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µεταµόσχευση

όπως ο όρος χρησιµοποιείται 

στην ανοσολογία, αναφέρεται 

στη διαδικασία µεταφοράς 

κυττάρων, ιστών ή οργάνων

που ονοµάζονται             

µόσχευµα (graft)                    

από µια θέση σε µία άλλη



οργανισµός, που παρέχει το 

µόσχευµα, ονοµάζεται 

δότης (donor),                                       

ενώ  αυτός που το δέχεται 

αναφέρεται                            

είτε ως λήπτης (recipient)                                    

είτε ως ξενιστής (host)

το λεξιλόγιο 
των µεταµοσχεύσεων



το λεξιλόγιο 

των µεταµοσχεύσεων

� ορθοτοπική µεταµόσχευση

όταν το µόσχευµα τοποθετείται                                     

στην φυσιολογική ανατοµική του θέση 

(π.χ. µεταµόσχευση ήπατος)

� ετεροτοπική µεταµόσχευση

όταν το µόσχευµα τοποθετείται                                        

σε διαφορετική της φυσιολογικής του θέσης                       

(π.χ. µεταµόσχευση νεφρού) 



αυτόλογο µόσχευµα ή αυτοµόσχευµα 
(autograft ή autologus graft)

µόσχευµα που µεταφέρεται από 

µια θέση σε µία άλλη του ιδίου οργανισµού                                   

π.χ. µεταµόσχευση δέρµατος από υγιή                   

σε πάσχουσα περιοχή 



συγγενές µόσχευµα ή ισοµόσχευµα 
(syngeneic graft ή isograft)

µόσχευµα που µεταµοσχεύεται µεταξύ              

δύο γενετικά πανοµοιότυπων οργανισµών                                              

π.χ. µεταµόσχευση νεφρού µεταξύ 

µονοωογενών διδύµων αδελφών



αλλογενές µόσχευµα ή αλλοµόσχευµα 
(allogeneic graft ή allograft)

µόσχευµα που µεταµοσχεύεται µεταξύ                      

δύο γενετικά διαφορετικών ατόµων                      

του ιδίου είδους                                              

π.χ. µεταµόσχευση νεφρού                                 

µεταξύ µη συγγενών ατόµων



ξενογενές µόσχευµα ή ξενοµόσχευµα 
(xegoneic graft ή xenograft)

µόσχευµα που µεταµοσχεύεται                                      

µεταξύ ατόµων που ανήκουν σε διαφορετικά είδη                                                             

π.χ. µεταµόσχευση καρδιάς                               

από µπαµπουΐνο σε άνθρωπο



είδη µεταµοσχεύσεων

• αυτοµεταµόσχευση ή αυτόλογη µεταµόσχευση

• ισοµεταµόσχευση ή συγγενής µεταµόσχευση

• αλλοµεταµόσχευση ή αλλογενής µεταµόσχευση

• ξενοµεταµόσχευση

στην καθηµέρα πράξη                                                       

οι περισσότερες µεταµοσχεύσεις αφορούν        

αυτόλογες και αλλογενείς µεταµοσχεύσεις



ανοσιακό σύστηµα



στη περίπτωση των µεταµοσχεύσεων

το ανοσιακό σύστηµα                                              

το οποίο έχει αναπτυχθεί µε σκοπό                      

να διακρίνει τα «ίδια» δηλ. τα δικά του από τα 

ξένα/επικίνδυνα στοιχεία                                               

επιτελεί τη λειτουργία του                                

µε το να αναγνωρίζει και να καταστρέφει        

τα ξένα κύτταρα του δότη 



το λεξιλόγιο 
των µεταµοσχεύσεων

• µόρια που αναγνωρίζονται ως ξένα

χαρακτηρίζονται ως                                              

- αλλοαντιγόνα (alloantigens)                             

- ξενοαντιγόνα (xenoantigens) 

• λεµφοκύτταρα ή αντισώµατα που αντιδρούν µε 

τα αλλοαντιγόνα ή τα ξενοαντιγόνα

περιγράφονται ως                   

- αλλοδραστικά (alloreactive)                                 

- ξενοδραστικά (xenoreactive)  



το λεξιλόγιο 
των µεταµοσχεύσεων

• αυτοµοσχεύµατα και ισοµοσχεύµατα

γίνονται συνήθως αποδεκτά, λόγω γενετικής 

οµοιότητας µεταξύ δότη και λήπτη 

• αλλοµοσχεύµατα επειδή εµφανίζουν γενετικές 

διαφορές µε το λήπτη, αναγνωρίζονται ως ξένα     

από το ανοσιακό σύστηµα του λήπτη και                    

διεγείρουν τους µηχανισµούς της απόρριψης

• ξενοµοσχεύµατα εµφανίζουν τη µεγαλύτερη 

γενετική ανοµοιότητα (ασυµβατότητα) και                           

ως εκ τούτου προκαλούν την πλέον ισχυρή                   

αντίδραση απόρριψης του µοσχεύµατος
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µεταµοσχεύσεις συµπαγών οργάνων

παρά την τεράστια πρόοδο στους τοµείς 

της χειρουργικής τεχνικής και της 

συντήρησης των µοσχευµάτων µέχρι τη 

στιγµή της τοποθέτησης τους στο λήπτη           

ο κύριος περιορισµός για την επιτυχή 

έκβαση µιας µεταµόσχευσης

ιδίως νεφρού και σε µικρότερο βαθµό                   

των υπολοίπων συµπαγών οργάνων είναι

η ανοσιακή απάντηση του λήπτη 

έναντι των κυττάρων/ιστών του δότη



ανοσολογία των µεταµοσχεύσεων

� αρχίζει µε τις παρατηρήσεις του Medawar

� αναπτύχθηκε µε σκοπό 

• κατανόηση της ανοσολογικής βάσης                                                  

της απόρριψης του µοσχεύµατος 

• εφαρµογή θεραπευτικών παρεµβάσεων                       

που αποσκοπούν                                                               

στη µειωµένη ενεργοποίηση του ανοσιακού 

συστήµατος ⇒ στην αποδοχή του µοσχεύµατος

� επιπρόσθετα, αναπτύχθηκαν ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες

µε σκοπό να µειώσουν την ανοσολογική επίθεση κατά του µοσχεύµατος



η ανοσιακή απάντηση στην 
αλλογενή µεταµόσχευση



ιστοί

ιστοσυµβατοί (histocompatible)

• εµφανίζουν αντιγονικές οµοιότητες

• δεν προκαλούν ανοσιακή απάντηση

ιστοασύµβατοι (histoincompatible)

• εµφανίζουν αντιγονικές διαφορές που οδηγούν 

σε ανοσολογική αντίδραση ⇒ τελικά απόρριψη 

του µοσχεύµατος



συστήµατα ιστοσυµβατότητας

τα ποικίλα αντιγόνα, τα οποία καθορίζουν       

την ιστοσυµβατότητα κωδικοποιούνται             

από περισσότερους από 40 διαφορετικούς γενετικούς 

τόπους (loci) και συνιστούν

• Μείζονα Συστήµατα Ιστοσυµβατότητας

• Ελάσσονα Συστήµατα Ιστοσυµβατότητας



µείζονα συστήµατα ιστοσυµβατότητας

• τα συστήµατα των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων      

και κυρίως το Σύστηµα ΑΒΟ 

• και τα αντιγόνα του

Μείζονος Συµπλέγµατος Ιστοσυµβατότητας                                                  

(MHC - Major Histocompatibility Complex)

γνωστά στον άνθρωπο και ως

HLA αντιγόνα (Human Leukocyte Antigens)

τα οποία διακρίνονται σε

- τάξης Ι (HLA -Α,-Β,-Cw) 

- τάξης ΙΙ (HLA -DR, -DQ, -DP) 



απόρριψη του µοσχεύµατος ταξινοµείται
� χρονική στιγµή της εκδήλωσης µετά τη µεταµόσχευση

• υπεροξεία (σε λεπτά έως ώρες)

• οξεία (σε µέρες έως εβδοµάδες) 

• επιβραδυνόµενη οξεία (µετά τους 3 µήνες)

• χρόνια (σε µήνες έως χρόνια) 

� παθοφυσιολογικές µεταβολές                                                                                        

διάµεση-κυτταρικού τύπου, αγγειακή, ενδοθηλίου-αντισωµατοεξαρτώµενη

� βαρύτητα 

µε βάση τη φλεγµονή και βλάβη των ιστών                                                όπως αυτή 

(σύστηµα κατά Banff)

� απάντηση στην θεραπεία                                                                            

αντοχή ή µη στα γλυκοκορτικοειδή

� παρουσία ή απουσία νεφρικής δυσλειτουργίας                                              

οξεία ή υποκλινική απόρριψη, αντίστοιχα

� ανοσολογικούς µηχανισµούς                                                                     

φυσική ή επίκτητη ανοσοαπάντηση





ανοσοαπαντήσεις έναντι των αλλοαντιγόνων

όπως απέδειξαν τα πρώτα 

πειράµατα του A. Mitchinson  

στις αρχές της δεκαετίας του ‘50                    

οι ανοσοαπαντήσεις έναντι των 

αλλοαντιγόνων εµπλέκουν 

� χυµική ανοσία

(αντισωµατοεξαρτώµενη)

� κυτταρική ανοσία



κυτταρικού τύπου απόρριψη

� πιο συνήθης µορφή οξείας απόρριψης 

� αρχίζει όταν τα αλλοαντιγόνα του 

µοσχεύµατος/δότη 

• MHC µόρια 

• αντιγόνα του συστήµατος ΑΒΟ των RBC

• ενδοθηλιακά αντιγόνα

• ελάσσονα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας

παρουσιάζονται από τα APCs δότη ή λήπτη 

και αναγνωρίζονται                                           

από τα Τ λεµφοκύτταρα του λήπτη 

φάση αναγνώρισης



TcR

MHC
Τ-επίτοπος

APC

Τ-λεµφοκύτταρο

ενεργοποίηση των Τ λεµφοκυττάρων

Τ κύτταρα αναγνωρίζουν                

το ξένο αντιγόνο

µόνο εφόσον αυτό  

παρουσιασθεί σε σχέση µε

«ίδια» MHC µόρια

MHC περιορισµός



αλλογενή MHC µόρια

παρουσιάζονται προκειµένου 

να  αναγνωρισθούν από 

τα Τ κύτταρα του λήπτη

µε 3 τρόπους: 

• άµεση αναγνώριση

• έµµεση αναγνώριση

• ηµιάµεση αναγνώριση                                       

(συνδεδεµένη)



άµεση αναγνώριση

αναγνώριση από τα Τ κύτταρα του λήπτη                                                        

άθικτων MHC µορίων (συνδεδεµένων µε πεπτίδια)                            

πάνω στα APCs του µοσχεύµατος (δότη)

ο τρόπος αυτός παρουσίασης είναι µοναδικός για τα  ξένα MHC µόρια



µικτή λευκοκυτταρική αντίδραση                                    
(Mixed Leukocyte Reaction – MLR)

• είναι ένα χρήσιµο in vitro 

µοντέλο της άµεσης αναγνώρισης 

από τα Τ κύτταρα των 

αλλογενών MHC µορίων 

• χρησιµοποιείται 

προµεταµοσχευτικά,                                 

ως µία µέθοδος πρόγνωσης                   

της κυτταρικού τύπου απόρριψης 

του µοσχεύµατος



έµµεση αναγνώριση

ξένα MHC µόρια συµπεριφέρονται όπως τα ξένα πρωτεϊνικά αντιγόνα                                   

µηχανισµοί της έµµεσης αναγνώρισης δεν µπορούν να διακριθούν                                                                 

από τους µηχανισµούς παρουσίασης ενός ξένου (π.χ. µικροβιακού) αντιγόνου

επεξεργασία των MHC µορίων του δότη από τα APCs του λήπτη

παρουσίαση των επεξεργασµένων πεπτιδίων συνδεδεµένων                 

µε τα MHC µόρια του λήπτη στα Τ κύτταρα του λήπτη



άµεση & έµµεση αναγνώριση

� άµεση αλλοαναγνώριση

είναι υπεύθυνη 

για τα επεισόδια 

οξείας απόρριψης

� έµµεση αλλοαναγνώριση

ευθύνεται για τη 

χρόνια απόρριψη



ηµιάµεση αναγνώριση

MHC µόρια του δότη 

µεταφέρονται από τα APC του δότη στα APC του λήπτη         

αναγνωρίζονται ως έχουν 

από τα Τ κύτταρα του λήπτη



ηµιάµεση αλλοαναγνώριση

µπορεί να γίνει

• µέσω επαφής 

κυττάρου µε κύτταρο

• µέσω 

απελευθέρωσης και 

επαναπρόσληψης 

µικρών κυστιδίων 

(“exosomes”)

από τα APCs

µεταφορά των άθικτων MHC µορίων



αλλοαναγνώριση…… 
«µοντέλο των τεσσάρων κυττάρων»

DCs ή µεσεγχυµατικά κύτταρα του δότη 

ενεργοποιούν

CD8+ T κύτταρα του λήπτη 

βοηθούν  

CD4+ Τ κύτταρα του λήπτη

παρουσιάζουν αλλοαντιγόνα (πεπτίδια) και ευαισθητοποιούν

DCs του λήπτη που παρέλαβαν και επεξεργάσθηκαν                                                       

αλλοαντιγόνα του δότη



ελάσσονα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας                
(minor Histocompatibility Antigens-mHAgs)

•πεπτίδια, τα οποία προέρχονται από 

«ίδιες» πολύµορφες πρωτεΐνες,

οι οποίες διασπώνται εντός των 

πρωτεοσωµάτων του κυτταροπλάσµατος 

(ενδογενής οδός)

• φέρονται στο ενδοπλασµατικό δίκτυο 

όπου συνδέονται  µε MHC τάξης Ι µόρια 

• παρουσιάζονται στην επιφάνεια των 

κυττάρων, προκειµένου να 

αναγνωρισθούν από τα Τ κύτταρα             

του λήπτη (έµµεση αναγνώριση) 



ελάσσονα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας                
(minor Histocompatibility Antigens-mHAgs)

• η φύση της πλειονότητας των mHAgs που 

κωδικοποιούνται από αυτοσωµατικά γονίδια                                     

είναι άγνωστη

• ΗΑ-2 έχει ταυτοποιηθεί ότι πρόκειται                                    

για πεπτίδιο προερχόµενο από τη µυοσίνη



ειδικά αντιγόνα του φύλου

• προέρχονται από πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται                

από γονίδια πάνω στο Υ χρωµόσωµα των αρρένων

• καθώς τα ειδικά γονίδια του Υ-χρωµοσώµατος δεν 

εκφράζονται στα θήλεα, είναι δυνατόν να προκληθούν             

στα θήλεα άτοµα απαντήσεις έναντι                                            

των ανδρικής προέλευσης mHAgs του φύλου

• πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε µεταµοσχεύσεις          

µεταξύ ιστοσυµβατών αδελφών διαφορετικού φύλου



ελάσσονα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας                
(minor Histocompatibility Antigens-mHAgs)

• οι αντιδράσεις που επάγουν τα mHAgs  είναι γενικώς

βραδύτερες και λιγότερο ισχυρές από τις αντίστοιχες 

των MHC µορίων

• είναι δυνατόν να οδηγήσουν συχνά                 

σε απόρριψη του µοσχεύµατος

• µεταµόσχευση ακόµα και µεταξύ MHC ταυτόσηµων ατόµων 

απαιτεί κάποιου βαθµού ανοσοκαταστολή 



κυτταρικού τύπου απόρριψη

� ώριµα δενδριτικά κύτταρα µεταναστεύουν από το µόσχευµα µέσω του 

λεµφικού συστήµατος στους επιχώριους λεµφαδένες 

� καθώς εκφράζουν αλλογενή MHC µόρια, τα οποία αναγνωρίζονται ως ξένα, 

διεγείρουν την ενεργοποίηση των  Τ κυττάρων 

� ενεργοποιηµένα µε αυτό τον τρόπο αλλοδραστικά Τ κύτταρα επιστρέφουν 

στο µόσχευµα και το καταστρέφουν άµεσα

φάση ευαισθητοποίησης



καταστροφή του µοσχεύµατος από τα Τ κύτταρα

� µέσω άµεσης επαφής µε τα επιθηλιακά κύτταρα των σωληναρίων 

• κυρίως από CD8+ CTLs κύτταρα                                                                                         

(µε MHC-Ι περιορισµό) 

• µερικές περιπτώσεις συµβάλλουν                                                                                               

και CD4+ T κύτταρα (µε MHC-ΙΙ περιορισµό)

� µέσω δράσης τοπικά παραγοµένων κυτταροκινών 

• IL-2 (επάγει τον πολλαπλασιασµό των Τ κυττάρων &                                                                

είναι απαραίτητη για την παραγωγή των δραστικών CTLs)

• IFN-γ (κεντρικό ρόλο στην DTH απάντηση)

• TNF-β (άµεση κυτταροτοξική δράση)

� έµµεσα ενεργοποιώντας φλεγµονώδη ή κύτταρα του αγγειακού 

ενδοθηλίου 

δραστική φάση



κυτταρικού τύπου απόρριψη

άλλοι µηχανισµοί που συµµετέχουν

• υπερευαισθησία επιβραδυνόµενου τύπου (DTH)

• αντισωµατοεξαρτώµενη µέσω                                                                   

κυττάρων κυτταροτοξικότητα (ADCC) 

δραστική φάση



ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

Φάση αναγνώρισης

Φάση ευαισθητοποίησης

Φάση δραστική

Treg

Treg

Treg



αντισωµατοεξαρτώµενη (χυµική) απόρριψη

• τα abs αντιδρούν µε αντιγόνα του 

αγγειακού ενδοθηλίου ⇒ προκαλούν 

ενεργοποίηση της κλασσικής οδού του C

• ταχεία ενδαγγειακή θρόµβωση, 

συσσώρευση ΑΜΠ ⇒

νέκρωση του αγγειακού ενδοθηλίου

• έχει γενικότερα χειρότερη πρόγνωση

• απαιτεί διαφορετικούς θεραπευτικούς 

χειρισµούς  από την Τ-κυτταροεξαρτώµενη

• χαρακτηρίζεται δε από την εναπόθεση 

του παράγοντα C4d  στα περισωληναριακά 

τριχοειδή (PTC) 



απόρριψη του µοσχεύµατος

ταξινοµείται µε βάση τη χρονική στιγµή της εκδήλωσης 

της µετά τη µεταµόσχευση σε:

• υπεροξεία απόρριψη

• “επιταχυνόµενη” απόρριψη 

• οξεία απόρριψη

• επιβραδυνόµενη οξεία απόρριψη 

• xρόνια απόρριψη



υπεροξεία απόρριψη

• εκδηλώνεται από µερικά λεπτά έως 24h

µετά την αναστόµωση

• οφείλεται σε προϋπάρχοντα αλλοαντισώµατα

• παλαιότερα οφείλετο σε IgM αλλοαντισώµατα, 

έναντι των αντιγόνων του ΑΒΟ συστήµατος

• σήµερα, δότες-λήπτες επιλέγονται 

µε βάση την ΑΒΟ συµβατότητα 

(ισχύουν οι κανόνες των µεταγγίσεων αίµατος)



υπεροξεία απόρριψη

• σήµερα συνήθως οφείλεται στην παρουσία 

στον ορό του λήπτη IgG αντισωµάτων

• στρέφονται έναντι αλλοαντιγόνων                   

του δότη (κυρίως MHC µορίων)

• αναπτύσσονται λόγω προηγούµενης 

ευαισθητοποίησης του λήπτη

- προηγηθείσες µεταγγίσεις αίµατος                                                 

- προηγηθείσες µεταµοσχεύσεις                                           

- πολλαπλές κυήσεις





«επιταχυνόµενη απόρριψη»

• όταν ο τίτλος των αλλοδραστικών αντισωµάτων 

είναι χαµηλός η υπεροξεία απόρριψη αναπτύσσεται 

πιο αργά, σε µερικές µέρες

• η έναρξη της είναι πιο πρώιµη                                            

από την τυπική οξεία απόρριψη



οξεία απόρριψη

� εκδηλώνεται σε µέρες               

έως εβδοµάδες µετά τη ΤΧ

� χαρακτηρίζεται από οξεία 

δυσλειτουργία του µοσχεύµατος 

� συνήθως συνοδεύεται

από παρουσία στον ορό

• ειδικών έναντι του δότη 

αντισωµάτων (DSA) 

• abs έναντι ενδοθηλιακών αντιγόνων 

του µοσχεύµατος 



οξεία απόρριψη

� κεντρικό ρόλο παίζουν τα Τ κύτταρα

(κυτταροτοξικά CD8+ CTLs, βοηθητικά CD4+)                                             

απαντούν σε αλλοαντιγόνα                                                

(όπως είναι τα MHC µόρια)                            

- ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων

- παρεγχυµατικά κύτταρα του µοσχεύµατος

• προκαλούν άµεση καταστροφή  των κυττάρων                           

του µοσχεύµατος

• παράγουν κυτταροκίνες που προσελκύουν                      

φλεγµονώδη κύτταρα ⇒ νέκρωση

� αργότερα συµµετέχουν και  abs έναντι αντιγόνων                       

του αγγειακού τοιχώµατος ⇒ ενεργοποίηση του C ⇒

επιτείνουν την αγγειακή βλάβη

(νέκρωση του αγγειακού ενδοθηλίου)



επιβραδυνόµενη οξεία απόρριψη

� εκδηλώνεται µετά τους 3 µήνες

� σε λήπτες 

- υψηλή απαντητικότητα έναντι του µοσχεύµατος

- λαµβάνουν µειωµένες δόσεις ανοσοκατασταλτικών 

� είναι σοβαρή και δύσκολα αναστρέφεται

� συχνά καταλήγει σε απώλεια του µοσχεύµατος



χρόνια απόρριψη
χρόνια νεφροπάθεια του αλλοµοσχεύµατος-CAN

� εµφανίζεται µήνες ή χρόνια                          

µετά τη µεταµόσχευση

� αποτελεί την κύρια αιτία                               

απώλειας του µοσχεύµατος

� χαρακτηρίζεται από ίνωση και απώλεια                

της φυσιολογικής δοµής του οργάνου

διάµεση ίνωση/σωληναριακή ατροφία
(Interstitial Fibrosis/Tubular Atrophy - IF/TA)

� έχει συσχετισθεί µε αυξηµένα επίπεδα

• προσχηµατισµένων  αντι-HLA abs

• de novo παραγοµένων DSA

(δεν ανιχνεύονται πάντα στον ορό µεταµοσχευµένων           

που υπέστησαν χρόνια απόρριψη)



επιταχυνόµενη αρτηριοσκλήρωση ή 
αρτηριοσκλήρωση του µοσχεύµατος

πολλαπλασιασµός των λείων µυϊκών 

κυττάρων του έσω χιτώνα των 

αγγείων → απόφραξη των αρτηριών 

του µοσχεύµατος

χρόνια µορφή DTH

του παρεγχύµατος 

έναντι των αλλοαντιγόνων

του αγγειακού τοιχώµατος



χρόνια απόρριψη

- φλεγµονή και η επακόλουθη αναδόµηση των ιστών οδηγούν 

στην αποκάλυψη κρυµµένων αυτοαντιγόνων ή καθοριστών τους

- σε συνδυασµό µε το κατάλληλο περιβάλλον κυτταροκινών 

⇓

απώλεια της περιφερικής ανοχής → ενεργοποίηση των µηχανισµών 

χυµικής και κυτταρικής ανοσοαπάντησης έναντι αυτοαντιγόνων 

(αυτοανοσία)

απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να τεκµηριωθεί 

παθογενετικός ρόλος των αυτοαντισωµάτων

κλινική τους χρησιµότητα ως δείκτες χρόνιας απόρριψης



χρόνια απόρριψη

σηµαντικός είναι ο ρόλος της IL-17

διευκολύνει 

• ενεργοποίηση των οδών ίνωσης

• ανάπτυξη αυτοαντισωµάτων



αγγειακή απόρριψη                     
(αρτηριίτιδα ή ενδοαρτηριίτιδα)

� παίζουν πιθανόν ρόλο στην προσβολή των αγγείων 

• αντι-HLA αντισώµατα 

• Τ- κυτταροεξαρτώµενη κυτταροτοξικότητα                             

έναντι minor MHC αντιγόνων 

• ΝΚ κύτταρα  

• IFN-γ

� είναι ανθεκτική στα γλυκοκορτικοειδή 

� απαιτεί θεραπεία µε αντιλεµφοκυτταρικά αντισώµατα 





φυσική ανοσία και            
µεταµόσχευση συµπαγών οργάνων

• για πολλές δεκαετίες έρευνα γύρω          

από την απόρριψη των αλλοµοσχευµάτων

εστιάζετο στους µηχανισµούς                             

της ειδικής ανοσίας

(Τ- κυτταροεξαρτώµενη ανοσοαπάντηση)

• τα τελευταία όµως χρόνια                        

υπάρχουν συνεχώς αυξανόµενες ενδείξεις                

για τη σηµασία  και της φυσικής ανοσίας

στην αναγνώριση και απόρριψη  

των µεταµοσχευοµένων οργάνων



κλινική δοκιµή του Μονάχου-1994          
(Munich superoxide dismutase trial)

προτείνει ότι βλάβη από την ισχαιµία/επαναιµάτωση

(ischemia/reperfusion injury-IRI) 

των νεφρικών αλλοµοσχευµάτων

• δίνει το έναυσµα για την οξεία απόρριψη

• συµβάλλει στην ανάπτυξη της χρόνιας απόρριψης



βλάβη από την ισχαιµία/επαναιµάτωση 
(ischemia/reperfusion injury-IRI)

� πολυπαραγοντική φλεγµονώδης αντίδραση ανεξάρτητη από 

την παρουσία του αλλοαντιγόνου 

� επιδρά σηµαντικά στην άµεση και απώτερη επιβίωση των 

µοσχευµάτων



“θεωρία της βλάβης”

(Injury Hypothesis)                               

συµφωνεί µε τη

“θεωρία του κινδύνου”

(Danger Hypothesis) της Matzinger



θεωρία της βλάβης

δραστικοί µεταβολίτες οξυγόνου

(Reactive Oxygen Species- ROS)

παράγονται λόγω της υποξίας (επιτείνεται από 

την ψυχρή ισχαιµία του µοσχεύµατος)

προκαλούν βλάβη του αλλοµοσχεύµατος                        

- στο δότη στη διάρκεια

του εγκεφαλικού θανάτου

- στο λήπτη κατά την επαναιµάτωση 

του µοσχεύµατος

ενεργοποίηση της φυσικής ανοσοαπάντησης 

δότη και λήπτη



δραστικοί µεταβολίτες οξυγόνου 
(Reactive Oxygen Species-ROS)

� δρουν ως τοξικά µόρια επάγοντας 

- νέκρωση

- δοµικές αλλαγές των κυττάρων

� προκαλούν ενεργοποίηση 

µεταγραφικών παραγόντων

- NF-kB (nuclear factor kappa B) 

- AP-1 (activator protein-1)



βλάβη από την ισχαιµία/επαναιµάτωση 
(ischemia/reperfusion injury-IRI)

αρχίζει µε άµεση

οξειδωτική επίθεση

στους ιστούς

από τους ROS

παραγωγή των DAMPs
(Damage/Danger-Associated 

Molecular Patterns)



DAMPs 
(Damage/Danger-associated Molecular Patterns)

• εκκρίνονται από κύτταρα ελαφρώς 

κατεστραµµένα που έχουν υποστεί stress

• απελευθερώνονται από αποπτωτικά ή 

νεκρωµένα κύτταρα                              

(π.χ. HSP72, HMGB1) 

• παράγονται από κατεστραµµένα συστατικά 

της εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας                             

(π.χ. υαλουρονικό, φιµπονεκτίνη,             

θειική ηπαρίνη) 



διασύνδεση των DAMPs µε τους
Toll-like receptors (TLR-4 και TLR-2)

των αώρων δενδριτικών κυττάρων (DC)

οδηγεί σε ωρίµανση των DC (δότη και λήπτη)

PAMPs
DAMPs

ενεργοποίηση (µέσω διασύνδεσης µε DAMPs)                                              
και άλλων κυττάρων της φυσικής ανοσίας (όπως ΝΚ, ΝΚΤ και Τ γδ)   

συµβάλλει επίσης στην ωρίµανση των DCs



IRI και οξεία απόρριψη
του αλλοµοσχεύµατος

- µεταναστεύουν  στους επιχώριους 

λεµφαδένες

- παραγωγή προφλεγµονωδών

κυτταροκινών ⇒ καθιστούν                               

τα δραστικά Τ κύτταρα                                                           

ανθεκτικά στους κατασταλτικούς 

µηχανισµούς του ξενιστή 

- ευαισθητοποίηση των παρθένων Τ 

κυττάρων ⇒ παραγωγή δραστικών                      

Τ κυττάρων

ώριµα DC



IRI και οξεία απόρριψη            
του αλλοµοσχεύµατος

ενεργοποιηµένα             
Τ κύτταρα 
επιστρέφουν             
στο µόσχευµα

οξεία απόρριψη 
του µοσχεύµατος



δράση άλλων κυττάρων της φυσικής ανοσίας 
στην απόρριψη του αλλοµοσχεύµατος

ΜΦ, ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα, µαστοκύτταρα και ΝΚ κύτταρα

διηθούν ταχέως το µόσχευµα                                          

προκαλούν ακόµη µεγαλύτερη βλάβη του αλλοµοσχεύµατος

- µε τους δικούς τους προφλεγµονώδεις µηχανισµούς 

- ενισχύοντας τη δράση των αλλοδραστικών Τ κυττάρων



ο ρόλος των ΝΚ κυττάρων                            
στην απόρριψη του αλλοµοσχεύµατος

� συµβάλλουν στην απόρριψη έµµεσα

- ενισχύουν την πρώιµη φλεγµονή του µοσχεύµατος

- ενισχύουν τη δράση των αλλοδραστικών Τ κυττάρων

� συµβάλλουν στην νεφρική βλάβη

µέσω παραγωγής κυτταροκινών ⇒

διευκολύνουν την φλεγµονώδη διαδικασία 

� διευκολύνουν την επαγωγή ανοχής



IRI και χρόνια απόρριψη
του αλλοµοσχεύµατος

διασύνδεση των DAMPs 

µε τους TLRs των ενδοθηλιακών

και λείων µυϊκών κυττάρων

των αγγείων του µοσχεύµατος

⇓

ενεργοποίηση των κυττάρων

⇓

χρόνια απόρριψη

λόγω αθηροσκλήρωσης            

του µοσχεύµατος 



IRI και ενεργοποίηση του C

� µέσω της οδού της λεκτίνης

ισχαιµία οδηγεί σε εναπόθεση MBL στο νεφρό

ακολουθούµενη από εναπόθεση

των παραγόντων C3, C6 και C9

στην όψιµη φάση της επαναιµάτωσης

� µέσω της εναλλακτικής οδού

� µέσω της κλασσικής οδού

από ειδικό φυσικό IgM αντίσωµα



IRI και ενεργοποίηση του C

- MAC (C5b-C9) φαίνεται να παίζει                               

τον κύριο ρόλο

- αναφυλατοξίνη C5a συµβάλλει 

στην παθογένεση της IRI

- προϊόντα διάσπασης του C3

έχουν µικρή άµεση επίδραση                          

(ενεργοποίηση του C3 οδηγεί 

στο σχηµατισµό του MAC)

ενεργοποίηση του C προκαλεί βλάβη των αγγείων                     

και του κυτταρικού παρεγχύµατος

(το C έχει άµεση τοξικότητα στα νεφρικά σωληνάρια)



IRI και ενεργοποίηση του C

� σηµαντική ενδονεφρική 

παραγωγή C3 

από τα αλλοµοσχεύµατα

� τα επίπεδα του C3  

εξαρτώνται από 

τον χρόνο ψυχρής ισχαιµίας 

� έχει λειτουργική επίπτωση 

στον άνθρωπο ??



IRI και σύστηµα της πήξης

� σύστηµα της πήξης 

έχει εξελιχθεί παράλληλα

µε τη φυσική ανοσία στους

ευκαρυωτικούς οργανισµούς

� IRI ενεργοποιεί τον 

καταρράκτη της πήξης



σύστηµα της πήξης και IRI

άµεση µέσω του αίµατος φλεγµονώδης αντίδραση 
(instant blood-mediated inflammatory 
reaction-IBMIR)

• παρατηρείται στη µεταµόσχευση νησιδίων 
του παγκρέατος 

• µορφή φυσικής ανοσίας που οφείλεται            

- παράγοντες της πήξης (θροµβίνη)          

- συστατικά που απελευθερώνονται

από τα νησίδια του παγκρέατος 

ως συνέπεια της ιστικής βλάβης



χηµειοκίνες και απόρριψη του αλλοµοσχεύµατος

IRI, ενεργοποίηση του C και των TLRs, παραγωγή 

κυτταροκινών → επάγουν την έκφραση πολλαπλών 

φλεγµονωδών χηµειοκινών στο µόσχευµα →

ενίσχυση της IRI και της απόρριψης του µοσχεύµατος



πρώιµη αλλά και η όψιµη «µοίρα»                          
ενός αλλοµοσχεύµατος

� καθορίζεται από την έκθεση του σε ποικίλους 

στρεσογόνους παράγοντες που προκαλούν βλάβη

� πιο σπουδαίος παράγοντας είναι το οξειδωτικό stress               

λόγω του εγκεφαλικού θανάτου του δότη

� συµβάλλουν και άλλοι χρόνιοι παράγοντες εκ µέρους 

του λήπτη π.χ. υπερλιπιδαιµία,

υπέρταση, ιογενείς λοιµώξεις, 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία 

µε αναστολείς της καλσινευρίνης



«εγκατάσταση» (“accomodation”)              
του µοσχεύµατος

� τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί επιτυχώς 

µεταµοσχεύσεις από ΑΒΟ-ασύµβατους νεφρούς

εφαρµόζοντας προµεταµοσχευτικά πλασµαφαίρεση ή ανοσοπροσρόφηση                                                            

- αφαίρεση των φυσικών abs (αντι-ΑΒΟ συγκολλητίνες)                                             -

- αποτροπή υπεροξείας απόρριψης 

� µετά την ΤΧ τα επίπεδα των abs επανέρχονται                                

(πολλές φορές σε υψηλούς τίτλους)                                                      

παρά την ενεργοποίηση του C

δεν παρατηρείται βλάβη του νεφρικού ενδοθηλίου

� µηχανισµός αυτής της ευεργετικής αντίδρασης δεν είναι γνωστός 

• είτε δεν ενεργοποιείται πλήρως το C

• είτε το ενδοθήλιο αναπτύσσει προστατευτικούς µηχανισµούς



«φυσική ανοχή» προς το µόσχευµα

� σε σπάνιες περιπτώσεις  ορισµένοι λήπτες                           

εµφανίζουν «φυσική ανοχή» δηλ.                                            

µόσχευµα λειτουργεί χωρίς ανοσοκατασταλτική θεραπεία

� παρουσία Tregs στα άτοµα αυτά δεν έχει µελετηθεί λεπτοµερώς



Τ ρυθµιστικά κύτταρα (Treg)

� είναι απαραίτητα για την επαγωγή       

και τη διατήρηση της ανοχής          

έναντι των «ιδίων» αντιγόνων

� οι ίδιοι κυτταρικοί πληθυσµοί 

θεωρείται ότι ασκούν ρυθµιστική          

δράση και στη µεταµόσχευση 

� πολλοί τύποι ρυθµιστικών κυττάρων

• φυσικώς παραγόµενα

π.χ. CD4+CD25+

• in vitro επαγόµενα

π.χ. Τr1 (type 1 regulatory)



CD4+CD25+ Treg

• έχουν τη µεγαλύτερη κλινική σηµασία

• παράγονται στο θύµο 

µε διαδικασία θετικής επιλογής

ως ένας λειτουργικά και φαινοτυπικά 

διακριτός υποπληθυσµός Τ κυττάρων

•χαρακτηρίζονται από την έκφραση

του µεταγραφικού παράγοντα Foxp3

(απαραίτητος για την ανάπτυξη και λειτουργία τους) 

• εκφράζουν  εγγενώς και άλλους δείκτες 

(CTLA-4, CD103, GITR, ορισµένα µέλη TLR σε υψηλά επίπεδα)



Τ ρυθµιστικά κύτταρα (Treg)

καταστέλλουν την 

ανοσοαπάντηση

• µέσω διακυτταρικής 

επαφής

• και/ή µέσω παραγωγής

κυτταροκινών

(IL-10, TGF-β)



CD4+CD25+ Treg

έχουν ανοσοκατασταλτική

δράση που στρέφεται

έναντι της έµµεσης

αλλοαναγνώρισης

υπεύθυνη για την χρόνια

απόρριψη





ανοσιακή απάντηση                           
στη ξενοµεταµόσχευση



ξενοµεταµοσχεύσεις

• τα πρωτεύοντα (πίθηκοι, 

χιµπατζήδες και µπαµπουΐνοι) 

χρησιµοποιήθηκαν ως

κύρια πηγή µοσχευµάτων

• ηθικά και λογιστικά 

προβλήµατα περιόρισαν τις 

ξενοµεταµοσχεύσεις



ξενοµεταµοσχεύσεις

σήµερα, οι χοίροι θεωρούνται 

ως οι δυνητικά καλύτεροι δότες 

µοσχευµάτων

• εµφανίζουν ανατοµικές και 

φυσιολογικές οµοιότητες                           

µε τον άνθρωπο                            

• εκτρέφονται εύκολα και γρήγορα  

σε περιβάλλον ελεύθερο παθογόνων



κυριώτεροι ανοσολογικοί φραγµοί              
για την επιβίωση των ξενοµοσχευµάτων

υπεροξεία απόρριψη οφείλεται σε 
φυσικά αντισώµατα

• αντιδρούν µε υδατανθρακικούς

καθοριστές που βρίσκονται πάνω 

στα κύτταρα άλλων ζωικών ειδών

• συνδέονται µε αντιγόνα των 

ενδοθηλιακών κυττάρων του 

µοσχεύµατος και ενεργοποιούν 

τους καταρράκτες του 

συµπληρώµατος και της πήξης



κυριώτεροι ανοσολογικοί φραγµοί              
για την επιβίωση των ξενοµοσχευµάτων

επιβραδυνόµενη απόρριψη 

• µορφή οξείας αγγειακής απόρριψης

• επισυµβαίνει 2-3 ηµέρες µετά τη µεταµόσχευση

• πιθανόν προκαλείται από αυξηµένη παραγωγή φυσικών 
αντισωµάτων έναντι ενδοθηλιακών αντιγόνων και από 
ενεργοποίηση του ενδοθηλίου µέσω κυτταροκινών 

• συµµετέχουν ΝΚ κύτταρα και µακροφάγα 

οξεία κυτταρική απόρριψη

• Τ- κυτταρικές απαντήσεις µπορεί να είναι ισχυρότερες 
από τις αντίστοιχες αλλογενείς



κυριώτεροι ανοσολογικοί φραγµοί              
για την επιβίωση των ξενοµοσχευµάτων

το πρόβληµα της υπεροξείας απόρριψης επιτείνεται στις 

ξενοµεταµοσχεύσεις επειδή οι ρυθµιστικές πρωτεΐνες του C

� CD59

� CD55 (DAF)

� CD46 (MCP)

υπολειτουργούν και δεν µπορούν να προστατέψουν 

τα ενδοθηλιακά κύτταρα των ξενοµοσχευµάτων                                

από την προσβολή του ανθρώπινου συµπληρώµατος 



κυριώτεροι ανοσολογικοί φραγµοί              
για την επιβίωση των ξενοµοσχευµάτων

• για την αντιµετώπιση της υπεροξείας 

απόρριψης έχουν παραχθεί 

διαγονιδιακοί χοίροι  οι οποίοι εκφράζουν 

τον ανθρώπινο παράγοντα DAF

ο οποίος παρεµποδίζει την ενεργοποίηση 

των παραγόντων του συµπληρώµατος 

C3 και C5 

• κλινικές δοκιµές στον άνθρωπο  

έχουν δείξει µεγαλύτερη επιβίωση                   

αυτών των µοσχευµάτων



πλήρης αποσαφήνιση των παθογενετικών 
µηχανισµών της απόρριψης

θα βοηθήσει

• στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών δοκιµασιών 

• στην ανάπτυξη ειδικών θεραπευτικών παρεµβάσεων                                      

(π.χ. επαγωγή ανοχής)

• στη µείωση της κλασσικής ανοσοκαταστολής                                                     

µε τις γνωστές παρανέργειες                                                                 

(αυξηµένη συχνότητα κακοηθειών και λοιµώξεων)




