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Περίληψη 

Από την πρώτη αναφορά στα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης το 1433 και 

την περιγραφή της ασθένειας από τον Jean-Martin Sarcot το 1868, η επιστημονική 

κοινότητα προσπαθεί συνεχώς να αντιμετωπίσει αυτή την ασθένεια, η οποία αποτελεί 

τον βασικό λόγο αναπηρίας σε νεαρούς ενήλικες. Οι πολλαπλοί φαινότυποι της 

νόσου, καθώς και ο συνδυασμός γονιδιακών και περιβαλλοντικών παραγόντων που 

φαίνεται να συμμετέχουν στην εμφάνιση και την παθογένεια της ΠΣ, καθιστούν πολύ 

δύσκολη την κατανόηση και θεραπεία της. Εντούτοις, πολλά πειραματικά μοντέλα 

έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιηθεί, συμβάλλοντας στην κατανόηση της 

παθογένειας της ΠΣ και οδηγώντας σε θεραπευτικές μεθόδους. Το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο μοντέλο ΠΣ είναι η Πειραματική Αυτοάνοση Εγκεφαλομυελίτιδα 

(ΠΑΕ). 

Το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού (ΕΠ) είναι ένα gram-αρνητικό σπειροειδές 

βακτήριο που αποικίζει στο γαστρικό βλεννογόνο. Υπολογίζεται ότι προσβάλλει το 

50% του πληθυσμού αν και κατά 85-90% είναι ασυμπτωματικό. Στις περιπτώσεις που 

είναι συμπτωματικό συσχετίζεται άμεσα με το γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος, τον 

γαστρικό καρκίνο και το MALT λέμφωμα (λέμφωμα που σχετίζεται με τον 

βλεννογονικό λεμφικό ιστό – mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma). 

Σύμφωνα με έρευνες φαίνεται να υπάρχει προστατευτική δράση του 

ελικοβακτηριδίου στο πειραματικό μοντέλο της ΠΣ, την ΠΑΕ. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνηθούν οι ανοσοτροποποιητικές 

ικανότητες του ΕΠ στην πολλαπλασιαστική ικανότητα των λεμφοκυττάρων κατά την 

10η μέρα κατόπιν ανοσοποίησης, καθώς και η επίδραση του αντιγόνου του ΕΠ στη 
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μικρογλοία πειραματόζωων που βρίσκονται στη χρόνια φάση της ΠΑΕ (μέρα 50 

κατόπιν ανοσοποίησης). Τα πειράματα έγιναν στο εργαστήριο Νευροανοσολογίας και 

Πειραματικής Ανοσολογίας της Β΄ Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α. 

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη το γενικό και το ειδικό. Στο γενικό περι-

γράφονται τα ιστορικά, επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της ΠΣ, οι γενετικοί και πε-

ριβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη νόσο, καθώς και η σχέση εντέρου-

Κεντρικού νευρικού συστήματος. Κατόπιν γίνεται αναφορά στην παθολογία της ΠΣ, 

τους φαινοτύπους της, τη λειτουργία των T λεμφοκυττάρων, B λεμφοκυττάρων, 

φυσικών κυτταροκτόνων κυττάρων και της μικρογλοίας. Τέλος, περιγράφονται τα 

πειραματικά μοντέλα ΠΣ. Στο ειδικό μέρος αναλύονται οι τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση των πειραμάτων, τα αποτελέσματα και η 

εργασία ολοκληρώνεται με τη συζήτησή τους . 
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Abstract 

By the first report of the symptoms of Multiple Sclerosis (MS) in 1433 and the 

description of the disease by Jean-Martin Sarcot in 1868, the scientific community 

keeps trying to find ways to front this disease, which is the main reason of disability 

in young adults. Not only the multiple phenotypes of MS, but also the genetic and 

environmental reasons that participate in the risk and the pathogenesis of the disease, 

make its understanding and treatment extremely difficult. Nevertheless, many 

experimental models have been designed and used, contributing to the comprehension 

of the pathogenesis of MS and the manufacture of medications. The mostly used 

model of MS is Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE). 

Helicobacter Pylori (HP) is a spiral gram-negative bacterium that colonizes 

gastric mucosa. It is estimated that HP affects about 50% of the population, even 

though it is asymptomatic in 85-90% of the cases. In the cases that symptoms occur, 

HP seems to be associated with gastroduodenal ulcer, gastric cancer and MALT 

lymphoma (mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma). According to research, it 

seems that there is a protective effect of HP on the experimental model of MS, EAE. 

The aim of this Master’s Thesis is to examine the immune-modulating 

properties of HP on the proliferating ability of lymphocytes 10 days after 

immunization and the effect of the HP antigen on microglia of mice during the 

chronic phase of EAE (day 50 after immunization). The experiments were carried out 

at the laboratory of Neuro-immunology and Experimental Immunology of the B’ 

Neurological Clinic of the University General Hospital A.H.E.P.A. 
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The thesis consists of two main parts: the general and the specific. In the general 

part, there are described the historical and epidemiological features of MS, the genetic 

and environmental factors that are related to the disease, as well as the relationship 

between gut and brain. Furthermore, the pathology of MS, its phenotypes, the 

function of T cells, B cells, Natural Killers Cells and microglia are mentioned. Lastly, 

there are described the different experimental models of MS. In the specific part, the 

methods that were used for the elaboration of the experiments are analyzed, the results 

and, finally, the discussion over the results. 
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Συντομογραφίες 

aCD28  Αντίσωμα έναντι μορίου τάξης διαφοροποίησης 28, anti-CD28 antibody  

BDNF Brain-derived Neucrosis Factor 

AITD Αυτοάνοση Θυρεοειδίτιδα, Αutoimmune thyroid disease 

ANOVA  Αντίσωμα έναντι μορίου τάξης διαφοροποίησης 3, anti-CD3 antibody  

APCs  Aντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, antigen presenting cells  

CCR6 Υποδοχέας χημειοκίνης 6, Chemocine Receptor 6 

CD  Τάξη διαφοροποίησης, cluster differentiaion  

CFA  Πλήρες συμπλήρωμα Freund’s, complete Freund’s adjuvant  

ClNa Χλωριούχο Αμμώνιο 

Ε. Coli  Escherichia coli  

EAE  
Πειραματική αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα, Experimental autoimmune 
encephalomyelitis  

EBV  Ιός Epstein-Barr, Epstein-Barr virus  

EBNA1 Πυρηνικό αντιγόνο 1 του EBV, Epstein Barr Nuclear Antigen 1 

ELISA  
Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσρόφησης, enzyme-linked immunosorbent 
assay  

Foxp3 Παράγοντας μεταγραφής forkhead box P3  

GWAS  
Μελέτες συσχέτισης συνόλου γονιδιώματος, Genome-wide association 
studies  

HHV 6 Ανθρώπινος ερπητοϊός τύπου 6, Human Herpes Virus 6 

HLA Αντιγόνο ανθρώπινων λευκοκυττάρων, human leukocyte antigen 

HLA -Ι  Αντιγόνο ανθρώπινων λευκοκυττάρων τάξης Ι, human leukocyte antigen 
class I  

HLA-ΙΙ  
Αντιγόνο ανθρώπινων λευκοκυττάρων τάξης ΙΙ, human leukocyte antigen 
class II  

Iba1  Ionized calcium-binding adapter molecule 1  

IFN  Ιντερφερόνη, interferon  

IgG  Ανοσοσφαιρίνη τάξης G, immunoglobulin class-G  

IL  Ιντερλευκίνη, interleukin  

IL2RA  Α άλυσος υποδοχέα IL-2, interleukin 2 receptor alpha chain  

IL7RA  Α άλυσος υποδοχέα IL- 7, interleukin 7 receptor alpha chain  
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KIF1B  Kinesin Family Member 1B 

KIRs  Ανοσοσφαιρινικοί υποδοχείς φόνευσης, liller-cell Immunoglobulin-like 
Receptors 

MALT  Βλεννογονικός λεμφικός ιστός, mucosa-associated lymphoid tissue  

MBP  Βασική πρωτεΐνη μυελίνης, myelin basic protein  

MerTK proto-oncogene tyrosine-protein kinase MER 

MHC-I  
Μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας τάξης I, major histocompatibility 
complex class-I  

MHC-II  Μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας τάξης IΙ, major histocompatibility 
complex class-II  

MHV  Ιός ηπατίτιδας τρωκτικών, murine hepatitis virus  

MIP-1α  
Φλεγμονώδης πρωτεΐνη μακροφάγων – 1α, macrophage inflammatory 
protein -1α  

MMP Matrix Metalloproteinases 

MOG  Πρωτεΐνη μυελίνης ολιγοδενδροκυττάρων , Myelin Oligodendrocyte Protein  

MS  Πολλαπλή σκλήρυνση, multiple sclerosis  

NKC Φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα, natural killer cells  

PBS  Διάλυμα φωσφορικών αλάτων, phosphate buffer saline  

PLP  Πρωτεολιπιδική πρωτείνη, proteolipid protein  

RPMI Mέσο Rosewell Park Memorial Institute medium 

RRMS  Διαλείπουσα-υποτροπιάζουσα ΠΣ, relapsing-remitting MS  

SS1  Στέλεχος Sydney 1, Sydney Strain 1  

TCR  Υποδοχέας TLs, T-cell receptor  

Th1  Τύπου 1 ανοσιακή απόκριση TLs, T-helper 1  

Th2 Τύπου 2 ανοσιακή απόκριση TLs, T-helper 2 

Th17  Τύπου 17 ανοσιακή απόκριση TLs, T-helper 17  

T1DM Διαβήτης τύπου Ι, Type 1 diabetes 

TMEV  
Ιός εγκεφαλομυελίτιδας ποντικών Theiler’s, Τheiler’s murine 
encephalomyelitis virus  

TNF Παράγοντας νέκρωσης όγκων, tumor necrosis factor 

TNF-α  Παράγοντας νέκρωσης όγκων-α, tumor necrosis factor-α  

Treg Τ ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα, Τ regulatory cells 

ΑΕΦ  Αιματο-εγκεφαλικός φραγμός  

ΔΠΠΣ  Δευτεροπαθής προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση  

ΔΥΠΣ  Διαλείπουσα υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση  

ΕΝΥ  Εγκεφαλονωτιαίο υγρό  
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ΕΠ  Ελικοβακτηρίδιο Πυλωρού  

ΚΝΣ  Κεντρικό Νευρικό Σύστημα  

ΜΣΙ Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας 

ΠΑΕ  Πειραματική αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα  

ΠΝΣ  Περιφερικό νευρικό σύστημα  

ΠΠΠΣ  Πρωτοπαθής προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση  

ΠΣ  Πολλαπλή σκλήρυνση  

ΡΑ Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
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Κεφάλαιο 1 

Κλινικά χαρακτηριστικά πολλαπλής σκλήρυνσης (ΠΣ) 

1.1 Ιστορικά Στοιχεία 

Από τα παλαιότερα περιστατικά πολλαπλής σκλήρυνσης είναι αυτό της Lidwina of 

Schiedam (1380-1433) από την Ολλανδία [1]. Το 1840, δύο ερευνητές, ο Robert 

Carswell από Λονδίνο και ο Jean Cruveilhier από το Παρίσι, δημοσίευσαν σχεδόν ταυ-

τόχρονα περιγραφές της παθολογικής ανατομίας της ΠΣ, κλινικά χαρακτηριστικά και 

ιατρικά περιστατικά [2]. 

Η εμπεριστατωμένη περιγραφή της νόσου αποδίδεται στον Jean Martin Charcot 

το 1868, ο οποίος ήταν ο πρώτος που συσχέτισε τις κλινικές παρατηρήσεις με τις παθο-

λογικές αλλαγές στην ΠΣ. Έκανε σημαντικές κλινικές και ιστολογικές παρατηρήσεις, 

ανάμεσά τους την απομυελίνωση των ινών. Τα διαγνωστικά κριτήρια του Charcot ήταν 

που καθιέρωσαν την ΠΣ ως ασθένεια [2]. Το 1916 ο James Walker Dawson έδωσε το 

πρώτο στοιχείο της παθογένειας της νόσου σχετίζοντας τις πλάκες της ΠΣ με τα μικρά 

αγγεία αίματος στον εγκέφαλο. Το 1947 ο Töre Broman έδωσε, ίσως, το σημαντικότερο 

στοιχείο για την κατανόηση της ΠΣ: τη μετατροπή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού 

[3]. 

Πολλές ακόμα ανακαλύψεις από τότε έχουν οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση 

της ΠΣ, όπως η ανάπτυξη του μοντέλου της Πειραματικής Αυτοάνοσης Εγκεφαλομυε-

λίτιδας (ΠΑΕ – ΕΑΕ experimental autoimmune encephalomyelitis) από τους T.M. 

Rivers και F.F. Schwentker [4], που είναι το πρώτο σημαντικό πειραματικό μοντέλο για 

την πολλαπλή σκλήρυνση. 
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1.2 Επιδημιολογία 

Η ΠΣ προσβάλει 350.000 ανθρώπους στην Αμερική και κατά προσέγγιση 2,3 εκατομ-

μύρια σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το National Multiple Sclerosis Society [5]. Κα-

θώς δεν υπάρχει ακόμα κάποιος ενοχοποιητικός παράγοντας για την εμφάνιση της ΠΣ, 

οι επιδημιολογικές μελέτες έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα στην κατανόηση των κοινών χα-

ρακτηριστικών των ασθενών, και συνεπώς, στον προσδιορισμό των πιθανών ερευνητι-

κών προσεγγίσεων. 

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι 20-40 ετών και υπάρχει εντονότερη εμφάνιση 

στον γυναικείο πληθυσμό 2,3 φορές περισσότερο απ’ ότι στον ανδρικό [6]. Έχει παρα-

τηρηθεί γεωγραφική κατανομή της ΠΣ, σύμφωνα με την οποία φαίνεται να μην επηρεά-

ζονται τόσο άνθρωποι αφρικανικής και ανατολικοασιατικής καταγωγής και τροπικές 

φυλές [7]. Ωστόσο, η μη συσχέτιση της ασθένειας με αυτούς τους πληθυσμούς πιθανό-

τατα εξηγείται λόγω της έλλειψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή της έλλειψης οι-

κειότητας με την ΠΣ [8]. 

Η εμφάνιση της ΠΣ ταυτίζεται με το γεωγραφικό πλάτος, αλλά τα τελευταία στοι-

χεία δείχνουν ότι υπάρχουν εναλλαγές στην εμφάνιση της ασθένειας σε περιοχές με ίδιο 

γεωγραφικό πλάτος. Πιο κοινή είναι σε ανθρώπους στην Ευρώπη, τον Καναδά, τις 

ΗΠΑ, τη Νέα Ζηλανδία και νοτιότερα τμήματα της Αυστραλίας [9]. Παρατηρείται, μά-

λιστα, συχνή εμφάνιση της ΠΣ ακόμα και σε ανθρώπους που προέρχονται από περιοχές 

χαμηλού κινδύνου και μετακομίζουν, κυρίως πριν την εφηβική ηλικία, σε περιοχές αυ-

ξημένου κινδύνου [10]. Αυτό μας δείχνει ότι η εμφάνιση της ασθένειας πιθανόν να μην 

σχετίζεται αποκλειστικά με γενετικούς αλλά και με περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
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1.3 Παράγοντες κινδύνου 

1.3.1 Γενετική προδιάθεση 

Πολλοί φαίνεται να είναι οι γενετικοί λόγοι οι οποίοι σε κάποιο βαθμό προδιαθέτουν 

την εμφάνιση ΠΣ σε έναν άνθρωπο, χωρίς όμως να έχει ενοχοποιηθεί ακόμα κάποιο γο-

νίδιο πλήρως για την παθογένεια της ασθένειας. Μέχρι το 2007 το Μείζον σύμπλεγμα 

Ιστοσυμβατότητας (ΜΣΙ – HLA Human Leukocyte Antigen) θεωρούνταν η βασική γο-

νιδιακή αιτία εμφάνισης της νόσου [11]. Μετά από έρευνες ανάλυσης ολόκληρου αν-

θρώπινου γονιδιώματος (Μεγάλης κλίμακας μελέτη συσχέτιση συνόλου γονιδιώματος / 

Genome Wide Association Studies – GWAS), πλέον υπάρχουν περισσότερα από 100 

γονίδια που πιθανόν να σχετίζονται με την ΠΣ [12]. 

1.3.1.1. Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας 

Ο βασικότερος παράγοντας για την προδιάθεση ανάπτυξης ΠΣ θεωρείται μέχρι σήμερα 

το Μείζον σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας (ΜΣΙ), γνωστό διεθνώς ως Major 

Histocompatibility Complex (MHC) ή Αντιγόνο Ανθρώπινων Λευκοκυττάρων (Human 

leukocyte antigen – HLA). Ανακαλύφθηκε ότι σχετίζεται με την ΠΣ το 1972 [13] και 

είναι γνωστό πως έχει σχέση και με την εμφάνιση άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων, 

όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Βρίσκεται στην 

περιοχή 3 Mb του βραχέως στελέχους του χρωμοσώματος 6p21 και περιλαμβάνει 

περίπου 250 γονίδια και πολλά από αυτά αφορούν ανοσιακές λειτουργίες του 

οργανισμού [14]. Υπάρχουν 3 γονίδια ΜΣΙ, το HLA I, ΙΙ και III. 

Το αλληλόμορφο HLA-DRB1 της τάξεως των HLA II γονιδίων φαίνεται να παί-

ζει σημαντικό ρόλο στις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου, καθώς διάφορα αλληλόμορ-

φα αυτού του τύπου είναι ικανά να αυξήσουν ή να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της 

ΠΣ [15]. Για παράδειγμα, το απλότυπο HLA-DRB1*08 ενισχύει σε μικρό βαθμό τον 
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κίνδυνο εμφάνισης της ΠΣ, άλλα σε συνδυασμό με το απλότυπο HLA-DRB1*15, η πι-

θανότητα αυτή διπλασιάζεται. Αν, από την άλλη υπάρχει το αλληλόμορφο HLA-

DRB1*14 λειτουργεί προστατευτικά και μειώνει τον κίνδυνο του *15 [16]. Παρατηρεί-

ται, λοιπόν, έντονη συσχέτιση και αλληλεπίδραση ανάμεσα στα αλληλόμορφα του 

HLA-DRB1. 

Επιπλέον, οι διαφορετικοί αυτοί πολυμορφισμοί παίζουν άμεσο ρόλο στην εμ-

φάνιση της νόσου ανάμεσα στους λαούς. Το HLA-DRB1*15 σχετίζεται με την εμ-

φάνιση ΠΣ στους κατοίκους της Βόρειας Ευρώπης [17], ενώ τα HLA-DRB1*0301, 

HLADRB1*0405 και HLA-DRB1*1303 φαίνεται να είναι παράγοντας προδιάθεσης για 

τους κατοίκους της Σαρδηνίας [18]. Σε έρευνα του Oksenberg et al μόνο οι DRB1*0301 

(HLA-DR3) και DRB1*1503 πολυμορφισμοί σχετίζονται με την ΠΣ σε Αμερικανούς 

Αφρικανικής καταγωγής [19]. 

Αδιαμφισβήτητα, το ΜΣΙ εμπλέκεται άμεσα στην εμφάνιση της νόσου και συγκε-

κριμένα το γονίδιο DRB1. Τα συγκεκριμένα απλότυπα που καθορίζουν την εμφάνιση 

της ΠΣ δεν έχουν καθοριστεί ακόμα και είναι πιθανόν να είναι πολλά τα γονίδια της 

ΜΣΙ περιοχής που σχετίζονται με τη νόσο και επηρεάζουν την εμφάνιση και εξέλιξή 

της. 

1.3.1.2 Άλλοι παράγοντες 

Οι GWAS που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια βοήθησαν στον εντοπισμό των γονιδίων 

αλλά και των αλληλόμορφων που σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης της ΠΣ. Πέρα 

από τον πολυμορφισμό HLA-DRB1 που αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, βρέ-

θηκαν και άλλοι γενετικοί επίτοποι που συμμετέχουν στον αυξημένο κίνδυνο της εμφά-

νισης της νόσου. O υποδοχέας ιντερλευκίνης 2 και 7 (IL2RA, IL7RA) και συγκεκριμέ-

να το CD25, το γονιδιακό προϊόν τους, εκφράζεται στην επιφάνεια των Tregs και παίζει 

ρόλο και σε άλλες αυτοάνοσες ασθένειες, όπως ο Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι [20, 
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21]. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση πώς ένα μονοκλωνικό αντίσωμα, που κατευθύ-

νεται κατά του CD25 είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζουσα 

μορφή της ασθένειας [22]. Ένα ακόμα γονίδιο που είναι στατιστικής σημασίας στα 

GWAS είναι το KIF1B, που πιθανόν να έχει ήπια επιρροή στην ευαισθητοποίηση της 

νόσου [Εικόνα 1.1]. 

 

Εικόνα 1.1 Τα αλληλόμορφα κινδύνου που παίζουν σημαντικό ρόλο στην Πολλαπλή σκλήρυνση [10]. 

Συχνότητα και δράση αλληλόμορφων ευαισθητοποίησης για την ΠΣ.  

11.3.1.3 Συνύπαρξη άλλων αυτοάνοσων 

Ασθενείς με ΠΣ και οι οικογένειές τους, τείνουν να προσβάλλονται και από άλλα αυτο-

άνοσα νοσήματα πιο συχνά από τον γενικό πληθυσμό [23, 24]. Στις προσπάθειες που 

έχουν γίνει μέσω GWAS για να βρεθούν τα αλληλόμορφα ευασθητοποίησης που είναι 

κοινά σε πολλά αυτοάνοσα νοσήματα, βρέθηκε ότι το MHC και το IL2RA, που προ-

αναφέραμε, εκτός από την ΠΣ σχετίζεται με τον διαβήτη τύπου Ι (Type 1 diabetes – 

T1DM), τη ρευματοειδή αρθρίτιδα (rheumatoid arthritis – RA), και την αυτοάνοση θυ-
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ρεοειδίτιδα (autoimmune thyroid disease – AITD) [25]. Σε ασθενείς με ΠΣ τείνουν να 

συνυπάρχουν και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως συστηματικός ερυθηματώδης λύ-

κος, ψωρίαση, ρευματοειδής αρθρίτιδα, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, αυτοάνοση θυ-

ρειοειδίτιδα [23]. 

Πολλά ακόμα τα γονίδια που συμμετέχουν στα αυτοάνοσα νοσήματα, συμμετέ-

χουν στον ανοσιακό μηχανισμό του οργανισμού, ρυθμίζοντας την ανοσιακή του απά-

ντηση και αυξάνοντας την ευαισθησία προς τα αυτοάνοσα νοσήματα. Έρευνες έχουν 

περιγράψει ότι είναι συχνή η ύπαρξη πολλών αυτοάνοσων σε οικογένειες ασθενών με 

ΠΣ. Σε μέλη της ίδιας οικογένειας κυριαρχούν αυτοάνοσα νοσήματα, όπως ο θυρεοει-

δής (κυρίως hashimoto thyroiditits), η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο σακχαρώδης δια-

βήτης [26]. Μεγάλες έρευνες σε οικογένειες, ή μελέτες περιπτώσεων μπορούν να βοη-

θήσουν στην κατανόηση του φαινοτύπου των αυτοάνοσων νοσημάτων. 

1.3.2 Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Οι γενετικοί παράγοντες, μόνο μερικώς είναι σε θέση να επηρεάσουν την εμφάνιση της 

ΠΣ, όπως είναι εμφανές από έρευνες σε δίδυμους. Ακόμα και εντός της ίδιας οικογέ-

νειας, ο κίνδυνος εμφάνισης ΠΣ αυξάνεται ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον 

κατά την παιδική ηλικία και την εποχή γέννησης. Το περιβάλλον φαίνεται να είναι το 

κλειδί που ενεργοποιεί τα γονίδια. Η μεγάλη αύξηση της ΠΣ τα τελευταία χρόνια, δεί-

χνει ότι είναι αδύνατον η νόσος να προέρχεται από γενετικές μεταλλαγές αποκλειστικά, 

και, επομένως, είναι η έκθεση σε ορισμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες που έχει 

οδηγήσει σε αυτή την έξαρση [27]. 

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ΠΣ 

δεν είναι ακόμα γνωστοί, τα μέχρι τώρα δεδομένα υποδεικνύουν ότι κάποιοι δρουν προ-

στατευτικά, όπως η ηλιακή ακτινοβολία και η βιταμίνη D, ενώ η έκθεση στον ιό 

Epstein-Barr (EBV), το κάπνισμα και πιθανόν η παχυσαρκία, η διατροφή και η 
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μετατροπή της εντερικής χλωρίδας φαίνεται να ενισχύουν το ρίσκο εμφάνισης της 

νόσου [28, 29]. Αυτοί οι παράγοντες, μπορούν να καθορίσουν την πορεία της ΠΣ, αλλά 

και να ενισχύσουν την ανταπόκριση των ασθενών στις πιθανές θεραπείες. 

1.3.2.1. Γεωγραφικό πλάτος 

Η ανόμοια γεωγραφική κατανομή της ΠΣ είναι το σημείο “κλειδί” για την κατανόηση 

της επιρροής των περιβαλλοντικών παραγόντων. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν αυξημέ-

νη εμφάνιση της νόσου σε τοποθεσίες μακριά από τον ισημερινό, αλλά και επικράτηση 

σε εύκρατες περιοχές έναντι των τροπικών. Στις περιοχές με εύκρατο κλίμα παίζει ρόλο 

και το γεωγραφικό πλάτος για την πιθανότητα εμφάνισης της ΠΣ [30]. Στη Νορβηγία 

για παράδειγμα, ο επιπολασμός της νόσου μειώνεται σε περιοχές που βρίσκονται πιο 

κοντά στη θάλασσα [31]. Ένα ακόμα αμφιλεγόμενο θέμα είναι η μετανάστευση από και 

προς χώρες με αυξημένο κίνδυνο ΠΣ. Όσο νεότερη είναι η ηλικία της μετανάστευσης, 

τόσο περισσότερες οι πιθανότητες υιοθέτησης του κινδύνου της νέας περιοχής [32]. 

Επομένως, ο γεωγραφικός παράγοντας παίζει ρόλο, αλλά δεν έχει αποκωδικοποιηθεί 

πλήρως η σημασία του. 

1.3.2.2. Έκθεση στον ήλιο και Βιταμίνη D 

Οι έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την επιρροή της τοποθεσίας στο επιπολασμό της 

ΠΣ, οδήγησαν σε νέες υποθέσεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά δεδομένα της κάθε πε-

ριοχής και πως αυτά μπορούν να επηρεάσουν. Σύμφωνα με μετρήσεις που έγιναν [33], 

φαίνεται να υπάρχει ένας προστατευτικός ρόλος της ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς με-

τριάζει τον κίνδυνο εμφάνισης της ΠΣ. Ακόμα, σύμφωνα με έρευνα των Simpson S. Jr, 

et al. [34] η ποσότητα της βιταμίνης D είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον κίνδυνο 

όξυνσης της υποτροπιάζουσας μορφής της ΠΣ. 
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H βιταμίνη D εισέρχεται στον οργανισμό κυρίως μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, 

αλλά και μέσω της διατροφής. Πολλές παρατηρήσεις  υποστηρίζουν ότι η ανεπάρκεια 

Βιταμίνης D την καθιστά παράγοντα κινδύνου για την ΠΣ, όπως και το γεγονός ότι όσο 

απομακρυνόμαστε από τον ισημερινό (επομένως, μικρότερη έκθεση στον ήλιο), τόσο 

πιο πολύ αυξάνεται το η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου και η υιοθέτηση του κίνδυ-

νου της νέας περιοχής σε περίπτωση μετανάστευσης [35]. Παρόλο που ακόμα δεν είναι 

γνωστό αν η ίδια η βιταμίνη D σχετίζεται με την ΠΣ ή αν είναι ένας δείκτης για άλλους 

παράγοντες που σχετίζονται με αυτή, το σίγουρο είναι ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη 

λειτουργία του εγγενούς ανοσιακού συστήματος και θα μπορούσε να αποτελέσει πιθα-

νή θεραπευτική τεχνική. 

1.3.2.3 Κάπνισμα 

Η ανάπτυξη της ΠΣ με περισσότερες υποτροπές και κακώσεις έχει συνδεθεί με το κά-

πνισμα. Ο κίνδυνος εμφάνισης της ΠΣ φαίνεται να σχετίζεται με τη συσσώρευση του 

αριθμού των τσιγάρων. Ακόμα και σε παιδιά, που υπόκεινται σε παθητικό κάπνισμα, 

φαίνεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης της νόσου στο μέλλον [36]. 

Σύμφωνα με έρευνα των Hedstrom et. al., δεν είναι τα ίδια τα παράγωγα των φύλ-

λων καπνού που σχετίζονται με τον κίνδυνο της ασθένειας, αλλά στοιχεία του ίδιου του 

καπνού, όπως το νιτρικό οξύ [37]. Εντούτοις, η σύνδεση καπνίσματος- ΠΣ δεν είναι ξε-

κάθαρη και από πολλούς αμφισβητείται. Πιθανότατα η σύνδεση να εξαρτάται από τις 

ανοσορυθμιστικές ιδιότητες του καπνού και την άμεση δράση των συστατικών του 

στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό αλλά και η τοξική δράση τους στους νευρώνες και στα 

ολιγοδενδροκύτταρα [38]. 
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1.3.2.4 Στρες 

Πολλοί νευρολόγοι πιστεύουν πως το στρες σε ασθενείς ΠΣ, μπορεί να επιδεινώσει τα 

συμπτώματα της νόσου προκαλώντας συχνότερες υποτροπές [39]. Έχουν γίνει πολλές 

έρευνες για τον έλεγχο των κορτικοτροπικών παραμέτρων, όπως την κορτιζόλη, την 

προλακτίνη και την αδρενοκορτικοτροπική ορμόνη, αλλά τα αποτελέσματα είναι αμφι-

λεγόμενα [40, 41]. 

Το στρες ενεργοποιεί τη μικρογλοία, μέσω της έκκρισης του νευροπεπτιδίου νευ-

ροστενίνης και απελευθέρωση της ορμόνης κορτικοτροπίνη, οδηγώντας έτσι σε απο-

διοργάνωση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού και φλεγμονή του εγκεφάλου [42]. Σύμ-

φωνα με έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα, η πιθανότητα εμφάνισης υποτροπών, σχετί-

ζεται άμεσα με τους στρεσογόνους παράγοντες στη ζωή των ασθενών [43, 44], παρ’ 

όλα αυτά δεν έχει βρεθεί ακόμα άμεση συσχέτιση του στρες με την εμφάνιση και υπο-

τροπή της νόσου. 

1.3.2.5 Διατροφή 

Η διατροφή φαίνεται να παίζει προστατευτικό ρόλο στην εμφάνιση της ΠΣ, καθώς επη-

ρεάζει σημαντικά τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου και μπορεί να επηρεάσει συνολι-

κά την ανοσιακή και αυτοάνοση απάντηση του οργανισμού. Προστατευτική φαίνεται 

να είναι και η δράση της μεσογειακής διατροφής, κυρίως η κατανάλωση ψαριού, ελαιό-

λαδου και λαχανικών, έναντι μίας διατροφής βασισμένης σε γαλακτοκομικά και ζωικά 

παράγωγα [45, 46]. 

1.3.3. Λοιμώξεις – Γενικά 

Λόγω της γεωγραφικής κατανομής της ΠΣ, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες φαίνεται να 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση της νόσου. Οι παράγοντες αυτοί είναι ακό-



 10 

μα άγνωστοι, αλλά οι λοιμώξεις από ιούς πιθανόν να καθορίζουν την ευαισθησία στη 

νόσο. Και η έκθεση σε ιούς επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς δια-

φορετικοί ιοί μπορούν να προσβάλουν ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες και ηλικίες. 

Πολλοί ιοί έχουν ενοχοποιηθεί κατά καιρούς για την παθογένεση της ΠΣ, όπως ιλαρά, 

ερπητοϊός τύπου 6, Epstein Barr Virus (EBV) και ανεμοβλογιά, αλλά μόνο o EBV θεω-

ρείται μέχρι σήμερα από τους πιο σημαντικούς παράγοντες εμφάνισης της νόσου, ιδιαι-

τέρως αν το άτομο έχει προσβληθεί από αυτόν σε νεαρή ηλικία [47]. 

1.3.3.1 Λοιμωξη από ιό Epstein Barr (EBV)  

Το παθογόνο, το οποίο έχει συνδεθεί περισσότερο με την ΠΣ, είναι ο Epstein Barr 

Virus, από τον οποίο προσβάλλεται η πλειοψηφία των ενηλίκων. Πέρα από την ΠΣ και 

η λοιμώδης μονοπυρήνωση φαίνεται να συσχετίζεται έντονα με τον EBV, καθώς ακο-

λουθεί και το ίδιο γεωγραφικό πλάτος [48]. 

O EBV μολύνει τον 95% του ενήλικου πληθυσμού [49]. Το ποσοστό αυτό είναι 

πολύ μεγάλο συγκριτικά με τον επιπολασμό της ΠΣ. Ο κίνδυνος για εμφάνιση της νό-

σου φαίνεται να σχετίζεται και με την λοιμώδη μονοπυρήνωση, μία ασθένεια που προ-

έρχεται από τον EBV και προσβάλλει εφήβους ή νέους ενήλικες [50]. Η ηλικία κατά 

την οποία προσβάλλεται κάποιος από τον EBV παίζει σημαντικό ρόλο για την πιθανό-

τητα εμφάνισης ΠΣ, καθώς ο κίνδυνος αυξάνεται όταν κάποιος προσβάλλεται κατά την 

εφηβεία ή την ενηλικίωση [51]. 

Πολλοί είναι οι μηχανισμοί με τους οποίους η λοίμωξη EBV μπορεί να αυξήσει 

τις πιθανότητες εμφάνισης της ΠΣ. Η κυρίαρχη υπόθεση είναι ότι η ανοσιακή απάντη-

ση του οργανισμού κατά του EBV αντιδρά με τα αντιγόνα μυελίνης [52]. Ο κίνδυνος 

για εμφάνιση της νόσου συσχετίζεται με τον αυξημένο αριθμό αντισωμάτων έναντι των 

πυρηνικών αντιγόνων 1 του EBV (EBNA 1 – Epstein Barr Nuclear Antigen 1), τα οποία 

αυξάνονται πολλά χρόνια πριν την ενεργή εκδήλωση των συμπτωμάτων της ΠΣ [53]. 
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Εκτός από την ΠΣ, ο EBV φαίνεται να σχετίζεται και με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, 

όπως ο Συστηματικός ερυθηματώδής λύκος (Systemic lupus erythematosus) [54].  

1.3.3.2 Άλλες λοιμώξεις 

Παρά το γεγονός ότι ο EBV είναι ο ιός που έχει συσχετιστεί περισσότερο με την εμφά-

νιση της ΠΣ, υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι που έχουν ερευνηθεί: ο ανθρώπινος ερπη-

τοϊός τύπου 6 (Human Herpes Virus 6 – HHV 6) και το χλαμύδιο της πνευμονίας 

(Chlamydia pneumoniae) [55-58]. Αυτές και άλλες λοιμώξεις έχουν ερευνηθεί εκτετα-

μένα, προσφέροντας μεγάλο αριθμό αντικρουόμενων αποτελεσμάτων, παρόλα αυτά, 

δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα αν η παρουσία αυτών των λοιμώξεων σχετίζεται άμεσα ή 

έμμεσα με την ΠΣ. 

1.3.4 Μικροβιακοί παράγοντες 

Οι μικροοργανισμοί που κατοικούν στο έντερο, φαίνεται να έχουν επίπτωση στη λει-

τουργία του ανοσιακού συστήματος, οδηγώντας είτε σε φλεγμονώδεις είτε σε ρυθμιστι-

κές απαντήσεις των Τ λεμφοκυττάρων [59]. Πέρα από τις νόσους που σχετίζονται με 

αυτοάνοσες εντερικές διαταραχές, τα μικρόβια αυτά φαίνεται να συμμετέχουν σε αυτο-

άνοσα νοσήματα απομακρυσμένων οργάνων, όπως το ΚΝΣ. Η μικροβιακή χλωρίδα 

ρυθμίζει την ομοιόσταση του ΚΝΣ μέσω ανοσιακών, κυκλοφορικών και νευρικών μο-

νοπατιών, ενώ ο εγκέφαλος επηρεάζει την εντερική χλωρίδα μέσω των ενδοκρινικών 

αποκρίσεων. Υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση, που ονομάζεται άξονας εντέρου-εγκεφά-

λου (gut-brain axis) και επηρεάζει την αιτιοπαθολογία των νοσημάτων του ΚΝΣ [60]. 

Όλο και περισσότερες ενδείξεις δείχνουν ότι η μικροβιακή χλωρίδα είναι ένας 

από τους παράγοντες κινδύνου της εμφάνισης της ΠΣ [61]. Μετατροπές στους εντερι-

κούς μικροοργανισμούς οδηγούν σε μετατροπή της έντασης της ΠΑΕ. Συγκεκριμένα 
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ένα υποπροϊόν του Bacteria Fragilis έχει προστατευτική δράση έναντι της ΠΑΕ περιο-

ρίζοντας την IL17 [62]. Άλλες ομάδες βακτηρίων όπως Bifidobacterium 

bifidum, Lactobacillus, και Streptococcus thermophiles, περιορίζουν τη δριμύτητα της 

ΠΑΕ [63]. 

1.3.4.1 Ελικοβακτηρίδιο πυλωρού 

Το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού (Helicobacter Pylori – HP) είναι ένα Gram-αρνητι-

κό, σπειροειδές βακτήριο, το οποίο βρίσκεται στην πεπτική οδό και υπολογίζεται ότι 

προσβάλλει περίπου το 50% των ανθρώπων στον ανεπτυγμένο κόσμο και φτάνει ως 

80% στον αναπτυσσόμενο [64]. Εισέρχεται στο στομάχι κατά την παιδική ηλικία και 

σχετίζεται με τις χαμηλές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης. Αν και είναι κυ-

ρίως ασυμπτωματική ασθένεια, σε 10-15% των περιπτώσεων μπορεί να οδηγήσει σε 

πεπτικό έλκος, γαστρίτιδα και είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για γαστρικό 

καρκίνο [65]. 

Αρκετές επιδημιολογικές έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει μικρή επικράτηση του ΕΠ 

σε ασθενείς με ΠΣ [66-68], ενώ άλλες έρευνες δείχνουν συχνή παρουσία του ΕΠ σε 

ασθενείς με νόσους του ΚΝΣ (Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease,) [69, 70], αλλά 

και του ΠΝΣ. Μελέτες σε ανθρώπους έχουν δείξει αυξημένα επίπεδα Τ ρυθμιστικών 

κυττάρων (T regulatory cells) στο αίμα ασθενών με ΕΠ [71], γεγονός που δείχνει ότι 

υπάρχει πιθανότητα να λειτουργούν ρυθμιστικά στους πληθυσμούς των Th1 και Th17 

κυττάρων και έχοντας ως αποτέλεσμα την παραγωγή IL-12 και interferon-gamma [72]. 

Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πειραματικό μοντέλο ΕΠ είναι το Sydney Strain 1 

(SS1), το οποίο σε ποντικούς φυλής C57BL/6 ενεργοποιεί την Τh1 και Th17 ανοσιακή 

απάντηση [73]. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το αντιγόνο του SS1 πειραματικό μοντέλο 

ΠΣ έχει ανοσορυθμιστικές ικανότητες [74]. 
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Κεφάλαιο 2 

Παθολογία της Νόσου 

2.1 Φαινότυποι Πολλαπλής σκλήρυνσης 

Το μόνο σίγουρο για την πορεία της ΠΣ είναι ότι παρουσιάζει έντονες ποικιλομορφίες. 

Υπάρχουν αρκετοί τύποι της νόσου που διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά πολλές φορές αλ-

ληλοκαλύπτονται. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολος ο διαχωρισμός τους.  

2.1.1 Διαλείπουσα υποτροπιάζουσα ΠΣ 

Το πιο συχνό μοτίβο ΠΣ (85-90%) είναι αυτό της διαλείπουσας υποτροπιάζουσας μορ-

φής της νόσου (Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis – RRMS), κατά το οποίο ο 

ασθενής παρουσιάζει επεισόδια υποτροπών, ενώ στα μεσοδιαστήματα η πορεία της νό-

σου είναι σταθερή [75]. Η έναρξη των συμπτωμάτων μπορεί να είναι πολύ γρήγορη ή 

να διαρκέσει εβδομάδες, και συνήθως ξεκινά εστιασμένα σε ένα σημείο του σώματος 

και αργότερα εξαπλώνεται. Αυτός ο τύπος ΠΣ είναι πιο συχνός σε νέους ανθρώπους και 

κυρίως σε γυναίκες [76]. 

Κατά τα πρώιμα στάδια της ασθένειας, με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, 

οι υποτροπές μπορούν να περιοριστούν. Η θεραπεία περιλαμβάνει οξείες αντί-φλεγμο-

νώδεις αγωγές, κυρίως στεροειδή, ή μακροχρόνιες άνοσο-ρυθμιστικές αγωγές [77]. 

2.1.2 Δευτεροπαθώς προϊούσα ΠΣ 

Το 40% των ασθενών που έχουν RRMS εντός δεκαετίας αναπτύσσουν τη δευτεροπα-

θώς προϊούσα ΠΣ (Secondary Progressive Multiple Sclerosis – SPMS). Σε αυτό το στά-

διο, η συχνότητα των υποτροπών περιορίζεται και, τελικά, σταματάει, οδηγώντας σε 

βαθμιαία εξέλιξη της αναπηρίας [78]. Οι φλεγμονές είναι λιγότερες σε αυτό τον τύπο 
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ΠΣ, επομένως θεραπείες με στεροειδή και άνοσο-ρυθμιστικούς παράγοντες δεν έχουν 

ένδειξη [79]. 

2.1.3 Πρωτοπαθώς προϊούσα ΠΣ 

Μόνο το 10-15% των ασθενών νοσούν από την πρωτοπαθώς προϊούσα ΠΣ (Primary 

Progressive Multiple Sclerosis – PPMS). Χαρακτηρίζεται από σταδιακή νευρολογική 

δυσλειτουργία με υποτροπές. Η πορεία της νόσου ποικίλει έντονα: σε περιπτώσεις επ-

έρχεται αναπηρία από τον πρώτο η δεύτερο χρόνο. Η έναρξη αυτής της μορφής της νό-

σου κυμαίνεται στα 40 χρόνια, ενώ είναι ίσα κατανεμημένη ανάμεσα στα φύλα. Η πα-

θοφυσιολογία της νόσου διαφέρει από την RRMS [80-82]. 

2.2 T-λεμφοκύτταρα στην ΠΣ 

Τα Τ λεμφοκύτταρα (T Lemphocytes – TLs) παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεση 

των γνωστών υποτύπων της ΠΣ [83]. Τα T-λεμφοκύτταρα είναι απαραίτητα συστατικά 

του ανοσιακού μας συστήματος. Έχουν συγκεκριμένους μεμβρανικούς υποδοχείς ανα-

γνώρισης αντιγόνου, τα TCRs (T cell Receptors) και προέρχονται και διαφοροποιούνται 

στον θύμο αδένα [84]. Τα T λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν τους αντιγονικούς επίτο-

πους εαυτού, καταστρέφονται εντός του θύμου αδένα, μέσω της διαδικασίας της αρνη-

τικής θυμικής επιλογής, αλλά είναι γνωστό, ότι πολλά από αυτά ξεφεύγουν αυτής της 

διαδικασίας και εισέρχονται στο αίμα [85]. 

Τα T-λεμφοκύτταρα χωρίζονται σε 3 ομάδες, με βάση την έκφρασή τους, ανάλο-

γα με τα μόρια CD4+, CD8+ και CD16+ που εκφράζονται στην επιφάνειά τους. Τα 

CD4+ T κύτταρα μέσω της έκκρισης κυτταροκινών έχουν ρυθμιστικές ιδιότητες και σε 

αυτά περιλαμβάνονται τα Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα (T helper cells – Th), ενώ τα 

CD8+ T κύτταρα ορίζονται ως κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα (cytotoxic T cells), κα-
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θώς πολλαπλασιάζονται έναντι ενός συγκεκριμένου αντιγόνου και οδηγούν στη θανά-

τωση των κυττάρων που το εκφράζουν [86]. Τα CD16+ κύτταρα, είναι τα φυσικά κυτ-

ταροκτόνα κύτταρα (Natural Killer Cells – NKC) τα οποία οδηγούν σε θανάτωση συγ-

κεκριμένων ομάδων κυττάρων [87]. Επιπλέον, υπάρχει μία ομάδα T λεμφοκυττάρων, 

τα οποία ανήκουν στα CD4+ Th κύτταρα, που ρυθμίζουν ή περιορίζουν τον πολλαπλα-

σιασμό των Τ λεμφοκυττάρων και παίζουν ρόλο στην αυτό-ανοχή και ομοιόσταση του 

οργανισμού, τα ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα (Regulatory T cells – Tregs). Έρευνες 

έχουν δείξει ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της ανοσιακής απάντησης στις 

αυτοάνοσες φλεγμονές, τόσο σε ασθενείς, όσο και σε ζωικά μοντέλα της ΠΣ [88]. 

Τα Τ-λεμφοκύτταρα στην ΠΣ ενεργοποιούνται στην περιφέρεια από αντιγόνα και 

αυτο-αντιγόνα, τα οποία δεν είναι ακόμα γνωστά. Το μόνο αυτο-αντιγόνο που έχει ανα-

γνωριστεί μέχρι στιγμής είναι η βασική πρωτεΐνη της μυελίνης (Myelin Basic Protein – 

MBP), η οποία εκφράζεται στο ΠΝΣ και έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει τα T 

λεμφοκύτταρα [89]. Στη συνέχεια, παρουσία χημειοκινών, όπως Chemocine Receptor 6 

(CCR6) και Tumor Necrosis Factor (TNF), διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό 

(ΑΕΦ) [90]. Αφού μεταναστεύσουν στο ΚΝΣ προκαλούν βλάβες στους κεντρικούς νευ-

ρώνες και συγκεκριμένα στην μυελίνη τους, αλλά και στους νευράξονες. Σταματάει, 

λοιπόν η μεταβίβαση του σήματος μεταξύ των νευραξόνων, λόγω της απομυελίνωσης, 

και εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια της νόσου [91]. 

2.2.1 CD4+ T-λεμφοκύτταρα: Τ1 βοηθητικά λεμφοκύτταρα, T2 βοηθητικά 

λεμφοκύτταρακύτταρα, T17 βοηθητικά λεμφοκύτταρα 

Τα CD4+ T λεμφοκυύτταρα, θεωρούνται οι βασικοί παράγοντες παθογένεσης της ΠΣ. 

Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν στο ζωικό μοντέλο της ΠΑΕ, τα Th1 CD4+ T κύτταρα, 

διαφοροποιούνται παρουσία IL-12 και εκκρίνουν προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες, όπως 

Ιντερφερόνη-γ (IFN-γ), IL-2 και TNF και για πολλά χρόνια θεωρούνταν τα βασικά κύτ-
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ταρα για την παθογένεση της ΠΑΕ [Εικόνα 2.1]. Δρουν ενισχυτικά στην καταστροφή 

των ξένων παθογόνων, αλλά οδηγούν και σε καταστροφή του ιστού και προκαλούν 

φλεγμονώδεις ασθένειες κα αυτό- αντιδραστικότητα [92, 93]. Έρευνα των Panitch et. 

al., έδειξε ότι η χορήγηση IFN-γ σε ασθενείς με ΠΣ μπορεί να προκαλέσει όξυνση των 

συμπτωμάτων της νόσου [94]. Τα Th1 CD4+ T κύτταρα σχετίζονται με τη μονοκυττα-

ρική διήθηση στο ΚΝΣ. 

Τα Th2+ T κύτταρα σχετίζονται με την χημική ανοσία. Σε αντίθεση με τα Th1 T 

κύτταρα που εκκρίνουν προ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, τα Th2 κύτταρα, οδηγούν στη 

έκφραση νευροτροφικών παραγόντων, όπως brain-derived neucrosis factor (BDNF) και 

νευροτροφίνη-3 (neurotrophin-3) [Εικόνα 2.1]. Στα αυτοάνοσα νοσήματα τα Th2 χαρα-

κτηρίζονται ως αντι-φλεγμονώδη, λόγω της ικανότητάς τους να περιορίζουν τη δράση 

των Th1 σε πειραματικά μοντέλα ΠΣ [95]. Η έκκριση των κυτταροκινών από τα Th2 

κύτταρα (IL-4, IL-13) συμβάλουν στην προστασία από την ΠΑΕ περιορίζοντας τη δρά-

ση των Τh1 και Th17 κύτταρα [96]. 

Έχει ανακαλυφθεί μία νέα ομάδα κυττάρων, τα Th17 CD4+ T κύτταρα, τα οποία 

διαφοροποιούνται παρουσία IL-6, IL-1 και IL-23 και παράγουν τις προ-φλεγμονώδεις 

κυτταροκίνες IL17A και IL17E [97], οι οποίες φαίνεται να συμμετέχουν σε ένα ευρύ 

φάσμα φλεγμονών και αυτοάνοσων νοσημάτων [Εικόνα 2.1]. Σε πείραμα όπου έγινε 

ουδετεροποίηση της IL-17 σε ποντίκια με ΠΑΕ, φαίνεται να περιορίζονται τα συμπτώ-

ματα της ασθένειας [98]. Τα Τh17 σχετίζονται με τη διήθηση ουδετερόλιφων στο ΚΝΣ. 

Και τα Th1 και τα Th17 κύτταρα είναι σε θέση να προκαλέσουν ΠΑΕ με διαφορετικά 

κλινικά και παθολογικά χαρακτηριστικά [99]. Τα Th1 επάγουν τα κλασσικά συμπτώμα-

τα της ΠΑΕ, ενώ τα Th17 προκαλούν δριμύτερο φαινότυπο [100]. Έρευνες έχουν αρχί-

σει να γίνονται τα τελευταία χρόνια και σε ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από ΠΣ 

για τον καθορισμό των ιδιοτήτων των κυτταρικών αυτών πληθυσμών και στον άνθρω-

πο. 



 17 

 

Εικόνα 2.1 Κυτταροκίνες που ενεργοποιούν και εκφράζονται από πληθυσμούς T cells (Th1, Th2, Th17, 

Treg, Tfh) [101]. 

2.2.2. T ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα 

Τα T ρυθμιστικά κύτταρα (Τ regulatory cells – Tregs) είναι μία ρυθμιστική ομάδα του 

ανοσιακού συστήματος που αποτρέπουν τα αυτο-αντιδραστικά T λεμφοκύτταρα από τη 

δημιουργία αυτοάνοσων νοσημάτων. Διαχωρίζονται σε φυσικά (natural), τα οποία δη-

μιουργούνται στο θύμο αδένα και επαγώμενα (adaptive) τα οποία αποκτούν τον ανοσο-

φαινότυπό τους στην περιφέρεια και χαρακτηρίζονται από τον μεταγραφικό παράγοντα 

forkhead box protein 3 (Foxp3). Εκκρίνουν IL-10 και TGF-β και έτσι αποκτούν την κα-

τασταλτική τους δράση [Εικόνα 2.1] [102, 103]. Οι μέχρι στιγμής έρευνες δείχνουν ότι 

ο αριθμός των Tregs σε ασθενείς και υγιείς ανθρώπους είναι παρόμοιος, αλλά πιθανόν 

να επηρεάζεται η λειτουργία τους. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι αυξημένος εί-

ναι ο αριθμός των Tregs στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) αλλά όχι στο αίμα ασθενών 

με ΠΣ [104-106]. Εν γένει τα Tregs είναι γνωστό ότι προλαμβάνουν τον κίνδυνο εμφά-

νισης και άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως κολίτιδα, γαστρίτιδα, θυροειδίτιδα και 

αυτοάνοσο διαβήτη [107, 108]. 
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2.2.3 CD8+ T λεμφοκύτταρα 

Ιστορικά η ΠΣ έχει ερευνηθεί κυρίως μέσω των CD4+ T κυττάρων, λόγω της συσχέτι-

σης της νόσου με τα αλληλόμορφα του MHC τύπου II. Παρ’ όλα αυτά, τα CD8+ T κύτ-

ταρα είναι πολυπληθέστερα στις φλεγμονώδεις πλάκες (inflamed) και δείχνουν ολιγο-

κλωνική επέκταση στις πλάκες, το ΕΝΥ και το αίμα των ασθενών, αναδεικνύοντας τον 

ρόλο τους στην ΠΣ [109]. Σε φλεγμονώδεις διαδικασίες, όλα τα κύτταρα του ΚΝΣ 

(αστροκύτταρα, ολιγοδενδροκύτταρα, νευρώνες) υπόκεινται σε λύση και καταστρέφο-

νται από τα κυτταροτοξικά CD8+ T κύτταρα [86]. .  

2.3 Β Λεμφοκύτταρα 

Η χυμική ανοσιακή απάντηση τα τελευταία χρόνια έχει μπει στο στόχαστρο των ερευ-

νητών καθώς τα Β λεμφοκύτταρα και τα αντισώματα τους εμπλέκονται στην ανοσοπα-

θογένεση της ΠΣ. Τα B λεμφοκύτταρα φαίνεται να παίζουν ρόλο στην έναρξη και εξά-

πλωση των φλεγμονωδών απομυελινωτικών διαδικασιών σε διάφορα στάδια της νόσου. 

Έχει προταθεί ότι η μετανάστευση Β λεμφοκυττάρων στο ΕΝΥ είναι πρώτο στάδιο της 

φλεγμονής του ΚΝΣ [110]. Επιπλέον, λειτουργούν σαν αντιγονοπαρουσιαστικά κύττα-

ρα, ενεργοποιώντας τα αυτο-αντιδραστικά T λεμφοκύτταρα και συμμετέχουν στη δη-

μιουργία κυτταροκινών και χημειοκινών, όπως IGg, που είναι απαραίτητες για την πα-

θολογία της ΠΣ [111-114]. 

2.4 Φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα 

Τα φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα (Natural Killer Cells – NKC) ανήκουν στην φυσική 

ανοσία του οργανισμού. Είναι λεμφοκύτταρα και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανοσο-

ρύθμιση του οργανισμού, καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα κατά των λοιμώ-

ξεων και των όγκων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επαφή με το αντιγόνο [115]. 
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Μετά την ενεργοποίησή τους εκκρίνουν ανοσο-ρυθμιστικές κυτταροκίνες ρυθμίζοντας 

την ανοσιακή απάντηση. Μετατροπές στη λειτουργία αυτών των κυττάρων έχει παρα-

τηρηθεί σε πολλά αυτοάνοσα νοσήματα, όπως διαβήτης τύπου Ι, συστηματικό λύκος, 

κ.λ.π. [116]. 

Μία από τις οικογένειες υποδοχέων NKC είναι οι ανοσοσφαιρινικοί υποδοχείς 

φόνευσης (Killer-cell Immunoglobulin-like Receptors – KIRs), οι οποίοι αναγνωρίζουν 

μόρια και υποδοχείς του MHC class I. Οι μέχρι τώρα έρευνες για τους συνδέτες των 

KIRs δείχνουν είτε προστατευτική δράση κατά της ΠΣ και της ΠΑΕ, αλλά πολλές φο-

ρές και επαγωγική [117, 118]. 

2.5 Μακροφάγα / Μικρογλοία 

Η μικρογλοία είναι τα κύρια μονοπύρηνα μακροφάγα του ΚΝΣ και αποτελούν το 10-

20% των γλοιακών κυττάρων. Όπως και τα μακροφάγα άλλων ιστών, συμμετέχουν στη 

φαγοκυττάρωση, τη αντιγονοπαρουσίαση, την παραγωγή κυτταροκινών, 

εικοσανοειδών, αμινοξέων, πρωτεϊνάσεων, κα [119]. Παίζουν ενεργό ρόλο στην φυσική 

ανοσία του οργανισμού και ο αριθμός τους είναι σημαντικά αυξημένος στις κακώσεις  

[120]. Ενισχύουν την ανοσιακή απάντηση του οργανισμού και απομακρύνουν νεκρά 

κύτταρα και σκουπίδια ως απάντηση σε ξένα/ άγνωστα σήματα, σε ανοσιακά κύτταρα ή 

υποπροϊόντα τους που διεισδύον στο ΚΝΣ και σε κατεστραμμένα νευρικά κύτταρα 

[121]. Ενεργοποιούνται παρουσία τραύματος, φλεγμονής, νευροεκφυλισμού, όγκων και 

λοίμωξης. Υπάρχουν 3 είδη μικρογλοίας: 1) Μικρογλοία μη-ενεργοποιημένη που βρί-

σκεται στο υγειές ΚΝΣ του ενήλικα, 2) Ενεργοποιημένη, μη φαγοκυτταρική 

μικρογλοία, η οποία λειτουργεί ως δευτερογενής αντίδραση σε διατομή νευρώνων ή 

φλεγμονή, 3) Αντιδραστική-φαγοκυτταρική μικρογλοία, που ενεργοποιείται σε περιοχές 

τραύματος, λοίμωξης ή εκφυλισμού [122]. 
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Εικόνα 2.2 Ο ρόλος και οι λειτουργίες της μικρογλοίας κατά τα διάφορα στάδια της ΠΣ [121]. 

Τα μακροφάγα είναι ωφέλιμα αλλά και καταστροφικά στις κακώσεις  της ΠΣ και διαχω-

ρίζονται σε δύο υποφαινότυπους [123]. Θεωρείται ότι συμμετέχουν ενεργά στην έναρξη 

της οξείας φλεγμονικής αντίδρασης στο ΚΝΣ, συμμετέχουν στην εκκαθάριση των κατε-

στραμμένων ιστών, γεγονός που συνδέεται και με την επανάκτηση λειτουργιών αλλά 

και με την εμφάνιση νέων υποτροπών στους ασθενείς. Τα Μ1 παράγουν προ-φλεγμο-

νώδεις μεσολαβητές (κυτταροκίνες, μεταλλοπρωτεϊνάσες, ελεύθερες ρίζες) και εμπλέ-

κονται κυρίως στις κυτταρικές αποκρίσεις των Th1 κύτταρα [124]. Συμμετέχουν στην 

ανάπτυξη των κακώσεων τόσο στην ΠΣ όσο και στην ΠΑΕ [125]. Τα Μ2 παράγουν 

αντί-φλεγμονώδεις μεσολαβητές και σχετίζονται με τις αποκρίσεις των Th2, ανακατα-

σκευάζοντας τον ιστό και διαλύοντας την φλεγμονή. Επιπλέον, το σήμα των Μ2 περιο-

ρίζει τη δραστηριότητα των Μ1 χημειοκινών [126]. 

Σε φυσιολογικές συνθήκες, η μικρογλοία εκφράζει επιφανειακούς δείκτες που 

υπάρχουν και σε άλλα μακροφάγα, όπως CD11b, F4/80, Fc-gamma receptor 1 (CD64), 

και CD115 (Csf-1R), πρωτο-οντογενή τυροσίνη της κινάσης MER (proto-oncogene 

tyrosine-protein kinase MER-MerTK), CD11b+, CD45 και τον δείκτη ionized calcium-
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binding adapter molecule 1 (Iba-1) που εκφράζεται κυρίως στα μικρογλοιακά κύτταρα 

[127-129]. (Εικόνα 2.3) 

 

Εικόνα 2.3 [130] Χαρακτηριστικοί δείκτες μυελοειδών κυττάρων σε σταθερές συνθήκες (steady state) 

και σε συνθήκες φλεγονής (inflammation). 

Σε συνθήκες φλεγμονής κατά την «κλασική» ενεργοποίηση της μικρογλοίας (Μ1) 

υπάρχει συνέκφραση των δεικτών TNF-α, iNOS, IL-1, IL-6, και IL-12, ενώ κατά την 

«κατασταλτική» λειτουργία (Μ2) έχουμε έκφραση IL-10, Arginase-1, CD206 [131].  

2.6 Παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά ΠΣ 

Εξετάσεις στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό ασθενών με ΠΣ, αναδεικνύουν την 

ύπαρξη πολλαπλών οριοθετημένων πλακών, με εμφανή προτίμηση στο οπτικό νεύρο 

και τη λευκή ουσία των περικοιλιακών περιοχών, του στελέχους και του νωτιαίου 



 22 

μυελού. H ιστολογική αξιολόγηση των πλακών δείχνει εστιασμένη απομυελίνωση, 

απώλεια ολιγοδενδροκυττάρων και επιλεκτική καταστροφή αξόνων και διήθηση φλεγ-

μονωδών κυττάρων (CD4+, CD8+ T κύτταρα, μακροφάγα, B λεμφοκύτταρα, κύτταρα 

πλάσματος) [132]. Τα μακροφάγα βρίσκονται στο κέντρο των ενεργών πλακών και φαί-

νεται να περιλαμβάνουν τμήματα μυελίνης, ενώ τα T λεμφοκύτταρα βρίσκονται στο πε-

ριθώριο των πλακών [133]. 

Τα T λεμφοκύτταρα για να φτάσουν στο ΚΝΣ πρέπει να διαπεράσουν τον ΑΕΦ 

[134], με τη βοήθεια μορίων προσκόλλησης, χημειοκινών, υποδοχών χημειοκίνης και 

μεταλοπρωτεϊνάσεων (Matrix Metalloproteinases – ΜMPs) που διαμεσολαβούν την με-

τανάστευση [135]. Αφού διαπεράσουν τον ΑΕΦ, αναγνωρίζουν το συγγενές αντιγόνο 

του ΚΝΣ για να ενεργοποιηθούν. Το δραστικό τους προφίλ εξαρτάται από το μικροπε-

ριβάλλον, την παρουσία κυτταροκινών και το προφίλ των APCs [136]. Οι μηχανισμοί 

καταστροφής της μυελίνης και των αξόνων είναι πολλοί και περιλαμβάνουν προφλεγ-

μονώδεις κυτταροκίνες, διάσπαση των επιφανειακών αντιγόνων μυελίνης από τα μα-

κροφάγα, άμεση κάκωση από τα CD4+ και CD8+ T-κύτταρα και απόπτωση. Η παρου-

σία της μικρογλοίας, ίσως ενισχύει τη φλεγμονή ακόμα και χωρίς τα T λεμφοκύτταρα 

[137, 138]. 
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Κεφάλαιο 3 

Πειραματικά μοντέλα ΠΣ 
Πειραματική Αυτοάνοση Εγκεφαλομυελίτιδα 

Η χρήση πειραματικών μοντέλων για την ΠΣ ξεκίνησε πριν 90 περίπου χρόνια [139] 

και έχουν βοηθήσει στην κατανόηση της παθογένειάς της, αλλά και στη δημιουργία θε-

ραπευτικών τεχνικών. Η ακριβής αναπαράσταση της νόσου από πειραματικά μοντέλα 

είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της ετερογένειας της ΠΣ, καθώς και λόγω της παθογέ-

νειάς της, που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση δύο εξαιρετικά πολύπλοκων μηχανι-

σμών: του ΚΝΣ και του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα πιο χαρακτηριστικά ζωικά 

μοντέλα της ΠΣ είναι η Πειραματική Αυτοάνοση/Αλλεργική Εγκεφαλομυελίτιδα – 

ΠΑΕ (Experimental Autoimmune/Allergic Encephalomyelitis – EAE), το ιϊκά επαγόμε-

νο μοντέλο απομυελίνωσης προκαλούμενο με χορήγηση ιού Theiler (Τheiler’s Murine 

Encephalomyelitis Virus – TMEV) και το μοντέλο χορήγησης ιού της ηπατίτιδας των 

τρωκτικών (murine hepatitis virus, MHV) καθώς και μοντέλα τοξικά επαγόμενης απο-

μυελίνωσης (μοντέλο Cuprizone). Όλα τα μοντέλα έχουν περιορισμούς και προτερήμα-

τα, αλλά το μοντέλο της ΠΑΕ προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα εξερεύνησης της πα-

θογένεσης της ΠΣ. 

3.1 Ιϊκά μοντέλα 

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι μόλυνση από ιό (πχ Epstein Barr) κατά την 

παιδική ηλικία, παρουσία ενός γονιδιακού προφίλ, μπορεί να προκαλέσει ή να ενισχύ-

σει την πιθανότητα εμφάνισης της ΠΣ [29]. Στα ποντίκια, έχουν διερευνηθεί κάποιοι ιοί 

οι οποίοι οδηγούν σε απομυελίνωση, όπως ο ιός του Theiler (TMEV) και ο ιός της ηπα-

τίτιδας των τρωκτικών (MHV). O TMEV επηρεάζει κυρίως τα μακροφάγα/μικρογλοία 

αλλά και τα αστροκύτταρα και τα ολιγοδενδροκύτταρα κατά τη χρόνια φάση [140], 
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προκαλώντας οξεία απομυελίνωση. Η παθολογία του μοντέλου αυτού έχει πολλά κοινά 

στοιχεία με την ΠΣ κατά τη χρόνια φάση στον άνθρωπο, αλλά μπορεί να προκαλέσει 

φλεγμονώδη αντίδραση μόνο σε ποντίκια, γεγονός που εγείρει πολλά ερωτήματα σχετι-

κά με τη λειτουργικότητά του [141]. Το MHV μοντέλο απομυελίνωσης προκαλεί οξεία 

εγκεφαλομυελίτιδα ακολουθούμενη από απομυελίνωση σε τρωκτικά και μικρά θηλα-

στικά. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, όμως ο ιός επαν-ενεργοποιείται, οδηγώντας σε νέα 

απομυελίνωση του ΚΝΣ [142]. 

3.2 Τοξικά Μοντέλα 

Το μοντέλο τοξικής απομυελίνωσης χρησιμοποιείται για την έρευνα της απομυελίνω-

σης και της επανα-μυελίνωσης [143]. Η απομυελίνωση γίνεται με τη χρήση cuprizone, 

το οποίο είναι ένας διαυλοποιητής χαλκού, που τοποθετείται στην τροφή των ποντι-

κιών. Το cuprizone οδηγεί στον θάνατο ολιγοδενδροκυττάρων, ακολουθούμενο από 

απομυελίνωση και ταυτόχρονη ενεργοποίηση αστροκυττάρων και μικρογλοίας. Μετά 

τη διακοπή της χρήσης cuprizone νέα ολιγοδενροκύτταρα δημιουργούνται και γίνεται 

επανα-μυελίνωση [141, 144]. 

3.3 Μοντέλα ανοσοποίησης – ΠΑΕ 

Η ΠΑΕ είναι ένα σύνολο πειραματικών μοντέλων απομυελίνωσης διαμεσολαβούμενης 

με Τ λεμφοκύτταρα που χρησιμοποιείται ευρέως ως μέσο έρευνας της ΠΣ. Χρησιμο-

ποιήθηκε εκτεταμένα για την κατανόηση της αυτοανοσίας, της νευροφλεγμονής, της 

βιολογίας των κυτταροκινών και της άνοσο- γενετικής, αλλάζοντας έτσι την πορεία της 

έρευνας για την ΠΣ [145]. Στο μοντέλο αυτό η αυτοανοσία του ΚΝΣ επάγεται σε ευπα-

θή ποντίκια μέσω ανοσοποίησης με αυτό-αντιγόνα που προέρχονται από ιστό ή συστα-

τικά ιστού του ΚΝΣ, που ονομάζονται εγκεφαλιτιδογόνα [146]. Με τη χρήση ανοσοενι-
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σχυτικού (Freund's adjuvant – CFA) γίνεται η ευαισθητοποίηση στα αντιγόνα της μυε-

λίνης [147] και μέσω τοξίνης (pertussis toxin – PT) ενισχύεται η χυμική απάντηση και 

επάγονται τα συμπτώματα της διαλλείπουσας-υποτροποιάζουσας μορφής της νόσου 

[141]. Η ΠΑΕ στα ποντίκια χαρακτηρίζεται από σταδιακή παράλυση της ουράς και στη 

συνέχεια των άκρων [148]. Μπορεί να γίνει επαγωγή της ΠΑΕ σε ποντίκια διαφορετι-

κών γενετικών υποβάθρων είτε με ενεργητική ανοσοποίηση με αντιγόνα μυελίνης, είτε 

με παθητική ανοσοποίηση εγκεφαλιτιδογόνων (αντιδραστικών) T λεμφοκυττάρων μυε-

λίνης. Σε όλες τις περιπτώσεις, το εγκεφαλιτιδογόνο προέρχεται από πρωτεΐνες του 

ΚΝΣ, όπως Βασική πρωτεΐνη μυελίνης (Myelin Basic Protein – ΜΒΡ), Πρωτεολιπιδική 

πρωτεΐνη (Proteolipid Protein – PLP) και γλυκοπρωτεΐνη μυελίνης ολιγοδενδροκυττά-

ρων (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein – MOG) [149]. Σε διαφορετικές φυλές πο-

ντικιών με διαφορετικό εγκεφαλιτιδογόνο παρουσιάζονται και διαφορετικές μορφές-

στάδια της νόσου. Σε ποντίκια SJL/J η ανοσοποίηση με PLP οδηγεί στην υποτροπιά-

ζουσα μορφή της νόσου [150], ενώ σε ποντίκια C57BL/6J με τη χρήση MOG εμφανίζε-

ται χρόνια ή μονοφασική νόσο [151]. Στα ποντίκια C57BL/6 η μονοφασική ΠΑΕ χαρα-

κτηρίζεται από πολυεστιακές περιοχές φλεγμονώδους διήθησης με μακροφάγα και 

CD4+ T κύτταρα και απομυελίνωση στην περιφερειακή λευκή ουσία του νωτιαίου 

μυελού [152], ενώ στη χρόνια ΠΑΕ η παθολογία είναι παρόμοια, με περιορισμένη τάση 

διάλυσης της φλεγμονής και απομυελίνωση μετά την οξεία φάση της νόσου [153]. 

Η ΠΑΕ μπορεί να ξεκινήσει από CD4+ ή CD8+ T κύτταρα [154, 155], ενώ τα μα-

κροφάγα και η μικρογλοία παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της νόσου [156, 157]. 

Χημειοκίνες και κυτταροκίνες όπως MCP-1/CCL2, MIP-1a/CCL3, TNF-a και IL-17 

έχει βρεθεί ότι παίζουν ρόλο και στην ΠΣ [158-160]. Όσον αφορά τα στάδια της νόσου, 

9-12 μέρες μετά την επαγωγή του εγκεφαλιτιδογόνου, λαμβάνει χώρα η αντιγονοπα-

ρουσίαση από τα δενδριτικά και μακροφάγα κύτταρα στα T λεμφοκύτταρα, τα οποία 

πολλαπλασιάζονται. Τα Τ λεμφοκύτταρα εισέρχονται στην κυκλοφορία και στη συνέ-
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χεια στο ΚΝΣ μέσω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, όπου και επανενεργοποιούνται, 

οδηγώντας έτσι, στην οξεία φάση της νόσου, κατά τη 14η με 20η μέρα από την επαγωγή 

[161]. 

H ΠΑΕ επαγόμενη με MOG35-55 έχει βοηθήσει στη συλλογή στοιχείων για το ρό-

λο του ανοσοποιητικού συστήματος στην ΠΣ, τον ρόλο των B λεμφοκυττάρων, των μο-

νοκυττάρων και των CD4+ CD8+ T κύτταρα στην παθογένεση της ΠΣ και της ΠΑΕ 

[162-165]. Σημαντικό είναι ότι πολλοί ανοσοδιαμεσολαβητές υπεύθυνοι για την παθο-

λογία της ΠΑΕ φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ΠΣ [159, 166]. Παρά τα θετι-

κά στοιχεία του μοντέλου της ΠΑΕ, υπάρχουν και κάποια αρνητικά. Αρχικά, παρέχει 

λίγες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της νόσου, και είναι πολύ δύσκολο να ερευ-

νηθεί η επανα-μυελίνωση. Επιπλέον οι περισσότεροι τύποι ΠΑΕ ερευνούν την λειτουρ-

γία των CD4+ T κυττάρων και όχι τα CD8+ Τ κύτταρα που φαίνονται να ενεργοποιού-

νται κατά την ΠΣ [141, 167]. Τέλος, στην ΠΑΕ είναι απαραίτητη η εξωτερική ανοσο-

ποίηση για την ανάπτυξή της, ενώ στον άνθρωπο, η ευαισθητοποίηση στα αυτοαντιγό-

να είναι αυθόρμητη [168]. 



 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 



 28 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα έχει επικεντρωθεί στη λειτουργία του ανο-

σοποιητικού συστήματος και τη σχέση του με τις νευροφλεγμονώδεις ασθένειες, και 

συγκεκριμένα την ΠΣ. Η νόσος ξεκινάει με ενεργοποίηση των αυτό- αντιδραστικών T 

λεμφοκυττάρων, τα οποία είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν μόνο εκτός του ΚΝΣ, και, 

μέσω της διάσπασης του ΑΕΦ, εισέρχονται στο ΚΝΣ. Επομένως, κάποια φλεγμονή 

στην περιφέρεια θα μπορούσε να εκκινήσει τη νευροφλεγμονή [169]. Η μοριακή μίμη-

ση παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και φαίνεται να εμπλέκεται στην πα-

θογένεση διάφορων νόσων, όπως σύνδρομο Guillain-Barré, ρευματικός πυρετός, αρθρί-

τιδα Lyme, και σπαστική παραπάρεση που σχετίζεται με το HTLV-1 [170]. Μοριακή 

μίμηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα εξωγενές αντιγόνο, που έχει δομικές 

ομοιότητες με ένα αυτό-αντιγόνο, ενεργοποιεί την ανοσολογική απάντηση του οργανι-

σμού, η οποία στρέφεται μέσω διασταυρούμενης αντίδρασης κατά του αντιγόνου αλλά 

και κατά του εαυτού [171]. 

Πολλοί λοιμώδεις παράγοντες έχουν ερευνηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, οι οποίοι 

σχετίζονται με την επαγωγή ή ανάπτυξη της ΠΣ, όπως ο EBV, ο ανθρώπινος ερπετοϊός 

τύπου 6, το χλαμύδιο της πνευμονίας και το ΕΠ [172-174]. Το ΕΠ έχει σχετιστεί με την 

παθογένεση πολλών νόσων, όπως Alzheimer’s disease, ιδιοπαθή παρκινσονισμό και ΠΣ 

[175-177]. Παρ’ όλα αυτά πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι το ΕΠ ενδέχεται να 

έχει ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες, παρέχοντας προστατευτική δράση στο πειραματι-

κό μοντέλο της ΠΣ [74]. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σημαντική είναι η προστατευ-

τική δράση του αντιγόνου του ΕΠ σε πειραματόζωα τα οποία είχαν ανοσοποιηθεί συγ-

κριτικά με πειραματόζωα που είχαν λάβει ρυθμιστικό διάλυμα ή άλλο αντιγόνο [74]. 

Παρατηρείται ότι το ΕΠ όχι μόνο προσφέρει στην ηπιότερη κλινική πορεία της, αλλά 

καθυστερεί και την εκκίνηση των συμπτωμάτων της, τόσο συγκριτικά με πειραματόζωα 
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που δεν έλαβαν κάποιο μικρόβιο, όσο και σε ποντικούς που έλαβαν το μικρόβιο E. 

Coli, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν θετικός μάρτυρας. 
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Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα των ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων 

του ΕΠ στην ΠΑΕ. Συγκεκριμένα ερευνήθηκαν 1) η πολλαπλασιαστική ικανότητα των 

λεμφοκυττάρων πειραματόζωων που είχαν ανοσοποιηθεί με MOG35-55 μετά την χορή-

γηση διαλύματος PBS, αντιγόνου ΕΠ και E. Coli κατά τη 10η μέρα κατόπιν 

ανοσοποίησης και 2) η ενεργοποίηση της μικρογλοίας στο ΚΝΣ σε ποντικούς κατά τη 

χρόνια φάση της ανοσοποίησης (μέρα 50 κατόπιν ανοσοποίησης) μετά την χορήγηση 

διαλύματος PBS, αντιγόνου ΕΠ και E. Coli. 
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Υλικά 

4.1 Πειραματόζωα 

Για να μελετηθούν οι ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες του ΕΠ στην ΠΑΕ χρησιμοποιή-

θηκαν 10 ποντίκια, φυλής C57Bl/6, γένους θηλυκού, ηλικίας 6-8 εβδομάδων τα οποία 

χωρίστηκαν σε 3 ομάδες έρευνας. Στην πρώτη ομάδα χορηγήθηκε συστηματικά αντιγό-

νο ΕΠ (Ν=3), στη δεύτερη χορηγήθηκε συστηματικά αντιγόνο e.coli, ως θετικός μάρτυ-

ρας, (Ν=3) και στην τελευταία χορηγήθηκε PBS με τις ίδιες συνθήκες, ως αρνητικός 

μάρτυρας (Ν=4). Και στις 3 ομάδες έγινε ενεργητική ανοσοποίηση. Τα μικροβιακά 

αντιγόνα χορηγήθηκαν σε διάλυμα PBS, σε ποσότητα 50μg ανά πειραματόζωο. 

4.2 Αντιγόνα 

Για το ΕΠ, χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος Sydney Strain 1 (SS1), παροχή του Εργαστη-

ρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ (Διευθυντής Ερευ-

νών Δρ. Ανδρέας Μεντής, Κύριος Ερευνητής Δρ. Διονύσιος Σγούρας). Η παρασκευή 

των αντιγόνων είχε διενεργηθεί στο παρελθόν για προηγούμενο πείραμα. Για την παρα-

σκευή αντιγόνου ΕΠ, στέλεχος SS1 καλλιεργήθηκε σε τρυβλία με αιματούχο άγαρ 

(Columbia Blood Agar, Oxoid) παρουσία αντιβιοτικών, εμπλουτισμένων με 5% κατ’ 

όγκο ολικό αίμα αλόγου και 1% κατ’ όγκο Vitox (Oxoid), υπό μικροαερόφιλες 

συνθήκες (CampyGen, Oxoid), στους 37°C. Για την παρασκευή αντιγόνου Escherichia 

coli, στέλεχος DH5a καλλιεργήθηκε σε τρυβλία με Luria broth (LB) (Becton 

Dickinson) παρουσία αντιβιοτικών υπό μικροαερόφιλες συνθήκες (CampyGen, Oxoid), 

στους 37°C. Κατόπιν συλλογής και έκπλυσης των καλλιεργειών με διάλυμα PBS, 

πραγματοποιήθηκε θραύση των κυττάρων με υπερήχηση (sonication), εντός λουτρού 

(4oC) και κατόπιν το αντιγόνο διατηρήθηκε στους -80°C [74]. 



 32 

Μέθοδοι 

5.1 Ενδοπεριτοναϊκές ενέσεις 

Σε κάθε ποντίκι της ομάδας ΕΠ έγινε ενδοπεριτοναϊκή έγχυση (intraperitoneal injection 

– IP injection) me 15.5μg SS1 διαλυμένο σε 500μl ρυθμιστικό διάλυμα Phosphate-

buffered saline (PBS). Στην ομάδα E.Coli έγινε έγχυση 16,2μg αντιγόνου διαλυμένου 

σε 500μl PBS και στην τελευταία ομάδα, των αρνητικών PBS, έγινε έγχυση με 500μl 

PBS. Οι IP injections χορηγήθηκαν σε 3 δόσεις με διαφορά 7 ημερών [178]. Και στις 3 

ομάδες διατηρήθηκαν οι ίδιες συνθήκες [Εικόνα 5.1]. 

5.2 Ανοσοποίηση πειραματοζώων 

Μετά το πέρας των IP injections έγινε η ανοσοποίηση όλων των ομάδων των ποντικιών 

με 50μg MOG35-55 διαλυμένη σε 100μl PBS και 100μl πλήρες συμπλήρωμα Freund’s 

(Complete Freund’s Adjuvant) ενισχυμένο με 0,4mg μυκοβακτήριο της φυματίωσης 

(Mycobacterium Tuberculosis) ανά ποντίκι. Ο εμβολιασμός επαναλήφθηκε δύο και 

επτά μέρες μετά την πρώτη έγχυση στις ίδιες ποσότητες και με τις ίδιες συνθήκες ανά 

πειραματόζωο. Επιπλέον, ενέθησαν ενδοπεριτοναϊκά 200ng της τοξίνης pertussis (List 

Biological Laboratories Inc.) διαλυμένη σε 200μl PBS κατά την ημέρα της ανοσοποίη-

σης με MOG35-55 και ακολούθησε επαναληπτική δόση δύο μέρες μετά για να διευκο-

λυνθεί η διάνοιξη του ΑΕΦ [Εικόνα 5.1]. 
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Εικόνα 5.1 Διαχωρισμός πειραματοζώων σε 3 πειραματικές ομάδες (ΕΠ, E. Coli, PBS) και χρονοδιά-

γραμμα χορήγησης αντιγόνων και ανοσοποίησης πειραματοζώων. 

5.3 In vitro μελέτη πολλαπλασιαστικής ικανότητας λεμφοκυττάρων 

Δέκα ημέρες μετά την ανοσοποίηση έγινε ευθανασία των πειραματοζώων και ελήφθη-

σαν οι σπλήνες, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε καλλιεργητικό μέσο Rosewell Park 

Memorial Institute medium 1640 (RPMI 1640), το οποίο χρησιμοποιείται για 

καλλιέργεια ιστών και κυττάρων [179]. Στη συνέχεια, οι ιστοί ομογενοποιήθηκαν 

(Single cell suspension) με τη χρήση nylon πλέγματος BD Falcon. Στα κύτταρα των 

σπληνών έγινε λύση ερυθρών κυττάρων (Red cell lysis) με τη χρήση διαλύματος 

χλωριούχου αμμωνίου 83% (ClNa 83%). Κατόπιν έγινε και πάλι διάλυση των κυττάρων 

διάλυμα σε cRPMI, το οποίο περιλάμβανε RPMI-1640 εμπλουτισμένο με 10% heat-

inactivated FCS (Gibco), 1% μη-βασικά αμινοξέα, 1% sodium pyruvate, 1% διάλυμα 

γλουταμίνης (200mM), 1% penicillin-streptomycin και 400μl/l πλήρες καλλιεργητικό 

διάλυμα β-μερκαπτοεθανόλης. 

Για την πολλαπλασιαστική ικανότητα των λεμφοκυττάρων, έγινε σχεδίαση της 

διάταξης των κυττάρων πριν την τοποθέτησή τους σε U-bottomed 96-well plates. Τοπο-

θετήθηκαν 5x105 cells/well, προστέθηκε καλλιεργητικό μέσο 200μl/well μαζί με 

MOG35-55 σε δύο συγκεντρώσεις 1μg/ml και 10μg/ml ή aCD3, ως θετικός μάρτυρας, 

σε δύο συγκεντρώσεις 0,1μg/ml και 1μg/ml. Τέλος, προστέθηκαν απλά κύτταρα με 
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καλλιεργητικό μέσο ως αρνητικοί μάρτυρες. Όλες οι ομάδες έγιναν σε τριπλότυπα. 

Ακολούθησε 48ωρη επώαση των κυττάρων. 

Μετά την επώαση πραγματοποιήθηκε μέθοδος ποσοτικοποίησης των κυττάρων 

ΧΤΤ (XTT Cell Proliferation Assay Kit). Το XTT περιέχει άλατα τετραζολίου 

(tetrazolium salts) – ΧΤΤ, τα οποία είναι άχρωμα ή ελαφρώς κίτρινα και με τη βοήθεια 

ενός ενδιάμεσου φορέα ηλεκτρονίων (intermediate electron carrier) το PMS (N-methyl 

dibenzopyrazine methyl sulfate), διασπάται ο δακτύλιος τετραζόλης και τα άλατα 

ανάγονται σε χρωματισμένο παράγωγο formazan, πορτοκαλί απόχρωσης [180]. Η 

διαφορά του με άλλα proliferation kits είναι ότι μελετάει τον πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων χωρίς τη χρήση ραδιενεργών ισοτόπων. Το XTT δεν μετράει τον αριθμό των 

κυττάρων, αλλά τη συγκέντρωσή της χρώσης. Η μέτρηση της οπτικής πυκνότητας έγινε 

με σπεκτοφωτόμετρο ELISA reader στα 450/630nm. 

5.4 Μελέτη μικρογλοίας 

Μελετήθηκαν εγκάρσιες τομές κρυοστάτη, νωτιαίου μυελού, πάχους 10 μm. Κατόπιν 

ενυδάτωσης οι τομές επωάσθησαν για 10 λεπτά σε διάλυμα κιτρικού οξέος, pH 6, και 

κατόπιν για 30 λεπτά σε fetal bovine serum (FBS). Κατόπιν έκπλυσης, οι τομές επωά-

σθηκαν επί 12 ώρες με αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης Iba1 (1:400, goat polyclonal, 

Abcam), για τη μελέτη των μακροφάγων και μικρογλιακών κυττάρων. Κατόπιν έκπλυ-

σης, χρησιμοποιήθηκε goat anti-mouse (Biotium 555) αντίσωμα. Οι τομές μελετήθηκαν 

σε μικροσκόπιο (Zeiss Axioplan 2; Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Gottingen, 

Germany) και ψηφιοποιήθηκαν μέσω ψηφιακής κάμερας (DS-5Mc-L1; Nikon, Tokyo, 

Japan) [181]. 

Από τις τομές ερευνήθηκαν οι εξής περιοχές του ΚΝΣ: 1) επίπεδο 15 – μετω-

πιαίος πόλος, 2) επίπεδο 37 – προμετωπιαίο, 3) επίπεδο 55 – διεγκέφαλος, 4) επίπεδο 

68 – διεγκέφαλος-ουριαίο, 5) επίπεδο 129 – παρεγκεφαλίδα-ουριαίο, και 6) νωτιαίος 
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μυελός [Εικόνα 5.1]. Συγκεκριμένα, οι περιοχές που ελέγχθηκαν είναι στον μετωπιαίο 

πόλο η εξωτερική (Subependymal Zone – SEZ) και η κοκκώδης στοιβάδα (Main 

Olfactory Bulb – mOB), στο προμετωπιαίο επίπεδο o προκινητικός (Secondary motor 

area- mOs) και κινητικός φλοιός (Primary motor area – mOp), καθώς και το οσφρητικό 

φύμα (olfactory tubercle – OT), στον διεγκέφαλο ερευνήθηκαν ο προκινητικός (mOs) 

και κινητικός φλοιός (mOp), το μεσολόβιο (anterior cingulate area, ventral part – 

AcAv) και την απιοειδή περιοχή (piriform area – PIR), στην περιοχή του διεγκέφαλου-

ουριαίου επιπέδου εξετάστηκαν οι περιοχές της οδοντωτής έλικας, 

(συμπεριλαμβανομένων των περιοχών CA1, CA2, CA3) (Dentate gyrus – dg), ο 

θάλαμος (Thalamus – Th) και υποθάλαμος (Hypothalamus – Hy), από την 

παρεγκεφαλίδα ερευνήθηκαν οι περιοχές της κοκκώδους, μοριακής στοιβάδας και της 

φαιάς ουσίας (cerebellum) καθώς και του εγκεφαλικού στελέχους (brainstem), και, 

τέλος φωτογραφήθηκε ο νωτιαίος μυελός (spinal cord – sc) [145]. Ελήφθησαν 

τουλάχιστον 4 φωτογραφίες αντιπροσωπευτικές της κάθε περιοχής από κάθε ποντίκι με 

φακό μεγέθυνσης 20x. 

Στη συνέχεια έγινε καταμέτρηση των μικρογλοιακών κυττάρων-μακροφάγων που 

υπήρχαν σε κάθε φωτογραφία με τη χρήση του προγράμματος ImageJ (Image 

processing and analysis in Java) και συγκεκριμένα με τη χρήση του πρόσθετου (plugin) 

cell count. Τέλος, με τη στατιστική μέθοδο ANOVA πραγματοποιήθηκε η στατιστική 

ανάλυση των κυττάρων και η δημιουργία των γραφημάτων έγινε μέσω του προγράμμα-

τος GraphPad Prism 6. 
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Αποτελέσματα 

6.1 Μελέτη πολλαπλασιαστικής ικανότητας λεμφοκυττάρων 

Για να επιβεβαιωθεί η σωστή δράση/λειτουργία του proliferation αρχικά έγινε μέτρηση 

της πολλαπλασιαστικής ικανότητας των λεμφοκυττάρων και στις 3 ομάδες, PBS, Ε. 

Coli και SS1, σε σχέση με τον θετικό μάρτυρα που χρησιμοποιήθηκε, το αντίσωμα 

aCD3. Παρατηρείται, λοιπόν, διπλάσιος πολλαπλασιασμός των κυττάρων, αντίστοιχος 

σε όλες τις ομάδες. Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ τους είναι πολύ μικρές και 

δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Δεν παρατηρείται διαφορά μεταξύ των ομάδων και 

επομένως τα διαφορετικά μικροβιακά αντιγόνα δεν επηρεάζουν την ενδογενή πολλα-

πλασιαστική ικανότητα των λεμφοκυττάρων παρουσία του καθολικού ερεθίσματος 

aCD3 [Εικόνα 6.1]. 

 

Εικόνα 6.1 Μελέτη της πολλαπλασιαστικής  ικανότητας των λεμφοκυττάρων ποντικών με ΠΑΕ, ως απά-

ντηση στο αντίσωμα aCD3, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως θετικός μάρτυρας. Τα πειραματόζωα χωρίστη-

καν σε 3 ομάδες που η καθεμία αντίστοιχα εμβολιάστηκε με PBS, e. Coli ή ΕΠ. Το αντίσωμα χρησιμο-

ποιήθηκε σε δύο συγκεντρώσεις, 0,1μg/ml και 1μg/ml. 



 37 

Τα αποτελέσματα της έρευνας για την πολλαπλασιαστική ικανότητα των λεμφοκυττά-

ρων παρουσία MOG35-55 στους σπλήνες ανοσοποιημένων πειραματόζωων, έδειξαν ότι 

υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στους ποντικούς που έλαβαν PBS, τα κύτταρα 

των οποίων ήταν περισσότερα σε σχέση με αυτούς που έλαβαν το μικρόβιο ΕΠ πριν 

την ανοσοποίησή τους. Σχεδόν ίδια στατιστική διαφορά υπάρχει ανάμεσα στους ποντι-

κούς που δέχτηκαν το αντιγόνο Ε. Coli, τα κύτταρα των οποίων πολλαπλασιάστηκαν 

λιγότερο σε σχέση με αυτούς που έλαβαν PBS. Στην ομάδα που δεν δέχτηκε κάποιο μι-

κρόβιο, ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων ήταν σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με τις ομά-

δες Ε. Coli και SS1. «Παρατηρείται διαφορά μεταξύ των ομάδων και επομένως τα μι-

κροβιακά αντιγόνα επηρεάζουν δυσμενώς την πολλαπλασιαστική ικανότητα των λεμ-

φοκυττάρων έναντι του αντιγόνου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η ανοσοποίηση, δη-

λαδή της MOG. Το γεγονός αυτό αποτελεί έμμεση ένδειξη παρεμβολής των μικροβια-

κών αντιγόνων σε μηχανισμούς αντιγονοπαρουσίασης [Εικόνα 6.2]. 

 

Εικόνα 6.2 Μελέτη της πολλαπλασιατικής ικανότητας των λεμφοκυττάρων ποντικών με ΠΑΕ, ως 

απάντηση στο αντιγόνο MOG35-55, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως θετικός μάρτυρας. Τα πειραματόζωα 

χωρίστηκαν σε 3 ομάδες που η καθεμία αντίστοιχα εμβολιάστηκε με PBS, e. Coli ή ΕΠ. Το αντιγόνο 

χρησιμοποιήθηκε σε δύο συγκεντρώσεις 1μg/ml και 10μg/ml. 
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6.2 Μελέτη ενεργοποίησης της μικρογλοίας στη χρόνια φάση ΠΑΕ 

Μεγάλη διαφορά παρατηρείται συνολικά στην μικρογλοία ανάμεσα στις 3 ομάδες. Εν 

γένει, φαίνεται ότι η μικρογλοία είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα ανοσοποιημένα 

πειραματόζωα που έλαβαν PBS. Λιγότερος ο αριθμός των IBA+ κυττάρων που 

ενεργοποιούνται παρουσία του αντιγόνου E. Coli σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

Μεγαλύτερη ακόμα είναι η μείωση των κυττάρων των ποντικών που εμβολιάστηκαν με 

ΕΠ σε σχέση τόσο με την ομάδα ελέγχου, όσο και με την ομάδα που έλαβε E. Coli. 

Διαφορές παρατηρούνται ανάμεσα σε κάθε περιοχή που μελετήθηκε, αλλά η συνολική 

εικόνα παραμένει ίδια. 

6.2.1 Επίπεδο μετωπιαίου πόλου 

Στην κοκκιώδη στοιβάδα του οσφρητικού βολβού παρατηρείται αυξημένος αριθμός 

μικρογλοιακών/ μακροφάγων κυττάρων στην ομάδα ελέγχου. Μικρότερος είναι ο 

αριθμός των ΙΒΑ+ κυττάρων στην Ε. Coli, χωρίς να είναι συγκριτικά μεγάλη η διαφορά 

του από την πρώτη ομάδα. Στατιστικά σημαντική μείωση της τάξεως του <0,001 

υπάρχει στην ομάδα που έλαβε ΕΠ σε σχέση με την ομάδα PBS. Το ΕΠ εμφανίζει 

μείωση στα ΙΒΑ+ κύτταρα και σε σχέση με το αντιγόνο E. Coli, αλλά η απόκλιση δεν 

είναι σημαντική [Εικόνα 6.3]. 



 39 

 

Εικόνα 6.3 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στην κοκκιώδη στοιβάδα του οσφρητικού βολβού. 

(Πάνω) αντιπροσωπευτικές περιοχές πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο Ε.coli και PBS. 

(Κάτω) Ποσοτικοποίηση του βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά 

mm2 στα πειραματόζωα που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο Ε.coli και PBS. 

Στην εξωτερική στοιβάδα του οσφρητικού βολβού είναι εμφανές ότι τα ΙΒΑ+ κύτταρα 

των ομάδων PBS και E. Coli είναι ιδιαίτερα αυξημένα, χωρίς διαφορά ανάμεσά τους. 

Σημαντική είναι η διαφορά που παρουσιάζουν τα κύτταρα των πειραματοζώων που 

έλαβαν ΕΠ σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ομάδες έχοντας ιδιαίτερης αξίας διαφορά 

της τάξεως του <0,0001 [Εικόνα 6.4]. 
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Εικόνα 6.4 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στην εξωτερική στοιβάδα του οσφρητικού βολβού. 

(Πάνω) αντιπροσωπευτικές περιοχές πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. 

(Κάτω) Ποσοτικοποίηση του βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά 

mm2 πειραματοζώων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. 

6.2.2 Προμετωπιαίο επίπεδο 

Στον προκινητικό φλοιό του προμετωπιαίου επιπέδου διαπιστώνεται σημαντικά αυ-

ξημένος αριθμός ΙΒΑ+ κυττάρων της ομάδας PBS συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες. 

Μειωμένος είναι ο αριθμός των κυττάρων E. Coli σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και 

ακόμα μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου συγκριτικά με 

την ομάδα ΕΠ. Στατιστική διαφορά παρατηρείται ακόμα και ανάμεσα στις 2 ομάδες 

που έλαβαν τα αντιγόνα, με το ΕΠ να έχει λιγότερα κύτταρα μικρογλοίας σε σχέση με 

την ομάδα Ε. Coli [Εικόνα 6.5]. 
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Εικόνα 6.5 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στον προκινητικό φλοιό του προμετωπιαίου επιπέδου. 

(Α) αντιπροσωπευτικές περιοχές πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. (B) 

Ποσοτικοποίηση του βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά mm2 

πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS.  

Σε παρόμοια επίπεδα με το προκινητικό επίπεδο βρίσκονται οι στατιστικές διαφορές 

ανάμεσα στις τρεις ομάδες και στο κινητικό. Η μόνη αξιοσημείωτη διαφορά αναμεσά 

στις δύο περιοχές είναι ότι η ομάδα που εμβολιάστηκε με E. Coli σε αυτή την περίπτω-

ση είχε περισσότερα ΙΒΑ+ κύτταρα, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη στατιστική 

της διαφορά σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, από <0,001 σε <0,01, αλλά δεν διαπιστώ-

νεται διαφορά σε σχέση με την ομάδα ΕΠ [Εικόνα 6.6]. 
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Εικόνα 6.6 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στον κινητικό φλοιό του προμετωπιαίου επιπέδου. 

(πάνω) αντιπροσωπευτικές περιοχές πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. 

(κάτω) Ποσοτικοποίηση του βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά 

mm2 πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. 

Στην τελευταία περιοχή που ερευνήθηκε στο προμετωπιαίο επίπεδο, το οσφρητικό 

φύμα παρατηρείται εξαιρετικής σημασίας διαφορά ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου, που 

έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κυττάρων σε σχέση με τις άλλες δύο, με μεγαλύτερη αυτή 

με την ομάδα του ΕΠ. Αρκετά περισσότερα ΙΒΑ+ κύτταρα έχει και η ομάδα Ε. Coli 

συγκριτικά με την ομάδα ΕΠ [Εικόνα 6.7]. 
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Εικόνα 6.7 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στο οσφρητικό φύμα του προμετωπιαίου επιπέδου. 

(πάνω) αντιπροσωπευτικές περιοχές πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. 

(κάτω) Ποσοτικοποίηση του βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά 

mm2 πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. 

6.2.3 Διεγκέφαλος 

Στο μεσολόβιο, που βρίσκεται στο επίπεδο 55, διαπιστώνονται μεγάλες διαφορές ανά-

μεσα στις ομάδες. Η ομάδα PBS έχει περίπου 200 cells/mm2 με σημαντική διαφορά με 

το E. Coli που έχει 150 cells/mm2. Ανάλογη διαφορά υπάρχει και στις ομάδες E. Coli 

με ΕΠ, με τη δεύτερη να έχει τον μικρότερο αριθμό κυττάρων. Τέλος, σχεδόν διπλάσιος 

είναι ο αριθμός των κυττάρων της ομάδας ελέγχου συγκριτικά με την ομάδα που έλαβε 

το αντιγόνο του ΕΠ [Εικόνα 6.8]. 
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Εικόνα 6.8 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στο μεσολόβιο. (πάνω) αντιπροσωπευτικές περιοχές 

του μεσολοβίου πειραματοζώων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. (κάτω) Πο σοτικο-

ποίηση του βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά mm2 πειραματό-

ζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. 

Στα κύτταρα των τριών ομάδων του κινητικού φλοιού η στατιστική σημασία ανάμεσα 

στις ομάδες είναι μεγαλύτερη. Παρατηρείται μικρή μείωση των κυττάρων της ομάδας 

E. Coli οδηγώντας με αυτό τον τρόπο σε αύξηση της διαφοράς σε σχέση με την πρώτη 

ομάδα, ενώ μικρή μείωση σημειώνεται και στα κύτταρα της ομάδας ΕΠ, αυξάνοντας 

παράλληλα της διαφορά από τις άλλες δύο ομάδες  [Εικόνα 6.9].  
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Εικόνα 6.9 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στον κινητικό φλοιό του διεγκεφάλου. (πάνω) αντι-

προσωπευτικές περιοχές πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. (κάτω) Πο -

σοτικοποίηση του βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά mm2 πειρα-

ματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS.  

Στον προκινητικό φλοιό παρατηρείται αυξημένος αριθμός κυττάρων στις ομάδες αρ-

νητικού και θετικού ελέγχου, PBS και E. Coli, με στατιστική διαφορά <0,01. Τα κύττα-

ρα της ομάδας ΕΠ παραμένουν στα ίδια χαμηλά επίπεδα με τις προηγούμενες περιοχές 

του επιπέδου 55, δημιουργώντας έτσι στατιστικής σημασία διαφορά από τις άλλες δύο 

ομάδες [Εικόνα 6.10]. 
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Εικόνα 6.10 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στον προκινητικό φλοιό του διεγκεφάλου. (πάνω) 

αντιπροσωπευτικές περιοχές πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. (κάτω) 

Ποσοτικοποίηση του βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά mm2 

πειραματοζώων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS.  

Στην απιοειδή περιοχή διαπιστώνεται μείωση των κυττάρων των ομάδων που έλαβαν 

αντιγόνο, ενώ η ομάδα ελέγχου παραμένει στα ίδια επίπεδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της διαφοράς ανάμεσα στην ομάδα PBS με τις ομάδες E. Coli και ΕΠ 

οδηγώντας σε στατιστικής σημασίας διαφορά <0,0001. Μικρότερη συγκριτικά η δια-

φορά ανάμεσα στις ομάδες που έλαβαν το μικρόβιο, με τα πειραματόζωα που έλαβαν 

ΕΠ να έχουν τον μικρότερο αριθμό ΙΒΑ+ κυττάρων [Εικόνα 6.11]. 
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Εικόνα 6.11 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στην απιοειδή περιοχή του διεγκεφάλου. (πάνω) 

αντιπροσωπευτικές περιοχές πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. (κάτω) 

Ποσοτικοποίηση του βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά mm2 

πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS.  

Η μόνη περιοχή που παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε αναλογικά με τις περιοχές που 

έχουν αναλυθεί μέχρι τώρα είναι η περιοχή ανάμεσα στις κοιλίες του διεγκέφαλου. Σε 

αυτή την περίπτωση όλες οι ομάδες παρουσιάζουν σημαντικά λιγότερα κύτταρα και η 

μόνη στατιστικά ενδιαφέρουσα διαφορά είναι αυτή ανάμεσα στην ομάδα PBS με αυτή 

που εμβολιάστηκε με ΕΠ. Αποκλίσεις υπάρχουν ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, αλλά δεν 

είναι αξιοσημείωτες [Εικόνα 6.12]. 
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Εικόνα 6.12 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων ανάμεσα στις κοιλίες του διεγκεφάλου. (πάνω) αντι-

προσωπευτικές περιοχές πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. (κάτω) Πο -

σοτικοποίηση του βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά mm2 πειρα-

ματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS.  

6.2.4 Διεγκέφαλος – Ουριαίο επίπεδο 

Στην οδοντωτή έλικα παρατηρείται μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην ομάδα που έλαβε 

PBS σε σχέση με την ομάδα που έλαβε ΕΠ, με τη δεύτερη να παρουσιάζει σημαντικά 

μικρότερο αριθμό ΙΒΑ+ κυττάρων. Μικρότερη, αλλά εμφανής είναι η διαφορά ανάμε-

σα στην πρώτη ομάδα και αυτή που εμβολιάστηκε με E. Coli. Τέλος, συγκριτικά με τις 

δύο ομάδες που έλαβαν αντιγόνο, η ομάδα με το ΕΠ έχει λιγότερα κύτταρα σε σχέση με 

την ομάδα του Ε. Coli [Εικόνα 6.13]. 
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Εικόνα 6.13 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στην οδοντωτή έλικα στο επίπεδο του διεγκεφάλου. 

(πάνω) αντιπροσωπευτικές περιοχές πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. 

(πάνω) Ποσοτικοποίηση του βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά 

mm2 πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. 

Η επόμενη περιοχή που εξετάστηκε είναι ο θάλαμος. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι 

ομάδες έχουν μικρότερο αριθμό ΙΒΑ+ κυττάρων, αλλά μεγαλύτερη μείωση παρατηρεί-

ται στην ομάδα ΕΠ, καταλήγοντας στη μέγιστη στατιστικής σημασίας διαφορά σε σχέ-

ση με τις άλλες δύο ομάδες. Η ομάδα που δέχτηκε το άλλο αντιγόνο, το E. Coli παρου-

σιάζει αρκετά λιγότερα κύτταρα από την ομάδα ελέγχου, αλλά και σημαντικά περισσό-

τερα από την ομάδα ΕΠ [Εικόνα 6.14]. 
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Εικόνα 6.14 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στον θάλαμο. (πάνω) αντιπροσωπευτικές περιοχές 

πειραματοζώων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. (κάτω) Ποσοτικοποίηση του βαθμού 

ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά mm2 πειραματοζώων που έλαβαν 

αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS.  

Στον υποθάλαμο, διαπιστώνονται παρόμοια αποτελέσματα, με μόνη διαφορά την αύξη-

ση του αριθμού των κυττάρων στην ομάδα E. Coli, γεγονός που διαμορφώνει αντίστοι-

χα τη σχέση της με τις άλλες δύο ομάδες, δηλαδή μικρότερη απόκλιση από την ομάδα 

PBS και μεγαλύτερη από την ομάδα ΕΠ. Η ομάδα PBS έχει περισσότερα κύτταρα από 

τις ομάδες των αντιγόνων, με μεγαλύτερη διαφορά να σημειώνεται με την ομάδα ΕΠ 

[Εικόνα 6.15].  
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Εικόνα 6.15 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στον υποθάλαμο. (πάνω) αντιπροσωπευτικές περιο-

χές πειραματοζώων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. (κάτ) Ποσοτικοποίηση του βαθ -

μού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά mm2 πειραματοζώων που έλαβαν 

αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. 

6.2.5 Παρεγκεφαλίδα 

Όλες οι περιοχές της παρεγκεφαλίδας ερευνήθηκαν συνολικά, οδηγώντας στο συμπέρα-

σμα ότι ενώ τα ΙΒΑ+ κύτταρα του PBS δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένα, παρατηρείται 

έντονη μείωση τόσο στα κύτταρα του E. Coli αλλά ακόμα μεγαλύτερη στα πειραματό-

ζωα με ΕΠ. Υπάρχει, λοιπόν σημαντική στατιστική διαφορά ανάμεσα στην ομάδα ελέγ-

χου και στις ομάδες των αντιγόνων. Μικρότερη, αλλά υπαρκτή είναι η διαφορά και 

ανάμεσα στις ομάδες E. Coli και ΕΠ [Εικόνα 6.16]. 
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Εικόνα 6.16 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στην παρεγκεφαλίδα. (πάνω) αντιπροσωπευτικές πε-

ριοχές πειραματοζώων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. (κάτω) Ποσοτικοποίηση του 

βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά mm2 πειραματοζώων που έλα-

βαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS.  

Αντίστοιχα είναι και τα δεδομένα που ελήφθησαν από το εγκεφαλικό στέλεχος. Η μόνη 

διαφοροποίηση είναι μία μικρή αύξηση στο αριθμό των κυττάρων της ομάδας E .Coli, 

μεταβάλλοντας, έτσι, την απόκλισή της σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες, και αποκτώ-

ντας σχεδόν ίση διαφορά από την κάθεμία. PBS και ΕΠ δεν μεταβάλλουν ούτε τους 

αριθμούς των ΙΒΑ+ κυττάρων τους, ούτε και τη μεταξύ του σχέση [Εικόνα 6.17]. 
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Εικόνα 6.17 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στο εγκεφαλικό στέλεχος. (πάνω) αντιπροσωπευτι-

κές περιοχές πειραματοζώων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. (κάτω) Ποσοτικοποίηση 

του βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά mm2 πειραματοζώων πο υ 

έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS.  

6.2.6 Νωτιαίος Μυελός 

Τελευταία περιοχή που ερευνήθηκε ήταν ο νωτιαίος μυελός. Εδώ παρατηρείται διαφο-

ροποίηση σε σχέση με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Τα μικρογλοιακά/ μακροφάγα 

κύτταρα της ομάδας ελέγχου και της ομάδας που έλαβε ΕΠ παραμένουν στα ίδια επίπε-

δα. Τα κύτταρα της ομάδας E. Coli, όμως, είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με τις 

υπόλοιπες περιοχές του εγκεφάλου που ερευνήθηκαν, πλησιάζοντας με αυτό τον τρόπο 

τον αριθμό των κυττάρων του ΕΠ και περιορίζοντας της στατιστική διαφορά μεταξύ 

των δύο ομάδων. Αντίθετα, αυξάνεται η διαφορά του συγκριτικά με την ομάδα PBS. Η 
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ομάδα ελέγχου διατηρεί σταθερή της διαφορά της ως προς τον αριθμό των ΙΒΑ+ κυττά-

ρων της ομάδας ΕΠ [Εικόνα 6.18]. 

 

Εικόνα 6.18 Μελέτη του αριθμού IBA1+ κυττάρων στο νωτιαίο μυελό. (πάνω) αντιπροσωπευτικές πε-

ριοχές πειραματόζωων που έλαβαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. (κάτω) Ποσοτικοποίηση του 

βαθμού ενεργοποίησης της μικρογλοίας ως αριθμός IBA1+ κυττάρων ανά mm2 πειραματοζώων που έλα-

βαν αντιγόνο ΕΠ, αντιγόνο e.coli και PBS. 
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Συζήτηση 

Η ΠΣ αποτελεί μία απομυελινωτική Τ λεμφοκυτταρικής αρχής νόσο, η οποία επηρεάζει 

μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων. Πολλοί είναι οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παρά-

γοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της και επηρεάζουν την κλινική της πορεία. Η 

δυσκολία εύρεσης της αιτίας της ΠΣ, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την θεραπεία της, αλ-

λά τα πειραματικά μοντέλα που έχουν δημιουργηθεί έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα στην 

έρευνα προς αυτό το σκοπό [139]. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μοντέλο της ΠΣ 

είναι η ΠΑΕ, η οποία έχει βοηθήσει πού στην κατανόηση της παθογένειας της νόσου 

[141].  

Αρκετές έρευνες υποδεικνύουν ότι κάποια μικρόβια και λοιμώδεις παράγοντες 

ενδέχεται να σχετίζονται με την εμφάνιση της ΠΣ. Έρευνες των τελευταίων ετών 

δείχνουν ότι το ΕΠ επηρεάζει την ΠΑΕ. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι το ΕΠ έχει 

ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες, λειτουργώντας προστατευτικά στο πειραματικό 

μοντέλο της ΠΣ [66, 68, 74, 177, 181]. Οι ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες του ΕΠ είναι 

εμφανείς τόσο στην πορεία της νόσου, καθιστώντας την ηπιότερη, όσο και στην έναρξη 

της νόσου, η οποία εμφανίζεται καθυστερημένα [181]. 

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, για τη μελέτη των ανοσοτρο-

ποποιητικών ιδιοτήτων του ΕΠ στο πειραματικό μοντέλο της ΠΣ, έγιναν δύο πειράμα-

τα. Τα πειράματα αυτά είναι η μελέτη της πολλαπλασιαστικής ικανότητας των λεμφο-

κυττάρων την ημέρα 10 κατόπιν ανοσοποίησης και η μελέτη της μικρογλοίας στο ΚΝΣ 

πειραματόζωων κατά τη χρόνια φάση της ΠΑΕ (ημέρα 50 κατόπιν ανοσοποίησης). Και 

στις δύο περιπτώσεις τα πειραματόζωα ήταν χωρισμένα σε 3 ομάδες, η πρώτη είχε 

εμβολιαστεί με διάλυμα PBS, η δεύτερη με το μικρόβιο E. Coli σε PBS και η τρίτη με 

ΕΠ σε PBS. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε ενεργητική ανοσοποίηση με τη χρήση του 

αντιγόνου MOG35-55. 
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Για τη μελέτη της πολλαπλασιαστικής ικανότητας των λεμφοκυττάρων, τα πειρα-

ματόζωα θυσιάστηκαν κατά της 10η μέρα μετά την ανοσοποίηση, αφαιρέθηκαν σπλήνες 

και έγινε καταμέτρηση της συγκέντρωσης των κυττάρων με τη χρήση ΧΤΤ 

proliferation assay. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της τεχνικής παρατηρήθηκε 

ότι παρουσία ΕΠ τα λεμφοκύτταρα στους σπλήνες παρουσιάζουν σημαντικά 

χαμηλότερη πολλαπλασιαστική ικανότητα,, σε σχέση με την κανονική πορεία της 

νόσου, η οποία αντιπροσωπεύεται από τα πειραματόζωα τα οποία είχαν εμβολιαστεί με 

διάλυμα PBS. Η μειωμένη παρουσία λεμφοκυττάρων υποδεικνύει ότι το ΕΠ παρέχει 

προστατευτική δράση κατά της φλεγμονής, η οποία παρατηρείται στην ΠΑΕ. Παρόμοια 

φαίνεται να λειτουργεί και το μικρόβιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν θετικός 

μάρτυρας, το E. Coli. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται μείωση των κυττάρων 

που πολλαπλασιάστηκαν παρουσία της MOG35-55. Και τα δύο μικρόβια φαίνεται να 

λειτουργούν προστατευτικά. 

Παρουσία του καθολικού ερεθίσματος aCD3 δεν παρατηρείται διαφορά μεταξύ 

των ομάδων και επομένως τα διαφορετικά μικροβιακά αντιγόνα δεν επηρεάζουν την εν-

δογενή πολλαπλασιαστική ικανότητα των λεμφοκυττάρων. Παρατηρείται διαφορά 

μεταξύ των ομάδων παρουσία του ερεθίσματος έναντι του οποίου έγινε η ανοσοποίηση, 

της MOG, και επομένως τα μικροβιακά αντιγόνα επηρεάζουν δυσμενώς την 

πολλαπλασιαστική ικανότητα των λεμφοκυττάρων έναντι του αντιγόνου με το οποίο 

πραγματοποιήθηκε η ανοσοποίηση. Το γεγονός αυτό αποτελεί έμμεση ένδειξη 

παρεμβολής των μικροβιακών αντιγόνων σε μηχανισμούς αντιγονοπαρουσίασης. 

Για την περαιτέρω έρευνα της προστατευτικής δράσης του ΕΠ στο πειραματικό 

μοντέλο της ΠΣ, έγινε καταμέτρηση των IBA+ μικρογλοιακών/μακροφάγων κυττάρων 

στο ΚΝΣ πειραματόζωων, κατόπιν ανοσοποίησης. Διερευνήθηκαν πολλά τμήματα του 

εγκεφάλου, τα οποία είχε γίνει χρώση με το ανοσοϊστοχημικό αντίσωμα ΙΒΑ1+, το 

οποίο εκφράζεται αποκλειστικά στα μακροφάγα/μικρογλοιακά κύτταρα [182]. Και σε 



 57 

αυτή την περίπτωση υπήρξαν 3 ομάδες πειραματόζωων, τα οποία εμβολιάστηκαν με 

διάλυμα PBS, μικρόβιο E. Coli και ΕΠ και κατόπιν ανοσοποιήθηκαν. Αυτά τα ποντίκια 

θυσιάστηκαν κατά τη χρόνια φάση της νόσου (day 50) και αφαιρέθηκαν ο εγκέφαλος 

και ο νωτιαίος μυελός για να γίνει η ανοσοϊστοχημική διαδικασία της χρώσης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρατέθηκαν, είναι εμφανές ότι υπάρχει έντο-

νη διαφοροποίηση των μικρογλοιακών κυττάρων σε όλες τις περιοχές του εγκεφάλου, 

ανάμεσα στις 3 πειραματικές ομάδες. Είναι ξεκάθαρο πως το ΕΠ προστατεύει το ΚΝΣ 

από τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις και αυτό είναι εμφανές από την μειωμένη παρουσία 

των ΙΒΑ1+ κυττάρων. Σε όσες περιοχές ερευνήθηκαν η ομάδα ΕΠ σε σχέση με την 

ομάδα που έλαβε το διάλυμα PBS έχει πάντα τουλάχιστον τα μισά ή και λιγότερα κύτ-

ταρα, με τη στατιστική σημασία να κυμαίνεται ανάμεσα στο p<0,001- p<0.0001. 

Προστασία φαίνεται να προσφέρει και το άλλο μικρόβιο που χρησιμοποιήθηκε, 

το E. Coli, η δράση του οποίου όμως είναι κατά μεγάλο βαθμό μικρότερη από αυτή του 

ΕΠ, σε κάθε περίπτωση όμως, προστατευτική έναντι της ΠΑΕ. 

Τα παραπάνω ευρήματα, δείχνουν ότι η χορήγηση αντιγόνου ΕΠ πριν την ανοσο-

ποίηση με MOG35-55 είναι ικανή να λειτουργήσει προστατευτικά έναντι της νόσου, πε-

ριορίζοντας την πολλαπλασιαστική ικανότητα των λεμφοκυττάρων, των κύριων 

διαμεσολαβητών της φλεγμονής στο ΚΝΣ. τα λεμφοκύτταρα. Επίσης, το γεγονός πως ο 

αριθμός των ΙΒΑ1+ κυττάρων είναι μειωμένος παρουσία ΕΠ στη χρόνια φάση της 

ΠΑΕ δείχνει πως ο αριθμός των φλεγμονών στο ΚΝΣ είναι συνολικά μειωμένος, 

παρέχοντας προστατευτική δράση.. Φαίνεται, λοιπόν, να υπάρχει ειδική ανοσιακή 

απάντηση έναντι του αντιγόνου μεταβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συνολική 

ανοσιακή απάντηση του οργανισμού απέναντι στην ΠΑΕ. 
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