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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΟΣ 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΙΦΕΝ  

1.Α ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (ΙΦΕΝ) 

       1. Γενετικοί παράγοντες 

        2. Περιβαντολογικοί παράγοντες 

        3. Ανοσολογικοί παράγοντες 

 

1.Β ΠΗΞΗ ΚΑΙ ΙΦΕΝ 

       1. Πήξη 

       2. Υπερπηκτικές καταστάσεις συγγενείς και επίκτητες 

        3. ΙΦΕΝ, πήξη και θρομβοεμβολικά επεισόδια 

 

1.Γ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΗ 

       1. Νεώτεροι μοριακοί σύνδεσμοι μεταξύ θρόμβωσης και φλεγμονής 

 

1.Δ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CD40/CD40L 

        1.  CD40/CD40L και ΦΛΕΓΜΟΝΗ  

       2. CD40/CD40L ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΩΣΗ 

        3. CD40/CD40L ΚΑΙ ΙΦΕΝ   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ 

2.Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΣ 

       1. Αιματική παροχή στο παχύ έντερο 

        2. Αιτιολογία – παθοφυσιολογία 

        3. Μηχανισμός βλάβης 

        4. Ταξινόμηση 

         5. Κλινική εικόνα 

         6. Ενδοσκοπικά ευρήματα 

         7. Διάγνωση 

         8. Θεραπεία 

2.Β ΠΡΩΤΕΙΝΗ Ζ 
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ΜΕΡΟΣ 2  ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1  

 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ soluble CD40L ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ 

 

1.Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.Β ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

       1. Ασθενείς 

       2. Εργαστηριακές εξετάσεις 

       3. Στατιστική ανάλυση  

1.Γ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1.Δ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

        

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ 

 

1. ΡΟΛΟΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ         

ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ 

2.Α1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

2.Β1 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

       1. Ασθενείς 

       2. Εργαστηριακές εξετάσεις 

       3. Στατιστική ανάλυση  

2.Γ1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

2. ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Ζ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ  ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ 

2.Α2  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

2.Β2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

       1. Ασθενείς 

       2. Εργαστηριακές εξετάσεις 

       3. Στατιστική ανάλυση  

2.Γ2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

2.Δ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 4



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (ABSTRACTS) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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ΜΕΡΟΣ 1         ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

 

ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ 

ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑΣ 

 

1.Α ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (ΙΦΕΝ) 

 

Η ελκώδης κολίτιδα (ΕΚ) και η νόσος Crohn (NC) αποτελούν μια ομάδα χρονίων 

φλεγμονωδών παθήσεων του γαστρεντερικού σωλήνα, αγνώστου αιτιολογίας. Παρόλο που 

πρόκειται για δύο νόσους με πιθανό κοινό παθογενετικό υπόβαθρο, ανοιχτό παραμένει το 

ερώτημα αν αυτές αποτελούν δυο εντελώς διαφορετικές νόσους ή διαφορετικές εκφράσεις 

της ίδιας νοσολογικής οντότητας καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές τόσο στην κλινική 

τους έκφραση, όσο και στην κλινική τους πορεία. 

Η επικρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι η ΙΦΕΝ είναι το αποτέλεσμα μιας απρόσφορης και 

συνεχούς ενεργοποίησης του βλεννογόνιου ανοσολογικού συστήματος παρουσία 

φυσιολογικής χλωρίδας στον αυλό. Έτσι πιστεύεται ότι σε γενετικώς προδιατεθειμένα άτομα, 

παρουσία ειδικών περιβαλοντικών συνθηκών πυροδοτείται μια ανώμαλη ανοσολογική 

ανταπόκριση.  

Συνεπώς στους μηχανισμούς αιτιοπαθογένειας εμπλέκονται γενετικοί, περιβαλλοντικοί και 

ανοσολογικοί παράγοντες. 

 

1. Γενετικοί παράγοντες 

Σημαντικός αριθμός παρατηρήσεων υποδηλώνει ότι γενετικώς καθορισμένοι παράγοντες 

συμβάλλουν στην προδιάθεση για ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο (ΙΦΕΝ) (1).  

Οι πρώτου βαθμού συγγενείς των ασθενών με ΙΦΕΝ έχουν 3 έως 20 φορές μεγαλύτερη 

πιθανότητα να εμφανίσουν τη νόσο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (2-5). Ο απόλυτος 

κίνδυνος εμφάνισης ΙΦΕΝ σε πρώτου βαθμού συγγενείς είναι 7% (6, 7) και είναι σημαντικά 

υψηλότερος σε μονοζυγωτικούς διδύμους σε σχέση με διζυγωτικούς (6). Επίσης, οι μελέτες 

σε διδύμους δείχνουν ότι οι γενετικοί παράγοντες μάλλον παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην NC 

παρά στην ΕΚ (6, 8) και ότι το οικογενειακό ιστορικό NC σχετίζεται με πρωιμότερη ηλικία 

διάγνωσης (9-11). 
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 Τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου φαίνονται επίσης  να ακολουθούν ένα 

κληρονομούμενο πρότυπο. Έχει παρατηρηθεί ταύτιση στην εντόπιση (π.χ. τελικός ειλεός 

έναντι παχέος εντέρου) και την μορφή (π.χ. ινοστενωτική) σε συγγενείς με NC (10,12,13).  

Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών (>85% ) δεν έχει οικογενειακό ιστορικό ΙΦΕΝ. Η 

απουσία μιας απλής μεντέλειου κληρονομικότητας υποδηλώνει ότι παράγωγα πολλαπλών 

γονιδίων συνεισφέρουν στον κίνδυνο για ΙΦΕΝ. Παρόλο που μια και μόνη γενετική διαταραχή 

μπορεί να οδηγήσει σε ομοιάζον με ΙΦΕΝ σύνδρομο (IBD like syndrome) στα πειραματόζωα, 

είναι πιθανότερο ότι πολλά γονίδια συνεισφέρουν στον σύνθετο ΙΦΕΝ φαινότυπο στους 

ανθρώπους (2, 14). Μεταξύ άλλων μεταλλαγές εντός του NOD2 γονιδίου που βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 16 φαίνεται ότι προδιαθέτουν σε νόσο Crohn. Αυτό το γονίδιο κωδικοποιεί μια 

κυταροπλασματική πρωτείνη ονομαζόμενη NOD2 (ή CARD 15 [caspase activation and 

recruitment domain]) η οποία εκφράζεται στα μακροφάγα και  ενεργοποιεί τον πυρηνικό 

παράγοντα κάππα Β (NFκB) και την απόπτωση των μακροφάγων ως ανταπόκριση σε 

βακτηριακούς λιποπολυσακχαρίτες. Ομοζυγώτες για τη μεταλλαγή  NOD2 παρουσιάζουν 20 

φορές μεγαλύτερη ευαισθησία για τη νόσο Crohn με προτίμηση στον τελικό ειλεό (15,16,17). 

Οι ετεροζυγώτες βρίσκονται επίσης σε αυξημένο κίνδυνο. Πάντως λιγότεροι από 20% των 

ασθενών με NC είναι ομoζυγώτες για αυτές τις μεταλλαγές. 

Πολλές μελέτες έχουν δείξει σημαντική συσχέτιση της ΙΦΕΝ με το μείζον σύμπλεγμα 

ιστοσυμβατότητας (MHC) (18-34). Έτσι έχει καταδειχθεί συσχέτιση του HLA-DR2 με την ΕΚ, 

ενώ οι εξωεντερικές εκδηλώσεις  της NC  παρατηρούνται συχνότερα σε ασθενείς με HLA-A2,  

HLA DR1 και DQw5. 

Τα αποτελέσματα μεταξύ των μελετών ποικίλλουν πιθανώς λόγω των διαφορετικών μεθόδων 

μέτρησης του MHC και των διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων. 

Άλλα υποψήφια γονίδια αποτελούν ο ανταγωνιστής του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-1(IL-1) 

και του παράγοντα νεκρώσεως όγκου-α (TNF-a). Με τεχνικές microsatellite marker screening 

έχουν επίσης καταδειχθεί πιθανές περιοχές στο χρωμόσωμα 3, 7, και 12 τόσο για την ΕΚ όσο 

και για τη NC (35-39). Ένας άλλος γενετικός τόπος που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 5 σε 

γειτονία με γονίδια που κωδικοποιούν έναν αριθμό υποδοχέων κυτταροκινών, σχετίζεται με 

πρώιμη εμφάνιση νόσου Crohn (40) .  

Η ικανότητα εκλεκτικής διαγραφής ή τροποποίησης γονιδίων (όπως της IL-2 και της IL-10) 

σε μοντέλα ζώων, συνέβαλε στην κατανόηση των γονιδιακών τόπων που εμπλέκονται στην 

παθογένεια της ΙΦΕΝ (41, 42). Από αυτά τα πειράματα έχουν προκύψει σημαντικές 

παρατηρήσεις: 
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Η κολίτιδα αποτελεί έναν σχετικά μη ειδικό φαινότυπο που μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

μεταβολών σε πληθώρα γονιδίων. Τα περισσότερα από αυτά τα γονίδια παίζουν ρόλο στο 

βλεννογόνιο ανοσολογικό σύστημα αν και μερικά φαίνεται να επιδρούν στον επιθηλιακό 

βλεννογόνιο φραγμό. 

 

Μια γενετική μεταβολή μπορεί να σχετίζεται με πληθώρα κλινικών εκδηλώσεων ανάλογα με 

τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται, υποδεικνύοντας ότι ο αληθής φαινότυπος προκύπτει 

από αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλαπλών γονιδίων. 

 

Η απουσία κολίτιδας όταν ευαίσθητα πειραματόζωα με γονιδιακές μεταβολές διατηρούνται σε 

περιβάλλον ελεύθερο μικροβίων, αποδεικνύει ότι τα γονίδια παρέχουν την προδιάθεση για τη 

νόσο, ενώ η πραγματική νόσος εξαρτάται από την παρουσία κατάλληλων περιβαλλοντικών 

παραγόντων (42,43). 

 

 

2. Περιβαντολογικοί παράγοντες 

 

Πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες εμπλέκονται στην παθογένεια της ΙΦΕΝ. Μεταξύ της 

πληθώρας των παραγόντων που έχουν μελετηθεί οι πιο σταθεροί είναι: 

 Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε 

υποτροπές της νόσου, πιθανώς λόγω μεταβολών στον εντερικό φραγμό (44-52). 

 

Κάπνισμα – Μπορεί να τροποποιήσει το φαινότυπο. Πολλές μελέτες έχουν δείξει αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ καπνίσματος και ΕΚ και θετική συσχέτιση μεταξύ καπνίσματος και 

υποτροπής NC (53-57)   

 

Από του στόματος αντισυλληπτικά – Ο ρόλος τους στην παθογένεση της ΙΦΕΝ είναι 

αντιφατικός. Μερικές μελέτες (53,58) αλλά όχι όλες (59) έχουν δείξει συσχέτιση με την 

ανάπτυξη ΕΚ και NC που μπορεί να οφείλεται σε μικροθρομβώσεις. 

 

Σκωληκοειδεκτομή - Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η σκωληκοειδεκτομή πιθανώς να 

προφυλάσσει από την ανάπτυξη ΕΚ (60-62) και μάλιστα αυτούς που υποβάλλονταν σε 

σκωληκοειδεκτομή πριν την ηλικία των 20 ετών για φλεγμονώδεις καταστάσεις και όχι για μη 
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ειδικό κοιλιακό άλγος (63). Αντίθετα, δεν έχει παρατηρηθεί επίδραση της σκωληκοειδεκτομής 

στην ανάπτυξη NC. 

 

Διαιτιτικοί παράγοντες (όπως η ραφιναρισμένη ζάχαρη), [64,65], ο μητρικός θηλασμός 

και η περιγεννητική νοσηρότητα (66-69) κάθως και ψυχολογικοί παράγοντες (70-72) 

έχουν μελετηθεί ως αιτιολογικοί παράγοντες για ΙΦΕΝ, η σχέση τους όμως με την παθογένεια 

της νόσου παραμένει αναπόδεικτη. 

 

Λοιμώδεις παράγοντες – Κάποια σχέση έχει προταθεί μεταξύ διαφόρων λοιμωδών 

παραγόντων και  προδιάθεσης για NC (π.χ. ιός ιλαράς, μυκοβακτηρίδιο paratuberculosis) 

χωρίς αυτή να έχει επιβεβαιωθεί (73-78). 

 

Η φυσιολογική εντερική μικροχλωρίδα συμβάλει στην ανάπτυξη  ΙΦΕΝ σε ευαίσθητα 

άτομα. Μελέτες έχουν αποδείξει την παρουσία αυξημένου αριθμού επιφανειακών και 

ενδοκυττάριων βακτηριδίων στο εντερικό επιθήλιο του παχέος εντέρου ασθενών με ΙΦΕΝ 

(79). Όπως αναφέρθηκε, ζώα γενετικά τροποποιημένα ώστε να είναι ευαίσθητα στην ΙΦΕΝ, 

δεν εμφανίζουν τη νόσο όταν αναπτύσσονται σε περιβάλλον ελεύθερο μικροβίων (42, 43). Οι 

μελέτες σε μοντέλα ζώων συμφωνούν με την κλινική εμπειρία. Ευρέως φάσματος αντιβιοτικά 

και προβιοτικά  έχουν αποδεδειγμένη κλινική επίδραση σε ειδικές ομάδες ασθενών.  

 

3. Ανοσολογικοί παράγοντες 

 

Το τελικό αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης γενετικών, περιβαλλοντικών και άλλων 

παραγόντων είναι η ενεργοποίηση βλεννογονίων ανοσολογικών μηχανισμών. Παραμένει 

ασαφές αν το ανοσολογικό σύστημα ενεργοποιείται ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας του ίδιου 

ή ως αποτέλεσμα ενδογενών μεταβολών στη λειτουργία του βλεννογόνιου φραγμού. 

 

 ΤΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Κατά τη διαδικασία απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων, το ανθρώπινο έντερο πρέπει να 

διακρίνει τα ακίνδυνα τροφικά αντιγόνα από τους λοιμώδεις ή τοξικούς παράγοντες. Για να 

προστατέψει τον ξενιστή από τους τελευταίους, το έντερο διαθέτει έναν αποτελεσματικό 

φραγμό, και το φυσικό (εγγενές) καθώς και επίκτητο ανοσολογικό σύστημα. 
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 Ο αποτελεσματικός φραγμός εξαρτάται από την παρουσία άθικτου εντερικού επιθηλίου, 

με την υπερκείμενη επιφανειακή βλέννη, φυσιολογική περίσταλση, και έκκριση πολυάριθμων 

προστατευτικών παραγόντων (π.χ. trefoilpeptides) που εμποδίζουν την είσοδο παθογόνων 

μικροοργανισμών.  

Μεταβολές σ’αυτό το φραγμό μπορούν να συμβάλουν στην παθογένεση της ΙΦΕΝ. 

Μεταβολές στον εντερικό βλεννογόνο, υψηλός αριθμός μικροβίων στο βλεννογόνο, και 

αυξημένη εντερική διαπερατότητα έχουν σχετισθεί με ΙΦΕΝ (80-83). Τα επιθηλιακά κύτταρα 

φαίνεται ότι εκφράζουν υποδοχείς όπως τα κλασσικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (84-

86). Οι ερευνητές μελετούν εάν η ανώμαλη αντιγονοπαρουσίαση από τα επιθηλιακά κύτταρα 

ή η αλληλεπίδραση τους με τα ενδοεπιθηλιακά κύτταρα σχετίζεται με ΙΦΕΝ (87,88). Μια 

μελέτη πρότεινε ότι τα επιθηλιακά κυτταρα δεν μπορούν να επάγουν τα CD8+ κατασταλτικά 

Τ-λεμφοκύτταρα, η απουσία των οποίων μπορεί να σχετίζεται με την έναρξη της 

φλεγμονώδους ανταπόκρισης (89). 

  

Το εγγενές ανοσολογικό σύστημα (innate immunity) αποτελείται από τα φαγοκύτταρα 

(ουδετερόφιλα και μακροφάγα) και τα κύτταρα φυσικοί φονείς  τα οποία συνιστούν την 

αρχική αντίδραση κατά την έκθεση σε ξένα αντιγόνα. 

 

 Το επίκτητο ανοσολογικό σύστημα (adaptive immunity) αποτελείται από τα Β- και Τ-

λεμφοκύτταρα τα οποία παρέχουν ειδική ανοσία. Το επίκτητο ανοσολογικό σύστημα είναι 

έτσι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται σε ξένα αντιγόνα που παρουσιάζονται από τα 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APCs) σε συνδιασμό με μόρια του μείζονος συμπλέγματος  

ιστοσυμβατότητας (MHC). 

Τόσο χυμικοί όσο κυτταρικοί μηχανισμοί εμπλέκονται στο επίκτητο ανοσολογικό σύστημα. Η 

χυμική ανοσία διαμεσολαβείται από τα Β-κύτταρα του εντέρου που εκκρίνουν αντισώματα 

κυρίως της τάξης των  ΙgΑ. Τα διμερή ΙgΑ αντισώματα μεταφέρονται κατά μήκος του 

εντερικού επιθηλίου στον αυλό όπου μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα ξένα αντιγόνα.  

Αυξημένος αριθμος κυκλοφορούντων Β κυττάρων και αυτοαντισωμάτων έχουν βρεθεί σε 

ασθενείς με ΙΦΕΝ (90, 91). Κολονικά αυτοαντισώματα (92, 93), και περιπυρηνικά 

αντιουδετεροφιλικά κυταροπλασματικά αντισώματα (p-ANCA) (94) και άλλα αυτοαντισώματα 

έχουν βρεθεί σε ασθενείς με ΙΦΕΝ και συγγενείς τους. Πάντως, καμιά μελέτη δεν έχει δείξει 

μέχρι σήμερα ότι η παραγωγή του αντισώματος εμπλέκεται ευθέως στην παθογένεση της 

ΙΦΕΝ και οι τίτλοι των ANCA δεν φαίνεται να σχετίζονται με την ενεργότητα της νόσου(95). 
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Οι μετρήσεις των αντισωμάτων στο ορό πιθανώς να έχουν αξία στον διαχωρισμό μεταξύ 

ελκώδους κολίτιδας και νόσου Crohn (96). Για παράδειγμα σε μια μελέτη παιδιά με ΙΦΕΝ που 

είχαν θετικά p-ANCA και αρνητικά ASCA (anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies) ήταν 

περισσότερο πιθανό να πάσχουν από ΕΚ (ευαισθησία 57%, ειδικότητα 97%). Αντίθετα τα 

παιδιά που ήταν ASCA θετικά και p-ANCA αρνητικά ήταν περισσότερο πιθανό να πάσχουν 

από NC (ευαισθησία 47% και ειδικότητα 97%). 

 

 

Κυτταρική ανοσία -  Η κυτταρική ανοσία διαμεσολαβείται από τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα 

οποία μπορούν να διαιρεθούν λειτουργικά σε CD4+ βοηθητικά T-κύτταρα και CD8+  

κυτταροτοξικά ή κατασταλτικά Τ-κύτταρα. Τα CD4+ βοηθητικά T-κύτταρα ανταποκρίνονται 

στα αντιγόνα που παρουσιάζονται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APC), σε 

συνδιασμό με μόρια MHC τάξης ΙΙ .Τα CD8+ Τ-κύτταρα ανταποκρίνονται στην παρουσία 

αντιγόνων σε όλους τους τύπους κυττάρων σε συνδιασμό με μόρια MHC τάξης Ι. 

 

Τα CD4+ βοηθητικά T-κύτταρα μπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω σε Th1 και  Th2 

κύτταρα. 

Τα Th1 κύτταρα εκκρίνουν κυρίως ιντερφερόνη γάμμα (INFγ), παράγοντα νέκρωσης όγκου 

(TNFα), ιντερλευκίνη 2 (IL-2), και IL-12 που επάγουν την κυτταρική ανοσία. 

Τα Th2 κύτταρα ρυθμίζουν την διαφοροποίηση των Β-κυττάρων εκκρίνοντας κυρίως  IL-4, 

IL-5, IL-6, και IL-10. 

Μελέτες σε ποντίκια δείχνουν ότι οι υποκατηγορίες των CD4+ πιθανώς αντισταθμίζονται από 

μια τρίτη υποκατηγορία, τα Th3 ή TR1 κύτταρα, τα οποία παράγουν κατασταλτικές (down 

regulating) ρυθμιστικές κυτταροκίνες όπως IL-10 και TGF-β.  

Αυτά τα κύτταρα του βλεννογόνιου ανοσολογικού συστήματος είναι συνολικά γνωστά ως 

«σχετιζόμενος με το έντερο λεμφικός ιστός» ( GALT), και βρίσκονται στο χόριο (lamina 

propria), μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων, και σε διακριτά λεμφοζίδια. Τα επιθηλιακά 

κύτταρα, οι επαγγελματίες APCs και άλλα λευκοκύτταρα μέσα στον GALT εκκρίνουν επίσης 

διάφορες διαλυτές πρωτείνες-μεσολαβητές (κυτταροκίνες), οι οποίες ρυθμίζουν την 

ανταπόκριση σε ξένα αντιγόνα. Επίσης τα λευκοκύτταρα και τα επιθηλιακά κύτταρα στο 

έντερο ρυθμίζονται από πρωτείνες μεσολαβητές που εκκρίνονται από άλλα κύτταρα του 

χορίου. Ανώμαλα επίπεδα πολλών από αυτές τις ανοσορυθμιστικές και φλεγμονώδεις 

κυτταροκίνες συμβαδίζουν με ενεργό νόσο σε ορισμένες μελέτες (97, 98). Μερικοί ερευνητές 

έχουν βρει ότι τα CD4+ λεμφοκύτταρα που απομονώνονται από ασθενείς με νόσο Crohn 
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εκκρίνουν υψηλά ποσά INFγ και TNFα εμπλέκοντας την Th1 κυτταρική ανοσία στην 

παθογένεια της ΙΦΕΝ. Αυτά τα ευρήματα είναι σύμφωνα με πολλές μελέτες σε μοντέλα ζώων 

χρόνιας κολίτιδας (99-102) και έχουν οδηγήσει σε νέες υποσχόμενες θεραπευτικές 

στρατηγικές (103). 

Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι Th1 κυτταροκίνες ενεργοποιούν τα μακροφάγα, τα οπoία 

με τη σειρά τους παράγουν ιντερλευκίνη-12, ιντερλευκίνη-18, και παράγοντα αναστολής της 

μετανάστευσης των μακροφάγων και περαιτέρω διεγείρουν τα Th1 με ένα 

αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο. Τα ενεργοποιημένα μακροφάγα παράγουν ένα μείγμα ευρέως 

ενεργών φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNF),  

ιντερλευκίνης-1, και  ιντερλευκίνης-6 (104). Η ενεργοποίηση ανοσοκυτταρικών πληθυσμών 

συνοδεύεται από την παραγωγή μιας ποικιλίας μη ειδικών μεσολαβητών της φλεγμονής 

(εικόνα 1). Σε αυτούς περιλαμβάνονται κι άλλες κυτταροκίνες, χημειοκίνες, και αυξητικοί 

παράγοντες. Πολλοί εντερικοί αυξητικοί παράγοντες παρόλο που δεν έχουν απευθείας ρόλο 

στο ανοσολογικό σύστημα εμπλέκονται στην παθογένεση της ΙΦΕΝ. Αυτοί οι παράγοντες 

ρυθμίζουν την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των εντερικών επιθηλιακών κυττάρων και 

επομένως επιδρούν στη λειτουργία του φραγμού. Επιπλέον πολλά άλλα παράγωγα της 

ενεργοποίησης των ανοσοκυττάρων έχουν εμπλακεί στην παθογένεια της ΙΦΕΝ. 

Παραδείγματα αποτελούν το αραχιδονικό οξύ και τα παραγωγά του, το ενεργό οξυγόνο και 

το μονοξείδιο του αζώτου. Οι μεσολαβητές αυτοί επιτείνουν τη φλεγμονώδη διαδικασία και 

την ιστική καταστροφή που αντιστοιχούν στις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου. 

 Η κινητοποίηση λευκοκυττάρων από τον αγγειακό χώρο στις θέσεις της ενεργού νόσου είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της φλεγμονής και εξαρτάται από την έκφραση μορίων 

προσκόλλησης στην τοπική μικροκυκλοφορία. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται homing και 

απαιτεί πολλά συντονισμένα βήματα. Τα λευκοκύτταρα κυλούν (roll) κατά μήκος του 

ενδοθηλίου προσελκυόμενα από χημειοκίνες, όπου οδηγούνται σε στέρεη προσκόλληση και 

στη συνέχεια διασχίζουν το ενδοθήλιο (διαπήδηση) (105). Σε κύτταρα προερχόμενα από 

ασθενείς με ΙΦΕΝ έχει περιγραφεί αυξημένη έκφραση μορίων προσκόλλησης στα 

μονοπύρηνα και αυξημένη σύνδεση των λευκοκυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτταρα  (106-

108). Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι αυτές οι διαταραχές μπορεί να συμβάλλουν σε 

θρομβωτικές επιπλοκές και δευτεροπαθείς κυκλοφορικές διαταραχές (109) που σχετίζονται με 

την ΙΦΕΝ. Υπό διερεύνηση βρίσκονται θεραπευτικές στρατηγικές που αναστέλλουν το 

homing ή προλαμβάνουν τη θρόμβωση. 
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Τέλος, μεταβολές στην εντερική μικροκυκλοφορία, στο υπόστρωμα (matrix) και στις 

κεντρομόλες νευρικές ίνες μπορούν να τροποποιήσουν τη σύνθεση και αποτελεσματική 

λειτουργία των ανοσολογικών και μη κυττάρων  εντός του GALT. 

Όπως αναφέρθηκε η διαθεσιμότητα πολλών ζωικών μοντέλων με ΙΦΕΝ έχει διευκολύνει την 

ερευνα όσον αφορά τόσο σε υποκείμενα ελλείματα στο GALT που επάγουν τη φλεγμονή όσο 

και σε παράγοντες που απαιτούνται για τη διατήρηση της νόσου. Πολλά στελέχη τρωκτικών 

αναπτύσσουν ΙΦΕΝ ως αποτέλεσμα γενετικής απαλειφής ή “knock out” γονιδίων που 

αφορούν στο βλεννογόνιο ανοσολογικό σύστημα (π.χ. IL-2 -/-, υποδοχέα της IL-2 -/-, IL-10 

-/-, υποδοχέα Τ κυττάρων άλφα -/-, MIC τάξης ΙΙ, COX 1, COX 2) ή στην προσκολλητικότητα 

στο επιθήλιο (G alpha i2 -/-)( 110-115). Άλλα αναπτύσσουν νόσο ομοιάζουσα με ΙΦΕΝ (IBD 

–like) λόγω υπερέκφρασης γονιδίων (π.χ HLAB-27, N cadherin, CD3e) ή ρυθμιστικών 

κυττάρων που εμπλέκονται στην ομοιόσταση των λεμφικών ή των επιθηλιακών κυττάρων 

(102,116, 117-120). 

Από τις μελέτες στα μοντέλα ζώων έχουν προκύψει οι εξείς παρατηρήσεις: 

Η απουσία διαφόρων πρωτεινών (ή κυτταρικών τύπων) που εμπλέκονται στη ρύθμιση της 

λειτουργίας των επιθηλιακών κυττάρων ή του βλεννογόνιου ανοσολογικού συστήματος 

μπορεί να οδηγήσει σε βλεννογόνιο φλεγμονή. 

Πολλές από αυτές τις πρωτείνες άμεσα ή έμμεσα τροποποιούν τη λειτουργία των Τ-

κυττάρων. 

Η παρουσία μικροβίων στον αυλό αποτελεί συχνά προυπόθεση και η νόσος που σχετίζεται με 

μεταβολές ενός γονιδίου τροποποιείται από άλλα γονίδια (121). 

Αυτά τα πειραματικά μοντέλα εχουν επιβεβαιώσει και επεκτείνει προηγούμενες υποθέσεις 

σχετικά με την παθογένεση της ΙΦΕΝ και έχουν συμβάλει στην έρευνα για νέες πρωτότυπες 

θεραπείες.  
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Εικόνα 1. Παθογένεση της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους εντεροπάθειας. 

Το φυσιολογικό επιθήλιο με τους ισχυρά ανεπτυγμένους στενούς συνδέσμους (tight junctions) και τα παράγωγα των κυττάρων 

goblet, κυρίως τρεφοιλπεπτίδια και γλυκοπρωτείνες της βλέννης, προσφέρει έναν αποτελεσματικό φραγμό εναντίων προιόντων 

του αυλού. Η ακαιρεότητα του φραγμού μπορεί να διακυβεύεται από γενετικές μεταβολές σε καθοριστικούς μοριακούς 

παράγοντες, μειωμένη ανταπόκριση στη βλάβη, ή εξωγενείς παράγοντες, όπως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Η 

χρόνια υποτροπιάζουσα εντερική φλεγμονή φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα διέγερσης του βλεννογόνιου ανοσολογικού 

συστήματος από προιόντα κοινών μικροβίων του αυλού. Αντιγόνα από διαιτητικές πηγές μπορεί επίσης να συμμετέχουν. Η 

διέγερση μπορεί να συμβαίνει ως αποτέλεσμα διείσδυσης μικροβιακών προιόντων διαμέσου του βλεννογόνιου φραγμού, 

οδηγώντας στην απευθείας αλληλεπίδρασή τους με τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος, ιδιαίτερα των δεντριτικών 

κυττάρων και των λεμφοκυττάρων. Εναλλακτικά, τα μικροβιακά προιόντα διεγείρουν το επιφανεικό επιθήλιο, πιθανώς μέσω 

υποδοχέων που αποτελούν συστατικά του εγγενούς ανοσολογικού συστήματος. Το επιθήλιο μπορεί με τη σειρά του να παράγει 

κυτταροκίνες και χημειοκίνες που προσελκύουν και ενεργοποιούν τα βλεννογόνια ανοσοποιητικά κύτταρα. Η ενεργοποίηση των 

κλασσικών αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, όπως τα δεντριτικά κύτταρα, ή άμεση διέγερση μέσω υποδοχέων, προάγει τη 

διαφοροποίηση των τύπου 1 βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων (Th1) σε ασθενείς με νόσο Crohn (όπως φαίνεται εδώ)  ή, πιθανώς 

άτυπων Th2 κυττάρων σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Τα παράγωγα των Th1 επάγουν έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο 

ενεργοποιήσης με τα μακροφάγα. Εκτός της παραγωγής των σημαντικών κυτταροκινών που διεγείρουν τα Th1 (IL-12, IL-18, και  

MMIF) τα μακροφάγα παράγουν ένα μείγμα φλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως IL-1, IL-6, και κυρίως TNF, οι οποίες επιδρούν 

σε ένα μεγάλο αριθμό άλλων κυτταρικών τύπων. Στα τελευταία περιλαμβάνονται τα ενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία τότε 

διευκολύνουν την προσέλκυση των λευκοκυττάρων στο βλεννογόνο από τον αγγειακό χώρο, όπως επίσης των ινοβλαστών και 

επιθηλιακών κυττάρων, ρυθμίζοντας τη λειτουργία τους. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να μεταβάλλονται είτε από γενετικώς 

καθορισμένες μεταβολές όπως επί παραδείγματι μεταλλαγές στο γονίδιο NOD2, σε μερικούς ασθενείς με νόσο Crohn, ή από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. (Podolsky DK. Inflammatory bowel disease. N  Engl J Med 2002;347:417-29) 
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Ένα ενδιαφέρον φαινόμενο που σχετίζεται με την ΙΦΕΝ και  μάλιστα θεωρείται ότι συνδέεται 

με τη παθογένεια τη νόσου, είναι μία συνυπάρχουσα υπερπηκτική κατάσταση (122). Η 

θρομβοεμβολική νόσος αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στους 

ασθενείς με ΙΦΕΝ. Ιδιαίτερα στη NC έχει βρεθεί ότι ταυτόχρονα με την κοκκιωματώδη ή 

λεμφοκυτταρική φλεγμονή των προσβεβλημένων αγγείων, συμβαίνουν μικροθρομβώσεις 

(123). Το φαινόμενο αυτό αναλύεται ειδικότερα παρακάτω. 

 

1.Β ΠΗΞΗ ΚΑΙ ΙΦΕΝ 

 

1. Πήξη 

 

Πήξη λέγεται η μετατροπή του αίματος από τη ρευστή κατάσταση σε ημιστερεή με το 

σχηματισμό του πήγματος. Στην ουσία, πρόκειται για τον πολυμερισμό μιας διαλυτής 

πρωτείνης του πλάσματος, του ινωδογόνου, και το σχηματισμό ενός αδιάλυτου 

τρισδιάστατου πλέγματος στις βρογχίδες του οποίου εγκλωβίζονται τα έμμορφα συστατικά. 

Στο μηχανισμό της πήξης λαμβάνουν μέρος κυτταρικά στοιχεία και διαλυτές πρωτείνες του 

πλάσματος. Ως απάντηση στην αγγειακή βλάβη οι παράγοντες του μηχανισμού της πήξης και 

τα κυκλοφορούντα αιμοπετάλια ενεργοποιούνται, προσκολλώνται, συγκεντρώνονται και 

προσφέρουν την κατάλληλη επιφάνεια για την προσκόλληση των ενζυμικών συστημάτων 

του μηχανισμού της πήξης του αίματος. Ο σχηματισμός του θρόμβου πραγματοποιείται με 

έναν καταρράκτη πρωτεολυτικών αντιδράσεων. Για να γίνει η μετατροπή του ινωδογόνου σε 

ινώδες, χρειάζεται ένα ένζυμο, η θρομβίνη. Θρομβίνη υπάρχει στο πλάσμα στην ανενεργό 

μορφή της, την προθρομβίνη. Για να μετατραπεί η προθρομβίνη σε θρομβίνη χρειάζεται ένα 

άλλο ένζυμο, η θρομβοκινάση. Η θρομβοκινάση είναι ένα τριμοριακό σύμπλεγμα, που 

αποτελείται από ένα φωσφορολιπίδιο και τους παράγοντες V και X του μηχανισμού της 

πήξης. Το τριμοριακό σύμπλεγμα «θρομβοκινάση» είναι αδρανές εάν δεν ενεργοποιηθεί σε 

αυτό ο παράγων Χ. Η ενεργοποίηση του παράγοντα Χ επιτυγχάνεται με δύο μηχανισμούς, 

που συνιστούν το ενδογενές και εξωγενές σύστημα αντίστοιχα. Και τα δύο συστήματα 

ενεργοποιούνται κάθε φορά που δημιουργείται κάποια αγγειακή βλάβη (124,125). 

Στο εξωγενές μονοπάτι του μηχανισμού της πήξης, η αγγειακή βλάβη και γενικότερα η ιστική 

βλάβη, οδηγεί σε έκθεση του ιστικού παράγοντα (TF) από τον υπενδοθηλιακό χώρο στο 

αίμα. Ο TF ενώνεται με τον ενεργοποημένο παράγοντα VII (F VII) και το σύμπλεγμα F VII-TF 

που προκύπτει ενεργοποιεί τον παράγοντα Χ στη θρομβοκινάση, ενεργοποιεί δηλ. το κοινό 
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μονοπάτι της πήξης. Το ενδογενές μονοπάτι της πήξης δραστηριοποιείται με την 

ενεργοποίηση του παράγοντα XII (F XII), μιας πλασματικής πρωτείνης που είναι μέλος του 

συστήματος επαφής, μαζί με την προκαλλικρείνη (PK) και τα υψηλού μοριακού βάρους 

κινινογόνα ( HMWK). Ο ενεργοποιημένος FXII δρα στον παράγοντα  XI (F XI) και τον 

ενεργοποιεί (FXIa), ο οποίος με τη σειρά του ενεργοποιεί τον παράγοντα IX (F IX). Ο FIXa 

είναι ο πρωτεολυτικός παράγοντας που μετατρέπει τον παράγοντα VIII (F VIII) στην ενεργό 

μορφή του. Ο παράγων IX βρίσκεται μαζί με τον παράγοντα VIII πάνω σε ένα 

φωσφορολιπίδιο. Το νέο αυτό τριμοριακό σύμπλεγμα ενεργοποιεί παρουσία ιόντων Ca τον 

παράγοντα Χ (F X) μέσα στο σύμπλεγμα «θρομβοκινάση». Με τον FXa ξεκινά το κοινό 

μονοπάτι της πήξης, ο οποίος μετατρέπει την προθρομβίνη (παράγων ΙΙ) σε θρομβίνη  

(παράγων IΙa), με μια αντίδραση που επιταγχύνεται από τον παράγοντα V ( F V). Τελικά η 

θρομβίνη διασπά το ινωδογόνο (παράγων Ι) σε  διαλυτό ινώδες (F Ia), που πολυμερίζεται για 

να σχηματίσει πλέγμα. Το πλέγμα του ινώδους σταθεροποιείται παρουσία του παράγοντα 

ενεργοποίησης της θρομβίνης XIII (thrombin-activated factor XIII) (F XIII).  

 

 

 

 

Εικόνα 

Ο κλασσικός καταρράκτης της πήξης 
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Από πρόσφατες μελέτες φαίνεται ότι ο TF αποτελεί πρωταρχικό                     

φυσιολογικό ενεργοποιητή της πήξης. Κάτω από βασικές καταστάσεις μικρά ποσά του F IXa 

και του F Xa  παράγονται ως αποτέλεσμα της παρουσίας του F VIIa και TF, όπως φαίνεται 

από τη σημαντική καταστολή της βασικής ενεργοποίησης του  F IX  και του FX σε πειράματα 

με χιμπατζίδες μετά από χορήγηση αντι  ΤF μονοκλονικών αντισωμάτων (128). Τα φέροντα 

τον TF (υποενδοθηλιακά) κύτταρα ξεκινούν την πρώτη φάση της πήξης (έναρξη -initiation) 

με το σχηματισμό F Xa, IXa και θρομβίνης. Ο ΤF είναι μια μεμβρανική πρωτείνη, και 

εκφράζεται σε πολλά υπενδοθηλιακά κύτταρα, αλλά και στα μονοκύτταρα του αίματος και τα 

ενδοθηλικακά κύτταρα σε φλεγμονώδεις καταστάσεις. Μετά από τη λύση του τοιχώματος 

του αγγείου ο F VII  συνδέεται ισχυρά στον TF και ενεργοποιείται. Αυτό το σύμπλεγμα 

ενεργοποιεί τον F X, F IX και έμμεσα τον F V (129), και αναστέλλεται από την αντιθρομβίνη 

(ΑΤ) ή τον αναστολέα του μονοπατιού του ιστικού παράγοντα (tissue factor pathway 

inhibitor) (T FPI). Ο  FXa πιθανώς εμπλέκεται περισσότερο  στην  αρχική αναγέννηση μικρών 

ποσών θρομβίνης στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων, ενώ ο FIXa αυξάνει τη δευτερογενή 

αναγέννηση της θρομβίνης (129). Εάν παραχθεί αρκετή θρομβίνη, το ερέθισμα  

ενεργοποίησης μετακινείται στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων, όπου λαμβάνει χώρα η 

δεύτερη φάση (πολλαπλασιασμός –amplification)). Η γειτνίαση των αιμοπεταλίων παρέχει μια 

προπηκτική επιφάνεια και προστατεύει από κυκλοφορούντες αναστολείς όπως η ΑΤ. Μικρά 

ποσά θρομβίνης πολλαπλασιάζουν το αρχικό προπηκτικό σήμα αυξάνοντας τη συγκόλληση 

των αιμοπεταλίων και την αναγέννηση του F XIa (127). Επιπλέον η θρομβίνη είναι ένας 

ισχυρός ενεργοποιητής των αιμοπεταλίων μέσω υποδοχέων ενεργοποίησης πρωτεασών 

(protease-activated receptors PAR) (130,131). Το προπηκτικό ερέθισμα πολλαπλασιάζεται 

καθώς τα αιμοπετάλια συγκολλούνται, και ενεργοποιούνται. Ακολούθως, τα αιμοπατάλια 

εκλύουν παράγοντες της πήξης όπως F V και συγκεντρώνουν συνπαράγοντες στην επιφάνειά 

τους. Ο παράγων Von Willebrad ( vWF) συνδέεται στην επιφάνεια των  αιμοπεταλίων και 

αναγεννά  τον  FVIIIa. Ο παράγων FVa και ο FVIIIa προσκολώνται στην επιφάνεια των 

αιμοπεταλίων και συναθροίζονται για να σχηματίσουν προπηκτικά συμπλέγματα, οπότε 

ακολουθεί αναγέννηση μεγάλης ποσότητας θρομβίνης. Στο τρίτο στάδιο (της επέκτασης - 

propagation), οι ενεργοποιημένες πρωτεάσες σε συνδιασμό με τους εκ των αιμοπεταλίων 

προερχόμενους συνπαράγοντες εκφράζουν υψηλής συγγένειας θέσεις σύνδεσης για πολλούς 

παράγοντες της πήξης. Τελικά, αυτή η συντονισμένη συνάρθροιση των συμπλεγμάτων της 

πήξης και η αναγέννηση μεγάλων ποσών θρομβίνης, επάγουν την ικανότητα μετατροπής του 

ινωδογόνου σε ινώδες στο αίμα (126). Στην πραγματικότητα το μοντέλο του καταρράκτη της 

πήξης είναι πιο πολύπλοκο. Το σύμπλεγμα VIIa / TF μπορεί να ενεργοποιήσει το ενδογενές 
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σύστημα της πήξης μέσω F X και F IX προσφέροντας μια αλληλοεξάρτηση μεταξύ εξωγενούς 

και ενδογενούς μονοπατιού. Επιπλέον η θρομβίνη μπορεί να ενεργοποιήσει τον F XI στην 

επιφάνεια των αιμοπεταλίων, παρέχοντας μια αγκύλη δευτερογενούς παραγωγής θρομβίνης. 

 

Εικόνα 3. 

Το κυτταρικό μοντέλο της ενεργοποίησης της πήξης 
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Ανεξάρτητα από το φυσιολογικό μοντέλο, η ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης τελικά 

οδηγεί στην παραγωγή μεγάλης ποσότητας ελεύθερης θρομβίνης. Αυτό το υψηλής 

ενεργότητας ένζυμο έχει πολλές και σημαντικές φυσιολογικές λειτουργίες. Η κλασσική 

λειτουργία στην πήξη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η μετατροπή του ινωδογόνου σε 

μονομερή ινώδους, τα οποία αποτελούν τα βασικά συστατικά της ινώδους ουσίας του 

θρόμβου. Μια δεύτερη λειτουργία της θρομβίνης στην πήξη είναι η ικανότητά της να 

ενεργοποιεί το προένζυμο του F XIII.  Ο F XIII  είναι μια τρανσγλουταμινάση του πλάσματος 

που εμπλέκεται στη σταθεροποίηση του ινώδους θρόμβου και την επούλωση του τραύματος. 

Η φυσιολογική του λειτουργία συνίσταται στο ότι καταλύει το σχηματισμό  δεσμών ε-(γ-

γλουταμυλ)λυσίνης μεταξύ των αλύσεων ινώδους προκειμένου να σχηματιστεί το 

τρισδιάστατο πλέγμα ινικής. Επιπλέον  ο F XIII προάγει τη σταθεροποίηση του θρόμβου 

σχηματίζοντας διασταυρούμενες συνδέσεις του ινώδους με άλλες δομικές πρωτείνες 

συμπεριλαμβανομένης της φιμπρονεκτίνης (132), του κολλαγόνου και ΑΑΡ (α2-antiplasmin), που 
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προστατεύει την αποδόμηση του ινώδους από την πλασμίνη (133, 134) και με τη 

γλυκοπρωτείνη IIb-IIIa στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων (135). Αυτές οι αντιδράσεις 

οδηγούν σε αύξηση της μηχανικής τάσης και της ελαστικότητας (132, 136, 137) και 

προάγουν την επούλωση του τραύματος με έναν τρόπο ανεξάρτητο από τον TGFβ. Ο 

παράγων F XIII του πλάσματος κυκλοφορεί στο αίμα σαν ένα τετραμερές που αποτελείται 

από δύο καταλυτικές Α και δύο μη καταλυτικές Β υπομονάδες, ενώ τα αιμοπετάλια περιέχουν 

ένα ομοδιμερές αποτελούμενο από δύο Α υπομονάδες. Η έκφραση της υπομονάδας Α του F 

XIII πιθανώς επάγεται από κυτταροκίνες και αυξητικούς παράγοντες (139). Αυτές οι 

τρανσγλουταμινάσες εκτός από το ρόλο τους στη πήξη παίζουν ρόλο και στην απόπτωση 

(139,  140, 141). 

Άλλες ιδιότητες της θρομβίνης σε σχέση με την αιμόσταση είναι η πιθανή της σύνδεση με τη 

θρομβομοντουλίνη (ΤΜ) προς ενεργοποίηση του ανασταλτικού μονοπατιού της πρωτείνης C 

– πρωτείνης S. Επίσης, έχει περιγραφεί πρόσφατα ένας νέος αναστολέας της ινωδόλυσης. 

Αυτός ο αναστολέας δρα μέσω ενεργοποίησης της θρομβίνης και ονομάζεται thrombin – 

activatable fibronolysis inhibitor (TAFI), γνωστός και ως καρβοξυπεπτιδάση U, R ή B. Ο TAFI  

ενεργοποείται από πολύ υψηλές συγκεντρώσεις θρομβίνης, υψηλότερες από αυτές που 

απαιτούνται για την παραγωγή ινώδους, και θεωρείται ότι παράγεται μόνο μετά τη φάση του 

πολλαπλασιασμού ή της αγκύλης θρομβίνης - F XI. Η ΤΜ διεγείρει αυτή την αντίδραση κατά 

1250 φορές (142). Επιπλέον η θρομβίνη σε υψηλές συγκεντρώσεις της απενεργοποεί τον 

uPA [urokinase-type plasminogen activator] (143), ενώ η θρομβίνη συνδεόμενη με την AT σχηματίζει 

ανενεργά συμπλέγματα θρομβίνης-αντιθρομβίνης (TAT). 

Η θρομβίνη έχει τέλος πολλές δράσεις στα κύτταρα. Πυροδοτεί αλλαγές στο σχήμα των 

αιμοπεταλίων και προάγει την έκλυση  ενεργοποιητών των αιμοπεταλίων, ADP, σεροτονίνης 

και θρομβοξάνης Α2 καθώς και χημειοκινών, όπως παράγοντα ενεργοποίησης των 

αιμοπεταλίων ( platelet activating factor PAF), και αυξητικών παραγόντων, όπως του 

προερχόμενου από τα αιμοπετάλια αυξητικού παράγοντα (platelet derived growth factor). 

Διαμεσολαβεί την έκφραση ιντεγκρινών  αIIb/β3, που αποτελούν τη θέση σύνδεσης του 

vWF, ενός παράγοντα που εκλύεται από τις δράσεις της θρομβίνης (144), την έκφραση της 

p-selectin, και του ανοσολογικά ενεργού CD40 ligand στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων 

(145). Αυτές οι συνδιασμένες δράσεις προάγουν τη σύνδεση των αιμοπεταλίων και των 

λευκοκυττάρων στο ενδοθήλιο. Η θρομβίνη επίσης ρυθμίζει την αγγειοδιαστολή και την 

διαπερατότητα του ενδοθηλίου, και εμπλέκεται στην παραγωγή κυτταροκινών σε 
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κυτταροκαλλιέργιες ινοβλαστών και μυικών κυττάρων (131). Με αυτούς τους σύνθετους και 

αλληλοεξαρτώμενους τρόπους, η θρομβίνη αποτελεί έναν πρωταρχικό παράγοντα στη 

ρύθμιση της αιμόστασης και της φλεγμονής. 

Αναστολείς της ενεργοποίησης της πήξης και του σχηματισμού ινώδους 

Καθώς ο μηχανισμός της πήξης εξελίσσεται και προκαλείται η στάση του αίματος, 

αναπτύσσονται αντισταθμιστικοί μηχανισμοί που σκοπό έχουν τη διατήρηση της 

ρευστότητας του αίματος και τη διάλυση του ινώδους και των δικτύων του. Οι μηχανισμοί 

αυτοί περιλαμβάνουν 1) την αναστολή της ενεργοποίησης του μηχανισμού της πήξης και 2) 

την έναρξη του μηχανισμού της ινωδόλυσης.  

1) Κυρίαρχοι αναστολείς της πήξης είναι ο αναστολέας του μονοπατιού του ιστικού 

παράγοντα (TFPI),  η aPC και η AT. Ο TFPI σχηματίζει ένα τετραμερές ανασταλτικό 

σύμπλεγμα με τον TF, τον F VIIa, και τον  F Xa και αναστέλλει το κύριο αρχικό μονοπάτι 

παραγωγής θρομβίνης. Επειδή ο TFPI αναστέλλει τον F VIIa, η φυσιολογική του λειτουργία 

έχει να κάνει με την φάση έναρξης της ενεργοποίησης του μηχανισμού της πήξης. 

Η PC (πρωτείνη C) περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1960. Το ένζυμο αυτό αποτελεί ένα 

σημαντικό τροποποιητή του μηχανισμού της πήξης. Παίζει επίσης ρόλο στην ινωδόλυση και 

το σύστημα του συμπληρώματος. Η PS (πρωτείνη S) κυρίως συντίθεται στο ήπαρ, και είναι 

ένας συνπαράγοντας αυτού του ανασταλτικού συστήματος. Άλλος ένας συμπαράγοντας 

αυτού του συστήματος είναι η ΤΜ (θρομβομοντουλίνη). Η ενεργοποίηση της PC απαιτεί τη 

θρομβίνη, την PS και την TM. Η αλληλεπίδρασή τους συμβαίνει μ’έναν διαδοχικό τρόπο. Το 

αρχικό βήμα περιλαμβάνει το σχηματισμό συμπλέγματος μεταξύ θρομβίνης και ΤΜ. Η PC 

κολλά σ’αυτό το σύμπλοκο. Η θρομβίνη αδρανοποιείται από την ΑΤ (αντιθρομβίνη), ενώ η 

aPC απελευθερώνεται για να συνδεθεί με την PS. Η PS συμμετέχει στο σχηματισμό 

συμπλόκου της aPC και του υποστρώματος (F VIII ή FV), με τα φωσφορολιπίδια και είναι 

απαραίτητη για να γίνει η aPC λειτουργική. Η ενεργοποιημένη PC διασπάται και 

απενεργοποιείται από έναν ειδικό αναστολέα της aPC, τον αναστολέα του ενεργοποιητή του 

πλασμινογόνου τύπου 3 (PAI-3). 

Η ΑΤ κυκλοφορεί στο πλάσμα με ένα χρόνο ημίσιας ζωής 36-48 ώρες. Είναι μια 

πολυπεπτιδική πρωτεάση του πλάσματος που συντίθεται στο ήπαρ. Υπάρχουν δύο 

ισομορφές α και β. Το 90% της κυκλοφορούσας ΑΤ αποτελείται από την αΑΤ και περίπου το 

10% από τη βΑΤ. Η βΑΤ-ισομορφή έχει μεγαλύτερη συγγένεια σύνδεσης με την ηπαρίνη. Η 
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ΑΤ αναστέλλει πολλούς παράγοντες του καταρράκτη της πήξης. Η ενεργότητα της ΑΤ 

οφείλεται στο τμήμα της που συνδέεται με σερίνη, το οποίο σχηματίζει σταθερό δεσμό με τις 

πρωτεάσες που φέρουν ενεργό σερίνη, τη συνήθη δομή των ενεργοποιημένων παραγόντων 

της πήξης (146). Η αντιθρομβίνη αναστέλλει τους παράγοντες XIIa, XIa, και την καλλικρείνη. 

Επίσης, μπορεί να αναστείλει τον τον F IXa και F Xa. Η ΑΤ σχηματίζει ένα 1:1 

στοιχειομετρικό σύμπλοκο με την ενεργοποιημένη θρομβίνη και καταστρέφει την ενζυμική 

της ενεργότητα. Η ΑΤ με την ηπαρίνη και τον TFPI αδρανοποιεί το σύμπλοκο TF/F VIIa 

(147). Η ηπαρίνη περιέχει ένα θειούχο πεντασακχαρίδιο δια του οποίου συνδέεται με την ΑΤ. 

Αυτή η αντίδραση έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή στην τρισδιάστατη δομή της ΑΤ, 

αυξάνοντας εξαιρετικά την ενζυμική της ενεργότητα. Όταν συνδέονται η ΑΤ με τη θρομβίνη, 

παράγονται τα σύμπλοκα ΤΑΤ, τα οποία απομακρύνονται από την κυκλοφορία μέσω του 

δικτυενδοθηλιακού συστήματος. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. 

Απλοποιημένο μοντέλο των κύριων αναστολέων της πήξης. 
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2) Εκτός από την αναστολή των ενεργοποιημένων παραγόντων της πήξης, το τελικό προιόν 

των αντιδράσεων του μηχανισμού της πήξης, δηλ.το ινώδες και τα δίκτυα ινώδους, 

αποδομούνται με την ενεργοποίηση ενζυμικών αντιδράσεων, που σκοπό έχουν την 

παραγωγή πλασμίνης. Το επωνομαζόμενο ινωδολυτικό σύστημα, περιγράφεται συχνά ως 

η ισορροπία μεταξύ πρωτεινών ενεργοποιητών και αναστολέων. 

 

Εικόνα 5 

Απλοποιημένο σχήμα της ισορροπίας μεταξύ ενεργοποιητών και αναστολέων της ινωδόλυσης 
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Ένας αριθμός ενεργοποιητών του πλασμινογόνου καταλύουν τη μετατροπή του 

πλασμινογόνου σε πλασμίνη. Συνήθη ερεθίσματα που οδηγούν στην έκλυση των 

ενεργοποιητών του πλασμινογόνου in vivo είναι αγγειοδραστικές ουσίες που εκλύονται από 

ερεθίσματα, όπως η άσκηση, η επινεφρίνη, η ισχαιμία, η υποξία. Πολλοί παραγοντες της 

πήξης έχουν ινωδολυτική ικανότητα όπως η θρομβίνη και η ΤΜ ο F Xa, η aPC και ουσίες 

προερχόμενες από τα αιμοπετάλια (148, 149). Γενικά, διακρίνονται σε ενδογενείς και 

εξωγενείς οδούς ενεργοποίησης. Η ενδογενής οδός αποτελείται από τρία μονοπάτια. Η 

ινωδόλυση μπορεί να ενεργοποιηθεί από το σύστημα επαφής, μέσω του μονοπατιού HMWK-

καλλικρείνη και του F XII (150). Ένα δεύτερο μονοπάτι ανεξάρτητο από το σύστημα επαφής 

επιτελείται μέσω ενός 110 kD πολυπεπτιδίου (151). Το τρίτο ενδογενές μονοπάτι γίνεται 

μέσω  του τύπου ουροκινάσης ενεργοποιητή του πλασμινογόνου, urokinase-type 

plasminogen activator  (uPA). Το εξωγενές μονοπάτι αποτελείται από τον ιστικού τύπου 
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ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (tPA). Εκλύεται παράλληλα με τον vWF από αποθήκες των 

ενδοθηλιακών κυττάρων. 

H ινωδολυτική ενεργότητα εξαρτάται από πρωτείνες αναστολείς. Ο ΡΑΙ έχει τρεις 

υπότυπους: τον ΡΑΙ-1, τον ΡΑΙ-2 και τον ΡΑΙ-3. Ο ΡΑΙ-1 είναι ο πιο σημαντικός βιολογικά, 

καθώς αποτελεί την κύρια πρωτείνη σύνδεσης τόσο του tPA όσο και του uPA (152). 

Συντίθεται στο ήπαρ και τα ενδοθηλιακά κύτταρα και αποθηκεύεται στα αιμοπετάλια. Μεταξύ 

άλλων οTNF-α, η ιντερλευκίνη-1, και οι ενδοτοξίνες μπορούν να προκαλέσουν έκκριση από 

αυτές τις αποθήκες (153, 154) . Ο ΡΑΙ-2 βρίσκεται στον πλακούντα. Ο ΡΑΙ-3 αν και υπάρχει 

σε υψηλότερες συγκεντρώσεις είναι ανεπαρκής για την αναστολή του πλασμινογόνου. Η 

κύρια λειτουργία του είναι η αναστολή της aPC. Η ενεργοποιημένη PC με τη σειρά της μπορεί 

να απενεργοποιήσει τον ΡΑΙ-1 μέσω του οποίου επάγει την ινωδόλυση. 

Τουλάχιστο πέντε πρωτείνες του πλάσματος  εξουδετερώνουν την ελεύθερη πλασμίνη, αλλά 

οι πρωτεάσες α2-μακροσφαιρίνη και α2-αντιπλασμίνη (ΑΑΡ) είναι οι πιο σημαντικές. Η ΑΑΡ 

σχηματίζει ταχέως 1:1 σύμπλοκα με την πλασμίνη συνδεόμενη στην θέση που περιέχει 

ενεργό σερίνη και σχηματίζει τα σύμπλοκα πλασμίνης-αντιπλασμίνης (ΡΑΡ). 

 

2. Υπερπηκτικές καταστάσεις συγγενείς και επίκτητες 

Φυσιολογικά οι πηκτικοί και οι αντιπηκτικοί παράγοντες βρίσκονται σε ισορροπία. Η 

υπερπηκτικότητα προκύπτει από ανισορροπία μεταξύ πηκτικών και αντιπηκτικών δυνάμεων 

προς όφελος της πήξης, προκαλώντας αυξημένο κίνδυνο για θρομβοεμβολικά επεισόδια. 

Αποτελεί μαζί  με τις αλλαγές στην αιματική ροή και τις μορφολογικές αλλαγές του 

ενδοθηλίου, μέρος της τριάδας του Virchow. Παράγοντες κινδύνου για φλεβοθρόμβωση στο 

γενικό πληθυσμό αποτελούν η μεγάλη ηλικία, το χειρουργείο, το τραύμα, η ακινησία, η 

κακοήθεια, η εγκυμοσύνη και η λοχεία, τα από του στόματος αντισυλληπτικά, η 

υπερομοκυστειναιμία, το αντιπηκτικό του λύκου, η δυσινωδογοναιμία, το υψηλό ινωδογόνο 

και τα υψηλά επίπεδα του παράγοντα VIII  (FVIII) και του παράγοντα XI (F XI), και πιθανώς 

η αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτείνη C (aPC), και τα υψηλά επίπεδα TAFI (thrombin-

activatable fibrinolysis inhibitor )(155, 156, 157). Στους γενετικούς παράγοντες 

περιλαμβάνονται μεταλλαγές που οδηγούν σε τροποποιημένες πρωτεινικές λειτουργίες και 

υποδιαιρούνται σε μεταλλαγές απώλειας λειτουργίας και ενίσχυσης λειτουργίας (158). Αρχικά 

κάποιες σπάνιες ανεπάρκειες αντιπηκτικών πρωτεινών όπως της αντιθρομβίνης και της 
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πρωτείνης C και S (AT, PC PS) σχετίστηκαν με τη φλεβική θρόμβωση. Δύο άλλοι γενετικοί 

παράγοντες περιγράφηκαν αργότερα, η R/Q 506 μεταλλαγή του παράγοντα V-Leiden   FVL 

(FV-Leiden) και η G/A  μετάθεση στη θέση 20210 στο 3΄μη μεταφραζόμενο τμήμα του 

γονιδίου της προθρομβίνης. Σε αντίθεση με τις ανεπάρκειες αντιπηκτικών πρωτεινών και  τον 

F V-Leiden, η τελευταία αποτελεί μεταλλαγή με απόκτηση λειτουργίας. Η συχνότητα του FV-

Leiden και της μεταλλαγής της προθρομβίνης στη θέση G20210A είναι αυξημένη στο γενικό 

πληθυσμό (2%-5%). Επίσης, πολυμορφισμός του παράγοντα XIII (F XIII) [Val34Leu] 

σχετίζεται με καρδιακή και εγκεφαλική αγγειακή νόσο (158) όπως και ο πολυμορφισμός του 

παράγοντα VII  (F VII) που έχει σχετιστεί με έμφραγμα μυοκαρδίου(158). 

Χαρακτηριστικά η θρομβωτική διάθεση έχει εστιακή φύση. Συγγενή ελλείμματα της AT, της 

PC, και της PS σχετίζονται με θρόμβωση των κάτω (αλλά όχι των άνω ) άκρων, ενώ η 

συχνότητα των αρτηριακών θρομβώσεων δεν αυξάνεται. Μεταλλαγμένη ΑΤ ανίκανη  να 

συνδεθεί με την ηπαρίνη οδηγεί τόσο σε φλεβικές όσο και αρτηριακές θρομβώσεις (159). Ο F 

V-Leiden σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης των άκρων και του 

εγκεφάλου (160), και εμφράγματος μυοκαρδίου, όπως έχει επίσης περιγραφεί για την 

G20210A μεταλλαγή του γονιδίου της προθρομβίνης (161, 162). Η ισορροπία μεταξύ 

υπερπηκτικών και αντιπηκτικών δυνάμεων εξαρτάται επιπλέον και από ειδικές συνθήκες του 

αγγειακού δικτύου (163). 

 

3. ΙΦΕΝ, πήξη και θρομβοεμβολικά επεισόδια 

 

Παρόλο που η παρουσία αιματηρών κοπράνων αποτελεί χαρακτηριστικό της ΙΦΕΝ, ιδιαίτερα 

της ΕΚ (164), σοβαρή αιμορραγία ικανή να οδηγήσει σε χειρουργική παρέμβαση, αποτελεί 

σπάνιο εύρημα (165, 166). Αν και η βλεννογονική βλάβη στην ΙΦΕΝ μπορεί να είναι 

επιφανειακή, δεν είναι σπάνια η πλήρης απογύμνωση του βλεννογόνου ή βαθύτερα έλκη. 

Προφανώς, μεγαλύτερα αγγεία αποφράζονται εξαιτίας τοπικής φλεγμονώδους αντίδρασης ή 

ως αποτέλεσμα πρωτοπαθούς απόφραξης των τροφοδοτούντων αγγείων (167). 

Από την άλλη μεριά, πολλές αναφορές, από το 1936, μαρτυρούν ότι η επίπτωση των 

θρομβοεμβολικών επεισοδίων είναι αυξημένη σε ασθενείς με ΙΦΕΝ, τόσο σε κλινικές όσο και 

σε νεκροτομικές μελέτες, και κυμαίνονται από 0.4 έως 39%. Υποτροπιάζοντα 

θρομβοεμβολικά επεισόδια έχουν αναφερθεί στο 10% με 13% (168,169). Μια πληθυσμιακή 

μελέτη από τον Καναδά, κατέδειξε τριπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης εν τω βάθει 

φλεβοθρόμβωσης ή πνευμονικής εμβολής (170). Αυτές οι δύο μορφές θρομβοεμβολικών 
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επεισοδίων αναφέρονται συχνότερα (168), αλλά έχουν τεκμηριωθεί και σε άλλες θέσεις όπως 

εγκέφαλο, πυλαία φέβα, σύνδρομο Budd-Chiari καθώς και σε άλλες ασυνήθεις θέσεις τόσο 

φλεβικές όσο και αρτηριακές (168, 169, 171). 

Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι οι ασθενείς με ΙΦΕΝ αναπτύσσουν φλεβοθρόμβωση νωρίτερα στη 

ζωή τους σε σχέση με αυτούς που δεν πάσχουν από ΙΦΕΝ, οι περισσότεροι πριν την ηλικία 

των 50 (169, 172). Ο κίνδυνος θρομβοεμβολικού επεισοδίου φαίνεται να είναι  ανεξάρτητος 

από το φύλο, τον τύπο ή την εντόπιση της νόσου (169). Ένα ευρύ φάσμα συγγενών ή 

επίκτητων διαταραχών έχει προταθεί προκειμένου να ερμηνευτεί το φαινόμενο. Οι 

διαταραχές αυτές μπορούν να υποδιαιρεθούν σε τρεις ομάδες: 1) μεταβολικές , 2) 

διαταραχές των παραγόντων του καταρράκτη της πήξης, και 3) διαταραχές δευτεροπαθείς 

στη φλεγμονή. 

 

1) Οι υπερπηκτικές μεταβολικές αλλαγές περιλαμβάνουν τα αυξημένα επίπεδα 

αντισωμάτων αντικαρδιολιπίνης, την υπερομοκυστειναιμία και αλλαγές στο φάσμα των 

λιπιδίων. Πολλοί ερευνητές έχουν εξετάσει το ρόλο των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων 

(173-177). Παρόλο που μερικές μελέτες δείχνουν χαμηλή επίπτωση αντικαρδιολιπίνης (178), 

οι περισσότερες παρουσιάζουν μεγαλύτερη επίπτωση  στους ασθενείς με ΙΦΕΝ, σε σχέση με 

τους μάρτυρες. Αυτή η διαφωνία μπορεί να εξηγηθεί από την μεθοδολογία και τα 

διαφορετικά cut-off (179). 

Η υπερομοκυστεiναιμία (180-182) μπορεί να αποδωθεί σε γενετικούς παράγοντες (γονίδιο 

της αναγωγάσης του μεθυλεντετραυδροφυλλικού) ή φάρμακα (σαλοπυριδίνη, μεθοτρεξάτη, 

κορτικοστεροειδή) και διαιτητικούς παράγοντες (ανεπάρκεια φυλλικού, βιταμινών Β6 ή Β12). 

Έχει παρατηρηθεί αυξημένη επίπτωση περίπου 17% της MTHFR C677T σε ασθενείς με ΙΦΕΝ 

(183), αν και αυτό το ποσοστό δεν αναπαρήχθη σε άλλους πληθυσμούς ( 178, 184). Σε 

πρόσφατη μελέτη, δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ συγκεντρώσεων ομοκυστείνης σε ασθενείς με 

ΙΦΕΝ και ιστορικό φλεβικής (ή αρτηριακής) θρόμβωσης (184), εύρημα συμβατό με 

πρόσφατες παρατηρήσεις, που δεν παραδέχονται τον MTHFR C677T πολυμορφισμό ως 

γενετικό παράγοντα για φλεβοθρόμβωση, παρόλο που οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα 

ομοκυστείνης (185). Τα φάσμα των λιπιδίων του πλάσματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της 

φλεγμονής και μερικά συστατικά φαίνεται να αποτελούν μέρος της αντίδρασης οξείας φάσης 

(186, 187). Αλλαγές στο λιπιδαιμικό προφίλ, στη συγκέντρωση λιποπρωτεινών και στη 

σύνθεση του οξειδωτικού-αντιοξειδωτικού λόγου έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με ΙΦΕΝ 

(188, 189). Ιδιαίτερα, έχουν παρατηρηθεί αυξημένα επίπεδα λιποπρωτείνης Α, ενός 

ανεξάρτητου παράγοντα κινδύνου για φλεβική και αρτηριακή φλεβοθρόμβωση (190) και 
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αυτά τα επίπεδα σχετίζονται με αυξημένη τάση για θρομβοεμβολικά επεισόδια στους 

ασθενείς με ΙΦΕΝ (190). Οι θρομβωτικές επιδράσεις της λιποπρωτείνης Α πιθανώς 

διαμεσολαβούνται μέσω παρεμβολής στην ενεργοποίηση του πλασμινογόνου, και σύνδεσης 

του tPA (tissue-type plasminogen activator) στο ινώδες, και πιθανώς επίσης μέσω διέγερσης 

της σύνθεσης PAI-1 (plasminogen activator inhibitor) [191, 192]. In vitrο, αυτές οι 

επιδράσεις πραγματοποιούνται με την συνέργεια της ομοκυστείνης (237). Επιπρόσθετα, οι 

λιποπρωτείνες που περιέχουν τριγλυκερίδια, κυρίως οι πολύ χαμηλής πυκνότητας 

λιποπρωτείνες, επάγουν την ενεργοποίηση της προθρομβίνης όπως επίσης παρατηρείται στις 

οξειδωμένες χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτείνες (191). 

 

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα στο πλάσμα των (1) υπερπηκτικών παραγόντων 

και των (2) δεικτών ενεργοποίησης της πήξης είναι αυξημένα και ως εκ τούτου θεωρούνται 

ότι προάγουν την υπερπηκτικότητα σε ασθενείς με ΙΦΕΝ. Επιπρόσθετα, έχουν περιγραφεί 

ελαττωμένες συγκεντρώσεις αναστολέων της πήξης, ή δυσλειτουργικές πρωτείνες- 

αναστολείς (3). Τα ενδοθηλιακά κύτταρα φαίνονται ότι ενεργοποιούνται και συνεισφέρουν 

στην υπερπηκτική κατάσταση (4). Συν τοις άλλοις, οι αναστολείς της ινωδόλυσης αυξάνονται 

και η ινωδολυτική ικανότητα ελαττώνεται (5). Τέλος, οι παράγοντες σταθεροποίησης του 

θρόμβου υπολειτουργούν  ή κυκλοφορούν σε ελαττωμένες συγκεντρώσεις (6). Δεν 

υπάρχουν πολλά δεδομένα που να αφορούν στην περιεκτικότητα του βλεννογόνου σε 

πρωτείνες της πήξης, ενώ αρκετές ομάδες έχουν μελετήσει την ινωδολυτική ικανότητα του 

βλεννογόνου. 

 

1. Παράγοντες πήξης 

 

Το σύστημα επαφής ενεργοποιείται στην ενεργό ΕΚ, όπως φαίνεται από τις αυξημένες 

συγκεντρώσεις στο πλάσμα των επιπέδων της προκαλλικρείνης, των HMWK, και του 

αναστολέα C1 (193, 194). Οι παράγοντες  V  και VIII εμφανίζονται αυξημένοι (195-198) σε 

ορισμένες μελέτες. Αυτά τα αποτελέσματα δεν αναπαρήχθησαν σε άλλη μελέτη που 

περιελάμβανε ασθενείς με ΕΚ (199), και σε μια άλλη ομάδα ασθενών με ΙΦΕΝ σε ύφεση 

(200). Αυτή η τελευταία μελέτη δεν έδειξε ούτε αυξημένα επίπεδα των παραγόντων F II και 

F X. 
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2. Δείκτες ενεργοποίησης της πήξης 

 

Έχουν μελετηθεί από πολλές ομάδες δείκτες ενεργοποίησης της πήξης, όπως τα F1+2, τα 

TAT (σύμπλεγμα θρομβίνης - αντιθρομβίνης) το ινωδοπεπτίδιο Α (FPA) και το ινωδοπεπτίδιο 

Β (FPB) (175,193,198,201-207,209,210). Ο παράγων FXa απελευθερώνει τα F1+2 από την 

προθρομβίνη επί ενεργοποίησης. Οι δείκτες FPA και FPB απελευθερώνονται όταν παράγεται 

ινώδες από το ινωδογόνο. Οι περισσότεροι συγγραφείς παρουσιάζουν ευρήματα συμβατά με 

ενεργοποίηση της πήξης. Σε νόσο σε ύφεση, δεν έχει αναφερθεί ενεργοποίηση της (200, 

209), ένα εύρημα που παρατηρείται σε ασθενείς με NC μετά από επιτυχή θεραπεία με anti 

TNF(211). Αναμφίβολα, οι παράμετροι ενεργοποίησης της πήξης και φλεγμονής 

αλληλοεξαρτώνται. 

 

 

3. Αναστολείς της πήξης 

  

Ελαττωμένη ΑΤ έχει αναφερθεί από μερικούς (196,197,207,212,213), αλλά όχι από όλους 

τους συγγραφείς (200). Η πτώση των συγκεντρώσεων ΑΤ μπορεί να οφείλεται σε 

κατανάλωση (207,214). Συνεπώς χαμηλά επίπεδα ΑΤ μπορεί να μην σχετίζονται μόνο με 

σοβαρή ή μακροχρόνια νόσο. Οι PS και PC δεν φαίνεται να αλλάζουν (175,190,207), αν και 

έχουν περιγραφεί σε τρεις μελέτες ελαττωμένα επίπεδα στο πλάσμα ελεύθερης πρωτείνης S 

(215-217). Σε μια απ’αυτές τις ομάδες ασθενών βρέθηκαν επίσης αυξημένα επίπεδα της 

πρωτείνης σύνδεσης C4b (216). Τα επίπεδα του TFPI βρέθηκαν ελαττωμένα σε ασθενείς με 

ΙΦΕΝ (207), με μεγαλύτερες διαφορές στην ενεργό ΙΦΕΝ  (218).   

 

4.   Δείκτες ενεργοποίησης των ενδοθηλιακών κυττάρων 

 

Αυξημένες συγκεντρώσεις  του κυκλοφορούντος vWF έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με ΕΚ 

και NC, ανεξάρτητα από την ενεργότητα της νόσου (198, 207), αλλά επίσης και στη λοιμώδη 

διάρροια (219). Άλλος ένας δείκτης ενδοθηλιακής βλάβης, η θρομβομοντουλίνη (ΤΜ) έχει 

φανεί ότι αυξάνει στην ΙΦΕΝ, τόσο στην ενεργό νόσο όσο και σε ύφεση (207), αλλά όχι σε 

όλες τις μελέτες (199), ενώ δεν βρέθηκαν αλλαγές στα επίπεδά του tPA  (205, 220). 
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Πίνακας 1: Διάφορες μελέτες που αφορούν αιμοστατικές παραμέτρους του πλάσματος σε 

ασθενείς με ΙΦΕΝ      

Συγγραφέας 

(έτος) 

UC/CD

/C 

Normal 

compared with 

controls 

Disease vs 

controls 

Active disease vs 

controls 

Active vs 

quiescent 

disease 

      
1Lee (1968) 195 16/0/4

8 

F II, F V, F VII, 

F IX, F X, F XII, 

F XIII 

 Fg↑, F VIII↑  

Lam (1975) 196 12/12/

34 

FDP, ELT, F VIII 

(UC) 

AT↓, F V↑, Fg↑, 

F VIII↑ (CD) 

  

Lake (1978)197 6/6/0 FDP, Fg  AT↓, F V↑, F 

VIII↑ 

 

Mori (1980)255  14/5/0 FDP, F II, F V, F 

VII, F X, F XI, F 

XII 

Fg↑, F VIII↑, F 

IX↑ 

  

Ghosh (1983)256 19/15 AT    

Knot(1983) 200 26/14/

176 

F II, FV, F VIII, 

F X, AT, Pg, 

AAP, Fg, FPA, 

FPB 

   

Galloway 

(1983) 202 

6/0/0  FPA↑, F XIIIa↓, 

F XIII ↓ 

  

Edwards (1987) 
203 

0/54/4

5 

 Monocyte TF↑ FPA↑ FPA↑ 

Wisen (1988)198 0/20/0 VWF, F X, AT, 

AAP 

Fg↑, F VIII act↑, 

FPA↑, FPB↑ 

 F VIIIact↑, F 

XIII↓ 

Conlan (1989)221 8/1/0 FDP, DD, AT, 

PC, PS, Pg 

PAI↑, VOT↑, 

ELT↑ 

  

Nilsson (1989)257 61/0/0 TPA  VWF↓2  

                                                 
1 Ελάχιστα στατιστικά στοιχεία 
2Ασθενείς σε θεραπεία με σουλφασαλαζίνη σε σύγκριση με εκείνους χωρίς θεραπεία ή με κορικοστεροειδή.   
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Suzuki (1989)222 20/0/0 Fg, Pg, AAP, 

FDP 

  F XIIIact↓ 

Chamouard 

(1990) 204 

0/21/2

0 

F XIIIs, F V, AT FPA↑, VOT↓, F 

XIIIa↓, Fg↑, F 

VIIIc↑, vWF↑, 

PC↑, PS↑ 

  

Gris(1991) 212 10/7/2

0 

tPA, vWF, PAI VOT↓   

Συγγραφέας 

(έτος) 

UC/CD

/C 

Normal 

compared with 

controls 

Disease vs 

controls 

Active disease vs 

controls 

Active vs 

quiescent 

disease 

      

Stadnicki (1991) 
258 

48/0/2

5 

 Fg↑ ELT↑, AT↓, F 

XIII↓ 

F XIII↓ 

Vecchi (1991)205 15/5/5

0 

FPA, F1+2, TAT, PC, PS, C4b-bp, AT, tPA, ELT, PAI-1, Pg, Fg, F VII3
 

Stevens (1992) 

219 

50/42/

21 

 vWF ↑   

Hudson (1992) 
206 

0/16/0 AT, PC, FDP, 

FPA, DD 

  PS↓, F1+2↑, 

PAI↓ 

Aadland (1992) 
215 

16/22/

30 

PC freePS↓, C4b-

bp↑ (CD) 

  

Stadnicki (1992) 
228 

44/0/0  Fg↑ F XIIIa↓, 

fibronectin, 

ELT↑, AT↓, AAP↓ 

F XIIIa↓ 

4Hudson (1993) 
259 

0/16/0    FPA↑, DD↑, F 

XIIIa↓ 

Souto(1994)220 84/28/

60 

Pg, AAP, tPA,  uPA↑, PAI↓   

Aadland 

(1994)216 

0/54/3

0 

PC, C4b-bp Free PS↓   

                                                 
3 Descriptive statistics on number of patients with extra-referential findings 
4 longitudinal study, cross-sectional data on 61 CD-patients, immunohistochemistry of F XIII in 3 patients 
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Sawyerr 

(1995)199 

26/34/

42 

TM VWF↑ (CD)5   

Souto (1995)207 84/28/

60 

F1+2, PC, PS TAT↑, DD↑, 

vWF↑, AT↓, 

TFPI↑ 

TM↑  

v Bodegraven 

(1995) 260 

39/31/

20 

 DD↑ F XIIIact↓, Fg↑, 

AAP↑, FgDP↑, 

FbDP↑ (UC) 

 

Chamouard 

(1995) 208 

25/69/

50 

TM F1+2↑, TAT↑  F1+2↑, TAT↑ 

Oshitani 

(1995)230 

0/24/1

0 

F XIIIact, F 

XIIIa6
 

   

D’Argenio 

(1995) 229 

0/36/2

1 

 Serum 

transglutaminase

↓ 

 Serum 

transglutamina

se↓ 

Συγγραφέας 

(έτος) 

UC/CD

/C 

Normal 

compared with 

controls 

Disease vs 

controls 

Active disease vs 

controls 

Active vs 

quiescent 

Disease 

      

Hudson 

(1996)190 

35/75/

85 

 F VII:C↑, Fg↑ 

(CD) 

  

7Smith (1996)261 6/23/0   F1+2↑ F1+2↑ 

Chiarantini 

(1996) 175 

19/41/

40 

AT, PC, PAIact, 

Pg 

Fg↑, F1+2↑, F 

XIII↓, PS↑ 

 F XIII↓ (CD) 

Stadnicki (1997) 
193 

56/0/3

2 

  Prekallikrein↓, 

HMWK↓, F1+2↑ 

F1+2↑ 

Novacek (1997) 
209 

0/80/8

0 

TAT  Fg↑ Fg↑ 

Chiarantini 

(1997) 210 

0/31/3

0 

Pg, AT, PC, PS  Fg↑, F1+2↑, 

PAI↑, F XIII↓ 

F XIII↓ 

                                                 
5 Επιπλέον, αυξημένος vWF σε ασθενείς με λοιμώδη διάρροια 
6 Ασθενείς με συριγγιοποιό CD είχαν χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τουs ασθενείς με CD χωρίς συρίγγια 
7 Μελέτη σε παιδιά 
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Boehme 40/60/

147 

TM (CD)  TM↑ (UC)8
  

Kjeldsen (1998) 
201 

27/42/

30 

  F1+2↑, FbDP↑ FbDP↑ 

Chamouard 

(1998) 262 

21/36/

20 

F XIIIs F XIIIa↓, F1+2↑   

9Weber 

(1999)263 

12/12/

0 

F1+2, TM, AT, 

tPA, PAI, DD 

  Fg↑, TM↑ 

Sundaram 

(2000) 264 

33IBD

/33 

AT, Fg, PC, 

freePS,  

   

Koutroubakis 

(2000) 217 

48/36/

61 

PC, AT Fg↑, free PS↓  Fg↑ 

 

 

 

       5.  Ινωδόλυση 

 

Δεν έχουν βρεθεί αλλαγές στα επίπεδα του πλασμινογόνου (200, 205, 220, 222). Έχει 

αναφερθεί σταθερά πτώση του tPA και άνοδος του PAI-1 (205, 220, 221, 223), ενώ τα 

επίπεδα των αναστολέων μετατροπής πλασμινογόνου-πλασμίνης PAI-1 και AAP, έχουν βρεθεί 

αυξημένα (228), όχι όμως από όλους (200,220). 

 

Η ινωδολυτική ενεργότητα του εντερικού βλεννογόνου έχει βρεθεί αυξημένη από πολλούς 

συγγραφείς, αποδιδόμενη κυρίως στον αυξημένο βλεννογονικό uPA (223,226), ένα εύρημα 

συμβατό με την κλινική εμφάνιση της αιματοχεσίας. Παρόμοια ευρήματα παρατηρούνται στα  

αιμοφόρα αγγεία του παχέος εντέρου, αλλά είναι δύσκολο να ερμηνευτεί η σημασία αυτών 

των δεδομένων. 

                                                 
8 Επιπλέον, αυξημένα επίπεδα σε ασθενείς με επιπλεγμένη λοιμώδη διάρροια  
9 Σύγκριση μεταξύ UC και CD σε παιδιά 
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Πίνακας 2 

Διάφορες μελέτες που αφορούν αιμοστατικές παραμέτρους σε ασθενείς με ΙΦΕΝ, 

προσδιοριζόμενοι εν μέρει στον εντερικό βλεννογόνο 

Συγγραφέας 

(έτος) 

UC/CD/

C 

Normal compared 

with controls 
Disease vs controls 

Active vs quiescent 

disease 

   

Kwaan (1969) 224 35/6/1

9 

Fibrinolytic activity (histochemical fibrin slide method), only 

descriptive 

Kondo (1981) 225     

De Bruin(1988)226 12/28/

25 

UPAact tPA↓, uPA↑ tPA↓, Upa↑ 

De Jong(1989)223 16/12/

28 

plasma: F II, AT, 

AAP, Pg 

plasma: tPA↓, PAI↑, 

Fg↑ 

mucosa:tPAact↓, 

uPAact↑ 

 

Kurose (1992) 227 48/0/1

0 

Plsma: tPA, Fg, FDP plasma: PAI↑, Pg↓, 

AT↓ 

mucosa: tPA↑, 

tPAact↑ 

plasma: AAP↓ 

More (1993) 265 8/5/5 muosa: TF (CD) ** muosa: TF↓ (UC) **  

Dempfle(1994)235 47IBD/

16 

 mucosa: F 

XIIIact↓** 

mucosa: F 

XIIIact↓** 

* Gibson (1996)266 18/16/

16 

mucosa: uPA (CD), 

uPAsupernatant, 

PAIsupernatant 

(CD) 

mucosa: uPA↑ 

(UC), 

PAIsupernatant↑ 

(UC) 

UPAact↓ (UC) 

Desreumaux 

(1999) 267 

0/27/3

6 

mucosa: uPA, tpa mucosa: PAI↑  

* =μελέτη σε κυτταροκαλλιέργειες εντερικών κρυπτικών κυττάρων  

** =ανεπαρκή στατιστικά  
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5. Παράγων XIIΙ 

 

O σχηματισμός του δικτύου του ινώδους διαμεσολαβείται από τον F XIII. Οι συγκεντρώσεις 

στο πλάσμα του F XIII ελαττώνονται στην ενεργό νόσο (175, 198, 202, 222, 228, 229), 

αλλά όχι στην ύφεση (210, 230). Ανέκδοτες αναφορές δείχνουν θεραπευτικά οφέλη από την 

προσθήκη ενδοφλεβίως χορηγούμενου F XIII (222, 230-233), παρόλο που αυτό δεν 

μπόρεσε να επιβεβαιωθεί σε κορτικοανθεκτικούς ασθενείς με ΕΚ (234).  

 

Γενικά, η σύγκριση μεταξύ αυτών των μελετών που αφορούν σε αιμοστατικές μεταβλητές σε 

ασθενείς με ΙΦΕΝ εμποδίζονται από πολλούς παράγοντες. Ο προσδιορισμός αυτών των 

αιμοστατικών μεταβλητών επιτελείται με διαφόρων τύπων δοκιμασίες και αυτές οι 

δοκιμασίες έχουν ποικίλλη μεταβλητότητα (236). Επιπρόσθετα, έχουν σημασία για την 

τελική έκβαση των μετρήσεων οι συνθήκες πριν από τις δοκιμασίες και ο χειρισμός του 

εργαστηρίου (237, 238). Τα χαρακτηριστικά των ομάδων των ασθενών ποικίλλουν σχεδόν 

ανά μελέτη όσον αφορά στην υποκατηγοριοποίηση και τον καθορισμό της σοβαρότητας της 

νόσου, παράγοντες που πιθανώς συνεισφέρουν στις διαφορές στην έκβαση. Η παρουσία 

εξωεντερικών εκδηλώσεων σπάνια περιγράφεται εκτενώς παρά το γεγονός ότι αυτές οι 

εκδηλώσεις συνεισφέρουν στις αλλαγές στην αιμόσταση. Τα ευρήματα στο πλάσμα δεν 

αντιπροσωπεύουν υποχρεωτικά τις τοπικές αγγειακές συνθήκες του φλεγμαίνοντος εντέρου. 

Πολλές πρωτείνες της αιμόστασης αποτελούν μέρος της ανταπόκρισης οξείας φάσης και 

πολλές αιμοστατικές πρωτείνες εμπλέκονται στη φλεγμονώδη αντίδραση. Τελικά, η ερμηνεία 

των παρατηρούμενων αλλαγών σε ένα ή περισσότερα από τα συστατικά της αιμόστασης 

μπορεί μόνο να ερμηνευτεί σε σχέση με τα άλλα. Για παράδειγμα, ελαττωμένη ινωδολυτική 

ικανότητα και αυξημένα επίπεδα ΑΑΡ δεν αποκλείουν αυξημένες συγκεντρώσεις προιόντων 

αποδόμησης ινωδογόνου (FgDP), ενός δείκτη ενεργοποιημένης ινωδόλυσης.   

  

Η υπερπηκτική κατάσταση μπορεί επίσης να οφείλεται σε συγγενείς παράγοντες. Επειδή οι 

συγγενείς διαταραχές της πήξης προστατεύουν από ΙΦΕΝ (239), έχει γίνει η αντίθετη 

υπόθεση ότι δηλ. υπερπηκτικοί γενετικοί παράγοντες πιθανώς να συνεισφέρουν στην 

εμφάνιση της νόσου. Μια πρόσφατη μελέτη περιέγραψε τον επιπολασμό του F V Leiden, της 

προθρομβίνης G20210A, τον πολυμορφισμό MTHFR, και έναν όχι ιδιαίτερα σημαντικό, 

προθρομβωτικό πολυφορμισμό του F V, τον F V A4070G (240). Ο επιπολασμός αυτών των 
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πολυμορφισμών καθορίστηκε σε τέσσερις πληθυσμούς: 15 ασθενείς με ΙΦΕΝ και ιστορικό 

φλεβικής θρόμβωσης, 58 μάρτυρες ασθενείς με ΙΦΕΝ, 110 ασθενείς με ιστορικό φλεβικής 

θρόμβωσης, και 84 υγιείς. Μόνο η μεταλλαγή στον F V Leiden παρατηρήθηκε σημαντικά 

συχνότερα σε  ΙΦΕΝ ασθενείς με θρόμβωση, ενώ ο επιπολασμός της προθρομβίνης G20210A 

ήταν μεν αυξημένος χωρίς όμως να φτάνει επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας. Διχογνωμία 

επικρατεί σχετικά με το αν η κληρονομικότητα στον F V Leiden συμβάλλει στην εμφάνιση 

θρομβοεμβολικών επιπλοκών επί ΙΦΕΝ. Η πλειονότητα των μελετών έδειξαν ότι ο 

επιπολασμός του F V Leiden δεν είναι σημαντικά διαφορετικός από αυτόν του γενικού 

πληθυσμού (169, 217, 241-247). Ο επιπολασμός της προθρομβίνης G20210A φαίνεται να 

είναι ίδιος σε πληθυσμούς με ΙΦΕΝ με/ ή χωρίς προηγούμενο ιστορικό θρόμβωσης και στο 

γενικό πληθυσμό (172, 184, 247), αλλά τα δεδομένα αφορούν μόνο μικρούς αριθμούς 

ασθενών. Ο επιπολασμός του πολυμορφισμού MTHFR (C777Τ) βρέθηκε αυξημένος σε μια 

(183) αλλά όχι σε άλλες δυο μελέτες (178, 184), και φαίνεται να είναι μικρής σημασίας. Ο 

πολυμορφισμός στον F XIII (Val34Leu) μελετήθηκε σε μια Φιλανδική μελέτη, και φάνηκε να 

έχει παρόμοιο επιπολασμό σε ασθενείς και μάρτυρες (245). Πάντως, οι μελέτες σχετικά με 

όλους αυτούς τους πολυμορφισμούς «χωλαίνουν» στο ότι περιλαμβάνουν σχετικά μικρό 

αριθμό ασθενών με ιστορικό θρομβοεμβολικών επεισοδίων. 

 

Η αιτιολογία της ΙΦΕΝ παραμένει αδιευκρίνιστη. Εντούτοις, λόγω της σχέσης της με 

θρομβοεμβολικές επιπλοκές (168, 170), το κάπνισμα (53-57), τα από του στόματος 

αντισυλληπτικά (53, 58-59) και της ανταπόκρισης επιλεγμένων ασθενών με ΕΚ και NC στο 

τρανεξαμινικό οξύ (249), την προσθήκη FXIII (232, 233) και ηπαρίνης (250), έχει προταθεί 

η ύπαρξη μιας υπερπηκτικής κατάστασης στην ΙΦΕΝ (123,167,251). Είτε αυτή είναι 

σημαντική για την αιτιολογία της ΙΦΕΝ, είτε αποτελεί ένα επιφαινόμενο, αποτέλεσμα της 

χρόνιας φλεγμονής (όπως θα αναφερθεί παρακάτω), η ενεργοποίηση της πήξης έχει 

σημαντικές κλινικές συνέπειες τόσο άμεσες όπως θρόμβωση σηρραγγωδών κόλπων 

εγκεφάλου (cerebral sinus), απώλεια της όρασης και πνευμονική εμβολή όσο και απώτερες 

όπως αρτηριακή θρόμβωση και καρδιαγγειακή νόσο (253, 254). Έτσι νέες μεγαλύτερες 

μελέτες αναμένονται στο μέλλον και η κλινική σημασία τους μένει να αποδειχθεί.  
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1.Γ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΗ 

 

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον φαινόμενο είναι ότι η ενεργοποίηση της πήξης αποτελεί  

συστατικό στοιχείο της φλεγμονώδους ανταπόκρισης (268-270). Ένα παράδειγμα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ πήξης-φλεγμονής είναι η παρουσία λευκοκυττάρων στους φλεβικούς 

θρόμβους. Τα λευκοκύτταρα και τα αιμοπετάλια μπορούν να σχηματίζουν ροζέτες 

διαμεσολαβούμενες από την έκφραση της p-selectin στην επιφάνεια των ενεργοποιημένων 

αιμοπεταλίων (271, 272) [εικόνα]. Αυτή η αλληλεπίδραση έχει εξαιρετική σημασία για τον 

καθορισμό της τελικής έκτασης του θρόμβου τόσο του αρτηριακού όσο και του φλεβικού, 

τουλάχιστο σε μοντέλα ζώων (273). Επιπλέον, τα ενδοθηλιακά κύτταρα ενεργοποιούνται 

από τη θρομβίνη και διεγείρουν την αυξημένη προσκόλληση των λευκοκυττάρων (271, 274). 

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ λευκοκυττάρων, αιμοπεταλίων, και του αγγειακού τοιχώματος εν 

μέρει διαμεσολαβούνται από μόρια προσκόλλησης με διττές λειτουργίες στη θρόμβωση και 

τη φλεγμονή, όπως η p-selectine και η γλυκοπρωτείνη Iba (274). Ο PAF (παράγοντας 

ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων) του οποίου η έκλυση επάγεται ισχυρά από τη θρομβίνη, 

παίζει έναν παρόμοιο διπλό ρόλο (275). Ο PAF συνενεργοποιεί τα ουδετερόφιλα οδηγώντας 

στην έκλυση παραγόντων που προκαλούν ιστική βλάβη όπως πρωτεασών και οξειδίων. 

Επιπλέον οι PAR (υποδοχείς ενεργοποίησης πρωτεασών -protease-activated receptors-) 

ενεργοποιούνται από το σύμπλεγμα F VIIa-TF και τον F Xa οδηγώντας σε ενεργοποίηση των 

ενδοθηλιακών κυττάρων (272). 
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Η έκφραση του TF επάγει την ενεργοποίηση της πήξης ( ) και μέσω της παραγωγής θρομβίνης  τα αιμοπετάλια 

ενεργοποιούνται μέσω του PAR. Δείκτες ενεργοποίησης όπως ο platelet factor 4, η γλυκοπρωτείνη IIaIIIb, η P-selectin and 

PECAM εκφράζονται στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων ( ). Αυτά τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια εκκρίνουν υπερπηκτικές και 

προφλεγμονώδεις ουσίες όπως PAF, και σχηματίζουν ροζέτες με τα λευκοκύτταρα  ( ). Η ενεργοποιημένη πήξη επάγει την 

ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων και των λευκοκυττάρων με την έκφραση πρωτεινών ενεργοποίησης, PAR και TF 

στα λευκοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα ( ). Τα λευκοκύτταρα κυλούν και κολλούν στο ενδοθήλιο και εισβάλουν στον 

φλεγμαίνοντα ιστό, παράγοντας προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες ( ). Αυτές οι κυτταροκίνες καταστρέφουν την αιμοστατική 

ισορροπία προ όφελος της πήξης ( ), και ακολούθως η θρομβίνη παράγεται σε μεγαλύτερα ποσά συντηρώντας ένα συνεχή 

κύκλο φλεγμονής και θρόμβωσης. 

 

Σε πειραματικά μοντέλα σήψης, ο μηχανισμός της πήξης διεγείρεται από την οδό του TF-F 

VIIa (276). Σε μπαμπουίνους με θανατηφόρα σήψη από E.coli, η αναστολή του TF- 

μονοπατιού, προλαμβάνει όχι μόνο τη διάχυτη ενδαγγειακή πήξη αλλά και τη θνητότητα 

(277). Η αναστολή του FXa δεν προλαμβάνει τη θνητότητα, υποδεικνύοντας ότι ο TF ασκεί 

επίδραση στη φλεγμονώδη ανταπόκριση παράλληλα με την θρόμβωση (278). Άλλοι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η ενεργοποίηση της πήξης έχει άμεσες επιδράσεις στην 

ανταπόκριση των φλεγμονωδών κυτταροκινών (279). Αυτές οι επιδράσεις αποτελούν μέρος 

μιας αλληλεπίδρασης, καθώς πολλές προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες επηρεάζουν  ευθέως 

την αιμοστατική ισορροπία. Η IL-6, η κυτταροκίνη που είναι υπεύθυνη για την επαγωγή της 

αντίδρασης οξείας φάσης στον άνθρωπο, έχει ένα καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση της 

πήξης, όπως φαίνεται από την αύξηση των fragment 1 και 2 (F1και2) και των TAT (280, 

281). 

Το ινωδολυτικό σύστημα παρουσιάζει αρχικά ενεργοποίηση και στη συνέχεια αναστολή, 

όπως αντικατατοπρίζεται από τα αυξημένα κυκλοφορούντα επίπεδα ενεργοποιητών  

πλασμινογόνου, και τις αυξημένες συγκεντρώσεις στο πλάσμα του ΡΑΙ-1 (282, 283). Η 

υπερπηκτική κατάσταση ενισχύεται επιπλέον από την επηρεασμένη λειτουργία των 

φυσιολογικών ανασταλτικών μηχανισμών. Κατά τη σήψη η ΑΤ καταναλώνεται ταχέως με 

σημαντική καταστολή (downregulation) του συστήματος PC/PS (284) που επιτείνεται από 

την ταυτόχρονη μείωση της ΤΜ. Ο TNF-α καταστέλλει την ΤΜ και οδηγεί σε απρόσφορη 

ενεργοποίηση της PC. Ο TNF-α διαμεσολαβεί τη δυσλειτουργία των αναστολέων της πήξης 

και της ανεπαρκούς ινωδόλυσης, λόγω αυξημένης παραγωγής ΡΑΙ-1 μετά από την αρχική 

έκλυση tPA (277). Η ενεργοποίηση της πήξης μετά από χορήγηση TNF-α, δεν μπορεί να 

ανασταλεί με αντισώματα κατά του TNF, υποδεικνύοντας ότι αυτή η ενεργοποίηση δεν 
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διαμεσολαβείται από τον ίδιο τον TNF-α (277). Η IL-1 μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει την 

πήξη και να αναστείλει την ινωδόλυση με παρόμοιο τρόπο μετά από μια αρχική αύξηση του 

tPA (285). 

Η κλινική σημασία  των αλληλεπιδράσεων πήξης-φλεγμονής σε σοβαρές φλεγμονώδεις 

καταστάσεις δεν πρέπει να υποεκτιμάται όπως υπογραμμίζεται από την ωφέλιμη θεραπευτική 

επίδραση των εγχύσεων aPC σε ασθενείς με σήψη (286, 287), και TFPI σε μοντέλα ζώων με 

σήψη (287, 288). 

 

1. Νεώτεροι μοριακοί σύνδεσμοι μεταξύ θρόμβωσης και φλεγμονής 

 

Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανακάλυψη νέων μοριακών συνδέσμων μεταξύ 

θρόμβωσης και φλεγμονής και της παθοφυσιολογίας των μηχανισμών που καθορίζουν την 

κοινή συμπεριφορά των αιμοπεταλίων και λευκοκυττάρων καθώς και τους μοριακούς 

μηχανισμούς προσέλκυσης των δύο κυτταρικών τύπων στο αγγειακό τοίχωμα.  

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα έχουν ειδικά οργανίλια τα λεγόμενα Weibel-Palade bodies, που 

είναι εκκριτικά κοκκία και περιέχουν μεγάλα πολυμερή του παράγοντα von Willebrand (vWF) 

[289, 290]. Αυτά τα πολυμερή προάγουν την προσκόλληση των αιμοπεταλίων κατά το 

πρώτο στάδιο της διαδικασίας της αιμόστασης. Αργότερα βρέθηκε ότι η p-selectin 

αποθηκεύεται σε αυτά τα ίδια κοκκία (291, 292) και προάγει την προσκόλληση των 

λευκοκκυτάρων (293). Έτσι εδραιώθηκαν τα Weibel-Palade bodies ως σημαντικός 

σύνδεσμος μεταξύ θρόμβωσης και φλεγμονής. Πληθώρα διεγερτικών μεσολαβητών όπως η 

θρομβίνη και η ισταμίνη, προκαλούν έκκριση των Weibel-Palade bodies , οδηγώντας σε 

έκφραση στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων του vWF και της p-selectin (εικόνα 

6). Ενώ η p-selectin επάγει το κύλισμα (rolling) των λευκοκυττάρων (294, 295) και τα δυο 

συστατικά των Weibel-Palade bodies προάγουν το κύλισμα (rolling) των αιμοπεταλίων που 

βρίσκονται σε ηρεμία (296, 297). Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια μπορούν να κυλούν στο 

ενδοθήλιο μέσω της  p-selectin μόνο όταν το ενδοθήλιο φλεγμαίνει και εκφράζει έναν 

αταυτοποίητο ακόμα p-selectin ligand (298). Το φλεγμαίνον ενδοθήλιο προάγει ισχυρά το 

κύλισμα (rolling)  των λευκοκυττάρων καθώς εκφράζει νέα συνδετικά μόρια (ligand) όπως η 

E-selectin, το Μόριο αγγειακής κυτταρικής προσκόλλησης 1 (vascular cell adhesion 

molecule-1 –VCAM-1). 
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Αλληλεπίδραση φλεγμονής και θρόμβωσης (305) Επί αγγειακής βλάβης ή φλεγμονής τα ενδοθηλιακά κύτταρα ενεργοποιούνται, 

και τα Weibel-Palade bodies απελευθερώνουν τα περιεχόμενά τους οδηγώντας σε έκφραση του vWF και της p-selectin. Αυτά 

τα μόρια προσκόλλησης ρυθμίζουν το κύλισμα των αιμοπεταλίων και λευκοκυττάρων στο αγγειακό τοίχωμα. Το κύλισμα είναι 

σημαντικό για την εξαγγείωση των λευκοκυττάρων και βοηθά στο σχηματιμό της αιμοπεταλιακής πλάκας. 

Κίτρινα=ουδετερόφιλα, γαλάζια=μονοκύτταρα. Η p-selectin παράγει σήματα στα λευκοκύτταρα παράγοντας MPs  που 

περιέχουν TF και τα οποία προσελκύονται στον αναπτυσσόμενο θρόμβο, όπου διευκολύνουν την παραγωγή θρομβίνης και 

ινώδους. Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια επίσης εκφράζουν τον CD40L, ο οποίος προάγει την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων 

συνδεόμενος στη μείζονα ιντεγκρίνη των αιμοπεταλίων. Ο CD40L των αιμοπεταλίων μπορεί επίσης να διεγείρει περαιτέρω την 

φλεγμονώδη απάντηση στο γειτονικό ενδοθήλιο (Wagner DD. New Links Between Inflammation and Thrombosis. Arterioscler 

Thromb Vasc Biol. 2005;1321-1324) 

 

 

Η p-selectin εκφράζεται σε υψηλή πυκνότητα στα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια αφού 

απελευθερωθεί από α-κοκκία (292) και συμμετέχει στη προσέλκυση των λευκοκυττάρων 

(299). Έχει βρεθεί από πειράματα σε ζώα ότι η παρουσία ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων 

στην κυκλοφορία επάγει ταχέως και παροδικά το κύλισμα (rolling) των λευκοκυττάρων της 

συστηματικής κυκλοφορίας ξεκινώντας τη φλεγμονή, υπογραμμιζοντας το ρόλο των 

αιμοπεταλίων στη χρόνια και οξεία φλεγμονή (300). 
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Ο ρόλος της p-selectin στην αιμόσταση πρωτοπαρατηρήθηκε από την Palabrica και συν οι 

οποίοι παρατήρησαν ότι παρουσία ένος αντισώματος έναντι της p-selectin, λιγότερo ινώδες 

εναποτίθετο σε αιμοπετάλια προσκολλημένα σε θρομβογόνο μόσχευμα που εμφυτεύθηκε σε 

μπαμπουίνους (301). Αργότερα, πειράματα σε ποντίκια επιβεβαίωσαν το ρόλο της p-selectin 

στη ρύθμιση της εναπόθεσης ινώδους. Επρόκειτο για p-selectin ελλειματικά ποντίκια (p-

selectin -/-) [295] και ποντίκια που εξέφραζαν p-selectin χωρίς το κυτταροπλασματικό άκρο 

(ΔCT ποντίκια) [302] το οποίο είναι απαραίτητο για τη στόχευση της p-selectin στα Weibel-

Palade bodies (303). Αυτά τα ποντίκια δεν αποθήκευαν p-selectin στα ενδοθηλιακά κύτταρα 

και εκσεσημασμένη ποσότητα του εξωκυττάριου τμήματος της p-selectin βρέθηκε να 

κυκλοφορεί στο πλάσμα, υποδηλωνοντας ότι η πρωτείνη αποβαλλόταν πρωτεολυτικά από 

την πλασματική μεμβράνη. Ο Patrick Andre μελέτησε το σχηματισμό θρόμβου σε αυτά τα 

ποντίκια χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο εξωσωματικής τριχοειδικής ροής συνδεόμενο με την 

κάτω κοίλη φλέβα των πειραματοζώων. Παρατήρησε σημαντικές διαφορές στο ποσό του 

ινώδους που εναποτίθετο στο σχηματιζόμενο αιμοπεταλιακό θρόμβο 2 λεπτά μετά τη 

διήθηση (304). Δεν ανιχνεύθηκε ινώδες στα τριχοειδή (chambers) που διηθούνταν με το p-

selectin -/- αίμα, λίγη ινική σχηματιζόταν με το wild-type αίμα, και περισσότερη ινική 

εναποτίθεντο σε αυτά που διηθούνταν με το  ΔCT αίμα. Το πλάσμα από τα ΔCT ποντίκια 

έπηζε επίσης γρηγορότερα (304). Συμπέραναν ότι το πλάσμα αυτών των ποντικιών ήταν 

υπερπηκτικό επειδή περιήχε αυξημένα επίπεδα leukocyte-derived microparticles (MPs) που 

περιέχουν ιστικό παράγοντα, τον πρωταρχικό επαγωγέα του καταρράκτη της πήξης. Τα MPs 

αντιπροσωπεύουν αυτόν που καλείται «αιματογεννής ιστικός παράγων» “blood-borne TF”. 

Έμμεση απόδειξη ότι η παρουσία των υψηλών επιπέδων  p-selectin ήταν υπεύθυνη για την 

παρουσία των MPs ήταν η αναπαραγωγή της υπερπηκτικής κατάστασης των ΔCT ποντικιών 

μετά από έγχυση χιμαιρικών μορίων που περιείχαν p-selectin συνδεδεμένη σε μια 

ανοσοσφαιρινική βάση (p-sel-Ig) [304]. 

Η p-selectin φαίνεται να επάγει την πήξη και την εναπόθεση ινώδους με δύο τρόπους (305): 

Πρώτον, επάγει το σχηματισμό MPs από τα λευκοκύτταρα κυρίως τα μονοκύτταρα, μέσω 

σημάτων από το p-selectin glucoprotein ligand – 1 (PSGL-1). 

Δεύτερον, προσελκύει τα MPs στους θρόμβους. Η p-selectin που εκφράζεται στα 

ενεργοποιημένα αιμοπετάλια συλλαμβάνει τα  MPs μέσω PSGL-1, συγκεντρώνοντας έτσι την 

υπερπηκτική ενεργότητα στη πλευρά του θρόμβου όπου χρειάζεται. 
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Συμπερασματικά υπάρχουν πολλοί σύνδεσμοι μεταξύ της διαδικασίας της θρόμβωσης και  

φλεγμονής. Στη φύση συχνά η αιμόσταση και η φλεγμονή συμβαίνουν ταυτόχρονα όπως για 

παράδειγμα το δήγμα ενός ζώου που προκαλεί αιμορραγία και φλεγμονή. Έτσι δεν αποτελεί 

έκπληξη το γεγονός ότι κάποιοι από τους πρώτους μηχανισμούς ανταπόκρισης όπως η 

έκκριση των Weibel-Palade bodies συμμετέχουν και στη θρόμβωση και στη φλεγμονή. 

Επιπλέον είναι εμφανές ότι μόρια που εμπλέκονται σε αυτούς του μηχανισμούς μπορεί να 

έχουν ανεξάρτητες λειτουργίες στα δυο μονοποτάτια. Η φυσιολογική διαδικασία της 

θρόμβωσης και της φλεγμονής δεν πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα γιατί η μια επηρεάζει 

ισχυρά την άλλη και όσο συνεχίζουμε να  τις ερευνούμε τόσο περισσότερες 

αλληλοσυνδέσεις είναι πιθανό να ανακαλύπτουμε. 

 

Άλλος ένας νέος μοριακός σύνδεσμος μεταξύ φλεγμονής και θρόμβωσης  που έχει κερδίσει 

το ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια είναι ο CD40L. 

 

 

1.Δ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CD40/CD40L 

 

O CD40 είναι μια 45-50 KDa τύπου Ι διαμεμβρανική πρωτείνη και ανήκει στην 

υπεροικογένεια των TNF υποδοχέων καθώς παρουσιάζει ομολογία με τον υποδοχέα του TNF 

(306). Ανακαλύφθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ως ένας υποδοχέας επιφανείας των Β 

κυττάρων του οποίου η δέσμευση οδηγούσε σε ισχυρή πολυκλονική ενεργοποίηση τους. 

Είναι σήμερα γνωστό ότι η έκφραση του υποδοχέα αυτού δεν περιορίζεται μόνο στην 

επιφάνεια των Β κυττάρων αλλά είναι ευρέως κατανεμημένος σε κύτταρα του ανοσολογικού 

συστήματος όπως μονοκύτταρα, μακροφάγα και δενδριτικά. Εκφράζεται επίσης σε κύτταρα 

που δεν ανήκουν στο ανοσολογικό σύστημα όπως επιθηλιακά, ενδοθηλιακά και 

μεσεγχυματικά κύτταρα (ινοβλάστες, μυοινοβλάστες, κύτταρα του αρθρικού υγρού, 

λιποκύτταρα) και αιμοπετάλια (307). 
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Ο CD40L (ή CD154 ή gp39) είναι μια 39 KDa τύπου ΙΙ διαμεμβρανική γλυκοπρωτείνη μέλος 

της οικογένειας του TNF (στην οποία περιλαμβάνονται ο TNF-α, η λεμφοτοξίνη α και β, ο 

FasL, κά). Ανακαλύφθηκε στην αρχή της δεκαετίας του ΄90 ως ένα μόριο επιφανείας των Τ-

κυττάρων ικανό να επάγει εξ επαφής διαφοροποίηση των Β κυττάρων (308). Εκφράζεται 

κατά προτίμηση από τα ενεργοποιημένα CD4+ T λεμφοκύτταρα και τα ενεργοποιημένα 

αιμοπετάλια αλλά και από τα μονοκύτταρα, τα κύτταρα φυσικούς φονείς, τα Β 

λεμφοκύτταρα, τα CD8+ T λεμφοκύτταρα, τα μαστοκύτταρα και τα  βασεόφιλα. Μετά την 

εκφρασή του ο CD40L αποσπάται από την κυτταρική επιφάνεια και κυκλοφορεί συστηματικά 

σε μια βιολογικώς ενεργή διαλυτή μορφή (sCD40L) [309]. 

 

Όπως συμβαίνει με τον TNF-α και τον υποδοχέα του, ο CD40 σχηματίζει ένα τριμερές το 

οποίο συνδέεται με τον CD40L, πυροδοτώντας έναν σύνθετο καταρράκτη σημάτων (μέσω 

ενεργοποίησης τυροσινικών κινασών και μεταγραφικών παραγόντων) που έχει ως 

αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των κυττάρων που φέρουν τον CD40 υποδοχέα να παράγουν 

πολλαπλά βιοενεργά μόρια των οποίων οι τελικές επιδράσεις εξαρτώνται από το στάδιο 

διαφοροποίησης των κυττάρων που εμπλέκονται, το επίπεδο έκφρασης υποδοχέων και των 

μορίων σύνδεσης (ligand) και το μικροπεριβάλλον του ιστού που συμβαίνει η σύνδεση 

(310). 

Οι αλληλεπιδράσεις του συστήματος CD40 /CD40L έχουν σημαντικές βιολογικές συνέπειες 

στη φλεγμονή και τη θρόμβωση.  

 

 

1.  CD40/CD40L και ΦΛΕΓΜΟΝΗ  

 

Οι αλληλεπιδράσεις CD40/ CD40L γενούν ενδοκυττάρια σήματα και προκαλούν την 

παραγωγή εκκριτικών και μορίων επιφάνειας που επιδρούν τόσο στη χυμική όσο και την 

κυτταρική ανοσία και κατεπέκταση στη φλεγμονή (εικονα 7).  
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Πλειοτροπικές επιδράσεις που απορρέουν από την αλληλεπίδραση των ενεργοποιημένων CD40L+  Τ λεμφοκυττάρων, των 

ενεργοποιημένων CD40L+ αιμοπεταλίων, ή του διαλυτού CD40L με ανοσοποιητικά και μη κύτταρα. Η σύνδεση του CD40 στα Β 

λεμφοκύτταρα οδηγεί στην παραγωγή αντισώματος, ενώ ένα ευρύτερο φάσμα επιδράσεων συμβαίνει στα μονοκύτταρα, 

μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η παραγωγή κυτταροκινών, χημειοκινών, κυκλοξυγενάσης 

(COX), προσταγλανδινών (PGs), μεταλλοπρωτεασών (MMPs), μονοξειδίου του αζώτου (NO), η αύξηση των μορίων 

προσκόλλησης (CAMs) και η ρύθμιση της απόπτωσης. Η ενεργοποίηση μη ανοσοποιητικών κυττάρων μέσω του μονοπατιού 

CD40 προκαλεί ένα φάσμα παρόμοιων επιδράσεων. (Danese S, Sans M, Fiocchi C. The CD40/CD40L costimulatory pathway in 

inflammatory bowel disease. Gut 2004;53:1035-1043) 

 

Μια από τις πιο μελετημένες βιολογικές συνέπειες και αυτή που πρωτοπαρατηρήθηκε 

είναι η  πρόκληση σύνθεσης ανοσοσφαιρινών από τα Β κύτταρα (311). Ο σημαντικός ρόλος 

των CD40/ CD40L αλληλεπιδράσεων σε αυτό το φαινόμενο έγινε εμφανής και απέκτησε 

κλινική σημασία όταν ασθενείς που έπασχαν από X-linked hyper-IgM σύνδρομο, όπου η 

χυμική ανοσία ήταν σοβαρά επηρεασμένη, βρέθηκαν να έχουν μια γενετική μεταλλαγή του 

CD40L (312). Αυτοί οι ασθενείς παρουσιάζουν ελλειματική παραγωγή αντισωμάτων με 

απουσία κυκλοφορούντων IgG και IgA λόγω ανικανότητας μετατροπής του IgM ισότυπου.  

Επιπλέον η σύνδεση των Β λεμφοκυττάρων με το CD40L των Τ  λεμφοκυττάρων 

είναι σημαντική για την ωρίμανση των πρώτων σε φαινότυπο κυττάρων μνήμης και την 

επαγωγή της  ενεργοποίησης και πολλαπλασιαμού τους. Όλα τα παραπάνω έχουν 
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αναπαραχθεί in vivo σε ποντίκια που φέρουν γενετική διαταραχή του μονοπατιού 

CD40/CD40L (313, 314). 

          Οι αλληλεπιδράσεις CD40/ CD40L είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την κυτταρική 

ανοσία (314, 314) [εικόνα 7]. Μεταξύ πολυάριθμων λειτουργιών ο CD40L ρυθμίζει την 

συνδιεγερτική (costimulatory) ενεργότητα των APC, ωθώντας τα Β κύτταρα να 

υπερεκφράζουν (upregulate) B7.1 και B7.2 και διεγείρει τα δενδριτικά κύτταρα προς 

αυξημένη έκφραση άλλων συνδιεγερτικών (costimulatory) μορίων όπως CD54 και CD86 

(B7.2) [316, 317], παραγωγή ποικίλλων κυτταροκινών, όπως IL-8,  TNF-α, MIP1-α 

(macrophage inflammatory protein) και IL-12, μιας κυτταροκίνης που παιζει ρόλο κλειδί στην 

Th1 ανοσολογική απόκριση (318). Άλλες λειτουργίες που διαμεσολαβούνται από τις  

αλληλεπιδράσεις CD40/ CD40L αποτελούν η επαγωγή της απόπτωσης στα CD4+ Τ-κύτταρα 

(319) και η αναγέννηση της μνήμης των CD8+ Τ λεμφοκυττάρων (330). Οι λειτουργικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ CD40 και CD40L είναι αμφίδρομες όπως αποδεικνύεται από την 

παρατήρηση ότι τα  APC κύτταρα που εκφράζουν  τον CD40 συνεισφέρουν στην 

ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων. Αυτό έχει αποδειχθεί σε ζώα με έλλειψη CD40L των οποίων 

τα CD4+  Τ λεμφοκύτταρα πολλαπλασιάζονται φτωχά μετά από αντιγονική έκθεση, 

παράγουν λίγη IL-4 και INF-γ και αποτυγχάνει η Τ-κυτταρική απάντηση τους σε ειδικά 

αντιγόνα (antigen specific T cell responses) (314). 

Όπως αναφέρθηκε τόσο ο CD40 όσο και ο CD40L εκφράζονται εκτός από τα 

κλασσικά ανοσοκύτταρα σε μια πληθώρα μη ανοσοκυττάρων. Σε αυτά τα κύτταρα το 

σύστημα  CD40/ CD40L χρησιμεύει ως βιολογικός σύνδεσμος επικοινωνίας τους με τα 

κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος καθώς και με άλλους τύπους μη ανοσοποιητικών  

κυττάρων με συνήθη κατάληξη την ενίσχυση της ανοσολογικής και φλεγμονώδους 

απόκρισης (εικόνα 7). Για παράδειγμα, ο CD40 στα ενδοθηλιακά κύτταρα και τους 

ινοβλάστες πυροδοτεί την παραγωγή ενός αριθμού χημειοκινών, όπως IL-8, MCP-1, MIP1-α 

και -β RANTES (regulated on activation normal T expresssed and secreted), fractalkine, και 

κυτταροκινών όπως IL-1, IL-6, IL-12, TNF-α, αυξάνει την έκφραση μορίων προσκόλλησης, 

συμπεριλαμβανομένων του ICAM- (intracellular adhesion molecule), του VCAM-1 (vascular 

adhesion molecule) της Ε-σελεκτίνης (E-selectine), έκκρισης μεταλλοπτωτεινασών (MMPs) 

MMP-1, -2, και -9, και έκφρασης του ιστικού παράγοντα (321-325). Η σύνδεση του CD40L  

στους ινοβλάστες αυξάνει την έκφραση της κυκλοξυγενάσης 2 και την παραγωγή 

προσταγλανδίνης Ε2 (326). Επίσης ο sCD40L ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια και τα ωθεί να 
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αυξήσουν την έκφραση της p-selectine και επάγει την έκλυση β-θρομβοσφαιρίνης και 5-

υδροξυτρυπταμίνης (327) ενώ η μεμβρανική μορφή  του CD40L πυροδοτεί την έκλυση 

βιολογικά ενεργών RANTES που βρίσκονται αποθηκευμένα σε κοκκία εντός των 

αιμοπεταλίων (328). Είναι προφανές ότι οι συνδιασμένες επιδράσεις όλων αυτών των 

διαμεσολαβιτών μπορεί να είναι επιζήμιες στον ξενιστή προκαλλώντας φλεγμονή και ιστική 

καταστροφή. 

Πρόσφατα, έχει αναγνωριστεί ένας νέος ρόλος του CD40 μονοπατιού στην 

αγγειογένεση, μια διαδικασία που είναι υπεύθυνη για την αγγειακή ανακατασκευή και το 

σχηματισμό νέων αγγείων. Τόσο η μεμβρανική όσο και η διαλυτή μορφή του CD40L είναι 

αγγειογενετικές, επάγοντας την έκκριση in vitro του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού 

παράγοντα από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα μονοκύτταρα και προάγοντας την επιβίωση 

των ενδοθηλιακών κυττάρων και την αγγειογένεση in vivo (329, 330). 

Η ενεργοποίηση του συστήματος CD40/CD40L έχει παρατηρηθεί σε μια πληθώρα 

διαμεσολαβούμενων από το ανοσολογικό σύστημα αυτοάνοσων και φλεγμονωδών 

καταστάσεων στις οποίες φαίνεται να παίζει ένα σημαντικό παθογενετικό ρόλο. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η 

αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, η δερματομυοσίτιδα, η πολλαπλή σκλήρυνση, η οξεία και χρόνια 

νόσος «μοσχεύματος έναντι ξενιστή» (graft versus host), η νόσος Alzheimer, οι εμπύρετες 

αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση, η αθηροσκλήρωση, τα καρδιαγγειακά σύνδρομα, και πολλές 

λοιμώδεις νόσοι όπως η λέπρα, η λεισμανιάση και η φυματίωση (331). 

 

 

2. CD40/CD40L ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΩΣΗ 

 

Τα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα επάγουν την υπερπηκτική ενεργότητα των ενδοθηλιακών 

κυττάρων. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα ως απάντηση σε μεσολαβητές της φλεγμονής ρυθμίζουν 

την έκφραση μορίων επιφάνειας που συνεισφέρουν στην υπερπηκτική κατάσταση και την 

εναπόθεση ινώδους (332). Έτσι τα ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα καταστέλουν την 

έκφραση θρομβομοντουλίνης (333-335). Η θρομβομοντουλίνη όπως αναφέρθηκε βοηθά στη 

διατήρηση μιας αντιθρομβωτικής επιφάνειας στα ενδοθηλιακά κύτταρα σχηματίζοντας 

σύμπλεγμα με τη θρομβίνη και ενεργοποιώντας την πρωτείνη C. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα 

επίσης εκφράζουν ιστικό παράγοντα (TF), τον πιο ισχυρό επαγωγέα της πήξης (334-337). Η 
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ρύθμιση της θρομβομοντουλίνης και του ιστικού παράγονται παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

εναπόθεση ινώδους που παρατηρείται στις διαμεσολαβούμενες από τη Τ κυτταρική ανοσία 

φλεγμονώδεις νόσους. Έχει βρεθεί in vitro ότι οι αλληλεπιδράσεις CD40/CD40L ρυθμίζουν 

την έκφραση του TF και της θρομβομοντουλίνης στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών 

κυττάρων (338). Tα Τ- λεμφοκύτταρα επάγουν την έκφραση του TF στα μονοκύτταρα in 

vitrο μέσω του συστήματος CD40/CD40L (339). Έχει βρεθεί πρόσφατα ότι τα 

ενεργοποιημένα αιμοπετάλια εκφράζουν CD40L και επάγουν την έκφραση του TF στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα μέσω αλληλεπιδράσεων με τον CD40 (340). Τέλος, έχει μελετηθεί in 

vitro ο ρόλος της έκφρασης του TF στα μονοκύτταρα από τα αιμοπετάλια μέσω 

αλληληλεπιδράσεων CD40/CD40L (341)   

Όπως ήδη αναφέρθηκε  o CD40L αποσπάται από την επιφάνεια των ενεργοποιημένων 

λεμφοκυττάρων και αιμοπεταλίων και κυκλοφορεί με τη διαλυτή μορφή του (sCD40L) που 

είναι πλήρως ενεργή βιολογικά. Εκτιμάται ότι πάνω από το 95% του κυκλοφορούντος CD40L 

προέρχεται από τα αιμοπετάλια (342). Είναι αξιοσημείωτο ότι ο εκ των αιμοπεταλίων 

αποσπώμενος CD40L φαίνεται να χάνει την ικανότητα ενεργοποίησης του ενδοθηλίου. 

Δηλαδή χάνει την φλεγμονώδη του ενεργότητα ενώ διατηρεί ή πιθανώς αυξάνει την 

προθρομβωτική του δράση.  

Έχει βρεθεί ότι επί απουσίας του sCD40L επηρεάζεται η σταθερότητα του αρτηριακού 

θρόμβου και καθυστερεί η αρτηριακή απόφραξη in vivo. Χρησιμοποιώντας ένα in vivo 

μοντέλο θρόμβωσης βρέθηκε ότι CD40L-/- ποντίκια παρουσιάζουν ένα έλλειμα στη 

θρόμβωση και αυτό το έλλειμα ( και η σταθερότητα του θρόμβου) μπορεί να 

αποκατασταθεί με έγχυση ανασυνδιασμένου sCD40L. Ο sCD40L είναι ένας aIIbβ3 ligand. Ο  

sCD40L διαθέτει μια λυσίνη – αργινίνη – γλουταμινικό οξύ ακολουθία (KGD) που του 

επιτρέπει να συνδέεται στην IIb/IIIa (ή aIIbβ3 γλυκοπρωτείνη) ιντεγκρίνη των 

αιμοπεταλίων προκαλώντας διέγερση των τελευταίων. Φαίνεται ότι αυτή η σύνδεση 

αναστέλλεται όταν υπάρχουν αναστολείς της IIb/IIIa (343) ή υπάρχουν μεταλλαγές στην 

KGD ακολουθία αναγνώρισης των ιντεγκρινών. Έχει αποδειχθεί ότι sCD40L με μεταλλαγή 

στην KGD ακολουθία έχει ελαττωμένη ενεργότητα συναγωνιστικής σύνδεσης  στη 

ιντεγκρίνη aIIbβ3 και αναστολή της θρομβωτικής του ικανότητας ενώ διατηρεί ενεργότητα 

ως προς το CD40. Βιοχημικά και γενετικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η εκ των έξω προς τα 

έσω integrin signaling activity του sCD40 συμβαίνει εξαιτίας φωσφοριλίωσης της τυροσίνης 

του β3 (344).  
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Ο sCD40L έχει βρεθεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε 

φαινομενικά υγιείς γυναίκες (345). Σε  αυτή την προοπτική case control μελέτη φαινομενικά 

υγιών, μέσης ηλικίας γυναικών, σημαντικά αυξημένα επίπεδα sCD40L  πλάσματος στην 

αρχή της μελέτης [base line] (>5.5ng/mL) ήταν ισχυρός προγνωστικός παράγοντας 

κινδύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων στο μέλλον.  

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς με ασταθή στηθάγχη είχαν σημαντικά 

υψηλότερα επίδεδα sCD40L σε σχέση με ασθενείς με σταθερή στηθάγχη και μάρτυρες. 

Αυξημένα επίπεδα της διαλυτής και μεμβρανικής μορφής του sCD40L σε ασθενείς με 

στηθάγχη, με ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη, υποδηλώνουν 

ότι οι αλληλεπιδράσεις του συστήματος CD40 /sCD40L παίζουν ρόλο στην παθογένεια της 

αθηροσκληρυντικής διαδικασίας και των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων (346) 

 Σε αυτή την περίπτωση θεωρήθηκε ότι τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια ή τα Τ 

λεμφοκύτταρα πιθανώς απελευθερώνουν το sCD40L δευτερογενώς.  

Τόσο ο CD40L των αιμοπεταλίων  όσο και ο sCD40L έχουν βρεθεί αυξημένοι σε ασθενείς με 

ασταθή στηθάγχη και έμφραγμα μυοκαρδίου σε άλλες μελέτες, εμπλέκοντας τις 

αλληλεπιδράσεις του συστήματος CD40 /sCD40L στην παθογένεια των οξέων στεφανιαίων 

συνδρόμων (347). 

Η υπερχοληστερολαιμία σχετίζεται με μια ex vivo ενεργοποιήση του συστήματος CD40 που 

μπορεί να ανασταλλεί με στατίνες (348) 

Επίσης έχει βρεθεί in vivo ότι ο αυξημένος sCD40L  σχετίζεται με την ενεργοποίηση των 

αιμοπεταλίων στην υπερχοληστερολαιμία και στην προθρομβωτική κατάσταση που τη 

συνοδεύει και ότι οι στατίνες ελαττώνουν σημαντικά τον sCD40L και την εξ αυτού 

επαγώμενη προθρομβωτική κατάσταση (349) 

O sCD40L του πλάσματος είναι αυξημένος στην περιφερική αθηροσκλήρυνση και αυξάνεται 

με την αγγειοπλαστική αν και τα επιπεδά του δεν φαίνεται να σχετίζονται με την κλινική 

σοβαρότητα. Επίσης δεν συμβαδίζει με άλλους δείκτες υποδηλώνοντας ότι άλλα κύτταρα 

εκτός των αιμοπεταλίων συνεισφέρουν στα αυξημένα επίπεδα του πλάσματος (350).  

 

3. CD40/CD40L ΚΑΙ ΙΦΕΝ   

  

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τη βιβλιογραφία υποδεικνύουν ότι ο CD40 και ο CD40L 

παρουσιάζουν υπερέκφραση και στις δυο μορφές της ΙΦΕΝ. 
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Με ανοσοιστοχημικές μελέτες σε ιστό ασθενών με ενεργό NC και ΕΚ έχει βρεθεί 

αυξημένη έκφραση του CD40 στα μονοπύρηνα, ενδοθηλιακά και μεσεγχυματικά κύτταρα 

του βλεννογόνου και της υποβλεννογονίου στοιβάδας (351, 352) που είναι μάλιστα ευθέως 

ανάλογη με την κλινική ενεργότητα σε ασθενέις με ΕΚ (353). Τα CD40L+  μονοπύρηνα 

κύτταρα αυξάνονται επίσης δραματικά  στο βλεννογόνο ασθενών με ΙΦΕΝ (352, 354) και 

μάλιστα η πλειονότητά τους είναι CD4+ Τ λεμφοκύτταρα και ελάχιστα CD8+ (355). Τέλος ο 

CD40L εκφράζεται σε μικροθρόμβους που βρίσκονται σε σοβαρά φλεγμαίνον βλεννογόνο. 

Χρησιμοποιώντας έναν ειδικό ανοσοιστοχημικό αιμοπεταλιακό δείκτη (CD42b) έχει βρεθεί ότι 

ο CD40L  υπερεκφράζεται (upregulated) στην επιφάνεια των ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων 

που συγκεντρώνονται στους μικροθρόμβους και βρίσκονται σε απευθείας επαφή με τα 

φλεγμαίνοντα ενδοθηλιακά κύτταρα (356, 357). 

Μελέτες στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΙΦΕΝ έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα. Αύξηση 

της έκφρασης του CD40 έχει βρεθεί στα κυκλοφορούντα λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα 

ασθενών (356, 358). Τα αιμοπετάλια στην κυκλοφορία ασθενών με ΙΦΕΝ επίσης εκφράζουν 

αυξημένα επίπεδα CD40L στην επιφάνειά τους (357). Τέλος, αυξημένα επίπεδα sCD40L 

έχουν περιγραφεί στην κυκλοφορία ασθενών με ΙΦΕΝ και οι συγκεντρώσεις τους είναι 

ευθέως ανάλογες της ανατομικής έκτασης της βλεννογονίου φλεγμονής (357, 359) και θα 

μπορούσαν να αποτελούν έναν κλινικό δείκτη ενεργότητας και έκτασης της νόσου. 

Μελέτες σε κύτταρα που απομονώνονται από το έντερο και την κυκλοφορία ασθενών με 

ΙΦΕΝ έχουν συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση των μηχανισμών που ευθύνονται για την 

αυξημένη έκφραση του CD40 και του CD40L στον ιστό και του sCD40L στην κυκλοφορία. 

Με τη βοήθεια καλλιεργιών ανθρώπινων εντερικών ινοβλαστών (HIF) και εντερικών 

ενδοθηλιακών κυττάρων του μικροαγγειακού δικτύου (HIMEC) έχει βρεθεί ότι η INF-γ είναι 

υπεύθυνη για αυτή την αυξημένη έκφραση (351, 352) και λιγότερο άλλες προφλεγμονώδεις 

κυτταροκίνες, τονίζοντας το ρόλο κλειδί που παίζει αυτή η Th1 κυτταροκίνη στη ρύθμιση 

του βλεννογόνιου CD40. Έχει βρεθεί μάλιστα σε κυτταροκαλλιέργιες ότι η μέγιστη έκφραση 

του CD40 στα ενδοθηλιακά και μεσεγχυματικά κύτταρα του βλεννογόνου, διαρκεί για πολλές 

ημέρες, επιτρέποντας σε μη ανοσοποιητικά κύτταρα να συνδέονται και να αλληλεπιδρούν με 

τον CD40L στην επιφάνεια των τοπικώς ενεργοποιημένων κυττάρων ή την διαλυτή του 

μορφή (352). 
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Η αλληλεπίδραση των αιμοπεταλίων με το μικροαγγειακό δίκτυο του φλεγμαίνοντος 

βλεννογόνου έχει βρεθεί ότι επάγει την έκφραση του CD40L από τα αιμοπετάλια και την 

έκλυση του sCD40L (356). 

Οι λειτουργικές συνέπειες της ενεργοποίησης του συστήματος CD40 /CD40L στην ΙΦΕΝ 

έχουν επίσης μελετηθεί. 

Έχει βρεθεί ότι τα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα του βλεννογόνου επάγουν την ενεργοποίηση των 

μονοκυττάρων και την πραραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-12, TNF-α) ιδιαίτερα 

μετά από διέγερση με INF–γ υπογραμμίζοντας τη λειτουργική συμβολή του συστήματος 

CD40/ CD40L στην Th1 ανοσολογική απάντηση στο έντερο (354). 

Επίσης, HIF και HIMEC όταν καλλιεργούνται με CD40L+ Τ λεμφοκύτταρα ή sCD40L 

παράγουν σημαντικά ποσά των χημειοκινών IL-8, IL-6, MCP-1, RANTES, και η βασική 

έκφραση των μορίων προσκόλλησης ICAM-1 και VCAM-1 αυξάνεται. Έτσι η παραγωγή 

χημειοκινών και η αύξηση των μορίων προσκόλλησης έχει σαν αποτέλεσμα την προσέλκυση 

περισσότερων Τ-κυττάρων τα οποία αφού ενεργοποιηθούν επάγουν την παραγωγή 

περισσότερων χημειοκινών που προσελκύουν επιπλέον Τ-κύτταρα, δημιουργώντας ένα 

φαύλο κύκλο διαιώνισης της φλεγμονής (εικόνα 8). 

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν τα ενεργοποιημένα CD40L + αιμοπετάλια, η επαφή των 

οποίων με τα ενδοθηλιακά κύτταρα επάγει την έκφραση των μορίων προσκόλλησης ICAM-1 

και VCAM-1 καθώς και της παραγωγής της χημειοκίνης IL-8 από τα τελευταία (356). Επίσης 

απελευθερώνουν σημαντικά ποσά βιολογικώς δραστικών RANTES, μιας σημαντικής 

χημειοκίνης των Τ-κυττάρων, η οποία προσλαμβάνεται από την ενδοθηλιακή επιφάνεια τη 

μικροκυκλοφορίας και διευκολύνει την προσκόλληση των  Τ-κυττάρων και συνεπώς επιτείνει 

τη φλεγμονή (εικόνα 9). 

Συμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα, σε μια σειρά μοντέλων ζώων με πειραματική κολίτιδα 

παρατηρήθηκε κλινική και ιστολογική βελτίωση μετά από θεραπεία με αντισώματα κατά του 

CD40L (360, 361) υποδηλώνοντας ότι η αναστολή των αλληλεπιδράσεων του συστήματος 

CD40 /CD40L πιθανώς να προσφέρει κλινικό όφελος στους ασθενείς με ΙΦΕΝ. Πράγματι 

μονοκλωνικά αντισώματα εναντίον του του συστήματος CD40 και του CD40L είναι διαθέσιμα 

και δοκιμάζονται σε κλινικές μελέτες ασθενών με ΙΦΕΝ (362) και άλλες αυτοάνοσες παθήσεις 

363-365). 
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Εικόνα 8. Προτεινόμενο μοντέλο συνεχούς προσέλκυσης Τ λεμφοκυττάρων στον εντερικό βλεννογόνο μέσω μηχανισμών 

εξαρτώμενων από το σύστημα CD40/CD40L. Στα αρχικά στάδια της βλεννογονίου φλεγμονής, τα τοπικά Τ-λεμφοκύτταρα, 

ενεργοποιούνται και εκφράζουν τον CD40L, που συνδέεται και ενεργοποιεί τα CD40+ μεσεγχυματικά (HIF) και ενδοθηλιακά 

(HIMEC) κύτταρα. Τα HIF και τα HIMEC αρχίζουν να εκκρίνουν χημειοκίνες που προσελκύουν περισσότερα Τ λεμφοκύτταρα τα 

οποία μεταναστεύουν στον διάμεσο χώρο, ενεργοποιούνται, και εκφράζουν CD40L, ξεκινώντας έναν νέο κύκλο έκκρισης 

χημειοκινών από μη ανοσολογικά κύτταρα ο οποίος οδηγεί σε περαιτέρω προσέλκυση Τ λεμφοκυττάρων. Τα ενεργοποιημένα Τ 

λεμφοκύτταρα και αιμοπετάλια στην κυκλοφορία των ασθενών με ΙΦΕΝ συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία μέσω έκφρασης 

CD40L στην επιφάνειά τους. Αυτό το μοντέλο υποστηρίζει την ιδέα ενός μη ανοσολογικού, αντιγονοανεξάρτητου μηχανισμού 

διαιώνισης της φλεγμονής. (Danese S, Sans M, Fiocchi C. The CD40/CD40L costimulatory pathway in inflammatory bowel 

disease. Gut 2004;53:1035-1043). 
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Εικόνα 9. Προτεινόμενο μοντέλο προσέλκυσης των Τ λεμφοκυττάρων στον εντερικό βλεννογόνο από τα ενεργοποιημένα 

CD40L+ αιμοπετάλια. Τα CD40L+ αιμοπετάλια και ο sCD40L συνδέονται στα CD40+  ενδοθηλιακά κύτταρα (HIMEC) και 

προκαλούν την παραγωγή χημειοκινών όπως η IL-8. Σε επαφή με τα HIMEC, τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια εκλύουν μαζικά  

RANTES που είναι αποθηκευμένα στα κοκκία τους τα οποία συγκρατούνται στην επιφάνεια και στα HIMEC και επάγουν τη 

σύνδεση των Τ λεμφοκυττάρων στα κύτταρα της μικροκυκλοφορίας μέσω των υποδοχέων CCR1, 3 και 5. Επιπλέον, τα 

CD40L+ αιμοπετάλια συνδέονται στα HIMEC όπου αυξάνουν την έκφραση του ενδοκυττάριου μορίου προσκόλλησης (ICAM-1) 

και του αγγειακού μορίου προσκόλλησης (VCAM-1), τα οποία συμμετέχουν στην περαιτέρω προσέλκυση Τ λεμφοκυττάρων. 

(Danese S, Sans M, Fiocchi C. The CD40/CD40L costimulatory pathway in inflammatory bowel disease. Gut 2004;53:1035-

1043). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ 

 

2.Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΣ 

 

Μεσεντέριος  ισχαιμία προκαλείται από πτώση της εντερικής αιματικής ροής, η οποία συχνά 

οφείλεται σε απόφραξη, αγγειόσπασμο ή  υποάρδρευση της μεσεντερίου κυκλοφορίας. Οι 

κλινικές συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές, όπως σήψη, εντερική απόφραξη και θάνατος, 

κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. 

Το 1960 ο Boley και συν (366) περιέγραψαν σε πέντε ασθενείς, μια νέα μη ιατρογενή, 

αυτόματη κολίτιδα. Αναπαρήγαγαν δε τα κλινικά χαρακτηριστικά προκαλώντας αγγειακή 

απόφραξη της αιματικής παροχής στο παχύ έντερο σε μια σειρά πειραμάτων σε ζώα. 

Διευκρίνισαν επίσης τις αναστρέψιμες και μη συνέπειες της ισχαιμικής βλάβης στο παχύ 

έντερο.  

Η ισχαιμική κολίτιδα όπως ονομάστηκε από τον Martson και συν. (367)  αποτελεί τη 

συχνότερη μορφή μεσεντερίου ισχαιμίας, και είναι υπεύθυνη για το 50 με 60% των 

ισχαιμικών επεισοδίων του γαστρεντερικού. Η πλειονότητα των ασθενών αναπτύσσουν μη 

γαγγραινώδη ισχαιμία, η οποία είναι σηνήθως παροδική και αναστρέψιμη χωρίς συνέπειες 

(368). Μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτούς τους ασθενείς αναπτύσσουν μακροχρόνιες 

επιπλοκές ενώ 15 τοις εκατό περίπου των ασθενών με ισχαιμική κολίτιδα αναπτύσσουν 

εντερική γάγγραινα με τις επικίνδυνες για τη ζωή συνέπειές της. 

 

Ισχαιμική κολίτιδα έχει περιγραφεί  σ’έναν αριθμό κλινικών καταστάσεων (πίνακας 3), αν και 

συχνά εμφανίζεται ύπουλα χωρίς να μπορεί να αναγνωριστεί ειδική αιτία  Η διάγνωση και η 

θεραπεία των ασθενών συχνά αποτελεί πρόκληση, καθώς αφορά ηλικιωμένους, 

εξασθενημένους ασθενείς με πολλαπλά ιατρικά προβλήματα. 

 

1. Αιματική παροχή στο παχύ έντερο 

 

Πλην σπάνιων ανατομικών παραλλαγών το παχύ έντερο έχει μια ιδιαίτερη αιμάτωση (369). 

Τόσο η άνω μεσεντέριος αρτηρία (SMA) όσο και η κάτω μεσεντέριος αρτηρία (ΙΜΑ) 

αιματώνουν το παχύ έντερο. Η SMA ξεκινά από την αορτή, περίπου 1cm κάτω από τον 

κοιλιακή αορτή στο επίπεδο του Ο1 ή Ο2. Αιματώνει το εγγύς λεπτό έντερο εκτός του άνω 
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τμήματος του δωδεκαδακτύλου. Η SMA έχει τέσσερις κύριους κλάδους: την άνω 

παγκρεατοδωδεκαδακτυλική, την μέση κολική, την δεξιά κολική, και την ειλεοκολική. Σαν 

γενικό κανόνα, η ειλεοκολική αρτηρία αιματώνει τον τελικό ειλεό, το τυφλό, τη 

σκωληκοειδή, και το εγγύς ανιόν κόλον, ενώ ένα μέρος του ανιόντος και η ηπατική καμπή 

λαμβάνουν αίμα από τη δεξιά κολική αρτηρία. Η μέση κολική αρτηρία αιματώνει το έγγυς 

εγκάρσιο κόλον. 

 

Η ΙΜΑ ξεκινά από την αορτή περίπου 3cm εγγύτερα του διχασμού της αορτής περίπου στον 

Ο3. Διακλαδίζεται  στην αριστερή κολική (που αιματώνει το άπω εγκάρσιο και τη σπληνική 

καμπή, τις σιγμοειδικές αρτηρίες (που αιματώνουν το σιγμοειδές και το κατιόν κόλον) και 

την άνω ορθική αρτηρία (που αιματώνει το μεγαλύτερο μέρος του ορθού). Το υπόλοιπο 

ορθό αιματώνεται από την έσω λαγόνια αρτηρία με κλάδους από την έσω αιδιική και τη μέση 

ορθική. 

 

Υπάρχει άφθονη παράπλευρη κυκλοφορία μεταξύ της SMA και της ΙΜΑ, και της ΙΜΑ και της 

έσω λαγονίου. Τα τόξα που σχηματίζονται από κάδους της  SMA και της ΙΜΑ 

αλληλοαναστομώνονται στη βάση και το χείλος του μεσεντερίου. Στη βάση του μεσεντερίου 

σχηματίζουν το τόξο του Riolan ενώ κατά μήκος του μεσεντέριου χείλους σχηματίζουν την 

επιχείλια αρτηρία του Drummond από όπου ξεκινούν τελικές αρτηρίες που παρέχουν 

αιματική παροχή στο τοίχωμα του εντέρου. Παράπλευρη κυκλοφορία μεταξύ της ΙΜΑ και της 

έσω λαγονίου υπάρχει δια της άνω και μέσης/κάτω ορθικής. Ισχαιμική βλάβη στο ορθό είναι 

σπάνια καθώς αυτό έχει διπλή αιμάτωση από την ΙΜΑ και την έσω λαγόνιο. Παρά την 

παρουσία παράπλευρων, η κυκλοφορία του παχέος εντέρου έχει δύο ασθενή σημεία. Στενοί 

τελικοί κλάδοι της SMA αιματώνουν τη σπληνική καμπή (σημείο Griffiths), και στενοί τελικοί 

κλάδοι της ΙMA αιματώνουν την ορθοσιγμοειδική συμβολή (σημείο Sudek’s). Αυτές οι 

περιοχές είναι και οι περισσότερο ευαίσθητες στην ισχαιμία κατά τη διάρκεια της 

συστηματικής υπότασης. 

Οι φλέβες ακολουθούν παράλληλα τις αντίστοιχες αρτηρίες. 
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2. Αιτιολογία - παθοφυσιολογία 

 

Η ισχαιμική κολίτιδα είναι συνήθως αποτέλεσμα ξαφνικής και παροδικής πτώσης της 

αιματικής ροής σε βαθμό ανεπαρκή για να καλύψει τις μεταβολικές ανάγκες συγκεκριμένων 

περιοχών του παχέος εντέρου. Η αιματική ροή μπορεί να επηρεάζεται από αλλαγές στη 

συστηματική κυκλοφορία ή από ανατομικές ή λειτουργικές αλλαγές στην τοπική μεσεντέριο 

κυκλοφορία. Στην πλειονότητα των ασθενών, δεν αναγνωρίζεται ειδική αποφρακτική βλάβη 

στην αγγειογραφία και οι ασθενείς αναφέρονται ως πάσχοντες από μη αποφρακτική ισχαιμία. 

Στην πλειοψηφία τους οι ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα είναι μεγαλύτεροι των 60 ετών και οι 

περισσότερες περιπτώσεις σε αυτή την ομάδα είναι ιδιοπαθείς. Αναγνωρίσιμες και κοινές 

αιτίες αποτελούν το χειρουργείο στην αορτή και οι αποφρακτικές βλάβες του παχέος 

εντέρου (π.χ. κακοήθεια ή εκκολπωματίτιδα). 

Σε κλινικές σειρές μέχρι και ένα τρίτο των ασθενών είναι νεώτερο των 50 ετών. Σε αυτή την 

ομάδα ασθενών είναι περισσότερο πιθανό να βρεθεί κάποιο ειδικό αίτιο όπως αγγειίτιδα (π.χ 

συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, οζώδης πολυαρτηρίτιδα) υπερπηκτικές καταστάσεις, 

λήψη φαρμάκων ή εξαρτησιογόνων ουσιών (κοκαίνη και αμφεταμίνες) ή λοιμώξεις (π.χ. 

κυταρομεγαλοιός, Ε.coli O157:H7) (370)  ή να είναι αποτέλεσμα παρατεταμένης φυσικής 

άσκησης. Πάντως στο 50% των περιπτώσεων το αίτιο δεν είναι έκδηλο και συχνά οι 

ασθενείς διαγιγνώσκονται ως πάσχοντες από ΙΦΕΝ ή λοιμώδη κολίτιδα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΜΕΙΖΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ 
 

Θρόμβωση μεσεντερίου αρτηρία 
Λιπώδης εμβολή 
Κολεκτομή με απολίνωση της    ΚΜΑ 
Διαχωρισμός αορτής 
Ανακατασκευή αορτής 

 
ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ ΦΛΕΒΑΣ 

 
Υπερπηκτικές καταστάσεις 
Λεμφοκυτταρική φλεβίτις 
Πυλαία υπέρταση 
Παγκρεατίτις 

 
ΝΟΣΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 
 
Διαβήτης 

Αγγειίτις 
Οζώδης πολυαρτηρίτις 
Ερυθηματώδης λύκος 
Αρθρίτιδα Takayasu 
Κοκκιωμάτωση Wegener 
Νόσος Buerger 
 
ΣΟΚ 
 
Καρδιακή ανεπάρκεια 
Αιμοκάθαρση 
Παγκρεατίτιδα 
Αναφυλαξία 

 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ 
 
Περισφυγμένη κήλη 
Καρκίνος παχέος εντέρου 
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Σύμφυση ΜΣΑΙΦ 
Αγγειοδραστικές ουσίες Πρόπτωση ορθού 
Paclitaxel, carboplatin Κοπρόσταση ή ψευδοόγκος 
Sumatripan  
Paclitaxel, carboplatin  
 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΣΥΣΚΡΑΣΙΑ 
2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ  
Αορτολαγόνια ανακατασκευή Υπερπηκτικές καταστάσεις 
Καρδιοπνευμονική παράκαμψη Δρεπανοκυτταρική αναιμία 
Μεταμόσχευση νεφρού Ατιφωσφολιπιδικά αντισώματα 
Κολονοσκόπηση Αμυλοείδωση 
Βαριούχος υποκλυσμός Ρευματοειδής αρθρίτις 

 Ακτινοβολία 
  

ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ 
Δρομείς μεγάλων αποστάσεων  
Αιμοκάθαρση 1 )ΦΑΡΜΑΚΑ 
Νευρογενής Alosetron 
Αυτόματα σε νέους ενήλικες Διγοξίνη 
Λοιμώδεις (CMV, E.coliO157:H7) Διουρητικά 
Αεροπορικό ταξίδι Κοκαίνη 

 Οιστρογόνα 
Νταναζόλη 

 

 

 

 ΜΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 

Η  μη αποφρακτική ισχαιμία του παχέος εντέρου συχνότερα συμβαίνει στις περιοχές με 

περιορισμένη παράπλευρη κυκλοφορία, όπως στη σπληνική καμπή, το δεξιό κόλον και την 

ορθοσιγμοειδική συμβολή (371, 372). Μια μελέτη που περιελάμβανε πάνω από 1000 

ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα έδειξε ότι το αριστερό κόλον προσβάλλεται κατά περίπου 

75%, με το ένα τέταρτο των βλαβών να αφορά στη σπληνική καμπή (373). Το ορθό 

προσβάλλεται μόνο στο 5% των ασθενών, γεγονός που εξηγείται από την παρουσία 

παράπλευρης κυκλοφορίας μεταξύ της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας και της συστηματικής 

κυκλοφορίας δια των αιμορροιδικών αγγείων. 

 

ΑΟΡΤΟΛΑΓΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 

Η επίπτωση της ισχαιμικής κολίτιδας μετά από αορτολαγόνιο χειρουργείο είναι σχεδόν 1 έως 

7% (374, 375). Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς αναπτύσσουν διατοιχωματικό έμφρακτο 

και απαιτείται εκτομή (376). 
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Πολλοί παράγοντες συμβάλουν στην ανάπτυξη εντερικής ισχαιμίας στις περιπτώσεις αυτές. Η 

ισχαιμία σχεδόν πάντα αφορά το άπω αριστερό παχύ έντερο λόγω απουσίας παράπλευρων, 

εμβολισμού, έλξης των αγγείων με τα χειρουργικά εργαλεία, αιμάτωμα μέσα στο μεσόκολο, 

και υπόταση. Σε μια αναφορά ανέξαρτητοι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη εντερικής 

ισχαιμίας ήταν η ηλικία, η νεφρική νόσος, προηγούμενη κολεκτομή (εξαιτίας διακοπής των 

παράπλευρων), επείγον χειρουργείο, μικρότερη εμπειρία του χειρουργού, αορτοαμφομηριαία 

παράκαμψη, και απολίνωση και των δύο λαγονίων αρτηριών (377). 

 

ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 

Αποτελεί σπάνια <0.5% αλλά θανατηφόρα επιπλοκή. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν: η 

ηλικία, τελικού σταδίου νεφρική νόσος, επέμβαση σε βαλβίδα, επείγον χειρουργείο, και 

σοβαρή μετεγχειρητική πτώση της καρδιακής παροχής (378, 379). 

 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 

Το μεσεντέριο έμφρακτο κατά την αιμοκάθαρση είναι τυπικά μη αποφρακτικό και οφείλεται 

στην υποκείμενη αθηροσκλήρωση, το διαβήτη και την υπόταση λόγω της αιμοκάθαρσης 

(380-384). 

 

ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ ΦΛΕΒΑΣ 

Σπάνια αφορά το παχύ έντερο αλλά σχεδόν πάντα το εγγύς λεπτό έντερο (385). 

 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ο βαθμός κατά τον οποίο συγγενείς και επίκτητες υπερπηκτικές κατάστασεις συμβάλουν 

στην παθογένεση της ισχαιμικής κολίτιδας δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Έχουν ανακοινωθεί 

περιπτώσεις ασθενών με ισχαιμική κολίτιδα σχετιζόμενη με γενετικά ελλείματα όπως 

ανεπάρκεια της πρωτείνης C, της πρωτείνης S και της αντιθρομβίνης ΙΙΙ (386-389), 

μεταλλαγή στον FVL (390) και την προθρομβίνη 20210G/A (391) ιδιαίτερα σε γυναίκες που 

ελάμβαναν από του στόματος αντισυλληπτικά ή ορμονική υποκατάσταση. Επίσης 

σχετιζόμενη με επίκτητους παράγοντες όπως αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (392). Σε μια 

μελέτη που περιελάμβανε 24 ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα (439), βρέθηκαν διαταραχές των 

παραγόντων της πήξης σε τρεις από τους εννέα ασθενείς που ελέγχθησαν. Ένας από αυτούς 

τους ασθενείς είχε αυξημένα αντισώματα αντικαρδιολιπίνης, αντιπυρηνικά αντισώματα και 
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ρευματοειδή παράγοντα, οι άλλοι δύο είχαν μόνο αντισώματα αντικαρδιολιπίνης. Δεν 

βρέθηκαν άλλοι θρομβοφιλικοί παράγοντες (ανεπάρκεια της πρωτείνης S, C, της AT και του 

FVL). 

 

3. Μηχανισμός βλάβης 

 

Ανεξαρτήτως της αιτίας, ένας αριθμός γεγονότων λαμβάνει χώρα και συμβάλει στην 

ανάπτυξη ισχαιμικής βλάβης. Η σπλαχνική κυκλοφορία λαμβάνει το 10 έως 35 τοις εκατό της 

καρδιακής παροχής, αναλόγως του σταδίου (νηστεία ή μετά φαγητό). Αν και η πυκνότητα 

των τριχοειδών εντός της εντερικής κυκλοφορίας είναι υψηλή, η απόδοση του οξυγόνου 

είναι σχετικά χαμηλή, επιτρέποντας ικανό οξυγόνο να μεταφερθεί στο ήπαρ δια της  πυλαίας 

φλέβας. Πάντως, η απόδοση του οξυγόνου αυξάνει σε περιόδους πτώσης  της αιματικής 

ροής. Ως εκ τούτου, η εντερική αιματική ροή πρέπει να πέσει κατά τουλάχιστο 50% του 

φυσιολογικού επιπέδου νηστείας πριν η παροχή οξυγόνου στο έντερο γίνει οριακή (394).Το 

παχύ έντερο είναι σχετικά ευάλωτο στην υποάρδρευση καθώς δέχεται λιγότερη αιματική ροή 

από τον υπόλοιπο γαστρεντερικό σωλήνα. Επιπρόσθετα το μικροαγγειακό πλέγμα είναι 

λιγότερο ανεπτυγμένο και βρίσκεται εμβυθισμένο σε ένα σχετικά παχύτερο τοίχωμα, σε 

σχέση με το λεπτό έντερο. 

 

Άλλος ένας παράγοντας που συμβάλει στην ισχαιμική βλάβη είναι ο αγγειόσπασμος. Τα 

σπλαχνικά αγγεία ανταποκρίνονται ισχυρά σε αγγειοδραστικές ουσίες (369), μια προσαρμογή 

που βοηθά στην κατεύθυνση της αιματικής ροής από το έντερο στον εγκέφαλο σε περιόδους 

συστηματικής υπότασης. Έτσι, υπόταση από αφυδάτωση, καρδιακή ανεπάρκεια, σήψη, ή 

αιμορραγία μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμική κολίτιδα. Επίσης φάρμακα όπως 

αντιυπερτασικά, διουρητικά, διγοξίνη και κοκαίνη μπορούν να συμβάλλουν στην εμφάνιση 

ισχαιμικής κολίτιδας με παρόμοιο μηχανισμό. Σε πειραματικές καταστάσεις, η ισχαιμική 

βλαβη δεν συμβαίνει έως ότου η πίεση διήθησης πέσει στα 30 mmHg ή η μέση μεσεντέρια 

αρτηριακή πίεση πέσει στα 45mmHg (395). 

 

H βλάβη στο παχύ έντερο που ακολουθεί ένα ισχαιμικό γεγονός οφείλεται στην υποξία και 

στην βλάβη μετά επαναιμάτωση. Το υποξικό συστατικό προκαλεί ανιχνεύσιμη βλάβη στα 

επιφανειακά τμήματα του βλεννογόνου εντός μιας ώρας. Παρατεταμένο σοβαρό  
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διαμεμβρανικό έμφρακτο εντός 8 έως 16ωρών (396). Το συστατικό της βλάβης μετά 

επανέγχυση κυρίως συμβαίνει μετά από μερική ισχαιμία. Χαρακτηρίζεται από μια αυξημένη 

έκλυση ελεύθερων ριζών οξυγόνου, άλλων τοξικών προιόντων της ισχαιμικής βλαβης και 

ενεργοποίηση των ουδετεροφίλων (397). Η βλάβη μετά επαναιμάτωση μπορεί να οδηγήσει 

σε πολυσυστηματική οργανική ανεπάρκεια. 

 

4. Ταξινόμηση 

 

Έχουν αναγνωριστεί πέντε κλινικές μορφές: 1) αναστρέψιμη κολοπάθεια 2) παροδική 

κολίτιδα, 3) χρόνια κολίτιδα 4) στένωση 5) γαγγραινώδης 6) κεραυνοβόλος καθολική 

κολίτιδα. 

Η μη γαγγραινώδης μορφή (αναστρέψιμη ή παροδική κολίτιδα) ευθύνεται για το 80-85% 

των περιπτώσεων ενώ η γαγγραινώδης για το υπόλοιπο 15-20%. Χρόνια βλάβη με τη μορφή 

της ανθεκτικής τμηματικής κολίτιδας και της στένωσης συμβαίνει στο 20-25% και 10-15% 

των ασθενών αντίστοιχα). 

Η μη γαγγραινώδης μορφή προσβάλλει το βλεννογόνο και υποβλεννογόνιο χιτώνα και 

χαρακτηρίζεται από οίδημα, υποβλεννογόνια αιμορραγία, και πιθανώς μερική βλεννογονική 

νέκρωση. Σταδιακά το αίμα απορροφάται και το οίδημα υποχωρεί. Καθώς ο υπερκείμενος 

βλεννογόνος αποπίπτει, σχηματίζεται στη θέση αυτή έλκος. Πολλαπλές επιφανειακές 

εξελκώσεις αυτού του τύπου είναι έκδηλες κλινικά ως παροδική τμηματική ελκώδης κολίτιδα. 

Γενικά, η παροδική ισχαιμική κολίτιδα ακολουθείται από πλήρη ανάνηψη εντός μιας ή δύο 

εβδομάδων. Η μη γαγγραινώδης χρόνια μορφή αποτελεί μια σοβαρότερη μορφή βλάβης. 

Συχνά η βλάβη διαπερνά τον μυικό χιτώνα. Ο προσβεβλημένος μυικός χιτώνας 

αντικαθίσταται από ινώδη ιστό εντός μιας περιόδου εβδομάδων έως μηνών και συχνά οδηγεί  

σε στένωση (398, 399). Επιπρόσθετα, κοκκιώδης ιστός μπορεί να αντικαταστήσει τον 

προσβεβλημένο βλεννογόνο και υποβλεννογόνο, και σταδιακά καθώς ο βλεννογόνος 

αναγεννάται πάνω από το οιδηματώδη και διευρυσμένο υποβλεννογόνο, αναπτύσσονται 

χρόνιες εξελκώσεις και ανθεκτικές περιοχές τμηματικής κολίτιδας. Η γαγγραινώδης ισχαιμική 

κολίτιδα αποτελεί μια διαμεμβρανική νεκρωτική βλάβη η οποία επάγει τη σήψη και καθιστά 

αναγκαία την χειρουργική εκτομή του προσβεβλημένου τμήματος του παχέος εντέρου. 
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 Η κεραυνοβόλος καθολική κολίτιδα αποτελεί μια σπάνια μορφή ισχαιμικής κολίτιδας που 

προσβάλει όλο ή σχεδόν ολόκληρο το παχύ έντερο και το ορθό. Όπως σε όλες τις άλλες 

μορφές κεραυνοβόλου κολίτιδας απαιτείται άμεση ολική κοιλιακή κολεκτομή και ειλεοστομία. 

 

5. Κλινική εικόνα 

 Τυπικά κλινικά χαρακτηριστικά αποτελούν το ήπιο ή μετριο κωλικοειδές κοιλιακό άλγος, η 

διάρροια και η αιμορραγία από το κατώτερο πεπτικό που δεν έχει σημαντικές αιμοδυναμικές 

συνέπειες και ελάχιστη έως μέτρια κοιλιακή διάταση. Υψηλός πυρετός είναι σπάνιος ενώ 

συχνά παρατηρείται λευκοκυττάρωση με στροφή προς τα αριστερά. 

Ασθενείς με γαγγραινώδη μορφή εμφανίζονται με σήψη ή σοκ. Εκτός από τον πόνο, οξεία 

κοιλιακή διάταση, μη υποστρέφων ειλεός, πυρετός και λευκοκυττάρωση μπορεί να 

αποτελούν τα κλινικά χαρακτηριστικά. 

 

6. Ενδοσκοπικά ευρήματα 

Τα ενδοσκοπικά ευρήματα ποικίλλουν ανάλογα με το στάδιο και τη πρόοδο της νόσου. 

Τυπικά ευρήματα όταν η κολονοσκόπηση γίνεται πρώιμα αποτελούν τα αιμορραγικά οζίδια 

τα οποία αντιπροσωπεύουν την υποβλεννογόνιο αιμορραγία και οίδημα και αντιστοιχούν στο 

κλασικό σημείο δίκην αποτυπώματος αντίχειρα στον βαριούχο υποκλυσμό. Εντός εβδομάδος 

καθώς η υποβλεννογόνια αιμορραγία απορροφάται παραμένουν είτε ελάχιστες βλεννογονικές 

αλλαγές όπως ερύθημα ή επίταση του αγγειακού δικτύου στις ηπιότερες μορφές, ή 

τμηματική κολίτιδα στις σοβαρότερες περιπτώσεις. Εξελκώσεις μπορεί να εμφανιστούν με 

οποιδήποτε μορφή κυρίως όμως σαν μικρά αφθώδη έλκη. Βλεννογόνιος ατροφία και 

παρουσία διάσπαρτων περιοχών κοκκιώδους ιστού αποτελούν ενδοσκοπικά ευρήματα στα 

χρόνια στάδια της ισχαιμίας. 

Σκουρόχρωα οζίδια υποδηλωτικά γάγγραινας σπάνια μπορεί να βρεθούν. Μεγάλα γραμμοειδή 

έλκη είναι σπάνια. Ψευδομεμβράνες μπορεί να εμφανιστούν περιστασιακά και 

ψευδοπολύποδες σπάνια σε χρόνια ισχαιμική νόσο ενώ φλεγμονώδης μάζα που μπορεί να 

υποδύεται νεόπλασμα αποτελεί σπάνια ενδοσκοπική εμφάνιση τμηματικής ισχαιμίας.  

 

7. Διάγνωση 

Ο βαριούχος υποκλυσμός ήταν η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την διάγνωση 

της ισχαιμικής κολίτιδας. Η παρουσία των κλασικών πρώιμων ευρημάτων του 
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«αποτυπώματος αντίχειρα» ή ψευδοόγκου είναι υποδηλωτική ισχαιμικής κολίτιδας, αλλά για 

την επιβεβαίωση της διάγνωσης απαιτούνται επαναλαμβανόμενες μελέτες που να δείχνουν 

είτε πλήρη ίαση ή εξέλιξη σε έλκη ή τμηματική κολίτιδα. Τα τελευταία 25 χρόνια, η 

κολονοσκόπηση έχει αντικαταστήσει το βαριούχο υποκλυσμό ως το πιο κοινό διαγνωστικό 

εργαλείο που όχι μόνο επιτρέπει άμεση επισκόπηση του βλεννογόνου, αλλά έχει και το 

επιπλέον όφελος της λήψης ιστού (400). Εντούτοις, με τη σπάνια εξαίρεση της βλεννογονίου 

γάγγραινας, τα ιστολογικά ευρήματα δεν είναι βοηθητικά και συνήθως δείχνουν μόνο μη 

ειδικές διαταραχές. Βιοψίες από τα οζίδια, στα αρχικά στάδια της νόσους δείχνουν 

υποβλεννογόνια αιμορραγία και οίδημα ενώ από το γύρω βλεννογόνο μη ειδικές 

φλεγμονώδεις αλλοιώσεις. Το βλεννογόνιο έμφρακτο αν και σπάνιο είναι παθογνωμονικό 

ισχαιμίας. Συχνότερες αλλοιώσεις αποτελούν η αγγειακή συμφόρηση και βλάβη στο ανώτερο 

ήμισυ του βλεννογόνου. Υπάρχει απώλεια βλέννης και επιφανειακών επιθηλιακών κυττάρων 

και αναγέννηση της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής των κρυπτών η έκταση των οποίων 

ποικίλλει ανάλογα με το βαθμό της ισχαιμικής βλάβης. Ήπια-μέτρια διήθηση από 

φλεγμονώδη κύτταρα είναι παρούσα στο χόριο (401). Βλεννογόνιος ατροφία και διάσπαρτες 

περιοχές κοκκιώδους ιστού παρατηρούνται σε χρονότερα στάδια. Στη φάση της στένωσης 

επικρατεί η ίνωση στην ιστολογική εικόνα. Η φλεγμονή είναι ελάχιστη ενώ βεβλαμένες και 

αναγεννούμενες κρύπτες φαίνονται ανάμεσα σε φυσιολογικό βλεννογόνο. 

Η μεσεντέριος αγγειογραφία συνήθως δεν ενδείκνυται στην εκτίμηση της ισχαιμικής 

κολίτιδας, διότι συνήθως κατά την εμφάνιση, η εντερική αιματική ροή έχει επανέλθει στο 

φυσιολογικό. Η αγγειογραφία πιθανώς να ενδείκνυται στις περιπτώσεις που πρέπει να  

αποκλεισθεί η διάγνωση της οξείας μεσεντερίου ισχαιμίας (ΟΜΙ), είτε γιατί μόνο το δεξιό 

τμήμα του παχέος εντέρου έχει προσβληθεί είτε γιατί ο ασθενής παρουσίζει εντονότερο 

κοιλιακό άλγος ή σοβαρότερα από τα συνήθη για ισχαιμική κολίτιδα φυσικά ευρήματα. 

Όταν η κλινική εμφάνιση δεν επιτρέπει μια ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ ΙΚ και ΟΜΙ και 

η απλή ακτινογραφία κοιλίας δεν δείχνει το χαρακτηριστικό δίκην αποτυπώματος αντίχειρα  

πρότυπο της ισχαιμικής κολίτιδας, προτείνεται υποκλυσμός με αέρα. Το υποβλεννογόνιο 

οίδημα και αιμορραγία που παράγουν το αποτύπωμα αντίχειρα μπορούν τότε να 

καταδειχθούν. Αν το αποτύπωμα αντίχειρα απουσιάζει ή είναι παρόν μόνο στο ανιόν κόλον, 

τότε προτείνεται μεσεντέριος αγγειογραφία προς αποκλεισμό αποφρακτικής νόσου της άνω 

μεσεντερίου αρτηρίας. 
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Παρά της παρουσίας χαρακτηριστικών ευρημάτων σε κάθε μια από τις παραπάνω 

τεχνικές, πρώιμη και επαναλαμβανόμενη κλινική εκτίμηση των ασθενών και συνεχείς 

απεικονιστικές ή ενδοσκοπικές μελέτες του παχέος εντέρου είναι συνήθως απαραίτητες για 

να τεθεί η διάγνωση τη ΙΚ. 

 

8. Θεραπεία 

 

Η θεραπεία ποικίλλει ανάλογα με τη σοβαρότητα της κλινικής εμφάνισης. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η ΙΚ υποστρέφει αυτόματα και δεν χρειάζεται ειδική θεραπεία. 

Στις σοβαρότερες περιπτώσεις όπου ο ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο, συνιστούνται 

γενικά υποστηρικτικά μέτρα, εντερική ανάπαυση, και διόρθωση των συνυπαρχουσών 

διαταραχών. 

Οι περισσότεροι συγγραφείς προτείνουν τη χορήγηση αντιβιωτικών σε όλους τους 

ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή οξεία εμφάνιση ΙΚ. Τα αντιβιωτικά φαίνεται να προσφέρουν 

θεωρητικά προστασία από τη βακτηριδιακή μετανάστευση η οποία πιθανόν να συμβαίνει με 

την απώλεια της ακεραιότητας του βλεννογόνου (402, 403). Η πρόοδος της ισχαιμικής 

βλάβης σε γάγγραινα είναι απρόβλεπτη και αποτελεί άλλο ένα λόγο για τη χορήγηση 

αντιβιωτικών. 

Ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπιση αποτελούν: 

Α) Οξείες ενδείξεις  

Σημεία περιτοναισμού 

Μαζική αιμορραγία 

Καθολική κεραυνοβόλος κολίτιδα με ή χωρίς τοξικό μεγάκολο 

 

Β) Υποξείες ενδείξεις 

Αποτυχία της οξείας τμηματικής ισχαιμικής κολίτιδας να ανταποκριθεί εντός 2-3 

εβδομάδων με συνεχή συμπτώματα ή εντεροπάθεια από απώλεια πρωτείνης 

Φαινομενική ίαση αλλά με υποτροπιάζοντα επεισόδια σήψης 

 

Γ) Χρόνιες ενδέιξεις 

Συμπτωματική στένωση 

Συμπτωματική τμηματική ισχαιμική κολίτιδα 

 60



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΜΕΙΖΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ 
 

Θρόμβωση μεσεντερίου αρτηρία 
Λιπώδης εμβολή 
Κολεκτομή με απολίνωση της    ΚΜΑ 
Διαχωρισμός αορτής 
Ανακατασκευή αορτής 

 
ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ ΦΛΕΒΑΣ 

 
Υπερπηκτικές καταστάσεις 
Λεμφοκυτταρική φλεβίτις 
Πυλαία υπέρταση 
Παγκρεατίτις 

 
ΝΟΣΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 
 
Διαβήτης 
Αγγειίτις 
Οζώδης πολυαρτηρίτις 
Ερυθηματώδης λύκος 
Αρθρίτιδα Takayasu 
Κοκκιωμάτωση Wegener 
Νόσος Buerger 
 
ΣΟΚ 
 
Καρδιακή ανεπάρκεια 
Αιμοκάθαρση 
Παγκρεατίτιδα 
Αναφυλαξία 

 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ 
 
Περισφυγμένη κήλη 
Καρκίνος παχέος εντέρου 
Σύμφυση 
Πρόπτωση ορθού 
Κοπρόσταση ή ψευδοόγκος 
 
 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΣΥΣΚΡΑΣΙΑ 
 
Υπερπηκτικές καταστάσεις 
Δρεπανοκυτταρική αναιμία 
Ατιφωσφολιπιδικά αντισώματα 
Αμυλοείδωση 
Ρευματοειδής αρθρίτις 
Ακτινοβολία 
 
ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ 
 
1 )ΦΑΡΜΑΚΑ 
Alosetron 
Διγοξίνη 
Διουρητικά 
Κοκαίνη 
Οιστρογόνα 
Νταναζόλη 
ΜΣΑΙΦ 
Αγγειοδραστικές ουσίες 
Paclitaxel, carboplatin 
Sumatripan 
Paclitaxel, carboplatin 
 
2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 
Αορτολαγόνια ανακατασκευή 
Καρδιοπνευμονική παράκαμψη 
Μεταμόσχευση νεφρού 
Κολονοσκόπηση 
Βαριούχος υποκλυσμός 

 
 

ΑΛΛΑ 
Δρομείς μεγάλων αποστάσεων 
Αιμοκάθαρση 
Νευρογενής 
Αυτόματα σε νέους ενήλικες 
Λοιμώδεις (CMV, E.coliO157:H7) 
Αεροπορικό ταξίδι 

 

 

 

 

 

 

2.Β ΠΡΩΤΕΙΝΗ Ζ 
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Στις λεγόμενες εξαρτώμενες από τη βιταμίνη Κ πρωτείνες (πίνακας), η βιταμίνη Κ είναι 

απαραίτητη ως συμπαράγοντας για την ενζυμική μετατροπή -μέσω μιας καρβοξυλάσης -του 

γλουταμινικού οξέος σε γαμμμα-καρβοξυγλουταμινικό οξύ  (σχήμα 1).  

 

 

 

Το μοναδικό αυτό αμινοξύ είναι παρόν σε έναν αριθμό πρωτεινών του πλάσματος που 

εμπλέκονται στην αιμόσταση: της προθρομβίνης, των παραγόντων  VII, IX, και X, καθώς και 

της πρωτείνης C(PC) και S(PS). Η δια  του γ-καρβοξυγλουταμινικού σύνδεση ιόντων 

ασβεστίου σε αυτές τις πρωτείνες προκαλεί δομική τους αλλαγή και οδηγεί σε έκθεση 

θέσεων σύνδεσης στα φωσφορολιπίδια, που είναι απαραίτητη για την αιμοστατική τους 

λειτουργία. Η προθρομβίνη και οι παράγοντες  VII, IX, και X εμπλέκονται στη διαδικασία της 

πήξης αναγεννώντας τη θρομβίνη στις θέσεις της βλάβης, ενώ οι  ρυθμιστικές πρωτείνες PC 

και PS παίζουν αντιπηκτικό ρόλο απενεργοποιώντας τους σημαντικούς συνπαράγοντες της 

πήξης Va και VIIIa.  

           Tο 1977 oι Prowse και Esnouf περιέγραψαν μια νέα εξαρτώμενη από τη βιταμίνη Κ 

πρωτείνη, κυκλοφορούσα στο βόιο πλάσμα, και την ονόμασαν πρωτείνη Ζ (404).Η 

ανθρώπινη ΡΖ απομονώθηκε το 1984 (405). Η πρωτείνη Ζ (ΡΖ) είναι μία 62-kDa 
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γλυκοπρωτείνη του πλάσματος, αποτελούμενη από 360 αμινοξέα και συντίθεται στο ήπαρ. Η 

δομή της είναι παρόμοια με αυτή των παραγόντων  VII, IX, και X και της πρωτείνης C(405-

407). Σε αντίθεση όμως με τις παραπάνω η ΡΖ δεν είναι ο πρόδρομος  μιας πρωτεάσης της 

σερίνης (406,407), διότι στερείται υπολειμμάτων His και Ser στην καταλυτική τριάδα. Επίσης 

οι φυσιολογικές συγκεντρώσεις της στο πλάσμα παρουσιάζουν πολύ ευρεία διακύμανση 

(408). Ο ρυθμός σύνδεσης και αποσύνδεσης με και από τα φωσφορολιπίδια είναι σημαντικά 

αργότερος και τα επίπεδα της γ-καρβοξυλιωμένης ΡΖ κατά τη διάρκεια χρόνιας θεραπείας με 

βαρφαρίνη είναι δραματικά χαμηλότερα από τους ρυθμούς και τα επίπεδα των άλλων 

εξαρτώμενων από τη βιταμίνη Κ πρωτεινών (408). Παρά την απομόνωσή της αρκετά χρόνια 

πριν, υπήρχε αρχικά αβεβαιότητα για τη φυσιολογική της λειτουργία έως το 1991 όπου ο 

Hogg και Stenflo έδειξαν ότι η θρομβίνη συνδέεται στην επιφάνεια των φωσφολιπιδίων 

παρουσία της πρωτείνης Ζ αλλά όχι απουσία της. Πράγματι, in-vitro μελέτες έδειξαν ότι η 

βόια ΡΖ μπορούσε να αλληλεπιδρά με τη θρομβίνη η οποία είχε απενεργοποιηθεί με δι-

ισοπροπυλφωσφορικό (DIP) και να διαμεσολαβεί τη σύνδεση της DIP-θρομβίνης στα 

φωσφορολιπίδια (409). Η ανθρώπινη μορφή, εντούτοις, συνδέεται φτωχά με τη θρομβίνη 

και έχει πολύ μικρή επίδραση στη σύνδεση της θρομβίνης στα φωσφορολιπίδια. Η αυξημένη 

σύνδεση της θρομβίνης στη βόια ΡΖ απαιτεί ένα C-τελικό άκρο αποτελούμενο από 36 

αμινοξέα (το οποίο ήταν απόν στη ανθρώπινη μορφή) το οποίο απομακρύνεται 

πρωτεολυτικά από τη θρομβίνη (410). 

Έχει αποδειχθεί πρόσφατα ότι η ΡΖ σχηματίζει ένα εξαρτώμενο από ιόντα Ca σύμπλεγμα με  

τον παράγοντα Xa στην επιφάνεια των φωσφολιπιδίων και χρησιμεύει ως συνπαράγοντας για 

την αναστολή του παράγοντα Xa από μια πρωτείνη του πλάσματος που ονομάζεται 

εξαρτώμενος από την ΡΖ αναστολέας πρωτεασών (ZPI). Παρουσία φωσφολιπιδίων και 

ιόντων Ca, η ΡΖ αυξάνει την προκαλούμενη από τον ΖΡΙ  αναστολή του Xa κατά 1000 φορές 

(411-413). Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο μονοπάτια για τον τελικό σχηματισμό του 

ανασταλτικού για τον παράγοντα Xa συμπλέγματος πρωτείνης Ζ- ZPI (εικόνα 10) 

Ο ZPI είναι μια 72 kDa πρωτείνη, που περιγράφηκε πρόσφατα από τον Han και συν. Είναι 

μέλος της υπεροικογένειας των serpin αναστολέων πρωτεινασών και περιέχει μια τυροσίνη 

ως Ρ1 υπόλειμμα στο ενεργό της κέντρο (411-413). Ο ZPI φαίνεται ότι αναστέλλει επίσης 

τον XΙa με μια διαδικασία που δεν απαιτεί ΡΖ φωσφορολιπίδια ή ασβέστιο (414). 

Η κλινική σημασία της PZ δεν έχει διευκρινυθεί πλήρως. Τα πρώτα κλινικά δεδομένα έδειξαν 

χαμηλά επίπεδα ΡΖ σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση αγνώστου αρχής (415). Πρόσφατα 
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όμως δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο ρόλος της πρωτείνης Ζ, όπως της  PC και PS είναι ο 

περιορισμός της υπερπηκτικής ανταπόκρισης: 

 

 

.   
Εικόνα 11 

Xa = ενεργοποιημένος παράγοντας X   ZPI= protein Z dependent protease inhibitor  PL = φωσφορολιπίδια 

Αριστερά: Η πρωτείνη Ζ και ο παράγων Xa σχηματίζουν σύμπλεγμα στην επιφάνεια των φωσφορολιπιδίων και ο  ZPI 

αλληλεπιδρά με αυτό το σύμπλεγμα 

Δεξιά: Το κυκλοφορούν σύμπλεγμα της πρωτείνης Ζ και του ZPI συνδέεται στην επιφάνεια των φωσφορολιπιδίων και 

αλληλεπιδρά με τον παράγοντα Xa 

 

 

Οι πρώτες μελέτες σε ποντίκια έδειξαν – σε αντίθεση με τις μελέτες σε ανθρώπους με 

αιμορραγία- ότι οι καταστάσεις ανεπάρκειας της ΡΖ αυξάνουν δραματικά την θρομβωτική 

διάθεση του παραγοντα V Leiden (FVL). Όπως αποδείχθηκε σε διαγονιδιαικά ποντίκια 

μεμονωμένη ανεπάρκεια της ΡΖ ήταν συμβατή με φυσιολογική επιβίωση προσφέροντας ένα 

φαινομενικά φυσιολογικό φαινότυπο. Όταν όμως συνδιάστηκε με ομόζυγο FVL γονότυπο, η 

ανεπάρκεια της ΡΖ προκάλεσε ενδομητρική και περιγεννητική θρόμβωση και μια διαταραχή 

της πήξης που οδηγούσε σε σχεδόν απόλυτη θνητότητα (416). 
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Μελέτες σε ανθρώπους επιβεβαίωσαν τις παρατηρήσεις του Yin και συν. Χαμηλά επίπεδα 

πρωτείνης Ζ σχετίστηκαν με πρώιμη εμφάνιση φλεβοθρόμβωσης σε ασθενείς με FVL. 

Επιπλέον οι σθενείς με χαμηλά επίπεδα ΡΖ φάνηκε να πάσχουν από σοβαρότερες 

θρομβοεμβολικές επιπλοκές από ότι οι ασθενείς με υψηλότερα επίπεδα. (417). Η επίπτωση 

της εγγύς φλεβοθρόμβωσης βρέθηκε να είναι συχνότερη στους ασθενείς με χαμηλά σε 

σχέση με αυτούς με υψηλά επίπεδα πρωτείνης Ζ (75% στους ασθενείς με επίπεδα πρωτείνης 

Ζ<1000μg/l έναντι 41% στους ασθενείς με επίπεδα πρωτείνης Ζ>1000μg/l). Επίσης σε 

ασθενείς που συνυπήρχε R255H αντικατάσταση στο γονίδιο της πρωτείνης Ζ επιπλέον της 

μεταλλαγής του FVL παρουσίαζαν συχνότερα θρομβοεμβολικά επεισόδια σε σχέση με τους 

ασθενείς με  FVL αλλά χωρίς R255H αντικατάσταση (418).  

Κάποια σχέση έχει παρατηρηθεί επίσης μεταξύ χαμηλών επιπέδων ΡΖ και 

αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων  (aPL). Πράγματι χαμηλά επίπεδα πρωτείνης Ζ  βρέθηκαν 

σε ασθενείς με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (419). Σε άλλη μελέτη ο επιπολασμός 

χαμηλών επιπέδων πρωτείνης Ζ (κάτω της 5ης εκατοστιαίας θέσης των μαρτύρων) ήταν 

σημαντικά υψηλότερος στους ασθενείς με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και aPL αντισώματα 

(24.3%) σε σχέση με τους ασθενείς με aPL αντισώματα αλλά απουσία αντιφωσφολιπιδικού 

συνδρόμου και τους υγιείς μάρτυρες (10.3% και 4.6% αντίστοιχα). Μάλιστα ταυτόχρονη 

ανεπάρκεια της πρωτείνης Ζ φάνηκε να αυξάνει κατά επτά φορές τον κίνδυνο αρτηριακής 

θρόμβωσης στους ασθενείς με aPL αντισώματα στην ίδια μελέτη (420). 

Επίσης η ΡΖ έχει μελετηθεί σε γυναίκες με ανεξήγητες ή καθέξιν εκτρώσεις. 

Σε μια σύγκριση 200 γυναικών με ένα ανεξήγητο επεισόδιο πρώιμου εμβρυικού θανάτου 

(μεταξύ 10ης και 15ης ηλικίας κύησεως) και 200 υγιών μαρτύρων με φυσιολογικές 

εγκυμοσύνες, ανεπάρκεια της πρωτείνης Ζ βρέθηκε σημαντικά συχνότερα στις γυναίκες με 

απώλεια του εμβρύου (22 έναντι 4 τοις εκατό) (421). Καθώς είναι γνωστό ότι τα έμφρακτα 

του πλακούντα συνοδεύονται από φτωχή έκβαση της εγκυμοσύνης, η έλλειψη της 

πρωτείνης Ζ πιθανώς να επάγει ένα αυξημένο κίνδυνο πλακουντιακής ανεπάρκειας αμέσως 

μετά τη σύνδεση της μητρικής και εμβρυικής κυκλοφορίας. Σε άλλη μελέτη 191 γυναικών με 

ανεξήγητες επαναλαμβανόμενες παθολογικές εγκυμοσύνες βρέθηκε ότι ο κίνδυνος αποβολής 

ή εμβρυικού θανάτου σχετιζόταν με υψηλά επίπεδα αντισωμάτων (IgG και IgM) κατά της 

πρωτείνης Ζ και υπήρχε δοσοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ επιπέδων των αντισωμάτων και του 

κλινικού κινδύνου (422). Επίσης τα χαμηλά επίπεδα της πρωτείνης Ζ βρέθηκαν να 

συμβάλουν σε δυσμενή έκβαση εγκυμοσύνης και ιδιαίτερα στις ασθενείς με θρομβοφιλία. Τα 
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επίπεδα της πρωτείνης Ζ κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης βρέθηκαν πολύ 

χαμηλότερα στις 106 γυναίκες με δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης σε σχέση με 103 

εγκύους μάρτυρες (1.81 έναντι 2.21microg/ml). Από αυτές με γνωστή θρομβοφιλική 

διάθεση παρατηρήθηκε τάση για χαμηλότερες τιμές σε αυτές με δυσμενή έκβαση έναντι 

αυτών με φυσιολογική (1.5 έναντι 2.3). Παρόμοιες χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στις 

εγκύους με δυσμενή έκβαση κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο της κύησης. (423). Σε συμφωνία με 

τις παραπάνω παρατηρήσεις βρέθηκε ότι σε φυσιολογικές εγκυμοσύνες  υπάρχει μια κατά 

20% αύξηση των επιπέδων της πρωτείνης Ζ από το πρώτο τρίμηνο έως τον τοκετό και 

επακόλουθη επιστροφή στα φυσιολογικά επίπεδα 6 με 12 εβδομάδες μετά τον τοκετό (424). 

Η σχέση μεταξύ επιπέδων πρωτείνης Ζ και ΑΕΕ στους ανθρώπους δεν είναι ξεκάθαρη και 

παραμένει αμφιλεγόμενη: 

Αυξημένη συχνότητα ανεπάρκειας της πρωτείνης Ζ βρέθηκε σε 169 ασθενείς με ισχαιμικό 

ΑΕΕ σε σχέση με 88 υγιείς μάρτυρες ( 20% έναντι 5%) ενώ δεν παρατηρήθηκε αύξηση της 

συχνότητας σε 56 ασθενείς με φλεβική θρομβοφιλία (425) που υποδηλώνει πιθανή 

συσχέτιση με την αρτηριακή αλλά όχι τη φλεβική νόσο. Σε συμφωνία με την παραπάνω 

παρατήρηση δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ επιπέδων ΡΖ ή ΖΡΙ και φλεβοθρόμβωσης σε μελέτη 

426 περιπτώσεων με φλεβοθρόμβωση και 471 φυσιολογικών μαρτύρων (426). Η παρουσία 

της πρωτείνης Ζ στις αθηροσκληρωτικές αγγειακές βλάβες υποδηλωνει ότι αυτή η πρωτείνη 

λαμβάνει μέρος στην αρτηριακή νόσο (427). Ο πιθανός ρόλος της ΡΖ στην εμφάνιση 

αρτηριακής θρόμβωσης φαίνεται να ενισχύεται  και από μελέτη σε ασθενείς με οξύ 

στεφανιαίο σύνδρομο. Σε σύγκριση 223 ασθενών και 265 υγιών μαρτύρων χαμηλά επίπεδα 

ΡΖ βρέθηκαν στο 15.7 και 4.9% αντίστοιχα (428). 

Χαμηλά επίπεδα πρωτείνης Ζ έχουν βρεθεί επίσης να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 

ισχαιμικού ΑΕΕ, ιδιαίτερα σε άντρες και επί απουσίας διαβήτη (429). 

Αντίθετα, αυξημένα επίπεδα ΡΖ βρέθηκαν σε νέους ασθενείς με ισχαιμικά ΑΕΕ (430), ενώ 

ισχυρή σχέση μεταξύ αυξημένων επιπέδων στο αίμα της πρωτείνης Ζ κατά την οξεία φάση 

και ισχαιμικού ΑΑΕ ιδιαίτερα όταν αυτό οφειλόταν σε αθηροθρομβοεμβολιμό μεγάλων 

αρτηριών (431) παρατηρήθηκε σε άλλη μελέτη. Τέλος η πρωτείνη Ζ δεν φάνηκε να παίζει 

σημαντικό ρόλο στην υπερπηκτική κατάσταση που περιγράφεται σε ασθενείς με κολπική 

μαρμαρυγή (432). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1  ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ κυκλοφορούντος 

CD40L ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ 

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ 

 

1.Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ιδιοπαθής φλεγμονώδης εντεροπάθεια (ΙΦΕΝ) σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αρτηριακών 

και φλεβικών θρομβώσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντική αιτία νοσηρότητας και 

θνησιμότητας σε αυτούς τους ασθενείς (168-170). Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η 

θρομβοεμβολική νόσος αποτελεί μέρος των εξωεντερικών εκδηλώσεων, ειδικών για τη νόσο 

170, 171). Θεωρείται δε ότι η ενεργότητα και η ανατομική έκταση προσβολής του παχέος 

εντέρου σχετίζεται με τον κίνδυνο για θρομβοεμβολική νόσο. Η παρουσία θρόμβωσης στους 

ασθενείς με ΙΦΕΝ εν μερει οφείλεται στην συνυπάρχουσα επί ΙΦΕΝ υπερπηκτική κατάσταση. 

Πράγματι, υπάρχουν στοιχεία στη βιβλιογραφία που υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια 

υπερπηκτική κατάσταση επί ΙΦΕΝ που αφορά όλα τα συστατικά του συστήματος της πήξης 

και θεωρείται ότι σχετίζεται με την παθογένεση της νόσου. Τόσο η πήξη όσο και η 

ινωδόλυση ενεργοποιούνται επί ΙΦΕΝ και συνήθως υπάρχει σχέση μεταξύ της 

φλεγμονώδους ενεργότητας και των παρατηρούμενων θρομβωτικών διαταραχών. 

 

Ο CD40 έχει βρεθεί σε έναν αριθμό κυττάρων και φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη 

ανοσία και τη φλεγμονή. Ιδιαίτερα, επί ΙΦΕΝ έχει βρεθεί αυξημένος αριθμός κυττάρων που 

φέρουν CD40 ή CD40L στον ενεργώς φλεγμαίνοντα βλεννογόνο των ασθενών με νόσο 

Crohn (CD) και ελκώδη κολίτιδα (UC) (351-357) καθώς και αυξημένα επίπεδα της διαλυτής 

μορφής του (sCD40L) στην κυκλοφορία των ασθενών (356-359). Έχει επίσης ανακοινωθεί 

οφέλιμη επίδραση της αναστολής του CD40 / CD40L μονοπατιού σε μοντέλα ζώων με 

πειραματική κολίτιδα 360-362). 

 

Εκτός από τις φλεγμονώδεις δράσεις του ο CD40L παίζει σημαντικό ρόλο στη θρόμβωση. 

Έχει προταθεί ότι η δια του CD40 μεσολαβούμενη ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων παίζει 

ρόλο στη θρόμβωση και την αθηρωσκλήρυνση (347-350). Η σύνδεση με το CD40L διεγείρει 

την έκλυση του ιστικού παράγοντα και του υπερπηκτικού φαινότυπου από τα ενδοθηλιακά 

 68



κύτταρα (338-341), και ο CD40L φαίνεται να είναι σημαντικός για τη σταθεροποίηση του 

αρτηριακού θρόμβου (343,344). Βάσει αυτών των δεδομένων θα μπορούσε να προταθεί ότι 

οι αλληλεπιδράσεις CD40 - CD40L πιθανώς αποτελούν το μοριακό μηχανισμό που συνδέει τη 

φλεγμονή και τη θρομβωτική κατάσταση στην ΙΦΕΝ. 

 

Ένας ευαίσθητος δείκτης υπερπηκτικότητας είναι η παρουσία αυξημένων επιπέδων πεπτιδίων 

ενεργοποίησης που αντανακλούν διάσπαση και ενεργοποίηση των πρωτεινών της πήξης. 

Παραδείγματα αυτών των πεπτιδίων αποτελούν τα υπολείματα (fragments) 1 και 2 της 

προθρομβίνης (F1+2) τα οποία απελευθερώνονται κατά τη μετατροπή της προθρομβίνης σε 

θρομβίνη και το σύμπλεγμα θρομβίνης – αντιθρομβίνης (ΤΑΤ). Πολλές μελέτες αναφέρουν 

αυξημένα επίπεδα F1+2 και ΤΑΤ επί ΙΦΕΝ (446-448). 

 

Από την άλλη μεριά, τα επίπεδα στο πλάσμα της P-selectin θεωρούνται δείκτης 

ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο πρόγνωσης θρομβωτικών 

διαταραχών των αιμοπεταλίων (449). Αυξημένη έκφραση και υψηλά επίπεδα της P-selectin 

στην κυκλοφορία έχουν αναφερθεί επί ΙΦΕΝ (450, 451). 

 

Σκοποί της μελέτης ήταν: 

 

1. Ο προσδιορισμός των επιπέδων sCD40L σε ασθενείς με ΙΦΕΝ (ελκώδη κολίτιδα και 

νόσο Crohn) σε σύγκριση με ασθενείς με μη ΙΦΕΝ φλεγμονώδη εντεροπάθεια και με 

υγιείς μάρτυρες. 

2. Η διερεύνηση της συσχέτισης του sCD40L με τη γνωστή θρομβοφιλική προδιάθεση 

των ασθενών με ΙΦΕΝ. 

3. Η συσχέτιση του sCD40L με γνωστούς δείκτες θρομβοφιλίας (θρομβοκυττάρωση, 

επίπεδα F1+2 και ΤΑΤ). 

4. Η συσχέτιση του sCD40L με την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων όπως εκφράζεται 

με την P-selectin του πλάσματος. 

5. Η σύνδεση των δεικτών αυτών με τις κλινικές εκδηλώσεις. 

 

1.Β ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
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1. Ασθενείς 

Στην μελέτη περιελήφθησαν 104 ασθενείς πάσχοντες από Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη 

Εντεροπάθεια (ΙΦΕΝ) μέσης ηλικίας 41 ετών, οι οποίοι παρακολουθούνταν στη 

Γαστρεντερολική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Κρήτης. Αυτοί 

συγκρίθηκαν με 80 υγιείς μάρτυρες (ΥΜ) μέσης ηλικίας 39 ετών. Μάρτυρες αποτελούσαν 

υγιείς αιμοδότες, επισκέπτες των κλινικών του νοσοκομείου (γυναικολογική/μαιευτική και 

ορθοπαιδική) και προσωπικό του νοσοκομείου. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν ως φλεγμονώδεις 

μάρτυρες 18 ασθενείς με μη ΙΦΕΝ εντερική φλεγμονή (11 άντρες, 7 γυναίκες μέσης ηλικίας 

62 ετών). Ήταν 10 περιπτώσεις ισχαιμικής κολίτιδας και 8 περιπτώσεις εκκολπωματίτιδας. Η 

διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας (UC) και της νόσου Crohn (CD) βασίστηκε σε καθορισμένα 

κλινικά, ακτινολογικά, ενδοσκοπικά και ιστολογικά κριτήρια. Η ανατομική έκταση της νόσου 

καθορίστηκε με ενδοσκοπικό και ακτινολογικό έλεγχο (πίνακας 1, πίνακας 2). Όλοι οι 

ασθενείς και οι μάρτυρες ήταν Καυκάσιας (ελληνικής) προέλευσης.  

Οι ασθενείς και οι μάρτυρες προσκλήθηκαν για εξέταση σε ειδικό ιατρείο και συμπληρώθηκε 

ειδικό πρωτόκολλο παρακολούθησης (εικόνα 1) που περιελάμβανε δημογραφικά και κλινικά 

στοιχεία μεταξύ των οποίων διάφορους κλινικούς παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση (όπως 

καπνιστικές συνήθειες, αρτηριακή υπέρταση και σακχαρώδης διαβήτης). Η ενεργότητα της 

νόσου στους ασθενείς με CD καθορίστηκε με τη χρήση του δείκτη CDAI (Crohn’s Disease 

Activity Index) -πίνακας 3- και στους ασθενείς με  UC με τον δείκτη SCCAI (simple clinical 

colitis activity index) - πίνακας 4, όπως περιγράφηκε από τον Walmsley και συν. Η μέτρηση 

της ενεργότητας της νόσου έγινε τη στιγμή της συλλογής του αίματος. Στην ομάδα των 

φλεγμονωδών μαρτύρων η συλλογή πλάσματος έγινε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους 

στο νοσοκομείο. Σε όλους τους ασθενείς ελήφθησαν δείγματα αίματος και μετρήθηκαν 

διάφορες εργαστηριακές παράμετροι όπως αριθμός λευκών και ερυθρών αιμοσφαιρίων, 

αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτης, αριθμός αιμοπεταλίων (PLT), λευκωματίνη, ταχύτητα καθίζησης 

ερυθρών (ΤΚΕ), C-αντιδρώσα πρωτείνη (CRP) -εικόνα 1. Οι ιατρικοί φάκελοι ελέγχθηκαν 

αναδρομικά ώστε να ανιχνευθούν ασθενείς στους οποίους είχε διαγνωσθεί θρομβοεμβολική 

νόσος. 

 

Εικόνα 1. ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ 

Α.Μ.                                               Ημερομηνία   

 70



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    Τηλ.  

Έτος γέννησης     Νόσος: UC   CD    αδιευκρίνιστη  

Κάπνισμα: ναι     όχι     παλαιός.    Σκωληκοειδεκτομή: ναι        όχι 

Ιστορικό θρομβώσεων:   DVT     PE  άλλο 

Τρόπος διάγνωσης θρόμβωσης Λήψη αντιπηκτικών  

Άλλες παθήσεις - Χειρουργικές επεμβάσεις 

 
Φάρμακα: 5-ASA      Sulphasalazine     Prednisolone        Budesonide 
                 Azathioprine          Methotrexate              anti-TNF 
                 Αντιβίωση       Τοπική    Αντισυλληπτικά  Άλλο  
 
Εντόπιση CD:    λεπτό          παχύ           ανώτερο 
Συμπεριφορά CD:   φλεγμονώδης            διατρητική             στενωτική 
Εντόπιση UC:    ορθό              αριστερή              εκτεταμένη 
 
Εξωεντερικές εκδηλώσεις - επιπλοκές: 
1       Αρθρίτις: αγκυλ. σπονδυλίτις      ιερολαγονίτις       περιφ. αρθρίτις 
2. Οφθαλμικές εκδηλώσεις 
3. PSC 
4. Περιεδρική νόσος 
5. Αφθώδης στοματίτις     οζώδες ερύθημα     γαγγραιν. πυόδερμα 
6. Πληκτροδακτυλία 
7. Νεφρική ανεπάρκεια 
8. Συρίγγια         απόστημα 
9. Άλλη 
Κλινικός δείκτης δραστηριότητας CD:  
Κλινικός δείκτης δραστηριότητας UC:  
Εργαστηριακές εξετάσεις:  
Ht   WBC    PLT    TKE     CRP   ALB                          
p-selectin  sCD40L  prothrombin 1+2  TAT   
 
Πίνακας 1. Κλινικά στοιχεία των ασθενών με ΙΦΕΝ που εισήχθησαν στη μελέτη 
 

                                               Ελκώδης         Νόσος            Φλεγμονώδης 

Χαρακτηριστικό                    κολίτιδα          Crohn             εντεροπάθεια 
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Αριθμός ασθενών                        54                  50                         104 

Φύλο 

    Άντρες                                   29                  22                           51 

     Γυναίκες                                25                  28                           53  

Μέση ηλικία (χρόνια)                    43                  39                           41 

Ενεργός                                      21                  22                           43 

Ανενεργός                                   33                  28                           61 

Μέση διάρκεια νόσου (χρόνια)       7.2                 8.6                          8.0                 

Προηγούμενο επεισόδιο                                                                              

Θρόμβωσης                                  1                    2                            3 

 

 

Πίνακας 2. Κλινικά στοιχεία των ασθενών με ΙΦΕΝ που εισήχθησαν στη μελέτη 

                                               Ελκώδης         Νόσος            Φλεγμονώδης 

Χαρακτηριστικό                    κολίτιδα          Crohn             εντεροπάθεια 

 

Αριθμός ασθενών                        54                  50                         104 

Εντόπιση της νόσου (UC) 

     Πρωκτίτις                                9   

     Αριστερή κολίτις                     27 

     Πανκολίτις                              18 

Εντόπιση της νόσου (CD) 

      Ειλεός                                                        16 

      Παχύ ένερο                                                 14 

      Ειλεός & παχύ έντερο                                   20 

Συμπεριφορά της νόσου (CD) 

       Μη στενωτική, μη διατιτραίνουσα                  29 

       Στενωτική                                                   10 

       Διατιτραίνουσα                                            11 

 

Πίνακας 3. Crohn’s Disease Activity Index (CDAI index) 
1. Αριθμός υδαρών ή χαλαρών κενώσεων (κάθε μέρα για 7 ημέρες)                      Χ2 

2. Κοιλιακό άλγος, άθροισμα 7 ημερίσιων υπολογισμών                                     Χ5 

   (0=καθόλου, 1=ήπιο, 2=μέτριο, 3=σοβαρό) 

 72



3. Γενική κατάσταση υγείας, άθροισμα 7 ημερίσιων υπολογισμών                        Χ7 

   (0=γενικά καλά, 1=ελαφρώς κάτω του φυσιολογικού, 2=κακά, 

    3=πολύ κακά, 4=ανυπόφορα) 

4. Αριθμός των παρακάτω επιπλοκών                                                             Χ20 

   (αρθρίτις ή αρθραλγία, ιρίτιδα ή ραγοειδίτιδα, οζώδες ερύθημα  

     ή γαγγραινώδες πυόδερμα, ή αφθώδη στοματίτιδα, περιπρωκτικό συρίγγιο 

     ή απόστημα, άλλα συρίγγια, πυρετός πάνω των 100 ο F) 

5. Χρήση διφαινοξυλάτης ή λοπεραμίδης για τη διάρροια (0=όχι, 1=ναι)             Χ30 

6. Κοιλιακή μάζα (0=όχι, 1=αμφίβολη, 3=τεκμηριωμένη)                                  Χ10 

7. Αιματοκρίτης (άντρες, 47-Hct, γυναίκες, 42-Hct)                                            Χ6 

8. Σωματικό βάρος                                                                                         Χ1 

    (1-βάρος/τυπικό βάρος) Χ 100 (προσθέτεις ή αφαιρείς ανάλογα) 

 

0-150=ύφεση 

150-450=ενεργός νόσος 

>450=πολύ σοβαρή νόσος 

 

Πίνακας 4. Simple Clinical Colitis Activity Index 

Αριθμός κενώσεων (ημέρα) 

1-3 0 

4-6 1 

7-9 2 

>9                                                                               3   

Αριθμός κενώσεων (νύχτα) 

1-3 1 

4-6 2 

Επιτακτική κένωση 

Βιαστική                                                                       1 

Άμεση                                                                          2 

Ακράτεια                                                                      3 

Αίμα στα κόπρανα 

Ίχνη                                                                            1 

Περιστασιακά ορατό                                                      2 

Συχνά ορατό                                                                3  

 Γενική κατάσταση υγείας                         

   (0=γενικά καλά, 1=ελαφρώς κάτω του φυσιολογικού, 2=κακά, 

    3=πολύ κακά, 4=ανυπόφορα) 

Εξωεντερικές εκδηλώσεις                                     1 ανά εκδήλωση 

  

                     

2. Εργαστηριακές εξετάσεις 
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Συνελέγησαν δείγματα πλάσματος ελεύθερα αιμοπεταλίων από όλες τις ομάδες (ΙΦΕΝ 

ασθενείς και μάρτυρες). Οι συγκεντρώσεις του sCD40L στο πλάσμα μετρήθηκαν με 

εμπορικώς διαθέσιμη ELISA (R&D Systems, Minneapolis, USA). Ο καθορισμός των F1+2  

πραγματοποιήθηκε με ELISA ( Enzygnost F1+2 micro, Dade Behring, Marburg, Germany) η 

οποία είναι μια ενζυμική Immunoassay που βασίζεται στην αρχή του σαντουιτς. Η μέτρηση 

του TAT πραγματοποιήθηκε με ELISA (Enzygnost TAT micro, Dade Behring, Marburg, 

Germany). Η P-selectin του πλάσματος μετρήθηκε επίσης με εμπορικώς διαθέσιμη ELISA, 

(Human soluble P-selectin Immunoassay, R&D Systems, Minneapolis, USA).  

 

3. Στατιστική ανάλυση 

 

Όλα τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως μέσες τιμές +/_ τυπική απόκλιση. Η σύγκριση 

μεταξύ των τεσσάρων διαγνωστικών ομάδων έγινε με δοκιμασία Kruskal-Wallis ( non-

paramentric ANOVA). Δοκιμασία Dunn χρησιμοποιήθηκε για post hoc πολλαπλές συγκρίσεις. 

Οι ίδιες δοκιμασίες χρησιμοποιήθηκαν για τις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων της εντόπισης 

της νόσου. Συγκρίσεις μεταξύ δυο ομάδων (ενεργός έναντι μη ενεργούς νόσου, στενωτική 

έναντι μη στενωτικής CD έγινε με τη δοκιμασία Student t ή τη δοκιμασία Mann-Whitney U.  

Η δοκιμασία Kolmogorov και Smirnov χρησιμοποιήθηκε για να μετρηθεί η προυπόθεση ότι τα 

δείγματα ελήφθησαν από πληθυσμούς που ακολουθούν τις Γκαουσιανές κατανομές. Η σχέση 

μεταξύ sCD40L και άλλων θρομβοφιλικών δεικτών ή δεικτών ενεργότητας της νόσου 

εξετάστηκε με μη παραμετρική συσχέτιση (Spearman r). Επίπεδα P<0.05 θεωρήθηκαν 

στατιστικά σημαντικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Γ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η εικόνα 2 δείχνει την κατανομή του sCD40L σε ασθενείς και μάρτυρες. 
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                         ΥΜ                      UC                     CD                  μη ΙΦΕΝ 

 

Εικόνα 2. Η κατανομή του sCD40L σε υγιείς μάρτυρες (ΥΜ, n=80), σε ασθενείς με ελκωδη κολίτιδα (UC, n=54), 

ασθενών με νόσο Crohn’s (CD, n=50) και μη ΙΦΕΝ ασθενών (n=18). Κάθε ασθενής ή μάρτυρας παρουσιάζεται 

ως κύκλος, οι έντονες γραμμές είναι οι μέσες τιμές. 

 

 

Οι μέσες τιμές των επιπέδων του πλάσματος του sCD40L ήταν 1416.8 +/- 483.9 pg/ml 

(διάμεσος, 1262.1, διακύμανση 839.6-3345.4) σε ασθενείς με UC, 1817.0 +/-1337.2  pg/ml 

(διάμεσος, 1351.1, διακύμανση 820.2-7499.8) σε ασθενείς CD, 1255.9+/-483.9 pg/ml 

(διάμεσος 1098.9, διακύμανση 639.2-3043.5) σε υγιείς μάρτυρες και 1267.5 +/- 557.9 pg/ml 

(διάμεσος 1049.4, διακύμανση 876.6-2784.9) στους ασθενείς με μη ΙΦΕΝ εντερική 

φλεγμονή (πίνακας 5). Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων επιπέδων sCD40L 
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μεταξύ των τεσσάρων ομάδων (P=0.0002). Η δοκιμασία Dunnn’s, πολλαπλών συγκρίσεων 

έδειξε ότι οι ασθενείς με UC και CD είχαν παρόμοιους μέσους όρους επιπέδων sCD40L 

(P<0.05). Παρομοίως οι δυο ομάδες των μαρτύρων (ΥΜ και μη ΙΦΕΝ) δεν είχαν διαφορές 

στα επίπεδα του sCD40L. Οι ασθενείς με CD είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα sCD40L και 

από τις δύο ομάδες μαρτύρων (CD έναντι ΥΜ Ρ<0.001, CD έναντι μη ΙΦΕΝ Ρ<0.05). Οι 

ασθενείς με UC είχαν υψηλότερα αλλά όχι στατιστικά διαφορετικά επίπεδα  sCD40L σε 

σύγκριση με τους μάρτυρες. Τα μέσα επίπεδα πλάσματος των F1+2 της προθρομβίνης ήταν 

1.41+/- 0.24 nmol/l σε ασθενείς με UC, 1.77+/-0.36 σε ασθενείς με CD, 0.93+/-0.10 σε 

υγιείς μάρτυρες και 1.04 +/-0.13 σε φλεγμονώδεις μάρτυρες (Εικόνα 3, πίνακας 5). 

 

Εικόνα 3 

 

 
                ΥΜ                UC                  CD            Μη ΙΦΕΝ 

 

Η κατανομή του F1+2 σε υγιείς μάρτυρες (ΥΜ, n=80), σε ασθενείς με ελκωδη κολίτιδα (UC, n=54), ασθενών με 

νόσο Crohn’s (CD, n=50) και μη ΙΦΕΝ ασθενών (n=18). Κάθε ασθενής ή μάρτυρας παρουσιάζεται ως κύκλος, οι 

έντονες γραμμές είναι οι μέσες τιμές. 

 

Η διαφορά μεταξύ των τεσσάρων ομάδων ήταν στατιστικά σημαντική (Ρ=0.004). Η 

δοκιμασία Dunnn’s, πολλαπλών συγκρίσεων έδειξε ότι μόνο οι ασθενείς με CD είχαν 

σημαντικά υψηλότερα επίπεδα F1+2 της προθρομβίνης από τους υγιείς μάρτυρες (P<0.01). 

Από την άλλη μεριά, τα μέσα επίπεδα TAT πλάσματος ήταν 5.41+/- 1.1 μg/l στους ασθενείς 

με UC, 7.62+/- 1.6 μg/l στους ασθενείς με CD, 3.63 +/- 0.21  
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μg/l στους υγιείς μάρτυρες και 3.81+/-0.43 μg/l στους φλεγμονώδεις μάρτυρες (εικόνα 4, 

πίνακας 5). 

 

εικόνα 4 

 

 
               ΥΜ                   UC                  CD             Μη ΙΦΕΝ 

 

Η κατανομή του ΤΑΤ σε υγιείς μάρτυρες (ΥΜ, n=80), σε ασθενείς με ελκωδη κολίτιδα (UC, n=54), ασθενών με 

νόσο Crohn’s (CD, n=50) και μη ΙΦΕΝ ασθενών (n=18). Κάθε ασθενής ή μάρτυρας παρουσιάζεται ως κύκλος, οι 

έντονες γραμμές είναι οι μέσες τιμές. 

 

Η διαφορά μεταξύ των τεσσάρων ομάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντική (Ρ=0.51). Τα 

μέσα επίπεδα στο πλάσμα της soluble P-selectin ήταν 162.8+/-60.4 ng/ml στους ασθενείς με 

UC, 172.1+/-62.9 ng/ml στους ασθενείς με CD, 139.8+/-43.8 ng/ml στους υγιείς μάρτυρες 

και 149.9+/-35.1 ng/ml στους φλεγμονώδεις μάρτυρες (εικόνα 5, πίνακας 5). Η διαφορά 

μεταξύ των τεσσάρων ομάδων ήταν στατιστικά σημαντική (Ρ=0.006). Η δοκιμασία Dunnn’s, 

πολλαπλών συγκρίσεων έδειξε ότι τόσο οι ασθενείς με UC όσο και οι ασθενείς με CD είχαν 

σημαντικά υψηλότερα επίπεδα P-selectin από τους υγιείς μάρτυρες (P<0.05) αλλά παρόμοια 

με τους φλεγμονώδεις μάρτυρες. 

 

Εικόνα 5. 
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              ΥΜ                   UC                  CD             Μη ΙΦΕΝ 

 

Η κατανομή της P-selectin σε υγιείς μάρτυρες (ΥΜ, n=80), σε ασθενείς με ελκωδη κολίτιδα (UC, n=54), ασθενών 

με νόσο Crohn’s (CD, n=50) και μη ΙΦΕΝ ασθενών (n=18). Κάθε ασθενής ή μάρτυρας παρουσιάζεται ως κύκλος, 

οι έντονες γραμμές είναι οι μέσες τιμές. 

 

 

Οι ασθενείς με UC και CD και ενεργό νόσο είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα sCD40L σε 

σχέση με τους ασθενείς με ανενεργό νόσο (Ρ= 0.005 και Ρ=0.002 αντίστοιχα). Τα επίπεδα 

στο πλάσμα του sCD40L συσχετίζονταν με τα επίπεδα της CRP (r=0.38, P=0.03) των 

αιμοπεταλίων, του F1+2, των TAT και της P-selectin(πίνακας 7) αλλά όχι με τους κλινικούς 

δείκτες ενεργότητας (SCCAI και CDAI αντίστοιχα). Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των 

επιπέδων στο πλάσμα του sCD40L και της εντόπισης της νόσου τόσο στους ασθενείς με NC 

όσο και στους ασθενείς με CD. Αναλύσεις άλλων υποομάδων δεν έδειξαν κάποια στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων στο πλάσμα του sCD40L και της μορφής  της 

νόσου (στενωτική έναντι μη στενωτικής), των ετών μετά τη διάγνωση (πρώιμη έναντι 

όψιμης νόσου), του καπνίσματος και της πρόσφατης λήψης φαρμάκων όπως 5-ASA, 

πρεδνιζολόνη, και αζαθειοπρίνη.  

 

 

 

Πίνακας 5.  Επίπεδα στο πλάσμα του sCD40L (διάμεση τιμή, διακύμανση) και επίπεδα 

(μέση τιμή +/-SD) των F1+2, του ΤΑΤ και της P-selectin σε ασθενείς με νόσο Crohn (CD), 
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ελκώδη κολίτιδα (UC) σε σύγκριση με ασθενείς με μη ΙΦΕΝ φλεγμονώδη εντεροπάθεια και 

υγιείς μάρτηρες (ΥΜ). 

 

 

 

Παράμετρος 

 

 
    ΥΜ 

 
       CD 

 
      UC 

 
ΜΗ-ΙΦΕΝ 

 

sCD40L α 

(pg/ml, διάμεσος, 

διακύμανση) 

 
1098 (639.2-

3043.5) 

 
1351.1 (820.2-

7499.8) 

 
1262.1 (839.6-

3345.4) 

 
1049.4 (876.6-

2784.9) 

 

 

F1+2 β 

(nmol/l, μέση 

τιμή) 

 

0.93+/-0.10 

 

1.77+/-0.36 

 

1.41+/-0.24 

 

1.04+/-0.13 

 

TAT γ (microg/l, 

μέση τιμή) 

 

3.63+/-0.21 

 

7.62+/-1.6 
 

5.41+/-1.1 

 

3.81+/-0.43 

 

P-selectin δ 

(ng/ml, μέση 

τιμή) 

 

139.8 +/-43.8 
 

172.1+/-62.9 

 

162.8+/-60.4 
 

149.9+/-35.1 

 

α  P=0.0002 μεταξύ των τεσσάρων ομάδων 

β  P=0.004 μεταξύ των τεσσάρων ομάδων 

γ  P=0.51 μεταξύ των τεσσάρων ομάδων NS 

δ  P=0.006 μεταξύ των τεσσάρων ομάδων 

 

 

 

Πίνακας 6. Ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων (Dunnn’s test),  των επιπέδων του sCD40L, 

των F1+2, του ΤΑΤ και της P-selectin σε ασθενείς με νόσο Crohn (CD), ελκώδη κολίτιδα 

 79



(UC) σε σύγκριση με ασθενείς με μη ΙΦΕΝ φλεγμονώδη εντεροπάθεια και υγιείς μάρτηρες 

(ΥΜ). 

 

 

Παράμετρος 

 

 

CD  vs  ΥΜ 

 

CD vs ΜΗ-

ΙΦΕΝ 

       

UC  vs  ΥΜ 

 

 UC vs ΜΗ-

ΙΦΕΝ 

sCD40L P<0.001 P<0.05 NS NS 

F1+2 

 

 

P<0.01 NS NS NS 

TAT NS NS NS NS 

P-selectin 

 

P<0.05 NS P<0.05 NS 

 

 

Οι τρεις ασθενείς με ιστορικό θρομβοεμβολικών διαταραχών είχαν μέσα επίπεδα στο πλάσμα 

του sCD40L (1527.4 pg/ml), όχι σημαντικά υψηλότερα από τους ασθενείς χωρίς 

θρομβοεμβολική νόσο.  

 

Οι ασθενείς με ΙΦΕΝ και αντιδραστική θρομβοκυττάρωση (αριθμός αιμοπεταλίων –PLT- 

>450 Χ 103 ) είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα sCD40L από τους ασθενείς με ΙΦΕΝ χωρίς 

αντιδραστική θρομβοκυττάρωση (2296 +/- 1734 έναντι 1276 +/- 316 pg/ml, r=0.02). Τα 

επίπεδα στο πλάσμα του sCD40L συσχετίζονταν ισχυρά με τον αριθμό των αιμοπεταλίων 

(r=0.27, P=0.001) (πίνακας 7). Επίσης έδειξαν συσχέτιση με τα FI+2 της προθρομβίνης 

(r=0.16, P=0.03) και το ΤΑΤ (r=0.15, P=0.04) και την P-selectin (r=0.19, P=0.01). Στην 

ομάδα των φλεγμονωδών μαρτύρων δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ sCD40L και FI+2 της 

προθρομβίνης, ΤΑΤ και P-selectin. 
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Πίνακας 7. Συσχετίσεις μεταξύ των επιπέδων CD40L και διαφόρων παραμέτρων φλεγμονής 

και θρόμβωσης σε ασθενείς με ΙΦΕΝ 

 

 

Παράμετρος 

 

CRP 

 

PLT 

 

F1+2 

 

TAT 

 

P-selectin 

 

CD40L 

 

r = 0.38 

P= 0.03 

 

r = 0.27 

P= 0.001 

 

r = 0.16 

P= 0.03 

 

r = 0.15 

P= 0.04 

 

r = 0.19 

P= 0.01 

 

 

 

 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Ο sCD40L παίζει ρόλο στη θρόμβωση και έχει προταθεί ως παράγοντας κινδύνου για 

αγγειακά επεισόδια (338-350). Από την άλλη μεριά έχει παρατηρηθεί αυξημένη επίπτωση 

θρομβοεμβολικών επεισοδίων στους ασθενείς με ΙΦΕΝ (168-171). Έτσι, στη μελέτη μας 

μετρήσαμε τα επίπεδα στο πλάσμα του sCD40L σε ασθενείς με τεκμηριωμένη νόσο Crohn 

(CD) και ελκώδη κολίτιδα (UC) σε σχέση με τεκμηριωμένους δείκτες υπερπηκτικότητας και 

ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων. 

 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν σημαντικά αυξημένα επίπεδα πλάσματος του 

sCD40L σε σχέση με υγιείς και φλεγμονώδεις μάρτυρες. Στους ασθενείς με UC τα επίπεδα 

του sCD40L ήταν υψηλότερα από τους μάρτυρες αλλά αυτή η διαφορά δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική. Τα αυξημένα επίπεδα στους ασθενείς με ενεργό νόσο σε σύγκριση με αυτούς με 

ανενεργό και στις δύο νόσους καθώς και η συσχέτιση του sCD40L με τα επίπεδα της CRP 
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υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα sCD40L πλάσματος μπορεί να αποτελούν δείκτη φλεγμονής 

στους ασθενείς με ΙΦΕΝ. 

 

Επίσης, σε συμφωνία με προηγούμενη μελέτη (357), παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση 

των επιπέδων sCD40L με τον αριθμό των αιμοπεταλίων στους ασθενείς με ΙΦΕΝ. Επιπλέον 

τα αποτελέσματά μας προτείνουν μια σχέση μεταξύ των αυξημένων επιπέδων sCD40L και 

της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων, η οποία υποστηρίζεται από τη σχέση μεταξύ του 

sCD40L και της sP-selectin. Τα επίπεδα του sCD40L στο πλάσμα έδειξαν επίσης, σημαντική 

αλλά μάλλον μικρή, θετική συσχέτιση με τα F1+2 και το TAT, τα οποία αποτελούν in vivo 

δείκτες ενεργοποίησης της πήξης. 

 

Η ενεργοποίηση του καταρράκτη της πήξης επί ΙΦΕΝ έχει αποδειχθεί από πολλές 

δημοσιεύσεις στη βιβλιογραφία (193-234). Τα αποτελέσματά μας των αυξημένων επιπέδων 

των F1+2 κυρίως στην CD υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση. Από την άλλη μεριά, στη 

μελέτη μας, τα επίπεδα του ΤΑΤ, αν και υψηλότερα, δεν ήταν σημαντικά διαφορετικά από 

τους μάρτυρες. Αυτά τα αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία με εκείνα μιας Αυστριακής 

μελέτης (452), στην οποία βρέθηκαν παρόμοια επίπεδα ΤΑΤ σε ασθενείς με CD και 

μάρτυρες. 

 

Η αυξημένη ενεργοποίηση και συγκέντρωση των αιμοπεταλίων αποτελούν χαρακτηριστικά 

της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους εντεροπάθειας. Η P-selectin είναι ένας υποδοχέας των 

λευκοκυττάρων και αποτελεί δείκτη ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων. Έχει αποδειχθεί ότι 

υπάρχει αυξημένη έκφραση και υψηλά επίπεδα στην κυκλοφορία επί ΙΦΕΝ (450, 451). Στη 

μελέτη μας αυτό επιβεβαιώθηκε, καθώς τόσο οι ασθενείς με UC όσο και οι αυτοί με CD είχαν 

σημαντικά υψηλότερα επίπεδα P-selectin πλάσματος σε σύγκριση με τους μάρτυρες. 

 

Αυξημένα επίπεδα του κυκλοφορούντος sCD40L έχουν βρεθεί σε πολλές φλεγμονώδεις, 

αυτοάνοσες και θρομβωτικές καταστάσεις (349,453-455). Αν και αυτό το φαινόμενο δεν 

είναι μοναδικό στην ΙΦΕΝ, σε συνδυασμό με την αυξημένη έκφραση του CD40 στον 

προσβεβλημένο βλεννογόνο προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την παθογένεση της νόσου. 

Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που προσφέρει in vivo στοιχεία ότι ο αυξημένος sCD40L 

σχετίζεται με την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και την υπερπηκτική κατάσταση που έχει 
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περιγραφεί επί ΙΦΕΝ. Θα μπορούσε να προταθεί ότι η αυξημένη έκλυση sCD40L από τα 

ενεργοποιημένα αιμοπετάλια επί ΙΦΕΝ επάγει μια υπερπηκτική ανταπόκριση από τα 

ενδοθηλιακά και μονοπύρηνα κύτταρα μέσω αλληλεπιδράσεων με τον CD40. 

Τα αιμοπετάλια εκλύουν sCD40L επί ενεργοποίησής τους από τη θρομβίνη in vitro και κατά 

το σχηματισμό του θρόμβου in vivo (457). Τα επίπεδα sCD40L βρίσκονται συχνά αυξημένα 

σε αρκετές φλεγμονώδεις καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αντιδραστική 

θρομβοκυττάρωση και ανώμαλη θρομβοποίηση, οι οποίες καταστάσεις  αποτελούν 

χαρακτηριστικά της ΙΦΕΝ. Αυτά τα υψηλά επίπεδα sCD40L στην κυκλοφορία των ασθενών 

με ΙΦΕΝ, έχουν πρόσφατα βρεθεί να αντικατοπτρίζουν αυξημένη έκφραση στην επιφάνεια 

και έκλυση του  sCD40L από τα αιμοπετάλια (356, 357). sCD40L – θετικά αιμοπετάλια είναι 

επίσης παρόντα στο επίπεδο του φλεγμαίνοντος εντερικού βλεννογόνου και ιδιαίτερα 

πλησίον ενδοθηλιακών κυττάρων του τοπικού μικροαγγειακού δικτύου, όπως βρέθηκε από 

πρόσφατη μελέτη (356). Αυτό επιτρέπει στα αιμοπετάλια να αλληλεπιδρούν και να 

ενεργοποιούν τα ενδοθηλιακά κύτταρα του μικροαγγειακού δικτύου, οδηγώντας στην 

έκλυση προφλεγμονωδών μεσολαβητών, διαιώνιση της φλεγμονής και ενεργοποίηση της 

πήξης. 

 

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη αποδεικνύει αυξημένα επίπεδα sCD40L στο πλάσμα 

ασθενών με ΙΦΕΝ σε συμφωνία με προηγούμενες δημοσιευμένες μελέτες. Επιπλέον βρήκαμε 

σημαντική σχέση μεταξύ των αυξημένων επιπέδων sCD40L πλάσματος και των F1+2 του 

TAT και της P-selectin οι οποίοι αποτελούν ευαίσθητους δείκτες υπερπηκτικότητας και 

ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων αντίστοιχα. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι ο sCD40L 

πιθανώς αντιπροσωπεύει, σε ένα βαθμό τουλάχιστο, ένα μοριακό σύνδεσμο μεταξύ 

ιδιοπαθούς φλεγμονώδους εντεροπάθειας και της παρατηρούμενης υπερπηκτικής 

κατάστασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ  

 

1. ΡΟΛΟΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ  ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ 

 

2.Α1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η ισχαιμική κολίτιδα (ΙΚ) αποτελεί τη συχνότερη μορφή εντερικής ισχαιμίας (371). Συχνά 

συμβαίνει σε ηλικιωμένους ασθενείς και η εμφάνισή της σχετίζεται με σοβαρή νόσο όπως 

σοκ, καρκίνο του παχέος εντέρου, ή την περίοδο μετά από χειρουργείο στην αορτή ή τα 

μεσεντέρια αγγεία. Μπορεί επίσης να συμβεί αυτόματα σε κατά τα άλλα υγιή άτομα (433). 

Πολλοί παράγοντες κινδύνου έχουν προταθεί από μικρές σειρές να σχετίζονται με την 

εμφάνιση της νόσου, συχνά ως μεμονωμένες παρατηρήσεις (386, 434-437) ή σπάνια ως 

κλινικές μελέτες (439, 393), αλλά ο παθογενετικός μηχανισμός παραμένει ακόμα άγνωστος. 

Σε πολλές σειρές περιλαμβάνεται ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός νέων ατόμων στους 

οποίους η νόσος έχει σχετιστεί με λήψη διαφόρων φαρμάκων, αντισυλληπτικών, κοκαίνης 

(434-437, 393), καθώς και σε δρομείς μεγάλων αποστάσεων ή πασχόντων από 

δρεπανοκυτταρική αναιμία ή αγγειίτιδα ή τις πρόσφατα περιγραφείσες υπερπηκτικές 

καταστάσεις (401).  

 

Η συμμετοχή συγγενών και επίκτητων διαταραχών πηκτικότητας έχει τεκμηριωθεί στην 

παθογένεση της σπλαχνικής φλεβικής θρόμβωσης. Ο ρόλος αυτών των παραγόντων στην ΙΚ 

δεν έχει μελετηθεί εκτενώς. Έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία, περιπτώσεις ΙΚ 

σχετιζόμενες με γενετικά ελλείματα όπως ανεπάρκεια της  πρωτείνης C, της πρωτείνη S και 

της αντιθρομβίνης (386-388), μεταλλαγής του παράγοντα V Leiden (389, 390), της 

μεταλλαγής  G20210GA στο γονίδιο της προθρομβίνης (391), καθώς και επίκτητοι 

παράγοντες όπως τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (392). 
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Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μέτρηση της επίπτωσης συγγενών διαταραχών 

πηκτικότητας σε ασθενείς με τεκμηριωμένη ΙΚ καθώς και η διερεύνυση της συμμετοχής τόσο 

συγγενών όσο και επίκτητων διαταραχών πηκτικότητας στην εμφάνιση ΙΚ.  

 

2Β1. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

1. Ασθενείς  

Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη όλων των ασθενών με μη αποφρακτική ισχαιμική 

κολίτιδα, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά ( μη χειρουργικά) στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης από τον Ιανουάριο του 1995 έως το Δεκέμβριο του 2000. 

Μελετήθηκαν οι ιατρικοί φάκελοι, και η ακρίβεια της διάγνωσης καθορίστηκε με κλινικά, 

ενδοσκοπικά και ιστολογικά κριτήρια. 

 

Κλινικά, διερευνύσαμε για πιθανή ισχαιμική κολίτιδα όσους ασθενείς εμφανίστηκαν με ήπιο 

έως μέτριο κοιλιακό άλγος, διάρροια, ή αιμορραγία από το κατώτερο πεπτικό με ήπια έως 

μέτρια κοιλιακή διάταση. Οι ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό ιδιοπαθούς φλεγμονώδους 

εντεροπάθειας, ή με παθογόνα μικρόβια στην καλλιέργεια κοπράνων, ή αυτοί που έλαβαν 

πρόσφατα αντιβιωτικά αποκλείστηκαν από τη μελέτη. 

Ενδοσκοπικά ευρήματα υποδηλωτικά ισχαιμικής κολίτιδας αποτελούσαν η παρουσία 

οιδήματος του βλεννογόνου με αιμορραγική διαπότιση και/ή διάσπαρτα μεγάλα επιφανειακά 

έλκη ή κυανέρυθρη χροιά του βλεννογόνου με βαθέα έλκη. 

Ιστολογικά ευρήματα υποδηλωτικά ισχαιμικής κολίτιδας ήταν η απώλεια του επιθηλίου , το 

οίδημα του βλεννογόνου και υποβλεννογονίου μυικού χιτώνα, η ενδαγγειακή θρόμβωση με 

διάταση των τριχοειδών, η υποβλεννογόνια αιμοσιδήρωση και η παρουσία ίνωσης στις 

βαθύτερες στοιβάδες. 

Για τον καθορισμό της διάγνωσης ήταν απαραίτητη η παρουσία και των τριών κριτηρίων: 

Κλινικά χαρακτηρισικά συμβατά με ισχαιμική κολίτιδα, ενδοσκοπικά ευρήματα υποδηλωτικά 

ισχαιμικής κολίτιδας και ιστολογικά ευρήματα συμβατά με ισχαιμική κολίτιδα ή με 

τεκμηριωμένη νόσο. Επιπλέον, όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε επανεξέταση με 

κολονοσκοπικό έλεγχο και βιοψίες (όπου ήταν απαραίτητο), δύο μήνες μετά το οξύ  

επισόδειο, προκειμένου να αποκλειστούν άλλες αιτίες εντερικής φλεγμονής. 
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Βρέθηκαν 63 ασθενείς από τα ενημερωτικά σημειώματα, τις εκθέσεις ενδοσκοπήσεως 

πεπτικού και τις ιστολογικές εκθέσεις με τη διάγνωση της ισχαιμικής κολίτιδας. Οι 

περιπτώσεις με αποφρακτική ισχαιμική κολίτιδα όπως θρόμβωση ή εμβολή της μεσεντερίου 

αρτηρίας ή θρόμβωση της μεσεντερίου φλέβας και αυτές με δευτεροπαθή ισχαιμία εξαιτίας 

καταστάσεων όπως καρκίνωμα παχέος εντέρου, εκκολπωματίτιδα, σοκ, χαμηλή καρδιακή 

παροχή, χειρουργείο στην αορτή και παρατεταμένο χειρουργείο στην πύελο αποκλείστηκαν 

από τη μελέτη (15 περιπτώσεις). Πέντε ασθενείς είχαν πεθάνει. Επίσης αποκλείστηκαν οι 

ασθενείς που ελάμβαναν αντιπηκτικά και εκείνοι με επίκτητες θρομβοφιλικές καταστάσεις 

όπως μυελουπερπλαστικές διαταραχές. Όλοι οι ασθενείς με τεκμηριωμένη διάγνωση 

ισχαιμικής κολίτιδας βάση των προαναφερθέντων κριτηρίων (43 περιπτώσεις), 

προσκληθηκαν σε ειδικό εξωτερικό ιατρείο παρακολούθησης, όπου ελήφθη πλήρες ιατρικό 

ιστορικό, έγινε κλινική εξέταση, συμπληρώθηκε ειδικό πρωτόκολλο (εικόνα 1) και 

συνελέγησαν δείγματα αίματος. Τελικά, 36 ασθενείς (23 άντρες, 13 γυναίκες, μέσης ηλικίας 

64.8 ετών) με ισχαιμική κολίτιδα εισήχθησαν στην μελέτη. Αυτοί συγκρίθηκαν με 18 

φλεγμονώδεις μάρτυρες ( περιπτώσεις με εκκολπωματίτιδα, μέσης ηλικίας 62.6 ετών) και 52 

υγιείς μάρτυρες με μέση ηλικία 61.7 χρόνια. Υγιείς μάρτυρες αποτελούσαν οι επισκέπτες των 

κλινικών του νοσοκομείου. 

 

2. Εργαστηριακές εξετάσεις 

 

Έγινε συλλογή φλεβικού αίματος από όλους τους ασθενείς και τους μάρτυρες και πλάσμα, 

ορός και EDTA-αίμα από κάθε ασθενή αποθηκεύτηκε στους -80 οC μέχρι τη διενέργεια των 

μετρήσεων. Όλες οι μετρήσεις έγιναν τουλάχιστο ένα μήνα μετά το οξύ επεισόδιο. 

 

Η πρωτείνη C καθορίστηκε με ELISA σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (Biochem 

Diagnostics, France, φυσιολογική διακύμανση 65-140%). Η πρωτείνη S (ολική και ελεύθερη) 

μετρήθηκε επίσης με ELISA (Biochem Diagnostics, France, φυσιολογική διακύμανση της 

ελεύθερης πρωτείνης S 70-140%). Η ενεργότητα της αντιθρομβίνης (ΑΤ) μετρήθηκε με 

εμπορικώς διαθέσιμο κιτ (Organon Technica, USA, φυσιολογική διακύμανση 85-111%). Η 

APCR (αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτείνη C) μετρήθηκε υπολογίζοντας το χρόνο 

ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT) απουσία και παρουσία  της APC 
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(ενεργοποιημένης πρωτείνης C) (Coatest activated protein C resistance kit, Chromogenix, 

Sweden). H ΑPCR ήταν διαγνωστική εάν ο λόγος της APC ήταν <1.9. 

 

Τα αντισώματα αντικαρδιολιπίνης (aCL) και αντι – β2-γλυκοπρωτείνης (ab2GPI) τύπου IgG 

και IgM μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας εμπορικώς διαθέσιμα κιτ (Gallestad Pasteur, France, 

και Quanta Lite, INOVA Diagnostics, αντίστοιχα). Το αντιπηκτικό του λύκου μετρήθηκε όπως 

έχει περιγραφεί προηγουμένως (437). Τα αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA), τα αντισώματα 

έναντι λείων μυικών ινών (SMA) και τα pANCA μετρήθηκαν με έμμεσο ανοσοφθορισμό και ο 

ρευματοειδής παράγων με τη δοκιμασία Rose-Waler συγκόλλησης ερυθρών προβάτου. 

 

Γενομικό DNA απομονώθηκε από το EDTA αίμα και έγινε αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης, και ανίχνευση της μεταλλαγής FVL χρησιμοποιώντας την Factor V Gene 

Mutation Assay (Vienna Lab, Austria). Παρομοίως έγινε η ανίχνευση της μεταλλαγής 

G20210Α της προθρομβίνης και του πολυμορφισμού C677T της αναγωγάσης του 

μεθυλεντετραυδροφυλλικού (MTHFR), χρησιμοποιώντας Prothrombin Gene Mutation Assay 

(Vienna Lab, Austria) και MTHFR Mutation Assay (Vienna Lab, Austria), αντίστοιχα. Η 

μεταλλαγή FVL μετρήθηκε σε ασθενείς και μάρτυρες με ανώμαλη ΑPCR ενώ οι άλλες δυο 

μεταλλαγές μετρήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

 

3. Στατιστική ανάλυση 

Οι συγκρίσεις μεταξύ των τριών διαγνωστικών ομάδων πραγματοποιήθηκε με ανάλυση 

μεταβλητότητας (one-way ANOVA). H διαφορά στην επίπτωση θρομβοφιλικών διαταραχών 

μεταξύ ασθενών με ΙΚ και μαρτύρων μελετήθηκε με ανάλυση Fisher (πίνακες 2Χ2). Επίπεδο 

σημαντικότητας θεωρήθηκε το 5%. 

 

 

2Γ1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με ισχαιμική κολίτιδα φαίνονται στο πίνακα 1 και 2. 
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Πίνακας 1. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΚ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  

 

Αριθμός                                 36 

Μέση ηλικία                           64.8 

Άντρες/γυναίκες                     23/13  

Καπνιστές/ μη καπνιστές         24/12 

Λαμβάνοντες φάρμακα            29 

 -ΜΣΑΦ                                 10 

 -νευροληπτικά                        2 

 -αντικαταθληπτικά                   7 

 - αντιυπερτασικά                    18 (7 διουρητικά) 

 

 

Πίνακας 2. Μορφή και εντόπιση της νόσου 

 

Αριθμός                                                36 

Μορφή της νόσου 

    Αναστρέψιμη ισχαιμική κολοπάθεια        8 

    Παροδική ΙΚ                                      17 

    Χρόνια εκλκώδης ΙΚ                             7 

    Ισχαιμική εντερική στένωση                  3 

    Εντερική γάγγραινα                              1 

    Κεραυνοβόλος καθολική ΙΚ                    0 

 

Εντόπιση της νόσου 

    Δεξιό κόλον                                         7 

    Σπληνική καμπή                                  18 

    Ορθό – σιγμοειδές                                8 

    Εκτεταμένη *                                       3 

 

Υποτροπή                                                1   

   

 

* Ως εκτεραμένη ορίστηκε η μορφή που αφορούσε περισσότερες από μία από τις προηγούμενες τρεις εντοπίσεις.  
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Εικοσιεννέα ασθενείς (80%) ελάμβαναν φάρμακα. Η χρήση μη στεροειδών 

αντιφλεγμονωδών φαρμάκων βρέθηκε σε 10 περιπτώσεις, νευροληπτικών σε 2, 

αντικαταθλιπτικών σε 7 και αντιυπερτασικών σε  18 περιπτώσεις , εκ των οποίων 7 ήταν 

διουρητικά 

 

Τα επίπεδα στον ορό των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων σε ασθενείς με ισχαιμική 

κολίτιδα σε σχέση με τους ασθενείς με εκκολπωματίτιδα και τους υγιείς μάρτυρες φαίνονται 

στον πίνακα 3. Τέσσερεις ασθενείς με ΙΚ είχαν αυξημένα επίπεδα αντισωμάτων 

αντικαρδιολιπίνης (aCL). Δύο από αυτούς βρέθηκαν επίσης να έχουν αυξημένα επίπεδα 

αντισωμάτων ab2GPI (αντιβ2γλυκοπρωτείνης). Δύο ασθενείς ήταν aCL θετικοί και ab2GPI 

αρνητικοί και άλλοι δύο ήταν aCL αρνητικοί και ab2GPI θετικοί. Οι τίτλοι αυτών των 

αντισωμάτων ήταν εντόνως θετικοί σε δύο περιπτώσεις (26-40 μονάδες) και ελαφρώς 

θετικοί σε (10-25 μονάδες) στους υπόλοιπους. Τα μέσα επίπεδα των IgG aCL (5.9 units/ml, 

διακύμανση 0.1-39.6) και των IgG ab2GPI (5.2 units/ml, διακύμανση 0.-40) ήταν υψηλότερα 

στους ασθενείς με ΙΚ από τους φλεγμονώδεις και υγιείς μάρτυρες ( Πίνακας 3). Η διαφορά 

μεταξύ των ομάδων έφθασε στατιστική σημαντικότητα μόνο για τα IgG ab2GPI (P=0.03). 

Το αντιπηκτικό του λύκου ήταν θετικό σε δύο ασθενείες με ισχαιμική κολίτιδα (5.6%) και 

κανένα φλεγμονώδη ή υγιή μάρτυρα. Ένας ασθενής ήταν θετικός για τα aCL και το 

αντιπηκτικό του λύκου ταυτοχρόνως. Συνολικά επτά ασθενείς (4 άντρες – 3 γυναίκες, 

19.4%) είχαν αυξημένα επίπεδα αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων συγκρινόμενα με κανένα 

φλεγμονώδη μάρτυρα και ένα υγιή μάρτυρα (1.9%) (P=0.047 & P=0.007 αντίστοιχα). 

 

Τρεις ασθενείς (8.8%) με ΙΚ είχαν αυξημένα επίπεδα ρευματοειδούς παράγοντα, ένας από 

αυτούς ήταν ασθενής με τεκμηριωμένη διάγνωση ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Οι τίτλοι των 

ANA και SMA βρέθηκαν αυξημένοι σε δύο και έναν ασθενή αντίστοιχα ενώ κανένας ασθενής 

δεν ήταν pANCA θετικός. Κανένας από τους ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα δεν έπασχε από 

αγγειίτιδα. Μόνο ένας από τους μάρτυρες είχε ταυτοχρόνως ρευματοειδή παράγοντα και 

ANA. 

 

Ο πίνακας 4 δείχνει την επίπτωση των γενετικών θρομβοφιλικών παραγόντων κινδύνου 

στους ασθενείς με ΙΚ, τους ασθενείς με εκκολπωματίτιδα και τους υγιείς μάρτυρες. 

Ανεπάρεια της ελεύθερης πρωτείνη S, της πρωτείνης C και της AT βρέθηκαν σε 5 (13.9%), 2 
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(5.6%) και 4 (11.1%) ασθενείς με ΙΚ, 1 (5.6%), 1 (5.6%) και 0 (0%) φλεγμονώδεις 

μάρτυρες και σε 4 (7.7%), 1 (1.9%) και 2 (3.8%) υγιείς μάρτυρες αντίστοιχα. Οι μέσες τιμές 

αυτών των παραμέτρων δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ομάδων (Πίνακας 4). Σε επτά 

περιπτώσεις ΙΚ οι τιμές αυτών των πρωτειών ήταν ελαφρώς χαμηλότερες των φυσιολογικών 

επιπέδων, ενώ σημαντική ανεπάρκεια (<50%) όπως παρατηρείται στις ομάδες με γενετική 

ανεπάρκεια βρέθηκε σε τέσσερεις περιπτώσεις (3 ελεύθερη πρωτείνη S, 1 πρωτείνη C). 

Μόνο ένας υγιής μάρτυρας είχε σημαντική ανεπάρκεια της ελεύθερης πρωτείνης S. 

 

APCR βρέθηκε σε δέκα ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα (ΙΚ), ένα φλεγμονώδη και δύο υγιείς 

μάρτυρες. Η επίπτωση της APCR επί ΙΚ (27.8%) ήταν σημαντικά υψηλότερη και από τις δύο 

ομάδες των μαρτύρων (5.6% & 3.8%) (Ρ=0.05 & Ρ= 0.003 αντίστοιχα). Η μεταλλαγή στον 

παράγοντα V Leiden εξετάστηκε σε όλους τους ασθενείς και τους μάρτυρες με ανώμαλη 

APCR και ήταν παρούσα σε 8 ασθενείς με ΙΚ (5 άντρες – 3 γυναίκες), κανέναν φλεγμονώδη 

και δύο υγιείς μάρτυρες. Όλοι οι ασθενείς και οι μάρτυρες με παράγοντα V Leiden ήταν 

ετεροζυγώτες για τη μεταλλαγή. Η επίπτωση του παράγοντα V Leiden σε ασθενείς με 

ισχαιμική κολίτιδα ήταν 22.2%, σημαντικά υψηλότερη από τις ομάδες των μαρτύρων (0% 

και 3.8%) (Ρ=0.03 & Ρ=0.01).  

 

Μεταλλαγή G20210Α της προθρομβίνης βρέθηκε σε ένα μόνο ασθενή (ομοζυγώτη για τη 

μεταλλαγή) με ισχαιμική κολίτιδα (2.8%) και κανένα μάρτυρα. Πολυμορφισμός C677T της 

αναγωγάσης του μεθυλεντετραυδροφυλλικού (MTHFR) βρέθηκε σε οκτώ ασθενείς με ΙΚ 

(22.2%) (τέσσερεις ετεροζυγώτες και τέσσερεις ομοζυγώτες), τρεις φλεγμονώδεις μάρτυρες 

(16.7%) (δύο ετεροζυγώτες και έναν ομοζυγώτη) και εννέα υγιείες μάρτυρες (17.3%) (πέντε 

ετεροζυγώτες και τέσσερεις ομοζυγώτες). Η επίπτωση της ομόζυγου C677T MTHFR δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική μεταξύ ασθενών με ΙΚ και υγιών μαρτύρων. 

Συνδυασμοί πολλαπλών υπερπηκτικών παραγόντων κινδύνου για θρόμβωση βρέθηκαν σε 9 

ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα (Πίνακας 5). Σε δέκα ασθενείς, δεν ταυτοποιήθηκε 

θρομβοφιλικός παράγων κινδύνου. Συνολικά, μια ή περισσότερες θρομβοφιλικές διαταραχές 

καθορίστηκαν στους 26 από τους 36 ασθενείς (72%) με ισχαιμική κολίτιδα. 
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Πίνακας 3 

 

Επίπεδα στο ορό των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (διάμεση τιμή, διακύμανση) και των 

επιπέδων του πλάσματος των άλλων θρομβοφιλικών παραμέτρων σε ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα 

(ΙΚ), σε σύγκριση με τους ασθενείς με εκκολπωματίτιδα (Εκκ) και τους υγείς μάρτυρες (ΥΜ) 

 

 

Παράμετρος 

 

 
ΙΚ 

 
Εκκ 

 
ΥΜ 

 
Φυσιολογική 

διακύμανση 

IgG Αντισώματα αντικαρδιολιπίνης 

(units/ml, median, range)        

5.9 (0.1-

39.6) α 

2.9 (0.1-

9.6) 

2.6 (0.1-

16) 

    <10 

Αντισώματα Αντι – βητα2-

Γλυκοπρωτείνης Ι 

(units/ml, median, range)        

5.2 (0-

40)β  

2.2 (0.1-

9.6) 

1.8 (0-

9.6) 

     <10 

Πρωτείνη C (%, mean +/- SD) 110.1+/-

30.1 

102.5+/-

23.6 

108.8+/-

36.3 

65-140 

Πρωτείνη S (%, mean +/- SD) 84.2+/-

27.7 

94.5+/-

19.0 

95.5+/-

29.1 

70-140 

Αντιθρομβίνη (%, mean +/- SD) 91.5+/-

18.9 

94.9+/-

15.1 

98.3+/-

18.8 

85-111 

APC ratio (%, mean +/- SD) 2.2+/- 

0.6 γ 

2.8+/-0.7 3.1+/-0.8 1.8-5 

 

 
α Ρ=0.07 
β Ρ=0.03 
γ Ρ=0.02 
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Πίνακας 4 

 

Ειδικοί παράγοντες κινδύνου θρόμβωσης σε ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα (ΙΚ) σε σύγκριση με τους 

ασθενείς με εκκολπωματίτιδα (Εκκ) και τους υγείς μάρτυρες (ΥΜ) 

 

 

Παράμετρος 

 

   
   ΙΚ 
 Ν (%) 
 

    
    Εκκ 
  Ν (%) 
 
 

     
    ΥΜ 
  Ν (%) 
 
 

Αντιφωσφολιπιδικά 

αντισώματα 

 
7 (19.4) α1,α2 
 

 
0(0) 
 

 
1(1.9) 

Ανεπάρκεια πρωτείνης S 

 

5 (13.9) 
 
 

1 (5.6) 
 
 

4 (7.7) 
 
 

Ανεπάρκεια πρωτείνης C 2 (5.6) 
 

1 (5.6) 
 

1 (1.9) 
 

Ανεπάρκεια 

αντιθρομβίνης 

 
4 (11.1) 

 
0 (0) 

 
2 (3.8) 

 

APCR 

10 (27.8) β1,β2 1 (5.6) 2 (3.8) 

Μεταλλαγή του FVL 8 (22.2) γ1,γ2 0 (0) 2 (3.8) 

Μεταλλαγή 20210Α 

προθρομβίνης 

1 (2.8) 0 (0) 0 (0) 

C677T MTHFR 

 

8 (22.2) 3 (16.7) 9 (17.3) 

 

 
α1 Ρ=0.007 έναντι ΥΜ 
α2 Ρ=0,047 έναντι Εκκ 
β1 Ρ=0.003 έναντι ΥΜ 
β2 Ρ=0.05 έναντι Εκκ 
γ1 Ρ=0.01 έναντι ΥΜ 
γ2 Ρ=0.03 έναντι Εκκ 
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Πίνακας 5 

 

Συνδυασμός θρομβοφιλικών διαταραχών και παραγόντων κινδύνου για θρόμβωση σε ασθενείς με 

ισχαιμική κολίτιδα (ΙΚ). 

 

 

 

Ασθενείς 

 

 

 

ΙΚ-1 

 

Ανεπάρκεια πρωτείνης S, APCR, ετεροζυγώτης για FLV 

 

ΙΚ-6 

 

Ανεπάρκεια πρωτείνης S, aCL, ab2GPI 

ΙΚ-9  
Ανεπάρκεια αντιθρομβίνης, aCL, ab2GPI 

ΙΚ-12 APCR, ετεροζυγώτης για FLV, aCL  
 

 

ΙΚ-16 

Ανεπάρκεια πρωτείνης S, APCR, ετεροζυγώτης για FLV 

 

ΙΚ-18 

 
Ανεπάρκεια αντιθρομβίνης, ομοζυγώτης για C677T MTHFR 

 

ΙΚ-21 

 
Μεταλλαγή 20210Α προθρομβίνης, ab2GPI 

 

ΙΚ-27 

Ανεπάρκεια πρωτείνης C, APCR, ετεροζυγώτης για FLV, 

αντιπηκτικό του λύκου, ρευματοειδής παράγων 

 

ΙΚ-32 

Ανεπάρκεια πρωτείνης C, Ανεπάρκεια πρωτείνης S, 

ρευματοειδής παράγων 

 

Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά στις διαταραχές πηκτικότητας μεταξύ των 

διαφορετικών κλινικών σταδίων ισχαιμικής κολίτιδας. Εντούτοις, ο αριθμός των ασθενών σε 

μερικές ομάδες (ισχαιμική εντερική στένωση, εντερική γάγγραινα και κεραυνοβόλο καθολική 

ΙΚ) ήταν πολύ μικρός ώστε να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα. Παρόλο που στη μελέτη 
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μας υπήρχε μια υπεροχή του ανδρικού φύλου, δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο 

φύλων όσον αφορά στους θρομβοφιλικούς παράγοντες.  

 

Σε σχέση με άλλους συμπαράγοντες που σχετίζονται με ισχαιμία υπήρχαν μόνο δύο 

περιπτώσεις με συνοδούς κακοήθειες ( 1 καρκίνος μαστού και ένας καρκίνος πνεύμονα). Δεν 

βρέθηκαν άλλοι παράγοντες (χρήση οιστρογόνων, δρομείς μακρών αποστάσεων, 

δρεπανοκυτταρική αναιμία, αγγειίτιδα, ένδεια ενδαγγειακού όγκου κ.λ.π) 
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2. ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Ζ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ 

 

2.Α2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Οι υπερπηκτικές καταστάσεις φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της 

ΙΦΕΝ. Η πρωτείνη Ζ έχει πρόσφατα αναγνωριστεί ως σημαντικός παράγοντας στη ρύθμιση 

της πήξης. Το σύμπλεγμα της πρωτείνης Ζ με τον εξαρτώμενο από την πρωτείνη Ζ 

αναστολέα πρωτεινασών (PZI) αποτελεί αναστολέα του ενεργοποιημένου παράγοντα Χ της 

πήξης (438, 443). Έχει βρεθεί ότι ασθενείς με μεταλλαγή στον FVL και χαμηλά επίπεδα 

πρωτείνης Ζ παρουσιάζουν πρωιμότερη εμφάνιση και υψηλότερη συχνότητα 

θρομβοεμβολικών συμβαμάτων σε σχέση με τους ασθενείς με μεταλλαγή στον FVL και 

φυσιολογικά επίπεδα πρωτείνης Ζ (417, 418)). Χαμηλά επίπεδα πρωτείνης Ζ έχουν επίσης 

βρεθεί σε ασθενείς με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (419, 420). Από την άλλη μεριά 

ανεπάρκεια της πρωτείνης Ζ έχει περιγραφεί σε ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ, υποδηλώνοντας 

μια σχέση μεταξύ ανεπάρκειας της πρωτείνης Ζ και της αρτηριακή αλλά όχι της φλεβικής 

θρόμβωσης (425, 429). 

 

Σκοποί της παρούσας μελέτης ήταν: 

 

1. Ο προσδιορισμός των επιπέδων στον ορό της πρωτείνης Ζ σε περιπατητικούς 

ασθενείς με τεκμηριωμένη ισχαιμική κολίτιδα σε σχέση με υγιείς και φλεγμονώδεις 

μάρτυρες. 

2. Η διερεύνυση της πιθανής συσχέτισης της ανεπάρκειας της πρωτείνης Ζ με 

αποδεδειγμένες υπερπηκτικές καταστάσεις όπως η μεταλλαγή στο παράγοντα FVL και 

τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα στην ανάπτυξη ισχαιμικής κολίτιδας. 

 

 

2Β2. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

 

1. Ασθενείς 
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Εισήχθησαν στη μελέτη όλοι οι ασθενών με τεκμηριωμένη μη αποφρακτική ισχαιμική 

κολίτιδα, οι οποίοι αντιμετωπίστηκα συντηρητικά ( μη χειρουργικά) στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης από τον Ιανουάριο του 1997 έως το Δεκέμβριο του 2002. 

Η τεκμηριωμένη διάγνωση ισχαιμικής κολίτιδας (ΙΚ) βασίστηκε σε καθορισμένα κριτήρια 

όπως αναφέρθηκαν στην προηγούμενη μελέτη μας. Συνοπτικά, για τον καθορισμό της 

διάγωνσης ήταν απαραίτητη η παρουσία και των τριών κριτηρίων: Κλινικά χαρακτηρισικά 

συμβατά με ισχαιμική κολίτιδα, ενδοσκοπικά ευρήματα υποδηλωτικά ισχαιμικής κολίτιδας και 

ιστολογικά ευρήματα συμβατά με ισχαιμική κολίτιδα ή με τεκμηριωμένη νόσο. Οι 

περιπτώσεις με αποφρακτική ισχαιμική κολίτιδα όπως θρόμβωση ή εμβολή της μεσεντερίου 

αρτηρίας ή θρόμβωση της μεσεντερίου φλέβας και αυτές με δευτεροπαθή ισχαιμία εξαιτίας 

καταστάσεων όπως καρκίνωμα παχέος εντέρου, εκκολπωματίτιδα, χειρουργείο στην αορτή 

και παρατεταμένο χειρουργείο στην πύελο αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Επίσης 

αποκλείστηκαν οι ασθενείς που ελάμβαναν αντιπηκτικά και εκείνοι με επίκτητες 

θρομβοφιλικές καταστάσεις όπως μυελουπερπλαστικές διαταραχές. Όλοι οι ασθενείς με 

τεκμηριωμένη διάγνωση ισχαιμικής κολίτιδας βάση των προαναφερθέντων κριτηρίων, 

προσκληθηκαν σε ειδικό εξωτερικό ιατρείο παρακολούθησης, όπου ελήφθη πλήρες ιατρικό 

ιστορικό, έγινε κλινική εξέταση, συμπληρώθηκε ειδικό πρωτόκολλο (εικόνα 1) και 

συλλέχθησαν δείγματα αίματος. Τελικά, 33 ασθενείς (21 άντρες, 12 γυναίκες, μέσης ηλικίας 

63.9 ετών) με ισχαιμική κολίτιδα αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας και εισήχθησαν στην 

μελέτη. Οι ασθενείς που είχαν περιληφθεί στην προηγούμενη μελέτη μας επανεκλήθησαν, 

και σε 15 από αυτούς που αποδέχθηκαν την πρόσκληση ελήφθησαν νέα δείγματα αίματος. 

Οι υπόλοιποι 18 ήταν νεοδιαγνωσθείσες περιπτώσεις μετά τη συμπλήρωση της 

προηγούμενης μελέτης. Αυτοί συγκρίθηκαν με 13 φλεγμονώδεις μάρτυρες ( περιπτώσεις με 

εκκολπωματίτιδα, μέσης ηλικίας 62,8 ετών) και 33 υγιείς μάρτυρες μέσης ηλικίας 61.9 ετών. 

Μάρτυρες αποτελούσαν οι επισκέπτες των κλινικών του νοσοκομείου. 

Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με ισχαιμική κολίτιδα φαίνονται στο πίνακα 6. 

Η νόσος ταξινομήθηκε σε 6 τύπους σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Brandt και Boley 

(πίνακας 7). 

Υποτροπή παρατηρήθηκε σε μία μόνο περίπτωση. Υπήρχαν δύο περιπτώσεις με συνοδό 

κακοήθεια ( ένας καρκίνος μαστού και ένας καρκίνος πνεύμονα) αλλά χωρίς άλλους 

παράγοντες κινδύνου (λήψη οιστρογόνων, δρεπανοκυτταρική αναιμία, αγγειίτιδα, μείωση 

του ενδαγγειακού όγκου, κ.λ.π). 
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2. Εργαστηριακές εξετάσεις 

 

Έγινε συλλογή φλεβικού αίματος από όλους τους ασθενείς και τους μάρτυρες και πλάσμα, 

ορός και EDTA-αίμα από κάθε ασθενή αποθηκεύτηκε στους -80 οC μέχρι τη διενέργεια των 

μετρήσεων. Όλες οι μετρήσεις έγιναν τουλάχιστο ένα μήνα μετά το οξύ επεισόδιο. 

 Τα επίπεδα στο πλάσμα της πρωτείνης Ζ καθορίστηκαν με μια εμπορικώς διαθέσιμη 

ELISA (Asserachrom Protein Z; Diagnostica Stago, Asnieres, France). Κάθε δείγμα 

πλάσματος ελέγχθηκε δύο φορές, δύο διαφορετικές ημέρες, και ελήφθηκε για στατιστική 

ανάλυση η μέση τιμή. Ο συντελεστή διακύμανσης της μεθόδου ELISA ήταν 9.7%. 

 Τα αντισώματα αντικαρδιολιπίνης (aCL) και αντι – β2-γλυκοπρωτείνης (ab2GPI) 

τύπου IgG και IgM μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας εμπορικώς διαθέσιμα κιτ (Gallestad 

Pasteur, France, και Quanta Lite, INOVA Diagnostics, αντίστοιχα). 

 Γενομικό DNA απομονώθηκε από το EDTA αίμα και έγινε αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης, και ανίχνευση της μεταλλαγής FVL Factor V Gene Mutation Assay (Vienna 

Lab). 

 

3. Στατιστική ανάλυση 

Οι συγκρίσεις των επιπέδων πλάσματος της πρωτείνης Ζ μεταξύ των τριών διαγνωστικών 

ομάδων πραγματοποιήθηκε με ANOVA. H διαφορά στην επίπτωση θρομβοφιλικών 

διαταραχών μεταξύ ασθενών με ΙΚ και μαρτύρων μελετήθηκε με ανάλυση Fisher (πίνακες 

2Χ2). Επίπεδο σημαντικότητας θεωρήθηκε το 5%. 
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Πίνακας 6. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΚ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  

 

Αριθμός                                 33 

Μέση ηλικία                           63.9 

Άντρες/γυναίκες                     21/12  

Καπνιστές/ μη καπνιστές         22/11 

Λαμβάνοντες φάρμακα            29 

 -ΜΣΑΦ                                   9 

 -νευροληπτικά                         3 

 -αντικαταθληπτικά                   6 

 - αντιυπερτασικά                    16 (7 διουρητικά) 

 

 

Πίνακας 7. Μορφή και εντόπιση της νόσου 

 

Αριθμός                                                33 

Μορφή της νόσου 

    Αναστρέψιμη ισχαιμική κολοπάθεια        7 

    Παροδική ΙΚ                                      16 

    Χρόνια εκλκώδης ΙΚ                             7 

    Ισχαιμική εντερική στένωση                  3 

    Εντερική γάγγραινα                              0 

    Κεραυνοβόλος καθολική ΙΚ                    0 

 

Εντόπιση της νόσου 

    Δεξιό κόλον                                         6 

    Σπληνική καμπή                                  17 

    Ορθό – σιγμοειδές                                7 

    Εκτεταμένη *                                       3 

 

Υποτροπή                                                1   

   

* Ως εκτεραμένη ορίστηκε η μορφή που αφορούσε περισσότερες από μία από τις προηγούμενες τρεις 

εντοπίσεις.  
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Εικόνα 1. 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 
Ονοματεπώνυμο       Ηλικία  
Δ/νση  κατοικίας Τηλέφωνο  
 
Κάπνισμα:          ναι   όχι  διακοπή     
  
Συνοδές παθήσεις: καρδιαγγειακή νόσος  καρκίνος  νεφρική ανεπάρκεια  
πρόσφατη αγγειοχειρουργική επέμβαση   τραύμα  shock  ψυχιατρική νόσος    
νευρολογική νόσος  Σ. Διαβήτης  αυτοάνοση νόσος (RA , SLE  PBC ) 
 
Φάρμακα: NSAIDs  αντιυπερτασικά  αντικαταθλιπτικά   
νευροληπτικά  αντισυλληπτικά  αντιβιοτικά     άλλα  
 
Συμπτώματα:  κοιλιακό άλγος διάρροια  αιμορραγικές κενώσεις  έμετοι  
 
Κολονοσκόπηση: οίδημα του βλεννογόνου  αιμορραγική διαπότιση   

 εξελκώσεις  κυανέρυθρη χροιά   βαθειά έλκη   
 
Βιοψίες: πιθανή ΙΚ  συμβατή με ΙΚ  τεκμηριωμένη ΙΚ  
 
Βαριούχος υποκλυσμός:   thumbprinting   στένωση   εξελκώσεις  
 
Εντόπιση:  σπληνική καμπή  σιγμοειδές   ορθόν  δ.κόλον  εκτεταμένη  
 
Μορφή νόσου: αναστρέψιμη κολοπάθεια  παροδική κολίτις  χρόνια ελκωτική  
    στενωτική   γάγγραινα   κεραυνοβόλος  
Κολονοσκόπηση μετά 2 μήνες: φυσιολογική   με παθολογικά ευρήματα  
 
Χειρουργική αντιμετώπιση:  ναι   όχι   Πορεία νόσου-θάνατος: ναι   όχι    
    
Θρομβοφιλικός έλεγχος: 
ΑΝΑ  RF  SMA  ANCA   IgG aCL   
IgG ab2GPI  LAC  FIB  d-Dimers  Plg   
protein C   protein S   AT  APCR  FVL  
P20210A  C677T MTHFR   protein Z    
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2Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η εικόνα 1 δείχνει την κατανομή των επιπέδων της πρωτείνης Ζ του πλάσματος των 

ασθενών με ισχαιμική κολίτιδα, των φλεγμονωδών μαρτύρων και των υγιών μαρτύρων. Η 

μέση τιμή των επιπέδων της πρωτείνης Ζ του πλάσματος ήταν 1.38+/-0.52 μg/ml στους 

ασθενείς με ΙΚ, σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες (1.86+/-0.49 

μg/ml) και τους ασθενείς με εκκολπωματίτιδα (1.72+/-0.53 μg/ml) (P=0.001). Ανεπάρκεια 

της πρωτείνης Ζ (<1.0 μg/ml) βρέθηκε σε 6 ασθενείς με ΙΚ (18.2%) σε σχέση με έναν με 

εκκολπωματίτιδα (7.7%) και έναν υγιή μάρτυρα (3.0%). Η επίπτωση της ανεπάρκειας της 

πρωτείνης Ζ ήταν υψηλότερη αλλά όχι στατιστικά σημαντική στους ασθενείς με ΙΚ σε σχέση 

με τους φλεγμονώδεις (P=0.6) και τους υγιείς μάρτυρες (P=0.1) (εικόνα 1, πίνακας 6). 

 

 

                       Ισχαιμική κολίτις         εκκολπωματίτις               υγιείς μάρτυρες 

Εικόνα 1. 

Η κατανομή των επιπέδων της πρωτείνης Ζ του πλάσματος (μg/ml) των ασθενών με ισχαιμική κολίτιδα (N=33), 

των ασθενών με εκκολπωματίτιδα (Ν=13) και των υγιών μαρτύρων (Ν=33). Κάθε ασθενής ή μάρτυρας 

παρουσιάζεται ως ένας κύκλος. Οι έντονες γραμμές αντιπροσωπεύουν τις μέσες τιμές.  
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FVL βρέθηκε σε 6 ασθενείς με ΙΚ (18.2%), σε μία περίπτωση με εκκολπωματίτιδα και σε 

κανένεαν υγιή μάρτυρα. Αυξημένα αντιφωσφορλιπιδικά αντισώματα (ALP) βρέθηκαν σε 7 

ασθενείς με ΙΚ (21.2%), σε σύγκριση με κανέναν με εκκολπωματίτιδα και έναν υγιή μάρτυρα 

(πίνακας 8). 

 

 

Πίνακας 8.  

Παράγοντες κινδύνου θρόμβωσης σε ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα (ΙΚ),  σε σύγκριση με ασθενείς με 

εκκολπωματίτιδα (Εκκ) και υγιείς μάρτυρες (ΥΜ). 

 

Παράμετρος 

 

  ΙΚ 

 Ν (%) 

Εκκ 

Ν (%) 

ΥΜ 

Ν (%) 

 

Ανεπαρκεια πρωτείνης Ζ (<1.0 

μg/ml) 

 

  

 

6 (18.2) α1 

      α2 

 

 

1 (7.7) 

 

 

 

1 (3) 

 

 

 

FVL 

 

 

 

 

6 (18.2) 

 

1 

 

0 

 

Αντιφωσφολιπιδικά 

αντισώματα 

 

 

 

 

7 (21.2) 

 

0 

 

1 

 

 

 α1  Ρ=0.6 έναντι Εκκ NS 

 α2   Ρ=0.1 έναντι ΥΜ  NS 
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Μόνο ένας ασθενής με ισχαιμική κολίτιδα , ετεροζυγώτης στον FVL και άλλος ένας με 

αυξημένα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα είχε χαμηλά επίπεδα πρωτείνης Ζ. 

Η μέση τιμή των επιπέδων της πρωτείνης Ζ του πλάσματος στους ασθενείς με ισχαιμική 

κολίτιδα και μεταλλαγή στο FVL (1.25+/-0.55 μg/ml) και στους ασθενείς με αυξημένα 

αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (1.27+/- 0.35 μg/ml) ήταν χαμηλότερη, αλλά όχι στατιστικά 

σημαντική σε σχέση με εκείνους χωρίς θρομβοφιλικές διαταραχές (1.45 +/- μg/ml) (Ρ=0.57) 

(πίνακας 9).  

 Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της πρωτείνης Ζ του 

πλάσματος στις διάφορες κλινικές μορφές ισχαιμικής κολίτιδας, παρόλο που ο αριθμός των 

ασθενών σε ορισμένες ομάδες ( ισχαιμική εντερική στένωση, εντερική γάγγραινα, 

κεραυνοβόλος καθολική κολίτιδα) ήταν πολύ μικρός ώστε να προκύψουν ασφαλή 

συμπεράσματα. Δυο από τους 7 ασθενείς (28%) με χρόνια ελκώδη ισχαιμική κολίτιδα είχαν 

ανεπάρκεια της πρωτείνης Ζ. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι στην περίπτωση του ασθενούς που 

υποτροπίασε η πρωτείνη Ζ του πλάσματος ήταν φυσιολογική ενώ FVL και τα 

αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα ήταν αρνητικά. 

 Όσον αφορά στη λήψη φαρμάκων, 9 ασθενείς με ΙΚ ελάμβαναν ΜΣΑΦ, 3 

νευροληπτικά, 6 αντικαταθλιπτικά, και 16 αντιυπερτασικά, 7 εκ των οποίων διουρητικά. Δεν 

βρέθηκε σχέση μεταξύ της λήψης αυτών των φαρμάκων και των επιπέδων της πρωτείνης Ζ 

του πλάσματος. Επιπλέον, οι διαβητικοί ασθενείς (5) και αυτοί με υπερλιπιδαιμία (7), δεν 

είχαν σημαντικά διαφορετικές τιμές πρωτείνης Ζ σε σχέση με αυτούς που δεν έπασχαν από 

αυτές τις νόσους. 
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Πίνακας 9. Μέση τιμή πρωτείνης σε ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα παρουσία και απουσία 

θρομβοφιλικών διαταραχών 

 

 
Παράμετρος ΙΚ Εκκ ΥΜ 

 

Πρωτείνη Ζ (μg/ml, μέση 

τιμή, διακύμανση) 

 

1.38 (+/-    

0.52) α 

 

1.72 (+/-    

0.53) 

 

1.86 (+/-    

0.49) 

 

Πρωτείνη Ζ + FVL 

 

 

 

1.25 (+/-    

0.55) β 

  

 

Πρωτείνη Ζ + 

αντιφωσολιπιδικά 

αντισώματα 

 

 

1.27 (+/-    

0.35) 

  

 

Πρωτείνη Ζ  χωρίς 

θρομβοφιλικές 

διαταραχές 

 

 

 

 

1.45 (+/-    

0.53) β 

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   α  Ρ= 0.001  ένατι Εκκ και ΥΜ 

   β   Ρ=0.57 NS έναντι ασθενών με ΙΚ απουσία θρομβοφιλικών διαταραχών. 
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2Δ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Ο παθογενετικός μηχανισμός που οδηγεί στην ανάπτυξη ισχαιμικής κολίτιδας παραμένει 

ακόμη άγνωστος, παρόλο που διάφοροι παράγοντες έχουν αναφερθεί να σχετίζονται με τη 

νόσο (371). Οι υπερπηκτικές καταστάσεις πιθανώς να παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην 

εμφάνιση της νόσου, οδηγώντας σε θρομβωτική απόφραξη των μικρών αγγείων που 

αρδρεύουν το παχύ έντερο. Ο ρόλος των συγγενών και επίκτητων διαταραχών πηκτικότητας 

ως παράγοντες κινδύνου επί ισχαιμικής κολίτιδας έχουν μελετηθεί ελάχιστα και μόνο 

αναφορές περιπτώσεων με τέτοιες συσχετίσεις υπάρχουν στη βιβλιογραφία (386 -393, 437). 

Σε μια μελέτη που περιελάμβανε 24 ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα (439), βρέθηκαν 

διαταραχές των παραγόντων της πήξης σε τρεις από τους εννέα ασθενείς που ελέγχθησαν. 

Ένας από αυτούς τους ασθενείς είχε αυξημένα αντισώματα αντικαρδιολιπίνης, αντιπυρηνικά 

αντισώματα και ρευματοειδή παράγοντα, οι άλλοι δύο είχαν μόνο αντισώματα 

αντικαρδιολιπίνης. Δεν βρέθηκαν άλλοι θρομβοφιλικοί παράγοντες (ανεπάρκεια της 

πρωτείνης S, C, της AT και του FVL). 

 

Η μελέτη μας που ήταν η πρώτη που περιελάμβανε έναν εκτενή θρομβοφιλικό έλεγχο σε 

ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα απέδειξε σημαντικά υψηλότερη επίπτωση συγγενών και 

επίκτητων παραγόντων κινδύνου θρόμβωσης σε ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα (ΙΚ) σε 

σχέση με την επίπτωση αυτών των παραγόντων σε υγιείς και φλεγμονώδεις μάρτυρες ίδιας 

ηλικίας και φύλου. Θρομβοφιλική διάθεση διαπιστώθηκε σε πολλούς ασθενείς με ΙΚ και οι 

πιο σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων και του 

παράγοντα V Leiden.  

 

Αυξημένα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα βρέθηκαν σε σημαντικά υψηλότερο αριθμό 

ασθενών με ισχαιμική κολίτιδα σε σχέση με του φλεγμονώδεις και υγιείς μάρτυρες (19.4% 

έναντι 0% και 1.9% αντίστοιχα). Δεδομένης της γνωστής σχέσης των αντιφωσφολιπιδικών 

αντισωμάτων με την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (440), θα μπορούσε να προταθεί ότι τα 

αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα εμπλέκονται στην εμφάνιση της νόσου, τουλάχιστο σε 

μερικές περιπτώσεις ασθενών με ισχαιμική κολίτιδα. 
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Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι ο παράγων V Leiden ήταν παρών στο 22.2% των ασθενών με 

ισχαιμική κολίτιδα σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με του φλεγμονώδεις (0%) και τους 

υγιείς μάρτυρες (3.8%). Η αναφερόμενη επίπτωση του FVL σε έναν πληθυσμό φαινομενικά 

υγιών ατόμων από διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης ήταν 0.45-7%, με μέση 

επίπτωση 5% (441).  FVL έχει βρεθεί στο 20-25% ασθενών με φλεβικό θρομβοεμβολισμό 

(441). Στην Ελλάδα ο FVL έχει βρεθεί στο 4.8% του υγιούς πληθυσμού (442) και στο 28.1% 

των ασθενών με τεκμηριωμένη θρομβοφιλική διάθεση (442). Το εύρημα της παρόμοιας 

υψηλής επίπτωσης του FVL στους ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα υποδεικνύουν ότι 

διαταραχές πηκτικότητας με την συμμετοχή του FVL  πιθανώς παίζουν έναν σημαντικό ρόλο 

στην παθογένεση της ΙΚ. 

 

Στην παρούσα μελέτη, η επίπτωση της μεταλλαγής C677T στο γονίδιο της MTHER σε 

ασθενείς με ΙΚ ήταν παρόμοιο με αυτό των μαρτύρων και της μεταλλαγής G20210A της 

προθρομβίνης βρέθηκε επίσης μόνο σε ένα ασθενή. Θα μπορούσε λοιπόν να προταθεί ότι 

αυτές οι μεταλλαγές δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην ΙΚ. Καθώς η μεταλλαγή C677T στο 

γονίδιο της MTHER σχετίζεται με την παρουσία υπερομοκυστειναιμίας (444), φαίνεται ότι η 

ομοκυστείνη μάλλον δεν εμπλέκεται στη νόσο. 

 

Με βάση τα δεδομένα μας και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα μπορούσαμε να 

προτείνουμε ότι ο παθογενετικός μηχανισμός της ισχαιμικής κολίτιδας είναι 

πολυπαραγοντικός. Επίκτητοι και συγγενείς παράγοντες φαίνεται ότι αλληλεπιδρούν για την 

εμφάνιση της νόσου. Υψηλή συχνότητα αρρυθμίας και εμβολικών διαταραχών έχουν βρεθεί 

στους ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα (433). Τα από του στόματος αντισυλληπτικά, η κοκαίνη 

και διάφορα άλλα φάρμακα παίζουν ένα πιθανό ρόλο στην παθογένεση της νόσου (393, 434-

437). Η παρουσία των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων που παρατηρείται συχνά στους 

ασθενείς με ΙΚ όπως διαπιστώθηκε με την παρούσα μελέτη, μπορεί να εμπλέκεται στην 

παθογένεια της νόσου. Από την άλλη μεριά μια συγγενής προδιάθεση οφειλόμενη σε ένα ή 

περισσότερα γονίδια μπορεί επίσης να παίζει σημαντικό ρόλο. Τα αποτελέσματά μας της 

αυξημένης επίπτωσης του FVL ενισχύουν αυτή την υπόθεση. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση 

μεταξύ συγγενών και επίκτητων θρομβωτικών παραγόντων φαίνεται να είναι σημαντική για 

την εμφάνιση της νόσου όπως επιβεβαιώθηκε στη μελέτη μας όπου στο 25% των ασθενών 

υπήρχαν πολλαπλοί θρομβωτικοί παράγοντες. 
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Η δεύτερη μελέτη μας έδειξε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα πρωτείνης Ζ στους ασθενείς με 

ισχαιμική κολίτιδα σε σύγκριση με φλεγμονώδεις και υγιείς μάρτυρες. Η υψηλή συχνότητα 

ανεπάρκειας της πρωτείνης Ζ σε ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα (18.2%) υποδηλώνει ότι 

πιθανώς να παίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση της νόσου. Επιπλέον, τα αποτελέσματά μας 

έδειξαν ότι αυτός ο ρόλος της πρωτείνης Ζ είναι μάλλον ανεξάρτητος από την παρουσία 

μεταλλαγής στον FVL και την παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων.  

  

Η πρωτείνη Ζ είναι ένας εξαρτώμενος από τη βιταμίνη Κ παράγοντας που συντίθεται στο 

ήπαρ, και όπως φαίνεται από πρόσφατες μελέτες, παίζει ρόλο στη ρύθμιση της πήξης, 

περιορίζοντας την υπερπηκτική ανταπόκριση όπως η πρωτείνη C και S. Ο ρόλος της αυτός 

σχετίζεται με το σχηματισμό συμπλέγματος με έναν αναστολέα πρωτεινασών του 

πλάσματος, που ονομάζεται εξαρτώμενος από την πρωτείνη Ζ αναστολέας πρωτεινασών και 

ο οποίος αναστέλλει τον ενεργοποιημένο παράγοντα Χ στην επιφάνεια των φωσφολιπιδίων 

411-413). Πρόσφατες μελέτες σε ανθρώπους έχουν δείξει συσχέτιση μεταξύ της 

ανεπάρκειας της πρωτείνης Ζ και της αρτηριακής (ΑΕΕ, ασταθή στηθάγχη) αλλά όχι της 

φλεβικής θρόμβωσης (425, 428, 429). Ο εντοπισμός της πρωτείνης Ζ με ανοσοιστοχημεία 

στις αγγειακές βλάβες ασθενών με αθηροσκλήρωση ενισχύει την υπόθεση ότι αυτή η 

πρωτείνη λαμβάνει μέρος στην αρτηριακή νόσο (427). Συγκεκριμένα, αυξημένη συχνότητα 

ανεπάρκειας της πρωτείνης Ζ βρέθηκε σε 169 ασθενείς με ΑΕΕ σε σχέση με 88 υγιείς 

μάρτυρες ( 20% έναντι 5%) ενώ δεν παρατηρήθηκε αύξηση της συχνότητας σε 56 ασθενείς 

με φλεβική θρομβοφιλία (425) που υποδηλώνει πιθανή συσχέτιση με την αρτηριακή αλλά 

όχι τη φλεβική νόσο. Σε συμφωνία με την παραπάνω παρατήρηση δεν βρέθηκε σχέση 

μεταξύ επιπέδων ΡΖ ή ΖΡΙ και φλεβοθρόμβωσης σε μελέτη 426 περιπτώσεων με 

φλεβοθρόμβωση και 471 φυσιολογικών μαρτύρων (426). Ο πιθανός ρόλος της ΡΖ στην 

εμφάνιση αρτηριακής θρόμβωσης φαίνεται να ενισχύεται  και από μελέτη σε ασθενείς με οξύ 

στεφανιαίο σύνδρομο. Σε σύγκριση 223 ασθενών και 265 υγιών μαρτύρων χαμηλά επίπεδα 

ΡΖ βρέθηκαν στο 15.7 και 4.9% αντίστοιχα (428). 

Υψηλή επίσης συχνότητα ανεπάρκειας της πρωτείνης Ζ (20%) έχει παρατηρηθεί σε πρώιμες 

αποβολές, κυρίως μεταξύ 10ης και 19ης εβδομάδας της κύησης, όταν η μητρική και εμβρυική 

κυκλοφορία είναι συνδεδεμένες (422). 
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 Η ισχαιμική κολίτιδα θεωρείται το αποτέλεσμα εντοπισμένης μη αποφρακτικής 

ισχαιμίας μικρών αρτηριών. Από την άλλη μεριά, οι υπερπηκτικές καταστάσεις που 

σχετίζονται με ΙΚ υποδεικνύουν έναν πιθανό ρόλο της φλεβικής απόφραξης. Είναι πιθανό ότι 

στο μέλλον θα είναι δυνατός ο καθορισμός υποομάδων ασθενών με ισχαιμική κολίτιδα, 

χρησιμοποιώντας νέες απεικονιστικές τεχνικές που θα μπορούν να αναγνωρίσουν 

περιπτώσεις με αρτηριακή ή φλεβική ισχαιμία (445). 

 Τα ευρήματά μας δείχνουν υψηλή συχνότητα ανεπάρκειας της πρωτείνης Ζ σε 

ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα. Παραμένει να καθοριστεί αν αυτή η ισχυρή συσχέτιση των 

χαμηλών επιπέδων πρωτείνης Ζ με την ισχαιμική κολίτιδα οφείλεται σε συγγενείς ή επίκτητες 

ανεπάρκειες ή και στις δυο. Με βάση τα στοιχεία της σχέσης της ανεπάρκειας της πρωτείνης 

Ζ με την αρτηριακή θρόμβωση, θα μπορούσαμε να προτείνουμε ότι η ανεπάρκεια της 

πρωτείνης Ζ εμπλέκεται στην εμφάνιση ισχαιμικής κολίτιδας σε μια υποομάδα ασθενών 

προκαλώντας θρόμβωση των μικρών μεσεντέριων αρτηριών. Η απουσία συσχέτισης μεταξύ 

της ανεπάρκειας της πρωτείνης Ζ και του FVL και των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων 

ενισχύει αυτή την άποψη. 

 

Εν κατακλείδι τα ευρήματά μας προτείνουν ότι οι διαταραχές πηκτικότητας παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ΙΚ. Η αλληλεπίδραση μεταξύ επίκτητων και συγγενών 

παραγόντων κινδύνου θρόμβωσης είναι πιθανώς το κλειδί για να κατανοήσουμε γιατί 

συγκεκριμένα άτομα αναπτύσουν ΙΚ. Από την άλλη μεριά φαίνεται πως σε μια ομάδα 

τουλάχιστο ασθενών με ΙΚ η νόσος οφείλεται σε θρόμβωση μικρών αρτηριών και η πρωτείνη 

Ζ πιθανώς να παίζει σημαντικό ρόλο. Επιπλέον άλλοι αταυτοποίητοι ακόμα παράγοντες 

σίγουρα εμπλέκονται και οδηγούν συγκεκριμένα άτομα να αναπτύξουν ισχαιμική κολίτιδα τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Απαιτούνται μελλοντικές, μεγάλες, προοπτικές μελέτες 

προκειμένου να καθοριστεί καλύτερα ο ρόλος της πρωτείνης Ζ και άλλων παραγόντων στην 

ισχαιμική κολίτιδα. Η κλινική σημασία των παραπάνω θα είναι η αναγνώριση ομάδων υψηλού 

κινδύνου οι οποίοι θα οφεληθούν από έναν εκτενή θρομβοφιλικό και πιθανώς κατάλληλη 

αντιπηκτική αγωγή. 
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ΠΕΡΙΛΗΨEIΣ 

 

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ κυκλοφορούντος CD40 Ligand (sCD40L) 

ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 

ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΙΦΕΝ) 

 

Η ιδιοπαθής φλεγμονώδης εντερική νόσος (ΙΦΕΝ) σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 

αρτηριακών και φλεβικών θρομβώσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντική αιτία 

νοσηρότητας και θνησιμότητας σε αυτούς τους ασθενείς. Υπάρχουν στοιχεία στη 

βιβλιογραφία που υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια υπερπηκτική κατάσταση επί ΙΦΕΝ που 

αφορά όλα τα συστατικά του συστήματος της πήξης και θεωρείται ότι σχετίζεται με τη 

παθογένεση της νόσου.  

Το σύστημα CD40/CD40L έχει βρεθεί σε έναν αριθμό κυττάρων και φαίνεται να παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανοσία και τη φλεγμονή. Παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη θρόμβωση. 

Σκοπός της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των επιπέδων του sCD40L σε ασθενείς με ΙΦΕΝ 

(ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn) σε σύγκριση με ασθενείς με μη ΙΦΕΝ εντερική 

φλεγμονώδη νόσο και με υγιείς μάρτυρες καθώς και η συσχέτιση του sCD40L με γνωστούς 

δείκτες θρομβοφιλίας (θρομβοκυττάρωση, επίπεδα F1+2 και TAT) και με την ενεργοποίηση 

των αιμοπεταλίων όπως αυτή εκφράζεται με την P-selectin του πλάσματος. 

Μέθοδοι: Μετρήθηκαν τα επίπεδα πλάσματος του sCD40L, των υπολλειμάτων 1+2 της 

προθρομβίνης (F1+2), του συμπλέγματος θρομβίνης – αντιθρομβίνης (ΤΑΤ) και της διαλυτής 

P-selectin σε 104 ασθενείς με Ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο (ΙΦΕΝ) (54 με ελκώδη 

κολίτιδα και 50 με νόσο Crohn), 18 περιπτώσεις με εντερική φλεγμονή και 80 υγιείς 

μάρτυρες χρησιμοποιώντας εμπορικώς διαθέσιμη ELISA. Τα επίπεδα πλάσματος του sCD40L 

συσχετίστηκαν με τη ενεργότητα της νόσου, τον τύπο, την εντόπιση και τη θεραπεία καθώς 

και τις μετρούμενες θρομβοφιλικές παραμέτρους. 

Αποτελέσματα : Οι ασθενείς με νόσο Crohn (CD) είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 

sCD40L από τις δύο ομάδες των μαρτύρων (CD έναντι ΥΜ Ρ<0.001, CD έναντι μη ΙΦΕΝ 

Ρ<0.05). Οι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) είχαν υψηλότερα αλλά όχι στατιστικά 

διαφορετικά επίπεδα sCD40L σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Τόσο οι ασθενείς με ελκώδη 

κολίτιδα όσο και οι ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 
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sCD40L σε σύγκριση με τους ασθενείς με ανενεργό νόσο. Τα επίπεδα πλάσματος του 

sCD40L συσχετίστηκαν με τον αριθμό των αιμοπεταλίων (r=0.27, P=0.0001). Επίσης έδειξαν 

συσχέτιση με τα F1+2 της προθρομβίνης (r=0.16, P=0.03) και των ΤΑΤ (r=0.15, P=0.01). 

Συμπεράσματα: Τα αυξημένα επίπεδα sCD40L πιθανώς αντιπροσωπεύουν, τουλάχιστο σε 

κάποιο βαθμό, ένα μοριακό συνδεσμο μεταξύ ιδιοπαθούς φλεγμονώδους εντερικής νόσου 

και της παρατηρούμενης υπερπηκτικής κατάστασης. 

 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ 

 

Η ισχαιμική κολίτιδα αποτελεί τη συχνότερη μορφή εντερικής ισχαιμίας. Αφορά συνήθως 

ηλικιωμένους ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας όπως σοκ, καρκίνο παχέος εντέρου, 

χειρουργείο στην αορτή ή τα μεσεντέρια αγγεία. Μπορεί όμως να συμβεί αυτόματα σε 

φαινομενικά υγιή άτομα. Παρόλο που πολλοί παράγοντες κινδύνου έχουν προταθεί να 

σχετίζονται με την εμφάνισή της όπως λήψη διαφόρων φαρμάκων, αντισυλληπτικών, 

κοκαίνης, αιματολογικές δυσκρασίες ή αγγείτιδα, η αιτιοπαθογένειά της παραμένει άγνωστη. 

Ο ρόλος των συγγενών και επίκτητων διαταραχών θρομβοφιλικών διαταραχών επί ισχαιμικής 

κολίτιδας δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. 

Σκοπός της μελέτης ήταν ο καθορισμός του ρόλου των συγγενών και επίκτητων διαταρχών 

πηκτικότητας σε ασθενείς με τεκμηριωμένη διάγνωση ισχαιμικής κολίτιδας. 

Μέθοδοι: Πραγματοποίησαμε μια αναδρομική μελέτη όλων των ασθενών με τεκμηριωμένη 

μη αποφρακτική ισχαιμική κολίτιδα που αντιμετωπίστηκαν συντηρικά στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου από τον Ιανουάριο του 1995 έως το Δεκέμβριο του 2000. Σε 36 

ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα (23 άντρες, 13 γυναίκες, μέσης ηλικίας 64.8 ετών) που 

εισήχθησαν στη μελέτη μετρήθηκε η συχνότητα των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων, της  

ανεπάρκειας της πρωτείνης C, της πρωτείνης S, της μεταλλαγής στον παράγοντα V Leiden, 

της μεταλλαγής G20210GA στο γονίδιο της προθρομβίνης και της C677T της αναγωγάσης 

του μεθυλεντετραυδροφυλλικού. Αυτοί συγκρίθηκαν με 18 ασθενείς με εκκολπωματίτιδα, και 

52 υγιείς μάρτυρες ίδιας ηλικίας και φύλου. 

Αποτελέσματα: Η συχνότητα των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων ήταν σημαντικά 

υψηλότερη στους ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα σε σύγκριση με τους φλεγμονώδεις και 
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τους υγιείς μάρτυρες (19.4% έναντι 0% & 1.9%). Μεταξύ των γενετικών παραγόντων μόνο 

ο V Leiden σχετίστηκε σημαντικά με ισχαιμική κολίτιδα (22.2% έναντι 0% & 3.8%). 

Συνδιασμός θρομβοφιλικών διαταραχών βρέθηκε στο 25% των περιπτώσεων. Συνολικά ένας 

ή περισσότεροι θρομβοφιλικοί παράγοντες ήταν παρόντες σε 26 ασθενείς (72%). 

Συμπεράσματα: Ένας εκτενής θρομβοφιλικός έλεγχος σε ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα 

καταδεικνύει μια συγγενή ή επίκτητη υπερπηκτική κατάσταση στο 72% των ασθενών. 

Συγγενείς και επίκτητοι θρομβοφιλικοί παράγοντες πιθανώς να παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

παθογένεση της νόσου. Επιπλέον η αλληλεπίδραση μεταξύ συγγενών και επίκτητων 

διαταραχών φαίνεται να είναι σημαντική όπως επιβεβαιώθηκε στη μελέτη μας καθώς στο 

25% των ασθενών υπήρχαν πολλαπλοί παράγοντες θρόμβωσης. 

 

 

ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Ζ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ 

 

Οι υπερπητκτικές καταστάσεις φαίνεται ότι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην παθογένεση 

της ισχαιμικής κολίτιδας. Η πρωτείνη Ζ έχει πρόσφατα αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός 

παράγοντας στη ρύθμιση της πήξης. Το σύμπλεγμα της πρωτείνης Ζ με τον εξαρτώμενο από 

την πρωτείνη Ζ αναστολέα πρωτεινασών (ZPI) αποτελεί αναστολέα του ενεργοποιημένου 

παράγοντα Χ της πήξης. Έχει βρεθεί ότι ασθενείς με μεταλλαγή στον FVL και χαμηλά 

επίπεδα πρωτείνης Ζ παρουσιάζουν πρωιμότερη εμφάνιση και υψηλότερη συχνότητα 

θρομβοεμβολικών συμβαμάτων σε σχέση με ασθενείς με μεταλλαγή στον  FVL και 

φυσιολογικά επίπεδα πρωτείνης Ζ. Χαμηλά επίπεδα πρωτείνης Ζ έχουν βρεθεί σε ασθενείς με 

αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα. Επίσης, ανεπάρκεια πρωτείνης Ζ έχει παρατηρηθεί σε 

ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ. 

Ο ρόλος της πρωτείνης Ζ στην ισχαιμική κολίτιδα δεν έχει μελετηθεί. 

Σκοπός της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των επιπέδων της πρωτείνης Ζ στο πλάσμα 

ασθενών με τεκμηριωμένη ισχαιμική κολίτιδα και η συσχέτισή τους με αποδεδειγμένες 

υπερπηκτικές καταστάσεις όπως η μεταλλαγή στο παράγοντα FVL και τα αντιφωσφολιπιδικά 

αντισώματα. 

Μέθοδοι: Εισήχθησαν στη μελέτη όλοι οι ασθενείς με τεκμηριωμένη μη αποφρακτική 

ισχαιμική κολίτιδα, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου από τον Ιανουάριο του 1997 έως το Δεκέμβριο του 2002. Μετρήθηκαν τα 
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επίπεδα πρωτείνης Ζ του πλάσματος χρησιμοποιώντας εμπορικώς διαθέσιμη ELISA σε 33 

ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα (21 άντρες, 12 γυναίκες, μέσης ηλικίας 63.9 ετών), 13 

ασθενείς με εκκολπωματίτιδα (μέσης ηλικίας 62.8 ετών) και 33 υγιείς μάρτυρες (μέσης 

ηλικίας 61.9 ετών). Σε όλους τους ασθενείς και τους μάρτυρες μετρήθηκαν επίσης τα 

επίπεδα αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων και της μεταλλαγής στον παράγοντα V Leiden. 

Αποτελέσματα: Η μέση τιμή των επιπέδων της πρωτείνης Ζ πλάσματος ήταν 1.38+/-0.52 

μg/ml στους ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα και ήταν σημαντικά χαμηλότερη συγκρινόμενη 

με τα αυτή των υγιών μαρτύρων (1.86+/-0.49 μg/ml) και των ασθενών με εκκολπωματίτιδα 

(1.72+/-0.53 μg/ml) (Ρ=0.001). Ανεπάρκεια της πρωτείνης Ζ (<1 μg/ml) βρέθηκε σε 6 

ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα έναντι ενός με εκκολπωματίτιδα (7.7) και ενός υγιούς 

μάρτυρα (3%). Η μέση τιμή των επιπέδων της πρωτείνης Ζ πλάσματος στους ασθενείς με 

ισχαιμική κολίτιδα και μεταλλαγή στον παράγοντα V Leiden (1.25+/-0.55 μg/ml) και στους 

ασθενείς με αυξημένα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (1.27+/-0.35 μg/ml) ήταν 

χαμηλότερη, αλλά όχι στατιστικά σημαντική σε σχέση με εκείνους χωρίς θρομβοφιλικές 

διαταραχές (1.45+/-0.53 μg/ml) (Ρ=0.57). 

Συμπεράσματα : Τα αποτελέσματά μας δείχνουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα πρωτείνης 

Ζ σε ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα σε σύγκριση με αυτούς με εκκολπωματίτιδα ή τους υγιείς 

μάρτυρες. Η υψηλή συχνότητα ανεπάρκειας της πρωτείνης Ζ σε ασθενείς με ισχαιμική 

κολίτιδα υποδεικνύει ότι πιθανώς παίζει ρόλο στην εμφάνιση της νόσου. Καθώς πρόσφατες 

μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση μεταξύ ανεπάρκειας της πρωτείνης Ζ και της αρτηριακής 

(ΑΕΕ, ασταθή στηθάγχη) αλλά όχι της φλεβικής θρόμβωσης, θα μπορούσαμε να 

προτείνουμε ότι η ανεπάρκεια της πρωτείνης Ζ εμπλέκεται στην εμφάνιση ισχαιμικής 

κολίτιδας σε μια υποομάδα ασθενών προκαλώντας θρόμβωση των μικρών μεσεντέριων 

αγγείων. Η απουσία συσχέτισης της ανεπάρκειας της πρωτείνης Ζ και του FVL και των 

αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων ενισχύει αυτή την άποψη.  
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ASSOCIATION BETWEEN ENHANCED SOLUBLE CD40 LIGAND AND 

PROTHROMBOTIC STATE IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE 

 

Inflammatory bowel disease (IBD) is associated with an increased incidence of 

thromboembolic complications. Thromboembolic disease is a significant cause of morbidity 

and mortality in patients with IBD. There is evidence from several reports that a 

hypercoagulable state exists in IBD which involves all components of the clotting system 

and has been suggested to be linked to the disease pathogenesis. 

The CD40/CD40L system has been demonstrated on a range of cell types and it has an 

important role in adaptive immunity and inflammation. CD40L also displays prothrombotic 

properties. 

The aim of this study was to assess the plasma levels of sCD40L in patients with IBD 

(ulcerative colitis and Crohn’s disease) in comparison with non IBD inflammation and 

healthy controls, as well as the association of sCD40L with established hypercoagulable 

state indexes (thrombocytosis, levels of F1+2 and TAT) and  platelets activation as it is 

expressed with plasma levels of P-selectin.  

Methods : Plasma levels of sCD40L, prothrombin fragment 1+2 (F1+2), thrombin-

antithrombin (TAT) complex and soluble P-selectin were measured in 104 inflammatory 

bowel disease patients (54 ulcerative colitis and 50 Crohn’s disease), in 18 cases with other 

causes of intestinal inflammation and in 80 healthy controls using commercially available 

enzyme-linked immunosorbent assays. Plasma levels of sCD40L were correlated with 

disease activity, type, localization and treatment as well as with the measured thrombophilic 

parameters. 

Results : CD patients had significantly higher sCD40L levels than both groups of controls 

(CD vs. HC p<0.001; CD vs. non-IBD p<0.05). UC patients had higher but not significantly 

different sCD40L levels compared to controls. Both UC and CD patients with active disease 

had significantly higher sCD40L levels in comparison with patients with inactive disease. 

Plasma levels of sCD40L were correlated with platelet count (r=0.27 p=0.001) with 

prothrombin F1+2 (r=0.16 p=0.01), TAT (r=0.15 p=0.04) and with p-selectin (r=0.19 

p=0.01).  
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Conclusions : The increased sCD40L plasma levels may represent at least in some degree, 

a molecular link between inflammatory bowel disease and the procoagulant state. 

 

 

 

ROLE OF ACQUIRED AND HEREDITARY THROMBOTIC RISK FACTORS IN COLON 

ISCHEMIA OF AMBULATORY PATIENTS 

 

Reversible colon ischemia represents the most common form of gastrointestinal ischemia. It 

usually occurs in old people in association with serious illnesses such as shock, colon cancer, 

or the period after surgical intervention in the aorta or the mesenteric vessels. It may also 

spontaneously appear in apparently healthy individuals. Although several risk factors have 

been proposed associated with colon ischemia, such as various medications, oral 

contraceptives, cocaine use, sickle cell disease or vasculitis, its pathogenesis remains 

obscure. The role of hereditary or acquired thrombotic risk factors in the disease 

pathogenesis has not been extensively investigated. 

Aim of this study was to investigate the role of hereditary and acquired thrombotic risk 

factors in patients with definite diagnosis of colon ischemia. 

Methods: We undertook a retrospective review of all patients with non-occlusive colon 

ischemia who were non-surgically treated at the University Hospital of Heraklion from 

January 1995 to December 2000. In 36 patients (23 males, 13 females, mean age 64.8 

ετών) who included in the study the frequency of antiphospholipid antibodies, protein C, 

protein S and antithrombin deficiencies, factor V Leiden, prothrombin gene mutation 

G20210GA and methylentetrahydrofolate reductase C677T were measured. They were 

compared to 18 patients with diverticulitis and 52 healthy controls age and gender matched. 

Results: The prevalence of antiphospholipid antibodies were significantly higher in patients 

with colon ischemia compared to inflammatory and healthy controls (19.4% vs. 0% & 

1.9%). Among genetic factors only factor V Leiden, was significantly associated with colon 

ischemia (22.2% vs. 0% & 3.8%). A combination of thrombophilic disorders was found in 

25% of the cases. Overall, one or several prothrombotic abnormalities were present in 26 

patients (72%). 
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Conclusions: A comprehensive thrombophilic screening in colon ischemia reveals a 

congenital or acquired thrombophilic state in 72% of patients. Hereditary and acquired 

thrombotic risk factors may play an important role in the disease pathogenesis. Moreover, 

an interaction between acquired and hereditary thrombotic risk factors may be important 

since multiple thrombotic risk factors were present in 25% of patients in our study. 

 

LOW PLASMA PROTEIN Z LEVELS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC COLITIS  

 

Hypercoagulable states have been suggested to play an important role in the pathogenesis 

of ischemic colitis. Protein Z is, as recently demonstrated, important in the regulation of 

coagulation. The protein Z dependent inhibitor complex is a factor Xa inhibitor. Patients 

representing with FVL mutation and low protein Z levels show earlier onset and higher 

frequency of thromboembolic events than do patients presenting with factor V Leiden 

mutation and normal protein Z levels. Low plasma protein Z levels have also been found in 

patients with APL antibodies. Protein Z deficiencies have also been described in patients 

with ischemic stroke. The role of protein Z in ischemic colitis has not been investigated. 

Aim of this study was to assess the serum levels of protein Z in ambulatory patients with 

definite ischemic colitis in connection to established hypercoagulable states such as FVL 

mutation and APL antibodies.  

Methods: All patients with non-occlusive colon ischemia who were non-surgically treated at 

the University Hospital of Heraklion from January 1997 to December 2002 were included in 

the study. The plasma levels of protein Z were measured using a commercially available 

enzyme-linked immunosorbent assay in 33 patients with ischemic colitis (21 males, 12 

females, mean age 63.9 years), 13 patients with diverticulitis (mean age 62.8 years) and 33 

healthy controls (mean age 61.9 years). In all patients and controls the levels of APL 

antibodies and FVL mutation were also measured. 

Results : Mean plasma protein Z levels were 1.38+/-0.52 μg/ml in patients with ischemic 

colitis and were significantly lower compared to healthy controls (1.86+/-0.49 μg/ml) and 

patients with diverticulitis (1.72+/-0.53 μg/ml) (Ρ=0.001). Protein Z deficiency was found in 

6 patients cases with ischemic colitis (18.2%) compared to one with diverticulitis (7.7%) 

and one healthy control (3.0%). Mean plasma protein Z levels in the IC cases with FVL 

mutation (1.25+/-0.55 μg/ml) and in cases with raised APL antibodies (1.27+/-0.35 μg/ml) 
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were lower, but not statistically significant, compared to those without these thrombophilic 

abnormalities (1.45+/-0.53 μg/ml) (P=0.57). 

Conclusions: Our results showed significantly lower protein Z levels in patients with 

ischemic colitis compared to inflammatory and healthy controls. The high frequency of 

protein Z deficiency in IC patients indicates that it may play a role in the disease 

development. Since recent studies have shown a relationship between protein Z deficiency 

and arterial (ischemic strokes, unstable angina) but not venous thrombosis, we could 

suggest that protein Z deficiency may be involved in the development of the disease in a 

subgroup of patients by causing thrombosis in small mesenteric arteries. The absence of 

association between protein Z deficiency and FVL as well as APL antibodies also supports 

this suggestion. 
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όσοι συνέβαλαν.  
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Ευχαριστώ επίσης τον επίκουρο καθηγητή κ. Γιάννη Κουτρουμπάκη, χωρίς την καθοριστική 
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