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Ανοσολογικοί μηχανισμοί

στην αθηροσκλήρυνση

Ερυφίλη Ε. Χατζηαγγελάκη - Αικατερίνη Β. Κούτση

H
αθηροσκλήρυνση είναι μια εξελισσόμενη νόσος. Η τυπική μορφολο-

γική αλλοίωση είναι η αθηρωματική πλάκα. Δημιουργείται στον έσω

χιτώνα (intima) του αγγείου. Αποτελείται από έναν πυρήνα λιπιδίων και

καλύπτεται από ινώδη μανδύα. Ο νεκρωτικός πυρήνας συντίθεται από κρυ-

στάλλους χοληστερόλης σε σύμπλεγμα με πρωτεΐνες και εστέρες χολη-

στερόλης, αφρώδη κύτταρα, υπολείμματα κυττάρων και άλατα ασβεστίου.

Ο ινώδης μανδύας αποτελείται από εναλλασσόμενες στιβάδες τροποποι-

ημένων λείων μυικών κυττάρων, λεμφοκύτταρα, αφρώδη κύτταρα, κολ-

λαγόνο, ελαστίνη και πρωτεογλυκάνες.

Τα «αδύναμα» σημεία της ινώδους κάψας που εντοπίζονται συνήθως

στις παρυφές της πλάκας, διαρρηγνύονται υπό την επίδραση μηχανικών,

αγγειοσυσπαστικών και αιμοδυναμικών ερεθισμάτων. Οι ασταθείς πλά-

κες είναι εκείνες που περιέχουν πυρήνα με υψηλή περιεκτικότητα σε

λιπίδια και καλύπτονται από μανδύα με μεγάλη πυκνότητα αφρωδών

κυττάρων, μικρή πυκνότητα λείων μυικών κυττάρων, και μικρή πο-

σότητα κολλαγόνου1,2. Η μετανάστευση ή ο θάνατος των λείων μυικών

κυττάρων, η συσσώρευση των μακροφάγων και η παρουσία οξειδωμένης

LDL είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην περαιτέρω εξασθένηση της

πλάκας3,1. Μετά τη ρήξη, η επαφή του νεκρωτικού πυρήνα με το αίμα

πυροδοτεί τους μηχανισμούς πήξης για τον σχηματισμό του θρόμβου.

Κλινικές εκδηλώσεις παρουσιάζονται σε περίπτωση που: α) η διάμε-

τρος του αυλού μειωθεί ώστε να προκληθεί ισχαιμική ατροφία.
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β) Η ροή του αίματος μετατραπεί από γραμμική σε στροβιλώδη λόγω

της στένωσης, προδιαθεσικός παράγοντας για τον σχηματισμό θρόμβου

ικανού να προκαλέσει αιφνίδια απόφραξη του αυλού και έμφραγμα.

γ) Ο σχηματισμένος θρόμβος προκαλέσει εμβολή.

δ) Η πλάκα εισχωρήσει στον υποκείμενο μέσο χιτώνα προκαλώντας

την εξασθένηση αυτού και τη δημιουργία ανευρύσματος.

Το ενδοθήλιο αποτελεί ένα διαπερατό διάφραγμα μέσω του οποίου γί-

νεται η ενεργητική και η παθητική μεταφορά ουσιών στο τοίχωμα του αγ-

γείου. Φυσιολογικά, παράγει αγγειοδιασταλτικούς, αντιθρομβοτικούς και

αντιμιτογόνους παράγοντες4,5. Συμβάλουν στην ομοιόσταση του αγγείου.

Εξασφαλίζουν τον αγγειοδιασταλτικό τόνο. Αναστέλλουν τη συγκόλληση

των αιμοπεταλίων. Ρυθμίζουν την ισορροπία του συστήματος πήξεως-ινω-

δόλυσης. Παρεμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των λείων μυικών κυττά-

ρων. Μειώνουν την αντιγονική αντίδραση του τοιχώματος του αγγείου.

Αντίθετα, το ενεργοποιημένο ενδοθήλιο εκκρίνει παράγοντες που προ-

άγουν τη συστολή του αγγείου6, τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την προ-

σκόλληση των λευκοκυττάρων και τη θρόμβωση. Σχηματίζει και παράγει

συστατικά της βασικής μεμβράνης, όπως πρωτεογλυκάνες, γλυκοζαμι-

νογλυκάνες, ινωδονεκτίνη, ελαστίνη και κολλαγόνο τύπου ΙΙΙ. Με τον τρόπο

αυτό, επεμβαίνει άμεσα και έμμεσα στο σχηματισμό και την εξέλιξη της

αθηρωματικής πλάκας7,8.

Αθηρωματική πλάκα

Η γέννηση, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της αθηρωματικής πλάκας είναι

μια διαδικασία πολύπλοκη. Η αθηρογένεση θεωρείται μια χρόνια φλεγ-

μονή του αγγειακού τοιχώματος, χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανό-

μενους κύκλους βλάβης-επούλωσης που πυροδοτούνται από την παρου-

σία πλήθους χυμικών μεσολαβητών, κυττάρων, γεννητικών καταβολών,

αιμοδυναμικών μηχανισμών και διαιτητικών συνηθειών. Στο σημείο

της βλάβης, η παρουσία Τ λεμφοκυττάρων και μονοκυττάρων9 δηλώνει

την ύπαρξη ανοσολογικής αντίδρασης, η ενεργοποίηση των οποίων

αποδίδεται στην παρουσία ειδικών αντιγόνων όπως είναι τα αυτοαντισώ-

ματα έναντι της οξειδωμένης LDL, τα αντισώματα έναντι της αλδε5δης

που προσκολλάται σε συγκεκριμένη αμινοξική αλληλουχία της απολιπο-

πρωτεΐνης Β-100, τα αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης θερμικού σοκ
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HSP60 και τα αντισώματα έναντι της β
2
 γλυκοπρωτεΐνης Ι (β

2
-GpI)10. Τα

αντιγόνα οxLDL και HSP60 μπορούν να εξάγουν την ειδική αντιγονικότη-

τα μέσω της κυτταρικής και χυμικής ανοσίας.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι κυτταροκίνες που επηρε-

άζουν την αθηρογένεση11.

NOS: συνθετάση του οξειδίου του αζώτου; COX: κυκλοξυγενάση; LO: λιποξυγονάση;
MMPs: μεταλλοπρωτεάσες εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας; tPA: ιστικός ενεργοποιητής

πλασμινογόνου; PAI: αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου; PPAR: υποδο-

χείς υπεροξεισωμάτων ενεργοποιούμενοι από πολλαπλασιαστές; LPL: λιποπρωτεϊκή λι-

πάση; MΦ: μακροφάγα; EΚ: ενδοθηλιακά κύτταρα; PTX: πεντραξίνες; lysoPC: λυσοφω-

σφατιδυλοχολίνη; ΛΜΚ: λεία μυικά κύτταρα.

γονίδιο  κυτταροκίνη  κύτταρο παράγων  κύτταρο στόχος αποτέλεσμα

VCAM-1 IL-1, TNF-α, IL-4 ΜΦ, Th2, ΛΜΚ, ΕΚ EΚ, ΛMΚ προσκόλληση

ICAM-1 IL-1, TNF-α, IFN-γ ΜΦ, Th1, ΛΜΚ, ΕΚ EΚ προσκόλληση

CD36 IL-4 Th2    ΜΦ πρόσληψη OxLDL
SR-A IL-6, TNF-α, IFN-γ ΜΦ, Th1, ΛΜΚ ΜΦ ↓πρόσληψη OxLDL
NOS2 IL-1, TNF-α, IFN-γ ΜΦ, Th1, ΛΜΚ, ΕΚ ΜΦ, ΛMΚ, EΚ ↑NO
NOS2 IL-4 Th2 ΜΦ, EΚ ↓NO
COX2 FN-γ, TNF-α, IL-1 ΜΦ, Th1, ΛΜΚ, ΕΚ ΜΦ, ΛΜΚ, EΚ ↑εικοσανοειδή

COX2 IL-4 Th2 ΜΦ, ΛΜΚ, EΚ ↓εικοσανοειδή

15-LO IL-4, IL-13 Th2 ΜΦ, ΛΜΚ οξείδωση

λευκοτρίενα

IL-1, TNF-α IFN-γ Τh1 ΜΦ ενεργοποίηση

IL-6 IL-1 ΜΦ, ΕΚ, ΛΜΚ ΛΜΚ B-κύτταρα &
ενεργοποίηση

PTX προϊόντα

MMPs TNF-α, IL-1, CD40L ΜΦ MΦ, ΛΜΚ, ΕΚ πρωτεόλυση

MMPs IFN-γ Th1 MΦ, ΛΜΚ, ΕΚ ↓πρωτεόλυση

tPA, uPA TNF-α, IL-1 ΜΦ, EΚ, ΛΜΚ EΚ ↑ινωδόλυση

uPA IFN-γ Th1 EΚ ↓ινωδόλυση

PAI-1, PAI-2 IFN-γ, TNF-α, IL-1 ΜΦ, Th1 EΚ αντι-ινωδόλυση

PPAR-γ IL-4 Th2 ΜΦ ↑CD36 έκφραση

ApoA-IV IFN-γ Th1 ηπατοκύτταρα ↓HDL
ABCA1 IFN-γ Th1 ΜΦ,

αφρώδη κύτταρα ↓χοληστερόλη

sPLA2 IFN-γ Th1 ΛΜΚ ↑εικοσανοειδή

PAF, λυσοPC
LPL IFN-γ, TNF-α, IL-1 ΜΦ, Th1 ΜΦ ↓λιπόλυση

Πίνακας κυτταροκινών που επηρεάζουν την αθηρογένεση
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Περιγράφοντας τα βασικά στάδια αθηροσκληρυντικής διεργασίας πα-

ρατηρούμε ότι σε αυτά συμμετέχουν ανοσολογικά κύτταρα και μόρια που

ενεργοποιούν αμυντικούς μηχανισμούς.

α) Έναρξη βλάβης

Η υπερλιποπρωτεϊναιμία αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου στο σχη-

ματισμό της αθηρωματικής πλάκας καθώς επιδρά άμεσα στο ενδοθήλιο

μεταβάλλοντας τη διαπερατότητα του και ευοδώνοντας την έκφραση του

οξειδίου του αζώτου (NO). Οι πρωτεογλυκάνες της εξωκυττάριας θεμέ-

λιας ουσίας παγιδεύουν τις λιποπρωτεΐνες. Το κολλαγόνο τύπου Ι συνδέ-

εται με τις οξειδωμένες LDL μορφές που προκύπτουν με την επίδραση

των ελεύθερων ριζών οξυγόνου υπό την καταλυτική δράση των λιποξυ-

γονασών. Η HDL αναστέλλει την οξειδωτική μετατροπή των LDL μέσω

της δράσης της παραοξονάσης (PON1), ένζυμου που υδρολύει τα υπερο-

ξείδια που σχηματίζονται στις LDL12.

Φυσιολογικά, το ενδοθήλιο ανθίσταται στην επαφή με τα λευκοκύττα-

ρα και τα μονοκύτταρα, όμως μετά την ενεργοποίησή του εκφράζει πλή-

θος μορίων προσκόλλησης με το μόριο προσκολλήσεως στα αγγειακά

κύτταρα τύπου 1 (VCAM-1) να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο13. Τα οξει-

δωμένα φωσφολιπίδια και οι μικρού μήκους αλδε5δες, συστατικά των

τροποποιημένων LDL, και oι προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες ιντερλευκί-

νη 1β (IL-1β) και ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων α (TNF-α) που χαρ-

τογραφούνται στην αθηρωματική βλάβη, ενισχύουν τη μεταγραφική δρα-

στηριότητα του γονιδίου του VCAM-1 που γίνεται υπό τον έλεγχο του

πυρηνικού μεταγραφικού παράγοντα NF-κB14.

Μετά την προσκόλλησή τους τα μονοκύτταρα εισχωρούν ανάμεσα στα

ενδοθηλιακά κύτταρα για να εγκατασταθούν στον έσω χιτώνα. Αυτή η

μετανάστευση επιτυγχάνεται με την πρόκληση κλίσης στη συγκέντρωση

χημειοτακτικών παραγόντων, κυρίως της χημειοτακτικής πρωτεΐνης για

τα μονοκύτταρα τύπου 1 (MCP-1) που αναγνωρίζει τον υποδοχέα της,

CCR2 και με τη δράση της οικογένειας των α-χημειοκινών (CXC) που

εξαρτώνται από τη γ-ιντερφερόνη (INF-γ)15,16. Από την ομάδα των μι-

κρών αυτών πρωτεϊνών που διεγείρουν την χημειοταξία, κομβικό ρόλο

διατηρεί η IL-8. Αντίθετα, η αιμοξυγενάση-1 (HSP32) η οποία ανήκει στην

ομάδα των πρωτεϊνών θερμικού σοκ με πρωταρχικό ρόλο στην καταστρο-

φή της αίμης, μειώνει την προσκόλληση των μονοκυττάρων και αναστέλ-
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λει τη χημειοταξία. Ακόμα, απομακρύνει τις ενεργές ρίζες οξυγόνου κα-

τέχοντας με τον τρόπο αυτό αντιαθηρωματικές ιδιότητες17.

Μετά την εγκατάστασή τους στον έσω χιτώνα τα μονοκύτταρα μετα-

σχηματίζονται σε μακροφάγα. Ο παράγοντας διεγέρσεως των αποικιών

των μακροφάγων (M-CSF) κατευθύνει τη συγκεκριμένη κυτταρική τρο-

ποποίηση αυξάνοντας την έκφραση των υποδοχέων καθαριστών (scav-

enger receptor), ενισχύοντας την παραγωγή κυτταροκινών και παραγό-

ντων αύξησης και παρέχοντας μιτογόνα ερεθίσματα18,19.

Τα μακροφάγα εκφράζουν στην επιφάνεια τους υποδοχείς καθαριστές

(SR) όπως o SRA, ο CD36 και ο CD68 που διαθέτουν θέσεις πρόσδεσης

για τις τροποποιημένες μορφές των LDL. Επιτρέπουν την ενδοκυττάρωση

της χοληστερόλης και των οξειδωμένων μορφών της LDL οδηγώντας έτσι

στον σχηματισμό των αφρωδών κυττάρων, ονομασία που τους δόθηκε

χάρη στην εικόνα που έχουν στο μικροσκόπιο. Τα αφρώδη κύτταρα εκκρί-

νουν απολιποπρωτεΐνη Ε (αpoE) η οποία διευκολύνει τη μετακίνηση της

χοληστερόλης20. Τα μακροφάγα προμηθεύουν τις ελεύθερες ρίζες οξυγό-

νου και τις λιποξυγονάσες που είναι απαραίτητες για την οξειδωτική μετα-

τροπή των LDL. Ακόμα, παράγουν κυτταροκίνες που αυξάνουν εκθετικά

την τοπική φλεγμονώδη απάντηση και συμμετέχουν στην εξέλιξη της βλά-

βης.

Τα μακροφάγα και τα δενδρικά κύτταρα ηγούνται της απάντησης του

ανοσοποιητικού συστήματος με ένα γρήγορο, αμβλύ και μη ειδικό τρόπο

η οποία κατευθύνεται έναντι εξωγενών ή ενδογενών μολυσματικών ή μη

παραγόντων. Οι εξωγενείς μολυσματικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με

τους σαν διόδια υποδοχείς (TLRs) οι οποίοι λειτουργώντας ως υποδοχείς

υπόδειγμα για αναγνώριση διεγείρουν τη μεταγραφή γονιδίων που κωδι-

κοποιούν πρωτεΐνες με φλεγμονώδη δράση. Τα μακροφάγα και τα ενδο-

θηλιακά κύτταρα που εντοπίζονται στην αθηρωματική βλάβη εκφράζουν

τους σαν διόδια υποδοχείς 4 (TLR4). Η μεταβίβαση του σήματος συνεχί-

ζει ενδοκυττάρια με την ενεργοποίηση του μυελικού παράγοντα διαφορο-

ποίησης 88 (MyD88) και του πυρηνικού παράγοντα NF-κB ο οποίος αυ-

ξάνει τη μεταγραφή κυτταροκινών21.

Τα ενεργοποιημένα μονοκύτταρα/φαγοκύτταρα μετακινούν την ισορ-

ροπία μεταξύ των αντιθρομβογόνων και των θρομβογόνων λειτουργιών

του ενδοθηλίου συμμετέχοντας στις θρομβοτικές επιπλοκές της αθηρο-

σκλήρυνσης. Παρέχουν τον ιστικό παράγοντα, απαραίτητο για την έναρ-
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ξη της εξωαγγειακής οδού πήξεως καθώς και τον αναστολέα του ενεργο-

ποιητή του πλασμινογόνου, αναστολέα της ινωδόλυσης. Επιπλέον, παρά-

γουν μεταλλοπρωτεάσες με συμπαράγοντα Zn (MMPs), υπεύθυνες για

την αποικοδόμηση την εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και τη ρήξη της

αθηρωματικής πλάκας. Τελικά, τα μακροφάγα συναθροίζονται στον πυ-

ρήνα μιας τυπικής πλάκας. Εκεί, κάποια πεθαίνουν μέσω αποπτωτικών

μηχανισμών και αντικαθίστανται με μία μάζα εξωκυττάριων λιπιδίων και

κυτταρικών υπολειμμάτων, σχηματίζοντας το νεκρωτικό πυρήνα19.

Εικόνα 1: Μονοκύτταρα-φαγοκύτταρα στο σχηματισμό της αθηρωματικής πλάκας.

(Nature 2002;420:868-874)

Ο παράγοντας διεγέρσεως των αποικιών κοκκιοκυττάρων-μακροφά-

γων (GM-CSF) προάγει τη φλεγμονή στην αθηρωματική πλάκα. Ο GM-

CSF βοηθά την επιβίωση ενός πληθυσμού μονοπύρηνων φαγοκυττάρων

πλούσια σε μυελοπεροξιδάση. Το ένζυμο αυτό εγείρει το σχηματισμό

του υποχλωρικού οξέος, δυνητικής πηγής του οξειδωτικού stress και της

φλεγμονής22.

Ο χημειοτακτισμός των μαστοκυττάρων εξαρτάται από την ηωταξίνη η

οποία αλληλεπιδρά με τον υποδοχέα χημειοκίνων 3 (CCR3) που βρίσκεται

στην επιφάνεια των μαστοκυττάρων23. Την εγκατάστασή τους στον έσω χι-
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τώνα ακολουθεί η αποκοκκίωσή τους, απελευθερώνοντας τον TNF-α, την

ηπαρίνη και τις serines πρωτεϊνάσες τριπτάση και χυμάση. Οι πρωτεϊνάσες

αυτές, μετατρέπουν τις ζυμογόνες μεταλλοπρωτεϊνάσες από την ανενεργή

τους μορφή στην ενεργή τους. Επιπλέον, η χυμάση μετατρέπει την αγγειο-

τενσίνη Ι σε αγγειοτενσίνη ΙΙ24,.25.

Εικόνα 2: Συσσώρευση και λειτουργίες μαστοκυττάρων. (Nature 2002;420:868-874)

β) Αθηρωματική πλάκα

Τα λεία μυικά κύτταρα, κυρίαρχο κυτταρικό συστατικό του αρτηριακού

τοιχώματος, απαντούν σε μια ομάδα αγωνιστών για τη μετανάστευσή τους

από το μέσω στον έσω χιτώνα και τον πολλαπλασιασμό τους. Η αγγειο-

τενσίνη ΙΙ, ο βασικός αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών (βFGF) και

τα αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης αποτελούν τα μιτογόνα ερεθίσματα

των λείων μυικών κυττάρων. Αντίθετα, η ηπαρίνη, η γ-ιντερφερόνη και ο

μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας β (TGF-β) δρουν ανταγωνιστικά. Ο

αυξητικός παράγοντας των αιμοπεταλίων (PDGF) εγείρει τη μετανάστευ-

ση. Τα λεία μυικά κύτταρα παράγουν πρωτεογλυκάνες, κολλαγόνο και

ελαστίνη που αποτελούν συστατικά της πλάκας. Ο μετασχηματισμός

τους σε αφρώδη κατευθύνεται από τη λιποπρωτεϊνική λιπάση, την apoE,

τον TNF-a και την γ-IFΝ12.

Τα οιστρογόνα ασκούν ωφέλιμη δράση στη συγκέντρωση λιποπρωτε-

ϊνών του πλάσματος, παρακινούν την παραγωγή του ΝΟ και προστακυ-



56

ÊÁÑÄÉÏÌÅÔÁÂÏËÉÊÏÓ ÊÉÍÄÕÍÏÓ –ÓÁÊ×ÁÑÙÄÇÓ ÄÉÁÂÇÔÇÓ, ÌÅÔÁÂÏËÉÊÏ ÓÕÍÄÑÏÌÏ & ÁÈÇÑÙÌÁÔÙÓÇ

κλίνης12. Η αλληλεπίδραση του CD40 με τον υποδοχέα του (CD40L) ε-

νεργοποιεί τα Τ λεμφοκύτταρα και τα μακροφάγα να εκφράσουν κυτταρο-

κίνες όπως είναι IFN-γ.

Τα παρόντα Τ λεμφοκύτταρα στις αθηρωματικές πλάκες είναι στην

πλειοψηφία τους CD3+ και CD4+ και διαθέτουν συγγενή των Τ κυττάρων

υποδοχείς TCR α και β10 (TCRs-αβ+). Τα Τ βοηθητικά κύτταρα εισχωρούν

στον έσω χιτώνα με τη διευκόλυνση μορίων προσκόλλησης, VCAM-1, και

σε απάντηση χημειοτακτικών μορίων εκλεκτικών για τα λεμφοκύτταρα. Αυτά

τα μόρια ανήκουν στην οικογένεια των α-χημειοκινών CXC, διεγείρονται

από τη γ-ιντερφερόνη (IFN-γ) και είναι η παροτρυνόμενη πρωτεΐνη 10 (IP-

10), η μονοκίνη που διεγείρεται από την IFN-γ (Mig) και ο χημειοτακτικός

παράγοντας α των Τ-κυττάρων παροτρυνόμενος από την IFN (I-TAC)19.

Προσδένονται με τον υποδοχέα χημειοκινών CXCR3 που εκφράζεται από

τα Τ
h1 

ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα στα σημεία της βλάβης.

Το Τ βοηθητικό (Τ
h
) κύτταρο έχει υποδοχείς με ειδικές περιοχές ανα-

γνώρισης του αντιγόνου και μπορούν να συνδεθούν με αυτό μόνο όταν

εμφανίζεται στη μεμβράνη του κυττάρου του ξενιστή δεσμευμένο με τις

πρωτεΐνες του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας της τάξης ΙΙ

(MHC-ΙΙ). Στην προκειμένη περίπτωση ρόλο αντιγονοπαρουσιαστικού

κυττάρου αναλαμβάνουν τα μακροφάγα και αντιγόνων οι πρωτεΐνες θερ-

μικού σοκ (HSPs) και η οξειδωμένη LDL. Το Τ
h1

 κύτταρο συνδέεται με

το σύμπλεγμα αυτό και ξεκινά η ενεργοποίησή του. Τα μακροφάγα βοη-

θούν αυτή τη διαδικασία παρέχοντας μία συνδιέγερση μέσω πρωτεϊνών

της κυτταρικής τους μεμβράνης και εκκρίνοντας IL-1 και TNF.

 Η IL-1 και ο TNF διεγείρουν το Τ
h1

 κύτταρο να εκκρίνει την IL-2 και

να εκφράσει υποδοχείς για την IL-2. Αυτό το χημικό μήνυμα, δρώντας ως

αυτοκρινής παράγοντας, διεγείρει τον πολλαπλασιασμό του Τ
h1

 ενεργο-

ποιημένου κυττάρου. Το κύτταρο διαιρείται με μία σειρά μιτωτικών κύ-

κλων και απελευθερώνει κυτταροκίνες υπεύθυνες για επιπλέον σήματα.

Το CD154 συνδεόμενο με το CD40 που βρίσκεται στη μεμβράνη των

μακροφάγων διεγείρει τη σύνθεση ιστικών παραγόντων, μεταλλοπρωτε-

άσων θεμέλιας ουσίας (MMPs) και κυτταροκινών26.

Με τον τρόπο αυτό εγκαθίσταται ένας φαύλος κύκλος συνεχούς ενερ-

γοποίησης και διασταυρώνονται οι μηχανισμοί της ειδικής και μη ειδικής

ανοσολογικής άμυνας.

Τα T
h2 

λεμφοκύτταρα καταστέλλουν τη φλεγμονή και τη δράση των
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μακροφάγων εκκρίνοντας τις αντιφλεγμονώδη κυτταροκίνες IL-4 και IL-

10 καθώς επίσης και τον TGF-β.

 Τα γδΤ κύτταρα αποτελούν μια επιπλέον κατηγορία Τ λεμφοκυττάρων

με φαινότυπο CD3+-CD4--CD8-. Είναι σημαντικά στην αναγνώριση του συ-

μπλέγματος των λιπιδίων ως αντιγόνου και βρίσκονται σε ποικίλη αναλογία

στη φλεγμονή του αγγειακού τοιχώματος και στην αθηρωματική βλάβη27.

Εικόνα 3: ο ρόλος των Τ-λεμφοκυττάρων. (Nature 2002;420:868-874)

Η ενεργοποίηση του συμπληρώματος στο αρτηριακό τοίχωμα αποδει-

κνύει τη συμμετοχή του στην εξέλιξη της αθηρωματικής πλάκας. Μια

ομάδα διαλυτών πρωτεϊνών και υποδοχέων με περισσότερα από 14 μέλη

πλαισιώνει το συμπλήρωμα. Η δράση του στην ειδική ανοσολογική απά-

ντηση εντοπίζεται στην προαγωγή της φαγοκυττάρωσης και ενδοκυττά-

ρωσης, στην απομάκρυνση των αντιγόνων και ανοσοσυμπλεγμάτων και

στη ρύθμιση της απάντησης του ανοσοποιητικού συστήματος. Χρησιμεύει,

ακόμα, σαν αμυντικός φραγμός έναντι βακτηριών, ιών, παράσιτων, κυτ-

τάρων προσβεβλημένων από ιούς και καρκινικών κυττάρων. Η ενεργο-

ποίηση του καταρράκτη των πρωτεϊνών του συμπληρώματος από C5 μέ-

χρι C9 οδηγεί στην εμφάνιση ετεροπολυμερών συμπλοκών ενσωματω-

μένων στην κυτταρική μεμβράνη και είναι τα C5b-7, C5b-8 και C5b-9.

Από αυτά τα συμπλέγματα με ονομασία τελικά συμπλέγματα του συμπλη-

ρώματος (TCC) μόνο το C5b-9 αντιπροσωπεύει επιτιθέμενο στη μεμ-

βράνη σύμπλεγμα (MAC). Στο προσβεβλημένο από αρτηριοσκλήρυνση
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αρτηριακό τοίχωμα συναντάμε ανοσοσφαιρίνες, συστατικά του συμπλη-

ρώματος (C5b-9), αναστολείς του συμπληρώματος (DAF, παράγοντας H,

CD59, CR1, CR3, κλιστερίνη και πρωτεΐνη S-βιτρονεκτίνη28.

Η CRP, η HSP, το Chlamydia pneumoniae,τα αντισώματα, τα κυττα-

ρικά υπολείμματα και τα κυτταρικά τμήματα ενεργοποιούν το συμπλή-

ρωμα. Η εντόπιση του C5b-9 με κυτταρικά υπολείμματα, σταγονίδια λί-

πους, χοληστερόλη και άθικτα κύτταρα παραπέμπει στη σκέψη ότι ίσως

μεσολαβεί στην κυτταρική λύση. Αναφέρεται, ακόμα, ότι το C5b-9 συνυ-

πάρχει με την πρωτεΐνη S-βιτρονεκτίνη29.

Το C5b-9 επιδρά στο ενδοθήλιο και στα λεία μυικά κύτταρα. Όσον

αφορά την επίδρασή του στο πρώτο, εγείρει την έκκριση του παράγοντα

von Willebrand, την έκφραση των P-σελεκτίνη, E-σελεκτίνη, μορίων προ-

σκόλλησης, ιστικών παραγόντων, της MCP-1 και την παραγωγή των IL-1

και IL-829,30,31. Συμβάλει στην ενεργοποίηση του JAK1 και STAT3 που

συνεπάγεται την ταχύτερη μετανάστευση του τελευταίου από το κυτταρό-

πλασμα στον πυρήνα. Επιπλέον, διεγείρει τα ενδοθηλιακά κύτταρα να πα-

ράγουν βFGF και PDGF προωθώντας έμμεσα τον πολλαπλασιασμό32.

Το C5b-9 παρουσιάζει μιτογόνο δράση στα λεία μυικά κύτταρα ενι-

σχύοντας τη δράση των cdc4 και cdc2 (cell division cell 4/ 2) πρωτεϊνών

που διαθέτοντας ιδιότητες πρωτεϊνικής κινάσης ρυθμίζουν την κυτταρική

διαίρεση33. Αλληλεπιδρώντας με έναν υποδοχέα της ομάδα των G πρω-

τεϊνών, ενεργοποιεί τις PI3 και Akt κινάσες οι οποίες με τη σειρά τους

ενδοκυττάρια ενεργοποιούν τις ERK1, JNK και p38 MAPK κινάσες. Τέ-

λος, διεγείρει την παραγωγή των MCP-1 και RGC-32 (γονίδιο-32 που

απαντά στο συμπλήρωμα). Η πρωτεΐνη RGC-32 ανήκει στην ομάδα των

ρυθμιστών του κυτταρικού κύκλου34.

γ) Προχωρημένη - επιπλεγμένη βλάβη

Η ρήξη ή η εξέλκωση της πλάκας θα δώσουν κλινικά συμπτώματα.

Κολλαγονάσες, ζελατινάσες, η στρομολυσίνη και οι καθεψίνες ευθύνο-

νται για την ανάπλαση της θεμέλιας ουσίας. Παράλληλα, αναστέλλεται η

βιοσύνθεση των συστατικών της. Η φλεγμονή με συστηματικές εκδη-

λώσεις, όπως η παραγωγή πρωτεϊνών οξείας φάσης αλλά και τοπικές,

όπως η έκφραση ιστικών παραγόντων και η αναστολή της δράσης του

ενεργοποιητή του πλασμινογόνου, αποσταθεροποιούν την αθηρωματι-

κή πλάκα και προάγουν τη θρόμβωση. Οι μολυσματικοί παράγοντες που
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ενοχοποιούνται για την επιρροή τους στην αθηρωμάτωση είναι Chlamydia

pneumoniae, Cytomegalovirus και Helicobacter Pylori. Άμεσα, επεμβαί-

νουν στη ρήξη της πλάκας. Η έμμεση επίδρασή τους εξαρτάται από την

ύπαρξη διασταυρούμενης απάντησης του αμυντικού συστήματος έναντι του

μολυσματικού παράγοντα και του αγγειακού συστήματος10.

Η επασβέστωση της βλάβης είναι μια ενεργής και ρυθμιζόμενη διαδι-

κασία στην οποία μετέχουν τα περικύτταρα (κύτταρα που σχετίζονται με

τα τοιχώματα μικρών αιμοφόρων αγγείων). Ιστολογικά τα κύτταρα αυτά

δεν προσομοιάζουν ούτε με μυικά ούτε με ενδοθηλιακά κύτταρα και προ-

σφέρουν το σκελετό για την εναπόθεση του φωσφορικού ασβεστίου11.

Ο θάνατος των ενδοθηλιακών κυττάρων προκαλείται από τη δράση

μεσολαβητών της φλεγμονής ή από την επίθεση των ενεργοποιημένων

φονικών Τ κυττάρων. Οι μεσολαβητές της φλεγμονής και η οξειδωμένη

LDL διεγείρουν την έκφραση και ενεργοποίηση μεταλλοπρωτεϊνασών

εξειδικευμένων στην αποικοδόμηση των συστατικών της βασικής μεμβρά-

νης των ενδοθηλιακών κυττάρων26,35 Με τον τρόπο αυτό, η φλεγμονή συμ-

βάλλει στην απώλεια του ενδοθηλίου.

Οι μηχανισμοί του σχηματισμού των μικροαγγείων (microvessels) στο α-

θήρωμα δεν διαφέρουν αυτών των άλλων θέσεων αγγειογένεσης είτε αυτή

είναι φυσιολογική όπως στην περίπτωση του ωοθηκικού κύκλου, ή παθολο-

γική όπως στην περίπτωση της κακοήθειας. Ο κύριος ενδογενής αμυντικός

μηχανισμός κατά της ιστικής υποξίας είναι η αγγειογένεση η οποία σε

μοριακό επίπεδο ενεργοποιείται με την έκφραση του μεταγραφικού πα-

ράγοντα του επαγόμενου από την υποξία -1α (HIF-1α)36. Ο HIF-1α ενερ-

γοποιεί τη μεταγραφή ενός αριθμού γονιδίων συμπεριλαμβανομένων του

αγγειακoύ ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF), των υποδοχέων

του VEGF flit-1, της νευροπιλίνης-1, και της αγγειοποιητίνης-236. Αξιοσημεί-

ωτο είναι ότι οι φλεγμονώδεις παράγοντες TLRs, TNF και IL-1β που είναι

παρόντες στην αθηρωματική πλάκα ρυθμίζουν τον HIF-1α37.

Ακόμα, σε αγγεία όπου η αθηρωματική πλάκα καταλαμβάνει τμήμα της

διαμέτρου τους η αγγειογένεση περιορίζεται μόνο στο αντίστοιχο προσβε-

βλημένο τμήμα αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι «αθηρο-εξαρτώμενη». Τα μι-

κροαγγεία στην πλάκα είναι προδιαθεσικός παράγοντας για αιμορρα-

γία και θρόμβωση. Παράλληλα, παρέχουν στην πλάκα τα απαραίτητα θρε-

πτικά υλικά για την ανάπτυξή της και τους αναγκαίους χημειοτακτικούς πα-

ράγοντες για την εξέλιξή της.
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Φυσιολογικά, η ισορροπία μεταξύ των αγγειογόνων και αγγειοστατι-

κών παραγόντων είναι αυστηρά ρυθμισμένη ενώ ανατρέπεται μετά την

εμφάνιση παθολογικών συνθηκών. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα λεία μυι-

κά κύτταρα και τα μακροφάγα παράγουν τους αγγειογόνους παράγοντες

VEGF, βFGF, TGF-α, TGF-β και PDGF38,39. Οι παράγοντες-ανταγωνιστές

είναι η ενδοστατίνη, η αγγειοστατίνη, η αγγειοποιητίνη-2 και οι υποδοχείς

της, η θρομβοσπουντίνη-1, ο αιμοπεταλιακός παράγοντας-4 (PF-4), η IL-

12, και οι IFNα,β,γ40.

Εικόνα 4: τα στάδια της αγγειογένεσης. (Science 1997;277:49-50)

VEGF: αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας, βFGF: βασικός αυξητικός παρά-

γοντας των ινοβλαστών, PDGF: αυξητικός παράγοντας των αιμοπεταλίων, ET-1: ενδοθη-

λίνη -1, NO: μονοξείδιο του αζώτου, TIEII: υποδοχέας τυροσίνης κινάσης-ΙΙ, ANG-I: αγ-

γειοποιητίνη-1, MMPII: ιστική μεταλλοπρωτεάση -ΙΙ, αVβ3/ αVβ5: αλφα V βήτα 3 και 5

ιντεγκρίνη, TGF-β: μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας-β, IL-8/ IL-6: ιντερλευκίνη 8 και 6,

uTPA: ουροκινάση ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου.

 Το κολλαγόνο προσφέρει την ελαστικότητα για την επιμήκυνση στον

ινώδη μανδύα. Διάφορες άρρηκτα ρυθμισμένες διαδικασίες καθορίζουν το

επίπεδο του κολλαγόνου που εγγυάται τη σταθερότητα της δομής. Η γ-ι-

ντερφερόνη αναστέλλει την παραγωγή του κολλαγόνου από τα λεία μυικά

Τα στάδια της αγγειογένεσης
 Έναρξη/ενεργοποίηση   Μετανάστευση           Διαμόρφωση αυλού      Σταθεροποίηση

VEGF, βFGF PDGF, ET-1, NO VEGF, βFGF, ET-1 NO, TIEII, ANG-I
PDGF, ET-1 MMPII, αVβ3 NO, ANG-I  PDGF, TGF-β
NO, IL-8 αVβ5, uTPA ET-1, NO, IL-6

→ → →
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κύτταρα. Οι κολλαγονάσες MMP-1, -8 και -13 που είναι ικανές να κάνουν

μια αρχική πρωτεολυτική ρωγμή στις αλυσίδες του κολλαγόνου υπερεκ-

φράζονται στην αθηρωματική πλάκα26. Οι ζελατινάσες MMP-2 και -9 συ-

νεχίζουν τον καταβολισμό του κολλαγόνου41. Οι αρτηρίες διαθέτουν αντιρ-

ροπιστικό μηχανισμό εκφράζοντας τους ιστικούς αναστολείς των μεταλ-

λοπρωτεϊνασών (TIMPs). Στην αθηρωματική πλάκα, όμως, υπερισχύ-

ουν οι MMPs έναντι των TIMPs26.

Η αντιπαραβολή της δράσης του αμυντικού μηχανισμού και των στα-

δίων της εξέλιξης των αθηρωματικών βλαβών αποδεικνύει αβίαστα τη συμ-

μετοχή του πρώτου στην εξέλιξη των δεύτερων. Θα μπορούσαμε να χαρα-

κτηρίσουμε την αθηρωμάτωση ως αυτοάνοση φλεγμονώδη νόσο. Παρα-

μένει ερωτηματικό αν οι δείκτες φλεγμονής θα μπορούσαν να έχουν ρόλο

ελέγχου της λειτουργικότητας του αγγείου και αν θα ήταν εφικτό οι και-

νούργιες προσπάθειες για πρόληψη και θεραπεία να στραφούν προς αυτήν.

Για να χρηστεί μια πρωτεΐνη ως δείκτης πρέπει η μέθοδος μέτρησής της

να τυποποιηθεί, να διατηρεί μια σταθερότητα και επαναληψημότητα και τα

αποτελέσματά της να συμβαδίζουν με τους ήδη εδραιωμένους δείκτες. Εν-

δεικτικά αναφέρουμε τις λιπιδαιμικές παραμέτρους. Ένας καινούργιος και

ισχυρός δείκτης για τα καρδιοαγγειακά συμβάματα είναι η C αντιδρώσα

πρωτεΐνη CRP42. Η CRP πλάσματος παράγεται από το ήπαρ υπο την επί-

δραση κυτταροκινών και κυρίως της IL-6. Η μέτρηση της CRP στο πλάσμα

υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Καθώς μπορεί να ταυτοποιήσει ασυμπτω-

ματικά άτομα με κίνδυνο εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου.

Όσον αφορά τη θεραπεία, αξιόλογες προσπάθειες γίνονται για το σχε-

διασμό καινούργιων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Αναφέρουμε τις στα-

τίνες, τον αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και

τους ανταγωνιστές του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης. Μελλοντικοί στό-

χοι θεραπείας αποτελούν οι MMPs, ο NF-κB και τα μόρια προσκόλλη-

σης19.

Ακόμα, η χορήγηση αντισωμάτων έναντι της oxLDL συμβάλλει στη

μείωση του μεγέθους των αθηρωματικών βλαβών ενώ έναντι της HSP60

στην αύξηση των λιπωδών ραβδώσεων27. Η ανοσοποίηση έναντι της oxLDL

ή η καταστολή των ενεργοποιημένων από την oxLDL Τ κύτταρων αποτε-

λούν ελκυστική στρατηγική για τη θεραπεία της αθηρωμάτωσης. Έντονο

ενδιαφέρον παρουσιάζει η σκέψη ανάπτυξης κάποιου μηχανισμού ικανού

να ευαισθητοποιήσει τον οργανισμό, ώστε να παραχθούν Τ-κύτταρα μνή-
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μης που θα συνέβαλαν στην ταχύτερη ανταπόκριση του οργανισμού ακό-

μα και στις ηπιότερες εκδηλώσεις της νόσου με αποτέλεσμα την καλύτε-

ρη πρόγνωση και την πιθανή εξάλειψη των επιπλοκών.
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