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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η αιτιολογία των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου (ΙΦΝΕ) 

παραμένει άγνωστη αλλά η παθογένεια τους αποκαλύπτεται σταδιακά και φαίνεται να 

είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού περιβαλλοντικών, γενετικών και ανοσολογικών 

παραγόντων. Η επικρατούσα θεωρία αναφέρεται σε μια μη ελεγχόμενη ανοσολογική 

απάντηση σε αντιγόνα στον αυλό του εντέρου που οδηγεί σε φλεγμονή ένα άτομο με 

γενετική προδιάθεση (1-3). 

 

Γονίδια  

 

Η νόσος Crohn και η ελκώδης κολίτιδα έχουν πολυγονιδιακή βάση και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των γονιδίων ή των γονιδίων και του περιβάλλοντος είναι 

σημαντική στην παθογένεια τους. Η ύπαρξη γενετικής ετερογένειας των νοσημάτων 

αυτών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν γενετικά διαφορετικές υποομάδες 

ασθενών που σχετίζονται με συγκεκριμένη ανταπόκριση στην φαρμακευτική αγωγή 

και με συγκεκριμένη πρόγνωση.  

Τα τελευταία έτη έχουν αναγνωρισθεί μεταλλάξεις σε διάφορα γονίδια όπως 

στο NOD2 (χρωμόσωμα 16), στον υποδοχέα της IL-23R (χρωμόσωμα 1p31) και στο 

΄ATG16 autophagy – related 16-like 1’ γονίδιο (ATG16L1) στο χρωμόσωμα 2q37 

που έχουν συσχετισθεί με την ανάπτυξη της νόσου Crohn (4-7). 

   H συσχέτιση των μεταλλάξεων του NOD2, ενός γονιδίου που συνδέεται με 

την ανοσιακή απόκριση στην φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου, με την νόσο Crohn 

στο λεπτό έντερο, ενισχύει την υπόθεση ότι στα νοσήματα αυτά παρατηρείται μια 

διαταραγμένη ανοσολογική απόκριση στα βακτηρίδια του εντέρου.To NOD 2 

αποτελεί μέρος της κληρονομικής ανοσίας. Είναι ένας ενδοκυττάριος υποδοχέας για 

τις πεπτιδογλυκάνες (muramyl dipeptide, MDP) που αποτελούν τμήματα του 

κυτταρικού τοιχώματος των Gram (+) και Gram( - ) βακτηριδίων. Ο υποδοχέας αυτός 

εκφράζεται κυρίως στα κύτταρα Paneth του λεπτού εντέρου (8).   

Αν και από το 2001 έχει βρεθεί η συσχέτιση των μεταλλάξεων του NOD2 με 

την νόσο Crohn, ο μηχανισμός με τον οποίο οι μεταλλάξεις του γονιδίου επηρεάζουν 

την εμφάνιση της νόσου βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου 

συνδέθηκαν με μειωμένη λειτουργία του ενδοκυττάριου υποδοχέα των βακτηριδίων 



και μείωση ή μη ενεργοποίηση του NFkB (9). To πρόβλημα είναι ότι ο φλεγμονώδης 

αυτός παράγοντας μεταγραφής βρίσκεται αυξημένος στη νόσο Crohn και στην 

ελκώδη κολίτιδα. Γιατί τότε και με ποιο μηχανισμό θα οδηγήσει η μετάλλαξη του 

γονιδίου στη νόσο Crohn;  

Οι πρόσφατες έρευνες οδηγούν στην παρατήρηση ότι οι γενετικές ανωμαλίες 

στην κληρονομική ανοσία οδηγούν σε ελαττωματική θανάτωση των βακτηριδίων 

μέσω αυτοφαγίας (autophagy) καθώς και ελαττωματική επεξεργασία (processing) των 

βακτηριδίων. Ο πολυμορφισμός στο NOD2 γονίδιο οδηγεί σε ελαττωματική σύνδεση 

με το MDP των βακτηριδίων και ενεργοποίηση του NFkB το οποίο οδηγεί σε 

ελαττωματική θανάτωση των ενδοκυττάριων βακτηριδίων και ελαττωματική έκκριση 

των ‘a-defensins’ από τα κύτταρα Paneth. Φυσιολογικό ATG16L1 είναι απαραίτητο 

για την αποτελεσματική επεξεργασία και την θανάτωση μέσω αυτοφαγίας (autophagy) 

των ενδοκυττάριων βακτηριδίων (10-12). 

 Ένα άλλο γονίδιο που οι μεταλλάξεις του σχετίζονται με την νόσο Crohn και 

ανακαλύφθηκε πρόσφατα είναι το γονίδιο IL-23R. Η πρωτείνη που κωδικοποιείται 

από το γονίδιο αυτό είναι μια υπομονάδα του υποδοχέα για την IL-23A/IL-23. Η 

πρωτείνη αυτή ταιριάζει με το μόριο του υποδοχέα IL-12RB1/1L-12Rbeta1 και οι 

δύο χρειάζονται για την σηματοδότηση (signaling) της IL-23 (6) . 

Οι μεταλλάξεις αυτές δεν είναι απαραίτητες αλλά ούτε και από μόνες τους 

αρκετές για την εμφάνιση της νόσου Crohn. Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία από τις 

μεταλλάξεις του NOD2 δεν έχει συσχετισθεί με νόσο Crohn στον Ιαπωνικό πληθυσμό. 

Επίσης και οι μεταλλάξεις στα γονίδια IL-23-R και ATG16L1 δεν σχετίζονται με την 

εμφάνιση νόσου Crohn στους Ιάπωνες (13, 14). Είναι σαφές ότι εκτός από την 

γενετική προδιάθεση και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες ή παράγοντες του 

ξενιστή χρειάζονται για την ανάπτυξη των ΙΦΝΕ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου. 

 

Το ανθρώπινο ΓΕΣ περιέχει μια μεγάλη ποικιλία από μικρόβια  

(1012 μικρόβια /gr περιεχομένου του παχέος εντέρου, 500-1000 μικροβιακά είδη) που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τον ανθρώπινο οργανισμό με έναν περίπλοκο και 

στο μεγαλύτερο μέρος ανεξερεύνητο τρόπο. Δεν έχει πλήρως χαρακτηρισθεί η 

χλωρίδα του  ανθρώπινου εντέρου και δεν γνωρίζουμε πόσο σταθερή είναι η χλωρίδα 

από άτομο σε άτομο αλλά και σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο σε σχέση με τον χρόνο. 



Επίσης δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ των ασθενών 

με ΙΦΝΕ και των φυσιολογικών μαρτύρων αλλά υπάρχει έντονη ερευνητική εργασία 

στον τομέα αυτό. Υπάρχουν ικανοποιητικά δεδομένα ότι τα νοσήματα αυτά 

οφείλονται σε μια υπερβολική ανοσολογική απόκριση σε κάποια συστατικά της 

μικροβιακής χλωρίδας αλλά δεν γνωρίζουμε αν αφορούν όλη την χλωρίδα, μια 

υποομάδα βακτηριδίων ή ένα μόνο είδος . Ο πλήρης γενετικός καθορισμός των 

διαφόρων μικροοργανισμών και των παραγώγων τους σε φυσιολογικούς αλλά και σε 

ασθενείς με ΙΦΝΕ ελπίζουμε ότι θα δώσει σημαντικές πληροφορίες για την 

παθογένεια των ΙΦΝΕ και την θεραπευτική τους προσέγγιση. Επίσης η διείσδυση 

στην σχέση της μικροβιακής χλωρίδας με το επιθήλιο του εντέρου και με την  

κληρονομική ανοσία αναμένεται να δώσει σημαντικά στοιχεία στην παθογένεια των 

ΙΦΝΕ (15-21).    

 

Κληρονομική ανοσία  

 

 H κληρονομική ανοσία αποτελεί την άμυνα του οργανισμού που είναι εγγενής 

και δεν απαιτεί προηγούμενη έκθεση στο παθογόνο για μέγιστη αντίδραση. Το 

κυτταρικό τμήμα της κληρονομικής ανοσίας στο ΓΕΣ περιλαμβάνει τους διάφορους 

τύπους κυττάρων του επιθηλίου (απορροφητικά κύτταρα, καλυκοειδή κύτταρα, 

νευροενδοκρινικά κύτταρα, μυοινοβλάστες, και κύτταρα Paneth) αλλά και τους 

περισσότερους πληθυσμούς λευκοκυττάρων (ΝΚ κύττρα, ουδετερόφιλα, δενδριτικά 

κύτταρα, μακροφάγα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα και μαστοκύτταρα). 

Η αρχική ερευνητική εργασία της ανοσολογικής συμμετοχής στις ΙΦΝΕ 

αφορούσε την επίκτητη ανοσία. Η ανακάλυψη ότι η νόσος Crohn σχετίζεται με τις 

μεταλλάξεις στο NOD2, ένα γονίδιο που κωδικοποιεί μια πρωτείνη - ενδοκυττάριο 

υποδοχέα καθώς και του γονιδίου ATG16L1 που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία 

των βακτηριδίων σε συνδυασμό με την παρατήρηση ότι οι ανοσοανεπάρκειες με 

διαταραχή της λειτουργίας της κληρονομικής ανοσίας μπορεί να σχετίζονται με 

φλεγμονή στον βλεννογόνο του εντέρου έχει φέρει στο προσκήνιο το ρόλο της 

κληρονομικής ανοσίας στην παθογένεια των ΙΦΝΕ. Έτσι η πρόσφατη έρευνα στους 

ανθρώπους και τα πειραματόζωα, υποστηρίζει την άποψη ότι η κληρονομική ανοσία 

παίζει ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της ομοιόστασης του εντέρου 

και ότι οι διαταραχές της είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μια υπερβολική 

ανοσολογική απόκριση μέσω της επίκτητης ανοσίας έναντι της φυσιολογικής 



χλωρίδας του εντέρου με αποτέλεσμα την μη ελεγχόμενη φλεγμονή που παρατηρείται 

στις ΙΦΝΕ (22,3).  

 Σημαντικό ρόλο στην κληρονομική αλλά και στην επίκτητη ανοσία 

διαδραματίζουν και οι εξωκυττάριοι υποδοχείς TLRs που δεν υπάρχουν μόνο στα 

μακροφάγα και τα δενδριτικά αλλά και στα επιθηλιακά κύτταρα και αναγνωρίζουν 

και συνδέονται με προιόντα των βακτηριδίων. Οι πεπτιδογλυκάνες και οι 

λιποπρωτείνες από τα Gram (+) μικρόβια μπορούν να ενεργοποιήσουν τα δενδριτικά 

κύτταρα μέσω TLR 2 υποδοχέα, τα λιποπολυσακχαρίδια από τα Gram( – ) μικρόβια 

ενεργοποιούν μέσω TLR 4 και τα δινουκλεοτίδια ( CpG DNA) μέσω TLR 9 

υποδοχέα (23-25).  Σε μελέτη σε πειραματόζωα φαίνεται ότι ο ρόλος των υποδοχέων 

TLR 2 και TLR 4 είναι σημαντικός για την αμυντική λειτουργία του φραγμού του 

επιθηλίου έναντι στο οξύ stress που προκαλείται από την χορήγηση DSS στο έντερο 

επίμυων αλλά τα αποτελέσματα σε χρόνιο stress δεν είναι σταθερά (26-28). Ο Cario 

et al πρόσφατα έδειξε σε πειραματόζωα ότι οι υποδοχείς TLR 2 ευοδώνουν την 

επουλωτική διαδικασία σε κολίτιδα  μέσω της ρύθμισης της ακεραιότητας του 

επιθηλιακού φραγμού (29). Όσον αφορά την επίκτητη ανοσία η σύνδεση των 

υποδοχέων TLR 1 TLR 2 με μια λιποπρωτείνη είναι δυνατόν να καταστείλει την 

λειτουργία και την έκφραση του Foxp3 των Treg κυττάρων (30). Τα μέχρι σήμερα 

δεδομένα από τα πειραματικά μοντέλα φλεγμονής όσον αφορά το  TLR 2/ TLR 4 

/MyD88 ανοσολογικό μονοπάτι στην παθογένεια των ΙΦΝΕ καθορίζεται από πολλούς 

παράγοντες όπως ο μηχανισμός της κολίτιδας (IL-10 KO, IL-2 KO), ο τύπος των 

κυττάρων (επιθηλιακά, Τreg), και η φάση της κολίτιδας (31, 32). O Lodes et al 

αναγνώρισαν ένα βακτηριδιακό αντιγόνο το΄ flagelin΄ (TLR 5 συνδέτης) σαν το 

κυρίαρχο αντιγόνο που διεγείρει Th1 απόκριση σε ασθενείς με νόσο Crohn (33). 

Ένας προεξάρχων-αρνητικός πολυμορφισμός  στον TLR5 υποδοχέα (TLR-stop) 

σχετίζεται αρνητικά με την ανάπτυξη νόσου Crohn σε Εβραίους αλλά όχι σε μη 

Εβραίους ασθενείς (34). Αντισώματα έναντι του αντιγόνου ΄flagelin’  βρίσκουμε 

συχνά σε ασθενείς με νόσο Crohn αλλά όχι σε αυτούς με ελκώδη κολίτιδα (35). Είναι 

ενδιαφέρον ότι οι ασθενείς με νόσο Crohn που φέρουν τουλάχιστον μια μετάλλαξη 

του γονιδίου Nod 2 δείχνουν αυξημένη αντίδραση έναντι του anti-CBiR1 flagellin 

αντιγόνου (36). Επίσης το αντιγόνο αυτό συμμετέχει και στην κληρονομική ανοσία 

γιατί έχει παρατηρηθεί ότι διεγείρει τα επιθηλιακά κύτταρα του παχέος εντέρου να 

παράγουν φλεγμονώδεις κυτταροκίνες σε ένα ήδη πάσχον έντερο (37). Τέλος ο ρόλος 

του CpG/TLR 9 στην παθογένεια των ΙΦΝΕ φαίνεται ότι καθορίζεται από πολλούς 



παράγοντες όπως ο τύπος του δινουκλεοτιδίου, τα κύτταρα στόχοι και η οδός της 

επαφής με το αντιγόνο (38, 39).    

 

Η έκκριση αντιμικροβιακών πεπτιδίων από τα κύτταρα Paneth συμμετέχει στην 

διατήρηση της ομοιόστασης του εντέρου. Η λειτουργία των κυττάρων Paneth μπορεί 

να ρυθμίζεται τουλάχιστον εν μέρει από την δυνατότητα που έχουν να έρχονται σε 

επαφή με τα προιόντα βακτηριδίων μέσω των ενδοκυττάριων υποδοχέων της 

κληρονομικής ανοσίας.  Ο Wehkamp et al έδειξαν ότι η παραγωγή των α-defensins 

είναι σημαντικά μειωμένη σε ασθενείς με νόσο στον τελικό ειλεό σε σχέση με 

φυσιολογικούς μάρτυρες αλλά όχι και σε εντόπιση της νόσου στο παχύ έντερο (40 ). 

Επιπρόσθετα οι ασθενείς που παρουσιάζουν μετάλλαξη στο γονίδιο NOD2 

παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής των ‘α-defensins’. Μια 

ελκυστική θεωρία αναφέρει ότι η μειωμένη παραγωγή από τα κύτταρα Paneth του 

τελικού ειλεού των ‘α-defensins’ μπορεί να αποτελεί τον μηχανισμό με τον οποίο η 

μετάλλαξη που οδηγεί σε μειωμένη λειτουργία του υποδοχέα οδηγεί σε νόσο του 

τελικού ειλεού (41 ).  

 

 

Ανίχνευση αντιγόνων και αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APCs) 

 

Η παρουσίαση των αντιγόνων στα Τ-κύτταρα από τα APCs είναι ένα σημαντικό 

γεγονός στην διαδικασία της ενεργοποίησης της επίκτητης ανοσίας. 

 Γνωρίζουμε τώρα από τις μελέτες σε πειραματόζωα/μοντέλα ΙΦΝΕ φλεγμονής 

ότι η παρουσία των βακτηριδίων στον αυλό του εντέρου είναι απαραίτητη για την 

ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων που συμμετέχουν στη έναρξη της κολίτιδας (42). 

 Για την αντιγονοπαρουσίαση πρέπει τα αντιγόνα του αυλού να έρθουν πρώτα 

σε επαφή με τα APCs στο χόριο (LP) (43). Στο παρελθόν υπήρχε η άποψη ότι η 

μεταφορά των αντιγόνων του εντερικού αυλού στα APCs του χορίου που είναι 

κυρίως τα δενδριτικά κύτταρα και τα μακροφάγα πραγματοποιείται μόνο με τη 

σύλληψη τους από τα εξειδικευμένα Μ κύτταρα του επιθηλίου (44). O Rescigno et al 

ανακάλυψε πριν 6 έτη έναν άλλο τρόπο με τον οποίο τα δενδριτικά κύτταρα 

συλλαμβάνουν απευθείας τα αντιγόνα του αυλού με τον σχηματισμό 

κυτταροπλασματικών προσεκβολών που εκτείνονται μεταξύ των επιθηλιακών 

κυττάρων προς τον αυλό του εντέρου. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους  



υποστηρίχθηκαν και από την μελέτη των Niess et al. (45, 46). Μια 3η πρόσφατη 

θεωρία στην μελέτη των Yoshida et al αναφέρει ότι ο νεογνικός υποδοχέας Fc (FcRn) 

αποτελεί ένα μέσο μεταφοράς της IgG του χορίου κατά μήκος του επιθηλίου του 

παχέος εντέρου μέσα στον αυλό όπου μπορεί να συνδεθεί με βακτηριδιακά αντιγόνα  

και στην συνέχεια να επιστρέψει το σύμπλεγμα αντιγόνου/IgG στο χόριο όπου 

συνδέεται με τα δενδριτικά κύτταρα και παρουσιάζεται το αντιγόνο στα Τ-κύτταρα 

(47, 48). Παρόμοια ένα σύμπλεγμα CD23/IgE εξαρτώμενου μηχανισμού για 

ανίχνευση αντιγόνων δια μέσου του επιθηλίου έχει ανακαλυφθεί πρόσφατα (49). 

Εφόσον η αντιγονοπαρουσίαση είναι το πρώτο σημαντικό βήμα στην ενεργοποίηση 

της επίκτητας ανοσίας και στην δημιουργία της κολίτιδας μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι η αναστολή αυτού του μηχανισμού θα μπορούσε να θεραπεύσει τις ΙΦΝΕ.    

 

Επίκτητη ανοσία 

 

Επιπρόσθετα της Th1/Th2 θεωρίας για την παθογένεια των ΙΦΝΕ, πρόσφατες 

μελέτες έχουν αναδείξει την συμμετοχή της IL-23/IL17 στην παθογένεια της νόσου 

Crohn σε πειραματόζωα (50-54). 

 Μια πρόσφατη μελέτη αναφέρει ότι η δημιουργία του κοκκιώματος, ένα 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της νόσου Crohn, επιτυγχάνεται με την μεσολάβηση μιας 

μοναδικής υποκατηγορίας δενδριτικών κυττάρων που εκφράζουν ένα δείκτη 

μακροφάγων (F4/80) και παράγουν μια μεγάλη ποσότητα IL-23 (55). Η σημασία των 

δεδομένων από τα πειραματικά μοντέλα φλεγμονής για την νόσο Crohn σε 

ανθρώπους αναγνωρίζεται σε μια πρόσφατη μελέτη που καταδεικνύει την αρνητική 

σχέση μεταξύ του πολυμορφισμού του υποδοχέα της IL-23 και της ανάπτυξης ΙΦΝΕ 

(6). Μια άλλη μελέτη αναφέρει ότι ένας πολυμορφισμός του υποδοχέα της IL-23 

(R381Q) σχετίζεται ιδιαίτερα με νόσο Crohn σε παιδιά μη Εβραϊκής καταγωγής (56).  

Ένα σημαντικό νέο στοιχείο στην ανοσολογία σήμερα είναι η ανακάλυψη μιας 

υποκατηγορίας Τ-κυττάρων, τα Th17 που χαρακτηρίζονται από την παραγωγή IL-17 

(IL-17A) και IL-17F αλλά όχι  IFN-γ ή IL-4 (57-62). Η διαφοροποίηση προς την 

κατεύθυνση των Th17 κυττάρων εξαρτάται από μια κυτταροκίνη, τον TGF β που 

συνδέεται επίσης με την ανάπτυξη των Foxp3+ ρυθμιστικών Τ-κυττάρων (Treg) (58, 

60,61). Αντίστοιχα η ενεργοποίηση των Th17 ή Treg κυττάρων ρυθμίζεται από 

φλεγμονώδεις κυτταροκίνες όπως η IL-6 (για την διαφοροποίηση προς Th17) και το 

ρετινοικό οξύ (για την διαφοροποίηση προς Treg κύτταρα) (58, 61, 63) . Η επέκταση 



και επιβίωση των Th17 κυττάρων εξαρτάται από την IL-23 (58, 59). Η έκφραση της 

IL-17 δεν είναι ανιχνεύσιμη στο φυσιολογικό παχύ έντερο αλλά είναι εύκολα 

ανιχνεύσιμη στο παχύ έντερο των ασθενών με νόσο ανεξάρτητα από την ενεργότητα 

της νόσου (64, 65). Σε αντίθεση η IL-17 είναι ανιχνεύσιμη στο παχύ έντερο των 

ασθενών με μέτρια προς σοβαρή έξαρση ελκώδους κολίτιδος και τα επίπεδα της είναι 

σημαντικά χαμηλότερα από αυτά της νόσου Crohn (64, 65). Ο παθογενετικός ρόλος 

της IL-17 έχει αποδειχτεί σε πειραματόζωα. Εξουδετέρωση της IL-17 A έχει σαν 

αποτέλεσμα την καταστολή της χρόνιας κολίτιδας (Th1 διαμεσολάβηση) σε επίμυες 

(IL-10 KO) και απουσία του υποδοχέα της IL-17 στους επίμυες οδηγεί σε αντοχή 

στην πρόκληση κολίτιδας (Th1 διαμεσολάβηση) που προκαλείται από την χορήγηση 

TNBS (66, 67). Σε αντίθεση η εξουδετέρωση της συστηματικής δράσης της  IL-17 A 

με την χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων συμμετέχει στην ανάπτυξη φλεγμονής 

του εντέρου μετά την χορήγηση DSS (68).  

Έτσι σήμερα γνωρίζουμε ότι τα Th1 και Th17 δραστικά (effector) κύτταρα 

συμμετέχουν στην ανοσολογική αντίδραση στη νόσο Crohn και τα Th 2 κύτταρα 

στην ελκώδη κολίτιδα. 

Πολλαπλοί μηχανισμοί συμμετέχουν στη ανοσορρύθμιση και πολλαπλοί τύποι 

κυττάρων επίσης, συμπεριλαμβανομένου των Β κυττάρων καθώς και υποομάδων των 

δενδριτικών κυττάρων.  Είναι γνωστό ωστόσο ότι ο σημαντικότερος τύπος κυττάρου 

είναι το Τreg κύτταρο (69, 70). Τα ρυθμιστικά Τ-κύτταρα (Treg) παίζουν ένα 

σημαντικό ρόλο στην ανοσοανοχή (self tolerance) και στην ρύθμιση της 

ανοσολογικής απόκρισης σε εξωγενή αντιγόνα. Δύο βασικές ομάδες αναγνωρίζονται 

σήμερα. Τα φυσικά ρυθμιστικά κύτταρα (nTreg) και τα επίκτητα Treg. Τα nTreg 

παράγονται στο θύμο αδένα  και έχουν υποδοχείς με υψηλή συγγένεια (affinity) για 

τα αντιγόνα του οργανισμού (self-antigens). Στα κύτταρα αυτά εκφράζεται συνεχώς 

το CD25 ενώ ο TGF-b και η IL-2 χρειάζονται για την διατήρηση τους (71, 72) . 

 Tα επίκτητα Treg δημιουργούνται εκτός του θύμου σε απάντηση σε αντιγόνα 

που εμφανίζονται σε διάφορα όργανα ή στο λεμφικό ιστό. Είναι άγνωστο αν τα nTreg  

είναι πρόδρομοι όλων των επίκτητων Treg  ή μόνο αυτών που είναι Foxp3 + (73). Τα 

Tr1 παράγουν μεγάλες ποσότητες IL-10. H λοίμωξη με παθογόνα διεγείρει τα Treg 

και μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένα μικρόβια που εκλεκτικά διεγείρουν τα 

κύτταρα αυτά. Tο χόριο του εντέρου είναι πλούσιο σε Treg αλλά οι υποομάδες τους 

δεν είναι ταυτοποιημένες και δεν γνωρίζουμε τα αντιγόνα που διεγείρουν αυτά τα 

ρυθμιστικά κύτταρα. Η διέγερση των CD4+ κυττάρων του χορίου στους επίμυες με 



αντιγόνα από την μικροβιακή χλωρίδα έχει σαν αποτέλεσμα την έκκριση της IL-10 

και φαίνεται αλλά χωρίς προς το παρόν να αποδεικνύεται ότι αντιδρούν τα 

ρυθμιστικά κύτταρα με την μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου ( 74 ). Τα Treg 

αναστέλλουν την ανοσολογική απόκριση μέσω πολλαπλών μηχανισμών όπως  η 

παραγωγή ανασταλτικών κυτταροκινών (IL-10, TGFβ). Εξάλειψη ενός από τα 

γονίδια της IL-10 ή τουTGFβ οδηγούν σε φλεγμονή του εντέρου. Εξάλειψη αυτών 

των γονιδίων οδηγεί σε διαταραχή της κληρονομικής ανοσίας παράλληλα με την 

ανεπάρκεια των Treg. Πολύ λίγα είναι γνωστά για τα κύτταρα αυτά στον άνθρωπο αν 

και CD4 +  Τ-κύτταρα που είναι Foxp3+ ή έχουν άλλους δείκτες των ρυθμιστικών 

κυττάρων υπάρχουν εκεί. Λίγα επίσης γνωρίζουμε για την παρουσία και λειτουργία 

αυτών των κυττάρων σε πάσχον έντερο στις ΙΦΝΕ αν και υπάρχουν αναφορές για 

αυξημένο αριθμό Foxp3+ κυττάρων στο βλεννογόνο ασθενών με ΙΦΝΕ ( 75 ).   

CD8T-reg κύτταρα υπάρχουν και μπορεί να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην 

ανοσορύθμιση στο έντερο αλλά πολύ λίγα είναι γνωστά για τα κύτταρα αυτά (75). 

Στο παρελθόν θεωρούσαμε ότι η παραγωγή των ανοσοσφαιρινών (Ig) ήταν η 

κύρια λειτουργία των Β κυττάρων. Ωστόσο πρόσφατα στοιχεία αποκαλύπτουν 

επιπρόσθετες λειτουργίες των Β-κυττάρων. Τα Β-κύτταρα έχουν την ικανότητα να 

παράγουν πολλές κυτταροκίνες όπως η IL-10 και η IL-12 σε καταστάσεις φλεγμονής 

και να λειτουργούν ως δευτερογενή APCs που περιορίζουν την ενεργοποίηση των Τ-

κυττάρων (76, 77) .  

 

Διάγνωση 

 

Η διάγνωση και ταξινόμηση των ασθενών με ΙΦΝΕ που βασίζεται μόνο στην 

ενδοσκόπηση, την διάβαση/εντερόκλυση και την κλασσική ιστοπαθολογία είναι 

ανεπαρκής για να ληφθούν αποφάσεις τόσο στο κλινικό όσο και στο ερευνητικό 

επίπεδο. Νέες διαγνωστικές τεχνικές έχουν πρόσφατα αναπτυχθεί και μας παρέχουν 

καινούργια δεδομένα. Για παράδειγμα τα ευρήματα από την ενδοσκοπική κάψουλα 

και την εντεροσκόπηση με διπλό μπαλόνι (double balloon enteroscopy) και η 

μαγνητική εντερογραφία/ εντερόκλυση προτείνουν μια επανεκτίμηση της 

διαγνωστικής διερεύνησης λόγω της αναγνώρισης μικρής συμμετοχής και του λεπτού 

εντέρου σε ασθενείς που θεωρούσαμε ότι είχαν νόσο Crohn μόνο στο παχύ έντερο ή 

ακόμη συμμετοχή του λεπτού εντέρου σε ασθενείς που θεωρούσαμε ότι έπασχαν από 

κλασσική ελκώδη κολίτιδα (78, 79, 80).       



Η παρουσία υποομάδων ασθενών με διαφορετικά γενετικά χαρακτηριστικά μας 

οδηγεί στο ερώτημα εάν είναι πιθανό να προβλέψουμε την πρόγνωση ενός ασθενή 

και την πιθανή ανταπόκριση στην θεραπεία (αποτελεσματικότητα, τοξικότητα) 

βασιζόμενοι στο γενετικό προφίλ (81). Τα τελευταία έτη υπάρχει επίσης μια έξαρση 

μελετών που αφορούν την χρήση ορολογικών δεικτών για την διάγνωση και τον 

χαρακτηρισμό των ασθενών με ΙΦNE. Οι μελέτες αυτές μπορεί να σχετίζονται από 

την μια μεριά με γενετικούς δείκτες και από την άλλη με την πρόγνωση του ασθενή 

και την ανταπόκριση του στην θεραπεία (82, 83). Γνωρίζουμε από πρόσφατες μελέτες 

ότι η μετάλλαξη στο NOD2 σχετίζεται με νόσο στο λεπτό έντερο (84). Επίσης και τα 

νεώτερα γονίδια (IL23R, ATG16L1) βρέθηκαν σε ασθενείς με νόσο του λεπτού 

εντέρου (6, 85). Αντίθετα τα pANCA και HLΑ ή HLA-σχετιζόμενα γονίδια είναι 

σημαντικά σε νόσο του παχέος εντέρου ( 86). Είναι γνωστό ότι δεν έχουν όλοι οι 

ασθενείς με ΙΦNE μια επιθετική μορφή της νόσου με επιπλοκές. Μερικοί θα 

παραμείνουν σε καλή κατάσταση με την ελάχιστη ή/και καθόλου θεραπεία. Προς το 

παρόν δεν έχουν καθοριστεί έγκυροι δείκτες που να προσδιορίζουν μια επιθετική 

πορεία νόσου και να καθορίζουν τις ομάδες εκείνες των ασθενών όπου η πρώιμη για 

παράδειγμα χορήγηση βιολογικών παραγόντων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή 

της φυσικής ιστορίας της νόσου( 75 ).     
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