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Περίγραμμα της παρουσίασης
Ø Τα κύτταρα που συμμετέχουν στην φλεγμονώδη οστική βλάβη
Ø Ο οστεοκλάστης σαν το κύριο όργανο της φλεγμονώδους οστικής απορρόφησης
Ø Τα υμενοκύτταρα τύπου ινοβλαστών σαν τα κύρια δραστικά κύτταρα της
αρθρικής φλεγμονής
Ø Ο ρόλος των δενδριτικών κυττάρων και των Τ λεμφοκυττάρων στην έναρξη και
ύφεση της φλεγμονής
Ø Ο οστεοβλάστης σε ρόλο φλεγμονώδους οστικής παραγωγής

Πάννος και οστικές
διαβρώσεις στη ΡΑ
§ Ο πάννος είναι διηθητικός
φλεγμονώδης ιστός ο οποίος
αποτελεί προσεκβολή του
φλεγμαίνοντος υμένα
§ Διηθεί τον αρθρικό χόνδρο και
εισβάλλει στο υποχόνδριο οστούν,
δημιουργώντας τις οστικές
διαβρώσεις στη ΡΑ

Πάννος και αρθρική καταστροφή στην ΡΑ

Jung SM, J Immunol Res. 2014;2014:263625

Οι οστικές διαβρώσεις στην ΡΑ επιτελούνται
μέσω των οστεοκλαστών

Μικροφωτογραφία οστικής
διάβρωσης. Χρώση για όξινη
φωσφατάση σε άρθρωση
δακτύλου σε ασθενή με
ρευματοειδή αρθρίτιδα
δείχνει οστεοκλάστες να
αποδομούν αρθρικό
χόνδρο.

Schem G, Arthrips Research & Therapy 2007, 9(Suppl 1):S2

Το μοντέλο
της ΡΑ
H
παθοφυσιολογία
της ΡΑ απαιτεί την
συνεργασία
φλεγμονωδών
κυττάρων και
πολλών
μεσολαβητών της
φλεγμονής

McInnes and Schem, NEJM 2011

Αρθρική και οστική βλάβη στη ΡΑ

Schem G, Arthrips Research & Therapy 2007, 9(Suppl 1):S2
Tanaka S, Mod Rheumatol. 2017 Sep 18:1-8

Φλεγμονή και οστική
βλάβη στην ΡΑ
Η οστική καταστροφή στην
αρθρίτιδα επέρχεται στο
φλεγμονώδη υμένα στην ζώνη
επαφής ανοσολογικού συστήματος
και οστού. Η IL-17 που παράγεται
από τα Th17 κύτταρα αυξάνει την
έκφραση του στους υμενικούς
ινοβλάστες και απελευθερώνει
φλεγμονώδεις κυττοκίνες όπως TNFα, IL-6, και IL-1 από τα έμφυτα
ανοσολογικά κύτταρα. Αυτές οι
κυττοκίνες περαιτέρω αυξάνουν την
έκφραση του RANKL στους υμενικούς
ινοβλάστες και ενεργοποιούν
πρόδρομα οστεοκλαστικά κύτταρα.
Ο RANKL διεγείρει την
οστεοκλαστική απορρόφηση, ενώ
καταπιέζεται η οστική παραγωγή
Okamoto K, Physiol Rev 97: 1295–1349, 2017

Μονοπάτια κυτταρικής διαφοροποίησης των κυττάρων που
συμμετέχουν στην φλεγμονώδη οστική βλάβη

Numan MS, Drug Des Devel Ther. 2015;9:4695-707

Οστεοκλαστογένεση σε φυσιολογικές συνθήκες και
σε παθολογικές καταστάσεις

Jung SM, J Immunol Res. 2014;2014:263625

Δημιουργία
οστεοκλαστών
στην φλεγμονή

Long CL, BoneKEy Reports 2012

Εναλλακτική οστεοκλαστογένεση στην φλεγμονώδη αρθρίτιδα

Adamopoulos, I. E. & Mellins, E. D. Nat. Rev. Rheumatol. 11, 189–194 (2015)

RANKL και οστική
βλάβη στη ΡΑ
§

Βιοψίες οστού σε ασθενείς με
ΡΑ και χρώση για RANKL

§

Ο ρόλος του RANKL στην
εξέλιξη της οστικής βλάβης
φαίνεται από το γεγονός ότι
ανιχνεύεται κυρίως στο
μέτωπο πάννου- οστού και
στις οστικές διαβρώσεις

PeŒt AR, Rheumatology 2006;45:1068–1076

Το συνδιεγερτικό μονοπάτι ΙΤΑΜ είναι απαραίτητο
για την λειτουργία των οστεοκλαστών

Humphrey MB, ACR 2015

RANGL-RANK-OPG axis and ITAM, the cospmulatory pathway

CroŒ TN, J Immunol Res. 2015;2015:281287

Συνδιέγερση στον οστεοκλάστη: Το μονοπάτι ITAM
§

Το μονοπάτι ITAM καθορίζει τον πολλαπλασιασμό, επιβίωση και
διαφοροποίηση των δραστικών κυττάρων του ανοσολογικού συστήματος και
παρέχει συνδιεγερτικό μήνυμα στους οστεοκλάστες. Στους προ-οστεοκλάστες
και οστεοκλάστες οι φυσικοί ανοσοϋποδοχείς TREM2 και OSCAR συσχετίζονται
με τις πρωτεΐνες–προσαρμογείς του ΙΤΑΜ DAP12 και τον Fc υποδοχέα της γαλύσου αντίστοιχα

§

Οι DAP12 και TREM2 απαιτούνται για την διαφοροποίηση των οστεοκλαστών
σε πολυπύρηνους οστεοκλάστες με δυνατότητα οστικής απορρόφησης in vitro
μέσω της φωσφορυλίωσης της Syk τυροσίνης κινάσης

§

Ο υποδοχέας OSCAR στην κυτταρική επιφάνεια μεσολαβεί στην μεταφορά του
σήματος μέσω του FcR𝛾. Η επαγωγή του ενδοκυττάριου ασβεστίου μέσω αυτού
του μονοπατιού είναι απαραίτητη σε σύνδεση με την αλληλεπίδραση RANKLRANK μέσω του NFATc1

Η σημασία του OSCAR στην ΡΑ

OSCAR θετικά κύτταρα σε υμενικό ιστό (κόκκινα). (a) OSCAR χρώση στα
επενδυματικά κύτταρα ιστού OA. (b) Μονοπύρηνα OSCAR θετικά κύτταρα (βέλος).
Μεγέθυνση 400x. Η έκφραση του OSCAR σχετίζεται με την ενεργότητα της νόσου
στην ΡΑ
CroŒ TN, J Immunol Res. 2015;2015:281287

Οστεοκλαστογένεση στη ΡΑ

Harre U, Schem G, Semin Immunopathol. 2017;39(4):355-363

Πολλαπλές επιδράσεις στην οστεοκλαστική
λειτουργία στην ΡΑ

Αλληλεπίδραση μεταξύ ανοσολογικού συστήματος και οστεοκλαστών στην οστεοκλαστογένεση.
Οι οστεοκλάστες προέρχονται από προδρομικά μονοκύτταρα. RANKL από B κύτταρα και IL-17
από Th17 κύτταρα επάγουν οστεοκλαστογένεση. IL-10 από Treg, IFN-γ από Th1, και IL-4 από Th2
αναστέλλουν την οστεοκλαστογένεση.
Won-Ju Jeong, J Rheum Dis 2016;23:141-147

Τ λεμφοκύτταρο και οστεοκλαστογένεση στη ΡΑ
Αγγεία
υμένα

Προ-μονοκύτταρο
Υμενοκύτταρα
τύπου
ινοβλαστών

Αγγεία
υμένα

Προ-μονοκύτταρο

D. O’Gradaigh and J. E. Compston, Rheumatology 2004;43:122–130

IL-15 + RANKL στην
οστεοκλαστογένεση

IL-15 synergisQcally increases RANKL-mediated
osteoclast formaQon. (A)RepresentaQve images of TRAPstained RAW cells sQmulated with 25ng/ml RANKL and/
or 100ng/ml IL-15 for 5 days. Bars, 100μm(B)Average
number of TRAP-posiQve mulQnucleated cells on day 5.
Diﬀerences among groups were analyzed using ANOVA.
Data are expressed as the mean ± standard deviaQon
(SD) (n=6). *p< 0.05 vs. RANKL alone.
Okabe I, J Cell Biochem. 2017;118(4):739-747

Denosumab σε ασθενείς με ΡΑ – οστικές διαβρώσεις
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Cohen SB, ArthriTs Rheum 2008;58:1299-1309

Denosumab στην ΡΑ

Διαβρώσεις

Στένωση μεσαρθρίου

Η αγωγή με denosumab στην ΡΑ μπορεί να αναστείλει τις οστικές διαβρώσεις, αλλά όχι την
στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος
Takeuchi T, Ann Rheum Dis. 2016;75(6):983-90

Ο RANKL παρεμβάλλεται μεταξύ των κυττάρων του
ανοσολογικού συστήματος και των οστεοκλαστών

S. Ferrari-Lacraz, Osteoporos Int 2011; 22:435–446

Σημείο δράσης των αντιρρευματικών φαρμάκων στην
διαφοροποίηση των οστεοκλαστών στην ΡΑ

Schem, G. & Gravallese, E. Nat. Rev. Rheumatol. 2012

Οι οστικές βλάβες στη ΡΑ επιτελούνται μέσω των οστεοκλαστών,
με ρύθμιση της δράσης τους από άλλα κύτταρα

Takayanagi, H. Nat. Rev. Rheumatol 2009; 5:667–676

Κομβικό ρόλο στην φλεγμονώδη οστική βλάβη έχει η
αλληλεπίδραση Τ κυττάρων και οστεοκλαστών

D'Amico L, Bonekey Rep. 2012;1:82

Διαφοροποίηση των υποτύπων των Τ λεμφοκυττάρων

Schem G, 2011

Τ λεμφοκύτταρα και οστεοκλάστες

Schem G, 2012

Περιορισμός της φλεγμονής: Ο ρόλος των Tregs
§ Τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα
που ευρίσκονται στους
ιστούς έχουν δυνατότητα
να παρεμβαίνουν και να
καταστέλλουν την
δραστηριότητα των
κυττάρων του
ανοσολογικού συστήματος
§ Αναστέλλουν επίσης την
λειτουργία των
οστεοκλαστών, ενώ
ενισχύουν την
οστεοβλαστική σειρά από
το επίπεδο του
πολυδύναμου
μεσεγχυματικού κυττάρου
Lei H, Front Pharmacol. 2015;6:184

Tα Tregs καταστέλλουν την φλεγμονή μέσω
κυτταρικής επαφής

abatacept

Schem G, ACR 2012

Schem G, 2011

exFoxp3 T cells και οστεοκλαστογένεση στην ΡΑ

Παθολογική μετατροπή των Foxp3 T cells: τα exFoxp3Th17 cells αναζωπυρώνουν την αυτοάνοση
αρθρίτιδα. Ευμετάβλητα CD25loFoxp3 T κύτταρα χάνουν τον Foxp3 και μετατρέπονται σε
exFoxp3Th17 κύτταρα σε απάντηση στην IL-6 που παράγεται από τους υμενικούς ινοβλάστες. Τα
exFoxp3Th17 κύτταρα έχουν ισχυρή οστεοκλαστογενετική δράση, κυρίως μέσω της αύξησης της
έκφρασης του RANKL από τους υμενικούς ινοβλάστες
Okamoto K, Physiol Rev 97: 1295–1349, 2017

Τα Th17 και Τ γδ λεμφοκύτταρα στην ΣΠΑ ευοδώνουν
την οστεοπαραγωγή
Το αποτέλεσμα της IL-23 στις ΣΠΑ
στην πρόσφυση του τένοντα ή στην
επαφή τένοντα- υμένα. Στις ΣΠΑ,
δημιουργία νέου οστού συμβαίνει
στην ένθεση ή την επαφή του
συμπλέγματος τένοντα-υμένα. Η
IL-23 που παράγεται μέσω της IL-17
ή της IL-22 από τα Th17 ή τα γδT
κύτταρα και ειδικά η IL-22
διεγείρουν την διαφοροποίηση των
οστεοβλαστών. Σε αυτές τις θέσεις
τα μηχανικά φορτία επίσης
διεγείρουν τον σχηματισμό οστού.
Yago T, J. Clin. Med. 2017, 6, 81

Ο ρόλος των
μακροφάγων στην ΡΑ
Τα μυελικά κύτταρα, ειδικά
τα μακροφάγα, έχουν
κομβικό ρόλο στην
παθογένεση της ΡΑ. Τα
μονοπάτια που μπορούν να
ενεργοποιήσουν τα
μακροφάγα στην
ρευματοειδή υμενίτιδα είναι
κυρίως μέσω της
απελευθέρωσης
κυτταροκινών, κυρίως IL-6 και
TNF, και πιθανά GM-CSF,
κύριας σημασίας όπως
αποδεικνύει η θεραπευτική
αναστολή τους.

Firestein GS, McInnes IB. Immunity. 2017;46(2):183-196

Burmester GR, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1020–1030

Τα μακροφάγα στην φλεγμονή της ΡΑ

AcQvated ﬁbroblasts secrete receptor acQvator of nuclear factor κB ligand (RANKL) and macrophage colonysQmulaQng factor 1 (M‑CSF), inducing osteoclast diﬀerenQaQon, which is enhanced by macrophage-derived TNF and
other cytokines. Immune complexes formed by autoanQbodies and anQgens acQvate macrophages. AddiQonally,
macrophages are inﬂuenced by cell–cell contact or by cytokines produced by T‑cells, ﬁbroblasts and innate immune
cells.
Udalova IA, Nat Rev Rheumatol. 2016;12:472-85

Προέλευση και διαφοροποίηση των ανθρώπινων
δενδριτικών κυττάρων
Τα δενδριτικά κύτταρα (DCs)
προέρχονται από τα CD34+
αρχέγονα αιμοποιητικά (HSCs) του
μυελού των οστών. Τα CD34+ HSCs
διαφοροποιούνται σε πρόδρομα
μονοκυτταρικά DC (MDPs), τα
οποία παράγουν μονοκύτταρα
κοινά πρόδρομα DC (CDPs). Σε
φυσιολογικές συνθήκες οι
υποπληθυσμοί των DC ελέγχουν
συνεχώς τους περιφερικούς ιστούς,
αισθάνονται τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες,
μαζεύουν πρωτεΐνες και θνήσκοντα
κύτταρα, και μεταναστεύουν από
τους ιστούς στους παροχετεύοντες
λεμφαδένες. Τα φλεγμονώδη DCs
(infDCs) διαφοροποιούνται
ξεχωριστά από τα μονοκύτταρα σε
απάντηση στο φλεγμονώδες
περιβάλλον.
Coutant F, Miossec P, Nat Rev Rheumatol 2016 Dec;12:703-715

Δενδριτικά κύτταρα στην ΡΑ
Στην αρθρικό υμένα της ΡΑ
μονοκύτταρα εξέρχονται από
τα αιμοφόρα αγγεία και
εισέρχονται στον υμενικό ιστό
όπου διαφοροποιούνται σε
φλεγμονώδη DCs (infDCs).
Την διαδικασία ευοδώνουν τα
danger-associated molecular
pamerns (DAMPs) και ο
granulocyte-macrophage
colony-spmulapng factor (GMCSF) που παράγεται από CD4+
T κύτταρα διεγερμένα από
IL-12. Τα infDCs μπορούν
επίσης να συνεισφέρουν στην
γένεση Τ κυττάρων που
παράγουν GM-CSF. Αφού
φθάσουν στην επιφάνεια του
υμένα τα infDCs
ενεργοποιούν τα T helper
type 17 (TH17) κύτταρα.

Coutant F, Miossec P, Nat Rev Rheumatol 2016 Dec;12:703-715

Στην ΡΑ τα ACPA διεγείρουν τον οστεοκλάστη

Catrina AI, Nat Rev Rheumatol 2017;13:79-86

Οι οστεοκλάστες και οι πρόδρομοι
οστεοκλάστες είναι τα μόνα κύτταρα
στην άρθρωση που εξαρτώνται από την
δραστηριότητα των protein-arginine
deiminases (PADs) και εκφράζουν
κιτρουλλινωμένες πρωτεΐνες στην
κυτταρική τους επιφάνεια κατά την
φυσιολογική τους ωρίμανση. Η
παρουσία των κιτρουλλινωμένων
πρωτεϊνών στην επιφάνεια του
οστεοκλάστη επιτρέπει στα
αντικιτρουλλινικά αντισώματα (ACPAs)
να δεσμεύονται στον οστεοκλάστη, να
διεγείρουν την απελευθέρωση IL‑8 και
την αυτοκρινική ενίσχυση της
ωρίμανσης και διαφοροποίησης των
οστεοκλαστών. Επίσης άνοσα
συμπλέγματα (τα οποία μπορεί να
περιέχουν και ACPAs) μπορούν
περαιτέρω να ενισχύσουν την
ενεργοποίηση των οστεοκλαστών μέσω
των Fc υποδοχέων στους οστεοκλάστες

Tα υμενοκύτταρα τύπου ινοβλάστη(FLS)

Tα υμενοκύτταρα τύπου ινοβλάστη (FLS) είναι μεσεγχυματικά κύτταρα, επίσης γνωστά σαν
τύπου Β υμενικά κύτταρα ή υμενικοί ινοβλάστες. Αποτελούν το 75% περίπου των κυττάρων του
υγειούς αρθρικού υμένα. Η κύρια λειτουργία των FLS είναι η έκκριση των συστατικών του
αρθρικού υγρού, όπως της λουμπρικίνης και του υαλουρονικού οξέος, καθώς και των
συστατικών της θεμέλιας ουσίας όπως της ηπαρίνης, της φιμπρονεκτίνης, των πρωτεογλυκανών
και κάποιων κολλαγόνων
Harre U, Schem G, Semin Immunopathol. 2017;39(4):355-363

FLS και βλάβη του χόνδρου στην ΡΑ
Στην φλεγμαίνουσα άρθρωση τα
υμενοκύτταρα τύπου ινοβλάστη
υφίστανται επιγενετικές μεταβολές
προς φλεγμονώδη φαινότυπο. Τα
μεταλλαγμένα υμενοκύτταρα
τύπου ινοβλάστη είναι εξόχως
μεταναστευτικά και αποδομούν
την θεμέλια ουσία του αρθρικού
χόνδρου με τον σχηματισμό
ενδοσωμάτων και την
απελευθέρωση πρωτεασών.
Επιπλέον, απελευθερώνουν μεγάλη
ποσότητα φλεγμονωδών
κυτταροκικών και RANKL, τα οποία
περαιτέρω ευδώνουν την φλεγμονή
και την οστική καταστροφή
FLS, ﬁbroblast-like synoviocytes

Harre U, Schem G, Semin Immunopathol. 2017;39(4):355-363

Βλάβη του χόνδρου στην ΡΑ: Ο ρόλος των FLS
Πρώιμη βλάβη του χόνδρου στην ΡΑ
οδηγεί σε απελευθέρωση συστατικών
της θεμέλιας ουσίας
(συμπεριλαμβανομένων κλασμάτων
πρωτεογλυκανών και μικρών
βιοδραστικών πρωτεογλυκανών) και
διαλυτών παραγόντων τα οποία
δεσμεύονται στα κλάσματα της
εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (ECM).
Μαζί με την ανοσολογική διέγερση
στην άρθρωση, αυτή η απελευθέρωση
συντελεί στην ενεργοποίηση των FLS σε
ένα σταθερό, νεοπλασματικού τύπου
φαινότυπο. Αυτά τα ενεργοποιημένα
FLS προοδευτικά αποδομούν το χόνδρο
και συντελούν στην ενεργοποίηση
γειτονικών κυττάρων, όπως στην
διαφοροποίηση των μονοκυττάρων και
μακροφάγων σε οστεοκλάστες.

FLS, ﬁbroblast-like synoviocytes

Pap T, Nat Rev Rheumatol. 2015;11(10):606-15

FLS και οστεοαρθρική
βλάβη στην ΡΑ
Στην φλεγμονή τα στρωματικά FLS που
βρίσκονται στον υμένα απελευθερώνουν RANKL
σε απάντηση σε φλεγμονώδεις κυτταροκίνες
όπως ο TNF-a, ο οποίος στην συνέχεια διεγείρει
άμεσα την οστεοκλαστογένεση. Επίσης
επικοινωνούν με τα Τ κύτταρα ή
απελευθερώνουν αναστολείς οστικής
παραγωγής όπως σκληροστίνη και Dickkopf-1
(DKK1). Σε αντίθεση με το DKK1, η σκληροστίνη
όχι μόνο σταματά την διαφοροποίηση των
οστεοβλαστών αλλά επίσης αναστέλλει την
μεσολαβούμενη από τον TNF οστική
καταστροφή, υποθέτοντας ένα προστατευτικό
ρόλο. Άλλοι παράγοντες που απελευθερώνονται
από τα FLS, όπως είναι η μυοστατίνη,
ενεργοποιούν την οστική καταστροφή άμεσα.
Διαφορετικοί υπότυποι των FLS, ειδικά αυτοί
που εκφράζουν gp381 και FAP1, είναι εξόχως
μεταναστευτικά και διεισδυτικά και φαίνεται ότι
είναι σημαντικά στην καταστροφή του οστού και
του χόνδρου.
Wehmeyer C, Clin Exp Immunol. 2017 Jul;189(1):1-11

FLS και οστεοαρθρική βλάβη στην ΡΑ

Ganesan R, Int Rev Immunol. 2017;36(1):20-30

Η ενεργοποίηση των FLS κυττάρων στον αρθρικό
υμένα της ΡΑ προκαλεί βλάβη των οστεοβλαστών
Η επίδραση της φλεγμονής της ΡΑ στην
οστεοβλαστική λειτουργία. Οι οστεοβλάστες
ελέγχουν τον σχηματισμό οστού με την
απελευθέρωση κολλαγόνου και άλλων
πρωτεϊνών που σχηματίζουν το οργανικό
κλάσμα της θεμέλιας ουσίας. Στην
φλεγμαίνουσα άρθρωση η διαφοροποίηση
και η λειτουργία των οστεοβλαστών
επηρεάζεται αρνητικά από τις
προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες. Ο TNF-α είναι
ισχυρός αναστολέας των δύο κύριων
μεταγραφικών παραγόντων Runx2 και osterix.
Επιπρόσθετα, ο TNF-α διεγείρει τα
υμενοκύτταρα τύπου ινοβλαστών (FLS) να
απελευθερώσουν DKK-1, έναν ισχυρό
αναστολέα της μεσολαβούμενης από το Wnt
ανάπτυξης των οστεοβλαστών
Harre U, Schem G, Semin Immunopathol. 2017;39(4):355-363

Η έλλειψη βιταμίνης D
στη ΡΑ επιδρά στα
κύτταρα της φλεγμονής

Ishikawa LLW, Clin Rev Allergy Immunol. 2017;52::373-388

Συμπεράσματα
§ Η γνώση των βασικών μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που
περιγράφονται στην οστεοανοσολογία είναι απαραίτητη για την κατανόηση
της παθογένειας όλων των ρευματικών νοσημάτων
§ H αναγνώριση αυτή έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη φαρμάκων με στοχευμένη
δράση κατά παραγόντων φλεγμονής, ενώ νεότερα φάρμακα βρίσκονται σε
φάση προχωρημένης κλινικής έρευνας
§ Η πρόγνωση των αυτοάνοσων νοσημάτων που προσβάλλουν το
μυοσκελετικό σύστημα έχει βελτιωθεί δραματικά

Οστεοανοσολογία
§ Το 2000 οι Joseph Lorenzo, Yongwon Choi, Mark Horowitz και Hiroshi Takayanagi
πρότειναν ένα νέο πολυδιάστατο πεδίο επιστημονικής γνώσης, που ονόμασαν
οστεοανοσολογία, το περιεχόμενο της οποίας ήταν η αλληλεπίδραση του
ανοσολογικού και σκελετικού συστήματος, με άμεση εμπλοκή στην
παθοφυσιολογία των οστικών παθήσεων
§ Η αλληλεπίδραση αφορά την ανάπτυξη των κυττάρων του ανοσολογικού
συστήματος στον οστικό μυελό και αντίστοιχα την επίδραση του ανοσολογικού
συστήματος στην λειτουργία των οστικών κυττάρων, τόσο σε φυσιολογική
κατάσταση όσον και σε νόσο
Pérez ES, Reumatol Clin. 2013;9:257–258

Αυξημένα επίπεδα ΡΤΗ, Τ κύτταρα και οστεοκλαστογένεση

Paciﬁci R, Bone 2010; 47: 461–471

PTH και IL-17
PTH binds to the PTH receptor PPR expressed in
convenQonal CD4+ and Cd8+ T cells and induces
the secreQon of TNF. This cytokines induces the
diﬀerenQaQon of naive CD4+ cells into Th17
cells via TNFR1 signaling. Th17 cells release
addiQonal TNF, which further sQmulates Th17
diﬀerenQaQon. More importantly, Th17 cells
secrete IL-17, which targets osteocytes and
osteoblasts, thus increasing their sensiQvity to
TNF. In the presence of IL-17, PPR acQvaQon in
osteocytes and osteoblasts sQmulates these
cells to release RANKL, which sQmulates bone
resorpQon and induces bone loss. Silencing of
IL-17 or IL-17RA signaling blocks the capacity of
cPTH to sQmulate the producQon of RANKL by
osteocytes and osteoblasts
Roberto Paciﬁci ,Front Immunol. 2016;7:57

•

Η εξέλιξη της ανοσολογίας τα τελευταία έτη οδήγησε στην περιγραφή νέων κυτταρικών πληθυσμών και στην ανακάλυψη νέων προκαι αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών που συμμετέχουν στην οστική και αρθρική βλάβη σε φλεγμονώδη νοσήματα. Η συνεχής
προσθήκη νέων γνώσεων στην παθοφυσιολογία της φλεγμονώδους οστικής βλάβης οδήγησε στην καθιέρωση ενός νέου
επιστημονικού πεδίου, της οστεοανοσολογίας, το περιεχόμενο της οποίας είναι η αλληλεπίδραση του ανοσολογικού και σκελετικού
συστήματος. Κύριο δραστικό κύτταρο στην φλεγμονώδη οστική βλάβη είναι ο οστεοκλάστης, ο οποίος όμως ευρίσκεται υπό την
άμεση ή έμμεση επίδραση του συνόλου των οστικών κυττάρων και των κυττάρων του ανοσολογικού συστήματος. Βασικός
ρυθμιστής της φλεγμονώδους οστικής βλάβης είναι η αλληλεπίδραση Τ λεμφοκυττάρων και οστεοκλαστών. Πρόκειται για
αμφίδρομη σχέση που επηρεάζει τα στάδια ωρίμανσης και την τελική λειτουργικότητα τόσο των κυττάρων της λεμφικής σειράς,
όπως Τ, Β λεμφοκύτταρα και ΝΚ κύτταρα, όσο και των κυττάρων που προέρχονται από το προγονικό κύτταρο των μακροφάγων,
δηλαδή δενδριτικά κύτταρα, οστεοκλάστες, μακροφάγα, κοκκιοκύτταρα. Το φλεγμονώδες περιβάλλον στο οστούν προάγει την
παραγωγή κυτταροκινών, όπως ο M-CSF, o GM-CSF και ο RANKL που οδηγούν στην παραγωγή και ενεργοποίηση των οστεοκλαστών
και αυξημένη οστική απορρόφηση. Συνδιεγερτικά σήματα από υποδοχείς τύπου ανοσοσφαιρινών, όπως ο OSCAR (osteoclastassociated receptor) και ο TREM-2 (triggering receptor expressed on myeloid cells) έχει πρόσφατα αποκαλυφθεί ότι έχουν σημαντικό
ρόλο στην φλεγμονώδη οστεοκλαστική απορρόφηση. Η ενεργοποίηση αυτών των υποδοχέων διεγείρει το σηματοδοτικό μονοπάτι
του ασβεστίου, που απαιτείται για την αυτο-ενίσχυση του πυρηνικού παράγοντα NFATc1 (nuclear factor of acQvated T cells), του
κύριου μεταγραφικού παράγοντα της οστεοκλαστογένεσης. Σημαντικό ρόλο στην οστική βλάβη έχουν οι προφλεγμονώδεις
κυτταροκίνες όπως ο TNFα, η ιντερλευκίνη-1, η ιντερλευκίνη-6 και η ιντερλευκίνη -17, για τις οποίες ήδη χρησιμοποιούνται στην
κλινική πράξη εξουδετερωτικά αντισώματα. Τα Τ λεμφοκύτταρα έχουν κυρίαρχο ρόλο στη ρύθμιση της δράσης των οστεοκλαστών
σε χρόνια αυτοάνοση οστεοαρθρική φλεγμονή, με κύριο μοντέλο την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τα CD4+ βοηθητικά κύτταρα (Th)
περιλαμβάνουν τα Th1, Th2, Th17, and T λεμφοζιδιακά βοηθητικά κύτταρα (T•). Τα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα εκφράζουν
RANKL και κυτταροκίνες με ευοδωτική ή ανασταλτική δράση στην οστεοκλαστογένεση. Τα Th17 κύτταρα είναι κύριοι διεγέρτες της
οστεοκλαστογένεσης, ενώ τα Th1 και Th2 λεμφοκύτταρα την αναστέλλουν, μέσω της παραγωγής IFN-γ και IL-4 αντίστοιχα. Επίσης,
ένας άλλος κυτταρικός πληθυσμός CD4+ κυττάρων, τα Τ ρυθμιστικά κύτταρα (Tregs), μπορούν να σταματήσουν την οστική βλάβη
από τους οστεοκλάστες, μέσω της καταστολής της παραγωγής RANKL, ενώ ενισχύουν την οστεοβλαστική σειρά από το επίπεδο του
πολυδύναμου μεσεγχυματικού κυττάρου. Η διατάραξη της σχέσης Treg/Th17 είναι κομβικό σημείο στην παθογένεση της
αρθρίτιδας. Επιπλέον, τα κύτταρα του αρθρικού υμένα στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, όπως οι υμενικοί ινοβλάστες, συμμετέχουν στην
οστεοαρθρική βλάβη εκκρίνοντας ένζυμα που καταστρέφουν τον αρθρικό χόνδρο. Η εξουδετέρωση του RANKL με το μονοκλωνικό
αντίσωμα denosumab σε ασθενείς με ΡΑ, οδηγεί σε πλήρη σχεδόν αναστολή των οστικών διαβρώσεων, όχι όμως και της αρθρικής
βλάβης που επιτελείται μέσω άλλων κυτταροκινών, όπως ο TNFα και η IL-1. Η έκφραση του Dkk‑1 από τους ινοβλάστες του υμένα
οδηγεί σε αναστολή της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών και του σχηματισμού οστού, συνεισφέροντας στην παρα-αρθρική
οστεοπόρωση, που είναι το πρώτο στάδιο της ακτινολογικής οστικής βλάβης στην ρευματοειδή αρθρίτιδα. Το Dkk‑1 επάγει την
έκφραση ενός άλλου αντι-αναβολικού μορίου, της σκληροστίνης, από τα οστεοκύτταρα.

•

Αντίστροφο μοντέλο οστικής βλάβης επαγόμενης από φλεγμονή είναι οι σπονδυλαρθροπάθειες, με αρχέτυπο νόσημα την
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα. Εδώ η χρόνια φλεγμονή και οι αλληλεπιδράσεις των κυτταρικών πληθυσμών οδηγούν σε
φαινοτυπική υπεροχή της διέγερσης της οστεοβλαστικής σειράς, με τελικό αποτέλεσμα παθολογική οστική παραγωγή, όπως είναι τα
συνδεσμόφυτα. Σε αυτό το μοντέλο μελετώνται τα στάδια της οστεοβλαστογένεσης και η επίδραση της φλεγμονής στην λειτουργία
των οστεοβλαστών. Ειδικό ρόλο σε αυτό τον μηχανισμό φλεγμονής έχουν τα IL-23R+ κύτταρα, γεγονός που αποδεικνύεται από την
κλινική αποτελεσματικότητα των ανταγωνιστών της IL-23 στις σπονδυλαρθροπάθειες.

IL‑23/TH17 κυτοκίνες στην φλεγμονώδη αρθρίτιδα

Lubberts, E. Nat. Rev. Rheumatol. 11, 415–429 (2015)

Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα:
Μία συχνή φλεγμονώδης ρευματική πάθηση
§ Χρόνια φλεγμονώδης πάθηση
§ Επίπτωση: 0.1-1.4%
§ Προσβάλει 3:1 άντρες:γυναίκες
§ Σοβαρότητα νόσου ανάλογη της ΡΑ,
μεγαλύτερη όμως διάρκεια νόσου
§ Αξονική και περιφερική προσβολή
οδηγεί σε σοβαρή αναπηρία και
δυσλειτουργία
§ 90-96% των ασθενών έχουν HLA-B27+
§ 25-40% των ασθενών παρουσιάζουν
και οξεία πρόσθια ραγοειδίτιδα

Braun J. et al. Arthrips Rheum 1998;41:58-67

Παθοφυσιολογία της ΑΣ
• Τόσο η φυσική όσο και η επίκτητη
ανοσία εμπλέκονται στην
παθογένεση της ΑΣ1,2
• Αυξημένα επίπεδα IL-17, IL-23,
IL-6, IL-12 και TGF-β έχουν
εντοπιστεί στον ορό των ασθενών
με ΑΣ1
• Από τις γενετικές συσχετίσεις, την
υπερέκφραση του TNF στις
προσβεβλημένες αρθρώσεις και
τις κλινικές ανταποκρίσεις στη
θεραπεία με αναστολέα TNF,
μπορεί να προκύψει συμπέρασμα
ότι ο TNF συμμετέχει στην
παθογένεση της ΑΣ2,3
CARD9: πρωτεΐνη 9 που περιέχει περιοχή κινητοποίησης της
κασπάσης. ERAP: αμινοπεπτιδάση ενδοπλασματικού δικτύου. GMCSF: παράγοντας διέγερσης αποικίας κοκκιοκυττάρων μακροφάγων.
IFN: ιντερφερόνη. IL: ιντερλευκίνη. NFK: πυρηνικός παράγοντας
κάππα. PTGER: υποδοχέας προσταγλανδίνης Ε2. STAT: μεταγωγέας
σήματος και ενεργοποιητής μεταγραφής. TGF: αυξητικός παράγοντας
μεταμόρφωσης, TNF: παράγοντας νέκρωσης όγκων. Th17: Τ 17
βοηθητικά κύτταρα.

Γενετικοί παράγοντες

Spinal
curvature

• Ενδοκυτταρική
επεξεργασία αντιγόνων:
HLA-B27, ERAP-1
• Μονοπάτι Th17: IL-23R,
IL-12B, STAT3, PTGER4
• Μονοπάτι NFKβ: CARD9
• Ανοσιακή ανταπόκριση:
CDKAL1, KIF21β

Bone
fusion

Κύρτωση
σπονδυλικής
στήλης

Βλάβη σε σπονδυλική στήλη και
αρθρώσεις
Αύξηση έκφρασης
Κύτταρο Th17

Κύτταρο T γδ

Μαστοκύτταρο

Ουδετερόφιλο

1. Taylan A et al. Rheumatol Int. 2012;32:2511-2515; 2. Braun J, Sieper J. Lancet. 2007;369:
1379-1390; 3. Dougados M, Baeten D. Lancet. 2011;377:2127-2137.

Το σύστημα OPG

RANKL

Αντίρροπη ρύθμιση σε

+

M-CSF

M-CSF
OPG-L/ODF
OPG/OCIF

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

+

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
-

διαδοχικά επίπεδα από τον
RANKL που είτε δεσμεύεται
στον RANK είτε
εξουδετερώνεται από την
OPG
Το σύστημα ελέγχει τη

OPG-L/ODF
OPG/OCIF

OPG-L/ODF
OPG/OCIF

+

ΕΠΙΒΙΩΣΗ/ΣΥΝΕΝΩΣΗ
-

+

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
-

διαφοροποίηση, σύντηξη,
ενεργοποίηση και απόπτωση
των οστεοκλαστών
Ho©auer L, Eur J Endocrinology 141;195-210, 1999

OPG-L/ODF
OPG/OCIF

+

ΑΠΟΠΤΩΣΗ
-

Πολλοί παράγοντες διεγείρουν την έκφραση
του RANK Ligand από τους οστεοβλάστες
Γλυκοκορτικοειδή

PTH

Vitamin D

CFU-M

PGE2

Οστεοκλάστης
προ σύντηξης

RANKL
RANK

IL-11
IL-6

Πολυπύρηνος οστεοκλάστης

IL-1
PTHrP
TNF-

Ενεργοποιημένος
Οστεοκλάστης

Oστεοβλάστης
CFU-M = colony forming unit macrophage
Boyle WJ, et al. Nature. 2003;423:337-342.
Ho©auer LC, Schoppet Ml. JAMA. 2004;292:490-495.
Provided as an educaQonal resource. Do not copy or distribute.

OPG

RANK-L: Δίπολο ρύθμισης της οστικής
ανακατασκευής

Καλσιτονίνη

PTH
PGE2
Γλυκοκορτικοειδή

RANK-L

OPG

TGF-β

RANK-L
RANK– L
Γλυκοκορτικοειδή
IL–1, IL-17, TNFα
PTH
PGE2
Αυξημένη οστεοκλαστική
απορρόφηση

OPG
OPG
17β–Ε2
TGF–β
IL-4, IFN-γ
Ελαττωμένη οστεοκλαστική
απορρόφηση

Η διασύνδεση RANKL/RANK είναι ένα από τα δευτερεύοντα
συνδιεγερτικά μόρια στην φυσική ανοσία

S. Ferrari-Lacraz, Osteoporos Int 2011; 22:435–446

The odyssey of
osteoclast precursors

“quiescent osteoclast
precursors” (QOPs)

Nick Warde, Nat. Rev. Rheumatol 7, 557 (2011)

Τα οστικά μακροφάγα είναι μέρος της
μονάδας οστικής ανακατασκευής

Οστικά μακροφάγα: Νέος πληθυσμός και ρόλος στην
οστεοανοσολογία

Οι αποπτωτικοί οστεοβλάστες καθαίρονται από τα μακροφάγα με μια διαδικασία
που ονομάζεται eﬀerocytosis
Sinder BP, JBMR Nov 2015

Αρθρικη Καταστροφη στην Ρα

Διαταραχή της οστικής ομοιοστασίας στην
υμενίτιδα

Η φλεγμονή στον αρθρικό υμένα επάγει οστεοκλαστογένεση μέσω αυξημένης έκφρασης του RANKL και
μέσω παραγωγής προφλεγμονωδών κυτοκινών που καθοδηγούν την οστεοκλαστογένεση και
συνεργάζονται με τον RANKL . Επιπρόσθετα, η έκφραση του Dkk‑1 από τους ινοβλάστες του υμένα
οδηγεί σε αναστολή της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών και του σχηματισμού οστού. Το Dkk‑1
επάγει την έκφραση ενός άλλου αντι-αναβολικού μορίου, της σκληροστίνης, από τα οστεοκύτταρα.
Schem, G. & Gravallese, E. Nat. Rev. Rheumatol. 2012

O TNF ευοδώνει την οστική απορρόφηση και
εμποδίζει την οστική παραγωγή

Schem G, ACR 2012

Μέση μεταβολή στον ακτινολογικό δείκτη

Η αντι-TNF αγωγή προκαλεί αναστολή των οστεοκλαστών
στην ΡΑ ανεξάρτητη από την κλινική απάντηση

Α. Χωρίς απάντηση στη
ΜΤΧ

Α

Β

Γ

Δ

Β. Κλινική απάντηση
στη ΜΤΧ
Γ. Χωρίς απάντηση στη
ΜΤΧ + ΙNF

Α

Δ. Κλινική απάντηση
στη ΜΤΧ + ΙNF

?

ΜTX + Placebo

ΜTX + INF

Διάστημα 54 εβδομάδων
Smolen JS, Arthrips Rheum 2005;52:1020–1030

Το συνδιεγερτικό μόριο CD80/86 με την σύνδεση της CTLA-4
αναστέλλει την διαφοροποίηση των οστεοκλαστών

CTLA-4 immunoglobulin acts directly on bone-resorbing cells (osteoclasts) to induce
acpvapon of the enzyme indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO, which degrades
tryptophan) in osteoclast precursors, promopng osteoclast apoptosis and thus
suppressing bone destrucpon
Bozec, A, Sci. Transl. Med. 6, 235ra60 (2014)
Takayanagi, H. Nat. Rev. Rheumatol. 11, 74–76 (2015)

Το abatacept εμποδίζει την διαφοροποίηση των
οστεοκλαστών in vivo και in vitro σε ασθενείς με ΡΑ

Schem G, ACR 2012

Επάρκεια βιταμίνης D

Ανεπάρκεια βιταμίνης D

O ρόλος της βιταμίνης D στην ΡΑ

Jeﬀery, L. E. et al. Nat. Rev. Rheumatol. 13 October 2015

Η φλεγμονή δημιουργεί οστεοπαραγωγή

Ο DKK1 έχει διπλή δράση στο οστούν

Ο TNF διεγείρει την έκφραση DKK1 η οποία αναστέλλει την οστεοβλαστογένεση από τα MSC
και χαμηλώνει τα επίπεδα της OPG, με αποτέλεσμα μειωμένη παραγωγή οστού.
Επιπρόσθετα ο DKK1 αυξάνει τα επίπεδα του RANKL, και η αυξημένος λόγος RANKL:OPG
ενεργοποιεί την οστεοκλαστική δραστηριότητα με αποτέλεσμα απορρόφηση οστού

Pinzone JJ, Blood 2009;113:517-525

Διακεκομμένη χορήγηση ΡΤΗ, Τ κύτταρα και
οστεοβλαστογένεση

Paciﬁci R, Bone 2010; 47: 461–471

Τα Wnt σηματοδοτικά μονοπάτια

§ Η ενεργοποίηση των Wnt σηματοδοτικών μονοπατιών οδηγεί σε
οστεοπαραγωγή
§ Το κανονικό Wnt μονοπάτι αναστέλλεται με την δράση των ανταγωνιστών των
υποδοχέων του Wnt, Dkk/SOST
§

Επομένως η αναστολή ή η δυσλειτουργία των Dkk/SOST πρωτεϊνών θα
μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη οστεοπαραγωγή στην ΑΣ

Lories RJ et al, Nat Rev Rheumatol 2013; 9:328–339

