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Περίληψη 
 
 

Η ψωρίαση αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη αυτοάνοση νόσο, η οποία επιβαρύνει 
σημαντικά την υγεία των ασθενών, δηλαδή περίπου του 1-2% του Καυκάσιου 
πληθυσμού. Αποτελεί μια πολυπαραγοντική ασθένεια αναφορικά με την εκδήλωση 
αλλά και την εξέλιξή της, με τη συμμετοχή πολλαπλών γονιδίων, διαφορετικών 
παραγόντων του στρες για το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών, αλλά  και ισχυρών 
περιβαλλοντικών επιδράσεων.  
Η ιστοπαθολογική της εικόνα χαρακτηρίζεται από την α) ακάνθωση, δηλαδή την 
αύξηση του πάχους της επιδερμικής στιβάδας, β) την παρακεράτωση, η οποία 
ορίζεται ως η αύξηση της κεράτινης στιβάδας και η παραμονή των πυρήνων στην 
στιβάδα αυτή με αποτέλεσμα τη δημιουργία των πλακών και της απολέπισης, και 
τέλος γ) την αυξημένη αγγειογένεση με αποτέλεσμα τη συσσώρευση ανοσολογικών 
κυττάρων όπως των CD4+ και CD8+ Τ-κυττάρων, των δενδριτικών κυττάρων, με 
πρωτεύοντα ρόλο στην αντιγονοπαρουσίαση και επομένως στην παθολογία της 
ψωρίασης, και των ουδετερόφιλων. 
Το νευροστεροειδές δεϋδροεπιαδροστερόνη έχει μελετηθεί σε πληθώρα 
ανοσολογικών νοσημάτων έχοντας θετική επίδραση, αλλά και σε νοσήματα με 
διαταραχή  του ανοσοποιητικού συστήματος στο δέρμα, όπως είναι η ατοπική 
δερματίτιδα όπου φαίνεται να μειώνει την παθολογική ανοσολογική απόκριση. 
Συγκεκριμένα στη ψωρίαση, έχει πραγματοποιηθεί περιορισμένη έρευνα, δείχνοντας 
χαμηλά επίπεδα της DHEA σε ασθενείς με ψωρίαση. Επίσης η εξωγενής χορήγησή 
της έχει δειχθεί να είναι αναποτελεσματική, λόγω άμεσου μεταβολισμού της σε 
ανδρογόνα και οιστρογόνα. 
Το ΒΝΝ27 αποτελεί ένα συνθετικό ανάλογο της DHEA, μια μικρονευροτροφίνη, το 
οποίο διατηρεί χαρακτηριστικά της DHEA, χωρίς όμως να μεταβολίζεται περαιτέρω 
στους μεταβολίτες της. Πρόσφατες έρευνες με τη χρήση του ΒΝΝ27 έδειξαν τη 
θετική ανοσοτροποποιητική του δράση σε in vivo μοντέλο σκλήρυνσης κατά πλάκας, 
καθώς και σε μοντέλο φλεγμονώδη πόνου.  
Τα παραπάνω αποτελέσματα συνάδουν με αυτά της παρούσας μελέτης, όπου 
αποδεικνύεται ότι το ΒΝΝ27 αναστέλλει τον παθολογικό φαινότυπο των ψωριασικών 
μυών, ενώ καταστέλλει τους πληθυσμούς των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων 
(MHCII +) και ιδιαίτερα των δενδριτικών κυττάρων(CD11c+) που ευθύνονται για την 
αρχική πυροδότηση αλλά και την εξέλιξη της νόσου. Ως εκ τούτου οι πληθυσμοί των 
Τ-κυττάρων καθώς και ορισμένες κύριες κυτοκίνες της παθολογίας της ψωρίασης 
(IL-17A, IL-6) βρέθηκαν σε μειωμένα επίπεδα μετά από χορήγηση ΒΝΝ27, 
υποδεικνύοντας έναν πιθανό αντιφλεγμονώδη ρόλο της μικρονευροτροφίνης αυτής 
στην ψωρίαση. 
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Summary 
 
«Study of the role and mechanism of microneurotrofins in psoriasis» 

 
Psoriasis is a chronic inflammatory autoimmune skin disease, with a strongly negative 
effect on patients’ health, affecting 1-2 % of Caucasian population. The triggeging 
factors of this disease are several such as many genes and stress factors which affect 
the disease in a different way in each population. Environmental factors have also an 
important impact on the disease.  
 The histological appearance of psoriasis consists of 1) acanthosis, representing the 
demarked prolonged epidermis in psoriatic lesions, b) the parakeratosis, which is 
defined as the thickening of the keratine layer in epidermis, with an abnormal 
differentiation of keratinocytes, and to conclude c) an increased angiogenesis and 
infiltration of inflammatory cells, such as neutrophils, CD4+ and CD8+ T cells, and 
dendritics cells, contributing to the pathogenesis of the disease. 
The neurosteroid dehydroepiadrosterone has been investigated widely in diseases 
classified as immunological disorders, and has been shown to demonstrate strong 
neuroprotective and immunomodulatory properties, even in skin disorders like atopic 
dermatitis. More precisely in psoriasis, DHEA has not been studied extensively, 
although initial findings indicate low levels of this molecule in patients with psoriasis. 
The exogeneous administration of DHEA has not been beneficial as the neurosteroid 
can be immediately converted into androgen and estrogen.  
BNN27 is a synthetic analogue of DHEA which seems to conserve the beneficial 
effects of DHEA in immunological disorders like the in vivo model of multiple 
sclerosis and a model of inflammatory pain, without being further converted into 
estrogen or androgen.  
Our results agree with those mentioned above, demonstrating a diminution of the 
pathological key points of psoriasis, due to the administration of BNN27. In 
particular, we observed a reduction in the triggering of the immunological response, 
as the population of the dendritic cells (CD11c+) and antigen-presenting cells (MHC 
II+) are lower in BNN-treated animals, as well as a decrease in a wide range of T-
cells subsets, as CD4+ and CD8+. As a result of this impairment, we showed that 
even the production of cytokines (IL-6, IL-17A) is decreased in the group 
administrated BNN27, suggesting thus, an anti-inflammatory role for this DHEA 
analogue. 
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Ιστορική αναφορά 
 
Οι πρώτες ενδείξεις και περιγραφές μιας δερματικής ασθένειας που πολύ πιθανά 
συνάδει με ψωρίαση καταγράφτηκαν στις αρχές της Ιατρικής, στο Corpus 
Hippocraticum. Η συγγραφή αυτή εκδόθηκε στην Αλεξάνδρεια, 100 χρόνια μετά το 
θάνατο του Ιπποκράτη (460–377 π.Χ.), ο οποίος φέρεται και να είναι ο συγγραφέας. 
Ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε τους όρους «ψώρα» και «λέπρα» για καταστάσεις οι 
οποίες μπορούν να αναγνωριστούν ως ψωρίαση. Αργότερα, ο A.Cornelius Celsus (ca. 
25 π.Χ.) περιέγραψε στο σύγγραμμα του “De re medica libri octo”, μια μορφή 
εκζέματος η οποία εμφανίζεται εκλεκτικά στο δέρμα και στα νύχια των άκρων, και 
ερμηνεύθηκε σαν ψωρίαση από τον R. Willan (1757–1812). Στο έργο του “On 
cutaneous disease”, o Willan μπόρεσε για πρώτη φορά να διαχωρίσει δύο ασθένειες 
που μέχρι τότε συγχέονταν, τη lepra Graecorum ή τωρινή λέπρα, και τη psora leprosa 
που αργότερα ονομάστηκε ψωρίαση. Το 1841, ο δερματολόγος Ferdinand von Hebra 
(1816–1880) απέδειξε ότι οι παρατηρήσεις του Willan όσον αφορά τη lepra 
Graecorum και τη psora leprosa αναφέρονταν με σιγουριά σε διαφορετικές ασθένειες 
χρησιμοποιώντας μικροσκοπικά έναντι μακροσκοπικών κριτηρίων και τόνισε την 
πολυπλοκότητα της ψωρίασης λόγω της διαφοράς στην εκδήλωση, τις μορφές, το 
μέγεθος, την κατανομή και την εξέλιξη των τραυμάτων (Gruber & Brajac, 2012). 
 
 

Κλινική εικόνα, ορισμός  
 
Η ψωρίαση είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα, φλεγμονώδης συστηματική νόσος, με 
ισχυρό γενετικό υπόβαθρο. Κύρια περιοχή εμφάνισής της αποτελεί το δέρμα και τα 
εξαρτήματά του, ενώ σπανιότερα προσβάλλονται και άλλα συστήματα (Langley et al. 
2005). Αποτελεί ένα αυτοάνοσο νόσημα, όπου με την παρεμβολή των 
ενεργοποιημένων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος στοχοποιούνται 
συγκεκριμένα όργανα. Το γεγονός ότι διαμεσολαβούν Τ-κύτταρα και Β-κύτταρα 
ενεργοποιημένα χωρίς προηγουμένως να αναφέρεται λοίμωξη, ή κάποια εμφανή 
αιτία, δικαιολογούν την κατηγοριοποίηση του ως κλινικά αυτοάνοσο σύνδρομο 
(Lowes et al., 2007). 
Η ψωρίαση αποτελεί μια βλατιδολεπιδοειδή νόσο με ευρεία και μεταβλητή 
μορφολογία, κατανομή και σοβαρότητα. Γενικότερα, οι βλατιδολεπιδοειδείς  
ασθένειες χαρακτηρίζονται από τραχιές βλατίδες (δημιουργώντας πληγές 1 εκ. σε 
διάμετρο) και πλάκες (δημιουργώντας πληγές 1 εκ. σε διάμετρο). Οι πληγές της 
ψωρίασης είναι διακριτές από των υπολοίπων ασθενειών και περιγράφονται ως 
ερυθηματώδεις βλατίδες, χροιάς ρόδινης ή έντονα ερυθρής, σχήματος στρογγυλού, 
σταγονοειδούς, ή πολυκυκλικού και ποικίλου μεγέθους και ανάγλυφου. 
Η ψωρίαση μπορεί επίσης να δημιουργηθεί στη θέση ενός τραύματος ή σε περιοχή 
υπάρχουσας πληγής, γνωστό ως φαινόμενο Koebner.  
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Τέλος, σε περίπτωση που η ψωρίαση γενικεύεται σε όλο το σώμα, αδυνατώντας να 
παραμένει εντός ελέγχου μιας θεραπείας, τότε ονομάζεται ερυθροδερμική η 
φλυκταινώδης ψωρίαση (Langley et al. 2005, Griffiths & Barker, 2007) 
 

 
    

 Επιδημιολογικά στοιχεία 
 

 
Ο επιπολασμός της νόσου στο γενικό πληθυσμό εξαρτάται από τη χώρα, έχοντας 
διακύμανση από 0.5% έως 4.6% ανάλογα με τη χώρα καταγραφής. Μελέτες 
αναφέρουν 1-3 % στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ θεωρείται περισσότερο συχνή 
στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, επηρεάζοντας περίπου 25 εκατομμύρια 
ανθρώπους αντίστοιχα σε αυτές τις περιοχές, και με ποσοστό 2% στις Ηνωμένες 
Πολιτείες μόνο. Σε αντίθεση, ο επιπολασμός βρέθηκε χαμηλότερος σε εθνικότητες 
όπως η Ιαπωνική και σχεδόν μηδενικός σε ιθαγενείς Αυστραλούς και Ινδιάνους της 
νότιας Αμερικής (Langley et al. 2005). Συνολικά λοιπόν, η νόσος αφορά το 1-2 % του 
Καυκάσιου πληθυσμού (Bhalerao & Bowcock, 1998). Η συχνότητα εμφάνισης της 
ψωρίασης δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, έχοντας έτσι την ίδια επίπτωση 
σε άνδρες ή γυναίκες (Farber & Nall 1974). 
Η ψωρίαση κατά πλάκας αναφέρεται σε ποσοστό 80% σε αντίθεση με τη 
σταγονοειδή η οποία εκδηλώνεται σε περίπου 10 % των ασθενών με ψωρίαση. Με 
μικρότερα ποσοστά διαπιστώνονται η ερυθροδερμική και η φλυκταινώδης ψωρίαση 
(λιγότερο από 3%) (Lebwhol, 2003).  
 
Άν και η ψωρίαση μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, η βιβλιογραφία 
αναφέρει δύο φάσματα εκδήλωσης της ασθένειας για πρώτη φορά, με το πρώτο να 
εμφανίζεται στις ηλικίες των 15 με 20 χρονών κατά μέσο όρο, και το δεύτερο σε 
ηλικίες 55 με 60 χρονών κατά μέσο όρο. Ο διαχωρισμός της ψωρίασης σε δύο τύπους 
βασίζεται στην παρουσία της νόσου πρίν ή στην ηλικία των 40, ή μετά. Στη ψωρίαση 
τύπου Ι οι ασθενείς (περίπου το 75% των συνολικών ατόμων με ψωρίαση) 
πρωτοεμφανίζουν τα συμπτώματα πριν το 41 έτος της ηλικίας τους και φέρεται να 
έχουν περισσότερους συγγενείς παθόντες της ίδιας νόσου. Οι ίδιοι ασθενείς 
εμφανίζουν συνήθως βαριάς μορφής ψωρίαση σε σχέση με τους τύπου ΙΙ, υψηλή 
συχνότητα δεικτών HLA (Human Leukocyte Antigen, Ανθρώπινο λευκοκυτταρικό 
αντιγόνο-C) και ακολουθούν ακανόνιστη κλινική πορεία με έντονη τάση να 
παρουσιάσουν γενίκευση των δερματικών αλλοιώσεων. (Langley et al. 2005). Ο 
τύπος ΙΙ εμφανίζεται σε μεγαλύτερους ενήλικες, δεν έχει οικογενή χαρακτήρα και 
συνδυάζεται με μικρή συχνότητα HLA δεικτών.  
 
Εκτός όμως από το δέρμα, η ψωρίαση μπορεί να προσβάλλει τους βλεννογόνους, τα 
νύχια, τις αρθρώσεις, τους συνδέσμους και τους τένοντες επιτείνοντας έτσι τη 
δυσχέρεια του ασθενούς στην καθημερινότητά του και επηρεάζοντας αρνητικά την 
ψυχολογία του.  
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Το 67% με 68% των ασθενών αναφέρουν νύχια κίτρινα ή ελλειπή σε ορισμένα 
σημεία, ακόμα και ονυχόλυση. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, το 5% με 42% των 
ασθενών πάσχει επίσης και από ψωριασική αρθρίτιδα (Lebwhol, 2003). 
 Όλες αυτές οι καταστάσεις επιβαρύνουν την υγεία των ασθενών, όπως επισημαίνεται 
σε πολλές μελέτες, με αποτέλεσμα η ποιότητα ζωής του ασθενή να επηρεάζεται σε 
σημαντικό βαθμό μέχρι και να δημιουργεί επιπλέον επιπλοκές, με τους ασθενείς να 
παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα για εμφάνιση παχυσαρκίας και μεταβολικό 
σύνδρομο. Θετική συσχέτιση έχει επίσης παρατηρηθεί με τη νόσο Crohn (Najarian & 
Gottlieb, 2003). Μελέτες όσον αφορά τη συσχέτιση της ψωρίασης με το σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου ΙΙ, τη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, την υπέρταση, και τη 
δυσλιπιδαιμία παραμένουν ακόμα υπό συζήτηση (Prey et al., 2010).  
 
Η θνησιμότητα της νόσου θεωρείται χαμηλή και σχετιζόμενη κυρίως με τη μορφή 
θεραπείας της όπως στην περίπτωση της ηπατικής ίνωσης (Griffiths & Barker, 2007) 
ή τη συσχέτιση με κατανάλωση αλκοόλ, την κήρρωση του ήπατος και την ηπατίτιδα. 
Επιπρόσθετα, από το ανοσοκατασταλτικό φάρμακο μεθοτρεξάτη ή τη 
φωτοχημειοθεραπεία με ακτίνες UV μπορεί να προκληθούν μεταστατικοί καρκίνοι 
του δέρματος. 
 
 

 Εκλυτικά αίτια  
 
 Παρότι η συμμετοχή του γενετικού υποβάθρου στην παθογένεια της ψωρίασης είναι 
πλέον κοινώς αποδεκτή, διάφοροι περιβαλλοντικοί και μη παράγοντες μπορούν να 
προκαλέσουν την de novo έκλυση των ψωριασικών  αλλοιώσεων,  την  επιδείνωση  
των  ήδη  υφισταμένων ή την μετάπτωση της μιας μορφής της νόσου σε άλλη 
σοβαρότερη.  
  
 
Γενετικό υπόβαθρο  
 
Η γενετική τεκμηρίωση στη παθογένεια της ψωρίασης είναι πλέον ευρέως 
αποδεδειγμένη, αλλά και καθορισμένη ως ένα πολύπλοκο χαρακτηριστικό, 
συνδυασμός πολλαπλών γονιδίων. Κλινικές μελέτες σε διδύμους στη Δανία 
υποδεικνύουν την ύπαρξη της πάθησης σε 72 % στους μονοζυγωτικούς διδύμους και 
15-25% σε διζυγωτικούς. Αυτό αντιστοιχεί σε μια εκτίμηση της κληρονομικότητας 
της ασθένειας να κυμαίνεται μεταξύ  60 και 90% (Brandrup et al., 1978). 
Παρόμοια αποτελέσματα επισημαίνονται και σε μελέτες στις Ηνωμένες πολιτείες, 
όπου παρατηρήθηκαν επίπεδα της τάξης του 70 % σε μονοζυγωτικούς διδύμους, και 
23% σε διζυγωτικούς (Farber et al., 1974). Ωστόσο αντίστοιχες μελέτες σε 
Αυστραλία αποκαλύπτουν ότι μόνο το 35% σε μονοζυγωτικούς διδύμους εμφανίζουν 
τη νόσο και το 12 % σε διζυγωτικούς. 
Όπως παρατηρείται συνολικά από τις μελέτες, η ψωρίαση εξαρτάται από γενετικούς 
παράγοντες, οι οποίοι δεν επιδρούν με τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικούς πληθυσμούς. 
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Επιπλέον, ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτών των μελετών υπήρξε το συμπέρασμα ότι 
στην εκδήλωση της νόσου εξέχοντα ρόλο παίζουν εξίσου οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, αφού σε κανένα πληθυσμό δεν επιτυγχάνεται το 100% εκδήλωσης της 
νόσου. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί σε μελέτες περίπου 10 με 20 χρωμοσωμικές 
περιοχές οι οποίες ενδέχεται να αντιστοιχούν σε γονίδια σχετιζόμενα με τη ψωρίαση, 
με λιγοστά μονάχα γονίδια να έχουν ταυτοποιηθεί.  
Παρόλο που έχουν περιγραφεί πιθανές αλλαγές στην έκφραση διαφόρων γονιδιακών 
συμπλεγμάτων –όπως PSORS1, PSORS2 ή RAPTOR, δεν έχει περιγραφεί μία 
απόλυτη λειτουργική συσχέτιση των γενετικών παραγόντων με την παθογένεια της 
νόσου. Φαίνεται πάντως ότι δεν ακολουθεί απλό αυτοσωματικό επικρατούντα ή 
υπολειπόμενο χαρακτήρα, γεγονός το οποίο υποδηλώνει πολυπαραγοντική 
κληρονομικότητα ή γενετική μεταβίβαση μόνο της ψωριασικής προδιαθέσεως με 
φαινοτυπική έκφραση μόνο μετά την επίδραση ορισμένων περιβαλλοντικών 
παραγόντων (Bhalerao &Bowcock, 1998).  
Αναλυτικότερα, έχει βρεθεί ότι στον τύπο Ι της ψωριάσεως ανευρίσκονται σε 
σημαντικώς αυξημένη συχνότητα τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητος HLA-B13, HLA-
B57, HLA5 Cw6, HLA-DR7, και HLA-DQA1*0201 (Human Leukocytes Antigen) 
ενώ στον τύπο ΙΙ παρουσιάζονται με αυξημένη συχνότητα τα HLA-Cw2 και HLA-
B27.  Ο πλέον ειδικός συνδυασμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητος, όσον αφορά τον 
καθορισμό της ψωριασικής προδιαθέσεως, περιλαμβάνει το Cw6, DR7, DQA1*0201 
και ανιχνεύεται σε ποσοστό 30% των ασθενών αλλά όχι σε υγιή άτομα (Christophers 
& Henseler, 1992). 
Η πρώτη φορά που διαπιστώθηκε η ύπαρξη επιτόπου στο χρωμόσωμα 17 στον 
άνθρωπο (επίτοπος PSORS2), η οποία συμμετέχει στους μηχανισμούς εκδηλώσεως 
της ψωριασικής προδιαθέσεως από τον Τomfohrde και την ομάδα του, ήταν το 1994. 
Ακολούθησαν ραγδαίως και άλλες μελέτες σε οικογένειες με οικογενή ψωρίαση 
αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο έναν άλλο επίτοπο στο μακρύ σκέλος του 
χρωμοσώματος 4 (PSORS3) (Matthews et al., 1996). Τέλος οι Burden και συνεργάτες 
διαπίστωσαν ισχυρή συσχέτιση της νόσου με τον επίτοπο PSORS1 ο οποίος 
συνδέεται με την περιοχή HLA του χρωμοσώματος 6p, χωρίς ακόμα να έχει 
διευκρινισθεί αν αναφερόμαστε σε ρυθμιστική περιοχή για την κωδικοποίηση του 
γονιδίου ή σε ένα κλασικό MHC αλληλόμορφο (Lowes et al., 2007).   
Σε πλήθος άλλων μελετών αναφέρονται γονίδια σχετιζόμενα με τη διαφοροποίηση ή 
τον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων ή πρωτεΐνες οι οποίες επηρεάζουν τις 
διεργασίες αυτές έμμεσα (Lowes et al., 2007).   
 
 
Ψυχολογικοί παράγοντες 
 
Το έντονο ψυχικό στρες προκαλεί επιδείνωση της ψωριάσης σε ποσοστό 66%-71% 
των ασθενών, ενώ σε ποσοστό 35% η νόσος εκδηλώνεται σε περιόδους ψυχικής 
φόρτισης και έντονης ανησυχίας. Με βάση τα ποσοστά αυτά συσχετίστηκαν 
μεταβολές στη λειτουργία του νευρικού, του ενδοκρινικού και του ανοσολογικού 
συστήματος στους ψωριασικούς ασθενείς.  
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Σήματα στρες ενεργοποιούν τον άξονα Υποθάλαμο-Υπόφυση-Επινεφρίδια, με 
αποτέλεσμα την αύξηση ορμονών-ρυθμιστών για τον άξονα, ή προϊόντα της 
ενεργοποίησης του (CRH; corticotropin releasing factor, and ACTH; 
adrenocorticotropin hormone).  
Έχει δειχθεί ότι ο κυριότερος ρυθμιστής του άξονα, ο παράγοντας CRF καθώς και η 
ουροκορτίνη και οι υποδοχείς τους βρίσκονται στο δέρμα, ενώ επιπλέον αυξάνονται 
μετά την εμφάνιση στρεσσογόνου παράγοντα. Ειδικότερα, τα ιστιοκύτταρα (Mast 
cells) συνθέτουν και εκλύουν τον CRF και την ουροκορτίνη, ενώ ταυτόχρονα τα ίδια 
κύτταρα εκφράζουν και τον υποδοχέα του CRF με αποτέλεσμα την αυτοκρινική 
ενεργοποίηση του. Η ενεργοποίηση του υποδοχέα είναι υπεύθυνη για την επιλεκτική 
απελευθέρωση κυτταροκινών και άλλων προφλεγμονώδων παραγόντων. 
Επιπρόσθετα, πρόσφατες μελέτες αναφέρουν την στενή συνεργασία μεταξύ 
ιστιοκυττάρων, κερατινοκυττάρων αλλά και νευρώνων η οποία θα μπορούσε να 
πυροδοτήσει περαιτέρω επιδείνωση διαφόρων ανοσολογικών καταστάσεων, όπως 
συμβαίνει στις ατοπικές διαταραχές. Στην υπό μελέτη ασθένεια, άτομα με ψωρίαση 
στους οποίους η επιδείνωση της κατάστασης τους εμφανίζει άμεση συσχέτιση με 
στρεσσογόνους παράγοντες, δείχνουν τελικά και διαταραχές στη λειτουργία και την 
απόκριση του άξονα του στρες (F. Z. Zangeneh et al., 2008) 

 
 
Περιβαλλοντικοί παράγοντες 
 
Το 1961 αναφέρθηκε για πρώτη φορά η εμφάνιση ψωρίασης μετά από μόλυνση με το 
βακτήριο βήτα-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο. Έκτοτε, επαληθεύτηκε σε πολλές μελέτες, 
εμπλουτίζοντας κατά αυτό τον τρόπο τα αίτια εμφάνισης της ασθένειας.  
Ο βήτα-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος του γένους Lancifield A,C και G εκφράζει έναν 
παθολογικό παράγοντα (βακτηριακό υλικό), την στρεπτοκοκκική πρωτεΐνη Μ, η 
οποία αυξάνει τη μιτωτική δραστηριότητα των κερατινοκυττάρων in vitro και 
προκαλεί την έκλυση ψωριασικών βλαβών in vivo. Η πρωτείνη αυτή διαμορφώνεται 
από επαναλαμβανόμενες έλικες και σειρά αμινοξέων, τα οποία ενδεχομένως να δρούν 
ως υπεραντιγόνα. Η τελευταία διαπίστωση στηρίζεται στο γεγονός ότι η κερατίνη 
τύπου Ι (6 και 7) των επιθηλίων παρομοιάζει εκτενώς την δομή της Μ πρωτείνης του 
βακτηρίου κατά μεγάλο ποσοστό ομολογίας αμινοξέων. Αυτού του είδους οι 
κερατίνες ανευρίσκονται σε υψηλά ποσοστά σε ασθενείς με ψωρίαση, ενώ 
απουσιάζουν από την επιδερμίδα σε φυσιολογικό δέρμα, με αποτέλεσμα να 
διερευνούνται οι μηχανισμοί ενεργοποίησης των πρωτογενών κυττάρων-στόχων στη 
ψωρίαση.  
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, ερευνάται ο ρόλος της αλληλεπίδρασης της Μ 
πρωτείνης με την ανθρώπινη επιδερμική κερατίνη στην παθογένεια της ψωρίασης, 
ενώ μια πιθανή εξήγηση αποτελεί η έναρξη έκφρασης του αντιγόνου CLA (cutaneous 
lymphocyte associated antigen) απο την έκθεση σε υπεραντιγόνα, διευκολύνοντας με 
τον τρόπο αυτό τη μετανάστευση των Τ-λεμφοκυττάρων (Gudjonsson et al., 2003). 
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Φαινόμενο Koebner  
 
Ο  Koebner, το 1876,  αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην  εμφάνιση κλασσικών 
ψωριασικών  αλλοιώσεων  στις  θέσεις  τραυματισμού  του  φαινομενικά υγιούς 
δέρματος ασθενών με ψωρίαση, γεγονός το οποίο και ονομάστηκε φαινόμενο 
Koebner. Το φαινόμενο Koebner, το οποίο δεν  είναι  ειδικό  για  την  ψωρίαση,  
παρουσιάζεται  τις περισσότερες φορές εντός 3-18 ημερών μετά την κάκωση. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί όμως να εμφανιστεί και μετά την πάροδο 4  ετών (Eyre 
& Krueger 1982).  Χαρακτηριστικό στοιχείο για την εμφάνιση του αποτελεί η λύση 
της συνεχείας τόσο της επιδερμίδας όσο και του χορίου (Powles et al 1990), η οποία 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση  σύνθεσης  και  απελευθέρωσης  κυτταροκινών  και  
την ενεργοποίηση  των  Τ-λεμφοκυττάρων.   
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Κλινικές μορφές ψωρίασης 
 
Είναι χαρακτηριστικό της νόσου η μεγάλη ποικιλία με την οποία μπορεί να 
εκδηλωθεί, ανάλογα με το είδος και τη μορφολογία των δερματικών βλαβών, την 
εντόπιση την έκταση και τη συμμετοχή των αρθρώσεων. 
 

1) Το συχνότερο είδος ψωρίασης το οποίο παρατηρείται σε ασθενείς είναι η 
ψωρίαση κατά πλάκας.  
Η κλινική εικόνα της νόσου χαρακτηρίζεται από σαφώς οριζόμενες κυκλικές-
ωοειδείς ερυθηματώδεις πλάκες και λεπίδες (ερυθηματολεπιδωειδείς βλατίδες και 
πλάκες) με ή χωρίς φλύκταινες, που εντοπίζονται στις εκτατικές επιφάνειες του 
σώματος και στο τριχωτό της κεφαλής (Griffiths & Barker, 2007). Οι ψωριασικές 
πλάκες παρουσιάζουν συνήθως σημαντική απολέπιση, αποτέλεσμα του 
υπερπολλαπλασιασμού της επιδερμίδας (των κερατινοκυττάρων δηλαδή) και της 
φλεγμονής του χορίου. Τα λέπια είναι ξηρά αργυρόχροα ή λευκωπά, με 
διαφορετικό πάχος και τα οποία αποπίπτουν και ανανεώνονται με συνεχή ρυθμό. 
Ορισμένες φορές οι πλάκες περιβάλλονται από υπόλευκη άλω (άλως του 
Woronoff). Επιπλέον τα λέπια  διανέμονται συμμετρικά στο κρανίο, τους αγκώνες, 
τα γόνατα, την οσφυοϊερή περιοχή, και στις πτυχές του σώματος, όντας 
διάσπαρτες ή καλύπτoντας ολόκληρη την επιφάνεια του σώματος (Langley et al.,  
2005), (Griffiths et al., 2007) 
 

                   
 
Εικ. 2,3. Aριστερά: Ψωρίαση κατά πλάκας. Δεξιά : Σταγονοειδής ψωρίαση (Lebwhol, 
2005)    
                
2) σταγονοειδής ψωρίαση 
Δεν αποτελεί από τις κυριότερες μορφές ψωρίασης αλλά ανήκει περισσότερο στις 
σπάνιες μορφές (<2% όλων των περιπτώσεων ψωρίασης). Χαρακτηρίζεται από τη 
γρήγορη εμφάνιση πολλαπλών και διάσπαρτων, ερυθρών μικρών βλατίδων, 
διαμέτρου 2-10mm, με μικρή συνήθως απολέπιση, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως 
στον κορμό και τις ρίζες των άκρων. Η σταγονοειδής ψωρίαση παρατηρείται σε 
μεγάλο ποσοστό σε παιδιά και νέα άτομα, μετά από οξεία στρεπτοκοκκική 
λοίμωξη, ειδικά του ανώτερου αναπνευστικού (Lebwhol et al., 2005). 

 
3) ψωριασική ερυθροδερμία 
Όταν η ψωρίαση εξαπλώνεται σε μεγάλο μέρος του σώματος, με αποτέλεσμα το 
μεγαλύτερο σχεδόν ποσοστό του δέρματος να καλύπτεται από ερυθρότητα και 
ξηρά, λεπτά λέπια, με ενδιάμεσες περιοχές υγιούς δέρματος, τότε αναφερόμαστε 
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σ’αυτό τον τύπο ψωρίασης. Η ψωριασική ερυθροδερμία μπορεί να απειλήσει τη 
ζωή του ασθενή, αφού επηρεάζει τη θερμορυθμιστική ικανότητα του σώματος, 
οδηγώντας σε υποθερμία, και τελικά σε καρδιακή ανεπάρκεια και μεταβολικές 
αλλαγές (Griffiths & Barker, 2007).     

 
4) ανάστροφη ψωρίαση 
Έτσι καλείται η ψωρίαση όταν οι βλάβες εντοπίζονται στις πτυχές, και τις 
καμπτικές επιφάνειες των άκρων (μασχαλιαία και μαστική περιοχή, περίνεο). 
Χαρακτηρίζεται από ερυθηματώδεις, καλά περιγεγραμμένες, πλάκες χωρίς λέπια, 
με στίλβουσα επιφάνεια οι οποίες όμως διαχωρίζονται μορφολογικά από τις 
παραδοσιακές πλάκες της ψωρίασης κατά πλάκας και εύκολα συγχέονται με 
μολύνσεις δερματόφυτων ή του μύκητα Κάντιντα (Griffiths & Barker, 2007).     
 

                             
Εικ. 1,5. Αριστερά: Ανάστορφη ψωρίαση, Δεξιά: Ψωρίαση των όνυχων (Griffiths Barker, 
2007) 

      
         

5) ψωρίαση των ονύχων 
Έχει καταγραφεί στο 25% των ασθενών ψωρίασης. Χαρακτηρίζεται από την 
εμφάνιση βαθιών βοθρίων στα νύχια, ονυχόλυση, δυσχρωμία, υπονυχία ή 
υπερκεράτωση ενός ή περισσότερων ονύχων. Παθογνωμικό γνώρισμα είναι η 
εμφάνιση κίτρινης ή κιτρινοπράσινης δυσχρωμικής κηλίδας, που ονομάζεται 
«κηλίδα ελαίου». Η εμφάνιση ψωρίασης των ονύχων έχει συσχετιστεί θετικά με 
την αυξημένα πιθανότητα εμφάνισης ψωριασικής αρθρίτιδας. 
 
6) Γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρίαση (von Zumbusch) 
Μια από τις σπάνιες μορφές ψωρίασης όπου ο ασθενής καλύπτεται από μια 
επώδυνη ερυθρή φλεγμονή του δέρματος, με φλύκταινες οι οποίες συνενώνονται 
σχηματίζοντας μεγάλης έκτασης πληγές. Η γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρίαση 
αποτελεί μια ενεργή και ασταθής νόσος, η οποία πυροδοτείται συνήθως με την 
απόσυρση συστηματικών ή τοπικών κορτικοστεροειδών, ή με λοιμώξεις (Langley 
et al., 2005). 
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 Το δέρμα 
 

Ανατομία του δέρματος 
 
Το δέρμα αποτελεί το μεγαλύτερο, σε έκταση, όργανο του ανθρώπινου σώματος, 
αφού καταλαμβάνει εμβαδό ίσο με 2m2 και βάρος ίσο με 5 kg για ένα άτομο 70 kg 
συνολικά. Επιπλέον, το όργανο αυτό αποτελεί ένα φυσικό μέσο διαχωρισμού 
ανάμεσα στα εσωτερικά όργανα του ανθρώπου και τις εξωτερικές συνθήκες του 
περιβάλλοντος. Οι λειτουργίες που εξυπηρετεί το δέρμα είναι κυρίως προστατευτικές 
ενάντια σε φυσικούς, περιβαλλοντικούς και χημικούς παράγοντες. Βοηθά στην πρώτη 
άμυνα του οργανισμού ενάντια σε μικροοργανισμούς και παράσιτα, συμβάλλει στη 
θερμορύθμιση όλου του σώματος, και εν τέλη αποτελεί κύριο αισθητήριο όργανο της 
αφής, της αίσθησης του πόνου, της θερμοκρασίας, συμμετέχει στην παραγωγή 
βιταμίνης D, συμμετέχει στο μηχανισμό προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία 
και διατελεί σημαντικό ενδοκρινικό ρόλο συμμετέχοντας σε μεταβολικές οδούς, 
ισοζύγιο του νερού και των ηλεκτρολυτών, καθώς και στην απορρόφηση ή απέκκριση 
ουσιών. 
Τέλος το δέρμα αποτελεί την πρώτη εικόνα μας στον έξω κόσμο και ένα από τα 
μεγαλύτερα μας όπλα στην κοινωνική ζωή μας. Επομένως το δέρμα μπορεί να 
αποτελέσει τον πρωτεύοντα παράγοντα υπεύθυνο για τη σωματική και ψυχική υγεία 
μας (Kanitakis et al., 2002, Χατζής, 1994). 
 
Από ιστολογικής άποψης, το δέρμα συνίσταται από δύο διαφορετικά διαμερίσματα, 
την επιδερμίδα και τη δερμίδα, ή χόριο. 
 

 
Εικόνα 6.  Το δέρμα. 

(http://player.slideplayer.gr/8/2335101/data/images/img1.jpg) 
 

 
Η επιδερμίδα αποτελεί την εξωτερική στιβάδα καθώς ονομάζεται και επί του 
δέρματος στιβάδα. Απαρτίζεται κυρίως από ένα πολύστοιβο πλακώδες 
κερατινοποιημένο επιθήλιο, εξωδερμικής προελεύσεως και περιλαμβάνει και άλλα 

http://player.slideplayer.gr/8/2335101/data/images/img1.jpg
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εξαρτήματα του δέρματος όπως είναι οι σμηγματογόνοι, εξωκρινείς, και ιδρωτοποιοί 
αδένες, οι τρίχες και οι όνυχες. Χωρίζεται με το υποκείμενο χόριο από την βασική 
μεμβράνη. Επιπλέον, η επιδερμίδα διακρίνεται σε τέσσερεις στιβάδες: τη βασική, την 
ακανθωτή, την κοκκιώδη και την κεράτινη στιβάδα. Στην περιοχή των παλαμών και 
των πελμάτων υπάρχει μία ακόμη στιβάδα, η διαυγή. Τα κύτταρα όλων των 
προαναφερθέντων στιβάδων ονομάζονται συνολικά κερατινοκύτταρα (keratinocytes). 
 
Η βασική στιβάδα, η οποία ονομάζεται και βλαστική στιβάδα, αποτελεί τη στιβάδα 
των μητρικών κυττάρων που ανανεώνουν τα κύτταρα της επιδερμίδας. Η κύρια 
μονάδα που αποτελεί αυτή τη στιβάδα της επιδερμίδας είναι ένα μονήρης στίχος 
κυττάρων με σχήμα κυβικό ή κυλινδρικό, με ευμεγέθη πυρήνα, βασεόφιλο 
κυτταρόπλασμα και έντονη μιτωτική δραστηριότητα. Αυτά τα κύτταρα περιέχουν σε 
άφθονο αριθμό μιτοχόνδρια, ριβοσώματα και κοκκία μελανίνης από τα γειτονικά 
μελανινοκύτταρα. Η σύνδεση των κυττάρων της βασικής στιβάδας μεταξύ τους, αλλά 
και με τα κύτταρα της επόμενης στιβάδας (ακανθωτής) γίνεται μέσω των πολλών 
δεσμοσωματίων που βρίσκονται στις πλάγιες επιφάνειες τους.  
 
Η ακανθωτή στιβάδα της επιδερμίδας αποτελεί τη μεγαλύτερη στιβάδα σε πάχος. 
Αποτελείται από ακανθωτά κύτταρα τα οποία εμφανίζονται με πολυεδρικό και 
πεπλατυσμένο σχήμα και με σημαντική μιτωτική δραστηριότητα. Η ονομασία τους 
παραπέμπει στις ακανθόμορφες αποφύσεις τους από ενδιάμεσα νημάτια που 
αποτελούν τις λεγόμενες μεσοκυττάριες γέφυρες. Τα κύτταρα αυτά περιέχουν επίσης 
κυτταροπλασματικά εκκριτικά κοκκία που ονομάζονται πεταλοειδή σωμάτια και 
περιέχουν μια λιπιδιακής σύστασης ουσία σε πυκνά συγκεντρωμένη, πεταλοειδή 
μορφή. 
 
Ακολούθως, η κοκκιώδης στιβάδα εμφανίζεται αμέσως μετά την παραπάνω στιβάδα 
της επιδερμίδας. Εμφανίζεται ως 3 με 5 στρώματα πεπλατυσμένων κυττάρων. Οι 
πυρήνες των κυττάρων αυτών διακρίνονται ακόμη, ενώ το κυτταρόπλασμά τους 
περιέχει ευμεγέθη, αδρού σχήματος, βασεόφιλα κοκκία κερατουαλίνης μη 
περιβαλλόμενα από μεμβράνη. Η κερατουαλίνη είναι η πηγή της πρωτεΐνης 
προφιλαγκρίνης, όπου μετατρέπεται στη συνέχεια σε φιλαγκρίνη, μια πρωτεΐνη 
μέγιστης σημασίας για τη συγκρότηση συνδέσεων από μεμονωμένα νημάτια 
κερατίνης που διέρχονται από τα κοκκία όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. 
 
Τέλος η κεράτινη στιβάδα αποτελεί την εξωτερική στιβάδα της επιδερμίδας και 
αποτελείται από πολυάριθμα στρώματα πεπλατυσμένων κερατινοποιημένων 
κυτττάρων (corneocytes) με σχετικά παχιά κυτταρική μεμβράνη. Τα κύτταρα αυτά 
χαρακτηρίζονται από την παντελή απουσία κυτταρικών λειτουργικών δομών, όπως 
πυρήνα και οργανίδια. Ο ενδοκυτταρικός τους χώρος είναι πλήρης νηματίων 
κερατίνης. Τα κύτταρα εγγύτερα της κοκκιώδους στιβάδας έχουν δεσμοσωμάτια, κάτι 
που δεν ισχύει για τα πλέον επιφανειακά τα οποία και περιοδικά αποπίπτουν 
(αποφολιδώνονται). 
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Αποδεικνύεται λοιπόν ότι τα κύτταρα του δέρματος ξεκινούν από τη βασική στιβάδα 
της επιδερμίδας όπου πολλαπλασιάζονται και προοδευτικά ανέρχονται στα 
εξωτερικότερα στρώματα της επιδερμίδας, καθώς διαφοροποιούνται περαιτέρω, 
συσσωρεύοντας νημάτια κερατίνης στο κυτταρόπλασμά τους. Εν τέλει σχηματίζουν 
μια προστατευτική κεράτινη στιβάδα και αποπίπτουν ως νεκρά κύτταρα. Η όλη 
διαδικασία περιγράφεται ως κερατινοποιήση των κυττάρων και διαρκεί έως 4 
βδομάδες έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος του κυττάρου. Η διαδικασία 
χαρακτηρίζεται από μια ισορροπία μεταξύ του ρυθμού πολλαπλασιασμού και του 
ρυθμού απόπτωσης των κερατινοκυττάρων, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο το 
δομικό χαρακτήρα της επιδερμίδας (Kanitakis, 2002, Χατζής, 1994). 
 
Εκτός των κερατινοκυττάρων, στην επιδερμίδα παρεβρίσκονται και άλλα 3 είδη 
κυττάρων:  τα μελανοκύτταρα, τα κύτταρα Langerhans και τα κύτταρα Merckel. 
 
Τα μελανινοκύτταρα είναι δενδριτικά κύτταρα που προέρχονται από κύτταρα της 
νευρικής ακρολοφίας, τα οποία αποσπώνται από το νευρικό σωλήνα κατά την έκτη 
εβδομάδα της εμβρυικής ανάπτυξης και μεταναστεύουν στην αναπτυσσόμενη 
επιδερμίδα. Τα κύτταρα αυτά μπορούν να βρεθούν κυρίως κοντά στη βασική 
στιβάδα, αλλά σε μικρότερο βαθμό και στο χορίο, στους βλεννογόνους, σε αγγεία, 
και περιφερειακά νεύρα. Παρουσιάζουν στρογγυλό κυλινδρικό σχήμα με μακριές 
αποφυάδες (δενδρίτες) που εκτείνονται μακριά και διεισδύουν στα μεσοκυττάρια 
διαστήματα μεταξύ των κυττάρων της ακανθωτής και βασικής στιβάδας. Κάθε 
μελανινοκύτταρο μπορεί να συνδεθεί με 30-35 κερατινοκύτταρα σχηματίζοντας 
καθ’αυτό τον τρόπο μια δομική και λειτουργική μονάδα (επιδερμική μονάδα 
μελανίνης) (Kanitakis, 2002). 
  
Τα κύτταρα Langerhans ανήκουν στα μακροφάγα κύτταρα και προέρχονται από 
πρόδρομα κύτταρα του μυελού των οστών και επομένως αποτελούν τμήμα του 
μονοπύρηνου φαγοκυτταρικού συστήματος του οργανισμού. Τα κύτταρα αυτά 
εντοπίζονται διάσπαρτα σε όλες τις στιβάδες της επιδερμίδας, κυρίως στην ακανθωτή 
στιβάδα και στο χόριο, τη στοματική κοιλότητα, τον οισοφάγο, αλλά και σε όργανα 
ανοσολογικής σημασίας όπως ο θύμος αδένας και οι λεμφαδένες. Μορφολογικά 
παρουσιάζουν πυκνόχρωματικό πυρήνα, αχνό κυτταρόπλασμα και μικρές λεπτές 
αποφυάδες που εκτείνονται μέχρι την κοκκιώδη στιβάδα προς τα άνω και την χοριο-
επιδερμική συμβολή προς τα κάτω. Ο πυρήνας τους είναι λοβωτός και πολύμορφος 
και το κυτταρόπλασμα τους έχει λίγα μιτοχόνδρια, ελάχιστο ενδοπλασματικό δίκτυο 
και ολιγάριθμα λοιπά οργανίδια, με χαρακτηριστική απουσία ενδιάμεσων ινιδίων. 
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό τους είναι τα κοκκία του Birbeck  ή κορυνοειδή κοκκία 
του κυτταροπλάσματος, τα όποια ακόμα δεν έχει βρεθεί η λειτουργία τους. Τα 
κύτταρα Langerhans αποτελούν ένα κύριο συστατικό της ανοσολογικής απόκρισης 
του δέρματος. Ο ρόλος τους έγκειται στην παρουσίαση αντιγόνων 
(αντιγονοπαρουσιαστικά μόρια), με την συνεχή μετακίνηση τους σε όλη την έκταση 
της επιδερμίδας, φαγοκυτταρώνοντας ξένα μόρια (αντιγόνα) και παρουσιάζοντας τα 
σε Τ-λεμφοκύτταρα στην επιδερμίδα ή στους λεμφαδένες. Με αυτό τον τρόπο ξεκινά 
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μια αλυσιδωτή αντίδραση για ανοσολογική απόκριση. Στην επιφάνεια τους, τα 
κύτταρα αυτά αναγνωρίζονται από την ύπαρξη Ιa αντιγόνων επιφανείας, υποδοχείς 
για το Fc κλάσμα της ανοσοσφαιρίνης IgG και για το C3 συστατικό του 
συμπληρώματος. Ενδείξεις αναφέρουν ότι εμπλέκονται στη διαφοροποίηση των 
επιδερμικών κυττάρων (Kanitakis, 2002). 
 
Τα κύτταρα Merckel βρίσκονται σε μικρό αριθμό στην επιδερμίδα και σε διάσπαρτη 
κατανομή ανάμεσα σε κερατινοκύτταρα της βασικής στιβάδας. Η προέλευση τους 
είναι άγνωστη, ενώ φαίνεται να αποτελούν διαφοροποιημένα κερατινοκύτταρα 
επιθηλιακών κυττάρων της επιδερμίδας της πρώιμης εμβρυικής ηλικίας. Πιθανότατα 
αποτελούν απτικούς υποδοχείς αφού αθροίσματα τους που συνδέονται με εμμύελες 
νευρικές ίνες βρίσκονται κάτω από τη βασική μεμβράνη. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται 
να συμμετέχουν και στη ρύθμιση της επιθηλιακής διαφοροποίησης και παρακρινικής 
ή ενδοκρινικής λειτουργίας. Τα κύτταρα αυτά ανευρίσκονται σε μεγαλύτερο αριθμό 
στις άκρες των δαχτύλων, στο βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας και στο 
εξωτερικό έλυτρο στη ρίζα της τρίχας.  
 
Ανάμεσα στην επιδερμίδα και στην παρακάτω στιβάδα παρεμβάλλεται το δερμο-
επιδερμικό όριο ή διαφορετικά χοριο-επιδερμική συμβολή που αποτελεί το όριο 
μεταξύ επιδερμίδας και χορίου και σχηματίζεται από τις προς τα άνω προεκβολές του 
χορίου, λεγόμενες ακρολοφίες (θηλές), σε αντίστοιχη ανατομική συσχέτιση με τις 
επιδερμικές καταδύσεις ή άκανθες (rete ridges). Η μορφολογία του δέρματος και οι 
παθολογικές αλλοιώσεις στο σημείο αυτό αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά της 
ψωρίασης. Η ενδιάμεση αυτή στιβάδα χαρακτηρίζεται από διαυγή πυκνή ζώνη, 
στηρικτικά ινίδια και δικτυωτή ζώνη, ενώ ο ρόλος της εστιάζεται στη συνδετική, 
στηρικτική, αλλά και ρυθμιστική της διαπερατότητα μεταξύ επιδερμίδας και χορίου 
(Kanitakis, 2002). 
 
Η δερμίδα ή το χόριο βρίσκεται κάτω από την επιδερμίδα και απαρτίζεται από 2 
μονάδες, μια επιπολής και χαλαρής σύστασης, το θηλώδες χόριο και μια βαθύτερης, 
πιο στερεής, το δικτυωτό χόριο. Το χόριο είναι ιστός μεσεγχυματικής προέλευσης. Η 
εξωτερική στιβάδα του αναπτυσσόμενου χορίου πολλαπλασιάζεται και σχηματίζει τις 
ονομαζόμενες θηλές του χορίου, οι οποίες εισχωρούν στην υπερκείμενη στιβάδα της 
επιδερμίδας. 
Αποτελείται από πυκνό, ακανόνιστο συνδετικό ιστό, κυρίως ίνες κολλαγόνου τύπου Ι, 
ελαστικές ίνες και θεμέλια ουσία, ο οποίος στηρίζει την υπερκείμενη επιδερμίδα και 
καθηλώνει το δέρμα στον υποδόριο ιστό. Το θηλώδες χόριο περιλαμβάνει λεπτές ίνες 
κολλαγόνου, πολλούς ινοβλάστες, πλούσια αγγείωση και άφθονη θεμέλια ουσία σε 
αντίθεση με το δικτυωτό χόριο. Το τελευταίο εμφανίζει το κολλαγόνο παχύτερο και 
διαφορετικά διατεταγμένο, ενώ διαπλέκεται με παχιές ελαστικές ίνες.  
Το χορίο φιλοξενεί τα αγγεία, τα νεύρα, τα λεμφαγγεία, τους μύες, τις 
τριχοσμηγματογόνες μονάδες και τους ιδρωτοποιούς αδένες, καθώς επίσης και 
κυτταρικούς πληθυσμούς. Τα κύτταρα περιλαμβάνουν: 
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Α) τους ινοβλάστες, οι οποίοι συνθέτουν το κολλαγόνο, τις ελαστικές ίνες, τις 
πρωτεογλυκάνες, τις γλυκοζαμινογλυκάνες και την κολλαγενάση 
Β) τα μακροφάγα ιστιοκύτταρα, τα οποία μπορεί να είναι κινητά ή ακίνητα 
μονοκύτταρα και επιτελούν κατά κύριο λόγο φαγοκυττάρωση. Δρούν όμως και σαν 
αντιγονοπαρουσιασιτικά κύτταρα και συμμετέχπυν σε κοκκιωματώδεις αντιδράσεις 
Γ) τα μαστοκύτταρα ή σιτευτικά κύτταρα, κυρίως στο θηλώδες χόριο γύρω από τα 
εξαρτήματα, τα αγγεία και τα νεύρα και τα οποία συνθέτουν και αποθηκεύουν (υπο 
μορφή κοκκίων) ισταμίνη, ηπαρίνη, χημειοτακτικούς παράγοντες και ηωσινοφίλα και 
ουδετεροφίλα κ.α. 
Δ) τα λεμφοκύτταρα, σε μικρο αριθμό. Κυρίως τα Τ-λεμφοκύτταρα και βοηθητικά 
CD4 και λιγότερο κυτταροτοξικά CD8. Υπάρχουν και κάποια Β-λεμφοκύτταρα τα 
οποία είναι εξαιρετικά σπάνια (Kanitakis, 2002). 
 
 
Η υποδερμίδα ή υποχόριο (υποδόριος ιστός, υπόδερμα) κείτεται στα ενδότερα 
τμήματα και περιλαμβάνει δομές όπως ο λιπώδης ιστός και διατάσσεται σε στρώματα 
διαχωριζόμενα από διαφράγματα κολλαγόνου συνδετικού ιστού. Κυριότερος σκοπός 
αυτού του σχηματισμού αποτελεί η θερμομόνωση, η αποφυγή μηχανικών 
καταπονήσεων και μια πηγή ενέργειας. Τα λιποκύτταρα ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται 
σαν δομή του δέρματος συνθέτουν και αποθηκεύουν το λίπος στο κυτταρόπλασμά 
τους μέσα στο υποδόριο ιστό. Βασική μονάδα του υποδόριου λίπους που απαντάται 
στην υποδερμίδα, αποτελεί το μικρολόβιο, ένα συσσωμάτωμα από λιποκύτταρα τα 
οποία σε μεγαλύτερο αριθμό μικρολοβίων, σχηματίζουν ένα δευτερογενές λόβιο 
περιβαλλόμενο από ένα διάφραγμα συνδετικού ιστού. Από το δευτερογενές λόβιο θα 
δημιουργηθούν οι δεσμίδες κολλαγόνου, οι οποίες θα διαχωρίσουν τελικά τα 
πρωτογενή λόβια (Kanitakis, 2002). 
 
Νευρικό σύστημα στο δέρμα 
 
Πληθώρα μελετών της τελευταίας δεκαετίας αναφέρουν το ρόλο του δέρματος σε 
συνεργασία με το περιφερικό νευρικό σύστημα, αλλά και το κεντρικό νευρικό 
σύστημα. Τοπικοί νευρώνες του δέρματος ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα 
προερχόμενα από την κυκλοφορία του αίματος, αλλά και από συναισθηματικά 
σήματα, με αποτέλεσμα την επιρροή του κεντρικού νευρικού συστήματος τόσο σε 
πληθώρα φυσιολογικών διαδικασιών (εμβρυογένεση, αγγειοσυστολή/διαστολή, 
ρύθμιση θερμοκρασίας, έκκριση, διαφοροποίηση, θρέψη και ανάπτυξη κυττάρων και 
νευρώνων), αλλά και σε παθολογικές καταστάσεις (φλεγμονή, απόπτωση, 
πολλαπλασιασμός). Το κεντρικό νευρικό σύστημα συνδέεται με το δέρμα είτε άμεσα 
(μέσω απαγωγών νεύρων ή διαμεσολαβητών προερχόμενοι από το ΚΝΣ) είτε έμμεσα 
(μέσω των επινεφριδίων ή των κυττάρων του ανοσολογικού συστήματος). 
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Εικόνα 7. Το δέρμα ως νευρο-ενδοκρινικό και νευρο-ανοσολογικό όργανο. (Roosterman 
et al., 2006) 
 
Ειδικότερα, περιβαλλοντικοί στρεσσογόνοι παράγοντες κινητοποιούν τον άξονα του 
υποθαλάμου-υπόφυσης με ενεργοποίηση του κεντρικού νευρικού συστήματος, με 
αποτέλεσμα την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών όπως η εκλυτική ορμόνη της 
κορτικοτροπίνης (CRH), η διεγερτικής ορμόνη των μελανοκυττάρων (MSH), το 
υποφυσιακό πεπτίδο ενεργοποίησης της αδενυλικής κυκλάσης (PACAP, pituitary 
adenylate cyclase activating polypeptide), ή το ανασταλτικό παράγοντα 
μετανάστευσης των μακροφάγων (MIF, macrophage migration inhibitory factor). 
Αποτέλεσμα των διαδικασιών αποτελεί η έκκριση νορεπινεφρίνης και κορτιζόλης 
μέσω των επινεφριδίων, είτε η άμεση κινητοποίηση των λευκοκυττάρων στο αίμα 
μέσω της CRH, των MC, ή του PAC υποδοχέων, τροποποιώντας κατά αυτό τον 
τρόπο την ανοσολογική απόκριση κατά τη φλεγμονή και την ανοσία (Roosterman et 
al., 2006). Συγκεκριμένα, η περιφεριακά παραγόμενη CRH κινητοποιεί από μόνη της 
φλεγμονώδεις διεργασίες, ασκώντας ισχυρό προφλεγμονώδη ρόλο (Venihaki et al., 
2001). 
Η δράση της νορεπινεφρίνης και της κορτιζόλης σε πληθώρα κυττάρων του 
ανοσοποιητικού συστήματος, όπως λεμφοκυττάρων, κοκκιοκυττάρων και 
μακροφάγων, επιφέρει την απελευθέρωση κυτταροκινών, χημοκινών, αλλά και 
νευροπεπτιδίων, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους τροποποιούν την ανοσολογική 
αποκρίση, έχοντας προφλεγμονώδη (π.χ.substance P) ή αντιφλεγμονώδη ρόλο 
(π.χ.calcitonin gene related peptide, CGRP). 
Τέλος, η δράση των αυτόνομων νευρώνων στο δέρμα επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των 
συμπαθητικών χολινεργικών νεύρων, και σπανίως μέσω του παρασυμπαθητικού. Τα 
νεύρα αυτά νευρώνουν πληθώρα κυττάρων στο δέρμα, διατηρώντας την ομοιόσταση 
του και την απόκριση του δέρματος στη φλεγμονή (Roosterman et al., 2006) 
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  Ιστοπαθολογική εικόνα της ψωρίασης 
 
Η ψωρίαση διαφέρει από το φυσιολογικό δέρμα, τόσο ως προς την κατανομή των 
διαστρωμάτων του δέρματος, όσο και ως προς τα κύτταρα που την απαρτίζουν. 
Τρία είναι τα κυριότερα ιστολογικά γνωρίσματα της ψωρίασης: 
1) Η επιδερμική υπερπλασία 
2) Η διείσδυση των λευκοκυττάρων στη δερμίδα 
3) Η διαστολή των αγγείων στη δερμίδα 
 
Επιδερμίδα 
 
Η επιδερμική υπερπλασία συσχετίζεται με τις παρακάτω χαρακτηριστικές παθήσεις 
του ψωριασικού δέρματος. 
 Παρακεράτωση 

Αύξηση του πάχους της κεράτινης στιβάδας (stratum corneum), η οποία βρίσκεται 
στο εξωτερικότερο σημείο του δέρματος, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλακών. 
Ταυτόχρονα, παρατηρείται διατήρηση των πυρήνων των κυττάρων της κεράτινης 
στιβάδας. 
 Απουσία κοκκώδους στιβάδας 

΄Οπου υπάρχει παρακεράτωση απουσιάζει η κοκκώδης στιβάδα, λόγω της μη 
φυσιολογικής διαφοροποίησης των κερατινοκυττάρων. 
 Ακάνθωση  

Αύξηση του πάχους της επιδερμίδας, κυρίως της ακανθωτής στιβάδας, στο ύψος των 
επιδερμικών καταδύσεων, το μήκος των οποίων είναι αυξημένο.  
 Μετανάστευση πολυμορφοπύρηνων και λεμφοκυττάρων από το χόριο 

Τα πολυμορφοπύρηνα μπορεί να σχηματίζουν εντοπισμένες συλλογές στην κεράτινη 
στιβάδα, γνωστές ως αποστημάτια των Munro-Sabouraud. 
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Εικόνα 8.  Ιστολογική σύγκριση ώριμης ψωριασικής πλάκας με φυσιολογικό δέρμα 
(Lowes et al., 2007). Η αναπαράσταση του φυσιολογικού δέρματος στις τρεις πάνω εικόνες. 
Επιδερμίδα και δερμίδα διακρίνονται με καθορισμένο μέγεθος, μικρά και εντοπισμένα αγγεία 
επίσης, καθώς και αδιαφοροποίητα δενδριτικά κύτταρα και Τ-κυτταρα. Ψωριασικές πλάκες 
στις κάτω εικόνες. Διακρίνεται η επιμήκυνση της επιδερμίδας και εναπόθεση 
κερατινοκυττάρων, η αύξηση του πάχους της επιδερμίδας στο υψος των επιδερμικών 
καταδύσεων, η διαστολή των αγγείων, ενώ δεξιά η διείσδυση των ουδετερόφιλων στην 
επιδερμίδα και των ώριμων αντιγονοπαρουσιαστικών δενδριτικών κυττάρων και Langerhans 
κυττάρων, τα οποία διαφοροποιούν τα Τ-βοηθητικά κύτταρα.  
  
 
Χόριο 
 
Η διείσδυση των λευκοκυττάρων στη δερμίδα και η διαστολή των αγγείων στη 
δερμίδα αποτελούν γνωρίσματα εμφανή στη δομή αυτή. 
 φλεγμονώδης διείσδυση 

Παρόλο που το φυσιολογικό δέρμα περιέχει έναν αυξημένο αριθμό κυττάρων του 
ανοσολογικού συστήματος λόγω του ότι αποτελεί ένα όργανο του ανοσολογικού 
συστήματος, όντας φραγμός στην περαιτέρω διείσδυση παθογόνων 
μικροοργανισμών, ωστόσο το ψωριασικό χορίο κατακλύζεται κυρίως από 
λεμφοκύτταρα με περιαγγειακό εντοπισμό. 
 διαστολή των αγγείων και οίδημα. 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αύξηση της κυτταρικής ανοσολογικής ροής των 
κυττάρων προς το σημείο προσβολής. Νεότερα στοιχεία αποδίδουν τη μη 
φυσιολογική αυτή διαδικασία σε σήματα προερχόμενα από τα κερατινοκύτταρα 
(Griffiths & Barker, 2007) 
 αύξηση του μήκους των θηλών του χορίου. 

(Lowes et al., 2007) 
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Εικόνα 9 . Ιστοπαθολογικά γνωρίσματα στο μοντέλο της ψωρίασης επαγόμενης από τη 
δραστική ουσία Ιμικιμόδη. (http://www.mdbiosciences.com) 
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Ανοσοποιητικό σύστημα και ψωρίαση 
 
 
Η ψωρίαση χαρακτηρίστηκε για πολλά χρόνια ως μια νόσος διαταραχής των 
κερατινοκυττάρων. Αργότερα, η εισαγωγή της κυκλοσπορίνης Α ως μια πιθανή 
αποτελεσματική θεραπεία εδραίωσε το ρόλο του ανοσολογικού συστήματος  στην 
παθοφυσιολογία της νόσου (Μuller & Herrmann, 1979) .  
 
Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός της νόσου παραμένει κατά μεγάλο μέρος 
αδιευκρίνιστος. Τις τελευταίες δεκαετίες ερευνών καθιερώθηκε η πεποίθηση πως η 
ψωρίαση σχετίζεται άμεσα με ανοσολογικές διεργασίες πέρα της  ανωμαλίας στη 
ρύθμιση της διαφοροποιήσεως και της μιτωτικής δραστηριότητας των επιθηλιακών 
κυττάρων της επιδερμίδας.  
 
Η αρχή της νόσου, ο ρόλος των Τ-λεμφοκυττάρων 
 
Πρωταρχικό ρόλο στην έναρξη και διατήρηση των ψωριασικών αλλοιώσεων παίζουν 
τα Τ-λεμφοκύτταρα, αφού η φλεγμονώδης διείσδυση στο χόριο προηγείται των 
επιδερμικών βλαβών. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται στα αρχικά στάδια της 
νόσου, με την εμπλοκή ανώριμων δενδριτικών κυττάρων (κύτταρα Langerhans, 
μυελοειδή κύτταρα) τα οποία αναγνωρίζουν και παγιδεύουν ένα πιθανό αντιγόνο, μη 
αναγνωρισμένο ακόμα. Απευθείας κινητοποιούνται προς τους λεμφαδένες και το 
σπλήνα, εκτελώντας το ρόλο των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων στα 
δευτερεύοντα όργανα (ωρίμανση τους και μετανάστευσή τους στους επιχώριους 
λεμφαδένες) όπου ξεκινά η ευαισθητοποίηση του οργανισμού, με την ενεργοποίηση 
των T-κυττάρων να ακολουθεί μια τακτική αντιγονοπαρουσίασης στους υποδοχείς 
των Τ-κυττάρων. Εν τέλει η ενεργοποίηση αυτή οδηγεί στη διαφοροποίηση και 
κινητοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων, με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό  τους σε 
τύπους που αναγνωρίζουν πλέον το αντιγόνο, και κύτταρα μνήμης 
(CD25+,CD27+,CD69+,CLA+). Ο πολλαπλασιασμός των αδιαφοροποίητων T 
λεμφοκυττάρων (CD45RA+), μερικά από τα οποία αποκτούν χαρακτηριστικά 
κυττάρων μνήμης (CD45RO+) συνοδεύεται από την απόκτηση ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών και υποδοχέων στα κύτταρα αυτά. 
Μια από τις θεωρίες για το αρχικό αντιγόνο το οποίο πυροδοτεί την ενεργοποίηση 
του ανοσοποιητικού συστήματος αναφέρει τη συμμετοχή του β-αιμολυτικού 
στρεπτόκοκκου, χωρίς όμως η επιστημονική κοινότητα να έχει δειχθεί εξολοκλήρου 
τη θεωρία αυτή (Coimbra et al., 2012, Neuner et al., 2001) 
 
Μετά την ενεργοποίηση και τη μετανάστευση μέσω της κυκλοφορίας, με ένα 
σύστημα κυτταρικών αλληλεπιδράσεων με ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων, τα 
ενεργά πλέον Τ-λεμφοκύτταρα προσεγγίζουν το δέρμα στα σημεία φλεγμονής 
(Coimbra et al., 2012). Όπως έχει αναφερθεί σε πολλές μελέτες, η φάση αυτή της 
μετανάστευσης σε εκλεκτικά στρώματα του δέρματος εμπλέκει μεγάλο αριθμό 
μορίων, από τα οποία εξέχον ρόλο διαδραματίζουν τα ενδοθηλιακά μόρια 
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προσκόλλησης, όπως είναι οι χημοκίνες (CXCR3), η Ε-selectin, ή μέσω 
αλληλεπιδράσεως του μορίου LFA-1 με το μόριο προσκολλήσεως ICAM-1 το οποίο 
εκφράζεται στο παθολογικό ενδοθήλιο των αγγείων καθώς και στα κερατινοκύτταρα 
της ψωριασικής και μόνο επιδερμίδας (Lebwohl 2003). 
 
 Η διείσδυση των λεμφοκυττάρων αυτών αποτελείται κυρίως από CD4+ Τ κύτταρα, 
καθώς και CD8+. Αυτά τα μεταναστεύοντα κύτταρα ενεργοποιούν τα δενδριτικά 
κύτταρα, τα Τ-λεμφοκύτταρα του χορίου (αυτόχθονα κύτταρα του δέρματος) όσο και 
τα κερατινοκύτταρα. Η αλληλεπίδραση φαίνεται αμφίδρομη, αφού και τα 
κερατινοκύτταρα ενεργοποιούν τα Τ-λεμφοκύτταρα. Στη φάση αυτή είναι 
καθοριστική η συμμετοχή των μορίων του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας 
(Major Histocompatibility Complex) καθώς και των προφλεγμονωδών κυτοκινών 
τύπου Th1, όπως η IFNγ  (Interferon-gamma,  ιντερφερόνη-γάμα) ή ο TNFα, τα 
οποία είναι ικανά να διεγείρουν τα γειτονικά κύτταρα (δενδριτικά, μακροφάγα, 
κερατινοκύτταρα) και να εκκρίνουν και αυτά τις δικές τους κυτταροκίνες σαν 
αποτέλεσμα της διέγερσής τους (Prinz 2003).  
Ανάμεσα στη φάση ευαισθητοποίησης  και την ενεργό φάση, παρεμβάλλεται η 
λανθάνουσα φάση, η διάρκεια της οποίας ποικίλλει (Sabbat et al., 2007). 
 
Επιδερμίδα 
 
Τα κύτταρα της ψωριασικής επιδερμίδος αποτελούν έναν από τους ταχύτερα 
αναπτυσσόμενους και πολλαπλασιαζόμενους κυτταρικούς πληθυσμούς του 
ανθρώπινου οργανισμού. Στην ψωριασική επιδερμίδα παράγονται περίπου 35.000 
επιθηλιακά κύτταρα/mm2 ενώ στην φυσιολογική επιδερμίδα η αντίστοιχη τιμή 
ανέρχεται σε 1.246 κύτταρα/mm2. Ενώ η διάρκεια του κυτταρικού κύκλου στην 
φυσιολογική επιδερμίδα είναι 311 ώρες ο κυτταρικός κύκλος στην ψωριασική 
επιδερμίδα διαρκεί μόλις 36 ώρες (Weinstein et al, 1985). Ο αριθμός των μιτώσεων 
και η σύνθεση του DNA στα κύτταρα της βασικής στιβάδος αυξάνονται κατά 8 
περίπου φορές στην ψωριασική σε σχέση με την φυσιολογική επιδερμίδα. Η χρονική 
διάρκεια επίσης της ωριμάνσεως και αποπτώσεως ενός κερατινοκυττάρου 
(μεταβάσεως δηλαδή από την βασική στην κεράτινη στιβάδα) ανέρχεται στις 26 
ημέρες στην φυσιολογική και μόλις 4 στην ψωριασική επιδερμίδα (Ortonne, 1996). 
 
Κερατινοκύτταρα 
 
Όσο λοιπόν συνεχίζονται οι ψωριασικές βλάβες σε ανοσολογικό επίπεδο, τα 
κερατινοκύτταρα παραμένουν σε ενεργοποιημένη κατάσταση, κυρίως λόγω των 
σημάτων παραγόμενων από Th1 κύτταρα (Τ-βοηθητικά 1). Ωστόσο, με την πάροδο 
του χρόνου, οι παράγοντες που εκκρίνονται από τα Τ-βοηθητικά κύτταρα 17 (Th17), 
τα μακροφάγα, τα δενδριτικά, αλλά και τα ίδια τα κερατινοκύτταρα επηρεάζουν 
περαιτέρω τη λειτουργία των κερατινοκυττάρων. Χαρακτηριστική απόδειξη αποτελεί 
η ενεργοποίηση των κερατινοκυττάρων από την έκλυση δικών τους παραγόντων, η 
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οποία προκαλεί αύξηση στον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση τους. 
Παράλληλα επηρεάζουν και άλλα συστήματα, προκαλώντας περαιτέρω αγγειογένεση, 
και μετανάστευση των ανοσολογικών κυττάρων. Μερικοί από αυτούς τους 
παράγοντες αποτελούν η ιντερελευκίνη 6, οι TGF-a και TGF-b (Transforming growth 
factor), η ιντερλευκίνη-8 οι οποίοι συνεισφέρουν στην προσέλκυση των 
ουδετερόφιλων και αποτελούν και αυξητικούς παράγοντες για τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα. Ο TGF-a παράλληλα συμμετέχει στον πολλαπλασιασμό των 
κερατινοκυττάρων (Coimbra et al., 2012). 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω φλεγμονωδών διεργασιών ακολουθεί η υπερπλασία, 
της επιδερμίδας λόγω του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των κερατινοκυττάρων 
(Lowes et al, 2007), η αύξηση της μιτωτικής δραστηριότητας, η μειωμένη ωρίμανση 
των κερατινοκυττάρων, και η εμφάνιση των χαρακτηριστικών αγγειακών 
διαταραχών.  
Ο υπερπολλαπλασιασμός των κερατινοκυττάρων σε συνδυασμό με την αντίσταση 
αυτών σε αποπτωτικά ερεθίσματα πιθανώς ευθύνονται για την επαγωγή της 
ακάνθωσης στην ψωριασική επιδερμίδα με χαρακτηριστική επιμήκυνση των 
καταδυτικών θηλών της επιδερμίδας (Wrone-Smith et al., 1997). 
Η κοκκιώδης στιβάδα της επιδερμίδας, στην οποία λαμβάνει χώρα η τελική 
διαφοροποίηση των κερατινοκυττάρων, ελαττώνεται σημαντικά ή απουσιάζει 
τελείως.  
Η διαταραγμένη τελική διαφοροποίηση των κερατινοκυττάρων οδηγεί σε 
παρακεράτωση καθώς και στον σχηματισμό παχέων λεπιών στην επιφάνεια της 
ψωριασικής πλάκας (Neuner et al., 2001). 
 
Επιθηλιακά κύτταρα  
 
Τα επιθηλιακά κύτταρα της ψωριασικής επιδερμίδας παράγουν κερατίνες με 
μικρότερο ειδικό βάρος και διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες (κερατίνες 16,17) 
από εκείνες των κερατινών της φυσιολογικής επιδερμίδας ενώ η παραγωγή 
πεπτιδικών μορίων μεγάλης βιολογικής σημασίας (όπως η κερατοϋαλίνη) είναι 
μειωμένη. 
 Επιπλέον, ορισμένες από τις κερατίνες που παράγονται στα πλαίσια της διαταραχής 
της πρωτεϊνοσυνθέσεως στα κύτταρα της ψωριασικής επιδερμίδας (ή προκύπτουν 
από την διάσπαση άλλων πρωτεϊνών) παρουσιάζουν αντιγονικές ιδιότητες με 
αποτέλεσμα την ενεργοποίηση αλυσίδας ανοσολογικών αντιδράσεων του χυμικού και 
κυτταρικού σκέλους της ανοσίας και άθροιση λευκοκυττάρων (κυρίως 
ουδετεροφίλων πολυμορφοπυρήνων) μέσα στην επιδερμίδα (Τσαμπάος 2004). 
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η δράση των πρωτεασών που απελευθερώνονται από 
τα πολυμορφοπύρηνα ευθύνεται τουλάχιστον μερικώς, για την έντονη μιτωτική 
δραστηριότητα που παρουσιάζουν τα κύτταρα της ψωριασικής επιδερμίδος και για τη 
διείσδυση των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων στην ψωριασική επιδερμίδα μέσω 
αποδομήσεως του κολλαγόνου ΙV από την ελαστάση (πρωτεάση που 
απελευθερώνεται από τα τελευταία). Συχνά παρατηρείται και συλλογή 
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ουδετερόφιλων στην κερατίνη στιβάδα και διάχυτη λεμφοκυτταρική διείσδυση στην 
επιδερμίδα.  
 
 
Χορίο (δερμίδα) 
 
Εκτός όμως από την επιδερμίδα παρατηρείται και έντονη συμμετοχή του χορίου στην 
εξέλιξη της ψωριασικής πλάκας με έντονη λεμφοκυτταρική διείσδυση (Lowes et al, 
2007). 
 
Μονοπύρηνα κύτταρα (μακροφάγα) 
 
Στις αρχές της ψωριασικής βλάβης, χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η διείσδυση 
ανοσολογικών κυττάρων. Μονοκύτταρα εμφανίζονται στις εξωτερικότερες στρώσεις 
της δερμίδας, χωρίς η επιδερμίδα να εμφανίζει αλλαγές. Ωστόσο, τα μονοπύρηνα 
κύτταρα μπορούν να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό 
της επιδερμίδας και αυτό διότι έχει δειχθεί ότι τα μακροφάγα έχουν τη δυνατότητα να 
απελευθερώνουν κυτταροκίνες, με κύρια κυτταροκίνη τον νεκρωτικό παράγοντα 
όγκων-αλφα, οι οποίες συμμετέχουν στη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό 
φλεγμονώδων παραγόντων και μη (Neuner et al., 1991). Επιπλέον, τα 
ενεργοποιημένα μακροφάγα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη αγγειογένεση, 
απελευθερώνοντας πρωτεάσες και αυξητικούς παράγοντες (VEGF, Vascular 
Enthothelial Growth Factor, Αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας) 
(Coimbra et al., 2012).  
 
Δενδριτικά κύτταρα 
 
Οι γνωστότεροι τύποι δενδριτικών κυττάρων είναι τα κύτταρα Langerhans και τα 
δερμικά δενδριτικά κύτταρα. Ωστόσο, στη ψωρίαση αναγνωρίζονται με έντονη 
παρουσία τα CD11c+ δενδριτικά κύτταρα (μυελοειδοί-myeloid) και τα 
πλασμοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα (plasmocytoid). Τα κύτταρα αυτά 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό δενδριτικών κυττάρων στη δερμίδα. Ο 
ρόλος τους έγκειται στην παρουσίαση των αντιγόνων (αντιγονοπαρουσιασιτκά 
κύτταρα) καθώς και στην ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων στη δερμίδα και την 
επιδερμίδα. Τα πλασμοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα εκκρίνουν την ιντερφερόνη 
τύπου Ι, όπως και τα υπόλοιπα δενδριτικά κύτταρα εκκρίνουν πλήθος άλλων 
κυτοκινών (π.χ. IL-23) που συνεισφέρουν στην ενεργοποίηση πολλών κυττάρων 
φλεγμονής κατά τη διάρκεια της ψωρίασης (Coimbra et al., 2012).  
 
Ο χαρακτηρισμός των δερμικών μυελοειδών δενδριτικών κυττάρων mDCs (dermal 
myeloid DCs) σε φυσιολογικό δέρμα προκύπτει από την επιλογή δείκτη για CD11c+ 
κύτταρα. Ο πληθυσμός αυτός παρατηρείται στην άνω δερμίδα έχει αποδειχθεί 
αυξημένος κατά τη διάρκεια της ψωρίασης, εμπεριέχοντας και έναν υποπληθυσμό 
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δενδριτικών κυττάρων (ή Tip-DCs) ικανός να συνθέσει TNF-α και το iNOS (Zaba et 
al, 2009) 
Τα μυελοειδή κύτταρα του δέρματος παρουσιάζουν την ικανότητα να αυξάνουν τον 
πολλαπλασιασμό των Τ-κυττάρων, ενεργοποιώντας τα CD4+Τ-κύτταρα. Οι βλάβες 
της ψωρίασης περιέχουν μεγάλο αριθμό CD11c+ mDCs στη δερμίδα, εμπλέκοντας τα 
κύτταρα αυτά στην παθολογία της νόσου. Τα CD11c+ mDCs της δερμίδας 
αποτελούνται από δύο φαινότυπους, ένα ώριμο και ένα ανώριμο υποπληθυσμό. Στον 
ώριμο πληθυσμό μπορούμε να διακρίνουμε και την συνέκφραση των επιφανειακών 
μεμβρανικών πρωτεϊνών dendritic cell-lysosomal-associated membrane protein (DC-
LAMP), όσο και την έκφραση CD83. Τα ώριμα αυτά δενδριτικά κύτταρα 
εμφανίζονται ως ένα συμπαγές σύμπλοκο από δενδριτικά και Τ-κύτταρα, 
παρομοιάζοντας τη λειτουργία και τη φυσιολογία τους με τους λεμφαδένες ή τον 
φλεγμονώδη ιστό. Λόγω της μεγάλης Τ-κυτταρική διείσδυσης, με την πλειονότητα 
τους να είναι σε ενεργή κατάσταση με φαινότυπο Τ-κύτταρα μνήμης, θεωρείται πως 
τα mDCs δημιουργούν σημεία πόλωσης κυττάρων όπου δρουν ως 
αυτοαντιγονοπαρουσιαστικά ενεργοποιώντας Τ-κύτταρα, με αυτό τον τρόπο 
συνεισφέρουν στην περαιτέρω εξέλιξη της ασθένειας (Coimbra et al., 2012) 
 
Όσον αφορά τα πλασμοκυτταροειδή κύτταρα, εμφανίζονται σε μικρό αριθμό σε 
υγιείς ανθρώπους, αλλά ακόμα και σε υγιείς ψωριασικούς ασθενείς. Σε ψωριασικές 
πλάκες αντιθέτως ανευρίσκονται σε αυξημένα επίπεδα, τόσο σε ανθρώπους όσο και 
σε μοντέλα μυών, συμμετέχοντας ίσως και στην αλλαγή του φαινοτύπου του υγιούς 
δέρματος σε ψωριασικό. Με μείωση του πληθυσμού των κυττάρων αυτών πριν την 
εμφάνιση της νόσου, η τελευταία εμφανίζεται σε  ηπιότερη μορφή σε μοντέλα μυών, 
εμπλέκοντας τα δενδριτικά αυτά κύτταρα στην παθογένεια της ψωρίασης. Ωστόσο σε 
περίπτωση που εκδηλώνεται η νόσος και μετέπειτα μειώνονται τα επίπεδα 
πλασμοκυτταροειδών δενδριτικών κυττάρων, τότε δεν παρατηρείται θετικότερη 
εξέλιξη της ασθένειας. Τα πλασμοκυτταροειδή κύτταρα διαχωρίζονται από τα mDCs 
κύτταρα λόγω της έλλειψης CD11c+ στην επιφάνειά τους, αλλά στη θέση του 
εκφράζοται CD123, CD303(BDCA-2), και CD304(BDCA-4). Εμφανίζονται σε 
μικρότερο βαθμό ενεργοποιητές των Τ-κυττάρων συγκρινόμενα με τα mDCs, ενώ 
ευθύνονται κυρίως για την άμεση έκκριση IFN τυπου Ι ως απόκριση σε toll like 
receptor 7 και 9 (TLR7,-9), έπειτα από ιογενή μόλυνση ή αυτό-νουκλεΐκών οξέων. 
Ωστόσο, τα πλασμοκυτταροειδή έχουν αναφερθεί να διαδραματίζουν έναν αντίθετο 
ρόλο, ιδιαίτερα στο περιφερικό σύστημα. Τα κύτταρα αυτά συσχετίστηκαν άμεσα με 
την δράση των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων, επιφέροντας ανοσολογική ισορροπία. Είναι 
λοιπόν προφανές ότι ο φαινότυπος τους εξαρτάται άμεσα από το περιβάλλον τους. 
 
Από την άλλη, τα κύτταρα Langerhans εμφανίζονται κυρίως στην άνω επιδερμίδα, 
σχηματίζοντας ένα δίκτυο επικοινωνίας. 
Τα κύτταρα αυτά εκφράζουν λεκτίνη (lectin) τύπου C Langerin (CD207) και το 
συμπλεγμα μέγιστης ιστοσυμβατότητας Ι, όπως και το μόριο CD1a, το οποίο 
λειτουργεί ως μοριακός υποδοχέας που αναγνωρίζει και ενδοκυτταρώνει 
καρβοξυλικές δομές των παθογόνων και μικροβιακών λιπιδίων. 
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Δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος των κυττάρων Langerhans, όπου βρίσκονται 
να δρουν με τελείως αντίθετο τρόπο από τα προηγούμενα δενδριτικά κύτταρα, αλλά 
και να συμμετέχουν σε φλεγμονώδεις διαδικασίες ανάλογα το περιβάλλον τους (Kim 
et al., 2014). Συγκεκριμένα, η μείωση των επιπέδων τους πριν την εμφάνιση της 
νόσου δεν φαίνεται να επηρεάζει την σοβαρότητα της, ενώ μείωση τους κατά τη 
διάρκεια προκαλεί επιπλοκή της νόσου και σοβαρότερη εκδήλωσή της. Στο γεγονός 
αυτό οφείλεται η αντιφλεγμονώδη δράση των κυττάρων αυτών, τα οποία ευθύνονται 
για την κατασταλτική δράση στο φλεγμονώδη περιβάλλον του ψωριασικού δέρματος, 
ρυθμίζοντας την έκκριση της αντιφλεγμονώδης ιντερλευκίνης-10 και του άξονα της 
ιντερλευκλίνης-23. Σε ψωριασικές επιδερμίδες, έχει παρατηρηθεί η σταδιακή 
απώλεια των δενδριτικών κυττάρων αυτών κατά την διάρκεια της νόσου, στην 
πλήρως ενεργοποιημένη της φάση (Glitzner et al., 2014). 
Παράλληλα, σε πρόσφατες δημοσιεύσεις, αποδείχθηκε ο πιθανός ρόλος των 
κυττάρων Langerhans σε κινητοποίηση της παραγωγής ιντερλευκίνης-22 από έναν 
υποπληθυσμό αυτοδιεγέρσιμων Τ-κυττάρων CD1a, μέσω του μορίου CD1a ώστε να 
υποστηριχθεί ο επιθηλιακός ανοσολογικός φραγμός του δέρματος. Ταυτόχρονα έχει 
αναφερθεί και η συμμετοχή τους στον πολλαπλασιασμό των αυτοχθόνων 
ρυθμιστικών Τ-κυττάρων. Έτσι λοιπόν συμπεραίνεται ο δυαδικός ρόλος τους 
αναλόγως την παρουσία άλλων φλεγμονωδών παραγόντων (Kim et al., 2014) 
 

 
 

Εικόνα 10. Αναπαράσταση της δράσης των δενδρτικών κυττάρων και υποπληθυσμών 
τους στη ψωρίαση. Τα πλασμοκυτταροειδή δενδρτικά κύτταρα παράγουν IFN τύπου Ι, 
συμμετέχοντας στην αρχική πυροδότηση των ψωριασικών πλακών. Τα TNF- και iNOS- 
παραγόμενα δενδριτικά κύτταρα, ονομαζόμενα Tip-DCs), αποτελούν φλεγμονώδη δενδριτικά 
κύτταρα ευρισκόμενα σε ψωριασικές βλάβες. Παράγοντας συνεχώς προφλεγμονώδη μόρια, 
όπως TNF-α και iNOS, αλλά και κυτοκίνες όπως IL-23 και IL-12, τα Tip-DCs αποτελούν 
βασικά κύτταρα για το Th1 και Th17 μηχανισμό της ψωρίασης. H παραγόμενη IL-17A 
καθώς και η IL-22 επιδρούν σε κερατινοκύτταρα και επάγουν την παραγωγή CC χημοκινών 
20 (CCL20) και αντιμικροβιακά πεπτίδια. Η αύξηση του επιδερμικού CCL20 προκαλεί την 
περαιτέρω προσκόλληση Th17 κυττάρων (μέσω του μορίου CCR6), με αποτέλεσμα την 
επακόλουθη αύξηση της ενεργοποίησης των κερατινοκυττάρων να παράγουν επιπλέον 
CCL20. 
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Iστιοκύτταρα 
 
Τα ιστιοκύτταρα ευθύνονται για τη παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων νεκρωτικού 
παράγοντα-άλφα, ιντερφερόνης–γ, ιντερλευκίνης-8 και άλλων παραγόντων όπως 
VEGF κλπ. Με το περιβάλλον αυτό, επιτυγχάνεται η άμεση προσέκλυση 
ουδετερόφιλων και λεμφοκυττάρων κατά τη διάρκεια της φλεγμονής (Coimbra et al., 
2012) 
 
Ουδετερόφιλα 
 
Τα ουδετερόφιλα αποτελούν τα πρωταρχικά συστατικά της ψωρίασης, με τη 
συνδρομή τους στη προσέλευση Τ λεμφοκυττάρων, την ευαισθητοποίηση τους, και 
την επίδραση τους στον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των 
κερατινοκυττάρων.  
Η αποκοκκίωση των ενεργών ουδετερόφιλων με τη ταυτόχρονη απελευθέρωση 
κυτοκινών και πρωτεασών δρα σε σημαντικό βαθμό στην παθολογία της ψωρίασης 
(Coimbra et al., 2012). 

 
Αγγειογένεση 
 
Μεταξύ των τριών πιο χαρακτηριστικότερων ιστολογικών παραγόντων της 
ψωρίασης, η αυξημένη αγγειογένεση στη δερμίδα αποτελεί το πιο σκοτεινό πεδίο της 
έρευνας. Επιδερμικά κερατινοκύτταρα απελευθερώνουν αγγειογενετικούς 
παράγοντες, με αποτέλεσμα το μη φυσιολογικό πολλαπλασιασμό των δερμικών 
αγγείων και τη αγγειογένεση. Ένας από τους γνωστούς αγγειογενετικούς παράγοντες 
αποτελεί ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF, vascular 
endothelial growth factor), ο οποίος ανευρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στις ψωριασικές 
βλάβες. Ταυτόχρονα στις ίδιες ανεβασμένες τιμές ανιχνεύεται στον ορό των ασθενών, 
με τα επίπεδα του να συμβαδίζουν με τη κλινική εικόνα της ψωρίασης (έντονη, 
κρίσιμη ψωρίαση ή όχι.) 
Όπως έχει δειχθεί, οι δράσεις του αγγειογενετικού παράγοντα αυτού, ρυθμίζεται εν 
μέρει από τον παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF-α), με αποτέλεσμα φαρμακευτικές 
αγωγές όπως η infliximab (χιμαιρικό μονοκλονικό αντίσωμα αντι-TNF) να οφείλουν 
τα θετικά τους αποτελέσματα μεταξύ άλλων και στη ταυτόχρονη μείωση των 
επιπέδων του VEGF. 
Επιπροσθέτως, η εκσεσημασμένη νεοαγγειογένεση που παρατηρείται στην ψωρίαση 
ενισχύει την εξαγγείωση των Τ λεμφοκυττάρων. Η νεοαγγειογένεση ελέγχεται από 
τον VEGF (Vascular Enthothelial Growth Factor, Αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός 
παράγοντας) που παράγεται από ενεργοποιημένα κερατινοκύτταρα (Coimbra et al., 
2012). 
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Κυτοκίνες 
 
Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της ανοσολογικής απόκρισης, τα κύτταρα του 
ανοσολογικού επικοινωνούν μεταξύ τους εκκρίνοντας διαβιβαστές πρωτεϊνικής και 
γλυκοπρωτεϊνικής φύσης, ονομαζόμενες κυτοκίνες. Οι κυτοκίνες εμφανίζονται σε 
πληθώρα δράσεων, εμφανίζοντας αλλαγές σε τοπικούς, γειτονικούς ιστούς 
(παρακρινής δράση), απαιτώντας πολύ μικρές συγκεντρώσεις για αυτή την 
αποτελεσματικότητα τους, ή και σε απομακρυσμένους στόχους, μέσω της 
κυκλοφορίας του αίματος. Η διαφοροποίηση των CD4+ T-κυττάρων σε 
διαφορετικούς υποπληθυσμούς (Th22, Th17, Th1, Th2) οφείλεται στο διαφορετικό 
ανοσολογικό περιβάλλον, δηλαδή εν μέρει στις διαφορετικές κυτοκίνες (Michalak-
Stoma et al., 2011). 
 
Οι κυτοκίνες διακρίνονται σε αυτές που εκκρίνονται από τα μακροφάγα 
(ονομαζόμενες κυτοκίνες) και αυτές που εκκρίνονται από τα λεμφοκύτταρα 
(ονομαζόμενες λεμφοκίνες). Ωστόσο η διάκριση αυτή δεν αποτελεί σαφές κριτήριο 
καθότι έχει αποδειχθεί ότι κυτοκίνες μπορούν να εκκρίνονται από διαφορετικά 
κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος, αλλά και να εμφανίζουν 
αλληλοεπικαλυπτόμενες δράσεις. 
Μια κατηγορία κυτοκινών που παράγονται από τα λευκοκύτταρα και δρούν κυρίως 
σε αυτά είναι οι ιντερλευκίνες (interleukins). 
Επίσης στις κυτταροκίνες ταξινομούνται οι ιντερφερόνες (IFNs, Interferons), ο 
παράγοντας νέκρωσης  των όγκων (TNF, Tumor Necrosis Factor), ο τροποποιητικός 
αυξητικός παράγοντας (TGF, Transforming Growth Factor) και οι παράγοντες 
πολλαπλασιασμού των αρχέγονων αιμοποιητικών υττάρων (CSFs, Colony 
Stimulation Factors).  
 
 
Κυτοκίνες τύπου Τ-βοηθητικών κυττάρων 1(Th1) 
 
Η ψωρίαση θεωρείται ένα νόσημα εκτός των άλλων και τύπου Τ-βοηθητικών 
κυττάρων 1 (Th1), πέρα από Th17, αφού πολλές κυτοκίνες του τύπου αυτού 
απαντώνται στα σημεία φλεγμονής (ιντερφερόνη–γάμμα, παράγοντας νέκρωσης 
όγκων–αλφα, ιντερλευκίνη 2, και ιντερλευκίνη 12, ιντερλευκίνη 18), καθώς και στα 
επίπεδα ορού των ασθενών. Τα ευρήματα αυτά συστήνουν μια συστηματική 
απελευθέρωση των κυττοκινών αυτών, τα επίπεδα των οποίων συνάδουν και με τη 
σοβαρότητα της ψωρίασης (Coimbra et al., 2012) 
Η ιντερφερόνη-γ και -α, η IL-12, καθώς και η IL-18 συμμετέχουν και επάγουν τη 
διαφοροποίηση των Τ-κυττάρων CD4+ σε διαφοροποιημένα Th1 κύτταρα. Τα 
κύτταρα αυτά έχουν συσχετιστεί με χρόνιες φλεγμονώδεις ασθένειες, με παράδειγμα 
τη ψωρίαση, τη πολλαπλή σκλήρυνση, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλων. Η 
δράση τους επιτυγχάνεται μέσω Th1 κυτοκινών, οι οποίες επιδρούν σε μακροφάγα, 
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ουδετερόφιλα και CD8+ κυτταροτοξικά με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση τους 
(Michalak-Stoma et al., 2011). 
 

 
Εικόνα 11. Αδιαφοροποίητα Τ-κύτταρα (Th0), και διαφοροποίηση τους προς Th1, Th17, 
Th22, Th2 and T-regulatory cells. Κύριες κυτοκίνες οι οποίες συνεισφέρουν στη διαδικασία 
αυτή (Michalak-Stoma et al., 2011). 
 
TNFα 
 
Η σημαντικότερη ίσως απόδειξη για το ανοσολογικό υπόβαθρο της ψωρίασης 
έγκειται στο γεγονός ότι οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ψωριασική επιδερμίδα 
υποστρέφουν μετά από ανοσοκατασταλτική θεραπεία με κυκλοσπορίνη Α (Muller 
and Herrmann B, 1979). Η περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη μονοκλωνικών 
αντισωμάτων που αδρανοποιούν τον TNFα, αναστρέφοντας έτσι τα κλινικά 
συμπτώματα της ψωρίασης, υποδηλώνουν τον  προέχοντα ρόλο της 
προφλεγμονώδους αυτής κυτοκίνης στην παθογένεια της ψωρίασης . Ο TNFα είναι 
μια καθοριστική κυτοκίνη που ανιχνεύεται σε αυξημένα επίπεδα στις βλάβες αλλά 
και στο αίμα ασθενών με ψωρίαση (Arican O et al, 2005).  
Η εντόπιση του TNFα διαφέρει στο ψωριασικό ιστό από το φυσιολογικό δέρμα. Στο 
φυσιολογικό δέρμα ο TNFα εντοπίζεται κυρίως στη βασική στιβάδα, ενώ στην 
ψωρίαση ανιχνεύεται σε όλες τις στιβάδες της επιδερμίδας αλλά και στα αγγεία του 
θηλώδους χορίου. Γενικά όμως, ο παράγοντας αυτός παράγεται και ανευρίσκεται 
τοπικά στις βλάβες και σε μικρότερα επίπεδα στον ορό (Coimbra et al., 2012). 
Παράγεται από ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα, κερατινοκύτταρα, μαστοκύτταρα, 
μακροφάγα και κύτταρα Langerhans, καθώς και CD11+ δενδριτικά κύτταρα. 
Ο TNF-α επάγει την διαφοροποίηση, τον πολλαπλασιασμό και την απόπτωση 
διαφόρων κυττάρων, καθώς και την παραγωγή άλλων κυτoκινών (π.χ. IL-1, IL-6, IL-
8). Ταυτόχρονα όμως, προάγει την έκφραση μορίων προσκόλλησης στα 
κερατινοκύτταρα και στα ενδοθηλιακά κύτταρα αυξάνοντας την έκφραση του 
μεταγραφικού παράγοντα NFκB, διευκολύνοντας έτσι τη διείσδυση Τ 
λεμφοκυττάρων στο δέρμα ( Lizzul et al., 2005). Έτσι λοιπόν, ο κύριος ρόλος του 
TNF-α φαίνεται να αποτελεί τον πολλαπλασιασμό των Τ-κυττάρων, αφού τα επίπεδα 
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του στον τοπικό ιστό συνάδουν με τα επίπεδα Τ-κυττάρων που απαντώνται στο δέρμα 
(Coimbra et al., 2012) 

Αναλυτικότερα, η ενεργοποίηση του ΤNFR οδηγεί, μέσω ενεργοποίησης 
προσαρμοστικών μορίων, σε μια πληθώρα αντιφατικών σε ορισμένες  περιπτώσεις 
διαδικασιών. Συγκεκριμένα, με άμεση ενεργοποίηση της κασπάσης-8 μπορεί να 
ωθήσει το κύτταρο σε απόπτωση. Διαφορετικά, μέσω ενεργοποίησης των Jak-
κινασών και του p38, οδηγεί σε ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα ΑΡ-1 
(Activator Protein 1, Πρωτεΐνη Ενεργοποίησης 1).  
 
 
Μονοπάτι σηματοδότησης μέσω NFκΒ 
 
Ωστόσο, το σημαντικότερο ίσως σηματοδοτικό μονοπάτι στην περίπτωση της 
ψωρίασης φαίνεται να ενεργοποιείται με τη μεσολάβηση ΜΑΡ-κινασών και τη 
συνεπακόλουθη αποδόμηση του αναστολέα του NFκB (Nuclear Factor kappa Beta, 
Πυρηνικός παράγοντας κάππα Βήτα), ΙκΒ (Inhibitor of kappa Beta, Αναστολέας του 
κάππα Βήτα). Αποτέλεσμα των διεργασιών αυτών είναι η ενεργοποίηση του 
μεταγραφικού παράγοντα NFκΒ και η μετατόπισή του στον πυρήνα ( Li & Lin, 
2008). 
Έχουν δειχθεί σε ψωριασικό ιστό βλάβης, αλλά και χωρίς βλάβη, τα αυξημένα 
επίπεδα ενεργού και φωσφορυλιωμένου NFκΒ.  Εκτός από τον κυρίαρχο ρόλο του 
μορίου αυτού στην απόπτωση και στον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των 
κυττάρων, ο NFκ-Β αναγνωρίζεται και στην παθολογία της ψωρίασης. Ειδικότερα, 
έχει συσχετιστεί με τη διαφοροποιημένη απόκριση των κερατινοκυττάρων αλλά και 
της ανοσολογικής απόκρισης όσον αφορά τις λειτουργίες των Τ-κυττάρων. Ο NFκ-Β 
σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή πλήθος κυτοκινών και χημοκινών, επηρεάζοντας 
την έκφρασης τους σε πολλά επίπεδα. Επιπλέον, επηρεάζει και τα σήματα απόπτωσης 
των κερατινοκυττάρων, διαταράσσοντας τον κύκλο διαφοροποίησης αλλά και 
επιβίωσης των κυττάρων αυτών (Goldminz et al., 2012) 
 
 

 
 
Εικόνα 12. Μονοπάτια και πρωτεΐνες στόχοι του NFκ-Β στη ψωρίαση, επίδραση τους σε 
γνωστά μονοπάτια στη ψωρίαση (Goldminz et al., 2012) 
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Μ’ αυτό τον τρόπο λοιπόν, ο TNF διαμεσολαβεί στη αύξηση της ιντερλευκίνης-6, 
γνωστή για τα υψηλά επίπεδα της στη ψωρίαση, η οποία αποτελεί κύριο παράγοντα 
για την ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων, την επαγωγή του πολλαπλασιασμού των 
κερατινοκυττάρων, ενώ λαμβάνει εξέχοντα ρόλο στην οξεία φάση απόκρισης σε 
φλεγμονή.  
Με τον ίδιο τρόπο ο TNF-α αυξάνει και την έκφραση της ιντερλευκίνης 18, η οποία 
χρησιμοποιείται για την προσέλευση μορίων όπως τα ουδετερόφιλα, μέσω 
παραγωγής χημοτακτικών σημάτων. 
Επιπλέον ο νεκρωτικός παράγοντας έχει τη δυνατότητα να επιδράσει σε 
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, προκαλώντας την έκλυση IL-23 και αυξάνοντας με 
τον τρόπο αυτό την Th17 απόκριση. 
Τέλος, ο TNF-α σε συνδυασμό με την ιντερφερόνη–γάμμα προάγουν την έκφραση 
του ενδοκυτταρικού προσκολλητικού μορίου-1 (intercellular adhesion molecule-1), 
συνεισφέροντας στη διείσδυση Τ-κυττάρων και μονοκυττάρων (Coimbra et al., 
2012). 
 

 
 
Εικόνα 13. Το μονοπάτι του NF-κΒ. Σε κατάσταση ηρεμίας το διμερές του NF-κΒ 
βρίσκεται στο κυτόπλασμα συνδεδεμένο με την ανασταλτική πρωτεΐνη ΙκΒα. Η πρόσδεση 
κυτοκινών όπως ο νεκρωτικός παράγοντας-άλφα, και η ιντερλευκίνη 1, στους υποδοχείς τους 
ενεργοποιεί το μονοπάτι, ενεργοποιώντας με τη σειρά την ΙκΒ κινάση (ΙΚΚ). Στη συνέχεια 
επέρχεται η φωσφορυλίωση και πρωτεοσωμική αποδόμηση της ΙκΒα, έχοντας ως 
αποτέλεσμα την μετατόπιση του διμερούς του NF-κΒ στο εσωτερικό του πυρήνα, όπου 
προσδένεται σε κΒ περιοχές  υποκινητή, προωθώντας την μεταγραφή γονιδίων. Τα προϊόντα 
της μεταγραφής αυτής αποτελούν κυτοκίνες όπως IL-17, TNF-α. 
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IL12 
 
Η ιντερλευκίνη 12 δρα σε περίπτωση μόλυνσης από παράσιτο, όπως η Leishmania, 
Toxoplasma Gondii κ.α., ενεργοποιώντας τα Τ-λεμφοκύτταρα προς παραγωγή 
ιντερφερόνης-γ. Το ίδιο αποτελεσματική αποτελεί και στην αντιμετώπιση των 
ιογενών λοιμώξεων όπως ΗΙV1, HIV2, ιό της λεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδος, 
όπου αυξημένες ποσότητες της ιντερλευκίνης αποτελούν καταστροφική αιτία για τον 
ξενιστή.  
Αντίθετα, χαμηλά επίπεδα της ιντερλευκίνης παρατηρείται σε περίπτωση ατοπικής 
δερματίτιδας όπου εκεί αυξάνεται κυρίως η IgE, τη δράση της οποίας ανταγωνίζεται 
η ιντερλευκίνη 12. Παρόμοια, η IL12 ανταγωνίζεται και τη δράση της IL10.  
Εάν σε πειραματόζωο με ανοσοκαταστολή δοθεί ιντερλευκίνη 12 τότε αποκαθίσταται 
η ανοσολογική ικανότητα. Ενώ σε περίπτωση που δοθεί σε φυσιολογικό ζώο, τότε 
μπορεί να προκαλέσει ψωρίαση, ανεξάρτητα από την ιντερφερόνη-γ. Η ιντερλευκίνη 
αυτή δρά μέσω της διέργεσης των NK κυττάρων ενώ προάγει τη διαφοροποίηση των 
CD4 CD8 κυττάρων. 
 
IL-2 
 
Η παραγωγή ιντερλευκίνης-2 από Τ-κύτταρα, ξεκινά με την παρουσίαση αντιγόνου 
που προσδένεται στον Τ-κυτταρικό υποδοχέα (IL-2R). Με την ενεργοποίηση του 
υποδοχέα, ακολουθεί μια αντιμικροβιακής φύσης ανοσολογική απόκριση. Ο 
υποδοχέας IL-2R διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην διάκριση μεταξύ μη 
αυτοάνοσης απόκρισης και αυτοάνοσης.  
Η IL-2 αλληλεπιδρά με τον υποδοχέα της με αποτέλεσμα μια σειρά αντιδράσεων που 
οδηγούν στην έκφραση γονιδίων που ωθούν την ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό και 
τη διαφοροποίηση αντιγόνο-επιλεγμένων CD8+ Τ-κυττάρων (Michalak-Stoma et al., 
2011). 
 
IFN-γ 
 
Η ιντερφερόνη-γ αποτελεί τη μόνη ιντερφερόνη τύπου ΙΙ, ταξινομημένη ξεχωριστά 
λόγω μοναδικότητας της αλληλουχίας των αμινοξέων της. Η κυτοκίνη αυτή 
παράγεται από Τ-βοηθητικά κύτταρα τύπου 1, δενδριτικά κύτταρα και κύτταρα 
φυσικοί φονείς. Υποδοχείς της ιντερφερόνης βρίσκονται σε πλήθος κυττάρων όπως Τ 
και Β κύτταρα, φυσικοί φονείς, μονοκύτταρα, μακροφάγα, ινοβλάστες, ουδετερόφιλα 
και ενδοθηλιακά κύτταρα. 
Η ιντερφόνη–γάμμα ευθύνεται σε μεγάλο μέρος για την υποστήριξη και τη αύξηση 
των βοηθητικών κυττάρων τύπου ένα (Th1). Η σημασία της ιντερφερόνης αυτής 
έγκειται στο ρόλο της ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της ψωρίασης, όπου φαίνεται να 
συμμετέχει στην αύξηση του ρυθμού προσέλευσης των ανοσολογικών κυττάρων στο 
δέρμα, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιεί τα μακροφάγα, τα δενδριτικά κύτταρα, και τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα. Παράλληλα, επιδρά στην ανοσολογική απόκριση, ρυθμίζοντας 
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την ενεργοποίηση, τον πολλαπλασιασμό, και τη διαφοροποίηση των Τ- και Β- 
κυττάρων, των μακροφάγων, των φυσικών φονέων, των ινοβλαστών και των 
ενδοθηλιακών κυττάρων. Τέλος, η ιντερφερόνη αυτή συμμετέχει στην αναστολή της 
απόπτωσης των κερατινοκυττάρων, ενισχύοντας τα σήματα για υπερπολλαπλασιασμό 
τους και για πολλαπλασιασμό των επιδερμικών κυττάρων.  
Επίδραση της ιντερφερόνης έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση πλήθος 
ιντερλευκινών (IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, IL-15, TNF), αλλά και άλλων παραγόντων. Η 
IFN-γ φέρεται να ενεργοποιεί τα δενδριτικά κύτταρα να παράγουν IL-1 και IL-23, οι 
οποίες κυτοκίνες ανήκουν στην ομάδα κυτοκινών που επάγουν τη διαφοροποίηση 
προς Th22 Και Τh17.  
 
Τα επίπεδα στο ορό ασθενών, καθώς και σε ιστό βλάβης και χωρίς βλάβη, 
αναφέρονται αυξημενα στις περισσότερες μελέτες. Αυξημένα επίπεδα IFN-γ μπορούν 
να συσχετιστούν και με τη σοβαρότητα της ψωρίασης (Michalak-Stoma et al., 2011). 
Η ρύθμιση της παραγωγής της IFN-γ όπως και του TNF-α, επιτελείται από την 
ιντερλευκίνη-2 των Τ-κυττάρων, και από την ιντερλευκίνη-12 των κυττάρων 
Langerhans.  
 
IL-18 
 
Η ιντερλευκίνη-18 αποτελεί μια πρόσφατα ανακαλυφθείσα κυτοκίνη η οποία 
εκφράζεται σε κερατινοκύτταρα, μονοκύτταρα και μακροφάγα. Κύριος ρόλος της 
κυτοκίνης αυτής στη παθογένεια της ψωρίασης, έχει δειχθεί να είναι η κινητοποίηση 
της ανοσολογικής απόκρισης των Τ-βοηθητικών κυττάρων 1 (Th1), μέσω της 
ικανότητας να συμβάλει στην ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων και των φυσικών 
φονιάδων (Ohta et al., 2001). Η IL-18 δρα απευθείας στους φυσικούς φονείς, με 
αποτέλεσμα τη σύνθεση και παραγωγή ιντερφερόνης-γ και την αύξηση της φονικής 
ικανότητάς τους. Ταυτόχρονα, αποτελεί παράγοντα για την προσκόλληση κυττάρων, 
και προσέλευση ουδετερόφιλων στην περιοχή της φλεγμονής, μέσω της παραγωγής 
χημοτακτικών σημάτων (Coimbra et al., 2012) 
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Κυτοκίνες τύπου Τ-βοηθητικών κυττάρων 17(Th17) 
 
Άλλος ένας τύπος Τ- βοηθητικών κυττάρων προστίθεται στη λίστα με περιεχόμενο τα 
Th1 και Τh2 κύτταρα. Τα νέα μέλη ονομαζόμενα βοηθητικά Τ-κύτταρα (Th17)  
αποδεικνύονται παθολογικός πληθυσμός στις περισσότερες αυτοάνοσες παθήσεις.  
Αρχικός ρόλος των Th17 κυττάρων αποτελεί η άμυνα ενάντια σε βακτήρια. Ωστόσο 
τα κύτταρα αυτά έχουν συσχετιστεί με μεγάλο αριθμό φλεγμονωδών και αυτοάνοσων 
νοσημάτων (Ulrik Sønder et al., 2012, McGeachy et al., 2012). 
Τα κυριότερα προϊόντα των κυττάρων αυτών αποτελούν η ιντερλευκίνη-17 και -22, 
μέσω των οποίων λειτουργούν παθολογικά σε φλεγμονώδη νοσήματα. Ο μηχανισμός 
της λειτουργίας των Th17 αποσκοπεί στην ενεργοποίηση της ανοσολογικής 
απόκρισης μέσω των CD4+ Τ-βοηθητικών κυττάρων. 
Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις με πρωταρχική τη διαφοροποίηση των Th0 (ή ανώριμων 
Τ-βοηθητικών κυττάρων) σε Th17  εμπεριέχουν τη συνεργασία πληθώρα κυτοκινών 
όπως της IL-1, IL-6, και του TGF-β. Σύμφωνα με τις προηγούμενες κυτοκίνες 
ενεργοποιείται η διαφοροποίηση των κυττάρων naïve CD4+ σε κύτταρα μνήμης 
Th17, ενώ στη συνέχεια η IL-23 συμμετέχει στον πολλαπλασιασμό τους (Michalak-
Stoma et al., 2011). 
 
 
IL-17Α 
 
Η ιντερλευκίνη-17Α αποτελεί τη χαρακτηριστικότερη κυτοκίνη της ψωρίασης. Η 
οικογένεια των κυτοκινών IL-17 (A-F) περιλαμβάνει 6 κυτοκίνες με παρόμοιες 
δομές. Συγκεκριμένα η IL-17F σχετίζεται άμεσα με τη δομή και τη λειτουργία της 
ιντερλευκίνης-17F, με αποτέλεσμα και την ταυτόχρονη παραγωγή τους ως επί των 
πλείστων.  Οι ιντερλευκίνες-17 σηματοδοτούν μέσω των υποδοχέων της οικογένειας 
IL-17RA-RE, με την αλυσίδα IL-17RA  να αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των 
υποδοχέων. Ενδοκυτταρικά, οι υποδοχείς σηματοδοτούν μέσω μιας πρωτεΐνης 
ονομαζόμενης connection to IκB kinase and stress-activated protein kinases (CIKS ή 
Act1), με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NFκB. 
Αναμφίβολα, η IL-17 αποτελεί το κυριότερο παράγωγο των κυττάρων Th17, 
εκκρινόμενο όχι μόνο κατά τη διάρκεια της επίκτητης ανοσολογικής απόκρισης, αλλά 
και στην φυσική, έμφυτη απόκριση ενάντια σε παθογόνους οργανισμούς, κυρίως 
μέσω των γδ-Τ κυττάρων και των φυσικών φονιών Τ-κυττάρων. Εκτός όμως από 
Th17, γδ-Τ-κύτταρα και κύτταρα φονείς, την ιντερλευκίνη αυτή μπορούν να την 
παράγουν τα CD8+κύτταρα, και τα δενδριτικά κύτταρα, όπως και τα 
κερατινοκύτταρα και μακροφάγα (Ulrik Sønder et al., 2012) 
Κύριος σκοπός της παραγωγής της αποτελεί η προσέλευση των ουδετερόφιλων 
κυττάρων μέσω της έκφρασης  χημοκινών (CXCL1, CXCL5, IL-8,CCL2, και CCL7), 
όπως έχει δειχθεί και σε μοντέλα σκλήρυσνης κατά πλάκας. Παράλληλα όμως, η 
κυτοκίνη αυτή συνεργεί στην έκφραση προφλεγμονώδων κυτοκινών (ΤΝF-α, IL-1β, 
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και IL-6), των δενδριτκών κυττάρων, των ουδετερόφιλων, των Τ-κυττάρων, των 
μακροφάγων και επιθηλιακών κυττάρων. (Waite et al., 2012) 
 
 
IL23 
 
Η IL-23 αποτελεί μια ετεροδιμερή κυτοκίνη η οποία απαρτίζεται από την υποομάδα 
IL-23p19, μοναδική για την ιντερλευκίνη αυτή, αλλά και από μια υποομάδα IL-
12/23p40, την οποία μοιράζεται και με την ιντερλευκίνη 12. 
Η IL-23 παράγεται κυρίως σε μυελοειδή, επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα. Ο 
υποδοχέας της κυτοκίνης αποτελεί και αυτός διμερή υποδοχέα, με την μία υποομάδα 
του να είναι μοναδικό γνώρισμα της IL-23 (υποομάδα IL-23R) και η άλλη να 
εμφανίζεται και στον υποδοχέα της IL-12 (IL-12Rβ1).  
Τόσο στον άνθρωπο όσο και στους μύες, η ιντερλευκίνη-23 συνδέθηκε άμεσα με τις 
αυτοάνοσες ασθένειες. Η απαλοιφή της κυτοκίνης αυτής έχει ως συνέπεια την 
αντίσταση του μοντέλου στην πρόκληση νοσημάτων όπως της αρθρίτιδας και της 
πολλαπλής σκλήρυνσης. Στην νόσο του Crohn όπως και σε πολλές άλλες ασθένειες 
με ανοσολογική βάση, η IL-23 εμφανίζεται σε υψηλά επίπεδα σε κλινικά δείγματα, 
(στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, και στην πολλαπλή σκλήρυνση επίσης). Η περαιτέρω 
έρευνα στο μηχανισμό δράσης της κυτοκίνης έφεραν στο φως τη μεγάλη επιρροή της 
στα Th17 κύτταρα και στην αυτοάνοση παθολογία. 
Ανεξαρτήτως λοιπόν από το ρόλο της IL-6 και του TGF-β, έχει δειχθεί πλέον ότι η 
IL-23 συμμετέχει ενεργά στην κινητοποίηση της παραγωγής IL-17, με τη συνδρομή 
της IL-1, ώστε να εξελιχθεί μια αυτοάνοση ανοσολογική κατάσταση. Συγκεκριμένα, 
η λειτουργία της κυτοκίνης αυτής έγκειται στην παραγωγή IL-17 από CD4+Τ-
κύτταρα μνήμης.  
 
 
.IL-22 
 
H IL-22 ανήκει στην οικογένεια της IL-10, με δράση κυρίως σε επιθηλιακά κύτταρα 
του πεπτικού συστήματος και του αναπνευστικού. Ο ρόλος της ιντερλευκίνης αυτής 
έγκειται στην επαγωγή της επιθηλιακής αντοχής ενάντια σε περαιτέρω βλάβες μετά 
από μικροβιακές λοιμώξεις των πνευμόνων και του εντέρου, συνεισφέροντας στην 
ομοιόσταση και την πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια σε παθογόνους οργανισμούς.  
Στη ψωρίαση, η ιντερλευκίνη 22 υπερεκφράζεται, πιθανώς λόγω αυξημένων 
επιπέδων ιντερλευκίνης 23 και ιντερλευκίνης 6, μιας και η IL-23 συνεισφέρει στην 
έκφραση της IL-22. H τελευταία λειτουργεί συνεργιστικά με την ιντερλευκίνη 17 
ώστε να εκφραστούν αντιμικροβιακά πεπτίδια, τα οποία παρατηρούνται σε υψηλά 
επίπεδα στην περίπτωση της ψωρίασης. Ειδικότερα, τα αυξημένα επίπεδα των 
ιντερλευκινών αυτών διαμεσολαβούν στη δημιουργία της επιδερμικής ακάνθωσης, 
και της μη-φυσιολογικής διαφοροποίησης των κερατινοκυττάρων. 
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Σύμφωνα με νεότερες μελέτες, η παραγωγή της ιντερλευκίνης 22 αποδίδεται στα 
Th17 κύτταρα (βοηθητικά Τ-κύτταρα 17). Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι τα Τ-
κύτταρα τα οποία παράγουν IL-22 δεν συνάδουν με αυτά τα οποία παράγουν IL-17. 
To μεγαλύτερο μέρος των IL-22+ κυττάρων αποτελούν Τ-βοηθητικά κύτταρα που 
εκφράζουν αποκλειστικά IL-22 χωρίς να συνεκφράζουν IL-17, ή Th1 κυτταροκίνες 
όπως η ιντερφερόνη γάμμα (IFN-γ).  
Η IL-6 και ο TNF-α που εμφανίζονται σε υψηλά επίπεδα στη ψωρίαση, έχουν δειχθεί 
να ενισχύουν τη διαφοροποίηση  των Th22 κυττάρων (Τ-βοηθητικά κύτταρα τα οποία 
εκφράζουν αποκλειστικά IL-22), ενώ με την ταυτόχρονη επίδραση της ιντερλευκίνης 
IL-1β, τα T-βοηθητικά κύτταρα διαφοροποιούνται σε Th17 κύτταρα τα οποία 
εκλύουν ιντερλευκίνη 17 και 22. 
Η ρύθμιση της παραγωγής IL-17 και ΙL-22 μπορεί να επιτευχθεί και μέσω 
δενδριτικών κυττάρων (DC). Ειδικότερα, τα δερμικά δενδριτικά κύτταρα CD11c+ 
ενεργοποιούν την παραγωγή Th17 κυτταρων, σε αντίθεση με τα κύτταρα Langerhans 
(LCs) τα οποία έχουν αποδειχθεί να ενεργοποιούν απόκριση των Th22 κυττάρων 
(Νograles et al., 2011) 
 
 
Λοιπές κυτοκίνες 
 
IL-10 
 
Η ιντερλευκίνη 10 αποτελεί μια TH2 κυτταροκίνη με δράση λιγότερο ισχυρή της IL-
4. Η κύρια δράση της είναι ο ανταγωνισμός των κυτταροκινών τύπου Th1 όπως της 
ιντερλευκίνης 2 , της ιντερφερόνης-γ και του TNF-a. Επομένως η IL-10 αποτελεί τον 
κυριότερο αναστολέα της ενεργοποίησης των μακροφάγων.  
Αυξάνεται με την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (μια από τις δράσεις της 
θεραπείας με λέιζερ) και προκαλεί ανοσοκαταστολή. 

 
TGF-βήτα 
 
H IL-6 με τη συνδρομή του TGF-β συμμετέχουν σε ένα καταρράκτη αντιδράσεων με 
απώτερο σκοπό τη διαφοροποίηση των Τ-βοηθητικών κυττάρων σε Th17. ΄Όπως 
ειπώθηκε νωρίτερα αναφορικά με την ιντερλευκίνη-6, οι δύο παράγοντες 
συνεργάζονται με αποτέλεσμα ο ορφανός υποδοχέα-γt (ROR-γt), εκφραζόμενος σε 
Th17 κύτταρα, να μεταβαίνει σε ενεργή κατάσταση. Παράλληλα, η κυτοκίνη IL-6 
συνεργεί στην έκφραση της IL-21, η οποία με τη σειρά της κινητοποιεί περαιτέρω την 
έκφραση των υποδοχέων της IL-21 και IL-23 σε αδιαφοροποίητα CD4+ Τ-κύτταρα. 
H επίδραση των κυτοκινών αυτών γίνεται μέσω του μεταγραφικού παράγοντα 
STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3), ο οποίος συμμετέχει και 
αυτός στη διαφοροποίηση των Th17 κυττάρων in vivo. 
Ο ρόλος του TGF-β αποτελεί διφορούμενο σημείο των μελετών. Πέρα από τη 
σημαντική του θέση σε συνδυασμό με προφλεγμονώδεις κυτοκίνες όπως την IL-6, 
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όπου αποτελεί ισχυρό υποκινητή της έκφρασης της πρωτεΐνης RORγt σε Th17 
κύτταρα, ο TGF-β μόνος χωρίς την επίδραση προφλεγμονώδης κυτοκίνης ευνοεί την 
έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα FoxP3 και επομένως των ρυθμιστικών Τ-
κυττάρων (T-regulatory) (McGeachy et al., 2012). 

 

 
 

Εικόνα 14 . Ο ρόλος του TGF-β στην ανοσολογική απόκριση μέσω Th17 κύτταρα. 
(McGeachy et al., 2012)  

 
IL-6 
 
H κυτοκίνη ιντερλευκίνη 6 στοχεύει στην ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων και 
στην κινητοποίηση μιας οξείας φλεγμονώδους απόκρισης. Η IL-6 κινητοποιείται 
τόσο σε τοπικές παθολογικές καταστάσεις, όσο και στην περίπτωση συστημικής 
ανοσίας, ενώ παράγεται από μονοπύρηνα φαγοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα, 
κερατινοκύτταρα και ινοβλάστες, κυρίως με την επίδραση της ιντερλευκίνης 1. 
Σε ορό πειραματόζωων με δερματική νόσο παρομοιάζοντας τη ψωρίαση, η IL6 
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, σε αντίθεση με την περίπτωση εκζέματος. 
Συγκεκριμένα εμφανίζεται αυξημένη στην επιδερμίδα και το χόριο ψωριασικών 
ασθενών τόσο σε πρωτεϊνικό επίπεδo, όσο και σε επίπεδο mRNA. Επιπλέον 
ανιχνεύεται σε υψηλά επίπεδα στο ορό των ασθενών όπου συνδέεται ευθέως με το 
δείκτη βαρύτητας της νόσου (PASI, psoriasis area severity index). 
Συγκεκριμένα όμως στο μηχανισμό της ψωρίασης, η IL-6 ενεργοποιεί ένα μονοπάτι 
αλυσιδωτών αντιδράσεων με τη συνδρομή του TGF-β. Η ιντερλευκίνη-6 και ο TGF-β  
μεταβαίνουν σε ενεργή κατάσταση τον παράγοντα ορφανό υποδοχέα-γt (ROR-γt), 
εκφραζόμενο σε Th17 κύτταρα. Παράλληλα, η κυτοκίνη IL-6 συνεργεί στην έκφραση 
της IL-21, η οποία με τη σειρά της κινητοποιεί περαιτέρω την έκφραση των 
υποδοχέων της IL-21, και IL-23 σε αδιαφοροποίητα CD4+ Τ-κύτταρα. H επίδραση 
των κυτοκινών αυτών γίνεται μέσω του μεταγραφικού παράγοντα STAT3 (signal 
transducer and activator of transcription3), ο οποίος συμμετέχει στη διαφοροποίηση 
των Th17 κυττάρων in vivo. Ο ίδιος μεταγραφικός παράγοντας STAT3 απαιτείται και 
για την έκφραση του RORγt. Έτσι λοιπόν, η IL-21 και IL-23 κινητοποιούν τον 
RORγt, o οποίος συνεργιστικά με τον παράγοντα STAT3, συνδράμουν στην έκφραση 
της IL-17 (Coimbra et al., 2012, McGeachy et al., 2012). 
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 Νευροστεροειδή 
 
Ο όρος νευροστεροειδή έκανε την εμφάνιση του τη δεκαετία του 1980 όταν 
εντοπίστηκαν στον εγκέφαλο του αρουραίου στεροειδείς ορμόνες σε συγκεντρώσεις 
πολύ μεγαλύτερες από αυτές στο πλάσμα του αίματος (Corpëchot et al., 1981, 1983). 
Τα επίπεδα των στεροειδών αυτών παρέμεναν υψηλά ακόμα και μετά από 
γοναδεκτομή ή επινεφριδεκτομή, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτά τα 
νευροστεροειδή είτε συντίθενται στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα, είτε 
παράγονται στους ενδοκρινείς αδένες και συγκεντρώνονται σε κάποιες δομές του 
νευρικού συστήματος.  
Γενικότερα  όμως, ο ορισμός του όρου νευροστεροειδή (νευροενεργά στεροειδή) 
περιλαμβάνει τις στεροειδείς ορμόνες οι οποίες δρουν σε νευρικό ιστό, ενώ 
συντίθενται είτε στο νευρικό σύστημα είτε σε ενδοκρινείς αδένες του οργανισμού 
(Paul & Purdy, 1992).  
 
‘Ολες οι στεροειδείς ορμόνες αποτελούνται από παρόμοιες χημικές δομές, οι οποίες 
πηγάζουν από τον κοινό πρόγονο μόριο τους, τη χοληστερόλη. Ο σκελετός των 
στεροειδών απαρτίζεται από τέσσερις συνδεδεμένους δακτυλίους ατόμων άνθρακα, 
ενώ στη δομή τους συνδέονται και αρκετές υδροξυλομάδες.  
Το πρώτο λοιπόν ορμονικά ρυθμιζόμενο βήμα για τη σύνθεση όλων των 
νευροστεροειδών είναι η μετατροπή της χοληστερόλης (cholesterol) σε πρεγνανολόνη 
από το μιτοχονδριακό ένζυμο cholesterol chain cleavage P450scc. Η πρεγνανολόνη 
μπορεί να μετατραπεί είτε σε δευδροεπιανδροστερονη (DHEA) από το κυτόχρωμα 
P450c17, μέσω του Δ5 μονοπατιού, είτε σε ανδρογόνα, μέσω του Δ4 μονοπατιού. Η 
DHEA που σχηματίζεται, μετατρέπεται με τη σειρά της είτε σε ανδρογόνα, μέσω του 
ενζύμου 3β-HSD (3β-hydroxysteroid dehydrogenase), είτε στον πιο σταθερό 
σουλφιδικό εστέρα της DHEAS (DHEA sulfate), από το ένζυμο sulfotranferase (HST, 
SULT2A1) (Maninger et al., 2009). 
 

 
Εικόνα 15. Τα Δ5 και Δ4 μονοπάτια σύνθεσης των νευροστεροειδών ορμονών (Maninger 
et al., 2009). 
 
 
 
Τα νευροστεροειδή δρουν στο νευρικό σύστημα επιτελώντας είτε ενδοκρινή είτε 
παρακρινή δράση. Επηρεάζουν τη νευροδιαβίβαση, μέσω αλληλεπίδρασης με 
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μεμβρανικά ιοντικά κανάλια ή μέσω αλληλεπίδρασης με άλλους νευροδιαβιαβαστές, 
ενώ μπορούν να ελέγχουν και τη γονιδιακή έκφραση, μέσω πρόσδεσης σε 
κυτταροπλασματικούς υποδοχείς και ακόλουθης εισχώρησης τους στον πυρήνα, είτε 
απευθείας μέσω πρόσδεσης σε πυρηνικούς υποδοχείς. 
Τα νευροστεροειδή φαίνεται να έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα δυνητικών 
θεραπευτικών χρήσεων σε καταστάσεις όπως η επιληψία (Reddy & Rogawski, 2009) 
και τα εγκεφαλικά τραύματα (traumatic brain injury) (Morrow, 2007), ενώ τα επίπεδα 
τους φαίνεται να σχετίζονται με την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών 
(Charalampopoulos et al., 2008b). 
 
 
Δεϋδροεπιανδροστερόνη, DHEA 
 
Η δεϋδροεπιανδροστερόνη και το σουλφιδικό της παράγωγο αποτελούν τα κυριότερα 
νευροστεροειδή στο ΚΝΣ. Η μετατροπή της DHEA σε DHEAS είναι αντιστρέψιμη κι 
αυτή η αλληλομετατροπή συμβαίνει συνεχώς, επομένως είναι δύσκολο να 
αναφερθούμε στη μία χωρίς την άλλη, για αυτό συχνά αναφέρονται ως DHEA(S). 
Ωστόσο η DHEA(S) ανήκει επίσης και στην ομάδα των νευροστεροειδών, αφού 
συντίθεται de novo στο ΚΝΣ. 
Οι DHEA(S) μπορούν να δράσουν σαν αλλοστερικοί ρυθμιστές σε υποδοχείς 
νευροδιαβιβαστών, όπως είναι οι GABA (Majewska et al., 1986), οι NMDA (Wu et 
al.,  1991) και οι σ υποδοχείς (Maurice et al., 1997).  
 Κατά την εμβρυική ανάπτυξη η DHEA και ο σουλφιδικός εστέρας της DHEAS, 
όπως και οι PREG και PROG, εκκρίνονται από τα επινεφρίδια και απαντούνται σε 
μεγάλες συγκεντρώσεις στο έμβρυο (Mesiano & Jaffe, 1997). Οι συγκεντρώσεις 
αυτές μειώνονται κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής και παραμένουν σε χαμηλά 
επίπεδα μέχρι την έναρξη της πρώιμης σεξουαλικής ωρίμανσης, όπου η DHEA 
παράγεται και εκκρίνεται από τον φλοιό των επινεφριδίων και αρχίζει να αυξάνεται η 
συγκέντρωση της τόσο στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, όσο και στο πλάσμα του αίματος 
(Havelock et al., 2004). Η DHEA στους ενήλικες εκκρίνεται επίσης από τις ωοθήκες 
και τους όρχεις (Nieschlag et al., 1973). Τα υψηλότερα επίπεδα DHEA(S) 
παρατηρούνται σε ηλικίες των 20-25 ετών, ενώ σε μεγαλύτερη ηλικία αρχίζουν να 
μειώνονται προοδευτικά, φτάνοντας στο ναδίρ στην ηλικία των 65-70 ετών, όπου 
αρχίζουν να εμφανίζονται πολλές νευροεκφυλιστικές ασθένειες (Regelson & Kalimi, 
1994). 
Είναι πλέον αποδεδειγμένο πειραματικά ότι τα χαμηλά επίπεδα νευροστεροειδών 
σχετίζονται με την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών νόσων καθώς έχει βρεθεί ότι 
μειωμένα επίπεδα DHEA κατά την πορεία της γήρανσης καθιστούν τους νευρώνες 
περισσότερο επιρρεπείς σε φθορά (Lapchak et al., 2000, Charalampopoulos et al., 
2008). 
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Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) και ανοσολογικό σύστημα 
 
Αρκετές μελέτες έχουν αναφερθεί στη δράση των νευροστεροειδών σε ασθένειες με 
εμπλεκόμενο το ανοσολογικό σύστημα, και ιδιαίτερα της δεϋδροεπιανδροστερόνης 
όπου σε φαρμακολογικές δόσεις, έχει δειχθεί να ενισχύει τη δράση του 
ανοσοποιητικού ενάντια σε ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις (Loria et al., 1988).  
Συγκεκριμένα, η συστηματική χορήγηση του νευροστεροειδούς αυτού έχει ως 
αποτέλεσμα την προστασία ενάντια στο θανατηφόρο ιό Coxsackie Β εντεροϊό ή έρπη 
τύπου 2 και στη μόλυνση από Enterococcus faecalis (Εντερόκοκκο), όπως και σε 
άλλα πολλά είδη ιών (Loria et al., 1988).  
Μελετώντας το μηχανισμό δράσης της DHEA, έχει γίνει πλέον αποδεκτό από την 
επιστημονική κοινότητα ότι στόχος του νευροστεροειδούς αυτού αποτελεί όχι η 
καταπολέμηση του μολυσματικού ιού, αλλά αντίθετα η ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
του ξενιστή και η μετρίαση της παθολογικής ανοσολικής απόκρισης λόγω της 
λοίμωξης. 
Περαιτέρω έρευνες απέδειξαν τη σημαντικότητα του εν δυνάμει ρόλου της DHEA 
στην ενεργοποίηση του πολλαπλασιασμού των Τ-κυττάρων και της παραγωγής της 
ιντερλευκίνης-2 μέσω των Τ-κυττάρων. Ενισχύοντας τη μεταγραφή του γονιδίου IL-2 
και την έκλυση της ιντερλευκίνης αυτής σημειώνεται αύξηση των δραστικών 
λεμφοκυττάρων, με συνεπακόλουθη αύξηση του αριθμού των CD4 ή των CD8+ 
κυτταροτοξικών κυττάρων, κυτταροκίνες του τύπου 1 Τ-βοηθητικών κυττάρων και 
μείωση της ιντερλευκίνης-4. 
Πέρα όμως από ιογενείς λοιμώξεις και τοπική κινητοποίηση Τ-κυττάρων, η δράση 
της DHEA έχει καταγραφεί και σε αυτοάνοσα νοσήματα, όπως ο συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος, έχοντας θετική επίδραση, καθώς και στο μοντέλο αυτοάνοσης 
πειραματικής νευρίτιδας (EAN, experimental autoimmune neuritis) καθυστερώντας 
σημαντικά την εμφάνιση της ασθένειας, όπως και τη διείσδυση των κυττάρων 
φλεγμονής στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Ταυτόχρονα μειώθηκαν σε σημαντικό 
βαθμό κύτταρα που εκφράζουν ιντερφερόνη–γάμμα, και τον TNF-α, τόσο στο 
περιφερικό σύστημα, όσο και στη σπλήνα ειδικότερα (Tan X.D. et al., 2009).  
Επιπρόσθετα, στο μοντέλο της πειραματικής αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας (ΕΑΕ), 
η DHEA φάνηκε να χαμηλώνει τα επίπεδα της Τh1 (Τ-βοηθητικών τύπου 1) 
ανοσολογικής απόκρισης, μειώνοντας την ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασμό 
των Τ-κυττάρων, όπως και της μεταγραφής του NF-κB, της απελευθέρωσης του 
μονοξειδίου του αζώτου (NO) και των προφλεγμονωδών κυτοκινών TNF-α, ΙFN-γ, 
ΙL-12 (Du C. et al., 2001).  Τέλος, τα επίπεδα του στεροειδούς αυτού εμφανίζονται 
χαμηλά σε ασθενείς με εγκαύματα ή χρόνιες ασθένειες, με άμεση συσχέτιση των 
χαμηλών επιπέδων με χαμηλά επίπεδα ανοσολογικού συστήματος σε ασθενείς με 
ΗΙV (Regelson et al., 1994). 
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DHEA και ψωρίαση 
 
Τα στεροειδή (βιταμίνη D, corticosteroid) αποτελούν μια από τις μορφές θεραπείας 
για την αντιμετώπιση της ψωρίασης. Η δράση τους στηρίζεται στο γεγονός ότι 
αποτελούν ανοσοκατασταλτικά μόρια, μειώνοντας όλες τις δραστηριότητες των T 
βοηθητικών κυττάρων. Ωστόσο η μακροχρόνια χρήση τους σε δερματικά μοντέλα 
ενέχει κινδύνους, όπως συσσώρευσης μεταβολιτών της DHEA και λέπτυνση του 
δέρματος όπως έχει καταγραφθεί. Παρά όλα τα προαναφερθέντα θετικά 
αποτελέσματα της DHEA, λίγη έρευνα έχει καταγραφεί για την επίδραση της στη 
ψωρίαση παρόλο που τα στεροειδή αποτελούν αντικείμενο μελέτης στη νόσο αυτή. 
Λιγοστές και παλαιότερες μελέτες μιας γερμανικής ομάδας δείχνουν έλλειψη της 
DHEA σε ασθενείς με ψωρίαση. Ωστόσο σε διαφορετική μελέτη δεν φαίνεται θετική 
επίδραση του στεροειδούς σε ασθενείς με ενδομυϊκή χορήγηση μια φορά την 
εβδομάδα (200-300mg) ίσως λόγω του άμεσου μεταβολισμού τους. 
 
 
Το συνθετικό ανάλογο της DHEA, το ΒΝΝ27 
 
Ο άμεσος μεταβολισμός της DHEA σε ανδρογόνα και οιστρογόνα περιορίζει τη 
χρήση της ως φαρμακευτική ουσία. Για το λόγο αυτό, η σύνθεση και ανάπτυξη ενός 
συνθετικού αναλόγου της αποτέλεσε κύριο στόχο πολλών ομάδων φαρμακευτικών-
χημικών. Μία  πολλά υποσχόμενη ομάδα συνθετικών αναλόγων, τα οποία διατηρούν 
μεγάλο μέρος των χαρακτηριστικών της DHEA αποτελούν τα συνθετικά ανάλογα της 
DHEA της ομάδας της κα Καλογεροπούλου (Calogeropoulou et al., 2009). Όπως έχει 
δειχθεί και στην περίπτωση της DHEA, τα μόρια αυτά δρούν μέσω της πρόσδεσης με 
υποδοχείς του NGF και συγκεκριμένα των TrKA και p75, ενώ δεν προσδένονται 
στους υπόλοιπους υποδοχείς. Χάρη στις χηµικές τροποποιήσεις στον άνθρακα 17, τα 
συνθετικά αυτά ανάλογα δεν μεταβολίζονται περαιτέρω σε οιστρογόνα ή ανδρογόνα. 
Όπως και η ίδια η DHEA, τα ανάλογα αυτά αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς των 
νευροτροφινών, με αποτέλεσμα την νευροπροστατευτική τους χρησιμότητα. 
Συγκεκριμένα, στην αξιολόγησή τους συγκριτικά µε τη DHEA, σύµφωνα µε το 
βαθµό νευροπροστασίας και νευρογένεσης, που επέδειξαν σε κύτταρα προερχόµενα 
εκ της νευρικής ακρολοφίας (PC12), και σε συνθήκες τροφικής στέρησης, το 
ανάλογο ΒΝΝ27 ήταν ικανό να προστατεύσει τα κύτταρα από την επαγόµενη 
απόπτωση, καταστέλλοντας την έκφραση προ-αποπτωτικών προτείνων (Bcl-2), 
εµφανίζοντας όµοιο νευροπροστατευτικό µηχανισµό δράσης µε αυτόν της DHEA 
(Calogeropoulou et al., 2009). 

 
Εικόνα 16. Συνθετικό ανάλογο της DHEA, ΒΝΝ27 (Calogeropoulou et al., 2009) 
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 Νευροτροφίνες 
 
Οι νευροτροφίνες (ΝΤFs) αποτελούν μια οικογένεια αυξητικών παραγόντων, των 
οποίων κύριος ρόλος τους αποτελεί η ρύθμιση της ανάπτυξης, της επιβίωσης και της 
λειτουργίας των νευρώνων. Οι πρωτεΐνες αυτές συμμετέχουν σε πληθώρα 
μονοπατιών, προκαλώντας με την ενεργοποίηση τους τις παραπάνω αναφερόμενες 
λειτουργίες ενός νευρώνα. Στην ομάδα των νευροτροφινών ανήκουν ο νευροτροφικός 
παράγοντας (NGF),  ο εγκεφαλικά προερχόμενος νευροτροφικός παράγοντας BDNF 
(brain derived neurotrophic factor), η νευροτροφίνη-3 (NT-3) και η νευροτροφίνη-4/5 
(NT-4/5) (Barbacid, 1994). Οι νευροτροφίνες προσδένονται σε δύο κατηγορίες 
μεμβρανικών υποδοχέων, των υποδοχέων της οικογένειας των κινασών που 
συνδέονται με την τροπομυοσύνη (tropomyosin related kinase-Trk), των υποδοχέων 
κινάσες της τυροσίνης, που περιλαμβάνει τον TrkA υποδοχέα του NGF, τον TrkB 
υποδοχέα του BDNF και NF-4/5, και τον TrkC υποδοχέα των NTF-3.  
 

 
Εικόνα 16. Οι νευροτροφίνες και οι υποδοχείς τους. (Sinauer et al, 2010) 

 
 
Υποδοχείς Trk, p75 
 
Οι Trk υποδοχείς αποτελούν ένζυμα με δράση κινασών. Η κυτταροπλασματική 
δομική περιοχή του Trk, μετά την πρόσδεση της νευροτροφίνης, φωσφορυλιώνει 
κατάλοιπα τυροσίνης του εαυτού της (Segal, 2003) φωσφορυλίωνοντας με αυτό τον 
τρόπο πληθώρα κινασών και ενεργοποιώντας, όπως στην περίπτωση των MAPK 
(mitogen-activated protein kinase), τις PI3K, τις Erk 1,2, την Akt κινάση και άλλες. 
Τα σηματοδοτικά αυτά μονοπάτια που προάγουν τη νευρωνική επιβίωση, τη 
διαφοροποίηση και την αποκατάσταση (Kaplan & Stephens, 1994), καταλήγουν στην 
ενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων, όπως οι CREB (cAMP response element-
binding) και ο NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells), 
οι οποίοι με τη σειρά τους ενεργοποιούν γονίδια στόχους (Segal, 2003) και 
θεωρούνται upstream ρυθμιστές των αντι-αποπτωτικών Bcl-2 πρωτεϊνών 
(Charalampopoulos et al., 2004). 
 
Η δεύτερη ομάδα υποδοχέων είναι οι υποδοχείς p75 (p75NTR), στους οποίους 
προσδένονται όλες οι νευροτροφίνες με την ίδια χαμηλή μεν συγγένεια (Huang & 
Reichardt, 2003). Ο ρόλος αυτών των υποδοχέων δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί 
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πλήρως, και παραμένει αινιγματικός μερικώς λόγω της έλλειψης ιδιοτήτων κινάσης, 
και ως εκ τούτου σηματοδότησης μέσω διαφορετικών μονοπατιών από αυτά που 
προαναφέρθηκαν, αλλά και λόγω της ικανότητας του να αλληλεπιδρά με πολλούς 
συν-υποδοχείς (co-receptors) (Barker, 2004).  
 

 
Εικόνα 17. Οι νευροτροφίνες και οι υποδοχείς τους, μονοπάτια σήμανσης. Η 
νευροτροφίνη προσδένεται στον υποδοχέα της TrkA, με αποτέλεσμα το διμερισμό του 
υποδοχέα, και την αυτοφωσφορυλίωση των καταλοίπων τυροσίνης του. Ακολούθως 
ενεργοποιείται ένας καταράκτης αντιδράσεων, όπου καταλήγουν στη φωσφορυλίωση 
πρωτεινών όπως οι ΜΕΚ (ΜΑΡΚ/ERK kinase), MARKs και ERK1/2. Με τη σειρά της η 
φωσφορυλιωμένη ERK1/2 μετατοπίζεται στον πυρήνα, όπου μέσω διαφόρων 
αλληλεπιδράσεων ενεργοποιεί τον παράγοντα CREB, ο οποίος προσδένεται σε πρωτεΐνες 
συν-ενεργοποιητές (coactivator proteins) και επάγει ενεργοποίηση μεταγραφικών 
παραγόντων που ρυθμίζουν την γονιδιακή έκφραση και συνεισφέρουν στη νευρωνική 
επιβίωση. Μετά την ενεργοποίηση του TrkA ενεργοποιείται και ο σχηματισμός των DAG και 
IP3 από την PIP2. Οι DAG και IP3 δρουν σαν δεύτεροι αγγελιαφόροι, οι οποίοι ενεργοποιούν 
την PKC-Delta και προκαλούν αύξηση των ενδοκυττάριων ιόντων ασβεστίου (Ca2+) 
αντίστοιχα, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού, 
προωθώντας την αύξηση και διαφοροποίηση των νευρώνων. Η PI3K δημιουργεί επίσης 
σύμπλοκο με τον ενεργοποιημένο TrkA υποδοχέα και οδηγεί στη μετατροπή του PIP2 σε 
PIP3, το οποίο εν συνεχεία ενεργοποιεί την κινάση PDK-1. Η PDK-1 φωσφορυλιώνει και 
ενεργοποιεί το ένζυμο Akt, το οποίο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση 
σηματοδοτικών μονοπατιών που οδηγούν στην επιβίωση και τη διαφοροποίηση των 
νευρώνων. Ο NGF προσδένεται επίσης με χαμηλή συγγένεια στον υποδοχέα p75NTR, ο 
οποίος είτε ενεργοποιεί ένα μονοπάτι επιβίωσης που πιθανόν να εμπλέκει την ενεργοποίηση 
του NF-κB, είτε ένα μονοπάτι που οδηγεί στον κυτταρικό θάνατο μέσω της ενεργοποίησης 
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της κινάσης JNK και του ελέγχου που ασκεί στην παραγωγή προαποπτωτικών πρωτεϊνών, 
όπως είναι η Bax  (http://www.qiagen.com) 
 
 
Νευροτροφίνες στο δέρμα 
 
Το δέρμα εκφράζει πληθώρα νευροτροφικών αυξητικών παραγόντων, όπως το 
νευροτροφικό παράγοντα (NGF), τον εγκεφαλικά παραγόμενο νευροτροφικό 
παράγοντα (BDNF),  και τις νευροτροφίνες -3, -4/5 (ΝΤ3, ΝΤ4/5), οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται στον πολλαπλασιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των 
νευρώνων. Δερμικές νευροτροφίνες εκφράζονται τοπικά από αισθητικούς και 
συμπαθητικούς νευρώνες, καθώς και μη-νευρωνικά κύτταρα, ρυθμίζοντας με την 
παρουσία τους διάφορες λειτουργίες των υπόλοιπων κυττάρων όπως αντίληψη του 
πόνου, του μηχανικού ερεθίσματος, της αύξησης των νευρώνων και του 
πολλαπλασιασμού τους, της απόπτωσης, της φλεγμονής, της μελανογέννεσης και της 
ανάπτυξης των τριχών (Roosterman et al., 2006).  
 

 
 

Εικόνα 18. Επίδραση νευροτροφινών σε διαφορετικούς πληθυσμούς του δέρματος 
(Botchkarev et al., 2006) 
 
Νευροτροφίνες στο ανοσολογικό σύστημα 
 
Οι νευροτροφίνες συμμετέχουν στο νευρο-ανοσολογικό σύστημα του δέρματος, 
εφόσον τα επίπεδα τους αλλάζουν κατά τη διάρκεια δερματικών παθήσεων και 
εντοπίζονται σε κύτταρα που συμμετέχουν στην ανατομία του δέρματος όπως 
κερατινοκύτταρα, μελανοκύτταρα, ινοβλάστες, και μαστοκύτταρα, όπως και σε 
πληθώρα ανοσολογικών κυττάρων. Μελέτες αναφέρουν την έκφραση του NGF να 
αυξάνεται στο δέρμα μετά από επίδραση νευροπεπτιδίων τοπικά στο δέρμα 
(Roosterman et al., 2006). Ακολουθώντας το ίδιο σχήμα, έχει αναφερθεί η αύξηση 
του NGF καθώς και ΝΤ-3,-4 και -5 μετά από έκθεση σε κυτοκίνες όπως η 

http://www.qiagen.com/
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ιντερλευκίνη-6. Τέλος, σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα όπως και σε ψωριασικούς 
ασθενείς, η έκφραση του NGF βρέθηκε σε υψηλά επίπεδα σε μαστοκύτταρα και 
κερατινοκύτταρα και λιγότερα υψηλά σε ινοβλάστες (Roosterman et al., 2006). 
 
Εστιάζοντας στα κερατινοκύτταρα, ο ρόλος του NGF στα κύτταρα αυτά είναι ο 
πολλαπλασιασμός και η διαφοροποίηση τους, όπως και η προστασία τους από 
απόπτωση μέσω της ενεργοποίησης του TrkA υποδοχέα. Ο εκλυόμενος νευτροφικός 
παράγοντας των κερατινοκυττάρων μπορεί να τροποποιηθεί από νευροπεπτίδια των 
αισθητικών νευρώνων στο δέρμα. Ουσίες όπως η Subtance P διαθέτουν την 
ικανότητα να κινητοποιήσουν την έκφραση του NGF και να αυξήσουν την 
απελευθέρωση του σε ανθρώπινα κερατινοκύτταρα.   
‘Ενας από τους λόγους που δικαιολογούν την παρουσία του σε αυξημένες ποσότητες 
στο σημείο της βλάβης αποτελεί ίσως ο ρόλος του στην επανανεύρωση του 
φλεγμαίνοντα/τραυματισμένου ιστού.  
Παράλληλα, ο νευροτροφικός παράγοντας NGF διαθέτει την ικανότητα να 
ενεργοποιεί την αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων, συμβάλλοντας και στην αύξηση 
τους σε περιφερικούς ιστούς. Επιπλέον, προωθεί την ανάπτυξη των μυελοειδών 
κυττάρων, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των Β κυττάρων, καθώς και 
της απελευθέρωσης της ισταμίνης από βασεόφιλα.  
 
Ο TrkB ο οποίος αποτελεί υψηλής συγγένεια υποδοχέα για τις νευροτροφίνες BDNF 
και NT-4, εντοπίζεται σε επιδερμικά κερατινοκύτταρα, ενώ ο ΤrkC υποδοχέας της 
ΝΤ-3 εμφανίζεται στις δερμικές δεσμίδες νευρώνων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
ευρήματα μελετών με διαγονιδιακά  ζώα τα οποία υπερεκφράζουν τον BDNF ή ΝΤ-3, 
όπου σημειώθηκε σημαντική αύξηση επιδερμικού πάχους, συνοδευόμενο με 
αυξημένο αριθμό πολλαπλασιαζόμενων κερατινοκυττάρων, καθιστώντας τις 
νευροτροφίνες αυτές μεγάλου ενδιαφέροντος για τη ρύθμιση της φυσιολογίας των 
κερατινοκυττάρων και της επιδερμικής ομοιόστασης (Roosterman et al., 2006). 
 
 
Νευροτροφίνες στη ψωρίαση 
 
Το γεγονός ότι εμφανίζονται συμμετρικές πλάκες στο σώμα ασθενών αποτελεί ένα 
κλινικό σύμπτωμα που προδιαθέτει για νευρωνικά ευρήματα στη παθοφυσιολογία της 
ψωρίασης. Το επιχείρημα αυτό ενισχύεται με την άποψη του φαινομένου Koebner 
στη ψωρίαση, όπου ίσως κάποια προφλεγμονώδη νευροπεπτίδια απελευθερώνονται 
στην τραυματισμένη περιοχή, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ψωριασικών πλακών. Τα 
νευροπεπτίδια αυτά εμφανίζονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στις ψωριασικές 
βλάβες, συνοδευόμενα και απο πλήθως αισθητικών απολήξεων. 
Τόσο σε ιστό της ψωριασικής βλάβης, όσο και σε φυσιολογικό ιστό ψωριασικού 
ασθενούς παρατηρούνται μειωμένα επίπεδα του υποδοχέα trkA και p75 συγκριτικά 
με ιστό ομάδας ελέγχου (Roosterman et al., 2006). 
Νεότερες μελέτες στον τομέα αυτόν δείχνουν σημαντικό ρόλο του NGF κατά τη 
διάρκεια της ανοσολογικής απόκρισης στη ψωρίαση (Roosterman et al., 2006). Ο 
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NGF βρίσκεται σε αυξημένα επίπεδα λόγω αυξημένης έκφρασης από 
κερατινοκύτταρα, τόσο σε ιστό της ψωριασικής βλάβης, όσο και σε ιστό μη 
ψωριασικής βλάβης του ασθενή. Ο NGF διαθέτει την ικανότητα να επηρεάσει πολλά 
παθολογικά μονοπάτια, όπως του πολλαπλασιασμού των κερατινοκυττάρων, της 
αγγειογένεσης, της ενεργοποίησης των Τ-κυττάρων, της έκφρασης μορίων 
προσκόλλησης, της αύξησης της νεύρωσης στο δέρμα και της αυξητικής ρύθμισης 
των νευροπεπτιδίων. Επιπλέον, κυτοκίνες όπως ο TNF-α, η ιντερλευκίνη 1 και η 
ιντερφερόνη–γάμμα μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση των υψηλών επιπέδων 
έκφρασης του NGF, με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός φάβλου κύκλου 
πολλαπλασιασμού, αντι-αποπτωτικών και προφλεγμονώδων γεγονότων που θα 
διατηρούν την υπερπλασία και φλεγμονή του δέρματος στη ψωρίαση (Botchkarev et 
al., 2006). 
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 Το μοντέλο ψωρίασης σε μύες 
 

 
Η ψωρίαση δεν αποτελεί νόσημα των μυών, παρά μόνο του ανθρώπου. Η ασθένεια 
αυτή είναι το αποτέλεσμα αυτοάνοσων διεργασιών, όπως και γενετικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση της. Αντίστοιχη 
εκδήλωση δερματικής νόσου σε φυσιολογικούς, αγρίου τύπου, μύες δεν έχει 
παρατηρηθεί. 
Το μοντέλο της επαγωγής της ψωρίασης μέσω της επάλειψης της κρέμας Ιμικιμόδη, 
αποτελεί ένα διευκρινιστικό και απλό μοντέλο για την κατανόηση των μηχανισμών 
της ψωρίασης. Ταυτόχρονα όμως, το μοντέλο αυτό δίνει τη δυνατότητα να 
εμπλέκεται η ανοσολογική απόκριση μέσω Th1 και Τh17, χωρίς την εισαγωγή 
κλασικών μορίων όπως του CFA. Τα τελευταία θεωρήθηκαν ακατάλληλα στη μελέτη 
αυτοάνοσων νοσημάτων (πολλαπλή σκλήρυνση, ρευματοειδή αρθρίτιδα και 
ψωρίαση), διότι δεν συμπεριλαμβάνουν την IL-17. Ένα εξίσου σημαντικό εύρημα του 
μοντέλου αυτού αποτελούν και οι παρατηρούμενες επιδράσεις σε απομακρυσμένα 
σημεία από αυτό της επάλειψης της κρέμας, δηλαδή των δερματικών βλαβών. Το 
στοιχείο αυτό διαλευκάνει τη σημασία της νόσου και την επίδρασή της σε επίπεδο 
συστηματικής φλεγμονή. Το εύρημα που αποτελεί βάση για την παρατήρηση αυτή 
αποτελεί η αύξηση του βάρους του σπλήνα, μέχρι και 2 μονάδων (Leslie van der Fits, 
2012) 
 
Είναι γεγονός η ύπαρξη και άλλων μοντέλων ψωρίασης όπως του αυτόματου 
μοντέλου, των γενετικά τροποποιημένων μυών και του μοντέλου του 
ξενομοσχεύματος. Σε πολλές μελέτες αναλύθηκαν οι εκάστοτες διαφορές ώστε τελικά 
να απαριθμηστούν τα απαραίτητα κριτήρια για τον καθορισμό σε μύες αυτού του 
ανθρώπινου νοσήματος της ψωρίασης. Οι ερευνητές Nestle και Nickoloff συνέταξαν 
μια εκτενής δημοσίευση όπου δημοσιοποίησαν τα κριτήρια του μοντέλου ψωρίασης: 
 

1) Πρώτη αναφορά έγινε στις επιδερμικές διαφοροποιήσεις των μυών με 
ψωρίαση σε σχέση με φυσιολογικούς. Με βάση τις αλλαγές στον 
πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων και τη διαφοροποίηση τους, είναι 
αναμενόμενη μια γενικότερη αλλαγή στην επιδερμίδα μυών. 

 
2) Επόμενο απαραίτητο στοιχείο αποτελεί η θηλωμάτωση όπου παρατηρούνται 

επαναλαμβανόμενες συμμετρικές διηθήσεις των πλεγματικών ραβδώσεων, οι 
οποίες διαχωρίζονται από τη δερματική θηλή. 

 
3) Καθοριστικό για τη διάγνωση της ψωρίασης αποτελεί η εκτεταμένη παρουσία 

ανοσολογικών κυττάρων και συγκεκριμένα των Τ-κυττάρων, των δενδριτικών 
κυττάρων και των ουδετερόφιλων. 
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4) Τα Τ-κύτταρα συγκεκριμένα θα πρέπει να εμφανίζουν ένα κυρίαρχο, 
λειτουργικό ρόλο στη δερματική νόσο του μοντέλου, ακολουθώντας κάποιο 
μηχανισμό. 

 
5) Ένας σημαντικός αλλά και συνήθως αφανής παράγοντας της ψωρίασης 

αποτελεί η διαφοροποίηση του δέρματος σε επίπεδο αγγείωσης. 
 

6) Τέλος, το μοντέλο αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται σε γνωστά και 
καθιερωμένα αντιψωριασικά φάρμακα (κορτικοστεροειδή, αντι-TNF-α, και 
κυκλοσπορίνη Α) 

 
Η ιμικιμόδη πληρεί τα κριτήρια 1,3,4,5,6, όπως έχει δειχθεί σε μελέτες (Leslie van 
der Fits, 2012). 
 
Η τοπική εφαρμογή της κρέμας Ιμικιμόδης σε αυτιά των μυών οδήγησε στην 
ανάπτυξη ενός τύπου δερματικής νόσου παρόμοιο με την ανθρώπινη ψωρίαση, 
σύμφωνα με το μοντέλο ψωρίαση σε μύες, όπως έχει περιγραφθεί προηγουμένως (van 
der Fits et al., 2009). Η τοπική εφαρμογή της Ιμικιμόδης οδηγεί σε φλεγμονή μέσω 
της κινητοποίησης του άξονα IL-23/IL-17A. Αποτέλεσμα αυτού, αποτελεί η ταχύτατη 
ανάπτυξη των πλασμοκυτταροειδών δενδριτικών κυττάρων, και της 
δραστηριοποίησης του πολλαπλασιασμού των κερατινοκυττάρων με αποτέλεσμα την 
απελευθέρωση κυτοκινών. Οι επιδράσεις στο δέρμα των μυών παρομοιάζουν με 
ρεαλιστικό τρόπο τις επιδράσεις των πλακών της ψωρίασης στο ανθρώπινο ιστό, 
αναπαράγοντας την ερυθροδερμία, την πάχυνση του δέρματος, την απολέπιση, και 
την επιδερμική διαφοροποίηση σε σχέση με υγιείς ιστούς (ακάνθωση, 
παρακεράτωση, θηλωμάτωση).  
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 Σκοπός 
 
 
Η ψωρίαση αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη νόσο, βασιζόμενη σε ανοσολογικές 
αλλαγές, με αντίκτυπο στοιχεία του δέρματος και άλλα όργανα του σώματος. 
 
Το νευροστεροειδές δεϋδροεπιαδροστερόνη (DHEA) έχει μελετηθεί σε πληθώρα 
ανοσολογικών νοσημάτων έχοντας θετική επίδραση, και συγκεκριμένα σε νοσήματα 
με διαταραχή  του ανοσοποιητικού συστήματος στο δέρμα, όπως είναι η ατοπική 
δερματίτιδα όπου ως επιφέρει τη μείωση της παθολογικής ανοσολογικής απόκρισης.  
Συγκεκριμένα στη νόσο υπο εξέταση, τη ψωρίαση, δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτενής 
έρευνα. Μερικές μελέτες δείχνουν χαμηλά επίπεδα της DHEA σε ασθενείς με 
ψωρίαση. Ενώ η εξωγενής χορήγησή της έχει δειχθεί να είναι αναποτελεσματική, 
λόγω άμεσου μεταβολισμού της σε ανδρογόνα και οιστρογόνα. 
 
Το συνθετικό ανάλογο της DHEA, ΒΝΝ27 αποτελεί μια μικρονευροτροφίνη, η οποίο 
διατηρεί χαρακτηριστικά της DHEA, χωρίς όμως να μεταβολίζεται περαιτέρω στους 
μεταβολίτες της. Πρόσφατες έρευνες με τη χρήση του ΒΝΝ27 έδειξαν τη θετική 
ανοσοτροποποιητική του δράση σε in vivo μοντέλο σκλήρυνσης κατά πλάκας, καθώς 
και σε μοντέλο φλεγμονώδη πόνου.  
 
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία, η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό την 
εξέταση της δράσης του ΒΝΝ27 σε μοντέλο ψωρίασης σε μύες, την εξέταση του 
φαινοτύπου των μυών, της ιστοπαθολογικής τους εικόνα, του αριθμό των πληθυσμών 
των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, και διαφόρων πληθυσμών των Τ-κυττάρων 
και ορισμένων κυτοκινών της παθολογίας της ψωρίασης. Απώτερος σκοπός αποτελεί 
η εξέταση ενός πιθανού αντιφλεγμονώδη ρόλου της μικρονευροτροφίνης αυτής στην 
ψωρίαση. 
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Υλικά και Μέθοδοι 
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 Εργαστηριακά ζώα 
 

Σε όλα τα πειράματα της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν αρσενικοί μύες 
γενετικού υποβάθρου C57BL6x1291Sv και ηλικίας 12-16 εβδομάδων. Τα ζώα 
παρέμειναν τοποθετημένα ανά 4-5 σε κάθε κλουβί ανάλογα με το γένος και γονότυπο 
τους,  με ελεύθερη πρόσβαση σε νερό και τροφή. Τηρήθηκαν πρωτόκολλα 12ωρου 
κύκλου εναλλαγής φωτός-σκοταδιού. Η θερμοκρασία του ζωοκομείου παρέμεινε 
σταθερή στους 22 ± 2°C. Οι απόγονοι των διασταυρώσεων απογαλακτίζονταν μετά 
την 21η ημέρα της ζωής τους. Κατά τον απογαλακτισμό γινόταν διαχωρισμός των 
αρσενικών από τους θηλυκούς μύες. 
Κάθε μυς που συμμετείχε στα πειράματα απομονώνονταν σε ξεχωριστό κλωβό 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση του πειράματος. Όλες οι 
πειραματικές διεργασίες που απαιτούσαν χειρισμό των πειραματόζωων έγιναν 
σύμφωνα με το Ζωικό Πειραματικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
εγκεκριμένο και  από  το  Αρμόδιο  τμήμα  της  Κτηνιατρικής  υπηρεσίας  της  
Περιφέρειας  Κρήτης. 
 
 
 

 Επαγωγή ψωρίασης 
 

             Η μέθοδος, που ακολουθήθηκε για την επαγωγή ψωρίασης στους μύες 
βασίζεται στη χρήση της κρέμας Aldara 5%, η οποία χρησιμοποιείται ως φάρμακο για 
τη θεραπεία των κονδυλωμάτων στους ανθρώπους. Σκοπός της χορήγησής της στα 
ζώα είναι η επαγωγή παροδικής ψωρίασης φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί και 
εδραιωθεί ως το πειραματικό  μοντέλο ψωρίασης σε μύες. 

Υλικά και συσκευές 
• Κρέμα Aldara 5% (MEDAAB.,Solna,ΣΟΥΗΔΙΑ) 
• Ισοφλουράνιο 
• Ξυριστική μηχανή 
• Διαλύτες : DMSO, ενέσιμο νερό 

 
Μέθοδος 

Πριν την εφαρμογή της κρέμας, απαιτείται η αποτρίχωση της περιοχήςμε χρήση 
ξυριστική μηχανής, ώστε να μπορεί να απορροφηθεί από το δέρμαη κρέμα. 
Η κρέμα εφαρμόσθηκε για 5 ή 9 ημέρες σύμφωνα με το κάθε πείραμα, με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση ψωριασικών πλακών στο σημείο επάλειψης.  
Τα ζώα που συμμετείχαν στα πειράματα, χωρίζονταν σε 2 ομάδες: 
 
1)στους ψωριασικούςμύες στους οποίους γινόταν χορήγηση του έκδοχου του 
ΒΝΝ27 (5%DMSO σε ενέσιμο νερό, vehicle ή control μύες). 
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2) και στους ψωριασικούς μύες στους οποίους γινόταν αγωγή με το 
νευροστεροειδές ανάλογο της DHEA, BNN27. 
 
Και στις 2 ομάδες η κρέμα επαλειφόταν  στην περιοχή του αυτιού και της πλάτης, 
εφαρμόζοντας κάθε φορά συνολική ποσότητα κρέμας ίση με 62.5mg, η οποία 
αντιστοιχεί σε 3.125mgενεργού συστατικού (Ιμικιμόδης). Για την επάλειψη, 
χρησιμοποιούταν ειδική σπάτουλα, αφού πρώτα το ζώο είχε υποστεί τοπική 
αναισθησία με ισοφλουράνιο.  

  Οι μύες σε κάθε πείραμα, θανατώθηκαν σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα 
με αυχενική εξάρθρωση και ο ψωριασικός ιστός αφαιρέθηκε, μαζί με πλήθος 
οργάνων όπως λεμφαδένες, σπλήνας, ο θύμος αδένας, επινεφρίδια καθώς επίσης και 
αυτιά. Οι ιστοί και τα όργανα ψύχονταν ταχύτατα σε ξηρό πάγο ή μονιμοποιούνταν 
στο κατάλληλο μονιμοποιητικόμέσο ή διάλυμα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε 
μετέπειτα χειρισμού των ιστών.  
 
 

 Χορήγηση αγωγής (BNN27) 
 

Ομάδα με αγωγή (BNN27) 
Από την πρώτη μέρα και για κάθε μετέπειτα μέρα, οι  μύες της ομάδας με χορήγηση 
BNN27,  δέχθηκαν ενδοπεριτοναϊκές ενέσεις με 100 mg/kg του νευροστεροειδούς, 
διαλυμένο σε 5% DMSO σε ενέσιμο νερό σε τελικό όγκο 250μl. 
 
Ομάδα χωρίς αγωγή (vehicle) 
Η ομάδα αυτή δέχθηκε από την πρώτη μέρα και για κάθε μετέπειτα μέρα αγωγή με 
ενδοπεριτοναϊκές ενέσεις που περιείχαν5% DMSO σε ενέσιμο νερό σε τελικό όγκο 
250μl. 
 

 

Εικόνα 19, 20. Πειραματόζωα μετά απόεπάλειψη της κρέμας Aldara. 
 (Αριστερά: ομάδα vehicle, Δεξιά: ομάδα ΒΝΝ27) 
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 Συλλογή αίματος 
 

Υλικά και συσκευές: 
• Ηπαρινισμένοι τριχοειδείς σωλήνες:  MicroHaematocritTubes,  

Sodalimeglass, Na-Heparinized, 80μl/ml (Vitrex, ModulohmA/S, Δανία) 

Μέθοδος 
Η συλλογή του αίματος πραγματοποιούταν από την οπισθιο-οφθαλμική φλέβα, σε 
λιγότερο από 20δευτερόλεπτα, έτσι ώστε τα επίπεδα κορτικοστερόνης που θα 
ανιχνεύονταν σε μετέπειτα διαδικασίες να παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα παρόμοιε 
με αυτά με αυτά πριν τη λήψη αίματος. 
Η συλλογή αίματος κατά τη διάρκεια της ημέρας της θυσίας των ζώωνγινόταν 1-2 
ώρες μετά την έναρξη των φώτων στο δωμάτιο των ζώων για να αποφευχθεί η 
διακύμανση στη μέτρηση των επιπέδων της κορτικοστερόνης εξαιτίας του κιρκάδιου 
ρυθμού. Μετά τη λήψη, το αίμα φυγοκεντρούνταν στις 3000rpm για 10 λεπτά και σε 
θερμοκρασία 40C και το υπερκείμενο (ο ορός) χωρίζονταν σε σωλήνες και 
φυλάσσονταν στους -800C.  

21. 22.  

  23.  
Εικόνα 21-23. Συλλογή αίματος. 

(http://www.medipoint.com/html/mouse_phlebotomy.html) 
 
 

  Ιστολογικές Μελέτες 
 

Μονιμοποίηση ιστών, κρυοτομές 
Υλικά 

• 4% παραφοrμαλδεΰδη (PFA) σε 0.1Μ PBS 
• Διάλυμα 30% σουκρόζης σε 0.1Μ PBS 
• Κρυοτόμος (Leica) 
• OCT, Tissue freezing medium (Leica biosystems, UK) 
• Superfrost plus microscope slides, (Thermo scientific, Gerhard Menzel, GmbH, 

Germany) 

http://www.medipoint.com/html/mouse_phlebotomy.html
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Μέθοδος 
Οι βιοψίες του ψωριασικού δέρματος που ελήφθησαν από την πλάτη ή το αυτί 
τεμαχίστηκαν σε μικρότερα τμήματα, τοποθετήθηκαν σε διάλυμα 4% 
παραφορμαλδεΰδης (PFA) για 16-24 ώρες για μονιμοποίηση. Μετά τη μονιμοποίηση 
τους οι ιστοί επωάστηκαν ολονυκτίως (o/n) σε διάλυμα 30% σουκρόζης σε 0.1Μ PBS 
για την επίτευξη κρυοπροστασίας. Ακολούθησε ταχεία ψύξη των ιστών με 
τοποθέτησή τους σε ξηρό πάγο για 5min. Οι ιστοί διατηρήθηκαν στου -80 °C μέχρι 
την κοπή τους. Πραγματοποιήθηκαν τομές 9 μm, οι οποίες κόπηκαν κάθετα στη 
ψωριασική βλάβη, ώστε να φανούν οι στιβάδες του ψωριασικού δέρματος, με χρήση 
κρυοτόμου (Leica). Στη συνέχεια οι τομές συλλέχτηκαν σε ζελατινοποιημένες 
αντικειμενοφόρους πλάκες και διατηρήθηκαν στους -20 °C μέχρι την περαιτέρω 
χρήση τους.  

24.  

25.  
 Εικόνα 24,25. Κρυοτόμος (http://prometheuswiki.publish.csiro.au/ ) 

 
 
Πρωτόκολλο Αιματοξυλίνης-Εωσίνης 
 
Οι αντικειμενοφόρες πλάκες με τις κρυοτομές επεξεργάστηκαν ακολουθώντας το 
πρωτόκολλο αιμοτοξυλίνης/εωσίνης. Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιείται με σκοπό 
τη μελέτη των βασικών μορφολογικών χαρακτηριστικών του ιστού. Η αιματοξυλίνη 
περιέχει μια μπλε χρώση για τους πυρήνες, ενώ η εωσίνη ροζ ή κόκκινο για το 
κυτταρόπλασμα και το συνδετικό ιστό.  
 
Υλικά 

• Entellan Microscopy new (MerkkGaA ,Germany) 
• Αιθανόλη (Ethanol) 
• Αιματοξυλίνη (Hematoxylin) 
• Εωσίνη (Eosin) 
• Ξυλένιο (Xylene) 

http://prometheuswiki.publish.csiro.au/tiki-index.php?page=Cryostat+sectioning+of+frozen+tissues
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• Καλυπτρίδες (Coverslips) 24x 50 mm (Menzel-Glaser) 
 

Μέθοδος 
 

• 2 λεπτά σε 100% Αιθανόλη 
• 5 βυθίσεις σε απιονισμένοH2O 
• 30 βυθίσεις σε hematoxylin 
• 5 βυθίσεις σε απιονισμένοH2O 
• 17 βυθίσεις σε εωσίνη 
• 5 βυθίσεις σε 75% Αιθανόλη 
• 5 βυθίσεις σε 80% Αιθανόλη 
• 5 βυθίσεις σε 95% Αιθανόλη 
• 5 λεπτά σε Ξυλένιο 
• Καλύπτουμε με entellan και την καλυπτρίδα. 

 

 
Εικόνα 26. Χρώση με Αιματοξυλίνη- Εωσίνη.  
Φωτογραφία πειράματος της παρούσης εργασίας. 

 
 
Πρωτόκολλο ενσωμάτωσης  Βρωμοδεοξυουριδίνης 
 
Η µέθοδος ενσωµάτωσης βρωμοδεοξυουριδίνης (BrdU) επιτρέπει τον προσδιορισµό 
του ποσοστού των κυττάρων που βρίσκονται σε κυτταρικό κύκλο φάσης 
πολλαπλασιασμού (φάσης σύνθεσης νέου DNA). Το χηµικό ανάλογο της θυµιδίνης, 
όταν βρεθεί εντός αντιγραφόµενου πυρήνα, ενσωµατώνεται στην νεοσυντιθέµενη 
αλυσίδα του DNA. Εάν επωαστούν τα κύτταρα ή το ζώο in vivo όπως στην 
προκειμένου περίπτωση µε BrdU για 2 h,  και στη συνέχεια πραγµατοποιηθεί 
ανοσοφθορισµός με χρήση μονοκλωνικού αντισώματος αντι-BrDU, τότε το σήµα που 
προκύπτει προέρχεται από όλα τα κύτταρα που βρίσκονταν ή πέρασαν στο χρονικό 
διάστηµα από φάση S.  
 
Υλικά: 

• BrDU (5’bromo-2’-deoxyuridine, Sigma-Aldrich, ΗΠΑ) 
• 1ο αντίσωμα (αντι-BrDU, Novus Biologicals) 
• 2st Ab (Alexa488 donkey anti-rat) 
• Antifade  
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• Καλυπτρίδες 
 

Διαλύματα 
• 2N HCl  
• 5% Ορός Αλόγου (Horse Serum)  (50 μl HS in 950μl 0,3% Triton-X PBS) 
• 1% Ορός Αλόγου (10 μl HS in 950μl 0,3% Triton-X PBS) 
• 0,3% Triton-X PBS (30 μl Triton-X in 10ml PBS) 
• Tetraborate   

 
1η μέρα 

1. Τοποθετούνται οι αντικειμενοφόρες πλάκες με κρυοτομές των ψωριασικών 
ζώων για 10λεπτα επώασης με ακετόνη στους -20oC 

2. Οι πλάκες στεγνώνονται 
3. Η περιοχή των δειγμάτων απομονώνεται με ειδικό μαρκαδόρο  
4. Έκπλυση με  PBS 
5. Πρόσθεση ΗCl και επώαση 30λεπτών στους 37oC  (Αποδιάταξη DNA) 
6. Απενεργοποίηση HCl με Tetraborate για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.  
7. Επώαση με 0,3% Triton-X PBS για 5 λεπτά 
8. Επώαση για 1h σε θερμοκρασία δωματίου με 5% ορό αλόγου (horse serum) 

σε  PBS  
9. Έκπλυση με 0,3% Triton-X PBS (και 5 λεπτά επώασης)  
10. Έκπλυση με PBS (και 5 λεπτά επώασης) X2 
11. Επώαση  με 1st αντίσωμα (Ab) - O/N, 4oC- 1:200, 1% 

 

  2η μέρα 
12. Έκπλυση με 0,3% Triton-X PBS (και 5 λεπτά επώασης) X1 
13. Έκπλυση με PBS (και 5 λεπτά επώασης) X2 
14. Επώαση με 2ο αντίσωμα για 1h, σε θερμοκρασία δωματίου {1:500-1%HS}  
15. Έκπλυση με 0,3% Triton-X PBS (και 5 λεπτά επώασης) X1 
16. Έκπλυση με PBS (και 5 λεπτά επώασης) X2 
17.  Τοποθετείται μια σταγόνα Antifade ανά αντικειμενοφόρο πλάκα. Σκεπάζεται 

με καλυπτρίδα, και στεγανά. 
18. Εξετάζεται στο μικροσκόπιο  
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   Απομόνωση νουκλεϊνικών οξέων  
 

Ομογενοποίηση ιστών για απομόνωση RNA 
 

Υλικά και συσκευές 
• Διάλυμα φαινόλης και ισοθειοκυανικήςγουανιδίνης: TRIzolReagent 

(Invitrogen, ΗΠΑ) 
• Ομογενοποιητής: Turrax 25 T-25 (IKA® WerkeGmbH&Co. KG,Γερμανία) 

Μέθοδος 
Οι ιστοί απομονώθηκαν την ημέρα της θυσίας των πειραματόζωων,και φυλάχθηκαν  
στους -800C. Στη συνέχεια ομογενοποιήθηκαν σε μικροσωληνάρια χωρητικότητας 
2ml, με την προσθήκη 500 μl TRIzol, και τη χρήση ομογενοποιητή. 

 
Απομόνωση RNA από ιστούς 
 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στη χρήση της ισοθειακυανικής 
γουανιδίνης, της φαινόλης και του χλωροφορμίου. Συγκεκριμένα το θειακυανικό 
άλας της γουανιδίνης προκαλεί μετουσίωση των πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένων 
και των ριβονουκλεοπρωτεασών (RNases), οι οποίες καταλύουν την διάσπαση του 
RNA σε μικρότερα τμήματα και απομακρύνουν το ριβοσωμικό RNA από τα 
ριβοσώματα. Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα να απομονώσουμε ολόκληρο του RNA 
που έχει προκύψει από τη μεταγραφή. 
 

Υλικά και συσκευές: 
• Πάγος 
• Χλωροφόρμιο 
• Ισοπροπανόλη 
• Αιθανόλη (75%) 
• Νanodrop(NanoDrop®ND-1000, NanoDrop Technologies, ΗΠΑ) 

Μέθοδος 
Στο διάλυμα που προκύπτει μετά την ομογενοποίηση προστίθενται 200μl 
χλωροφορμίου ανά 1ml TRIzol  και ανακινείται για 15sec (ή Vortex). Στη συνέχεια 
τα δείγματα αφήνονται στον πάγο για 15 λεπτά. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 
12000rpm για 15 λεπτά στους 40C. Μετά τη φυγοκέντρηση δημιουργούνται τρεις 
φάσεις: Η ανώτερη  φάση, η οποία περιέχει τoRNA, η μεσαία φάση η οποία περιέχει 
το DNA και η κατώτερη φάση η οποία περιέχει τις πρωτεΐνες. Η ανώτερη φάση 
συλλέγεται και τοποθετείται σε νέα σωληνάρια. Σε αυτήν προστίθενται 
500μlισοπροπανόλης ανά 1ml ΤRIzol. Ακολουθεί ανάδευση και επώαση για 30 λεπτά 
στους -800C. Έπειτα τα δείγματα φυγοκεντρούνται για 15-20 λεπτά στις 12000rpm 
στους 40C. Η έκπλυση του ιζήματος πραγματοποιείται  2 φορές με πρόσθεση 1ml 
παγωμένης 75% αιθανόλης (τοποθετείται στους -200C πριν την έναρξη της 
διαδικασίας) για τον καθαρισμό του από την ισοπροπανόλη. Ακολουθεί και πάλι 
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φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες αλλά για 10 λεπτά. Στο επόμενο στάδιο τα 
σωληνάρια αφήνονται για εξάτμιση της αιθανόλης. Το RNA στη συνέχεια 
επαναδιαλύεται στην κατάλληλη ποσότητα στείρου νερού και θερμαίνεται στους 
650Cγια να αποδιαταχθεί. Τέλος, ακολουθεί φωτομέτρηση για τη μέτρηση της 
ποσότητας του RNA που περιέχεται σε κάθε δείγμα σε μηχάνημα NanoDrop. Στην 
περίπτωση που η φωτομέτρηση δεν πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, τα δείγματα 
μπορούν να φυλαχτούν στους -800C για μετέπειτα χρήση. 
 
 
 

 Σύνθεση συμπληρωματικού DNA (cDNA) από ολικό RNA 
RT-PCR (Reverse transcription Polymerase Chain Reaction) 
 

Η μέθοδος εκλεκτικής ενίσχυσης του RNA µε χρήση ειδικής πολυµεράσης (RT-PCR, 
ReverseTranscriptionPCR) αποτελεί μέθοδο ενίσχυσης, απομόνωσης ή αναγνώρισης 
μιας γνωστής αλληλουχίας κυτταρικού ή RNA ιστού. Η αντίδραση PCR ακολουθεί 
την αντίδραση σχηματισμού συμπληρωματικού DNA (cDNA) με τη χρήση 
θερμοάντοχης αντίστροφης μεταγραφάσης. Η διαδικασία είναι ευρέως 
χρησιμοποιούμενη για τον καθορισμό του μοτίβου έκφρασης ενός γονιδίου. 
 
Υλικά και συσκευές 
• Ολικό ώριμο RNA 
• κιτPrimeScript 1ststrandcDNAsynthesis (TakaraBiothechnologyOtsu, Shiga, 

Japan)  για σύνθεση συμπληρωματικού DNA το οποίο περιέχει: 
 Τυχαία εξαμερή : random hexamers 
 Νερό χωρίς ένζυμο DNάση. (DNAse free water) 
 Ρυθμιστικό διάλυμα για cDNA: 5xbuffer 
 Μίγμα ολιγονουκλεοτιδίων : dNTPs 
 Αναστολείς RΝασών: RNaseinhibitors 
 Ένζυμο αντίστροφης μεταγραφάσης : RNase 

Μέθοδος 
Η αντίδραση για κάθε δείγμα περιλάμβανε 1μg ολικού mRNA, 1μl τυχαίων 
εξαμερών, 0.5μl dNTP mix και ενέσιμο νερό ώστε να συμπληρωθούν 10μl 
αντίδρασης. Το μείγμα επωάζεται για 5 λεπτά στους 650C, προκειμένου να 
αποδιαταχθεί το RNA και ο εκκινητής και στη συνέχεια ψύχεται στους 4 0C. Με τις 
εναλλαγές αυτές στη θερμοκρασία, εμποδίζεται η δημιουργία συσσωματωμάτων ή 
δευτεροταγών δομών που εμποδίζουν την έναρξη του σχηματισμού του 
συμπληρωματικού DNA.  
Στη συνέχεια ετοιμάζεται ένα δεύτερο μείγμα αντίδρασης όπου περιέχονται 2μl 
ρυθμιστικού διαλύματος, 0.25μl διαλύματος αναστολέων της 
RNάσης(μεταγραφάσης) και 0.5μl ενζύμου αντίστροφης μεταγραφάσης τα οποία 
προστίθενται στο αρχικό μείγμα. Έπειτα ακολουθεί επώαση του μείγματος στους 
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500C για 60 λεπτά, όπου υβριδοποιείται ο εκκινητής και δρα η αντίστροφη 
μεταγραφάση. Η αντίδραση αυτή τερματίζεται με έκθεση του μείγματος σε 
θερμοκρασία 850C για 5 λεπτά όπου αποδιατάσσονται τα υβρίδια και 
απενεργοποιείται η αντίστροφη μεταγραφάση.  
Το cDΝΑs είτε χρησιμοποιούνταν αμέσως στην αλυσιδωτή αντίδραση της 
πολυμεράσης (ΡCR) είτε φυλάσσονταν στους -20°C. 
 
 

 Χρήση DNάση για την απομάκρυνση του γενομικού DNA από το 
RNA. 
 

H DNase είναι μία ενδονουκλεάση, η οποία διασπά μη ειδικά το DNA και δίνει δι-, 
τρι- και ολιγονουκλεοτιδικά προϊόντα με 5’-φωσφορυλιωμένα και 3’- υδροξυλιωμένα 
άκρα. Η DNaseI δρα σε μονόκλωνο και σε δίκλωνο DNA, χρωματίνες και DNA, 
δηλαδή σε υβρίδια RNA. Η DNase (Biolabs) χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του 
RNA από τυχόν προσμίξεις DNA. 
 
Υλικά 

• DNase I (RNase free) (MD3035, Μέγεθος 1000 units, Συγκέντρωση 2000 
units/ml) 
 

Μέθοδος 
Σε 5 μg RNA, προστίθενται  0.5 μl DNΑση, 5 μlαπο 10x DNAση Buffer I, και 
ενέσιμο H2O σε τελικό όγκο 50 μl/αντίδραση. Το μείγμα επωάζεται για 20 λεπτά 
στους 37oC, ώστε να ενεργοποιηθεί η DNAση, και στη συνέχεια για 10 λεπτά στους 
75oC ώστε να απενεργοποιηθεί το ένζυμο. 
 
 
 
 

 Μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 
(PolymeraseChainreaction) 

 
 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τον πολλαπλασιασμό ενός ή περισσότερων 
τμήματων DNA, δημιουργώντας χιλιάδες αντίγραφα μίας συγκεκριμένης 
αλληλουχίας DNA. Bασίζεται σε κύκλους όπου ο ένας πλήρης κύκλος περιλαμβάνει 
τρία στάδια: Αρχικά την αποδιάταξη του DNA, έπειτα την προσαρμογή των 
εκκινητών στο DNA εκμαγείο και τελικά την επιμήκυνση των εκκινητών. 
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Εικόνα 27. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (http://en.wikipedia.org/wiki) 
 
Υλικά και συσκευές 
 
• Συμπληρωματικό DNA (cDNA) 
• KAPA Taq PCR kit (KAPA BIOSYSTEMS) το οποίο περιέχει: 

 
• Ρυθμιστικό διάλυμα πολυμερισμού: 10xPCRbuffer 
• Χλωριούχο μαγνήσιο: 25mMMgCl2 
• Ένζυμο πολυμεράσης: Taq DNA polymerase, 5 u/μl 

           •     200 μΜ από κάθε dNTP (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) 
• 200nM νοηματικός εκκινητής 
• 200nM αντι-νοηματικός εκκινητής 
• 1μg cDNA  
• Ενέσιμο νερό μέχρι τελικού όγκου 20 μl 
 

 Οι εκκινητές και οι συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

Γονίδιο 
Αλληλουχία εκκινητή 
νοηματικού κλώνου 

(Forward) (5’-3’) 

Αλληλουχία εκκινητή μη 
νοηματικού κλώνου 

(reverse) (5’-3’) 

Θερμοκρα
σία 

υβριδισμο
ύ 

Μήκος 
προϊόντος 

(ζεύγη 
βάσεων) 

Κύκλοι 

mp75 cctgcctggacagtgttacg gccaagatggagcaatagac
a 

60 583 28 

mTNF-a atgagcacagaaagcatg tacaggcttgtcactcgaa 58 276 30 

mNGF cacccacccagtcttcc ctcggcattggtctcaaa 58 173 30 
mIL-18 actgtacaaccggagtaatacg

g 
agtgaacattacagatttatcc

c 
55  30 

mIL-6 ttccatccagttgccttctt cagaattgccattgcacaac 58 199 30 
mTGF-β ggcgtatcagtgggggtca ctcgggggctgcggctactg 50  28 
mVEGF ttactgctgtacctccacc acaggacggcttgaagatg 55 189 32 
mActin tctctttgatgtcacgcacg tcagaaggactcctatgtgg 55 500 20 

http://en.wikipedia.org/wiki
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Μέθοδος 
Κάθε τέτοιος κύκλος περιλαμβάνει επώαση των δειγμάτων σε τρεις διαφορετικές 
θερμοκρασίες. Σε μία τυπική αντίδραση το δίκλωνο DNA αποδιατάσσεται με 
θέρμανση στους 95°C. Στη συνέχεια, προσαρμόζονται οι εκκινητές με υβριδισμό στις 
συμπληρωματικές αλληλουχίες DNA με θέρμανση του δείγματος στους 50-60°C, 
ανάλογα με τη θερμοκρασία τήξεως των εκκινητών. Τέλος, ακολουθεί επώαση στους 
72°C για την επιμήκυνση των εκκινητών με τη χρήση πολυμεράσης, η οποία είναι 
ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες, παρουσία των τεσσάρων νουκλεοτιδίων.  
 
 
 

 Μέθοδος Αλυσιδωτής αντίδρασηςπολυμεράσης πραγματικού 
χρόνου (RealTimePCR) 

 

Η RealtimePCR αποτελεί μια εξελιγμένη και ποσοτική παραλλαγή της κλασικής 
PCR, όπου εισάγεται η διαδικασία της πραγματικής και αυτόματης ποσοτικοποίησης 
των αποτελεσμάτων.  
Συνοπτικά, στην PCR πραγματικού χρόνου η ποσότητα του προϊόντος που 
σχηματίζεται ανιχνεύεται με την βοήθεια του φθορισμού, που εκλύεται από 
προσδεδεμένη σε αυτό χρωστική, σε κάθε κύκλο κατά την διάρκεια της αντίδρασης 
και όχι συνολικά στο τέλος αυτής, όπως στη συμβατική PCR. Είναι σχετικά σύντομης 
διάρκειας, καθώς τα αποτελέσματα λαμβάνονται μέσα σε 2-3 ώρες, ενώ 
χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία, ακρίβεια και επαναληψιμότητα. Επίσης, η 
αυτοματοποίηση και η χρήση κλειστών κυκλωμάτων συμβάλουν στην αποφυγή των 
μολύνσεων. Επιπλέον, προσφέρει την δυνατότητα πραγματοποίησης πολλαπλών 
αντιδράσεων παράλληλα και μάλιστα με μειωμένο συνολικό όγκο αντίδρασης  
Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων με την μέθοδο της ποσοτικής realtimePCR 
χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ανίχνευσης της χρωστικής SYBRGreenI. 

 
Εικόνα 28. RealTimePCR  (http://www.thermoscientificbio.com) 

http://www.thermoscientificbio.com/
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Υλικά 
• SYBR Green 2μl 
• 200nM νοηματικός εκκινητής 
• 200nM αντι-νοηματικός εκκινητής 
• Rox low 0.2μl 
• Η2Ο 2.4μl 
• cDNA 2μl Για κάθε δείγμα προς ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 1 μlcDNA.  

Μέθοδος 
Στο αρχικό στάδιο της μεθόδου το μίγμα της αντίδρασης περιέχει το αποδιαταγμένο 
DNA, τους εκκινητές και την χρωστική που τα μη δεσμευμένα μόριά της φθορίζουν 
μόνο ασθενώς, δίνοντας ένα πολύ χαμηλό σήμα υποβάθρου. Αυτό το σήμα μπορεί να 
αφαιρεθεί έπειτα από τα υπόλοιπα σήματα, όταν αυτά περάσουν στην φάση της 
ανάλυσης από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στη συνέχεια, ακολουθεί η υβριδοποίηση 
των εκκινητών και ξεκινάει η σύνθεση του δίκλωνου DNA, με αποτέλεσμα τα μόρια 
της χρωστικής να προσδένονται άμεσα σε όλα τα δίκλωνα μόρια εκπέμποντας έντονο 
φθορισμό. Έπεται το στάδιο της επέκτασης του μορίου-στόχου και έτσι, όλο και 
περισσότερα μόρια της χρωστικής προσδένονται στο νεοσυντιθέμενο τμήμα του 
μορίου, οδηγώντας σε αύξηση του σήματος φθορισμού. Η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται σε κάθε κύκλο, αφού στο στάδιο της αποδιάταξης των δύο 
αλυσίδων του dsDNA όλα τα δεσμευμένα μόρια της χρωστικής απελευθερώνονται 
και ο φθορισμός μειώνεται. Για το λόγο αυτό άλλωστε η μέτρηση του φθορισμού 
γίνεται στο τέλος κάθε κύκλου επέκτασης, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός 
του ενισχυμένου cDNA. 
 
 

 Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 

Υλικά και συσκευές 
 
• Δείκτης γνωστού μοριακού βάρους (LifeTechnologies, ΗΠΑ) 
• Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης : Ε431 (Consort, Βέλγιο) 
• Αγαρόζη (Sigma, USA) 
• Βρωμιούχοαιθίδιο (Sigma, ΗΠΑ) 
• Συσκευή UV/κάμερα: Gel Doc 1000 (Bio-Rad Laboratories, ΗΠΑ) 
• Λογισμικό: Molecular Analyst, version 1.4.4 (Bio-Rad Laboratories, ΗΠΑ) 
• Λογισμικό: Tina Scan, version 2.07d (Raytest, isotopenmessgerate, Γερμανία) 
 
Διαλύματα  
• Διάλυμα TAE 50x 
 Tris (pH 8) 10nM 
 EDTA 10mM 
 Οξικό ασβέστιο 5nM 
 NaCl 10nM 
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Τα παραπάνω υλικά αναμειγνύονται και τοποθετούνται σε σκοτεινό δοχείο σε 
θερμοκρασία δωματίου. 
• Διάλυμα φόρτωσης 
 Tris (pH 8) 10nM 
 EDTA 60mM 
 Γλυκερόλη 60%(v/v) 
 Πορτοκαλί της ακριδίνης (OrangeG) 0,15%(w/v) 

Μετά την ανάμειξη των παραπάνω το διάλυμα αναδεύεται μέχρι πλήρους διαλύσεως 
της χρωστικής. Το διάλυμα στη συνέχεια διηθείται και φυλάσσεται στους 4οC. 
 
• Διάλυμα βρωμιούχου αιθιδίου συγκέντρωσης 10mg/ml 
Το διάλυμα παρασκευάζεται με διάλυση δισκίου βάρους 10mg σε 1ml απιονισμένου 
νερού και φυλάσσεται στους 4οC σε σκοτεινό δοχείο. 
 
• 2%(w/v) πήκτωμα αγαρόζης 
Αρχικά 2 gr αγαρόζης τοποθετούνται σε κωνική φιάλη, στην οποία προστίθενται 100 
ml TAE 1x. Η κωνική φιάλη αναδεύεται ελαφρώς και τοποθετείται στο φούρνο 
μικροκυμάτων μέχρι την πλήρη διάλυση της αγαρόζης στο διάλυμα. Στο διάλυμα δεν 
πρέπει να επέλθει βρασμός. Στη συνέχεια η κωνική τοποθετείται στην απαγωγό εστία 
μέχρις ότου το διάλυμα να επανέλθει σε θερμοκρασία περίπου 50°C. Στο σημείο αυτό 
προστίθεται ποσότητα βρωμιούχου αιθιδίου σε τελική συγκέντωση 500ng/ml. Το 
διάλυμα μεταφέρεται σε κατάλληλο εκμαγείο (geltray) στο οποίο ενσωματώνονται 
χτένια για το σχηματισμό οπών-πηγαδιών. Αφήνεται να στερεοποιηθεί και στη 
συνέχεια όταν είναι έτοιμο το πήκτωμα αγαρόζης να τοποθετηθεί στη δεξαμενή 
ηλεκτροφόρησης τα χτένια αφαιρούνται.  
 
Μέθοδος 
Για την ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων που έχουν προέλθει από την PCR, 12μl από 
το προϊόν της PCR αντίδρασης ή δείκτη γνωστού μοριακού βάρους αναμειγνύονταν 
με διάλυμα φόρτωσης και τοποθετούνται στα πηγάδια του πηκτώματος αγαρόζης. Η 
συσκευή ηλεκτροφόρησης συνδέοταν με τροφοδοτικό το οποίο εφαρμόζε τάση στην 
πηκτή με αποτέλεσμα το διαχωρισμό του DNA. Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, 
το πήκτωμα αγαρόζης εκτίθετο σε λάμπα UV (το DNA γίνεται εμφανές λόγω της 
προσθήκης βρωμιούχου αιθιδίου), φωτογραφίζοταν με το πρόγραμμα 
MolecularAnalyst και αναλύοταν με το πρόγραμμα TinaScan. Ο υπολογισμός του 
μοριακού βάρους των ενισχυμένων τμημάτων DNA είναι εφικτός με τη χρήση των 
δεικτών γνωστού μοριακού βάρους που ηλεκτροφορούνταν παράλληλα με τα 
άγνωστα δείγματα.   
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Εικόνα 29.Διάταξη της συσκευής ηλεκτροφόρησης σε πήκτωμα αγαρόζης 

(http://www.britannica.com) 
 

 
Εικόνα 30. αριστερά: Απεικόνιση πηκτώματος αγαρόζης υπό λάμπα UV 

(http://www.biologyreference.com).   
Δεξιά: Πήκτωμα αγαρόζης με δείγματα του πειράματος της παρούσης εργασίας. 

 
 

 Ταυτοποίηση γονότυπου μυών 
 

Απομόνωση DNA από ουρά ποντικού      
   

Υλικά και συσκευές: 
 

• Διάλυμακατακρήμνισηςπρωτεϊνών: Protein Precipitation Solution (Qiagen, 
ΗΠΑ) 

• Πρωτεϊνάση Κ: Proteinase K Fungal (Invitrogen, ΗΠΑ) 
• Ρυθμιστικό διάλυμα λύσης ουράς (taillysisbuffer) 

Tris  50mN, pH8  
EDTA  100mM 
NaCl  100mM 
SDS  1% 
 
Μετά την ανάμειξη των επιμέρους διαλυμάτων, το τελικό διάλυμα φυλάσσεται σε 
250C. Πριν τη χρήση προστίθενται 10mg/ml πρωτεϊνάσης Κ σε τελική συγκέντρωση 
5μl/ml διαλύματος λύσης. 
 

• Διάλυμα πρωτεϊνάσης Κ 10mg/ml: 

Tris και χλωριούχο νάτριο διαλύονται σε απεσταγμένο νερό (dH2O) σε τελική 
συγκέντρωση 10mM και 20mM, αντίστοιχα και το pH ρυθμίζεται στο 8. Αφού 

http://www.britannica.com/
http://www.biologyreference.com/
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προστεθεί ίσος όγκος γλυκερόλης (τελικό ποσοστό στο διάλυμα 50% w/w), 
διαλύονται 10mg πρωτεϊνάσης Κ σε 1ml του διαλύματος αυτού και το υλικό 
χωρίζεται σε σωληνάρια και φυλάσσεται στους -200C. 
 

31.  32.   33.  
Εικόνα 31-33 Εισαγωγή επισήμανσης μετά από προσδιορισμό του γονότυπου των ζώων. 

(http://www.theodora.com/rodent_laboratory/identification.html) 
 
Μέθοδος  
Η απομόνωση του DNA από την ουρά ποντικού βασίζεται  στη μέθοδο διάρρηξης, η 
οποία  χρησιμοποιεί  διάλυμα λύσεως που περιέχει SDS και πρωτεϊνάση Κ. 
Λύση ουράς 
 
Τμήμα της ουράς μήκους περίπου 5mm τοποθετείται σε μικροσωληνάριο  τύπου 
eppendorf  με 400 μl ρυθμιστικού διαλύματος λύσης, καθώς και 50μl/ml πρωτεϊνάσης 
Κ. Το σωληνάριο αυτό τοποθετείται στους 550C σε υδατόλουτρο. Η διαδικασία αυτή 
διαρκεί 12-16 ώρες μέχρι την πλήρη λύση της ουράς και μπορεί να επαναληφθεί έως 
ότου να διαπιστωθεί η καθολική λύση. Το τελικό διάλυμα διατηρείται στους 40C. 
Απομόνωση DNA 
 Στη συνέχεια  προστίθενται 200μl Protein Precipitation Solution (Qiagen) με 
σκοπό να κατακρημνιστούν οι πρωτεΐνες που υπάρχουν στο διάλυμα. Ακολουθεί 
έντονη ανάδευση (vortex) για 15-20 δευτερόλεπτα. Το μείγμα φυγοκεντρείται για 5 
λεπτά στις 12000rpm και το υπερκείμενο τοποθετείται σε νέα σωληνάρια όπου 
περιέχονται 600μl ισοπροπανόλης ανά δείγμα. Το μείγμα ανακινείται και στη 
συνέχεια φυγοκεντρείται για 5 λεπτά στις 12000rpm. Το  υπερκείμενο απορρίπτεται 
και στο ίζημα  προστίθενται 1ml αιθανόλης 75% και επαναφυγοκεντρείται για 5 
λεπτά. Το υπερκείμενο απορρίπτεται και πάλι και το ίζημα αφήνεται να στεγνώσει. 
Το ίζημα τέλος επαναδιαλύεται σε  30-50μl στείρου νερού. Τα σωληνάρια 
τοποθετούνται στους 55-650C για 5-10 λεπτά. Τελικά τα δείγματα τοποθετούνται για 
διατήρηση στους -200C ή χρησιμοποιούνται άμεσα. 
 
 
Αναγνώριση γονότυπου με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 
 
Υλικά και συσκευές 
 
• Ολικό γενομικό DNA 
• PlatinumTaqDNApolymeraseκιτ (Invitrogen) το οποίο περιέχει: 

 Ρυθμιστικό διάλυμα πολυμερισμού: 10xPCRbuffer 

http://www.theodora.com/rodent_laboratory/identification.html
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 Χλωριούχο μαγνήσιο: 50mMMgCl2 
 Ένζυμο πολυμεράσης: PlatinumTaqDNApolymerase, 5 u/μl 

• H2ORNasefree: νερό χωρίς ένζυμαRΝασες 

• Εκκινητές (primers) 
 
 

 Απομόνωση πρωτείνών 
 
Ομογενοποίηση 

Για την απομόνωση πρωτεϊνών έγινε ομογενοποίηση των ιστών (ομογενοποιητής) σε 
500μl διαλύματος λύσης (lysisbuffer), το οποίο περιείχε PBS και αναστολείς 
πρωτεασών. Έγινε συλλογή του υπερκειμένου μετά από φυγοκέντρηση (12000rpm 
4°C 15λεπτά), το οποίο στη συνέχεια φυλάχτηκε στους -80°C. 
 
 

 Δοκιμασία Bradford 
 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ολικής ποσότητας 
πρωτεΐνης που περιέχεται σε κάθε δείγμα, ώστε να γίνει δυνατή η κανονικοποίηση 
των αποτελεσμάτων μετά από μέτρηση εξειδικευμένων πρωτεϊνών (π.χ., μετά τη 
δοκιμασία της ανοσοπροσροφητικής ανάλυσης στερεάς φάσης με σύνδεση ενζύμου 
(ELISA)). Η μέθοδος Bradford βασίζεται στην παρατήρηση ότι η χρωστική 
Coomassie Brilliant Blue G-250 σε ελεύθερη μορφή απορροφά στα 465 nm , ενώ η 
απορρόφηση αυτή μετατοπίζεται στα 595 nm όταν είναι προσδεμένη σε πρωτεΐνη ως 
σύμπλοκο. Η αύξηση της απορρόφησης είναι ανάλογη της δεσμευμένης πρωτεΐνης 
στη χρωστική.. Η εκτίμηση της ποσότητας της πρωτεΐνης γίνεται με τη χρήση 
πρότυπης καμπύλης, στην οποία χρησιμοποιούνται διαλύματα BSA γνωστών 
συγκεντρώσεων. 
 
Υλικά και συσκευές 
 
• Διάλυμα χρωστικήςCoomassie Brilliant Blue G-250: Bio-Rad Protein Assay 

Reagent (Bio-Rad Life Technologies) 
• Μικροπλάκες 96 οπών με επίπεδο πυθμένα (Costal, ΗΠΑ) 
• Φωτόμετρο για τη μέτρηση των πλακών (MicroplateReader, Model 550, 

Biorad) 
• Διάλυμα 2Ν θειικού οξέος 

Διαλύματα 
1mg/μl αλβουμίνη βόειου ορού: διάλυση σε 10ml απιονισμένου νερού 10 mg BSA. 
Το μείγμα αναδεύεται και φιλτράρεται μέσω φίλτρων με διάμετρο πόρων 0,45 μm, 
χωρίζεται σε σωλήνες του 1,5ml και φυλάσσεται στους -20°C. 
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 Ανοσοπροσροφητική ανάλυση στερεάς φάσεως με σύνδεση ενζύμου 
(Enzyme-LinkedImmunoSorbentAssay, ELISA) 

 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στο εργαστήριο για την ανίχνευση της εκάστοτε 
πρωτείνης του ενδιαφέροντος μας, ήταν η ELISA τύπου sandwich. Το πλεονέκτημα 
της ELISA sandwich είναι ότι το δείγμα δεν χρειάζεται να υποστεί κάποια 
επεξεργασία προηγουμένως και επιπλέον η μέθοδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. 
Διαλύματα 
 
• Ρυθμιστικό διάλυμα πλύσεων (Wash Buffer) 
0,05% (v/v) διαλύματος του μη ιοντικού απορρυπαντικού Tween-20 σε PBS 
Το διάλυμα φυλάσσεται στους 4οC 
 
• Διαλύτης αντιδραστηρίων (Reagent Diluent) 
Διάλυμα 1% (w/v) BSA σε PBS. Το διάλυμα διηθείται με φίλτρο πόρων διαμέτρου 
0,2 μm και χρησιμοποιείται την ημέρα παρασκευής του. 
 
• Διάλυμα υποστρώματος (Substrate Solution) 
Διάλυμα που αποτελείται από ίσους όγκους υπεροξειδίου του υδρογόνου 
(Χρωματισμένο αντιδραστήριο Α) και τετραμεθυλβενζιδινης (Χρωματισμένο 
αντιδραστήριο Β). Μετά την ανάμειξη τοποθετείται σε σκοτεινό σωλήνα. 
Παρασκευάζεται λίγο πριν την χρήση του. 
 
• Διάλυμα παύσης αντίδρασης (StopSolution) 
Διάλυμα 2Ν θειικού οξέος. Το διάλυμα φυλάσσεται σε σκοτεινό δοχείο και σε 
θερμοκρασία δωματίου. 
 
Μέθοδος 
 
Η διαδικασία της μεθόδου περιλαμβάνει ένα αντίσωμα με εξειδίκευση για ένα 
συγκεκριμένο αντιγόνο το οποίο ενδιαφερόμαστε να προσδιορίσουμε στα δείγματά 
μας. Το δείγμα με την άγνωστη ποσότητα αντιγόνου ακινητοποιείται σε ένα στερεό 
μέσο (συνήθως μία πλάκα μικροτιτλοδοτήσεως από πολυστερίνη) είτε μη ειδικά 
(μέσω προσρόφησης στην επιφάνεια) είτε ειδικότερα (μέσω δέσμευσης με δεύτερο 
αντίσωμα για το ίδιο αντιγόνο, σε ένα “σάντουιτς ELISA”). Μετά την ακινητοποίηση 
του αντιγόνου, προστίθεται το αντίσωμα ανίχνευσης, σχηματίζοντας ένα σύμπλοκο 
με το αντιγόνο. Το αντίσωμα ανίχνευσης μπορεί να συνδέεται ομοιοπολικά με ένα 
ένζυμο, ή από μόνο του μπορεί να ανιχνευθεί από ένα δευτερεύον αντίσωμα, που 
είναι συνδεδεμένο με ένα ένζυμο μέσω βιοσύζευξης. Μεταξύ κάθε σταδίου, συνήθως 
η πλάκα εκπλένεται με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα, για να αφαιρούνται πρωτεΐνες 
και αντισώματα, που δεν είναι ειδικά δεσμευμένα. Μετά το τελικό στάδιο πλύσης, 
στην πλάκα προστίθεται το υπόστρωμα του ενζύμου, για να παραχθεί ένα ορατό 
σήμα, το οποίο δείχνει την ποσότητα του αντιγόνου στο δείγμα. Η ποσότητα του 
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εξεταζόμενου αντισώματος μετρήθηκε εκτιμώντας την ποσότητα του εγχρώμου 
τελικού προϊόντος με σάρωση της οπτικής πυκνότητας του πλακιδίου στα 450nm. 
Η ποσοτική εκτίμηση κάθε δείγματος έγινε με τη χρήση πρότυπης καμπύλης η οποία 
λήφθηκε από την ταυτόχρονη μέτρηση των δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων του 
προς μέτρηση παράγοντα. Τα δείγματα (ορός ή πλάσμα του αίματος, 
ομογενοποιημένος ιστός) αραιώθηκαν κατά περίσταση ώστε οι τιμές μέτρησής τους 
να βρίσκονταν μέσα στα όρια της πρότυπης καμπύλης. 
 
 

 
Εικόνα 33. Αρχές διάταξης και λειτουργίας της ELISA 
(http://www.epitomics.com/products/product_info/1330. ) 

 
Με χρήση της δοκιμασίας Bradford γίνεται κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με το ολικό ποσό πρωτεΐνης που ανευρίσκεται στα δείγματα μας. 

 
 

 Κυτταρομετρία ροής 
 

Αρχή λειτουργίας  
 

H κυτταρομετρία ροής είναι μία μέθοδος μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η 
παρατήρηση, η ποσοτικοποίηση και ο διαχωρισμός μικροσκοπικών σωματιδίων τα 
οποία αιωρούνται σε μία ροή υγρού. Επιτρέπει ταυτόχρονα την πολυπαραμετρική 
ανάλυση φυσικών και χημικών ιδιοτήτων μοναδιαίων κυττάρων τα οποία ρέουν μέσα 
σε μία συσκευή ανίχνευσης οπτικών και ηλεκτρονικών σημάτων (Shapiro H.,2003 ; 
Longobardi G.A., 2001). 
 
Η γενική αρχή λειτουργίας της κυτταρομετρίας ροής στηρίζεται στην κατευθυνόμενη 
ακτινοβόληση μίας υδροδυναμικά εστιασμένης ροής υγρού, στην οποία 
εμπεριέχονται τα προς μελέτη σωματίδια (στην περίπτωση μας κύτταρα), από μία 
ακτίνα φωτός και συγκεκριμένα από ένα μονοχρωματικό λέιζερ. 
 Η ακτινοβόληση των διερχόμενων σωματιδίων είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία 
των σημάτων στα οποία βασίζεται η ανάλυση της κυτταρομετρίας ροής.  
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Μία σειρά ανιχνευτών/φωτοπολλαπλασιαστών είναι τοποθετημένοι στο σημείο όπου 
η ακτίνα φωτός περνάει διαμέσου της ροής. Ο ένας ανιχνευτής βρίσκεται στην ίδια 
ευθεία με το λέιζερ και ανιχνεύει την πρόσθια σκέδαση και οι άλλοι βρίσκονται 
κάθετα στην ακτίνα και ανιχνεύουν την πλάγια σκέδαση.  
Κάθε αιωρούμενο σωματίδιο διαμέτρου 0.2 μm έως 150 μm το οποίο το διαπερνάει η 
ακτίνα λέιζερ, σκεδάζει την ακτινοβολία και οι φθορίζουσες χρωστικές οι οποίες 
υπάρχουν ενδογενώς στο σωματίδιο ή είναι προσκολλημένες σε αυτό διεγείρονται και 
εκπέμπουν ακτινοβολία σε μήκη κύματος μεγαλύτερα από το μήκος κύματος του 
λέιζερ.  
Αυτός ο συνδυασμός του σκεδαζόμενου φωτός και του φθορισμού συλλέγεται από 
τους φωτοανιχνευτές και με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η ανάλυση των 
διακυμάνσεων της έντασης της ακτινοβολίας σε κάθε ανιχνευτή. 
 Με αυτόν τον τρόπο συλλέγονται πληροφορίες για τις φυσικές και χημικές ιδιότητες 
του κάθε σωματιδίου.  
Οι  διακυμάνσεις της έντασης μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα και διαβάζονται 
από το κατάλληλο λογισμικό ενός υπολογιστή ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον 
κυτταρομετρητή (Shapiro H.,2003 ; Longobardi G.A., 2001).  
 

 
Εικόνα 34. Αρχή λειτουργίας του κυτταρομετρητή: Τα σωματίδια περνούν διαμέσου της 

ακτίνας λέιζερ και η σκεδαζόμενη καθώς και η φθορίζουσα ακτινοβολία συλλέγεται από τους 
ανιχνευτές και μετατρέπεται σε ηλεκτρικά σήματα. 

 
Εξωκυττάρια χρώση  
 
Υλικά 

• SB( 47.5 mlPBSδιαλυμένα σε 2.5 mlFBS) 
• NH4Cl 
• Κυτταρομετρητής ροής (Beckton-DickinsonFACSArray (Beckton-Dickinson, 

FranklinLakes, NJ) και το λογισμικό CELLQuest (Beckton-Dickson) 
• PFA 1% 
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Μέθοδος 
Απομόνωση κυττάρων σπλήνα και λεμφαδένων 
 

1. Ομογενοποίηση σπλήνα με τη βοήθεια πλακών SuperFrost σε SB 
2. Φιλτράρισμα υλικού  σε φίλτρα 70μm (50mlFalcon) 
3. Μοίρασμα υλικού σε μία πλάκα στρογγυλών πόρων  
4. Φυγοκέντριση σε  400 xg για 5min 
5. Πρόσθεση NH4Cl (maximum 5min) 
6. Έκπλυση σε X3 VolumeSB (ξέπλυμα από NH4Cl) 
7. Φυγοκέντρηση σε 400 xg για 5min 
8. ΈκπλυσηX3 VolumeSB (ξέπλυμα από NH4Cl) 
9. Φυγοκέντρηση σε  400 xg για 5min 
10. 1:200 ανά αντίσωμα - 50 μl  ανά well 

 
Συνδυασμοί χρώσης  σε σπλήνα: 

1 CD4 APC CD8 PE  
2 CD4 APC FoxP3 PE  
3 CD11b FITC Ly6C APC Ly6G PE 
 
Σε Λεμφαδένες: 

1 CD4 APC CD8 PE  
2 CD4 APC FoxP3 PE  
3 MHC IIPE CD11cAPC  
4 CD11b FITC Ly6G PE - 

Όπου Phycoerythrin (PE)    -Allophycocyanin (APC)    -       Fluorescein (FITC) 
 

Marker Είδος κυττάρου στόχου clone εταιρεία 

CD4 T helper cells    eBioscience 

CD8a Cytotoxic T cells   53-6.7 Biolegend 

FoxP3 (χρώση με CD4) Regulatory T cells   MF-14 Biolegend 

CD11b Mονοκύτταρα Μ1/70 Biolegend 

Ly6C  HK1.4 Biolegend 

CD11b/ Ly6C (διπλή χρώση) Immature myeloid cells     

Ly6G  1A8 Biolegend 

CD11b /Ly6G (διπλή χρώση) Neutrophils      

http://en.wikipedia.org/wiki/Allophycocyanin
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MHC class II αντιγονοπαρουσιαστικά M5/114.15.2 eBioscience 

CD11c (ΙntergrinaX) Δενδριτικά N418 eBioscience 

 
*Οι διπλές χρώσεις επιτυγχάνονται με επιμέρους συνδυασμό των 
αντισωμάτων. 
 

11. Επώαση για 45min στους 4oC 
12. Έκπλυση X2 με SB 
13. Πρόσθεση 50μl1%PFA ( φύλαξη στους 4oC μέχρι 1 εβδομάδα) 

14. Ανάλυση δειγμάτων στον κυτταρομετρητή ροής  χρησιμοποιώντας τη συσκευή  
 

Ενδοκυττάρια χρώση 
 
Μετά την εξωκυττάρια χρώση των κυττάρων, ακολουθεί η ενδοκυττάρια. 
 
Υλικά: 

• Κιτ διαλυμάτων ενδοκυτταρικής μονιμοποίησης και διαπερατότητας 
(Ιntracellular Fixation and permeabilization Buffer) (San Diego, USA) 
 
Το οποίο περιέχει: 
 Συγκεντρωμένο διάλυμα μονιμοποίησης και διαπερατότητας 1 
 Διάλυμα μονιμοποίησης και διαπερατότητας 2  
 (1 μέρος από διάλυμα 1 σε 3 μέρη διαλύματος 2  ώστε να έχω το 

Διάλυμα μονιμοποίησης και διαπερατότητας  τελικό) 
 Διάλυμα διαπερατότητας 10x( τελική συγκέντρωση 1x σε απιονισμένο 

νερό) 
 

• PFA 1%, SB. 
 

15. Έπλυση με SB 
16. Πρόσθεση 50 μl Διάλυμα μονιμοποίησης και διαπερατότητας τελικό, και 

επώαση για 30 λεπτά στους 4oC. 
17. Φυγοκέντρηση σε 450rcf για 3-5 λεπτά 
18. Αφαίρεση του υπερκείμενου, πρόσθεση 50μl από Διάλυμα διαπερατότητας 1x 
19. Φυγοκέντρηση σε 450 rcf για 3-5 λεπτά 
20. Πρόσθεση του αντισώματος FoxP3 σε Διάλυμα διαπερατότητας 1x,  

1:200, 50 μl  ανά δείγματος. Επώαση για 45 λεπτά στους 4oC. 
21. Έκπλυση (x2) με Διάλυμα διαπερατότητας 1x 
22. Μονιμοποίηση των κυττάρων σε 1% PFA.  
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 Μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού πρωτεϊνών με τη μέθοδο 
ανοσοαποτύπωσης (Western blot) 

 
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση πρωτεϊνών που 
ακινητοποιούνται σε μεμβράνες. Τα δείγματα μπορούν να προέλθουν από ιστούς ή 
καλλιέργειες κυττάρων. Με τον προσδιορισμό της ποσότητας της πρωτεΐνης της 
επιλογής μας, ταυτόχρονα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτής ώστε να 
ταυτοποιείται.  

 
Υλικά  

• Ακρυλαμίδη (Scarlau, Ισπανία) 
• ΤΕΜΕD (Serva electrophoresis, Γερμανία) 
• Πρωτεινικοί δείκτες γνωστού μοριακού βάρους (Invitrogen, ΗΠΑ) 
• ECL (Amersham, ΗΠΑ) 
• Χαρτί Watman 3MM( Watmann international Ltd, Αγγλία) 
• Ξηρό γάλα (Regilait, Γαλλία) 
• Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (Porablot NCP Nitrocellulose membrane 

(Macherey-Nagel, Γερμανία) 
• Συσκευή ηλεκτροφόρισης, (Bio-rad Labs, ΗΠΑ) 
• Συσκευή μεταφοράς πρωτεϊνών, (Bio-rad Labs, ΗΠΑ) 
• Συσκευή εμφάνισης μεμβράνης , (Bio-rad Labs, ΗΠΑ) 

 
Διαλύματα 
Διάλυμα λύσης (RIPA) 

• Tris base 50mM 
• NACl 150 mM 
• SDS 0,1 % (w/v) 
• NP40 1% (v/v) 
• Na3N 0,02% (w/v)  
Mε τελικό pH του διαλύματος = 8. 
 

Ρυθμιστικό διάλυμα μετουσίωσης 
• Tris base 0.125M 
• SDS 4% (w/v) 
• Β-μερκαπτοαιθανόλη 4% (w/v) 
• Γλυκερόλη 10% (w/v) 
• Κυανούν της βρωμοφαινόλης 0,02% (w/v)  

Mε τελικό pH του διαλύματος = 6.8 
 

Διάλυμα Ηλεκτροφόρησης 10x 
• Tris base 250 mM 
• Γλυκίνη 1.96M 
• SDS 1% (w/v)  Mε τελικό pH του διαλύματος = 8.3 
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Διάλυμα μετουσίωσης πρωτεινών 
• Ανάμειξη 0.5 lt διάλυμα ηλεκτροφόρησης, με 1 lt μεθανόλη 
• Ρύθμιση όγκου στα τελικά 5 lt. 

 
 
Διάλυμα έκπλυσης TBST 10x 

• NaCl 1,37M 
• Tris base 200μM 
• Tween 1% (v/v) 

 
Διάλυμα γάλακτος 

• Ανάμειξη 1gr γάλακτος σε σκόνη με 20 ml TBST (1x) 
 
 

Ρυθμιστικό διάλυμα διαχωρισμού (Separating gel) 
• Διάλυμα 1.5Μ TrisHCl σε νερό. 

Mε τελικό pH του διαλύματος = 8.8 
 
 

Ρυθμιστικό επιστοίβαξης (Stacking gel) 
• Διάλυμα TrisHCl 1M σε νερό. 

Mε τελικό pH του διαλύματος = 6.8 
 

Πήκτωμα διαχωρισμού 12% 
Τα υλικά προστίθενται με την παρακάτω σειρά: 

• 12ml  Συγκεντρωμένο διάλυμα ακρυλαμίδης (30%)  
• 7.5 ml Ρυθμιστικά διάλυμα διαχωρισμού  1.5 Μ Tris 
• 9.9 ml απιονισμένο νερό 
• 300μl SDS 10% 
• 300μl APS 10% 
• 12 μl TEMED 
•  

Πήκτωμα επιστοίβαξης 
Τα υλικά προστίθενται με την παρακάτω σειρά: 

• 850μl Συγκεντρωμένο διάλυμα ακρυλαμίδης (30%)  
• 625μl Ρυθμιστικά διάλυμα επιστοίβαξης 1 Μ Tris 
• 3.4 ml απιονισμένο νερό 
• 50μl SDS 10% 
• 50μl APS 10% 
• 5 μl TEMED 

 
Μέθοδος 
Πρώτα από όλα και ίσως μια μέρα νωρίτερα, προετοιμάζονται όλα τα διαλύματα, 
αλλά και τα πηκτώματα ώστε να είναι έτοιμα προς χρήση.  
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Την επομένη, τα δείγματα προς χρήση προετοιμάζονται πριν τον προσδιορισμό της 
πρωτεΐνης, με αποδιάταξη όλων των πρωτεϊνών των δειγμάτων. Στη συνέχεια μέσω 
διαλυμάτων και πάνω σε πήκτωμα πολυακρυλομιδίου, τα δείγματα και επομένως και 
οι πρωτεΐνες  τους, ηλεκτροφορούνται (αρχικά με 70 V και έπειτα 100V στο πήκτωμα 
επιστοίβαξης) μαζί και με έναν δείκτη γνωστών μοριακών βάρων.  Τα δείγματα αλλά 
και ο δείκτης κινούνται στο πήκτωμα με βάση το μοριακό τους βάρος. 
 
Στη συνέχεια το πήκτωμα διαχωρισμού και μόνο, αφού αυτό εμπεριέχει τις 
πρωτεΐνες,, τοποθετείται ανάμεσα σε χαρτιά Whatmann, εφαπτόμενο στη μεμβράνη 
νιτρογλυκερίνης. Οι διαδοχικές στιβάδες μεταφέρονται στη συσκευή για την 
μεταφορά των πρωτεϊνών στη μεμβράνη (0.8Α για 1h). 
Έπειτα η μεμβράνη που εμπεριέχει τις πρωτεΐνες των δειγμάτων επωάζεται σε 5% 
διάλυμα γάλακτος σε ΤΒST για 1h με συνεχή ανάδευση και σε θερμοκρασία 
δωματίου. 
Μετά το πέρας αυτής της ώρας, γίνεται έκπλυση της με TBST. 
Ενώ στη συνέχεια επωάζεται ξανά, αλλά με μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικό προς την 
εξεταζόμενη πρωτεΐνη για 12 με 16 ώρες στους 4 0C. 
Την επόμενη μέρα γίνεται έκπλυση της μεμβράνης με TBST 3 φορές για 15 λεπτά και 
επωάζεται ξανά με το 2ο αντίσωμα, σε θερμοκρασία δωματίου για 1h υπό ανάδευση. 
Τελικά η μεμβράνη πλένεται σε TBST και τελευταία στιγμή εκτίθεται σε διάλυμα 
εμφάνισης (ECL) στη συσκευή εμφάνισης. 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα Ιmage J. 

 
 
 
 

Μέθοδος στατιστική ανάλυσης αποτελεσμάτων 
 
Τα παραπάνω αποτελέσματα όλων των πειραμάτων επεξεργάστηκαν με το 
πρόγραμμα SPSS, χρησιμοποιώντας την ανάλυση t-test. Τα τελικά αποτελέσματα 
αποτελούν ομαδοποίηση τριών πειραμάτων με παρόμοια ανάλυση.
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Αποτελέσματα 
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 Φαινοτυπική εκτίμηση πειραματόζωων 
 

Κατά τη διάρκεια της επάλειψης της κρέμας Aldara, εκτιμήθηκε από εξωτερικούς 
παρατηρητές ο φαινότυπος των ζώων ώστε να μελετηθεί η επίδραση του αναλόγου 
BNN27 στο δέρμα. 
Παρατίθενται οι αντίστοιχες φωτογραφίες: 
 

 
Εικόνα 35. Φωτογραφία πειραματόζωων  

Αριστερά: ομάδα ελέγχου, Δεξιά: ΒΝΝ27 (ημέρα 4/of 9). 
 
 

 
Εικόνα 36. Φωτογραφία πειραματόζωων  

Αριστερά: ομάδα ελέγχου, Δεξιά: ΒΝΝ27 (ημέρα 7/of 9). 
 
 

 
Εικόνα 37. Φωτογραφία πειραματόζωων.  

Αριστερά: ομάδα ελέγχου, Δεξιά: ΒΝΝ27 (ημέρα 10 θανάτωση). 
 

Επομένως είναι φανερό ότι οι μύες της ομάδας ΒΝΝ27 εμφανίζουν μείωση στην 
εξάπλωση και εξέλιξη της νόσου, αφού οι περιοχές επάλειψης οι οποίες ήταν ίσες 
στην αρχή της εφαρμογής της κρέμας και στις οποίες εφαρμόσθηκαν ίσες ποσότητες 
κρέμας Aldara εμφανίζουν μεγάλη μείωση στην ομάδα αυτή. 
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  Ιστολογικές μελέτες σε ψωριασικό δέρμα μυών 
 

 
Με τη βοήθεια της χρώσης με αιματοξυλίνη και εωσίνη εντοπίστηκαν 

μορφολογικές και ιστολογικές διαφορές κατά τη φαρμακευτικά επαγόμενη ψωρίαση 
μεταξύ των ζώων που έλαβαν αγωγή με το ανάλογο της DHEA και χωρίς αυτό 
(ομάδα ελέγχου).  

Τα αποτελέσματα των ιστολογικών μελετών, μετά την εξέταση των τομών 
από αντικειμενικούς εξωτερικούς παράγοντες, κατέληξαν στο αποτέλεσμα ότι οι μύες 
της ομάδας ελέγχου εμφάνισαν τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά της ψωρίασης. 
Τέτοια χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ακάνθωση (πάχυνση επιδερμίδας), την 
παρακεράτωση (παρουσία αδιαφοροποίητων κυττάρων στην κεράτινη στιβάδα με τη 
χαρακτηριστική εμφάνιση πυρήνων),  την υπερκεράτωση (πάχυνση της κεράτινης 
στιβάδας), και την παρουσία αυξημένων αριθμών τριχοειδών αγγείων, κυρίως στη 
θηλώδη επιδερμίδα και τέλος την εντόπιση ανοσολογικών κυττάρων σε όλες τις 
στιβάδες του δέρματος (Εικόνα 38: αριστερή στήλη, 39:αριστερή στήλη). Αντιθέτως, 
οι μύες της ομάδας BNN27 παρουσίασαν χαρακτηριστικά που συνάδουν με μειωμένη 
φλεγμονή, με μικρότερη συσσώρευση ουδετερόφιλων στη δερμίδα αλλά και στην 
επιδερμίδα. Ο ιστός παρουσίαζε μεγαλύτερη συνοχή και μικρότερη αποδιάταξη των 
στρώσεων της δερμίδας λόγω της φλεγμονής. Επίσης παρατηρήθηκε μικρότερη 
πάχυνση της δερμίδας, χωρίς όμως να δειχθεί διαφορά στην παρακεράτωση (Εικόνα 
38: δεξιά στήλη, 39:δεξιά στήλη).  
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Εικόνα 38. Χρώση Αιματοξυλίνης Εωσίνης, 

 Αριστερή στήλη: ομάδα ελέγχου. Δεξιά στήλη: ομάδα ΒΝΝ27.  
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Εικόνα 39. Χρώση Αιματοξυλίνης Εωσίνης, 
Αριστερή στήλη: ομάδα ελέγχου. Δεξιά στήλη: ΒΝΝ27 χορηγούμενη ομάδα. 
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 Εξέταση των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων  
 

Για  τη μακροσκοπική παρατήρηση των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων της 
κεράτινης στιβάδας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ενσωμάτωσης του αναλόγου της 
θυμιδίνης, 5-βρωμο-2-δεοξυουριδίνη.  

 
 

   
 Εικόνα 40. Πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα ψωριασικού δέρματος.  
Ομάδα ελέγχου   
 

   
Εικόνα 41 . Πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα ψωριασικού δέρματος   
Ομάδα χορηγούμενη με ΒΝΝ27 
 
Μεταξύ των ομάδων ελέγχoυ και ΒΝΝ27 δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στον 
αριθμό των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων. 
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 Επίδραση του ΒΝΝ27 
στην παραγωγή κυτοκινών μετά από επαγωγή  ψωρίασης 

 
Για τη μελέτη της επίδρασης του ΒΝΝ27 στην ανοσολογική απόκριση των μυών, 
μετρήθηκαν τα επίπεδα κυτοκινών τόσο σε επίπεδο πρωτεϊνης, όσο και σε επίπεδο 
έκφρασης mRNA. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε δέρμα μυών όπου και 
εμφανίζονται οι ψωριασικές βλάβες, αλλά και σε σπλήνα μυών όπου 
διαφοροποιούνται τα ανοσολογικά κύτταρα. 
 
 
IL-6 (δέρμα μυών) 
 
Η κυτοκίνη ιντερλευκίνη-6 (IL-6) παράγεται από μονοπύρηνα φαγοκύτταρα, 
ενδοθηλιακά κύτταρα, κερατινοκύτταρα και ινοβλάστες, κυρίως με την επίδραση της 
ιντερλευκίνης 1, ενώ ανευρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε ορό πειραματόζωων με 
δερματική νόσο παρομοιάζοντας τη ψωρίαση. Συγκεκριμένα εμφανίζεται αυξημένη 
στην επιδερμίδα και το χόριο ψωριασικών ασθενών τόσο σε πρωτεϊνικό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο mRNA.  
Παρακάτω παρατίθενται τα πρωτεϊνικά επίπεδα IL-6 μετά από α) επαγωγή ψωρίασης 
και χορήγηση των διαλυτών του αναλόγου της DHEA και β) επαγωγή ψωρίασης και 
χορήγηση του αναλόγου της DHEA. 

 

 
 

Εικόνα 42. Πρωτεϊνικά επίπεδα IL-6 στο δέρμα μυών.  
(ομάδα ελέγχου n=11, BNN27 n=13, p<0.001) 

 
 ‘Οπως παρατηρείται, τα επίπεδα της IL-6 παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική 
μείωση στην ομάδα των μυών που έλαβαν BNN27 συγκριτικά με εκείνους που 
έλαβαν μόνο το μέσο διάλυσης. 
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Αντίστοιχα, μετρήθηκαν και τα επίπεδα έκφρασης mRNA της IL-6 στο δέρμα, με τη 
μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Ενδεικτική μέτρηση 
παρατίθεται παρακάτω: 
 

 
Εικόνα 43. Επίπεδα έκφρασης mRNA της IL-6 στο δέρμα μυών. 

 (ομάδα ελέγχου n=11, BNN27 n=13) 
 
Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, τα επίπεδα της έκφρασης του mRNA της IL-6  
δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στην ομάδα που έλαβε ΒNN27 
συγκρινόμενη με την ομάδα ελέγχου.  
 
 
IL-6 (σπλήνας μυών) 
 
 
Στο επόμενο διάγραμμα παρατίθενται τα πρωτεϊνικά επίπεδα IL-6  στο σπλήνα των 
μυών των δύο ομάδων (αυτής που έλαβε το νευροστεροειδές και της ομάδας 
ελέγχου), όπως έχουν προσδιοριστεί με τη μέθοδο της ELISA. 
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Εικόνα 44. Πρωτεϊνικά επίπεδα IL-6 στο σπλήνα μυών.  

(ομάδα ελέγχου n=5, BNN27 n=4.) 
 
‘Οπως παρατηρείται τα επίπεδα της IL-6 παρουσιάζουν τάση προς μείωση στην 
ομάδα που έλαβε BNN27 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 
Αντίστοιχα, μετρήθηκαν και τα επίπεδα έκφρασης mRNA της IL-6 στο δέρμα με τη 
μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Ενδεικτική μέτρηση 
παρατίθεται παρακάτω: 
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Εικόνα 45. Επίπεδα έκφρασης mRNA της IL-6 στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14, p<0.05) 
 
Τα επίπεδα mRNA της IL-6 παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική μείωση στην ομάδα 
που έλαβε BNN27 συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. 
 
 
IL-6 (ορός μυών) 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίπεδα IL-6 στον ορό των μυών της ομάδας που έλαβε 
το νευροστεροειδές και της ομάδας ελέγχου τα οποία προσδιορίστηκαν ELISA, όπου  
δεν  παρουσιάζουν διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. 
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Εικόνα 46. Πρωτεϊνικά επίπεδα IL-6 στον ορό μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=5, BNN27 n=4) 
 
TNF-α σε δέρμα 
 
Η εντόπιση του TNFα διαφέρει στο ψωριασικό ιστό από το φυσιολογικό δέρμα. Ο 
παράγοντας αυτός παράγεται και ανευρίσκεται τοπικά στις βλάβες σε υψηλά επίπεδα, 
και σε μικρότερα επίπεδα στον ορό (Coimbra et al., 2012). 
Παρακάτω παρατίθενται τα πρωτεϊνικά επίπεδα του ΤΝF-α μετά από α) επαγωγή 
ψωρίασης και χορήγηση του μέσου διάλυσης του αναλόγου της DHEA και β) 
επαγωγή ψωρίασης και χορήγηση του αναλόγου της DHEA. 
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Εικόνα 47. Πρωτεϊνικά επίπεδα ΤΝF-α στο δέρμα μυών.  
(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14 ) 

 
Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα τα επίπεδα του TNF-α στο δέρμα μυών δεν 
παρουσιάζαν καμία διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.  
Παρόμοια, τα επίπεδα του mRNA του TNF-α στο δέρμα δεν παρουσίαζαν καμία 
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων όπως φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα. 

 
Εικόνα 48. Eπίπεδα mRNA του ΤΝF-α στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14 ) 
 
TNF-α σε σπλήνα 
 
Τα επίπεδα του mRNA του παράγοντα αυτού στο σπλήνα φαίνονται στο διάγραμμα 
παρακάτω: 

 
Εικόνα  49. Επίπεδα mRNA ΤΝF-α σε σπλήνα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14, p<0.05 ) 
 
Όπως είναι φανερό, τα επίπεδα mRNA του TNF-α στο σπλήνα μυών που έλαβαν το 
ΒΝΝ27 είναι στατιστικά χαμηλότερα εκείνων που έλαβαν μόνο το μέσο διάλυσης 
(p<0.005). 
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IL-17α (δέρμα μυών) 
 
Αναμφίβολα, η IL-17 αποτελεί το κυριότερο παράγωγο των κυττάρων Th17, 
εκκρινόμενο όχι μόνο κατά τη διάρκεια της επίκτητης ανοσολογικής απόκρισης, αλλά 
και στη φυσική, έμφυτη απόκριση ενάντια σε παθογόνους μικροοργανισμούς, κυρίως 
μέσω των γδ-Τ κυττάρων και των φυσικών φονέων Τ-κυττάρων. Εκτός όμως από 
Th17, γδ-Τ-κύτταρα και κύτταρα φονείς, την ιντερλευκίνη αυτή μπορούν να την 
παράγουν τα CD8+ κύτταρα και τα δενδριτικά κύτταρα. Κύριος σκοπός της 
παραγωγής της αποτελεί η προσέλευση των ουδετερόφιλων κυττάρων και η έκφραση 
προφλεγμονώδων κυτοκινών, χημοκινών των δενδριτκών κυττάρων, ουδετερόφιλων, 
Τ-κυττάρων, μακροφάγων και επιθηλιακών κυττάρων. 
Παρακάτω παρατίθενται τα πρωτεϊνικά επίπεδα IL-17α μετά από α) επαγωγή 
ψωρίασης και χορήγηση των μέσων διάλυσης του αναλόγου της DHEA και β) 
επαγωγή ψωρίασης και χορήγηση του αναλόγου της DHEA. 
 

 
Εικόνα 50. Πρωτεϊνικά επίπεδα IL-17α στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14) 
 
Όπως φαίνεται από το διάγραμμα τα πρωτεϊνικά επίπεδα της IL-17α στο δέρμα μυών 
του πειράματος δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων.  
 
 
IL-17A σε δέρμα μυών 
 
Αντίστοιχα παρατίθενται τα επίπεδα mRNA της IL-17α με τη χρήση της μεθόδου της 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real Time PCR) 

 
Εικόνα  51. Επίπεδα mRNA IL-17A σε δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=4, BNN27 n=5, p<0.05) 
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Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι τα επίπεδα mRNA της IL-17α στο δέρμα 
μυών που έλαβαν ΒΝΝ27 παρουσίαζαν στατιστικώς σημαντική μείωση συγκριτικά 
με τα επίπεδα της ομάδας που έλαβαν μόνο το έκδοχο.  
 
 
IL-23 (δέρμα μυών) 
 
Η IL-23 αποτελεί ίσως τη δεύτερη σημαντικότερη ιντερλευκίνη στην παθοφυσιολογία 
της ψωρίασης. Συνεργιστικά με άλλες πρωτεΐνες, προωθεί τον πολλαπλασιασμό των 
κυττάρων Th17, εκκρινόμενη τόσο στα αρχικά στάδια της ανοσολογικής απόκρισης, 
όσο και κατά τη διάρκεια της μετέπειτα εξέλιξης της νόσου. 
Παρατίθενται παρακάτω τα επίπεδα mRNA της IL-23, με τη χρήση της μεθόδου της 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real Time PCR). 

 
 

Εικόνα  52. Επίπεδα mRNA IL-23 σε δέρμα μυών. 
(ομάδα ελέγχου n=4, BNN27 n=5) 

 
Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα τα επίπεδα mRNA της IL-23 στο δέρμα 
μυών του πειράματος δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων. 
 
IL-18 (δέρμα μυών) 
 
Μετρήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης του mRNA της IL-18 στο δέρμα, με τη μέθοδο 
της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Ενδεικτική μέτρηση παρατίθεται 
παρακάτω: 
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Εικόνα 53. Eπίπεδα mRNA της IL-18 στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=4, BNN27 n=5) 
 
Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα τα επίπεδα mRNA της IL-18 στο δέρμα 
μυών του πειράματος δεν διέφεραν μεταξύ των δύο υπό μελέτη ομάδων.  
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TGF-β (δέρμα μυών) 
 
Μετρήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης mRNA του παράγοντα TGF-β στο δέρμα, με τη 
μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Ενδεικτική μέτρηση 
παρατίθεται παρακάτω: 

 
Εικόνα 54. Eπίπεδα mRNA του TGF-β στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14) 
 
Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα τα επίπεδα mRNA του TGF-β στο 
δέρμα μυών του πειράματος δεν διέφεραν μεταξύ των δύο υπό μελέτη ομάδων.  
 
 
TGF-β (σπλήνας μυών) 
 
Αντίστοιχα, μετρήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης mRNA του αυξητικού παράγοντα 
TGF-β στο σπλήνα, σύμφωνα με το γράφημα που παρατίθεται παρακάτω: 
 

 
Εικόνα 55. Eπίπεδα mRNA του TGF-β στο σπλήνα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14) 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι τα επίπεδα mRNA του TGF-β στο 
σπλήνα μυών του πειράματος δεν παρουσιάζαν καμία στατιστικώς σημαντική 
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. 
 
 
IFN-γ 
 
Η σημασία της ιντερφερόνης-γάμμα έγκειται στο ρόλο της στα αρχικά στάδια της 
ψωρίασης, όπου φαίνεται να συμμετέχει στην αύξηση του ρυθμού προσέλευσης των 
ανοσολογικών κυττάρων στο δέρμα, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιεί τα μακροφάγα, τα 
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δενδριτικά κύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Παράλληλα, επιδρά στην 
ανοσολογική απόκριση, ρυθμίζοντας την ενεργοποίηση, τον πολλαπλασιασμό, και τη 
διαφοροποίηση των Τ- και Β- κυττάρων, των μακροφάγων, των φυσικών φονιών, των 
ινοβλαστών και των ενδοθηλιακών κυττάρων. Τέλος, η INF-γ συμμετέχει στην 
αναστολή της απόπτωσης των κερατινοκυττάρων, ενισχύοντας τα σήματα για 
υπερπολλαπλασιασμό τους και για πολλαπλασιασμό των επιδερμικών κυττάρων. Τα 
επίπεδα στο ορό ασθενών, καθώς και σε ιστό βλάβης και χωρίς βλάβη, αναφέρονται 
αυξημένα στις περισσότερες μελέτες. Αυξημένα επίπεδα IFN-γ μπορούν να 
συσχετιστούν και με τη σοβαρότητα της ψωρίασης. 
Παρακάτω παρατίθενται τα πρωτεϊνικά επίπεδα INF-γ μετά από α) επαγωγή 
ψωρίασης και χορήγηση του μέσου διάλυσης του αναλόγου της DHEA και β) 
επαγωγή ψωρίασης και χορήγηση του αναλόγου της DHEA.  
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Εικόνα 56. Πρωτεϊνικά επίπεδα IFN-γ στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14) 
 

Στο διάγραμμα αυτό παρατηρείται ότι τα πρωτεϊνικά επίπεδα της INF-γ στο δέρμα 
μυών του πειράματος δεν παρουσιάζουν καμία διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.  
 
 
Ιντερλευκίνη-1β (IL-1β) 
 
Η κυτοκίνη IL-1β συμμετέχει ενεργά στη διαφοροποίηση των Th17 κυττάρων 
λειτουργώντας συνεργιστικά με την IL-6. 
Παρακάτω παρατίθενται τα πρωτεϊνικά επίπεδα IL-1β μετά από α) επαγωγή 
ψωρίασης και χορήγηση του μέσου διάλυσης του αναλόγου της DHEA και β) 
επαγωγή ψωρίασης και χορήγηση του αναλόγου της DHEA.  
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Εικόνα 57. Πρωτεϊνικά επίπεδα ΙL-1β στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14) 
 
Στο διάγραμμα παρατηρείται ότι τα πρωτεϊνικά επίπεδα της IL-1β στο δέρμα μυών 
του πειράματος δεν παρουσιάζαν καμία διαφορά μεταξύ των υπό μελέτη ομάδων.  
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ΙL-10 
 
Η IL-10 αποτελεί μια TH2 κυτταροκίνη με δράση λιγότερο ισχυρή της IL-4. Η κύρια 
δράση της είναι ο ανταγωνισμός των κυτταροκινών τύπου TH1 όπως της 
ιντερλευκίνης-2 , της ιντερφερόνη -γ, και του TNF-α. Επομένως η IL-10 αποτελεί τον 
κυριότερο αναστολέα της ενεργοποίησης των μακροφάγων.  
Παρακάτω παρατίθενται τα πρωτεϊνικά επίπεδα IL-10 μετά από α) επαγωγή 
ψωρίασης και χορήγηση του μέσου διάλυσης του αναλόγου της DHEA και β) 
επαγωγή ψωρίασης και χορήγηση του αναλόγου της DHEA.  
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Εικόνα 58. Πρωτεϊνικά επίπεδα IL-10 στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14) 
 
Στο διάγραμμα παρατηρείται ότι τα πρωτεϊνικά επίπεδα της IL-10 στο δέρμα μυών 
του πειράματος δεν παρουσίαζαν καμία διαφορά μεταξύ των υπό μελέτη ομάδων 
όταν αυτά εκφράζονται αναφορικά με την ομάδα ελέγχου (συνολικά αποτελέσματα 
από 4 πειράματα). Ωστόσο επιμέρους πειράματα δείχνουν μικρή αύξηση της IL-10 
στην ομάδα που έλαβε ΒΝΝ27 συγκριτικά με εκείνη που έλαβε το μέσο διάλυσης, 
όπως παριστάνεται στο επόμενο διάγραμμα. 
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Εικόνα 59. Πρωτεϊνικά επίπεδα IL-10 στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=4, BNN27 n=5) 
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Eπίδραση του ΒΝΝ27 στη έκφραση του mRNA 
αυξητικών παραγόντων μετά από επαγωγή  ψωρίασης 

 
VEGF (δέρμα μυών) 
 
Μετρήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του αυξητικού παράγοντα 
ενδοθηλιακών αγγείων, VEGF, στο δέρμα, με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης (PCR). Ενδεικτική μέτρηση παρατίθεται παρακάτω: 
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Εικόνα 60. Eπίπεδα mRNA του VEGF στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=4, BNN27 n=5) 
 

΄Oπως παρατηρείται στο διάγραμμα, τα επίπεδα mRNA του VEGF στο δέρμα μυών 
του πειράματος δεν παρουσίαζαν καμία διαφορά μεταξύ των υπό εξέταση ομάδων.  
 
 
 

 Επίδραση του ΒΝΝ27 στην έκφραση ανοσολογικών κυττάρων 
σε σπλήνα μυών μετά από επαγωγή  ψωρίασης 

 
 
 
 1)Υποπληθυσμοί Τ-λεμφοκυττάρων 
 
CD4+ Τ-βοηθητικά κύτταρα 
 
Η διήθηση των λεμφοκυττάρων στην επιδερμίδα γίνεται κυρίως από CD4+ Τ 
κύτταρα, καθώς και CD8+. Τα μεταναστεύοντα αυτά κύτταρα ενεργοποιούν τα 
δενδριτικά κύτταρα, τα Τ-λεμφοκύτταρα του χορίου (αυτόχθονα κύτταρα του 
δέρματος) όσο και τα κερατινοκύτταρα. 
Με σκοπό να προσδιοριστούν τα ακριβή ποσοστά των CD4+ λεμφοκυττάρων στο 
σπλήνα των μυών σε ομάδες με αγωγή με το νευροστεροειδές BNN27 ή χωρίς αυτό, 
χρησιμοποιήθηκαν δείγματα τα οποία επεξεργάστηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
στα υλικά και μέθοδοι της παρούσης εργασίας και επωάστηκαν με τα αντίστοιχα 
αντισώματα. Τα δείγματα στην συνέχεια μετρήθηκαν με κυτταρομετρητή ροής. 
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Εικόνα 61. Ποσοστά CD4+ T-λεμφοκυττάρων σε σπλήνα μυών.  

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14, p<0,05) 
 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα τα ζώα που έλαβαν ΒΝΝ27 παρουσίαζαν στατιστικώς 
σημαντική μείωση των CD4+ κυττάρων συγκριτικά με εκείνα της ομάδας ελέγχου.  
 
 
CD8+ Τ-κυτταροτοξικά 
 
Αντίστοιχα, για τον προσδιορισμό των ακριβή ποσοστών των CD8+ λεμφοκυττάρων 
στο σπλήνα των μυών σε ομάδες με αγωγή το νευροστεροειδές BNN27 ή χωρίς, 
δείγματα μετρήθηκαν σε κυτταρομετρητή ροής. 
 

 
Εικόνα 62. Ποσοστά CD8+ T-λεμφοκυττάρων σε σπλήνα μυών.  

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14, p<0.05) 
 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα τα ζώα που έλαβαν ΒΝΝ27 παρουσίαζαν στατιστικώς 
σημαντική μείωση των CD8+ κυττάρων συγκριτικά με εκείνα της ομάδας ελέγχου.  
 
 
CD4+CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα (αδιαφοροποίητα Τ-λεμφοκύτταρα) 
 
Τα ποσοστά των CD4+CD8+ λεμφοκυττάρων (διπλά θετικά σε επιφανειακούς 
markers) προσδιορίστηκαν με διπλή χρώση ανοσοφθορισμού, στο σπλήνα των μυών 
και των δύο ομάδων και μετρήθηκαν σε κυτταρομετρητή ροής. 
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Εικόνα 63. Ποσοστά CD4+CD8+ T-λεμφοκυττάρων σε σπλήνα μυών.  

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14, p<0.001) 
 
Παρόμοια με τα προηγούμενα αποτελέσματα, τα αδιαφοροποίητα Τ-κύτταρα είναι 
στατιστικώς λιγότερα στην ομάδα που έλαβε αγωγή με το ΒΝΝ27 συγκριτικά με 
εκείνη που έλαβε το έκδοχο μόνο. 
 
 
CD4+FoxP3+ (έκφραση του παράγοντα FoxP3 σε Τ-βοηθητικά κύτταρα)  
 
Με διπλή χρώση ανοσοφθορισμού προσδιορίστηκαν τα ποσοστά των CD4+ FoxP3+ 

T-βοηθητικών κυττάρων (διπλά θετικά σε επιφανειακούς δείκτες), τα οποία 
αντιστοιχούν σε ρυθμιστικά Τ-κύτταρα σε σπλήνα μυών και των δύο ομάδων. 
 

 
Εικόνα 64. Ποσοστά CD4+FoxP3+ κυττάρων σε σπλήνα μυών. 

 (ομάδα ελέγχου n=8, BNN27 n=10, p<0.05) 
 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η ομάδα που έλαβε το ΒΝΝ27 είχε μεγαλύτερο 
αριθμό Τ-βοηθητικών κυττάρων που εκφράζουν τον παράγοντα FoxP3 συγκριτικά με 
την ομάδα που έλαβε μόνο έκδοχο.  
 
 

2) Πληθυσμοί μακροφάγων, μονοκυττάρων και ουδετερόφιλων 
στο σπλήνα 

 
CD11b+ κύτταρα (κυρίως μονοκύτταρα, μακροφάγα) 
 
Τα CD11b+ κύτταρα αντιστοιχούν κυρίως σε μακροφάγα και μονοκύτταρα, ενώ 
λιγότερο σε κοκκιοκύτταρα, δενδριτικά κύτταρα (DCs), φυσικούς φονείς και 
υποπληθυσμούς Τ και Β κυττάρων. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε σπλήνα μυών 
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στις ομάδες με αγωγή με το νευροστεροειδές BNN27 ή χωρίς και τα δείγματα 
μετρήθηκαν σε κυτταρομετρητή ροής. 

 
Εικόνα 65. Ποσοστά CD11b+ κυττάρων σε σπλήνα μυών. 

 (ομάδα ελέγχου n=8, BNN27 n=10) 
 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η ομάδα που έλαβε το ΒΝΝ27 είχε στατιστικά 
λιγότερα CD11b+ κύτταρα συγκρινόμενη με την ομάδα ελέγχου. 
 
 
LY6C+ κύτταρα (μονοκύτταρα) 
 
Τα LY6C+ κύτταρα αντιστοιχούν κυρίως σε μονοκύτταρα. Η ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε σε σπλήνα μυών στις ομάδες με αγωγή με το νευροστεροειδές 
BNN27 ή χωρίς και τα δείγματα μετρήθηκαν σε κυτταρομετρητή ροής. 

 
Εικόνα 66. Ποσοστά LY6C+ κυττάρων σε σπλήνα μυών. 

 (ομάδα ελέγχου n=8, BNN27 n=10, p<0,05) 
 

Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά στα επίπεδα του LY6C+ στο σπλήνα της ομάδας 
που έλαβε το ΒΝΝ27 συγκρινόμενη με την ομάδα ελέγχου. 
 
 
LY6G+ κύτταρα (μονοκύτταρα, μακροφάγα) 
 
Τα LY6G+ κύτταρα αντιστοιχούν κυρίως σε μονοκύτταρα, και μακροφάγα. Η 
ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε σπλήνα μυών στις ομάδες με αγωγή με το 
νευροστεροειδές BNN27 ή χωρίς και τα δείγματα μετρήθηκαν σε κυτταρομετρητή 
ροής. 



Μελέτη του ρόλου και του μηχανισμού δράσης των μικρονευροτροφινών στη ψωρίαση 
 

 
101 

 

 
Εικόνα 67. Ποσοστά LY6G+ κυττάρων σε σπλήνα μυών. 

 (ομάδα ελέγχου n=8, BNN27 n=10) 
 
Καμία διαφορά δεν παρατηρήθηκε στον αριθμό των LY6G+ μεταξύ των δύο ομάδων 
στο σπλήνα μυών του πειράματος.  
 
 
CD11b+LY6G+ κύτταρα (ουδετερόφιλα) 
 
Τα CD11b+LY6G+ κύτταρα αντιστοιχούν σε ουδετερόφιλα. Η ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε σε σπλήνα μυών στις ομάδες με αγωγή με το νευροστεροειδές 
BNN27 ή χωρίς και τα δείγματα μετρήθηκαν σε κυτταρομετρητή ροής. 

 
Εικόνα 68. Ποσοστά CD11b+LY6G+ κυττάρων σε σπλήνα μυών. 

 (ομάδα ελέγχου n=8, BNN27 n=10) 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούνται τα ποσοστά των CD11b+LY6G+ στο 
σπλήνα μυών του πειράματος στα οποία δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ 
της ομάδας στην οποία χορηγήθηκε BNN27 και της ομάδας χωρίς αγωγή με 
νευροστεροειδές. 
  
 
CD11b+LY6C+ κύτταρα (ανώριμα μυελοειδή κύτταρα) 
 
Τα CD11b+LY6C+  κύτταρα αποτελούνται από ανώριμα μυελοειδή κύτταρα, 
πρόγονοι των δενδριτικών κυττάρων, των μονοκυττάρων και μακροφάγων και των 
ουδετερόφιλων, μεταξύ άλλων. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε σπλήνα μυών στις 
ομάδες με αγωγή με το νευροστεροειδές BNN27 ή χωρίς. 
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Εικόνα 69. Ποσοστά CD11b+LY6C+ κυττάρων σε σπλήνα μυών. 

 (ομάδα ελέγχου n=8, BNN27 n=10) 
 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα τα ποσοστά των CD11b+LY6C+ στο σπλήνα μυών 
του πειράματος δεν παρουσίαζαν διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (με και χωρίς 
νευροστεροειδές). 
 
 

 Επίδραση του αναλόγου της DHEA 
στην έκφραση ανοσολογικών κυττάρων σε λεμφαδένες μυών, 

μετά από επαγωγή  ψωρίασης 
 
 

1)Υποπληθυσμοί Τ-λεμφοκυττάρων 
 
CD4+ Τ-βοηθητικά κύτταρα 
 
Η διήθηση των λεμφοκυττάρων στην επιδερμίδα αποτελείται κυρίως από CD4+ Τ 
κύτταρα καθώς και CD8+. Αυτά τα μεταναστεύοντα, από λεμφαδένες, κύτταρα 
ενεργοποιούν τα δενδριτικά κύτταρα, τα Τ-λεμφοκύτταρα του χορίου (αυτόχθονα 
κύτταρα του δέρματος), όσο και τα κερατινοκύτταρα. 
Με σκοπό να προσδιοριστούν τα ακριβή ποσοστά των CD4+ λεμφοκυττάρων στους 
λεμφαδένες των μυών στις ομάδες με αγωγή με το νευροστεροειδές BNN27 ή χωρίς, 
χρησιμοποιήθηκαν ομογενοποιημένα δείγματα (σύμφωνα με πρωτόκολλο στα υλικά 
και μέθοδοι της παρούσης εργασίας) επωασμένα με τα αντίστοιχα αντισώματα. Τα 
δείγματα τελικά μετρήθηκαν σε κυτταρομετρητή ροής. 

 
Εικόνα 70. Ποσοστά CD4+ κυττάρων σε λεμφαδένες μυών. 

(vehicle n=8, BNN27 n=10, p<0.05 ) 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική μείωση στον 
αριθμό των CD4+ κυττάρων στους λεμφαδένες της ομάδας στην οποία είχε 
χορηγηθεί BNN27 συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. 
 
 
CD8+ Τ-κυτταροτοξικά 
 
Τα CD8+ κύτταρα αντιστοιχούν  σε Τ-κυτταροτοξικά. Η ανάλυση για τα κύτταρα 
αυτά πραγματοποιήθηκε όπως και προηγούμενα σε λεμφαδένες μυών στις ομάδες με 
αγωγή με το νευροστεροειδές BNN27 ή χωρίς.   
 

vehicle BNN27
0

5

10

15

20

TreatmentTreatment

C
D

8+ ce
lls

 (%
)

 
Εικόνα 71. Ποσοστά CD8+ κυττάρων σε λεμφαδένες μυών. 

 (vehicle n=8, BNN27 n=10) 
 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε τάση προς μείωση στα επίπεδα των CD8+ 
κυττάρων στους λεμφαδένες της ομάδας η οποία έλαβε BNN27 συγκριτικά με την 
ομάδα ελέγχου. 
 
 
CD4+ CD8+ Τ-κύτταρα (αδιαφοροποίητα) 
 
Τα CD4+ CD8+ κύτταρα αποτελούνται κυρίως από αδιαφοροποίητα Τ-κύτταρα. Η 
ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε λεμφαδένες μυών όπως και προηγούμενα.  

 
Εικόνα 72. Ποσοστά CD4+CD8+ κυττάρων σε λεμφαδένες μυών. 

 (vehicle n=8, BNN27 n=10) 
 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε τάση προς μείωση στα επίπεδα των CD4+CD8+ 
κυττάρων στους λεμφαδένες της ομάδας η οποία έλαβε BNN27 συγκριτικά με την 
ομάδα ελέγχου. 
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CD4+ FoxP3+ T-βοηθητικά κύτταρα που εκφράζουν FoxP3 
 
Τα CD4+ FoxP3+ κύτταρα είναι T-βοηθητικά κύτταρα που εκφράζουν FoxP3. Η 
ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε λεμφαδένες μυών στις ομάδες με αγωγή με το 
νευροστεροειδές BNN27 ή χωρίς.  
 

 
Εικόνα 73. Ποσοστά CD4+FoxP3+ κυττάρων σε λεμφαδένες μυών. 

 (ομάδα ελέγχου n=4, BNN27 n=5) 
 
Από το παραπάνω διάγραμμα, παρατηρούμε ότι τα επίπεδα των κυττάρων 
CD4+FoxP3+ στους λεμφαδένες της ομάδας η οποία έλαβε BNN27 δεν παρουσίαζαν 
διαφορά συγκριτικά με εκείνα της ομάδας. 
 
 

2) Πληθυσμοί μακροφάγων, μονοκυττάρων και ουδετερόφιλων 
στους λεμφαδένες 

 
CD11b+ κύτταρα (κυρίως μονοκύτταρα, μακροφάγα) 
 
Τα CD11b+ κύτταρα αντιστοιχούν κυρίως σε μακροφάγα και μονοκύτταρα, ενώ 
λιγότερο σε κοκκιοκύτταρα, δενδριτικά κύτταρα (DCs), φυσικούς φονείς και 
υποπληθυσμούς Τ και Β κυττάρων. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε όπως 
προηγουμένως σε λεμφαδένες μυών και των δύο ομάδων (με αγωγή με το 
νευροστεροειδές BNN27 ή χωρίς).  

 
Εικόνα 74. Ποσοστά CD11b+ κυττάρων σε λεμφαδένες μυών. 

 (vehicle n=8, BNN27 n=10, p<0.001) 
 
Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι τα CD11b+ κύτταρα ήταν στατιστικώς σημαντικά 
λιγότερα στους λεμφαδένες των ζώων της ομάδας που έλαβε ΒΝΝ27 συγκριτικά με 
την ομάδα ελέγχου. 
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CD11b+ LY6G+ κύτταρα (ουδετερόφιλα) 
 
Τα CD11b+LY6G+ κύτταρα είναι κυρίως ουδετερόφιλα κύτταρα των οποίων η 
συνδρομή τους στη προσέλευση Τ λεμφοκυττάρων, την ευαισθητοποίηση τους, και 
την επίδραση τους στον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των 
κερατινοκυττάρων είναι ευρέως αποδεδειγμένη στη παθολογία της ψωρίασης. Η 
αποκοκκίωση των ενεργών ουδετερόφιλων με τη ταυτόχρονη απελευθέρωση 
κυτοκινών και πρωτεασών δρα σε σημαντικό βαθμό στην εξέλιξη της νόσου 
(Coimbra et al., 2012). 

 
Εικόνα 75. Ποσοστά CD11b+ κυττάρων σε λεμφαδένες μυών. 

 (ομάδα ελέγχου n=8, BNN27 n=10, APS3) 
 
Καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε στο ποσοστό των 
CD11b+LY6G+ κυττάρων μεταξύ των δύο ομάδων.  
 
 
3) Δενδριτικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύττaρα 
 
CD11c+ κύτταρα (κυρίως δενδριτικά αλλά και μακροφάγα)\ 
 
Η ψωρίαση χαρακτηρίζεται απο έντονη παρουσία των CD11c+ δενδριτικών 
κυττάρων (μυελοειδοί-myeloid) και των πλασμοκυτταροειδών δενδριτικών κυττάρων 
(plasmocytoid). Ο ρόλος τους έγκειται στην παρουσίαση των αντιγόνων 
(αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα) καθώς και στην ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων 
στη δερμίδα και την επιδερμίδα. Τα πλασμοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα 
εκκρίνουν την ιντερφερόνη τύπου Ι όπως και τα υπόλοιπα δενδριτικά κύτταρα που 
εκκρίνουν επίσης πλήθος άλλων κυτοκινών (π.χ. IL-23) οι οποίες συνεισφέρουν στην 
ενεργοποίηση πολλών κυττάρων φλεγμονής κατά τη διάρκεια της ψωρίασης. 
(Coimbra et al., 2012). 

 
Εικόνα 76. Ποσοστά CD11c+ κυττάρων σε λεμφαδένες μυών. 

 (ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14, p<0,001) 
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Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι τα ποσοστά των CD11c+ κυττάρων ήταν 
στατιστικώς σημαντικά λιγότερα στα ζώα που είχαν λάβει ΒΝΝ27 συγκριτικά με τα 
ζώα που έλαβαν μόνο έκδοχο.  
 
 
ΜΗC II+ κύτταρα (αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα) 

 
Εικόνα 77. Ποσοστά CD11c+ κυττάρων σε λεμφαδένες μυών. 

 (ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14, p<0.05) 
  
Παρόμοια, τα ποσοστά των ΜHC II+ κυττάρων ήταν στατιστικώς σημαντικά 
λιγότερα στα ζώα που είχαν λάβει ΒΝΝ27 συγκριτικά με τα ζώα που έλαβαν μόνο 
έκδοχο.  
  
 
CD11c + ΜΗC II+ κύτταρα (δενδριτικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα) 
 
Ο ρόλος τους έγκειται στην παρουσίαση των αντιγόνων (αντιγονοπαρουσιασιτκά 
κύτταρα) καθώς και στην ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων στη δερμίδα και την 
επιδερμίδα. 

 
Εικόνα 78. Ποσοστά CD11c+MHC II+ κυττάρων σε λεμφαδένες μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14) 
 

Προς έκπληξη μας καμία διαφορά δεν παρατηρήθηκε στο ποσοστό των CD11c+ΜΗC 
II+ κυττάρων μεταξύ των δύο ομάδων.  
Σε πειραματικό μοντέλο αντίστοιχων ομάδων και πρωτόκολλου αλλά λιγότερων 
ημερών εφαρμογής της κρέμας (5 μέρες επαλειφής), είχε παρατηρηθεί στατιστικώς 
σημαντική (p<0.05) μείωση των CD11c+MHCII+ κυττάρων στην ομάδα η οποία είχε 
λάβει ΒΝΝ27 συκριτικά με την ομάδα ελέγχου (δεδομένα που δεν παρουσιάζονται).  
 
 
 



Μελέτη του ρόλου και του μηχανισμού δράσης των μικρονευροτροφινών στη ψωρίαση 
 

 
107 

 

 Eπίδραση του ΒΝΝ27 στη έκφραση του mRNA 
των νευροτροφινών και των υποδοχέων τους μετά από 

επαγωγή  ψωρίασης 
 

NGF (δέρμα μυών) 
 
Ο NGF βρίσκεται σε αυξημένα επίπεδα, λόγω αυξημένης έκφρασης από 
κερατινοκύτταρα, τόσο σε ιστό της ψωριασικής βλάβης, όσο και σε ιστό μη 
ψωριασικής βλάβης του ασθενή. Ο NGF μπορεί να επηρεάσει πολλά παθολογικά 
μονοπάτια, όπως του πολλαπλασιασμού των κερατινοκυττάρων, της αγγειογένεσης, 
της ενεργοποίησης των Τ-κυττάρων, της έκφρασης μορίων προσκόλλησης, της 
αύξησης της νεύρωσης στο δέρμα, και της αυξητικής ρύθμισης των νευροπεπτιδίων 
(Botchkarev et al., 2006). 
Στα πειράματά μας μετρήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης mRNA του NGF στο δέρμα, με 
τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Ενδεικτική μέτρηση 
παρατίθεται παρακάτω: 

 
Εικόνα 79. Eπίπεδα mRNA του NGF στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14) 
 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, τα επίπεδα mRNA του NGF στο δέρμα μυών δεν 
παρουσίαζαν καμία διαφορά μεταξύ των υπό μελέτη ομάδων.  
 
 
NGF (σπλήνας μυών) 
 
Παρόμοια, μετρήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης mRNA του NGF στο σπλήνα. 
Ενδεικτική μέτρηση παρατίθεται παρακάτω: 

 
Εικόνα 80. Επίπεδα mRNA του ΝGF στο σπλήνας μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14, p<0.05)  
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Προς έκπληξη μας, τα επίπεδα του mRNA του NGF στο σπλήνα μυών ήταν 
στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερα στην ομάδα που είχε λάβει ΒΝΝ27 συγκριτικά 
με την ομάδα ελέγχου.  
 
 
Υποδοχέας p75 (δέρμα μυών) 
 
Τόσο σε ιστό της ψωριασικής βλάβης όσο και σε ιστό μη ψωριασικής βλάβης αθενών 
με ψωρίαση παρατηρούνται μειωμένα επίπεδα του υποδοχέα trkA και p75 συγκριτικά 
με ιστό ομάδας ελέγχου (Roosterman et al., 2006). 
Προκειμένου να διαπιστώσουμε τα επίπεδα των υποδοχέων αυτών στο δικό μας 
μοντέλο, μελετήσαμε τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του υποδοχέα p75 στο δέρμα, 
με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).  

 
Εικόνα 81. Eπίπεδα mRNA του p75 στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=13, BNN27 n=14.) 
 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, τα επίπεδα του mRNA του p75 στο δέρμα μυών που 
είχαν λάβει ΒΝΝ27 ήταν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα συγκριτικά με εκείνα 
από τα ζώα που είχαν πάρει μόνο το μέσο διάλυσης. 
 
 
Υποδοχέας p75 (σπλήνας μυών) 
 
Παρόμοια, εκτιμήθηκαν τα επίπεδα του mRNA του ίδιου υποδοχέα στο σπλήνα. 
Ενδεικτική μέτρηση παρατίθεται παρακάτω: 

 
Εικόνα 82. Eπίπεδα mRNA του p75 στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=4, BNN27 n=5) 
 
Καμία διαφορά δεν παρατηρήθηκε στα επίπεδα mRNA του p75 στο σπλήνα μεταξύ 
των δύο ομάδων.  
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 Eπίδραση του ΒΝΝ27 στο μονοπάτι σηματοδότησης του 
μεταγραφικού παράγοντα NFκ-Β 

 
Το σημαντικότερο ίσως σηματοδοτικό μονοπάτι στην περίπτωση της ψωρίασης 
φαίνεται να ενεργοποιείται με τη μεσολάβηση ΜΑΡ-κινασών και τη συνεπακόλουθη 
αποδόμηση του αναστολέα του NFκB (Nuclear Factor kappa Beta, Πυρηνικός 
παράγοντας κάπα Βήτα), ΙκΒ (Inhibitor of kappa Beta, Αναστολέας του κάπα Βήτα). 
Αποτέλεσμα των διεργασιών αυτών είναι η ενεργοποίηση του μεταγραφικού 
παράγοντα NFκΒ και η μετατόπισή του στον πυρήνα (Li και Lin, 2008). 
Σε πρόσφατες μελέτες έχουν δειχθεί αυξημένα επίπεδα ενεργού και 
φωσφορυλιωμένου NFκΒ σε ψωριασικό ιστό βλάβης αλλά και χωρίς βλάβη 
(Goldminz et al., 2012). Εκτός από τον κυρίαρχο ρόλο του μορίου αυτού στην 
απόπτωση και στον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των κυττάρων, ο NFκ-Β 
αναγνωρίζεται και στην παθολογία της ψωρίασης. Ειδικότερα, έχει συσχετιστεί με τη 
διαφοροποιημένη απόκριση των κερατινοκυττάρων αλλά και την ανοσολογική 
απόκριση όσον αφορά τις λειτουργίες των Τ-κυττάρων. 
 
Για την ανίχνευση της μεταγραφικής δραστηριότητας και της κατάστασης 
ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα στις δύο ομάδες στο δέρμα μυών, 
ελέγχθηκαν τα επίπεδα του αναστολέα του NFκ-Β, δηλαδή της IκΒα. 
Παρατίθενται παρακάτω τα αποτελέσματα.  
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Εικόνα 83. Πρωτεϊνικά επίπεδα ΙκΒα στο δέρμα μυών. 

(ομάδα ελέγχου n=5, BNN27 n=4) 
 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά 
στα επίπεδα της  IκΒα μεταξύ των δύο ομάδων.  
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Συζήτηση 
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Η ψωρίαση αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη αυτοάνοση νόσο, η χαρακτηρίζεται από 
πλήθως ιστοπαθολογικών αλλαγών, αλλά και συσσώρευση ανοσολογικών κυττάρων 
όπως των CD4+ και CD8+ Τ-κυττάρων, των δενδριτικών κυττάρων, με πρωτεύοντα 
ρόλο στην αντιγονοπαρουσίαση. Το νευροστεροειδές δεϋδροεπιαδροστερόνη έχει 
μελετηθεί σε πληθώρα ανοσολογικών νοσημάτων έχοντας θετική επίδραση. 
Συγκεκριμένα στη ψωρίαση, έχει πραγματοποιηθεί περιορισμένη έρευνα, δείχνοντας 
χαμηλά επίπεδα της DHEA σε ασθενείς με ψωρίαση και αναποτελεσματική  
εξωγενής χορήγησή της, λόγω άμεσου μεταβολισμού της σε ανδρογόνα και 
οιστρογόνα. Το ΒΝΝ27 αποτελεί ένα συνθετικό ανάλογο της DHEA, μια 
μικρονευροτροφίνη, το οποίο διατηρεί χαρακτηριστικά της DHEA, χωρίς όμως να 
μεταβολίζεται περαιτέρω στους μεταβολίτες της. Πρόσφατες έρευνες με τη χρήση 
του ΒΝΝ27 έδειξαν τη θετική ανοσοτροποποιητική του δράση σε in vivo μοντέλο 
σκλήρυνσης κατά πλάκας, καθώς και σε μοντέλο φλεγμονώδη πόνου.  
 
 
Φαρμακευτικά επαγόμενη ψωρίαση  

 
Το μοντέλο της επαγωγής της ψωρίασης μέσω της επάλειψης της κρέμας 

Ιμικιμόδη αποτελεί ένα διευκρινιστικό και απλό μοντέλο για την κατανόηση των 
μηχανισμών της ψωρίασης. Ταυτόχρονα όμως με τη χρηση αυτού του μοντέλου 
δίνεται η δυνατότητα να μελετηθελι η ανοσολογική απόκριση μέσω Th1 και Τh17, 
χωρίς τη χρήση κλασικών δυνατών μορίων όπως του CFA. Το τελευταίο θεωρήθηκε 
ακατάλληλο στη μελέτη αυτοάνοσων νοσημάτων (πολλαπλής σκλήρυνσης, 
ρευματοειδής αρθρίτιδας και ψωρίασης) διότι δεν περιλαμβάνει τη σημασία της IL-
17. Ένα εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα του μοντέλου αυτού αποτελούν και οι 
παρατηρούμενες παρενέργειες σε απομακρυσμένα σημεία από την επάλειψη της 
κρέμας δηλαδή των δερματικών βλαβών. Το στοιχείο αυτό διαλευκάνει τη σημασία 
της νόσου και την επίδρασή της σε επίπεδο συστηματικής φλεγμονής. Το εύρημα που 
αποτελεί τη βάση για την παρατήρηση αυτή αποτελεί η αύξηση του βάρους του 
σπλήνα μέχρι και 2 μονάδων (Leslie van der Fits, 2012). 
Στην παρούσα εργασία, η τοπική εφαρμογή της κρέμας Ιμικιμόδης σε αυτιά των 
μυών οδήγησε στην ανάπτυξη ενός τύπου δερματικής νόσου παρόμοιο με την 
ανθρώπινη ψωρίαση, σύμφωνα με το μοντέλο ψωρίασης σε μύες, όπως έχει 
περιγραφθεί προηγουμένως (van der Fits et al., 2009). Η τοπική εφαρμογή της 
Ιμικιμόδης οδηγεί σε φλεγμονή μέσω της κινητοποίησης του άξονα IL-23/IL-17A. 
Αποτέλεσμα αυτού, αποτελεί η ταχύτατη ανάπτυξη των δερμικών και 
πλασμοκυτταροειδών δενδριτικών κυττάρων, και της δραστηριοποίησης του 
πολλαπλασιασμού των κερατινοκυττάρων με αποτέλεσμα την απελευθέρωση 
κυτοκινών. Οι επιδράσεις στο δέρμα των μυών παρομοιάζουν με ρεαλιστικό τρόπο 
τις επιδράσεις των πλακών της ψωρίασης στο ανθρώπινο ιστό, αναπαράγοντας την 
ερυθροδερμία, την πάχυνση του δέρματος, την απολέπιση και την επιδερμική 
διαφοροποίηση σε σχέση με υγιείς ιστούς (ακάνθωση, παρακεράτωση, θηλωμάτωση) 
(Leslie van der Fits, 2012). 
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Ιστολογική εξέταση 
 
Στην παρούσα εργασία αρχικά εξετάστηκε η επίδραση του συνθετικού αναλόγου 
BNN27 στην ιστολογική εμφάνιση των ψωριασικών πλακών με τη χρήση της χρώσης 
αιματοξυλίνης/εοσίνης. Οι κρυοτομές των αυτιών των μυών του πειράματος 
αξιολογήθηκαν από αντικειμενικούς παρατηρητές.  
Η ανάλυση των τομών έδειξε μικρότερη αποδιοργάνωση των στιβάδων της 
επιδερμίδας, λιγότερη συσσώρευση ανοσολογικών κυττάρων στη δερμίδα και 
μικρότερη πάχυνση της δερμίδας (ακάνθωση) στην ομάδα μυών η οποία έλαβε 
ΒΝΝ27. Επιπρόσθετα, σημειώθηκε ελαττωμένη παρακεράτωση, δείγμα αύξησης της 
ανώμαλης διαφοροποίησης των κερατινοκυττάρων στην ίδια ομάδα. Επίσης 
παρατηρήθηκε μείωση της συσσώρευσης κυττάρων στην εξωτερική κεράτινη 
στιβάδα και του οιδήματος το οποίο συνοδευόταν από μειωμένο αριθμό των αγγείων 
στα ζώα που είχαν λάβει ΒΝΝ27. Το οίδημα αναπαριστά το βαθμό της αγγειακής 
διαστολής στη δερμίδα μέσω του οποίου πλήθος κυτοκινών (IL-1, TNF-α) εισχωρούν 
και συνεισφέρουν στην παθοφυσιολογία της νόσου (Leslie van der Fits, 2012). 
 
Στη συνέχεια εξετάστηκε ο αριθμός των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων με τη 
δοκιμασία της ενσωμάτωσης του μορίου BrdU. Η παθογένεια της νόσου συνδέεται 
άμεσα με τον υπέρμετρο πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων αλλά και την 
ανώμαλη διαφοροποίηση τους. Με τη μέθοδο αυτή εντοπίστηκαν τα 
πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα της επιδερμίδας και δερμίδας στοχεύοντας πιο 
συγκεκριμένα στα κερατινοκύτταρα. Παρατηρήσαμε ότι τα κερατινοκύτταρα δεν 
εμφάνισαν διαφορές στο ρυθμό πολλαπλασιασμού τους, επομένως δεν μπορούμε να 
υποθέσουμε επίδραση του αναλόγου στα κύτταρα αυτά.  
Ωστόσο, η περαιτέρω εξέταση του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης των 
κερατινοκυττάρων με συγκεκριμένους markers και τη χρήση ανοσοϊστοχημικών 
μελετών και όχι μόνο, αποτελεί αναγκαία έρευνα για τη διασαφήνιση του ρόλου του 
ΒΝΝ27 στο μηχανισμό αυτό. 
Επιπλέον, εξίσου σημαντικά πειράματα κρίνονται αναγκαία και σε επίπεδο 
πρωτογενών καλλιεργειών των κερατινοκυττάρων για την εξέταση της έκκρισης 
κυτοκινών υπό την επίδραση του ΒΝΝ27 αλλά και μορίων σήμανσης για τη 
διεύρυνση του μηχανισμού δράσης του στα κύτταρα αυτά.    
 
 
Ρόλος κυτοκινών στη διαφοροποίηση των Th17 κυττάρων 
 
Τα κύτταρα Th17 περιγράφθηκαν για πρώτη φορά το 2005, ως μια καινούργια τάξη 
CD4+ Τ-βοηθητικών κυττάρων τα οποία εκκρίνουν την ιντερλευκίνη 17. Αποτέλεσαν 
άλλο έναν τύπο Τ-βοηθητικών κυττάρων που προστέθηκε στη λίστα με περιεχόμενο 
τα Th1 και Τh2 κύτταρα.  
Τα νέα μέλη ονομαζόμενα βοηθητικά Τ-κύτταρα (Th17) αποδεικνύονται παθολογικός 
πληθυσμός στις περισσότερες αυτοάνοσες παθήσεις. H λειτουργία των Th17 
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αποσκοπεί στην ενεργοποίηση της ανοσολογικής απόκρισης, μέσω των CD4+ Τ-
βοηθητικών κυττάρων. Ο πληθυσμός αυτός δυναται να εκκρίνει τις κυτοκίνες: IL-
17A, IL-17F, IL-21, και IL-22.  
Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις με πρωταρχική τη διαφοροποίηση των Th0 (ή ανώριμων 
Τ-βοηθητικών κυττάρων) σε Th17 εμπεριέχουν τη συνεργασία πληθώρα κυτοκινών 
όπως της IL-1, IL-6, και του TGF-β, IL-21 και IL-23 τόσο σε μύες όσο και στον 
άνθρωπο. Σύμφωνα με τις προηγούμενες κυτοκίνες ενεργοποιείται η διαφοροποίηση 
των κυττάρων naïve CD4+ σε κύτταρα μνήμης Th17, ενώ στη συνέχεια η IL-23 
συμμετέχει στον πολλαπλασιασμό τους (Leslie van der Fits, 2012) 
 
Mετά από ενεργοποίηση των υποδοχέων toll-like μέσω της δραστικής ουσίας 
ιμικιμόδης, παρατηρείται έκκριση του TGF-β και της IL-6, κυτοκίνες οι οποίες 
κινητοποιούν την διαφοροποίηση των CD4+ σε πληθυσμό Τh17 κύτταρα. 
Κύριο ρόλο διαδραματίζει η IL-6, η οποία ενεργοποιεί ένα μονοπάτι αλυσιδωτών 
αντιδράσεων με τη συνδρομή του TGF-β, με αποτέλεσμα τη μετάβαση του ορφανού 
υποδοχέα-γt (ROR-γt) σε ενεργή κατάσταση. Ο υποδοχέας αυτός εκφράζεται σε 
μεγάλο ποσοστό σε Th17 κύτταρα. Μ’αυτό τον τρόπο, η κυτοκίνη IL-6 συνεργεί 
στην έκφραση των υποδοχέων της IL-21 και IL-23 πάντα μέσω του ορφανού 
υποδοχέα-γt (ROR-γt) (Coimbra et al., 2012) 
Στη παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων της 
πρωτεϊνικής IL-6 στο δέρμα και στο σπλήνα μυών στην ομάδα που έλαβε το 
συνθετικό ανάλογο της DHEA. Τα επίπεδα IL-6 στο επίπεδο δέρματος όπως και του 
ορού των μυών δεν παρουσιάζουν την αντίστοιχη μείωση παρά μόνο εμφανίζονται 
ίδια και στις δύο ομάδες. Ανάλογα,τα επίπεδα mRNA σε σπλήνα μυών εμφανίζονται 
και αυτά στατιστικά σημαντικά μειωμένα στην ομάδα που έλαβε το BNN27. 
Η μείωση των πρωτεϊνικών επιπέδων της IL-6 στο δέρμα αποτελεί τεκμήριο για την 
μείωση και της τοπικής φλεγμονής του δέρματος. Έχοντας κεντρικό ρόλο και στη 
διαφοροποίηση των T-κυττάρων σε Τh17 κύτταρα τα οποία αποτελούν παθολογική 
αιτία της ψωρίασης, μπορεί να πιθανολογηθεί και η μείωση του πληθυσμού αυτού. 
Παράλληλα, η κυτοκίνη αυτή συνδράμει με αλληλεπίδραση της με τις IL-1β και IL-
23, στην παραγωγή της IL-17A σε γδ T-κύτταρα, αποτελώντας κομβικό σημείο στον 
άξονα IL-23/IL-17A/IL-22 (Coimbra et al., 2012). 
Παρόμοια αποτελέσματα όπου παρατηρείται μείωση της IL-6 ελήφθησαν επίσης σε 
πειράματα του εργαστηρίου μας όπου εφαρμόσθηκε το μοντέλο του φλεγμονώδη 
πόνου με τη ενδοπελματιαία χορήγηση CFA. Πράγματι, παρατηρείται στατιστικά 
σημαντική μείωση των επιπέδων της στην ομάδα μυών η οποία έλαβε ΒΝΝ27, 
προτείνοντας έτσι σημαντικό αντιφλεγμονώδη ρόλο για την μικρονευροτροφίνη αυτή. 
 
 
Για την εδραίωση του παραπάνω συλλογισμού θα περιμέναμε αντίστοιχα να 
μειωθούν και τα πρωτεϊνικά επίπεδα της IL-17A στο δέρμα, γεγονός που 
παρατηρήθηκε στις μετρήσεις των επιπέδων της κυτοκίνης αυτής στο δέρμα. Η IL-
17Α αποτελεί το κυριότερο παράγωγο των κυττάρων Th17 εκκρινόμενο όχι μόνο 
κατά τη διάρκεια της επίκτητης ανοσολογικής απόκρισης, αλλά και στην φυσική, 
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έμφυτη απόκριση ενάντια σε παθογόνους μικροοργανισμούς, κυρίως μέσω των γδ-Τ 
κυττάρων και των φυσικών φονέων Τ-κυττάρων (Ulrik Sønder et al., 2012). Μείωση 
των επιπέδων της είναι ενδεικτικό της μείωσης των πληθυσμών των Th17 
παθολογικών κυττάρων και άρα της εξάπλωσης της νόσου στους μύες με χορήγηση 
ΒΝΝ27 όπως παρατηρήθηκε και στα δικά μας πειράματα. 
 

 
Σύμφωνα όμως με τον μηχανισμό που αναφέρθηκε προηγουμένως, οι IL-21 και IL-23 
κινητοποιούν τον RORγt, o οποίος συνεργικά με τον παράγοντα STAT3, συνδράμουν 
στην έκφραση της IL-17 (Coimbra et al., 2012). 
Την ίδια συνδρομή προσφέρει και η IL-18, κυτοκίνη η οποία αλληλεπιδρώντας με 
την IL-23, κινητοποιεί την παραγωγή της IL-17 από Th17 κύτταρα. Επιπλέον 
συμμετέχει στα αρχικά στάδια της νόσου με την κινητοποίηση της απελευθέρωσης 
IFN-γ.  
Τα αποτελέσματα μας δεν δείχνουν διαφορά στα επίπεδα mRNA της IL-18 στο δέρμα 
μεταξύ των ομάδων που έλαβαν ΒΝΝ27 και το μέσο διάλυσης.  
Ιδιαίτερα η IL-23 θεωρείται κρίσιμης σημασίας κυτοκίνη για τον πολλαπλασιασμό 
του παθολογικού πληθυσμού των Τ-κυττάρων, με χαρακτηριστικό την παραγωγή IL-
17Α, IL-17F, IL-6 και ΤΝF-α. Σε μελέτες in vitro, η IL-23 συμμετέχει στην αρχική 
διαφοροποίηση των Th17 κυττάρων (Coimbra et al., 2012). Τα αποτελέσματα της 
μελέτης μας χρήζουν επανάληψης για τον καθορισμό των επιπέδων της κυτοκίνης 
αυτής, διότι πραγματοποιήθηκαν μόνο σε ένα πείραμα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα 
αποτέλεσμα που παρουσιάζονται και αποτελούν επανάληψη 3 πειραμάτων 
τουλάχιστον.  
 
Ο ρόλος του TGF-β αποτελεί διφορούμενο σημείο των μελετών όσον αφορά τις 
δράσεις του συνδυαστικά με των κυτοκινών και τις επιδράσεις του στην παθολογία 
της ψωρίασης. Πέρα από τη σημαντική του θέση σε συνδυασμό με προφλεγμονώδεις 
κυτοκίνες όπως την IL-6, όπου αποτελεί ισχυρό υποκινητή της έκφρασης της 
πρωτεΐνης RORγt σε Th17 κύτταρα, ο TGF-β μόνος χωρίς την επίδραση 
προφλεγμονώδης κυτοκίνης ευνοεί την έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα FoxP3 
και επομένως των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων (T-regulatory) (McGeachy et al., 2012). 
Στην παρούσα εργασία δεν παρατηρήσαμε αλλαγή στα επίπεδα του με χορήγηση του 
ΒΝΝ27. Όμως εφόσον τα επίπεδα του παραμένουν υψηλά και μετά την αγωγή, ίσως 
τότε να λειτουργεί ευνοικά ως προς την έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα 
FoxP3 και της αύξησης των ρυθμιστικών κυττάρων παρά ως υποκινητής της 
διαφοροποίησης των Th17. 
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Ρόλος των εκκρινόμενων κυτοκινών στην παθολογία της ψωρίασης 
 
Ένας επιπλέον παράγοντας στα αρχικά στάδια της εκδήλωσης της νόσου αποτελεί η 
ιντερφερόνη-γ, η οποία εμφανίζεται σε υψηλά επίπεδα. Η IFN-γ εκκρίνεται από Th1 
κύτταρα, δενδριτικά κύτταρα και φυσικούς φονείς. Η ρύθμιση της έκφρασης της 
κυτοκίνης ελέγχεται από την IL-2, IL-12 και Τ-κύτταρα, όπως και κύτταρα 
Langerhans. Η αύξηση αυτή πιθανολογείται να αποτελεί έναυσμα για την 
προσέλευση ανοσολογικών κυττάρων, που μεταναστεύουν στο δέρμα και 
ενεργοποιούν μηχανισμούς των μακροφάγων και μονοκυττάρων, των δενδριτικών 
κυττάρων, και των ενδοθηλιακών κυττάρων. Ταυτόχρονα όμως, πιστεύεται πως η 
ιντερφερόνη ευθύνεται για αναστολή της απόπτωσης των κερατινοκυττάρων με 
αποτέλεσμα τις χαρακτηριστικές ιστολογικές παρατηρήσεις για τη ψωρίαση. Κατά τη 
διάρκεια των πειραμάτων η IFN-γ παρουσίασε τάση προς μείωση, χωρίς όμως να 
εμφανίζει στατιστικά σημαντικά μείωση στα αποτελέσματα με τη χορήγηση ΒΝΝ27. 
 
 
Ο TNF-α είναι μια καθοριστική κυτοκίνη που ανιχνεύεται σε αυξημένα επίπεδα 
τοπικά στις βλάβες και σε μικρότερα επίπεδα στον ορό (Coimbra et al., 2012). 
Παράγεται από ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα, κερατινοκύτταρα, μαστοκύτταρα, 
μακροφάγα και κύτταρα Langerhans, καθώς και CD11c+ δενδριτικά κύτταρα. Στην 
προσπάθεια μας να εντοπίσουμε τα πρωτεϊνικά επίπεδα του στο δέρμα καταλήξαμε 
στο συμπέρασμα ότι ο TNF-α παραδόξως δεν παρουσιάζει κάποια διαφορά στα 
επίπεδα του μεταξύ των δύο ομάδων μυών του πειράματος. Παρόμοια αποτελέσματα 
έδειξαν και τα συνολικά επίπεδα έκφρασης του στο δέρμα (ομαδοποιημένα τρία 
πειράματα), παρόλο που ένα μεμονωμένο πείραμα με ίδιες συνθήκες έδειξε 
στατιστικώς σημαντικά μειωμένα επίπεδα στην ομάδα BNN27. Τα αποτελέσματα στο 
σπλήνα δείχνουν μείωση στα επίπεδα έκφρασης mRNA στη ομάδα που έλαβε 
ΒΝΝ27, προτείνοντας έτσι πιθανή μείωση των πληθυσμών που την εκκρίνουν στη 
συστηματική κυκλοφορία. 
Για τη διαλεύκανση της εμπλοκής της κυτοκίνης και της λειτουργίας της στο μοντέλο 
μας, στο ίδιο πειράμα που έδειξε μείωση των επιπέδων mRNA στο δέρμα και στο 
σπλήνα, αναλύθηκε μόριο του μονοπατιού σήμανσης του TNF-α. 
Όπως γνωρίζουμε, ο TNF-α επάγει την διαφοροποίηση, τον πολλαπλασιασμό και την 
απόπτωση διαφόρων κυττάρων, καθώς και την παραγωγή άλλων κυτoκινών (π.χ. IL-
1, IL-6, IL-8). Ταυτόχρονα όμως, προάγει την έκφραση μορίων προσκόλλησης στα 
κερατινοκύτταρα και στα ενδοθηλιακά κύτταρα αυξάνοντας έτσι την έκφραση του 
μεταγραφικού παράγοντα NFκB και διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διήθηση 
Τ λεμφοκυττάρων και ουδετερόφιλων στο δέρμα ( Lizzul et al., 2005). Ο ώριμος 
διμερής μεταγραφικός παράγοντας NFκB παραμένει στο κυτταρόπλασμα, ανενεργός 
και απομονωμένος μέσω της οικογένειας των αναστολέων κB (Ιnhibitory κΒ). Η 
φωσφορυλίωση της τελευταίας αποτελεί έναυσμα για την ενεργοποίηση του 
μεταγραφικού παράγοντα, η οποία απορρέει από τη σηματοδότηση γνωστών 
προφλεγμονώδων πρωτεινών (TNF-α, IL-1β).   
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Έτσι λοιπόν, αναλύθηκαν τα πρωτεϊνικά επίπεδα του μορίου αναστολής του NFκΒ, 
ώστε να προσδιοριστεί έμμεσα και ενδεικτικά το επίπεδο ενεργοποίησης του 
μεταγραφικού παράγοντα. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν μικρή τάση προς αύξηση 
της ΙκΒα, πιθανώς υποδηλώνοντας την αναστολή της δράσης του ΝFκΒ στην ομάδα 
του ΒΝΝ27 ως έναν από τους πιθανούς μηχανισμούς δράσης της 
μικρονευροτροφίνης ΒΝΝ27.  
 
Η κυτοκίνη IL-1β δρα μέσω του μεταγραφικού παράγοντα NFκΒ με τη συνεργασία 
της IL-6. Τελικό αποτέλεσμα της ενεργοποίησης αυτού του μονοπατιού αποτελεί η 
διαφοροποίηση των Th17κυττάρων.  
Με την ίδια λογική σηματοδότησης και λόγω τάσης μειωμένης ενεργότητας του 
μεταγραφικού παράγοντα NFκΒ, θα περίμενε κανείς να διαπιστώσει ελαττωμένη 
έκκριση IL-1β. Τα αποτελέσματα μας δεν επιβεβαίωσαν τη θεωρία αυτή, με τα 
πρωτεϊνικά επίπεδα της κυτοκίνης αυτή να παραμένουν ίδια στις δύο ομάδες. 
 
 
Ο ρόλος των δενδριτικών κυττάρων στη ψωρίαση 
 
 
Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα των περισσότερων ερευνητικών ομάδων με 
θέμα τη νόσο της ψωρίασης, αποτελεί η αποδοχή της ταξινόμησης της ως μια 
πολυπαραγοντική νόσος, με τη συμμετοχή και αλληλεπίδραση των Τ-κυττάρων, των 
δενδριτικών κυττάρων και των κερατινοκυττάρων.  
Tα δενδριτικά κύτταρα (DCs) κυριαρχούν στην παθογένεια της νόσου, 
ενεργοποιώντας τα Τ-κύτταρα προς διαφοροποίηση τους σε υποπληθυσμούς, ενώ 
παράλληλα εμπλουτίζουν το φάσμα των συνθεμένων κυτοκινών και χημοκινών κατά 
τη διάρκεια της φλεγμονής (Zaba et al., 2009). 
 
Στη περιοχή του φυσιολογικού δέρματος το επικρατέστερο είδος δενδριτικών 
κυττάρων (DC) που απαντάται είναι τα επιδερμικά δενδριτικά κύτταρα (ή κύτταρα 
Langerhans), ενώ σε ψωριασικό δέρμα εμφανίζονται και άλλοι πληθυσμοί όπως 
δερμικά δενδριτικά κύτταρα, ή μυελοειδή (myeloid) δενδριτικά και 
πλασμοκυτταροειδή (plasmocytoid) δενδριτικά κύτταρα, τα οποία διεισδύουν κυρίως 
στη δερμίδα των ψωριασικών πλακών (Glitzner et al., 2014). 
 
Ο χαρακτηρισμός των δερμικών μυελοειδών δενδριτικών κυττάρων mDCs (dermal 
myeloid DCs) σε φυσιολογικό δέρμα, προκύπτει από τη χρήση marker για CD11c+ 
κύτταρα. Ο πληθυσμός αυτός παρατηρείται στην άνω δερμίδα έχει αποδειχθεί 
αυξημένος κατά τη διάρκεια της ψωρίασης εμπεριέχοντας και έναν υποπληθυσμό 
δενδριτικών κυττάρων (ή Tip-DCs) ικανό να συνθέσει TNF-α και το iNOS (Zaba et 
al., 2009). 
 
Τα μυελοειδή κύτταρα του δέρματος παρουσιάζουν την ικανότητα να αυξάνουν τον 
πολλαπλασιασμό των Τ-κυττάρων, ενεργοποιώντας τα CD4+Τ-κύτταρα. Οι βλάβες 
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της ψωρίασης περιέχουν μεγάλο αριθμό CD11c+ mDCs στη δερμίδα, εμπλέκοντας τα 
κύτταρα αυτά στην παθολογία της νόσου. Τα ώριμα δενδριτικά κύτταρα εμφανίζονται 
ως ένα συμπαγές σύμπλοκο από δενδριτικά και Τ-κύτταρα, παρομοιάζοντας τη 
λειτουργία και τη φυσιολογία τους με τους λεμφαδένες ή τον φλεγμονώδη ιστό. Λόγω 
της μεγάλης Τ-κυτταρικής διείσδυσης, με την πλειονότητα τους να είναι σε ενεργή 
κατάσταση με φαινότυπο Τ-κύτταρα μνήμης, θεωρείται πως τα mDCs δημιουργούν 
σημεία πόλωσης κυττάρων όπου δρουν ως αυτοαντιγονοπαρουσιαστικά 
ενεργοποιώντας Τ-κύτταρα και με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρουν στην περαιτέρω 
εξέλιξη της ασθένειας (Coimbra et al., 2012). 
Στην παρούσα μελέτη προσδιορίσαμε τα κύτταρα αυτά σε λεμφαδένες μυών, με τη 
σήμανση CD11c+ και στις δυο ομάδες υπό μελέτη. Προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα 
παθολογικά αυτά κύτταρα βρέθηκαν σε στατιστικά σημαντικά μειωμένα επίπεδα 
στην ομάδα που έλαβε ΒΝΝ27. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα αυτό θα υποθέταμε μια 
μείωση των επιπέδων TNF-α, που όμως δεν παρατηρήθηκε. Για το λόγο αυτό ίσως 
μπορούμε να θεωρήσουμε πηγή TNF-α άλλα κύτταρα εκτός δενδριτικών, 
τουλάχιστον όσον αφορά τη φάση της νόσου που εξετάστηκε. Θα ήταν όμως και 
παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι ο CD11c+ δεν αποτελεί μοναδικό επιφανειακό 
προσδιοριστή για τα δενδριτικά κύτταρα. Έχει δειχθεί σε πρόσφατες μελέτες η 
εμφάνισή του σε μακροφάγα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αποκλείσουμε την 
πιθανότητα αλληλεπικάλυψης με αυτόν τον πληθυσμό (Hume, 2008). 
 
Στη συνέχεια εξετάστηκε η παρουσία των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, 
δηλαδή πληθυσμών που περιλαμβάνουν δενδριτικά κύτταρα, μακροφάγα και κύτταρα 
Langerhans. Όλοι οι παραπάνω πληθυσμοί έχουν αναφερθεί να λειτουργούν 
παθολογικά στη ψωρίαση, συμμετέχοντας με την υπερέκφραση τους και την 
υπέρμετρη κινητοποίηση της αντιγονοπαρουσίασης με αποτέλεσμα την αυτοάνοση 
νόσο. Το αποτέλεσμα της χορήγησης του ΒΝΝ27 ήταν η μείωση σε στατιστικά 
σημαντικό βαθμό των επιπέδων των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων. 
 
 
 
Μονοκύτταρα, μακροφάγα και ανώριμα μυελοειδή κύτταρα 
 
Τα μακροφάγα όπως και τα δενδριτικά κύτταρα αποτελούν πιθανούς στόχους του 
μοντέλου της IMQ αφού και τα δύο είδη κυττάρων παρουσιάζουν υποδοχείς TLR7, 
άρα μπορούν και να ενεργοποιηθούν μέσω αυτών (Leslie van der Fits, 2012). 
Ο κεντρικός ρόλος των μακροφάγων αποτελεί αδιαμφισβήτητο στοιχείο στη 
ψωρίαση, κυρίως λόγω της έκκρισης κυτταροκινών, π.χ. TNF-α, οι οποίες 
συμμετέχουν στη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό φλεγμονώδων 
παραγόντων και μη (Neuner et al., 1991). Ο ακριβής μηχανισμός των δράσεων των 
μακροφάγων στη ψωρίαση παραμένει υπό συζήτηση στην ερευνητική κοινότητα 
κυρίως λόγο της μεγάλης ομοιότητας τους με δενδριτικά κύτταρα, τα οποία 
καταλαμβάνουν σημαντική θέση στη παθογένεια της ψωρίασης, δυσχεραίνοντας έτσι 
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τη μελέτη τους. Άλλο ένα πεδίο της παθολογίας της ψωρίασης στο οποίο εμπλέκονται 
τα μακροφάγα είναι η αγγειογένεση και η απελευθέρωση πρωτεασών, αυξητικών 
παραγόντων (όπως ο VEGF) και κυτοκινών (Coimbra et al., 2012). 
 
Τα αποτελέσματα μας σε σπλήνα μυών εμφανίζουν τα μονοκύτταρα (CD11b+), τα 
οποία περιέχουν και μέρος των μακροφάγων κυττάρων, να παρουσιάζουν μια 
στατιστικά σημαντική μείωση στην ομάδα ΒΝΝ27, τόσο σε σπλήνα όσο σε 
λεμφαδένες, η οποία επαναλαμβάνεται σε όλα τα αντίστοιχα πειράματα, αλλά και σε 
πειράματα λιγότερων ημερών επαλειφής της κρέμας προς εμφάνιση της ψωρίασης.  
Τα κύτταρα LY6C+ επίσης σε σπλήνα μυών αντιστοιχούν σε μονοκύτταρα. 
Χρησιμοποιούνται και συνδυαστικά με CD11b+ marker στη σήμανση ανώριμων 
μυελοειδών κυττάρων. Στην ανάλυση των LY6C+ κυττάρων βρέθηκε στατιστικά 
σημαντική μείωση των κυττάρων στην ομάδα ΒΝΝ27, παρουσιάζοντας ενδιαφέρον, 
αφού η διπλή χρώση CD11b+LY6C+δεν παρουσιάζει καμία διαφορά μεταξύ των 
ομάδων. Ίσως η περαιτέρω χρώση με marker και για μακροφάγα απομόνωνε πιο 
συγκεκριμένο πληθυσμό, ο οποίος όμως δεν στοχοποιείται από την χορήγηση 
ΒΝΝ27. 
 

Ουδετερόφιλα 
 
Τα ουδετερόφιλα αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της παθολογίας της ψωρίασης, 
αλλά και γενικότερα των φλεγμονωδών παθήσεων. Εικάζεται πως στοχεύουν στην 
προσέλκυση ανοσολογικών κυττάρων (Τ-λεμφοκύτταρα), στην τροποποίηση και 
υπερευαισθησία της απόκρισης των Τ-κυττάρων, αλλά και στην αλλαγή του ρυθμού 
πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης των κερατινοκυττάρων. Η παρουσία τους 
γίνεται αισθητή από την αρχή της ενεργής φάσης της νόσου, στα πρώιμα στάδια της. 
Ο μηχανισμός της διήθησης των ουδετερόφιλων, δηλαδή της αποκοκκίωσης των 
ουδετερόφιλων έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση κυτοκινών και πρωτεασών 
(Coimbra et al., 2012). 
Τα ουδετερόφιλα προσελκύονται κυρίως στη δερμίδα υπό την επίδραση 
χημειοτακτικών παραγόντων. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται η ιντερλευκίνη-8, το 
αραχιδονικό οξύ, και άλλοι αυξητικοί παράγοντες. Η μετέπειτα ενεργοποίηση των 
ουδετερόφιλων αποδίδεται στη δράση του GM-CSF (granulocyte macrophage- 
colony stimulating factor) αποτέλεσμα του οποίου αποτελεί η αύξηση της 
επιφανειακής  ιντεγκρίνης (CD11b/CD18) και τελικά την έκφραση ενεργοποιημένων 
επιδερμικών κερατινοκυττάρων, μέσω της διαμεσολάβησης της παραγωγής 
πρωτεολυτικών ενζύμων, τα οποία επηρεάζουν τον πολλαπλασιασμό και τη 
διαφοροποίηση των κερατινοκυττάρων. Η παραγωγή των ενζύμων αυτών από μόνη 
της προκαλεί την καταστροφή των ιστών.  
Τα ουδετερόφιλα (CD11b+LY6G+) στο σπλήνα δεν εμφάνισαν κάποιο είδος αλλαγής 
μεταξύ των δύο ομάδων, παρά μόνο μια ελαφριά τάση για μείωση στην ομάδα 
ΒΝΝ27 και μόνο στους λεμφαδένες μυών. Ο πληθυσμός αυτός ίσως θα ήταν 
προτιμότερο να εντοπιστεί τοπικά στη φλεγμονή, με τη χρήση ανοσοϊστοχημικών 
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τεχνικών, ώστε να ανιχνευτούν τυχόν διαφορές τους εκεί όπου προσελκύονται από 
μόρια όπως χημοκίνες και ιντερλευκίνες. 
 
 
Ρόλος των πληθυσμών των Τ-κυττάρων 
 
Τα CD4+ κύτταρα στο σπλήνα όσο και στους λεμφαδένες εμφανίστηκαν στατιστικά 
σημαντικά μειωμένα στην ομάδα η οποία έλαβε ΒΝΝ27. Όπως περιγράφθηκε και 
στην αρχή της συζήτησης της εργασίας αυτής, η μείωση των CD4+ κυττάρων μπορεί 
να ερμηνευθεί ως μείωση και στο σύνολο των κυττάρων που εν δυνάμει μπορούν να 
διαφοροποιηθούν σε παθολογικά κύτταρα Th17. Τα κύτταρα Th17 αποτελούν 
παθολογικό πληθυσμό στις περισσότερες αυτοάνοσες παθήσεις. Ο μηχανισμός της 
λειτουργίας των Th17 αποσκοπεί στην ενεργοποίηση της ανοσολογικής απόκρισης 
μέσω των CD4+ Τ-βοηθητικών κυττάρων. Ο πληθυσμός αυτός είναι ικανός να 
εκκρίνει τις κυτοκίνες: IL-17A, IL-17F, IL-21, και IL-22. Ταυτόχρονα όμως, μείωση 
των CD4+ Τ-βοηθητικών επιφέρει λιγότερη διαφοροποίηση και σε Th1 άρα και 
λιγότερη απόκριση των προφλεγμονωδών Th1 κυτοκινών. Έχει επισημανθεί η 
σημασία της κυτοκίνης IL-6 στην ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων και στην 
κινητοποίηση μιας οξείας φλεγμονώδης ανταπόκρισηw, επομένως η μειωμένη IL-6 
τόσο σε πρωτεϊνικά επίπεδα στο δέρμα, όσο και σε επίπεδο mRNA στο σπλήνα 
οδηγούν και σε μειωμένα επίπεδα CD4+κύτταρα.  
 
 
Τα CD8+ κύτταρα είναι ικανά να παράγουν και αυτά IL-17A και αναφέρονται συχνά 
ως Tc17 πληθυσμός CD8+ κυττάρων. Η ενεργοποίησή τους έγκειται στη δράση των 
MHC I πρωτεϊνών, οι οποίες MHC τάξης Ι HLA – Cw6 αποτελούν στόχο για πιθανά 
αλληλόμορφα στη νόσο της ψωρίασης. Ως εκ τούτου, και συμπληρώνοντας τα 
γενετικά ευρήματα, τα CD8+ Τ-κύτταρα αναφέρονται σε υψηλά επίπεδα στη 
ψωριασική επιδερμίδα, επιβεβαιώνοντας την σχέση τους στη παθογένεια της 
ψωρίασης (Res, 2010). Η ομάδα που έλαβε ΒΝΝ27 έδειξε να εμφανίζει στατιστικά 
σημαντική μείωση των CD8+κυττάρων στο σπλήνα, υποδηλώνοντας τη μείωση των 
κυτταροτοξικών κυττάρων στο σπλήνα. Το ίδιο αποτέλεσμα δεν εμφανίζεται στους 
λεμφαδένες σε μύες με χορήγηση ΒΝΝ27, ίσως λόγω του ότι η διαφοροποίηση των 
Th κυττάρων και ο πολλαπλασιασμός τους γίνεται τοπικά στο δέρμα ή στη 
συστηματική κυκλοφορία όταν απελευθερώνονται από το σπλήνα. 
 
Τέλος, και τα αδιαφοροποίητα CD4+CD8+ T-κύτταρα στο σπλήνα έχουν βρεθεί με 
μεγάλη μείωση στην ομάδα με χορήγηση ΒΝΝ27. Το τελευταίο αποτελεί σαφή 
ένδειξη κατευνασμού της ανοσολογικής απόκρισης, ενώ είναι γνωστός ο ρόλος και η 
σημασία των Τ-κυττάρων στην παθολογία της ψωρίασης.  
 
Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, η διείσδυση των λεμφοκυττάρων στη δερμίδα 
αποτελείται κυρίως από CD4+ Τ κύτταρα, καθώς και λίγα CD8+. Αυτά τα 
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μεταναστεύοντα κύτταρα ενεργοποιούν τα δενδριτικά κύτταρα, τα Τ-λεμφοκύτταρα 
του χορίου (αυτόχθονα κύτταρα του δέρματος) όσο και τα κερατινοκύτταρα. Η 
αλληλεπίδραση φαίνεται αμφίδρομη, αφού και τα κερατινοκύτταρα ενεργοποιούν τα 
Τ-λεμφοκύτταρα (Coimbra et al., 2012, Neuner et al., 2001). Με τη χορήγηση ΒΝΝ2, 
παρατηρούμε όλους τους πληθυσμούς αυτούς μειωμένους στο σπλήνα, αλλά και εν 
μέρει στους λεμφαδένες. 
 
Τα παραπάνω συνάδουν με τα ευρήματα του μοντέλου της πειραματικής αυτοάνοσης 
εγκεφαλομυελίτιδας (ΕΑΕ), όπου το ΒΝΝ27 βρέθηκε να χαμηλώνει τα επίπεδα της 
Τh1 (Τ-βοηθητικών τύπου 1) ανοσολογικής απόκρισης και της Th17 με ταυτόχρονη 
αύξηση των CD4+FoxP3 κυττάρων.  
 
 
Ρόλος και επίδραση των αυξητικών παραγόντων 
 
Οι αυξητικοί παράγοντες αποτελούν τα λιγότερα μελετημένα μόρια στο μηχανισμό 
της ψωρίασης. Ωστόσο έχει δειχθεί ο ρόλος του VEGF, ο οποίος αποτελεί μέρος του 
ενός από τα τρία πιο χαρακτηριστικά ιστολογικά ευρήματα της ψωρίασης, η 
αυξημένη αγγειογένεση στη δερμίδα. Επιδερμικά κερατινοκύτταρα απελευθερώνουν 
αγγειογενετικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα το μη φυσιολογικό πολλαπλασιασμό 
των δερμικών αγγείων και τη αγγειογενένεση. Ένας από τους αγγειογενετικούς 
παράγοντες αποτελεί ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF), ο 
οποίος ανευρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στις ψωριασικές βλάβες. Ταυτόχρονα στις 
ίδιες ανεβασμένες τιμές ανιχνεύεται στον ορό των ασθενών με τα επίπεδα του να 
συμβαδίζουν με τη κλινική εικόνα της ψωρίασης (έντονη, κρίσιμη ψωρίαση ή όχι.). 
Στη συγκεκριμένη μελέτη δεν σημειώθηκε διαφορά του παράγοντα αυτού μεταξύ των 
δύο ομάδων. 
 
 
 
Αλληλεπίδραση με νευροτροφίνες και υποδοχείς 
 
 Όπως έχει δειχθεί και στην περίπτωση της DHEA, το μόριο αυτό δρα μέσω της 
πρόσδεσης με υποδοχείς του NGF και συγκεκριμένα των μεμβρανικών υποδοχέων 
TrKA και p75, ενώ δεν προσδένεται στους υπόλοιπους υποδοχείς των 
νευροτροφινών. Το δέρμα εκφράζει πληθώρα νευροτροφικών αυξητικών 
παραγόντων, όπως ο NGF, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον πολλαπλασιασμό, την 
ανάπτυξη και τη συντήρηση των νευρώνων (Roosterman et al., 2006). Για τους 
παραπάνω λόγους, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός των επιπέδων των μορίων 
αυτών.  
Η μελέτη της έκφρασης τους στη ομάδα ΒΝΝ27 έδειξε στατιστικά σημαντική μείωση 
των επιπέδων mRNA του NGF στο σπλήνα, ενώ στο δέρμα δεν παρατηρήθηκε 
κάποια διαφορά. Ο παθολογικός ρόλος του NGF στη ψωρίαση έχει αναλυθεί 
εκτενέστερα σε μελέτες, με τα επίπεδα του σε ψωριασικές βλάβες να προσδιορίζονται 
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σε υψηλές τιμές. Εστιάζοντας στα κερατινοκύτταρα, ο ρόλος του NGF στα κύτταρα 
αυτά έγκειται στον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση τους, όπως και στην 
προστασία τους από απόπτωση μέσω της ενεργοποίησης του TrkA υποδοχέα. Τόσο 
σε ιστό της ψωριασικής βλάβης, όσο και σε ιστό μη ψωριασικής βλάβης αλλά του 
ασθενή, παρατηρούνται μειωμένα επίπεδα του υποδοχέα trkA και p75 συγκριτικά με 
ιστό ομάδας ελέγχου (Roosterman et al., 2006). 
Ο NGF διαθέτει την ικανότητα να επηρεάσει πολλά παθολογικά μονοπάτια, όπως του 
πολλαπλασιασμού των κερατινοκυττάρων, της αγγειογένεσης, της ενεργοποίησης 
των Τ-κυττάρων, της έκφρασης μορίων προσκόλλησης, της αύξησης της νεύρωσης 
στο δέρμα, TNF-α, η IL-1 και η INF-γ μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση των 
υψηλών επιπέδων έκφρασης  του NGF, με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός φάβλου 
κύκλου πολλαπλασιασμού, αντι-αποπτωτικών και προφλεγμονώδων γεγονότων που 
θα διατηρούν την υπερπλασία και φλεγμονή του δέρματος στη ψωρίαση (Botchkarev 
et al., 2006).  
Στην περίπτωση μας επηρεάστηκαν τα επίπεδα του στο σπλήνα με την αναμενόμενη 
μείωση του, όμως δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στα επίπεδα του στο δέρμα. 
Επομένως δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ΒΝΝ27 δρά επηρεάζοντας κάποια 
λειτουργία του NGF τοπικά στο δέρμα. 
 
Ωστόσο, τα επίπεδα του υποδοχέα p75 έδειξαν αύξηση στο δέρμα, δείχνοντας ίσως 
έναν ρόλο για τον υποδοχέα αυτό μέσω του ΒΝΝ27.  Όπως σημειώθηκε παραπάνω, 
μελέτες έχουν δείξει τη μείωση του κατά τη διάρκεια της ψωρίασης. Όμως, μέχρι να 
εξεταστεί και ο TrkA ο οποίος αποτελεί και τον κυριότερο υποδοχέα που 
διαμεσολαβεί τη δράση του ΒΝΝ27, δεν μπορούμε να αποφανθούμε για τον ακριβές 
ρόλο του. 

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ΒΝΝ27 
αναστέλλει τον παθολογικό φαινότυπο των ψωριασικών μυών, ενώ καταστέλλει τους 
πληθυσμούς των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (MHCII +) και ιδιαίτερα των 
δενδριτικών κυττάρων(CD11c+) που ευθύνονται για την αρχική πυροδότηση αλλά 
και την εξέλιξη της νόσου. Ως εκ τούτου οι πληθυσμοί των Τ-κυττάρων καθώς και 
ορισμένες κύριες κυτοκίνες της παθολογίας της ψωρίασης (IL-17A, IL-6) βρέθηκαν 
σε μειωμένα επίπεδα μετά από χορήγηση ΒΝΝ27, υποδεικνύοντας έναν πιθανό 
αντιφλεγμονώδη ρόλο της μικρονευροτροφίνης αυτής στην ψωρίαση. 
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