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SUMMARY

Multiple sclerosis (MS) is the most common demyelinating 
disease of the human central nervous system (CNS). It leads 
to serious disability and thus it is a disease with significant 
personal, social, psychological and economical cost for the 
patients and their families. Τhe diagnosis is based mainly 
on the clinical manifestations and  the laboratory findings. 
Differential diagnosis from other neurodegenerative diseases 
is difficult. Although the precise disease etiology remains 
unclear, it seems that several immunological mechanisms 
are involved. The recommended therapy consists of immu-
nomodulating interventions. Cytokines are soluble immune 
response mediators. However, they play several other biologi-
cal roles. Cytokines seem to be involved at different stages 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πολλαπλή σκλήρυνση  είναι η πιο κοινή απομυελινωτική δι-
αταραχή του ανθρώπινου κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Πολύ συχνα καταλήγει μετά από μακρόχρονη πορεία σε βαρειά 
αναπηρία. Έτσι είναι μιά νόσος με μεγαλο ατομικό, κοινωνι-
κό, ψυχολογικό και οικονομικό κόστος γιά τους ασθενείς και 
το περιβάλλον τους. Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται κυρίως 
στις  κλινικές εκδηλώσεις και στα εργαστηριακά ευρήματα, και 
ενίοτε παρουσιάζονται προβληματα διαφοροδιάγνωσης με άλλα 
νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Αν και η ακριβής αιτιολογία της 
νόσου παραμένει αδιευκρινιστη, φαίνεται ότι διαφορετικοί 
ανοσολογικοί μηχανισμοί  ενεργοποιούμενοι πιθανώς από κά-
ποια  έκθεση σε μικροοργανισμούς μπορεί να συνδέονται με 
την παθογένεση της νόσου, και οι κρατούσες θεραπείες  στη-
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πολλαπλή σκλήρυνση είναι η συχνότερη ανά τον κόσμο 
νευροεκφυλιστική διαταραχή και αποτελεί μεγάλο ιατρικό 
και κοινωνικooικονομικό πρόβλημα. Σε αντίθεση με άλλα αυ-
τοάνοσα νοσήματα πού γίνονται κλινικά εμφανή όταν η πλει-
οψηφία των κυττάρων του προσβεβλημένου ιστού η ιστών 
εχει καταστραφεί (π.χ. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι), οι 
αρχικές εκδηλώσεις της πολλαπλής σκλήρυνσης εμφανίζο-
νται όταν υπάρχει αναστρέψιμη κλινική δυσλειτουργία και 
ελάχιστη βλάβη του Κεντρικού νευρικού συστήματος. Έτσι, 
υπάρχει η ευκαιρία να προληφθεί η βλάβη του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος και η αναπηρία με έγκαιρη παρέμβαση 
ακολουθούμενη από πιό επιθετική ανοσοθεραπεία αν η νό-
σος εξακολουθεί να είναι ενεργή. Μιά σημαντική μελλοντική 
θεραπευτική κατεύθυνση στην πολλαπλή σκλήρυνση είναι 

η αναγνώριση των ειδικών μεσολαβητών της φλεγμονώδους 
βλάβης (όπως των κυτοκινών), η διερεύνηση των κυτταρικών 
δρόμων σηματοδότησής τους, και η ανακάλυψη παραγόντων 
πού μπορούν να χορηγηθούν νωρίς στην εξέλιξη της νόσου 
και να εξασφαλίσουν μιά επιθετική θεραπεία.  Η παρούσα με-
λέτη εστιάζει στην ανασκόπηση των δεδομένων πού υπάρ-
χουν γιά τις κυτοκίνες πού συνδέονται με την παθογένεση 
της πολλαπλής σκλήρυνσης, έχοντας σαν σκοπό την ανάλυση 
του μηχανισμού δράσης τους και του ρόλου τους στο ανοσο-
παθολογικό δίκτυο της νόσου.

Ακόμη παρουσιάζονται διεξοδικά τα αποτελέσματα της 
δράσης μιάς ειδικής κυτοκίνης- της ΙFN-β-σαν θεραπευτικό 
μέσο, και γενικά γίνεται μιά προσπάθεια ολοκληρωμένης 
παρουσίασης του ανοσοπαθογενετικού μοντέλου της νόσου 
και της μεταβολής του από την ανοσοτροποποιητική παρέμ-
βαση.

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

of the disease pathogenesis, and at the same time, they con-
stitute therapeutic targets and substances (IFN-b). They act 
directly, causing destruction of the myelin and apoptosis of 
the oligodendrocytes (central components of the pathology 
of multiple sclerosis), and indirectly coordinating the func-
tion of the immune response cells and of immunoacting 
molecules, such as the apoptotic marker CD95, the metallo-
proteinases, and adhesion molecules. On the other hand, the 
immunomodulating action of a cytokine, interferon-b, seems 
to affect favorably the immunological dysfunction and to lead 
to clinical improvement. The data reviewed here, highlight 
the key-role of cytokines in multiple sclerosis and constitute 
the basis for further research regarding the pathogenesis and 
the better management of the disease.

KEYWORDS

Multiple sclerosis / cytokines, interferon-β (IFN-β) / ΤΝF-a / 
interferon-γ (ΙFN-γ)

ρίζονται σε ανοσοτροποποιητικές παρεμβάσεις.Οι κυτοκίνες, 
διαλυτοί  μεσολαβητές της ανοσολογικής απάντησης αλλά και 
ουσίες με ποικίλους άλλους βιολογικούς ρόλους φαίνεται να 
εμπλέκονται σε πολλά επίπεδα του παθογενετικού μηχανισμού 
της , αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και θεραπευτικό στόχο και 
μέσο (IFN-β). ΟΙ κυτοκίνες  φαίνεται ότι δρούν τόσο άμεσα, 
προκαλώντας καταστροφή της μυελίνης και απόπτωση των 
ολιγοδενδροκυττάρων (κεντρικά γεγονότα στην παθολογία της 
πολλαπλής σκλήρυνσης), όσο κι έμμεσα, συντονίζοντας την λει-
τουργία των κυττάρων της ανοσολογικής απάντησης, αλλά και 
και ανοσοδραστικών μορίων όπως o αποπτωτικός δείκτης CD95, 
oι μεταλλοπρωτεϊνάσες και τα μόρια προσκόλλησης που συμμε-
τέχουν στην εκδήλωση της νόσου. Από την άλλη μεριά η ανο-
σοτροποποιητική δράση της ιντερφερόνης-β, μιάς κυτοκίνης, 
δείχνει να επηρεάζει ευνοϊκά την ανοσολογική δυσλειτουργία 
και να οδηγεί σε κλινική βελτίωση, αλλά και γενικά σε μιά εξι-
σορρόπηση της κατάστασης τόσο των κυτοκινών, όσο και των 
ανοσοδραστικών μορίων.Τα μέχρι τώρα δεδομένα πού συνοψί-
ζονται σε αυτή την μελέτη αναδυκνείουν έναν ρόλο-κλειδί των 
κυτοκινών στην πολλαπλή σκλήρυνση,  και θέτουν μιά βάση 
περαιτέρω μελέτης του ακριβούς τρόπου εμπλοκής τους στην 
νόσο, και της σημασίας που μπορεί να έχει αυτή η γνώση για 
την αποτελεσματικότερη διαχείρισή  της.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

πολλαπλή σκλήρυνση / κυτοκίνες, ιντερφερόνη β (IFN-β) / ΤΝF-a 
/ ιντερφερόνη-γ (ΙFN-γ)



Α)  ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

1. Κλινικά χαρακτηριστικά.
Η πολλαπλή σκλήρυνση χαρακτηρίζεται από απομυελινωτι-
κές βλάβες στην λευκή ουσία του κεντρικού νευρικού συστή-
ματος (η φαιά ουσία σπάνια προσβάλλεται) και μπορεί γενικά 
να ταξινομηθεί κλινικά σε δύο τύπους: την υποτροπιάζουσα 
και την προοδευτική μορφή, αν και υπάρχουν και μικτά μο-
ντέλα, και γενικά όλες αυτές οι μορφές της νόσου οδηγούν 
συνήθως στην αναπηρία.1, 2, 5

Τοπογραφικά προσβάλλει συνήθως την οπτική οδό, το 
εγκεφαλικό στέλεχος, την παρεγκεφαλίδα, την φλοιονωτιαία 
οδό, και τις οπίσθιες δέσμες, ενώ οι κλινικές εκδηλώσεις της 
νοσου περιλαμβάνουν:  οπτικές διαταραχές , διαταραχές της 
αισθητικότητας. κινητικές διαταραχές, διαταραχές της πα-
ρεγκεφαλιδικής λειτουργίας, της ούρησης, της σεξουαλικής 
λειτουργίας, νευραλγία του τριδύμου νεύρου, προσβολή του 
προσωπικού νεύρου και ίλλιγγο, καθώς και ψυχοπαθολογικά 
φαινόμενα.2, 5

2. Διάγνωση και διαφορική διάγνωση.
Aν και δεν υπάρχουν παθογνωμωνικές εξετάσεις για τη νόσο, 
η διάγνωση γενικά βασίζεται στην κλινική εικόνα, την εξέτα-
ση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ), ηλεκτροφυσιολογι-
κές μελέτες, και εξετάσεις πυρηνικού μαγνητικού συντονι-
σμού (MRI).3, 4

Στην εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) ανευρί-
σκονται: κύτταρα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη μεγαλύτερη 
από 40 κύτταρα/ κυβικό χιλιοστό, αυξημένη IgG ανοσοσφαι-
ρίνη  που παράγεται τοπικά και η παρουσία ολιγοκλωνικών  
IgG ζωνών με ηλεκτροφόρηση.3

Καταστάσεις πού μπορούν να εκληφθούν ως πολλαπλή 
σκλήρυνση περιλαμβάνουν: την οξεία διάσπαρτη εγκεφα-
λομυελίτιδα, την νόσο του Lyme, την αταξία του Friedrich, 
τη σαρκοείδωση, το σύνδρομο Bechet, την HIV λοίμωξη, την  
HLTV-1 μυελοπάθεια, τη δυσπλασία Arnold-Chiari, νωτιαιο-
παρεγκεφαλιδικές εκφυλιστικές νόσοους, αγγειώματα και 
ιδιαίτερα γλοιώματα του εγκεφαλικού στελέχους με υποτρο-
πιάζουσα πορεία και την αγγεϊτιδα του κεντρικού νευρικού 
συστήματος.2, 5

3. Παθολογική ανατομία.
Τα πιο χαρακτηριστικά μακροσκοπικά παθολογοανατομικά 
ευρήματα της νόσου είναι οι απομυελινωτικές εστίες (σκλη-
ρυντικές πλάκες), οι οποίες είναι διάσπαρτες σε διάφορα 
μέρη της λευκής ουσίας του κεντρικού νευρικού συστήματος 

και εμφανίζονται σαν γκρίζες η γκριζοκόκκινες κηλίδες δια-
φόρου σχήματος και μεγέθους.5, 6

Τα μικροσκοπικά παθολογικά ευρήματα στις βλάβες της 
πολλαπλής σκλήρυνσης συμπεριλαμβάνουν: περιαγγειακή 
μονοκυτταρική διήθηση, καταστροφή της θήκης μυελίνης 
(απομυελίνωση), βλάβη των αξόνων, απώλεια ολιγοδενδρο-
κυττάρων, υπερτροφία αστροκυττάρων, και αυξημένη έκφρα-
ση των MHC αντιγόνων ιστοσυμβατότητας τύπου Ι και ΙΙ.7 Οι 
φλεγμονώδεις  διηθήσεις στις βλάβες της  πολλαπλής σκλή-
ρυνση αποτελούνται από Τ λεμφοκύτταρα, μικρούς αριθμούς 
Β λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων, ενεργοποιημένα 
μικρογλοιακά κύτταρα και μακροφάγα (ιδιαίτερα στις ενερ-
γές βλάβες απομυελίνωσης) τα οποία αλληλεπιδρούν με τις 
θήκες μυελίνης  και έχουν ενεργό συμμετοχή στην απομυ-
ελινωτική διαδικασία. Ακόμη υπάρχει τοπική παραγωγή και 
έκφραση μορίων συνδεόμενων με την ανοσολογική απάντη-
ση όπως MHC μορίων, μορίων προσκόλλησης, κυτοκινών και 
χημειοκινών.8

Η ετερογένεια  στην παθολογοανατομική εικόνα των απο-
μυελινωτικών πλακών αντανακλά τους παθοφυσιολογικούς 
μηχανισμούς της νόσου, ενώ εξαρτάται και από την φάση, την 
μορφή και την πορεία της. Ετσι, οι ενεργές βλάβες χαρακτη-
ρίζονται από μεγάλη διήθηση από ενεργοποιημένα μονοπύ-
ρηνα κύτταρα πού είτε μετανάστευσαν από την συστηματική 
κυκλοφορία είτε ειναι κύτταρα του Κ.Ν.Σ. (Τ-λεμφοκύτταρα, 
μακροφάγα και μικρογλοιακά κύτταρα) τα οποία είναι υπεύ-
θυνα για την καταστροφή της μυελίνης κατά την οξεία φάση 
της νόσου καθώς και γιά της φαγοκυττάρωση των υπολλει-
μάτων της. Με την πάροδο του χρόνου αναπτύσσεται έντο-
νη γλοίωση στην πλάκα και η πλάκα αποτελείται κυρίως από 
απομυελινωμένους νευράξονες και ουλώδη γλοιακό ιστό. Εάν 
η φλεγμονώδης αντίδραση σταματήσει σε ένα αρχικό στάδιο 
τα εναπομείναντα ολιγοδενδροκύτταρα μπορεί να πετύχουν 
κάποιο βαθμό επαναμυελίνωσης, ενώ σε πιό προχωρημενες 
βλάβες η επαναμυελίνωση γίνεται πιό δύσκολη έως αδύνατη 
επειδή η γλοίωση δημιουργεί φραγμό μεταξύ των ολιγοδεν-
δροκυττάρων και των αξόνων. Συνήθως η φλεγμονώδης αντί-
δραση υποχωρεί πρός στιγμή για να επανεμφανισθεί σε άλλο 
χρόνο και μέρος της πλάκας, ενώ η υποχώρηση αυτή επέρχε-
ται συνήθωνς μετά από τμηματική επαναμυελίνωση.9 

Είναι σαφές λοιπόν ότι η ετερογένεια στην σύνθεση των 
πλακών είναι αποτέλεσμα  των παθοφυσιολογικών μηχανι-
σμών πού συμμετέχουν στην εκδήλωση της νόσου (αντιγονι-
κός ερεθισμός του ανοσοποιητικού, αυτοάνοση αντίδραση), 
της προσπάθειας του Κ.Ν.Σ. για αποκατάσταση (επαναμυε-
λίνωση),  της ιδιότυπης πορείας των διαφόρων μορφών της 
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νόσου στον χώρο και στο χρόνο, καθώς και της τυχόν εξωγε-
νούς θεραπευτικης παρέμβασης στον βαθμό που επηρεάζει 
την πορεία της νόσου.

4. Eπιδημιολογία  και γενετική.
Η πολλαπλή σκλήρυνση δεν έχει μια ομοιγενή γεωγραφική 
κατανομή στην υφήλιο, και το γεωγραφικό πλάτος πιστεύεται 
ότι είναι ο μείζων δείκτης κατανομής της νόσου. O  επιπολα-
σμός και η επίπτωση  της νόσου φαίνεται να αυξάνεται με την 
απομάκρυνση από τον ισημερινό, ενώ προσβάλλει όλες τις 
φυλές εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπως την φυλή 
Bantu της Αφρικής, όπου δεν έχει βρεθεί κρούσμα της νό-
σου.5

Οι επιδημιολογικές μελέτες υποστηρίζουν τόσο τις γε-
νετικές όσο και τις περιβαλλοντολογικές συνιστώσες ευαι-
σθησίας. Στους ασθενείς Ευρωπαϊκής καταγωγής, βρέθηκε 
μια πολύ ισχυρή συσχέτιση με το HLA-DR2 γονίδιο πού είναι 
ο επεκτεινόμενος απλότυπος του HLA-DRB1* 1501/DQA1*0102/
DQB1*0602.5, 10 

Δεν υπάρχει ένδειξη για έναν η μοναδικό περιβαλλο-
ντικό παράγοντα στην πολλαπλή σκλήρυνση. Απεναντίας 
υπάρχουν σειρά  επιδημιολογικών ενδείξεων γιά διάφορους 
παράγοντες καθώς και γιά διάφορες δυσλειτουργίες άλλων 
οργάνων η συστημάτων εκτός του νευρικού πού δείχνουν να 
συσχετίζονται με την νόσο. Οι παράγοντες και οι καταστάσεις 
αυτές είναι κυρίως: το γυναικείο φύλο, το κάπνισμα, η έλλει-
ψη σωματικής δραστηριότητας,11 οι διαταραχές της θυρεοειδι-
κής λειτουργίας,12 το ιστορικό εμβολιασμού στην παιδική ηλι-
κία,13 και η λόιμωξη από ιούς όπως ο Epstein-Barr και ο JVC.14, 15

5. Θεραπεία.
Οι συνηθέστερα εφαρμοζόμενες θεραπείες για την μη τοξι-
κή θεραπεία πρώτης γραμμής της υποτροπιάζουσας μορφής 
της νόσου είναι οι δύο τύποι της ανασυνδυασμένης κυτοκί-
νης IFN-β, 1a και 1b και η κοπαξόνη (Copolymer η Gelatimer 
acetate).16, 17 H ΙFN-β είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο 
φάρμακο και έχει αποδειχθεί με κλινικές μελέτες ότι μειώ-
νει την συχνότητα των υποτροπών, επηρεάζει ευνοϊκά τις 
βλάβες πού απεικονίζονται με την μέθοδο του μαγνητικού 
πυρηνικού συντονισμού (ΜRI) και σε μερικές περιπτώσεις 
επηρεάζει ευνοϊκά την εξέλιξη της νόσου.18 Ο μηχανισμός 
δράσης των σκευασμάτων IFN-β δεν είναι πλήρως κατανοη-
τός. Η επιλογή ανάμεσα στα διαφορετικά σκευάσματα εξαρ-
τάται από τον ασθενή και τον συγκεκριμένο θεράποντα ιατρό. 
Η IFN-β1α  συνταγογραφείται πιο συχνά καθώς απαιτεί μόνο 
μία εβδομαδιαία έγχυση και δείχνει να είναι καλά ανεκτή.19

 Άλλες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες πού χρησιμοποιού-
νται κατά βούληση η είναι υπό δοκιμήν είναι η γ-σφαιρίνη, 
η μιτοξανδρόνη, το FTY720 (Fimgolimod), η κλαμτιμπρίνη, η 
τεριφλουνομίδη, η λακινιμόδη, το φουμαρικό, από του στό-
ματος ανοσοκατασταλτικά μονοκλωνικά αντισώματα,20,21 
ενώ ακόμη δοκιμάζονται εμβολιασμοί με ενεργοποιημένα 
Τ-λεμφοκύτταρα, και αντιγόνα μυελίνης, καθώς και μεταμό-
σχευση βλαστικών κυττάρων.22, 23, 24

Μεταξύ  των νέων  θεραπειών το natulizumab, ένα μονο-
κλωνικό αντίσωμα  ενάντια στο  κυτταρικό μόριο προσκόλλη-
σης α4 ιντεγκρίνη δείχνει να  ειναι ένα  πολλά υποσχόμενο 
θεραπευτικό σκεύασμα με αρκετά ευνοϊκά αποτελέσματα 
στην  εξέλιξη της νόσου, δρώντας σαν αναστολέας της με-
τανάστευσης των φλεγμονωδών κυττάρων στην εστία της 
φλεγμονής.25

Β)  ANOΣΟΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ

Η παθογένεση της νόσου παραμένει γενικά άγνωστη. Οι κρα-
τούσες θεωρίες εμπλέκουν μια λοίμωξη της παιδικής ηλικίας- 
πιθανότατα ιογενή-που μπορεί να πυροδοτήσει υποτροπές η 
να επηρεάσει το ανοσολογικό σύστημα και να οδηγήσει μέσα 
από μια σειρά γεγονότων (ενεργοποίηση Β-λεμφοκυττάρων, 
καταστροφή της μεμβράνης των ολιγοδενδροκυττάρων, τρο-
ποποίηση του φραγμού αίματος-εγκεφάλου, παραγωγή αντι-
σωμάτων ενάντια στη βασική μεμβράνη της μυελίνης κ.τ.λ.) 
σε εμφάνιση της νόσου αργότερα στη ζωή.26

Τα εργαστηριακά ευρήματα δείχνουν μια αξιοσημείωτη 
μείωση  των κατασταλτικών CD8+ Τ-λεμφοκυττάρων στο αίμα 
και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό των ασθενών με σκλήρυνση 
κατά πλάκας, και μια αύξηση του σχετικού και απόλυτου 
αριθμού των CD4+ βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων, όπως και 
συσχέτιση του αυξημένου τίτλου αντισωμάτων ενάντια σε 
διάφορους ιούς και ενάντια στη βασική πρωτεϊνη της μυελί-
νης  με την πρόοδο της νόσου.27

 Αυτοδραστικά Τ-λεμφοκύτταρα ειδικά για τη μυελίνη 
και άλλα αντιγόνα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος προ-
ϋπάρχουν στο φυσιολογικό ανοσολογικό σύστημα ανθρώ-
πων και ζώων. Αυτοί οι κλώνοι διέφυγαν την εξάλειψη κατά 
την διαδικασία αρνητικής επιλογής στο θύμο, και φυσιολογι-
κά ελέγχονται από κάποια οδό περιφερικής ανοχής, όπως πα-
ραμονή της ανοσολογικής μη αναγνώρισης, κλωνική αδρα-
νοποίηση, η ενεργό καταστολή από ρυθμιστικά κύτταρα. 
Στην πολλαπλή σκλήρυνση αυτοί οι αυτοδραστικοί κλώνοι  
ενεργοποιούνται έξω από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.28 
Υπάρχουν διάφορες πιθανές εκδοχές για αυτήν την ενεργο-



ποίηση, μια από τις οποίες είναι ο  μοριακός μιμητισμός με 
ένα βακτηριακό η ιϊκό αντιγόνο και διασταυρούμενη ενεργο-
ποίηση Τ-λεμφοκυττάρων ειδικών για κάποιο αυτοαντιγόνο. 
Κατά την ενεργοποίηση, τα αυτοδραστικά Τ-λεμφοκύτταρα 
εκφράζουν υποδοχείς χημειοκινών και μόρια προσκόλλησης 
που τα διευκολύνουν να μεταναστεύσουν στον εγκεφαλικό 
ιστό. Κατά την είσοδο στον εγκέφαλο, τα ειδικά για τα αυτο-
αντιγόνα  Τ-λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν το αυτοαντιγόνο 
κατά την παρουσίασή του από τα MHC τύπου ΙΙ μόρια που εκ-
φράζουν η μικρόγλοια και τα μακροφάγα. Oι κυτοκίνες όπως 
η ιντερφερόνη-γ, η λεμφοτοξίνη, ο TNF-α και η IL-17 πού πα-
ράγονται από τα εισερχόμενα  CD4+ T-λεμφοκύτταρα (τύπου 
Τh1 κ Τh17) όπως και από τοπικά ενεργοποιημένα αντιγονο-
παρουσιαστικά κύτταρα, επάγουν την υπερέκφραση MHC 
II μορίων. Όταν ξεκινά η φλεγμονώδης αντίδραση, παρατη-
ρείται αυξημένη παραγωγή μεσολαβητών της φλεγμονής, 
που οδηγεί σε μεταβολές του φραγμού αίματος-εγκεφάλου 
(ΒΒΒ), και στην είσοδο επιπλέον φλεγμονωδών κυττάρων 
στον εγκέφαλο. Αυτοί οι μεσολαβητές ενεργοποιούν επί-
σης τα αστροκύτταρα, τα ενδοθήλια και τα περικύτταρα, και 
έχουν σαν αποτέλεσμα την αυξημένη έκφραση των MHC τύ-
που ΙΙ μορίων και έτσι την συνεχή συντήρηση της ανοσολο-
γικής απάντησης.29

Διάφορα αυτοαντιγόνα, εκτός από την βασική πρωτεϊνη 
της μυελίνης βρέθηκαν να είναι εγκεφαλιτογόνα  σε μοντέλα 
ζωων, συμπεριλαμβανομένων της πρωτεολιπιδικής πρωτεί-
νης, της γλυκοπρωτεϊνης της μυελίνης των ολιγοδενδροκυτ-
τάρων, του S100b, της Α Β κρυσταλλίνης, της γλυκοπρωτε-
ϊνικής τρανσαλδολάσης της ολιγοδενδρογλοιακής μυελίνης, 
και της φωσφοδιεστεράσης του 2,3’-κυκλικού νουκλεοτιδίου 
3’.30 Διαφορετικά αυτοαντιγόνα και διαφορετικοί επίτοποι 
ενός συγκεκριμένου αυτοαντιγόνου μπορεί να γίνουν στό-
χος της αυτοάνοσης απάντησης σε διάφορα στάδια της νό-
σου.5, 31

Το χυμικό σκέλος της ανοσολογικής απάντησης συμμετέ-
χει επίσης στην παθογένεση, καθώς υπάρχει υπερπαραγωγή 
IgG στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και ανιχνεύονται αντισώματα 
στις βλάβες. Συχνά βρίσκονται Β λεμφοκύτταρα  στις πλάκες 
της πολλαπλής σκλήρυνσης και οι αριθμοί τους αυξάνονται 
σε σχέση με τα Τ- λεμφοκύτταρα όσο η βλάβη γίνεται χρό-
νια.32 Υπάρχουν ενδείξεις ότι μετά τη σύνδεση στην επιφά-
νεια της μυελίνης, απομυελινωτικά αντισώματα ενεργοποι-
ούν το συμπλήρωμα και προσελκύουν τα μακροφάγα και την 
μικρογλοία. Τα γλοιακά κύτταρα πιθανόν συμμετέχουν στην 
καταστροφή της μυελίνης, καθώς τα αντιδραστικά αστροκύτ-
ταρα στις σκληρυντικές πλάκες  έχουν δραστικότητα ΝΑDH 

διαφοράσης η οποία αντανακλά την δραστικότητα της επαγώ-
γιμης συνθετάσης του νιτρικού οξέως. Υψηλή έκφραση της 
συνθετάσης του νιτρικού οξέως έχει επίσης παρατηρηθεί στα 
μακροφάγα στην περιοχή της ενεργού απομυελίνωσης στην 
σκλήρυνση κατά πλάκας.33

Η καταστροφή των ολιγοδενδροκυττάρων στις βλάβες της 
πολλαπλής σκλήρυνσης μπορεί είτε να οφείλεται σε άμεση 
λύση μεσολαβούμενη από Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα 
η σε ένα έμμεσο μηχανισμό κατά τον οποίον τα ενεργοποιη-
μένα Τ-λεμφοκύτταρα επάγουν τοξική παραγωγή κυτοκινών 
(ιντερφερόνης-γ, ΤΝF, νιτρικού οξέως) από βοηθητικά κύττα-
ρα. Διάφορες μελέτες υποστηρίζουν ότι η κυτταροτοξικότητα 
που διαμεσολαβείται από τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα 
μπορεί να είναι δευτερογενής ως προς την έκκριση ηλεκτρο-
νικά πυκνών κυτταροπλασματικών κοκκίων (περφορίνης και 
της εστεράσης της σερίνης), η μια μη απαραίτητη οδός βασι-
σμένη στην αλληλεπίδραση του Fas συνδέτη με το Fas (CD95) 
στα κύτταρα-στόχους και στην επαγωγή της απόπτωσης.34

H αποτυχία της CD95-διαμεσολαβούμενης απόπτωσης σε 
αυτοδραστικά Τ λεμφοκύτταρα έχει πιστοποιηθεί σαν ένας 
ισχυρός μηχανισμός στην πολλαπλή σκλήρυνση.35 To CD95 
(Fas) περιγράφεται κλασικά σαν ένα μόριο της κυτταρικής 
επιφάνειας που ανήκει στην οικογένεια των TNF υποδοχέων 
που διαμεσολαβούν τον κυτταρολυτικού τύπου θάνατο των 
κυττάρων. Μπορεί να ανιχνευθεί σε συνδεδεμένο με την 
μεμβράνη και σε διαλυτό τύπο,36 και μεταφέρει ένα αποπτω-
τικό σήμα στα ευένδοτα κύτταρα-στόχους όταν επάγεται ο 
τριμερισμός του με την σύνδεση του αγωνιστικού αντισώμα-
τος η των φυσικών συνδετικών μορίων του CD95 (CD95L), ένα 
άλλο μέλος της υπεροικογένειας του TNF.37 Η διαλυτή μορφή 
του CD95 έχει ιδιότητες αναστολής της απόπτωσης, αν και η 
λειτουργία του διαλυτού CD95 σαν αναστολέα η προαγωγέα 
της απόπτωσης είναι ακόμη υπό συζήτηση με διϊστάμενες 
απόψεις.38 H επαγόμενη με την ενεργοποίηση απόπτωση 
μπορεί να συμβεί στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε φυσιο-
λογικά άτομα για να εξαλείψει τα αυτοδραστικά Τ λεμφοκύτ-
ταρα, αλλά στην πολλαπλή σκλήρυνση μια γενετικά καθορι-
σμένη αποτυχία αυτού του μηχανισμού μπορεί να οδηγήσει 
στην επιβίωση των αυτοδραστικών T λεμφοκυττάρων και να 
επάγει την καταστροφή του Κ.Ν.Σ.39 

Υπάρχουν δεδομένα  που αναφέρουν ανεβασμένα επίπε-
δα ορού sCD95 στην υποτροπιάζουσα μορφή της πολλαπλής 
σκλήρυνσης. Παρόλα αυτά στην ίδια μελέτη δεν βρήκαν κα-
μιά συσχέτιση με την ενεργότητα όπως αυτή καθορίζεται 
από την δημιουργία των βλαβών με την χρήση του πυρηνικού 
μαγνητικού συντονισμού (M.R.I.).40 Αυτή η παρατήρηση δεί-
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χνει ότι αύξηση του διαλυτού CD95 και η συνακόλουθη ενερ-
γοποίηση η αναστολή της απόπτωσης, μέσω της σύνδεσης 
με το CD95L (εμποδίζοντας έτσι την σύνδεση του μεμβρανι-
κού CD95 και την απόπτωση), δεν επηρεάζει τα κύτταρα του 
Κ.Ν.Σ., αλλά μάλλον επιπρόσθετοι αποπτωτικοί μηχανισμοί 
μπορεί να συμβάλλουν στην διαταραγμένη αποπτωτική δια-
δικασία στην πολλαπλή σκλήρυνση. 

Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες της εξωκυτταρίου ουσίας αποτε-
λούν μια οικογένεια από τουλάχιστον 23 περιέχουσες ψευ-
δάργυρο ενδοπεπτιδάσες που μπορούν να διασπάσουν τις 
εξωκυττάριες πρωτεϊνες.41 Ελέγχουν την μετανάστευσή των 
κυττάρων μέσω του φραγμού αίματος-εγκεφάλου (Β.Β.Β), δι-
αρηγνύοντας την υπενδοθηλιακή βασική μεμβράνη και άλλα 
συστατικά της εξωκυττάριας ουσίας (ECM) , επηρεάζοντας 
τελικά την καταστροφή ιστών στην πολλαπλή σκλήρυνση.42

 Oι δραστηριότητες των μεταλλοπρωτεϊνασών ρυθμίζο-
νται σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά επίπεδα:  την μεταγρα-
φή γονιδίων, την ενεργοποίηση προενζύμων και την δραστη-
ριότητα των ιστικών αναστολέων των μεταλλοπρωτεϊνασών 
(ΤΙΜP'S). Oι TIMP’S, οι οποίες εκφράζονται εκτεταμένα στο 
εξωκυττάριο περιβάλλον σχηματίζουν συμπλέγματα είτε με 
ενεργοποιημένες μεταλλοπρωτεϊνάσες είτε με τις πρόδρομες 
ουσίες τους μετά την έκκρισή τους και έτσι μειώνουν την 
δραστηριοτητά τους.43

Έχει αναφερθεί αυξημένη έκφραση διαφόρων μεταλλο-
πρωτεϊνασών (MMP-2,-3 και -9) σε νεκροτομικό υλικό εγκε-
φάλου ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, 44 ενώ η MMP-9 
έχει ανιχνευθεί σε οξείες βλάβες πολλαπλής σκλήρυνσης , 
στα μακροφάγα και στα αστροκύτταρα και  στα περιαγγειακά 
μονοπύρηνα κύτταρα της λευκής ουσίας. 45 Στην πειραματι-
κή αλλεργική εγκεφαλομυελίτιδα (E.A.E.), το ζωϊκό μοντέλο 
πολλαπλής σκλήρυνσης, η έκφραση τόσο της MMP-9 όσο και 
της ΜΜP-7 φτάνουν στο μέγιστο την ίδια στιγμή με την εμφά-
νιση των κλινικών σημείων.46 Aκόμη, στην πολλαπλή σκλή-
ρυνση, καταδείχθηκε υψηλή δραστηριότητα ζελατινάσης Β 
(MMP-9) στο Ε.Ν.Υ.47 Tα αυξημένα επίπεδα MMP-9 του Ε.Ν.Υ. 
στους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση έχουν συνδεθεί με 
την καταστροφή του φραγμού αίματος-εγκεφάλου με την 
χρήση ενισχυμένου με γκαντολίνιο-μαγνητικού πυρηνικού 
συντονισμού (MRI), και η θεραπεία με μεθυλπρεδνιζολόνη με 
την αρνητική ρύθμιση της μεταγραφής των γονιδίων για την 
σύνθεση των μεταλλοπρωτεϊνασών μείωσε τόσο την απεικό-
νιση βλαβών με γκαντολίνιο όσο και την μεταλλοπρωτεϊνά-
ση-9 του Ε.Ν.Υ.48 Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν περαιτέρω 
την θεωρία για εμπλοκή των μεταλλοπρωτείνασών στην ρύθ-
μιση της κυτταρικής μετανάστευσης μέσω του φραγμού αί-

ματος-εγκεφάλου (Β.Β.Β), με την διάσπαση της εξωκυττάριας 
ουσίας, και για ρύθμιση από αυτές της ιστικής καταστροφής 
σε αυτούς τους ασθενείς.

Η ιστική δραστηριότητα των μεταλλοπρωτεϊνασών αντα-
νακλά μια ισορροπία μεταξύ MMP'S και TIMP'S. Έχει διατυπω-
θεί η υπόθεση  ότι στην αρχή της δημιουργίας των βλαβών της 
πολλαπλής σκλήρυνσης η αύξηση της ΜΜP-9 ακολουθείται 
από βλάβη του φραγμού αίματος-εγκεφάλου, αλλά αργότερα, 
κατά την διαδικασία επανόρθωσης μπορεί να επικρατήσουν 
οι TIMP'S και ΜΜP-2 και η αναδιαμόρφωση της εξωκυττάριας 
ουσίας που αυτές επιφέρουν, που μπορεί να αντιστοιχεί στην 
χρόνια προοδευτική μορφή της πολλαπλής σκλήρυνσης.49 
Aυτές οι αλλαγές στην δράση των μεταλλοπρωτεϊνασών μπο-
ρεί να αποδοθούν εν μέρει στην ανοσοτροποποιητική θερα-
πεία, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να αντανακλούν μια 
φυσιολογική προσπάθεια αναδιαμόρφωσης συμπεριλαμβανο-
μένων και των δράσεων των TIMP'S που σχετίζονται με τους 
φυσιολογικούς ρόλους των μεταλλοπρωτεϊνασών.

Η πολλαπλή σκλήρυνση πιστεύεται γενικά όπως ήδη 
έχει ήδη αναφερθεί ότι είναι μια διαμεσολαβούμενη από T 
λεμφοκύτταρα επίθεση στην μυελίνη του Κ.Ν.Σ. και στους 
νευράξονες.29 H μετανάστευση των λευκοκυττάρων από το 
περιφερικό νευρικό σύστημα στο Κ.Ν.Σ. είναι μια διαδικασία 
πολλών βημάτων που εξελίσσεται με έναν προκαθορισμένο 
εξακολουθητικό τρόπο. Mιά καθορισμένη συνέκφραση των 
αγγειακών (σελεκτίνες, ICAM-1, VCAM-1) και λευκοκυτταρι-
κών (LFA-1, VLA-4) μορίων προσκόλλησης διευκολύνει τις 
προσκολλητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ λευκοκυττάρων 
και ενδοθηλιακών κυττάρων.50 Η έκφραση των σελεκτινών 
ΙCAM-1 και VCAM-1 στα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι ρυθμισμέ-
νη αυξητικά από τις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες IFN-γ και 
TNF-α.51  Έτσι , η ρυθμισμένη αυξητικά TNF-α στην πολλαπλή 
σκλήρυνση μπορεί να παίζει ένα ρόλο στην αύξηση της έκ-
φρασης των μορίων προσκόλλησης, η οποία με την σειρά της 
έχει σαν αποτέλεσμα την συσσώρευση των ενεργοποιημένων 
λευκοκυττάρων στα τοιχώματα των αγγείων.

 Υπάρχουν αντικρουόμενα δεδομένα σχετικά με τον υπο-
λογισμό της s ICAM-1 και της s VCAM-1 στην πολλαπλή σκλή-
ρυνση. Μερικές μελέτες δείχνουν μια αύξηση στα επίπεδα s 
VCAM-1 και s ICAM-1 στους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση 
σε σύγκριση με τους μάρτυρες,52 και άλλες δείχνουν μη ση-
μαντική διαφορά ανάμεσα στα επίπεδα του s ICAM-1 και του 
s VCAM-1 των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση και των μαρ-
τύρων.53 H παρατήρηση των υψηλών επιπέδων μορίων προ-
σκόλλησης είναι σε συμφωνία με την κρατούσα θεωρία της 
Th1 και Th17 ανοσολογικής ενεργοποίησης στην πολλαπλή 
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σκλήρυνση η οποία επάγει μια αυξημένη έκφραση των μορί-
ων προσκόλλησης, επηρεάζοντας περαιτέρω την μετανάστευ-
ση των ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων στο Κ.Ν.Σ.

Παρόλα αυτά, η ύπαρξη αλληλοαναιρούμενων δεδομέ-
νων τα οποία δεν δείχνουν καμμιά διαφορά στα επίπεδα των 
μορίων προσκόλλησης ανάμεσα στους ασθενείς με πολλα-
πλή σκλήρυνση και τους μάρτυρες δείχνει ότι αυτά τα μό-
ρια μπορεί να μην είναι ζωτικής σημασίας για την εκδήλωση 
μιας Th1η Th17 ανοσολογικής αντίδρασης, ότι η Th1 η Τη17 
ανοσολογική αντίδραση είναι κυρίως ενδοεγκεφαλικές.54 Oι 
διαφορές μεταξύ των μελετών μπορεί επίσης να αποδοθούν 
στον αριθμό των δειγμάτων που εξετάσθηκαν, και στον τύπο 
και στο στάδιο της νόσου των υπό μελέτη ασθενών.

Γ) ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟ-
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

1.Γενικές γνώσεις.
Οι κυτοκίνες είναι διαλυτές πρωτεϊνες η γλυκοπρωτεϊνες (μο-
ριακό βάρος<80 kDa) πού συμμετέχουν τόσο σε μη ειδικές, 
όσο και σε ανοσολογικά  εξαρτώμενες ανοσολογικές αντιδρά-
σεις, στην κυτταρική αύξηση, διαφοροποίηση και ανάπτυξη 
και σε επανορθωτικές διαδικασίες, ζωτικής σημασίας για την 
άμυνα του ξενιστή. Οι κυτοκίνες γενικά παράγονται σε μι-
κρές ποσότητες σαν απάντηση σε τοπικά ερεθίσματα, όπως 
η παρουσία αντιγόνων η ενδοτοξινών, η κατά την μεταφορά 
σημάτων πού παράγονται από άλλες κυτοκίνες. Παράγονται 
από μια ποικιλία κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των λεμ-
φοκυττάρων (λεμφοκίνες), των μακροφάγων (μονοκίνες), και 
χημειοτακτικών φλεγμονωδών κυττάρων (χημειοκίνες), και 
δρούν μέσω σύνδεσης με τους ειδικούς υποδοχείς πού είναι 
συνηθως διαμεμβρανικοί.55

Λειτουργικά οι κυτοκίνες έχουν ταξινομηθεί βασικά ως 
προφλεγμονώδεις (τύπου Th1 και Th17 η διεγερτικές), η αντι-
φλεγμονώδεις (τύπου Th2 η ανασταλτικές), ανάλογα με την 
τελική ισορροπία που επιφέρουν τα αποτελέσματά τους στο 
ανοσολογικό σύστημα,55 και για να διατηρηθεί η ομοιόσταση, 
πρέπει να διατηρείται μια δυναμική ισορροπία μεταξύ προ- 
και αντιφλεγμονωδών κυτοκινών.

Η κυτοκίνη IFN-γ έχει δυνητικές προφλεγμονώδεις ιδιό-
τητες, συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας να επάγει την 
παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών όπως η IL-12 56 και 
την έκφραση των MHC μορίων τάξης II στα μονοκύτταρα/μα-
κροφάγα.57 Aκόμη , η μεσολαβούμενη από την IFN-γ μετάδο-
ση σημάτων οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα του ενδοκυττάριου 
Ca+, μειώνοντας έτσι τον ουδό διέγερσης των T λεμφοκυτ-

τάρων.58 Η IFN-γ είναι η μοναδική ως τώρα κυτοκίνη πού 
αποδεδειγμένα έχει σαφή επίδραση στην παθογένεση της 
πολλαπλής σκλήρυνσης.59 ΕΊναι ο κεντρικός ρυθμιστής της 
μη ειδικής φλεγμονώδους αντίδρασης, και  παράγεται απο τα 
Th1 CD4+ λεμφοκύτταρα, την πλειοψηφία των CD8+ λεμφο-
κυττάρων, και μιά μικρή μειοψηφία των NK κυττάρων.55  

Ο TNF-α είναι μια άλλη δυνητικά προφλεγμονώδης κυτο-
κίνη με μοριακό βάρος 17kDa.55 Οι κύριες κυτταρικές πηγές 
του TNF-α είναι τα ενεργοποιημένα από το λιποπολυσακχα-
ρίδιο μακροφάγα, τα Τ και τα ΝΚ λεμφοκύτταρα.60 Μπορεί 
να βρεθεί σε μεμβρανική η διαλυτή μορφή και η λειτουργία 
του εξαρτάται από την ποσότητα παραγωγής του.55 Τα αποτε-
λέσματα του TNF-α κυμαίνονται από την ωρίμανση των κυτ-
τάρων ως την απόπτωση και λειτουργεί σε μικρές ποσότητες 
σαν αυτοκρινικός η παρακρινικός ρυθμιστής των λειτουργιών 
των λευκοκυττάρων και των ενδοκρινικών κυττάρων.61  O 
ΤΝF-α ρυθμίζει αυξητικά την έκφραση των μορίων προσκόλ-
λησης  στο ενδοθήλιο, μπορεί να ενεργοποιήσει την διαδικα-
σία καταστροφής των μικροβίων από τα πολυμορφοπύρηνα 
κύτταρα και επάγει την έκφραση του CD80 και των MHC μο-
ρίων τάξης ΙΙ , που είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση 
των Τ λεμφοκυττάρων.55, 62  Έχει δειχθεί ότι διεγείρει την 
παραγωγή IL-12,63 η οποία με την σειρά της επάγει την παρα-
γωγή IFN-γ. Ακόμη έχει την ικανότητα να επάγει την έκφραση 
μορίων προσκόλλησης στον φραγμό αίματος-εγκεφάλου διευ-
κολύνοντας την είσοδο των ανοσοκυτάρων στο Κ.Ν.Σ. 

Μια σημαντική κυτοκίνη που ευνοεί τον προσανατολισμό 
της ανοσολογικής απάντησης στην Th1 κατεύθυνση είναι η 
IL-12. Η IL-12 (IL-12p70) είναι μιά ετεροδιμερής κυτοκίνη πού 
αποτελείται από δυό στενά συνδεδεμένες υπομονάδες πού 
ονομάζονται p35 και p50 με βάση το παρόμοιο μοριακό τους 
βάρος. Είναι ένας ισχυρός επαγωγέας της Th1 ανοσολογικής 
αντίδρασης, και της παραγωγής IFN-γ από τα T λεμφοκύτταρα 
και τα κύτταρα φυσικούς-φονείς.64 H IL-12 επάγει ακόμη την 
μεσολαβούμενη από κύτταρα κυτταροτοξικότητα και ασκεί 
συνεργικά μιτογόνο δράση στα T λεμφοκύτταρα.65 Δρά μέσω 
του υποδοχέα της πού αποτελείται από δύο υπομονάδες, IL-
12 Rβ1 και IL-12Rβ2. Η αλληλεπίδραση της IL-12 με τον υποδο-
χέα της (IL-12R) αντιπροσωπεύει ένα κεντρικό σταυροδρόμι 
στην ανάπτυξη της ανοσολογικής απάντησης τύπου Th1.66 
Η υψηλή παραγωγή IL-12 την στιγμή της έναρξης της ανο-
σολογικής απάντησης μπορεί να συμβαίνει εξαιτίας έκθεσης 
σε μόρια που παρουσιάζουν μικροβιακούς παράγοντες και λέ-
γονται συνδεδεμένες με παθογόνα μοριακές δομές (PAMPS) 
τα οποία αναγνωρίζονται από τους TOLL-like υποδοχείς των 
αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων.67
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H κυτοκίνη ΙL-17 είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος μιάς ευρύ-
τερης οικογένειας ουσιών, γνωστής ως οικογένειας της IL-
17. Δρά σαν ένας δυνητικός μεσολαβητής της ανοσολογικής 
αντίδρασης επιβραδυνόμενου τύπου, πού αυξάνει την πα-
ραγωγή χημειοκινών από διάφορους ιστούς και κύτταρα γιά 
να προσελκύσει πολυμορφοπύρηνα και μακροφάγα κύτταρα 
στην εστία της φλεγμονής προσομοιάζοντας έτσι λειτουργι-
κά με την IFN-γ. Εκκρίνεται από μια διακριτή από τα Th1 και 
Τh2 ομάδα βοηθητικών λεμφοκυττάρων τα Th17 τα οποία 
διαφοροποιούνται και ενεργοποιούνται κυρίως υπό την επί-
δραση της ΙL-23.68 Διεγείρει την παραγωγή άλλων κυτοκι-
νών ( IL-6, TNF-a)  καθώς και προσταγλανδινών, παρουσιάζει 
προφλεγμονώδη δράση με οδό ανεξάρτητη από την Τh1 και 
προκαλεί τελικά την καταστροφή των κυττάρων στόχων πα-
ρουσιάζοντας συνεργική δράση με την IL-1 και τον TNF.69 

H IL-10 (γνωστή και ως παράγοντας αναστολής σύνθεσης 
κυτοκινών) είναι η πιό σημαντική αντιφλεγμονώδης κυτο-
κίνη που έχει περιγραφεί ως σήμερα.55  Παράγεται από τα 
βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα της Th2 λεμφοκυτταρικής απά-
ντησης, καθώς και από κάποια ενεργοποιημένα μακροφάγα 
και έχει ανασταλτικά αποτελέσματα στις δυνητικά επικύνδυ-
νες προφλεγμονώδεις κυτοκίνες (IL-2, IL-12, TNF-α και IFN-γ), 
και σε κάποιες χημειοκίνες.55  Χαμηλά επίπεδα IL-10 αίματος 
μπορεί να ενισχύσουν περαιτέρω τις Τh1 ανοσολογικές απα-
ντήσεις που είναι επιβλαβείς για την εξέλιξη της νόσου. Eνώ 
για πολύ καιρό θεωρείτο αποκλειστικά κυτοκίνη της Th2 ανο-
σολογικής απάντησης, η IL-10 θεωρείται τώρα ένας γενικός 
ρυθμιστής της παραγωγής άλλων κυτοκινών.70 Tα ανασταλτι-
κά αποτελέσματα της IL-10 στην παραγωγή κυτοκινών είναι 
κυρίως διαμεσολαβούμενα από την καταστολή της έκφρασης 
των MHC μορίων τάξης ΙΙ και των μορίων προσκόλλησης, κα-
θώς και των συνδιεγερτικών μορίων στα μονοκύτταρα/μα-
κροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα.71 Έχει προταθεί ένας 
δυνητικός θεραπευτικός ρόλος για την IL-10 στα αυτοάνοσα 
νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτις, o σακχαρώδης δια-
βήτης τύπου I , και η ψωρίαση.

Η IL-4 είναι μια πλειοτροπική κυτοκίνη της Th2 ανοσο-
λογικής απάντησης πού κυρίως παράγεται από ενεργοποιη-
μένα Τ λεμφοκύτταρα, μαστοκύτταρα  και βασεόφιλα.55 H 
ΙL-4 δείχνει να έχει διάφορες δράσεις σε διαφορετικούς τύ-
πους κυττάρων, όπως τα Τ λεμφοκύτταρα, τα Β λεμφοκύτ-
ταρα,  τα μονοκύτταρα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τους 
ινοβλάστες . Αυτές οι δράσεις συμπεριλαμβάνουν αναστολή 
της κυτταρικής ωρίμανσης, ρύθμιση των μορίων προσκόλλη-
σης, και επαγωγή της μεταβίβασης σημάτων μέσω της οδού 
JAK/STAT.72

H IFN-β είναι μιά σφαιρική πρωτεϊνη αποτελούμενη από 5 α 
έλικες με μοριακό βάρος 20kDa αν και συχνά συμπεριφέρε-
ται σαν να έχει μοριακό βάρος 25kDa εξαιτίας της γλυκοζυ-
λίωσης. To RNA διπλής έλικας (dsRNA) φαίνεται να είναι το 
πρωταρχικό ενδοκυττάριο σήμα για την παραγωγή ΙFN-β. Tα 
υγιή κύτταρα δεν περιέχουν φυσιολογικά dsRNA, το οποίο 
συνήθως παράγεται κατά την ιϊκή αναπαραγωγή , και απο-
τελεί το γένωμα πολλών ιών.73, 74 O μηχανισμός της αρχικής 
ενεργοποίησης της σύνθεσης ιντερφερόνης συνακόλουθα 
της ιϊκής λοίμωξης είναι άγνωστος προς το παρόν, αλλά έχουν 
περιγραφεί διάφοροι μεταγραφικοί παράγοντες πού ρυθμί-
ζουν το υπεύθυνο για την παραγωγή της IFN-β γονίδιο.74, 75

Είναι γνωστό ότι η IFN-β ρυθμίζει θετικά η αρνητικά μιά 
πλειάδα γονιδίων τα περισσότερα από τα οποία εμπλέκονται 
στην ανοσολογική άμυνα εναντίον των ιών. Άν και οι περισσό-
τερες δράσεις της ιντερφερόνης επάγονται από την παρουσία 
RNA διπλής έλικας (dsRNA), οι DNA και οι RNA ιοί είναι από 
κοινού ευαίσθητοι στην IFN-β.76

 Γενικά, η IFN-β παράγεται ως απάντηση στην ιϊκή λοίμω-
ξη και η εξαρτώμενη από την IFN-β θετική ρύθμιση ορισμένων 
γονιδίων οδηγεί στην ενισχυμένη παρουσίαση των ιϊκών πε-
πτιδίων από τα MHC μόρια τάξης Ι με σκοπό την αναγνώριση 
και καταστροφή των προσβεβλημένων κυττάρων από τα CD8 
T λεμφοκύτταρα. 

Άλλες δράσεις της IFN-β είναι: η επιβράδυνση της αναπα-
ραγωγής των ιών μέσω αναστολής της πρωτεϊνικής μετάφρα-
σης, η ενεργοποίηση και η επαγωγή της ωρίμανσης των κυτ-
τάρων φυσικών φονέων (NK cells), η αναστολή της απόπτωσης 
των T -λεμφοκυττάρων, η εμπλοκή στην αντιϊκή και αντιογκο-
γόνο δράση των Τ κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων, καθώς 
και πολλές άλλες που δεν έχουν ακόμη πλήρως κατανοηθεί.77 

Τα επίπεδα των κυτοκινών στα εξωκυττάρια υγρά μπο-
ρούν να ανιχνευθούν με την συνδεδεμένη με ένζυμο ανοσο-
αντίδραση (ELISA) αλλά η ανίχνευση κυτοκινών στο επίπεδο 
του μεμονωμένου κυττάρου, δηλ. του παραγωγού και εκκρί-
νοντος με την μέθοδο ELISPOT μπορεί να είναι πιο χρήσιμη 
για την κατανόηση της εμπλοκής μιάς συγκεκριμένης κυτο-
κίνης στην ανοσολογική απάντηση.78, 79 Αρχή της μεθόδου 
είναι η χρωματομετρικά καθοριζόμενη σύνδεση της υπό 
ανίχνευση κυτοκίνης με αντίσωμα καθηλωμένο στις μικρο-
εμβυθίσεις πλάκας, όπου έχουν καλλιεργηθεί προηγουμένως 
απομονωθέντα λεμφοκύτταρα του μελετώμενου υγρού. Η 
ανάγνωση του αποτελέσματος γίνεται με την βοήθεια ειδικού 
αναλυτή.78, 79

Άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ανάλογα με το εί-
δος και τους στόχους της έρευνας γιά την μέτρηση των κυτο-
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κινών είναι η Northern Blot, η ανοσοϊστοχημεία, και η κυττα-
ρομετρία ροής.

2.  Οι κυτοκίνες και το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Οι κυτοκίνες εμπλέκονται όχι μόνο στην ανοσολογική απά-
ντηση, αλλά και σε μια ποικιλία φυσιολογικών και παθολο-
γικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων φαινομένων στο 
περιφερικό και κεντρικό νευρικό σύστημα. Πιό συγκεκριμένα 
οι κυτοκίνες και άλλα προϊόντα των κυττάρων του ανοσολογι-
κού μπορούν να τροποποιούν την δράση, την διαφοροποίηση 
και την επιβίωση των νευρικών κυττάρων. Έτσι είναι από κοι-
νού ρυθμιστές του ανοσολογικού και του νευρικού συστήμα-
τος.80  Από την άλλη μεριά, η παραγωγή κυτοκινών ελέγχεται 
από το περιφερικό και κεντρικό νευρικό σύστημα, και ακόμη 
η ισορροπία των κυτοκινών μπορεί  να τροποποιηθεί με την 
δράση νευροδιαβιβαστών.81  Έτσι φαίνεται ότι οι νευροανοσο-
λογικές αντιδράσεις είναι αμφίδρομες.82

Οι διάφορες κυτοκίνες πού επηρεάζουν άμεσα το κεντρι-
κό νευρικό σύστημα έχουν δύο πιθανές προελεύσεις. Μπορεί 
να προέρχονται από περιφερικά όργανα του ανοσολογικοί 
συστήματος και να περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό,η 
να παράγονται από κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστή-
ματος.82, 83

Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν την παρουσία υποδο-
χέων κυτοκινών και χημειοκινών στο Κ.Ν.Σ.84,85 Πιό συγκε-
κριμένα, τα ανθρώπινα μικρογλοιακά κύτταρα βρέθηκαν να 
εκφράζουν αντίγραφα mRNA γιά τους περισσότερους υποδο-
χείς κυτοκινών (IL-1-I, IL-1-II, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12, 
IL-13 AND ΙL-15).86 Ακόμη, σε έναν μεγάλο αριθμό μελετών 
σε ανθρώπους και ζώα βρέθηκε να εκφράζεται ένας μεγάλος 
αριθμός υποδοχέων κυτοκινών σε νευρώνες, αστροκύτταρα, 
μικρόγλοια και ολιγοδενδροκύτταρα είτε συνεχώς είτε κατό-
πιν επαγωγής από φλεγμονώδεις μεσολαβητές,87 μεταξύ των 
οποίων υποδοχείς IFN-γ στα αστροκύτταρα.

Οι υποδοχείς κυτοκινών και χημειοκινών είναι υπεύθυ-
νοι γιά διάφορες λειτουργίες στην φυσιολογία και την παθο-
λογία του Κ.Ν.Σ.88, 89 Υπάρχουν ενδείξεις πού υποστηρίζουν 
ότι οι χημειοκίνες συμμετέχουν σε πολλές νευροπαθολογικές 
διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται μιά φλεγμονώδης εξεργα-
σία, όπως και στην εξέλιξη και τις μεταστάσεις των όγκων του 
εγκεφάλου.89 Ακόμη, υπάρχουν ενδείξεις για έναν κρίσιμο 
ρόλο των χημειοκινών του εγκεφάλου παρόμοιο με αυτόν της 
ρύθμισης του ανοσολογικού συστήματος, στην διαδικασία 
ωρίμανσης και ανάπτυξης κυττάρων,90 και επιπρόσθετα, ει-
δικά γιά το Κ.Ν.Σ. γιά την ρύθμιση της νευροδιαβίβασης, της 
πλαστικότητας και της επιβίωσης.91 Ενδεικτικά, τα σήματα 

πού μεταφέρονται μέσω του υποδοχέα χημειοκινών CXCR2 
εμποδίζουν την μετανάστευση των προγονικών των ολιγο-
δενδροκυττάρων κυττάρων κατά την ανάπτυξη του νωτιαίου 
μυελού,92 ενώ ο υποδοχέας CXCR4 επηρεάζει τις πρωτεϊνες 
του κυτταρικού κύκλου στους νευρώνες,93 γεγονός πού εγεί-
ρει την υπόθεση ότι οι χημειοκίνες μπορεί να συμβάλλουν 
στην επιβίωση των νευρώνων καταπιέζοντας την έκφραση 
των Ε2-F αποπτωτικών γονιδίων και κρατώντας τους νευρώ-
νες σε ένα υψηλό επίπεδο διαφοροποίησης .

Άλλα δεδομένα πού υποστηρίζουν την εμπλοκή των κυ-
τοκινών σε παθολογικές και άλλες ειδικές καταστάσεις (γή-
ρανση, πειραματικά συμπεριφεριολογικά μοντέλα) του K.N.Σ. 
είναι η μείωση της απάντησης του νευροπαθητικού πόνου σε 
ποντίκια πού στερούνται τον υποδοχέα χημειοκινών CXCR2,94 
και κατά την διάρκεια του status epilepticus  η επαγωγή του 
υποδοχέα IL-1-I από κοινού σε νευρώνες του ιπποκάμπου και 
σε αστροκύτταρα πού εδράζονται στην μεταιχμιακή και στην 
εξωμεταιχμιακή περιοχή.95 Η έκφραση του IL-1-I στους νευ-
ρώνες του ιπποκάμπου ήταν πιό παρατεταμένη από την δι-
άρκεια της αυτόματης ηλεκτοεγκεφαλογραφικής κρίσης, ενώ 
αυτό δεν παρατηρήθηκε σε εκφυλισμένους νευρώνες. Η έκ-
φραση του υποδοχέα στα αστροκύταρα ήταν παροδική 6–18 
ώρες μετά την επαγωγή του status epilepticus και ήταν όμοια 
σε περιοχές με νευρωνική καταστροφή . Ακόμη, έχει αναγνω-
ρισθεί αύξηση του αριθμού των υποδοχέων της IFN-γ σε γηρα-
σμένους κινητικούς  του νωτιαίου μυελού,96 και επαγωγή της 
νευρωνικής απόπτωσης από την β-πρωτεϊνη του αμυλοειδούς 
μέσω του υποδοχέα α του TNF στην νόσο του Alzheimer.97 
Τέλος, η έλλειψη του υποδοχέα 1 του TNF προκαλεί εξασθένι-
ση της φλεγμονώδους απάντησης και της καταστροφής ιστων 
πού έπεται του τραυματισμού του εγκεφάλου, προτείνοντας 
έναν ενεργό ρόλο για αυτό τον υποδοχέα σε αυτή την διαδι-
κασία.

3. Οι κυτοκίνες στην ανοσολογία της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κυτοκίνες πιθανώς εμπλέκονται 
σε τρία σημεία της πορείας της νόσου: α) στην περιφερική 
ανοσολογική ενεργοποίηση, β) στην είσοδο των ενεργοποι-
ημένων ανοσοκυττάρων στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και 
γ) στην  βλάβη της μονάδας μυελίνης των ολιγοδενδροκυτ-
τάρων.98

Ένα πιθανό μοντέλο της αλληλουχίας έκκρισης κυτοκινών 
πού οδηγεί στην καταστροφή της μυελίνης είναι το ακόλου-
θο: Tα μεγάλα μονοπύρηνα κύτταρα του αίματος μετά από 
πιθανή έκθεση σε ιό η σε κάποιο αυτοαντιγόνο εκκρίνουν IL-
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12 η οποία ευνοεί την διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυτταρων 
σε Th1 τα οποία εκκρίνουν IFN-γ και TNF-α . Οι τελευταίεs: 
α) διεγείρουν την έκκριση IL-12 από τα μεγάλα μονοπύρηνα,  
β) επάγουν θετικά την έκφραση μορίων προσκόλλησης στον 
φραγμό αίματος-εγκεφάλου (ICAM-1, VCAM-1) καθώς και την 
παραγωγή μεταλλοπρωτεϊνασών (MMP-3 και MMP-9), γ) διεγεί-
ρουν τα μακροφάγα και τα μικρογλοιακά κύτταρα του Κ.Ν.Σ., 
τα οποία καταστρέφουν από κοινού με τα Th1 κύτταρα την 
μυελίνη των νευραξόνων μέσω έκκρισης TNF-α, ΜΜP-3 και 
MMP-9, δ) αναστέλλουν την έκκριση IL-4 και IL-10 από τα Τh2 
λεμφοκύτταρα (η IFN-γ), ε) προκαλούν απόπτωση των ολιγο-
δενδροκυττάρων μέσω Fas συνδέτη , και πιθανόν αναστολή 
της απόπτωσης των αυτοδραστικών Τ λεμφοκυττάρων μέσω 
υπερρύθμισης του s CD95. Οι κυριώτερες αντιφλεγμονώδεις 
κυτοκίνες: IL-4, IL-10, και IL-6 που εκκρίνονται από τα Th2 
λεμφοκύτταρα γενικά ανταγωνίζονται την Τh1 ανοσολογική 
απάντηση σε πολλά επίπεδα (αναστολή Th1 πλαγίωσης των Τ 
λεμφοκυττάρων, αναστολή έκκρισης IFN -γ από τα Th1 λεμ-
φοκύτταρα, αναστολή ενεργοποίησης της μικρόγλοιας και 
των μακροφάγων του KNΣ), αλλά πιθανόν να συμμετέχουν και 
αυτές στην παθογένεση της νόσου και μέσω διέγερσης των 
Β-λεμφοκυττάρων να παράγουν αντισώματα ενάντια στην 
μυελίνη, σε μεταγενέστερα στάδια της νόσου.99

Παράλληλα με την Τh1 προφλεγμονώδη αντίδραση στην 
καταστροφή της μυελίνης φαίνεται ότι συμμετέχει παράλλη-
λα και η Th17 προφλεγμονώδης αντίδραση πού εκφράζεται 
κυρίως με την έκκριση IL-17 από τα Th17 κύτταρα με μιά δια-
φορετική από την Th1 οδό σηματοδότησης η οποία καταλήγει 
σε παρόμοια αποτελέσματα (καταστροφή μυελίνης από συρ-
ρέοντα φλεγμονώδη κύτταρα).100 Η οδός αυτή ξεκινάει με 
την ευαισθητοποίηση των δενδριτικών κυττάρων από κάποιο 
αντιγόνο και την έκκριση από αυτά IL-23.101 

Όσον αφορά τους υποδοχείς κυτοκινών και χημειοκινών, 
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για συνακόλουθη με τις κυτο-
κίνες εμπλοκή τους στην παθογένεση της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης , συμπεριλαμβανόμενης της έκφρασης του υποδοχέα 
CXCR2 σε φυσιολογικά και ωριμάζοντα ολιγοδενδροκύττα-
ρα.102

Η χημειοταξία των ανοσοκυττάρων στο κεντρικό νευρι-
κό σύστημα  μεσολαβείται από μια κλίση δυναμικού χημει-
οκινών, με ενισχυμένες συγκεντρώσεις χημειοκινών στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα σχετικά με την περιφέρεια. Τα 
ενεργοποιημένα κύτταρα που είναι ικανά να εκφράζουν υπο-
δοχείς χημειοκινών μετακινούνται κατά την φορά της κλίσης 
δυναμικού αυτών. Τα ανοσοκύτταρα, συμπεριλαμβανομένων 
και των ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων περνούν τον αι-

ματοεγκεφαλικό φραγμό είτε ανάμεσα από τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα, είτε μέσω αυτών. Έπειτα διαβαίνουν την βασική 
μεμβράνη η οποία αποτελείται από πρωτεϊνες της εξωκυττά-
ριας ουσίας. Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες (ΜΜP’S), πού εκκρίνο-
νται από τα ανοσοκύτταρα όπως η ΜΜP-3 και η MMP-9 μπορεί 
να διαρρήξουν τη βασική μεμβράνη επιτρέποντας στα κύτ-
ταρα να εισέλθουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα όπως έχει 
προηγουμένως αναφερθεί..

4. Μελέτες σχετικά με τις κυριότερες κυτοκίνες στην 
σκλήρυνση κατά πλάκας.
Διάφορες μελέτες έχουν διεξαχθεί για την έκκριση των κυ-
τοκινών στα διάφορα στάδια της σκλήρυνσης κατά πλάκας με 
αντικρουόμενα αποτελέσματα. Έχουν αναφερθεί αυξημένα, 
φυσιολογικά και μειωμένα επίπεδα σχεδόν όλων των κυτοκι-
νών. Ακόμη προτάθηκαν πειραματικά ζωϊκά μοντέλα πολλα-
πλής σκλήρυνσης για να μελετηθούν τα διαφορετικά θερα-
πευτικά πρωτόκολλα, αλλά τα εξαχθέντα  δεδομένα δεν είναι 
ακόμη σαφή. Τέτοια αντικρουόμενα αποτελέσματα αναφορι-
κά με τα επίπεδα των κυτοκινών στη σκλήρυνση κατά πλάκας 
πιθανότατα αντανακλούν μεθοδολογικά διλήμματα όπως και 
την περίπλοκη βιολογία των κυτοκινών..

Τρείς κύριες κυτοκίνες, η IFN-γ, η IL-10 και ο TNF-α πι-
στεύεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργό φάση της 
ανοσολογικής απάντησης πού υποκρύπτεται της πολλαπλής 
σκλήρυνσης , ενώ διάφορες άλλες κυτοκίνες όπως η IL-12,  IL-
4, IL-17, IL-19 και IL-22 δείχνουν να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον

Υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα σε μελέτες 
πού έχουν γίνει για τα επίπεδα της IFN-γ στην πολλαπλή 
σκλήρυνση. Έχουν αναφερθεί αυξημένα επίπεδα έκφρασης 
mRNA απαραίτητου για την σύνθεση IFN-γ στα μονοκύττα-
ρα του αίματος, καθώς και αυξημένα επίπεδα IFN-γ του ορού 
σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση σε σύγκριση με υγιείς 
μάρτυρες.103 Από την άλλη άλλες μελέτες δεν βρήκαν καμμιά 
διαφορά ανάμεσα σε πάσχοντες από πολλαπλή σκληρυνση 
και σε υγιείς μάρτυρες σε σχέση με το ποσοστο των κυττάρων 
που εκφράζουν IFN-γ, μετά από μετρήσεις με την μέθοδο της 
κυτταρομετρίας ροής., καθώς και στα επίπεδα του mRNA του 
υπεύθυνου για την σύνθεση της IFN-γ στο αίμα. 

Σχετικά με τον TNF-α υπάρχουν δεδομένα που αναφέ-
ρουν υψηλότερα επίπεδα σε ασθενείς με πολλαπλή σκλή-
ρυνση σε σχέση με τους μάρτυρες.104 Πιό συγκεκριμένα ο 
αριθμός των κυττάρων του αίματος στο οποίο ανιχνεύθηκε 
mRNA υπεύθυνο γιά την σύνθεση του TNF-α, και ο αριθμός 
των μονοκυττάρων του αίματος πού βρέθηκε να εκκρίνει 
TNF-α ήταν υψηλότερα στην ομάδα των  ασθενών παρά στην 
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ομάδα των μαρτύρων. Τα αυξημένα επίπεδα κυττάρων πού 
εκκρίνουν TNF-α μπορεί να είναι σημαντικά γιά την επαγω-
γή της προφλεγμονώδους άνοσης απάντησης στην πολλαπλή 
σκλήρυνση.105

Υπάρχει μεγάλος αριθμός αντικρουόμενων μελετών γιά 
τις μεταβολές των επιπέδων της IL-12p40 στην πολλαπλή 
σκλήρυνση. Έχουν αναφερθεί αυξήσεις σε σχέση με τους 
μάρτυρες τόσο του αριθμού των μονοκυττάρων του αίματος 
που εκφράζουν mRNA υπεύθυνου για την σύνθεση της IL-12 
καθώς και των επιπέδων του ίδιου m RNA στο αίμα σε ασθε-
νείς με πολλαπλή σκλήρυνση.106 Αντίθετα, τα επίπεδα της IL-
12 βρέθηκε να είναι ίδια στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών 
με πολλαπλή σκλήρυνση και μαρτύρων.107

Οι μελέτες σχετικά με τα επίπεδα της IL-17 στον ορό η στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση 
παρότι περιορισμένες σε αριθμό δείχνουν αυξημένα επίπεδα 
της IL-17 στο ΕΝΥ,108 καθώς και αυξημένη διήθηση από Th17 
λεμφοκύτταρα σε ενεργές σκληρυντικές βλάβες πειραματι-
κών ζωϊκών μοντέλων αλλεργικής εγκεφαλομυελίτιδας.100

 Εν μέρει αντικρουόμενα αποτελέσματα υπάρχουν για 
την IL-10 στην πολλαπλή σκλήρυνση. Έχουν αναφερθεί αυ-
ξημένοι αριθμοί μονοπύρηνων κυττάρων του αίματος πού 
εκφράζουν mRNA υπεύθυνου γιά την σύνθεση IL-10 σε ασθε-
νείς με πολλαπλή σκλήρυνση, σε σύγκριση με μάρτυρες.109 
Παρόλα αυτά, σε άλλες μελέτες έχουν παρατηρηθεί και μειω-
μένα επίπεδα IL-10 ορού, καθώς και μονοπύρηνων κυττάρων 
του αίματος που εκκρίνουν IL-10 σε ασθενείς με σκλήρυνση 
κατά πλάκας σε σχέση με υγιείς μάρτυρες .

Τα αποτελέσματα για την IL-4 στην πολλαπλή σκλήρυν-
ση είναι επίσης αντικρουόμενα, καθώς ενώ ένας αριθμός 
μελετών δείχνει μια μείωσή της κατά τις υποτροπές , άλλες 
δείχνουν ότι τα επίπεδα της IL-4 στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό 
ήταν σημαντικά υψηλότερα και κατά το στάδιο της υποτρο-
πής και κατά την ύφεση σε σύγκριση με τους μάρτυρες.110

5.  Η θεραπεία με IFN-β επηρεάζει την ανισορροπία των 
κυτοκινών Th1/Th2 και την Th17.
Ενώ κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η θεραπεία με την κυ-
τοκίνη IFN-β των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση μειώνει 
την συχνότητα και την σοβαρότητα των κλινικών υποτροπών 
στην υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση,111 η βάση αυτών 
των ευεργετικών αποτελεσμάτων απαιτεί εκτενή έρευνα. 

Υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η θεραπεία με 
IFN-β1a/1b μειώνει σημαντικά την έκκριση των προφλεγ-
μονωδών κυτοκινών και αυξάνει την έκκριση των αντι-
φλεγμονωδών, ενώ η IFN-β1b βρέθηκε να είναι πιο ωφέλιμη 
από την IFN-β1α στην μείωση των προφλεγμονωδών κυτοκι-

νών ΙFN-γ και TNF-α, και στην αύξηση των αντιφλεγμονωδών 
κυτοκινών IL-4 και IL-10.112 Έτσι, τα ανοσολογικά αποτελέ-
σματα της θεραπείας με IFN-β στην πολλαπλή σκλήρυνση 
συμπεριλαμβάνουν μείωση της έκκρισης των Th1 κυττάρων 
και διατήρηση των δυνητικά ευεργετικών αποτελεσμάτων 
της Th2 απάντησης, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται και η Th17 
ανοσολογική απάντηση με μείωση της έκκρισης της IL-17.113

Πιό συγκεκριμένα αρκετές μελέτες  αναφέρουν: ρύθμιση 
των υψηλών επιπέδων ορού της IL-12 και του TNF-α , ενίσχυ-
ση της παραγωγής IL-10 από τα μονοπύρηνα κύτταρα του αί-
ματος , και αύξηση των επιπέδων της IL-4 του ορού  σε ασθε-
νείς με πολλαπλή σκλήρυνση μετά από θεραπεία με IFN-β.114 
H αγωγή με IFN-β έχει δειχθεί ότι μειώνει και τα επίπεδα της 
IL-17 ενώ παρουσιάζονται διαφορές σε αυτή την δράση σε 
σχέση με τη δόση και το εμπορικό σκεύασμα.115

Άλλα δεδομένα δείχνουν μειωμένους αριθμοί μονοπύρη-
νων κυττάρων του αίματος που εκκρίνουν TNF-α και αυξη-
μένους αριθμούς μονοπύρηνων κυττάρων του αίματος που 
εκκρίνουν  IL-10 σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση μετά 
από θεραπεία με IFNβ με την χρήση της μεθόδου ELISPOT.116 
Τέλος, παρατηρήθηκε  ενίσχυση της έκφρασης της IL-10 και 
η μείωση των T λεμφοκυττάρων που παράγουν IFN-γ σε ασθε-
νείς με πολλαπλή σκλήρυνση μετά από θεραπεία με IFN-β με 
την χρήση της μεθόδου κυτταρομετρίας ροής .

Παρόλα αυτά είναι ακόμη ασαφές αν η θεραπεία με IFN-β 
δρά παρόμοια από κοινού στην Th1 και Th2 ανοσολογική απά-
ντηση, η αν δρά μόνο σε μια από αυτές και αυτό ρυθμίζει έμ-
μεσα την άλλη, η και τα δυό.

Κάποιες άλλες μελέτες έδωσαν αντικρουόμενα αποτελέ-
σματα αναφορικά με τα αποτελέσματα της θεραπείας με IFN-β 
στα επίπεδα κυτοκινών των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυν-
ση . Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μια παροδική αύξη-
ση των επιπέδων αίματος της IFN-γ μετά από βραχυχρόνια 
θεραπεία με IFN-β1b με μέθοδο ELISA στερεάς φάσης χωρίς 
σημαντική τροποποίηση των επιπέδων IL-4 και TNF-α,117 ενώ 
σε άλλη μελέτη δεν παρατηρήθηκαν παρατεταμένες αλλαγές 
στα επίπεδα πλάσματος των κυτοκινών IL-12 του TNF-α και IL-
10 σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση μετά από μια περίοδο 
τρίμηνης θεραπείας με IFN-β1α.

Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στις διάφορες 
μελέτες μπορεί εν μέρει να αποδοθούν στις διαφορετικές με-
θόδους έρευνας που χρησιμοποιούνται σε έναν ποικίλλοντα 
αριθμό ασθενών με διαφορετικούς τύπους και σε διαφορε-
τικά στάδια της νόσου. Η μεθοδολογία ELISPOT όπως προα-
ναφέρθηκε είναι μια  ακριβής και χρήσιμη μέθοδος για τον 
υπολογισμό της έκκρισης κυτοκινών σε σύγκριση με άλλες 
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μεθόδους καθώς επιτρέπει έναν  υψηλής ευαισθησίας υπο-
λογισμό σε πραγματικό χρόνο των κυττάρων που εκκρίνουν 
μια συγκεκριμένη κυτοκίνη.78, 79 Καθώς άλλες μελέτες  που 
χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο για τον υπολογισμό των επι-
πέδων των κυτοκινών παρουσιάζουν παρόμοια ευρήματα, δι-
αμορφώνουν μιά κρατούσα θεωρία για την πορεία της νόσου 
(ενίσχυση της Th1 ανοσολογικής απάντησης και εξασθένιση 
της Th2 ανοσολογικής απάντησης κατά τις υποτροπές, και 
αναστρεψιμότητα αυτής της κατάστασης μετά από θεραπεία 
με IFN-β).

Δεν είναι βέβαιο αν η υπερέκφραση της Th1 και της Th17 
ανοσολογικής απάντησης είναι η αιτία η το αποτέλεσμα των 
φλεγμονωδών βλαβών στο Κ.Ν.Σ. των ασθενών με πολλαπλή 
σκλήρυνση, αλλά είναι φανερό ότι οi μηχανισμoί αυτόί παί-
ζουν έναν ρόλο-κλειδί στην παθογένεση της νόσου. Μια έν-
δειξη που ευνοεί αυτή την θεωρία είναι η κλινική βελτίωση 
που παρατηρείται σε αυτούς τους ασθενείς μετά την θερα-
πεία με IFN-β που συνοδεύεται από μια στροφή της Th1/Th2 
ισορροπίας προς την Th2, και καταστολή της Th17 αντίδρα-
σης όπως προαναφέρθηκε. Aυτή η υπερέκφραση των Th1 και 
Τh17 κυτοκινών μπορεί να οδηγήσει σε ενεργοποίηση άλλων 
ανοσολογικών μορίων όπως οι μεταλλοπρωτεϊνάσες της εξω-
κυτταρίου ουσίας , οι αποπτωτικοί δείκτες, οι υποδοχείς κυ-
τοκινών, και τα μόρια προσκόλλησης.

Συνοπτικά, η  υπερέκφραση της Th1 και Τh17 ανοσολογι-
κής απάντησης  οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή του αποπτωτι-
κού δείκτη sCD95, ακολουθούμενη από αυξημένη παραγωγή 
των μορίων προσκόλλησης s VCAM-1 και s ICAM-1, αυξημένη 
έκφραση της μεταλλοπρωτεϊνάσης-9 και μειωμένα επίπεδα 
TIMP-1. Συνακόλουθα, όλα αυτά τα μόρια συμμετέχουν σε μια 
διαδικασία διείσδυσης των ενεργοποιημένων T λεμφοκυττά-
ρων στο Κ.Ν.Σ., πιθανώς συμβάλλοντας στην έναρξη και δια-
τήρηση της φλεγμονώδους διεργασίας που προκαλεί βλάβη 
στα ολιγοδενδροκύτταρα και στα έλυτρα μυελίνης συμβάλ-
λοντας στον κλινικό φαινότυπο της πολλαπλής σκλήρυνσης.

Η ιντρφερόνη-β δρά κυρίως μέσω διέγερσης της έκκρισης 
IL-10, εμποδίζοντας την έκκριση της IL-12 ,το πρώτο δηλαδή 
βήμα για την εκδήλωση της Th1 ανοσολογικής αντίδρασης 
καθώς και μέσω μεείωσης της έκκρισης της IL-17. Άλλες ενδια-
φέρουσες δράσεις της ιντερφερόνης β που μπορεί να συμβάλ-
λουν στην ανοσοτροποποιητική της δράση στους ασθενείς με 
πολλαπλή σκλήρυνση είναι όπως προαναφέρθηκε :παρεμπό-
διση της έκφρασης των MHC μορίων τάξης ΙΙ και επαγωγή των 
MHC μορίων τάξης Ι, αναστολή του κυτταρικού πολλαπλα-
σιασμού, και ειδικά αναστολή της μετανάστευσης των Th1 
λεμφοκυττάρων στο Κ.Ν.Σ118 Σύμφωνα με αυτή την θεωρία η 

ιντερφερόνη β μπορεί να δρά επίσης σε άλλους παράγοντες 
της  ανοσολογικής απάντησης. Πραγματικά, αποδείχθηκε ότι 
η ιντρφερόνη β επηρεάζει όλους τους κύριους παράγοντες 
της ανοσολογικής απάντησης στην πολλαπλή σκλήρυνση. 
Πιο συγκεκριμένα  αυξάνει τα επίπεδα των αντιφλεγμονω-
δών κυτοκινών του ορού (IL-4 και ΙL-10), αυξάνει τα επίπεδα 
του CD95, του ICAM-1 και του VCAM-1 του ορού όπως και του 
TIMP-1, και μειώνει τα επίπεδα της MMP-9 του ορού και την 
αναλογία MMP-9/TIMP-1. Η συνακόλουθη μείωση των επιπέ-
δων του s CD95 μπορεί να εξηγηθεί από τα ανοσοτροποποιητι-
κά αποτελέσματα της μακρόχρονης θεραπείας με IFN-β.

Τα αυξημένα επίπεδα του s CD95 του ορού μπορεί να είναι 
μια αντανάκλαση της διαταραγμένης ανοσολογικής ρύθμισης 
που υπόκειται της πορείας της πολλαπλής σκλήρυνσης και 
που μπορεί να εξηγήσει σε κάποιο βαθμό το παράδοξο της πα-
ρουσίας άνισων συχνοτήτων ΜΒP-ειδικών Τ λεμφοκυττάρων 
στο περιφερικό αίμα ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση και 
υγιών ατόμων.119 To s VCAM-1 έχει αναφερθεί ότι αναστέλλει 
την λειτουργία του VLA-4 σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις, 
και ότι η παραγωγή του μπορεί να προκληθεί στα εγκεφαλικά 
ενδοθηλιακά κύτταρα από την IFN-γ και τον TNF-α.120

Παρόλα αυτά υπάρχουν αλληλοαναιρούμενα αποτελέ-
σματα σχετικά με τις συγκεντρώσεις του s ICAM-1 , και σε 
διάφορες μελέτες είτε  δεν βρέθηκαν διαφορές στα επίπεδα 
του πλάσματος κατά την θεραπεία με ΙFN-β , είτε βρέθηκε μια 
παροδική αύξηση στις συγκεντρώσεις του s ICAM σε ασθενείς 
με πολλαπλή σκλήρυνση υπό θεραπεία με IFN-β.121

Yπάρχουν ενδείξεις ότι η ΙFN-β διευκολύνει την μετατρο-
πή των συνδεδεμένων με το κύτταρο μορίων προσκόλλησης 
(όπως το VCAM-1) στην διαλυτή τους μορφή, η οποία αλλη-
λεπιδρά με τον υποδοχέα της στα T λεμφοκύτταρα και έτσι, 
προλαβαίνει την αλληλεπίδραση των τελευταίων με τα ενδο-
θηλιακά κύτταρα.122 Διάφορες μελέτες δείχνουν επίσης ότι η 
IFN-β μειώνει την έκφραση των χημειοκινών και των υποδο-
χέων τους μειώνοντας το χημειοτακτικό σήμα που οδηγεί τα 
φλεγμονώδη κύτταρα στην οδό εισόδου στο K.N.Σ.123 Aυτές οι 
ανασταλτικές δράσεις της IFN-β είναι κρίσιμες για την πορεία 
της νόσου, καθώς αναστέλλουν την μετανάστευση των φλεγ-
μονωδών Τ λεμφοκυττάρων στο Κ.Ν.Σ. και έτσι τα καταστρο-
φικά τους αποτελέσματα στις θήκες μυελίνης.

Έχει προηγουμένως αναφερθεί ότι ο s VCAM-1 μπορεί να 
ρυθμίσει αρνητικά την λευκοκυτταρική έκφραση του CD49d/
VLA-4 in vitro. Παρόλα αυτά, άλλες μελέτες δεν παρατήρη-
σαν κάποια συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων πλάσματος του 
CD49d/VLA-4 και του s VCAM-1, ενώ υπάρχουν δεδομένα σύμ-
φωνα με τα οποία οι συγκεντρώσεις πλάσματος του s VCAM-1 
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αυξήθηκαν στο μέγιστο μόλις έπειτα από ένα μήνα θεραπεί-
ας με IFN-β, ενώ η έκφραση στα Τ λεμφοκύτταρα του CD49d/
VLA-4 μειώθηκε περαιτέρω ανάμεσα στον ένα και στους τρείς 
μήνες θεραπείας, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει απλή σχέση 
μεταξύ των συγκεντρώσεων του πλάσματος του s VCAM-1 και 
της μειωμένης έκφρασης του CD49d/VLA-4.124

Ακόμη, παρότι παρατηρήθηκαν διαφορές στα επίπεδα s 
CD95 ορού και E.N.Y. σε κλινικές μελέτες ασθενών με πολλα-
πλή σκλήρυνση, το s CD95 δεν δείχνει να είναι ένας καθορι-
στικός δείκτης νόσου στην πολλαπλή σκλήρυνση.125

Τέλος μεταβολές στην έκκριση κυτοκινών παρόμοιες η 
και παραλάσσουσες με αυτές πού παρατηρούνται μετά από 
θεραπεία με IFN-β έχουν καταγραφεί και σε μελέτες μετά από 
αγωγή με άλλες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες. Έτσι, υπάρ-
χουν δεδομενα σύμφωνα με τα οποία η αγωγή με glatiramer 
acetate (κοπαξόνη) μείωσε των αριθμό των κυττάρων πού 
εκκρίνουν IFN-γ, TNF, και ΙL-12p σε ασθενείς με πολλαπλή 
σκλήρυνση, ενώ στην ίδια μελέτη η θεραπεία με γ-σφαιρίνες 
μείωσε των αριθμό των κυττάρων πού εκκρίνουν IL-12p και 
IFN-γ.126 Άλλη μελέτη σε ασθενείς μετά από θεραπεία με 
copolymer δείχνουν σαφή στροφή της Th1 ανοσολογικής 
απάντησης σε Th2.127 Η θεραπεία με natalizumab σε ασθε-
νείς με πολλαπλή σκλήρυνση έδειξε σημαντική μείωση στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό των προφλεγμονοδών κυτοκινών IL-
1β, ΙL-6 και IL-8, χημειοκινών της Th1 (CXCL9, CXCL10, CXCL11) 
και της Τh2 (CCL22) λεμφοκυτταρικής απάντησης,  σημαντική 
μείωση στο πλάσμα των κυτοκινών GS-CNF. TNF-α, ΙL-6 και IL-
10  ενώ άλλες μελέτες μετά από θεραπεία με το ίδιο σκεύασμα 
δείχνουν αύξηση των IFN-γ, IL-12p40, IL-4, IL-10, IL-5, IL-13 
του ορού, αλλα και των IL-1β, ΙL-17, IL-2 μετά από μακροχρό-
νια θεραπεία αποτελέσματα υπαινισσόμενες εναλλακτικούς 
τρόπους δράσης του φαρμάκου πέρα από την αναστολή της 
προσκόλλησης των φλεγμονοδων κυττάρων και της μετανά-
στευσής τους στο Κ.Ν.Σ.128 

Οι μεταβολές στην έκκριση των κυτοκινών πού αποτε-
λούν όπως φαίνεται κοινό παρονομαστή των διάφορων ανο-
σοτροποποιητικών θεραπειών, ενισχύουν ακόμη περισσότερο 
την κρατούσα θεωρία για τον ρόλο των κυτοκινών στην παθο-
γένεση της νόσου.

Δ) ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αν και υπάρχουν κάποια αντικρουόμενα δεδομένα , κυρίως 
λόγω των διαφορών στον αριθμό των δειγμάτων, τον τύπο 
των μεθόδων, όπως και στην μορφή και την φάση της νόσου, 
τα παρόντα δεδομένα της ανοσοπαθολογίας της πολλαπλής 

σκλήρυνσης και η πιθανή τροποποίησή της από την θεραπεία 
με IFN-β η και άλλες ανοσοτροποποιτικές θεραπείες παρέχουν 
πολύτιμες ενδείξεις για την εγκυρότητα της παρατεθείσας 
θεωρίας καθώς είναι σε συμφωνία με την πορεία της νόσου 
και συνοδεύονται από κλινική βελτίωση των ασθενών με 
πολλαπλή σκλήρυνση. Ακόμη, το ανοσοπαθολογικό μοντέλο 
που υποστηρίχθηκε, και οι δυνητικά διαφορετικές δράσεις 
των σκευασμάτων  ΙFN-β1α και  ΙFN-β1b καθώς και άλλων θε-
ραπειών στην πρόοδο της νόσου , είναι πολλά υποσχόμενα 
πεδία για περαιτέρω έρευνα. Η διαμόρφωση μιάς θεραπευ-
τικής προσέγγισης που σκοπεύει στο δίκτυο των κυτοκινών 
παράλληλα με την ανοσορρυθμιστική επίδραση της ΙFN-β (1α 
και 1b) στην πολλαπλή σκλήρυνση μπορεί να βοηθήσει στην 
δημιουργία μιάς νέας διαγνωστικής και θεραπευτικής προο-
πτικής για αποτελεσματική διαχείριση της νόσου βασισμένη 
στο αυτοάνοσο υπόβαθρό της.
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