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Παρά το όνομά τους, οι πρωτεΐ-
νες οξείας φάσης συνοδεύουν 
τόσο την οξεία φάση της φλεγ-

μονής όσο και τις χρόνιες φλεγμονές. 
Οι πρωτεΐνες οξείας φάσης ορίζονται 
ως οι πρωτεΐνες των οποίων οι συ-
γκεντρώσεις στο πλάσμα αυξάνονται 
ή μειώνονται τουλάχιστον κατά 25% 
κατά τη διάρκεια της φλεγμονώδους 
διεργασίας. Οι πρωτεΐνες αυτές ονο-
μάζονται θετικές ή αρνητικές ΠΟΦ α-
ντίστοιχα. Οι διαφορές στα επίπεδα 
των ΠΟΦ αντανακλούν την παραγω-
γή τους από τα ηπατοκύτταρα.

Οι ΠΟΦ έχουν ένα ευρύ πεδίο δράσε-
ων και συνεισφέρουν στην άμυνα του ορ-
γανισμού. Μπορούν να εξουδετερώσουν 
φλεγμονώδεις παράγοντες, να βοηθήσουν 
να μειωθεί το εύρος της ζημιάς στους ι-
στούς, όπως και να συμμετάσχουν στην 
επιδιόρθωση των ιστών (πίνακες 1, 2).

Κυτταροκίνες
Τα επίπεδα των ΠΟΦ εξαρτώνται από τις 

κυτταροκίνες (πολυπεπτίδια που παράγο-
νται κυρίως από τα μακροφάγα, μονοκύτ-
ταρα στις φλεγμονώδεις εστίες) με κύριους 
εκπροσώπους αυτής της κατηγορίας την 
ιντερλευκίνη 6, την IL-1β, τον παράγοντα 
νέκρωσης των όγκων άλφα (TNF-α), την 
ιντερφερόνη γ, τον TGF-β (transforming 
growth factor β) και πιθανόν την IL-8. Τα 
πολυπεπτίδια αυτά προάγουν την παρα-
γωγή ΠΟΦ με την ιντερλευκίνη-6 να εί-
ναι ο κύριος επαγωγέας των περισσοτέ-
ρων ΠΟΦ Η κατηγορία αυτή πρωτεϊνών 
επίσης μειώνει τη σύνθεση αλβουμίνης 
από το ήπαρ.

Φαίνεται ότι υπάρχει στενή σχέση μετα-
ξύ κυτταροκινών και ΠΟΦ, αφού έχει δει-
χθεί σε μελέτες ότι η απουσία συγκεκρι-
μένων κυτταροκινών έχει ως αποτέλεσμα 
τη μειωμένη παραγωγή ΠΟΦ.

πρωτεΐνες οξείας φάσης και φλεγμονή
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Πνευμονολόγος

πινακαΣ 1. πρωτεΐνεΣ οξειαΣ φαΣηΣ
Θετικές Πρωτεΐνες οξείας φάσης*

Συμπλήρωμα C2, C3, C4, C5, C9, παράγοντας B, C1 αναστολέας, 
C4b-BP, mannose-BP, B-2-γλυκοπρωτεΐνη-1

Πρωτεΐνες πήξης Ινωδογόνο, πλασμινογόνο, ουροκινάση, πρωτεΐνη S, 
βιτρονεκτίνη, PAI-1, α-2-αντιπλασμίνη, αντιθρομβίνη 3

Αντιπρωτεάσες α-1-αντιθρυψίνη, α-1-αντιχυμοθρυψίνη, αναστολέας της 
παγκρεατικής έκλυσης θρυψίνης, αναστολέας της inter-α- 
θρυψίνη α-2 μακροσφαιρίνη

Πρωτεΐνες Σύνδεσης Σερουλοπλασμίνη, απτογλομπίνη, αιμοπεξίνη, LPS-BP, 
μαννοζη-BP

Πρωτεΐνες που παίρνουν μέρος 
στην φλεγμονώδη διαδικασία

Φωσφολιπάση A2, IL-IRA, GM-CSF

Άλλες Αμυλοειδές A, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, α-1 όξινη γλυ-
κοπρωτεΐνη, φιμπρονεκτίνη, φερριτίνη, αγγειοτενσίνη, 
επσιδίνη

Αρνητικές Πρωτεΐνες οξείας φάσης **

Αλβουμίνη,τρανσφερρίνη, α 2-HS-γλυκοπρωτεΐνη, α-εμβρυική πρωτεΐνη, θυροξίνη-BP, IGF-1, 
παράγοντας XII, πρωτεΐνη σύνδεσης ρετινόλης, transthyretin, transcortin

* Αυξάνονται στη φλεγμονή ** Μειώνονται στη φλεγμονή

πινακαΣ 2. ΔιαταραχεΣ που Συμβαινουν  
Στην οξεια φαΣη τηΣ φλεγμονηΣ.

Νευροενδοκρινικές διαταραχές

Πυρετός, υπνηλία και ανορεξία

Αυξημένη παραγωγή κοτρικοτροπίνης και κορτιζόλης 

Αύξηση των κατεχολαμινών

Αιματολογικές διαταραχές

Αναιμία χρόνιας νόσου

Λευκοκυττάρωση

Θρομβοκυττάρωση

Μεταβολικές διαταραχές

Απώλεια μυϊκής μάζας και αρνητικό ισοζύγιο αζώτου

Μείωση της γλυκονεογένεσης

Οστεοπόρωση

Αύξηση της λιπογένεσης στο ήπαρ

Αύξηση της λιπόλυσης στον λιπώδη ιστό

Μείωση της δραστηριότητας της λιποπρωτεΐνης στο μυϊκό ιστό και στο λιπώδη ιστό

Καχεξία

Οι πρωτεΐνες οξείας φάσης συμμετέχουν στην ανοσολογική απάντηση του οργανισμού και αποτελούν μέ-
ρος της φυσικής ή μη ειδικής ανοσίας ως απάντηση στη φλεγμονή, στην ιστική καταστροφή, σε κακοή-
θειες, σε τραυματισμούς, χειρουργικές επεμβάσεις, εγκαύματα ή ανοσολογικά νοσήματα. Μικρές αλλαγές 
στις συγκεντρώσεις στο πλάσμα των πρωτεϊνών οξείας φάσης συμβαίνουν έπειτα από σωματική άσκηση, 
στη γέννηση, στη θερμοπληξία και σε σοβαρές ψυχιατρικές ασθένειες. Παρά το γεγονός ότι οι συγκεντρώ-
σεις πολλαπλών συστατικών της οξείας φάσης της φλεγμονής, συνήθως αυξάνονται μαζί, δεν αυξάνονται 
ομοιόμορφα σε όλους τους ασθενείς με την ίδια νόσο. Αυτές οι διακυμάνσεις μας δίνουν την ένδειξη ότι 
οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα των συστατικών της οξείας φάσης της φλεγμονής ρυθμίζονται ατομικά.
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Πολλές από τις κυτταροκίνες ρυθμίζουν 
την παραγωγή άλλων κυτταροκινών, κα-
θώς και υποδοχέων των κυτταροκινών. 
Για παράδειγμα, ο TNF-α είναι ο κύριος 
διεγέρτης της παραγωγής IL-1 σε ασθενείς 
με ρευματοειδή αρθρίτιδα, η IL-1β μπο-
ρεί να αυξήσει ή να μειώσει την έκφρα-
ση των υποδοχέων της, ενώ η IL-6 ανα-
στέλλει την έκφραση του TNF-α.

Επιπρόσθετα, οι κυτταροκίνες αποτε-
λούν τα συστατικά ενός πολύπλοκου 
δικτύου επικοινωνίας. Πιθανώς τα κύτ-
ταρα σπάνια έρχονται σε επαφή με μια 
μόνο κυτταροκίνη. Αντιθέτως, συνδυ-
ασμοί μεσολαβητών επάγουν τις βιο-
λογικές πληροφορίες. Η επίδραση των 
κυτταροκινών στα κύτταρα στόχους μπορεί 
να ανασταλεί ή να ενισχυθεί από άλλες 
κυτταροκίνες, ορμόνες, ή από ανταγωνιστές 
των υποδοχέων των κυτταροκινών. 
Συνδυασμοί κυτταροκινών βρέθηκαν να 
έχουν προσθετικό, ανασταλτικό ή συνεργικό 
ρόλο. Έτσι, η επαγωγή της CRP και του 
SAA (αμυλοειδές Α) απαιτεί τόσο την IL-
6 όσο και την IL-1 ή τον TNF-α και η ε-
παγωγή του ινωδογόνου από την IL-6 α-
ναστέλλεται από την IL-1, τον TNF-α και 
τον TGF-β.

Τα γλυκορτικοστεροειδή γενικά ενισχύ-
ουν την επίδραση των κυτταροκινών στην 
παραγωγή των ΠΟΦ, ενώ η ινσουλίνη μει-
ώνει την αποτελεσματικότητα των κυτταρο-
κινών στην παραγωγή κάποιων ΠΟΦ1,2.

Φαινόμενα κατά την οξεία φάση της 
φλεγμονής και ρύθμισή τους από 
τις φλεγμονώδεις κυτταροκίνες

Ο πυρετός είναι αποτέλεσμα των νευ-
ροενδοκρινικών αλλαγών που χαρακτη-
ρίζουν την οξεία φάση της φλεγμονής. 
Παρά το γεγονός ότι κάποιες κυτταροκίνες 
προκαλούν πυρετό, η IL-6 που παράγεται 

στον εγκέφαλο είναι απαραίτητη για να 
οδηγηθούμε σε πυρετό. Δεν είναι όμως 
οι μόνες που συμμετέχουν στην πρόκληση 
πυρετού. Φαίνεται ότι υπάρχει πυρετική 
απάντηση από το νευρικό σύστημα χωρίς 
να είναι γνωστός ο μηχανισμός2,3.

Άλλες νευροενδοκρινικές διαταραχές, α-
ντανακλούν πολύπλευρους συσχετισμούς 
των κυτταροκινών με τον άξονα υποθα-
λάμου - υπόφυσης - επινεφριδίων. Π.χ. 
οι φλεγμονώδεις κυτταροκίνες διεγείρουν 
την παραγωγή της ορμόνης έκλυσης της 
κορτικοτροπίνης (CRH), με αποτέλεσμα την 
παραγωγή της κορτικοτροπίνης (ACTH) και 
της κορτιζόλης με άμεσο ερεθισμό των ε-
πινεφριδίων.

Η διέγερση της παραγωγής της αργινίνης 
- βασοπρεσίνης από την IL-6 εξηγεί την υ-
πονατριαιμία που παρουσιάζεται κατά τη 
διάρκεια κάποιων λοιμώξεων.

Κάποιες συνοδές διαταραχές που συ-
χνά συνοδεύουν τη φλεγμονή, όπως α-
νορεξία, υπνηλία, λήθαργος, επίσης είναι 
επακόλουθα των κυτταροκινών. Τόσο η 
αναιμία όσο και η υποαλβουμιναιμία λό-
γω φλεγμονής είναι συχνά, ιδίως στους 

νοσηλευόμενους ασθενείς1.
Οι κυτταροκίνες έχουν ενοχοποιηθεί για 

την παθογένεση της αναιμίας χρόνιας νό-
σου μέσω μειωμένης απάντησης στην ε-
ρυθροποιητίνη, μείωσης της παραγωγής 
της ερυθροποιητίνης, καθώς και μείζονος 
διαταραχής της κινητοποίησης του σιδή-
ρου από τα μακροφάγα. Η μείωση του 
σιδήρου του αίματος προκύπτει κυρίως 
λόγω της δέσμευσής του στα μακροφά-
γα από την αποφερριτίνη, που παράγεται 
ως απάντηση στις φλεγμονώδες κυτταρο-
κίνες IL-4 και IL-13. Η θρομβοκυττάρωση 
της φλεγμονής φαίνεται να οφείλεται στην 
IL-6. Τέλος, η καχεξία που προκύπτει ως 
αποτέλεσμα κυρίως σε σοβαρές χρόνιες 
φλεγμονώδεις νόσους, είναι επακόλουθη 
της απώλειας μάζας από τους σκελετικούς 
μυς, της απώλειας λιπώδους ιστού και ο-
στικής μάζας. Η IL-1β, IL-6, TNF-α και η ι-
ντερφερόνη γ είναι αυτές που συμβάλουν 
σε αυτό το αποτέλεσμα.

Οι κυτταροκίνες της φλεγμονής επίσης 
διαταράσσουν πολλά ενδοκυττάρια ηπατι-
κά συστατικά, όπως τη σύνθεση του νιτρι-
κού οξειδίου και τη δισμουτάση του μαγ-
γανικού υπεροξειδίου. Η IL-6 αυξάνει την 
παραγωγή της δεσμευτικής πρωτεΐνης με-
τάλλων, της μεταλλοθειονίνης, που έχει 
ως αποτέλεσμα αύξηση της συνδεσιμότη-
τας του ψευδαργύρου και υποψευδαργυ-
ραιμία. Η IL-1β και ο TNF-α μειώνουν τους 
υποδοχείς σύνδεσης της hGH (αυξητικής 
ορμόνης) στα ηπατοκύτταρα με επακόλου-
θο μειωμένη απάντηση στην hGH και μει-
ωμένη συγκέντρωση του ομοιάζοντα στην 
ινσουλίνη παράγοντα Ι (ILGF I)1,6.

Οξεία φάση της φλεγμονής
Η φλεγμονή είναι μια σύνθετη, υψηλής 

ακρίβειας διεργασία, στην οποία συμμετέ-
χουν πολλές ομάδες κυττάρων και μόρια, 

Οι πρωτεΐνες οξείας φάσης 
ορίζονται ως οι πρωτεΐνες των 
οποίων οι συγκεντρώσεις στο 

πλάσμα αυξάνονται ή μειώνονται 
τουλάχιστον κατά 25% κατά τη 

διάρκεια της φλεγμονώδους 
διεργασίας. Οι πρωτεΐνες αυτές 

ονομάζονται θετικές ή αρνητικές 
ΠΟΦ αντίστοιχα. 
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κάποια από τα οποία ξεκινούν, ενισχύουν ή 
διατηρούν τη διαδικασία, κάποια από αυτά 
εξασθενούν και κάποια από αυτά προκα-
λούν τη λύση της. Ένας αριθμός των συμ-
μετεχόντων μορίων είναι πολυλειτουργικά 
και συμβάλλουν και στην έναρξη και στη 
λύση φλεγμονώδους διεργασίας σε δια-
φορετικά σημεία της εξέλιξής της.

Πολλές από τις ΠΟΦ έχουν την ικανότητα 
να επηρεάζουν ένα ή περισσότερα από τα 
στάδια της φλεγμονής. Π.χ. η κύρια λει-
τουργία της CRP (συστατικό της μη ειδικής 
ανοσίας) είναι η ικανότητά της να συνδέε-
ται με τη φωσφοχολίνη των προσβεβλη-
μένων κυττάρων και έτσι να βοηθάει στην 
αναγνώριση κάποιων παθογόνων. Μπορεί 
επίσης να ενεργοποιήσει το σύστημα του 
συμπληρώματος, καθώς και να συνδεθεί 
στα φαγοκύτταρα, γεγονός που σημαίνει 
ότι συμμετέχει και στη χυμική, αλλά και 
στην κυτταρική ανοσία. Άλλες προφλεγμο-
νώδεις δράσεις της CRP είναι η επαγωγή 
των φλεγμονωδών κυτταροκινών και του 
ιστικού παράγοντα στα μονοκύτταρα.

Πολλές από τις ΠΟΦ ξεκινούν ή δια-
τηρούν τη φλεγμονή. Οι πρωτεΐνες του 
συστήματος του συμπληρώματος, πολλές 
από τις οποίες είναι πρωτεΐνες οξείας φάσης, 
έχουν κεντρικό προφλεγμονώδη ρόλο στην 
ανοσία. Η ενεργοποίηση του συμπληρώ-
ματος οδηγεί στη χημειοταξία, εξίδρωση 
πρωτεϊνών του πλάσματος στις εστίες της 
φλεγμονής και στην οψωνινοποίηση των πα-
θογόνων παραγόντων και των κατεστραμ-
μένων κύτταρων. Όμοια, ο GCSF (παράγο-
ντας ενεργοποίησης των πολυμορφοπύρη-
νων) διεγείρει τη φλεγμονώδη απάντηση, 
αυξάνοντας τον αριθμό των πολυμορφο-
πύρηνων στο μυελό και ενεργοποιώντας 
τα ώριμα πολυμορφοπύρηνα.

Σε αντίθεση, άλλες ΠΟΦ μπορεί να έ-
χουν αντιφλεγμονώδη δράση, όπως τα α-
ντιοξειδωτικά απτοσφαιρίνη και αιμοπεξί-
νη που προστατεύουν τους ιστούς από τις 
ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. 

Η επούλωση των πληγών επηρεάζεται 
από δύο ΠΟΦ: το ινωδογόνο, το οποίο 
προκαλεί την προσκόλληση των ενδοθη-
λιακών κύτταρων και τον πολλαπλασια-
σμό τους, που είναι κριτικής σημασίας για 
την ιστική επιδιόρθωση και την απτοσφαι-
ρίνη που βοηθά στην επιδιόρθωση προ-
καλώντας αγγειογένεση στα σημεία φλεγ-
μονής3,8,9,16.

Κλινική σημασία των ΠΟΦ 
και των κυτταροκινών

Δεν υπάρχει διαγνωστική ειδικότητα από 
τη μέτρηση των ΠΟΦ, αλλά είναι χρήσιμη 
η μέτρησή τους, διότι αντανακλούν την ύ-
παρξη και την ένταση της φλεγμονής. Έτσι 

η μέτρηση της CRP μπορεί να βοηθήσει 
στη διαφορική διάγνωση μεταξύ φλεγμο-
νώδους και μη φλεγμονώδους διεργασί-
ας και είναι χρήσιμη στη διαχείριση του 
ασθενούς, αφού η συγκέντρωσή της συ-
χνά αντανακλά την απάντηση στη θερα-
πεία και την ανάγκη επιπλέον θεραπευτι-
κής παρέμβασης. Σε κάποιες ασθένειες, ό-
πως στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, η μέτρη-
ση της CRP έχει προγνωστική αξία.

Οι συγκεντρώσεις του SAA συνήθως εί-
ναι ανάλογες της CRP, παρά το γεγονός, ό-
πως φαίνεται από κάποιες μελέτες, ότι το 
SAA είναι πιο ευαίσθητος δείκτης φλεγ-
μονής σε σχέση με τη CRP.

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι δείκτες 

φλεγμονής προς το παρόν είναι η CRP και 
η TKE, ενώ αυξάνεται η χρήση και της 
προκαλσιτονίνης (PCT) που φαίνεται να 
είναι καλύτερος δείκτης φλεγμονής.

Η TKE, ο ρυθμός, δηλαδή, με τον οποίο 
τα ερυθρά καθιζάνουν στο πλάσμα, εξαρ-
τάται από την περιεκτικότητα του πλάσμα-
τος σε ινωδογόνο. 

Η μέτρηση TKE έχει τα εξής πλεονεκτήμα-
τα: είναι οικεία, εύκολη και υπάρχει πλού-
σια βιβλιογραφία πάνω στη μέτρηση της 
TKE. Η μέτρηση της CRP όμως έχει αρκε-
τά πλεονεκτήματα σε σχέση με την TKE. 
Η TKE είναι έμμεση μέτρηση των συγκε-
ντρώσεων των ΠΟΦ στο πλάσμα και ε-
πηρεάζεται από το μέγεθος των ερυθρών, 
το σχήμα τους και τον αριθμό τους, όπως 
και από άλλα συστατικά του πλάσματος, 
όπως οι ανοσοσφαιρίνες. Συνεπώς, τα α-
ποτελέσματα της TKE μπορεί να είναι α-
νακριβή και αρκετές φορές παραπλανητι-
κά. Η τιμή της TKE αλλάζει σχετικά αργά 
σε σύγκριση με τη CRP, η οποία μεταβάλ-
λεται ταχύτατα, αντανακλώντας την κατά-
σταση ενός ασθενούς που βελτιώνεται ή 
επιδεινώνεται. 

Η τιμή της CRP βοηθάει περισσότερο 
από αυτήν της TKE στη διαφοροδιάγνω-
ση της αιτίας της φλεγμονής: π.χ. από τους 
ασθενείς με τιμές CRP μεγαλύτερες από 
100mg/l το 80-85% έχει λοίμωξη βακτη-
ριακής αιτιολογίας. Η TKE αυξάνεται στα-

θερά με την ηλικία, ενώ οι συγκεντρώσεις 
της CRP στο πλάσμα δεν αυξάνονται με 
την πάροδο της ηλικίας6,7.

Στο ΣΕΛ (Συστηματικό Ερυθηματώδη 
Λύκο) και στην ελκώδη κολίτιδα η CRP 
δεν είναι αξιόπιστος δείκτης. Σε ενεργό 
νόσο η CRP μπορεί να είναι φυσιολογι-
κή ή ελαφρώς αυξημένη, ενώ υψηλές τι-
μές παρατηρούνται σε περιπτώσεις υμε-
νίτιδας, ορογονίτιδας ή σε συνυπάρχου-
σα μικροβιακή λοίμωξη. Ένα ποσοστό α-
σθενών με ΣΕΛ, περίπου 40%, εμφανίζει 
αντισώματα έναντι της CRP.

Στη ρευματική πολυμυαλγία και στην κρο-
ταφική αρτηρίτιδα η CRP παραμένει πολύ-
τιμος δείκτης παρακολούθησης της θερα-
πευτικής ανταπόκρισης, ενώ στη δερματο-
μυοσίτιδα και στην συστηματική σκληρο-
δερμία δεν έχει χρησιμότητα. Στις λοιμώ-
ξεις και τα εγκαύματα παρατηρούνται υ-
ψηλές τιμές (>200mg/l), ενώ στα νεοπλά-
σματα ανευρίσκεται συχνά ελαφρώς αυ-
ξημένη, πιθανά λόγω συνύπαρξης άση-
πτης ή μη φλεγμονής. Υπάρχουν αρκετές 
μελέτες που υποδηλώνουν συσχετισμό της 
CRP και της θνητότητας από καρκίνο. Σε 
μια μελέτη ασθενών με Ca προστάτη μόνο 
τα επίπεδα CRP φάνηκε να έχουν υψηλή 
προγνωστική αξία. Οι ασθενείς με επίπεδα 
CRP άνω των 8mg/l είχαν 3 φορές περισ-
σότερες πιθανότητες να πεθάνουν.

Η CRP αυξάνεται στα καρδιαγγειακά νο-
σήματα και συνδέεται με την έκταση της 
μυοκαρδιακής νέκρωσης. Η υψηλότερη 
τιμή παρατηρείται στις 48 ώρες περίπου 
και σχετίζεται με την πρόγνωση, ενώ φαί-
νεται ότι υπάρχει συσχετισμός με το μελ-
λοντικό κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίων 
επεισοδίων.

Αυξημένα επίπεδα CRP παρατηρού-
νται σε άτομα με αυξημένο δείκτη μάζας 
σώματος και σχετίζονται με την ινσουλι-
νοαντοχή και το μεταβολικό σύνδρομο. 
Επιπρόσθετα, είναι προγνωστικός παρά-
γοντας για την ανάπτυξη ΣΔ τύπου II. Οι 
στατίνες ελαττώνουν την τιμή της CRP γε-
γονός που πιθανώς να εξηγεί την καρδιο-
προστατευτική δράση των στατινών σε ά-
τομα με φυσιολογικές τιμές LDL αλλά υ-
ψηλές τιμές CRP1,10,12.

Η  προκαλσ ι τον ί νη  ( PCT )  ε ί να ι 
πολυπεπτίδιο της καλσιτονίνης που 
φυσιολογικά παράγεται από τα κύτταρα 
C του θυρεοειδούς. Φαίνεται ότι παράγεται 
στο ήπαρ και έτσι μπορεί να θεωρηθεί 
ΠΟΦ. Η συγκέντρωσή της στο πλάσμα, 
έπειτα από ένεση ενδοτοξινών, αυξάνεται 
μέσα σε 3 με 6 ώρες και φθάνει σε ένα 
μέγιστο στις 12 ώρες.

Αυξημένη παραγωγή πολυπεπτιδίων α-
ναλόγων της καλσιτονίνης έχει παρατηρη-

Δεν υπάρχει διαγνωστική 
ειδικότητα από τη μέτρηση των ΠΟΦ, 
αλλά είναι χρήσιμη η μέτρησή τους, 

διότι αντανακλούν την ύπαρξη 
και την ένταση της φλεγμονής.
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θεί σε ασθενείς με μυελοειδή Ca του θυ-
ρεοειδούς, σε όγκους του νευροενδοκρι-
νικού και σε ηπατοκυτταρικό Ca.

Φαίνεται ότι η PCT είναι ανώτερη στη 
διαφορική διάγνωση μεταξύ λοιμωδών 
και μη λοιμωδών αιτιών φλεγμονής και 
έχει προταθεί σαν διαγνωστικός δείκτης σε 
διάφορες σοβαρές λοιμώξεις, όπως στο 
σηπτικό shock, στη μικροβιακή μηνιγγίτι-
δα και σε νεογνικές λοιμώξεις. Εκτός από 
τις ενδοτοξίνες η παραγωγή προκαλσιτο-
νίνης επάγεται και από προφλεγμονώδεις 
κυτταροκίνες που απελευθερώνονται σε 
τραυματισμούς, σε μεγάλες χειρουργικές 
επεμβάσεις, σε σοβαρά εγκαύματα ή σε 
καρδιογενές shock και μάλιστα σε βαθ-
μό που σχετίζεται με τη βαρύτητα της ιστι-
κής καταστροφής. Σε σοβαρούς τραυμα-
τισμούς, τα επίπεδα της PCT αυξάνονται 
τις πρώτες 3 ημέρες υποχωρώντας στη 
συνέχεια και καταδεικνύουν τον κίνδυνο 
εμφάνισης σηπτικών επιπλοκών και πο-
λυοργανικής ανεπάρκειας. Το ίδιο ισχύει 
και για επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα. 
Επίσης, ασθενείς που εμφάνισαν επίπε-
δα PCT >5ng/ml μετά από bypass είχαν 
μεγαλύτερη θνητότητα εντός νοσοκομεί-
ου. Επιπλέον, η PCT φαίνεται να είναι υ-
ποσχόμενος δείκτης της βακτηριαιμίας α-
κόμα και σε ουδετεροπενικούς ασθενείς 
με αιματολογικές κακοήθειες.

Φαίνεται ότι η PCT είναι καλύτερος δεί-
κτης για το διαχωρισμό της οξείας φάσης 
της φλεγμονής που ακολουθεί μια καρ-
διολογική επέμβαση και μιας συστηματι-
κής λοίμωξης.

Η  οξε ία  φάση  τη ς  φλεγμονής 
χαρακτηρίζεται από κυκλοφορούσες ΠΟΦ 
που παράγονται στο ήπαρ. Κατά τη δι-
άρκεια μικροβιακής πνευμονίας υπάρχει 
συσχετισμός των ΠΟΦ με τη σοβαρότη-
τα της νόσου και μπορούν να χρησιμεύ-
ουν ως βιολογικός δείκτης. Προς το πα-
ρόν δε γνωρίζουμε ακριβώς το μηχανι-
σμό με τον οποίο οι κυτταροκίνες που ε-
κλύονται στους πνεύμονες στη διάρκεια 
μιας φλεγμονής επάγουν την παραγωγή 
ΠΟΦ στο ήπαρ11.

Απάντηση στις ΠΟΦ
Οι ΠΟΦ μπορούν να επηρεάσουν τη 

χρήση ενδογενών θρεπτικών ουσιών. 
Διαμέσου των κυτταροκινών επιτυγχάνεται 
αύξηση της λιπόλυσης στα λιποκύτταρα 
καθώς και της ηπατικής σύνθεσης λιπαρών 
οξέων. Έτσι αυξάνεται η συγκέντρωση στο 
αίμα των λιπαρών οξέων αλλά και των 
τριγλυκεριδίων. 

Επίσης παρατηρείται αύξηση στη γλυ-
κογένεση και στη γλυκόλυση αλλά και 
αύξηση της αντοχής στην ινσουλίνη (μέ-

σω των κυτταροκινών) με τελική επίτευ-
ξη την αυξημένη διαθεσιμότητα γλυκό-
ζης για τον εγκέφαλο και το ανοσοποιη-
τικό σύστημα.

Η οξεία φάση της φλεγμονής είναι ε-
πίσης προθρομβωτική. Η δημιουργία 
θρόμβων είναι απαραίτητη για να 
εμποδίσει τα εισβάλλοντα μικρόβια και 
για να καθυστερήσει τις αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας. Η IL-6 είναι η κύρια 
προθρομβωτική κυτταροκίνη, ενώ δια-
μεσολαβητές της οξείας φάσης της φλεγ-
μονής, όπως το ινωδογόνο, ο ενεργοποι-
ητής του πλασμινογόνου τύπου I (PAI-1) 
και πιθανά η CRP, ενεργοποιούν την έκ-
φραση του ιστικού παράγοντα στα μονο-
κύτταρα.

Όταν όμως η οξεία φάση ενεργοποιεί-
ται και επαναλαμβάνεται ή συνεχίζει για 
μεγάλους περιόδους μπορεί να καταστεί 
επιβλαβής. Σε υγιείς, ασυμπτωματικούς 
ενήλικες, συγκεντρώσεις της CRP στα α-
νώτερα φυσιολογικά επίπεδα φαίνεται 
να είναι προγνωστικός δείκτης αυξημέ-
νου κινδύνου, στηθάγχης, μυοκαρδιακού 
εμφράγματος και θανάτου. Οι τιμές αυτές 
της CRP σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 
αγγειακών επεισοδίων ακόμα και σε άτο-
μα με φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων στο 
αίμα. Υπάρχουν δύο θεωρίες που προ-
σπαθούν να ερμηνεύσουν τα παραπάνω 
δεδομένα.

1η: Φαίνεται ότι η αρχική ενδαγγειακή 
φλεγμονή έχει ως αποτέλεσμα την ενερ-
γοποίηση και διατήρηση της οξείας φά-
σης της φλεγμονής στα πλαίσια ενός φαύ-
λου κύκλου. Τα μακροφάγα ενεργοποι-
ούνται από την οξειδωμένη LDL ή άλλο 
αγωνιστή, συνδέονται με προφλεγμονώ-
δεις κυτταροκίνες και εκφράζουν τον ιστι-
κό παράγοντα που ενεργοποιεί τον καταρ-
ράκτη της πήξης. Με αυτό τον τρόπο δια-
τηρείται η τοπική φλεγμονή και προάγε-
ται την θρόμβωση. Η IL-6, η κύρια κυτ-
ταροκίνη που επάγει την οξεία φάση της 

φλεγμονής ανευρίσκεται μέσα στις αθη-
ρωματώδεις στεφανιαίες αρτηρίες, σε α-
σθενείς με ασταθή στηθάγχη.

2η: Εξωαγγειακά ερεθίσματα προάγουν 
μια χρόνια, χαμηλού επιπέδου ενεργοποί-
ηση της οξείας φάσης της φλεγμονής, η 
οποία σε μακροχρόνια περίοδο συμβάλ-
λει στη δημιουργία αθηροσκλήρωσης σε 
άτομα με προδιάθεση. Οι γνωστές χρόνι-
ες φλεγμονές που ενεργοποιούν την οξεία 
φάση της φλεγμονής περιλαμβάνουν το 
κάπνισμα, τις συχνές βρογχίτιδες, τη γα-
στρίτιδα, την περιοδοντίτιδα, και την πα-
χυσαρκία12,13,14,15.

Συμπέρασμα
Οι ΠΟΦ φαίνεται ότι μας προσφέρουν 

σημαντικά στοιχεία για τη διαφορική δι-
άγνωση μεταξύ μικροβιακών και μη λοι-
μώξεων. Επίσης, είναι ένας καλός δεί-
κτης παρακολούθησης της πορείας της 
νόσου και κριτήριο για την επιπλέον πα-
ρέμβαση.

Η έρευνα για το ρόλο τους, τη συμμέ-
τοχη τους και τους μηχανισμούς δράσης 
στη φλεγμονώδη διεργασία συνεχίζεται. 
Και καθώς η πρόοδος της γνώσης συνε-
χίζεται, νέα φάρμακα αναμένεται να ανα-
πτυχθούν, που θα συμβάλλουν στην κα-
τανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανι-
σμών της φλεγμονής, καθώς και στην α-
νάπτυξη νέων κλινικών εφαρμογών.
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Οι ΠΟΦ φαίνεται ότι 
μας προσφέρουν σημαντικά 
στοιχεία για τη διαφορική 

διάγνωση μεταξύ μικροβιακών 
και μη λοιμώξεων. Επίσης, είναι 

ένας καλός δείκτης παρακολούθησης 
της πορείας της νόσου και κριτήριο 

για την επιπλέον παρέμβαση.
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