκινών προς τον τύπο 2, τουλάχιστον στους

μισούς ασθενείς in vitro, ενισχύοντας την παραγωγή κατά κύριο λόγο της IL-10 ή/και

μειώνοντας την παρααγωγή της IFN-γ.

Οι  παραπάνω  παρατηρήσεις  βρίσκονται  σε  απόλυτη  συμφωνία  με

προηγούμενες μελέτες διαφοροποιημένων πεπτιδικών αναλόγων που έχουν δειχθεί να

δεσμεύουν  τον  TCR,  και  να  ενισχύουν  την  έκκριση  κυτταροκινών  ή  την

κυτταρολυτική  δραστικότητα  χωρίς  τον  πολλαπλασιασμό  των  Τ  κυττάρων  που

προκαλείται  από το  άγριου τύπου  πεπτίδιο  αγωνιστή.  (Evavold  B.D.,  et  al., 1993;

Valitutti S., et al., 1997).
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4Β.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ  ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ4Β.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ  ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΒΡΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΒΡ87-99 ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΤΗΣ ΜΥΕΛΙΝΗΣ.ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΤΗΣ ΜΥΕΛΙΝΗΣ.

Ο  ανοσοεπικρατής  ανθρώπινος  επίτοπος  που  έχει  αναγνωρισθεί  είναι  ο

ΜΒΡ85-99 ή  ο  ΜΒΡ87-99.  Υποκατάσταση  ενός  ή  δύο  αμινοξικών  καταλοίπων  του

αρχικού,  «πατρικού»,  πεπτιδικού  επιτόπου  σε  συγκεκριμένες  θέσεις  έχει  ως

αποτέλεσμα τη δημιουργία πεπτιδικών αναλόγων που αναστέλουν την ανάπτυξη της

ασθένειας στα ζωικά μοντέλα.

Από τα πεπτιδικά ανάλογα που χρησιμοποιήθηκαν, όλα προκαλούν απόπτωση

σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος ασθενών με ΣΚΠ, ενώ αυτά που είχαν

την ισχυρότερη αποπτωτική δράση ήταν τα Ρ6 και Ρ10. Επίσης από όλα τα πεπτιδικά

ανάλογα μόνο τα Ρ6 και Ρ7 ήταν ικανά να αυξήσουν το Τύπου 2/Τύπου 1 πρότυπο

των  κυτταροκινών  στους  μισούς  περίπου  ασθενείς,  δείχνοντας  έτσι  ένα  πιθανό

φαρμακολογικό  προφίλ.  Ακόμα,  περισσότερο  το  Ρ6  και  λιγότερο  το  Ρ7  έδειξαν

ικανότητα  δέσμευσης  στο  HLA-DR4  (DRB1*0401).  Τέλος,  το  Ρ7  ως  κυκλικό

πεπτιδικό ανάλογο έδειξε σημαντική και μεγαλύτερη από το Ρ6 σταθερότητα στην

επίδραση ενός μεγάλου εύρους λυσοσωμικών ενζύμων, πράγμα αναμενόμενο λόγω

της κυκλικής δομής του και για λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί.

Στους  ασθενείς  με  ΣΚΠ,  η  πλειονότητα  των  ΜΒΡ  αντιγονοειδικών  Τ

κυτταρικών σειρών που απομονώνονται στην οξεία φάση της ασθένειας, εκκρίνουν

Th1  τύπου  κυτταροκίνες,  ενώ  κατά  την  ύφεση  της  νόσου,  το  ισοζύγιο  των

εκκρινόμενων  κυτταροκινών  τείνει  προς  το  Τh2  πρότυπο  με  την  ενίσχυση  της

έκκρισης IL-4 και IL-10. (Correale J., et al., 1995).

Τα πεπτιδικά ανάλογα που πρόκειται να επιλεγούν ως δυνειτικοί θεραπευτικοί

παράγοντες  σε  ανθρώπους  θα  πρέπει  να  ενισχύουν  την  έκκριση  IL-10  από  τα  Τ

κύτταρα των ασθενών, να αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των Τ κυττάρων, να

είναι  κυκλικά  για  λόγους  σταθερότητας  και  να  δεσμεύονται  στα  MHC II μόρια.

Υποκατάσταση  αμινοξικών  καταλοίπων  σε  πεπτιδικά  μόρια  αγωνιστές  μπορεί  να

οδηγήσει  στη  δημιουργία  πεπτιδικών  ανταγωνιστών.  Η  κρυσταλλική  δομή

υπεραγωνιστικών, αγωνιστικών και ανταγωνιστικών πεπτιδικών μορίων δείχνει  ότι

υπάρχει μια απώλεια επαφής υδρογονικών δεσμών μεταξύ των πεπτιδικών πλευρικών

αλυσίδων και των CD3 πτυχών του TCR, και επομένως απώλεια ενεργοποίησης του
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Τ  κυττάρου. (Degano  M.,  et  al., 2000).  Μεταλλαγή  των  μεγάλων  πλευρικών

αλυσίδων  του  πεπτιδίου  που  αλληλεπιδρά  με  τον  TCR,  σε  αμινοξέα  μικρών

πλευρικών αλυσίδων, (όπως Ala, Gly, Ser), μπορεί να καταλήξει σε ανταγωνισμό και

να αναστείλει την νόσο. Στα αυτοάνοσα νοσήματα, τέτοιου είδους πεπτιδικά ανάλογα

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  μετατρέψουν  μια  αντιγονοειδική  Th1  τύπου

CD4+ T κυτταρική αντίδραση (έκκριση IL-2, IFN-γ), σε μια Th2 τύπου Τ κυτταρική

αντίδραση  (έκκριση  IL-4,  IL-10,  TGF-β),  έχοντας  ως  αποτέλεσμα  την  αναστολή-

καταστολή της ασθένειας. Παρ’όλ’αυτά, η επιστράτευση συγκεκριμένων πληθυσμών

κατασταλτικών  Τ  κυττάρων  για  συγκεκριμένο  αυτοαντιδρώντα  στόχο  μέσω

ενεργοποίησης διαφορετικών TCR είναι επίσης εφικτή. Τέτοια κύτταρα θα πρέπει να

απενεργοποιούν  τη  δράση  Τh1  τύπου  Τ  κυττάρων,  μέσω  ανοσοκατασταλτικής

παλλίνδρομης ρύθμισης,  που περιλαμβάνει την  IL-10, η οποία θα έχει και πάλι ως

αποτέλεσμα την καταστολή της ασθένειας.

Στην  παρούσα  μελέτη,  είναι  πιθανό  ότι  το  γραμμικό  και  το  κυκλικό

ανταγωνιστικό  ΜΒΡ87-99 πεπτιδικό  ανάλογο  (Ρ6  και  Ρ7)  ενεργοποιεί  έναν

συγκεκριμένο πληθυσμό ΜΒΡ-ειδικών Τ κυττάρων σε σύγκριση με του πληθυσμούς

που ενεργοποιούνται  από εγκεφαλιτογενετικό ΜΒΡ72-85 πεπτιδικό ανάλογο,  και  ότι

αυτά  τα  κύτταρα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  εξουδετερώνουν  την  ΕΑΕ.  Ακόμα,  η

ικανότητα  δέσμευσης  των  πεπτιδικών  αναλόγων  στο  HLA-DR4  και  η  αυξημένη

σταθερότητα,  περισσότερο  του  Ρ7,  παρουσία  λυσοσωμικών  ενζύμων  δίνει  στα

πεπτιδικά  αυτά  ανάλογα  τη  δυνατότητα  να  χρησιμοποιηθούν  για  τη  δημιουργία

θεραπευτικών πρωτοκόλων στη ΣΚΠ.
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4Γ. ΛΕΠΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.4Γ. ΛΕΠΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.

Η ικανότητα του μορίου της λεπτίνης να επάγει την ενεργοποίηση και τον

πολλαπλασιασμό  των  μονοκυττάρων,  καθώς  και  την  έκκριση  κυτταροκινών  από

αυτά, (Fantuzzi G., et al., 2000; Santos-Alvarez J., et al., 1999), σε συνδυασμό με το

γεγονός ότι υπάρχουν υποδοχείς της στα CD4+και στα CD8+ Τ λεμφοκύτταρα και ότι

μπορεί να ενεργοποιήσει  τον πολλαπλασιασμό και την έκκριση των κυτταροκινών

τους, (Martin-Romero C., et al., 2000; Lord GM. et al., 1998; Martin-Romero C., et

al., 2000;  Lord GM.  et al., 1998), βρίσκεται  σε  συμφωνία  με  τα  παρόντα

αποτελέσματα, τουλάχιστον όσον αφορά την άμεση επίδρασή της σε συγκεκριμένους

κυτταρικούς πληθυσμούς. 

Τόσο στους υγειείς δότες, όσο και στους ασθενείς, η λεπτίνη επιδρά άμεσα

και  δοσοεξαρτώμενα  στα  μονοκύτταρα  επάγοντας  την  παραγωγή  IL-10.

Παρ’όλ’αυτά,  στους ασθενείς  μειώνει  ταυτόχρονα τα επίπεδα έκκρισης της  IFN-γ,

αναστέλλοντας την παραγωγή της κυρίως από τα μακροφάγα. Η άμεση επίδρασή της

στα Τ κύτταρα είναι ασθενής με ταυτόχρονη επαγωγή της έκκρισης IL-10 από τα Th2

ή τα  Th3 κύτταρα, και  IFN-γ από τα  Th1 ή τα Τ κυτταροτοξικά κύτταρα. Ακόμα η

δράση της επεκτείνεται και δευτερογενώς μέσω της επαγωγής της έκκρισης της IL-10

από τα μονοκύτταρα. Η  IL-10 επιδρά μέσω αρνητικής ανάδρασης στη μείωση της

παραγωγής της  IFN-γ από τα ίδια τα μονοκύτταρα, καθώς και στην αναστολή της

παραγωγής της από τα Th1 Τ λεμφοκύτταρα και τα ΝΚ.

Στους  ασθενείς,  η  λεπτίνη  φαίνεται  να  παίζει  πολύ  σημαντικό

ανοσοτροποποιητικό ρόλο. Η έμμεση δράση της μέσω της επίδρασης που έχει η IL-10

στο Τύπου 1 κυτταροκινικό πρότυπο φαίνεται να είναι πιο σημαντική στο σενάριο της

αναστροφής του  Tύπου1/Tύπου2 κυτταροκινικού προτύπου των ασθενων, από την

άμεση δράση της στους υπεύθυνους για την αυτοανοσία κυτταρικούς πληθυσμούς.

Αυτός ο τρόπος δράσης in vitro, σε συνδυασμό με την παρατήρηση ότι οι ασθενείς με

ΣΚΠ έχουν μειωμένα επίπεδα λεπτίνης στον οργανισμό, οδηγεί στη συσχέτιση της

έλλειψης της λεπτίνης με το ισχυρό Th1 πρότυπο των ασθενών αυτών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ), είναι μια χρόνια ασθένεια του Κεντρικού

Νευρικού  Συστήματος  (ΚΝΣ),  που  χαρακτηρίζεται  από  τοπικά  διηθήματα

μακροφάγων  και  Τ  κυττάρων,  απομυελινοποίηση  και  απώλεια  της  νευρολογικής

λειτουργίας. Έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι πρόκειται για μια αυτοάνοση ασθένεια,

που πυροδοτείται από CD4+ Τ λεμφοκύτταρα αντιγονοειδικά για το ΚΝΣ.

Υποψήφια  αυτοαντιγόνα  περιλαμβάνουν  συστατικά  της  μυελίνης,  όπως  η

βασική πρωτεϊνη της μυελίνης (Μyelin Basic Protein,  MBP), και η πρωτεολιπιδική

πρωτεϊνη (ProteoLipid Protein, PLP). Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις της ΣΚΠ

περιλαμβάνουν  το  σχεδιασμό  και  τη  χρήση  πεπτιδικών  αναλόγων  επιτόπων  που

σχετίζονται με την ασθένεια, ώστε να χρησιμοποιηθούν τελικά ως ανοσορυθμιστικά

φάρμακα.

Στο πρώτο μέρος  της  παρούσας  εργασίας  εξετάστηκε η  in vitro βιολογική

δραστικότητα γραμμικών και κυκλικών πεπτιδικών αναλόγων του επιτόπου MBP72-85

του ινδικού χοιριδίου και του ανθρώπινου ΜΒΡ87-99 επιτόπου, σε περιφερικά κύτταρα

υγειών ατόμων και ασθενών με ΣΚΠ.

Όλα τα  Guinea pig πεπτιδικά ανάλογα που εξετάστηκαν λειτουργούν μέσω

του  TCR, όταν χορηγηθούν σε μη ενεργοποιημένα κύτταρα προκαλούν το θάνατο

αυτών  με  απόπτωση,  ενώ,  το  γραμμικό,  καθώς  επίσης  και  το  κυκλικό  πεπτιδικό

ανάλογο, Ala81 MBP72-85 και c- Ala81 MBP72-85, που δρουν ως ανταγωνιστές, έχουν τη

δυνατότητα να στρέφουν το πρότυπο έκκρισης των κυτταροκινών προς τον τύπο 2,

τουλάχιστον στους μισούς από τους ασθενείς που εξετάστηκαν in vitro, ενισχύοντας

την παραγωγή κατά κύριο λόγο της IL-10 ή/και μειώνοντας την παρααγωγή της IFN-

γ.

Όλα τα τα πεπτιδικά ανάλογα του ανθρώπινου ΜΒΡ87-99 επιτόπου προκαλούν

απόπτωση σε μη ενεργοποιημένα κύτταρα περιφερικού αίματος ασθενών με ΣΚΠ,

ενώ δύο από αυτά,  τα [Arg91 ,  Ala96 ]  MBP87-99,  και  cyclo(91-99)  [Ala96]MBP87-99,

στρέφουν  το πρότυπο έκκρισης  των κυτταροκινών προς  τον τύπο 2 στους  μισούς

περίπου από τους υπό εξέταση ασθενείς  in vitro, ενισχύοντας την παραγωγή κατά

κύριο  λόγο  της  IL-10  ή/και  μειώνοντας  την  παρααγωγή  της  IFN-γ.  Αυτό,  σε

συνδυασμό  με  το  γεγονός  ότι  αυτά  τα  πεπτιδικά  ανάλογα  έχουν  αυξημένη
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σταθερότητα σε ένα μεγάλο εύρος ενζύμων και ικανότητα δέσμευσης στο HLA-DR4

(DRB1*0401), τους προσδίδει ένα αρκετά υποσχόμενο φαρμακολογικό προφίλ.

Επίσης, η λεπτίνη, ένα πρωτεϊνικό μόριο που παράγεται κυρίως από το λευκό

λιπώδη ιστό, και ρυθμίζει την όρεξη, το ενεργειακό ισοζύγιο και τον μεταβολισμό,

βρέθηκε  να  ενεργοποιεί  τον  πολλαπλασιασμό  ανθρώπινων  μονοκυττάρων  και  να

προάγει  με  δοσοεξαρτώμενο  τρόπο  την  αύξηση  του  αριθμού  ενεργοποιημένων

μονοκυττάρων  που  παράγουν  κυτταροκίνες.  Τα  CD4+,  καθώς  και  τα  CD8+  Τ

λεμφοκύτταρα,  εκφράζουν  υποδοχείς  της  λεπτίνης,  και  η  λεπτίνη  ενισχύει  τον

πολλαπλασιασμό  και  την  ενεργοποίηση  των  ανθρώπινων  κυκλοφορούντων  Τ

λεμφοκυττάρων, με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Επιπρόσθετα, η λεπτίνη έχει βρεθεί να

ενισχύει την ενεργοποίηση των CD4 Τ λεμφοκυττάρων, οδηγώντας τα προς έναν Th1

τύπου προφλεγμονώδη φαινότυπο, ενισχύοντας τη σύνθεση IL-2 και IFN-γ.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, διερευνάται κατά πόσο το μόριο αυτό έχει

ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες στην περίπτωση της αυτοανοσίας, και συγκεκριμένα

στη ΣΚΠ.

Όσον αφορά τη λεπτίνη,  βρέθηκε ότι,  ασθενείς  που βρίσκονται  σε έξαρση

έχουν  χαμηλότερα  επίπεδα  λεπτίνης  στον  ορό  τους  από  τους  υγειείς  δότες.

Επιπρόσθετα, η λεπτίνη φαίνεται να έχει ευεργετικές επιδράσεις στους ασθενείς, μια

και  ενισχύει  την  παραγωγή  της  αντιφλεγμονώδους  κυτταροκίνης  IL-10  από  τα

μονοκύτταρα σε τέτοιο βαθμό που να προκαλεί πλήρη αναστολή της παραγωγής της

IFN-γ. Είναι πολύ πιθανό ότι η λεπτίνη διαθέτει ανοσοκατασταλτική δραστικότητα.
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ABSTRACT

Multiple Sclerosis, (MS), is a chronic disease of the Central Nervous System,

(CNS), characterized by local infiltrates of macrophages and T cells, demyelination

and  loss  of  neurological  function.  MS  is  believed  to  be  an  autoimmune  disease

triggered by antigen specific for the CNS CD4+ T cells.

Candidate auto-antigens, are elements of the myelin sheath, such as  Μyelin

Basic  Protein,  (MBP),  and  ProteoLipid  Protein,  (PLP).  Modern  therapeutic

approaches  for  MS  include  the  design  of  peptide  analogues  of  disease-associated

epitopes, in order to be used as immuno-modulatory drugs.

In the first  part of the present study, the biological properties of linear and

cyclic Guinea pig MBP72-85 and Human ΜΒΡ87-99 peptide analogues were assessed on

Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs), of healthy donors and MS patients.

All Guinea pig peptide analogues examined, were found to act through the

TCR. When administered without a stimulus they forced cells to apoptosis. The linear

and the cyclic antagonists, Ala81 MBP72-85 και c- Ala81 MBP72-85, were able to induce a

type 2 cytokine secretion pattern in almost half of the patients tested in vitro, mainly

by inducing IL-10 production, and/or inhibiting IFN-γ production.

All Human ΜΒΡ87-99 peptide analogues tested, induced apoptosis in PBMCs of

MS patients without  a stimulus,  while two of them, [Arg91 ,  Ala96 ]  MBP87-99,  and

cyclo(91-99) [Ala96]MBP87-99, induced type 2 cytokine secretion pattern in half of the

patients  tested  in vitro,  mainly by inducing IL-10 production and inhibiting IFN-γ

production. This finding in combination with an increased stability of these peptide

analogues  to  a  variety  of  enzymes  and  their  capability  to  bind  to  the  HLA-DR4

(DRB1*0401), gives them a very promising pharmacological profile.

Furthermore, leptin, a protein mainly produced by the white adipocyte tissue,

which controls metabolism, appetite and energy expenditure, has been found to induce

proliferation  of  human monocytes  that  secrete  cytokines  in  a  dose-depended way.

CD4+, as well as CD8+ Τ lymphocytes express leptin receptors on their surface and

leptin was found to induce human circulating T cell proliferation in a dose depended

way. It has also been shown, that leptin induces CD4  Τ lymphocyte Th1 secretion

pattern, leading them towards an inflammatory phenotype, through the secretion of IL-

2 and IFN-γ.
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In the second part of the present study, the immuno-modulatory properties of

leptin in MS are investigated.

Regarding leptin, it  was found that MS patients in exacerbation have lower

serum leptin levels compared to healthy donors. Furthermore leptin seems to have a

beneficial effect by inducing the production of IL-10 by monocytes to such a degree,

that it can completely inhibit IFN-γ production. It is possible that leptin may have a

bystander immunosuppressive activity.
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Πίνακας 1
Κυτταροκίν
η

Πηγή Παραγωγής Στόχος Δράσης Τρόπος Δράσης

IL-1α
IL-1β

Μονοκύτταρα,
μακροφάγα,  Β
λεμφοκύτταρα,
δενδριτικά,
επιθηλιακά,
πολυμορφοπύρηνα
ουδετερόφιλα κ.α.

1.Τh κύτταρα
2.Β κύτταρα
3.ΝΚ
4.Αγγειακά
ενδοθηλιακά
κύτταρα
5.Μακροφάγα  &
ουδετερόφιλα
6.Ηπατοκύτταρα
7.υποθάλαμος

1.συν-ενεργοποιεί
2.προάγει την ωρίμανση τους και την
ανάπτυξη των κλώνων
3.ενισχύει τη δράση τους
4.αυξάνει την έκφραση των ICAMs
5.επάγει  τη  σύνθεση  πρωτε¨νών
οξείας φάσης
7.προκαλεί πυρετό

IL-3 Τ  κύτταρα,
επιθηλιακά κύτταρα
του θύμου

1.αιμοποιητικά
κύτταρα
2.μαστοκύτταρα

1.υποστηρίζει  την  αύξηση  και
διαφοροποίησή τους
2.προκαλεί  ανάπτυξη  και  έκκριση
ισταμίνης

IL-5 Th2 κύτταρα 1.ενεργοποιημένα  Β
κύτταρα
2.ηωσινόφιλα

1.προκαλεί  πολλαπλασιασμό  και
διαφοροποίηση,  αλλαγή  κατηγορίας
σε IgA
2.προάγει  την  αύξηση  και  τη
διαφοροποίηση

IL-7 Κύτταρα  του
μικροπεριβάλλοντος
(στρώματος)  του
μυελού  των  οστών
και του θύμου

1.προγονικά κύτταρα
λεμφικής σειράς
2.εν  ηρεμία  Τ
κύτταρα

1.προκαλεί  τη  διαφοροποίησή  τους
σε Τ και Β κύτταρα
2.ενισχύει την έκφραση της  IL-2 και
του υποδοχέα της

IL-8 Μακροφάγα,
πολυμορφοπύρηνα
ουδετερόφιλα  και
ενδοθηλιακά
κύτταρα

Ουδετερόφιλα Προσελκύει χημειοτακτικά, προκαλεί
την προσκόλληση στο ενδοθήλιο των
αγγείων,  και  την  εξαγγείωση  στους
ιστούς

IL-9 Th κύτταρα Μερικά Th κύτταρα Δρα ως μιτογόνο υποστηρίζοντας τη
διαφοροποίηση ελλείψει αντιγόνου

IL-11 Κύτταρα  του
στρώματος  του
μυελού των οστών

1.πλασματοκύτταρα
2.προγονικά  Β
κύτταρα
3.μεγακαρυοκύτταρα
4.ηπατοκύτταρα

1.υποστηρίζει την ανάπτυξή τους
2.προάγει τη διαφοροποίησή τους
3.προκαλεί  τη  σύνθεση  πρωτεϊνών
οξείας φάσεως

IL-13 Th κύτταρα 1.μακροφάγα
2.Β κύτταρα

1.Δρα  όπως  η  IL-4  στα  ανθρώπινα
μονοκύτταρα/μακροφάγα Καταστέλει
την ενεργοποίηση και απελευθέρωση
κυτοκινών  της  φλεγμονής.
Σημαντικός  ρυθμιστής  της
γλεγμονώδους αντίδρασης
2.Επάγει  την  έκφραση  των  CD23,
CD71,  CD72,  MHC II,
πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση
των Β κυττάρων με αλλαγή Ig.
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IL-15 Πολλά  μη  Τ
κύτταρα

Ότι και η IL-2, και προάγει την ανάπτυξη του επιθηλίου των
εντέρων.

IL-16 Τ  κύτταρα,
μαστοκύτταρα,
ηωσινόφιλα.

Ελκύει χημειοτακτικά τα  CD4 Τ κύτταρα, τα μονοκύτταρα,
τα ηωσινόφιλα και είναι αντι-αποπτωτική για τα Τ κύτταρα
που είναι διεγερμένα από την IL-2.

IL-17 CD4  μνημονικά  Τ
κύτταρα

Επάγει  την  παραγωγή  κυτταροκινών  από  επιθηλιακά  και
ενδοθηλιακά κύτταρα και ινοβλάστες

IL-18 Ενεργοποιημένα
μακροφάγα  και
κύτταρα Kupffer.

Επάγει την παραγωγή της IFN-γ από τα Τ και ΝΚ κύτταρα,
την  Th1  ανοσοαπόκριση  και  ακολούθως  την  Th2
ανοσοαπόκριση.

IFN-α Λευκά κύτταρα 1.μη  μολυσμένα
κύτταρα
2.μικρογλοία

1.αναστολή διπλασιασμού ιών
2.η  αυξημένη  παραγωγή  της  από
μικρογλοία  στο  ΚΝΣ  προκαλεί  την
απομυελινοποίηση

IFN-β Ινοβλάστες Μη  μολυσμένα
κύτταρα

Αναστολή διπλασιασμού ιών

LIF Επιθηλιακά
κύτταρα  του  θύμου
και  κύτταρα  του
στρώματος  του
μυελού των οστών

1.ηπατοκύτταρα
2.εμβρυικά
αρχέγονα κύτταρα
3.αιμοποιητικά
κύτταρα

1.προκαλεί  τη  σύνθεση  πρωτεϊνών
οξείας φάσης
2.βοηθά τον πολλαπλασιασμό τους
3.ρυθμίζει  τον  πολλαπλασιασμό  και
τη διαφοροποίησή τους

OSM Μακροφάγα  και  Τ
κύτταρα

1.κύτταρα όγκου
2.ηπατοκύτταρα
3σάρκωμα Kaposi

1.καταστολή ανάπτυξης
2.πρόκληση  σύνθεσης  πρωτεϊνών
οξείας φάσης
3.αύξηση

TNF-β Th1 και Τc κύτταρα 1.κύτταρα όγκου
2.μακροφάγα  και
ουδετερόφιλα

1.κυτταροτοξική  δράση  και  δράση
γενικά όμοια με τον TNF-α
2.αύξηση φαγοκυτταρικής δράσης
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