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Πεξίιεςε  

Ζ πνιιαπιή ζθιήξπλζε (Π) είλαη κία ρξφληα, θιεγκνλψδεο θαη απηνάλνζε λφζνο 

ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (ΚΝ), πνπ δπζρεξαίλεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

αζζελψλ ιφγσ θηλεηηθήο θαη αηζζεηεξηαθήο δπζιεηηνπξγίαο. Παξά ην πιήζνο ησλ 

επξεκάησλ δελ είλαη γλσζηά ηα αίηηα ηεο αζζέλεηαο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη 

ζεξαπεία ηεο λφζνπ. Γελεηηθνί, επηγελεηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο λφζνπ, ε νπνία ζεσξείηαη Σ 

ιεκθνθπηηαξηθά δηακεζνιαβνχκελε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ρξφληα θιεγκνλή, 

απνκπειίλσζε, λεπξνεθθχιηζε θαη γλσζηηθά ειιείκκαηα. Ο άμνλαο γαζηξεληεξηθνχ-

εγθεθάινπ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία ησλ δχν ζπζηεκάησλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ελφο 

ζην άιιν ηφζν θαηά ηελ ηππηθή αλάπηπμε αιιά θαη ηελ παζνινγηθή. Σν 

ειηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ (ΔΠ) είλαη έλα θνηλφο παζνγφλνο νξγαληζκφο ηνπ 

γαζηξηθνχ βιελλνγφλνπ θαη επηδεκηνινγηθά έρεη ζπζρεηηζηεί κε πιήζνο λνζεκάησλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη αζζελεηψλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν πην 

επξχηεξα δηαδεδνκέλν πεηξακαηηθφ κνληέιν κειέηεο ηεο πνιιαπιήο ζθιήξπλζεο ζηα 

πεηξακαηφδσα είλαη ην κνληέιν Πεηξακαηηθήο Απηνάλνζεο Δγθεθαινκπειίηηδαο 

(ΠΑΔ). θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ 

αλνζνθαηλνηχπνπ ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ζε πνληίθηα ζηα νπνία ρνξεγήζεθε ΔΠ θαη 

έπεηηα αλνζνπνηήζεθαλ κε MOG33-55. Ζ ηδέα βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα κειεηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ ξπζκηζηηθφ θαηλφηππν ηνπ ειηθνβαθηεξηδίνπ ζηα αλνζνπνηεκέλα 

πεηξακαηφδσα. Ζ θχξηα ηερληθή αλάιπζεο δεδνκέλσλ είλαη ε θπηηαξνκεηξία ξνήο, 

φπνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελδνθπηηάξηνη θαη επηθαλεηαθνί δείθηεο γηα λα 

θαζνξηζηεί ν θαηλφηππνο ησλ CD4+ Σ θπηηάξσλ ηε δέθαηε κέξα κεηά ηελ 

αλνζνπνίεζε. Ο ρξνληθφο θαζνξηζκφο ζπιινγήο ησλ ηζηψλ ζεκαηνδνηεί ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αληηγνλνπαξνπζίαζεο ζηελ πεξηθέξεηα ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο 

ΠΑΔ. Σν πείξακα απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Γξ. Μαξίλαο Κιενπάηξαο Μπνδίθε θαη δηεμήρζε ζην ζχλνιφ ηνπ ζην Δξγαζηήξην 

Πεηξακαηηθήο Νεπξνινγίαο θαη Νεπξναλνζνινγίαο ζην Γεληθφ Παλεπηζηεκηαθφ 

Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο, ΑΥΔΠΑ. Μέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ θαη ε 

πνζνηηθή αλάιπζε ηεο κηθξνγινίαο ζε πεξηνρέο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

κε αλνζνθζνξηζκφ κε ηε ρξήζε δεηθηψλ κηθξνγινίαο έλαληη Μ1 θαη Μ2 θαηλνηχπσλ 

ηε 20
ε
 εκέξα κεηά ηελ αλνζνπνίεζε. 
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Abstract 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic, autoimmune disease of the nervous system 

(CNS) which is gaining ground in recent years in research because of the adverse 

impact on patients’ functionality. Despite significant findings, there isn’t known cause 

of the disease and therefore targeted therapy. Genetic, epigenetic and environmental 

factors are associated with the disease which is considered T-cell mediated and 

characterized by chronic inflammation, demyelination, neurodegeneration and 

cognitive deficits. The gut-brain axis is recently gaining much attention in research 

and the connection of the brain and the gastrointestinal tract has been confirmed by 

many researchers. Helicobacter pylori (Hp) is a common pathogen of the gastric 

mucosa that has been linked epidemiologically with a number of diseases, some of 

them affecting the (CNS). The animal model induced is experimental autoimmune 

encephalomyelitis (EAE), which is the most widespread MS model. The aim of the 

present thesis is to investigate the immunophenotype of T-cells of mice administered 

with Hp antigen and immunized with MOG. The main technique used is flow 

cytometry, where intracellular and cell surface markers will be used to determine the 

phenotype of CD4+ T-cells at day 10 post immunization. This experiment is a part of 

a project by Dr. Marina Boziki, MD, PhD, conducted at the Laboratory of 

Experimental Neurology and Neuroimmunology, at the University Hospital in 

Thessaloniki. Part of the thesis is the analysis , by means of  immunofluorescence, of 

the CNS, brain and spinal cord using microglia markers against M1 and M2 

phenotype, in day 20 post immunization. 
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Κεθάιαην 1 

 

1.1.1.  Ηζηνξηθά 

Ίζσο ε πξψηε θαηαγξαθή ηεο πνιιαπιήο ζθιήξπλζεο έγηλε ην 1395 γηα ηελ 

δεθαεμάρξνλε  Lidwina the Virgin ζην Schiedam ηεο Οιιαλδίαο, φπνπ παξαηεξήζεθε 

νμεία αλάπηπμε λφζνπ θαη έπεζε θαζψο έθαλε παηηλάδ ζε έλα παγσκέλν θαλάιη. 

Σχθισζε απφ ηνλ έλαλ νθζαικφ, αδπλακία θαη πφλνο ήηαλ ηα επαθφινπζα 

ζπκπηψκαηα. Πέζαλε ην 1433 θαη αγηνπνηήζεθε ζε αγία πξνζηάηηδα ηεο αζζέλεηαο 

θαη ηνπ θαιιηηερληθνχ παηηλάδ [1]. Μεξηθνχο αηψλεο αξγφηεξα, ην 1868 

ζπγθεθξηκέλα, ν Jean-Martin Charcot, λεπξνιφγνο ζην Hospital de Sapletriere ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ θαζφξηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιιαπιήο ζθιήξπλζεο θάλνληαο 

παξάιιεια θαη ηε δηάθξηζή ηεο απφ ηελ ηξνκψδε παξάιπζε (πνπ ηε κεηνλφκαζε ζε 

Parkinson’s disease). Καζφξηζε ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο λφζνπ – ηξφκν απφ πξφζεζε 

θίλεζεο, λπζηαγκφο, αηαμηθή δπζαξζξία (scanning speech) [1-3]. Έπεηηα απφ 150 

πεξίπνπ ρξφληα ε έξεπλα ζηελ πνιιαπιή ζθιήξπλζε έρεη πξνρσξήζεη πνιχ 

παξακέλνληαο φκσο κία λφζνο κε ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηαο λέσλ αλζξψπσλ αιιά θαη πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο ηεο θνηλσλίαο [4-6]. 

 

1.1.2. Δπηδεκηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά Πνιιαπιήο Σθιήξπλζεο 

Ζ πνιιαπιή ζθιήξπλζε απνηειεί ηελ πην ζπρλή απνκπειηλσηηθή λφζν, ε νπνία 

παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή εηεξνγέλεηα κε θάζε πεξίπησζε λα έρεη αξθεηέο δηαθνξέο θαη 

δηαθνξεηηθφ ξπζκφ πξνφδνπ ηεο αλαπεξίαο. Έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο λφζνπ είλαη ε επηδεκηνινγία ηεο, θαζψο θαη ε γεσγξαθηθή ηεο 

θαηαλνκή. Οη κειέηεο γηα απηή είλαη εθηελείο θαη ηα επξήκαηα έρνπλ νδεγήζεη ζε 

ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ αηηηψλ παζνγέλεηαο ηεο Π. Πξψηκεο κειέηεο νδήγεζαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη φζν πην καθξηά απφ ηνλ ηζεκεξηλφ είλαη κία πεξηνρή ηφζν 

κεγαιχηεξα πνζνζηά εκθάληζεο ηεο λφζνπ παξνπζηάδεη, κε θάπνηεο εμαηξέζεηο 

πεξηνρψλ θνληά ζηνλ ηζεκεξηλφ, φπσο ε αξδελία, φπνπ ν επηπνιαζκφο είλαη 

157/100.000 πεξηζηαηηθά [7]. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λφζνπ είλαη ε αλαινγία 

εκθάληζεο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ κε ηηο πξψηεο λα έρνπλ δηπιάζηεο 

πηζαλφηεηεο εθδήισζεο ηεο λφζνπ [8]. Ζ Βφξεηα Ακεξηθή θαη ε Δπξψπε ζεσξνχληαη 

δψλεο πςειήο εκθάληζεο >100/100.000 θαηνίθνπο, ελψ ε Αλαηνιηθή Αζία θαη ε 

Αθξηθή (ζπγθεθξηκέλα λφηηα ηεο αράξαο φπνπ ππάξρνπλ δεδνκέλα) 2/100.000 

θαηνίθνπο [9]. πγθεθξηκέλα, ζηελ Κίλα ν επηπνιαζκφο κε κεηα-αλάιπζε 

ππνινγίζηεθε ζηα 3.7/100.000 γηα ηνπο άλδξεο θαη 6.7/100.000 γηα ηηο γπλαίθεο [10]. 

ην Ηξάλ απφ ηελ άιιε πιεπξά ην πνζνζηφ θηάλεη ην 85.80/100.000 [11]. Παξάιιεια 

ππάξρνπλ πιεζπζκνί φπνπ ε εκθάληζε ηεο πνιιαπιήο ζθιήξπλζεο είλαη ζπάληα ή 
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εμαηξεηηθά ζπάληα, ελδεηθηηθά αάκνη, Οπδκπέθνη, γεγελείο ηεο ηβεξίαο, Κηξγίδηνη, 

Κηλέδνη, Ηάπσλεο, Αθξηθαλνί θαη ε θπιή Μαφξη ηεο Νέαο Εειαλδίαο [7, 12]. 

Οη κεηαβιεηέο θάζε κειέηεο επηδεκηνινγίαο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο (δείγκα, 

θαηαγσγή δείγκαηνο έλαληη θαηνηθίαο, ειηθίεο θ.α.) θαζηζηψληαο δχζθνιε ηε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ κειεηψλ [7]. Παξφια απηά ην ελδηαθέξνλ απηφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο Π ζηνλ παγθφζκην ράξηε εγείξεη πνιιά εξσηήκαηα αλαθνξηθά 

κε ηα αίηηα αλάπηπμεο ηεο λφζνπ. Ο ρνξφο κεηαμχ γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ θαίλεηαη αξθεηά πεξίπινθνο. 

ην ήδε κπεξδεκέλν ηνπίν έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη κειέηεο επηθηλδπλφηεηαο ελφο 

πιεζπζκνχ φηαλ κεηαλαζηεχεη κεηαμχ πεξηνρψλ δηαθνξεηηθήο επηθξάηεζεο ηεο 

λφζνπ [13]. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζπκπεξαίλνπλ φηη ζπλνιηθά νη δχν πξψηεο 

δεθαεηίεο ηεο δσήο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Π [14]. Άιιεο κειέηεο 

θάλνπλ ιφγν γηα κία επηξξνή ησλ πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ φρη κφλν θαηά ηε 

παηδηθή θαη λεαξή ελήιηθε δσή αιιά θαη έπεηηα [15]. Γηαθαίλεηαη φηη παξφιν πνπ νη 

κειέηεο απηέο δελ βνεζάλε ζηελ θαηαλφεζε ηεο γελεηηθήο βάζεο ηεο λφζνπ παξφια 

απηά ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Άηνκα πνπ 

κεηαλαζηεχνπλ απφ κία πεξηνρή πςειήο επηθηλδπλφηεηαο ζε πεξηνρή ρακειήο 

θαίλεηαη φηη έρνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά εκθάληζεο ηεο λφζνπ. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε θαίλεηαη φηη ε γεληά κεηαλάζηεπζεο δηαηεξεί ηε ρακειή επηθηλδπλφηεηα 

ηεο πεξηνρήο πξνέιεπζεο ελψ ηα παηδηά απηψλ παξνπζηάδνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο 

ρψξαο δηακνλήο [13, 14]. Απηά ηα ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ηνπο παξάγνληεο πξφθιεζεο ηεο λφζνπ θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα εξκελείεο 

ησλ αηηηψλ αλάπηπμεο ηεο. 

 

1.2. Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

 

1.2.1. Γελεηηθή πξνδηάζεζε 

Ζ γελεηηθή βάζε ηεο Π ζεσξείηαη ζήκεξα αδηακθηζβήηεηε ρσξίο φκσο λα είλαη 

πιήξσο θαηαλνεηφο ν ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο λφζνπ θαη ν ξφινο ηνπ γνληδηψκαηνο θαη 

ησλ κεραληζκψλ πνπ κεζνιαβνχλ. Πεξίπνπ 20% ησλ αζζελψλ κε Π δειψλνπλ 

ζπγγελή πνπ πάζρεη απφ ηε λφζν [16]. Πιήζνο εξεπλψλ απνδεηθλχνπλ γελεηηθή βάζε 

ηεο Π πνπ απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο [13, 16, 

17]. Κάπνηεο έξεπλεο, φπσο απηή ησλ Ebers θαη Sadovnick έδεημαλ φηη ε εκθάληζε 

ηεο λφζνπ ζε κία νηθνγέλεηα βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε γελεηηθνχο απφ φηη ζε 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαηαδεηθλχνληαο ηε γελεηηθή βάζε σο ηζρπξφ 

παξάγνληα γηα ηελ πνιιαπιή ζθιήξπλζε [18]. 
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1.2.2. HLA  

Σν κείδσλ ζχκπιεγκα ηζηνζπκβαηφηεηαο (major histocompatibility complex-MHC), 

γλσζηφ απφ ηα αξρηθά ηνπ HLA (Human Leukocyte Antigen) είλαη έλα ζχκπιεγκα 

γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηεί κεκβξαληθέο πξσηεΐλεο πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ άλζξσπν [19, 20]. Σν ζχκπιεγκα 

HLA βξίζθεηαη ζηελ βξαρεία ξάρε ηνπ ρξσκνζψκαηνο 6, ζπγθεθξηκέλα ηεο πεξηνρήο 

6p21 θαη είλαη γλσζηφ σο ην ζχζηεκα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιπκνξθηζκνχο ζηνλ 

άλζξσπν [21]. Παξφιν πνπ νη κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ HLA δελ έρνπλ πιήξσο 

θαηαλνεζεί έρεη εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο ζπλδεζεί ε πεξηνρή απηή ηνπ 

γνληδηψκαηνο κε αξθεηέο αζζέλεηεο, πνιιέο εμ απηψλ απηνάλνζεο. Κάπνηεο αζζέλεηεο 

πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε πνιπκνξθηζκνχο ηνπ HLA άμνλα είλαη ε ξεπκαηνεηδήο 

αξζξίηηδα, δηαβήηεο ηχπνπ Η, θνηιηνθάθε, λφζνο ηνπ Grave [20, 22, 23].Ο βηνινγηθφο 

ξφινο ησλ κνξίσλ HLA ηάμεο Η εθθξάδνληαη ζηελ επηθάλεηα φισλ ζρεδφλ ησλ 

εκπχξελσλ θπηηάξσλ, ελψ ηα ηάμεο ΗΗ κφλν ζηα Β-ιεκθνθχηηαξα θαη ηα 

αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θχηηαξα [21]. Ο έληνλνο πνιπκνξθηζκφο ηνπ HLA έρεη θαη 

ηηο ιεηηνπξγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαη ν αληίθηππνο απηψλ ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα 

είλαη ζεκαληηθφο [24]. 

 Σε δεθαεηία ηνπ 1970 γηα πξψηε θνξά αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηνπ HLA σο ηζρπξή 

γελεηηθή ζπληζηψζα ζηελ αλάπηπμε ηεο πνιιαπιήο ζθιήξπλζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε ζχλδεζε ηνπ HLA κε ην ξίζθν γηα αλάπηπμε Π έρεη παξαηεξεζεί ζε φιεο ηηο 

κειέηεο πιεζπζκψλ, ηφζν γηα ΓΤΠ (Γηαιείπνπζα-ππνηξνπηάδνπζα Π) φζν θαη γηα 

ΠΠΠ (Πξσηνπαζψο πξντνχζα Π) θαη ΓΠΠ (Γεπηεξνπαζψο πξντνχζα Π). Σν 

πην ζπνπδαίν ζήκα ζηνπο ράξηεο MHC πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο κειέηεο θαηαδεηθλχεη 

ην HLA-DRBI γνλίδην θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ πνιπκνξθηζκφ HLA-DRBI*15:01 

κε κέζν odds ratio (OR: κέηξν ζπζρέηηζεο) ηεο ηάμεσο ηνπ 3.08. Γηα ηνπο 

Ακεξηθαλνχο αθξηθαληθήο θαηαγσγήο ν πνιπκνξθηζκφο ηνπ HLA-DRBI*15:03 ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηνλ 15:01
 
ηεο ιεπθήο θπιήο. Οη πνιπκνξθηζκνί απηνί αλήθνπλ ζηελ 

ηάμε ΗΗ [25]. ηελ αζηαηηθή θπιή ν πνιπκνξθηζκφο DPBI*03:01 είλαη παξάγνληαο 

επηθηλδπλφηεηαο, ελψ γηα ηνπο Ηάπσλεο ν HLA-DRBI*04:05 είλαη ν παξάγνληαο 

θηλδχλνπ, ελψ γηα φζνπο δελ έρνπλ απηφλ ηνλ πνιπκνξθηζκφ, παξάγνληαο θηλδχλνπ 

απνηειεί ν HLA-DRBI*15:01. Δπηπιένλ πνιπκνξθηζκνί ηνπ HLA ηάμεο ΗΗ πνπ έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε επαηζζεζία ζηελ αλάπηπμε πνιιαπιήο ζθιήξπλζεο είλαη νη HLA-

DRB5*0101 θαη ν HLA-DQBI*06:02 [26, 27]. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη νη 

πνιπκνξθηζκνί HLA-A*02 θαη HLA-B*44 ηεο ηάμεο Η ηνπ άμνλα είλαη 

πξνζηαηεπηηθνί έλαληη ηεο λφζνπ ζηνπο Δπξσπαίνπο. Δπίζεο ηεο ηάμεο ΗΗ νη 

πνιπκνξθηζκνί HLA-DRBI*04:01 θαη HLA-DRBI*09:01 έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

πξνζηαηεπηηθνί γηα ηνπο πιεζπζκνχο Δπξσπαίσλ/Αθξηθ.Ακεξηθαλψλ θαη 

Ηαπψλσλ/Κηλέδσλ αληίζηνηρα.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη κε ηελ ρξήζε ησλ κειεηψλ ζπζρέηηζεο ζπλφινπ 

γνληδηψκαηνο GWAS (Genome-wide-association studies) θαη ησλ πνιπκνξθηζκψλ 

ελφο λνπθιενηηδίνπ SNPs (Single nucleotide polymorphisms), ηα επξήκαηα 
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θαηαδεηθλχνπλ φηη νη γελεηηθνί παξάγνληεο ξίζθνπ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 100 [27]. 

Οη GWAS αλέδεημαλ παξάγνληεο θηλδχλνπ εθηφο MHC πεξηνρήο γηα πξψηε θνξά. 

Απφ ηελ πξψηε θηφιαο κειέηε απφ ην IMSGC (International multiple sclerosis 

genetics consortium)  δχν παξάγνληεο εθηφο MHC: ν ππνδνρέαο interleukin-2 (IL-

2Rα) θαη interleukin-7 (IL-7Rα) έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά επίπεδα ζπζρέηηζεο. 

Ζ δεχηεξε GWAS απφ ηελ IMSGC ήηαλ εμαηξεηηθά πινχζηα ζε επξήκαηα 

απμάλνληαο θαηά 29 ηνπο παξάγνληεο ζεκαληηθφηεηαο. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα 

SNPs ήηαλ θνληά ζε γνλίδηα πνπ θσδηθεχνπλ πξσηεΐλεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ. Μέρξη 

ζήκεξα έρνπλ αλαγλσξηζηεί 110 παξάγνληεο εθηφο MHC ζε 103 επηηφπνπο [27-29]. 

Μπνξεί ε GWAS κειέηεο λα έρνπλ αλαδείμεη ηφπνπο ζην γνληδίσκα ππεχζπλνπο ή 

εκπιεθφκελνπο ζηε λφζν, αιιά νη αιιαγέο ησλ λνπθιεηηδίσλ θαη νη κεραληζκνί πνπ 

επηδξνχλ ζην αλνζνπνηεηηθφ ή ε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε παξακέλνπλ άγλσζηεο. 

Σν κέιινλ ηεο έξεπλαο ησλ γελεηηθψλ θαη επηγελεηηθψλ κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ 

ζηελ επαηζζεζία θαη/ή αλάπηπμε ηεο λφζνπ είλαη πινχζην, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ. 

 

1.2.3. Δπηγελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο 

Θεσξείηαη γεγνλφο γηα πνιινχο εξεπλεηέο φηη ηφζν γελεηηθνί φζν θαη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ νδεγνχλ ζηελ Π. ιεο απηέο νη δεθαεηίεο 

έξεπλαο ζην πεδίν ηεο Π θαη ηα επξήκαηά ηνπο έρνπλ ζέζεη ηνλ πήρε ςειά γηα ηελ 

εξκελεία απηψλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ ην ελαξθηήξην 

ιάθηηζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο λφζνπ. Παξφιν πνπ ε γελεηηθή επαηζζεζία εμεγεί ηε 

ζπζζψξεπζε ηεο Π ζε νηθνγέλεηεο, νη αιιαγέο ζην ξίζθν εθδήισζεο ηεο λφζνπ 

ιφγσ κεηαλάζηεπζεο κπνξνχλ λα αηηηνινγεζνχλ κφλν απφ αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ, 

φπνπ θαη θαζηζηνχλ έλα άηνκν ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν επηξξεπέο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

λφζνπ [30, 31]. 

Γελ είλαη αθξηβψο γλσζηνί νη κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο λφζνπ 

έπεηηα απφ ηελ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ νδεγψληαο ζηελ 

απηναλνζία θαη ηελ επάλδξσζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ κε απνηέιεζκα 

ηελ επίζεζε ζηνπο ίδηνπο ηνπ ηνπο ηζηνχο. Ζ ζχγρξνλε έξεπλα κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηγελεηηθήο έρεη ζθνπφ ηε κειέηε ησλ επηγελεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην DNA θαη ηηο 

ηζηφλεο, φπνπ πξνθαινχληαη απφ πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα θαη δχλαηαη λα νδεγνχλ 

ζηελ αλάπηπμε Π. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξά ηελ αλαγλψξηζε θάπνησλ 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Π θαλέλαο ηνπο δελ 

έρεη απνδεηρζεί φηη απνηειεί αηηία ηεο λφζνπ. Οη ζπζρεηίζεηο πξνθχπηνπλ απφ 

επηδεκηνινγηθέο κειέηεο θαη πηζαλφηεξε είλαη ε ππφζεζε ηεο πνιππαξαγνληηθήο 

αιιειεπίδξαζεο.  

Έρεη απνδεηρζεί φηη ε αιιειεπίδξαζε πεξηβαιινληηθψλ θαη αηνκηθψλ παξαγφλησλ 

γελεηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαζνξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο Π, ηελ πξφνδφ ηεο αιιά 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο δηαζέζηκεο ζεξαπείεο. Ζ ζπγθξηηηθά ρακειφηεξε 
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πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο Π ζηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα ζε ζρέζε κε άιιεο 

αζζέλεηεο πξνδίδεη κία πεξίπινθε εκπινθή θιεξνλνκνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ ζηελ παζνγέλεηα ηεο λφζνπ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

ε έξεπλα πάλσ ζηνλ θιάδν ηεο επηγελεηηθήο έρεη πξνζθέξεη επξήκαηα γηα ην πψο ηα 

πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα κέζσ κνξηαθψλ κεραληζκψλ επηδξνχλ ζηελ έθθξαζε 

ησλ γνληδίσλ, πξνθαιψληαο αιιαγέο ζηελ έθθξαζε ηνπο αιιά φρη ηελ αιιεινπρία 

ηνπ DNA. Ζ κεζπιίσζε ηνπ DNA απνηειεί ηελ πην επξέσο γλσζηή κειεηεκέλε 

επηγελεηηθή αιιαγή, ε νπνία κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ηζηνλψλ θαη ηελ αλαζηαιηηθή 

ηδηφηεηα ησλ miRNA είλαη νη ηξεηο πην ζεκαληηθνί επηγελεηηθνί κεραληζκνί πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ σο απφθξηζε ζε πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα 

(Δηθφλα 1.1).  

Ζ κεζπιίσζε ηνπ DNA απνηειεί κία ρεκηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία πξνζηίζεηαη 

κία κεζπιηθή νκάδα (CH3) ζε έλα ρεκηθφ κφξην, ην DNA ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ηξνπνπνηψληαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γνληδίνπ. Ζ πην γλσζηή 

ηξνπνπνίεζε είλαη ε πξνζζήθε CH3 ζηελ βάζε ηεο θπηνζίλεο C. Απφ ηηο κειέηεο 

θαίλεηαη ε κφλε απφ ηηο 4 λνπθιενηηδηθέο βάζεηο πνπ δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη 5-

κεζπινθπηνζίλε. Ο αξηζκφο 5 νθείιεηαη ζηε ζέζε πξφζδεζεο ηεο κεζπινκάδαο ζηνλ 

δαθηχιην ηεο θπηνζίλεο θαη φρη ζηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ πξνζηίζεληαη θαζψο 

πάληα είλαη κία ε κεζπινκάδα θαηά ηε κεζπιίσζε. Αλαθνξηθά κε ηνλ θαηλφηππν 

έθθξαζεο ή κε ηνπ DNA ππάξρεη ε αλαινγηθή ζρέζε ηεο ηζρπξήο κεζπιίσζεο κε ηελ 

απελεξγνπνίεζε ησλ γνληδίσλ. Οη επηγελεηηθέο απηέο αιιαγέο θαζνδεγνχληαη απφ 

κεραληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ εμεηδηθεπκέλα έλδπκα DNA 

κεζπινηξαλζθεξάζεο (DNA methyltransferase, DNMT) [25, 32-35]. 

Πνιχ πξφζθαηα ζηελ έξεπλα νη κειέηεο επηγελεηηθψλ κεραληζκψλ ζην πιαίζην ηεο 

Π έξρνληαη ζην πξνζθήλην [34]. Δπξήκαηα δείρλνπλ φηη ε Π κεηαθέξεηαη ζηελ 

επφκελε γεληά κέζσ ηεο κεηέξαο θαη ε εμήγεζε απηήο ηεο κνλνγνλεηθήο πξνέιεπζεο 

ίζσο είλαη ε επηγελεηηθή επίδξαζε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πηζαλψο ιφγσ ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ζε DNA θαη ηζηφλεο ηνπ MHC, ζπγθεθξηκέλα ηνπ πνιπκνξθηζκνχ 

DRB1*15 πνπ είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο θηλδχλνπ. Παξάιιεια ν ηξφπνο δσήο, φπσο 

θαη ινηκψδεηο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη επηδεκηνινγηθά κε ηε λφζν είλαη γλσζηφ 

φηη πξνθαινχλ επηγελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο [33]. Οη επηγελεηηθέο κειέηεο γηα ηνλ 

θιεγκνλψδε θαηλφηππν ηεο λφζνπ πιεζαίλνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζθέξνληαο 

καο επξήκαηα γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θιεγκνλήο θαη ηεο κπειίλσζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη κειέηεο αλαθνξηθά κε ηνπο επηγελεηηθνχο κεραληζκνχο πνπ πξνθαινχλ 

ηνλ λεπξνεθθπιηζηηθφ θαηλφηππν ηεο Π, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ λεπξαμνληθνχ 

ζαλάηνπ, ηεο απφπησζεο, ηεο κηηνρνλδξηαθήο ιεηηνπξγίαο δελ έρνπλ κειεηεζεί 

επαξθψο [33]. 
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Δηθόλα 1.1: Οη γλσζηφηεξεο επηγελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη νη δηεξγαζίεο ηνπο [36]. Όροι ςτισ διεργαςίεσ που 

απεικονίηονται ςτθν εικόνα - TF: μεταγραφικόσ παράγοντασ, MED: πρωτεΐνεσ που δεςμεφονται ςτο DNA ςε 

περιοχι που ζχει μεκυλιωμζνο CpGs, DNMTs: DNA μεκυλοτρανφεράςεσ, Transcriptional repression: 

μεταγραφικι καταςτολι, A: ακετυλίωςθ, M: μεκυλίωςθ, Ρ: φωςφορυλίωςθ.    

 

Δλδεηθηηθά, ζε κειέηε ηνπ ζπλφινπ ηνπ γνληδηψκαηνο γηα δηαθνξέο ζηελ κεζπιίσζε 

κεηαμχ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ αζζελψλ κε Π θαη νκάδαο ειέγρνπ ρσξίο παζνινγία 

έδσζε ελδηαθέξνληα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο επηγελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ηα γνλίδηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ξχζκηζε ηεο επηβίσζεο ησλ 

νιηγνδελδξνθπηηάξσλ, BCL2L2 (Bcl-2-like protein 2) θαη NDRGI ήηαλ 

ππεξκεζπιησκέλα θαη είραλ επνκέλσο ρακειά επίπεδα έθθξαζεο ζηνλ εγθέθαιν ησλ 

αζζελψλ κε Π ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Απφ ηελ άιιε, γνλίδηα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηάζπαζεο ησλ πξσηεηλψλ (πξσηεφιπζε), ηα 

LGMN (Legumain protein) θαη CTSZ (Cathepsin Z) βξέζεθαλ ππνκεζπιησκέλα θαη 

ηα επίπεδα έθθξαζεο ηνπο ήηαλ ρακειά [37]. Άιια γνλίδηα πνπ έρνπλ εκπιαθεί κε 

επηγελεηηθνχο κεραληζκνχο ζηελ ΓΠΠ (SPMS) είλαη ε ζεκαληηθά απμεκέλε 

έθθξαζε ησλ MBD2 (Methyl-CpG-binding domain protein 2) θαη MBD4 (Methyl-

CpG-binding domain protein 4), ηεο νηθνγέλεηαο ησλ MBD (Methyl-CpG-binding 

domain protein) θαη ε κεησκέλε έθθξαζε ησλ TDG (G/T mismatch-specific thymine 

DNA glycosylase) θαη TET3(Ten-eleven translocation 3 protein) ιφγσ κεζπιίσζήο 

ηνπο [38]. 
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ζνλ αθνξά ηελ αθεηπιίσζε ησλ ηζηνλψλ, κία δηαδηθαζία αλάινγε ηεο κεζπιίσζεο 

ηνπ DNA, φπνπ γίλεηαη πξνζζήθε αθεηπινκάδσλ ζε έλα ακηλνμχ ζηελ νπξά ηεο 

ηζηφλεο, ηε ιπζίλε. Υσξίο επέκβαζε ζηελ αιιεινπρία ηνπ γνληδίνπ ε αθεηπιίσζε 

απνηειεί επηγελεηηθή ηξνπνπνίεζε ζηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ. ε αληίζεζε κε ηε 

κεζπιίσζε, ε αθεηπιίσζε ελεξγνπνηεί ην γνλίδην αλ θαη ε ζρέζε έθθξαζεο-κε 

έθθξαζεο ελφο γνληδίνπ είλαη πην πνιχπινθνο απφ έλαλ απιφ δηαθφπηε [35]. 

Δλδεηθηηθά, ην έλδπκν SIRT1 πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ηζηνληθψλ 

απναθεηπιάζεσλ (histone deacetylase, HDAC) ηάμεο ΗΗΗ, ην νπνίν έπεηηα απφ 

απναθεηπιίσζε ησλ ηζηνλψλ κπνξεί λα πξνθαιεί παχζε ηεο ρξσκαηίλεο βξέζεθαλ 

ρακειά επίπεδα έθθξαζήο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εμάξζεσλ ζε αζζελείο κε ΓΤΠ 

(RRMS). Σν SIRT1 (NAD-dependent deacetylase sirtuin-1) ξπζκίδεη ηελ θπηηαξηθή 

επηβίσζε ξπζκίδνληαο ηεο κεηαγξαθηθέο δηαδηθαζίεο [39, 40]. 

ηηο επηγελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη απηή ησλ microRNAs (miRNA) 

πνπ απνηεινχλ κία ηάμε κηθξψλ κνξίσλ RNA ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα θσδηθεχνπλ 

πξσηεΐλεο, απνηεινχκελα απφ 19-25 λνπθιενηίδηα θαη κε ηε ηδηφηεηα λα επεκβαίλνπλ 

ζηελ θαηαζηνιή ηνπ γνληδίνπ κεηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο [33, 35, 36, 41]. Οη 

ιεηηνπξγίεο απηψλ πεξηιακβάλνπλ ζπκκεηνρή ζε πνιιέο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο, φπσο 

πνιιαπιαζηαζκφο θπηηάξσλ, απφπησζε, δηαθνξνπνίεζε κέζσ ηεο θαηαζηνιήο ηεο 

κεηάθξαζεο ηνπ mRNA ζε πξσηείλε [25, 36, 42, 43]. πγθεθξηκέλα, ηα εμήο 

microRNAs, miR-219, miR-138, miR-9, miR-23 θαη miR-19b βξέζεθαλ φηη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ νιηγνδελδξνθπηηάξσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

κπειίλεο, αιιά επίζεο θαη ζηελ παζνγέλεζε ησλ αζζελεηψλ (Π, ηζραηκηθφ 

εγθεθαιηθφ). ε παζνινγηθνχο εγθεθάινπο, ε έθθξαζε απηψλ ησλ microRNAs 

αιιάδεη δξακαηηθά θαη απηφ θαζεαπηφ κπνξεί λα απνηειέζεη δηαγλσζηηθφ δείθηε ηεο 

λφζνπ αιιά θαη έλαο ζηφρνο ζεξαπείαο [40, 44, 45]. ε κειέηε ηνπ 2014 βξέζεθε φηη 

ηα miR-21, miR-142-3p, miR-146a, miR-146b, miR-155 θαη miR-326 είραλ πςειή 

έθθξαζε ζηα κνλνθχηηαξα ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο θαη ζηηο βιάβεο ιεπθήο νπζίαο 

ζε αζζελήο κε Π θαη πεηξακαηφδσα κε ΠΑΔ επηηειψληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

παζνγέλεζε ηεο λφζνπ. Άιινη ηχπνη miRNAs: miR-15a, miR-15b, miR-181c, miR-

328 βξέζεθε φηη ππνεθθξάδνληαη ζηελ Π ελψ επίζεο βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηελ 

έθθξαζε ησλ miRNAs ζε αζζελείο κε ΓΤΠ (RRMS), ΓΠΠ (SPMS) θαη νκάδαο 

ειέγρνπ. Μειέηε επίζεο επηβεβαηψλεη ηε ρακειή έθθξαζε ηνπ has-miR-20a-5p ζηελ 

ΓΤΠ (RRMS). Δλδηαθέξνλ πξνθαινχλ ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θαηλφηππν ησλ 

CD4+ T-θχηηαξσλ θαζψο βξέζεθε ρακειή έθθξαζε ησλ miR-21-5p, miR-26b-5p, 

miR-29b-3p ζηα CD4+ T-θχηηαξα αζζελψλ κε ΓΠΠ (SPMS) [41, 45-48].  

ια ηα παξαπάλσ επξήκαηα απνηεινχλ επηγελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ σο ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη ζηελ Π. Ζ επηγελεηηθή, έρεη λα πξνζθέξεη 

πνιιά θαη πηζαλφλ λα θαιχςεη ηα θελά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην γελεηηθφ ππφβαζξν 

θαη ηηο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο θαη κεραληζκνχο πνπ 

κεζνιαβνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λφζνπ. Γηαθαίλεηαη, επνκέλσο, φηη νη επηγελεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο εκπιέθνληαη ζηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ [40, 45, 46]. 
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1.3.1. Σπλλνζεξόηεηα ζηελ ΠΣ 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμαηξεηηθήο εηεξνγέλεηαο ηεο 

εθδήισζεο θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο Π εμεηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο 

(ειηθία έλαξμεο, αξρηθά ζπκπηψκαηα, ξπζκφο εμάξζεσλ), πνπ θαηά ηελ Marrie [49, 

50] δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ εηεξνγέλεηα ηεο λφζνπ αληηπξνζσπεπηηθά, 

αλαθνξηθά κε ηελ εθδήισζε θαη πξφνδν απηήο. Ζ πςειή ζπλλνζεξφηεηα ζηελ Π, 

ηφζν ζσκαηηθψλ φζν θαη ςπρηθψλ αζζελεηψλ,  είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ 

πεδίν γηα ηελ κειέηε θαη θαηαλφεζε ηεο εηεξνγελνχο θχζεο ηεο λφζνπ. Σφζν νη 

αζζέλεηεο πνπ ζπλππάξρνπλ φπσο θαη ν ηξφπνο δσήο επεξεάδνπλ ηνλ θιηληθφ 

θαηλφηππν ηεο Π, ηνλ ρξφλν δηάγλσζεο ηεο λφζνπ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

ζπκπησκάησλ, ηελ πξφνδν ηεο αλαπεξίαο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο 

αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο. Ζ ζπλλνζεξφηεηα κε ηελ Π 

πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα αληηκεησπίδεηαη, θαζψο νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

ζηελ πξφνδν θαη αληηκεηψπηζε ηεο Π κπνξεί λα έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελή. Πξφζθαηε κειέηε αλέδεημε φηη ε ζπλλνζεξφηεηα είλαη 

ζπρλή ζηελ Π. Ζ θαηάζιηςε κε πνζνζηφ (23.7%) απνηειεί ηε πην ζπρλή ςπρηθή 

αζζέλεηα ζηνπο αζζελείο κε Π, κε ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο (21.9%) θαη ηελ 

αξηεξηαθή πίεζε (18.6%) λα αθνινπζνχλ. ην δηάγξακκα 1.1 θαίλεηαη ε επηθξάηεζε 

ηεο ζπλλνζεξφηεηαο κε ηελ Π θαηά ηε δηάγλσζε ηεο, θαζψο θαη πέληε ρξφληα 

λσξίηεξα. Να ζεκεησζεί φηη ε κειέηε αθνξά ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνχο (Βφξεηα 

Ακεξηθή, Γπηηθή Δπξψπε) θαη ίζσο δελ αληηθαηνπηξίδεη ηνλ παγθφζκην  πιεζπζκφ 

Π [49, 50]. 
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Γηάγξακκα 1.1: πρλφηεηα ζπλλνζεξφηεηαο κε πνιιαπιή ζθιήξπλζε θαηά ηε δηάγλσζε θαη 5 ρξφληα λσξίηεξα 

(Marrie R.A.) [49] 

 

Αλ θαη νη γελεηηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ πνιιαπιή ζθιήξπλζε είλαη θνηλνί 

κε άιιεο απηνάλνζεο λφζνπο δελ έρεη πιήξσο δηεπθξηληζηεί ν βαζκφο θηλδχλνπ ησλ 

αζζελψλ κε Π γηα αλάπηπμε άιισλ απηνάλνζσλ λνζεκάησλ. Αλ ε ππφζεζε φηη 

άιιεο απηνάλνζεο λφζνη ζπλππάξρνπλ κε ηελ Π ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ φηη 

ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ κπνξεί λα απνηειέζεη κία ελδηαθέξνπζα βάζε λέσλ 

ππνζέζεσλ αλαθνξηθά κε ηνπο θνηλνχο γελεηηθνχο παξάγνληεο επαηζζεηνπνίεζεο 

αιιά θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ππξνδφηεζεο ηεο πνιιαπιήο 

απηναλνζίαο. Αθφκε, πξνθχπηεη ε αηηηνινγηθή ππφζεζε, αλ δειαδή νη αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην αλνζνπνηεηηθφ θαη ζηνπο νκνηνζηαηηθνχο κεραληζκνχο απφ ηε κία 

λφζν είλαη ε αηηία αλάπηπμεο ηεο δεχηεξεο λφζνπ [51]. 

ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ 2010 κεηαμχ αζζελψλ κε Π θαη νκάδαο πγηψλ αηφκσλ 

βξέζεθε φηη νη αζζελείο κε Π ήηαλ ζεκαληηθά πηζαλφηεξν λα έρνπλ ξαγνεηδίηηδα, 

θιεγκνλψδε λφζν ηνπ εληέξνπ, παξάιπζε ηνπ Bell, ζχλδξνκν Guillain-Barre θαη ηε 

δεξκαηηθή λφζν Bulous Pemphigoid. Πάξαπηα, δελ βξέζεθε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ξεπκαηνεηδνχο αξζξίηηδαο, ζπζηεκαηηθνχ εξπζεκαηψδε ιχθνπ, ςσξίαζεο, 

δηαβήηε ηχπνπ Η, άζζκαηνο ή εθδέκαηνο ζηνπο αζζελείο κε Π [51]. Ζ παξνπζία 

δηάθνξσλ δηαηαξαρψλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζε νηθνγέλεηεο κε κεξηθά κέιε-αζζελείο 

κε Π θέξλεη ζην πξνζθήλην ηε γελεηηθή πξνδηάζεζε πνπ νδεγεί ζε επαηζζεζία ζηελ 

απηναλνζία ζηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο. ε κία κειέηε 176 νηθνγελεηψλ ην 26% 

δήισζε ηνπιάρηζηνλ κία ζπλππάξρνπζα απηνάλνζε λφζν. Με θζίλνπζα ζεηξά 

παξνπζίαο Hasimoto thyroiditis (10%), ςσξίαζε (6%), θιεγκνλψδεο λφζνο ηνπ 

εληέξνπ (3%), ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα (2%) [52]. πλνιηθά, επξήκαηα απφ 

πιεζπζκνχο πςεινχ επηπνιαζκνχ, φπσο ηεο αξδελίαο, δείρλνπλ φηη άηνκα πνπ 

έρνπλ επεξεαζηεί απφ κία απηνάλνζε λφζν έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

λνζήζνπλ απφ κία δεχηεξε [53]. 

 

1.3.2. Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

Ζ έξεπλα αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο λφζνπ. Κάζε πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο πνπ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ή επαηζζεζία ζηελ Π πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ζε πξψην 

επίπεδν για να επηβεβαηψλεηαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ ππξνδφηεζε ηεο λφζνπ θαη ζε 

δεχηεξν επίπεδν νη κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζηελ απηναλνζία. Ο ηφο Epstein-Barr 

απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν γλσζηφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ Π πνπ νθείιεηαη ζε 

ηνγελή κφιπλζε. Δπηπιένλ ινηκψδεηο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο απνηειεί ε 

κφιπλζε απφ ηνλ αλζξψπηλν εξπεηνηφ ηχπνπ 6 θαη ξεηξνηνχο. Άιινη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο θαη ηξφπνο δσήο φπσο ε βηηακίλε D, ην θάπληζκα, ην ζηξεο, ην 
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γεσγξαθηθφ πιάηνο, ε δηαηξνθή, ε παρπζαξθία θαη νη θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο 

έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ Π θαη απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ππξνδνηνχλ ηελ λφζν 

[25, 30, 31, 54, 55]. 

 

1.3.2.1. Ηόο Epstein-Barr  

Ο ηφο Epstein-Barr (EBV, Epstein-Barr Virus), γλσζηφο σο (human herpesvirus 4), 

είλαη έλαο απφ ηνπο νθηψ γλσζηνχο ηνχο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ εξπεηψλ θαη απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο πην θνηλνχο ηνχο ζηνπο αλζξψπνπο [56]. Σα πςειά πνζνζηά παξνπζίαο 

ηνπ ηνχ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ είλαη έλαο ιφγνο πνπ απνηειεί ζέκα δηρνγλσκίαο θαη 

ακθηζβήηεζεο [57]. Απφ ηηο κειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ν ηφο Epstein-Barr 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ηζρπξνχο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ πηζαλψο 

επηδξνχλ ζηελ παζνγέλεζε ηεο Π [58]. Ζ ζεσξία πίζσ απφ απηή ηελ επίδξαζε ηνπ 

ηνχ ζέιεη ηελ κφιπλζε απφ ηνλ Epstein-Barr λα πξνθαιεί αιιαγέο ζην αλνζνπνηεηηθφ 

κε ηελ παξνπζία ηνπ ηνχ ζηα Β-ιεκθνθχηηαξα κλήκεο θαζ’φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

μεληζηή ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε, φπνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο 

ηξνπνπνίεζε [58, 59]. Παξνπζία ηνπ ηνχ αλαθέξεηαη θαη ζε Β-ιεκθνθχηηαξα θάησ 

απφ ηηο κήληγγεο ζε αξθεηνχο αζζελείο κε Π [25, 60]. Ζ κφιπλζε απφ ηνλ EBV 

πξνθαιεί επηγελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, πηζαλψο κέζσ κεζπιίσζεο, ζην θαηλφηππν ησλ 

κνιπζκέλσλ θπηηάξσλ, θάηη πνπ έρεη επηβεβαησζεί απφ θαξθηληθνχο ηχπνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε κφιπλζε απφ ηνλ EBV [25, 61]. Οη πξσηεΐλεο ηνπ EBV ηφζν ζε 

ιαλζάλνπζα φζν θαη ζε ελεξγή κνξθή είλαη πηζαλψο αλνζνγφλεο (immunogen) θαη 

δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ Σ θαη Β θπηηάξσλ [59]. Ζ παξνπζία 

ηνπ ηνχ θαίλεηαη λα πξνθαιεί αιιαγέο ζηα CD8+ Σ-θχηηαξα [62]. Μεξηθέο απφ ηηο 

ζεσξίεο επηξξνήο ηνπ EBV ζηελ Π πεξηιακβάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ηνχ θαη 

αληηγφλσλ ηνπ ΚΝ, ηεο βιάβεο ζην ΚΝ απφ ηα EBV-εηδηθά CD8+ Σ-θχηηαξα, 

έθθξαζε aB-crystallin ζηα ζεηηθά EBV-B-θχηηαξα πνπ νδεγεί ζηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ CD4+ Σ-θπηηάξσλ έλαληη ησλ νιηγνδελδξνθπηηάξσλ [62, 63]. πλνιηθά, αλ θαη ν 

ηφο βξίζθεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ νη αζζελείο κε Π 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ. Ζ λφζεζε απφ ινηκψδε 

κνλνππξήλσζε θαη ε πςειή παξνπζία EBV αληηζσκάησλ απνηεινχλ παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα ηελ Π [56].  

 

1.3.2.2. Μηθξνβηαθνί παξάγνληεο 

Πέξαλ ηνπ Epstein-Barr πνπ απνηειεί ην πην γλσζηφ παξάγνληα κφιπλζεο ζηελ Π 

επηπιένλ κνιπζκαηηθνί παξάγνληεο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ αλάπηπμε ή επηδείλσζε 

ηεο πξνφδνπ ηεο Π [64]. Δλδεηθηηθά, ηα βαθηήξηα mycoplasma pneumonia, 

chlamydia pneumonia θαη staphylococcus aureus είλαη κνιπζκαηηθνί παξάγνληεο πνπ 

παξάγνπλ ελδνηνμίλεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππεξαληηγφλα [57] 

[65].  
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Παξάιιεια, έρνπλ αλαγλσξηζηεί παξάζηηα, πνπ δξνπλ πξνζηαηεπηηθά έλαληη ηεο Π. 

Δλδεηθηηθά, enterobius vermicularis, schistosoma mansoni, fasciola hepatica [64]. Σα 

επξήκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη νη παξαζηηηθέο ινηκψμεηο δξνπλ 

πξνζηαηεπηηθά έλαληη ηεο Π.  

 

1.3.2.3. Βηηακίλε D 

Ζ βηηακίλε D είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ θαη 

ηελ πγεία ησλ νζηψλ θαη θαίλεηαη φηη ηα επίπεδά ηεο είλαη ρακειά ζηνπο αζζελείο κε 

Π, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά νζηενπελίαο θαη νζηενπφξσζεο [66, 

67]. Έρεη απνδεηρζεί απφ έξεπλεο φηη ε έθζεζε ζην θσο ηνπ ήιηνπ θαη επνκέλσο 

παξνπζία βηηακίλεο D ζπλδέεηαη κε κεησκέλν ξίζθν αλάπηπμεο Π, εηδηθά αλ ε 

έθζεζε έγηλε πξηλ ηελ ελήιηθε δσή [67-70]. Ζ ρακειή έθζεζε ζηνλ ήιην θαη ηα 

ρακειά πνζνζηά βηηακίλεο D έρνπλ ζπλδεζεί κε βαξχηεξνπο θιηληθά θαηλνηχπνπο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπρλφηεξεο εμάξζεηο θαη πην ξαγδαία πξφνδν ηεο 

αλαπεξίαο [70] .Οη κειέηεο παξνπζηάδνπλ αληηθξνπφκελα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζπκπιεξσκάησλ γηα βηηακίλε D. Μειέηε έδεημε φηη ε 

ρνξήγεζε ζθεπαζκάησλ ζπκπιήξσζεο βηηακίλεο D έρεη επίδξαζε ζηελ απμεκέλε 

έθθξαζε γνληδίσλ πνπ θσδηθεχνπλ θπηηαξνθίλεο νη νπνίεο είλαη πξν-θιεγκνλψδεηο 

φπσο IL-6 θαη IL-17A ζε αζζελείο κε Π [71]. Απφ ηελ άιιε, κειέηεο αλαιχνπλ ηελ 

επίδξαζε ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, ε νπνία απνξξνθάηαη απφ ην δέξκα θαη 

απνηειεί ηελ θχξηα πεγή βηηακίλεο D ζηνλ άλζξσπν αλαγλσξίδνληαο θαη ηα πηζαλά 

κνλνπάηηα κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα βειηηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο ηεο 

λφζνπ [70, 72]. Ζ ππεξηψδεο αθηηλνβνιία έρεη βξεζεί φηη έρεη ξπζκηζηηθφ ξφιν γηα 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ Π, φπσο αχμεζε ησλ IL-10, IL-1β, IL-6, 

TNF θαη ρακειή έθθξαζε INFγ θαη IL-17/23 [70-72]. 

 

1.3.2.4. Μήλαο γέλλεζεο 

Μειέηεο επίζεο αλαθέξνπλ φηη ν κήλαο γέλλεζεο παίδεη ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

Π. Βξέζεθε φηη νη γελλεκέλνη ην θζηλφπσξν έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο 

Π επεηδή νη κεηέξεο ηνπο θαηά ηελ εγθπκνζχλε εθηέζεθαλ ζηνλ θαινθαηξηλφ ήιην, 

ελψ φζνη είλαη γελλεκέλνη ηελ άλνημε είλαη πηζαλφηεξν λα λνζήζνπλ [67]. ε 

αλάιπζε πιεζπζκψλ πξνέθπςε φηη φζνη γελλήζεθαλ ηνλ Απξίιην ήηαλ πηζαλφηεξν λα 

αλαπηχμνπλ Π, ελψ ν Οθηψβξηνο είλαη ν κήλαο γέλλεζεο κε ην ιηγφηεξν ξίζθν [73-

75]. Άιιεο έξεπλεο, αλαθέξνπλ φηη ν κήλαο γέλλεζεο δελ απνηειεί απφιπην 

παξάγνληα ξίζθνπ γηα ηελ Π [75]. Αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ηεο λφζνπ δελ 

ππάξρνπλ επξήκαηα πνπ λα ηε ζπλδένπλ κε ηνλ κήλα γέλλεζεο [76]. 
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1.3.2.5. Κάπληζκα 

Σν θάπληζκα βηβιηνγξαθηθά έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ αλάπηπμε Π. Μία κεηα-

αλάιπζε 33 κειεηψλ έδεημε φηη ην θάπληζκα απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ 

Π, πξνηείλνληαο παξάιιεια ηε κνληεινπνίεζε ζηα πεηξακαηφδσα κε ζθνπφ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ ζπλδένπλ ην θάπληζκα κε ηελ λφζν [77, 78]. 

πλνιηθά, ε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ πνπ θαπλίδνπλ ζπρλά είλαη ρακειφηεξε απφ 

ηνπο πξψελ θαπληζηέο θαη αθφκε ρακειφηεξε απφ ηνπο κε θαπλίδνληεο. Οη 

θαπλίδνληεο παξνπζηάδνπλ κέρξη θαη 90% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο θηλεηηθψλ 

δπζθνιηψλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο αζζελείο πνπ δελ θαπλίδνπλ [79]. ρεηηθά κε ηνπο 

κνξηαθνχο κεραληζκνχο, ζε θιηληθέο κειέηεο βξνγρνζθφπεζεο αζζελψλ κε Π 

βξέζεθε φηη ην θάπληζκα πξνθαιεί αληίδξαζε εηδηθψλ Σ-θπηηάξσλ, θαζψο βξέζεθε ν 

απμεκέλνο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ Ki-67(+), πνπ απνηειεί πξσηετληθφ θπηηαξηθφ 

δείθηε γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ, ελψ ζηνπο κε θαπλίδνληεο αζζελείο 

απμεκέλε έθθξαζε CD40L ζηα CD4+ T-θχηηαξα [80]. ηα άηνκα κε ηνλ 

πνιπκνξθηζκφ HLA-DRB1*15 ην θάπληζκα απμάλεη πεξηζζφηεξν ηνλ θίλδπλν 

αλάπηπμεο ηεο λφζνπ [80] ελψ ζε παζεηηθνχο θαπληζηέο ν θίλδπλνο ππάξρεη φηαλ 

έρνπλ ηνλ γλσζηφ παξαπάλσ πνιπκνξθηζκφ ή θαη θαηά ηελ απνπζία ηνπ HLA-A*02 

[81]. Παξάιιεια, ζε θαπλίδνληεο αζζελείο κε Π βξέζεθε απμεκέλε παξαγσγή IL-6, 

IL-13, IL-17 θαη IL-22 [82].  Έξεπλεο, δελ δείρλνπλ ζρέζε κεηαμχ θαπλίζκαηνο θαη 

Π, ελψ άιιεο αλαθέξνπλ ζεηηθή θιηληθή εηθφλα ζε κε θαπλίδνληεο ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο θαπλίδνληεο αιιά θακία δηαθνξά ζηελ θιηληθή εηθφλα αζζελψλ κε ΠΠΠ 

(PPMS), θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη νη παζνγελεηηθνί κεραληζκνί κεηαμχ ησλ 

ηχπσλ ηεο Π είλαη δηαθνξεηηθνί [83, 84]. 

 

1.3.2.6. Κξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε 

Αθνινπζψληαο ηελ αλνηρηή ππφζεζε φηη θάζε παξάγνληαο είλαη πηζαλή αηηία ή 

απμάλεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο Π, πέξαλ ηνπ ηξφπνπ δσήο ζηε βηβιηνγξαθία έρεη 

κειεηεζεί θαη ε επίπησζε ησλ θαθψζεσλ, ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ θξαλίνπ θαη ηνπ 

εγθεθαιηθνχ ηζηνχ ή ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, έπεηηα απφ κεραληθή πίεζε. Σα επξήκαηα 

βαζίδνληαη ζε κεηα-αλαιχζεηο θαη δελ θάλνπλ βέβαην ιφγν γηα ηελ χπαξμε ή φρη 

ζρέζεο κεηαμχ ηξαπκαηηθήο θάθσζεο θαη Π [85]. Μειέηε ηνπ 2012, αλαθέξεη 

πςειφηεξε ζπρλφηεηα (ηάμεο ηνπ 0,055%) αλάπηπμεο Π ζε αζζελείο κε 

θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε ζε δηάζηεκα 6 ρξφλσλ απφ ην αηχρεκα ζπγθξηηηθά κε ην 

δείγκα ειέγρνπ (0,037%) [85]. Πιήζνο κειεηψλ θάλνπλ ιφγν γηα γεληθφηεξε 

επίπησζε εγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ ζηελ αλάπηπμε λεπξνεθθπιηζηηθψλ θαη 

ςπρηαηξηθψλ αζζελεηψλ [86, 87] ελψ άιιεο δελ αλαθέξνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε [88]. 
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1.3.2.7. Γηαηξνθή  

ηνλ ηξφπν δσήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαηξνθή, φπνπ ε πνηφηεηα ηεο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ πξφνδν ηεο λφζνπ. Βξέζεθε φηη ε κέηξηα θαηαλάισζε αιθνφι, θαθέ 

θαη ζαιαζζηλψλ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφνδν ηεο αλαπεξίαο ζηνπο αζζελείο 

κε ΓΤΠ (RRMS). Σα επξήκαηα απηά δελ ππνζηεξίδνληαη γηα ηελ πξννδεπηηθή 

κνξθή ηεο λφζνπ, ΠΠΠ (PPMS) φπνπ πηζαλψο νη παζνγελεηηθνί κεραληζκνί 

δηαθέξνπλ [79, 89]. Μειέηε ηνπ 2015 ζε 2,5 ρηιηάδεο αζζελείο κε Π έδεημε φηη ε 

πγηεηλή δηαηξνθή, πινχζηα ζε θαηαλάισζε θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη θαιψλ ιηπαξψλ 

δχλαηαη λα βειηηψζεη ηε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ θαη λα κεηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο 

πξνφδνπ ηεο αλαπεξίαο ζπγθξηηηθά κε φζνπο έρνπλ θησρέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

[90].  

 

1.3.2.8. Σηξεο  

Σν ζηξεο ζεσξείηαη έλαο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα θάζε αζζέλεηα πνπ ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ζπκκεηέρεη. Σα βηνινγηθά ζπζηήκαηα ηνπ ζηξεο, ν άμνλαο 

ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ (Hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA axis) κε 

ηελ παξαγσγή γιπθνθνξηηθνεηδψλ κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ παζνγέλεζε θαη ηελ 

πξφνδν ηεο Π κέζσ ηεο ηζρπξήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ HPA κε ην αλνζνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ ζρέζε ελεξγνπνίεζεο θπηηαξνθηλψλ θαη γιπθνθνξηηθνεηδψλ [91, 

92]. Γεδνκέλα κειέηεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αχμεζεο 

ηεο interleukin (IL-6) θαη  interleukin (IL-10) ζε αζζελείο κε Π ζηελ παξνπζία 

ζηξεο, δηαηαξαρψλ δηάζεζεο θαη ζπκπησκαηνινγίαο ηεο λφζνπ [93]. Νεπξνπεπηίδηα 

πνπ εθθξίλνληαη απφ ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο, ε θνξηηθνηξφπνο νξκφλε (CRH, 

corticotropin releasing factor) θαη ε λεπξνηελζίλε (NT, neurotensin) ελεξγνπνηνχλ 

κηθξνγινία/καθξνθάγα κε απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε κέζσ πξν-θιεγκνλσδψλ 

θπηηαξνθηλψλ ησλ Th17 θπηηάξσλ θαη επεξρφκελε ξήμε ηνπ αηκαην-εγθεθαιηθνχ 

θξαγκνχ (ΑΔΦ) θαη δηήζεζε θπηηάξσλ αλνζίαο ζην ΚΝ [94]. Δπηπιένλ, θαίλεηαη 

φηη ππάξρεη κία ρξνληθά εμαξηψκελε κεηαβιεηή επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ HPA άμνλα. 

Καηά ηνλ πξψην ρξφλν (2-12 κήλεο) κεηά ηε δηάγλσζε κε Π νη αζζελείο έδεημαλ 

πνιχ πςειά επίπεδα θνξηηδφιεο σο απάληεζεο ζην ζηξεο ζπγθξηηηθά κε φζνπο είρε 

κεζνιαβήζεη δηάζηεκα 14-36 κελψλ απφ ηε δηάγλσζε [95]. Καθή δηαρείξηζε ηνπ 

ζηξεο κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηελ πξφνδν ηεο λφζνπ, φπνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζή 

ηνπο θαη γλσζηηθά ειιείκκαηα [92]. Γεληθφηεξα, πξνηείλεηαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζηξεο ζηνπο αζζελείο κε Π κε ζεξαπεία δηαρείξηζεο ζηξεο ή γλσζηηθήο-

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο [96]. 
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Κεθάιαην 2 

 

2.1. Παζνινγία λόζνπ 

 

Ζ πνιιαπιή ζθιήξπλζε (Π) είλαη κία ρξφληα λφζνο ηνπ αλζξψπνπ πνπ πξνζβάιιεη 

ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (ΚΝ) θαη επεξεάδεη ηε δσή πεξίπνπ 2.5 εθαηνκκχξηα 

άηνκα παγθνζκίσο, κεηαμχ ηνπο θαη πνιινί λένη [97]. Ζ θιηληθή εηθφλα ηεο λφζνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε θηλεηηθή θαη αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ε νπνία 

απμάλεηαη κε ηελ πξφνδν ηεο λφζνπ, απμάλνληαο θαη ηνλ βαζκφ αλαπεξίαο ηνπ 

αζζελνχο [98]. Ζ ηζηνπαζνινγηθή εηθφλα αλαθέξεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο 

απνκπειηλσηηθέο πιάθεο πνπ απνηεινχλ νξφζεκν ζηε δηάγλσζε ηεο Π θαζψο θαη ε 

δηήζεζε θπηηάξσλ αλνζίαο ζην ΚΝ φπνπ θαιιηεξγνχλ έλα θιεγκνλψδεο 

πεξηβάιινλ [99]. Ζ λφζνο ηζηνπαζνινγηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπηθέο θιεγκνλψδεηο 

βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηήζεζε θπηηάξσλ αλνζίαο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

λφζνπ αιιά θαη δηάρπηεο αλσκαιίεο ζηε ιεπθή θαη θαηά νπζία, νη νπνίεο δελ είλαη 

λεπξναπεηθνληζηηθά αληρλεχζηκεο [100]. Με ηα ρξφληα ε έξεπλα ζηελ Π έρεη δψζεη 

ζεκαληηθά επξήκαηα γηα ηηο ηδηφηεηεο θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο λφζνπ, ε νπνία 

ζεσξείηαη πιένλ ηφζν θιεγκνλψδεο θαη απνκπειηλσηηθή, πνπ απνηεινχλ θαη ηα δχν 

θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο λφζνπ φζν θαη λεπξνεθθπιηζηηθή 

[100]. Ο λεπξνεθθπιηζηηθφο θαηλφηππνο ηεο λφζνπ πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο θιαζζηθήο λεπξνεθθπιηζηηθήο αζζέλεηαο, κε βιάβε ζηνπο λεπξάμνλεο, ζηηο 

ζπλάςεηο θαη ζηα θπηηαξνζψκαηα [100]. πλνιηθά, ε Π ζεσξείηαη κία απηνάλνζε 

λφζνο πνπ ε αλάπηπμή ηεο δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα Σ ιεκθνθχηηαξα [100, 101]. Πέξαλ ησλ θηλεηηθψλ θαη 

αηζζεηεξηαθψλ ειιεηκκάησλ, ε Π έρεη ζπζρεηηζηεί θαη κε γλσζηηθά ειιείκκαηα 

αιιά θαη δηαηαξαρέο δηάζεζεο θαη ζπλαηζζήκαηνο [102, 103]. Σα γλσζηηθά 

ειιείκκαηα πξφζθαηα θεξδίδνπλ έδαθνο ζηελ έξεπλα γηα ηελ Π θαη ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξφνδν ηεο λφζνπ θαη ηε γεληθεπκέλε δηαηαξαρή ιεπθήο θαη θαηάο νπζίαο παξά 

κε ηηο ηνπηθέο βιάβεο [100, 102, 104]. Βιάβεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εγθεθαιηθφ 

θινηφ ή κε ζπλδέζεηο απηνχ θαζψο θαη κε ππνθινηηθέο δνκέο (ηππφθακπνο, ζάιακνο, 

βαζηθά γάγγιηα) θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζηα γλσζηηθά ειιείκκαηα [102, 104]. 

Πεξίπνπ 40-65% ησλ αζζελψλ κε Π ζα αλαπηχμνπλ ζε θάπνην βαζκφ γλσζηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο [104]. Ζ εηεξνγέλεηα ηεο λφζνπ είλαη κεγάιε θαη θάζε αζζελήο έρεη 

αηνκηθή πνξεία απηήο, ζηνηρείν πνπ θαζηζηά ηελ Π σο λφζν πνπ δελ ελέρεη 

ππνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε δηαθνξνδηάγλσζε 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ κε ζθνπφ 

ηελ απνθπγή δπζκελνχο θιηληθήο εηθφλαο [99-101]. Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο 

αλάπηπμεο ηεο λφζνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ηξεηο θιηληθνί θαηλφηππνη ηεο Π φπνπ νη 

λεπξνιφγνη κε ηελ θιηληθή εμέηαζε ησλ λεπξνινγηθψλ ζεκείσλ θαη ηε ζπκβνιή ησλ 

λεπξναπεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ θαηαηάζζνπλ ηνπο αζζελείο [99].  
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2.1.2. Κιηληθνί θαηλόηππνη ΠΣ 

 

2.1.2.1. ΓΥΠΣ (δηαιείπνπζα-ππνηξνπηάδνπζα ΠΣ) 

Ζ δηαιείπνπζα-ππνηξνπηάδνπζα Π (relapsing-remitting multiple sclerosis, RRMS) 

είλαη ε πην ζπρλή κνξθή Π. Πεξίπνπ ην 85% ησλ αζζελψλ κε Π παίξλνπλ 

δηάγλσζε ΓΤΠ [100] πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηφδνπο εμάξζεσλ θαη πθέζεσλ 

ησλ ζπκπησκάησλ [105]. Σν είδνο ησλ ζπκπησκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ 

έμαξζε πνηθίινπλ θαη θαηά ηελ χθεζε ε θιηληθή εηθφλα επαλέξρεηαη πιήξσο ή 

κεξηθψο [105]. Οη κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζηελ ππνηξνπή δελ είλαη γλσζηνί [105] 

παξφια απηά εηθάδεηαη φηη ε κεραληθή πίεζε ηνπ νηδήκαηνο ησλ ηνπηθψλ βιαβψλ, 

ζπλήζσο ζηνλ λσηηαίν κπειφ, κπινθάξνπλ κεξηθψο ή πιήξσο ηηο λεπξηθέο ίλεο θαη ηηο 

ψζεηο κε ζθνπφ ηελ θιηληθή εηθφλα ηεο αλαπεξίαο. Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ 

νηδήκαηνο θαη ηελ παχζε ηεο κεραληθήο πίεζεο επαλέξρεηαη θαη ε θπζηνινγηθή 

θιηληθή εηθφλα [100, 106]. Οη βιάβεο πξνθαινχληαη απφ ηε δηήζεζε θπηηάξσλ 

αλνζίαο ζην ΚΝ φπνπ θαη πξνθαινχλ εζηίεο θιεγκνλήο θαη επάγνπλ έλα ηνμηθφ 

πεξηβάιινλ πξνθαιψληαο νιηγνδελδξηηηθφ ζάλαην θαη ζρεκαηηζκφ απνκπειηλσηηθψλ 

πιαθψλ [100, 107]. Με ηνλ θαηξφ θαη ηηο εμάξζεηο ε θιηληθή εηθφλα δπζρεξαίλεη θαη ε 

αλαπεξία ζπζζσξεχεηαη φπνηε θαη είλαη αλαγθαία ηφζν ε αληηκεηψπηζε ησλ νμέσλ 

βιαβψλ φζν θαη ε ξχζκηζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ππνηξνπψλ [100, 108, 109]. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ Π ζπλνιηθά ππάγνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: απηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζπκπηψκαηα θαη απηέο πνπ ηα 

πξνιακβάλνπλ. Οη δηαζέζηκεο ζεξαπείεο γηα ηελ Π αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηε 

θάζε ηεο ΓΤΠ θαη δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο θαηά ηα πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο 

λφζνπ ή ζηελ πξννδεπηηθή ηεο κνξθή [100]. Οη αληηθιεγκνλψδεηο ηδηφηεηεο ησλ 

θνξηηθνζηεξνεηδψλ ηα έρνπλ θαηαηάμεη σο ζεξαπεία εθινγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ εμάξζεσλ ζηελ ΓΤΠ φπνπ ε ρνξήγεζε ηνπο κεηψλεη ηηο θιεγκνλψδεηο εζηίεο 

θαη ε αληίδξαζε απηή επηβεβαηψλεη θαη ηελ ππφζεζε ηνπ νηδήκαηνο, ηεο κεραληθήο 

πίεζεο θαη ζπκπησκαηνινγίαο θαηά ηελ έμαξζε [109-111]. Μία πνιχ ζεκαληηθή 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη απηή ηεο λνζνηξνπνηήζεο. Οη λνζνηξνπνπνηεηηθέο 

ζεξαπείεο ζηνρεχνπλ ηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ππνηξνπψλ, ηελ αλάπηπμε ησλ 

βιαβψλ θαη θαη επέθηαζε ηελ πξφνδν ηεο αλαπεξίαο [112]. Αξθεηά ζθεπάζκαηα 

έρνπλ πξνηαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πνιιά άιια βξίζθνληαη ζε θάζε θιηληθψλ 

δνθηκψλ πξνζπαζψληαο λα πεηχρνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ πξνζηαηεπηηθφ απνηέιεζκα 

ρσξίο δπζκελείο παξελέξγεηεο γηα ηνλ αζζελή [113]. 

 

2.1.2.2. ΓΠΠΣ (Γεπηεξνπαζώο Πξνηνύζα ΠΣ) 

Ζ ΓΠΠ (Secondary Progressive multiple sclerosis, SPMS) απνηειεί ζπλήζσο ην 

επφκελν ζηάδην ηεο ΓΤΠ θαζψο ππνινγίδεηαη φηη ην 85% ησλ αζζελψλ κε ΓΤΠ  
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ζα αλαπηχμεη ΓΠΠ [100]. Δίλαη δχζθνιν ηφζν γηα ηνπο θιηληθνχο φζν θαη γηα ηνπο 

εξεπλεηέο λα δηαθξίλνπλ ηελ πνξεία θαη ηνπο κεραληζκνχο κεηάβαζεο απφ ηε κία 

θάζε ζηελ άιιε. Πεξηζζφηεξν πξνηείλεηαη ε ππφζεζε ηεο ζηαδηαθήο αιιαγήο θαη ελ 

απνπζία μεθάζαξσλ θιηληθψλ, αλνζνινγηθψλ θαη απεηθνληζηηθψλ θξηηεξίσλ 

πξνηείλεηαη απφ πνιινχο ε αλάπηπμε πεηξακαηηθνχ κνληέινπ κε ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο ΓΠΠ [114-116]. 

Παξά ηε δπζθνιία θαζνξηζκνχ ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ ΓΤΠ ζηελ ΓΠΠ ππάξρνπλ 

θάπνηα ζεκεία ηφζν θιηληθά φζν θαη παζνινγναλαηνκηθά πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηή ηε 

θάζε ηεο λφζνπ. ε αληίζεζε κε ηνλ θιεγκνλψδε θαηλφηππν ησλ ηνπηθψλ 

απνκπειηλσηηθψλ βιαβψλ ζηελ ΓΤΠ ζηηο πξννδεπηηθέο κνξθέο ηεο λφζνπ (ΓΠΠ 

θαη ΠΠΠ) παξνπζηάδεηαη δηάρπηε βιάβε ζηελ επνλνκαδφκελε θαηλνκεληθά ηππηθά 

ιεπθή νπζία (normal appearing white matter, NAWM) [117]. Ζ νλνκαζία 

ραξαθηεξίδεη ηελ «θαζαξή» εηθφλα ηεο ιεπθήο νπζίαο ζηηο λεπξναπεηθνληζηηθέο 

εμεηάζεηο ή ζηηο ηζηνινγηθέο ρξψζεηο ξνπηίλαο ή νπνία φκσο παξνπζηάδεη δηάρπηε 

παζνινγία [100]. Σα επξήκαηα πεξηιακβάλνπλ θινηηθή απνκπειηλσηηθή θαη 

γεληθφηεξε βιάβε, κε ελεξγή κηθξνγινία θαη έλαλ γεληθφηεξν θιεγκνλψδε θαηλφηππν 

ζπλνιηθά ζε φιν ην ΚΝ [117]. Ζ δηάρπηε βιάβε ιεπθήο θαη θαηάο νπζίαο ζηνπο 

εγθεθάινπο ησλ αζζελψλ κε ΓΠΠ θαίλεηαη λα είλαη ε αηηία ηφζν ηεο αλαπεξίαο φζν 

θαη ησλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ [100, 118]. Ζ λεπξνεθθχιηζε ιεπθήο θαη θαηάο 

νπζίαο δελ επεξεάδεη κφλν ηελ πεξηνρή ησλ βιαβψλ αιιά θαη ηηο πεξηνρέο πνπ απηέο 

ζπλδένπλ δεκηνπξγψληαο κία ζπζηεκηθή δπζιεηηνπξγία. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο 

θάζεο απνηειεί θαη ε κε αλαζηξέςηκε θιηληθή εηθφλα ηεο αλαπεξίαο θαζψο θαη ε 

αδπλακία απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξννδεπηηθψλ κνξθψλ ηεο λφζνπ απφ 

ηηο δηαζέζηκεο ζεξαπείεο νη νπνίεο επηδξνχλ κφλν ζηελ ΓΤΠ [100].  

 

2.1.2.3. ΠΠΠΣ (Πξσηνπαζώο Πξνηνύζα ΠΣ) 

Ζ ΠΠΠ απνηειεί πην ζπάληα κνξθή Π θαζψο πεξίπνπ 5-15% ησλ αζζελψλ 

παίξλνπλ δηάγλσζε απηήο [119, 120]. Γηα πνιινχο ε ΠΠΠ ζεσξείηαη κία αζζέλεηα 

φπνπ νη κεραληζκνί πνπ κεζνιαβνχλ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ απηνχο απφ ηελ ΓΤΠ 

θαη πξνηείλεηαη δηεξεχλεζε ηνπ γελεηηθνχ ππνβάζξνπ απηήο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ κεραληζκψλ, κνληεινπνίεζε απηψλ ζε πεηξακαηφδσα θαη αλάπηπμε ζεξαπείαο 

[120, 121]. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο θάζεο απνηειεί ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο 

θιηληθήο εηθφλαο ηεο αλαπεξίαο [122]. Δπίζεο, ε ΠΠΠ δελ δείρλεη πςειφηεξα 

πνζνζηά ζε γπλαίθεο θαη γεληθά έρεη έλαξμε πην αξγά ειηθηαθά ζπγθξηηηθά κε ηελ 

ΓΤΠ [123]. 

Τπάξρνπλ ηζηνπαζνινγηθά επξήκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη νη κεραληζκνί ησλ 

θαηλνηχπσλ ηεο Π είλαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο παξφιν πνπ δελ έρεη γίλεη εθηελήο 

αλαγλψξηζε ηεο πξννδεπηηθήο θάζεο ηεο λφζνπ [123, 124]. Μεξηθνί κεραληζκνί 

πάλησο ζεσξνχληαη θνηλνί, φπσο ην νμεηδσηηθφ ζηξεο πνπ θαηαιήγεη ζε 

κηηνρνλδξηαθή βιάβε θαη πηζαλφλ ζπκκεηέρεη ζηελ απνκπειίλσζε θαη 
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λεπξνεθθχιηζε ηφζν ζηελ ΓΤΠ φζν θαη ζηηο πξννδεπηηθέο θάζεηο ηεο λφζνπ [124]. 

Παξφια απηά, νη ελεξγέο βιάβεο ζηνπο ηζηνχο θαηά ηελ ΠΠΠ είλαη κία θαηάζηαζε 

φπνπ ε θιεγκνλή, κεξηθψο ηνπιάρηζηνλ, ζπκβαίλεη πίζσ απφ ην ΑΔΦ, θάηη πνπ 

θαζηζηά ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε δχζθνιε [124]. πλνιηθά πξνηείλεηαη κία 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε θαηαπνιεκψληαο ηνλ θαηλφηππν ηεο θιεγκνλήο, 

απνθαζηζηψληαο θαη πξνζηαηεχνληαο έλαληη ηεο λεπξνεθθχιηζεο [125]. 

 

2.1.3. Παζνγελεηηθνί κεραληζκνί ζηελ ΠΣ 

Ζ Π είλαη κία πνιπζρηδήο λφζνο πνπ παξνπζηάδεη δηάθνξνπο θιηληθνχο θαηλνηχπνπο 

κε δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο αλάπηπμεο θαη ραξαθηεξηδφκελε ηζηνπαζνινγηθά σο 

θιεγκνλψδεο, απνκπειηλσηηθή, λεπξνεθθπιηζηηθή λφζνο [126]. Παξφιν πνπ δελ 

είλαη γλσζηά ηα αίηηα αλάπηπμεο ηεο Π ε γλψζε καο γηα ηνπο κνξηαθνχο 

κεραληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζηελ λεπξαμνληθή βιάβε θαη θπηηαξηθφ ζάλαην ζηε λφζν 

απμάλεηαη θαηαθφξπθα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Έρνληαο θαιχηεξε εηθφλα ησλ 

παζνγελεηηθψλ κεραληζκψλ ζε κνξηαθφ, θπηηαξηθφ θαη ζπζηεκηθφ επίπεδν πην 

απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο ζα αλαπηχζζνληαη [127]. Ζ έληνλε παξνπζία θπηηάξσλ 

αλνζίαο, εηδηθά Σ ιεκθνθπηηάξσλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο ζηηο βιάβεο ηνπ ΚΝ 

αζζελψλ κε Π αιιά θαη ην απνηέιεζκα ηεο παζεηηθήο αλνζνπνίεζεο ζε 

πεηξακαηφδσα ππνζηεξίδεη ηελ ππφζεζε φηη ε Π είλαη κία απηνάλνζε λφζνο [128, 

129]. Γεληθφηεξα, επηθξαηεί δηρνγλσκία αλ ε θιεγκνλψδεο αληίδξαζε ελεξγνπνηείηαη 

πξψηα απφ ηελ πεξηθέξεηα θαηαιήγνληαο ζην ΚΝ ή ην αληίζηξνθν. Οη πεξηζζφηεξνη 

λεπξνιφγνη θαη λεπξνεπηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε αλνζηαθή 

απφθξηζε ζηελ πεξηθέξεηα ζηνρεχεη ην ΚΝ φπνπ έπεηηα απφ δηήζεζε απφ θχηηαξα 

αλνζίαο νδεγεί ηελ αλάπηπμε ηεο λφζνπ, ζηα πξψηα ζηάδηά ηεο, ελψ νη πξννδεπηηθέο 

θάζεηο ηεο Π θαίλεηαη λα πξνσζνχληαη απφ αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο κέζα ζην 

ΚΝ [130, 131]. Σα θχηηαξα πνπ νδεγνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο Π είλαη αξθεηά, νη 

κεραληζκνί πεξίπινθνη θαη φρη αθφκε πιήξσο θαηαλνεηνί ζην ζχλνιφ ηνπο.  

Ζ αλαθνξά ζηα βαζηθά ζηνηρεία παζνγέλεζεο ηεο λφζνπ νινθιεξψλεη θαη ηελ εηθφλα 

ηφζν γηα ηελ πνξεία ηεο λφζνπ, ηε κνληεινπνίεζή ηεο γηα πεηξακαηηθέο κειέηεο 

θαζψο θαη ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο κειέηεο. Σν πεηξακαηηθφ κνληέιν απηνάλνζεο 

εγθεθαινκπειίηηδαο (ΠΑΔ) έρεη πξνζθέξεη πνιιά ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ 

παζνγέλεζεο ηεο λφζνπ. Έπεηηα απφ ρξφληα παξαηεξήζεσλ θαίλεηαη φηη ε Π είλαη 

δηακεζνιαβνχκελε απφ ηα Σ ιεκθνθχηηαξα. Δπηπιένλ πιεζπζκνί θπηηάξσλ, φπσο ηα 

Β-ιεκθνθχηηαξα, δελδξηηηθά, κηθξνγινηαθά, καθξνθάγα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο 

θάζεηο ηεο λφζνπ θαη ζπλζέηνπλ έλα πνιχπινθν κνηίβν κεραληζκψλ [132, 133]. 
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2.1.3.1 Φπζηθή αλνζία 

 

2.1.3.1.1. Γελδξηηηθά θύηηαξα 

Σα δελδξηηηθά θχηηαξα είλαη εμεηδηθεπκέλα αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θχηηαξα θαη 

γεθπξψλνπλ ηε θπζηθή κε ηελ επίθηεηε αλνζία. Μαδί κε ηα καθξνθάγα κε ηα νπνία 

έρνπλ θνηλή πξνέιεπζε απφ ηνλ κπειφ ησλ νζηψλ ηα ηνπηθά δελδξηηηθά ζηνλ 

εγθέθαιν επηηεινχλ ζηαζεξφ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Με ηελ αλαγλψξηζε 

αληηγφλσλ, πεξηβαιινληηθήο ή ελδνγελνχο πξνειεχζεσο, ηαμηδεχνπλ κέζσ ηεο 

ιεκθηθήο νδνχ ζηνπο ιεκθηθνχο ηζηνχο θαη ελεξγνπνηνχλ ηα αδηαθνξνπνίεηα Σ 

ιεκθνθχηηαξα [134]. Ζ αιιειεπίδξαζε δελδξηηηθψλ θαη Σ  θπηηάξσλ είλαη θξίζηκε 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηειεπηαίσλ ζε δξαζηηθά (effector) 

θχηηαξα (βνεζεηηθά-helper/ Th1, Th2, Th17) ή ζε ξπζκηζηηθά θχηηαξα (T-regulatory/ 

Tregs) [135]. ηνλ εγθέθαιν δελδξηηηθά θχηηαξα έρνπλ βξεζεί ζε πεξηνρέο θνληά ζην 

ρνξηνεηδέο πιέγκα φπνπ ππάξρεη ν θξαγκφο εγθεθάινπ-αίκαηνο-εγθεθαινλσηηαίνπ 

πγξνχ, κία πεξηνρή πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηελέο ζπλδέζεηο ελδνζειηαθψλ 

θπηηάξσλ θαη επνκέλσο έρεη απμεκέλε ηθαλφηεηα δηαπεξαηφηεηαο [134, 136, 137]. 

Έρεη βξεζεί φηη ε παξνπζία δελδξηηηθψλ θπηηάξσλ ζηηο παξαθνηιηαθέο πεξηνρέο είλαη 

κεγαιχηεξε ζε αζζελείο κε Π απφ φηη ζε πγηείο θαη ε αθαίξεζε ησλ CD11c(+) 

δελδξηηηθψλ θπηηάξσλ κεηψλεη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ΠΑΔ ιφγσ κείσζεο ησλ 

παζνγφλσλ Σ θπηηάξσλ ζην ΚΝ [138]. 

 

2.1.3.1.2. Κύηηαξα θπζηθνί-θνλείο 

Σα θχηηαξα απηά (Natural Killer cells, NK) απνηεινχλ ιεκθνθχηηαξα ηεο θπζηθήο 

αλνζίαο θαη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξψηε γξακκή άκπλαο ηνπ μεληζηή 

ελαληίνλ ηψλ. Οη ηδηφηεηέο ηνπο λα θπηηαξνιχνπλ θαη λα παξάγνπλ θπηηαξνθίλεο θαη 

ρεκεηνθίλεο επεξεάδνπλ ηφζν ηε θπζηθή φζν θαη ηελ επίθηεηε αλνζία, ελψ 

βηβιηνγξαθηθά έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ έλαξμε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο απηναλνζίαο 

[139]. Yπάξρνπλ πξφζθαηα επξήκαηα πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ξπζκηζηηθή ηδηφηεηα ησλ 

NK, ζπγθεθξηκέλα ησλ CD56
bright

NK θπηηάξσλ φπνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

έιεγρν ησλ αληηδξάζεσλ ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ, ππνδεηθλχνληαο 

λεπξνπξνζηαηεπηηθή δξάζε ησλ θπηηάξσλ απηψλ ζηελ Π [140]. Δπίζεο, 

αλαγλσξίζηεθε ε ξπζκηζηηθή ηδηφηεηα ησλ ΚΝ-ηνπηθψλ NK θπηηάξσλ ζηε 

κηθξνγινία θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ Th17 θπηηάξσλ αιιά θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηα 

ξπζκηζηηθά CD4+Foxp3+ [141, 142]. 
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2.1.3.1.3. Μαθξνθάγα, κηθξνγινία, κνλνθύηηαξα 

Σα κηθξνγινηαθά θχηηαξα απνηεινχλ ην 10-15% ηνπ ζπλφινπ ησλ λεπξνγινηαθψλ 

θπηηάξσλ. Ζ κηθξνγινία δελ απνηειεί απιά ηα ηνπηθά καθξνθάγα ηνπ ΚΝ. H 

έξεπλα έρεη απνδείμεη ηηο πινχζηεο ηδηφηεηεο ησλ θπηηάξσλ απηψλ πνπ αθφκε θαη ζε 

θάζε εξεκίαο νη δηαδηθαζίεο είλαη δπλακηθέο, ειέγρνληαο ζπλερψο ην ΚΝ [143]. 

Σφζν ζηελ Π φζν θαη ζηελ ΠΑΔ εκθαλίδεηαη εθηεηακέλα, ελεξγνπνηεκέλε 

κηθξνγινία φζν θαη δηήζεζε κνλνθπηηάξσλ ζην ΚΝ, κε ηνπο δχν πιεζπζκνχο λα 

δηαρσξίδνληαη ηφζν γηα ηηο ηδηφηεηέο ηνπο φζν θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ρξνληθά, 

ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ. Ζ ππφζεζε είλαη φηη ε κηθξνγινία/καθξνθάγα παίδνπλ 

παζνγελεηηθφ ξφιν ζηελ ΠΑΔ θαη Π [144]. Ζ παξνπζία ηνπο θαη ν αξηζκφο ηνπο 

ζηηο απνκπειηλσηηθέο βιάβεο είλαη αλάινγνο ηεο ηζηηθήο βιάβεο. Σα καθξνθάγα, ηα 

νπνία πξνέξρνληαη απφ κνλνθχηηαξα πνπ εηζήιζαλ ζην ΚΝ θαη ε ηνπηθή 

κηθξνγινία ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ αληίδξαζε κε ηα Σ ιεκθνθχηηαξα θαη 

ελεξγνπνηνχλ θιεγκνλή ζην ΚΝ πνπ νδεγνχλ ζε απνκπειίλσζε θαη λεπξνεθθχιηζε 

[145]. Ο ξφινο ηεο κηθξνγινίαο/καθξνθάγσλ ζηα πεηξακαηηθά κνληέια Π έρεη 

κειεηεζεί εθηελψο. Έξεπλεο θάλνπλ ιφγν γηα ηε δηακεζνιαβνχκελε απφ ηα θχηηαξα 

απηά λεπξνηνμηθφηεηα θαη νιηγνδελδξνηνμηθφηεηα. Σέινο, έρεη παξαηεξεζεί 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεξγαζίεο επαλακπειίλσζεο, απειεπζέξσζεο λεπξνηξνθηθψλ 

παξαγφλησλ θαη θαζαξηζκφ ησλ απνκπειηλσηηθψλ βιαβψλ [146, 147]. Οη παξαπάλσ 

παξαηεξήζηκεο δηεξγαζίεο, ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο γηα ηνπο αθξηβείο 

κεραληζκνχο, ζηνπο νπνίνπο εκπιέθνληαη ηα κηθξνγινηαθά θχηηαξα θαζψο θαη έλαο 

μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο ησλ ππνπιεζπζκψλ ηνπο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πην 

ζηνρεπφκελσλ ζεξαπεηψλ [148].  

 

 

Δηθόλα 2.1 Οη θαηλφηππνη κηθξνγινίαο θαηά ηε δηαθνξνπνίεζε (Nakagawa et al., 2014) 

[149]. DAMPS: Damage-associated molecular patterns, PAMPS: pathogen-associated 
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molecular patterns, TLR: Toll-like receptors, ATPR:  Adenosine triphosphate receptor, LPS: 

lipopolysaccharide ROS: Reactive oxygen species, NO: Nitric Oxide  

πσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.1 ηα κηθξνγινηαθά θχηηαξα ζε θάζε εξεκίαο κπνξνχλ 

λα ελεξγνπνηεζνχλ απφ ηα PAMS (Pathogen-associated molecular patterns) ή ηα 

DAMPS (Damage-associated molecular patterns) βηνκφξηα πνπ δχλαηαη λα μεθηλνχλ 

θαη λα ζπληεξνχλ θιεγκνλψδεηο αληηδξάζεηο είηε ελ απνπζία είηε κε παξνπζία 

ινίκσμεο, κέζσ ησλ ππνδνρέσλ ATP θαη TLR. Ζ κηθξνγινία κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηεζεί ζε δχν θαηλνηχπνπο, Μ1- iNOS θαη παξάγεη πξνθιεγκνλψδεηο 

θπηηαξνθίλεο θαη δηακεζνιαβεηέο φπσο IL-16, IL-6, TNF, ROS, CCL2 θαη Μ2 

θαηλφηππν πνπ παξάγεη ηελ αληηθιεγκνλψδε θπηηαξνθίλε IL-10. Ο θαηλφηππνο 

θαζνξίδεηαη θαη απφ ηηο θπηηαξνθίλεο πνπ βξίζθνληαη ζην θπηηαξηθφ πεξηβάιινλ, 

LPS (liposaccharide) θαη IFN-γ γηα Μ1 θαηλφηππν θαη IL-4, IL-13 γηα Μ2 θαηλφηππν 

[149, 150].  

ε πεηξακαηηθφ κνληέιν Π, ζε πνληίθηα κε ΠΑΔ έρνπλ δείμεη φηη είλαη δπλαηή ε 

ηξνπνπνίεζε ηεο κηθξνγινίαο απφ Μ1 θαηλφηππν ζε Μ2 θαη αχμεζε ηεο IL-10 κε 

επαθφινπζε κείσζε ησλ CD4+IL17+ εγθεθαιηηηδνγφλσλ θπηηάξσλ [151]. Έρεη 

βξεζεί φηη ν Μ1 θαηλφηππνο πξνσζεί ηε ζνβαξφηεηα ηεο ΠΑΔ ζε πνληίθηα ελψ ν Μ2 

θαηλφηππνο θαηαζηέιιεη ηελ πνξεία ηεο ΠΑΔ θαη απμάλεη ηνλ αλνζνξξπζκηζηηθφ 

θαηλφηππν ζηηο βιάβεο [151-153]. Σέινο, ηα κνλνθχηηαξα φπσο θαη ε αλεπαξθήο 

έθθξαζε Μ2 θαηλνηχπνπ θαίλεηαη λα παίδνπλ ξφιν θιεηδί ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εμάξζεσλ ζηελ ΓΤΠ [152].  

 

2.1.3.2. Δπίθηεηε αλνζία 

 

2.1.3.2.1. Τ-ιεκθνθύηηαξα 

Γχν πηζαλνί κεραληζκνί έρνπλ πξνηαζεί αλαθνξηθά κε ηελ ιαλζαζκέλε αλαγλψξηζε 

ζηνηρείσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ ΚΝ σο μέλσλ θαη ηελ επαθφινπζε απηναλνζία. Ζ ππφζεζε 

ηεο κνξηαθήο κίκεζεο (molecular mimicry hypothesis) αλαπηχρζεθε ζηε βάζε ησλ 

νκνηνηήησλ κεηαμχ πεπηηδίσλ πξνεξρφκελσλ απφ παζνγφλνπο νξγαληζκνχο θαη 

απηναληηγφλσλ, φπνπ ε ιαλζαζκέλε αλαγλψξηζε ησλ ηειεπηαίσλ νδεγεί ζε 

ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ. Ζ δεχηεξε ππφζεζε (bystander activation 

hypothesis) ππνζηεξίδεη φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ Σ θπηηάξσλ γίλεηαη απφ έλαλ κε-

εηδηθφ θιεγκνλψδε παξάγνληα θαη εμεγείηαη ε ππφζεζε απηή ελ κέξεη απφ ηηο 

εμάξζεηο ηεο λφζνπ έπεηηα απφ ινηκψμεηο απφ βαθηήξην, ηφ ή παξάζηην [25, 154]. 
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Δηθόλα 2.2 Οη δχν ππνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απηναλνζίαο (Arnon R et al., 2016) [25] 

 

Ζ Π ζεσξείηαη κία απηνάλνζε, Σ ιεκθνθπηηαξηθά δηακεζνιαβνχκελε αζζέλεηα. Σα 

Σ ιεκθνθχηηαξα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο: ηα Σ βνεζεηηθά 

θχηηαξα (Th/CD4+), ηα Σ θπηηαξνηνμηθά (CD8+) θαη ηα Σ ξπζκηζηηθά (Tregs) 

θχηηαξα. Σα Σ ιεκθνθχηηαξα επηθνηλσλνχλ κε ην ζχκπινθν αληηγφλνπ/ΜΖC κε ηνπο 

ππνδνρείο TCR (T cell receptor) θαη ηνπο κνξηαθνχο ζπλ-ππνδνρείο CD4 ή CD8. Αλ 

ηα Σ-θχηηαξα εθθξάδνπλ ην CD4 κφξην ηφηε αλαγλσξίδεη κφξηα MHC ηάμεο ΗΗ, ελψ 

φζα εθθξάδνπλ CD8 αλαγλσξίδνπλ MHC κφξηα ηάμεο Η [155]. Σα αδηαθνξνπνίεηα 

CD4 Σ ιεκθνθχηηαξα ελεξγνπνηνχληαη απφ ηα αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θχηηαξα ζηα 

πεξηθεξηθά ιεκθηθά φξγαλα θαη έπεηηα απφ ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο επαλέξρνληαη 

ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο [25]. Ζ αληηγνλνπαξνπζίαζε ζηελ πεξηθέξεηα 

νινθιεξψλεηαη πεξίπνπ ηε δέθαηε κέξα έπεηηα απφ αλνζνπνίεζε έλαληη αληηγφλνπ 

ηνπ ΚΝ ζηα κνληέια ηεο ΠΑΔ. ηε Π επξήκαηα δείρλνπλ φηη ηα απηνελεξγά CD4 

Σ θχηηαξα (ν φξνο απηνελεξγφ θχηηαξν πξνθχπηεη απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ λα αληηδξά 

κε απηναληηγφλα ηνπ ΚΝ) θαη ηα κνλνθχηηαξα εθθξίλνπλ πςειέο πνζφηεηεο 

πξσηενιπηηθψλ ελδχκσλ, φπσο ηα MMPs (matrix metalloproteinases) πνπ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα θαηαζηξέθνπλ θάζε είδνπο εμσθπηηάξηα πξσηεΐλε [25]. Απηά ηα 
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πξσηενιπηηθά έλδπκα δχλαηαη λα επεξεάδνπλ ηηο πξσηεΐλεο πνπ απνηεινχλ ηηο ζηελέο 

ζπλδέζεηο ηνπ ΑΔΦ (αηκαην-εγθεθαιηθνχ θξαγκνχ) κε απνηέιεζκα ηε δηήζεζε ησλ 

απηνελεξγψλ Σ θπηηάξσλ θαη ζρεκαηηζκφ θιεγκνλήο θαη νηδήκαηνο [25, 131]. 

πγθεθξηκέλα, έρεη βξεζεί πςειή έθθξαζε ησλ MMPs 2,3,7 θαη 9 ζε βιάβεο 

αζζελψλ κε Π θαη πεηξακαηφδσσλ κε ΠΑΔ [156]. 

 

2.1.3.2.2. T βνεζεηηθά θύηηαξα 

Σα CD4+ θχηηαξα ζε απηνάλνζεο αζζέλεηεο, φπσο ζηε Π, ζεσξείηαη φηη 

θαζνδεγνχλ θαη ειέγρνπλ ηηο αλνζνινγηθέο απαληήζεηο πνπ νδεγνχλ ζηε θιεγκνλή 

ηνπ ΚΝ. Οη κειέηεο πνπ έγηλαλ κέρξη ηελ θαζηέξσζε ηεο πεηξακαηηθήο απηνάλνζεο 

εθγεθαινκπειίηηδαο (ΠΑΔ), ηνπ πην γλσζηνχ πεηξακαηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ Π, 

επηβεβαίσζαλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ, θαζψο παξαηεξήζεθε 

αλάπηπμε λφζνπ κε παζεηηθή ρνξήγεζε ελεξγνπνηεκέλσλ Σ θπηηάξσλ έλαληη 

πξσηετλψλ ηεο κπειίλεο [157]. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε παξνπζία ησλ CD4+ 

θπηηάξσλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απηναλνζία ε εηθφλα 2.3 απεηθνλίδεη ηηο Σα 

θπηηαξηθέο νδνχο.  
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Δηθόλα 2.3 Γηαθνξνπνίεζε Σ θπηηάξσλ (Leung S et al. 2010) [158] 

 

Σα CD4+ θχηηαξα ραξαθηεξίδνληαη ηφζν γηα ηελ ξπζκηζηηθή ηνπο δξάζε φζν θαη γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε αλνζνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ πξνθαινχλ. ηελ Π έρεη 

επηβεβαησζεί ε ζπκκεηνρή ησλ Σ βνεζεηηθψλ θπηηάξσλ ηχπνπ Η (Th1) ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ αδηαθνξνπνίεηα Σ θχηηαξα σο απάληεζε ηεο παξνπζίαο IL-12 ζην 

πεξηβάιινλ απφ ηα αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θχηηαξα [159, 160]. Ζ δηαθνξνπνίεζε 

ησλ Σ θπηηάξσλ ζε ηχπνπ Η βνεζεηηθά θχηηαξα νδεγεί ζηελ παξαγσγή θαη 

απειεπζέξσζε πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ θαη δηακεζνιαβεηψλ πνπ πξνσζνχλ 

ηελ θιεγκνλή (IL-15, IFN-γ, TNF-a) [161]. Ζ IL-12 επεξεάδεη ηε δηαθνξνπνίεζε ζε 

Th1 θχηηαξα, ηα νπνία θαη παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ηεο IFN-γ, θπηηαξνθίλεο 

πνπ πξνσζεί ηε θιεγκνλή ζην ΚΝ θαη ελεξγνπνηεί ηα καθξνθάγα [161, 162]. Οη 

έξεπλεο ζηελ Π πνπ αθνινχζεζαλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Th1 ηχπνπ έρνπλ αλαδείμεη 

ηνλ θαζνξηζηηθφ ηνπ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο θιεγκνλήο ζην ΚΝ, θαζψο θαη 

εθηελείο νη κειέηεο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξαγσγή ησλ 

εγθεθαιηηηδνγφλσλ Th1 κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζηνρεπφκελσλ θαξκαθεπηηθψλ 

αγσγψλ [161, 163].  

Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη άιισλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ φπσο ηεο 

IL-17 πνπ δελ έρεη φκσο πξνέιεπζε απφ ηα Th1 θχηηαξα νδήγεζε ζηελ αλαθάιπςε 

κηαο αθφκε ζεηξάο Σ βνεζεηηθψλ θπηηάξσλ, ησλ Th17 πνπ έρνπλ εγθεθαιηηηδνγφλν 

δξάζε θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΠΑΔ θαη Π [164-166]. Μειέηεο γηα ηνπο κεραληζκνχο 

πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή ησλ Th17 θπηηάξσλ έρνπλ δείμεη φηη ε παξνπζία 

παξαγφλησλ, φπσο ν κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο RORγt νδεγεί ζε ζνβαξφηεξε 

θιηληθή εηθφλα ζηελ ΠΑΔ, ελψ ε παξνπζία IL-6 έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηνλ άμνλα ηεο 

IL-23 θαη IL-17 πνπ νδεγεί ζε θιεγκνλή [167]. Ζ παξαγσγή IL-17 απφ ηα Th17 

θχηηαξα πξνυπνζέηεη έθζεζε ζηελ IL-23 γηα λα γίλεη εγθεθαιηηηδνγφλνο θαη λα 

επάγεη ηηο θιεγκνλψδεηο ηδηφηεηέο ηεο. Αλ θαη δελ έρεη βξεζεί ν κεραληζκφο κε ηνλ 

νπνίν ε IL-23 δίλεη απηή ηελ ηδηφηεηα έρεη βξεζεί φηη ε IL-23 πξνσζεί ηελ παξαγσγή 

ηεο θπηηαξνθίλεο GM-CSF (granulocyte macrophage colony-stimulating factor) ζηα 

Th17 θχηηαξα, φπνπ θαη ηνπο ραξίδεη θαη ηελ εγθεθαιηηηδνγφλν δξάζε ηνπο [168]. Ζ 

IL-6, ζπκκεηέρεη ζηηο δηεξγαζίεο γηα ηελ παξαγσγή ηεο πξνθιεγκσλψδνπο 

θπηηαξνθίλεο IL-17 κεηά ηε δηαθνξνπνίεζή ησλ Σ θπηηάξσλ ζε Th17 κε ηε βνήζεηα 

κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαη θπηηαξνθηλψλ φπσο TGF-β (transforming growth 

factor beta), IL-6, RORγt (terinoic acid-related orphan receptor)  [169-171]. Ο ξφινο 

ησλ Th17 θπηηάξσλ θαίλεηαη ζεκαληηθφο ζηελ αλάπηπμε θαη πνξεία ηεο Π. Απφ 

κειέηεο ζε πεηξακαηηθά κνληέια Π βξέζεθε πςειή παξαγσγή ησλ θπηηαξνθηλψλ 

θαη ρεκεηνθηλψλ IL-17, IL-23, CCL20 θαη CXCL16 ζην ΚΝ ηφζν ζε πξνθιηληθή 

θάζε φζν θαη ζε νμεία θάζε ΠΑΔ [172]. εκαληηθφο επίζεο παξάγνληαο έθθξαζεο 

ησλ Th17 θπηηάξσλ είλαη ν κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο STAT3 (Signal transducer and 

activator of transcription 3) [173]. Ζ παξαγσγή IL-17 θαη IL-22 δηαηαξάζζνπλ ηηο 

ζηελέο ζπλδέζεηο ηνπ ΑΔΦ θαη ηα Th17 θχηηαξα πξνζειθχνπλ κνλνθχηηαξα ζην 
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ΚΝ, φπνπ έπεηηα απφ δηήζεζε ηνπο επάγνπλ θπηηαξνηνμηθφηεηα [173]. Παξνπζία 

ηεο IL-17 βξίζθεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηηο ελεξγέο βιάβεο θαη εθθξάδεηαη ηφζν 

απφ ηα Th17 θχηηαξα φζν θαη απφ ηα θπηηαξνηνμηθά CD8+ επηβεβαηψλνληαο θαη ηε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο λφζνπ [174]. 

 

2.1.3.2.3. Th2 θαηλόηππνο Τ βνεζεηηθώλ 

Ζ πξψηε δηάθξηζε ησλ βνεζεηηθψλ θπηηάξσλ έγηλε ζηα Th1 θαη Th2, φπνπ ηα πξψηα 

πξνέθππηαλ απφ δηαθνξνπνίεζε πνπ απαηηεί παξνπζία IL-12 θαη ησλ κεηαγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ STAT4, STAT1 θαη T-bet, ελψ ηα Th2 απαηηνχλ παξνπζία IL-4 θαη ηνπο 

παξάγνληεο STAT6 θαη GATA3 [175]. Σα CD4+Th2 θχηηαξα γεληθά έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί γηα ηνλ αλνζνπξνζηαηεπηηθφ ηνπο ξφιν, απειεπζεξψλνληαο κεγάιεο 

πνζφηεηεο IL-5, IL-13 θαη IL-4, ε δξάζε ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρπκηθή αλνζία 

[176]. Θεσξείηαη φηη ηα Th2 θχηηαξα δξνπλ πξνζηαηεπηηθά ζηελ Π. Έρεη βξεζεί φηη 

ηα Th2 θχηηαξα θαηαζηέιινπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κηθξνγινηαθψλ θπηηάξσλ κέζσ 

ησλ AlphaV θαη Beta3 ηληεγθξίλεο κε δηαθπηηαξηθή επηθνηλσλία. [177] Παξφια απηά, 

επξήκαηα εκπιέθνπλ ηα Th2 θχηηαξα ζηελ παζνγέλεζε απνκπειηλσηηθψλ βιαβψλ 

ηχπνπ ΗΗ δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε γηα πην αθξηβή θαζνξηζκφ ησλ δηεξγαζηψλ πνπ 

απηά ηα θχηηαξα ζπκκεηέρνπλ [178]. 

 

2.1.3.2.4. Τ ξπζκηζηηθά 

Σα CD4+ θχηηαξα πέξαλ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο λα πξνσζνχλ ηε θιεγκνλή έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα απνηξέπνπλ θαη λα κεηψλνπλ ηηο θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο. Απηφ 

θαζίζηαηαη δπλαηφ κε ηε δξάζε ησλ CD4+ Σ ξπκζηζηηθψλ (Σreg) θπηηάξσλ θαη 

άιισλ ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ αξλεηηθνχ feedback ζηηο θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο 

[159]. Σα Σ ξπζκηζηηθά θχηηαξα (Tregs) εθθξάδνπλ ην CD25 επηθαλεηαθφ δείθηε θαη 

ηνλ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα foxp3 (forkhead box P3) πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε 

ξπζκηζηηθή ηδηφηεηα ηνπ θπηηάξνπ [179]. Σα Σ ξπζκηζηηθά πεξηιακβάλνπλ θχηηαξα 

ηεο επίθηεηεο αλνζίαο. Δθθξίλνπλ ηηο θπηηαξνθίλεο IL-10 θαη TGF-β πνπ είλαη 

αλνζνθαηαζηαιηηθέο. Σα Tr1 (Tregulatory 1) θχηηαξα εθθξίλνπλ πςειά επίπεδα 

TGF-β [179]. Μειέηεο θάλνπλ ιφγν γηα ζχλδεζε κεηαμχ γνληδίσλ- 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ foxp3- θαη ηεο έθθξαζήο ηνπ ζηελ επηθάλεηα ησλ 

CD4+CD25
high

 ξπζκηζηηθψλ Σ θπηηάξσλ [180]. Ζ απνπζία έθθξαζεο ηνπ foxp3 

γνληδίνπ πξνθαιεί δπζιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ [181]. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη 

ην foxp3 είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ CD4+CD25+ ξπζκηζηηθψλ Σ 

θπηηάξσλ πνπ επάγνπλ αλνζνξξχζκηζε [182]. Ζ επίδξαζε ησλ CD4+CD25+ T 

θπηηάξσλ ζηελ ΠΑΔ έρεη κειεηεζεί πξνζθέξνληαο επξήκαηα γηα ηε δξάζε ησλ 

θπηηάξσλ ζην ΚΝ θαζψο θαη ηελ αλνζνξξπζκηζηηθή ηνπο δξάζε [183]. 

 



 

28 

 

2.1.3.2.5. CD8+ T θύηηαξα 

Αλ θαη ηα CD4+ T θχηηαξα έρνπλ ζπλδεζεί βηβιηνγξαθηθά κε ηηο απηνάλνζεο 

παζήζεηο θαη ηα CD8+ Σ θχηηαξα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παζνγέλεζε ηεο Π θαζψο 

πνιπκνξθηζκνί ηνπ MHC ηάμεο Η έρνπλ επίζεο εκπιαθεί πέξαλ ησλ πνιπκνξθηζκψλ 

ηάμεσο ΗΗ. Σα CD8+ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παζνγέλεζε ηεο Π θαζψο έρεη βξεζεί 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απηψλ ζηηο πιάθεο, ΔΝΤ (εγθεθαιν-λσηηαίν πγξφ) θαη αίκα 

[179, 184, 185]. Οη πξνθιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο IFN-γ θαη IL-17 ξπζκίδνληαη 

δηαθνξεηηθά φηαλ ην ΚΝ δηεζνχλ CD4+ θαη CD8+ θχηηαξα ζην κνληέιν ηεο ΠΑΔ. 

ηελ Π ηα CD8+ θχηηαξα παίδνπλ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο λφζνπ θαη πηζαλφλ ε 

δηαρείξηζε ησλ θπηηαξνθηλψλ λα είλαη δηαθνξεηηθή κεηαμχ Π θαη ΠΑΔ απφ ηα 

CD8+ Σ θχηηαξα [186]. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αλάπηπμε ελφο CD8+ Σ 

δηακεζνιαβνχκελνπ κνληέινπ ΠΑΔ θαίλεηαη αλαγθαία γηα ηε κειέηε ησλ 

κεραληζκψλ, ζηνπο νπνίνπο ηα θχηηαξα απηά ζπκκεηέρνπλ γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο λφζνπ [185, 187]. Αλ θαη ηα CD4+ θαη ηα CD8+ Σ θχηηαξα έρνπλ ζπλδέζεη ηε 

παξνπζία ηνπο κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο ΠΑΔ θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζηελ παζνγέλεζή ηεο 

παξάγνληαο IFN-γ θαη TNF-a, ηα CD8+ Σ θχηηαξα έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο IL-10 πνπ είλαη αληηθιεγκνλψδεο θπηηαξνθίλε [188]. 

Πηζαλνινγείηαη επνκέλσο φηη ππάξρεη ρξνληθή αθνινπζία ζηελ ζπκκεηνρή ησλ CD4+ 

CD8+ θπηηάξσλ ζηελ ΠΑΔ κε ηα πξψηα λα δξνπλ ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπ κνληέινπ 

ελψ ηα CD8+ λα επάγνπλ ηνλ ξπζκηζηηθφ ηνπο θαηλφηππν ζηα επφκελα ζηάδηα [188]. 

Δπξήκαηα κειέηεο κηινχλ γηα αχμεζε ησλ CD8+ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ CD8+LAP+, 

CD8+ Σ ξπζκηζηηθψλ πνπ εθθξάδνπλ ην latency-associated peptide (LAP) ζηελ 

επηθάλεηά ηνπο θαη επάγνπλ αλνζνξξχζκηζε ξπζκίδνληαο ηηο απηναλνζηαθέο 

δηαδηθαζίεο [189].  

 

 

2.1.3.2.6. Β ιεκθνθύηηαξα 

Σα Β ιεκθνθχηηαξα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παζνγέλεζε ηεο Π. Απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1940 (Kabat et al.1948) αλαγλσξίζηεθαλ 90% ησλ αζζελψλ κε Π κε 

πςειά επίπεδα IgG αληηζσκάησλ ζην ΔΝΤ. ε πεξηθεξηθφ αίκα ηα Β ιεκθνθχηηαξα 

ζηνπο αζζελείο κε Π είραλ πςειφηεξε έθθξαζε CD80+ θαη CD86+ κνξίσλ, ελψ ζην 

ΔΝΤ ε αλαινγία ήηαλ κεγαιχηεξε [190]. Ζ παξνπζία πιαζκαηνθπηηάξσλ θαη 

αληηζσκάησλ IgG είλαη ηππηθφ ζηνηρείν ησλ απνκπειηλσηηθψλ πιαθψλ ζηελ Π [191, 

192]. Ζ θχζε ησλ αληηζσκάησλ, αλ είλαη απηναληηζψκαηα ή αληηζψκαηα έλαληη 

κνιπζκαηηθψλ παξαγφλησλ δελ απνηειεί εξψηεκα κε εχθνιε απάληεζε [193]. Έρνπλ 

βξεζεί ηφζν αληηζψκαηα IgG έλαληη ηεο MBP (myelin basic protein) φζν θαη ηεο 

MOG (myelin oligodendrocyte protein) ζηηο βιάβεο αζζελψλ κε Π [192]. Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ Β ιεκθνθπηηάξσλ ζηελ Π επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο πξφζθαηεο 

κειέηεο κε ηε ρνξήγεζε rituximab (RTX) θαη ocrelizumab, κνλνθισληθφ αληίζσκα 
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anti-CD20, πνπ αλαθφπηεη ηε πξφνδν ηεο αζζέλεηαο θαη εμαιείθεη ηα Β 

ιεκθνθχηηαξα [194]. Πέξαλ ησλ πξνθιεγκνλσδψλ ηδηνηήησλ ησλ Β θπηηάξσλ 

ππάξρεη ε ππφζεζε γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε αληηθιεγκνλψδεηο δηαδηθαζίεο κε ηελ 

παξαγσγή IL-10 θαη IL-35 θαη ζπκκεηνρή ζε άιινπο αλνζνθαηαζηαιηηθνχο 

κεραληζκνχο [195]. Σα Β θχηηαξα ζηελ ΠΑΔ έρνπλ βξεζεί λα εθθξίλνπλ πςειά 

επίπεδα IL-6 ζε ζρέζε κε ηα Β θχηηαξα νκάδσλ ειέγρνπ. Πεηξακαηηθά, ε εμάιεηςε 

ησλ Β θπηηάξσλ θαη ε επηφηεξε κνξθή ηεο ΠΑΔ νθείιεηαη ζηελ παξαγσγή ηεο IL-6 

απφ ηα θχηηαξα απηά πνπ ίζσο απνηειεί ζεκαληηθφ κεραληζκφ ηεο παζνγέλεζεο ησλ 

Β ιεκθνθπηηάξσλ [196].  
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Κεθάιαην 3 

 

3.1 Πεηξακαηηθά κνληέια Πνιιαπιήο Σθιήξπλζεο 

Ζ Π είλαη κία πνιπζρηδήο λφζνο ζηελ νπνία πιήζνο κεραληζκψλ θαηαιήγνπλ ζε 

θαζνιηθά θαη κε γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηε λφζν. Ζ πνιππινθφηεηα 

ησλ κεραληζκψλ θαη ην ηζηνπαζνινγηθφ κνηίβν θαζνξίδνπλ θαη ηνλ δηαθνξεηηθφ γηα 

θάζε αζζελή θαηλφηππν. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε ζεξαπεία γηα ηελ Π παξά κφλνλ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηνπο κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ εκπφδηζε ηεο εμέιημεο ηεο αλαπεξίαο [197]. Ζ δπζθνιία έξεπλαο 

ζε αζζελείο κε Π, ιφγσ θαη ηεο επεκβαηηθφηεηαο ησλ πεηξακαηηθψλ κεζφδσλ, 

νδεγεί ζηνλ κνλφδξνκν ηεο αλάπηπμεο κνληέισλ ζε πεηξακαηφδσα. Τπάξρνπλ  

κνληέια Π πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα γηα κειέηε θαηαλφεζεο ησλ 

κεραληζκψλ θαη αλάπηπμε λέσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ Π [198]. 

Τπάξρνπλ: i) ην κνληέιν ηεο Πεηξακαηηθήο Απηνάλνζεο Δγθεθαινκπειίηηδαο (ΠΑΔ) 

πνπ απνηειείηαη απφ παξαιιαγέο, ii) ην κνληέιν ησλ ηηθψλ αληηγφλσλ, κε γλσζηφηεξν 

ην Theiler’s murine encephalomyelitis virus (TMEV) κνληέιν θαη iii) κνληέιν 

ρεκηθήο απνκπειίλσζεο, ην cuprizone κνληέιν [199, 200]. Ζ Π ζεσξείηαη 

θιεγκνλψδεο, απνκπειηλσηηθή θαη λεπξνεθθπιηζηηθή λφζνο. Ο θάζε θαηλφηππνο 

ηζηνπαζνινγηθά ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ δηαθνξεηηθφ θιηληθφ θαηλφηππν θαη 

δπλαηφηεηα παξέκβαζεο. 

Σα πξψηα βήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ γηα Π μεθίλεζαλ ήδε 

απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Σν κνληέιν ηεο ΠΑΔ αλαπηχρζεθε 

πεξηζζφηεξα απφ 70 ρξφληα πξηλ, έπεηηα απφ ελεξγή αλνζνπνίεζε ζε πνληίθηα κεηά 

απφ ρνξήγεζε νκνγελνπνηεκέλνπ λσηηαίνπ κπεινχ [201]. 

 

3.1.1 Πεηξακαηηθή Απηνάλνζε Δγθεθαινκπειίηηδα, ΠΑΔ 

Ζ Π ζηα πξψηα ζηάδηα ζεσξείηαη Σ ιεκθνθπηηαξηθά δηακεζνιαβνχκελε λφζνο, 

έλαο θαηλφηππνο πνπ ε ΠΑΔ αλαπαξηζηά αληηπξνζσπεπηηθά θαη θπξίσο γηα ηελ 

ΓΤΠ [200]. Σν ππάξρσλ ζχλνιν κνληέισλ ΠΑΔ φκσο, δίλεη ζηνπο εξεπλεηέο ηε 

δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζηε δηάρπηε 

παζνινγία ηεο Π. Ζιεθηξνθπζηνινγηθέο θαη κνξθνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δψζεη 

επξήκαηα, ελψ επηπιένλ ηζηνπαζνινγηθά ζηνηρεία ηεο Π δελ κπνξνχλ λα 

αλαπαξαξαζηνχλ απφ ηελ ΠΑΔ, φπσο ε απνκπειίλσζε ηνπ πξφζζηνπ εγθεθάινπ, ε 

δηάρπηε βιάβε ηεο NAWM θαη ε απνκπειίλσζε ηεο θαηάο νπζίαο [100]. Ζ ΠΑΔ 

απνηειεί επξχηεξα δηαδεδνκέλν κνληέιν Π. Τπάξρνπλ παξαιιαγέο ηνπ κνληέινπ 

πνπ κειεηά δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο λφζνπ κε παζνγελεηηθέο, θιηληθέο θαη 

ζεξαπεπηηθέο πξννπηηθέο πξνζεγγίζεηο. πλνιηθά, ε ρξήζε ηεο ΠΑΔ ελδείθλπηαη γηα 

κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ γνληδηψκαηνο (MHC, γνλίδηα θηλδχλνπ) θαζψο θαη 
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ηζηνπαζνινγηθέο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηε θιεγκνλή θαη απνκπειίλσζε [202, 203]. 

Γηα ηελ επαγσγή ηεο ΠΑΔ γίλεηαη ρνξήγεζε απηναληηγφλνπ, ην νπνίν ζα 

αλαγλσξηζηεί απφ θχηηαξα αλνζίαο ζεκαηνδνηψληαο κηα αλνζνινγηθή πνξεία κε 

βιαβεξέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο λεπξσληθνχο κεραληζκνχο θαη ηε δεκηνπξγία 

θιεγκνλψλ. Ο ηζηφο απφ ην ΚΝ ή ηα ηκήκαηά ηνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλνζνπνίεζε θαηά ηελ επαγσγή ηεο ΠΑΔ νλνκάδνληαη εγθεθαιηηηδνγφλα ιφγσ ηεο 

δξάζεο ηνπο [197]. Γίλεηαη ρξήζε: i) ηεο myelin basic protein (MBP), πνπ είλαη 

πξσηεΐλε πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ κπειίλσζε ησλ αμφλσλ ζην ΚΝ, ii) ηεο myelin 

oligodendrocyte glycoprotein (MOG), πνπ είλαη επίζεο ζεκαληηθή γιπθνπξσηεΐλε γηα 

ηε κπειίλσζε ησλ λεπξψλσλ, iii) proteolipid protein (PLP), πνπ είλαη ε θχξηα 

πξσηεΐλε πνπ παίδεη ξφιν ζηνλ ζρεκαηηζκφ θαη δηαηήξεζε ηεο κπειίλεο, iv) 

neurofilament-M, φπνπ ζηνρεχεη ηα λεκάηηα, δνκηθέο κνλάδεο ηνπ θπηηαξνζθειεηνχ 

[164, 200, 202, 204]. Οη ηξεηο πξψηεο πξσηεΐλεο ρνξεγνχληαη ζε αλνζνεληζρπηηθφ, 

ζπλήζσο ην complete Freund’s adjuvant (CFA), θαη αθνινπζεί ελέζηκα ε pertussis 

toxin, κία εμσηνμίλε πνπ παξάγεηαη απφ ην βαθηήξην bordetella pertussis, πνπ 

εληζρχεη ηε δηαπεξαηφηεηα ηνπ ΑΔΦ νδεγψληαο ζε Σ θαη Β ιεκθνθπηηαξηθή 

απάληεζε ζηελ ΠΑΔ [164, 197]. Δπηπιένλ, θαηά ηελ αλνζνπνίεζε γίλεηαη ρξήζε ηνπ 

κπθνβαθηεξίνπ ηεο θπκαηίσζεο (Mycobacterium tuberculosis), πνπ ζεσξείηαη φηη 

επάγεη ηζρπξφηεξε CD4+Th1 θπηηαξηθή απάληεζε κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

TLRs ππνδνρέσλ [197, 205]. Αλαθνξηθά κε ηε ζεηξά ησλ πεηξακαηνδψσλ, ηα SJL 

είλαη ηα πην γλσζηά γηα ζπκκεηνρή ζε κειέηεο γηα ηελ ΠΑΔ φπνπ έρνπλ γελεηηθά 

ζηνηρεία ηα νπνία είηε εληζρχνπλ ηελ έθηαζε ηεο θιεγκνλήο είηε αδπλαηνχλ λα 

επέκβνπλ ξπζκίδνληαο ην αλνζνπνηεηηθφ, αλ θαη δελ είλαη πιήξσο γλσζηνί νη 

κεραληζκνί. πγθεθξηκέλα, φηαλ γίλεηαη ρξήζε ηεο γιπθνπξσηεΐλεο MOG γηα 

επαγσγή ΠΑΔ ε ζεηξά C57BL/6 είλαη πην επηξξεπήο ζε απηφ ην εγθεθαιηηηδνγφλν. 

Σέινο, ηφζν ε δξαζηηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ΠΑΔ φζν θαη ε ζεηξά ησλ 

πεηξακαηνδψσλ θαζνξίδνπλ θαη ηνλ θαηλφηππν ηεο ΠΑΔ θαη πνηεο πηπρέο ηεο Π 

δχλαηαη λα κειεηεζνχλ [100, 164, 197, 203]. Πέξαλ ησλ πνληηθηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη αξνπξαίνη ζηελ έξεπλα πνπ κέρξη ην 1980 γηλφηαλ επξεία ρξήζε ηνπο, 

ζπγθεθξηκέλα Lewis rats ή Dark Agouti γηα αλνζνπνίεζε κε MBP ή επηηφπνπο ηεο 

θαη έρεη πξνζθέξεη πνιιά επξήκαηα γηα ηελ παζνθπζηνινγία ηεο Π, αλ θαη δελ είλαη 

ηφζν δηαδεδνκέλα πιένλ φζν ε ρξήζε πνληηθηψλ [164]. Σέινο, ππάξρνπλ 

δηαγνληδηαθά πνληίθηα δηαθφξσλ ηχπσλ Σ θπηηαξηθψλ ππνδνρέσλ πνπ είλαη επηξξεπή 

ζηελ απηφκαηε αλάπηπμε ΠΑΔ ιφγσ ηξνπνπνίεζήο ηνπο. Αλάινγα κε ην κνληέιν, ε 

απηφκαηε εκθάληζε ηεο ΠΑΔ πξνθχπηεη, θαηά πξνζέγγηζε, ζηελ 4
ε
 ελδνκάδα δσήο 

ηνπ πεηξακαηνδψνπ κε πνζνζηφ εκθάληζεο απφ 40%-100% [206, 207].  
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Δηθόλα 3.1 Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή ΠΑΔ 

 

Ζ αλνζνπνίεζε κε ηελ εγθεθαιηηηδνγφλν νπζία κπνξεί λα γίλεη είηε ελεξγεηηθά είηε 

παζεηηθά. Ζ ελεξγεηηθή αλνζνπνίεζε γίλεηαη κε ρνξήγεζε ζηνηρείνπ ηνπ ΚΝ φπσο 

νη πξσηεΐλεο PLP, MOG, MBO ζε CFA φπνπ πξνθαιείηαη απηνάλνζε αληίδξαζε θαη 

έπεηηα απφ 9-12 εκέξεο είλαη ε έλαξμε ηεο λφζνπ. Σν είδνο ηνπ αληηγφλνπ θαη ηα 

πεηξακαηφδσα θαζνξίδνπλ θαη ηνλ θαηλφηππν ηεο ΠΑΔ, νμεία, ρξφληα, ΓΤΠ ή 

ΓΠΠ. Ζ παζεηηθή αλνζία αλαθέξεηαη ζηελ ρνξήγεζε παζνγφλσλ CD4+ T 

θπηηάξσλ εηδηθψλ έλαληη ηεο κπειίλεο πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ πνληίθηα δφηεο, έπεηηα 

απφ ελεξγεηηθή αλνζνπνίεζε θαη θαιιηεξγεζεί γηα ελίζρπζή ηνπο κεηά απφ ηελ 

εθηνκή ιεκθηθψλ ηζηψλ [204, 208, 209]. Ζ παζεηηθή αλνζνπνίεζε απνηέιεζε 

νξφζεκν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Π σο κηα Σ ιεκθνθπηηαξηθά δηακεζνιαβνχκελεο 

απηνάλνζεο αζζέλεηαο. Καηά ηελ ελεξγεηηθή αλνζνπνίεζε ε έλεζε κε ην 

απηναληηγφλν, ην αλνζνεληζρπηηθφ θαη ην κπθνβαθηήξην ηεο θπκαηίσζεο 

ρνξεγνχληαη ππνδφξηα θνληά ζε πεξηθεξηθνχο ιεκθηθνχο ηζηνχο, ελψ αθνινπζεί 

ελδνπεξηηνλαηθψο ε ηνμίλε pertussis [202].  

Ζ ΠΑΔ ελεξγνπνηείηαη απφ αλνζνπνίεζε κε απηναληηγφλα πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ 

ηα κφξηα ηνπ MHC ηάμεο ΗΗ. Οη δηεξγαζίεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ ελεξγεηηθή 

αλνζνπνίεζε, νη κνξηαθνί κεραληζκνί θαζψο θαη ηα θχηηαξα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ΠΑΔ είλαη ηα αθφινπζα. Σα αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θχηηαξα, ζπλήζσο 

ηα δελδξηηηθά ζηελ πεξηθέξεηα, αλαγλσξίδνπλ θαη δεζκεχνπλ κέξνο ηνπ 

απηναληηγφλνπ θαηά MHC ηάμεο ΗΗ ηξφπν. Ζ αληηγνλνπαξνπζίαζε νδεγεί ζε 
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ελεξγνπνίεζε θαη αχμεζε ησλ απηνελεξγψλ αδηαθνξνπνίεησλ CD4+ T 

ιεκθνθπηηάξσλ πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή ησλ εγθεθαιηηηδνγφλσλ Th1 θαη Th17 

βνεζεηηθψλ θπηηαξηθψλ θαηλνηχπσλ πνπ παξάγεη ηηο πξνθιεγκνλψδεηο IFN-γ θαη IL-

17 αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα ζηελ ΠΑΔ, ηα Th17 είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη ν 

πιεζπζκφο ηνπο κεγάινο [207]. Παξάιιεια, πιήζνο ξπζκηζηηθψλ θπηηάξσλ, Σ 

ξπζκηζηηθά, Β ξπζκηζηηθά ή εηδηθά κνλνθχηηαξα πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ηα 

απηνελεξγά Σ θχηηαξα ζηελ πεξηθέξεηα. Αλαθνξηθά κε ηα Σ ιεκθνθχηηαξα κε 

αλνζνξπζκηζηηθφ θαηλφηππν ηνπο ζηελ ΠΑΔ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ηα 

CD4+CD25+foxp3+ Σ θχηηαξα [202]. Σα Th1 θαη Th17 νδεγνχλ ηελ πξφνδν ηεο 

ΠΑΔ δηαπεξλψληαο ηνλ ΑΔΦ έπεηηα απφ ραιάξσζε ησλ ζηελψλ ζπλδέζεσλ απφ 

πξνθιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο. Μεηά ηελ δηήζεζή ηνπο ζην ΚΝ ελεξγνπνηνχληαη 

μαλά απφ ηα αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά ηνπ ΚΝ, ηε κηθξνγινία θαη ηα ηνπηθά 

δελδξηηηθά. Ζ επηθνηλσλία απηή ησλ απηνελεξγψλ Σ θπηηάξσλ θαη ηεο κηθξνγινίαο 

παξάγεη πξνθιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο θαη δηακεζνιαβεηέο πνπ επηηίζεληαη ζηε 

κπειίλε θαη ηνπο λεπξάμνλεο πξνθαιψληαο βιάβεο. Ζ κηθξνγινία κε ηε ζεηξά ηεο 

πξνζειθχεη επηπιένλ θχηηαξα κε θιεγκνλψδε θαηλφηππν θαη δηήζεζή ηνπο ζην ΚΝ. 

ε επφκελα ζηάδηα, Β ιεκθνθχηηαξα θαη αληηζψκαηα εηζέξρνληαη ζην ΚΝ θαη 

δηαηεξνχλ ηε θιεγκνλή θαη φπνπ ε ρξνληφηεηα ηεο νδεγεί ζε κε αλαζηξέςηκε 

λεπξνεθθχιηζε [164, 199, 200, 207, 210, 211]. Πιήζνο άιισλ παξαγφλησλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηεξγαζίεο θαη έρνπλ αλαθεξζεί ζηε παζνινγία ηεο Π εθφζνλ ηα 

πεξηζζφηεξα δεδνκέλα πνπ έρνπκε γηα ηελ Π έξρνληαη απφ ηηο κειέηεο ΠΑΔ. 
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Δηθόλα 3.2 Παζνγελεηηθνί κεραληζκνί ΠΑΔ (Denic A. et al. 2016) [210] 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ θιηληθή πνξεία ηεο ΠΑΔ, απφ ην δηάγξακκα 3.2 δηαθαίλεηαη φηη ε 

ΓΠΠ δελ είλαη δπλαηφλ λα κειεηεζεί απφ ηα κνληέια ΠΑΔ ζηηο γλσζηέο ζεηξέο 

πεηξακαηφδσσλ θαζψο δελ αλαπαξηζηά ηνλ θιηληθφ θαηλφηππν ηεο δεπηεξνπαζψο 

πξννδεπηηθήο θάζεο ηεο Π, κε ηε κε αλαζηξέςηκε αλαπεξία. Παξαηεξείηαη κεηά 

ηελ θνξχθσζε, ηε 15
ε 

– 20
ε
 πεξίπνπ εκέξα, κία χθεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο ΠΑΔ ζε 

C57BL/6 πνληίθηα έπεηηα απφ αλνζνπνίεζε κε ην πεπηίδην ηεο MOG33-55. Απηφ ην 

κνληέιν ΠΑΔ δελ πξνζθέξεηαη γηα κειέηε ησλ πξννδεπηηθψλ κνξθψλ ηεο λφζνπ. Σα 

θιηληθά ζθνξ πεξηιακβάλνπλ αξίζκεζε απφ ην 0 (απνπζία αλαπεξίαο) έσο ην 5 ή 6 

(γηα ζνβαξή παξάιπζε έσο ζάλαην) γηα ηνλ βαζκφ ηεο αλαπεξίαο κεηξψληαο 

νξφζεκα ζε θιίκαθα [200].  

ην δηάγξακκα Α είλαη νμεία θάζε ΠΑΔ έπεηηα απφ αλνζνπνίεζε απφ ηελ νπνία 

θάπνηα πεηξακαηφδσα δελ αλαξξψλνπλ νπφηε θαη ε θάζε θαιείηαη ρξφληα (Β). ην 

δηάγξακκα Γ είλαη φζα δψα αλαξξψλνπλ θαη παξνπζηάδνπλ θαηλφηππν εμάξζεσλ θαη 

πθέζεσλ [200] Ζ πξφηαζε πνιιψλ εξγαζηεξίσλ είλαη ηα Biozzi ABH πνληίθηα, ηα 

νπνία δχλαηαη έπεηηα απφ επαγσγή ΠΑΔ λα αλαπαξαζηήζνπλ θαιχηεξα ηελ 

πξννδεπηηθή θάζε ηεο λφζνπ [164, 212, 213]. Σα Biozzi ABH πνληίθηα είλαη 

εμαηξεηηθά επαίζζεηα ζε πεηξακαηηθέο απηνάλνζεο παζήζεηο [214].  
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Γηάγξακκα 3.1. Κιηληθνί θαηλφηππνη ΠΑΔ [200] 
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Γηάγξακκα 3.2. Κιηληθή πνξεία θιαζζηθήο ΠΑΔ (γθξη θακπχιε ΠΑΔ) [215] 

 

3.1.2. Cuprizone κνληέιν  

Σν cuprizone κνληέιν επάγεηαη έπεηηα απφ ρνξήγεζε απφ ην ζηφκα ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο copper chelator cuprizone γηα 4-6 βδνκάδεο θαη πξνθαιεί ρεκηθή 

απνκπειίλσζε. Σν κνληέιν ηνπ cuprizone κε ηηο παξαιιαγέο ηνπ παξνπζηάδεη 

θάπνηεο ζεκειηψδεηο δηαθνξέο ζπγθξηηηθά κε ηα κνληέια ηεο ΠΑΔ. Ζ ΠΑΔ απνηειεί 

έλα ζχλνιν θιεγκνλσδψλ κνληέισλ πνπ δηακεζνιαβείηαη απφ απηναλνζηαθέο 

απαληήζεηο, ελψ ην cuprizone δελ έρεη ζπκκεηνρή Σ ιεκθνθπηηάξσλ θαζψο ε 

απνκπειίλσζε επάγεηαη ιφγσ ηνμηθφηεηαο. ηελ ΠΑΔ έρνπκε ξήμε ηνπ ΑΔΦ φπνπ 

δηεπθνιχλεη ηε δηήζεζε θπηηάξσλ αλνζίαο ελψ ζην cuprizone ν ΑΔΦ κέλεη 

αλέπαθνο. Κάπνηεο ζεσξίεο αλαθνξηθά κε ην πψο δξα ην κνληέιν ηεο ρεκηθήο 

απνκπειίλσζεο αλαθέξνπλ επαγσγή νμεηδσηηθνχ ζηξεο ζηα νιηγνδελδξνθχηηαξα θαη 

απφπησζε απηψλ κε παξάιιειε ελεξγνπνίεζε κηθξνγινίαο. Ο Ransohoff, 2012 

αλαθέξεη δπζιεηηνπξγία ησλ κηηνρνλδξίσλ ζην κνληέιν απηφ. [216]. εκαληηθφ είλαη 

ην γεγνλφο φηη έπεηηα απφ 4 εκέξεο απφ ηελ παχζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο ππάξρνπλ ζεκάδηα επαλακπειίλσζεο αλ θαη ε παζνινγηθή θαη θιηληθά 

θζίλνπζα εηθφλα επηκέλεη θαη θαίλεηαη κε αλαζηξέςηκε. Σέινο, ππάξρνπλ ζηνηρεία 
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πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζηε Π φπσο ε παξνπζία ηνπ πξναπνπησηηθνχ δείθηε θαζπάζεο-

3. πλνιηθά, ην cuprizone κνληέιν αλ θαη φρη ηφζν δεκνθηιέο θεξδίδεη έδαθνο ζηελ 

έξεπλα γηα ηελ Π, ελψ πξφζθαηα νη Kipp et al., 2017 αλέπηπμαλ έλα κνληέιν πνπ 

ζπλδπάδεη ην cuprizone κνληέιν θαη ηελ ΠΑΔ [100, 199, 200, 216-218]. ηνλ Πίλαθα 

3.1 απεηθνλίδεηαη ην θάζε κνληέιν κε ηελ αληίζηνηρε ρξήζε εγθεθαιηηηδνγφλνπ θαη νη 

πηπρέο ηεο λφζνπ πνπ πξνζθέξνληαη γηα κειέηε [100]. 

 

 

Πίλαθαο 3.1 Πηπρέο ηεο Π πνπ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ αλά κνληέιν [100]. 

 

3.1.3. Ηηθά κνληέια ΠΣ 

Ζ Π ζεσξείηαη κία απηνάλνζε λφζνο. Παξφια απηά ππάξρνπλ θαη νη ζεσξίεο 

ππξνδφηεζεο ηεο λφζνπ απφ κφιπλζε απφ ηφ. Απνκπειίλσζε ζην ΚΝ κπνξεί λα 

πξνθιεζεί απφ πιήζνο ηψλ ζε πεηξακαηφδσα. Σα πην γλσζηά κνληέια πεξηιακβάλνπλ 

ην Theiler’s murine encephalomyelitis virus (TMEV) θαη ην murine hepatitis virus 

(MHV). ην TMEV γίλεηαη ελδνθξαληαθή έγρπζε ηνπ ηνχ θαη ν θαηλφηππνο ρσξίδεηαη 

ζε δχν θάζεηο, κία ήπηα θάζε φπνπ κεηά απφ έλα κήλα απφ ηε κφιπλζε 

παξνπζηάδεηαη θαη πξννδεπηηθά ε θιηληθή εηθφλα ηεο αλαπεξίαο κε ηζηνπαζνινγία 

απνκπειίλσζεο, επαλακπειίλσζεο, θιεγκνλήο θαη λεπξαμνληθήο εθθχιηζεο. Ζ 

ζπαζηηθφηεηα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ. Μηθξνγινία, καθξνθάγα, 

νιηγνδελδξνθχηηαξα θαη αζηξνγινία απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε ρξφληα 

θιεγκνλή. Σν κνληέιν MHV ραξαθηεξίδεηαη απφ νμεία ηηθή απνκπειίλσζε, 

θιεγκνλή θαη πςειά ηηθά επίπεδα ζην ΚΝ. Αθνινπζεί αλάθακςε θαη θαζαξηζκφο 

ηεο θιεγκνλήο. Ζ απνκπειίλσζε φκσο ζπλερίδεηαη νθεηιφκελε ίζσο ζηελ ηνπηθή 

επαλα-ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνχ ζε πεξηνρέο ηνπ ΚΝ [197, 199, 200, 209].  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαλέλα δσηθφ κνληέιν δελ απνηειεί νινθιεξσκέλε 

αλαπαξάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο Π ζπλνιηθά, παξά κφλν πηπρψλ ηεο λφζνπ. Σα 
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επξήκαηα θαη νη εξκελείεο απηψλ ζα πξέπεη λα κεηαθξάδνληαη κε πξνζνρή [197]. 
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Κεθάιαην 4  

 

4.1. Μηθξνβηαθνί παξάγνληεο 

Ζ Π, φπσο αλαθέξζεθε, ζρεηίδεηαη ηφζν κε κε-κνιπζκαηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο φζν θαη κε κνιπζκαηηθνχο. Ζ επίδξαζε ησλ κνιχλζεσλ απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο δείρλεη ελδηαθέξνληα επξήκαηα ζπζρέηηζεο κε ηνλ 

θίλδπλν αλάπηπμεο Π [72]. Ο γλσζηφηεξνο κηθξνβηαθφο παξάγνληαο είλαη ν Epstein-

Barr πνπ έρεη ζπλδεζεί ζηελά κε ηελ Π, ελψ πξφζθαηα ζηελ βηβιηνγξαθία κηθξφβηα 

ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ θαζηεξψζεη έλα λέν θεθάιαην ζηελ έξεπλα γηα 

ηελ Π θαη ηνπο κεραληζκνχο παζνγέλεηάο ηεο [72, 219].  

 

4.1.1. Άμνλαο γαζηξεληεξηθνύ-εγθεθάινπ (Gut brain axis) 

Ζ κηθξνρισξίδα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαηήξεζεο ησλ θπζηνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο νκνηφζηαζεο αιιά θαη ζηε δπζιεηηνπξγία ησλ 

κεραληζκψλ απηψλ θπζηνινγίαο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο αθνξνχλ απφ ηε πέςε θαη 

απνξξφθεζε ζξεπηηθψλ νπζηψλ κέρξη ηελ αλάπηπμε θαη ξχζκηζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

θαη ηελ εγθεθαιηθή θπζηνινγία [219]. Ο άμνλαο γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Gastrointestinal tract) θαη εγθεθάινπ απνηειεί έλα απνδεδεηγκέλν ζχζηεκα δηκεξνχο 

επηθνηλσλίαο φπνπ ην ιεηηνπξγηθφ πξνθίι ηνπ ελφο ζπζηήκαηνο επεξεάδεη ην άιιν 

[220]. Ζ επηθνηλσλία ησλ δχν ζπζηεκάησλ είλαη λεπξνρπκηθή θαη παξφιν πνπ ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ε έξεπλα παξαδνζηαθά έδηλε ζεκαζία ζηηο επηδξάζεηο ηνπ 

ςπρηζκνχ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη πσο ε 

επηθνηλσλία ηεο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο ηνπ εληέξνπ κε ην λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη 

ηζρπξή επεξεάδνληαο ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπκπεξηθνξά [220]. Οη αθξηβείο 

κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ε εληεξηθή κηθξνρισξίδα επηδξά ζηνλ εγθέθαιν δελ 

είλαη πιήξσο θαηαλνεηνί θαη επηπιένλ ην κεζνδνινγηθφ εκπφδην ηνπ ηεξάζηηνπ 

αξηζκνχ ησλ εληεξηθψλ κηθξνβίσλ θαζηζηά δπζρεξή ηε κειέηε ηνπ θαζελφο απφ ηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο θαη ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ [220]. Ζ επίδξαζε ηεο κηθξνβηαθήο 

ρισξίδαο ζηνπο ιεκθηθνχο ηζηνχο (Gut-associated lymphoid tissue-GALT, πιάθεο 

Peyer’s, lamina propia) ηνπ εληέξνπ πνπ απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ ιεκθηθνχ ηζηνχ ηνπ 

βιελλνγφλνπ (Mucosa-associated lymphoid tissue-MALT) θαη ν ξφινο ηεο θιεγκνλήο 

ζηε ζπζηεκηθή αλνζία απνηεινχλ θαηαθηεκέλε γλψζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο γαζηξεληεξηθνχ θαη αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο [219]. Οη 

κηθξννξγαληζκνί πνπ θηινμελνχληαη ζηνλ γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα αλάινγα κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο πνπ επηζηξαηεχνπλ ραξαθηεξίδνληαη ζπκβησηηθνί ή παζνγφλνη 

[221]. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ απνηειεί έλαλ νκνηνζηαηηθφ 

κεραληζκφ κέζσ αλνζνινγηθψλ, νξκνληθψλ θαη λεπξσληθψλ ζεκάησλ [222]. 

Γηαηάξαμε ηνπ άμνλα επηθνηλσλίαο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ παζνγέλεζε αζζελεηψλ 
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πέξαλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επεξεάδνπλ αθφκα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά 

[220, 222].  

 

 

 

Δηθόλα 4.1: Αλνζνινγηθή ηζνξξνπία θαη αζηάζεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην εληεξηθφ 

κηθξνβίσκα. Σα ζπκβησηηθά βαθηήξηα είλαη νξγαληζκνί πνπ επηηεινχλ ιεηηνπξγίεο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ πγεία. Τπάξρνπλ επηπιένλ νξγαληζκνί, νη νπνίνη αλ θαη απνηθνχλ ηνπο 

βιελλνγφλνπο δελ έρνπλ θακία επίδξαζε ζηνλ μεληζηή. Οη ζηξαηεγηθέο επηβίσζήο ησλ 

παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ επηβαξχλνπλ ηνλ μεληζηή. Ζ αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

ζπκβησηηθψλ θαη παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε εηδηθή θιεγκνλψδε 

αληίδξαζε πνπ κπνξεί λα νδεγεί ζε άηνκα κε γελεηηθή πξνδηάζεζε ζηελ αλάπηπμε 

θιεγκνλσδψλ αζζελεηψλ (Round J L et al.) [223].
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Γηαηαξαρέο ζηελ εληεξηθή κηθξνρισξίδα δηαηαξάζζεη θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ. Δλδείμεηο αλαθέξνπλ πσο αλάινγα ηελ αλνζηαθή απάληεζε πνπ νη 

κηθξννξγαληζκνί επάγνπλ δχλαληαη λα ελεξγνπνηνχλ θιεγκνλψδεηο δηαδηθαζίεο, 

απηναλνζία ή αλνζνξξχζκηζε [223, 224]. Ζ εληεξηθή κηθξνρισξίδα κπνξεί λα δξάζεη 

ηφζν απμάλνληαο φζν θαη κεηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα γηα απηνάλνζε λφζν. Απηφ 

γίλεηαη κε ηελ επίδξαζε ηνπ κηθξνβηψκαηνο πξνθαιψληαο αιιαγέο ζηελ εληεξηθή 

αλνζηαθή αλνρή, ζηελ απψιεηα ζπζηαηηθψλ ηεο κηθξνρισξίδαο θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ 

αληηζσκάησλ έλαληη ησλ εληεξηθψλ βαθηεξηαθψλ αληηγφλσλ [224]. Ο απνηθηζκφο ή 

απνπζία κηθξννξγαληζκψλ κπνξεί λα νδεγεί ζε παξαγσγή ή θαηαζηνιή ησλ Tregs, 

Th17, Th1, Th2, αλάινγα κε ην κνλνπάηη πνπ θάζε κφξην ελεξγνπνηεί [219]. Ζ 

δπζβίσζε ή ε κεηαθίλεζε κηθξνβίσλ ζπκβάιεη ζηελ θιεγκνλή κέζσ ηεο δηαηάξαμεο 

ηνπ ΑΔΦ θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο λεπξνγινίαο. Ζ δπζβίσζε γεληθά κπνξεί λα 

εληζρχεη ηνλ θιεγκνλψδε θαηλφηππν πξνθαιψληαο κείσζε ηφζν πξντφλησλ φζν θαη 

άιισλ βαθηεξίσλ κε αληηθιεγκνλψδε θαηλφηππν (εηθφλα 4.2) [219]. Πξφζθαηεο 

κειέηεο εκπιέθνπλ αιιαγέο ζπγθεθξηκέλσλ κηθξνβηαθψλ πιεζπζκψλ ζην 

γαζηξεληεξηθφ κε ηελ αλάπηπμε Π ή κε αλνζνξξχζκηζε έλαληη ηεο θιεγκνλήο [224]. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ ν Bacteroides fragilis, έλαο ζπκβησηηθφο εληεξηθφο παξάγνληαο, 

κέζσ ηεο παξαγσγήο ηνπ πνιπζαγραξίηε Α (polysaccharide A, PSA) θαη 

αλαγλψξηζεο απφ ηνπο toll-like 2 ππνδνρείο πξνθαιεί αλνζνξξχζκηζε ζε πεηξακαηηθφ 

κνληέιν Π [225]. Τπνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε φηη ηα κεηαβνιηθά παξαπξνηφληα ησλ 

ζπκβησηηθψλ εληεξηθψλ βαθηεξίσλ αληρλεχνληαη απφ ηα θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

επεξεάδνληαο ηελ ηζνξξνπία ησλ πξνθιεγκνλσδψλ/αληηθιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ ξπζκηζηηθψλ θπηηάξσλ [226]. Βξέζεθε ζε πνληίθηα φηη ην βνπηπξηθφ 

νμχ (Butyrate), έλα ιηπαξφ νμχ βξαρείαο αιχζνπ πνπ είλαη πξνηφλ κηθξννξγαληζκψλ, 

δηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή Σ ξπζκηζηηθψλ θπηηάξσλ ζηελ πεξηθέξεηα [226]. 

Θεξαπεία πνπ ζηνρεχεη ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα ζε κνληέιν ΠΑΔ κπνξεί λα 

θαηαζηείιεη ηε ρξφληα θιεγκνλή. ε κειέηε κε ρνξήγεζε απφ ην ζηφκα ηνπ 

πξνβησηηθνχ lactobacillus ζε κνληέιν ΠΑΔ έδεημε πξνζηαηεπηηθή δξάζε ζηελ 

ζνβαξφηεηα ηνπ κνληέινπ κε αχμεζε ηεο αληηθιεγκνλψδνπο θπηηαξνθίλεο IL-10 απφ 

ηα Σ ξπζκηζηηθά ζην ΚΝ θαη ηελ επαθφινπζε κείσζε ησλ πξνθιεγκνλσδψλ 

θπηηαξνθηλψλ IFN-γ, TNF-a, IL-17 [224]. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ γαζηξεληεξηθνχ θαη 

αλνζνπνηεηηθνχ θαη θαη επέθηαζε ΚΝ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ πξψηνπ ζηνπ ιεκθηθνχο ηζηνχο, GALT (Gut-associated lymphoid tissue), θαη ηνπ 

ειέγρνπ πνπ αζθεί ν GALT ζηε ζπζηεκηθή αλνζία [227]. Δπξήκαηα αλαθνξηθά κε ηα 

MAIT θχηηαξα (mucosal-associated invariant T cells) πνπ απνηεινχλ ππνθαηεγνξία 

Σ θπηηάξσλ θαη βξίζθνληαη ζηνπο βιελλνγφλνπο πξνζηαηεχνληαο ελαληίνλ 

θιεγκνλψλ θαη κηθξνβίσλ κειεηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ πηζαλφ ηνπο ξφιν ζηελ Π 

[228]. Βξέζεθε φηη ε παξνπζία ησλ θπηηάξσλ απηψλ ζηηο βιάβεο αζζελψλ κε Π 

ήηαλ κηθξφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπο ζην αίκα αλαγλσξίδνληαο 

επνκέλσο ηα θχηηαξα απηά σο έλα ζηνηρείν ηεο θιεγκνλψδνπο δηαδηθαζίαο ε νπνία 

ραίξεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Ζ παξνπζία IL-18 θαη IL-23 εληζρχεη ηελ ππφζεζε 

απηή [228]. Πξφζθαηεο κειέηεο θάλνπλ επίζεο ιφγν γηα κία ηζρπξή επίδξαζε ηεο 

κηθξνβηαθήο εληεξηθήο ρισξίδαο ζηνλ ΑΔΦ (αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ) θαη ηνλ 
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θαηλφηππν ηεο κηθξνγινίαο ζην ΚΝ [229, 230]. ε πνληίθηα ρσξίο κηθξνβίσκα 

(germ-free mice) ε εμάιεηςε ηεο κηθξνρισξίδαο κπνξεί λα αιιάμεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο 

κηθξνγινίαο ή λα νδεγήζεη ζε θαθή ιεηηνπξγία ησλ κηθξνγινηαθψλ θπηηάξσλ θαζψο 

θαίλεηαη πσο ην κηθξνβίσκα ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ σξίκαλζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ απηψλ [229]. Δπίδξαζε ηνπ εληεξηθνχ κηθξνβηψκαηνο 

βξέζεθε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΔΦ ζπγθξηηηθά κε πνληίθηα κε ηππηθή παξνπζία 

κηθξνρισξίδαο. Ζ δηαπεξαηφηεηα ηνπ ΑΔΦ ζρεηίζηεθε κε ρακειή έθθξαζε ησλ 

πξσηετλψλ occluding θαη claudin-5 πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζηελέο ζπλδέζεηο ηνπ ΑΔΦ 

[230]. 

 

4.1.2. Διηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνύ 

 

4.1.2.1. Γεληθά-θιηληθά ζηνηρεία 

Σν ειηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ (ΔΠ) (Helicobacter pylori, Hp), είλαη έλα gram-

αξλεηηθφ, ζπεηξνεηδέο βαθηήξην ην νπνίν απνηθεί ζην γαζηξηθφ βιελλνγφλν θαη 

αλαθαιχθζεθε ην 1982 απφ δχν παζνιφγνπο λνκπειίζηεο, Barry Marshall θαη Robin 

Warren [231]. Σν ΔΠ απειεπζεξψλεη ηνμίλεο πνπ έρνπλ βιαβεξφ αληίθηππν ζην 

γαζηξηθφ πεξηβάιινλ, φπσο νπξεάζε, θαηαιάζε, θσζθνιηπηδάζεηο. Οη ηνμίλεο απηέο 

αλαπηχζζνπλ έλαλ θιεγκνλψδεο θαηλφηππν φπνπ ε ηνμηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη 

ρξφληα [232]. Ζ κφιπλζε απφ ΔΠ έρεη ζπζρεηηζηεί άκεζα κε έλα ζχλνιν 

πξνβιεκάησλ ηφζν ζην πεπηηθφ φζν θαη εθηφο γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο. Πεπηηθφ 

έιθνο, γαζηξηθφ ιέκθσκα, γαζηξηθφο θαξθίλνο θαη γαζηξίηηδα είλαη κεξηθέο 

δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κφιπλζε απφ ην ΔΠ [231, 233]. Δλψ 

εμσγαζηξηθέο δηαηαξαρέο πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί πεξηιακβάλνπλ, κεηαβνιηθέο 

αζζέλεηεο, θαξδηαγγεηαθέο, απηνάλνζεο [231, 232]. Ο θαηλφηππνο πνπ ην ΔΠ 

πξνθαιεί εμαξηάηαη απφ ην ίδην ην ζηέιερνο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ μεληζηή θαη ην 

πεξηβάιινλ πνπ επηδξά, κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ αλ ην βαθηήξην ζα έρεη 

παζνγελεηηθφ ή ζπκβησηηθφ θαηλφηππν [234]. Ζ κφιπλζε αλ δελ αληηκεησπηζηεί, ε 

παξνπζία ηνπ βαθηεξίνπ κπνξεί λα είλαη ρξφληα νδεγψληαο ζε έλα θαξθηλνγελέο 

κηθξνπεξηβάιινλ ζην έληεξν αιιά θαη θιεγκνλψδεο θαηλφηππν κε επηδξάζεηο θαη  

εμσγαζηξηθά [235]. 

 

4.1.2.2. Δπηδεκηνινγία 

Απφ επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 έρεη απνδεηρζεί ε 

θαζνιηθή παξνπζία ηνπ ΔΠ ζηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ, αλεμαξηήησο θπιήο, ρψξαο 

θαη πιεζπζκνχ [235] . Ζ παξνπζία ηνπ ΔΠ είλαη πςειή ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο αλαπηπγκέλεο [236].  
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ηε βφξεηα Δπξψπε θαη Ακεξηθή έλαο ζηνπο ηξεηο ελήιηθεο είλαη κνιπζκέλνη ελψ 

ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, Νφηηα Ακεξηθή θαη Αζία ε παξνπζία ηνπ ΔΠ είλαη 

ζπρλά κεγαιχηεξε ηνπ 50% ζηνλ πιεζπζκφ [237]. Ζ Κίλα απνηειεί ηελ ρψξα κε ηνλ 

κεγαιχηεξν πιεζπζκφ αηφκσλ κε ινίκσμε ΔΠ, κηζφ δηζεθαηνκκχξηα, ην 50% 

πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο [235]. πλνιηθά, ζηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ ε παξνπζία 

ΔΠ απφ ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ πνηθίιεη απφ ην 11% έσο 69% [236]. Οη αθξηβείο 

ηξφπνη κεηάδνζεο ηνπ βαθηεξίνπ δελ είλαη θαηαλνεηνί, παξνπζία ηνπ ΔΠ έρεη βξεζεί 

φκσο ζην πφζηκν λεξφ [238]. Σν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν θαη νη ζπλζήθεο 

πγηεηλήο απνηεινχλ κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηε κφιπλζε θαη 

επαλεκθάληζε ΔΠ [237, 238]. Ζ κφιπλζε απφ ην ΔΠ ζε παηδηθή ειηθία έρεη 

ζπζρεηηζηεί ηφζν κε ηελ αλάπηπμε δηαηαξαρψλ φζν θαη κε ηελ πξνζηαηεπηηθή δξάζε 

ηνπ [238]. Γεληθφηεξα, ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ην πψο επεξεάδεη ε κφιπλζε απφ 

ην ΔΠ ην αλνζνπνηεηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο θαη άζζκα θαηά 

ηε κφιπλζε ζε παηδηθή ειηθία δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηά [236].  

Με ηελ παξνπζία ηνπ ην ΔΠ ζηνλ γαζηξηθφ βιελλνγφλν επάγεη ηνλ παζνγελεηηθφ ηνπ 

ξφιν ππξνδνηψληαο δηήζεζε ιεπθνθπηηάξσλ ηνπ γαζηξηθνχ βιελλνγφλνπ, κία 

δηαδηθαζία πνπ κεζνιαβείηαη απφ πξνθιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο [232]. Ο 

απνηθηζκφο ηνπ ΔΠ είλαη ζπρλά ρξφληνο πξνθαιψληαο έηζη έλα ηνμηθφ 

κηθξνπεξηβάιινλ φπνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε δηαηαξαρψλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα εξεπλάηαη ε επίδξαζε ηεο κφιπλζεο ζηνλ gut-brain 

άμνλα θαζψο ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε φηη ην ΔΠ απνηειεί πηζαλφ παξάγνληα 

αλάπηπμεο απηνάλνζσλ λνζεκάησλ πέξαλ ηνπ ζηνκάρνπ. Ζ ρξφληα θιεγκνλή 

δχλαηαη λα νδεγεί ζε ελεξγνπνίεζε ηεο αληηγνληθφηεηαο (ongoing antigenic 

stimulation) θαη επνκέλσο θιεγκνλψδεηο αληηδξάζεηο νη νπνίεο νδεγνχλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζε αζζέλεηα εληφο θαη εθηφο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ [239]. Πιήζνο εξεπλψλ 

ππνζηεξίδνπλ δηάθνξνπο κεραληζκνχο επίδξαζεο ηνπ ΔΠ ζηελ απηναλνζία, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ν κνξηαθφο κηκηηηζκφο ησλ ΔΠ αληηγφλσλ θαη ε επίδξαζε ηνπο 

ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ (cross-reactive T cells) Σ θπηηάξσλ ζηελ απηνάλνζε 

γαζηξίηηδα θαηφπηλ δηαζηαπξνχκελεο αληίδξαζεο [240]. Καλέλα κνληέιν απηνάλνζεο 

λφζνπ ζε πεηξακαηφδσα δελ βαζίδεηαη ζηελ κφιπλζε απφ ΔΠ γηα επαγσγή ηεο λφζνπ, 

νπφηε θαη πξνθχπηεη ην εξψηεκα αλ ε παξνπζία ΔΠ απνηειεί αηηία ή επηπιένλ 

κεηαβιεηή ζηελ εμέιημε απηήο [239]. Μία ελδηαθέξνπζα κειέηε κε ππνινγηζηηθή 

κνληεινπνίεζε ησλ αλνζηαθψλ απαληήζεσλ ζηνλ βιελλνγφλν ηνπ εληέξνπ έπεηηα απφ 

κφιπλζε κε ΔΠ δηεξεχλεζε ππνινγηζηηθά ηα δπλακηθά ησλ δξαζηηθψλ (effector) θαη 

ξπζκηζηηθψλ (regulatory) θπηηαξηθψλ νδψλ ζηελ lamina propia in silico [241]. Σα 

επξήκαηα έδεημαλ επαγσγή Th17 απάληεζεο θαη κία ηζρπξή Th1 απάληεζε, ελψ 

παξαηεξήζεθε κεγάιε αχμεζε ζηα Σ ξπζκηζηηθά θχηηαξα ηνπ βιελλνγφλνπ σο 

αλνζνξξπζκηζηηθή αληίδξαζε. Γηαθαίλεηαη κία ηζρπξή ζπλεηζθνξά ησλ Th1 θαη Th17 

απνθξίζεσλ έπεηηα απφ ρξφληα θιεγκνλή ζηνλ γαζηξηθφ βιελλνγφλν [241]. 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη ζπζρέηηζε ηνπ ΔΠ κε ηελ Π. Οη κειέηεο ζρεηηθά κε 

ηα πνζνζηά παξνπζίαο ηνπ ΔΠ ζε αζζελείο κε Π ζπγθξηηηθά κε ηηο νκάδεο ειέγρνπ 

πνηθίιινπλ. Έξεπλεο θάλνπλ ιφγν γηα ρακειφηεξα πνζνζηά παξνπζίαο ΔΠ ζηνπο 
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αζζελείο κε Π κέρξη θαη 50% [242-244]. Οη Gavalas et al.2015 αλαθέξνπλ φηη ε 

παξνπζία ηνπ ΔΠ ζε 44 αζζελείο κε Π ήηαλ ζην 86,4% ζε ζχγθξηζε κε 50% ζε 20 

άηνκα ειέγρνπ κε αλαηκία [245]. Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί φηη νη ππφινηπεο κειέηεο 

κειεηνχζαλ ηελ νξνζεηηθφηεηα ηνπ ΔΠ ελψ ε ηειεπηαία κειέηε παξείρε δεδνκέλα 

απφ νηζνθαγνγαζηξνζθφπεζε θαη ηζηνινγηθά δείγκαηα. Σέινο, θάπνηεο δελ βξίζθνπλ 

δηαθνξέο ζηελ νξνζεηηθφηεηα ΔΠ αληηζσκάησλ κεηαμχ αζζελψλ κε Π θαη πγηψλ 

αιιά πςειφηεξν πνζνζηφ ζε αζζελείο κε νπηηθή λεπξνκπειίηηδα (neuromyelitis 

optica) [246].  

ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη πξφζθαηεο κειέηεο ηνπ ξφινπ ηνπ ΔΠ ζε θιηληθέο ή 

πεηξακαηηθέο δνθηκέο κε ρξήζε ηεο ΠΑΔ θαηαδεηθλχνπλ ην ΔΠ σο παξάγνληα 

πξνζηαζίαο ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο Π [242-244]. Ζ κφιπλζε απφ ΔΠ θαη ε 

επίδξαζε ζηελ Π θαίλεηαη λα εληζρχεη θαη ηελ «ππφζεζε ηεο πγηεηλήο» πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ε έθζεζε ζε κηθξνβηαθνχο παξάγνληεο θαη κνιχλζεηο λσξίο ζηε δσή 

έρνπλ επηπηψζεηο ζην αλνζνπνηεηηθφ θαη δξα πξνζηαηεπηηθά εκπνδίδνληαο 

αιιεξγηθέο ή αλνζηαθέο απαληήζεηο κεηά απφ επαλαινίκσμε [243].  
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Δηθόλα 4.2: Μηθξνβίσκα, κεηαθίλεζε κηθξνβηψκαηνο θαη ην ΚΝ ζηελ Π. Ζ θιεγκνλή ζην 

ΚΝ πξνσζείηαη απφ απηνελεξγά Σ ιεκθνθχηηαξα πνπ δηεζνχληαη ζην ΚΝ κέζσ ηνπ 

δηαηαξαγκέλνπ ΑΔΦ. Δθεί ε ελεξγνπνίεζε ηεο κηθξνγινίαο θαη ησλ αζηξνθπηηάξσλ θαζψο 

θαη ηνλ πξνθιεγκνλσδψλ δηακεζνιαβεηψλ θαιιηεξγνχλ έλα θιεγκνλψδεο κηθξνπεξηβάιινλ. 

Ζ δπζβίσζε ή ε κεηαθίλεζε κηθξνβίσλ ζπκβάιεη ζηελ θιεγκνλή κέζσ ηεο δηαηάξαμεο ηνπ 

ΑΔΦ θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο λεπξνγινίαο. Ζ δπζβίσζε γεληθά κπνξεί λα εληζρχεη ηνλ 

θιεγκνλψδε θαηλφηππν πξνθαιψληαο κείσζε ηφζν πξντφλησλ φζν θαη άιισλ βαθηεξίσλ κε 

αληηθιεγκνλψδε θαηλφηππν (Mirza A et al.) [219]. 
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ε πεηξακαηηθή κειέηε εξεπλήζεθε ε ζρέζε ηνπ ΔΠ κε ηελ Π κε ηε ρξήζε ΠΑΔ ζε 

πεηξακαηφδσα [244]. Αλάιπζε ζπιελψλ θαη λσηηαίσλ κπειψλ έδεημε φηη ε ρνξήγεζε 

ηνπ ΔΠ πξηλ απφ ηελ αλνζνπνίεζε γηα ΠΑΔ κείσζε ηελ ζνβαξφηεηα ηεο ΠΑΔ ζηα 

πεηξακαηφδσα πνπ δέρζεθαλ ην ΔΠ. Παξαηεξήζεθε ρακειφηεξνο αξηζκφο CD4+ 

θπηηάξσλ ζην ΚΝ θαη ε αλαζηαιηηθή επίδξαζε ηνπ αληηγφλνπ ζηηο Th1 θαη Th17 

απνθξίζεηο νδεγνχλ θαη ζε ρακειά πνζνζηά IFN-γ. IL-17, T-bet θαη ηνπ 

κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα RORγt θαη ιφγσ ηεο απμεκέλεο αλνζνξξχζκηζεο έλαλ 

αλάινγν πιεζπζκφ Foxp3 θπηηάξσλ [244]. 

ηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ ΔΠ δείρλνπλ ζπκκεηνρή ηεο IL-21, κηαο 

πξνθιεγκνλψδνπο θπηηαξνθίλεο ησλ Σ θπηηάξσλ, ζηελ παξαγσγή INF-γ θαη IL-17 

ζε ρξφληα θιεγκνλή, φπνπ δηαθαίλεηαη ν ξφινο ηνπ ΔΠ ζηηο Th1 θαη Th17 απαληήζεηο 

[247]. Αλαθνξηθά κε ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηακεζνιαβνχλ ηηο παξαπάλσ 

αληηδξάζεηο, βξέζεθε φηη νη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο T-bet θαη ROR-γt είλαη 

απμεκέλνη [247]. 

 

4.1.3. Σηέιερνο SS1 

Γηα ηελ ρξήζε ηνπ ΔΠ ζε πεηξακαηηθφ επίπεδν ρξεζηκνπνηείηαη ην ζηέιερνο Sydney 

Strain, SS1  πνπ απνηειεί ην πην επξχηεξα δηαδεδνκέλν ζηέιερνο ην νπνίν επηηπρψο 

κνιχλεη ην γαζηξηθφ βιελλνγφλν ησλ C57BL/6 πνληηθηψλ [248, 249]. Ζ ρξήζε ηνπ 

SS1 ζηελ έξεπλα έρεη πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ελδείμεηο γηα ηνπο παξάγνληεο θαη 

κεραληζκνχο απνηθηζκνχ, κεηάδνζεο θαη επίκνλεο κφιπλζεο ζε ρξφληεο θάζεηο 

θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπ ΔΠ κε άιιεο αζζέλεηεο [248]. Σν 1997, νη Lee et al. 

αλέπηπμαλ έλα κνληέιν θιεγκνλήο γηα πνληίθηα κε ην ΔΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

ζηέιερνο Sydney Strain έπεηηα απφ απνκφλσζή ηνπ. Υαξαθηεξίζηεθε σο ζηέιερνο κε 

πνιχ θαιή ηθαλφηεηα απνηθηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζεηξά C57BL/6 [249]. Σν 

βαθηήξην θαίλεηαη λα πξνζθνιιάηαη ζην γαζηξηθφ επηζήιην θαη λα πξνθαιεί επίκνλε 

ρξφληα κφιπλζε ζε δηάθνξεο ζεηξέο πνληηθηψλ κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά επηηπρεκέλεο 

θιεγκνλήο [249]. Σν ζηέιερνο SS1 είλαη ζεηηθφ ζηελ cagA (cytotoxin-associated gene 

A) πξσηείλε θαη vacA (vacuolating cytotoxin A) [249, 250]. Υνξήγεζε ηνπ SS1 θαη 

κειέηε ησλ επηδξάζεσλ απηνχ ζε πεηξακαηηθφ κνληέιν ΠΑΔ κειεηάηαη θαη ζηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. πγθεθξηκέλα ν αληίθηππνο ηεο ρνξήγεζεο ΔΠ ζε 

θπηηαξηθνχο πιεζπζκνχο CD4+ (βνεζεηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ) ζε πνληίθηα πνπ 

έρνπλ αλνζνπνηεζεί κε MOG35-55.
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5.1 Σθνπόο έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζθνπφ λα κειεηήζεη ηελ 

επίδξαζε ηεο πξνθιηληθήο ρνξήγεζεο ηνπ ΔΠ ζε πεηξακαηφδσα κε ΠΑΔ θαη ηνλ 

αλνζνθαηλφηππν ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κε απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ νκάδα ειέγρνπ (αξλεηηθή, κε ρνξήγεζε 

PBS) θαη απφ ζεηηθή νκάδα ειέγρνπ ζηελ νπνία ρνξεγήζεθε Escherichia coli 

(E.Coli). Ζ κειέηε έρεη ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ αλνζνθαηλνηχπνπ ησλ θπηηάξσλ ηε 

δέθαηε εκέξα κεηά ηελ αλνζνπνίεζε φπνπ έρεη νινθιεξσζεί θαη ε 

αληηγνλνπαξνπζίαζε ηνπ απηναληηγφλνπ ηεο κπειίλεο (MOG ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε) ζηελ πεξηθέξεηα, ζηα πεξηθεξηθά ιεκθηθά φξγαλα. θνπφο ηεο κειέηεο 

είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ αλνζνθαηλνηχπνπ ησλ CD4+ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ζε κνληέιν 

ΠΑΔ. πγθεθξηκέλα, λα δηεξεπλεζνχλ ηα CD4+ Σ βνεζεηηθά θχηηαξα, πνπ εθθξίλνπλ 

ηηο θπηηαξνθίλεο INF-γ θαη IL-17 ζε πεηξακαηφδσα πνπ αλνζνπνηήζεθαλ κε MOG35-

35 (Mylein Oligodendrocyte Glycoprotein).  Δπηπιένλ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε ηεο κηθξνγινίαο ζην ΚΝ, εγθέθαιν θαη λσηηαίν κπειφ, 

κε ρξήζε αλνζνθζνξηζκνχ γηα αλαγλψξηζε ηνπ κηθξνγινηαθνχ θαηλνηχπνπ Μ1 (πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην iNOS) θαη Μ2 (πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ arginase). Ζ κειέηε είλαη 

ζπγθξηηηθή κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ (ρνξεγνχκελσλ κε ΔΠ, E.Coli θαη νκάδαο 

ειέγρνπ) κε ζθνπφ ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε παξνπζίαο πξνθιεγκνλψδνπο ή/θαη 

αληηθιεγκσλψδνπο κηθξνγινίαο ζηηο βιάβεο αλά νκάδα.  

 

5.2. Δηζαγσγή  

Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη γίλεη ηαπηνπνίεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ λα 

ππξνδνηνχλ ηηο απηναλνζηαθέο αληηδξάζεηο πνπ νδεγνχλ ζηε Π. Σν πηζαλφηεξν 

είλαη έλα πιήζνο πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ, εηδηθψλ ηφζν γηα ην είδνο ηνπο αιιά 

θαη ην ρξνληθφ πιαίζην έθζεζεο ηνπ αηφκνπ ζε απηνχο λα δεκηνπξγνχλ έλα 

επηγελεηηθφ κσζαηθφ ζε έλα ήδε γελεηηθά επαηζζεηνπνηεκέλν άηνκν ή λα απνηεινχλ 

αξθεηά ηζρπξνχο παξάγνληεο ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο [251]. Ζ 

γελεηηθή θαη θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη κεραληζκνί πνπ ζεσξνχληαη σο ππξνδφηεο φπσο 

ε κνξηαθή κίκεζε δελ κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ 

απηναλνζηαθψλ λνζεκάησλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ζ ππφζεζε ηεο πγηεηλήο θαη ε 

κε έθζεζε ζε κηθξνβηαθνχο παξάγνληεο, κε ηνπο νπνίνο εμειηρζήθακε παξάιιεια, 

θαηά ηελ λεαξή ειηθία ιφγσ απνζηεηξσκέλεο θνπιηνχξαο πηζαλνινγείηαη φηη επηδξά 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ κε ζπλέπεηεο γηα αληηδξάζεηο ζην κέιινλ. 

Δπηπιένλ, νη ινηκψμεηο θαη ε ηζνξξνπία ηνπ κηθξνβηψκαηνο απνηεινχλ ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηνπο εξεπλεηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ ΔΠ σο ελφο 

βαθηεξηαθνχ εληεξηθνχ παξάγνληα πνπ επηδξά ζην ΚΝ έρεη εγείξεη ελδηαθέξνλ ηφζν 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ άμνλα εγθεθάινπ-γαζηξεληεξηθνχ αιιά θαη ηελ 
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πηζαλή αμηνπνίεζή ηνπ ζηε ζεξαπεία θαζψο έρεη ήδε απνδεηρζεί ε 

λεπξνπξνζηαηεπηηθή ηνπ δξάζε ζηελ ΠΑΔ ζε πνληίθηα [252-254]. 

 

Υιηθά θαη κέζνδνη 

 

Πεηξακαηόδσα 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ 10 πνληηθνί wtC57Bl/6 ειηθίαο 4-6 εβδνκάδσλ. Σα πεηξκαηφδσα 

ρσξίζηεθαλ σο εμήο: ηξία (Ν=3) πεηξακαηφδσα ζηα νπνία ρνξεγήζεθε 

επαλεηιεκκέλα ελδνπεξηηνλαηθψο ΔΠ κε 15.5 κl SS1 ζε 500 κl PBS αλά πνληίθη ηξεηο 

θνξέο ζε δηάζηεκα ηξηψλ εβδνκάδσλ. Σξία (Ν=3) πεηξακαηφδσα (ζεηηθνί κάξηπξεο) 

ζηα νπνία ρνξεγήζεθε επαλεηιεκκέλα E.Coli ελδνπεξηηνλαηθψο κε 16.2 κl Δ.Coli ζε 

500 κl PBS αλά πνληίθη ηξεηο θνξέο ζε δηάζηεκα ηξηψλ εβδνκάδσλ. Σέζζεξα (Ν=4) 

πεηξακαηφδσα (αξλεηηθνί κάξηπξεο) ζηα νπνία ρνξεγήζεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν PBS ζε 

πνζφηεηα 500 κl αλά πνληίθη. Σν ζχλνιν ηεο έξεπλαο εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην 

Πεηξακαηηθήο Νεπξνινγίαο θαη Νεπξναλνζνινγίαο ηεο Β’ Νεπινγηθήο Κιηληθήο ηνπ 

Γεληθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ. Οη ρψξνη δηαηήξεζεο θαη 

πεηξακαηηζκνχ ησλ πεηξακαηνδψσλ ππφθεηληαη ζηηο δηεζλείο νδεγίεο θαη δηαζέηνπλ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. Ο ρεηξηζκφο ησλ παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ, ηνπ ΔΠ θαη ηεο E.Coli, έγηλε ζχκθσλα κε πξφηππεο αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίεο. 

 

Αληηγόλα  

Υξεζηκνπνηήζεθε αληηγφλν ΔΠ, ζπγθεθξηκέλα ην ζηέιερνο SS1 πνπ απνηειεί 

ρνξεγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηαηξηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

ΠΑΣΔΡ (Γηεπζπληήο Δξεπλψλ Γξ. Αλδξέαο Μεληήο, Κχξηνο Δξεπλεηήο Γξ. 

Γηνλχζηνο γνχξαο). Σν αληηγφλν πξφεθπςε απφ ην απφζεκα ηνπ εξγαζηεξίνπ 

δηαηεξεκέλν ζηνπο -80°C  έπεηηα απφ θαιιηέξγεηα ζε ηξπβιία κε αηκαηνχρν άγαξ 

(Columbia Blood Agar, Oxoid) θαη παξνπζία αληηβηνηηθψλ εκπινπηηζκέλσλ κε 5% 

θαη’ φγθν νιηθφ αίκα αιφγνπ θαη 1% θαη’ φγθν Vitox (Oxoid), ππφ κηθξναεξφθηιεο 

ζπλζήθεο (CampyGen, Oxoid), ζηνπο 37°C. Υξεζηκνπνηήζεθε ην αληηγφλν 

Escherichia Coli, ζπγθεθξηκέλα ην ζηέιερνο DH5a απφ ην απφζεκα ζηνπο -80°C πνπ 

πξνέθπςε απφ θαιιηέξγεηα ζε ηξπβιία κε Luria broth (LB) (Becton Dickinson) 

παξνπζία αληηβηνηηθψλ ππφ κηθξναεξφθηιεο ζπλζήθεο (CampyGen, Oxoid), ζηνπο 

37°C. Καηφπηλ ζπιινγήο θαη έθπιπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ κε δηάιπκα PBS, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζξαχζε ησλ θπηηάξσλ κε ππεξήρεζε κέζα ζε ινπηξφ (4°C) θαη 

ηέινο ην αληηγφλν δηαηεξήζεθε ζηνπο -80°C .Ζ ρνξήγεζε ησλ αληηγφλσλ έγηλε κεηά 

ηελ απφςπμή ηνπο ζε δηάιπκα PBS. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 15,5 κl 

(50κg/πεηξακαηφδσν) ηνπ αληηγφλνπ SS1 θαη 16,2 κl (50κg/πεηξακαηφδσν) ηνπ 
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αληηγφλνπ E.Coli δηαιπκέλα ζε 500 κl PBS θαη ρνξεγήζεθαλ ελδνπεξηηνλαηθψο ζε 

ηξεηο δφζεηο πξηλ ηελ αλνζνπνίεζε κε δηάζηεκα κηαο βδνκάδαο κεηαμχ ηεο 

ρνξήγεζεο ησλ αληηγφλσλ, ελψ ε νκάδα ειέγρνπ έιαβε κφλν δηαιχηε δίρσο 

κηθξνβηαθφ αληηγφλν (500 κl PBS).  

 

 

 

Δηθόλα 5.1.  πλνιηθή πνξεία πξνθιηληθήο θάζεο κε ηε ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε ελδνπεξηηνλαηθψο ησλ 

αληηγφλσλ ΔΠ, E.Coli (ζεηηθή νκάδα ειέγρνπ), PBS (αξλεηηθή νκάδα ειέγρνπ) θαη επαγσγή ηνπ 

κνληέινπ ηεο ΠΑΔ. Υξνλνδηάγξακκα ζπιινγήο πεξηθεξηθψλ ηζηψλ θαη πνξείαο ηεο λφζνπ. 

 

 

Αλνζνπνίεζε- Πξόθιεζε ΠΑΔ 

Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε είλαη ε ΠΑΔ, φπνπ ε αλνζνπνίεζε 

έγηλε κε MOG35-55. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ηεο MOG35-55 έγηλε ζε πιήξεο ζπκπιήξσκα 

Freund’s (Complete Freund’s Adjuvant, CFA) εκπινπηηζκέλνπ κε ην κπθνβαθηήξην 

ηεο θπκαηίσζεο (mycobacterium tuberculosis). Ζ ρνξήγεζε έγηλε ππνδφξηα ζην χςνο 

ησλ βνπβσληθψλ ιεκθαδέλσλ (inguinal lymph nodes). πγθεθξηκέλα, ρνξεγήζεθαλ 

50 κg MOG35-55 δηαιπκέλε ζε 100 κl PBS θαη 100 κl CFA κε 0.4 mg 

mycobacterium tuberculosis H37Ra (αδξαλέο) αλά πνληίθη. Αθφκε, ελέζεζαλ 

ελδνπεξηηνλαηθά 200ng ηεο ηνμίλεο pertussis (List Biological Laboratories Inc.) ζε 

Κπηηαξνκεηξία 

ξνήο 

Day 10 

Day 0 

Συλλογι ιςτών για 

ανοςοφκοριςμό 
Δλδνπεξηηνλαηθψο  

- ΔΠ, 50 κg/επίκπ Ν=3 

- E.Coli, 50 κg/επίκπ Ν=3 

- PBS n=4 
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200 κl PBS δηαιχκαηνο ηελ εκέξα πνπ έγηλε ε αλνζνπνίεζε κε MOG35-55 (Day=0) 

θαζψο θαη επαλαιεπηηθή δφζε δχν εκέξεο κεηά ηελ αλνζνπνίεζε (Day=2) γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηάλνημε ηνπ αηκαηνεγθεθαιηθνχ θξαγκνχ (ΑΔΦ). Σέινο, ηελ έβδνκε 

εκέξα κεηά ηελ αλνζνπνίεζε (Day=7) πξαγκαηνπνηήζεθε επαλαιεπηηθή ππνδφξηα 

ελέζηκε ρνξήγεζε ηεο MOG35-55 ζηελ ίδηα πνζφηεηα αλά πεηξακαηφδσν κε ηελ 

εκέξα ηεο αξρηθήο αλνζνπνίεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.2. Τπνδφξηα έλεζε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.1. Υξνληθφ δηάγξακκα αλνζνπνίεζεο-Πξφθιεζεο ΠΑΔ θαη ρνξήγεζεο ηνμίλεο 

pertussis 

Day 0: Πξφθιεζε ΠΑΔ θαη 

ρνξήγεζε ηνμίλεο pertussis 

Day 7: επαλαιεπηηθή 

ρνξήγεζε MOG35-55 ζαλ 

ηελ εκέξα 0 

 

Day 2: 

επαλαιεπηηθή 

ρνξήγεζε pertussis 
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Πξνεηνηκαζία δηαιπκάησλ γηα πξόθιεζε ΠΑΔ (ηερληθό κέξνο) 

CFA δηάιπκα 

1200 κl Inclomplete Freund’s Adjuvant (IFA) αλαθαηεχηεθαλ ζε ζχξηγγεο αλάκεημεο 

κε 4,8 mg κπθνβαθηεξίνπ ηεο θπκαηίσζεο (mycobacterium tuberculosis).  

Τδαηηθή θάζε 

ε 1200 κl PBS πξνζηέζεθαλ 0,6 mg MOG35-55. Αληηζηνηρνχλ 50 κg αλά 

πεηξακαηφδσν. 

 

Πξσηόθνιιν γηα θπηηαξνκεηξία ξνήο 

Σα πεηξακαηφδσα αλαηζζεηνπνηήζεθαλ ηε δέθαηε (D=10) κεηά ηελ αλνζνπνίεζε κε 

ζαλαηηθή δφζε αηζέξα. Αθαηξέζεθαλ πεξηθεξηθνί ιεκθαδέλεο (pLN), κεζεληέξηνη 

ιεκθαδέλεο (mLN) θαη ζπιήλαο (spL) απφ θάζε πεηξακαηφδσν θαη δηαηεξήζεθε ζε 3 

ml θαιιηεξγεηηθνχ πγξνχ, RPMI. Σα buffers FACS θαη Saponin buffer % BSA 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην πδαηφινπηξν ζηνπο 37°C γηα ηήμε. ε dishes ησλ 35mm 

πξαγκαηνπνηήζεθε single cell suspension γηα ηνπο ηζηνχο αζθψληαο κεραληθή πίεζε 

ζηνλ ηζηφ κε έκβνιν ζχξηγγαο ζε θίιηξν BD Falcon Filtra. Καηφπηλ θπγνθέληξεζεο 

10 ιεπηψλ ζηνπο 4°C, 1375 ζηξνθέο θαη αθαίξεζε ππεξθεηκέλνπ έγηλε απνζήθεπζε 

pLN θαη mLN ζε 1 ml cRPMI (κε phenol red) ζην ςπγείν. Πξαγκαηνπνηήζεθε Red-

cell lysis γηα spL. 3 ml NH4Cl (0.83/100) θαη δηαθφπεθε ε αληίδξαζε κεηά απφ 2 

ιεπηά κε ηελ πξνζζήθε RPMI κέρξη ηα 10 ml. Ο πίλαθαο 5.1 Lay out ζρεδηάζηεθε γηα 

ηε δηακνίξαζε ησλ δεηγκάησλ ζε V-bottomed 96-well plate. Σνπνζεηήζεθαλ 200 κl 

ησλ δεηγκάησλ αλά well. Σέινο, ην well plate θπγνθεληξήζεθε γηα 5 ιεπηά ζηνπο 4°C 

ζηηο 1200 ζηξνθέο. 

 

 

 

 spL pLN mLN spL pLN mLN spL pLN mLN spL pLN mLN 

St.1 

 

  

HP 1 

 

HP 2 

 

HP 3 

 

St.1 

 

 

E.Coli 1 

 

E.Coli 2 

 

E.Coli 3 

 

St.1 

 

 

PBS 1 

 

PBS 2 

 

PBS 3 

 

PBS 4 
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i.c. HP 1 E.Coli 1 PBS 1  

 

Πίλαθαο 5.1. Lay out ζε V-bottomed 96-well plate γηα θπηηαξνκεηξία ξνήο. St.1: ρξψζε Η, 

St.2: ρξψζε ΗΗ, i.c.: isotype control, HP: Helicobacter Pylori, E.Coli: Escherichia Coli, νη 

αξηζκνί αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπ πεηξακαηνδψνπ. 

 

 

Υνξήγεζε 200 κl stimulation medium aCD3 αλά well (concentration 0.5 κg/ml)  απφ 

15 ml cRPMI κε phenol red κε 15 κl aCD3 ζπλνιηθή πνζφηεηα γηα ελεξγνπνίεζε 

θπηηαξνθηλψλ θαη απνζήθεπζε ζηνλ θιίβαλν ζηνπο 37°C, κε 5 CO2 γηα ην βξάδπ. 

Σελ επνκέλε, πξαγκαηνπνηήζεθε θπγνθέληξεζε γηα 5 ιεπηά ζηνπο 4°C, 1200 

ζηξνθέο. Πξνεηνηκάζηεθαλ15 ml stimulation cell medium θαη δηακνηξάζηεθαλ 200 κl 

αλά well. πγθεθξηκέλα, PMA 1:2000D, ionomycin 1:1000D, brefeldin A 1:1000D. 

Γηαηεξήζεθαλ ζηνλ θιίβαλν γηα επψαζε γηα 4 ψξεο ζηνπο 37°C. Οη ρξψζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θπηηαξνκεηξία ξνήο απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.2 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ ελδνθπηηάξησλ φζν θαη ηνλ εμσθπηηάξησλ δεηθηψλ. 

 

Φξώζε Η (st. 1) Isotype Control (i.c.) 

- - 

IL-17 IgG1 

CD4 CD4(1:200D) 

IFN-γ IgG1 

 

Πίλαθαο 5.2. Οη ρξψζεηο γηα ηε θπηηαξνκεηξία ξνήο 

 

Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ επηθαλεηαθνχ δείθηε CD4 (1:200D) έγηλε ζε FACS Buffer. Οη 

ελδνθπηηάξηεο ρξψζεηο πξνεηνηκάζηεθαλ ζε saponin buffer. Οη ζπγθεληξψζεηο 

απεηθνλίδνληαη ζην πίλαθα 5.3. 

      

St. 1 i.c. 
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- - 

IL-17 (1:100D) IgG1 (1:100D) 

- - 

IFN-γ (1:100D) IgG1 (1:100D) 

 

Πίλαθαο 5.3. Δλδνθπηηάξηεο ρξψζεηο 

 

Γηακνηξάζηεθαλ 50 κl αλά well κε ηνλ επηθαλεηαθφ δείθηε (CD4+) θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ γηα επψαζε 20 ιεπηά ζηνπο +4
o
C. Αθνινχζεζαλ δχν πιχζεηο κε 100 

κl θαη 150 κl αληίζηνηρα ησλ wells κε FACS buffer, θπγνθεληξήζεηο θαη απφζεζε 

ππεξθεηκέλνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηπιένλ δχν εθπιχζεηο κε 100 κl PFA/saponin 

buffer. Γηακνηξαζκφο 50 κl αλά well κε ηνπο ελδνθπηηαξηθνχο δείθηεο θαη αλάδεπζε 

(νη ζπλνιηθέο πνζφηεηεο παξαζθεπήο απεηθνλίδνληαη ζηε ηειεπηαία γξακκή ηνπ 

πίλαθα 5.3). ηνπνζεηνχληαη ηα θχηηαξα γηα επψαζε, 30 ιεπηά ζηνπο +4
o
C θαη 

αθνινπζνχλ δχν πιχζεηο κε 100 saponin buffer. Αλάδεπζε κε 100 κl PFA θαη 

επψαζε γηα 10 ιεπηά ζηνπο +4
o
C αθνινπζνχκελε απφ κία αθφκε πιχζε κε saponin 

buffer θαη απνζήθεπζε ηνπο +4
o
C ζε 100 κl FACS buffer αλά well έρνληαο 

νινθιεξψζεη θαη ηελ κνληκνπνίεζε 

 

Κπηηαξνκεηξία ξνήο- αληηζώκαηα 

Πξνεηνηκάζηεθαλ μερσξηζηά ελδνθπηηάξηνη θαη επηθαλεηαθνί θπηηαξηθνί δείθηεο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πξσηνθφιινπ γηα θπηηαξνκεηξία ξνήο. Σν CD4+ απνηέιεζε 

δείθηε αλαγλψξηζεο ησλ T θπηηάξσλ ζπλνιηθά θαζψο απνηειεί δείθηε θαη άιισλ 

ππνπιεζπζκψλ ηα Σ ιεκθνθπηηάξσλ πέξαλ ησλ βνεζεηηθψλ πνπ κειεηήζακε. 

Υνξεγήζεθαλ 50 κl αλά  well. πλνιηθά γηα ηηο δχν ρξψζεηο 2 ml FACS buffer θαη 10 

κl CD4+. Γηα ηηο ελδνθπηηάξηεο ρξψζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε saponin buffer. 

Γηακνηξάζηεθε ε πνζφηεηα ησλ 50 κl αλά well γηα θάζε ελδνθπηηάξην δείθηε. 

πλνιηθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 15 κl ΗL-17 θαη 15 κl IFN-γ ζε 1500 κl, ελψ 5 κl IgG1-

PE θαη ε ίδηα πνζφηεηα IgG1-APC κπήθαλ ζε 500 κl saponin buffer. Αλαθνξηθά κε 

ηα αληηζψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: IL-17-PE (17B7, eBioscience), CD4, IFN-γ-

APC (XMG1.2, BD Biosciences), rat IgG1 isotype control-PE (R35-95, BD 

Biosciences), rat IgG1 isotype control-APC (eBRG1. eBioscience). Ζ κέηξεζε ησλ 

θπηηάξσλ έγηλε κε ηνλ FACSCalibur (BD Biosciences). Σν ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην CellQuest (BD Biosciences) θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

έγηλε κε ην ινγηζκηθφ FlowJo (TreeStar). 
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Μνληκνπνίεζε ηζηνύ θαη πξνεηνηκαζία γηα ηζηνπαζνινγηθή κειέηε  

 

Καηφπηλ ελδνπεξηηνλαηθήο ρνξήγεζεο αληηγφλνπ ΔΠ, E.Coli ή δηαιχκαηνο PBS ηα 

πεηξακαηφδσα ζπζηάζηεθαλ κε επζαλαζία γηα ιήςε ηζηψλ θαη ηζηνπαζνινγηθή 

κειέηε. Ζ αλαηζζεηνπνίεζε έγηλε κε ζαλάζηκε δφζε πεληνβαξβηηάιεο ελψ νη 

εγθέθαινη θαη νη λσηηαίνη κπεινί δηεζήζεθαλ κέζσ ηεο αληνχζαο ανξηήο κε θξχν 

PBS. Αθνινχζεζε δηήζεζε απφ ςπρξή παξαθνξκαιδεχδε 4% ζε PBS. Οη ηζηνί 

ηκήζεθαλ θαη κνληκνπνηήζεθαλ κε παξακνλή ζε παξαθνξκαιδεχδε 4% γηα 24 ψξεο 

ζηνπο 4°C. 

 

Αλνζνθζνξηζκόο 

Μειεηήζεθαλ εγθάξζηεο ηνκέο λσηηαίνπ κπεινχ θαη εγθεθάινπ, πάρνπο 10 κm. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ρξψζε δηπινχ αλνζνθζνξηζκνχ έλαληη ΗΒΑ1 θαη είηε iNOS (σο 

δείθηεο Μ1 θαηλνηχπνπ ελεξγνπνίεζεο) είηε arginase1 (σο δείθηεο Μ2 θαηλνηχπνπ 

ελεξγνπνίεζεο). πλνπηηθά, θαηφπηλ ελπδάησζεο νη ηνκέο επσάζζεζαλ γηα 10 ιεπηά 

ζε δηάιπκα θηηξηθνχ νμένο, pH 6, θαη θαηφπηλ γηα 30 ιεπηά ζε fetal bovine serum 

(FBS). Καηφπηλ έθπιπζεο, νη ηνκέο επσάζζεθαλ επί 12 ψξεο κε αληίζσκα έλαληη ηεο 

πξσηεΐλεο Iba1(Ionized calcium binding adaptor molecule 1) (1:400, goat polyclonal, 

Abcam) θαη θαηφπηλ έθπιπζεο επί 12 ψξεο κε αληίζσκα είηε έλαληη iNOS (Santa-

Cruz, mouse polyclonal, 1:100), είηε arginase1 (Santa-Cruz, mouse polyclonal, 

1:400). Οη ηνκέο κειεηήζεθαλ ζε κηθξνζθφπην (Zeiss Axioplan 2; Carl Zeiss 

MicroImaging GmbH, Gottingen, Germany) θαη ςεθηνπνηήζεθαλ κέζσ ςεθηαθήο 

θάκεξαο (DS-5Mc-L1; Nikon, Tokyo, Japan). Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

θαθφ κεγέζπλζεο 20x κε software ImageJ. Διήθζεζαλ αληηπξνζσπεπηηθέο 

θσηνγξαθίεο, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο, αλά πεξηνρή θαη αλά πεηξακαηφδσν. Γηα θάζε 

πεηξακαηφδσν κειεηήζεθαλ δπν ηνκέο κε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 20 κm. 

 

 

Σηαηηζηηθή αλάιπζε 

Οη ζπγθξίζεηο ησλ κέζσ φξσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε student’s 

t-test θαη one-way ANOVA. Ζ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηέζεθε ζην επίπεδν 

p=0.05. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ηα γξαθήκαηα ησλ απνηειεζκάησλ έγηλαλ κε ηε 

ρξήζε GraphPad Prism6. 
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6. Απνηειέζκαηα 

 

Α.  Αλνζνθαηλόηππνο 

 

 

IFNg+, IL-17+ 

 

 

            
 

 

 

 

 

Δηθόλα 6.1. Αλάιπζε βαζκνύ έθθξαζεο ησλ θπηηαξνθηλώλ IL-17 θαη IFN-γ ζηα CD4+ T 

ιεκθνθύηηαξα, ζπγθξηηηθά γηα θάζε πεηξακαηηθή νκάδα. Αληηπξνζσπεπηηθά δηαγξάκκαηα γηα ην 

ζπιήλα. 

 

 

Έγηλε αλάιπζε βαζκνχ έθθξαζεο IFN-γ θαη IL-17 ζηα CD4+ T θχηηαξα, κε 

θπηηαξνκεηξία ξνήο, γηα πεξηθεξηθνχο ιεκθαδέλεο (pLN), ζπιήλα (spL) θαη 

κεζεληέξηνπο ιεκθαδέλεο (mLN) ζπγθξηηηθά ζε πεηξακαηφδσα πνπ έιαβαλ αληηγφλν 

ΔΠ, δηάιπκα PBS θαη E.Coli. Αληηπξνζσπεπηηθά δηαγξάκκαηα απφ κειέηε 

θπηηαξνκεηξίαο ξνήο γηα ην ζπιήλα παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 6.1. Σνλίδεηαη φηη 

ζηα FACS blots παξαπάλσ νη αξηζκνί εθθξάδνπλ πνζνζηά (%) επί ησλ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ, ζπγθεθξηκέλα ησλ CD4+ T θπηηάξσλ. Ζ ζρεηηθή πνζνηηθνπνίεζε 

ηεο έθθξαζεο IFN-γ θαη IL-17 ζηα CD4+ T θχηηαξα, κε θπηηαξνκεηξία ξνήο, γηα 

πεξηθεξηθνχο ιεκθαδέλεο (pLN), ζπιήλα (spL) θαη κεζεληέξηνπο ιεκθαδέλεο (mLN) 

ζπγθξηηηθά ζε πεηξακαηφδσα πνπ έιαβαλ αληηγφλν ΔΠ, δηάιπκα PBS θαη E.Coli 

παξνπζηάδεηαη ζηηο Δηθφλεο 6.2 θαη 6.3. 

 

IL-17 

IFN-γ 
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Δηθόλα 6.2. Σπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμύ ησλ ζπιήλα, πεξηθεξηθώλ θαη 

κεζεληέξησλ ιεκθαδέλσλ ζηηο ηξεηο νκάδεο πεηξακαηνδώσλ.  

 

Δηθόλα 6.2. Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ ζπιήλα, πεξηθεξηθψλ θαη 

κεζεληέξησλ ιεκθαδέλσλ ζηηο ηξεηο νκάδεο (ΔΠ. E.Coli. PBS) πεηξακαηνδψσλ έδεημε 

δηαθνξά ζηνπο θπηηαξηθνχο πιεζπζκνχο αλά νκάδα θαη πεξηθεξηθφ φξγαλν. Σν 

παξαπάλσ δηάγξακκα απνηειεί κία αληηπξνζσπεπηηθή αλαπαξάζηαζε αλάιπζεο ηεο 

ζπρλφηεηαο CD4+IFNg+ T θπηηάξσλ ζηα πεξηθεξηθά φξγαλα. Γελ παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ. Ζ παξνπζία 

φκσο ηεο πξνθιεγκνλψδνπο IFNγ παξαηεξείηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηηο 

νκάδεο πνπ έιαβαλ PBS θαη/ή E.Coli ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ΔΠ. 
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Δηθόλα 6.3. Σπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμύ ησλ ηξηώλ νκάδσλ (E.Coli, PBS, ΔΠ) 

ζηνπο πεξηθεξηθνύο ηζηνύο (spL, Mln, Pln) 

 

 

Δηθόλα 6.3. Απφ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ (E.Coli, PBS, 

ΔΠ) ζηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο πξνέθπςε δηαθνξά ζηνπο θπηηαξηθνχο πιεζπζκνχο. 

Οη αξηζκνί εθθξάδνπλ πνζνζηά επί (%) ηνπ ζπλνιηθνχ θπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ. Σν 

παξαπάλσ δηάγξακκα απνηειεί κία αληηπξνζσπεπηηθή αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο 

CD4+IL-17+ T θπηηάξσλ ζε φξγαλα ηεο πεξηθέξεηαο. πλνιηθά, παξαηεξείηαη κία 

δηαθνξά ζηνπο ζπιήλεο, κε ηηο νκάδεο ηνπ PBS θαη E.Coli λα παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ησλ IL-17+ θπηηάξσλ, ρσξίο λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά. Ο πιεζπζκφο πνπ παξνπζηάδεη δηαθνξά ζηε ζπρλφηεηα κε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα είλαη ζηνπο πεξηθεξηθνχο ιεκθαδέλεο (pLN) κε ηελ ΔΠ 

νκάδα λα παξνπζηάδεη ρακειφηεξε έθθξαζε ηεο πξνθιεγκνλψδνπο θπηηαξνθίλεο IL-

17. ηνπο κεζεληέξηνπο ιεκθαδέλεο δελ παξαηεξείηαη θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 
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Β. Αλνζνθζνξηζκόο 

Πνζνηηθή κειέηε ελεξγνπνίεζεο ηεο κηθξνγινίαο ζην ΚΝΣ 

i) Νσηηαίνο κπειόο 

     

      

       

 

 

 

  PBS 

E.Coli 

ΔΠ 

ΙΒΑ1 iNOS/merge 

 

ΙΒΑ1 Arg/merge 
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Δηθόλα 6.3. Σπγθξηηηθή αλάιπζε βαζκνύ ελεξγνπνίεζεο κηθξνγινίαο ζην λσηηαίν κπειό 

πεηξακαηνδώσλ ζηα νπνία ρνξεγήζεθε αληηγόλν ΔΠ, E.Coli ή δηάιπκα PBS 

 

Δηθόλα 6.3. Αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κηθξνγινίαο ζηνλ λσηηαίν κπειφ 

ηελ εηθνζηή εκέξα έπεηηα απφ αλνζνπνίεζε κε MOG35-55 ζηηο ηξεηο νκάδεο ζηηο 

νπνίεο ρνξεγήζεθε ζπζηεκαηηθά ΔΠ, E.Coli θαη PBS παξνπζηάδνληαη θάπνηεο 

δηαθνξέο αλά νκάδα θαη θαηλφηππν ελεξγνπνίεζεο ηεο κηθξνγινίαο. πγθεθξηκέλα, 

ζηελ πξψηε ζηήιε ε παξνπζία ηνπ Μ1 θαηλνηχπνπ κηθξνγινίαο ζην λσηηαίν κπειφ 

ησλ PBS πεηξακαηνδψσλ παξνπζηάδεηαη ζηηο ιεπηνκήληγγεο. Παξνπζία έρνπκε θαη 

ζηελ νκάδα πνπ δέρζεθε E.Coli ελψ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε απνπζία ηνπ ζηελ νκάδα 

πνπ ρνξεγήζεθε EΠ. Ο Μ1 θαηλφηππνο ηεο κηθξνγινίαο αληηπξνζσπεχεη ην iNOS θαη 

ε παξνπζία ηνπ δειψλεη θιεγκνλή θαζψο απνηειεί πξνθιεγκνλψδε θαηλφηππν 

εθθξίλνληαο θπηηαξνθίλεο θαη δηακεζνιαβεηέο φπσο IL-1β, IL-6, TNF-a, CCL2, 

ROS, NO πνπ πξνάγνπλ ηε θιεγκνλή. Φαίλεηαη επνκέλσο, φηη ε ρνξήγεζε ηνπ ΔΠ 

έδξαζε πξνζηαηεπηηθά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. ηελ δεχηεξε ζηήιε απεηθνλίδνληαη 

παξφκνηα επίπεδα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ γηα ηελ έθθξαζε ηνπο ζε Μ2 θαηλφηππν 

ελεξγνπνηεκέλεο κηθξνγινίαο φπνπ θαη ζηελ νκάδα PBS θαίλεηαη κία μεθάζαξε 

εηθφλα θιεγκνλήο ζην λσηηαίν κπειφ κε δηήζεζε αξθεηψλ κηθξνγινηαθψλ θπηηάξσλ 

(IBA1: πξάζηλν). Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ελψ ππάξρνπλ πνιιά 

IBA1 ζεηηθά θχηηαξα δελ ππάξρνπλ ηφζα πνιιά arginase ζεηηθά θαη επνκέλσο δελ 

έρνπκε δηπιά ζεηηθά θχηηαξα. Ζ arginase είλαη ν Μ2 θαηλφηππνο ελεξγνπνίεζεο ηεο 

κηθξνγινίαο θαη παξάγεη αληηθιεγκνλψδε IL-10 φπνπ αζθεί αξλεηηθή αλάδξαζε ζηα 

Μ1 ελεξγνπνηεκέλα κηθξνγινηαθά θχηηαξα θαη νδεγεί ζε αλνζνξχζκηζε. πσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην πάλσ δηάγξακκα κε ηα απνηειέζκαηα ε παξνπζία arginase ζηελ 

PBS νκάδα είλαη κηθξφηεξε θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε δηαθνξά ηεο απφ ηελ νκάδα 
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E.Coli θαη ΔΠ φπνπ έρνπκε ζρεδφλ πιήξε δηπιή ζεηηθφηεηα IBA1 θαη Arg (θίηξηλν). 

Σέινο, ε έθηαζε ηεο θιεγκνλήο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ κε ην ΔΠ λα έρεη 

κηθξή έθθξαζε ελεξγνπνηεκέλεο κηθξνγινίαο θαη ζρεδφλ απφιπηε ζπλέθθξαζε ηνπ 

αληηθιεγκσλψδνπο θαηλνηχπνπ ηεο. 
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ii) Παξεγθεθαιίδα  

 

      

      

      

                                 

PBS 

E.Coli 

ΔΠ 

ΙΒΑ1 Arg/merge 
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Δηθόλα 6.4. Σπγθξηηηθή αλάιπζε βαζκνύ ελεξγνπνίεζεο κηθξνγινίαο ζηελ 

παξεγθεθαιίδα πεηξακαηνδώσλ ζηα νπνία ρνξεγήζεθε αληηγόλν ΔΠ, E.Coli ή 

δηάιπκα PBS 

 

Δηθόλα 6.4. Αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κηθξνγινίαο ζηελ παξεγθεθαιίδα 

ηελ εηθνζηή εκέξα έπεηηα απφ αλνζνπνίεζε κε MOG35-55 ζηηο ηξεηο νκάδεο ζηηο 

νπνίεο ρνξεγήζεθε ζπζηεκαηηθά ΔΠ, E.Coli θαη PBS παξνπζηάδνληαη θάπνηεο 

δηαθνξέο αλά νκάδα θαη θαηλφηππν ελεξγνπνίεζεο ηεο κηθξνγινίαο. πγθεθξηκέλα, 

βξέζεθε κία θάπνηα ελεξγνπνίεζε Μ1 θαηλνηχπνπ, iNOS ζηελ νκάδα πνπ έιαβε PBS 

ζηα νπνία πεηξακαηφδσα νη θιεγκνλέο κε ηελ παξνπζία ηεο IBA1 ήηαλ κεγαιχηεξε 

ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο. Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε 

παξνπζία M1 θαηλνηχπνπ, iNOS γηα E.Coli θαη ΔΠ είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. 

Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε ζηήιε παξαηεξείηαη ην ίδην θαηλφκελν κε ηα επξήκαηα απφ 

λσηηαίν κπειφ θαη αθνξά ηελ παξνπζία κηθξνγινίαο  IBA1 ζεηηθψλ (πξάζηλν) ζηελ 

PBS νκάδα ρσξίο φκσο ηε ζπλέθθξαζε κε ηελ arginase φπσο αλακέλεηαη θαη 

θαίλεηαη ζηελ νκάδα πνπ δέρζεθε E.Coli. ζηελ ηειεπηαία ε ζπλέθθξαζε IBA1+ θαη 

Arg+ θπηηάξσλ είλαη κεγάιε θαη ε παξνπζία ηνπ Μ2 θαηλνηχπνπ δειψλεη θαη κία 

αλνζνξχζκηζε πνπ ελ κέξεη κπνξεί λα νθείιεηαη ζην αληηγφλν  Escherichia coli πνπ 

φκσο δελ παξαηεξείηαη ζηελ νκάδα ηνπ PBS. Σέινο, ε απνπζία κεγάισλ 

θιεγκνληθψλ εζηηψλ απφ ηελ νκάδα ΔΠ ζπκπιεξψλεηαη απφ κεγάιε ζπλέθθξαζε 

IBA1+ θαη Arg+ κηθξνγινηαθψλ θπηηάξσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη νκάδεο E.Coli 

θαη ΔΠ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζπλέθθξαζε Μ2 θαηλνηχπνπ 

ελεξγνπνηεκέλεο κηθξνγινίαο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο εηθφλεο αιιά θαη απφ ην 

παξαπάλσγξάθεκα.
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iii) Θάιακνο   

 

       

       

      

                     

PBS 

E.Coli 

ΔΠ 

ΙΒΑ1 Arg/merge 
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Δηθόλα 6.5. Σπγθξηηηθή αλάιπζε βαζκνύ ελεξγνπνίεζεο κηθξνγινίαο ζηoπο 

ζαιάκνπο πεηξακαηνδώσλ ζηα νπνία ρνξεγήζεθε αληηγόλν ΔΠ, E.Coli ή δηάιπκα 

PBS 

 

Δηθόλα 6.5. Αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κηθξνγινίαο ζηνλ εγθέθαιν ηελ 

εηθνζηή εκέξα έπεηηα απφ αλνζνπνίεζε κε MOG35-55 ζηηο ηξεηο νκάδεο ζηηο νπνίεο 

ρνξεγήζεθε ζπζηεκαηηθά ΔΠ, E.Coli θαη PBS παξνπζηάδνληαη θάπνηεο δηαθνξέο αλά 

νκάδα θαη θαηλφηππν ελεξγνπνίεζεο ηεο κηθξνγινίαο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη 

παξνπζία Μ1 θαηλνηχπνπ, iNOS ζηελ PBS νκάδα θαη ζρεδφλ απνπζία ζηηο νκάδεο 

πνπ δέρζεθαλ E.Coli θαη ΔΠ, ρσξίο φκσο λα παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Απνηειεί φκσο ραξαθηεξηζηηθή ε απνπζία 

θιεγκνλσδψλ εζηηψλ ζηα πεηξακαηφδσα πνπ ρνξεγήζεθε ΔΠ ελψ φζα δέρζεθαλ ην 

αληηγφλν E.Coli παξνπζίαζαλ κία κέζε θιεγκνλψδε θαηάζηαζε ζπγθξηηηθά θαη κε 

ηελ νκάδα ειέγρνπ (PBS). ηελ δεχηεξε ζηήιε ησλ εηθφλσλ αλνζνθζνξηζκνχ 

παξαηεξείηαη πάιη ε κηθξφηεξε ζπλέθθξαζε IBA1+ θαη Arg+ θπηηάξσλ ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Οη κηθξφηεξεο ζε έθηαζε θιεγκνλέο ζηηο νκάδεο πνπ ρνξεγήζεθε E.Coli θαη 

ΔΠ ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ κεγαιχηεξε ζπλέθθξαζε IBA1+ θαη Arg+ θχηηαξα 

(θίηξηλν ρξψκα). Ζ δηαθνξά πάλησο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ δελ είλαη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 
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Σπδήηεζε 

 

Οη ηηθέο θαη βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο έρνπλ βηβιηνγξαθηθά ζπζρεηηζηεί κε ηελ 

παζνγέλεζε ηεο Π. Οη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο αλαθέξνπλ ζρέζε παζνγφλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ κηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ πνπ δχλαηαη λα νδεγεί ηελ έλαξμε θαη/ή 

πνξεία ηεο λφζνπ [255]. Ήδε κία νκάδα κηθξνβίσλ φπσο ν ηφο Epstein-Barr, δηάθνξνη 

εξπεηνηνί θαη ην ριακχδην ηεο πλεπκνλίαο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ Π θαζψο ν 

επηπνιαζκφο ζηνπο αζζελείο κε Π απφ κφιπλζε κε ηνχο θαη βαθηήξηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξνο αιιά θαη ε νξνζεηηθφηεηα ησλ 

αληηζσκάησλ πνπ βξίζθνληαη απφ θιηληθέο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε 

ηελ λφζν [256-258]. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ζρέζε ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηνπ εγθεθάινπ έρεη εγείξεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ζ ζεκεξηλή ηερλνινγία φκσο 

θαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο έρεη δψζεη απαληήζεηο γηα απηή ηε δηκεξή ζρέζε 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. Πιένλ, αλαθαιχπηνληαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ πνπ θηάλνπλ αθφκε θαη ζην πεδίν ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ςπρηθήο 

πγείαο [259, 260]. Τπάξρνπλ κηθξννξγαληζκνί πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί γηα ηελ 

επίδξαζή ηνπο ζην ΚΝ φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν bacteroides fragilis θαη ην ΔΠ 

[261]. Σν ΔΠ έρεη ζπζρεηηζηεί κε πιήζνο γαζηξηθψλ θαη εμσγαζηξηθψλ δηαηαξαρψλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ γαζηξηθφ έιθνο, θαξθίλν ζηνκάρνπ, απηνάλνζε γαζηξίηηδα, 

θαξδηαγγεηαθή λφζν θαη λεπξνεθθπιηζηηθά λνζήκαηα. Απφ ηα λνζήκαηα ηνπ ΚΝ 

ελδεηθηηθά, απνηεινχλ ε λφζνο Parkinson θαη ην γιαχθσκα [262, 263]. Οη 

επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηε ζπρλφηεηα κφιπλζεο απφ ΔΠ ζε 

αζζελείο κε Π είλαη ζπγθερπκέλεο. Έρεη αλαθεξζεί κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε 

αζζελείο κε Π ζπγθξηηηθά κε νκάδεο ειέγρνπ κε πγηείο φπσο θαη πξνζηαηεπηηθή 

δξάζε ηνπ ΔΠ ζηελ Π. Σα αληηθξνπφκελα δεδνκέλα ίζσο λα πξνθχπηνπλ απφ 

δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο κηαο θαη νη πεξηζζφηεξεο 

επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ρξεζηκνπνηνχλ απιά ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ ζην αίκα 

θαη φρη ηελ γαζηξννηζνθαγνζθφπεζε φπσο νη Gavalas et al. 2015 [242, 245]. 

Πξφζθαηε έξεπλα ζην Ηξάλ έδεημε φηη αζζελείο κε Π πνπ ήηαλ νξνζεηηθνί ζην ΔΠ 

είραλ κηθξφηεξα πνζνζηά λεπξνινγηθήο αλαπεξίαο [264]. 

Σν ΔΠ κε ηελ παξνπζία ηνπ επηζηξαηεχεη έλα ζχλνιν κεραληζκψλ πνπ απνθεχγεη ηηο 

αλνζνινγηθέο απνθξίζεηο ηνπ μεληζηή γηα λα επηβηψζεη ρξφληα πξνθαιψληαο ινίκσμε 

πνπ εκκέλεη. Αξθεηνί είλαη νη κεραληζκνί πνπ ζεσξείηαη φηη ην ΔΠ επηζηξαηεχεη γηα 

ηελ απνθπγή ηεο εθξίδσζήο ηνπ απφ ην αλνζνπνηεηηθφ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηε 

κνξηαθή κίκεζε κηα δηαδηθαζία φπνπ βαθηήξηα θαη ηνί δηαζέηνπλ αληηγφλα ή πξντφληα 

πνπ κνηάδνπλ κε ζηνηρεία ηνπ μεληζηή κε απνηέιεζκα λα απνθεχγεη ηελ αλνζηαθή 

απφθξηζε. Απηή ε δηαζηαπξνχκελε αλαγλψξηζε κεηαμχ κηθξνβηαθψλ θαη 

απηνπξνειεχζεσο ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ έρεη σο απνηέιεζκα απηναλνζηαθέο 

δηεξγαζίεο θαη πξφθιεζε βιάβεο. Δπίζεο, έρεη απνδεηρζεί φηη ην ΔΠ θαηαζηέιιεη ηελ 

έθθξαζε αληηκηθξνβηαθψλ πεπηηδίσλ, φπσο ηνπ hβD1, πνπ εθθξάδεηαη ζην ζηνκάρη 

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ ηνπ επηηξέπεη ηνλ ρξφλην απνηθηζκφ 
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ηνπ [265]. Έρεη αλαθεξζεί κνξηαθή κίκεζε θαη κεηαμχ ηνπ ΔΠ θαη ηνπ ππνδνρέα Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ (TCR) θάηη πνπ φκσο κεζνδνινγηθά είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

απνδεηρζεί [266]. Παξφια απηά, ε ζεσξία ηεο κνξηαθήο κίκεζεο κπνξεί λα δψζεη 

εμεγήζεηο γηα ηνλ ξφιν ηνπ ΔΠ ηφζν ζηελ παζνγέλεζε φζν θαη ζηελ 

αλνζνπξνζηαζία. Γελ ππάξρεη φκσο αξθεηή δηαζέζηκε εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ 

λα κειεηά ην ΔΠ ζηελ Π ζε επίπεδν κεραληζκψλ. Οη Cook et al. ην 2015 

δεκνζίεπζαλ κία κειέηε γηα ηελ ελεξγή ινίκσμε απφ ΔΠ θαη πψο απηή κείσζε ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ ζην κνληέιν ηεο ΠΑΔ. Σα θιηληθά ζθνξ ησλ πεηξακαηνδψσλ 

πνπ δέρζεθαλ ΔΠ ήηαλ ρακειφηεξα απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ φπσο θαη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπιελψλ βξέζεθε ρακειφηεξε ζπρλφηεηα Th1 θαη Th17 θπηηάξσλ ζηα 

ΔΠ-πνληίθηα κεηά ηελ επαγσγή ηεο ΠΑΔ [244]. Ζ πνιιαπιαζηαζηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

θπηηάξσλ απφ ηνλ ζπιήλα έδεημε κεησκέλε αχμεζε ησλ εηδηθψλ γηα MOG Σ 

θπηηάξσλ απφ ηνπο ηζηνχο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα πνληίθηα κε ελεξγή κφιπλζε απφ 

ΔΠ. πλνιηθά, βξέζεθε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα CD4+, CD8+ θαη Th17 θπηηάξσλ ζην 

ΚΝ ησλ πνληηθηψλ πνπ κνιχλζεθαλ κε ΔΠ [244]. Γεληθφηεξα, ηα επξήκαηα απηήο 

ηεο κειέηεο, πνπ είλαη ε πξψηε ηνπ είδνπο ηεο, θάλνπλ ιφγν γηα κία κηθξή αιιά 

ζεκαληηθή πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηνπ ΔΠ ζηελ ζνβαξφηεηα ηεο ΠΑΔ, πξνθαιψληαο 

αιιαγέο ζην αλνζνπνηεηηθφ. Τπνζέζεηο κφλν κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηελ ψξα 

αλαθνξηθά κε ηνπο κεραληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζε απηή ηελ αλνζνηξνπνπνίεζε. Έρεη 

βξεζεί φηη κφιπλζε απφ ΔΠ ζε πνληίθηα πνπ πξνθιήζεθε ΠΑΔ είραλ 30 θνξέο 

ιηγφηεξε έθθξαζε T-bet+ θπηηάξσλ θαη 10 θνξέο ιηγφηεξε έθθξαζε ηνπ 

κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα RORγt [244]. Απηνί είλαη παξάγνληεο πνπ πξνσζνχλ ηελ 

θιεγκνλή, ηελ απνκπειίλσζε, ηνλ ζρεκαηηζκφ πιαθψλ θαη ην ΔΠ θαίλεηαη λα 

ξπζκίδεη ηελ παξαγσγή ηνπο. Ο κεησκέλνο αξηζκφο CD4+ Th1 θαη Th17 ζηα 

πεηξακαηφδσα κε κφιπλζε απφ ΔΠ αλακέλνληαλ θαηά Cook et al. λα ζεκαίλεη 

αχμεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ θπηηάξσλ foxp3 Tregs θάηη πνπ δελ παξαηεξήζεθε νπφηε 

θαη πξνηείλνπλ ηε κειέηε άιισλ Σ ξπζκηζηηθψλ θπηηαξηθψλ νδψλ φπσο ηα Σr1 Treg 

θχηηαξα πνπ παξάγνπλ IL-10 θαη είλαη foxp3- [244, 267]. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο δελ έγηλε ελεξγή κφιπλζε κε ΔΠ αιιά κε 

ρνξήγεζε αλελεξγνχ αληηγφλνπ SS1 ζηειέρνπο ελδνπεξηηνλαηθψο. Σν κνληέιν Π 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε Πεηξακαηηθή Απηνάλνζε Δγθεθαινκπειίηηδα (ΠΑΔ) 

πνπ είλαη ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν κνληέιν. Ζ ζεηξά ησλ πνληηθηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πείξακα είλαη C57Bl/6, ζειπθά, 6 εβδνκάδσλ πεξίπνπ. Σν πείξακα 

απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ εξεπλεηηθφ εγρεηξήκαηνο πνπ επηρεηξεί λα 

δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ηνπ ΔΠ θαη ηεο Π θαη αθνξά ηε δηεξεχλεζε ησλ 

αλνζνηξνπνηεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ΔΠ ζηα CD4+ T θχηηαξα ηε δέθαηε εκέξα κεηά 

ηελ αλνζνπνίεζε φπνπ ζεσξεηηθά έρεη νινθιεξσζεί θαη ε αληηγνλνπαξνπζίαζε ζηελ 

πεξηθέξεηα. Δπίζεο, κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ εγρεηξήκαηνο είλαη θαη ε πνζνηηθή 

αλάιπζε ηεο ελεξγνπνηεκέλεο κηθξνγινίαο θαηλνηχπνπ Μ1 θαη Μ2 ζην ΚΝ ηελ 

εηθνζηή κέξα κεηά ηελ αλνζνπνίεζε. 

πλνιηθά, βξέζεθε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα IL-17 θαη IFN-γ ζηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο 

(ζπιήλαο, πεξηθεξηθνί θαη κεζεληέξηνη ιεκθαθέλεο) ησλ πνληηθηψλ πνπ δέρζεθαλ 
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αληηγφλν ΔΠ ζπγθξηηηθά ηφζν κε ηε ζεηηθή νκάδα ειέγρνπ E.Coli φζν θαη κε ηελ 

αξλεηηθή νκάδα ειέγρνπ πνπ δέρζεθε PBS. Οη θπηηαξηθνί πιεζπζκνί δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηνπο 

θπηηαξηθνχο πιεζπζκνχο πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηνπο πεξηθεξηθνχο ιεκθαδέλεο (pLN) 

θαη αλαιχζεθαλ γηα ηελ ζπρλφηεηα ησλ CD4+IL-17+ T θπηηάξσλ. Ζ νκάδα πνπ 

έιαβε ΔΠ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξφηεξε παξνπζία ηεο πξνθιεγκνλψδνπο 

θπηηαξνθίλεο επηβεβαηψλνληαο ηα δηαζέζηκα πξφζθαηα επξήκαηα πνπ θάλνπλ ιφγν 

γηα κεησκέλε παξνπζία Th17 θπηηάξσλ ιφγσ παξνπζίαο ΔΠ. Γεληθφηεξα, 

επηβεβαηψλεηαη επηφηεξε ΠΑΔ ζε πνληηθνχο πνπ έιαβαλ E.Coli θαη ΔΠ ζπγθξηηηθά κε 

ην PBS. Απηή ε κεξηθψο ζεηηθή εηθφλα ΠΑΔ πνπ παξνπζηάδεη θαη ε νκάδα πνπ 

δέρζεθε E.Coli εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ΠΑΔ είλαη γεγνλφο φηη επεξεάδεηαη 

απφ ην εληεξηθφ κηθξνβίσκα θαη πηζαλέο πξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηεο παξαγφλησλ φπσο 

ν E.Coli θαη θπξίσο ην ΔΠ λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ έκκεζν ρεηξηζκφ ηεο 

κηθξνρισξίδαο [244]. 

Αλαθνξηθά κε ηε κειέηε ζε αλνζνθζνξηζκνχ ηεο πνζνηηθήο έθθξαζεο θαηλνηχπνπ 

Μ1 θαη Μ2 ελεξγνπνηεκέλεο κηθξνγινίαο ζην ΚΝ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζην 

βαζκφ ελεξγνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα, ε παξνπζία θαηλνηχπνπ Μ1 πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην πξνθιεγκνλψδεο iNOS παξαηεξήζεθε λσηηαίν κπειφ θαη 

εγθέθαιν ζηελ αξλεηηθή νκάδα ειέγρνπ πνπ δέρζεθε PBS ελψ ζηηο ππφινηπεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ νκάδα πνπ δέρζεθε αληηγφλν ΔΠ ε ηζηνπαζνινγηθή εηθφλα δελ 

παξνπζίαδε ηνλ θιεγκνλψδε θαηλφηππν ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο. 

πλνιηθά, δελ παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο έθηαζεο ελεξγέο βιάβεο ζηα πνληίθηα κε ΔΠ. 

ηαηηζηηθά κεγάιε δηαθνξά είραλ ε νκάδα ΔΠ θαη E.Coli ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν κε 

ηελ PBS νκάδα αλαθνξηθά κε ηελ έθθξαζε ηνπ Μ2 αληηθιεγκνλψδνπο θαηλνηχπνπ 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ arginase. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί φηη ελψ 

παξαηεξείηαη ηζηνπαζνινγηθά παξνπζία ελεξγνπνηεκέλεο κηθξνγινίαο ζηηο εζηίεο 

θιεγκνλήο ζε φιν ην ΚΝ κε παξνπζία IBA1 (πξάζηλν ρξψκα) δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ηφζα πνιιά ηα ζήκαηα ζπλέθθξαζεο IBA1+ θαη Arg+ (θηηξηλφ ρξψκα). Απηφ πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ νκάδα πνπ δέρζεθε E.Coli θαη απηή πνπ δέρζεθε ΔΠ είλαη ε 

ζρεδφλ πιήξεο ζπλέθθξαζε ηνπ αληηθιεγκνλψδνπο θαηλνηχπνπ ηεο κηθξνγινίαο Μ2 

(IBA1+Arg+, θίηξηλν ρξψκα). Δπνκέλσο, ε πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηεο ρνξήγεζεο 

κηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ E.Coli θαη ΔΠ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε αληη-θιεγκνλψδνπο κηθξνγινίαο θαηλνηχπνπ Μ2 ζην ΚΝ. 

 

πκπεξάζκαηα  

 

 Ζπηφηεξε ΠΑΔ ζε πνληηθνχο πνπ έιαβαλ αληηγφλν e.coli/ΔΠ, έλαληη PBS 

 

 Ζ ρνξήγεζε ΔΠ κπνξεί ελ κέξεη λα επζχλεηαη γηα ηε κεησκέλε έθθξαζε ησλ 

θπηηαξνθηλψλ IL-17 θαη IFN-γ 



 

69 

 

 

 Γηαθνξέο ζην βαζκφ ελεξγνπνίεζεο ηεο κηθξνγινίαο ζην ΚΝ θαζψο επίζεο 

θαη ε ζρεηηθή ελεξγνπνίεζε Μ2 αληη-θιεγκνλψδνπο θαηλνηχπνπ, 

ελδερνκέλσο λα επζχλνληαη γηα ηε ζρεηηθή πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηεο 

ρνξήγεζεο κηθξνβηαθψλ αληηγφλσλ ζηελ ΠΑΔ 

 

 

Πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ ην ΔΠ εκπιέθεηαη ζηελ Π κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ξπζκηζηηθέο απηέο δηεξγαζίεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζηνρεπφκελσλ ζεξαπεηψλ. 
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