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Τριακετυλιωμένα 
λιποπεπτίδια

Διακετυλιωμένα 
λιποπεπτίδια Φλαγκελλίνη Άγνωστο

Μεμβράνη του κυττάρου

Ενδόσωμα

Πυρήνας

Φλεγμονώδεις 
κυτταροκίνες ή/και 
χημειοκίνες

Ενδόσωμα

ΕΙΚΟνα 1-1
γενική επισκόπηση των κυριοτέρων μονοπατιών σηματοδότησης των 
TLR. Όλοι οι TLR δίνουν σήματα μέσω του MyD88, με εξαίρεση τον 
TLR3. ο υποοικογένειες του TLR4 και TLR2 (TLR1, TLR2, TLR6) επίσης 
συνδέονται με το TIRAP. ο TLR3 δίνει σήματα μέσω του TRIF. ο TRIF 
επίσης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το TRAM στην TLR4-MyD88-
ανεξάρτητη οδό. τα διακεκομμένα βέλη υποδηλώνουν τη μετακίνηση 

μέσα στον πυρήνα. LPS, πολυσακχαρίτης. dsRNA, RNA διπλής έλικας. 
ssRNA, RNA μονής έλικας. MAPK, πρωτεϊνικές κινάσες που ενεργο-
ποιούνται από μιτογόνα. NF-κB, ο πυρηνικός παράγοντας-κΒ. IRF3, 
ρυθμιστικός παράγοντας 3 της ιντερφερόνης. (Προσαρμοσμένο από 
τους D van Duin, R Medzhitov, AC Shaw, 2005, κατόπιν αδείας.)

φαγοκυτταρώνονται από τα δενδριτικά κύτταρα. με τον τρόπο 
αυτό, τα δενδριτικά κύτταρα «παρουσιάζουν διασταυρούμενα» 
στα τ κύτταρα τα αντιγόνα λοιμογόνων παραγόντων των μακρο-
φάγων. τα ενεργοποιημένα μακροφάγα μπορούν επίσης να μεσο-
λαβήσουν για τη μη ειδική αντιγονοανεξάρτητη κυτταροτοξική 
δραστηριότητα και να εξαλείψουν διάφορους τύπους κυττάρων, 
όπως είναι τα καρκινικά κύτταρα, εν απουσία αντισωμάτων. αυτή η 
δραστηριότητα μεσολαβείται σε μεγάλο βαθμό από κυτταροκίνες 
(δηλ. τις TNF-α και IL-1). τα μονοκύτταρα-μακροφάγα εμφανίζουν 
στην επιφάνειά τους ειδικά μόρια της κυτταρικής σειράς (π.χ. τον 
επιφανειακό υποδοχέα για LPS, το CD14), καθώς και επιφανειακούς 
υποδοχείς για μεγάλο αριθμό μορίων, μεταξύ των οποίων είναι το 
Fc τμήμα της IgG, ενεργοποιημένα συστατικά του συμπληρώματος 
και διάφορες κυτταροκίνες (Πίνακας 1-6).

Δενδριτικά κύτταρα 
τα ανθρώπινα δενδριτικά κύτταρα (DC) είναι ετερογενή και πε-
ριέχουν δύο υποκατηγορίες, τα μυελοειδή δενδριτικά κύτταρα 
και τα πλασματοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα. τα μυελοειδή 
δενδριτικά κύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν είτε σε μονο-
πύρηνα-μακροφάγα είτε σε δενδριτικά κύτταρα συγκεκριμένων 
ιστών, όπως είναι τα κύτταρα Langerhans του δέρματος. τα πλα-
σματοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα είναι αναποτελεσματικά 
ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, αλλά ισχυροί παραγωγοί 
ιντερφερόνης τύπου ι (IFN) (π.χ. IFN-α) ως απάντηση σε ιογενείς 
λοιμώξεις. ή ωρίμαση των δενδριτικών κυττάρων ρυθμίζεται μέσω 
της διακυτταρικής αλληλεπίδρασης και διαλυτών παραγόντων, 
ενώ τα δενδριτικά κύτταρα ελκύουν τα δραστικά κύτταρα μέσω 
της έκκρισης χημειοκινών. 

Όταν τα δενδριτικά κύτταρα έλθουν σε επαφή με βακτηριδι-
ακά προϊόντα, ιικές πρωτεΐνες ή πρωτεΐνες του ξενιστή που απε-
λευθερώνονται ως σήματα κινδύνου από προσβεβλημένα κύτταρα 

του ξενιστή (Εικ. 1-2, 1-3), τα μόρια των λοιμογόνων παραγόντων 
συνδέονται με διάφορους TLR και ενεργοποιούν τα δενδριτικά 
κύτταρα για την απελευθέρωση κυτταροκινών και χημειοκινών. 
σκοπός είναι η ενεργοποίηση των κυττάρων της φυσικής ανοσίας 
για την καταπολέμηση των οργανισμών-εισβολέων, και προσέλ-
κυση των τ και Β λεμφοκυττάρων για την εξέλιξη της ανοσιακής 
απόκρισης. τα πλασματοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα παρά-
γουν την IFN-α, η οποία έχει αντιική δράση και ενεργοποιεί τα νκ 
κύτταρα για να εξοντώσουν κύτταρα μολυσμένα από παθογόνα. 
Επίσης, η IFN-α ενεργοποιεί τα τ κύτταρα για να ωριμάσουν σε 
μικροβιακά φονικά τ κύτταρα. μετά την επαφή με τα παθογόνα, 
τόσο τα πλασματοκυτταροειδή όσο και τα μυελοειδή δενδριτικά 
κύτταρα παράγουν χημειοκίνες που ελκύουν τα τ βοηθητικά κύτ-
ταρα, τα Β κύτταρα, τα πολυμορφοπύρηνα, τα ανοσιακά παρθένα 
(naive) και τα μνημονικά τ κύτταρα, καθώς και τα ρυθμιστικά τ 
κύτταρα για να καταστείλλουν τελικά τις ανοσιακές απαντήσεις, 
μόλις το παθογόνο ελεγχθεί. ή σύνδεση των TLR των δενδριτικών 
κυττάρων ενεργοποιεί τα Δκ με υπερέκφραση μορίων του MHC 
τάξης ιι, του B7-1 (CD80) και του Β7-2 (CD86), τα οποία ενισχύουν 
την ειδική αντιγονοπαρουσιαστική δράση των Δκ και επάγουν 
την παραγωγή κυτταροκινών από αυτά (Πίνακας 1-1). Επομένως, 
τα δενδριτικά κύτταρα αποτελούν σημαντικές γέφυρες μεταξύ 
της πρώιμης (φυσικής) και της όψιμης (επίκτητης) ανοσίας. τα 
δενδριτικά κύτταρα μορφοποιούν και καθορίζουν τους τύπους 
των ανοσιακών απαντήσεων που προκαλούνται από παθογόνα, 
μέσω των TLR που εκφράζονται πάνω στα δενδριτικά κύτταρα 
(TLR7-9 στα πλασματοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα, TLR4 στα 
μονοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα) και μέσω των προσαρμο-
στικών πρωτεϊνών των TLR που προωθούνται να συνδεθούν με 
τους TLR (Εικ. 1-1, Πίνακας 1-4). Επιπλέον, άλλοι PRR, όπως είναι 
οι λεκτίνες τύπου C, οι NOD και οι υποδοχείς της μαννόζης, μετά 
την πρόσδεσή τους με προϊόντα των παθογόνων, ενεργοποιούν 
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Εισαγωγή στο ανοσιακό σύστημα
πΙναΚας 1-4 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ PRR ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΣΙΑΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Τ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΟΙΚΟγΕνΕΙα 
PRR

 
PRR

 
ςυνδΕτης

ΚυτταρΟΚΙνΙΚη απαντηςη τΟυ 
DC η μαΚρΟΦαγΟυ

ΕπΙΚτητη ανΟςΟΛΟγΙΚη 
απαντηςη

TLR TLR2 
(ετεροδιμερής 
με TLR1 ή 6)

TLR3

TLR4

TLR5

TLR7/8

TLR9

TLR10

Λιποπεπτίδια Pam-3-cys (TLR 2/1) 
MALP (TLR 2/6)

dsRNA

E. coli LPS

Φραγκελλίνη

ssRNA
ιμιδαζολ-κινολλίνες

CpG DNA

?

Χαμηλή IL-12p70
ύψηλή IL-10
IL-6

IL-12p70
IFN-α
IL-6
ύψηλή IL-12p70
μέτρια IL-10
IL-6

ύψηλή IL-12p70
Χαμηλή IL-12p70

ύψηλή IL-12p70
IFN-α
IL-6
ύψηλή IL-12p70
Χαμηλή IL-10
IL-6
IFN-α
?

TH1
TH2
T ρυθμιστικό

τH1

TH1

TH1
TH2

TH1

τή1

?
Λεκτίνες 

τύπου C
DC-SIGN Env του HIV. Πυρηνική πρωτεϊνη 

του HCV. συστατικά του M. 
tuberculosis.  
H. pylori, Lewis Ag

H. pylori, Lewis Ag
καταστέλλει την IL-12p70
καταστολή της TLR μεταδίδοντας 

το σήμα στα DC

TH2

τ ρυθμιστικά
NOD NOD2 μουραμικό διπεπτίδιο της 

πεπτιδογλυκάνης
Επαγωγή της IL-10 στα DC αδύναμη ανοσολογική 

απάντηση των τ κυττάρων 
(επαγωγικός ανοχής?)

ύποδοχέας 
της 
μαννόζης

ύποδοχέας της 
μαννόζης

μαννοζιλιωμένο 
λιποαραβινόματος από τον 
βάκιλλο Calmette-Guerin και M. 
tuberculosis 

καταστολή της IL-12 και των TLR 
μεταδίδοντας το σήμα στα DC

αδύναμη ανοσολογική 
απάντηση των τ κυττάρων? 
(επαγωγή ανοχή?)

Σημείωση: dsRNA, RNA διπλής έλικας. ssRNA, RNA μονής έλικας; LPS, λιποπολυσακχαρίτης; τή2, βοηθητικό τ κύτταρο. τή1, βοηθητικό τ κύτταρο. 
CpG, αλληλουχίες στο DNA που αναγνωρίζονται από τους TLR-9. MALP, λιποπεπτίδιο που ενεργοποιεί τα μακροφάγα. DC-SIGN, DC-ειδική λεκτίνη 
τύπου C. NOD, NOTCH πρωτεϊνικός τομέας. TLR, υποδοχέας toll-like. HIV, ο ιός της επίκτητης ανοσιακής ανεπάρκειας. HCV, ηπατίτιδα C.
Πηγή: B Pulendran, J Immunol 174:2457, 2005. Copyright 2005 The American Association of Immunologists, Inc.; κατόπιν αδείας.

κύτταρα της ειδικής ανοσίας και, όπως και η διέγερση των TLR, 
μέσω μίας ποικιλίας παραγόντων και καθορίζουν τον τύπο και την 
ποιότητα της πυροδοτημένης απάντησης της (Πίνακας 1-4).

Μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα/Φυσικά κύτταρα 
φονείς 

τα μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα (LGL, large granular 
lymphocytes) ή νκ κύτταρα, αποτελούν το 5% έως 10% περίπου 
των λεμφοκυττάρων του περιφερικού αίματος. τα νκ δεν προ-
σκολλώνται, δεν φαγοκυτταρώνουν και έχουν μεγάλα αζουρόφι-
λα κυτταροπλασματικά κοκκία. τα νκ εμφανίζουν επιφανειακούς 
υποδοχείς για το κλάσμα Fc της IgG (CD16) και για το NCAM-1 
(CD56), ενώ πολλά νκ διαθέτουν μερικούς δείκτες της τ κυττα-
ρικής σειράς, ιδίως το CD8, και πολλαπλασιάζονται ως απάντηση 
στην IL-2. τα νκ κύτταρα προέρχονται από το μικροπεριβάλλον 
τόσο του μυελού των οστών όσο και του θύμου αδένα.

Λειτουργικά, τα νκ κύτταρα έχουν χαρακτηριστικά τόσο των 
μονοπύρηνων-μακροφάγων όσο και των ουδετερόφιλων, κα-
θώς μεσολαβούν τόσο την κυτταρική κυτταροτοξικότητα που 
εξαρτάται από το αντίσωμα (ADCC, antibody-dependent cellular 
cytotoxicity) όσο και τη δραστηριότητα των νκ κυττάρων. ή ADCC 
λαμβάνει χώρα με την σύνδεση ενός οψωνινωποιημένου (επικε-
καλυμμένου με αντίσωμα) κυτταρικού στόχου με ένα δραστικό 

(εκτελεστικό) κύτταρο που φέρει υποδοχέα Fc, του Fc κλάσματος 
του αντισώματος, με αποτέλεσμα τη λύση του στόχου από το δρα-
στικό κύτταρο. ή δράση των νκ κυττάρων είναι η μη άνοση (δηλ. 
το δραστικό κύτταρο ποτέ δεν είχε έλθει σε πρότερη επαφή με τον 
στόχο), χωρίς περιορισμό από το MHC και χωρίς τη μεσολάβηση 
αντισώματος, θανάτωση των κυττάρων-στόχων, τα οποία συνή-
θως είναι καρκινικά κύτταρα ή μεταμοσχευμένα ξένα κύτταρα ή 
κύτταρα μολυσμένα από ιούς. συνεπώς, η δραστηριότητα των 
νκ κυττάρων ενδέχεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ανοσολογική εποπτεία και στην καταστροφή των κακοήθων κυτ-
τάρων του ξενιστή και των κυττάρων που είναι μολυσμένα από 
ιούς. μειωμένη απαντητικότητα των νκ κυττάρων παρατηρείται 
επίσης σε ασθενείς με σύνδρομο Chediak-Higashi, μία αυτοσωμα-
τική υπολειπόμενη νόσο που σχετίζεται με τη σύντηξη των κυτ-
ταροπλασματικών κοκκίων και την ελαττωματική αποκοκκίωση 
των ουδετερόφιλων λυσοσωμάτων.

ή ικανότητα των νκ κυττάρων να φονεύουν κύτταρα-στόχους 
είναι αντιστρόφως ανάλογη με την εμφάνιση μορίων του MHC 
τάξης ι στα κύτταρα-στόχους. Επομένως, τα νκ κύτταρα φονεύ-
ουν κύτταρα στόχους με χαμηλό ή ανύπαρκτο επίπεδο έκφρασης 
του MHC τάξης ι και αδυνατούν να φονεύσουν κύτταρα στόχους 
με υψηλό επίπεδο έκφρασης του MHC τάξης ι. τα νκ κύτταρα 
έχουν ανασταλτικούς, επιφανειακούς υποδοχείς τύπου φονικής 
ανοσοσφαιρίνης (KIR, killer immunoglobulin-like receptors) που 
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κύτταρα. τα νκ/τ κύτταρα μπορούν επίσης να διαθέτουν ολιγο-
κλωνικούς τύπους του TCR, που μπορούν να αναγνωρίσουν λιπιδι-
κά μόρια ενδοκυττάριων μικροοργανισμών, όταν παρουσιάζονται 
μέσω των CD1 μορίων, στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστι-
κών κυττάρων (αΠκ). αυτός ο τρόπος αναγνώρισης ενδοκυττάρι-
ων μικροοργανισμών, όπως είναι η Listeria μονοκυτταρογόνος και 
M. tuberculosis, από τα νκ/τ κύτταρα οδηγεί στην επαγωγή των 
δενδριτικών κυττάρων και θεωρείται ένας σημαντικός αμυντικός 
μηχανισμός εναντίον αυτών των οργανισμών.

Ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα 

τα κοκκιοκύτταρα εμφανίζονται σχεδόν σε όλες τις μορφές της 
φλεγμονής και είναι αυτά που ενισχύουν και εκτελούν τις αποκρί-
σεις της φυσικής ανοσίας (Εικ. 1-3). ή ανεξέλεγκτη συνάθροιση 
και ενεργοποίηση κοκκιοκυττάρων μπορεί να προξενήσει βλάβες 
στους ιστούς του ξενιστή, όπως συμβαίνει στην προκαλούμενη 
από ουδετερόφιλα και ηωσινόφιλα συστηματική νεκρωτική αγγει-
ίτιδα. τα κοκκιοκύτταρα προέρχονται από αρχέγονα κύτταρα του 
μυελού των οστών. κάθε τύπος κοκκιοκυττάρων (ουδετερόφιλα, 
ηωσινόφιλα ή βασεόφιλα) προέρχεται από διαφορετική υποτάξη 
των προγονικών κυττάρων, η οποία ενεργοποιείται για να πολλα-
πλασιασθεί από παράγοντες διέγερσης αποικιών (Πίνακας 1-6). 
κατά την τελική ωρίμαση των κοκκιοκυττάρων, η συγκεκριμένης 
τάξης πυρηνική μορφολογία και τα κυτταροπλασματικά κοκκία 
φαίνεται να επιτρέπουν τον ιστολογικό προσδιορισμό του κάθε 
τύπου κοκκιοκυττάρων.

τα ουδετερόφιλα διαθέτουν υποδοχείς Fc για την IgG (CD16) 
και υποδοχείς για τα ενεργοποιημένα συστατικά του συμπληρώ-
ματος (C3b ή CD35). κατά την αλληλεπίδραση των ουδετερόφιλων 
με οψωνινωμένα βακτήρια ή ανοσοσυμπλέγματα, απελευθερώ-
νονται αζουρόφιλα κοκκία (που περιέχουν μυελοϋπεροξειδάση, 
λυσοζύμη, ελαστάση και άλλα ένζυμα) και άλλα ειδικά κοκκία (που 
περιέχουν λακτοφερρίνη, λυσοζύμη, κολλαγονάση και άλλα ένζυ-
μα), ενώ στην επιφάνεια των ουδετερόφιλων, συντίθενται μικρο-
βιοκτόνες ρίζες υπεροξειδίου (ο2–). ή παραγωγή υπεροξειδίου 
προκαλεί φλεγμονώδες φαινόμενο μέσω του άμεσου τραυματι-
σμού των ιστών και μέσω της μεταβολής μακρομορίων, όπως είναι 
το κολλαγόνο και το DNA. 

τα ηωσινόφιλα διαθέτουν υποδοχείς Fc για την IgG (CD32) και είναι 
ισχυρά κυτταροτοξικά δραστικά κύτταρα για διάφορους παρασιτικούς 
οργανισμούς. στην ελμινθίαση από Nippostrongylus brasiliensis, τα ηω-
σινόφιλα ενεργούν ως κυτταροτοξικά δραστικά κύτταρα – κλειδιά για 
την εξάλειψη του παρασίτου. Βασικός παράγοντας για τη ρύθμιση της 
κυτταροτοξικότητας των ηωσινόφιλων κατά του σκώληκα N. brasiliensis 
είναι τα αντιγονοειδικά τ βοηθητικά κύτταρα που παράγουν IL-4, δίνο-
ντας με αυτόν τον τρόπο ένα παράδειγμα ρύθμισης των απαντήσεων 
της φυσικής ανοσίας από τα αντιγονοειδικά τ κύτταρα της επίκτητης 
ανοσίας. το ενδοκυτταροπλασματικό περιεχόμενο των ηωσινόφιλων, 
όπως είναι η μείζων βασική πρωτεΐνη, η ηωσινοφιλική κατιονική πρω-
τεΐνη και η προερχόμενη από ηωσινόφιλα νευροτοξίνη, είναι ικανό για 
την απευθείας πρόκληση βλάβης στους ιστούς και μπορεί να είναι εν 
μέρει υπεύθυνο για τη δυσλειτουργία οργανικών συστημάτων στα 
υπερηωσινοφιλικά σύνδρομα (κεφ. 61). Επειδή τα κοκκία των ηωσι-
νόφιλων περιέχουν ένζυμο αντιφλεγμονώδους δράσης (ισταμινάση, 
αρυλσουλφατάση, φωσφολιπάση D), τα ηωσινόφιλα είναι πιθανόν να 
δρουν ομοιοστατικά, ελαττώνοντας ή τερματίζοντας τρέχουσες φλεγ-
μονώδεις απαντήσεις. 

πΙναΚας 1-8 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΣ

ή οικογένεια των  ύποοικογένεια της ιντερλευκίνης-2 (IL-2)
 ιντερλευκινών με  ιντερλευκίνες: IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, 
 τέσσερεις δεσμίδες   IL-9, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-21, IL-23
 α-ελίκων κυτταροκίνες, μη καλούμενες ιντερλευκίνες: 
   αυξητικός παράγοντας αποικιών-1 (CSF1), 
   αυξητικός παράγοντας αποικιών κοκκιο-
   κυττάρων-μακροφάγων (CSF2), Flt-3 
   συνδέτης, ερυθροποιητίνη (EPO), θρομβο-
   ποιητίνη (THPO), ανασταλτικός παράγοντας 
   των λευκοκυττάρων (LIF)
  κυτταροκίνες, που δεν είναι ιντερλευκίνες:  
   αυξητική ορμόνη (GH1), προλακτίνη 
   (PRL), λεπτίνη (LEP), καρδιοτροφίνη 
   (CTF1), βλεφαριδικός νευροτροφικός 
   παράγοντας (CNTF), παράγοντας 1 
   παρόμοιος με τον υποδοχέα της 
   κυτταροκίνης (CLC ή CLF)
  ύποοικογένεια της ιντερφερόνης (IFN): 
   IFN-β, IFN-α
  ύπο-οικογένεια της IL-10: IL-10, IL-19, IL-20, 
   IL-22, IL-24 και IL-26
οικογένεια IL-1  IL-1α (IL1A), IL-1β (IL1B), IL-18 (IL18) και 
   παράγωγα, IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL-17D, 
   IL-17E, IL-17F
Χημειοκίνες  IL-8, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, ηωταξίνη, 
   TARC, LARC/MIP-3α, MDC, MIP-1α, MIP-1β,  
   RANTES, MIP-3β, I-309, SLC, PARC, TECK, 
   GROα, GROβ, NAP-2, IP-19, MIG, SDF-1, PF4 

Σημείωση: GRO, πεπτίδιο σχετιζόμενο με την ανάπτυξη. IL, ιντερλευκίνη. 
IP, πρωτεϊνη επαγωγής της IFN-γ. LARC, ηπατική και ρυθμισμένης 
ενεργοποίησης χημειοκίνη. MCP, χημειοτακτική πρωτεΐνη των 
μονοκυττάρων. MDC, χημειοκίνη προερχόμενη από τα μακροφάγα. 
MIG, μονοκίνη επαγόμενη από την IFN-γ. μιΡ, φλεγμονώδης πρωτεΐνη 
των μακροφάγων. NAP, πρωτεΐνη που ενεργοποιεί τα ουδετερόφιλα. 
PARC, πνευμονική και ρυθμισμένης ενεργοποίησης χημειοκίνη. PF4, 
παράγοντας των αιμοπεταλίων. RANTES, ρυθμιστές της ενεργοποίησης, 
φυσιολογικά εκφρασμένοι και εκκριμένοι από τα τ κύτταρα. SDF, 
παράγοντας προερχόμενος από στρωματικά κύτταρα. SU, δευτερογενής 
λεμφικός ιστός.

πΙναΚας 1-9 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ-ΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΙΚΗ 
ΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

αιμοποιητίνες IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-11, IL-12, 
  IL-15, IL-16, IL-17, IL-21, IL-23, EPO, LIF, 
  GM-CSF, G-CSF, OSM, CNTF, GH, και TPO
 TNF-α, LT-α, LT-β, CD40L, CD30L, CD27L, 
  4-1BBL, OX40, OPG, και FasL
IL-1  IL-1α, IL-1β, IL-1ra, IL-18, bFGF, aFGF, και ECGF
PDGF  PDGF A, PDGF B, και M-CSF
TGF-β  TGF-β και BMPs (1, 2, 4 κ.λ.π.)
C-X-C IL-8, Gro-α/β/γ, NAP-2, ENA78, GCP-2, PF4, 
  χημειοκίνες  CTAP-3, Mig, και IP-10
C-C χημειοκίνες  MCP-1, MCP-2, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, RANTES

Σημείωση: aFGF, αυξητικός παράγοντας των όξινων ινοβλαστών. 4-1 
BBL, 401 ΒΒ συνδέτης. bFGF, αυξητικός παράγοντας των βασικών 
ινοβλαστών. ΒμΡ, μορφογενετικές πρωτεΐνες του μυελού των οστών. 
C-C, κυστεΐνη-κυστεΐνη. CD, ομάδα διαφοροποίησης. CNTF, βλεφαριδικός 
νευροτροφικός παράγοντας. CTAP, πεπτίδιο που ενεργοποιεί τον 
συνδετικό ιστό. C-X-C, κυστεΐνη-x-κυστεΐνη. ECGF, αυξητικός παράγοντας 
των ενδοθηλιακών κυττάρων. ΕΡο, ερυθροποιητίνη. FasL, Fas συνδέτης. 
GCP-2, χημειοτακτική πρωτεΐνη-2 των κοκκιοκυττάρων. G-CSF, 
διεγερτικός παράγοντας αποικιών κοκκιοκυττάρων. GH, αυξητική 
ορμόνη. GM-CSF, αυξητικός παράγοντας αποικιών κοκκιοκυττάρων-
μακροφάγων. Gro, γονιδιακά προϊόντα σχετιζόμενα με την ανάπτυξη. 
IFN, ιντερφερόνη. IL, ιντερλευκίνη. IP, πρωτεΐνη επαγωγής της IFN-γ. 
LIF, ανασταλτικός παράγοντας για την λευχαιμία. LT, λεμφοτοξίνη. 
MCP, χημειοελκτικό των μονοκυττάρων. M-CSF, διεγερτικός 
παράγοντας αποικιών μακροφάγων. Mig, μονοκίνη επαγόμενη από την 
ιντερφερόνη-γ. μιΡ, φλεγμονώδης πρωτεΐνη των μακροφάγων. ναΡ-2, 
πρωτεΐνη-2 που ενεργοποιεί τα ουδετερόφιλα. OPG, οστεοπρωτεγερίνη. 
OSM, ογκοστατίνη μ. PDGF, αυξητικός παράγοντας προερχόμενος 
από τα αιμοπετάλια. PF, παράγοντας των αιμοπεταλίων. R, υποδοχέας. 
RANTES, ρυθμιστές της ενεργοποίησης, φυσιολογικά εκφρασμένοι και 
εκκριμένοι από τα τ κύτταρα. TGF, μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας. 
τNF, παράγοντας νέκρωσης των όγκων. τΡο, θυροπεροξιδάση.
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Δενδριτικό κύτταρο

Ενεργοποίηση των TH1 CD4+ Τ κυττάρων 

IL-2, IFN-γ, IL-3 
TNF-α, TNF-β, GM-CSF

Δενδριτικό κύτταρο

Ενεργοποίηση των TH2 CD4+ Τ κυττάρων 

IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, 

IL-10, IL-13Αναστολή 
των ΤΗ2 

αντιδράσεων

Αναστολή 
των ΤΗ1 

αντιδράσεων

Επάγονται τα 
CD8+ κυτταρο-
τοξικά Τ κύτταρα

Σκοτώνουν 
μολυσμένα 

κύτταρα από 
μικρόβια

Β κύτταρα που 
παράγουν IgG 

αντίσωμα

Οψωνινοποιούν 
τα μικρόβια 
για τη φαγο-
κυττάρωση

Ενεργοποίηση 
μακροφάγων

Θανάτωση των 
οψωνοποιημένων 

μικροβίων

Ηωσινόφιλα

Θανάτωση των 
παρασίτων

Σιτευτικά κύτταρα, 
βασεόφιλα

Ρυθμίζεται η 
αγγειακή 

διαπερατότητα· 
αλλεργικές αντιδρά-
σεις· προστατευτικές 
απαντήσεις σε βακτή-
ρια, ιούς και παρασιτι-

κές μολύνσεις

Β κύτταρα με 
IgM, G, A και E 

αντίσωμα

Άμεση θανάτωση 
του μικροβίου από 

το αντίσωμα και 
οψωνοποίησή του 
για τη φαγοκυττά-

ρωση

ΕΙΚΟνα 1-3
τα CD4+ βοηθητικά τ1 (τή1) κύτταρα και τα τή2 τ κύτταρα εκκρίνουν 
διαφορετικές, αλλά αλληλοεπικαλυπτόμενες ομάδες κυτταροκινών. 
τα τή1 CD4+ κύτταρα ενεργοποιούνται συχνά στις ανοσολογικές και 
φλεγμονώδεις αντιδράσεις κατά ενδοκυτταρικών βακτηρίων ή ιών, ενώ 
τα τή2 CD4+ κύτταρα ενεργοποιούνται συχνά για την παραγωγή συ-
γκεκριμένων τύπων αντισωμάτων κατά παρασίτων και εξωκυτταριών 
επικαψωμένων βακτηρίων. Επίσης, ενεργοποιούνται στις αλλεργικές 

νόσους. GM-CSF, αυξητικός παράγοντας αποικιών κοκκιοκυττάρων-
μακροφάγων. IFN, ιντερφερόνη. IL, ιντερλευκίνη. TNF, παράγοντας 
νέκρωσης των όγκων. (Προσαρμοσμένο από S Romagnani: CD4 effector 
cells, in J Gallin, R Snyderman (eds): Inflammation: Basic Principles and 
Clinical Correlates, 3rd ed. Philadelphia, Lipincott Williams & Wilkins, 1999; 
κατόπιν αδείας.)

ΝΚ κύτταρο Κύτταρο-στόχος

ΕΙΚΟνα 1-4
Οι υποδοχείς και οι συνδέτες τους που διαδραματίζουν ρόλο κυτταρο-
τοξικότητας στον άνθρωπο που μεσολαβεί μέσω των νΚ κυττάρων. ή 
ενεργοποίηση των νκ κυττάρων είναι το τελικό αποτέλεσμα της ενεργοποί-
ησης μίας σειράς υποδοχέων με αντίθετες λειτουργίες. απεικονίζεται ένα 
απλοποιημένο μοντέλο των επιφανειακών υποδοχέων και των συνδετών 
τους που αναμειγνύονται στην ενεργοποίηση (πράσινο) ή την απενεργο-
ποίηση (κόκκινο) των νκ κυττάρων. οι KIR είναι φονικοί υποδοχείς που 
μοιάζουν με την ανοσοσφαιρίνη. σε απουσία ανασταλτικών σημάτων, η 
ενεργοποίηση της σύνδεσης των υποδοχέων των νκ κυττάρων με μόρια 
στην επιφάνεια του κυττάρου-στόχου οδηγεί στην πυροδότηση των νκ 
κυττάρων και τη λύση του κυττάρου-στόχου. αυτή η διαδικασία συμβαί-
νει στα κύτταρα που παρουσιάζουν ελαττωματική HLA τάξης ιι έκφραση, 
όπως είναι τα καρκινικά κύτταρα ή τα κύτταρα που έχουν προσβληθεί 

από ιό. στην περίπτωση των φυσιολογικών κυττάρων που εκφράζουν το 
MHC τάξης ι, η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανασταλτικών υποδοχέων και 
του MHC τάξης ι μεταδίδει σήματα που υπερκαλύπτουν την πυροδότηση 
των νκ κυττάρων, προλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο την λύση του 
κυττάρου-στόχος. Παρ' ότι οι συνδέτες του κυτταρικού φυσιολογικού κυτ-
ταροτοξικού υποδοχέα (NCR) δεν έχουν ακόμα καθοριστεί, οι συνδέτες για 
το NG2D αντιπροσωπεύονται από τα MICA, MICB και ULBP, που επάγονται 
από το στρες. ο συνδέτης για το 2Β4 είναι το CD48, το οποίο εκφράζεται 
από τα αιμοποιητικά κύτταρα, ενώ ο συνδέτης για το ντΒ-α βρίσκεται 
πάνω στα κύτταρα-στόχο. τα σύμβολα + και – υποδηλώνουν τα ενεργο-
ποιητικά ή ανασταλτικά σήματα αντιστοίχως. (Από Moretta A. et al. Nature 
Immunol., vol. 3, 2002; κατόπιν αδείας.)
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Το ανοσιακό σύστημα στην υγεία και στη νόσο

έναντι των παθογόνων της φυσιολογικής χλωρίδας ενδέχεται να 
προκαλέσουν φλεγμονώδεις εντερικές παθήσεις, όπως είναι η νό-
σος του Crohn και, ενδεχομένως, η ελκώδης κολίτιδα (Εικ. 1-9) (κεφ. 
289). οι μη ελεγχόμενες ανοσιακές απαντήσεις του MALT έναντι 
των αντιγόνων των τροφών, όπως είναι η γλουτένη, μπορεί να 
προκαλέσει κοιλιοκάκη (δυσανεξία στη γλουτένη) (κεφ. 289).

Ο ΚΥΤΤΑΡΙΚOΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΡΙΑΚOΣ EΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜEΝΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟY θΑΝAΤΟΥ  

ή διεργασία της απόπτωσης (προγραμματισμένος κυτταρικός θά-
νατος) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των φυσιολογι-
κών ανοσιακών απαντήσεων σε αντιγόνα. σε γενικές γραμμές, μία 
μεγάλη ποικιλία ερεθισμάτων διεγείρει μία από τις πολλές οδούς 
απόπτωσης, για να εξαλειφθούν τα προσβληθέντα από μικρόβια 
κύτταρα, τα κύτταρα με βλάβες στο DNA ή τα ενεργοποιημένα 
κύτταρα του ανοσιακού συστήματος που δεν χρειάζονται πλέον 
(Εικ. 1-10). ή μεγαλύτερη γνωστή οικογένεια «αποπτωτικών υπο-
δοχέων» (death receptors) είναι η οικογένεια των υποδοχέων του 
παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF-R) [(TNF-R1, TNF-R2, Fas 
(CD95), αποπτωτικός υποδοχέας 3 (DR3), αποπτωτικός υποδοχέας 
4 (DR4, TRAIL-R1) και αποπτωτικός υποδοχέας 5 (DR5, TRAIL-R2)]· 
όλοι οι συνδέτες τους ανήκουν στην οικογένεια TNF-α. H ένωση 
των συνδετών με τους εν λόγω αποπτωτικούς υποδοχείς προκαλεί 
την έναρξη σηματοδοτικής αλληλουχίας που περιλαμβάνει την 
ενεργοποίηση μορίων της οικογένειας των κασπασών, η οποία 
επιφέρει τη διάσπαση του DNA και τον κυτταρικό θάνατο. Δύο 
άλλες οδοί προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου εμπλέκουν 
το πυρηνικό p53 για την εξάλειψη κυττάρων με ανώμαλο DNA και 
το μιτοχονδριακό κυτόχρωμα c για την πρόκληση κυτταρικού θα-
νάτου στα κατεστραμμένα κύτταρα (Εικ. 1-10). Έχουν περιγραφεί 
νοσήματα που προκαλούνται από, ή σχετίζονται με, μεταλλαγμένα 
αποπτωτικά γονίδια (Πίνακας 1-13). αυτά περιλαμβάνουν μεταλ-

λάξεις του TNF-R1 στον κληρονομικό περιοδικό πυρετό (οικογενή 
Μεσογειακό πυρετό) (κεφ. 291), του Fas και του συνδέτη του (Fas 
ligand) στα αυτοάνοσα και στα λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα, 
καθώς και πολλαπλές συσχετίσεις των μεταλλάξεων σε γονίδια 
των αποπτωτικών οδών με κακοήθη σύνδρομα.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑ Ή 
ΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΟΣΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Πολλές απαντήσεις του φυσικού και του επίκτητου ανοσιακού 
συστήματος του ξενιστή έναντι ξένων μικροβίων καταλήγουν 
στην ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη των μικροβίων. στις 
περιπτώσεις αυτές, τα κλασικά όπλα του συστήματος της επίκτη-
της ανοσίας (τ κύτταρα, Β κύτταρα) συνεργάζονται με κύτταρα 
(μακροφάγα, δενδριτικά κύτταρα, νκ κύτταρα, ουδετερόφιλα, ηω-
σινόφιλα, βασεόφιλα) και διαλυτά προϊόντα (μικροβιακά πεπτίδια, 
πεντραξίνες, πρωτεΐνες του συμπληρώματος και της πήξης) του 
συστήματος της φυσικής ανοσίας (κεφ. 61 και 311).

ύπάρχουν πέντε γενικές φάσεις της άμυνας του ξενιστή: (1) 
η μετανάστευση των λευκοκυττάρων στις θέσεις που εντοπίστη-
καν αντιγόνα· (2) η μη ειδική για τα αντιγόνα αναγνώριση των 
παθογόνων από μακροφάγα και άλλα κύτταρα και μηχανισμούς 
του συστήματος της φυσικής ανοσίας· (3) η ειδική αναγνώριση 
των ξένων αντιγόνων με τη μεσολάβηση των τ και Β λεμφο-
κυττάρων· (4) η ενίσχυση της φλεγμονώδους απάντησης με τη 
στρατολόγηση ειδικών και μη ειδικών εκτελεστικών κυττάρων 
μέσω στοιχείων του συμπληρώματος, κυτταροκίνες, κινίνες, με-
ταβολίτες του αραχιδονικού οξέος και προϊόντα των σιτευτικών 
κυττάρων-βασεόφιλων και (5) η συμμετοχή των μακροφάγων, 
ουδετεροφίλων και λεμφοκυττάρων στην καταστροφή των αντι-
γόνων, με την τελική απομάκρυνση των αντιγονικών σωματιδίων 
μέσω της φαγοκυττάρωσης (από μακροφάγα ή ουδετερόφιλα) 

Εξειδικευμένος φραγμός 
για την σύλληψη αντιγόνων

Άθικτος φραγμός

Το FAE μεταφέ-
ρει τα αντιγόνα 

μέσα στην πλάκα 
του Peyers

Κανένα αντιγόνο στο 
χόριο του βλεννο-

γόνου

Φραγμός διαπερατός

Τα Τ κύτταρα πεθαί-
νουν από απόπτωση

Τα αντιγόνα εισέρ-
χονται στο χόριο του 

βλεννογόνου

Οι κυτταροκίνες 
διαταράσουν την 
ακεραιότητα του 

επιθηλίου

Ευαισθητο-
ποίηση των Τ 

κυττάρων

Μετανάστευση

Μεσεντερικός 
λεμφαδένας

Αίμα

Εξαγγείωση στο χόριο του βλεννογόνου

Απάντηση των 
Τ κυττάρων

Φαύλος κύκλος 
χρόνιας 

φλεγμονής

ΕΙΚΟνα 1-9
ή αυξημένη διαπερατότητα του επιθηλίου μπορεί να είναι σημαντική 
στην ανάπτυξη της χρόνιας εντερικής φλεγμονής, στην οποία μεσο-
λαβούν τα τ κύτταρα. τα CD4 τ κύτταρα που έχουν ενεργοποιηθεί 
από εντερικά αντιγόνα στις πλάκες του Peyer μεταναστεύουν προς 
το χόριο του βλεννογόνου (lamina propria – LP). στα υγιή άτομα, 
αυτά τα κύτταρα πεθαίνουν με απόπτωση. ή αυξημένη επιθηλιακή 
διαπερατότητα μπορεί να επιτρέψει σε ικανό αριθμό αντιγόνων να 

εισέλθουν στο LP για να πυροδοτήσουν την ενεργοποίηση των τ κυτ-
τάρων, διασπώντας την ανοχή που μεσολαβείται μέσω των ανοσο-
κατασταλτικών κυτταροκινών και, ενδεχομένως, των τ ρυθμιστικών 
κυττάρων. στη συνέχεια, οι προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες αυξάνουν 
περαιτέρω την επιθηλιακή διαπερατότητα, ξεκινώντας έναν φαύλο 
κύκλο χρόνιας φλεγμονής. (Από T MacDonald, G Monteleone: Science 
307:1924, 2005, κατόπιν αδείας.)
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ΕΙΚΟνα 1-10
ςχηματική απεικόνιση των σημα-
ντικότερων αποπτωτικών οδών. 
DD, περιοχή κυτταρικού θανάτου. 
DED, εκτελεστική (δραστική) περιοχή 
κυτταρικού θανάτου. (Από L Mullauer 
et al: Mutat Res 488:211, 2001, κατόπιν 
αδείας.)

Συνδέτης FAS

FAS

Κοκκοένζυμο Β

Περφορίνη
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DR4 ή 
DR5
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ή μέσω άμεσων κυτταροτοξικών μηχανισμών (με τη συμμετοχή 
μακροφάγων, ουδετεροφίλων, δενδριτικών κυττάρων και λεμ-
φοκυττάρων). ύπό φυσιολογικές συνθήκες, η κανονική εξέλιξη 
της άμυνας του ξενιστή μέσα από αυτές τις φάσεις οδηγεί σε μία 
επαρκώς ελεγχόμενη ανοσιακή και φλεγμονώδη απάντηση, που 
προστατεύει τον ξενιστή από το ξένο αντιγόνο. ωστόσο, η δυ-
σλειτουργία οποιουδήποτε αμυντικού συστήματος του ξενιστή 
μπορεί να προκαλέσει ιστικές βλάβες και να επάγει την εμφάνι-
ση κλινικής νόσου. Επιπλέον, σε ορισμένα παθογόνα ή αντιγόνα, 
αυτή καθ' εαυτή η φυσιολογική ανοσιακή απάντηση μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά σε ιστική βλάβη. για παράδειγμα, η ανοσια-
κή και φλεγμονώδης αντίδραση στον εγκέφαλο κατά ορισμένων 
παθογόνων, όπως είναι το M. tuberculosis, μπορεί να ευθύνεται 
σε μεγάλο βαθμό για τη νοσηρότητα αυτής της κατάστασης στο 
συγκεκριμένο οργανικό σύστημα (κεφ. 158). ακόμη, η νοσηρότητα 
που συνδέεται με ορισμένες πνευμονίες, όπως αυτήν που προκα-
λεί η Pneumocystis carinii, μπορεί να οφείλεται περισσότερο στα 
φλεγμονώδη διηθήματα, παρά στις καταστρεπτικές επιδράσεις 
του ίδιου του μικροοργανισμού στον ιστό (κεφ. 200).

Η μοριακή βάση των αλληλεπιδράσεων 
λεμφοκυττάρων–ενδοθηλιακών κυττάρων 

ο έλεγχος του τρόπου κυκλοφορίας των λεμφοκυττάρων μεταξύ 
του αίματος και των περιφερικών λεμφικών οργάνων λειτουργεί 
στο επίπεδο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ λεμφοκυττάρων–
ενδοθηλιακών κυττάρων, για να ελεγχθεί η ειδικότητα της υποο-
μάδας των λεμφοκυττάρων που θα εισέλθουν στα όργανα. ομοί-
ως, οι αλληλεπιδράσεις λεμφοκυττάρων–ενδοθηλιακών κυττάρων 
ρυθμίζουν την είσοδο των λεμφοκυττάρων στους φλεγμαίνοντες 
ιστούς. ή παρουσία μορίων προσκόλλησης στα λεμφοκύτταρα και 
στα ενδοθηλιακά κύτταρα ρυθμίζει τη συγκράτηση και την επακό-
λουθη είσοδο των λεμφοκυττάρων σε ιστικές θέσεις αντιγονικής 
διέγερσης, καθυστερώντας την έξοδο των κυττάρων από τους 
ιστούς και εμποδίζοντας την επανείσοδο στη δεξαμενή των κυ-
κλοφορούντων λεμφοκυττάρων (Εικ. 1-11). κάθε είδους μετανά-

στευση των λεμφοκυττάρων αρχίζει με την προσκόλλησή τους σε 
εξειδικευμένες περιοχές των αγγείων, που ονομάζονται φλεβίδια με 
υψηλό ενδοθήλιο (HEV, high endothelial venules). Είναι σημαντικό 
ότι τα μόρια προσκόλλησης γενικά δεν συνδέονται με τον συνδέτη 
τους, εάν δεν υποστούν κάποια δομική αλλαγή (ενεργοποίηση του 
συνδέτη) που θα επιτρέψει την εν λόγω σύνδεση. ή επαγωγή μιας 
κατάλληλης στερεοτακτικής διαμόρφωσης του μορίου προσκόλ-
λησης, μπορεί να επιτευχθεί μέσω των κυτταροκινών ή μέσω της 
σύνδεσης με άλλα μόρια προσκόλλησης στο κύτταρο.

το πρώτο στάδιο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ λεμφοκυττά-
ρων και ενδοθηλιακών κυττάρων, η προσκόλληση (attachment) και 
η κύλιση (rolling), λαμβάνει χώρα όταν τα λεμφοκύτταρα αφήνουν 
το ρεύμα των κυκλοφορούντων αιμοσφαιρίων σε ένα μετατριχο-
ειδικό φλεβίδιο και κυλούν επάνω στα ενδοθηλιακά κύτταρα των 
φλεβιδίων (Εικ. 1-11). ή κύλιση των λεμφοκυττάρων πραγματο-
ποιείται με τη μεσολάβηση μορίων των L-σελεκτινών (LECAM-1, 
LAM-1, CD62L) και επιβραδύνει την κίνησή τους μέσα στα φλεβί-
δια, δίνοντας τον χρόνο για την ενεργοποίηση των συνδεόμενων 
κυττάρων.

το δεύτερο στάδιο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ λεμφοκυτ-
τάρων και ενδοθηλιακών κυττάρων, η ισχυρή προσκόλληση με στα-
θερή σύλληψη που εξαρτάται από την ενεργοποίηση (firm adhesion 
with activation-dependent stable arrest), προϋποθέτει τη διέγερ-
ση των λεμφοκυττάρων από χημειοτακτικούς παράγοντες ή από 
κυτταροκίνες των ενδοθηλιακών κυττάρων. οι κυτταροκίνες που 
πιστεύεται ότι συμμετέχουν στην ενεργοποίηση των συνδεόμε-
νων κυττάρων περιλαμβάνουν μέλη της οικογένειας της IL-8, τον 
παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων, το λευκοτριένιο Β4 και 
το C5a. Επίσης, τα HEV εκφράζουν χημειοκίνες, το SLC (CCL21) και 
το ELC (CCL19), τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία. μετά την 
ενεργοποίηση από χημειοτακτικούς παράγοντες, τα λεμφοκύτ-
ταρα αποβάλλουν την L-σελεκτίνη από την κυτταρική επιφάνεια 
και αυξάνουν την έκφραση των κυτταρικών μορίων CD11b/18 
(MAC-1) ή CD11a/18 (LFA-1), γεγονός το οποίο προκαλεί την ισχυ-
ρή προσκόλληση των λεμφοκυττάρων στα HEV.

ο εποικισμός των λεμφοκυττάρων στους περιφερικούς λεμ-
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από ενδοκυττάριες πρωτεΐνες, καθώς επίσης δίνουν σήμα για την 
αναγνώρισή τους από τα νκ κύτταρα. τα μόρια της τάξης ι που 
εμφανίζονται στην επιφάνεια των κυττάρων αποτελούνται: α) από 
μία βαριά αλυσίδα 44 kD, γλυκοπρωτεϊνικής δομής, η οποία κω-
δικογραφείται από το MHC· β) από μία ελαφρά αλυσίδα 12 kD, τη 
β2-μικροσφαιρίνη, η οποία κωδικογραφείται από γονίδια εκτός του 
MHC· και γ) από ένα αντιγονικό πεπτίδιο, μήκους συνήθως 8-11 
αμινοξέων, το οποίο προέρχεται από ενδοκυττάριες πρωτεΐνες. 
ή βαριά αλυσίδα διαθέτει μία εμφανή σχισμή (groove) σύνδεσης 
αντιγόνων. στα μόρια HLA-A και -Β, η σχισμή αυτή έχει περίπου μή-
κος 3 nm και μέγιστο πλάτος 1,2 nm (30 Å x 12 Å), ενώ στα HLA-C 
είναι λίγο πλατύτερη. τα αντιγονικά πεπτίδια είναι συνδεδεμένα 
ετεροπολικά εντός της σχισμής, με τα αμινοτελικά και τα καρβο-
ξυτελικά άκρα τους «αγκυροβολημένα» σε θυλάκους της σχισμής 
(θυλάκους A και F, αντίστοιχα) και σε πολλές περιπτώσεις με ένα 
εμφανές σπείρωμα ή αψίδα, στο ένα τρίτο περίπου της απόστασης 
από το αμινοτελικό άκρο, το οποίο ανυψώνει την κύρια αλυσίδα 
του πεπτιδίου από το έδαφος της σχισμής.

μία αξιόλογη ιδιότητα των πεπτιδίων που έχουν συνδεθεί με 
μόρια MHC είναι η ικανότητα σχηματισμού πολύ σταθερών συ-
μπλεγμάτων με μεγάλη ποικιλία πεπτιδικών αλληλουχιών. αυτό 
επιτυγχάνεται με έναν συνδυασμό πεπτιδικών δεσμών, ανεξάρ-
τητων ή σχετιζόμενων με τις πεπτιδικές αλληλουχίες. οι πρώτοι 
περιλαμβάνουν δεσμούς υδρογόνου και δυνάμεις Van der Waals 
μεταξύ μορίων της σχισμής και φορτισμένων ή πολικών ατόμων 
κατά μήκος του σκελετού του πεπτιδίου. οι τελευταίοι εξαρτώνται 

από τους έξι πλάγιους θυλάκους που σχηματίζονται στην ανώμαλη 
επιφάνεια των προεξεχόντων από τη σχισμή πλευρικών αλυσίδων 
των αμινοξέων. οι πλευρικές αλυσίδες που επενδύουν τους θυ-
λάκους αλληλεπιδρούν με μερικές από τις πλευρικές πεπτιδικές 
αλυσίδες. ο πολυμορφισμός των αλληλουχιών μεταξύ των διαφό-
ρων αλληλίων και ισοτύπων της τάξης ι επηρεάζει κυρίως τα μόρια 
που επικαλύπτουν τους εν λόγω θυλάκους και οι αλληλεπιδράσεις 
αυτών των μορίων με τα πεπτίδια συνιστούν τον εξαρτώμενο από 
την αλληλουχία δεσμό, ο οποίος καθορίζει ποιά πεπτίδια μπορούν 
να συνδεθούν με συγκεκριμένο μόριο MHC.

ΒΙΟΣΥΝθΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Ι

(Εικ. 2-3Α) ή βιοσύνθεση των κλασικών μορίων MHC της τάξης ι 
αντανακλά τον ρόλο τους στην παρουσίαση ενδογενών πεπτιδίων. 
ή βαριά αλυσίδα εισάγεται συμμεταφραστικά στη μεμβράνη του 
ενδοπλασματικού δικτύου (ΕΔ), όπου υφίσταται γλυκοζυλίωση 
και συνδέεται διαδοχικά με τις συνοδούς (chaperone) πρωτεΐνες 
καλνεξίνη και ERp57. στη συνέχεια, σχηματίζει σύμπλεγμα με τη 
β2-μικροσφαιρίνη, το οποίο συνδέεται με τη συνοδό καλρετι-
κουλίνη και την κωδικογραφούμενη στο MHC ταπασίνη, η οποία 
συνενώνει το σύμπλεγμα της τάξης ι με τoν ταΡ, τον μεταφορέα 
που κωδικογραφείται σε γονίδια του MHC και σχετίζεται με την 
επεξεργασία αντιγόνων. Εν τω μεταξύ, τα πεπτίδια που παράγο-
νται μέσα στο κυτταρόπλασμα από ενδοκυττάριες πρωτεΐνες με 
τη δράση του πολυσύνθετου, πολυκαταλυτικού συμπλέγματος 

Προς την επιφάνεια 
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ΕΙΚΟνα 2-3
η βιοσύνθεση των μορίων τάξης Ι (α) και τάξης ΙΙ (β). α. ή βαριά 
αλυσίδα (HC) συνδέεται με τη β2-μικροσφαιρίνη (β2m) και το πεπτίδιο, 
μέσω αντιδράσεων με σειρά συνοδών μορίων. τα πεπτίδια τα οποία 
δημιουργούνται από τη δράση των πρωτεοσωμάτων μεταφέρονται 
στο ενδοπλασματικό δίκτυο (ΕΔ) με τον ταΡ και συνδέονται με συνοδά 
μόρια, όπως το gp96 και το PDI. Εφόσον τα πεπτίδια συνδεθούν με το 
σύμπλεγμα HC-β2m, το τριμερές σύμπλεγμα HC-β2m-πεπτίδιο εξέρχε-
ται από το ΕΔ και μεταφέρεται στην κυτταρική επιφάνεια. στη συσκευή 
Golgi, οι ν-ολιγοσακχαρίτες ωριμάζουν με την προσθήκη τμημάτων 

σιελικού οξέος. τα διάφορα μόρια δεν απεικονίζονται απαραίτητα σε 
αναλογική κλίμακα. Β. οδός συγκέντρωσης των μορίων HLA τάξης 
ιι και επεξεργασία του αντιγόνου. Ύστερα από τη μεταφορά μέσω 
του συστήματος Golgi τα συμπλέγματα μορίων τάξης ιι-αμετάβλητης 
αλυσίδας μετακινούνται προς τα όξινα ενδοσώματα, όπου η αλυσίδα 
διασπάται σε μικρότερα τμήματα και αντικαθίσταται από αντιγονικά 
πεπτίδια, με τη βοηθητική αλληλεπίδραση από τις συνοδές πρωτεΐνες 
DMA-DMB. στη συνέχεια, τα συμπλέγματα μορίων τάξης ιι-πεπτιδίων 
μεταφέρονται στην κυτταρική επιφάνεια. 
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Το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας
πρωτεοσωμάτων, μεταφέρονται ενεργητικά μέσα στο ΕΔ με τον 
ταΡ, όπου περικόπτονται από μία πεπτιδάση που είναι γνωστή ως 
ERAAP (ER aminopeptidase associated with antigen processing, 
δηλ. αμινοπεπτιδάση του ΕΔ που σχετίζεται με την επεξεργασία 
αντιγόνων). στο σημείο αυτό, τα πεπτίδια με την κατάλληλη συ-
μπληρωματικότητα αλληλουχιών συνδέονται με ειδικά μόρια MHC 
τάξης ι για να σχηματίσουν πλήρη, αναδιπλωμένα, τριμερή συ-
μπλέγματα βαριών αλυσίδων–β2-μικροσφαιρίνης–πεπτιδίων. αυτά 
μεταφέρονται ταχέως από το ΕΔ, μέσω του cis- και trans-Golgi, 
όπου οι ολιγοσακχαρίτες που έχουν συνδεθεί με αμινοομάδες υφί-
στανται περαιτέρω επεξεργασία και, στη συνέχεια, μεταφέρονται 
στην κυτταρική επιφάνεια.

τα περισσότερα από τα πεπτίδια που μεταφέρει ο ταΡ πα-
ράγονται στο κυτταρόπλασμα, με πρωτεολυτική διάσπαση εν-
δοκυττάριων πρωτεϊνών από το πολυσύνθετο πολυκαταλυτικό 
πρωτεόσωμα, ενώ οι αναστολείς του πρωτεοσώματος μειώνουν 
δραματικά την έκφραση των αντιγονικών πεπτιδίων που παρου-
σιάζονται από μόρια MHC τάξης ι. ή οξειδοαναγωγάση Erp57 που 
εξαρτάται από τη θειόλη και η οποία μεσολαβεί για την αναδιά-
ταξη δισουλφιδικών δεσμών, φαίνεται επίσης ότι διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη μετατροπή του συμπλέγματος τάξη ι-πεπτίδιο 
σε σταθερό μόριο. οι κωδικογραφούμενες στο MHC υπομονάδες 
LMP2 και LMP7 του πρωτεοσώματος ενδέχεται να επηρεάσουν το 
φάσμα παραγόμενων πεπτιδίων που παράγονται, αλλά δεν είναι 
απαραίτητες για τη λειτουργία των πρωτεοσωμάτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Ι

Παρουσίαση πεπτιδικών αντιγόνων 

σε κάθε κύτταρο υπάρχουν 100.000 έως 200.000 αντίγραφα μορί-
ων της τάξης ι και συνδέονται με πολλές εκατοντάδες έως πολλές 
χιλιάδες διαφορετικά είδη πεπτιδίων. ή συντριπτική πλειονότητα 
αυτών των πεπτιδίων είναι «ίδια» πεπτίδια (self-peptides), έναντι 
των οποίων το ανοσιακό σύστημα του ξενιστή εμφανίζει ανοχή 
συντηρούμενη με έναν ή περισσότερους μηχανισμούς, π.χ. εξά-
λειψη κλώνου στον θύμο ή ανεργία κλώνου ή παράβλεψη κλώνου 
στην περιφέρεια (κεφ. 308 και 312). ωστόσο, μόρια της τάξης ι που 
φέρουν ξένα πεπτίδια σε περιβάλλον ανοσιακής ανοχής ενεργο-
ποιούν CD8 τ κύτταρα, τα οποία, εάν είναι παρθένα, θα διαφορο-
ποιηθούν στη συνέχεια σε κυτταρολυτικά τ λεμφοκύτταρα (CTL, 
cytolytic T lymphocytes). τα εν λόγω τ κύτταρα και οι απόγονοί 
τους, μέσω των υποδοχέων αβ TCR, γίνονται κυτταροτοξικά με 
τη μεσολάβηση Fas/CD95 ή/και περφορίνης ή/και γίνονται ικανά 
να εκκρίνουν κυτταροκίνες (κεφ. 308), εάν συναντήσουν πάλι το 
συνδυασμό μορίου τάξης ι-πεπτιδίου που αρχικά τα ενεργοποίη-
σε, αλλά και άλλους ανάλογους συνδυασμούς που παρουσιάζουν 
παρόμοια ανοσοχημικά ερεθίσματα στον TCR. Όπως αναφέρθηκε 
ήδη, το φαινόμενο μέσω του οποίου τα τ κύτταρα αναγνωρίζουν 
τα ξένα αντιγόνα με τη βοήθεια ειδικών αλληλίων MHC ονομάζε-
ται περιορισμός MHC, ενώ το ειδικό μόριο του MHC ονομάζεται 
στοιχείο περιορισμού. ή συνηθέστερη πηγή των ξένων πεπτιδίων 
που παρουσιάζουν τα μόρια της τάξης ι είναι οι ιογενείς λοιμώξεις, 
στη διάρκεια των οποίων πεπτίδια των ιικών πρωτεϊνών εισέρχο-
νται στην οδό της τάξης ι. ή εκδήλωση ισχυρής απάντησης με 
CTL που καταστρέφει τα κύτταρα που έχουν μολυνθεί από ιούς 
αποτελεί σημαντικό αντιγονοειδικό αμυντικό μηχανισμό κατά των 
ιώσεων (κεφ. 308). στην περίπτωση μερικών ιογενών νόσων –για 
παράδειγμα, της ηπατίτιδας Β– η πρόκληση απόπτωσης των κυτ-
τάρων-στόχων μέσω CTL πιστεύεται ότι δημιουργεί περισσότερες 
ιστικές βλάβες από τον ίδιο τον ιό. ή σημασία της οδού της τάξης 
ι στην άμυνα κατά των ιογενών λοιμώξεων υπογραμμίζεται από 
την ύπαρξη ιικών προϊόντων που απορρυθμίζουν τη φυσιολογική 
βιοσυνθετική οδό της τάξης ι και έτσι εμποδίζουν την ανοσογε-
νετική έκφραση των ιικών αντιγόνων.

Άλλα παραδείγματα πεπτιδίων που παράγονται εντός του κυτ-
τάρου και παρουσιάζονται από μόρια της τάξης ι με έναν ανοσογε-
νετικό τρόπο είναι τα πεπτίδια από μη ιικούς ενδοκυττάριους λοι-

μώδεις παράγοντες (π.χ. Listeria, Plasmodium), τα αντιγόνα όγκων, 
τα ελάσσονα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας και ορισμένα αυτοαντι-
γόνα. ύπάρχουν επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μόρια της 
τάξης ι που εμφανίζονται στην κυτταρική επιφάνεια πιστεύεται ότι 
προσλαμβάνουν και παρουσιάζουν εξωγενή πεπτίδια.

Υποδοχείς των HLA τάξης Ι και αναγνώριση  
από ΝΚ κυττάρα 

(Kεφ. 1) τα κύτταρα φυσικοί φονείς (NK, natural killer) , τα οποία 
διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στις απαντήσεις της φυ-
σικής ανοσίας, ενεργοποιούνται από την επαφή με κύτταρα που 
στερούνται MHC τάξης ι και στην συνέχεια γίνονται κυτταροτοξικά 
και εκκρίνουν κυτταροκίνες· η ενεργοποίηση των NK αναστέλ-
λεται από κύτταρα που διαθέτουν MHC τάξης ι. στον άνθρωπο 
η αναγνώριση των μορίων τάξης ι από τα NK κύτταρα λαμβάνει 
χώρα με τρεις οικογένειες υποδοχέων: την οικογένεια KIR (killer 
cell–inhibitory cell receptor = υποδοχέας κυτταροκτόνου κυττά-
ρου–ανασταλτικού κυττάρου), την οικογένεια LIR (leukocyte Ig-like 
receptor = υποδοχέας λευκοκυττάρων τύπου ανοσοσφαιρίνης) 
και την οικογένεια CD94/NκG2. ή οικογένεια KIR, που επίσης κα-
λείται CD158, κωδικογραφείται στο χρωμόσωμα 19q13.4. ή ονο-
ματολογία του γονιδίου KIR βασίζεται στον αριθμό των περιοχών 
(domains) (2D ή 3D) και στην παρουσία μακρών (L) ή βραχέων (S) 
κυτταροπλασματικών τμημάτων. τα μόρια KIR2DL1 και S1 αναγνω-
ρίζουν κατά κύριο λόγο αλλήλια του HLA-C, που περιέχουν λυσίνη 
στη θέση 80 (HLA-Cw2, -4, -5, και -6), ενώ οι οικογένειες KIR2DL2/
S2 και KIR2DL3/S3 αναγνωρίζουν κυρίως αλλήλια του HLA-C με 
ασπαραγίνη στην ίδια θέση (ήLA-Cw1, -3, -7, και -8). τα μόρια 
KIR3D L1 και S1 αναγνωρίζουν κυρίως αλλήλια του HLA-B που 
υπάγονται στην ομάδα HLA-Bw4, που καθορίζεται από τα υπολείμ-
ματα αμινοξέων 77-83 στην α1 περιοχή της βαριάς αλυσίδας, ενώ 
το μόριο KIR3DL2 είναι ένας ανασταλτικός υποδοχέας για το HLA-
A*03. Ένα από τα προϊόντα του KIR, το KIR2DL4, είναι διεγερτικός 
υποδοχέας για τα HLA-G. ο συνηθέστερος απλότυπος KIR στους 
καυκάσιους περιέχει 1 διεγερτικό και 6 ανασταλτικά γονίδια KIR, 
μολονότι υπάρχει μεγάλη ετερογένεια μέσα στον πληθυσμό, με 
>100 διαφορετικούς συνδυασμούς. Φαίνεται ότι τα περισσότερα 
άτομα έχουν τουλάχιστον έναν ανασταλτικό KIR για τα ίδια μόρια 
HLA τάξης ι, προσφέροντας τη δομική βάση για την εξειδίκευση 
των στόχων των νκ κυττάρων, γεγονός που βοηθά την αποφυγή 
της επίθεσης των νκ κυττάρων προς τα φυσιολογικά κύτταρα.

ή οικογένεια των γονιδίων LIR (CD85, που επίσης καλείται ILT) 
κωδικογραφείται σε κεντρομερίδιο του γονιδιακού τόπου KIR στο 
χρωμόσωμα 19q13.4 και κωδικογραφεί μία ποικιλία ανασταλτικών 
υποδοχέων που μοιάζουν με αυτούς της ανοσοσφαιρίνης, οι οποίοι 
εμφανίζονται σε πολλές λεμφοκυτταρικές και άλλες αιμοποιητικές 
σειρές. οι αλληλεπιδράσεις των LIR-1 (ILT2) με τα νκ ή τ κύτταρα 
αναστέλλουν την ενεργοποίηση και την κυτταροτοξικότητα, για τα 
οποία μεσολαβούν πολλά και διαφορετικά μόρια HLA της τάξης ι, 
συμπεριλαμβανομένων των HLA-G. τα HLA-F επίσης φαίνεται ότι 
αλληλεπιδρούν με τα μόρια LIR, αν και οι λειτουργικές συνθήκες 
αυτής της αντίδρασης δεν είναι ακόμη κατανοητές.

ή τρίτη οικογένεια των υποδοχέων των νκ για μόρια HLA κωδι-
κογραφείται στο σύμπλεγμα νκ του χρωμοσώματος 12p12.3-13.1 
και αποτελείται από το CD94 και πέντε γονίδια νκG2: τα α/Β, C, 
E/H, D και F. τα μόρια αυτά είναι λεκτίνες τύπου C (συνδεόμενες με 
ασβέστιο) και τα περισσότερα λειτουργούν ως ετεροδιμερή, συν-
δεόμενα με δισουλφιδικό δεσμό, μεταξύ του CD94 και μίας από τις 
γλυκοπρωτεΐνες NKG2. ο κύριος συνδέτης των υποδοχέων CD94/
NKG2A είναι τo μόριο HLA-E, σε σύμπλεγμα με πεπτίδιο προερ-
χόμενο από την σηματοδοτική αλληλουχία των κλασικών μορίων 
HLA τάξης ι και του HLA-G. συνεπώς, ανάλογα με τον τρόπο με 
τον οποίο οι υποδοχείς KIR αναγνωρίζουν το HLA-C, ο υποδοχέας 
νκG2 παρακολουθεί την έκφραση της ίδιας τάξης ι, αν και έμμεσα 
μέσω της αναγνώρισης πεπτιδίων με τη συνεργασία του HLA-E. οι 
υποδοχείς νκG2C, -Ε και -ή φαίνεται να έχουν παρόμοιες εξειδι-
κεύσεις, αλλά λειτουργούν ως διεγερτικοί υποδοχείς. ο υποδοχέας 
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αυξάνουν τον κίνδυνο για Σελ κατά 1,5 έως 3 φορές. κάποια γο-
νιδιακά αλλήλια πιθανότατα συμβάλλουν στην επιδεκτικότητα 
για τη νόσο μέσω διαταραχής της κάθαρσης των αποπτωτικών 
κυττάρων (C1q, MBL) ή ανοσοσυμπλεγμάτων (FcR 2A και 3α), δι-
αταραχής της αντιγονοπαρουσίασης (HLA-DR 2, 3, 8), ωρίμαση 
του Β κυττάρου (IL-10), ενεργοποίηση των τ κυττάρων (PTPN22) 
ή χημειοταξίας (MCP-1). καμιά από αυτές τις υποθέσεις δεν έχει 
αποδειχθεί. επιπρόσθετα της επιρροής στην επιδεκτικότητα για τη 
νόσο σε διάφορες εθνικές ομάδες, ορισμένα γονίδια επηρεάζουν 
τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου (π.χ. FcR 2A/3A, MBL, PDCD1 
για νεφρίτιδα, MCP-1 για αρθρίτιδα και αγγειίτιδα). μια περιοχή 
στο χρωμόσωμα 16 περιέχει γονίδια που προδιαθέτουν σε Σελ, 
ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα και νόσο του Crohn, 
υποδηλώνοντας την παρουσία γονιδίων αυτοανοσίας, τα οποία 
όταν αλληλεπιδρούν με άλλα γονίδια, προδιαθέτουν σε διάφορα 
αυτοάνοσα νοσήματα. είναι πιθανόν να υπάρχουν γονιδιακά αλ-
λήλια προστατευτικά για τη νόσο. Όλοι αυτοί οι γονιδιακοί συν-
δυασμοί επηρεάζουν την ανοσιακή απόκριση σε ερεθίσματα του 
εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Όταν οι αποκρίσεις 
αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες ή παρατεταμένες, το αποτέλεσμα 
είναι οι αυτοάνοσες παθήσεις.

το θήλυ φύλο προδιαθέτει σε Σελ. τα θηλυκά διάφορων ειδών 
θηλαστικών παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες αντισωμάτων από 
τα αρσενικά άτομα. Γυναίκες που εκτίθενται σε από του στόματος 
αντισυλληπτικά που περιέχουν οιστρογόνα ή σε θεραπεία ορμονι-
κής υποκατάστασης παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
Σελ (1,2 έως 2 φορές). η οιστραδιόλη συνδέεται με υποδοχείς των 
τ και Β κυττάρων, αυξάνοντας την ενεργοποίηση και επιβίωση αυ-
τών των κυττάρων, ευνοώντας με τον τρόπο αυτό παρατεταμένες 
ανοσιακές αποκρίσεις.

διάφορα περιβαλλοντικά ερεθίσματα μπορεί να επηρεάσουν 
το Σελ (εικ. 4-1). η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία προκαλεί 
έξαρση του Σελ περίπου στο 70% των ασθενών, πιθανότατα αυ-
ξάνοντας την απόπτωση των κυττάρων του δέρματος ή τροπο-

ποιώντας το DNA ή ενδοκυττάριες πρωτεΐνες και καθιστώντας 
τα αντιγόνα. είναι πιθανόν κάποιες λοιμώξεις να επάγουν φυσι-
ολογική ανοσιακή απόκριση, η οποία περιέχει ορισμένα τ και Β 
κύτταρα, που αναγνωρίζουν αυτοαντιγόνα, αυτά τα κύτταρα δεν 
καταστέλλονται επαρκώς με αποτέλεσμα την παραγωγή αυτοα-
ντισωμάτων. όι περισσότεροι ασθενείς με Σελ έχουν αυτοαντι-
σώματα για 3 χρόνια ή περισσότερο πριν τα πρώτα συμπτώματα 
της νόσου, υποδηλώνοντας ότι η ανοσιακή ρύθμιση ελέγχει το 
βαθμό αυτοανοσίας για χρόνια πριν οι ποιοτικές και ποσοτικές 
μεταβολές των αυτοαντισωμάτων και παθογόνα τ και Β κύτταρα 
προκαλέσουν κλινική νόσο. ό ιός Ebstein-Barr (EBV) μπορεί να 
αποτελεί ένα λοιμώδη παράγοντα που πυροδοτεί τον Σελ σε επι-
δεκτικά άτομα. τα παιδιά και οι ενήλικες με Σελ είναι πιθανότερο 
να έχουν μολυνθεί με EBV σε σχέση με υγιείς ανάλογης ηλικίας, 
φύλου και εθνικότητας, μια παρατήρηση που επιβεβαιώθηκε σε 
αφροαμερικανούς ενήλικες σε άλλο πληθυσμό. ό EBV ενεργοποιεί 
και μολύνει τα Β λεμφοκύτταρα και επιβιώνει στα κύτταρα αυτά για 
δεκαετίες, επίσης περιέχει αμινοξικές ακολουθίες που μιμούνται 
ακολουθίες σε ανθρώπινα θραύσματα αμινοξικών ακολουθιών 
(RNA/πρωτεϊνικά αντιγόνα συχνά αναγνωρίζονται από αυτοαντι-
σώματα σε ασθενείς με Σελ). Έτσι, η αλληλεπίδραση μεταξύ γε-
νετικής επιδεκτικότητας, περιβάλλοντος, φύλου και παθολογικής 
ανοσιακής απόκρισης οδηγεί στην αυτοανοσία (κεφ. 312).

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ

Στον Σελ, οι βιοψίες του προσβεβλημένου δέρματος δείχνουν 
εναπόθεση Ig στη χοριοεπιδερμιδική συμβολή (DEJ, dermal-
epidermal junction), βλάβες στα βασικά κερατινοκύτταρα και 
φλεγμονή στην οποία κυριαρχούν τα τ λεμφοκύτταρα στην DEJ 
και γύρω από αιμοφόρα αγγεία και εξαρτήματα του δέρματος. 
το κλινικά απρόσβλητο δέρμα μπορεί επίσης να έχει εναπόθεση 
Ig στην DEJ. 

Στις βιοψίες νεφρού, ο τύπος της βλάβης είναι σημαντικός 

1. Γονίδια

Περιβάλλον

UV ακτινοβολία
Φύλο
Λοίμωξη
EBV
Άλλα, 

2. παθολογική ανοσιακή 
απόκριση

Ελαττωματικοί 
κατασταλτικοί 
μηχανισμοί

3. αυτοαντισώματα 
ανοσοσυμπλέγματα

4. Φλεγμονή

Εξάνθημα
Νεφρίτιδα
Αρθρίτιδα
Λευκοπενία
Νόσος του ΚΝΣ
Καρδίτιδα
Θρομβοφιλία

Nεφρική ανεπάρκεια
Aθηροσκλήρωση
Πνευμονική ίνωση
Αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο
Βλάβη από  
φαρμακευτικές 
ουσίες

Xρόνια οξείδωση

Xρόνια φλεγμονή

5. Iστική βλάβη

ΕΙΚΟΝα 4-1
Παρατίθενται τα γονίδια που αυξάνουν τη γενετική επιδεκτικότη-
τα για ΣΕΛ ή νεφρίτιδα λύκου σε περισσότερες από μία ανεξάρτη-
τες μελέτες. όι αλληλεπιδράσεις γονιδίων-περιβάλλοντος οδηγούν 
σε παθολογική ανοσιακή απόκριση, η οποία δημιουργεί παθογόνα 
αυτοαντισώματα και ανοσοσυμπλέγματα που εναποτίθενται στους 
ιστούς, ενεργοποιούν το συμπλήρωμα, επάγουν φλεγμονή και συν τω 
χρόνω οδηγούν σε μη αναστρέψιμη οργανική βλάβη. Ag, αντιγόνο. 

C1q, στοιχείο του συμπληρώματος. C3, στοιχείο του συμπληρώματος. 
κΝΣ, κεντρικό νευρικό σύστημα. δκ, δενδριτικό κύτταρο. EBV, ιός 
Epstein-Barr. HLA, μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας. FcR, υποδο-
χέας. Fc, τμήματος ανοσοσφαιρίνης. IL, ιντερλευκίνη. MBL, λεκτίνη που 
δεσμεύει τη μαννόζη. MCP, χημειοτακτική πρωτεΐνη των μονοκυττά-
ρων. PTPN, φωσφοτυροσινική φωσφατάση. UV υπεριώδης.



64

ΤΜ
Η

Μ
Α

 IΙ
Νόσοι από ανοσιακή βλάβη

ΠΙΝαΚαΣ 4-1 
ΑυΤΟΑΝΤΙΣώΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΕΛ

αυτΟαΝτΙΣωμα ΕΠΙΠΟΛαΣμΟΣ % αΝαγΝωρΙζΟμΕΝΟ αΝτΙγΟΝΟ ΚΛΙΝΙΚη χρηΣΙμΟτητα 

αντιπυρηνικά 98 Πολλαπλά πυρηνικά ιδανική δοκιμασία επιλογής (screening test).  
 αντισώματα     επαναλαμβανόμενες αρνητικές δοκιμασίες  
      καθιστούν τον Σελ απίθανο

Anti-dsDNA 70 DNA (διπλής έλικας) υψηλοί τίτλοι είναι ειδικοί για Σελ καιι σε μερικούς   
      ασθενείς σχετίζονται με δραστηριότητα της  
      νόσου (νεφρίτιδα, αγγειίτιδα) 

Anti-Sm 25 Σύνθετη πρωτεΐνη, με 6 είδη   ειδικά για Σελ, δεν περιγράφονται οριστικές  
    πυρηνικού U1RNA  κλινικές συσχετίσεις: οι περισσότεροι ασθενείς  
      έχουν επίσης αντι-RNP, συχνότερα στους  
      αφροαμερικανούς και ασιάτες συγκριτικά με τους  
      καυκάσιους 

Anti-RNP 40 Σύνθετη πρωτεΐνη με U1 RNA μη ειδικά για Σελ: υψηλοί τίτλοι  σχετίζονται με 
      επικαλυπτόμενα σύνδρομα, χαρακτηριστικά  
      αρκετών ρευματικών νοσημάτων, συμπερι- 
      λαμβανομένου του Σελ, συχνότερα στους  
      αφροαμερικανούς και ασιάτες συγκριτικά με  
      τους καυκάσιους

Anti-Ro (SS-A) 30 Σύνθετη πρωτεΐνη με hY RNA, μη ειδικά για Σελ, σχετιζόμενα με σύνδρομο sicca,  
    πρωτίστως 60 kDa και 52 kDa    υποξύ δερματικό  λύκο καθώς και νεογνικό λύκο  
      με συγγενή καρδιοπάθεια. Σχετίζεται με μειωμένο  
      κίνδυνο για νεφρίτιδα

Anti-La (SS-B) 10 Σύνθετη πρωτεΐνη 47 kDa, με hυ Συνήθως σχετίζονται με τα αντι-Ro, καθώς και με  
    RNA   μειωμένο κίνδυνο για νεφρίτιδα

αντιιστονικά 70 ιστόνες σχετιζόμενες με DNA (μέσα Περισσότερο συχνά στον φαρμακευτικό λύκο  
    σε νουκλεοσωμάτια, χρωματίνη)

αντιφωσφολιπιδικά 50 Φωσφολοπίδια, β2 γλυκοπρωτεΐνη,  εύχρηστες δοκιμασίες  για καρδιολιπίνες, β2G1 και 
    προθρομβίνη  το αντιπηκτικό του λύκου (DRVVT). Προδιαθέτει  
      σε θρομβωτικά επεισόδια, αποβολές και  
      θρομβοκυτταροπενία

αντιερυθροκυτταρικά 60 μεμβράνη ερυθροκυττάρου μετρούμενα με άμεση Coombs. μικρό ποσοστό 
      αναπτύσσει αιμόλυση

αντιαιμοπεταλιακά 30 επιφανειακά και τροποποιημένα  Σχετιζόμενα με θρομβοκυτταροπενία, χωρίς 
    κυτταροπλασματικά αντιγόνα    μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα. δεν θεωρείται 
    των αιμοπεταλίων  χρήσιμη κλινική δοκιμασία

αντινευρωνικά 60 αντιγόνα της επιφάνειας των Σε μερικές σειρές η θετική δοκιμασία στο εΝυ 
    νευρώνων και των λεμφοκυττάρων  σχετίζεται με ενεργό λύκο του κΝΣ

αντιριβοσωματικά ρ 20 Πρωτεΐνες στα ριβοσώματα. Σε μερικές σειρές ηθετική δοκιμασία στον ορό  
      σχετίζεται με κατάθλιψη ή ψύχωση εξαιτίας  
      λύκου του κΝΣ

Σημείωση: DRVVT: χρόνος αραιωμένου δηλητηρίου της έχιδνας Russell. εΝυ: εγκεφαλονωτιαίο υγρό. κΝΣ: κεντρικό νευρικό σύστημα

για τη διάγνωση και την επιλογή της καλύτερης θεραπείας. όι 
περισσότερες δημοσιευμένες κλινικές μελέτες στη νεφρίτιδα του 
λύκου χρησιμοποιούν την κατάταξη του Παγκόσμιου όργανισμού 
υγείας για τη νεφρίτιδα. ώστόσο, η διεθνής εταιρεία Νεφρολογίας 
(ISN) και η εταιρεία Νεφρικής Παθολογοανατομίας (RPS) έχουν 
δημοσιεύσει μια νέα, παρόμοια ταξινόμηση (Πίνακας 4-2) που 
πιθανότατα θα αντικαταστήσει την τυποποίηση της WHO. Ένα πλε-
ονέκτημα της ταξινόμησης ISN/RPS είναι η προσθήκη του a για τις 
ενεργές και του c για τις χρόνιες μεταβολές, δίδοντας στον ιατρό 
πληροφορίες σχετικά με την αναστρεψιμότητα της νόσου. Όλα τα 
συστήματα ταξινόμησης εστιάζουν στη σπειραματική νόσο, αν 
και η παρουσία διαμεσοσωληναριακής και αγγειακής νόσου είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την κλινική πρόγνωση. Γενικά, η νεφρίτιδα 
τάξης ιιι και IV, καθώς και η νεφρίτιδα τάξης V που συνοδεύεται 
από στοιχεία τάξης III ή IV, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επι-
θετική ανοσοκατασταλτική θεραπεία, αν είναι δυνατόν, εξαιτίας 
αυξημένου κινδύνου για νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD), αν 
οι ασθενείς παραμένουν χωρίς θεραπεία ή με μικρότερης έντασης 
θεραπεία. θεραπεία για τη νεφρίτιδα του λύκου δεν συνιστάται 
σε ασθενείς με νόσο σταδίου ι ή ιι ή με διάχυτες μη αναστρέψιμες 
αλλοιώσεις. Στα παιδιά, η διάγνωση του Σελ τίθεται με βάση τα 

ιστολογικά ευρήματα από τους νεφρούς χωρίς επιπλέον διαγνω-
στικά κριτήρια (Πίνακας 4-3). 

όι ιστολογικές αλλοιώσεις στα αιμοφόρα αγγεία ενδέχεται, επί-
σης να καθορίσουν θεραπεία. τα πρότυπα της αγγειίτιδας δεν είναι 
χαρακτηριστικά για τον Σελ, αλλά ενδέχεται να καταδεικνύουν 
ενεργή νόσο: η λευκοκλαστική αγγειίτιδα είναι η πιο συνηθισμένη 
(κεφ. 319). όι βιοψίες λεμφαδένα συνήθως πραγματοποιούνται 
για να αποκλείσουν κακοήθεια ή λοίμωξη. Στο Σελ δείχνουν μη 
ειδική διάχυτη χρόνια φλεγμονή.

ΔΙΑΓΝώΣΗ

η διάγνωση του Σελ βασίζεται στις χαρακτηριστικές κλινικές εκ-
δηλώσεις και στα αυτοαντισώματα. τα πρόσφατα κριτήρια (2006) 
για την κατάταξη παρατίθενται στον Πίνακα 4-3 (επί του παρόντος 
αξιολογούνται νέα κριτήρια) και ένας αλγόριθμος για τη διάγνω-
ση και την αρχική θεραπεία απεικονίζεται στην Εικόνα 4-2. τα 
κριτήρια έχουν σκοπό να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση του Σελ 
στους ασθενείς που περιλαμβάνονται σε μελέτες· ο συγγραφέ-
ας τα χρησιμοποιεί σε μεμονωμένα άτομα για να εκτιμήσει την 
πιθανότητα μία νόσος να είναι Σελ. όποιοσδήποτε συνδυασμός 
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ΕΙΚΟΝα 4-2
αλγόριθμος για τη διάγνωση και τη 
θεραπεία του ΣΕα. αΝα, αντιπυρηνικά 
αντισώματα.

Διάγνωση: Συμπτώματα υποδηλωτικά του ΣΕΛ

Άλλες εργαστηριακές εξετάσεις: ΑΝΑ, γενική αίματος, PLT, ουρία

Όλες οι εξετάσεις κανονικές 
Τα συμπτώματα επιμένουν

Όλες οι εξετάσεις κανονικές 
Τα συμπτώματα υποχωρούν

Θετικά ΑΝΑ

Όχι ΣΕΛ Επανάληψη ΑΝΑ, συν 
anti-dsDNA, anti-Ro

Όλα αρνητικά Μερικά θετικά Σαφώς ΣΕΛ 
(≥4 κριτήρια, Πίν. 4-2)

Πιθανώς ΣΕΛ 
(<4 κριτήρια, Πίν. 4-2)

Όχι ΣΕΛ

Θεραπεία

Ακίνδυνη για ζωή, όργανα Επικίνδυνη για ζωή, όργανα

Σαφώς ΣΕΛ 
(≥4 κριτήρια, Πίν. 313-2)

Πιθανώς ΣΕΛ 
(<4 κριτήρια, Πίν. 4-2)

Ποιότητα ζωής: 
Μη αποδεκτή

Συντηρητική αντιμετώπι-
ση (Πίνακας 313-4)

Συντηρητική θεραπεία συν μερι-
κές δόσεις γλυκοκορτικοειδών

Ποιότητα ζωής: 
Ανεκτή

Μεγάλες δόσεις κορτικοειδών, μετά ή 
άνευ δεύτερης στρατηγικής (Πίν. 4-4)

Μυκοφαινολικό 
mofetil

Κυκλοφωσφαμίδη 
(μόνο 6 μήνες)

Μετά τη απόκριση, διακοπή κυκλοφωσφαμίδης: 
συνέχιση με μυκοφαινολικό ή αζαθειοπρίνη

Μη απόκριση Απόκριση

Πειραματική θεραπεία 
(Εικόνα 4-3)

Μείωση της δόσης 
των φαρμάκων

Εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα 

υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις από το κΝΣ και από το περιφερικό 
νευρικό σύστημα· σε μερικούς ασθενείς αυτές αποτελούν τις κύριες 
αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας. είναι χρήσιμη η διαγνωστική 
προσέγγιση προς αυτήν την κατεύθυνση, ρωτώντας πρώτα εάν τα 
συμπτώματα είναι αποτελέσματα του Σελ ή άλλης κατάστασης (π.χ. 
λοίμωξης σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα). εάν τα συμπτώματα σχετί-
ζονται με τον Σελ, θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν προκαλούνται από 
διάχυτη διεργασία ή από αγγειακή νόσο. η πιο συνήθης εκδήλωση 
του διάχυτου λύκου του κΝΣ είναι οι γνωσιακές διαταραχές, ιδίως οι 
διαταραχές της μνήμης και του συλλογισμού. όι κεφαλαλγίες είναι 
επίσης συχνές και όταν είναι βασανιστικές υποδηλώνουν παρόξυνση 
της νόσου, ενώ όταν είναι ηπιότερες είναι δύσκολο να διακριθούν 
από τις ημικρανίες ή τις κεφαλαλγίες από τάση. ό λύκος μπορεί να 
προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις οποιουδήποτε τύπου· η θεραπεία 
συχνά απαιτεί αντιεπιληπτικά και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. η 
ψύχωση μπορεί να είναι η κυρίαρχη εκδήλωση του Σελ και πρέπει 
να διακριθεί από την ψύχωση που προκαλούν τα γλυκοκορτικοειδή. 
η τελευταία συχνά εμφανίζεται στις πρώτες εβδομάδες της θεραπείας 
με γλυκοκορτικοειδή, με δόσεις ≥40 mg πρεδνιζολόνης ή ισοδύνα-
μες· υποχωρεί αρκετές ημέρες μετά την ελάττωση ή διακοπή της 
θεραπείας. η μυελοπάθεια δεν είναι σπάνια και συχνά δημιουργεί 
αναπηρία· άμεση ανοσοκατασταλτική θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή 
θεωρείται πρότυπο φροντίδας (standard of care). 

Αγγειακές θρομβώσεις 

ό επιπολασμός των παροδικών ισχαιμικών προσβολών, των εγκε-
φαλικών επεισοδίων και των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου είναι 
αυξημένος στους ασθενείς με Σελ. αυτά τα αγγειακά επεισόδια 
παρατηρούνται κυρίως στους ασθενείς που έχουν αντισώματα 
κατά των φωσφολιπιδίων (AFA). είναι πιθανό ότι τα αντιφωσφο-
λιπιδικά αντισώματα σχετίζονται με υπερπηκτικότητα και οξέα 
θρομβωτικά επεισόδια, ενώ η χρόνια νόσος σχετίζεται περισ-
σότερο με επιταχυνόμενη αθηροσκλήρωση. η ισχαιμία στον 
εγκέφαλο μπορεί να προκληθεί από εστιακή απόφραξη (είτε μη 
φλεγμονώδη είτε σχετιζόμενη με αγγειίτιδα) ή από εμβολή από 
αθηρωματική πλάκα της καρωτίδας ή από ινώδεις εκβλαστή-
σεις της ενδοκαρδίτιδας Libman-Sacks. Στους ασθενείς αυτούς 
πρέπει να παραγγέλλονται εξετάσεις για αΦα και για την πηγή 
των εμβόλων, προκειμένου να γίνει εκτίμηση της αναγκαιότητας, 
της έντασης και της διάρκειας της αντιφλεγμονώδους ή/και της 
αντιπηκτικής αγωγής. Στον Σελ, τα εμφράγματα του μυοκαρδίου 
είναι κυρίως εκδηλώσεις επιταχυνόμενης αθηροσκλήρωσης. ό 
κίνδυνος για αγγειακά επεισόδια είναι 7 με 10 φορές μεγαλύτε-
ρος, ιδιαίτερα σε γυναίκες <45 ετών με Σελ. όι παράγοντες που 
συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αθηροσκλήρωσης περιλαμβά-
νουν τη μεγάλη ηλικία, την υπέρταση, τη δυσλιπιδαιμία, δυσλει-
τουργικές προφλεγμονώδεις λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας, 
τα αΦα, τις επαναλαμβανόμενες υψηλές βαθμολογίες για την 
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ΠΙΝαΚαΣ 4-4 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛώΣΕΙΣ ΤΟυ ΣΕΛ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΝΟΣΟυα

ΕΚΔηΛωΣη ΕΠΙΚρατηΣη %

Συστηματικές: αδυναμία, εξάντληση, πυρετός, ανορεξία, απώλεια βάρους 95
μυοσκελετικές 95
 αρθραλγίες/μυαλγίες 95
 μη διαβρωτική πολυαρθρίτιδα 60
 Παραμορφώσεις των χεριών 10
 μυοπάθεια/μυοσίτιδα 25/5
 ισχαιμική νέκρωση οστού 15
δερματικές 80
 Φωτοευαισθησία 70
 εξάνθημα ζυγωματικών 50
 Στοματικά έλκη 40
 αλωπεκία 40
 δισκοειδές εξάνθημα 20
 αγγειιτιδικό εξάνθημα 20
 Άλλα (π.χ. κνίδωση, υποξύς δερματικός λύκος) 15
αιματολογικές 85
 αναιμία (χρονίας νόσου) 70
 λευκοπενία (<4.000/μL) 65
 λεμφοπενία (<1.500/μL) 50
 θρομβοπενία (<100.000/μL) 15
 λεμφαδενοπάθεια 15
 μεγαλοσπληνία 15
 αιμολυτική αναιμία 15
Νευρολογικές 60
 Γνωσιακή διαταραχή 50
 αλλαγή διάθεσης 40
 κεφαλαλγία 25
 επιληπτικές κρίσεις 20
 μονο-, πολυνευροπάθεια 15
 εγκεφαλικό, παροδικό ισχαιμικό 10
 όξεία συγχυτική κατάσταση ή διαταραχή κίνησης 2-5
 Άσηπτη μηνιγγίτιδα, μυελοπάθεια <1
καρδιοπνευμονικές 60
 Πλευρίτιδα, περικαρδίτιδα, συλλογές 30-50
 μυοκαρδίτιδα, ενδοκαρδίτιδα 10
 Πνευμονίτιδα λύκου 10
 Στεφανιαία νόσος 10
 διάμεση ίνωση 5
 Πνευμονική υπέρταση,αιμορραγία, ARDS <5
Νεφρικές 30-50
 Πρωτεϊνουρία >500 mg/24h, κύλινδροι 30-50
 Νεφρωσικό σύνδρομο 25
 τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια 5-10
Γαστρεντερικές 40
 μη ειδικές (ναυτία, πόνος, διάρροια) 30
 Παθολογικά ηπατικά ένζυμα 40
 αγγειίτιδα 5
θρομβώσεις 15
 Φλεβικές 10
 αρτηριακές 5
όφθαλμικές 15
 Σύνδρομο sicca 15
 επιπεφυκίτιδα, επισκληρίτιδα 10
 αγγειίτιδα 5

α όι αριθμοί δείχνουν το % των ασθενών που έχει συμπτώματα κατά τη διάρκεια της νόσου.
Σημείωση: ARDS, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας.

ενεργότητα της νόσου και τις υψηλές αθροιστικά δόσεις των 
γλυκοκορτικοειδών και τα υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνης. Όταν 
είναι υψηλή η πιθανότητα θρόμβωσης, η μακρά αντιπηκτική 
αγωγή είναι η θεραπεία εκλογής. δύο διεργασίες μπορούν να 
συμβούν ταυτοχρόνως –αγγειίτιδα και ήπιες αγγειακές θρομβώ-
σεις– και στην περίπτωση αυτή η κατάλληλη αντιμετώπιση είναι 
με αντιπηκτικά και ανοσοκατασταλτικά. ό ρόλος της θεραπείας 
με στατίνες στο Σελ ερευνάται.

Πνευμονικές εκδηλώσεις 

η πιο συνήθης εκδήλωση στους ασθενείς με Σελ είναι η πλευ-
ρίτιδα, μετά ή άνευ συλλογής υγρού. Όταν είναι ήπια, μπορεί να 
ανταποκριθεί στη θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 
φάρμακα (μΣαΦ), ενώ όταν είναι βαρύτερη χρειάζεται μικρής 
διάρκειας θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή. μπορεί επίσης να εμ-
φανιστούν πνευμονικές διηθήσεις, ως εκδήλωση ενεργού Σελ και 
είναι δύσκολο να διακριθούν με απεικονιστικές μεθόδους από τη 
λοίμωξη. επικίνδυνες για τη ζωή εκδηλώσεις είναι η διάμεση φλεγ-
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σεις έχουν επίσης περιγραφεί με υψηλά επίπεδα κυκλοφορούσας 
λεκτίνης που δεσμεύει τη μαννόζη, καθώς και με πολυμορφισμούς 
του γονιδίου του μεταμορφωτικού αυξητικού παράγοντα β1 και 
γονιδίων των ανοσοσφαιρινών. υψηλή έκφραση ενός ιδιαίτερου 
αντιγόνου των Β κυττάρων, του D8-17, έχει βρεθεί σε ασθενείς με 
ιστορικό όρΠ σε αρκετούς πληθυσμούς, με ενδιάμεση έκφραση 
σε συγγενείς πρώτου βαθμού, υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να 
αποτελεί δείκτη κληρονομικής επιβάρυνσης.

Ανοσιακή απόκριση 

Όταν ένας γενετικά επιδεκτικός ξενιστής μολυνθεί από στρεπτό-
κοκκο της ομάδας α, επάγεται αυτοάνοση απόκριση, η οποία 
οδηγεί σε βλάβη των ιστών ως αποτέλεσμα διασταυρούμενης 
αντίδρασης μεταξύ επιτόπων του παθογόνου και του ξενιστή (Εικ. 
6-2).

επίτοποι του μικροβιακού τοιχώματος, της κυτταρικής μεμ-

βράνης και των περιοχών A, B, C της στρεπτοκοκκικής πρωτεΐνης 
μ είναι ανοσολογικά όμοιοι με την ανθρώπινη μυοσίνη, την τρο-
πομυοσίνη, την κερατίνη, την ακτίνη, τη λαμινίνη, τη βιμεντίνη και 
τη Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη. αυτή η μοριακή μίμηση είναι η βάση 
της αυτοάνοσης απόκρισης που οδηγεί σε όρΠ. υποστηρίζεται 
ότι ανθρώπινα μόρια, ιδιαίτερα επίτοποι της καρδιακής μυοσίνης, 
επάγουν ευαισθητοποίηση των τ κυττάρων. αυτά τα τ κύτταρα 
επανενεργοποιούνται μετά από έκθεση σε στρεπτόκοκκο α που 
φέρει ανοσολογικά όμοιους επιτόπους.

ώστόσο, η διασταυρούμενη αντίδραση της μυοσίνης με στοι-
χεία της πρωτεΐνης μ δεν εξηγεί την εμπλοκή των καρδιακών βαλ-
βίδων, που είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ρκΝ, δεδομένου 
ότι η μυοσίνη δεν υπάρχει στον βαλβιδικό ιστό. η απάντηση εν-
δέχεται να είναι η λαμινίνη, μια άλλη α-ελικοειδής πρωτεΐνη όπως 
η μυοσίνη και η πρωτεΐνη μ, η οποία ανευρίσκεται στο καρδιακό 
ενδοθήλιο και αναγνωρίζεται από τ κύτταρα ευαισθητοποιημένα 
προς τη μυοσίνη ή την πρωτεΐνη μ. επιπλέον, αντισώματα έναντι 

Η επίπτωση της ρευματικής καρδιακής νόσου (περιπτώσεις ανά 1.000 άτομα)

ΕΙΚΟΝα 6-1
η επίπτωση της ρευματικής καρδιακής νόσου σε παιδιά ηλικίας 
5-14 ετών. όι κύκλοι εντός της αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας 
αντιπροσωπεύουν ενδογενείς πληθυσμούς, όπως και νησιωτικούς 

πληθυσμούς του ειρηνικού στη Νέα Ζηλανδία. (Ανατύπωση κατόπιν 
αδείας από JR Carapetis et al, Lancet Infect Dis)

ΕΙΚΟΝα 6-2
Παθογενετικοί μηχανισμοί στον οξύ ρευματικό 
πυρετό και στη ρευματική καρδιακή νόσο. (Ανα-
τύπωση κατόπιν αδείας από Lancet 366, 155: 2005)

Επαυξημένη 
ανοσιακή απόκριση 
μέσω Τ κυττάρων

Περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, ιδιαίτερα 
η πυκνοκατοίκηση

Πυροδοτικό γεγονός: λοίμω-
ξη από στέλεχος στρεπτο-
κόκκου ομάδας Α με ειδικά 
αντιγονικά χαρακτηριστικά

Επιδεκτικός 
ξενιστής 

Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις 
από στρεπτόκοκκο ομάδας Α

Έναρξη ανοσιακής απόκρισης

Πρώτο 
επεισόδιο 

ΟΡΠ

Επαναλαμβανόμενες ή εμμένουσες 
λοιμώξεις πιθανότατα επάγουν τη 
φλεγμονή στις καρδιακές βαλβίδες

Υποτροπιάζοντα επεισόδια ΟΡΠ

ΡΚΝ

Μοριακή μιμική μεταξύ 
αντιγόνων του 
στρεπτοκόκκου Α και ιστών 
του ξενιστή

Γενετικά 
καθορισμένοι 
παράγοντες 
του ξενιστή
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του βαλβιδικού ιστού αντιδρούν με τη Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη των 
υδατανθράκων του στρεπτόκοκκου α. υπάρχουν δεδομένα ότι τα 
αντισώματα αυτά ενδέχεται να είναι υπεύθυνα για τη βαλβιδική 
προσβολή.              

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛώΣΕΙΣ

υπάρχει μια λανθάνουσα περίοδος περίπου 3 εβδομάδων (1-5 
εβδομάδες) μεταξύ της στρεπτοκοκκικής λοίμωξης και της εμφά-
νισης των κλινικών εκδηλώσεων του όρΠ. όι εξαιρέσεις είναι η 
χορεία και η όψιμη καρδίτιδα, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν 
μετά από παρατεταμένη λανθάνουσα περίοδο, που μπορεί να 
διαρκεί έως 6 μήνες. αν και πολλοί ασθενείς αναφέρουν φαρυγ-
γοδυνία, η στρεπτοκοκκική λοίμωξη είναι συνήθως υποκλινική και 
στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο με εξέταση 
των στρεπτοκοκκικών αντισωμάτων. η πιο συχνή εκδήλωση του 
όρΠ είναι η πολυαρθρίτιδα και ο πυρετός. η πολυαρθρίτιδα εμφα-
νίζεται στο 60-75% των περιπτώσεων και η καρδίτιδα στο 50-60%. 
η επίπτωση της χορείας στον όρΠ ποικίλλει ιδιαίτερα μεταξύ των 
πληθυσμών και κυμαίνεται μεταξύ <2% και 30%. το δακτυλιοειδές 
ερύθημα και τα υποδόρια οζίδια είναι σήμερα σπάνια και ανευρί-
σκονται σε <5% των ασθενών.

Καρδιακή νόσος 

Περίπου το 60% των ασθενών με όρΠ εμφανίζουν ρκΝ. το ενδο-
κάρδιο, περικάρδιο και μυοκάρδιο είναι δυνατόν να προσβληθούν. 
η βαλβιδική βλάβη είναι το χαρακτηριστικό της ρευματικής καρδί-
τιδας. η μιτροειδής βαλβίδα προσβάλλεται σχεδόν πάντα, μερικές 
φορές μαζί με την αορτική βαλβίδα, ενώ η μεμονωμένη εμπλοκή 
της αορτικής βαλβίδας είναι σπάνια. η πρώιμη βαλβιδική βλάβη 
οδηγεί σε βαλβιδική παλινδρόμηση αίματος. με την πάροδο του 
χρόνου, συνήθως ως αποτέλεσμα υποτροπιαζόντων επεισοδίων, 
πάχυνσης των γλωχίνων, των ουλών και των επασβεστώσεων, εν-
δέχεται να αναπτυχθεί βαλβιδική στένωση. η περικαρδίτιδα συνή-
θως προκαλεί ήχο τριβής ή μικρή συλλογή στο υπερηχογράφημα 
και περιστασιακά μπορεί να προκαλέσει πλευριτικό προκάρδιο 
άλγος. η μυοκαρδιακή εμπλοκή σχεδόν ποτέ δεν ευθύνεται για την 
εγκατάσταση καρδιακής ανεπάρκειας. Έτσι, οι χαρακτηριστικές 
εκδηλώσεις της καρδίτιδας σε προηγουμένως υγιή άτομα είναι 
η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, η οποία μερικές φορές 
συνοδεύεται από ανεπάρκεια της αορτικής. η μυοκαρδιακή φλεγ-
μονή ενδέχεται να επηρεάσει το ερεθισματαγωγό σύστημα, οδη-
γώντας σε παράταση του διαστήματος P-R (πρώτου ή σπανιότερα 
μεγαλύτερου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός) και ελάττωση 
του πρώτου καρδιακού τόνου.

Αρθρική νόσος 

Για να θεωρείται ως μείζων εκδήλωση, η αρθρική εμπλοκή στον 
όρΠ πρέπει να είναι αρθριτιδική, δηλαδή να περιλαμβάνει αντικει-
μενικά στοιχεία φλεγμονής με θερμές, διογκωμένες, ερυθρές ή/και 
επώδυνες αρθρώσεις, καθώς και εμπλοκή περισσοτέρων αρθρώ-
σεων (πολυαρθρίτιδα). η τυπική αρθρίτιδα είναι μεταναστευτική, 
εντοπιζόμενη από μία άρθρωση σε άλλη εντός περιόδου ωρών. ό 
όρΠ σχεδόν πάντα εμπλέκει τις μεγάλες αρθρώσεις, περισσότερο 
συχνά τα γόνατα, τις ποδοκνημικές, τα ισχία και τους αγκώνες, και 
είναι ασύμμετρος. το άλγος είναι οξύ και συχνά προκαλεί δυσκι-
νησία μέχρι τη χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. 

η λιγότερο οξεία αρθρική εμπλοκή είναι περίπου το ίδιο συ-
χνή, αλλά θεωρείται ελάσσων εκδήλωση. όι αρθραλγίες, χωρίς 
αντικειμενική φλεγμονή, συνήθως αφορούν στις μεγάλες αρθρώ-
σεις, με το ίδιο μεταναστευτικό πρότυπο όπως και η πολυαρθρί-
τιδα. Σε μερικούς πληθυσμούς, η άσηπτη μονοαρθρίτιδα μπορεί 
να είναι η προέχουσα εκδήλωση του όρΠ. αυτό μπορεί να συμβεί 
εξαιτίας πρώιμης χορήγησης αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, πριν 
την εμφάνιση του τυπικού μεταναστευτικού προτύπου.

όι αρθρικές εκδηλώσεις του όρΠ αποκρίνονται ιδιαίτερα στα 

σαλικυλικά και στα άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
(μΣαΦ). Πράγματι, η αρθρική φλεγμονή που εμμένει περισσότερο 
από 1 έως 2 ημέρες μετά την έναρξη χορήγησης σαλικυλικών 
είναι απίθανο να οφείλεται σε όρΠ. αντίθετα, αν τα σαλικυλικά 
χορηγηθούν πρώιμα στη νόσο, πριν την εκδήλωση πυρετού και 
μεταναστευτικής πολυαρθρίτιδας, δυσχεραίνουν τη διάγνωση του 
όρΠ. Για τον λόγο αυτόν, τα σαλικυλικά και τα άλλα μΣαΦ πρέπει 
να μη χορηγούνται μέχρι την επιβεβαίωση της διάγνωσης, ενώ ο 
πόνος μπορεί να ελέγχεται με ακεταμινοφαίνη ή κωδεΐνη.

Χορεία 

η χορεία του Sydenham συχνά συμβαίνει επί απουσίας άλλων 
συμπτωμάτων, ακολουθώντας παρατεταμένη λανθάνουσα περί-
οδο μετά από λοίμωξη με στρεπτόκοκκο της ομάδας α και ανευ-
ρίσκεται κυρίως σε γυναίκες. όι χορειακές κινήσεις εντοπίζονται 
ιδιαίτερα στην κεφαλή (προκαλώντας χαρακτηριστικές κινήσεις 
της γλώσσας) και στα άνω άκρα (κεφ. 367). μπορεί να είναι γε-
νικευμένες ή να περιορίζονται σε μία πλευρά του σώματος (ημι-
χορεία). η χορεία ποικίλλει σε βαρύτητα. Σε ήπιες περιπτώσεις 
μπορεί να είναι εμφανής μόνο κατόπιν λεπτομερούς εξέτασης, ενώ 
στις περισσότερο βαριές περιπτώσεις τα προσβληθέντα άτομα 
καθίστανται ανίκανα να επιτελέσουν τις συνηθισμένες δραστη-
ριότητες και διατρέχουν κίνδυνο αυτοτραυματισμού. η χορεία 
σταδιακά υποχωρεί τελείως, συνήθως εντός 6 εβδομάδων.

Δερματικές εκδηλώσεις 

το κλασικό εξάνθημα του όρΠ είναι το δακτυλιοειδές ερύθημα 
(κεφ. 18), το οποίο αρχίζει ως ερυθρή βλατίδα, η οποία αποχρω-
ματίζεται κεντρικά και χαρακτηρίζεται από έρπον, εξαπλούμενο 
χείλος. το εξάνθημα είναι διαλείπον και είναι δυνατόν να εμφανί-
ζεται και να εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της φυσικής εξέτασης. 
Παρατηρείται, συνήθως στον κορμό, μερικές φορές στα άκρα και 
σχεδόν ποτέ στο πρόσωπο.

τα υποδόρια οζίδια συμβαίνουν ως ανώδυνοι, μικροί (0,5-2 
cm), κινητοί ύβοι κάτω από το δέρμα που καλύπτει οστικές προ-
εξοχές, ιδιαίτερα στα χέρια, στα πόδια, στους αγκώνες, στο ινίο 
και, περιστασιακά, στους σπονδύλους. αποτελούν όψιμη εκδή-
λωση, εμφανιζόμενα 2-3 εβδομάδες μετά την έναρξη της νόσου, 
διαρκούν για λίγες ημέρες έως 3 εβδομάδες και συχνά σχετίζονται 
με καρδίτιδα.

ΑλλΕΣ ΕΚΔΗλώΣΕιΣ 

Πυρετός παρατηρείται στις περισσότερες περιπτώσεις όρΠ, αν 
και σπάνια σε ασθενείς με μεμονωμένη χορεία. αν και ο υψη-
λός πυρετός (>39οC) είναι ο κανόνας, χαμηλότερες αυξήσεις της 
θερμοκρασίας δεν είναι ασυνήθεις. αυξημένα επίπεδα πρωτεϊνών 
οξείας φάσης παρατηρούνται στις περισσότερες περιπτώσεις. η 
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) και η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών 
(τκε) είναι συχνά δραματικά αυξημένες. Περιστασιακά παρατηρεί-
ται ήπια λευκοκυττάρωση.

Στοιχεία προηγηθείσας λοίμωξης από στρεπτόκοκκο 
ομάδας Α 

με την εξαίρεση της χορείας και της ήπιας καρδίτιδας, οι οποίες 
μπορεί να εκδηλωθούν αρκετούς μήνες αργότερα, η επιβεβαίωση 
προηγηθείσας στρεπτοκοκκικής λοίμωξης είναι απαραίτητη στη 
στήριξη της διάγνωσης του όρΠ. εφόσον οι περισσότεροι ασθε-
νείς δεν έχουν θετική καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος ή ταχύ 
αντιγονικό τεστ, συνήθως απαιτείται ορολογική επιβεβαίωση. όι 
πιο κοινές ορολογικές εξετάσεις είναι οι τίτλοι αντιστρεπτολυσίνης 
ό (ASO) και αντι-DNAσης Β (ADB). Όταν είναι εφικτό, θα πρέπει να 
καθορίζονται οι φυσιολογικές τιμές των εξετάσεων αυτών μέσα 
στον πληθυσμό σε δείγμα υγιών ατόμων χωρίς πρόσφατη λοίμωξη 
από στρεπτόκοκκο ομάδας α.
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

το ιδιαίτερο ιστοπαθολογικό χαρακτηριστικό της ΣΣκ είναι ο 
συνδυασμός της διάχυτης αποφρακτικής αγγειοπάθειας των μι-
κρών αρτηριών και αρτηριολίων και η ίνωση του δέρματος και 
των εσωτερικών οργάνων. ενώ στην εγκατεστημένη ΣΣκ οι αλ-
λοιώσεις αυτές συμβαίνουν επί απουσίας φλεγμονής, στα πρώιμα 
στάδια της νόσου περιαγγειακές κυτταρικές διηθήσεις μπορεί να 
ανευρίσκονται σε πολλά όργανα πριν την εμφάνιση της ίνωσης. 
Στο δέρμα, οι διηθήσεις εντοπίζονται στο δικτυωτό υποδόριο και 
αποτελούνται κυρίως από CD4+ T λεμφοκύτταρα. επιπροσθέτως, 
μπορεί να ανιχνεύονται CD8+ T κύτταρα, μονοπύρηνα/μακρο-
φάγα, πλασματοκύτταρα, σιτευτικά κύτταρα και, περιστασιακά, 
Β κύτταρα. Στους πνεύμονες, η πλειοψηφία των διηθούντων τ 
κυττάρων είναι CD8+. μπορεί να ανευρίσκονται στοιχεία αποκοκ-
κίωσης των ηωσινοφίλων επί απουσίας ακέραιων ηωσινοφίλων. 
η αγγειακή βλάβη χαρακτηρίζεται από πάχυνση τού έσω χιτώνα 
στις μικρές και μεσαίου μεγέθους αρτηρίες, η οποία καταλήγει στη 
μείωση της διαμέτρου του αυλού. η αποφρακτική αγγειοπάθεια 
είναι όψιμο εύρημα και είναι περισσότερο σαφές στην καρδιά, 
στους πνεύμονες, στους νεφρούς και στον γαστρεντερικό σωλήνα. 
η ιστική ίνωση ανευρίσκεται στο δέρμα, στους πνεύμονες, στον 
γαστρεντερικό σωλήνα, στην καρδιά, στα έλυτρα των τενόντων, 
στον ιστό που περιβάλλει τις μυϊκές περιτονίες, καθώς και σε με-
ρικούς ενδοκρινείς αδένες. Στους ιστούς αυτούς, η συσσώρευση 
συνδετικού ιστού, που αποτελείται από κολλαγόνο, φιμπρονεκτίνη, 
πρωτεογλυκάνες και άλλα δομικά μακρομόρια οδηγεί στην προο-
δευτική αντικατάσταση της φυσιολογικής ιστικής αρχιτεκτονικής, 
καταλήγοντας σε λειτουργική ανεπάρκεια των προσβεβλημένων 
οργάνων.

Δέρμα 

Στο δέρμα, η ίνωση προκαλεί εκτεταμένη έκπτυξη και απόφραξη 
των θυλάκων των τριχών, των ιδρωτοποιών αδένων και άλλων 
εξαρτημάτων (Εικ. 7-2Α). η συσσώρευση των ινών κολλαγόνου εί-
ναι ιδιαίτερα εμφανής στο χόριο και η ινωτική διαδικασία εμπλέκει 
τον υποδόριο λιπώδη ιστό με παγίδευση των λιποκυττάρων. η επι-
δερμίδα είναι ατροφική και οι θηλές του χορίου εξαφανίζονται.
Πνεύμονες η εστιακή διήθηση των κυψελιδικών τοιχωμάτων από 
CD8+ T λεμφοκύτταρα, μακροφάγα και ηωσινόφιλα παρατηρείται 
σε πρώιμη νόσο. με την πάροδο του χρόνου, η διάμεση ίνωση 
και η αγγειακή βλάβη κυριαρχούν στην ιστοπαθολογική εικόνα 
και συχνά συνυπάρχουν εντός της ίδιας βλάβης σε ασθενείς με 
δδΣΣκ. η πνευμονική ίνωση χαρακτηρίζεται από έκπτυξη του 
διάμεσου κυψελιδικού χώρου, με συσσώρευση κολλαγόνου και 
άλλων πρωτεϊνών του συνδετικού ιστού. το πλέον συχνό ιστολο-
γικό πρότυπο είναι η μη ειδική, διάμεση πνευμονίτιδα (εικ. 7-2Β). 
η προοδευτική πάχυνση του κυψελιδικού τοιχώματος οδηγεί σε 
απόφραξη των αεραγωγών και δημιουργία μελισσοκηρύθρας, 
καθώς και σε απώλεια πνευμονικών αγγείων. η διαδικασία αυτή 
επηρεάζει την ανταλλαγή αερίων και συμβάλλει στην επιδείνω-
ση της πνευμονικής υπέρτασης. η πάχυνση τού έσω χιτώνα των 
πνευμονικών αρτηριών, η οποία ανιχνεύεται καλύτερα σε χρώση 
ελαστίνης, ευθύνεται για την πνευμονική υπέρταση (εικ. 7-2Γ) και 
σε αυτοψίες συχνά σχετίζεται με πολλαπλά πνευμονικά έμβολα 
και στοιχεία μυοκαρδιακής ίνωσης.

Γαστρεντερικός σωλήνας 

Παθολογικές αλλοιώσεις ανευρίσκονται σε κάθε επίπεδο από το 
στόμα μέχρι το ορθό. ό κατώτερος οισοφάγος προσβάλλεται συ-
χνά με ίνωση της lamina propria και του υποβλεννογονίου και 
ατροφία των μυϊκών στιβάδων, ενώ οι γραμμωτοί μύες τού άνω 
τριτημορίου του οισοφάγου, γενικά, δεν προσβάλλονται. Χαρα-
κτηριστικές αγγειακές αλλοιώσεις είναι συχνά εμφανείς. η αντι-
κατάσταση της φυσιολογικής δομής του γαστρεντερικού σωλήνα 
καταλήγει σε διαταραχή του περισταλτισμού, με γαστροοισοφα-

εικόΝα  316-1 ???????????????????????????????????????????
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ΕΙΚΟΝα 7-2
Ιστοπαθολογικά ευρήματα στη συστηματική σκλήρυνση. Α. δερ-
ματική σκλήρυνση. το δέρμα είναι πεπαχυσμένο εξαιτίας της εκτε-
ταμένης έκπτυξης της δερμίδας. αθροίσματα πυκνά κατανεμημένων 
ινών κολλαγόνου αντικαθιστούν τα εξαρτήματα του δέρματος. Β. 
Πρώιμη διάμεση πνευμονική νόσος. διάχυτη ίνωση των κυψελιδικών 
τοιχωμάτων και χρόνια διήθηση από φλεγμονώδη κύτταρα. τρίχρωμη 
χρώση. Γ. Πνευμονική αρτηριακή αποφρακτική αγγειοπάθεια. εκσε-
σημασμένη υπερτροφία τού έσω χιτώνα και ελάττωση της διαμέτρου 
του αυλού μιας μικρής πνευμονικής αρτηρίας, με ελάχιστη διάμεση 
ίνωση, σε ασθενή με περιορισμένη δερματική ΣΣκ.
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Συστηματική σκλήρυνση (σκληρόδερμα) και συναφείς διαταραχές
γική παλινδρόμηση, δυσκινησία και απόφραξη του λεπτού εντέ-
ρου. η χρόνια παλινδρόμηση σχετίζεται με οισοφαγική φλεγμονή, 
εξελκώσεις και δημιουργία στενώσεων, ενώ μπορεί να οδηγήσει 
σε μεταπλασία Barrett.

Νεφροί 

Στους νεφρούς, κυριαρχούν οι βλάβες των μεσολοβιδίων αρτηρι-
ών, ενώ η σπειραματονεφρίτιδα είναι σπάνια. η χρόνια νεφρική 
ισχαιμία σχετίζεται με ατροφία των σπειραμάτων. όι ασθενείς 
με νεφρική κρίση σκληροδέρματος εμφανίζουν δραματικές με-
ταβολές στις μικρές νεφρικές αρτηρίες με αναδιπλασιασμό του 
ελαστικού πετάλου, εκσεσημασμένη πάχυνση τού έσω χιτώνα και 
μείωση της διαμέτρου του αυλού, που συχνά συνοδεύεται από 
θρόμβωση και μικροαγγειοπαθητική αιμόλυση.
καρδιά η καρδιά προσβάλλεται συχνά με κυρίαρχη εμπλοκή του 
μυοκαρδίου και του περικαρδίου. όι χαρακτηριστικές αρτηριακές 
βλάβες της πάχυνσης τού έσω χιτώνα και της μείωσης του αυλού 
συνοδεύονται από νέκρωση των συσταλτών στοιχείων, αντα-
νακλώντας τη βλάβη ισχαιμίας-επαναιμάτωσης, ενώ η εστιακή 
μυοκαρδιακή ίνωση ενδέχεται να επηρεάσει το ερεθισματαγωγό 
σύστημα.

Άλλα όργανα 

υμενίτιδα μπορεί να ανευρεθεί σε πρώιμη ΣΣκ, ωστόσο με την 
πρόοδο της νόσου ο αρθρικός υμένας γίνεται ινωτικός. η ίνωση 
των ελύτρων των τενόντων και των περιτονιών παράγει ψηλαφητό 
και, μερικές φορές, ακουστό κριγμό. η φλεγμονώδης μυοσίτιδα 
και, σε όψιμα στάδια, η μυϊκή ατροφία και ίνωση είναι συχνά ευ-
ρήματα. μπορεί να ανευρίσκεται ίνωση του θυρεοειδούς αδένα 
και των ελασσόνων σιελογόνων αδένων.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛώΣΕΙΣ

Γενικά 

η ΣΣκ μπορεί να προσβάλλει πρακτικά κάθε όργανο (Πίνακας 
7-3). η νόσος χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ποικιλότητα στην 
κλινική έκφραση από τον ένα ασθενή στον άλλον. όι ασθενείς 
μπορεί να ταξινομηθούν σε μία από τις δύο κύριες υποομάδες που 
καθορίζονται από την έκταση του κλινικά παθολογικού δέρματος 
(Πίνακας 7-3). Στη δδΣΣκ, η εμπλοκή των εσωτερικών οργάνων 
συμβαίνει πρώιμα και είναι προοδευτική. αντίθετα, η πδΣΣκ πα-
ρουσιάζεται με μακρό ιστορικό φαινομένου Raynaud, σχετίζεται 
με ήπια δερματική βλάβη και περιορισμένη σπλαγχνική εμπλοκή 
και χαρακτηρίζεται από καλύτερη πρόγνωση. ενώ η ταξινόμηση 
της ΣΣκ σε διάχυτη και περιορισμένη δερματική μορφή είναι χρή-
σιμη, η έκφραση της νόσου είναι αρκετά πιο πολύπλοκη και πολλοί 
διακριτοί φαινότυποι αναγνωρίζονται μέσα σε κάθε υποομάδα. 

Για παράδειγμα, 10-15% των ασθενών με πδΣΣκ αναπτύσσουν 
βαριά πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, χωρίς σημαντική διάμεση 
πνευμονική νόσο (δΠΝ). Άλλοι ασθενείς εμφανίζουν συστηματικές 
εκδηλώσεις της ΣΣκ χωρίς κλινικά έκδηλη εμπλοκή του δέρματος 
(ΣΣκ χωρίς σκληρόδερμα). Συγκεκριμένοι κλινικοί φαινότυποι της 
ΣΣκ σχετίζονται με συγκεκριμένα αυτοαντισώματα (Πίνακας 7-4). 
όι ασθενείς με σύνδρομα επικάλυψης εμφανίζουν τυπικές εκδη-
λώσεις ΣΣκ που συνυπάρχουν με κλινικά και εργαστηριακά ευρή-
ματα άλλης αυτοάνοσης νόσου, όπως πολυμυοσίτιδα, αυτοάνοση 
θυρεοειδοπάθεια, σύνδρομο Sjögren, πολυαρθρίτιδα, αυτοάνοση 
νόσο του ήπατος ή συστηματικό ερυθηματώδη λύκο.

ό όρος σκληρόδερμα αναφέρεται στην εντοπισμένη σκλη-
ροδερμία και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα 
εντοπισμένων ινωτικών διαταραχών του δέρματος, που κυρίως 
προσβάλλουν τα παιδιά (Πίνακας 7-1). Σε αντίθεση με τη ΣΣκ, 
η περιορισμένη σκληροδερμία σπάνια σχετίζεται με εμπλοκή 
εσωτερικών οργάνων. η μορφέα παρουσιάζεται σαν μονήρεις 
ή πολλαπλές στρογγυλές περιοχές πεπαχυσμένου δέρματος και, 
λιγότερο συχνά, με διάχυτη σκλήρυνση (γενικευμένη μορφέα), 
ενώ τα δάκτυλα δεν προσβάλλονται. το γραμμικό σκληρόδερμα, 
λωρίδες πεπαχυσμένου δέρματος, τυπικά σε ένα ή και στα δύο 
κάτω άκρα, ενδέχεται να προσβάλει τους υποδόριους ιστούς με 
ίνωση και ατροφία των υποκείμενων δομών, μυών και οστών. Στα 
παιδιά, η ανάπτυξη των προσβεβλημένων μακρών οστών διατα-
ράσσεται. Όταν οι βλάβες του γραμμικού σκληροδέρματος εμπλέ-
κουν το δέρμα πάνω από τις αρθρώσεις, μπορεί να αναπτυχθούν 
σημαντικές αγκυλώσεις.

Αρχικές κλινικές εκδηλώσεις 

η αρχική κλινική εμφάνιση είναι αρκετά διαφορετική στη διάχυτη 
και στην περιορισμένη μορφή της νόσου. Στη δδΣΣκ, το διάστη-
μα μεταξύ του φαινομένου Raynaud και των άλλων εκδηλώσεων 
της νόσου είναι γενικά μικρό (εβδομάδες έως μήνες). η διόγκω-
ση των μαλακών ιστών και ο έντονος κνησμός είναι σημεία της 
πρώιμης φλεγμονώδους, οιδηματικής φάσης της δδΣΣκ. το δέρμα 
των δακτύλων, των χειρών, των άπω άκρων και του προσώπου 
συχνά προσβάλλεται πρώτα. όι ασθενείς μπορεί να παρατηρή-
σουν διάχυτη υπέρχρωση. Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα μπορεί να 
αναπτυχθεί. όι αρθραλγίες είναι συχνές και μπορεί να σχετίζονται 
με μυϊκή αδυναμία και περιορισμένη κινητικότητα της άρθρω-
σης. κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων έως μηνών, η 

ΠΙΝαΚαΣ 7-3 
ΕΜΠΛΟΚΗ ΕΣώΤΕΡΙΚώΝ ΟΡΓΑΝώΝ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑχυΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ 
ΣυΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡυΝΣΗΣ

 ΠΕρΙΟρΙΣμΕΝη ΔΙαχυτη 
 ΔΕρματΙΚη  ΔΕρματΙΚη 
ΕΚΔηΛωΣΕΙΣ ΣΣΚ (%) ΣΣΚ (%)

δερματική εμπλοκή 90α 100
Φαινόμενο Raynaud 99 98
εμπλοκή οισοφάγου 90 80
Πνευμονική ίνωση 35 65
Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση 25 15
μυοπάθεια 11 23
καρδιακή εμπλοκή  9 12
Νεφρική κρίση σκληροδέρματος  2 15

α 10% των ασθενών με πδΣΣκ έχουν ΣΣκ άνευ σκληροδέρματος

ΠΙΝαΚαΣ 7-4 
ΑυΤΟΑΝΤΙΣώΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣυΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΣΚΛΗΡυΝΣΗ

   χαραΚτηρΙΣτΙΚΕΣ 
  υΠΟΚατηγΟρΙα ΚΛΙΝΙΚΕΣ  
αΝτΙγΟΝΟ-ΣτΟχΟΣ ΣΣΚ ΣυΣχΕτΙΣΕΙΣ

τοποϊσομεράση ι δδΣΣκ δΠΝ, καρδιακή εμπλοκή, 
    νεφρική κρίση 
    σκληροδέρματος
Πρωτεΐνες  πδΣΣκ ισχαιμία δακτύλων,  
 κεντρομεριδίου   ασβέστωση, 
    μεμονωμένη Παυ
U3-RNP δδΣΣκ Παυ, δΠΝ, νεφρική κρίση
    σκληροδέρματος, 
    μυοσίτιδα
Th/T0 πδΣΣκ Πυ, δΠΝ
PM/Scl πδΣΣκ ασβέστωση, μυοσίτιδα
U1-RNP μΝΣι Παυ
RNA πολυμεράση  δδΣΣκ εκτεταμένη δερματική
 ιιι   εμπλοκή, νεφρική 
    κρίση σκληροδέρματος

Σημείωση: δδΣΣκ, διάχυτη δερματική ΣΣκ. πδΣΣκ, περιορισμένη 
δερματική ΣΣκ. δΠΝ, διάμεση πνευμονική νόσος. Παυ, πνευμονική 
αρτηριακή υπέρταση.
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ιδιαίτερα ευαίσθητη και ειδική στην ανίχνευση της ενδοαρθρικής 
φλεγμονής, των αλλοιώσεων του χόνδρου και του υποκείμενου 
οιδήματος του μυελού των οστών στην ιερολαγονίτιδα (Εικ. 9-1). 
αυτές οι τεχνικές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην αξιολόγηση οξέ-
ων και χρόνιων αλλοιώσεων της σπονδυλικής στήλης (Εικ. 9-2). 

η μειωμένη περιεκτικότητα των οστών σε ανόργανα στοιχεία 
μπορεί να ανιχνευθεί με DEXA (dual-energy x-ray absorptiometry 
– απορροφησιομέτρηση ακτίνων x διπλης έλικας) της οσφυϊκής 
μοίρας. τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα είναι δυνατόν να απο-
φευχθούν χρησιμοποιώντας την πλάγια απόφυση του 3ου οσφυ-
ϊκού σπονδύλου.

ΔΙΑΓΝώΣΗ

η πρώιμη διάγνωση της αΣ πριν από την ανάπτυξη μη αντιστρέψι-
μων παραμορφώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. ό στόχος αυτός 
αποτελεί πρόκληση για πολλούς λόγους 1) ο οσφυικός πόνος είναι 
πολύ συχνός, ενώ η αΣ είναι πολύ λιγότερο συχνή, 2) η πρώιμη 
διάγνωση συχνά τίθεται κλινικά, απαιτώντας σημαντική εξειδί-
κευση, 3) οι νέοι ασθενείς με πρώιμη αΣ συχνά δεν αναζητούν 
ιατρική βοήθεια. τα ευρέως χρησιμοποιούμενα τροποποιημένα 
κριτήρια της Νέας υόρκης (1984) χρησιμεύουν περισσότερο σαν 
κριτήρια ταξινόμησης παρά ως διαγνωστικά, ενώ η ευαισθησία 
τους είναι χαμηλή σε πρώιμες ή ήπιες περιπτώσεις. αυτά περι-
λαμβάνουν τα ακόλουθα: (1) ιστορικό φλεγμονώδους πόνου στη 
ράχη (βλέπε παρακάτω)· (2) περιορισμός της κινητικότητας της 
οσφυϊκής μοίρας, τόσο σε μετωπιαίο όσο και σε οβελιαίο επίπεδο· 
(3) περιορισμένη θωρακική έκπτυξη, σε σχέση με το φύλο και την 
ηλικία· και (4) βέβαιη ακτινογραφικά ιερολαγονίτιδα. η παρουσία 
ιερολαγονίτιδας και οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα τρία κριτήρια 
είναι αρκετά για τη διάγνωση της αΣ. η δυναμική MRI είναι πιο 
ευαίσθητη από την απλή ακτινογραφία. αν και η ακριβής ευαι-
σθησία και ειδικότητά της παραμένει αδιευκρίνιστη, συνιστάται σε 
ήπιες περιπτώσεις στις οποίες η απλή ακτινογραφία αποτυγχάνει 
να καταδείξει εμφανείς μεταβολές ή δεν είναι επιθυμητή (π.χ. σε 
νέες γυναίκες ή παιδιά).

η παρουσία του Β27 δεν αποτελεί απαραίτητο και ικανό 

στοιχείο για τη διάγνωση. ώστόσο, σύμφωνα με το θεώρημα του 
Bayes, η παρουσία ή απουσία του Β27 αυξάνει ή μειώνει σημαντι-
κά, αντιστοίχως, την πιθανότητα της αΣ σε ασθενείς με συμβατά 
κλινικά ευρήματα, χωρίς ακτινολογικές αλλοιώσεις. επιπρόσθετα, 
η απουσία του Β27 σε μια τυπική περίπτωση αΣ αυξάνει σημα-
ντικά την πιθανότητα συνυπάρχουσας φλεγμονώδους νόσου του 
εντέρου.

η αΣ πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από πολυάριθμες κα-
ταστάσεις που εμφανίζονται με οσφυαλγία, μερικές από τις οποίες 
είναι πολύ πιο συχνές από την αΣ. Για πολλές δεκαετίες, τα ακό-
λουθα 5 στοιχεία χρησιμοποιούνται στη διαφοροδιάγνωση του 
φλεγμονώδους πόνου της αΣ: (1) ηλικία έναρξης πριν τα 40, (2) 
ύπουλη έναρξη, (3) διάρκεια πόνου >3 μήνες πριν ζητηθεί ιατρική 
βοήθεια, (4) πρωινή δυσκαμψία και (5) βελτίωση με την άσκηση ή 
τη δραστηριότητα. όι πιο κοινές αιτίες οσφυαλγίας είναι συνήθως 
μηχανικές ή εκφυλιστικές παρά φλεγμονώδεις και δεν παρουσιά-
ζουν τα παραπάνω σημεία. μια πρόσφατη επαναξιολόγηση οδή-
γησε στα ακόλουθα κριτήρια για το φλεγμονώδη οσφυϊκό πόνο 
σε ενήλικες κάτω των 50 ετών: 1) πρωινή δυσκαμψία πάνω από 
30 λεπτά, 2) βελτίωση με την άσκηση και όχι με την ανάπαυση, 
3) αφύπνιση από οσφυϊκό πόνο κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
ημίσεος της νύκτας, 4) εναλασσόμενος γλουτιαίος πόνος. 

όι λιγότερο συχνές μεταβολικές, λοιμώδεις και κακοήθεις αι-
τίες πρέπει επίσης να ελέγχονται προσεκτικά, συμπεριλαμβανο-
μένης της λοιμώδους σπονδυλίτιδας, της σπονδυλοδισκίτιδας και 
της ιερολαγονίτιδας. η ωχρονοσία μπορεί να εμφανιστεί κλινικά 
και ακτινολογικά σαν την αΣ.

η εκσεσημασμένη ασβεστοποίηση και οστεοποίηση των 
παρασπονδυλικών συνδέσμων συμβαίνει στη διάχυτη ιδιοπαθή 
σκελετική υπερόστωση (διΣυ), η οποία συμβαίνει σε μεσήλικες 
και υπερήλικες και είναι, συνήθως, ασυμπτωματική. η συνδεσμι-
κή ασβεστοποίηση είναι πιο έκδηλη στον οπίσθιο σπονδυλικό 
σύνδεσμο, δίνοντας εμφάνιση «ρέοντος κεριού» στις οπίσθιες 
σπονδυλικές επιφάνειες. τα μεσοσπονδύλια διαστήματα και οι 
δίσκοι διατηρούνται ανέπαφοι, ενώ οι ιερολαγόνιες και οι αρ-
θρώσεις των αποφύσεων εμφανίζονται φυσιολογικές, βοηθώντας 
τη διαφορική διάγνωση της διΣυ από τη σπονδύλωση και την 
αΣ, αντίστοιχα.

ΕΙΚΟΝα 9-1
Πρώιμη ιερολαγονίτιδα σε ασθενή με αΣ, υποδηλούμενη από το 
εμφανές οίδημα του μυελού του ιερού οστού (αστερίσκοι), σε στε-
φανιαία τομή STIR μαγνητικής τομογραφίας. (Από DS Levine et al: Clin 
Radiol 59: 400, 2004.)

ΕΙΚΟΝα 9-2
Φλεγμονή σπονδυλικής στήλης (σπονδυλοδισκίτιδα) σε ασθενή 
με αΣ και η δραματική απόκρισή της σε θεραπεία με infliximab. εικό-
νες μαγνητικής τομογραφίας τ1 ακολουθίας με ενίσχυση με γαδολίνιο 
και κορεσμό λίπους, στην έναρξη και 24 εβδομάδες μετά θεραπεία 
με infliximab. (Από J Braun et al.)

Έναρξη Εβδομάδα 24
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Οι σπονδυλαρθρίτιδες
Θεραπεία: 
αγΚυΛΟΠΟΙητΙΚη ΣΠΟΝΔυΛΙτΙΔα

Κάθε θεραπευτική προσέγγιση στην ΑΣ πρέπει να περιλαμβά-
νει ένα πρόγραμμα άσκησης που θα διατηρεί τη στάση και 
το εύρος κίνησης. Μέχρι πρόσφατα, τα ΜΣΑΦ αποτελούσαν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της φαρμακευτικής θεραπείας της ΑΣ. 
Αυτοί οι παράγοντες μειώνουν τον πόνο και την ευαισθησία 
και αυξάνουν την κινητικότητα σε πολλούς ασθενείς με ΑΣ. 
Επιπρόσθετα ,σε μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη 
μελέτη 2 χρόνων, η ακτινολογική εξέλιξη της ΑΣ επιβρα-
δύνθηκε σημαντικά σε ασθενείς που έπαιρναν καθημερινά 
ΜΣΑΦ, σε σχέση με αυτούς που έπαιρναν ΜΣΑΦ για την 
αντιμετώπιση του οξέος πόνου ή της δυσκαμψίας. Ωστόσο, 
πολλοί ασθενείς με ΑΣ έχουν εμμένοντα συμπτώματα και 
αναπτύσσουν παραμορφώσεις παρά τη θεραπεία με ΜΣΑΦ. Η 
δημοσίευση το 2000 των θεαματικών αποκρίσεων στην αντι-
TNF-α θεραπεία έφερε επανάσταση στην αντιμετώπιση της ΑΣ 
και των άλλων σπονδυλαρθριτίδων. Οι ασθενείς με ΑΣ, που 
αντιμετωπίστηκαν με infliximab (χιμαιρικό μονοκλωνικό αντί-
σωμα ανθρώπου/ποντικού αντι-TNF-α), με etanercept (διαλυτή 
πρωτεΐνη σύντηξης p75 TNF-α υποδοχέα–IgG) ή adalimumab 
(ανθρώπειο αντι-TNF μονοκλωνικό αντίσωμα) παρουσίασαν 
ραγδαία και διαρκή βελτίωση όλων των κλινικών και εργα-
στηριακών παραμέτρων που σχετίζονται με την ενεργότητα της 
νόσου. Οι ασθενείς με μακρόχρονη νόσο και πλήρη αγκύλωση 
της σπονδυλικής στήλης εμφάνισαν εντυπωσιακή βελτίωση 
τόσο σε υποκειμενικές όσο και σε αντικειμενικές παραμέ-
τρους της ενεργότητας νόσου, όπως η πρωινή δυσκαμψία, ο 
πόνος, η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης, η διόγκωση των 
περιφερικών αρθρώσεων, η CRP και η ΤΚΕ. Οι εξετάσεις με 
MRI έδειξαν βελτίωση του οιδήματος του μυελού των οστών, 
της ενθεσίτιδας και της συλλογής υγρού στις ιερολαγόνιες 
αρθρώσεις, στη σπονδυλική στήλη και στις περιφερικές αρ-
θρώσεις, αντίστοιχα. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσίασαν 
μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες και των τριών 
παραγόντων, όπως και πολλές ανοικτές μελέτες. Περίπου οι 
μισοί ασθενείς πέτυχαν πάνω από 50% βελτίωση του δείκτη 
BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), 
του πιο συχνά χρησιμοποιούμενου δείκτη ενεργότητας της 
νόσου. Αύξηση της οστικής πυκνότητας καταγράφεται από την 
24η εβδομάδα από την έναρξη θεραπείας. Η αναστολή της 
ακτινολογικής εξέλιξης της νόσου δεν έχει ακόμη καθορισθεί 
με ακρίβεια. 

Οι δόσεις χορήγησης των παραγόντων αυτών στους ασθε-
νείς με ΑΣ είναι όμοιες με αυτές της ΡΑ. Το infliximab χο-
ρηγείται ενδοφλεβίως σε δόσεις 3-5 mg/kg σ.β. (σωματικού 
βάρους) και επαναλαμβάνεται μετά από δύο εβδομάδες, μετά 
από έξι εβδομάδες και στη συνέχεια με μεσοδιαστήματα των 
οκτώ εβδομάδων. Μερική απόκριση έχει επιτευχθεί με μεγα-
λύτερα χρονικά διαστήματα και με χορήγηση επί έξαρσης των 
συμπτωμάτων. Το etanercept χορηγείται με υποδόρια ένεση 
δύο φορές την εβδομάδα σε δόσεις των 25 mg ή μία φορά 
την εβδομάδα σε δόση των 50 mg. Το adalimumab χορηγείται 
με υποδόρια ένεση σε δόση 40 mg κάθε δύο εβδομάδες.

Μολονότι αυτοί οι ισχυροί ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες 
έχουν αποδειχθεί μέχρι τώρα σχετικά ασφαλείς, παρατηρήθη-
καν επτά τύποι ανεπιθύμητων ενεργειών: (1) σοβαρές λοιμώ-
ξεις, συμπεριλαμβανομένης της κεγχροειδούς φυματίωσης· 
(2) αιματολογικές διαταραχές, όπως η παγκυτταροπενία· (3) 
απομυελινωτικές διαταραχές· (4) επιδείνωση προϋπάρχουσας 
καρδιακής ανεπάρκειας· (5) σχετιζόμενα με ΣΕΛ αυτοαντι-
σώματα και συμβατές κλινικές εκδηλώσεις· (6) αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας, τοπικές ή συστηματικές και (7) βαριά ηπατική 
νόσος. Η αυξημένη επίπτωση κακοήθειας είναι περισσότερο 
θεωρητικό πρόβλημα, αφού δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση της 
επίπτωσης σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία για περισ-
σότερο από 5 έτη. 

Εξαιτίας του αυξημένου κόστους, των δυνητικών σοβαρών 
παρενεργειών και των άγνωστων μακρόχρονων επιδράσεων 
των παραγόντων αυτών, η χρήση τους πρέπει να περιορίζεται 

σε ασθενείς με βέβαιη διάγνωση και ενεργή νόσο (BASDAI 
>4 από 10 και γνώμη ειδικού). Πριν από την έναρξη αντι-
TNF θεραπείας, όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται 
με φυματινοαντίδραση και σε περίπτωση θετικότητας (διά-
μετρος >5 mm) θα πρέπει να θεραπεύονται με αντιφυματικά 
φάρμακα. Αντενδείξεις περιλαμβάνουν την ενεργή λοίμωξη ή 
υψηλό κίνδυνο λοίμωξης, κακοήθεια και ιστορικό συστηματι-
κού ερυθηματώδους λύκου, πολλαπλής σκλήρυνσης ή άλλης 
αυτοάνοσης νόσου. Η κύηση και η γαλουχία αποτελούν σχε-
τικές αντενδείξεις. Η συνέχιση της θεραπείας πέραν των 12 
εβδομάδων απαιτεί τουλάχιστον 50% μείωση στο BASDAI (ή 
απόλυτη μείωση 2 από 10) και θετική γνώμη ειδικού. 

Η σουλφασαλαζίνη σε δόσεις 2-3 g/ημέρα έχει δείξει 
μέτρια αποτελέσματα ιδίως σε περιφερική αρθρίτιδα. Θερα-
πευτική χρήση αυτού του παράγοντα θα πρέπει να προηγείται 
της χρήσης αντι-TNF παραγόντων σε ασθενείς με περιφερική 
αρθρίτιδα. Η μεθοτρεξάτη, αν και χρησιμοποιείται ευρέως, δεν 
έχει καταδείξει όφελος στην ΑΣ, ενώ κανένας θεραπευτικός 
ρόλος δεν υπάρχει για το χρυσό ή τα per os γλυκοκορτικοειδή. 
Δυνητικό όφελος στην ΑΣ έχει αναφερθεί για τη θαλιδομίδη 
(200 mg/ημέρα), πιθανώς μέσω αναστολής του TNF-α. 

Η συνηθέστερη ένδειξη για τη χειρουργική αντιμετώπιση 
ασθενούς με ΑΣ είναι η βαριά αρθρίτιδα του ισχίου, ο πόνος 
και η δυσκαμψία που βελτιώνονται θεαματικά με την ολική 
αρθροπλαστική ισχίου. Μικρό ποσοστό ασθενών ενδέχεται να 
βελτιωθεί με χειρουργική αποκατάσταση των καμπτικών παρα-
μορφώσεων της σπονδυλικής στήλης ή του ατλαντοαξονικού 
υπεξαρθρήματος.

Τα επεισόδια ραγοειδίτιδας αντιμετωπίζονται συνήθως 
αποτελεσματικά με τοπική χορήγηση γλυκοκορτικοειδών σε 
συνδυασμό με μυδριατικούς παράγοντες, αν και σε μερικές πε-
ριπτώσεις μπορεί να χρειαστούν συστηματικά γλυκοκορτικοειδή 
ή και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και σπάνια infliximab. Οι 
ανταγωνιστές του TNF μειώνουν τη συχνότητα των επεισοδίων 
ραγοειδίτιδας σε ασθενείς με ΑΣ. Λίγοι ασθενείς εμφανίζουν 
νέα ή υποτροπιάζουσα ραγοειδίτιδα, μετά από θεραπεία με 
αντι-TNF παράγοντες, ιδίως με etanercept. 

Η συνυπάρχουσα καρδιακή νόσος μπορεί να απαιτεί εμφύ-
τευση βηματοδότη ή/και αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας. 
Η αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης του αξονικού σκελετού 
είναι όμοια με την αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς οστεο-
πόρωσης, εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ειδικά 
για την ΑΣ.

αΝτΙΔραΣτΙΚη αρΘρΙτΙΔα
η αντιδραστική αρθρίτιδα (αα) είναι οξεία, μη πυώδης αρθρίτιδα, 
που επιπλέκει κάποια λοίμωξη σε άλλο σημείο του σώματος. τα 
τελευταία χρόνια, ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει 
σπονδυλαρθρίτιδες που ακολουθούν εντερικές ή ουρογεννητικές 
λοιμώξεις. 

Άλλες μορφές σχετιζόμενης με λοίμωξη αντιδραστικής αρ-
θρίτιδας, που δεν έχουν σχέση με το Β27 και έχουν διαφορετικό 
φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, όπως ο ρευματικός πυρετός και η 
νόσος του Lyme, εξετάζονται στα κεφάλαια 6 και 20.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

η συσχέτιση της οξείας αρθρίτιδας με επεισόδια διάρροιας ή ου-
ρηθρίτιδας υπάρχει εδώ και αιώνες. μεγάλος αριθμός περιπτώ-
σεων κατά τη διάρκεια των δύο Παγκοσμίων Πολέμων επικεντρώ-
θηκε στην τριάδα αρθρίτιδας, ουρηθρίτιδας και επιπεφυκίτιδας, 
που έγινε γνωστή ως σύνδρομο Fiessenger-Leroy-Reiter και συχνά 
παρουσιάζεται με πρόσθετες βλεννογονοδερματικές αλλοιώσεις. 
ό χαρακτηρισμός αυτός έχει πλέον ιστορικό μόνο ενδιαφέρον. 

η ανεύρεση ειδών βακτηριδίων ικανών να πυροδοτήσουν το 
κλινικό σύνδρομο και το εύρημα ότι πολλοί ασθενείς έχουν το 
αντιγόνο Β27 οδήγησαν στην παραδοχή ότι η αα είναι κλινικό 
σύνδρομο που πυροδοτείται από συγκεκριμένους αιτιολογικούς 
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γι’ αυτήν. εάν το αγγειιτιδικό σύνδρομο δεν αποκαθίσταται 
μετά την απομάκρυνση του ένοχου αντιγόνου ή τη θεραπεία 
της υποκείμενης νόσου, πρέπει να αρχίσει θεραπεία ανάλογα 
με τον τύπο του αγγειιτιδικού συνδρόμου. όι θεραπευτικές 
επιλογές θα εξεταστούν με τα αντίστοιχα σύνδρομα (βλέπε 
παρακάτω) και γενικές αρχές της θεραπείας θα αναφερθούν 
στο τέλος του κεφαλαίου.

ΚΟΚΚΙωματωΣη WeGener
Ορισμός 

η κοκκιωμάτωση Wegener αποτελεί ξεχωριστή κλινικοπαθολογική 
οντότητα, χαρακτηριζόμενη από κοκκιωματώδη αγγειίτιδα των 
ανώτερων και κατώτερων αναπνευστικών οδών μαζί με σπειρα-
ματονεφρίτιδα. επιπλέον, είναι πιθανόν να αναπτυχθεί ποικίλου 
βαθμού διάσπαρτη αγγειίτιδα σε μικρές αρτηρίες και φλέβες.

Επίπτωση και επιπολασμός 

η κοκκιωμάτωση Wegener είναι σπάνια νόσος, με επίπτωση που 
εκτιμάται σε 3 ανά 100.000 άτομα. είναι εξαιρετικά σπάνια στους 
μαύρους σε σύγκριση με τους λευκούς, η δε αναλογία ανδρών/
γυναικών είναι 1:1. η νόσος εκδηλώνεται σε οποιαδήποτε ηλικία· 
περίπου το 15% των ασθενών είναι <19 ετών, αλλά σπανίως εμ-
φανίζεται πριν από την ήβη· η μέση ηλικία έναρξης είναι περίπου 
τα 40 έτη.

Παθοφυσιολογία και παθογένεια 

η χαρακτηριστική παθολογοανατομική βλάβη της κοκκιωμάτωσης 

Wegener είναι η νεκρωτική αγγειίτιδα μικρών αρτηριών και φλε-
βών που συνοδεύεται από τον σχηματισμό κοκκιωμάτων, τα οποία 
μπορεί να είναι είτε ενδοαγγειακά είτε εξωαγγειακά (Εικ. 10-2). η 
προσβολή των πνευμόνων εκδηλώνεται τυπικά με πολλαπλές, αμ-
φοτερόπλευρες, οζώδεις, σπηλαιοποιημένες διηθήσεις (Εικ. 10-3), 
οι οποίες κατά τη βιοψία σχεδόν πάντοτε αποκαλύπτουν τυπική 
νεκρωτική κοκκιωματώδη αγγειίτιδα.. όι βλάβες των ανώτερων 
αεροφόρων οδών, ιδίως εκείνες των παραρρίνιων κόλπων και του 
ρινοφάρυγγα, αποκαλύπτουν τυπικά φλεγμονή, νέκρωση και σχη-
ματισμό κοκκιωμάτων, μετά ή άνευ συνοδού αγγειίτιδας.

η προσβολή του νεφρού, στα αρχικά της στάδια, χαρακτηρίζε-
ται από εστιακή και τμηματική σπειραματοπάθεια, η οποία μπορεί 
να εξελιχθεί σε ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα με 
μηνοειδείς σχηματισμούς. Σπανίως παρατηρείται στη νεφρική βι-
οψία σχηματισμός κοκκιωμάτων. Σε αντίθεση με τις άλλες μορφές 
σπειραματονεφρίτιδας, στην κοκκιωμάτωση Wegener δεν παρα-
τηρείται εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων. εκτός από την κλασική 
τριάδα της προσβολής ανώτερων και κατώτερων αναπνευστικών 
οδών και νεφρών, θεωρητικά οποιοδήποτε όργανο του σώματος 
μπορεί να προσβληθεί από αγγειίτιδα, κοκκιώματα ή αμφότερα.

η ανοσοπαθογένεια της νόσου δεν έχει διευκρινιστεί, μολο-
νότι η προσβολή των ανώτερων αεραγωγών και των πνευμόνων 
από κοκκιωματώδη αγγειίτιδα υποδηλώνει εκδήλωση αντίδρασης 
υπερευαισθησίας προς εξωγενές ή ακόμα και προς ενδογενές αντι-
γόνο, το οποίο εισέρχεται διά των ανώτερων αεροφόρων οδών ή 
είναι εγκατεστημένο σε αυτές. ό χρόνιος αποικισμός των ρινικών 
κοιλοτήτων από Staphylococcus aureus (χρυσίζοντα σταφυλόκκο-
κο) πιθανολογείται ότι συνδέεται με συχνότερες υποτροπές της 
νόσου, εντούτοις δεν υπάρχουν ενδείξεις για τον ρόλο αυτού του 
μικροοργανισμού στην παθογένεια της νόσου.

τα μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος των ασθενών με 
κοκκιωμάτωση Wegener υπερεκκρίνουν IFN-γ, όχι όμως IL-4, IL-5 
ή IL-10 σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. επιπλέον, η παραγωγή 
TNF-α από μονοκύτταρα και περιφερικά CD4+ τ κύτταρα είναι αυ-
ξημένη. ακόμη, τα μονοκύτταρα στους ασθενείς με κοκκιωμάτωση 
Wegener εκκρίνουν αυξημένες ποσότητες IL-12. τα ευρήματα αυτά 
καταδεικνύουν διαταραχή στις κυτταροκίνες από τα τ κύτταρα 
τύπου Tη1, η οποία μπορεί να έχει επιπτώσεις στην παθογένεια 
και πιθανώς στη θεραπεία της νόσου.

Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με κοκκιωμάτωση Wegener 

ΕΙΚΟΝα 10-1
αλγόριθμος προσέγγισης ασθενών με πιθανή διάγνωση αγγειιτι-
δικού συνδρόμου. όΠα, οζώδης πολυαρτηρίτιδα.

Ασθενής με πιθανή
αγγειίτιδα

Κλινικά ευρήματα

Διάγνωση

Βιοψία

Αγγειογραφία όπου 
απαιτείται

Κατάλληλη κατάταξη σε 
κάποιο αγγειιτιδικό σύνδρομο

Καθορισμός τύπου και 
έκτασης νόσου

Χαρακτηριστικό 
σύνδρομο 

(δηλ. κοκκιωμάτωση 
Wegener, ΟΠΑ, 

αρτηρίτιδα 
Takayasu)

Εργαστηριακός 
έλεγχος

Διερεύνηση για 
υποκείμενη νόσο

Διερεύνηση για 
υπεύθυνο αντιγόνο

Αντιμετώπιση 
υποκείμενης νόσου

Απομάκρυνση 
αντιγόνου

Ύφεση συνδρόμουΘεραπεία 
αγγειίτιδας

Θεραπεία 
αγγειίτιδας

Ναι

Ναι

ΝαιΌχι Όχι

Όχι

Όχι άλλη ενέργεια

πιθάνη Διάγνωση άγγειιτιΔικου συνΔΡομου

ΕΙΚΟΝα 10-2
Ιστοπαθολογία πνεύμονα στην κοκκιωμάτωση Wegener. αυτή η 
περιοχή γεωγραφικής νέκρωσης έχει ένα έρπον (στρογγυλό) όριο ιστι-
οκυττάρων και γιγαντοκυττάρων, τα οποία περιβάλλουν μια κεντρική 
νεκρωτική ζώνη. η αγγειίτιδα είναι επίσης παρούσα με ουδετερόφιλα 
και λεμφοκύτταρα να διηθούν το τοίχωμα ενός μικρού αρτηριολίου 
(επάνω δεξιά). (Από William D Travis, κατόπιν αδείας)
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αναπτύσσει ANCA, τα οποία ενδέχεται να διαδραματίζουν κάποιον 
ρόλο στην παθογένεια της νόσου (βλ. παραπάνω).

Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα 

ΠΡΟΣβΟλΗ ΤΟυ ΑΝώΤΕΡΟυ ΑΝΑΠΝΕυΣΤιΚΟυ ΠΑΡΑΤΗΡΕιΤΑι 
ΣΤΟ 95% των ασθενών με κοκκιωμάτωση Wegener. όι ασθενείς 
συχνά προσέρχονται με σοβαρά συμπτώματα από το ανώτερο 
αναπνευστικό, όπως πόνο από τους παραρρίνιους κόλπους και 
καταρροή με πυώδες ή αιματηρό έκκριμα από τη μύτη, μετά ή 
άνευ εξελκώσεων του ρινικού βλεννογόνου (Πίνακας 10-4). είναι 
πιθανόν να επακολουθήσει διάτρηση του ρινικού διαφράγματος 
με παραμόρφωση της μύτης. μπορεί να αναπτυχθεί ορώδης μέση 
ωτίτιδα λόγω απόφραξης της ευσταχιανής σάλπιγγας. η ενεργής 
νόσος και οι ουλοποιημένες θέσεις φλεγμονής δημιουργούν υπο-
γλωττιδική στένωση της τραχείας στο 16% των ασθενών, ενώ μπο-
ρεί να προκαλέσουν και σημαντική απόφραξη των αεροφόρων 
οδών.

η προσβολή των πνευμόνων μπορεί να εκδηλωθεί με ασυ-
μπτωματικές διηθήσεις ή να προκαλέσει κλινικά συμπτώματα, 
όπως βήχα, αιμόπτυση, δύσπνοια και ενοχλήματα από τον θώ-
ρακα. ανευρίσκεται στο 85–90% των ασθενών. η ενδοβρογχική 
νόσος, είτε πρόκειται για ενεργή φλεγμονή είτε για ουλοποιημένες 
βλάβες, μπορεί να δημιουργήσει απόφραξη των αεροφόρων οδών 
με συνοδό ατελεκτασία.

η προσβολή των οφθαλμών (52% των ασθενών) μπορεί να 
κυμαίνεται από ελαφρά επιπεφυκίτιδα έως δακρυοκυστίτιδα, επι-
σκληρίτιδα, σκληρίτιδα, κοκκιωματώδη σκληρορραγοειδίτιδα, αγ-
γειίτιδα των αγγείων του ακτινωτού σώματος και οπισθοβολβικές 
χωροκατακτητικές βλάβες που δημιουργούν πρόπτωση.

όι δερματικές βλάβες (46% των ασθενών) εμφανίζονται ως 
βλατίδες, φυσαλίδες, ψηλαφητή πορφύρα, έλκη ή υποδόρια οζί-
δια· η βιοψία τους αποκαλύπτει αγγειίτιδα, κοκκιώματα ή αμφό-
τερα. η προσβολή της καρδιάς (8% των ασθενών) εκδηλώνεται 
ως περικαρδίτιδα, στεφανιαία αγγειίτιδα ή, σπανιότερα, ως μυο-
καρδιοπάθεια. όι εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα (23% των 
ασθενών) περιλαμβάνουν νευρίτιδα των κρανιακών νεύρων, πο-
λυνευρίτιδα ή, σπανίως, εγκεφαλική αγγειίτιδα ή/και σχηματισμό 
κοκκιώματος.

η νεφρική νόσος (77% των ασθενών) γενικά κυριαρχεί στην 
κλινική εικόνα και, εάν δεν αντιμετωπιστεί, ευθύνεται σε μεγάλο 
βαθμό, αμέσως ή εμμέσως, για τη θνησιμότητα της νόσου. μο-
λονότι σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να διατρέξει υποκλινικά ως 
ελαφρά σπειραματίτιδα με πρωτεϊνουρία, αιματουρία και ερυθρο-
κυτταρικούς κυλίνδρους, είναι σαφές ότι όταν κλινικά διαπιστωθεί 

έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και δεν εφαρμοστεί η κατάλ-
ληλη θεραπευτική αγωγή τότε εγκαθίσταται ταχέως προοδευτική 
νεφρική ανεπάρκεια.

Όταν η νόσος είναι ενεργή, οι περισσότεροι ασθενείς παρουσι-
άζουν γενικά συμπτώματα και σημεία, όπως κακουχία, αδυναμία, 
αρθραλγίες, ανορεξία και απώλεια σωματικού βάρους. ό πυρετός 
μπορεί να αποτελεί ένδειξη δραστηριότητας της υποκείμενης νό-
σου, αλλά συνήθως αντανακλά δευτερογενή λοίμωξη, συνήθως 
του ανώτερου αναπνευστικού.

τα χαρακτηριστικά εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβάνουν 
σημαντικά αυξημένη ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων (τκε), ελαφρά αναιμία και λευκοκυττάρωση, μικρή υπερ-
γαμμασφαιριναιμία (ιδίως της τάξης IgA) και ελαφρά αύξηση του 
ρευματοειδούς παράγοντα. μπορεί να παρατηρηθεί θρομβο-
κυττάρωση ως αντίδραση οξείας φάσης. Περίπου στο 90% των 
ασθενών με κοκκιωμάτωση Wegener ανευρίσκονται ANCA αντι-
πρωτεϊνάσης-3 (c-ANCA). ώστόσο, εν απουσία ενεργής νόσου, 
η ευαισθησία περιορίζεται στο 60–70% περίπου. μικρή μερίδα 
ασθενών μπορεί να έχει αντισώματα κατά της μυελοϋπεροξειδά-
σης (p-ANCA) αντί c-ANCA.

όι ασθενείς με κοκκιωμάτωση Wegener βρέθηκε να έχουν 
αυξημένη επίπτωση φλεβικών θρομβωτικών επεισοδίων. αν και 
η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής σε όλους τους ασθενείς δεν 
συνιστάται, θεωρείται μεγάλης σημασίας η υψηλή υποψία για 
κλινικά ευρήματα υποδηλωτικών εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης 
ή πνευμονικής εμβολής. 

Διάγνωση 

η διάγνωση της κοκκιωμάτωσης Wegener τίθεται από την ανεύ-
ρεση νεκρωτικής κοκκιωματώδους αγγειίτιδας κατά τη βιοψία 
του κατάλληλου ιστού σε ασθενή με συμβατά κλινικά ευρήματα. 
ό πνευμονικός ιστός παρέχει τα καλύτερα διαγνωστικά αποτε-
λέσματα, αποκαλύπτοντας σχεδόν πάντοτε κοκκιωματώδη αγ-
γειίτιδα. η βιοψία των ανώτερων αεραγωγών συνήθως δείχνει 
κοκκιωματώδη φλεγμονή με συνοδό νέκρωση, αλλά ενδέχεται 
να μη βρεθεί αγγειίτιδα. η βιοψία του νεφρού επιβεβαιώνει την 
παρουσία σπειραματονεφρίτιδας.

η ειδικότητα του θετικού τίτλου c-ANCA για την κοκκιω-
μάτωση Wegener είναι πολύ υψηλή, ιδίως εάν υπάρχει ενεργή 
σπειραματονεφρίτιδα. Πάντως, η παρουσία c-ANCA θα πρέπει να 
θεωρείται επικουρική και, πλην σπανίων εξαιρέσεων, δεν πρέπει 
να υποκαθιστά την ιστολογική διάγνωση. Ψευδώς θετικοί τίτλοι 
ANCA έχουν αναφερθεί σε ορισμένες λοιμώδεις και νεοπλασμα-
τικές νόσους.

Στην τυπική μορφή του, το κλινικοπαθολογοανατομικό σύ-
μπλεγμα της κοκκιωμάτωσης Wegener συνήθως επιτρέπει την 
άμεση διαφοροποίησή της από άλλες νόσους. εντούτοις, εάν δεν 
υπάρχουν συγχρόνως όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά, τότε πρέπει 
να διαφοροδιαγνωσθεί από τις άλλες αγγειίτιδες, από το σύνδρο-
μο Goodpasture (κεφ. 277), την υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα 
(κεφ.321), από τους όγκους της ανώτερης αεροφόρου οδού ή των 
πνευμόνων και από λοιμώδεις νόσους, όπως η ιστοπλάσμωση 
(κεφ. 192), η βλεννογονοδερματική λεϊσμανίαση (κεφ. 205) και 
το ρινοσκλήρωμα (κεφ. 31), καθώς και από μη λοιμώδεις κοκκι-
ωματώδεις νόσους.

ιδιαίτερη σημασία έχει η διαφοροποίηση της νόσου από το 
κοκκίωμα της μέσης γραμμής και από τα νεοπλάσματα των ανώτερων 
αεραγωγών, τα οποία αποτελούν μέρος του φάσματος των κατα-
στρεπτικών νόσων της μέσης γραμμής. αυτές οι παθήσεις προξενούν 
εκτεταμένη καταστροφή και ακρωτηριασμό ιστών που εντοπίζο-
νται σε στοιχεία της μέσης γραμμής της ανώτερης αναπνευστικής 
οδού, συμπεριλαμβανομένων των παραρρίνιων κόλπων· συνήθως 
προκαλείται διάβρωση του δέρματος του προσώπου, χαρακτη-
ριστικό πολύ σπάνιο στην κοκκιωμάτωση Wegener. μολονότι τα 
αιμοφόρα αγγεία μπορεί να προσβληθούν από την έντονη φλεγ-
μονώδη αντίδραση και νέκρωση, σπανίως παρατηρείται πρωτο-

ΕΙΚΟΝα 10-3
υπολογιστική αξονική τομογραφία σε ασθενή με κοκκιωμάτωση 
Wegener. είναι ορατή η παρουσία πολλαπλών αμφοτερόπλευρων 
σπηλαιοποιούμενων διηθήσεων.
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