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Τι είναι το Ανοσοποιητικό Σύστηµα (ΑΣ)?

� Το ΑΣ (Immune System) είναι ένα σύστηµα άµυνας του οργανισµού µε
ιδιαίτερες ικανότητες προσαρµογής

Λειτουργείες του ΑΣ

� Προστασία απο παθογόνους µικροοργανισµούς

� Προστασία κατά των όγκων

� Ανώµαλες και υπερβολικές ανοσοαπαντήσεις

� Αυτοανοσία και υπερευεσθησία

� Απαλλαγή του οργανισµού απο νεκρά

και γερασµένα κύτταρα



Μηχανισµοί Λειτουργείας του ΑΣ

� Το ΑΣ µπορεί να κινητοποιεί µια τεράστια ποικιλία κυττάρων

(π.χ Τ και Β λεµφοκύτταρα) και µορίων, που έχουν την

ικανότητα, µε µεγάλη εξειδίκευση, να αναγννωρίζουν και να

καταστρέφουν µια τεράστια ποικιλία ξένων παραγόντων (π.χ

µικροοργανισµών όπως ιών)

� Τα κύτταρα και τα µόρια του ΑΣ δρουν σε ένα µοναδικό

λειτουργικό δίκτυο, του οποίου η πολυπλοκότητα µπορεί να

συγκριθεί µόνο εν µέρη µε εκείνη του νευρικού συστήµατος



Κύτταρα του ΑΣ

� Λευκοκύτταρα

� Αιµατοποίηση
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Έµφυτο και Επίκτητο ΑΣ
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Έµφυτο ΑΣ 

� Έµφυτο µε άµεση δράση

� Η πρώτη άµυνα κατά των µικροβιακών λοιµώξεων

� Συστατικά

� Κύτταρα

� Πρωτείνες: ιντερφερόνες, σύστηµα του συµπληρώµατος

� ∆εν έχει µνήµη

� Βοηθά στη διέγερση του επίκτητου ΑΣ

βασεόφιλα

ιωσινόφιλα
ΝΚ κύτταρα



Επίκτητο ΑΣ 

� Λαµβάνει τη σκυτάλη απο το έµφυτο ΑΣ

� Χρειάζεται χρόνο για να δράσει

� Συστατικά

– Κύτταρα

– Πρωτείνες (π.χ αντισώµατα)

� Υψηλή ειδικότητα

� Έχει µνήµη

ΝΚ κύτταρα

Μονοµερή

∆ιµερή

Πενταµερή



Επίκτητο ΑΣ 

� Παραγωγή φυσικών αυτοαντισωµάτων (Naturally Occurring
Antibodies)

� Παράγονται σε πάρα πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις, χωρίς να
προκαλούν παθογένεση

� ∆εν εξειδικεύονται στην αναγνώριση εξογενών πρωτεινικών

παραγόντων

� Αυξάνονται για άγνωστους λόγους και ανάλογα µε το σύστηµα το

οποίο αναγνωρίζουν µπορεί να προκαλέσουν παθογένεια (πχ.
Αυτοανοσία)

� Κατανόηση των µηχανισµών που οδηγούν στην αύξηση αυτών των

αντισωµάτων παραµένει πολύ δύσκολη
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ΝΚ Κύτταρα: Χαρακτηριστικά

� Μέρος του έµφυτου ΑΣ/ επίκτητου ΑΣ

� 1-6% λευκοκυττάρων

� Χαρακτηριστικά επιφανειακά µόρια: CD56

� ΝΚ: CD56+

CD56 πολύ θετικά 
ΝΚ κύτταρα

CD56 λιγότερο 
θετικά ΝΚ κύτταρα

ΝΚ ΝΚ

ΝΚ



ΝΚ Κύτταρα: Χαρακτηριστικά

� Έκφραση πολλών επιφανειακών µορίων (υποδοχείς)
� Ανασταλτικούς υποδοχείς

� Υποδοχείς ενεργοποίησης

Ανασταλτικοί 
υποδοχείς

Υποδοχείς 
ενεργοποίησης



ΝΚ Κύτταρα: Ιδιότητες

� Καταπολέµηση καρκινικών κυττάρων

� Καταστροφή κυττάρων που έχουν προσβληθεί απο ιούς

ΝΚ Κύτταρα: Μηχανισµοί Λειτουργείας

ΝΚ ΝΚ

Ανασταλτικός 
υποδοχέας

Υποδοχέας 
ενεργοποίησης

Υποδοχέας 
ενεργοποίησης
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ΝΚ Κύτταρα και Ιοί

� Σηµαντικά στην καταπολέµηση ιογενών λοιµώξεων

� Εξαιρετικά σηµαντικά στην καταπολέµηση συγκεκριµένων ιών

�Έρπητας ο απλός τύπου 1
� Ιός Epstein-Barr

� Πολλές µελέτες χρησιµοποιώντας ζωικά µοντέλα

� Μελέτες έχουν καταδείξει ότι καθολική απουσία των ΝΚ κυττάρων

όπως και σοβαρή υπολειτουργία τους µπορεί να οδηγήσει ακόµα

και στο θάνατο

� Συγκεκριµένοι ιοί καταπολεµούνται αποτελεσµατικά µονο στην

παρουσία ΝΚ κυττάρων



ΝΚ Κύτταρα και Σκλήρυνση κατα Πλάκας

� Η σχέση των ΝΚ κυττάρων µε την ΣΠ µελετάται τα τελευταία

χρόνια

� Στοιχεία που συνδέουν τα ΝΚ κύτταρα µε την ΣΠ

� Σε συγκεκριµένους ασθενείς µε ΣΠ έχει εντοπιστεί µειωµένη

δράση των ΝΚ κυττάρων

� Αύξηση της δράσης των ΝΚ κυττάρων σε ασθενείς µε ΣΠ

συνοδεύεται µε µείωση στο µέγεθος εγκεφαλικών πλάκων

� Η αγωγή που περιλαµβάνει IFN-β οδηγεί στην αύξηση των
CD56 πολύ θετικών ΝΚ κυττάρων



ΝΚ Κύτταρα και ΣΠ
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ΝΚ Κύτταρα και ΣΠ

� Μηχανισµοί λειτουργίας ΝΚ κυττάρων στην ΣΠ

� ΝΚ κύτταρα

� ∆ηµιουργία αντιφλεγµονώδους περιβάλλοντος

� Καταστροφή Τ λεµφοκυττάρων τα οποία εδικεύονται στην καταστροφή

πρωτεινών του κεντρικού νευρικού συστήµατος

� Ύπαρξη άλλων µηχανισµών???

� ΝΚ κύτταρα πολύ σηµαντικά στην καταπολέµηση ιογενών

λοιµώξεων, ιδιαιτέρως εναντίον λοιµώξεων απο ιούς που ανήκουν
στην οµάδα των ερπητοιών και οι οποίοι έχουν διασυνδεθεί µε την

ΣΠ

�

∆ραστικότητα ΝΚ
Πολλαπλασιασµός

ιών

Υποτροπη/ΣΠ



ΝΚ Κύτταρα, Ιοί και ΣΠ

� Η δραστικότητα των ΝΚ κυττάρων κατά συγκεκριµένων ιών στην

ΣΠ παραµένει αδιερεύνητη

� Οι υπάρχουσες µελέτες διερευνούν την δραστικότητα των Τ

λεµφοκυττάρων εναντίον ιών

� EBV
� Αυξηµένη αντίδραση Τ λεµφοκυττάρων εναντίον του EBV σε ασθενείς µε ΣΠ
� Μειωµένη αντίδραση Τ λεµφοκυττάρων εναντίον του EBV σε ασθενείς µε ΣΠ

Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα

� Χαρακτηρισµός ΝΚ κυττάρων στην ΣΠ

� Αξιολόγηση της δραστικότητας των ΝΚ κυττάρων εναντίον ιών

(EBV-HSV-1) στην ΣΠ



ΝΚ Κύτταρα, Ιοί και Σκλήρυνση κατα Πλάκας

� Περίγραµµα εργαστηριακής µεθοδολογίας
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� Μοριακός χρακτηρισµός ΝΚ κυτττάρων

� Χαρακτηρισµός ΝΚ κυττάρων µε ανοσοιστοχηµεία

� Αξιολόγηση της δραστικότητας των ΝΚ κυττάρων 
εναντίων ιών (EBV-HSV-1) στην ΣΠ

Αποµόνωση 
µονοπύρηνων 

κυττάρων 
περιφερικού αίµατος

Αποµόνωση ΝΚ 
΄κυττάρων/Μαγνητικά 

σφαιρίδια
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