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Η διαφοροποίηση των ΤΗ 
κυττάρων 

2 3Εξελίξεις στην Δερματολογική Ερευνα
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TH174

Πειραματικά μοντέλα αυτοανόσων φλεγμονωδών νόσων 

“πρώην TH1 και τώρα ΤΗ17”

Πειραματικό μοντέλο Ανάλογη ανθρώπινη νόσος

•  Αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα •  Σκλήρυνση κατά πλάκας
•  Αρθρίτιδα επαγόμενη από κολλαγόνο •  Ρευματοειδής αρθρίτιδα
•  Κολίτιδα επαγόμενη από αντισώματα •  Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
•  TGF-β1 / Κ5 transgenic  •  Ψωρίαση

Komiyama Y, et al. J Immunol 2006; 117:566-573
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IL-23 / IL-17/IL-12 / TGF-β1-τύπου 
επαγόμενη φλεγμονώδης αντίδραση

•  TGF-β1: ενεργοποιεί TIP δενδριτικά κύτταρα και επιδερ-
μιδικά κύτταρα για παραγωγή IL-12, IL-23

•  IL-12: Επάγει -τύπου- TH1 ανοσιακή αντίδραση (IL-2,  
IFΝ-γ,TNF-α) 

•  IL-17: Επάγει πολλαπλούς μεσολαβητές φλεγμονής 
(χημειοκίνες, κυτταροκίνες, μεταλλοπρωτεϊνάσες) από  
επιθηλιακά κύτταρα και ινοβλάστες.

•  IL-23: Επάγει τύπου-TH17 ανοσιακή αντίδραση (IL-22, 
IL-17)

•  Τα TH1 κύτταρα που παράγουν γ-IFN δεν θεωρούνται 
τα κυρίως παθογόνα, αλλά μάλλον ελέγχουν την IL-23, 
IL-17-τύπου φλεγμονή

76

Υποδοχείς   IL-12 και IL-238

•  Βελτίωση κατανόησης παθογενετικών μηχανισμών 
διαφόρων «αινιγματικών» δερματοπαθειών

•  Εφαρμογή ερευνητικών συμπερασμάτων στην 
θεραπευτική φαρμακευτική προσέγγιση ασθενών 
σε επίπεδο καθημερινής ιατρικής άσκησης

•  Δέρμα και εξαρτήματα: δεύτερος «δημοφιλέ-
στερος» ερευνητικός ιστός. (πρώτος: αίμα και 
παράγωγα, τρίτος: έντερο)

•  Ψωρίαση: περισσότερο από το 85% των ερευ-
νητικών εργασιών στη Δερματολογία

•  Ενίσχυση ενδιαφέροντος για papers από Δερ-
ματολογία στα εγκυρότερα περιοδικά: Science, 
Lancet, NEJM,  Nature, Cell, κ.ά.

 •  Ενθάρρυνση-καθιέρωση της «πολυάριθμης ο-
μάδας έρευνας» (10 και περισσότεροι συγγραφείς 
στις επιστημονικές ερευνητικές δημοσιεύσεις)

•  Διακριτός τύπος Τ κυττάρων, εκτός των TH1 και 
TH2, με σημαντικό ρόλο στα τύπου TH1 αυτο-
άνοσα νοσήματα

•  Επιβιώνουν και διεγείρονται από την IL-23 και 
την IL-12 που παράγονται κυρίως από τα TIP 
δενδριτικά κύτταρα

•  Παράγουν συγκεκριμένη ομάδα κυτταροκινών: 
IL-17Α, IL-17F, IL-6, TNF-α, IL-22

•  Προς το παρόν, δεν υπάρχει ανθρώπινη νόσος 
που να έχει χαρακτηρισθεί σαν TH17, αν και 

διαφαίνονται ισχυρές ενδείξεις  ότι η ψωρίαση και 
η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου είναι  τέτοιου 
τύπου νοσήματα

•  Το ψωριασικό δέρμα περιέχει ενεργοποιημένα 
TIP δενδριτικά κύτταρα και Τ κύτταρα που πα-
ράγουν IL-17α

•  Η δράση των TH17 φαίνεται ότι είναι 
-  συμμετοχή στην παθογένεια αυτοανόσων νό-

σων ενώ 
-  ασκούν προστατευτικό ρόλο στην ανοσοεπα-

γρύπνηση του οργανισμού

Blanvelt A, Exper Rev Dermatol 2007; 2(1): 69-78

Επιπτώσεις σε πειραματικά μοντέλα 
ανάλογα με ΅ ή à ΙL -12 και ΙL -23
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Γονότυπος

P35(-)

P40(-)

P19(-)

K14/P40
+transgenic

Actin/P19
+transgenic

Έλλειψη/αύξηση

Έλλειψη IL-12

Έλλειψη IL-12 και IL-23

Έλλειψη IL-23

Αύξηση IL-12 και IL-23

Αύξηση IL-23

Φαινότυπος

Έλλειψη TH1-τύπου απάντησης (λοιμώξεις, εγκεφαλική-
αρθρική αυτοανοσία)

Έλλειψη TH1 και TH17-τύπου απάντησης (λοιμώξεις, εγκε-
φαλική- αρθρική αυτοανοσία)

Έλλειψη TH17-τύπου απάντησης (αντοχή σε εγκεφαλική-
αρθρική και εντερική αυτοανοσία)

Φλεγμονώδης δερματική νόσος (ψωρίαση;)

Συστηματική φλεγμονώδης νόσος

       Μηχανισμός δράσης9

Κυκλοσπορίνη

Infliximab

Etenercept

Adalimumab

Efalizumab

CNTO1275

ABT-874
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Laurence A, et al. Helper T cell Differentiation Enters A New Era“Le Roi est mort; vivre le Roi”.
Trends in Immunology 2006; 27:16-21

Δυνητικά νέοι θεραπευτικοί στόχοι στην ψωρίαση11

Στόχοι

P19

 
IL-23R

IL-17Α

TGF-β1

λειτουργικός ρόλος

Κομβική υποομάδα υπεύθυνη για επιβίωση, 
ανάπτυξη και πολ/σμό TH17 κυττάρων

Εκφράζεται στο TH17, αλλά όχι στα ΤΗ1 
και TH2

Κυτταροκίνη-κλειδί των TH17

Κυτταροκίνη-κλειδί για αρχική διαφορο-
ποίηση των naive Τ κυττάρων σε TH17 
κύτταρα

Αποτέλεσμα

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Καλό-εξαιρετικό (ανάλογο των 
αντι-TNF-α)

Πτωχό σε εγκατεστημένες μορφές.
Πολλά υποσχόμενη σαν 
«θεραπεία πρόληψης»

             Συστηματική σκληροδερμία
12

Αυτοαντισώματα που διεγείρουν τον υποδοχέα του PDGF φαίνεται ότι αποτελούν σημαντικό ανοσιακό 
στοιχείο στην παθογένεια της συστηματικής σκληροδερμίας. Τα συγκεκριμένα αυτοαντισώματα αποδεικνύεται 
ότι ενεργοποιούν μια ενδοκυτταρική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται Ha-Ras, ERK1/2 και Ros, 
οδηγώντας σε αυξημένη έκφαση γονιδίων για κολλαγόνο και, τελικά, στην επαγωγή της νόσου

13

Baroni S, Santilo M, Bevilacqua F, et al.
Stimulatory Autoantibodies to the PDGF Receptor in Systemic Sclerosis.

N. Engl J Med 2006; 354:2667-2676
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Σ. Σκληροδερμία:

παρουσία επικρατούντος κλώνου Τ-
λεμφοκυττάρων στο αίμα

Η δυσλειτουργία των Τ λεμφοκυττάρων αποτελεί διαπιστωμένη 
και αποδεδειγμένη γνώση στα αυτοάνοσα νοσήματα του κολ-
λαγόνου-αγγειακού ιστού. 
Στη μελέτη, χρησιμοποιώντας PCR, και στοχεύοντας την γ αλυσίδα 
του υποδοχέα των Τ λεμφοκυττάρων προκύπτει ότι συγκεκριμένος 
επικρατών κλώνος Τ λεμφοκυττάρων στις περισσότερες περιπτώ-
σεις ανιχνεύεται στο περιφερικό αίμα των ασθενών, ειδικότερα 
στις διαφορετικές κλινικές υποομάδες της σκληροδερμίας.
Τα ευρήματα ανοίγουν νέες προοπτικές για πληρέστερη κατα-
νόηση, ακριβέστερη διαγνωστική προσέγγιση, πρόγνωση και 
θεραπευτική παρέμβαση στα συγκεκριμένα νοσήματα.

Nickols J, et al. The presence of dominant T-cells in peripheral blood of 
patients with collagen-vascular disorders. Proc Natl Acad Sci USA 2006; 

103:1885-1889

14 Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές 
και BAFF

O BAFF, που ανήκει στην υπερ-οικογένεια των 
TNF-α εξαρτόμενων παραγόντων, ρυθμίζει 
τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση των Β 
λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων. 
Τα επίπεδα του BAFF στον ορό ευρίσκονται 
αυξημένα στους ασθενείς με ΠΠ, αλλά όχι 
σε εκείνους με πέμφιγα. Αν και δεν διαπι-
στώνεται σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 
επιπέδων του BAFF στον ορό και του τίτλου 
των αντι-ΒP180 (αλλά όχι των αντι-ΒP230), 
η αύξηση των τιμών του ΒAFF παρατηρείται 
στα πολύ αρχικά στάδια τηςνόσου, γεγονός 
που τον καθιστά σημαντικό παράγοντα τόσο 
στη παθογένεια όσο και στην θεραπευτική 
προσέγγιση της νόσου.   

Asashima J, et al. BAFF in Bullous Pemphigoid. Exp 
Dermatol 2006;15:547-564

15 Παρανεοπλασματική 
πέμφιγα

Η παρανεοπλασματική πέμφιγα 
είναι αυτοάνοση πομφολυγώδης 
δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται 
από βλάβες τόσο στους βλεννογό-
νους όσο και στο δέρμα, σε συνδυα-
σμό με κακοήθειες τύπου ν. Hodgkin, 
σαρκωμάτων, όγκου Castelman, 
ΧΛΛ, κ.ά.Τα Μ.Β των αντιγόνων είναι 
250, 220, 180, 230, 190, 170. Από 
την μελέτη του ορού 13 ασθενών 
με ΠΠ σε 12 προκύπτουν σαν προ-
εξέχοντα αντιγόνα-στόχοι, εκείνα της 
ομάδας των πλακινών.  

Zang B, et al. Epitopes of Envoplakin 
Recognized by Autoantibodiesin 

Paraneoplastic Pemphigus Patients.J Invest 
Dermatol 2006;126:832-840
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Υποδοχείς του ΣΜ στα δερματικά 
κύτταρα

Το Σύστημα Μελανοκορτίνης (ΣΜ) αποτελεί το 
περισσότερο τυπικό νευροπεπτιδιακό σύστημα 
στο δέρμα. Οι περισσότεροι τύποι δερματικών 
κυττάρων εκφράζουν υποδοχείς ΣΜ και συνθέ-
τουν μελανοκορτίνες π.χ. α-MSH. Οι γνώσεις αυτές 
βελτιώνουν την κατανόηση της φυσιολογίας και 
παθοφυσιολογίας του δέρματος και σίγουρα θα 
προσφέρουν νέες προοπτικές στη μελλοντική 
θεραπευτική προσέγγιση των διαφόρων δερ-
ματοπαθειών

Böhn M, Luger T, Tobin D, et al. Melanocortin Receptor 
Ligands: New Horizonsfor Skin Biology and Clinical 

Dermatology. J Invest Dermatol 2006; 128:1966-1975

18 19 Κακόηθες Μελάνωμα και E2F1

Με έγκαιρη διάγνωση το ΚΜ είναι χειρουργικά 
θεραπεύσιμο, ενώ η μεταστατική μορφή του 
θεωρείται ανθεκτική σε κάθε θεραπευτική προ-
σέγγιση. Ο E2F1 θεωρείται ο σημαντικότερος 
μεταγραφικός παράγοντας για την φάση G1-σε-S 
του κυτταρικού κύκλου και εντοπίζεται στον μακρύ 
βραχίονα του χρωμοσώματος 20 και στην περι-
οχή 20q.11 η οποία θεωρείται καθοριστική στη 
συμπεριφορά των κυττάρων του ΚΜ. Αυξημένες 
τιμές του E2F1  εξουδετερώνουν παράγοντες 
αναστολής δράσης γονιδίων εμπλεκομένων 
στη φάση G1. Αποτελεί τον κύριο στόχο για 
φαρμακευτικούς παράγοντες που θα στοχεύουν 
στη αναστολή δράσης γονιδίων υπεύθυνων για 
την κωδικοποίησή του. 

Nelson JB, et al. E2F1 Amplified in Malignant Mela-
nomas. Cancer Biol Ther 2007; 5:1-8
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Ιός της ιλαράς ως 
ογκολυτική θεραπεία

Ο ιός της ιλαράς υπόσχεται πολλά 
σαν ογκολυτικός παράγοντας στην 
θεραπεία διαφορετικού τύπου όγκων: 
Β λέμφωμα, πολλαπλούν μυέλω-
μα, όγκοι ωοθήκης, γλοιώματα. Η 
μελέτη σε φάση Ι αποδεικνύει ότι το 
ανασυνδυασμένο εμβόλιο για τον ιό 
της ιλαράς προκαλεί υποχώρηση των 
όγκων στο δερματικό Τ λέμφωμα (σε 
καλλιέργειες κυττάρων από  τον όγκο 
και σε πειραματόζωα). Η στγκεκριμένη 
θεραπευτική δυνατότητα μελετάται 
εντατικά.

Kunzl V. et al. Recombinant Measles Virus 
Induces Cytolysis of CutaneousT-Cell 

Lymphoma in Vitro and in Vivo. J Invest 
Dermatol 2006; 126:2525-2532
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Ηλιακή ακτινοβολία και 
βιταμίνη D αυξάνουν τη 
φυσική ανοσία

«Το Ηλιακό φως μπορεί να αποτελεί 
την καλύτερη άμυνα για τον οργανι-
σμό». Στα θηλαστικά οι Toll-like υπο-
δοχείς (TLRS) αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες στην φυσική ανοσία. Οι Liu 
J, et al. (Science 311:1770-1773, 2006) 
απέδειξαν ότι η ενεργοποίηση των TLRs 
των μονοκυττάρων και μακροφάγω-
νοδηγού σε σε ελαττωμένη επιβίωση 
του ενδοκυττάριου παθογόνου  Μ. 
Tuberculosis και αυξημένη έκφραση 
υποδοχέων βιταμίνης D και των γονι-
δίων της υδροξυλάσης της βιταμίνης 
D.Το τελευταίο επάγει το αντιμικροβι-
ακό πεπτίδιο cathelicidin πουτελικά, 
φονεύει το Μ.Τ. στα μονοκύτταρα. Έτσι 
ελαττωμένη σύνθεση βιταμίνης D και 
ανεπαρκής επαγωγή της mRNA για 
την cathelicidin αυξάνει την επίπτωση 
φυματίωσης στους Αφρο-αμερικανούς. 
Η ηλιακή ακτινοβολία και η χορήγηση 
βιτ. D αυξάνουν τη φυσική ανοσία σε 
μικροβιακές λοιμώξεις σε πληθυσμούς 
υψηλού κινδύνου. 

22 Ατοπική δερματίτις: ο ρόλος των 
φιλαγκρινών

Οι φιλαγκρίνες θεωρούνται σημαντικά στοιχεία 
για την τελική διαφοροποίηση-σχηματισμό 
και διατήρηση σε «άθικτη» κατάσταση του 
επιδερμικού φραγμού

Palmer A, et al. Common Loss-of-faction variants of the epider-
mal barrier protein filaggrin are a major predisposing factor for 

atopic dermatitis. 
Nature Genetics 2006; 38:441-446
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Δενδριτικά κύτταρα

•  Άωρα δενδριτικά κύτταρα (CD11)

•  Ώριμα δενδριτικά κύτταρα (CD83+)

•  Κύτταρα Langnerhans

•  Πλασματοειδή δενδριτικά κύτταρα 
(παράγουν IFN-α)

•  TIP δενδριτικά κύτταρα (παράγουν 
TNF-α, IL-23, IL-12  και εκφράζουν 
επαγωγό συνθετάση του μονοξειδίου 
του αζώτου συνθετάση, CD11+) 
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•  9% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού παρουσιάζουν 
μεταλλάξεις στο γονίδιο για τη φιλαγκρίνη

•  Ιδιαίτερα στις Βορειοευρωπαϊκές χώρες: αυξη-
μένος κίνδυνος ανάπτυξης «ατοπικής πορείας» 
(ατοπική   δερματίτιδα-σοβαρή μορφή βρογχικού 
άσθματος) 

25
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Παθογένεια ψωρίασης

Η εμπλοκή στην παθογένεια της ψωρίασης του 
χορίου ή της επιδερμίδας αποτελεί αντικείμενο 
συνεχών έρευνητικών αντιθέσεων.
Η Jun β, πρωτεΐνη-μεταγραφικός παράγοντας 
για τα επιδερμιδικά κύτταρα, ανευρίσκεται 
σημαντικά ελαττωμένη στις σοβαρές μορφές 
της νόσου. Τα πειραματόζωα αποκτούν φαι-
νοτυπικά ψωριασικά    χαρακτηριστικά (δέρμα-
αρθρώσεις) εάν στερηθούν το συγκεκριμένο 
μεταγραφικό παράγοντα.

Zenz G, et al. Psoriasis-like skin disease and arthritis 
caused by inducible epidermal deletion of Jun proteins. 

Nature 2005; 437:369-375

27 Ψωρίαση και Τ-λεμφοκύτταρα
 
Εάν αφαιρεθούν τα Τ λεμφοκύτταρα υποχωρεί η 
αρθροπάθεια, αλλά παραμένει το ψωριασικό εξάν-
θημα.
Αλλοιώσεις στην επιδερμίδα το ίδιο σημαντικές όσο 
και εκείνες του ανοσιακού συστήματος.
Τα Τ λεμφοκύτταρα φαίνεται να έχουν ρόλο-κλειδί 
στην ψωριασική αρθρίτιδα ενώ είναι ίσως είναι λι-
γότερο σημαντικά για την ανάπτυξη του δερματικού 
ψωριασικού εξανθήματος.
Ίσως γι’αυτό απαιτούνται μεγαλύτερες φαρμακολογικές 
δόσεις τόσο ανοσοκατασταλτικών όσο και βιολογικών 
παραγόντων για τον έλεγχο του ψωρ. εξανθήματος σε 
σχέση με την αρθρική συμπτωματολογία. 
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Ο ρόλος των μακροφάγων στην ψωρίαση

Η ψωρίαση είναι χρόνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια που απαντά στη θεραπευτική αγωγή με φαρμακευτικούς παράγοντες με δράση κυρίως στην λειτουργία των Τ λεμφοκυττάρων. Πρόσφατα δύο πειραματικά μοντέλα 
(ποντίκια), το ένα με Τ και το άλλο χωρίς Τ- εμπλεκόμενα λεμφοκύτταρα, απέδειξαν ότι τα μακροφάγα θεωρούνται βασικά στην παθογένεια της νόσου

Έτσι: 
1. Ο TNF-α ήταν σημαντικός για την φλεγμονή, ενώ η IFN-γ δεν ήταν απαραίτητη στην εξαρτώμενη από  μακροφάγα φλεγμονή.
2. Η αφαίρεση από το πειραματόζωο των μακροφάγων αλλά όχι των πολ/νων ουδετεροφίλων, βελτίωνε σημαντικά την φλεγμονώδη αντίδραση.

Ερωτήματα: 
1. Ισχύουν τα ίδια στον άνθρωπο;     
2. Τα Τ κύτταρα είναι τα μοναδικά καθοριστικά εμπλεκόμενα στην παθογένεια της ψωρίασης; 

Wang J, et al. J Clin Invest 2006; 116:2105-2114, 
Stratis G, et al. J Clin Invest 2006 ; 116:2094-2104.
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