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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Η γρίπη, επιδρώντας διαχρονικά και έντονα στη δημόσια υγεία, παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό
ενδιαφέρον, όπως φυσικά και οι σχετιζόμενοι ανθρώπειοι αμυντικοί μηχανισμοί. Χρησιμοποιώντας
ως μοντέλο την τελευταία πανδημία, 2009, διερευνώνται τα χαρακτηριστικά της ανοσοαπάντησης
σε ιούς γρίπης. Ο TLR7 αποτελεί σημαντικό ενδοκυττάριο υποδοχέα αναγνώρισης προτύπων (PRR)
για το ssRNA των ιών γρίπης, ώστε στη συνέχεια μέσω της πρωτεΐνης MyD88 και της ενεργοποί-
ησης μεταγραφικών παραγόντων να παραχθούν ιντερφερόνες τύπου Ι και να ανασταλεί η ιική
αναπαραγωγή. Στο ίδιο τελικό αποτέλεσμα καταλήγει η δράση των ενδοκυττάριων υποδοχέων
RLR, κυρίως της RNA ελικάσης RIG-I. Οι ενδοκυττάριοι υποδοχείς NLR αλληλεπιδρώντας με την
πρωτεΐνη ASC και την κασπάση-1 σχηματίζουν φλεγμονοσωμάτιο (inflammasome), υπεύθυνο για
την ωρίμανση των πρόδρομων μορφών των προφλεγμονωδών κυτταροκινών, με αποτέλεσμα την
προστασία από ιογενείς λοιμώξεις. Η συσσώρευση θέσεων γλυκοσυλίωσης στην αιμοσυγκολλη-
τίνη των ιών Α(Η1Ν1), προσαρμοστική εξελικτική στρατηγική των ιών γρίπης, οδηγεί στην καλύ-
τερη αναγνώρισή τους από την έμφυτη ανοσία και μειώνει την αποτελεσματικότητα της χυμικής
ανοσίας ενώ αφήνει ανεπηρέαστη την κυτταρική (CD8) με πιθανό επακόλουθο υπερβολική κυτ-
ταροτοξική αντίδραση και καταιγίδα κυτταροκινών. Η έλλειψη γλυκοσυλίωσης αυξάνει την παθο-
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γονικότητα των ιών παρεμποδίζοντας την ιική κάθαρση από την έμφυτη ανοσία. Έτσι και οι δύο
περιπτώσεις μπορεί να καταλήξουν σε αυξημένη κυτταρική απόπτωση και ιδιαίτερα σοβαρή νό-
σηση. Εξάλλου πειραματικά δεδομένα αναφέρουν ότι μόλυνση με ισχυρά παθογόνους ιούς γρίπης
Α οδήγησε σε συσσώρευση δενδριτικών κυττάρων υποείδους tipDC στους πνεύμονες, τα οποία
επάγουν ακόμη περισσότερο τον πολλαπλασιασμό των CD8 λεμφοκυττάρων. Οι ιοί γρίπης επιδει-
κνύουν συχνά ειδικό τροπισμό για το ανώτερο ή κατώτερο αναπνευστικό, αναπαράγονται δε και
να εξαπλώνονται ταχύτερα σε νεότερους ξενιστές. Πειραματικά φαίνεται ότι ο τοπικός σχηματι-
σμός iBALT (επαγόμενος βρογχοσυσχετιζόμενος λεμφοειδής ιστός) σε λιγότερο νέους γριπιώντες
ασθενείς αποδίδει αποτελεσματικότερη ανοσοαπάντηση. Η γήρανση ελαττώνει την ανοσοαπάν-
τηση επιδρώντας σε κάθε επίπεδο με αποτέλεσμα περιορισμένη φλεγμονώδη αντίδραση στους
πνεύμονες και ηπιότερη νόσηση, επιτρέποντας έτσι στις βαρύτερες κλινικές εκδηλώσεις να εμφα-
νίζονται αρκετά συχνά σε νεότερες ηλικίες και μάλιστα χωρίς υποκείμενες παθήσεις. Οι προηγού-
μενες επαφές του ξενιστή με προγενέστερους ιούς γρίπης και η όποια αντιγονική ομολογία μεταξύ
των ιών αυτών οδηγούν σε διασταυρούμενη ανοσία σε επίπεδο κυτταρικής αλλά και χυμικής ανο-
σίας, η οποία διαδραματίζει προστατευτικό ρόλο με την πρόοδο της ηλικίας του ξενιστή.
Η πανδημία γρίπης 2009 φαίνεται να προκάλεσε σοβαρές λοιμώξεις σε άτομα πολύ νεότερα απ’
ό,τι ήταν μέχρι πρόσφατα παραδεκτό, με την ανοσοαπάντηση να έχει πρωτεύουσα σημασία σε
κάθε διαδικασία. Πολύτιμες πληροφορίες συλλέγονται με στόχο να αξιοποιηθούν στις επόμενες
επιδημίες και πανδημίες γρίπης τόσο για πρόληψη όσο και για αντιμετώπιση της νόσου.
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Εισαγωγή

Η νόσος της γρίπης παρουσιάζει μόνιμα ενδιαφέρον,
καθώς προκαλεί σταθερά ποικίλης βαρύτητας ετήσιες
εξάρσεις παγκοσμίως, αλλά και πανδημίες οι οποίες
έχουν πάντα σοβαρές επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο δη-
μόσιας υγείας όσο και σε κοινωνικοοικονομικό. Με δε-
δομένο ότι τα ανοσιακά φαινόμενα εμπλέκονται σε
κάθε έκφανση της λειτουργίας του ανθρώπινου οργα-
νισμού, θα ήταν ενδιαφέρουσα η μελέτη των ιδιαίτε-
ρων ανοσιακών μηχανισμών που κινητοποιούνται
στις περιπτώσεις προσβολής από ιούς γρίπης. Η πιο
πρόσφατη πανδημία γρίπης, χρησιμοποιούμενη ως
μοντέλο, παρέχει χρυσή ευκαιρία για τη διερεύνηση
των χαρακτηριστικών της εξ αρχής ανοσοαπάντησης
σε έναν ιό γρίπης.

Η ταχεία παγκόσμια εξάπλωση του ιού της γρίπης
Α(Η1Ν1)pdm09 σε ανθρώπινους πληθυσμούς οδή-
γησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να δη-
λώσει αυτή ως την πρώτη πανδημία γρίπης του 21ου
αιώνα.1 Αν και ο ιός γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09 δεν προ-
κάλεσε σοβαρή νόσο, η αντίληψη ότι η καταστροφή
του 1918-1919 από τον ιό Α(Η1Ν1) (>40 εκατομμύρια
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους) ξεκίνησε με μια ηπιό-
τερη φάση ενίσχυσε την άποψη ότι αυτός ο αναδυό-
μενος ιός θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ιό με αυξημένη
παθογονικότητα. Οι γυναίκες στο τρίτο τρίμηνο της
κύησης, οι παχύσαρκοι με ΔΜΣ>40, και διαβιούντες
σε κοινότητες με υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας
και κακή διατροφή βρέθηκαν σε αυξημένο κίνδυνο.
Επίσης υπήρξαν θανατηφόρα κρούσματα σε κατά τα
άλλα υγιή άτομα. Τα στατιστικά στοιχεία για τον ιό
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Α(Η1Ν1)pdm09 στρεβλώνονται από το γεγονός ότι
παρόλο που γρίπη είναι συνήθως πιο σοβαρή στην
ηλικιωμένους, όσοι είχαν γεννηθεί πριν από το 1950
έχουν κάποιο επίπεδο προϋπάρχουσας ανοσίας.2

Η εξάπλωση σε όλο τον κόσμο της του ιού νέας γρί-
πης Α(Η1Ν1)pdm09 προκάλεσε λοιμώξεις με μια ασυ-
νήθιστη κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα. Αναφορές
δείχνουν υψηλή επίπτωση στην ηλικία των 5-30 ετών,
με αιχμή στην ηλικιακή ομάδα 10-19 χρόνια, μια μεί-
ωση του ποσοστού επίπτωσης με την ηλικία από την
ηλικία των 30 έως 60, και χαμηλά επίπεδα για τα άτομα
άνω των 60 ετών. Παρόλο που η λοιμογόνος δύναμη
του νέου ιού είναι γενικά χαμηλή μέχρι σήμερα, συγ-
κρίσιμη στις περισσότερες περιπτώσεις με αυτή που
σχετίζεται με τις πρόσφατες εποχικές γρίπες, ορισμένα
αξιόλογα χαρακτηριστικά έχουν παρατηρηθεί με εν-
τυπωσιακότερο την εμφάνιση αρκετά μεγάλου αριθ-
μού σχετικά νεαρών ατόμων με σοβαρές κλινικές
εκδηλώσεις ενώ για περίπου 35-45% από τα άτομα
αυτά δεν υπήρξε καμία αναφορά υποκείμενης νόσου.3

Εξάλλου στη μελέτη των Munster et al4 χρησιμο-
ποιώντας ένα μοντέλο με ενήλικα κουνάβια, ο ιός
Α(Η1Ν1)pdm09 βρέθηκε να αναπαράγεται αποτελε-
σματικά στην κατώτερη αναπνευστική οδό και βρέ-
θηκαν αντισώματα έναντι του ιού στα επιθηλιακά
κύτταρα των βρογχιολίων και των τελικών βρογχιο-
λίων, στα κυψελιδικά μακροφάγα, αλλά και στα τύπου
Ι και τύπου II κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα. Αντί-
θετα, ο ιός της εποχικής γρίπης εντοπιζόταν μόνο σε
επιθηλιακά κύτταρα του ανώτερου αναπνευστικού
συστήματος, και αυτή η διαφορά προτάθηκε ως εξή-
γηση για την πρόκληση μεγαλύτερης επιδημίας από
τον Α(Η1Ν1)pdm09 παρά από τους ιούς της εποχικής
γρίπης. Το αποτέλεσμα αυτό είναι επίσης σε συμφωνία
με τις μελέτες των Itoh et al και Belser et al5,6 που εν-
τόπισαν αντιγόνα του ιού Α(Η1Ν1)pdm09 σε κύτταρα
βρογχιολικού επιθήλιου, βρογχιολικού αυλού, κυψε-
λιδικού επιθηλίου και σε ιστιοκύτταρα.

Κυτταρική και χυμική ανοσία:
ηλικία και ανοσοποίηση

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το εμβόλιο της εποχιακής
γρίπης έχει μειωμένη αποτελεσματικότητα με την
πρόοδο της ηλικίας. Σε συνδυασμένες αναλύσεις σε
ηλικιωμένους, το εμβόλιο της εποχικής γρίπης παρου-
σιάζει αποτελεσματικότητα που φθάνει να κυμαίνεται
από 17% έως 53%.7-9 Βιολογική ερμηνεία προκύπτει
από τον πολυπαραγοντικό συνδυασμό του βαθμού
ομολογίας του αντιγόνου του εμβολίου και του φυσι-
κού ιού, τη διατροφική κατάσταση, αδυναμία, υποκεί-
μενες παθήσεις, και από την ανοσολογική γήρανση σε
χυμικό και κυτταρικό επίπεδο.10 Σε γενικές γραμμές, η

επίκτητη ανοσία προστατεύει τον ξενιστή μέσω των
αντιγονοειδικών ανοσοαπαντήσεων και της ανάπτυ-
ξης της ανοσολογικής μνήμης. Αλλαγές στην επίκτητη
ανοσία, που προέρχονται από τη γήρανση, περιλαμ-
βάνουν ελάττωση του αριθμού των μη ειδικών Β και
Τ κυττάρων, μειωμένο αριθμό κλώνων των υποδο-
χέων των Τ και Β κυττάρων και μειωμένη σηματοδό-
τηση, ελαττωμένη αναπαραγωγική ικανότητα των
Τ-κυττάρων, και μειωμένη μετατροπή των Β-κυττάρων
σε κύτταρα ικανά να παράγουν ανοσοσφαιρίνες.11-13

Οι πρώτες ανοσολογικές απαντήσεις έναντι των ιών
για την εποχική και μη εποχική γρίπη Α προκαλούνται
από την ενεργοποίηση της έμφυτης ανοσίας. Σε αντί-
θεση με την επίκτητη ανοσία, η ανοσοαπάντηση που
προέρχεται από την έμφυτη ανοσία δε διαθέτει την
εξαιρετική αντιγονική ειδικότητα και ανοσολογική
μνήμη που σχετίζονται με την επίκτητη ανοσία. Η έμ-
φυτη ανοσία ενεργοποιείται από τους υποδοχείς ανα-
γνώρισης προτύπων (Pattern Recognition Receptors
PRR) που αναγνωρίζουν κυτταρική βλάβη ή ευρύ
φάσμα παθογόνων, αναγνωρίζοντας μοναδικές δια-
τηρημένες ακολουθίες γνωστές ως Μοριακά Μοτίβα
Σχετιζόμενα με Παθογόνα (Pathogen-Associated Mo-
lecular Patterns PAMP). Σημαντικά παραδείγματα των
PRR είναι οι υποδοχείς TLR (Toll-Like Receptors), οι
νουκλεοτιδιο-δεσμευτικοί (Nucleotide-Binding Do-
mains, NBD) και οι υποδοχείς με πολλές επαναλήψεις
λευκίνης (Leucine-Rich Repeat domains, LRR). Οι υπο-
δοχείς TLR είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του έμφυ-
του ανοσοποιητικού συστήματος και ανευρίσκονται
κυρίως στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, στην
κυτταρική μεμβράνη ή στα ενδοσώματα. Οι TLR είναι
σημαντικοί για την ενεργοποίηση της απάντησης του
ξενιστή έναντι των PAMP από Gram θετικά και αρνη-
τικά βακτήρια, μυκοβακτηρίδια και ιούς, συμπεριλαμ-
βανομένων και των λιποπεπτιδίων και λιποπρωτεϊνών,
λιποτοιχοϊκών οξέων, αμεθυλίωτων αλληλουχιών νου-
κλεϊκών οξέων, λιποπολυσακχαρίτη και μαστιγίων. Η
ενεργοποίηση των TLR οδηγεί σε προφλεγμονώδη
σηματοδότηση και αποτελεί σημαντικό σύνδεσμο και
για την ενεργοποίηση και της επίκτητης ανοσίας. Ο
TLR7 είναι ένα σημαντικός ενδοσωματικός PRR για το
ssRNA του ιού της γρίπης.14-16 Μόλις ο TLR7 αναγνω-
ρίζει το ssRNA, η πρωτεΐνη MyD88 μέσω σήματος
ενεργοποίησης μεταγραφικών παραγόντων έχει ως
αποτέλεσμα την παραγωγή ιντερφερονών (IFN) τύπου
I και την αναστολή της ιικής αναπαραγωγής.

Μεταξύ των πολλών κυτταροπλασματικών PRR, η
NLRP3 είναι μέλος της οικογένειας NLR που εμπλέ-
κονται στην αναγνώριση μορίων όπως η στυπτηρία ή
τα ιικά νουκλεϊκά οξέα.17-21 Μετά την ανίχνευση αυτών,
πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τομέων των
NLRs, της πρωτεΐνης ASC (Apoptosis-associated Speck-
like protein containing C-terminal caspase recruitment
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domain), και της κασπάσης-1 (πρωτεάσης κυστεΐνης)
σχηματίζουν τελικά την πολυπρωτεϊνική δομή του
φλεγμονοσωματίου (inflammasome). Το inflamma-
some είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή πρόδρομων
μορφών των προφλεγμονωδών κυτταροκινών στις
ώριμες μορφές τους διαδικασία που επιτελείται με τη
δράση της κασπάσης-1 με αποτέλεσμα την προστασία
του ξενιστή από ιογενείς λοιμώξεις. Μια άλλη ομάδα
κυτταροπλασματικών PRR είναι οι RLR (RIG-I-Like Re-
ceptors), οι οποίες περιλαμβάνουν RNA ελικάσες όπως
η RIG-I που αναγνωρίζουν 5΄ τριφωσφορικό ssRNA
και dsRNA. Μετά από μόλυνση των ανθρώπινων μα-
κροφάγων με ιό γρίπης τύπου Α, η αναδιοργάνωση
της ακτίνης και του σκελετού της τουμπουλίνης των
μακροφάγων φέρνει την RIG-I σε εγγύτητα με το συ-
ναπτικό της μόριο Μιτοχονδριακή Αντιιική Σηματο-
δοτική Πρωτεΐνη (Mitochondrial AntiViral-Signalling
protein, MAVS). Αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί στην
ενεργοποίηση αρκετών πυρηνικών μεταγραφικών πα-
ραγόντων με αποτέλεσμα την παραγωγή IFN τύπου Ι
και την αντιιική ανταπόκριση του ξενιστή.22

Εκτός από την κυτταρική ανοσία, η ταυτόχρονη
απορρύθμιση της έμφυτης ανοσίας με τη γήρανση
διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην ανταπόκριση στο
εμβόλιο της γρίπης και στη λοίμωξη ενήλικων μεγα-
λύτερης ηλικίας με διάφορους τρόπους, 1) αλλαγμένη
έκφραση, ρύθμιση και λειτουργία του PRR και των μο-
ρίων συνδιέγερσης 2) μεταβολή της έκκρισης φλεγ-
μονωδών χημειοκινών, κυτταροκινών, και αντιμικρο-
βιακών πεπτιδίων και 3) μειωμένη λειτουργία των ΝΚ
κυττάρων, μακροφάγων και ουδετεροφίλων.10-11 Δε-
δομένου ότι το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα είναι
συνδεδεμένο με ανάπτυξη της επίκτητης ανοσίας, ο
συνδυασμός αυτών των ελλειμμάτων της έμφυτης
ανοσίας μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ανοσολο-
γική απόκριση εναντίον ενός παθογόνου ιού.10,24,24

Υπάρχουν σημαντικά ελαττώματα σε αρκετούς TLR
και συνδιεγερτικά μόρια που σχετίζονται με την ηλικία
και έχουν αντίκτυπο στην αντίδραση του ξενιστή σε
βακτηριακά ή ιογενή PAMP. Κατά τη διάρκεια μιας λοί-
μωξης από γρίπη, η βακτηριακή επιλοίμωξη μπορεί
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην νοσηρότητα
και τη θνησιμότητα.25-26 Για παράδειγμα, σε μια πε-
ρίοδο τεσσάρων μηνών, 29% των 77 νεκροτομικών
δειγμάτων πνευμόνων επιβεβαιωμένων περιστατικών
γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09 κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας έδειξαν αποδεικτικά στοιχεία για συνυπάρχουσα
βακτηριακή λοίμωξη.27 Σε ζωικά μοντέλα, βακτηριακά
PAMP, όπως ο λιποπολυσακχαρίτης (TLR4 ligand),
έχουν χρησιμοποιηθεί για να διεγείρουν τα μακρο-
φάγα σε μεγαλύτερα ποντίκια. Τα αποτελέσματα έδει-
ξαν μειωμένη έκφραση των προφλεγμονωδών
κυτταροκινών: TNF-α και IL-6.28 Διέγερση της TLR1/2
(που αναγνωρίζουν τριακετυλιωμένα λιποπεπτίδια) σε

μονοκύτταρα από ηλικιωμένους ενήλικες οδήγησε σε
ελαττωμένη παραγωγή TNF-α και IL-6. Επιπλέον, είχε
μειωθεί η έκφραση του TLR1 στην επιφάνεια του κυτ-
τάρου.29 Υπό κανονικές συνθήκες, η ενεργοποίηση
των TLR στα μονοκύτταρα και στα δενδριτικά κύτταρα
έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των μορίων
συνδιέγερσης CD80 και CD86. Σε ηλικιωμένους
ωστόσο, υπήρξε διαφοροποιημένη έκφραση αυτών
των μορίων συνδιέγερσης που στη συνέχεια προδιέ-
γραψε την οροπροστατευτική ανταπόκριση στο εμ-
βόλιο της γρίπης.30 Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν
φέρει στην επιφάνεια πιο εκτεταμένα ελαττώματα της
λειτουργίας των TLR σε ειδικές κατηγορίες των αν-
θρώπινων δενδριτικών κυττάρων σε άτομα μεγαλύ-
τερης ηλικίας σε σύγκριση με νεαρά άτομα που είναι
προγνωστικά της παραγωγής αντισωμάτων στην ανο-
σοποίηση.31 Δεν έχει αποσαφηνισθεί πλήρως αν
υπάρχουν ελαττώματα που σχετίζονται με την ηλικία
στη λειτουργία των NLR και RLR. Ωστόσο, τα διαθέ-
σιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι αλλαγές στην έμφυτη
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος έχουν
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανταπόκριση
των ηλικιωμένων στα εμβόλια εποχικής γρίπης και
στις σχετικές βακτηριακές λοιμώξεις.

Η ανοσοαπάντηση με τη μεσολάβηση Τ-κυττάρων
παίζει κρίσιμο ρόλο στις άμυνες του ξενιστή κατά της
λοίμωξης από τον ιό της γρίπης Α. Τα Τ-κύτταρα μνή-
μης, που παρουσιάζουν διασταυρούμενες αντιδράσεις
και ειδικά τα κυτταροτοξικά (Cytotoxic T Lymphocytes,
CTL), πιστεύεται ότι βελτιώνουν την κάθαρση του ιού
και μειώνουν τη σοβαρότητα της ασθένειας, ακόμη
και εν απουσία ειδικών αντισωμάτων έναντι του ιού,
αν και δεν μπορούν να εμποδίσουν τη λοίμωξη από
γρίπη. Διασταυρούμενες αντιδράσεις από τα ειδικά Τ-
κύτταρα μνήμης έναντι διαφόρων στελεχών ιών της
γρίπης Α έχουν αναφερθεί σε πλήθος ερευνών.32 Έχει
αποδειχθεί ότι τόσο τα ειδικά όσον αφορά τον υπο-
δοχέα CTL μνήμης όσο και τα μη ειδικά CTL που πα-
ρήχθησαν μετά από λοίμωξη από τους εποχικούς αν-
θρώπειους ιούς της γρίπης ή μετά από εμβολιασμό
σε υγιή άτομα παρουσίαζαν διασταυρούμενες αντι-
δράσεις κατά του πανδημικού ιού A(H1N1)pdm09,
όπως προκύπτει τόσο από την άμεση λύση των μολυ-
σμένων από τον A(H1N1)pdm09 κυττάρων όσο και
από την έκφραση της IFN και του TNF ύστερα από
πρόκληση από τον A(H1N1)pdm09. Έτσι, προκύπτει
σαφώς η ύπαρξη διασταυρούμενης κυτταροτοξικό-
τητας κατά του A(H1N1)pdm09 από τα προϋπάρχοντα
ειδικά για τους ιούς εποχικής γρίπης Α CTL.

Είναι γνωστό ότι τα CTL δεν μπορούν να επιτύχουν
πλήρη καταστροφή των μικροοργανισμών αλλά μπο-
ρούν να προωθήσουν την ιική κάθαρση και να μει-
ώσουν τη βαρύτητα της νόσου, γεγονός το οποίο έχει
μελετηθεί εκτενώς σε ζώα.33 Τα υψηλά επίπεδα των
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απαντήσεων των CD8 T-κυττάρων συσχετίζονται με
μειωμένη εξάπλωση του ιού σε άτομα χωρίς ειδικά αν-
τισώματα.32 Η διασταυρούμενη προστασία των εν λόγω
CTL έχει αποδειχθεί και σε ανθρώπους σε in vivo μελέτη
(μελέτη οικογένειας Κλίβελαντ), στην οποία τα άτομα
που είχαν βιώσει συμπτώματα της γρίπης Α(Η1Ν1) βρέ-
θηκαν εν μέρει να προστατεύονται από την λοίμωξη
από τον πανδημικό ιό Α(H2N2) το 1957.34 Πράγματι,
ακόμη και για ενήλικες άνω των 60 ετών, η διασταυ-
ρούμενη αντίδραση των Τ-λεμφοκυττάρων διαδραμα-
τίζει κάποιο ρόλο παρά το γεγονός ότι έχουν κάποιο
επίπεδο προϋπαρχόντων ειδικών αντισωμάτων, καθώς
οι κυτταρικές απαντήσεις, αλλά όχι τα αντισώματα, σχε-
τίζονται με την προστασία ενάντια στη νόσο της γρίπης
μεταξύ των ατόμων άνω των 60 ετών.35

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η βαρύτητα της
νόσου δεν φαίνεται να σχετίζεται με την προϋπάρ-
χουσα διασταυρούμενη αντίδραση από τα Τ κύτταρα
μνήμης κατά τη διάρκεια της λοίμωξης με τον υψηλής
παθογονικότητας ιό γρίπης των πτηνών A(H5N1), αν
και έχει ανιχνευθεί διασταυρούμενη αντίδραση από Τ
κύτταρα μνήμης σε υγιείς πληθυσμούς από τον προσ-
διορισμό της έκφρασης της IFN-γ.36 Το γεγονός ότι οι
θανατηφόροι ιοί της γρίπης A(H5N1) είναι ανθεκτικοί
στα αντιιική δράση της IFN-α, IFN-γ, ή TNF-α μπορεί
να εν μέρει να εξηγήσει αυτό το γεγονός.37

Ο A(H1N1)pdm09 έχει αποδειχθεί ότι αναπαράγεται
πιο αποτελεσματικά και μπορεί να προκαλέσει πιο σο-
βαρές παθολογικές βλάβες από τον ιό της εποχικής
γρίπης σε ζωικά μοντέλα.38 Ωστόσο, η ασθένεια που
προκαλείται από τον A(H1N1)pdm09 στους περισσό-
τερους ασθενείς είναι ήπια. Πρόσφατα, κάποιου βαθ-
μού διασταυρούμενη αντίδραση Τ-κυττάρων (παρα-
γωγή IFN-γ) κατά του A(H1N1)pdm09 ανιχνεύθηκε σε
υγιή πληθυσμό.39 Επιπλέον, αυτά τα CTL εξέφρασαν
στην επιφάνειά τους μόρια CCR5 και CXCR3, τα οποία
θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα CTL να μετανα-
στεύουν στην περιοχή της λοίμωξης.40 Τα στοιχεία
αυτά καταδεικνύουν ότι η προϋπάρχουσα διασταυ-
ρούμενη αντίδραση από τα CTL μπορεί να συμβάλλει,
τουλάχιστον εν μέρει, στην ηπιότητα της ασθένειας
σε αυτή την πανδημία.32

Η κρυσταλλική δομή της αιμοσυγκολλητίνης από
τον ιό A/California/04/2009(H1N1) δείχνει ότι αντι-
γόνα της ιδίως στον αντιγονικό επίτοπο Sa, είναι εξαι-
ρετικά παρόμοια με την αντίστοιχη των ανθρώπινων
ιών Α(H1N1) που κυκλοφορούσαν στις αρχές του
20ού αιώνα. Η συγκρυσταλλική δομή της αιμοσυγκολ-
λητίνης 1918 με 2D1, αντίσωμα από επιζώντα της
ισπανικής γρίπης του 1918 ικανό να εξουδετερώνει
και τους δύο ιούς Α(H1N1) (1918 και 2009), αποκαλύ-
πτει έναν υποδοχέα που διατηρείται και στους δύο
πανδημικούς ιούς. Έτσι, η αντιγονική ομοιότητα με-
ταξύ τους παρέχει μια εξήγηση για την διαφορά στην

ανοσία έναντι της τρέχουσας πανδημίας γρίπης που
παρατηρείται μεταξύ νέων και ηλικιωμένων ατόμων.41

Από άλλους ερευνητές προτείνεται ότι τόσο η ηλι-
κιακή κατανομή των νέων περιπτώσεων Α(H1N1)
μέχρι σήμερα όσο και το ασυνήθιστο σχήμα της πα-
θογένειας μπορούν να εξηγηθούν από την εξελικτική
συσσώρευση των θέσεων γλυκοσυλίωσης στην αιμο-
συγκολλητίνη (HA1) σε ανθρώπειους ιούς Α(H1N1)
καθώς και από την ανοσολογική απάντηση στην
πρώτη έκθεση σε αυτούς τους ιούς, το λεγόμενο
δόγμα Original Antigenic Sin (OAS).3 Οι ιοί της γρίπης
Α(H1N1) έχουν συγκυκλοφόρησει με τους ιούς
Α(Η3Ν2) και Β από το 1977. Θεωρείται απίθανο οποι-
οσδήποτε ιός Α(H1N1) που τώρα αναδύεται στην κυ-
κλοφορία να είναι ανοσολογικά παρόμοιος με αυτούς
που κυκλοφορούν επί του παρόντος. Μάλιστα, μια
πρόσφατη μελέτη ανέφερε ότι αντισώματα έναντι του
Α(Η1Ν1) απουσίαζαν εντελώς στον ορό του αίματος
παιδιών, αλλά υπήρχαν σε 6-9% των ενηλίκων ηλικίας
18-64 και σε 33% των ορών ατόμων >60 ετών.42

Ηλιακή ομάδα άνω των 60 χρόνων

Το δόγμα του OAS δηλώνει ότι η πρώτη μόλυνση του
ατόμου με τον ιό της γρίπης τύπου Α καταλείπει ένα
ανεξίτηλο σημάδι πάνω στο ανοσοποιητικό σύστημα
του εν λόγω ατόμου, συμπεριλαμβανομένων και αν-
τισωμάτων που επιμένουν για πολλά χρόνια, ίσως και
ισοβίως. Θεωρείται ότι η ανοσολογική απάντηση OAS
περιλαμβάνει και κυτταροτοξικά Τ-κύτταρα.40 Με βάση
αυτό το δόγμα, τα άτομα που για πρώτη φορά αντι-
μετώπισαν ιούς της γρίπης στη δεκαετία του 1930 και
στις αρχές του 1940 θα πρέπει να παρουσιάζουν δια-
σταυρούμενη αντίδραση σε παρόμοιους ιούς, ανά-
μεσα στους οποίους είναι και ο Α(Η1Ν1) (εικόνα 1). Τα
άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1957, όταν οι ιοί
Α(Η1Ν1) βγήκαν από την κυκλοφορία, συμπεριλαμ-
βανομένης της περιόδου κατά την οποία εκ νέου ανα-
δυόμενοι ιοί Α(Η1Ν1) κυκλοφορούν, δηλαδή, από το
1977 και μετά,43,44 δεν αναμένεται να παρουσιάζουν
αντίδραση OAS, γιατί δεν πρόλαβαν να έρθουν σε
επαφή με τους ιούς. Πράγματι, η παρουσία αντισω-
μάτων έναντι του Α(Η1Ν1)42 και το γεγονός ότι υπάρ-
χουν λίγες κλινικές περιπτώσεις, στα άτομα ηλικίας
άνω των 60 ετών δείχνει ότι υπάρχει παραγωγή αντι-
σωμάτων από Β-κύτταρα έναντι ιών που κυκλοφόρη-
σαν πριν από το 1948 στις ηλικίες αυτές. Η εικόνα 2
επισημαίνει (με πράσινο χρώμα) τρεις θέσεις για πι-
θανή γλυκοσυλίωση το σύνολο των οποίων βρίσκεται
εντός των ορίων της αντιγονικής περιοχής Sa στη
σφαιρική κεφαλή της H1.45 Οι επίτοποι των Β-κυττά-
ρων που ορίζονται στη σφαιρική κεφαλή των αρχικών
ιών Α(Η1Ν1) συμπεριλαμβανομένου του στελέχους
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191846 παρουσιάζουν μια πολύ πιο μεγάλη ομολογία
στην αλληλουχία των αμινοξέων με τον ιό Α(Η1Ν1)
του 2009 από ό,τι με τους τελευταία κυκλοφορούντες
εποχικούς ιούς Α(Η1Ν1), γεγονός που υποδηλώνει τον

μηχανισμό αυτής της ανοσίας. Ακόμα προτείνεται ότι
η απώλεια της αντιγονικότητας μπορεί να συμβεί και
με την προσθήκη των θέσεων γλυκοσιδίωσης δίπλα
σε δομικά αντιγονικές ακολουθίες.
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Εικόνα 1

Φυλογενετική ανάλυση
της ΗΑ1 των ιών γρίπης
Α(Η1Ν1).

Εικόνα 2 Με πράσινο χρώμα τρεις θέσεις για πιθανή γλυκοσυλίωση, το σύνολο των οποίων βρίσκεται εντός των ορίων
της αντιγονικής περιοχής Sa στη σφαιρική κεφαλή της H1.



Ηλικιακή ομάδα μικρότερη των 32 χρόνων

Ο ιός Α(Η1Ν1) που εμφανίστηκε εκ νέου σε κυκλοφο-
ρία το 1977 ομοίαζε περισσότερο με αυτούς που κυ-
κλοφορούσαν μεταξύ 1948 και 1950. Το 1947
αξιοσημείωτη ήταν η γενικευμένη αποτυχία του εμ-
βολίου της εποχικής γρίπης παρά την αποτελεσματι-
κότητά του τις προηγούμενες χρονιές.47 Η διερεύνηση
της παρατήρησης αυτής αποκάλυψε ότι ορισμένες
ανοσολογικά πολύ σημαντικές γονιδιακές αλλαγές
τουλάχιστον πέντε αντιγονικών περιοχών είχαν λάβει
χώρα μεταξύ 1943 και 1947. Η θνησιμότητα που σχε-
τίζεται με γριπώδη πνευμονία μειώθηκε κατά 2/3 με-
ταξύ 1937 και 1947. Δεν είχε μειωθεί περαιτέρω
μεταξύ 1947 και 1957, το πανδημικό έτος κατά το
οποίο οι ιοί Α(Η2Ν2) εκτόπισαν τους ιούς Α(Η1Ν1).

Η προοδευτική Ν-γλυκοσυλίωση των περιοχών
κοντά σε αυτές που είναι αντιγονικές για τον ξενιστή
είναι μια προσαρμοστική εξελικτική στρατηγική που
χρησιμοποιήθηκε από τους ιούς της γρίπης.48 Η προ-
σθήκη υδατανθρακικών μορίων προάσπιζε ανοσοκυ-
ρίαρχους χώρους επιτρέποντας την προσαρμογή του
ιού ώστε να διαφύγει τους μηχανισμούς άμυνας του
ξενιστή που προηγουμένως είχε εκτεθεί σε λιγότερο
γλυκοσυλιωμένες επιφανειακές πρωτεΐνες. Ως αντι-
στάθμισμα αυτής της μεθόδου της ανοσοδιαφυγής,
ωστόσο, εξαιρετικά γλυκοσυλιωμένοι ιοί αναγνωρί-
ζονται καλύτερα από την έμφυτη άμυνα όπως οι κολ-
λεκτίνες, και είναι λιγότερο λοιμογόνοι στην κατώτερη
αναπνευστική οδό.49

Το 1918 ο πανδημικός ιός είχε μια αιμοσυγκολλη-
τίνη (HA) που περιείχε πέντε θέσεις στις οποίες θα
μπορούσε να συμβεί μεταμεταγραφική τροποποίηση
από την γλυκοσυλίωση.50

Παρά το γεγονός ότι η γλυκοσυλίωση της HA μπορεί
να τροποποιήσει την ανοσία που προέρχεται από το
αντίσωμα, υποδοχείς των CD8+ T-κυττάρων έχουν δια-
τηρηθεί από το 1930,51,52 και ως εκ τούτου, η ανοσία
που βασίζεται στα T-κύτταρα πρέπει να μην επηρεά-
ζεται από τις εξελικτικές αλλαγές στην HA. Μάλιστα,
μια πρόσφατη ανάλυση των υποδοχέων τόσο των Β-
κυττάρων όσο και των Τ-κυττάρων του Α(Η1Ν1) δείχνει
ότι μόνο το 31% των υποδοχέων των Β-κυττάρων δια-
τηρούνται στα τελευταία στελέχη (και αυτοί μπορεί
να είναι απροσπέλαστοι λόγω της θωράκισης της ΗΑ),
ενώ η πλειοψηφία (69%) των υποδοχέων των CD8+ T-
κυττάρων διατηρούνται.53

Προτείνεται ότι η σχετική σπανιότητα της γλυκοσυ-
λίωσης της HA έχει δύο συνέπειες για την παθογένεια
του Α(Η1Ν1). Πρώτον, έχει αποδειχθεί στο παρελθόν
ότι η έλλειψη γλυκοσυλίωσης συμβάλλει στη λοιμο-
γόνο δύναμη στον πνεύμονα αποκλείοντας την ιική
κάθαρση από παράγοντες έμφυτης ανοσίας.48 Αυτό
είναι πιθανόν να συνέβαλε στη μεγάλη παθογονικό-

τητα του στελέχους της πανδημίας του 1918, όπου
ένα μεγάλο μέρος της παθογονικότητας αυτής έχει
αποδοθεί στις HA και NA.54 Ομοίως, ο Α(Η1Ν1) είναι
ιδιαίτερα λοιμογόνος σε ζωικά μοντέλα, μια ιδιότητα
που συνδέεται με την ικανότητά του να αναπαράγεται
αποτελεσματικά στους πνεύμονες55, και πιθανόν οφεί-
λεται στην έλλειψη γλυκοσυλίωσης. Δεύτερον, προτεί-
νεται ότι η αρχική έκθεση αντιγόνου σε ιούς Α(Η1Ν1)
με γλυκοσυλιωμένη σε μεγάλο βαθμό HA1 θα μπο-
ρούσε να δημιουργήσει ανοσολογική απόκριση πα-
ρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε σε ποντίκια που
εκτέθηκαν σε έντονα γλυκοσυλιωμένους μεταλλαγμέ-
νους ιούς. Αυτή η ανοσολογική απόκριση δεν προστα-
τεύει από τη μόλυνση, αλλά θα επέτρεπε την
εκκαθάριση του ιού και θα έδινε τη δυνατότητα για το-
ξικότητα των CD8+ κυττάρων σε κάποιο υποσύνολο
των μολυσμένων κυττάρων. Ως εκ τούτου, άτομα των
οποίων η πρώτη έκθεση στους ιούς Α(Η1Ν1) ήταν σε
εξαιρετικά γλυκοσυλιωμένους εκ νέου αναδυόμενους
ιούς, που εμφανίστηκαν σε κυκλοφορία μετά το 1977,
θα έχουν πολύ χαμηλότερο επίπεδο οροπροστασίας,
και θα βρίσκονται σε κίνδυνο για παρεκκλίνουσα ανο-
σοαπάντηση των Τ-λεμφοκυττάρων και σοβαρή
ασθένεια των πνευμόνων από την καταιγίδα κυτταρο-
κινών. Προς στήριξη αυτής της θέσης, μια σειρά από
αυτοψίες 21 ασθενών με θανατηφόρο λοίμωξη από
Α(Η1Ν1)pdm09 έδειξε σοβαρές παθολογοανατομικές
πνευμονικές βλάβες εξ αιτίας υπερβολικής απάντησης
του ανοσοποιητικού που χαρακτηρίζεται από μαζική
διείσδυση των CD8+Τ-κυττάρων στους πνεύμονες.56

Για αυτό το είδος της ανοσοδυσλειτουργίας, η αναν-
τιστοιχία των αντισωμάτων και των ανοσοαπαντή-
σεων των Τ-κυττάρων είναι αυτονόητη. Ως εκ τούτου,
μια διαβάθμιση των απαντήσεων θα πρέπει να ανα-
μένεται μέσα σε αυτό το ηλικιακό εύρος. Ένα άτομο
που εκτέθηκε στο παρελθόν μόνο σε ιούς Α(Η1Ν1) με
μεγάλου βαθμού γλυκοσυλιωμένη HA1 θα μπορούσε
να διαθέτει μια άρτια ανοσοαπάντηση των CD8+, αλλά
θα έχει λίγα έως καθόλου προστατευτικά αντισώματα
έναντι του Α(Η1Ν1). Σε περίπτωση που τα πρόσωπα
αυτά εκτέθηκαν σε σχετικά αραιά χρονικά διαστήματα
και σε λίγες διακριτές παραλλαγές του Α(Η1Ν1), η
αναντιστοιχία θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη. 

Η αιχμή εμφανίζεται στο ηλικιακό φάσμα 10-19
ετών. Η μετατόπιση στις νεότερες ηλικιακές φαίνεται
να είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό της πανδημίας
γρίπης,57,58 και πλέον υπάρχει καθολική άποψη ότι τα
παιδιά σχολικής ηλικίας αποτελούν σημαντικές δεξα-
μενές της νόσου. Μολονότι αυτό πρέπει να οφείλεται
κυρίως στο υψηλό ποσοστό συγχρωτισμού σε αυτή
την ηλικιακή ομάδα, συμβάλλουν πιθανώς και πρό-
σθετοι ανοσολογικοί παράγοντες. Στις ΗΠΑ μεταξύ
1977 και 1988, οι ιοί Α(Η1Ν1) και Β κυριάρχησαν σε 8
από τις 12 εποχές. Μεταξύ 1989 και 1998, οι Α(Η1Ν1)
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και Β ιοί κυριαρχούν μόνο σε 3 από τις 10 περιόδους
ενώ από 1999 έως 2008, Α(Η1Ν1) και Β ιοί κυριαρχούν
σε 4 από τις 10 περιόδους.59 Υπάρχουν επίσης στοιχεία
ότι οι γενετικές διαφορές στο εσωτερικό των ιών Η1Ν1
ήταν μικρότερες στη δεκαετία του 1990 από ό,τι το
1980 ή την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.60 Στο σύ-
νολό τους, τα άτομα ηλικίας 10-19 θα είχαν τη μικρό-
τερη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ιούς Α(Η1Ν1) εφ’
όσον η έκθεσή τους ήταν σε αρκετά διαφορετικούς
ιούς. Ηλικιωμένα άτομα θα είχαν μεγαλύτερη ευκαιρία
για την έκθεση OAS σε περισσότερους γενετικά δια-
φοροποιημένους ιούς Α(Η1Ν1), αν και όλοι αυτοί
έχουν σε μεγάλο βαθμό γλυκοσυλιωμένη HA. Τα μικρά
παιδιά, σχετικά παρθένοι οργανισμοί όσον αφορά την
γρίπη, θα είχαν μικρή δυνατότητα να αναπτύξουν μία
ισχυρή απάντηση Τ-κυττάρων έναντι του Α(Η1Ν1) και
δε θα είχαν καμία προοπτική για εξουδετερωτικά αν-
τισώματα κατά αυτού. Θα μπορούσαν να παρουσιά-
σουν μια ήπια ασθένεια, χωρίς τη δυνατότητα μεσο-
λάβησης των Τ-κυττάρων στην ανοσοπαθολογία.61

Σε σχετική μελέτη αναφέρεται ότι εισάγοντας εν-
δορρινικά την ίδια δόση του ιού Α(Η1Ν1)pdm09 σε
ποντίκια, τα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν λιγότερες πι-
θανότητες να πεθάνουν από τα νεότερα. Το γεγονός
ότι η ηλικία είναι προστατευτική για λοίμωξη από τον
Α(Η1Ν1)pdm09 συμφωνεί και με τα δεδομένα για τον
άνθρωπο. Επίσης σε αυτό το μοντέλο λοίμωξης, τα
πειραματόζωα δεν είχαν εκτεθεί σε κανέναν ιό γρίπης
πριν το πείραμα.62 Ως εκ τούτου, προϋπάρχουσα αντι-
H1N1 ανοσία ή διασταυρούμενη αντίδραση αντιγρι-
πικής προστασίας δεν είναι οι μόνοι μηχανισμοί προ-
στασίας που σχετίζονται με την ηλικία. Από την άλλη
πλευρά, οι απαντήσεις του ανοσοποιητικού σε λοίμωξη
διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία,63,64 και η ηλικία
είναι ένας παράγοντας που εξετάζεται για τον εμβο-
λιασμό και τις στρατηγικές θεραπείας. Ανοσοϊστοχη-
μικές και παθολογoνατομικές μελέτες αποκάλυψαν
ότι τα μικρά σε ηλικία ποντίκια είναι πιο ευαίσθητα
στη λοίμωξη από τον ιό της γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09
από ότι τα μεγαλύτερα, εν μέρει τουλάχιστον λόγω
της μεγαλύτερης ευαισθησίας των επιθηλιακών κυτ-
τάρων των βρόγχων τους.

Σχετικά με ανοσοϊστοχημικά δεδομένα, η ανάλυση
του τίτλου του ιού στον πνεύμονα επιβεβαίωσε την
πιο αποτελεσματική εξάπλωση του ιού σε νεότερα
ποντίκια κατά τις πρώτες δύο με τρεις ημέρες μετά την
μόλυνση. Αυτή η αύξηση του τίτλου του ιού μπορεί να
εξηγηθεί από την πιο αποτελεσματική μόλυνση κατά
τον ενοφθαλμισμό, καθώς θα υπάρχουν πιο πολλά
κύτταρα του πνεύμονα που παράγουν ιούς, αλλά και
παραγωγή περισσοτέρων ιών ανά κύτταρο.

Η iBALT (inducible bronchus-associated lymphoid
tissue), η οποία είναι μια μορφή ιστού που δεν είναι
συνήθως παρούσα σε υγιή ζώα,65,66 έχει αποδειχθεί ότι

σχηματίζεται μετά από ορισμένες λοιμώξεις, ότι ο
σχηματισμός της είναι ένας προστατευτικός ανοσολο-
γικός μηχανισμός και ότι αντιμετωπίζει τη λοίμωξη
από ιούς της γρίπης με καλύτερα οργανωμένη ανοσο-
λογική απάντηση από αυτή που προκαλείται από τα
πρωτογενή λεμφοειδή όργανα, τα οποία θα μπορού-
σαν να υπεραντιδρούν και έτσι να οδηγήσουν σε πιο
σοβαρή παθολογοανατομική κατάσταση του πνεύ-
μονα ή ακόμη και θάνατο.67,68 Ο ρόλος της έμφυτης
ανοσίας στην αντιμετώπιση της λοίμωξης της γρίπης
είναι περίπλοκος και μπορεί να βοηθήσει ή και να ανα-
στείλει την ιική κάθαρση.69,70 Ένα αποτελεσματικό επί-
πεδο ανοσοαπάντησης είναι απαραίτητο για την
εκκαθάριση της λοίμωξης71-73 αλλά η υπερβολική αν-
τίδραση έχει κατηγορηθεί ότι προκάλεσε θανάτους σε
νέους σε επιδημία από H5N1.74,75 Σε πειραματικό επί-
πεδο, η μόλυνση πειραματοζώων με ισχυρά παθογό-
νους ιούς γρίπης Α οδήγησε σε συσσώρευση
δενδριτικών κυττάρων στους πνεύμονες, και μάλιστα
του υποείδους tipDC τα οποία επάγουν ακόμη περισ-
σότερο τον πολλαπλασιασμό των CD8 T-λεμφοκυττά-
ρων με ενδεχομένως θανατηφόρα αποτελέσματα
λόγω της υπερβολικής ανοσοαπάντησης.76

Έχει αναφερθεί ότι τα νεαρά ποντίκια έχουν χαμη-
λότερες φαγοκυτταρικές λειτουργίες και εκκρίνουν λι-
γότερο TNF-α από τα ενήλικα ποντίκια,77,78 γεγονός
που υποδηλώνει τα νεαρά ποντίκια έχουν χαμηλότερη
ανοσία από τα ενήλικα ποντίκια και έχουν μικρότερη
ικανότητα να οργανώσουν μια αποτελεσματική ανο-
σοαπάντηση για εκκαθάριση του ιού της γρίπης. Η μέ-
τρια φλεγμονώδης αντίδραση στον πνεύμονα των
ενηλίκων και ηλικιωμένων ποντικιών, που οργανώ-
θηκε με τη συμμετοχή της iBALT, μπορεί να παρέχει
ένα αποτελεσματικό επίπεδο προστατευτικής ανοσο-
λογικής απόκρισης στη λοίμωξη σε συντομότερο
χρόνο, ενώ στα νεαρά ποντίκια εξέλειπε ο σχηματι-
σμός iBALT και είχαν ανεπαρκές επίπεδο της φλεγμο-
νώδους αντίδρασης για την ιική κάθαρση και τον
έλεγχο της λοίμωξης.

Οι ιοί της γρίπης επάγουν την απόπτωση των προ-
σβεβλημένων κυττάρων, η οποία σε ένα βαθμό είναι
ένας μηχανισμός αντίστασης του ξενιστή για την ανα-
παραγωγή του ιού.79 Σε μία μελέτη 3 ημέρες μετά λοί-
μωξη από τον ιό, παρατηρήθηκαν τραυματισμένα
βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα και βρέθηκε επιθήλιο
σε αναγέννηση και σε στάδιο επιδιόρθωσης. Η ανά-
πλαση του επιθηλίου συντελείται ελαφρώς νωρίτερα
σε ενήλικα ποντίκια από ό,τι σε νεαρά ποντίκια (εικόνα
3, D-F), γεγονός που υποδηλώνει ότι τα ενήλικα πον-
τίκια έχουν μεγαλύτερη ικανότητα στην επισκευή επι-
θήλιου από ότι τα νεαρά ποντίκια. Η πολύ πιο σοβαρή
παθολογία που παρατηρήθηκε στους πνεύμονες των
νεαρών ποντικιών σε σύγκριση με τα ενήλικα και ηλι-
κιωμένα φαίνεται να εξηγείται από την υψηλότερη
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ευαισθησία νέων ποντικιών στις λοιμώξεις, τα υψηλό-
τερα επίπεδα πολλαπλασιασμού του ιού και την επα-
κόλουθη μαζική απόπτωση και βλάβη των κυττάρων
του επιθηλίου τους.80

Ηλικιακή ομάδα 32-60 χρόνων

Στις χώρες όπου μελετήθηκε η επιδημία της γρίπης, η
επίπτωση των περιπτώσεων σε αυτή την ηλικιακή
ομάδα μειωνόταν γραμμικά έως πολύ χαμηλά επί-
πεδα. Ο υποπληθυσμός ηλικίας 52-61 ετών γεννήθηκε
κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας της κυ-
ριαρχίας του Α(Η1Ν1) ως ιού γρίπης. Οι Α(Η1Ν1) ιοί
από το 1947 ως το 1957 ήταν πιο γλυκοσυλιωμένοι
από εκείνους των προηγουμένων ετών, αλλά υπήρξε

ιδιαίτερη ετερογένεια και γενετική απόκλιση, που κα-
θιστούν αυτήν την έκθεση μεγαλύτερη ως προς τον
αριθμό των εμπλεκομένων στελεχών. Ειδικότερα, οι
περιοχές για τη πιθανή γλυκοσυλίωση ποίκιλαν ση-
μαντικότερα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
από ό,τι μετά την επανεμφάνιση του ιού το 1977. Φαί-
νεται λογικό, επομένως, ότι η ανοσοπροστασία που
προέρχεται από την έκθεση OAS σε αυτήν την υποο-
μάδα θα ήταν σαφώς χαμηλότερη από αυτήν πέρα
από την ηλικία των 61.

Είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι άτομα ηλικίας
32 έως 52 έτη πρέπει να έχουν διαφορετική επίκτητη
ανοσοπροστασία από εκείνη της ηλικιακής ομάδας
<32 ετών, δεδομένου ότι κανένα άτομο γεννημένο με-
ταξύ 1957 και 1977 δεν θα είχε την έκθεση σε έναν ιό
Α(Η1Ν1) ως εμπειρία OAS. Σημειώνεται, εντούτοις, ότι
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Εικόνα 3

Βρογχικά επιθηλιακά κύτ-
ταρα ποντικών με μετα-
λοιμώδεις βλάβες από ιό
γρίπης, σε στάδια αναγέν-
νησης και επιδιόρθωση.



τρία από τα οκτώ γονίδια στο νέο ιό Α(Η1Ν1) (Μ, NP,
NS) αναφέρεται ότι προέρχονται από την κοινή
Α(Η1Ν1) προγονική γραμμή και ένα τέταρτο, το PB1,
θεωρείται ότι προέρχεται από ανθρώπειους ιούς
H3N2 καθώς και από έναν πρόδρομο ιό που προσέ-
βαλε τα πτηνά. Επομένως τα άτομα ηλικίας 32-51 ετών
θα είχαν τη μεγαλύτερη συσσωρευμένη ανοσολογική
μνήμη καθώς είχαν εκτεθεί σε διάφορες παραλλαγές
των τμημάτων των τεσσάρων προαναφερθέντων γο-
νιδίων που εντοπίζονται στο νέο ιό Α(Η1Ν1). Ούτως ή
άλλως η μόλυνση με άλλους υποτύπους γρίπης Α είναι
σχετικά προστατευτική ενάντια σε νέα μόλυνση με
ιούς Α(Η1Ν1) και αντίστροφα.81

Επίλογος - Συμπέρασμα

Συνοψίζοντας, η πανδημία από τον ιό γρίπης Η1Ν1
φαίνεται να προκάλεσε σοβαρότερες λοιμώξεις στην
ηλικιακή ομάδα <35 ετών. Έχουν προταθεί διάφοροι
μηχανισμοί που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτό το
φαινόμενο που ήρθε σε αντίθεση με τα μέχρι σήμερα
δεδομένα όσον αφορά τις επιδημίες γρίπης. Η ύπαρξη

ανοσιακής μνήμης στους ηλικιωμένους ασθενείς τόσο
όσον αφορά την παραγωγή αντισωμάτων όσο και τις
διασταυρούμενες αντιδράσεις από τα κυτταροτοξικά
κύτταρα, η περιορισμένη φλεγμονώδης αντίδραση
στην περιοχή του πνεύμονα που παρατηρείται στην
ηλικιακή ομάδα >61 ετών, η δημιουργία του ανοσια-
κού σχηματισμού iBALT σε ηλικιωμένους ασθενείς και
η αυξημένη δυνατότητα αναπαραγωγής του ιού στα
κύτταρα του πνευμονικού επιθηλίου σε νεαρά άτομα
φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
ηπιότητα της νόσου στους ασθενείς άνω των 61 ετών
σε σχέση με τους νεότερους ασθενείς.

Το παράδειγμα της πανδημίας γρίπης 2009 υπήρξε
το πλέον πρόσφορο για τη μελέτη της αλληλεπίδρα-
σης ιού γρίπης και οργανισμού-στόχου. Είναι αναμε-
νόμενο με παρόμοιο τρόπο να λειτουργεί η σχέση
κάθε πρωτοεμφανιζόμενου τυπικού ιού γρίπης με τις
επί μέρους ομάδες των ανθρώπων-ξενιστών. Η κοινό-
τητα μπορεί πάντα να περιλαμβάνει ανοσιακά παρθέ-
νους οργανισμούς αλλά και άτομα με ποικίλα επίπεδα
διασταυρούμενης ανοσίας, ανάλογα με τις αντιγονικές
ομοιότητες ή διαφορές του εκάστοτε νέου ιού με
όλους τους προηγούμενους.
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Summary

Influenza viruses and immune response

Μ. Exindari, Κ. Tsepanis, G. Gioula, Α. Melidou, Ν. Malisiovas, Ε. Diza
Laboratory of Microbiology, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki

Influenza is continuously strongly connected to public health and therefore scientific research tar-
gets the responsible microorganisms as well as the relevant human immunity mechanisms. The
recent 2009 pandemic is used as a research model in order to study the characteristics of the im-
mune response to influenza viruses. Initially, TLR7 acts as an important intracellular protype-rec-
ognizing receptor (PRP) for influenza viral ssRNA. Then the action of MyD88 protein and the
activation of transcription factors leads to interferon I production and viral replication inhibition.
The same final result is reached by the intracellular RLR receptors, mainly the RNA helicase, RIG-I.
The intracellular NLR receptors, co-reacting with ASC protein and caspase-1, form an inflamma-
some which induces the maturation of prodrome pre-inflammative cytokines and thus protection
against viral infections. The glycosylation site accumulation in A(H1) haemagglutinin molecules,
as an adaptive evolutionary strategy of influenza viruses, leads to a more successful recognition
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by the innate immunity and reduces the humoral immune response while leaving the cellular one
(CD8) unaffected; this may result to exaggerating cytotoxic reaction and the resulting cytokine
storm. The lack of glycosylation increases pathogenicity inhibiting viral clearance by the innate
immunity. Thus both mechanisms may cause increased cellular apoptosis and severe illness. Fur-
thermore, experimental data report that infections by highly pathogenic A influenza viruses were
followed by dendritic (subtype tipDC) cells accumulation in the lungs inducing even more CD8
cell proliferation. Influenza viruses often express tropism towards the upper or lower respiratory
system and they are reproduced and disseminated faster in younger hosts. Experimental data pro-
pose that the local formation of induced broncho-associated lymphoid tissue (iBALT) in less young
influenza patients results to a more organized immune response. Old age affects negatively all
levels of immune reaction resulting to reduced lung inflammation and milder clinical symptoms.
Therefore more severe influenza cases seem to appear more frequently in younger people lacking
previous medical conditions.
The former contact between host and influenza viruses along with any antigenic similarity among
these viruses produces cross-reacting humoral and cellular immunity which provides increasing
protection in proportion to the age progress. The 2009 influenza pandemic seems to have unex-
pectedly caused severe illness to much younger individuals than usual, while immune response
has played a dominating role to the process of the virus-human interaction. Thus valuable infor-
mation has been collected to be used for the prevention and treatment of future influenza epi-
demics and pandemics.

Key words
Immunity, immune response, influenza viruses,
A(H1N1), pandemic
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