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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στο ερευνητικό εργαστήριο Ρευματολογίας, Κλινικής 

Ανοσολογίας και Αλλεργιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Ευχαριστώ από καρδιάς τον καθηγητή μου κύριο Δημήτριο Μπούμπα για την αμέριστη και σε όλα 

τα επίπεδα υποστήριξή του που ήταν καθοριστικής σημασίας για την πραγματοποίηση αυτού του έργου. 

Η απόφασή του να με εμπιστευθεί ως μία από τους πρώτους φοιτητές που στελέχωσαν το νεοσύστατο και 

άρα με ιδιαίτερες ανάγκες εργαστήριο της Ρευματολογίας πριν από μερικά χρόνια, όταν οι γνώσεις και η 

τεχνική μου κατάρτιση στο πεδίο της εργαστηριακής έρευνας ήταν ελάχιστες, υπήρξε ιδιαίτερα τιμητική. 

Με το παρόν, τον ευχαριστώ για την παρουσία του ως ακούραστου δασκάλου, καθοδηγητή και αρωγού 

και του εύχομαι να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και την ίδια έμπνευση το έργο του. 

Ευχαριστώ τους κκ Καρδάση Δημήτριο και Τσατσάνη Χρήστο, οι οποίοι, ως μέλη της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής μου, με καίριες παρεμβάσεις, εποικοδομητική κριτική και εύστοχες 

παρατηρήσεις βοήθησαν ουσιαστικά στην υπερπήδηση πολλών εμποδίων που στη διάρκεια αυτής της 

προσπάθειας συχνά ανέκυψαν. Ρόλο εξίσου σημαντικό στην πορεία αυτών των χρόνων έπαιξε η 

ερευνήτρια κα Κλειώ Μαμαλάκη, η οποία με αδιάλειπτη παρουσία και εξαιρετική επιστημονική 

συνδρομή αποτέλεσε «άνθρωπο κλειδί» για την αποπεράτωση αυτής της εργασίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 

θα ήθελα να απευθύνω στην μεταδιδακτορική ερευνήτρια του εργαστηρίου Ρευματολογίας κα 

Χριστιάννα Χουλάκη, που πρώτη ανέλαβε τη «μύησή» μου στο χώρο του εργαστηρίου και επέβλεψε εκ 

του σύνεγγυς και με ενθουσιασμό την πρώτη αλλά και τη μετέπειτα επαφή μου με τον κόσμο της 

εργαστηριακής έρευνας, απαντώντας με επιστημονική ετοιμότητα στην έκκλησή μου για βοήθεια όποτε 

τη χρειάστηκα. Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη οφείλω στην υπεύθυνη του κυτταρομετρητή ροής κα Ελένη 

Κουταλά, για τις ώρες που μαθήτευσα κοντά της και για την καθοριστική συμβολή της στη διεκπεραίωση 

του παρόντος έργου.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κκ Σιδηρόπουλο Πρόδρομο, λέκτορα Ρευματολογίας και 

Γουλιέλμο Γεώργιο, επίκουρο καθηγητή γενετικής, οι οποίοι υπήρξαν πολύτιμοι αρωγοί και συνεργάτες 

καθόλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας. Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στην επίκουρη 

καθηγήτρια κυρία Τζαρδή Μαρία αλλά και στην ιατρό κυρία Φλώρα Σώτσιου για την καθοριστική 

συμβολή τους στην εκτέλεση της ανοσοϊστοχημείας αλλά και στους τεχνικούς κυρία Έλλη Καρύδη και 

κύριο Σάββα Μαββίδη που με επιμονή και ζήλο βοήθησαν σημαντικά στην διενέργεια πολλών από τα 

σχετικά πειράματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκπόνηση αυτής της διατριβής θα ήταν αδύνατη χωρίς τη 

συνδρομή των ιατρών και νοσηλευτών της ρευματολογικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ, κυρίους Λιναρδάκη 

Χαράλαμπο, Κατσίκα Γιώργο, Δημάκα Αργυρώ, Παπαδοπούλου Ζαχαρένια και κυρίως αυτήν του κυρίου 

Ηρακλή Κρητικού, που με συνέπεια και υπομονή, αψηφώντας το φόρτο εργασίας και τη στενότητα του 

χρόνου, συνέλεξαν τα βιολογικά δείγματα και τις κλινικές πληροφορίες που χρησιμοποίησα. Τις 

ευχαριστίες μου θα ήθελα να εκφράσω και στη γραμματέα της ρευματολογικής κλινικής κυρία Σέβη 
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Καμηλάκη για τον καταλυτικό ρόλο που πολλάκις έπαιξε στην αντιμετώπιση δυσκολιών πρακτικής 

φύσεως που παρουσιάστηκαν. 

Πολλές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στους καθηγητές κκ Σιαφάκα Νικόλαο, Κουρούμαλη 

Ηλία και στην επίκουρη καθηγήτρια κα Παπαδάκη Ελένη, που εκτός από μέλη της επταμελούς επιτροπής 

αξιολόγησής μου, υπήρξαν στα χρόνια της φοίτησής μου στην Iατρική Σχολή, δάσκαλοι που 

διαμόρφωσαν την ιατρική μου σκέψη και αντίληψη. 

Από τον κατάλογο των ευχαριστιών δεν θα μπορούσα να παραλείψω τους συνεργάτες και φίλους 

μου στο εργαστήριο Μπερτσιά Γιώργο, Νάκου Μάγδα, Φραγκούλη Ελένη, Ραπτοπούλου Αμαλία και 

Γεργιανάκη Ειρήνη, αλλά και όλους τους ανθρώπους της πτέρυγας 5Δ, τόσο για την πρακτική βοήθειά 

τους κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων όσο και για την ηθική υποστήριξη και παρουσία τους που 

έκαναν τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς πιο υποφερτές και πιο ανθρώπινες. 

Την ευγνωμοσύνη μου θα ήθελα να εκφράσω στους φίλους μου Αριάνα Σπανάκη, Γιώργο Πέτσα, 

Ελένη Τσιριγωτάκη και Νίκη Πούλου, γιατί κοντά ή μακριά, ήταν και θα είναι πάντα δίπλα μου. 

Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς μου Νικηφόρα και Δημήτριο Παπαδημητράκη, η υποστήριξη των 

οποίων αποτελεί πάντα την κινητήρια δύναμη πίσω από όλες τις προσπάθειές μου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

O συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι το πρότυπο συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα και 

χαρακτηρίζεται από ανώμαλη επαγόμενη από T κύτταρα και μεσολαβούμενη από Β κύτταρα παραγωγή 

αυτοαντισωμάτων έναντι πυρηνικών αντιγόνων. Ενώ ο ρόλος ειδικής ανοσίας έχει εκτενώς μελετηθεί, ο ρόλος 

που μπορεί να διαδραματίζει η μη ειδική ανοσία στην έναρξη ή / και στην επίταση των αυτοάνοσων 

φαινομένων, δεν έχει επαρκώς καθορισθεί στο ΣΕΛ. Οι υποδοχείς Toll-like (TLRs) είναι συστατικά της μη 

ειδικής ανοσίας που αναγνωρίζουν δομές παθογόνων και μπορεί επίσης να εμπλέκονται στην αναγνώριση 

αυτοαντιγόνων και την παραγωγή αυτοαντισωμάτων. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η έκφραση και η 

λειτουργία των ΤLR-2, -3, -4 και -9 σε κυτταρικούς υποπληθυσμούς περιφερικού αίματος και μυελού των 

οστών ασθενών με ΣΕΛ. Επιπλέον μελετήθηκε η έκφραση του υποδοχέα TLR-9 σε τομές από νεφρικές βιοψίες 

πασχόντων από τη νόσο.  

Βρέθηκε ότι η έκφραση του TLR-9 -ο οποίος είναι ικανός να αναγνωρίζει ανεπαρκώς μεθυλιωμένο DNA 

του εαυτού- είναι διαταραγμένη στο περιφερικό αίμα και το μυελό των οστών ασθενών με υψηλή 

δραστηριότητα νόσου σε σχέση με ασθενείς με ηπιότερη νόσο και με υγιείς μάρτυρες. Ειδικότερα, αυξημένο 

ποσοστό Β κυττάρων και μονοκυττάρων βρέθηκε να εκφράζει TLR-9 σε ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ (49,5 ± 

24,4% και 30,7 ± 24,1% αντίστοιχα) σε σχέση με ασθενείς με ανενεργό ΣΕΛ (22,8 ± 19,6%, p=0,02 και14,3 ± 

8,4%, p=0,03 αντίστοιχα). Μεταξύ των B κυττάρων, αυξημένο ποσοστό πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων 

και Β κυττάρων μνήμης, δηλαδή κυττάρων που είναι εν δυνάμει ικανά να παράγουν αυτοαντισώματα, αλλά όχι 

ανώριμων κυττάρων, εκφράζει TLR-9 σε ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ. Μάλιστα, η αυξημένη έκφραση TLR-9 στα 

Β κύτταρα συσχετίζεται με την παρουσία στον ορό των ασθενών αυτοαντισωμάτων έναντι του DNA διπλής 

έλικας (anti-dsDNA antibodies) (p=0,007). Επιπλέον, στο μυελό των οστών, που αποτελεί θέση επεξεργασίας 

και παρουσίασης αυτοαντιγόνων αλλά και κατεξοχήν έδρα επιβίωσης των πλασματοκυτταροειδών κυττάρων 

που παράγουν αυτοαντισώματα, τα ποσοστά των TLR-9+ πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων είναι σημαντικά 

αυξημένα σε σχέση με το περιφερικό αίμα στους ασθενείς με ενεργό, αλλά όχι στους ασθενείς με ανενεργό 

λύκο. Η αυξημένη έκφραση TLR-9 στα Β κύτταρα οδηγεί σε ενίσχυση της ικανότητας των κυττάρων αυτών 

αφενός να πολλαπλασιάζονται και αφετέρου να δρουν ως αντιγονοπαρουσιαστές, όπως φαίνεται από τον 

επαυξημένο πολλαπλασιασμό και την ενισχυμένη επαγωγή του μορίου HLA-DR, αντίστοιχα, μετά από 

διέγερση των κυττάρων αυτών με τον ειδικό TLR-9 αγωνιστή ODN 2006 σε ασθενείς με έξαρση της νόσου. 

Aντίθετα, η παραγωγή των κυτταροκινών IL-6, IL-10 και TNF-α μετά από επίδραση in vitro του ODN 2006 

δεν διαφέρει ανάμεσα στους υπό μελέτη πληθυσμούς.  

Η αυξημένη έκφραση του TLR-9 στους ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ μπορεί εν μέρει να αποδοθεί σε διαλυτούς 

παράγοντες που εκκρίνονται στον ορό αυτών των ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό, η καλλιέργεια Β κυττάρων από 

υγιείς μάρτυρες παρουσία ορού από ασθενείς με ενεργό αλλά όχι με ορό από ασθενείς με ανενεργό ΣΕΛ οδηγεί 

σε αύξηση αφενός του ποσοστού των πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων και αφετέρου του ποσοστού 

εξ’αυτών των κυττάρων που εκφράζουν TLR-9. Η προσθήκη in vitro υδροξυχλωροκίνης, ενός φαρμακευτικού 
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παράγοντα που χρησιμοποιείται σήμερα στη θεραπεία της νόσου και του οποίου ο μηχανισμός δράσης 

συνίσταται στην ικανότητα του να διαφοροποιεί το ενδοκυττάριο pH αναστέλλοντας μία σειρά από pH-

εξαρτώμενες ενδοκυττάριες διαδικασίες, καταργεί την προαναφερθείσα επίδραση του ορού στην έκφραση του 

TLR-9.  

Αναφορικά με τα μονοκύτταρα, η διέγερση του TLR-9 δεν έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής 

ιντερφερόνης α (IFN-α), μίας κυτταροκίνης με πλειοτροπικές δράσεις στο λύκο. 

H ανοσοϊστοχημική ανάλυση της έκφρασης του ΤLR-9 σε νεφρικούς ιστούς ασθενών με ΣΕΛ κατέδειξε 

ενισχυμένη σπειραματική έκφραση στους ασθενείς με ενεργό υπερπλαστική ή με μεμβρανώδη νεφρίτιδα ΣΕΛ 

σε σχέση με τους ασθενείς με άλλου τύπου νεφρίτιδα ΣΕΛ, ασθενείς με μη ΣΕΛ σπειραματονεφρίτιδα και 

υγιείς μάρτυρες. Η διάχυτη σωληναροδιάμεση έκφραση του TLR-9 δεν διαφέρει ανάμεσα στις ομάδες που 

ελέγθηκαν. 

Συμπερασματικά, και όπως προκύπτει από τα παραπάνω, παράγοντες της μη ειδικής ανοσίας, και 

συγκεκριμένα η ενεργοποίηση του TLR-9, εμπλέκεται στην έναρξη της αυτοδραστικής ανοσολογικής 

απόκρισης στα λεμφοκύτταρα και συμμετέχει στην επίταση της νεφρικής νόσου μέσω ενεργοποίησης των 

μακροφάγων ή άλλων μηχανισμών τοπικά στο επίπεδο των ιστών στους ασθενείς με λύκο. 
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ABSTRACT    

 

      Systemic lupus erythematosus (SLE) is the prototype systemic autoimmune disorder, characterized by 

an abnormal T-cell driven - B-cell mediated production of pathogenic autoantibodies against nuclear auto-

antigens. Whereas the role of adaptive immune response has been extensively studied, the role of innate 

immune response in initiating and / or perpetuating the abnormal autoimmune phenomena, has not been 

thoroughly investigated in SLE. Toll-like receptors (TLRs) are pattern associated receptors of innate 

immunity that may be involved in the recognition of self antigens and the production of autoantibodies. In 

the present study we investigated the expression and function of TLR-2, -3, -4 and -9 in peripheral blood 

and bone marrow cell subpopulations of patients with SLE. The expression of TLR-9 was further examined 

in renal biopsies from SLE patients. Toll-like receptor 9 (TLR-9), which may recognize hemi-methylated 

self-DNA, exhibits a disturbed expression pattern in the peripheral blood and the bone marrow of patients 

with high disease activity compared with patients with lower disease activity and healthy individuals. More 

specifically, an increased proportion of B-cells and monocytes expresses TLR-9 among patients with active 

SLE (49.5 ± 24.4% and 30.7 ± 24.1% respectively) compared to patients with inactive disease (22.8 ± 

19.6%, p=0.02 and 14.3 ± 8.4%, p=0.03 respectively). Among B-cells, increased proportions of 

plasmacytoid cells and memory B-cells (the putative autoantibody producing cells), but not naïve B-cells, 

express TLR-9 in patients with active SLE. Increased percentages of TLR-9 expressing B-cells correlate 

with the presence of anti-dsDNA antibodies (p=0.007) in active SLE patients.Of interest, increased 

proportions of TLR-9 expressing plasmacytoid cells are present in the bone marrow of SLE patients with 

high disease activity compared with their peripheral counterparts. 

      Enhanced TLR-9 expression is accompanied by an enhanced proliferative and antigen presenting 

capacity of B-cells from active SLE patients, as evidenced by an enhanced proliferative response and an 

increased HLA-DR induction on these cells after stimulation of TLR-9 with its specific ligand ODN 2006. 

On the contrary, the production of cytokines IL-6, IL-10 and TNF-a upon ODN 2006 treatment does not 

differ among groups under study.  

      The culture of B-cells derived from healthy individuals in the presence of active SLE serum results in 

the increase of both, the number of peripheral plasmacytoid B cells and of the percentage of these cells that 

express TLR-9. The addition in the culture medium of hydroxychloroquine, an agent that is widely used for 

the treatment of SLE, abrogates this effect of SLE serum in the expression pattern of TLR-9. 

      Regarding monocytes, TLR-9 expression does not to influence their capacity to produce interferon-α -an 

important immune modulating cytokine in lupus- as shown indirectly by the lack of enhanced induction of 

interferon inducible genes upon ΤLR-9 stimulation of total PBMCs of active lupus patients. 

     Ιmmunohistochemical analysis of renal TLR-9 expression revealed an enhanced glomerular ΤLR-9 

expression in patients with active proliferative or membranous lupus nephritis compared to patients 
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suffering from non SLE nephritis, other immune mediated glomerulonephritis or healthy controls. Diffuse 

tubulointersistial ΤLR-9 expression does not dignificantly differ among groups under study. 

      Taken together these results, implicate innate immunity pathways –predominantly via TLR-9- both, in 

the initiation of autoreactivity and in the amplification of the glomerular injury in lupus patients. 
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ 

 

ΑΝΑ (Antinuclear antibodies) 

APC (Antigen presenting cell) 

BCR (B-cell receptor) 

Blys (B-lymphocyte stimulator) 

BM (Bone marrow) 

BMMCs (Bone marrow derived mononuclear cells) 

CD (Cluster differentiation marker) 

CRP (C-reactive protein) 

DAB (3-diaminobenzidine tetrahydrochloride) 

DCs (Dendritic cells) 

DNA (Desoxyribonucleic acid) 

Ds-DNA (Double stranded desoxyribonucleic acid) 

FCγR (Fc gamma receptor) 

FoxP3 (X-linked forkhead/winged helix transcription factor) 

GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogonase) 

HLA-DR (Human leukocyte antigen- DR) 

HCQ (Hydroxychloroquine) 

HIV (Human immunodeficiency virus) 

HSP (Heat shock protein) 

IFN-α (Ιnterferon alpha) 

IFN-γ (Interferon gamma) 

IL-1 (Interleukin 1) 

IL-1R (Interleukin 1 receptor) 

IL-6 (Interleukin 6) 
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IL-10 (Ιnterleukin 10) 

IRAK (IL-1R associated kinase) 

ΙRF (Interferon regulatory factor) 

ISCs (Immunoglobulin secreting cells) 

JNK (Jun N-terminal kinase) 

LBP (LPS binding protein) 

LPS (Lipopolysaccharide) 

LRR (Leukin rich repeats) 

LTβ (Leukotrien β) 

ΜΑC (Membrane attack complex) 

MAPK (Mitogen activated protein kinase) 

MBL (Mannose binding lectin) 

mDCs (Myeloid dendritic cells) 

MCP-1 (Membrane cofactor protein 1) 

MRL-lpr (MRL mice with lymphoproliferative spontaneous mutation Faslpr) 

m-RNA (Messenger RNA) 

ΜyD88 (Myeloid differentiation primary response protein 88) 

NEMO (Τranscription Nf-kB essential modulator) 

NF-kB (Nuclear factor B) 

ΝΚ cells (Natural killer cells, κύτταρα φυσικοί φονείς) 

ΝLR [Nucleotide binding oligodimerization (NOD) like receptors] 

NZB/W mice (New Zealand black / New Zealand white mice) 

OCT compound (Optimal cutting temperature compound) 

ODN (Oligodesoxynucleotide) 

PAMP (Pathogen associated molecular pattern) 

PBMCs (Peripheral blood mononuclear cells) 

PBS (Phosphate buffered saline) 

PD-1 (Programmed death 1) 
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pDCs (Plasmatocytoid dendritic cells) 

PGN (Peptidoglycan) 

PRP (Pattern recognition receptor) 

RA (Rheumatoid arthritis) 

RF (Rheumatoid factor) 

RNA (Ribonucleic acid) 

ROS (Reactive oxygen species) 

RTECs (Renal tubular epithelial cells) 

RT-PCR (Reverse trancription polymerase chain reaction) 

SLE (Systemic lupus erythematosus) 

SLEDAI (SLE disease activity index) 

ΤΒΚ1 (TRAF-family member associated NF-kB activator binding kinase 1) 

TBS (Tris-buffered saline) 

TGF-β (Transforming growth factor beta) 

ΤΗ1 cell (T helper 1 cell, T βοηθητικό κύτταρο τάξης 1) 

ΤΗ2 cell (T helper 2 cell, T βοηθητικό κύτταρο τάξης 2) 

TIR (Toll/Interleukin 1) 

TLR (Τoll-like receptor)  

TNF-α (Tumor necrosis factor alpha) 

ΤRAF-6 (Tumor necrosis factor receptor associated factor 6) 

TREGs (T regulatory cells) 

ΤRIF (Toll/IL-1 receptor domain containing adaptor protein inducing IFN-β) 

VSV (Vessicular stomatitis virus) 

WHO (World Health Organization) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

 

ΗΚΓ (Ηλεκτροκαρδιογράφημα) 

ΜΟ (Μυελός των οστών) 

ΣΕΛ (Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος) 
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EIΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ 

 

1.1.1 Μη ειδική και ειδική ανοσία  

      To ανοσολογικό σύστημα των σπονδυλωτών απαρτίζεται από δύο σκέλη: τη μη ειδική ανοσία (φυσική 

ανοσία, innate immunity) και την ειδική ανοσία (επίκτητη ανοσία, adaptive immunity).  

      Η μη ειδική ανοσία συνιστά την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού έναντι των παθογόνων. Οι 

μεσολαβητές της αποτελούνται από τους διηθητικούς φραγμούς (barriers), τα κυκλοφορούντα δραστικά 

κύτταρα (circulating effector cells), τις κυκλοφορούσες δραστικές πρωτείνες (circulating effector proteins) 

τους υποδοχείς (receptors) TLRs και ΝΟD-like receptors (NLRs)  και κυτταροκίνες (cytokines). Η μη ειδική 

ανοσία ενυπάρχει πριν το ανοσοποιητικό σύστημα έρθει σε επαφή με παθογόνα και ενεργοποιείται πολύ 

γρήγορα στην περίπτωση που αυτό συμβεί. Η ανάπτυξή της προηγήθηκε φυλογενετικά της ανάπτυξης της 

ειδικής ανοσίας. Έτσι, οι μεσολαβητές και τα κύτταρα της μη ειδικής ανοσίας συναντώνται σε όλους τους 

πολυκύτταρους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των φυτών και των εντόμων. Στον Πίνακα 1.1 

παρουσιάζονται οι μεσολαβητές της μη ειδικής ανοσίας και συνοψίζονται οι κυριότερες δράσεις τους. 

      Αντίθετα, η ειδική ανοσία, η οποία διαμεσολαβείται από τα Β και τα T κύτταρα, συνιστά πιο εξελιγμένο 

μηχανισμό άμυνας που επιπροστέθηκε στους μηχανισμούς της μη ειδικής ανοσίας προκειμένου να τους 

συμπληρώσει και να βελτιώσει τη δυνατότητα άμυνας των σπονδυλωτών οργανισμών έναντι των παθογόνων. 

Έτσι, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με τη μη ειδική ανοσία, η ειδική ανοσία κινητοποιείται όψιμα και 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μνήμης και ειδικότητας. Στον Πίνακα 1.2 αντιπαραβάλλονται τα 

χαρακτηριστικά της ενεργοποίησης της μη ειδικής και της ειδικής ανοσίας.  

      Ενώ ο ρόλος της ειδικής ανοσίας στην ανθρώπινη νόσο έχει εκτενώς μελετηθεί, δεν συμβαίνει το ίδιο με 

τη μη ειδική ανοσία η οποία αποτελεί ένα σχετικά παρθένο ερευνητικά πεδίο.  
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Πίνακας 1.1 Οι μεσολαβητές της μη ειδικής ανοσίας και οι κυριώτερες λειτουργίες τους 

ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Διηθητικοί φραγμοί  

Επιθηλιακοί ηθμοί Αναχαίτιση της εισόδου των μικροοργανισμών 

Ντεφενσίνες Εξουδετέρωση παθογόνων 

Ενδοεπιθηλιακά λεμφοκύτταρα Εξουδετέρωση παθογόνων 

Κυκλοφορούντα δραστικά κύτταρα  

Ουδετερόφιλα Πρώιμη φαγοκυττάρωση και εξουδετέρωση παθογόνων 

Μακροφάγα Φαγοκυττάρωση και εξουδετέρωση παθογόνων 

Έκκριση κυτταροκινών που πυροδοτούν τη φλεγμονή 

Κύτταρα φυσικοί φονείς [Natural killer(ΝΚ) cells] Λύση μολυσμένων κυττάρων 

Ενεργοποίηση των μακροφάγων 

Κυκλοφορούσες δραστικές πρωτείνες  

Συμπλήρωμα Εξουδετέρωση και οψωνοποίηση παθογόνων 

Ενεργοποίηση λευκοκυττάρων 

Λεκτίνη που προσδένει τη μαννόζη (Mannose 
binding lectin, MBL) 

Οψωνοποίηση παθογόνων 

Ενεργοποίηση συμπληρώματος (μονοπάτι λεκτίνης) 

C-αντιδρώσα πρωτείνη (C-reactive protein, CRP) Οψωνοποίηση παθογόνων 

Ενεργοποίηση συμπληρώματος 

Παράγοντες πήξης Απομόνωση μολυσμένων ιστών 

Υποδοχείς  

Toll-like receptors (TLRs) Αναγνώριση μοριακών μοτίβων παθογόνων 

Ενεργοποίηση ειδικής ανοσολογικής απόκρισης 

NOD-like receptors (NLRs)  Aναγνώριση και εκρίζωση βακτηρίων 

Κυτταροκίνες  

TNF, IL-1, χημειοκίνες Φλεγμονή 

IFN-α, -β Αντίσταση σε ιογενείς λοιμώξεις 

IFN-γ Ενεργοποίηση μακροφάγων 

IL-12 Παραγωγή IFN-γ από ΝΚ και T κύτταρα 

IL-15 Πολλαπλασιασμός των NK κυττάρων 

IL-21 Ενεργοποίηση και διαφοροποίηση B κυττάρων 

IL-10, TGF-β Αναχαίτιση της φλεγμονής 
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 Πίνακας 1.2 Τα χαρακτηριστικά της ειδικής και της μη ειδικής ανοσίας 

 

 ΜΗ ΕΙΔΙΚH ΑΝΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚH ΑΝΟΣΙΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Ειδικότητα Έναντι μοριακών δομών 

παθογόνων 

Έναντι ειδικών αντιγόνων 

Ποικιλία Περιορισμένη. Είναι 

γονιδιακά προκαθορισμένη 

Εξαιρετικά ευρεία. Οι 

υποδοχείς προκύπτουν μετά 

από σωματικό ανασυνδυασμό 

γονιδιακών τμημάτων 

Μνήμη Όχι Ναι 

Απουσία δράσης έναντι του 

εαυτού 

Ναι Ναι 

ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ   

Φυσικοί και επιθηλιακοί 

φραγμοί 

Δέρμα, επιθήλια 

βλεννογόνων, χημικές ουσίες 

έναντι μικροβίων 

Λεμφοκύτταρα και 

αντισώματα που εντοπίζονται 

στις επιθηλιακές επιφάνειες 

Πρωτείνες του αίματος Συμπλήρωμα, παράγοντες 

πήξης 

Αντισώματα 

Κύτταρα Φαγοκύτταρα (μακροφάγα, 

ουδετερόφιλα), ΝΚ κύτταρα 

Λεμφοκύτταρα 
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      Η μη ειδική ανοσία επιτελεί 4 βασικές λειτουργίες:  

Α. αποτελεί τον πρώτο φραγμό στην είσοδο των παθογόνων, που κινητοποιείται πριν από την ενεργοποίηση 

των μηχανισμών της ειδικής ανοσίας και ενίοτε επαρκεί για την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών και την 

αποφυγή της λοίμωξης.  

Β. Διαθέτει μηχανισμούς τους οποίους χρησιμοποιεί και η ειδική ανοσία προκειμένου να εκπληρώσει τον 

αμυντικό της ρόλο. Χαρακτηριστικά, τα Β κύτταρα, που ανήκουν στην ειδική ανοσία, δρουν παράγοντας 

αντισώματα έναντι των αντιγόνων, τα οποία εν συνεχεία κινητοποιούν τα φαγοκύτταρα ή το σύστημα του 

συμπληρώματος, δηλαδή στοιχεία της μη ειδικής ανοσίας για να εξουδετερώσουν τα παθογόνα. 

Γ. Η σημαντικότερη ίσως από τις λειτουργίες της μη ειδικής ανοσίας έγκειται στην ιδιότητά της να 

αλληλεπιδρά με την ειδική ανοσία και να ελέγχει την κινητοποίηση της τελευταίας κατά τρόπον ώστε να 

επιτυγχάνεται έγκαιρη και λυσιτελής κινητοποίησή της έναντι των παθογόνων. Έτσι, η ειδική ανοσία είναι 

αυτή που διαθέτει τα «δεύτερα σήματα» (two signal hypothesis) στα Β και στα T λεμφοκύτταρα προκειμένου 

τα τελευταία να κινητοποιηθούν. Τα δεύτερα αυτά σήματα, περιλαμβάνουν συνδιεγερτικά μόρια, 

κυτταροκίνες, και προϊόντα αποδόμησης του συμπληρώματος. Έτσι, πχ τα συνδιεγερτικά μόρια CD80 και 

CD86 που εκφράζονται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (antigen presenting cells, APCs) επικουρούν 

στην ενεργοποίηση των T λεμφοκυττάρων, ενώ η κυτταροκίνη ΙL-12 που παράγεται από τα μακροφάγα και 

τα δενδριτικά κύτταρα προάγει την διαφοροποίηση των T κυττάρων προς T-βοηθητικά κύτταρα τάξης 1 (T-

helper 1, TH1 cells). Aπό την άλλη μεριά, ένα από τα προϊόντα αποδόμησης του συστήματος του 

συμπληρώματος, ο παράγων C3d, είναι το καλύτερα χαρακτηρισμένο δεύτερο σήμα ενεργοποίησης των Β 

κυττάρων.  

Δ. Επί τη βάσει της ιδιότητας της μη ειδικής ανοσίας να παρέχει συνδιεγερτικά σήματα στην ειδική ανοσία, 

τεκμηριώνεται και ο μείζων ρόλος που η μη ειδική διαδραματίζει στην αποτροπή της κινητοποίησης της 

ειδικής ανοσίας έναντι στοιχείων του εαυτού. Έτσι, η μη παροχή από τη μη ειδική ανοσία δεύτερων σημάτων 

προς τα Β και τα T κύτταρα στην περίπτωση αντιγόνων του εαυτού, συνιστά μία ασφαλιστική δικλείδα που 

προστατεύει τον οργανισμό από την ανάπτυξη αυτοανοσίας, ή αλλιώς που διασφαλίζει την ανοχή έναντι 

σε στοιχεία του εαυτού.  

      Στην Εικόνα 1.2 αναπαρίσταται γραφικά η αλληλεπίδραση των στοιχείων της μη ειδικής ανοσίας με τα T 

και τα B κύτταρα. 
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Εικόνα 1.1 Αναπαρίσταται 

συγκριτικά η κινητοποίηση της μη 

ειδικής και της ειδικής ανοσίας* Οι 

μηχανισμοί της μη ειδικής ανοσίας 

κινητοποιούνται πρώιμα επί εισόδου 

παθογόνων. Έπεται η ενεργοποίηση 

των Β και T λεμφοκυττάρων που 

αποτελούν συστατικά της ειδικής 

ανοσίας, προκειμένου να επιτευχθεί η 

εκρίζωση των παθογόνων. 

    *TLR: Toll-like receptors, MyD88: Myeloid 

differentiation primary response protein 88, 

NF-Κβ: Nuclear factor κB, DC: dendritic cell, 

T: T lymphocytes, B: B lymphocytes 
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Εικόνα 1.2 Αναπαρίσταται γραφικά η αλληλεπίδραση της μη ειδικής ανοσίας με την ειδική ανοσία*. Τα 

παθογόνα αναγνωρίζονται βάσει μοριακών μοτίβων που περιέχουν από τους υποδοχείς TLRs των 

αντιγονοπαρουσιατικών κυττάρων (APCs). Tα τελευταία ενεργοποιούνται αυξάνοντας την έκφραση 

συνδιεγερτικών μορίων όπως είναι το HLA-DR, το Β7 αλλά και ο CD40. Μέσω αυτών των μορίων 

προάγεται η αποτελεσματική παρουσίαση των αντιγόνων στα T κύτταρα αλλά και η λυσιτελής ενεργοποίηση 

των τελευταίων που θα οδηγήσει τελικά στην εκρίζωση των παθογόνων. 

      * APCs: antigen presenting cells, Ag: antigen, HLA-DR: Human leukocyte antigen- DR , TCR: T-cell receptor 
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1.1.2 Οι υποδοχείς Toll-like (TLRs) 

Γενικά 

      Οι υποδοχείς Toll-like (TLRs) είναι μία ομάδα μεμβρανικών υποδοχέων της μη ειδικής ανοσίας που 

ανήκουν στην υπεροικογένεια των IL-1 υποδοχέων (ΙL-1 receptor superfamily) και αναγνωρίζουν μοριακές 

δομές παθογόνων (pathogen assosiated molecular patterns, PAMPS) που έχουν διατηρηθεί κατά την εξέλιξη. 

Οι 13 ΤLRs που μέχρι στιγμής έχουν ανακαλυφθεί στα θηλαστικά παρουσιάζουν δομικές ομοιότητες με την 

πρωτείνη Toll της Drosophila. Στη μύγα ο ρόλος της Toll είναι διττός και περιλαμβάνει αφενός τον 

καθορισμό του ραχιαίου-κοιλιακού άξονα κατά την εμβρυογένεση και αφετέρου, αργότερα, τη 

διαμεσολάβηση της ανοσολογικής απόκρισης έναντι των μικροβίων και των μυκήτων. 

      Οι υποδοχείς TLRs eκφράζονται σε κύτταρα του ανοσοποιητικού, επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα 

(Εικόνα 1.3). Η πρωταρχική λειτουργία τους συνίσταται στην ενεργοποίηση της μη ειδικής ανοσίας έναντι 

των παθογόνων που εκφράζουν τις εν λόγω δομές, αφού η διέγερσή τους οδηγεί στην παραγωγή 

προφλεγμονωδών κυτταροκινών και αντιμικροβιακών πεπτιδίων. Επιπλέον, οι ΤLRs είναι μόρια μείζονος 

σημασίας ως προς την αλληλεπίδραση της μη ειδικής με την ειδική ανοσία, λειτουργία που επιτελούν 

μέσω έμμεσων αλλά και άμεσων μηχανισμών. Πιο συγκεκριμένα, η διέγερση των TLRs των 

αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (πχ δενδριτικών κυττάρων, μακροφάγων) οδηγεί σε ενεργοποίηση των 

τελευταίων, επαγωγή της έκφρασης συνδιεγερτικών και αντιγονοπαρουσιαστικών μορίων και εν τέλει σε 

αποτελεσματική παρουσίαση των παθογόνων στα T και τα Β κύτταρα (έμμεση ενεργοποίηση της ειδικής 

ανοσολογικής απόκρισης). Από την άλλη μεριά, ορισμένοι TLRs εκφράζονται και στα ίδια τα B και τα T 

κύτταρα, όπου κατόπιν άμεσης διέγερσης και παρουσία επικουρικών ερεθισμάτων, μπορούν να τα 

ενεργοποιούν προς πολλαπλασιασμό, παραγωγή αντισωμάτων (B κύτταρα) ή απλώς να προάγουν την 

επιβίωσή τους (T κύτταρα, άμεση ενεργοποίηση της ειδικής ανοσολογικής απόκρισης). (Εικόνα 1.4).  
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Εικόνα 1.3. Η έκφραση των TLRs στα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού Αναπαρίσταται η συγκριτική ποσοτική 

έκφραση σε επίπεδο m-RNA των 10 TLRs σε ανθρώπινα 

περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα (ανάλυση με ποσοτική 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης ανάστροφης μεταγραφής, 

RT-PCR). Οι TLRs 1 και 6 εκφράζονται σε όλους τους υπό 

μελέτη κυτταρικούς τύπους. Τα μονοκύτταρα εκφράζουν 

προεξαρχόντως TLR-2 και ΤLR-4 ενώ τα Β κύτταρα 

εκφράζουν κυρίως ΤLR-1, TLR-6, TLR-10 και TLR-9. Στα T 

κύτταρα παρατηρείται γενικά χαμηλή έκφραση TLRs, με τους 

TLR-5 και TLR-1 να σημειώνουν την πιο ισχυρή έκφραση. 

Τέλος, τα περιφερικά δενδρτικά κύτταρα εκφράζουν κατά 

κύριο λόγο TLR-9 (Hornung et al, J Immunol 2002;168:4531-

453)  
 

 

 Εικόνα 1.4. Η ενεργοποίηση των TLRs ελέγχει την κινητοποίηση της ειδικής ανοσίας*. Οι “TLRs” 

αντιλαμβάνονται την παρουσία παθογόνου μέσω της αναγνώρισης των PAMPs. Η διέγερση των TLRs που 

εκφράζονται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, πχ τα δενδριτικά κύτταρα (DCs) οδηγεί στην 

ωρίμανση των τελευταίων και στην ενίσχυση της αντιγονοπαρουσιαστικής τους ικανότητας, κυρίως μέσω της 

επαγωγής συνδιεγερτικών μορίων (CD80/86) και μορίων του μείζονος συμπλέγματος ισοσυμβατότητας τάξης 

ΙΙ (ΜΗC II). Επιπλέον, η διέγερση των TLRs οδηγεί και στην παραγωγή χημειοτακτικών παραγόντων και 

κυτταροκινών. Το αποτέλεσμα είναι η διέγερση των T- κυττάρων και η διαφοροποίησή τους προς Th1 ή Th2 

βοηθητικά κύτταρα (Medjhitov et al, Nature Rev Immunol 2001;1:135-145).  

*PAMP: Pathogen associated molecular pattern, PRR: pattern recognition receptor, MHC: major histocompatibility complex, IFN-γ: 

interferon gamma 
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Οι προσδέτες των TLRs 

      Οι TLRs ενέχονται στην ανοσολογική απόκριση έναντι μίας αρκετά ευρείας ποικιλίας μορίων που είναι 

κατανεμημένα σε διάφορα παθογόνα αλλά δεν εκφράζονται από τα κύτταρα των θηλαστικών. Έτσι, οι TLRs 

βοηθούν στο διαχωρισμό των στοιχείων του εαυτού από τα στοιχεία του μη εαυτού και υπό φυσιολογικές 

συνθήκες δεν ενεργοποιούνται από αυτοαντιγόνα. Έως σήμερα έχουν περιγραφεί 10 TLRs στον άνθρωπο και 

13 στα ποντίκια. Μία σειρά από γενετικές μελέτες έχει αποκαλύψει τους ειδικούς συνδέτες τους. Έτσι, ο 

λιποπολυσακχαρίτης (LPS) των gram αρνητικών μικροβίων αναγνωρίζεται από τον TLR-4 και ποντίκια με 

στοχευμένη μεταλλαγή η οποία αποφέρει απώλεια λειτουργίας του TLR-4 εμφανίζουν ελαττωμένη απόκριση 

στο LPS και είναι ανθεκτικά στο ενδοτοξινικό σοκ που αυτό προκαλεί. Ο TLR-2 σε σύμπλοκο με τον TLR-1 

και τον TLR-6 αναγνωρίζουν ποικίλα συστατικά gram θετικών βακτηρίων [πχ πεπτιδογλυκάνη (PGN) και 

λιποπρωτείνη] αλλά και το λιποπεπτίδιο του μυκοπλάσματος, ενώ ο TLR-5 αναγνωρίζει τη βακτηριακή 

πρωτείνη φλαγελίνη (flagellin). Ο TLR-11 αναγνωρίζει μη χαρακτηρισμένες μέχρι σήμερα δομές 

ουροπαθογόνων καθώς και ένα συστατικό του τοξοπλάσματος. Ο TLR-3 αναγνωρίζει το RNA διπλής έλικας 

(ds-RNA) που παράγεται κατά τον ιικό πολλαπλασιασμό. Ο TLR-7 αναγνωρίζει συνθετικά 

ιμιδαζολοκινολινικά μόρια, ανάλογα γουανοσίνης όπως η λοξοριβίνη αλλά και RNA μονής έλικας (ss-RNA) 

από τους ιούς human immunodeficiency virus (HIV-1), vessicular stomatitis virus (VSV) και ιούς της γρίπης. 

Tέλος, ο TLR-9 αναγνωρίζει μη μεθυλιωμένο βακτηριακό ή ιικό DNA. Στον Πίκακα 1.3 παρουσιάζονται οι 

προσδέτες των TLRs που είναι γνωστοί έως σήμερα. 

Πίνακας 1.3 Οι μέχρι σήμερα γνωστοί προσδέτες των ΤLRs 

 

            (Akira et al, Nature Reviews in Immunology, 2004 ;4: 499-510) 
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Η δομή των TLRs 

       Οι ΤLRs είναι μεμβρανικές γλυκοπρωτεϊνες που διαθέτουν μία εξωκυττάρια περιοχή πλούσια σε 

επαναλήψεις λευκίνης (leucine-rich repeat motifs, LRR motifs) και μία ενδοπλασματική περιοχή η οποία είναι 

ομόλογη με την αντίστοιχη περιοχή του υποδοχέα της ιντερλευκίνης IL-1 (IL-1R) και αποκαλείται Toll/IL-1R 

(TIR) ομόλογη περιοχή (Εικόνα 1.5). H εξωκυττάρια περιοχή που ευθύνεται για την αναγνώριση των 

παθογόνων έχει εξελιχθεί φυλογενετικά, σε αντίθεση με την ενδοπλασματική περιοχή που έχει διατηρηθεί 

κατά την εξέλιξη. Σημειωτέον, οι TLRs που αναγνωρίζουν νουκλεϊκά οξέα, δηλαδή οι TLRs –3, -7 και –9 δεν 

εκφράζονται στην επιφάνεια των κυττάρων, αλλά ενδοκυττάρια. Έτσι, λόγου χάρη ο TLR-9 εκφράζεται στο 

ενδοπλασματικό δίκτυο και προσελκύεται στο ενδοσωμικό/λυσοσωμικό διαμέρισμα εφόσον διεγερθεί από 

τον προσδέτη του (2, 3, 4, 5). 

 

 

  

Εικόνα 1.5 Η δομή των TLRs και των IL-1Rs 

Οι ΤLRs και οι IL-Rs διαθέτουν μία διατηρημένη 

εξελικτικά ενδοκυττάρια περιοχή, την περιοχή TIR, 

που χαρακτηρίζεται από την παρουσία 3 ομόλογων 

περιοχών (boxes 1, 2 3). H εξωκυττάρια περιοχή 

των 2 τύπων υποδοχέων διαφέρει σημαντικά. Οι 

ΤLRs έχουν μία περιοχή συχνών επαναλήψεων 

αλληλουχιών πλούσιων σε λευκίνη (LRRs) ενώ οι 

IL-1Rs έχουν 3 τομείς που μοιάζουν με 

ανοσοσφαιρίνες (immunoglobulin like domains). 

 (Akira et al, Nature Reviews in Immunology, 2004; 

4: 499-510) 
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Το μονοπάτι σηματοδότησης των TLRs 

      H διέγερση των TLRs από τους ειδικούς προσδέτες τους, μέσω της επιστράτευσης μίας σειράς 

προσαρμοστικών μορίων και της ενεργοποίησης ενδοκυττάριων κινασών, οδηγεί στην ενεργοποίηση 

μεταγραφικών παραγόντων που ρυθμίζουν την έκφραση γονιδίων εμπλεκόμενων στη φλεγμονή όπως 

κυτταροκινών, χημειοκινών και IFN I. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί δύο μονοπάτια μεταβίβασης του 

σήματος των TLRs. Πρόκειται για το MyD88-εξαρτώμενο και το MyD88-ανεξάρτητο μονοπάτι (Εικόνα 1.6). 

Το MyD88-εξαρτώμενο μονοπάτι. To ΜyD88 είναι μία πρωτείνη η οποία αρχικά είχε περιγραφεί ως ένα 

γονίδιο που επάγεται ταχέως κατόπιν IL-6 μεσολαβούμενης διαφοροποίησης Μ1 μυελολευχαιμικών 

κυττάρων προς μακροφάγα, ενώ αρκετά αργότερα ταυτοποίηθηκε ως ένα προσαρμοστικό μόριο που 

σχηματίζοντας ομοδιμερή, ενώνει τους TLRs/IL-1Rs με άλλα σηματοδοτικά μόρια στον καταρράκτη 

σηματοδότησης αυτών των υποδοχέων (6, 7). Το MyD88 μετάγει σήματα από όλους τους ΤLRs εκτός του 

TLR-3. Αλληλεπιδρά με την οικογένεια των κινασών IRAK (IL-1R associated kinase), η οποία αλληλεπιδρά 

με τον παράγοντα TRAF-6 (tumor necrosis factor receptor associated factor 6) καταλήγοντας στην 

ενεργοποίηση του πυρηνικού μεταγραφικού παράγοντα κΒ [Nuclear factor-κΒ (Νf-Κβ)] καθώς και 

πρωτεϊνικών κινασών που ενεργοποιούνται από μιτογόνα [mitogen activated protein kinases, (MAP kinases)] 

όπως είναι η p42/p44 MAPΚ και η Jun N-terminal κινάση (JNK). Τελικά, το συγκεκριμένο μονοπάτι οδηγεί 

στην παραγωγή κυτταροκινών όπως είναι ο TNF και άλλων προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Επιπλέον, τo 

MyD88 μονοπάτι όταν ενεργοποιείται από τους ΤLRs –7, -8 και –9 οδηγεί και στην ενεργοποίηση του 

μεταγραφικού παράγοντα IRF-7 (interferon regulatory factor 7), προάγοντας την παραγωγή IFN-α. 

      Το MyD88 ανεξάρτητο μονοπάτι. Ο ΤLR-3 –κατά αποκλειστικότητα- και ο TLR-4 – ο τελευταίος μετάγει 

σήματα και μέσω του MyD88-εξαρτώμενου μονοπατιού- σηματοδοτούν μέσω μίας MyD88 ανεξάρτητης 

οδού. Στην περίπτωση αυτή το σήμα μεταδίδεται στο προσαρμοστικό μόριο TRIF (Toll/IL-1 receptor domain 

containing adaptor protein inducing IFN-β) το οποίο αλληλεπιδρά με την κινάση ΤΒΚ1 (TRAF-family 

member associated NF-kB activator binding kinase 1) οδηγώντας στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού 

παράγοντα IRF-3 και στην παραγωγή ιντερφερόνης. 
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Εικόνα 1.6 Το κατιόν σηματοδοτικό μονοπάτι των TLRs. Οι TLRs μετάγουν σήματα μέσω ενός MyD88 

εξαρτώμενου και ενός MyD88 ανεξάρτητου μονοπατιού. Το ΜyD88 εξαρτώμενο μονοπάτι. Το MyD88 

μετάγει σήματα από όλους τους ΤLRs εκτός του TLR-3. Αλληλεπιδρά με την οικογένεια των κινασών IRAK 

η οποία αλληλεπιδρά με τον παράγοντα TRAF-6 καταλήγοντας στην ενεργοποίηση του Νf-Κβ καθώς και 

MAP κινασών όπως είναι η p42/p44 MAPΚ και η JNΚ. Τελικά, το συγκεκριμένο μονοπάτι οδηγεί στην 

παραγωγή κυτταροκινών όπως είναι ο TNF και άλλων προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Επιπλέον, τo MyD88 

μονοπάτι όταν ενεργοποιείται από τους ΤLRs –7, -8 και –9 οδηγεί και στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού 

παράγοντα IRF προάγοντας την παραγωγή IFN-α. Το MyD88 ανεξάρτητο μονοπάτι. Ο ΤLR-3 και ο TLR-4 –

σηματοδοτούν μέσω μίας MyD88 ανεξάρτητης οδού. Στην περίπτωση αυτή το σήμα μεταδίδεται στο 

προσαρμοστικό μόριο TRIF το οποίο αλληλεπιδρά με την κινάση ΤΒΚ1 οδηγώντας στην ενεργοποίηση του 

μεταγραφικού παράγοντα IRF-3 και στην παραγωγή ιντερφερόνης. 

           (*Liew et al, Nature Reviews Immunol 2005;5:446-458) 
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1.1.3 Η συμμετοχή των TLRs στην παθογένεια ανθρώπινων νοσημάτων             

Γενικά 

     Όπως έχει ήδη φανεί, οι TLRs είναι «αισθητήρες» που εκφράζονται σε κύτταρα του ανοσοποιητικού και 

μη, ευθύνονται για την αναγνώριση μοτίβων που είναι κοινά σε διάφορα παθογόνα και πυροδοτούν την 

ενεργοποίηση της μη ειδικής αλλά και της ειδικής ανοσολογικής απόκρισης. Και ενώ η λειτουργία των TLRs 

είναι αρκετά καλά περιγεγραμμένη σε ζωικά πρότυπα μέσω μελετών στόχευσης γονιδίων (gene targeted 

mice), η ακριβής λειτουργία τους στον άνθρωπο παραμένει εν πολλοίς άγνωστη, κυρίως επειδή σε ανθρώπους 

δεν έχει περιγραφεί έλλειψη συγκεκριμένων TLRs ή μορίων που συμμετέχουν στο κατιόν σηματοδοτικό 

μονοπάτι τους. Η μελέτη της λειτουργίας των υποδοχέων αυτών στον άνθρωπο καθίσταται ακόμα 

δυσχερέστερη εαν ληφθεί υπόψιν η γενετική ποικιλότητα και η παρουσία των διαφορετικών περιβαλλοντικών 

παραγόντων που πιθανόν να την επηρεάζουν. Παρόλα αυτά, μελέτες ανθρώπων με πολυμορφισμούς σε 

γονίδια που κωδικοποιούν TLRs ή μόρια του καταρράκτη σηματοδότησής τους, έχουν δώσει αρκετές 

πληροφορίες σχετικά με την εμπλοκή των υποδοχέων αυτών σε ανθρώπινα νοσήματα. Στον Πίνακα 1.4 

αναφέρονται συνοπτικά τα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα σχετικά με την εμπλοκή των TLRs σε ανθρώπινες 

νόσους.   

      Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1.4 η λειτουργία των TLRs είναι σημαντική στην παθογένεια λοιμώξεων, 

ανοσοανεπαρκειών, άσηπτης φλεγμονής (πχ αθηροσκλήρυνση), του άσθματος αλλά και αυτοάνοσων 

νοσημάτων. Έτσι, ο πολυμορφισμός D299G –δηλαδή η αντικατάσταση του ασπαρτικού οξέος από μία 

γλυκίνη στη θέση 299- του TLR-4 έχει ενοχοποιηθεί για την ευπάθεια σε λοιμώξεις από Gram- βακτήρια και 

αυξάνει την επίπτωση του συνδρόμου σηπτικού σοκ (8,9,10). Επιπλέον, πολυμορφισμοί στο γονίδιο του 

TLR-2 προδιαθέτουν σε σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις και σε ευπάθεια στη λέπρα και τη φυματίωση (11, 12). 

Ακόμα, μία μεταλλαγή στο NEMO (transcription Nf-kB essential modulator) που ρυθμίζει τη μετακίνηση του 

NF-kB στον πυρήνα, οδηγεί σε ανιδρωτική εκτοδερμική δυσπλασία που συνοδεύεται από ανοσοανεπάρκεια 

(13). Από την άλλη μεριά, ο πολυμορφισμός D299G του TLR-4 προστατεύει από την αθηρωμάτωση και τα 

οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο TLR-4 αναγνωρίζει την HSP-60 (heat 

shock protein 60) των Chlamydia pneumoniae ενώ τόσο ο TLR-4 όσο και η HSP-60 έχουν βρεθεί μέσα στο 

υλικό της αθηρωματικής πλάκας ασθενών με στεφανιαία νόσο (14, 15, 16). Tέλος, η έκθεση στον LPS, ειδικό 

συνδέτη του TLR-4, περισσότερο από την έκθεση στα ειδικά αλλεργιογόνα, οδηγεί σε έξαρση του άσθματος 

(17). 
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Πίνακας 1.4 Οι TLRs εμπλέκονται στην παθογένεια λοίμωξης, χρόνιας φλεγμονής αλλά  

και αυτοάνοσων νοσημάτων* 

 

 

 

(Liew et al, Nature Reviews Immunol 2005;5:446-458) 
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TLRs και νοσήματα των νεφρών 

      Oι μηχανισμοί αναγνώρισης «σημάτων κινδύνου» λοιμώδους ή μη λοιμώδους αρχής από τους TLRs 

ενέχονται και στην παθογένεια νεφρικών νοσημάτων. Στα νοσήματα αυτά περιλαμβάνονται οι λοιμώξεις του 

ανώτερου ουροποιητικού (πυελονεφρίτιδες), η οξεία σωληναριακή νέκρωση, η νεφρική ίνωση, η απόρριψη 

των νεφρικών μοσχευμάτων και η νεφρική προσβολή σε ανοσολογικά συστηματικά νοσήματα.  

      Τα σωληναριακά επιθηλιακά νεφρικά κύτταρα (renal tubular epithelial cells, RTECs) στο ποντίκι 

εκφράζουν TLR –2, -3, -4 και –6 ενώ μετά από την προσθήκη in vitro LPS, ενισχύεται η έκφραση των TLR-3 

και –4 και επάγεται η παραγωγή χημειοκινών όπως είναι η RANTES και η MCP-1 (18). Μέσω των ΤLRs των 

εγχώριων νεφρικών κυττάρων, των μακροφάγων και των δενδριτικών κυττάρων γίνεται και η αναγνώριση 

των ουροπαθογόνων βακτηρίων που προκαλούν πυελονεφρίτιδα. Έτσι, η γενετική απαλοιφή του TLR-4 σε 

ένα ζωικό πρότυπο πυελονεφρίτιδας οδήγησε σε μείωση της διήθησης του νεφρού από φλεγμονώδη κύτταρα 

(19). 

      Η οξεία σωληναριακή νέκρωση (ΟΣΝ) μπορεί να είναι ισχαιμικής, νεφροτοξικής ή πολυπαραγοντικής 

αρχής. Σε κάθε περίπτωση, πιθανολογείται ότι η απελευθέρωση νεκρωτικού υλικού πλούσιου σε ενδογενείς 

προσδέτες των TLRs όπως είναι η HSP-60 από τα κατεστραμμένα νεφρικά κύτταρα, είναι ικανή να 

ενεργοποιήσει τους TLRs (-2 και -4) των RTECs και των εγχώριων φλεγμωνωδών κυττάρων, με αποτέλεσμα 

την έκλυση χημειοτακτικών παραγόντων, την προσέλκυση και εισροή φαγοκυττάρων και την επίταση της 

φλεγμονής (20). 

      H προοδευτική νεφρική ίνωση αποτελεί την αντιδραστική απάντηση του νεφρού σε μία πληθώρα 

καταστάσεων και σχετίζεται με την εναπόθεση κολλαγόνου στο διάμεσο νεφρικό ιστό. Πιθανολογείται ότι οι 

TLRs εμπλέκονται και σε αυτή τη διεργασία, μια και η συνεχής ανακύκλωση της θεμέλιας ουσίας (matrix 

turn-over) που αποτελεί χαρακτηριστικό της ίνωσης, είναι ικανή να προμηθεύει τους TLRs με υλικό στο 

οποίο αφθονούν μεταξύ άλλων, το ινωδογόνο, η υαλυρονάνη, η φιμπρονεκτίνη και η HSP-60, όλοι διεγέρτες 

των TLRs, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν στην πρόοδο και επίταση της διάμεσης νεφρικής 

φλεγμονής, απότοκη της οποίας είναι η εναπόθεση κολλαγόνου και η ίνωση. 

      Τέλος, η απόρριψη του μοσχεύματος μετά από μεταμόσχευση νεφρού είναι μία άλλη κατάσταση στην 

οποία εμπλέκονται οι TLRs. Στην περίπτωση αυτή επικρατεί η θεωρία ότι οι ενδογενείς συνδέτες των TLRs 

που απελεθυερώνονται κατά την ιστική νέκρωση μπορούν να δρουν υποβοηθητικά/συμπληρωματικά (ως 

adjuvants) με άλλα ανοσογόνα ερεθίσματα που ενεργοποιούν τη διαδικασία της οξείας απόριψης. Η 

συγκεκριμένη θεωρία ενισχύεται από τα ευρήματα μίας πρόσφατης εργασίας στην οποία ποντίκια με γενετική 

απαλοιφή του μορίου MyD88 δεν προέβησαν σε απόρριψη μοσχευμάτων δέρματος με ελάσσονα αντιγονική 

ασυμβατότητα (minor antigen missmatced skin allografts) σε αντίθεση με τα αντίστοιχα ποντίκια αγρίου 

τύπου (21). 

      Mε βάση τα παραπάνω, φαίνεται ότι οι TLRs, απαντώντας σε ερεθίσματα που προέρχονται από παθογόνα 

ή/και από τον εαυτό, μπορούν να επαγάγουν ή να ενισχύσουν με τρόπο καθοριστικό ως προς την τελική της 

έκβαση, την ειδική ανοσολογική απόκριση που διέπει ποικίλες νοσολογικές οντότητες στο νεφρό. Υπό την 
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έννοια αυτή, η ενεργοποίηση των TLRs ίσως αντιπροσωπεύει τον παθοφυσιολογικό σύνδεσμο που ενοποιεί 

τα φλεγμονώδη μονοπάτια που κινητοποιούνται από διαφορετικές καταστάσεις (πχ ισχαιμία, λοίμωξη, τοξική 

βλάβη, μηχανική βλάβη) καθορίζοντας την έκβασή τους. Δεδομένα από τη συμμετοχή των TLRs σε 

αυτοάνοσα νεφρικά νοσήματα αναλύονται στην παρακάτω ενότητα. 

 

ΤLRs, αυτοαντιγόνα και αυτοανοσία 

      Εκτός από την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν παθογόνα, φαίνεται ότι οι TLRs υπό ορισμένες συνθήκες 

μπορούν να αναγνωρίζουν και μόρια του εαυτού. Έτσι, μέχρι σήμερα υπάρχουν βιβλιογραφικές υπόνοιες ότι 

οι TLRs μπορεί να ενέχονται στην παθογένεια αυτοάνοσων νοσημάτων. 

      Ο TLR-2 και ο TLR-4 είναι ικανοί να αναγνωρίζουν HSP πρωτείνες, ινωδογόνο και υαλουρονικό οξύ του 

εαυτού, δηλαδή μόρια που μπορεί να δράσουν ως αυτοαντιγόνα (Πίνακας 1.4) (22). Μάλιστα, έχει 

καταγραφεί η παρουσία συνδετών των ΤLR-2 και TLR-4 στο αρθρικό υγρό ασθενών με ρευματοειδή 

αρθρίτιδα (rheumatoid arthritis, RA), όπου η διέγερση των δενδριτικών κυττάρων από τους ειδικούς αυτούς 

συνδέτες εν μέρει ευθύνεται για την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών (23). Επιπλέον, η διέγερση 

του TLR-3 που εκφράζεται από T-λεμφοκύτταρα του παγκρέατος είναι ικανή να οδηγήσει στην παρουσία 

ανοιχτού αυτοάνοσου διαβήτη σε ζωικά πρότυπα πο έχουν προδιάθεση για τη νόσο (24). Υπάρχουν ενδείξεις 

ότι τα ενδογενή νουκλεϊκά οξέα, από τα οποία προκύπτουν και τα αυτοαντιγόνα στο συστηματικό 

ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ, SLE) μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν τους TLRs. Έτσι, το ενδογενές m-RNA 

μπορεί να δράσει ως συνδέτης του TLR-3 (25). H ενεργοποίηση του TLR-3 μπορεί να οδηγήσει στην 

ωρίμανση των δενδριτικών κυττάρων, την παραγωγή από αυτά IFN-α και παράλληλα την ενίσχυση της 

αντιγονοπαρουσιαστικής τους ικανότητας, οδηγώντας σε επίταση των αυτοάνοσων φαινομένων (26). Από 

την άλλη μεριά, ολιγονουκλεοτίδια (ODNs) που είναι εμπλουτισμένα σε αλληλουχίες CpG και αποτελούν 

συνδέτες του TLR-9 οδηγούν μέσω ενεργοποίησης του τελευταίου, στην παραγωγή ρευματοειδούς 

παράγοντα (RF), δηλαδή ενός αυτοαντισώματος έναντι του Fcγ τμήματος των ανοσοσφαιρινών σε ένα ζωικό 

πρότυπο ΣΕΛ (27) (Εικόνα 1.7). Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός, ότι η in vivo χορήγηση τέτοιων ODNs 

που διεγείρουν τον TLR-9 σε πρότυπα αυτοάνοσης νεφρίτιδας και σε πρότυπα ΣΕΛ οδηγεί σε αύξηση της 

παραγωγής αυτοαντισωμάτων και σε επίταση της νόσου (28, 29). Επιπλέον,  η γενετική απαλοιφή του TLR-9 

σε ένα άλλο ζωικό πρότυπο της ίδιας νόσου (FcγRII -/-) προστατεύει από την ανάπτυξη ΣΕΛ (30). Από την 

άλλη μεριά, υπάρχουν πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι ο TLR-9 μπορεί να δρα 

προστατευτικά κατά της νεφρίτιδας του ΣΕΛ μια και η γενετική του απαλοιφή στο ζωικό πρότυπο MRL-lpr 

οδήγησε σε επιτάχυνση και επίταση της νεφρικής νόσου (31). 

     Παρά την πληθώρα βιβλιογραφικών δεδομένων που υπαινίσσονται τη συμμετοχή των TLRs που μπορεί 

να αναγνωρίζουν ενδογενή αντιγόνα στο ΣΕΛ, μέχρι σήμερα δεν έχει μελετηθεί η έκφραση και η λειτουργία 

τους στη νόσο στον άνθρωπο. Έτσι, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, μελετήθηκε η έκφραση των TLRs –

2, -3, -4, και –9 σε πληθυσμούς του περιφερικού αίματος, του μυελού των οστών αλλά και νοσούντων 

νεφρικών ιστών ασθενών με ΣΕΛ και αναλύθηκε η λειτουργία τους. Φάνηκε ότι οι ασθενείς με υψηλή 
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δραστικότητα της νόσου παρουσιάζουν αύξηση των κυττάρων του περιφερικού αίματος και του μυελού των 

οστών που εκφράζουν TLR-9 και από τις λειτουργικές in vitro δοκιμασίες που ακολούθησαν εξήχθη το 

συμπέρασμα ότι αυτή η ενισχυμένη έκφραση του TLR-9 δεν αποτελεί ένα επιγενές φαινόμενο που απορρέει 

από τη γενικότερη κατάσταση διέγερσης του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά πολύ περισσότερο 

συμμετέχει η ίδια στην παθογενετική διαδικασία.  

      Πριν από την περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων θα 

αναφερθούν μερικές εισαγωγικές πληροφορίες για το υπό μελέτη νόσημα, το ΣΕΛ. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DC  /  B-cell 

Εικόνα 1.7 Οι TLRs μπορούν να 

αναγνωρίζουν αυτοαντιγόνα. To 

ενδογενές m-RNA μπορεί να διεγείρει τον 

ΤLR-3 των δενδριτικών κυττάρων, 

οδηγώντας σε ωρίμανσή τους και σε 

παραγωγή IFN-a, μίας κυτταροκίνης με 

πλειοτροπικές επαγωγικές δράσεις στο 

ΣΕΛ. Από την άλλη μεριά, το ενδογενές 

DNA, υπό μορφή ανοσοσυμπλεγμάτων 

μπορεί διεγείροντας τον TLR-9 των Β 

κυττάρων να οδηγήσει στην παραγωγή 

αυτοαντισωμάτων με επακόλουθη την 

πρόκληση ιστικής βλάβης. 
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1.2 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ 

 

1.2.1 Η έννοια της ανοσολογικής ανοχής 

 

      Μία από τις πιο σημαντικές ιδιότητες του φυσιολογικού ανοσολογικού συστήματος είναι η ικανότητά του 

να διακρίνει ανάμεσα στα στοιχεία του εαυτού και στα αλλότρια και να μην κινητοποιείται εναντίον των 

πρώτων. Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται ανοσολογική ανοχή στον εαυτό (self tolerance). H ανοσολογική ανοχή 

χωρίζεται σε δύο σκέλη, την κεντρική και την περιφερική ανοχή (Εικόνα 1.8). Η κεντρική ανοχή προάγεται 

από την απαλοιφή των εν δυνάμει αυτοδραστικών λεμφοκυττάρων (Β και T) μέσα στα πρωτογενή λεμφικά 

όργανα, δηλαδή το θύμο αδένα και το μυελό των οστών, όπου αυτά τα λεμφοκύτταρα συναντούν για πρώτη 

φορά τα αυτοαντιγόνα έναντι των οποίων εξειδικεύονται και ακολούθως εξαλείφονται. Τα αυτοδραστικά 

λεμφοκύτταρα που διαφεύγουν των μηχανισμών κεντρικής ανοχής υπόκεινται στους μηχανισμούς 

περιφερικής ανοχής, που περιλαμβάνουν την άγνοια (immunologic ignorance) την ανέργεια (anergy), την 

απαλοιφή μέσω απόπτωσης (deletion) και την καταστολή από τα ρυθμιστικά T-κύτταρα στην περιφέρεια. Για 

τα αυτοδραστικά B κύτταρα η περιφερική ανοχή επιτυγχάνεται μέσω ενός ακόμα μηχανισμού που συνίσταται 

στην έλλειψη βοήθειας από τα T κύτταρα. Η κατάργηση ή η παρουσία ελλειμμάτων της κεντρικής ή / και της 

περιφερικής ανοχής των T ή / και των B κυττάρων σε στοιχεία του εαυτού οδηγεί στην αυτοανοσία. 

 

 
Εικόνα 1.8 Η κεντρική και η περιφερική 

ανοχή  στα αντιγόνα του εαυτού. Τα ανώριμα 

λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν 

αυτοαντιγόνα υφίστανται απαλοιφή (deletion) 

μέσα στα πρωτογενή λεμφικά όργανα. 

(κεντρική ανοχή). Όσα αυτοδραστικά 

λεμφοκύτταρα διαφύγουν φυσιολογικά 

απενεργοποιούνται ή απαλείφονται στην 

περιφέρεια (περιφερική ανοχή) 

 (ΑΚ Αbbas, AH Lichtman Cellular and 

Molecular Immunology, chapter 10) 
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1.2.2 Αυτοανοσία και αυτοάνοσα νοσήματα 

 

      Η απρόσφορη κινητοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι στοιχείων του εαυτού είναι η 

αυτοανοσία. Όταν η αναγνώριση των αυτοαντιγόνων ως ξένων οδηγεί στη στρατολόγηση των 

αυτοδραστικών λεμφοκυττάρων ωθώντας τα σε πολλαπλασιάσμό και διαφοροποίηση προς δραστικά κύτταρα 

(δηλαδή Β κύτταρα που παράγουν αυτοαντισώματα ή T κύτταρα που βοηθούν τα Β κύτταρα ή επιτίθενται τα 

ίδια στους ιστούς στόχους) οδηγώντας έτσι προς την πρόκληση ιστικής βλάβης, εκδηλώνονται τα αυτοάνοσα 

νοσήματα.  

      Τα αυτοάνοσα νοσήματα πλήττουν το 1-2% του γενικού πληθυσμού στις H.Π.Α. Παρά το γεγονός ότι η 

ακριβής αιτία που οδηγεί στην κατάργηση της ανοσολογικής ανοχής παραμένει εν πολλοίς άγνωστη, είναι 

αρκετά καλά τεκμηριωμένη η πολυπαραγοντική φύση της παθογένειας των περισσότερων αυτοάνοσων 

νοσημάτων, η οποία διέπεται από ορισμένες αρχές:  

      Τα αυτοάνοσα νοσήματα μπορεί να είναι οργανοειδικά ή συστηματικά. Έτσι, η παρουσία ιστοειδικών 

αυτοαντισωμάτων και η παρουσία ειδικών T κυτταρικών αποκρίσεων τυπικά οδηγεί σε οργανοειδικά 

αυτοάνοσα νοσήματα όπως είναι η βαρεία μυασθένεια, ο αυτοάνοσος διαβήτης τύπου Ι και η νόσος του 

Graves. Από την άλλη μεριά, ένας άλλος μηχανισμός που συνίσταται στην εναπόθεση στους ιστούς 

ανοσοσυμπλεγμάτων που σχηματίζονται από αυτοαντισώματα και αυοαντιγόνα συνήθως οδηγεί σε 

συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα όπως είναι ο ΣΕΛ.  

      Στην εκδήλωση των αυτοάνοσων νοσημάτων μείζονα ρόλο διαδραματίζουν η γενετική προδιάθεση αλλά 

και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Έτσι, μεταλλαγές και πολυμορφισμοί ορισμένων γονιδίων έχουν 

συσχετισθεί με την παθογένεια αλλά και τις κλινικές εκδηλώσεις πολλών αυτοάνοσων νοσημάτων. Από την 

άλλη μεριά, η παρουσία λοιμώξεων, υπεριώδους ακτινοβολίας κ.α. (περιβαλλοντικοί παράγοντες) σε πολλές 

περιπτώσεις οδηγούν σε έξαρση των αυτοάνοσων φαινομένων κυρίως επειδή διαφοροποιούν τον τρόπο με 

τον οποίο τα αυτοαντιγόνα παρουσιάζονται στο ανοσολογικό σύστημα. Η μη ειδική ανοσία ίσως παίζει 

σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση των αυτοαντιγόνων στο ανοσολογικό σύστημα. 

      Η ιστική βλάβη που τελικά προκύπτει προκαλείται μέσω της δράσης ποικίλων μηχανισμών. Ανάμεσα σε 

αυτούς αναφέρονται η εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων που πυροδοτεί την έναρξη φλεγμονής τοπικά στους 

ιστούς, η παρουσία αυτοαντισωμάτων και η δράση των αυτοδραστικών T κυττάρων. Είναι πολύ πιθανόν ότι 

η μη ειδική ανοσία ενέχεται και σε αυτές τις διαδικασίες συμμετέχοντας στην πρόκληση ιστικής βλάβης και 

στη διαιώνιση των αυτοάνοσων φαινομένων. 
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1.2.3 Το νόσημα 

Γενικά 

      Ο ΣΕΛ είναι το πρότυπο συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα. Οφείλεται στην παρουσία αυτοαντισωμάτων 

έναντι πρωτεϊνικών συστατικών του πυρήνα και στον επακόλουθο σχηματισμό ανοσοσυμπλεγμάτων τα 

οποία εναποτίθενται στους ιστούς και προκαλούν βλάβη. Η επίπτωσή του στο γενικό πληθυσμό είναι 

περίπου 1 ασθενής ανά 2000 άτομα αν και η συχνότητα αυτή διαφοροποιείται με βάση το φύλο και τη φυλή 

(αυξημένη επίπτωση σε Αφροαμερικανούς). Θεωρείται νόσος των νεαρών γυναικών (λόγος θηλέων προς 

άρρενα προσβεβλημένα άτομα = 6-10:1) ενώ η ηλικία κατά την οποία παρατηρείται η μέγιστη επίπτωση 

είναι τα 15 με 40 έτη. Η δεκαετής επιβίωση από τη νόσο είναι περίπου 80-90% (Εικόνα 2.1).  

      Όπως ήδη αναφέρθηκε ο λύκος μπορεί να προσβάλει ταυτόχρονα πολλά συστήματα. Παρόλα αυτά η 

εμφάνιση της νόσου παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια και μπορεί να κυμαίνεται σε ολόκληρο το φάσμα από 

μία «εν είδη γριππώδους» συνδρομή μέχρι βαρειά προσβολή μείζονων οργάνων (πχ νεφρών, πνευμόνων) που 

οδηγεί στην ανεπάρκειά τους και στο θάνατο. Τα πιο συχνά προσβαλλόμενα όργανα είναι το δέρμα και οι 

βλεννογόνοι (80-90%), οι αρθρώσεις (75-100%), οι νεφροί (50 %), το καρδιαγγειακό σύστημα (25%) και το 

κεντρικό νευρικό σύστημα (25%). Η νεφρική προσβολή θεωρείται δυσμενής προγνωστικός παράγοντας.. 

      Η διάγνωση του ΣΕΛ βασίζεται στη συναξιολόγηση κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων οι οποίες 

έχουν συστηματοποιηθεί σε ένα σύστημα κριτηρίων από το Αμερικανικό κολλέγιο ρευματολογίας ήδη από το 

1982 (32). Σύμφωνα με αυτή την ταξινόμηση, προκειμένου να τεθεί η διάγνωση του νοσήματος θα πρέπει να 

πληρούνται τουλάχιστον 4 από τα 11 συνολικά κριτήρια (Πίνακας 2.1). Επιπλέον, με βάση το γεγονός ότι 

πρόκειται για ένα χρόνιο νόσημα που χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις, έχουν καθιερωθεί 

συστήματα αξιολόγησης της ενεργότητας του λύκου, που χρησιμεύουν κυρίως για την παρακολούθηση των 

ασθενών και τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα αξιολόγησης της 

ενεργότητας του ΣΕΛ είναι ο δείκτης SLEDAI (SLE disease activity index). Πρόκειται για μία κλίμακα 

βαθμονόμησης μιας σειράς από κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους, το άθροισμα των οποίων ορίζει 

έναν αριθμητικό δείκτη που αντιπροσωπεύει το βαθμό ενεργότητας του ΣΕΛ (33). Το σύστημα αξιολόγησης 

της ενεργότητας του ΣΕΛ “SLEDAI” παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 2.2. 

      Ο σχηματισμός αυτοαντισωμάτων έναντι πρωτεϊνικών συστατικών του πυρήνα θεωρείται το πρωταρχικό 

αιτιοπαθογενετικό γεγονός στο ΣΕΛ. Τα αυτοαντισώματα αυτά ανευρίσκονται στον ορό των ασθενών, 

αποτελούν διαγνωστικό κριτήριο και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ενδεικτικά εγκατεστημένης ή 

επικείμενης προσβολής μείζονος οργάνου, όπως λχ συμβαίνει με τα αυτοαντισώματα έναντι του DNA διπλής 

έλικας (anti-ds DNA antibodies) η παρουσία των οποίων σηματοδοτεί την ύπαρξη νεφρικής προσβολής. 

Ιστολογικά στους προσβεβλημένους ιστούς παρατηρείται εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων –συμπλέγματα 

αυτοαντιγόνου-αυτοαντισώματος-, φλεγμονή και μικροαγγειοπάθεια. 

      Η θεραπευτική αγωγή στο ΣΕΛ αποβλέπει στην αναχαίτιση της φλεγμονής και στην πρόληψη μη 

αναστρέψιμης ιστικής βλάβης. Το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα προσδιορίζεται με βάση την ενεργότητα 

της νόσου αλλά και τα προσβεβλημένα συστήματα. Η παρουσία νεφρίτιδας ή προσβολής άλλου μείζονος 
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οργάνου επιτάσσει την έγκαιρη έναρξη ισχυρής ανοσοκασταλτικής αγωγής προκειμένου να προληφθεί η 

δημιουργία μόνιμης βλάβης. 

      Τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (κυκλοφωσφαμίδη, αζαθειοπρίνη, κυκλοσπορίνη, μυκοφαινολικό οξύ) 

σε συνδυασμό με τα κορτικοστεροειδή αποτελούν σήμερα τη βάση της θεραπείας του σοβαρού ΣΕΛ και 

χορηγούνται ενδοφλέβια υπό τη μορφή ώσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η υδροξυχλωροκίνη (ΗCQ), 

ένα φάρμακο κατά της ελονοσίας, έπίσης χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία του ΣΕΛ. Άλλοι 

παράγοντες όπως είναι η μεθοτρεξάτη και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) χορηγούνται 

σπανιότερα στους ασθενείς με ΣΕΛ. 

 

H νεφρίτιδα του ΣΕΛ 

      Η νεφρική προσβολή κατά τεκμήριο αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε 

ασθενείς με ΣΕΛ. Η έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση και αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου σοβαρής 

νεφρικής νόσου είναι μείζονος σημασίας για την πρόληψη μόνιμης νεφρικής βλάβης και τη διατήρηση της 

νεφρικής λειτουργίας. Η εισαγωγή στη θεραπευτική της νεφρίτιδας του ΣΕΛ ανοσοκατασταλτικών 

παραγόντων που παραδοσιακά έχουν χρησιμοποιηθεί στις μεταμοσχεύσεις, με στόχο την αναχαίτιση της 

εκσεσημασμένης φλεγμονής, έχει βελτιώσει την πρόγνωση των ασθενών με νεφρίτιδα ΣΕΛ. 

       Κλινικά, η νεφρίτιδα του ΣΕΛ μπορεί να εκδηλωθεί με την παρουσία μικροσκοπικής αιματουρίας, 

πρωτεϊνουρίας, οξέος νεφριτιδικού συνδρόμου (ενεργό ίζημα ούρων με παρουσία κυτταρικών κυλίνδρων με 

ή χωρίς αύξηση της κρεατινίνης του ορού) ή νεφρωσικού συνδρόμου (ημερήσια αποβολή λευκώματος από τα 

ούρα >3 gr με συνοδό υπερλιπιδαιμία, υπολευκωματιναιμία και διαταραχή του μηχανισμού πήξης). Μπορεί 

να εμφανίζονται αντισώματα έναντι του dsDNA και ελάττωση των C3 ή/και C4 παραγόντων του 

συπληρώματος. Οι επιπλοκές περιλαμβάνουν την υπέρταση και την προοδευτική ελάττωση του ρυθμού 

κάθαρσης της κρεατινίνης που μπορεί να οδηγήσει σε τελικού σταδίου ανεπάρκεια –απαιτούσα θεραπεία 

υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας- και στο θάνατο. Η διάγνωση τίθεται με βιοψία νεφρού.  

      Παθολογοανατομικά η νεφρική προσβολή χαρακτηρίζεται από αύξηση των μεσαγγειακών κυττάρων και 

της μεσάγγειας ουσίας, φλεγμονή, κυτταρικές εναποθέσεις, ανωμαλίες της βασικής μεμβράνης και 

εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων στα οποία περιέχονται ανοσοσφαιρίνες όλων των τάξεων όπως επίσης και 

παράγωγα του συμπληρώματος. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο παρατηρούνται εναποθέσεις στην 

υποενδοθηλιακή ή/και στην υποεπιθηλιακή πλευρά της βασικής μεμβράνης του σπειράματος. Η τοπογραφία 

των εναποθέσεων καθορίζει τον ιστολογικό τύπο της νεφρίτιδας και τη σοβαρότητά της. Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (World Health Organisation, WHO) έχει καθιερώσει την ιστολογική ταξινόμηση της 

νεφρίτιδας του ΣΕΛ σε 5 κατηγορίες οι οποίες έχουν προγνωστική και θεραπευτική σημασία. Τα κυριότερα 

ιστολογικά και κλινικά ευρήματα στους 5 κατά WHO υπότυπους της νεφρίτιδας του ΣΕΛ συνοψίζονται στον 

Πίνακα 2.3. 
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      Η νεφρική προσβολή προκύπτει από το σχηματισμό και την εναπόθεση στο νεφρό ανοσοσυμπλεγμάτων, 

τα οποία πυροδοτούν την έναρξη ενδοσπειραματικής φλεγμονής. Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους 

παράγοντες που ενοχοποιούνται για το ΣΕΛ είναι η αυξημένη απόπτωση και οι ελαττωματικοί μηχανισμοί 

κάθαρσης των πιθανών αυτοαντιγόνων που προκύπτουν από αυτή. Τα νουκλεοσώματα (συμπλέγματα 

DNA/ιστονών) προκύπτουν κατά τη διαδικασία της απόπτωσης. Το εναρκτήριο γεγονός στη νεφρίτιδα του 

ΣΕΛ φαίνεται να είναι η in situ σύνδεση των αυτοαντισωμάτων με τα αυτοαντιγόνα dsDNA ή τα 

νουκλεοσώματα της βασικής σπειραματικής μεμβράνης. Ακολουθεί η μεσολαβούμενη από τα 

ανοσοσυμπλέγματα ενεργοποίηση της κλασσικής οδού του συμπληρώματος και ο σχηματισμός του «C5b-9 

συμπλόκου επίθεσης στη μεμβράνη» (membrane attack complex, MAC). Εάν η ενεργοποίηση του 

συμπληρώματος συμβεί σε τμήματα όπου έχουν πρόσβαση τα συστατικά του αίματος (πχ υποενδοθηλιακά 

στο σπείραμα και στο μεσάγγειο) ακολουθεί προσέλκυση και εισροή φλεγμoνωδών κυττάρων και 

μεσολαβητών στην περιοχή με αποτέλεσμα την πρόκληση φλεγμονής με παραγωγή προφλεγμονωδών 

κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων. Στο πλαίσιο της φλεγμονώδους διεργασίας επισυμβαίνει 

ενεργοποίηση και των εγχώριων νεφρικών κυττάρων τα οποία πολλαπλασιάζονται και παράγουν μεσάγγεια 

ουσία. Εάν το συμπλήρωμα ενεργοποιηθεί υποεπιθηλικά, οπότε η πρόσβαση από τα συστατικά του αίματος 

δεν είναι εφικτή, προκύπτει η μεμβρανώδης νεφρίτιδα του λύκου, στην οποία δεν προεξάρχει η φλεγμονή 

αλλά η αλλοίωση της διηθητικής ικανότητας της σπειραματικής μεμβράνης με αποτέλεσμα την 

εκσεσημασμένη πρωτεϊνουρία. 

      Η φύση της απάντησης του νεφρικού ιστού στη φλεγμονή καθορίζει και την έκβαση της νεφρικής νόσου. 

Η πρόοδος και εξέλιξη της οξείας φλεγμονής προς μη αναστρέψιμη βλάβη εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, μεταξύ των οποίων αναφέρονται η παραγωγή αντιδραστικών ειδών οξυγόνου (reactive oxygen 

species, ROS) αλλά και η παραγωγή TGF-β τόσο από τα διηθούντα κύτταρα φλεγμονής όσο και από τα 

εγχώρια νεφρικά κύτταρα. Και οι δύο αυτοί παράγοντες θεωρείται ότι προάγουν τη διαιώνιση της 

φλεγμονώδους διαδικασίας αλλά και την παραγωγή και εναπόθεση κολλαγόνου, με αποτέλεσμα την 

πρόκληση ίνωσης (35).       

 

 

  
Εικόνα 2.1 Ο ΣΕΛ χαρακτηρίζεται από 

προσβολή πολλαπλών οργάνων. Η 

φωτοευαισθησία με το εξάνθημα «δίκην 

χρυσαλίδας», η προσβολή των αρθρώσεων, η 

σπειραματονεφρίτιδα από εναπόθεση 

ανοσοσυμπλεγμάτων και ο σχηματισμός θρόμβων 

αποτελούν εκδηλώσεις του ΣΕΛ 
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Πίνακας 2.1 Τα κριτήρια ταξινόμησης του ΣΕΛ σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ρευματολογίας 

(αναθεώρηση το 1997) 

 

Κριτήριο Ορισμός 

1. Ερύθημα χρυσσαλίδος Ερύθημα στις παρειες, επίπεδο ή επηρμένο που σέβεται τις 

ρινοχειλικές αύλακες 

2. Δισκοειδές εξάνθημα Ερυθηματώδεις δισκοειδείς πλάκες με προσκολλημένο υλικό 

κερατινοποίησης. Μπορεί να παρατηρηθεί και ατροφία στις 

αρχαιότερες βλάβες 

3. Φωτοεθαισθησία Δερματικό εξάνθημα λόγω ασυνήθιστης αντίδρασης στην υπεριώδη 

ακτινοβολία που παρατηρείται ή αναφέρεται στο ιστορικό του 

ασθενούς 

4. Έλκη βλεννογόνων Στοματικοφαρυγγικά έλκη ή έλκη στο βλεννογόνο της ρινός συνήθως 

ανώδυνα 

5.Αρθρίτιδα Μη διαβρωτική αρθρίτιδα που αφορά σε 2 ή περισσότερες περιφερικές 

αρθρώσεις, με ευαισθησία, οίδημα ή συλλογή υγρού 

6. Ορογονίτιδα Α) πλευρίτιδα- ιστορικό πλευριτικού άλγους ή παρουσία πλευριτικής 

τριβής ή άλλη τεκμηρίωση πλευριτικής συλλογής 

Β) περικαρδίτιδα- τυπική ΗΚΓ εικόνα, ή παρουσία περικαρδιακής 

τριβής ή άλλη τεκμηρίωση περικαρδιακής συλλογής 

7. Νεφρική προσβολή Α) εμμένουσα πρωτεϊνουρία > 0,5 γραμμάρια/ημέρα ή μεγαλύτερη 

από +++  

ή 

B) κυτταρικοί κύλινδροι –ερυθροκυτταρικοί, ή κύλινδροι 

αιμοσφαιρίνης ή κοκκιώδεις ή μεικτοί 

8. Νευρολογική προσβολή Α) επιληπτικοί σπασμοί-απουσία φαρμάκων ή μεταβολικών 

διαταραχών που ενοχοποιούνται για την πρόκλησή τους- 

ή 

Β) ψύχωση - απουσία φαρμάκων ή μεαβολικών διαταραχών που 

ενοχοποιούνται για την πρόκλησή της 

9. Αιματολογική προσβολή Α) αιμολυτική αναιμία με δικτυοερυθροκυττάρωση 

ή 

Β) λευκοπενία (<4.000/mm3)σε 2 τουλάχιστον ελέγχους 

ή 
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Γ) λεμφοπενία (<1.500/mm3) σε 2 τουλάχιστον ελέγχους 

ή 

Δ) Θρομβοπενία (<100.000/ mm3) σε 2 τουλάχιστον ελέγχους 

10. Ανοσολογική προσβολή Α) anti-dsDNA+ (αυτοαντισώματα έναντι του dsDNA) 

ή 

Β) anti-SM + (αυτοαντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου 

Smith) 

ή 

Γ) παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων με βάση  

1. αυξημένο τίτλο IgM ή ΙgG αντισωμάτων έναντι της 

καρδιολιπίνης 

2. θετική δοκιμασία για την παρουσία αντιπηκτικού του λύκου 

3. ψευδώς θετική ορολογική δοκιμασία για Σύφιλη για 

τουλάχιστον 6 μήνες που έχει διασταυρωθεί με ανοσοφθορισμό 

για την παρουσία Treponema pallidum 

11. Αντιπυρηνικά αντισώματα Παθολογικός τίτλος αντιπυρηνικών αντισωμάτων με ανοσοφθορισμό ή 

άλλη ισότιμη δοκιμασία και απουσία φαρμάκων που προκαλούν 

φαρμακογενή λύκο 
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Πίνακας 2.2 Το σύστημα αξιολόγησης της ενεργότητας του ΣΕΛ “SLEDAI”* 

 

Βαθμός  Περιγραφή Ορισμός 

     8  Σπασμοί Πρόσφατης έναρξης (10 ημέρες). Αποκλείονται μεταβολικά, 

λοιμώδη και φαρμακευτικά αίτια ή σπασμοί που αποδίδονται 

σε μη αναστρέψιμη προηγηθείσα εγκεφαλική βλάβη 

8  Ψύχωση Διαταραγμένη ικανότητα ομαλής λειτουργίας σε 

συνηθισμένες συνθήκες λόγω αλλοιωμένης αντίληψης της 

πραγματικότητας. Περιλαμβάνονται ψευδαισθήσεις, 

παράλογοι συνειρμοί, φτωχό περιεχόμενο σκέψης, παράλογη 

σκέψη, παράξενη, μη οργανωμένη ή κατατονική 

συμπεριφορά. Αποκλείονται η ουραιμία και τα φαρμακευτικά 

αίτια 

8  Οργανικό εγκεφαλικό 

σύνδρομο 

Διαταραγμένη εγκεφαλική λειτουργία με διαταραχές στον 

προσανατολισμό, τη μνήμη ή τις νοητικές λειτουργίες, οξείας 

αρχής. Περιλαμβάνονται η θόλωση της συνείδησης με 

ελάττωση της ικανότητας συγκέντρωσης, απόσπαση 

προσοχής, και τουλάχιστον 2 από τα ακόλουθα: διαταραχή 

αντίληψης, ασυνάρτητος λόγος, αϋπνία ή ημερήσια υπνηλία, 

αυξημένη ή ελαττωμένη ψυχοκινητική δραστηριότητα. 

Αποκλείονται μεταβολικά, λοιμώδη και φαρμακευτικά αίτια 

8  Διαταραχές όρασης Αμφιβληστροειδικές και οφθαλμικές διαταραχές του λύκου. 

Περιλαμβάνονται τα κυττοειδή σωμάτια, η 

αμφιβληστροειδική αιμορραγία, το ορώδες έκκριμα ή η 

αιμορραγία στο χοριοειδή χιτώνα, η οπτική νευρίτιδα, η 

σκληρίτιδα ή η επισκληρίτιδα. Αποκλείονται υπερτασικά, 

λοιμώδη ή φαρμακευτικά αίτια 

8  Διαταραχές κρανιακών 

νεύρων 

Πρόσφατης έναρξης αισθητική ή κινητική νευροπάθεια που 

αφορά στις κρανιακές συζυγίες. Περιλαμβάνεται και ο ίλιγγος 

λόγω λύκου. 

8  Κεφαλαλγία λύκου Σοβαρή και εμμένουσα κεφαλαλγία: μπορεί να έχει 

χαρακτήρες ημικρανίας αλλά πρέπει να μην απαντά σε 

αναλγησία με ναρκωτικές ουσίες 

8  Καρδιαγειακό επεισόδιο Πρόσφατης εμφάνισης καρδιαγγειακό σύμβαμα. 

Αποκλείονται η αθηροσκλήρυνση και τα υπερτασικά αίτια 

8  Αγγειίτιδα Εξέλκωση, γάγγραινα, επώδυνα δακτυλικά οζίδια, 

περιονυχικά έμφρακτα, τριχοειδείς αιμορραγίες, ή ιστολογική 

τεκμηρίωση αγγειίτιδας 

4  Αρθρίτιδα Περισσότερες από 2 επώδυνες αρθρώσεις με σημεία 

φλεγμονής (οίδημα, ευαισθησία, συλλογή υγρού) 
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4  Μυοσίτιδα Εγγύς μυικό άλγος/αδυναμία με συνοδό αυξημένη κρεατινική 

φωσφοκινάση/αλδολάση ορού ή ηλεκτρομυογραφικές 

διαταραχές ή ιστολογική τεκμηρίωση μυοσίτιδας 

4  Κυτταρικοί κύλινδροι Κοκκώδεις κύλινδροι αίμης ή ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι 

στη μικροσκοπική εξέταση ούρων 

4  Αιματουρία >5 ερυθροκύτταρα/οπτικό πεδίο. Αποκλείονται η παρουσία 

λίθων, λοίμωξης ή άλλης αιτίας 

4  Πρωτεϊνουρία Πρόσφατης έναρξης εμφάνιση ή επιδείνωση προϋπάρχουσας 

πρωτεϊνουρίας >0,5 g/ 24ωρο 

4  Πυουρία > 5 λευκοκύτταρα/οπτικό πεδίο. Αποκλείεται λοίμωξη 

2  Εξάνθημα Εμμένον φλεγμονώδες εξάνθημα λύκου 

2  Αλωπεκία Εμμένουσα, μη φυσιολογική εστιακή ή διάχυτη απώλεια 

τριχωτού της κεφαλής λόγω της ενεργότητας του λύκου 

2  Έλκη βλεννογόνων Εμμένοντα στοματικά έλκη ή έλκη ρινικού βλεννογόνου 

2  Πλευρίτιδα Τυπικό και σοβαρό πλευριτικό άλγος ή πλευριτική τριβή ή 

πλευριτική συλλογή ή παχυπλευρίτιδα λόγω του λύκου 

2  Περικαρδίτιδα Τυπικό και σοβαρό περικαρδιακό άλγος ή περικαρδιακή τριβή 

ή περικαρδιακή συλλογή ή ηλεκτροκαρδιογραφική 

επιβεβαίωση 

2  Χαμηλό συμπλήρωμα Ελάττωση στους παράγοντες  CD50, C3 ή C4  

2  Αυξημένος τίτλος anti-dsDNA >25% δέσμευση με τη δοκιμασία Farr ή πάνω από το ανώτερο 

όριο για το εργαστήριο όπου εκτελείται η εξέταση 

1  Πυρετός >38°C. Aποκλείονται λοιμώδη αίτια 

1  Θρομβοπενία <100.000 αιμοπετάλια/mm3 

1  Λευκοπενία <3.000 λευκά αιμοσφαίρια/mm3. Aποκλείονται φαρμακευτικά 

αίτια 

  Άθροισμα βαθμών  

 

 

*Η κάθε εκδήλωση βαθμονομείται ως της αντιστοιχεί για το χρονικό διάστημα των τελευταίων 10 ημερών. Το 

άθροισμα των βαθμών είναι ο δείκτης SLEDAI. Ως ενεργός νόσος ορίζεται η παρουσία δείκτη SLEDAI 

τουλάχιστον 8. 
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Πίνακας 2.3  Ιστολογική κατάταξη και κλινική εικόνα της νεφρίτιδας του ΣΕΛ κατά WHO* 

 

 

Κατάταξη 

κατά 

WHO 

Ιστολογικός 

τύπος 

Συχνότητα 

(%) 

Περιοχή 

εναπόθεσης 

Ίζημα 

ούρων 

Πρωτεϊνουρία 

(/24ωρο) 

Κρεατινίνη 

ορού 

ΑΠ Anti-

dsDNA 

C3/C4 

I φυσιολογική <5 (-) ανενεργό <200 mg κφ κφ (-) κφ 

       II μεσαγειακή 15 μεσάγγειο ΕΑ ή 

ανενργό 

200-500 mg κφ κφ (-) κφ 

III εστιακή 

υπερπλαστική 

20 μεσάγγειο και 

υπενδοθηλιακά 

ΕΑ, ΛΑ 500-3500 mg κφ έως ήπια 

αύξηση 

κφ 

ή ↑ 

(+) ↓ 

IV διάχυτη 

υπαρπλαστική 

50 μεσάγγειο και 

υπενδοθηλιακά 
ΕΑ, ΛΑ, 

κυτταρικοί 

κύλινδροι 

1000-3500 mg κφ έως 

νεφρική 

ανεπάρκεια 

↑ (++) ↓ 

V μεμβρανώδης 15 υποεπιθηλιακά 

ενδομεμβρανικά 

ανενεργό >3000 mg κφ έως ήπια 

αύξηση 

κφ (-/+) κφ 

 

*ΕΑ, ερυθρά αιμοσφαίρια, ΛΑ, λευκά αιμοσφαίρια, ΑΠ, αρτηριακή πίεση, κφ, κατά φύσιν 
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1.2.4   Η ανοσοπαθογένεια του ΣΕΛ 

 

Γενικά 

        Όπως ήδη αναφέρθηκε, το κεντρικό παθογενετικό γεγονός στο ΣΕΛ είναι η παραγωγή 

αυτοαντισωμάτων έναντι συστατικών του πυρήνα. Αν και η ακριβής αιτιοπαθογένεια της νόσου δεν είναι 

επαρκώς διευκρινισμένη, οι ερευνητές συμφωνούν ότι η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική και περιλαμβάνει 

την επίδραση περιβαλλοντικών (υπεριώδης ακτινοβολία, λοιμώξεις, φάρμακα κ.α.) και ορμονικών 

παραγόντων σε ένα κατάλληλο γενετικό υπόστρωμα. Με άλλα λόγια, επιρατεί η θεωρία ότι εξωγενείς 

περιβαλλοντικοί παράγοντες, επιδρώντας σε ένα επιρρεπές γενετικό υπόβαθρο, παρέχουν στο ανοσολογικό 

σύστημα τα κατάλληλα εκλυτικά ερεθίσματα που καταργούν τους μηχανισμούς της ανοσολογικής 

ομοιόστασης, οδηγούν στην κατάρρευση της περιφερικής ή/και κεντρικής ανοχής και έχουν ως τελικό 

αποτέλεσμα την εκδήλωση της νόσου. 

      Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός που οδηγεί στη νόσο στοιχειοθετείται από την 

αναγνώριση των αυτοαντιγόνων από αυτοδραστικά λεμφοκύτταρα, την ενεργοποίηση και διαφοροποίησή 

τους προς δραστικά κύτταρα (Β κύτταρα που παράγουν αυτοαντισώματα, αυτοδραστικά T λεμφοκύτταρα 

που παρέχουν σήματα διεγερσης στα Β κύτταρα και κυτταροτοξικά T λεμφοκύτταρα) και τέλος την 

εναπόθεση στους ιστούς ανοσοσυμπλεγμάτων με κινητοποίηση μηχανισμών φλεγμονής που τελικά 

επιφέρουν ιστική βλάβη ή καταστροφή. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι στο ΣΕΛ πάσχουν τόσο το κυτταρικό 

όσο και το χυμικό σκέλος της ειδικής ανοσίας. Όμως προκειμένου να εκδηλωθεί το νόσημα πρέπει να 

συντρέχουν και αρκετοί ακόμα αιτιοπαθογενετικοί λόγοι. 

     Ένα από τα σημαντικότερα και πιο καλά τεκμηριωμένα παθοφυσιολογικά γεγονότα στο ΣΕΛ είναι η 

παρουσία ελαττωματικών μηχανισμών κάθαρσης των νεκρωτικών και αποπτωτικών κυττάρων με 

αποτέλεσμα, αυτά να διατίθενται για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα ως πηγές αυτοαντιγόνων στα 

αυτοδραστικά B και T κύτταρα. Στο πλαίσιο αυτό, συγγενή ελλείμματα παραγόντων του συστήματος του 

συμπληρώματος οδηγούν σε ΣΕΛ, ενώ το 10% των ασθενών που πάσχουν από ΣΕΛ παρουσιάζουν 

ελλείμματα στις πρωτεϊνες C2 ή C4 του συμπληρώματος. Εκτός από το συμπλήρωμα, ελλείμματα και σε 

άλλες ακόμα πρωτεϊνες της μη ειδικής ανοσίας, όπως η MBL, η DNAse και η C-αντιδρώσα πρωτεϊνη (C-

reactive protein, CRP) που επίσης συμμετέχουν στην κάθαρση των αποπτωτικών σωματίων, συσχετίζεται με 

το ΣΕΛ (36, 37). Από την άλλη μεριά, παράγοντες που αυξάνουν την απόπτωση, όπως είναι η υπεριώδης 

ακτινοβολία, μπορούν να πυροδοτήσουν την έξαρση της νόσου. 

Τα Β λεμφοκύτταρα 

      Η υπερδραστικότητα των Β λεμφοκυττάρων αποτελεί την πιο καλά μελετημένη εκδήλωση της 

ανοσολογικής απορύθμισης στο ΣΕΛ. Στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΣΕΛ υπάρχει αυξημένος αριθμός 

αυτόματα ενεργοποιημένων Β κυττάρων τα οποία εκκρίνουν ανοσοσφαιρίνες όλων των υποτύπων. Τα 

κύτταρα αυτά παράγουν αυτοαντισώματα έναντι πληθώρας διαλυτών και κυτταρικών αυτοαντιγόνων. Τα πιο 
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χαρακτηριστικά αλλά και πιο κοινά αυτοαντισώματα κατευθύνονται έναντι μακρομοριακών στοιχείων του 

κυταρικού πυρήνα και είναι τα αντιπυρηνικά αντισώματα (antinuclear antibodies, ANA). Και ενώ το φάσμα 

των αυτοαντισωμάτων στο ΣΕΛ φαίνεται να είναι ανεξάντλητο, μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών συνεισφέρει 

αποδεδειγμένα στην πρόκληση ιστικής βλάβης. Ανάμεσα σε αυτά, τα αντισώματα έναντι του dsDNA 

ενοχοποιούνται για την πρόκληση νεφρίτιδας ενώ τα αντισώματα έναντι των ερυθροκυττάρων ευθύνονται για 

τις κυτταροπενίες που ενίοτε εκδηλώνουν οι ασθενείς.  

      Σήμερα θεωρείται ότι στο ΣΕΛ το Β κύτταρο πάσχει εγγενώς. Η νόσος παραδοσιακά έχει θεωρηθεί ως 

μία T εξαρτώμενη και επαγόμενη από τα αυτοαντισώματα ανοσολογική διαδικασία. Τα Β κύτταρα που 

έρχονται σε επαφή με τα αυτοαντιγόνα μπορούν να παράγουν αυτοαντισώματα, με αλλά όπως πρόσφατα έχει 

αποδειχθεί, και χωρίς τη  βοήθεια των T κυττάρων. Έτσι, σε πειραματικά πρότυπα λύκου που υπέστησαν 

γενετική τροποποίηση ώστε να μην παράγουν βοηθητικά T κύτταρα, παρήχθησαν αυτοαντισώματα και η 

νόσος εκδηλώθηκε πλήρως (38). Με βάση αυτή την παρατήρηση και με δεδομένο ότι ένας από τους κύριους 

μηχανισμούς ανοχής στον εαυτό για τα Β κύτταρα θεωρείται η έλλειψη βοήθειας από τα T κύτταρα, μία 

πιθανή εξήγηση για την ενεργοποίηση των αυτοδραστικών Β κυττάρων είναι η εγγενής τους ικανότητα να 

λειτουργούν ανεξάρτητα και ανεμπόδιστα προάγοντας την αυτοανοσία. 

      Η υπερδραστικότητα των B κυττάρων στο ΣΕΛ καταδεικνύεται και από την ενισχυμένη έκφραση δεικτών 

ενεργοποίησης στην επιφάνειά τους. Έτσι, τα Β κύτταρα στους ασθενείς με έξαρση ΣΕΛ εμφανίζουν κατά 8 

φορές αυξημένη έκφραση του συνδέτη του CD40 (CD40 ligand, CD40L), ενός συνδιεγερτικού μορίου μέσω 

του οποίου επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση των Β κυττάρων με τα βοηθητικά T κύτταρα. Η απενεργοποίηση 

του CD40L με τη χρήση μονοκλωνικού αντισώματος οδηγεί σε ελάττωση των anti-dsDNA αντισωμάτων σε 

ασθενείς με ΣΕΛ (39). Εκτός του CD40L, τα Β κύτταρα των ασθενών με ΣΕΛ παρουσιάζουν αυξημένη 

έκφραση των μορίων CD80/86 και CD21.  

                Εκτός όμως του ρόλου των Β κυττάρων ως παραγωγέων αυτοαντισωμάτων, τα ίδια κύτταρα στο ΣΕΛ 

επιτελούν και άλλες, ίσως εξίσου σημαντικές λειτουργίες. Μία από αυτές προκύπτει από την ιδιότητά τους να 

δρουν ως αντιγονοπαρουσιαστές. Η σημασία αυτής της δράσης των Β κυττάρων φάνηκε για πρώτη φορά 

όταν στο πειραματικό πρότυπο MRL-lpr  εισήχθη η μεταλλαγή JhD που απενεργοποιεί τα Β κύτταρα, οπότε 

τα ζώα δεν εμφάνισαν αυτοαντισώματα ή εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων ούτε εκδήλωσαν νόσο. 

Παράλληλα, τα ζώα αυτά είχαν λιγότερα ενεργοποιημένα T βοηθητικά κύτταρα και T κύτταρα μνήμης από 

τα αντίστοιχα MRL-lpr. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα Β κύτταρα μπορούν να ενεργοποιούν τα βοηθητικά, 

αλλά όπως φάνηκε αργότερα και τα κυτταροτοξικά T κύτταρα δρώντας ως αντιγονοπαρουσιαστές (40). Αυτό 

το πράττουν μέσω κυτταρικής επαφής, δια του συστήματος CD40-CD40L αλλά και με την επιστράτευση των 

μορίων του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC-II ή HLA-DR). Tέλος, τα Β κύτταρα παράγουν 

μία σειρά κυτταροκινών και χημειοκινών (IL-2, IL-6, IL-10, IFNγ, TNFα, and LTβ) και έχει βρεθεί ότι 

μπορεί να συμμετέχουν στην πόλωση της ανοσολογικής απόκρισης (Th1/Th2), η οποία όπως θα φανεί στην 

επόμενη ενότητα, είναι ιδιαίτερα σημαντική στο ΣΕΛ. H IL-6 και η IL-10, εκτός των άλλων δράσεών τους, 

επαυξάνουν την Β κυτταρική ενεργοποίηση.  
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Τα T λεμφοκύτταρα 

                   Τα T κύτταρα συμμετέχουν τόσο στην έναρξη, όσο και στην επίταση του ΣΕΛ μέσω πολλαπλών 

μηχανισμών. Και οι τρεις υποκατηγορίες των T κυττάρων, δηλαδή τα βοηθητικά (CD4+ κύτταρα), τα 

κυτταροτοξικά (CD8+ κύτταρα) και τα ρυθμιστικά (CD4+/CD8+CD25++ κύτταρα) εμφανίζουν μη 

φυσιολογική λειουργία στους ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο.  

      Τα βοηθητικά T κύτταρα προάγουν την ενεργοποίηση των B κυττάρων προς παραγωγή αυτοαντισωμάτων 

στο ΣΕΛ. Πρόκειται για αυτοδραστικά T κύτταρα τα οποία ενεργοποιούνται από ερεθίσματα που επαυξάνουν 

την παρουσίαση αυτοαντιγόνων στο ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά και από άλλα, αλλότρια αντιγόνα αφού 

σε συνθήκες γενικότερης ανοσολογικής διέγερσης παρατηρείται το φαινόμενο της διασταυρούμενης 

αντιδραστικότητας (cross-reactivity). Έχει βρεθεί ότι τα βοηθητικά T κύτταρα με ειδικότητα σε ένα 

αυτοαντιγόνο, έχουν την ικανότητα να «υποβοηθούν» Β αυτοδραστικά κύτταρα πολλαπλών ειδικοτήτων, 

εκτρέποντας το ανοσολογικό σύστημα από μία κατάσταση ομοιόστασης, στην κατάσταση της αυτοανοσίας. 

Η έκφραση του CD40L από τα ενεργοποιημένα T κύτταρα θεωρείται ως ένα από τα πιο ισχυρά σήματα που 

επιτρέπουν τη συνεχή διέγερση των αυτοδραστικών B κυττάρων, διασφαλίζοντας την επίταση των 

αυτοάνοσων φαινομένων. 

      Τα κυτταροτοξικά T κύτταρα είναι υπολειτουργικά στο ΣΕΛ (impaired anti-CD3 driven cytolytic 

activity). Η ανεπαρκής θανάτωση των κυττάρων στόχων (target cell death) για την οποία φυσιολογικά είναι 

υπεύθυνα τα κύτταρα αυτά, έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή απομάκρυνση των αυτοδραστικών CD4 και Β 

κυττάρων, παραβλάπτοντας την ανοσολογική ομοιόσταση και συνεισφέροντας στην εκδήλωση της 

αυτοανοσίας (41).   

      Τέλος, ιδιαίτερος λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για το ρόλο των ρυθμιστικών T κυττάρων στην 

παθογένεια των αυτοάνοσων νοσημάτων. Η φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων που αποκαλούνται Th3 

κύτταρα είναι να καταστέλλουν την επέκταση και τη διέγερση των αυτοδραστικών T λεμφοκυττάρων, 

εκκρίνοντας κυτταροκίνες (πχ ΙL-10, TGF-β). Αρκετές μελέτες αναφέρουν ότι ο αριθμός των ρυθμιστικών T 

κυττάρων είναι ελαττωμένος στους ασθενείς με ΣΕΛ και ακόμα ότι η λειτουργικότητά τους υπολείπεται της 

φυσιολογικής. Τα σήματα ενεργοποίησης των ρυθμιστικών κυττάρων είναι διαφορετικά από αυτά των 

υπόλοιπων T κυττάρων. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η διέγερση των δενδριτικών κυττάρων μέσω 

ΤLR-4 ή TLR-9, δια της έκκρισης IL-6, καταργεί τις κατασταλτικές ιδιότητες των ρυθμιτικών κυττάρων (42). 

Και ενώ στο ποντίκι τα κύτταρα αυτά εκφράζουν TLRs (συγκεκριμένα TLR-4, -5 και –7), η έκφραση και η 

λειτουργία των υποδοχέων αυτών στα ρυθμιστικά κύτταρα του ανθρώπου δεν έχει μελετηθεί (43). Πάντως, η 

θεωρία ότι η TLR μεσολαβούμενη ενεργοποίηση μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στην παρεμπόδιση της 

κατασταλτικής επίδρασης που τα ρυθμιστικά T λεμφοκύτταρα αναπτύσσουν κατά των αυτοδραστικών 

λεμφοκυττάρων, εμφανίζει όλο και περισσότερους υποστηρικτές.  
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Ο ρόλος του μυελού των οστών στο ΣΕΛ 

Ο μυελός των οστών (MO, BM) είναι η περιοχή παραγωγής και ωρίμανσης των Β και παραγωγής των T 

λεμφοκυττάρων στον ενήλικα. Επιπλέον, στο ΜΟ παράγονται τα κύτταρα της μονοκυτταρικής σειράς από τα 

οποία μεταξύ άλλων προκύπτουν και τα μυελοειδή δενδριτικά κύτταρα (mDCs) που είναι τα επαγγελματικά 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Έτσι, εκτός από την παραγωγή και 

ωρίμανση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, στο ΜΟ μπορεί να λαμβάνει χώρα αντιγονική 

παρουσίαση (αλλότριων ή αυτο-αντιγόνων). Οι δύο αυτές αρχές καθιστούν το ΜΟ όργανο εν δυνάμει 

σημαντικό στην παθογένεια του ΣΕΛ. 

      Ο ΜΟ είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη βιολογία των Β κυττάρων. Περιληπτικά, τα Β κύτταρα 

παράγονται στο ΜΟ όπου υπόκεινται στις διαδικασίες της θετικής επιλογής και αναπτύσσονται. Η επαφή 

τους με αντιγόνα οδηγεί στην έκφραση/συγκέντρωση των υποδοχέων IgM και ΙgG με αποτέλεσμα την 

ενεργοποίησή τους. Στο στάδιο αυτό, τα Β κύτταρα είναι ενεργοποιημένα ανώριμα Β κύτταρα τα οποία 

εξέρχονται από το ΜΟ. Τα ενεργοποιημένα αυτά Β κύτταρα μεταναστεύουν στα δευτερογενή λεμφικά 

όργανα (σπλήνας, λεμφαδένες) όπου σχηματίζουν τα βλαστικά κέντρα. Εντός των βλαστικών κέντρων, και 

παρουσία των T βοηθητικών κυττάρων, τα Β κύτταρα αναπτύσσουν την ικανότητα για T εξαρτώμενη 

παραγωγή αντισωμάτων, και ωρίμανση της συγγένειας των υποδοχέων με τα αντιγόνα (affinity maturation). 

Η τελευταία πραγματοποιείται μέσω σωματικής υπερμετάλλαξης των γονιδίων των ελαφρών και βαρέων Ιg 

αλυσίδων, οπότε επιβιώνουν επιλεκτικά τα Β κύτταρα που παράγουν αντισώματα με τη μεγαλύτερη 

συγγένεια με τα αντιγόνα που τους παρουσιάζονται από τα DCs των βλαστικών κέντρων. Στα βλαστικά αυτά 

κέντρα συμβαίνει και η παραγωγή Β κυττάρων μνήμης που παραμένουν μέσα στα δευτερογενή λεμφικά 

όργανα ή κυκλοφορούν στην περιφέρεια και απαντούν γρήγορα σε μελλοντική έκθεση, διαφοροποιούμενα 

προς κύτταρα ικανά να εκκρίνουν αντισώματα υψηλής συγγένειας για τα αντιγόνα. Μερικά άλλα προγονικά 

Β κύτταρα των βλαστικών κέντρων μετατρέπονται σε κύτταρα ικανά να εκκρίνουν αντισώματα 

(Immuniglobulin secreting cells, ΙSCs). Aνάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν οι βραχύβιοι πλασμαβλάστες (short 

lived plasmablasts) και τα μακρόβια πλασματοκύτταρα (long lived plasma-cells). Oι βραχύβιοι 

πλασμαβλάστες παραμένουν εντός των δευτερογενών λεμφικών οργάνων όπου παράγουν αντισώματα για 

μικρό χρονικό διάστημα. Τα μακρόβια πλασματοκύτταρα φυσιολογικά μεταναστεύουν στο ΜΟ, όπου 

επιβιώνουν για μακρά χρονικά διαστήματα (>6 μήνες) και είναι ικανά να παράγουν αντισώματα ανεξάρτητα 

από T κυτταρική βοήθεια ή από την παρουσία αντιγόνων. Τα κύτταρα αυτά επιβιώνουν σε ειδικές «φωλιές 

επιβίωσης» (survival niches) και όπως θα φανεί παρακάτω διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια 

του ΣΕΛ (Εικόνα 2.2). 

      Η πρώτη βιβλιογραφική υπόνοια σχετικά με την πιθανή συμμετοχή του ΜΟ στην παθογενετική 

διαδικασία στο ΣΕΛ εμφανίστηκε  πολλά χρόνια πριν, με την περιγραφή του φαινομένου των «κυττάρων του 

λύκου» (lupus cell phenomenon) από τους Hargraves και συνεργάτες. Σύμφωνα με αυτή την εργασία, τα 

κύτταρα του λύκου είναι πολυμορφοπύρηνα κοκκιοκύτταρα τα οποία αποκτούν χαρακτηριστική μορφολογία 

(μετάκίνηση του πυρήνα στην κυτταρική περιφέρεια) αφού φαγοκυτταρώσουν πυρηνικό υλικό (αυτοαντιγόνα 

λύκου) οπότε και τελικά καταλήγουν στο ΜΟ (44). Οι Voulgarelis και συνεργάτες, πρόσφατα έδειξαν ότι ο 
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ΜΟ των ασθενών με ΣΕΛ είναι πλούσιος σε αποπτωτικό υλικό, από το οποίο πιθανολογείται ότι τα κύτταρα 

του ανοσοποιητικού που εδρεύουν στην περιοχή προμηθεύονται με πληθώρα αυτοαντιγόνων και άρα μπορεί 

να ωθούνται προς την παραγωγή αυτοαντισωμάτων(45). Στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο το 

γεγονός ότι τα μακρόβια πλασματοκύτταρα (long lived plasmacells) που φυσιολογικά εδρεύουν σε ειδικές 

«φωλιές επιβίωσης» στο ΜΟ, ανευρίσκονται αυξημένα σε περιφερικούς λεμφικούς ιστούς (σπλήνας) στο 

ζωικό πρότυπο NZB/W και μάλιστα εξακολουθούν να παράγουν αυτοαντισώματα παρά τη χορήγηση ισχυρής 

ανοσοκατασταλτικής θεραπείας (46). Στον ανθρώπινο ΣΕΛ δεν έχει ακόμα μελετηθεί η παρουσία και η 

διαφοροποίηση από παράγοντες όπως η ενεργότητα της νόσου ή η χορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής 

στους υποπληθυσμούς των Β κυττάρων στο ΜΟ. Παρόλα αυτά, αρκετές εργασίες έχουν δείξει ότι εξέχουσα 

σημασία έχει ο πληθυσμός των περιφερικών πλασματοκυττάρων (CD19lowCD27high expressing cells) στην 

παθογένεια της νόσου. Τα κύτταρα αυτά στην περιφέρεια είναι αυξημένα στους ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ, και 

η αύξησή τους σχετίζεται με την παρουσία αυτοαντισωμάτων και τη διάρκεια της νόσου. Μάλιστα, ο 

απόλυτος αριθμός των πλασματοκυττάρων στην περιφέρεια μειώνεται με την χρήση ανοσοκατασταλτικής 

αγωγής (47). 

       Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο ΜΟ θεωρείται σημαντικό όργανο για την παθοφυσιολογία του ΣΕΛ, 

καθώς αφενός αποτελεί εν δυνάμει περιοχή όπου λαμβάνει χώρα εκσεσημασμένη παρουσίαση 

αυτοαντιγόνων και αφετέρου είναι εστία ανάπτυξης/διαγοροποίησης των αυτοδραστικών Β κυττάρων αλλά 

και επιβίωσης των κυττάρων που παράγουν αυτοαντισώματα (ISCs). 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2.2  Τα στάδια ωρίμανσης των Β 

κυττάρων Αναπαρίστανται γραφικά τα 

στάδια ωρίμανσης των Β κυττάρων στο ΜΟ 

και στα περιφερικά λεμφικά όργανα μέχρι τη 

διαφοροποίησή τους προς πλασματοκύταρα 

τα οποία επιστρέφουν στο ΜΟ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48

Ο ρόλος του συστήματος της ιντερφερόνης Ι στο ΣΕΛ 

 

      Το σύστημα της ιντερφερόνης Ι [Ιnterferon I (IFN-1) system] ορίζεται ως το σύνολο που απαρτίζουν οι 

ιντερφερόνες τύπου Ι (δηλαδή η IFN-α και η IFN-β), οι επαγωγείς της έκφρασης της ΙFN-I, τα κύτταρα που 

παράγουν IFN-I καθώς και τα κύτταρα στόχοι της IFN-I. Το σύστημα της IFN-I φαίνεται να διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του ΣΕΛ. 

      Η παραγωγή της IFN-I συμβαίνει ως απάντηση στην παρουσία DNA ή RNA που αναγνωρίζεται από 

μεμβρανικούς ή ενδοκυττάριους υποδοχείς. Μεταξύ άλλων, οι υποδοχείς TLR- 3, -4, -7, -8 και –9 που 

αναγνωρίζουν νουκλεϊκά οξέα, επάγουν κατόπιν διέγερσης την παραγωγή IFN-I. Τα περισσότερα κύτταρα 

του ανοσοποιητικού συστήματος παράγουν IFN-α/β σε απάντηση στο ιικό RNA. Τα πλασματοκυτταροειδή 

δενδριτικά κύτταρα (plasmatocytoid dendritic cells, pDCs), που φυσιολογικά αποτελούν <1% του πληθυσμού 

των PBMCs στον άνθρωπο, είναι υπεύθυνα για το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της IFN-I στην οποία 

προβαίνουν κατόπιν επίδρασης πολλών διαφορετικών, ενδογενών και μη ερεθισμάτων. 

      Η ΙFN-I έχει πολλαπλές ανοσοτροποποιητικές δράσεις. Μεταξύ των άλλων αναφέρονται η ιδιότητά της 

να ενισχύει την ωρίμανση, ενεργοποίηση και αντιγονοπαρουσιαστική ικανότητα των δενδριτικών κυττάρων 

και η ικανότητά της να κατευθύνει την διαφοροποίηση της απάντησης των βοηθητικών T κυττάρων προς τον 

τύπο απάντησης Ι (Τh1 pathway development). Eκτός από τα βοηθητικά, η IFN-I ενισχύει και την ανάπτυξη 

των κυτταροτοξικών T κυττάρων. Επιπλέον, επάγει την ενεργοποίηση, διαφοροποίηση και παραγωγή 

αντισωμάτων από τα Β κύτταρα. 

      Οι ασθενείς με ΣΕΛ παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα IFN-I στον ορό, που συσχετίζονται με τη 

σοβαρότητα και την ενεργότητα της νόσου, αλλά και με ορισμένες κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους 

όπως είναι η παρουσία νεφρίτιδας ή η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, o αυξημένος τίτλος 

anti-dsDNA και η ενεργοποίηση του συμπληρώματος (χαμηλοί τίτλοι στον ορό). Επιπλέον, ενώ οι ασθενείς 

με ΣΕΛ έχουν σημαντική ελάττωση (>70%) των pDCs στην περιφέρεια, οι περιφερικοί τους ιστοί 

εμφανίζουν εκσεσημασμένη διήθηση από αυτά τα κύτταρα, γεγονός που μαρτυρά την ενεργοποίηση του 

συστήματος της IFN-I τοπικά στις περιοχές της ιστικής βλάβης.  

      Η σημασία του συστήματος της IFN-I έχει τεκμηριωθεί και σε ζωικά πρότυπα της νόσου. Πιο 

συγκεκριμένα, η in vivo χορήγηση IFN-α/β στο ζωικό πρότυπο NZB/W(F1) οδηγεί σε επιτάχυνση και 

επίταση της νόσου. Το εύρημα αυτό δεν επαληθεύτηκε σε ένα άλλο πρότυπο της νόσου, το ποντίκι MRL-lpr, 

στο οποίο η χορήγηση IFN Ι δρα προστατευτικά. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πρώτο πρότυπο θεωρείται 

ως πιο αντιπροσωπευτικό της νόσου στον άνθρωπο. Επιπλέον, η γενετική απαλοιφή του υποδοχέα IFNRI από 

το ποντίκι NZB το προστατεύει από την ανάπτυξη αυτοαντισωμάτων και νεφρίτιδας (48). 

      Πιθανολογείται ότι η δράση της IFN I ενέχεται στην παθοφυσιολογία της νόσου σε πολλαπλά επίπεδα 

που σχετίζονται με τις ανοσοτροποποιητικές της δράσεις (βλ παραπάνω). Η διέγερση των pDCs από τα 

συμπλέγματα RNA/DNA-αυτοαντισωμάτων μέσω TLRs ή άλλων υποδοχέων, οδηγεί στην παραγωγή IFN-α 
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η οποία ενισχύει την ικανότητα των DCs ως αντιγονοπαρουσιαστών των αυτοαντιγόνων, ωθεί την T 

κυτταρική απάντηση προς την TH1 κατεύθυνση, ενεργοποιεί περαιτέρω τα Β κύτταρα και συνδράμει στη 

δημιουργία ενός φαύλου κύκλου που προάγει την παραγωγή περισσότερης ιντερφερόνης και τη διαιώνιση 

των αυτοάνοσων διαταραχών και της φλεγμονής.  

      Πολλοί ερευνητές χρησιμοποιώντας την τεχνική των μικροσυστοιχειών (microarray technique) έχουν 

επιχειρήσει να στοιχειοθετήσουν την παρουσία μίας «υπογραφής ιντερφερόνης» (interferon signature) στο 

ΣΕΛ. Πράγματι, είναι αρκετές οι μελέτες που τεκμηριώνουν την αυξημένη ενεργοποίηση πολλών 

επαγόμενων από IFN-I γονιδίων. Ανάμεσα σε αυτά, η IFI-44 είναι ένα γονίδιο το οποίο επάγεται ειδικά από 

IFNα και εκφράζεται ισχυρά στους ασθενείς με ΣΕΛ (49,50). 
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1.3  Υπόθεση εργασίας: Το βιολογικό ερώτημα 

 

      Μέχρι εδώ έγινε αναφορά στα συστατικά και τη λειτουργία της μη ειδικής ανοσίας και ιδιαίτερα των TLR 

υποδοχέων, και παρουσιάστηκαν συνοπτικά  στοιχεία σχετικά με την κλινική και εργαστηριακή εικόνα, αλλά 

και την παθογένεια του ΣΕΛ. Όπως έχει ως τώρα φανεί, στο νόσημα αυτό, διαταραχές της χυμικής και της 

κυτταρικής ανοσολογικής απόκρισης (δηλαδή διαταραχές της ειδικής ανοσίας) που υπάρχουν εγγενώς ή/και 

πυροδοτούνται από τα κατάλληλα περιβαλλοντικά εκλυτικά ερεθίσματα, οδηγούν στην κατάργηση της 

ομοιόστασης του ανοσολογικού συστήματος και στην εκδήλωση της νόσου. Γιατί όμως να ασχοληθεί 

κάποιος με το ρόλο της μη ειδικής ανοσίας σε ένα νόσημα όπου παθοφυσιολογικά κατά τεκμήριο 

προεξάρχουν ελλείμματα στην ειδική ανοσολογική απόκριση; Σε ποιο βιολογικό ερώτημα αναμένεται να 

δώσει απάντηση η μελέτη του ρόλου των TLRs και της μη ειδικής ανοσίας στο ΣΕΛ; 

         Ο ΣΕΛ είναι ένα πολυπαραγοντικό νόσημα που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια στην κλινική 

εικόνα αλλά και στις λειτουργικές διαταραχές του ανοσολογικού συστήματος. Από όσα αναφέρθηκαν 

νωρίτερα φάνηκε ότι η κατάλληλη μη ειδική ανοσολογική απόκριση θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση 

προκειμένου να αποφεύγεται η απρόσφορη ενεργοποίηση της ειδικής ανοσίας έναντι στοιχείων του εαυτού 

και η εκδήλωση της αυτοανοσίας. Εξάλλου, κάποια από τα συστατικά της μη ειδικής ανοσίας, και εν 

προκειμένω οι TLRs, δεν θεωρούνται τόσο «μη ειδικά», μια και αφενός αναγνωρίζουν συγκεκριμένα 

μοριακά μοτίβα που ίσως συναντώνται και στα ειδικά αντιγόνα του λύκου, αφετέρου εκφράζονται και 

επηρεάζουν τη δράση κυτταρικών πληθυσμών της ειδικής ανοσίας (Β και T κύτταρα). Τέλος, η ιστική βλάβη 

στο ΣΕΛ πυροδοτείται μεν από μηχανισμούς της ειδικής ανοσίας, όμως η μορφή και η έκβασή της εξαρτάται 

από παράγοντες που μέχρι σήμερα δεν είναι απολύτως διευκρινισμένοι και που πολύ πιθανόν να εμπλέκουν 

τους μηχανισμούς της μη ειδικής ανοσολογικής απόκρισης. Με βάση όλα τα παραπάνω διατυπώνεται η 

υπόθεση ότι η μη ειδική ανοσία συμμετέχει μέσω των υποδοχέων TLR ή και άλλων μηχανισμών, στην 

έναρξη και επίταση της ανώμαλης ειδικής ανοσολογικής απόκρισης αλλά και στην πρόκληση και έκβαση της 

ιστικής βλάβης που αυτή συνεπάγεται στο ΣΕΛ. 

         Προκειμένου να προσπελασθεί πειραματικά το παραπάνω ερώτημα, στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας έγιναν τα εξής: 

1. Απομόνωση κυττάρων περιφερικού αίματος από ασθενείς με ΣΕΛ και υγιείς μάρτυρες και 

συγκριτική ανάλυση της έκφρασης TLRs σε υποπληθυσμούς των T και B κυττάρων και σε 

μονοκύτταρα. Οι TLRs που μελετήθηκαν ήταν οι TLR –2, -3, -4 και –9 οι οποίοι επελέγησαν βάσει 

της ιδιότητάς τους να διεγείρονται εκτός των άλλων, και από μόρια του εαυτού. 

2. Απομόνωση κυττάρων ΜΟ από ασθενείς με ΣΕΛ και συγκριτική ανάλυση της έκφρασης TLRs στα 

Β, τα T κύτταρα και τα μονοκύτταρα με τα αντίστοιχα του περιφερικού αίματος. 
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3. Αξιολόγηση της in vitro λειτουργίας των TLRs στο ΣΕΛ, με πειράματα ενεργοποίησης με ειδικούς 

διεγέρτες όπου μελετήθηκε σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες η ικανότητα των κυττάρων να 

πολλαπλασιάζονται, να διεγείρονται και να παράγουν κυτταροκίνες σημαντικές στην παθογένεια της 

νόσου (IL-6, IL-10, TNF-α). 

4. Μελέτη της επίδρασης της διέγερσης TLRs στη δράση του συστήματος της IFN-I  . 

5. Διερεύνηση του μηχανισμού ρύθμισης της έκφρασης και της λειτουργίας των TLRs στο πλαίσιο της 

νόσου. 

6. Μελέτη της ιστικής έκφρασης του TLR-9 σε νοσούντες νεφρικούς ιστούς ασθενών με ΣΕΛ και 

σύγκρισή της με την έκφραση σε υγιείς νεφρούς. 
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1 Δείγμα ασθενών 

 

2.1.1 Περιφερικό αίμα και μυελός των οστών 

 

      Τα βιολογικά δείγματα ασθενών προήλθαν από 50 ασθενείς με ΣΕΛ οι οποίοι παρακολουθούνται από τη 

Ρευματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου κατόπιν προφορικής ή γραπτής 

συγκατάθεσης. Τα δείγματα ελέγχου προήλθαν από αντιστοιχισμένους κατά φύλο και ηλικία υγιείς εθελοντές 

αιμοδότες και παραχωρήθηκαν στο εργαστήριο από το τμήμα εθελοντικής αιμοδοσίας του ίδιου 

νοσοκομείου.  

       Η αιμοληψία γινόταν τουλάχιστον 24 ώρες μετά την τελυταία λήψη κορτιζόνης. Περιλάμβανε τη 

συλλογή 20 ml περιφερικού αίματος σε ηπαρινισμένη σύριγγα και τη φύλαξή του σε δοχεία κενού 

(vacutainers, BD) για <24 ώρες, μέχρι την επεξεργασία του. Η λήψη ΜΟ (20 ml) γινόταν επίσης με 

ηπαρινισμένη σύριγγα, μετά από χορήγηση τοπικής αναισθησίας από την περιοχή της οπίσθιας λαγόνιας 

ακρολοφίας. 

      Όλοι οι ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια του 1982 του Αμερικάνικου Κολεγίου Ρευματολογίας για τη 

διάγνωση του ΣΕΛ (27). Η ενεργότητα της νόσου αξιολογήθηκε με βάση τον κλινικοεργαστηριακό δείκτη 

SLEDAI κατόπιν συμπλήρωσης του ειδικού εντύπου-ερωτηματολογίου (33). Ως ενεργός νόσος ορίστηκε η 

παρουσία δείκτη SLEDAI ≥ 8. Από τους 50 ασθενείς, 26 είχαν ενεργό ΣΕΛ ενώ 24 είχαν ανενεργό νόσο. 

 

2.1.2 Νεφρικές βιοψίες   

 

       Σε συνεργασία με το Νεφροπαθολογοανατομικό εργαστήριο του Νοσοκομείου των Αθηνών 

Ευαγγελισμός και την κυρία Σώτσιου, έγινε συλλογή 12 δειγμάτων τεμαχιδίων νεφρικών ιστών από ασθενείς 

που έπασχαν από νεφρίτιδα ΣΕΛ και 4 δειγμάτων από ασθενείς με άλλο τύπο νεφρίτιδας -οι τελευταίοι 

χρησιμοποίηθηκαν στη μελέτη ως ασθενείς μάρτυρες (disease controls). Σε συνεργασία με την Ουρολογική 

κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και με την ευγενική παραχώρηση των κκ Σοφρά και 

Σουρβίνου έγινε συλλογή 10 ακόμα ιστικών τεμαχιδίων που προέρχονταν από το παρακείμενο υγιές τμήμα 

υπερνεφρωμάτων τα οποία χρησιμοποίηθηκαν για τη συγκριτική ιστολογική μελέτη ως δείγματα υγιών 

μαρτύρων (healthy controls). Τέλος, σε συνεργασία με την ΩΡΛ κλινική του ΠΑΓΝΗ και τον κύριο 

Βελεγράκη έγινε λήψη αμυγδαλής κατά τη διάρκεια αμυγδαλεκτομής λόγω υπερτροφίας, ιστοτεμαχίδια της 

οποίας χρησίμευσαν ως θετικοί μάρτυρες για την έκφραση του υποδοχέα TLR-9. 
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      Όλοι οι ασθενείς με νεφρίτιδα ΣΕΛ πληρούσαν τα κριτήρια του 1982 του Αμερικανικού Κολεγίου 

Ρευματολογίας για τη διάγνωση του ΣΕΛ (27). Η νεφρίτιδα του ΣΕΛ ταυτοποίηθηκε με βάση την 

καθιερωμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κατάταξη (βλ Πίνακα 2.3).  

 

2.2 Υλικά και Μέθοδοι 

 

2.2.1 Απομόνωση περιφερικών μονοπύρηνων κυττάρων και κυττάρων ΜΟ και κυτταρικές 

καλλιέργειες 

 

Υλικά και συσκευές καλλιεργειών 

Ficoll-Histopaque (10771 Sigma Aldrich, St Louis, MO, USA) 

RPMI 1640 medium (52400 GIBCO-Invitrogen GmbH, Carlsbad, California, USA) 

HBSS CaCl2/MgCl2  medium (14170-088, Invitrogen GmbH, Carlsbad, California, USA) 

Oρός εμβρύου βοός (FBS) (10106-151 GIBCO-Invitrogen GmbH) 

Πυρουβικό νάτριο (Sodium pyruvate) (S8636, Sigma-Aldrich) 

Πενικιλλίνη / Στρεπτομυκίνη Penicillin and Streptomycin (15140-122 GIBCO-Invitrogen GmbH) 

Πολυινοσυδιλκυτιδινικό οξύ (poly I:C) (P0913, Sigma-Aldrich) 

Oλιγοδεσοξυνουκλεοτίδια (ODN 2006) (Cooley-Pharmaceuticals, USA) 

Επωαστικός κλίβανος Sheelab 

Πλάκα αιματοκυτταρόμετρου (Neubauer) 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός (Olympus, Japan) 

Χρωστική Τrypan Blue  

 

Μέθοδος 

Απομόνωση μονοπύρηνων κυττάρων 

      Περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα (peripheral blood mononuclear cells, PBMCs) ή μονοπύρηνα κύτταρα 

μυελού των οστών (bone marrow mononuclear cells, BMMCs) απομονώνονται με φυγοκέντρηση κλίσης 

(gradient centrifugation) ηπαρινισμένου δείγματος σε κλινές φικόλης. Συγκεκριμένα, μετά από αραίωση 1:1 

του δείγματος σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS) ακολουθεί στοιβαδοποίησή του σε 1/3 όγκο 

φικόλης μέσα σε σωληνάριο (falcon) χωρητικότητας 15 ml και φυγοκέντρηση σε 1750 στροφές / λεπτό για 

30 λεπτά σε θερμοκρασία 20°C. Eν συνεχεία γίνεται συγκομιδή της κυτταρικής μεσόφασης με τη χρήση 

πιπέτας Pasteur σε falcon χωρητικότητας 50 ml και 2 πλυσίματα με προσθήκη 5 όγκων HBSS και 

φυγοκέντρηση στις 1500 στροφές/λεπτό για 10 λεπτά. Έπεται επαναιώρηση της πελέτας σε 5 ml διαλύματος 

RPMI/FBS 10% και μέτρηση των κυττάρων με την ανάμιξη κυτταρικού εναιωρήματος με ίσο όγκο Τrypan 
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Blue και καταμέτρηση σε μικροσκόπιο ορατού φωτός και τη βοήθεια πλάκας αιματοκυτταρόμετρου 

Neubauer. 

 

Κυτταρικές καλλιέργειες 

      Τα μονοπύρηνα κύτταρα ή τα απομονωμένα μονοκύτταρα επαναιωρούνται σε  θρεπτικό μέσο RPMI/FBS 

10% που περιέχει 2 mM πυρουβικό νάτριο, 100 IU/ml πενικιλλίνη και 100 μg/ml στρεπτομυκίνη σε 

συγκέντρωση 3 x 106 κύτταρα / ml (παραγωγή κυτταροκινών και μελέτη διέγερσης του συστήματος IFN) ή 

σε συγκέντρωση 106 κύτταρα/ml (μελέτη ενσωμάτωσης ραδιενεργά σημασμένης θυμιδίνης) ή σε 

συγκέντρωση 500.000 κύτταρα / ml (μελέτη διέγερσης διαχωρισμένων κυττάρων) και επωάζονται στον 

επωαστικό κλίβανο, στους 37°C παρουσία 5% CO2 για 24 ή 48 ώρες.  

      Σε ξεχωριστό πείραμα όπου αξιολογείται η επίδραση ορού από ασθενείς ή υγιείς σε απομονωμένα Β 

κύτταρα από φυσιολογικούς μάρτυρες, γίνεται καλλιέργεια απομονωμένων Β κυττάρων υγιών μαρτύρων σε 

συγκέντρωση 200.000 κύτταρα/ml παρουσία ή μη 25% ορού –μετά από δοκιμασίες τιτλοποίησης- που έχει 

προέλθει από ασθενείς με ΣΕΛ (ενεργό ή ανενεργό νόσο) ή από υγιείς σε θρεπτικό μέσο RPMI-FBS 10%, για 

16 ώρες. Στο καλλιεργητικό μέσο προστίθεται ή όχι 1 μΜ υδροξυχλωροκίνης και εν συνεχεία μελετάται με 

κυτταρομετρία ροής η έκφραση TLRs στις υποκατηγορίες των B κυττάρων. 

 

 

2.2.2 Κυτταρομετρία ροής 

 

Μονοκλωνικά αντισώματα, αντιδραστήρια και συσκευή κυτταρομετρίας ροής 

Anti-human 

- TLR-2 (11-9922), TLR-3 (12-9039), TLR-4 (12-9917), TLR-9 (12-9099), HLA-DR (12-9956-73), 

PD1 (11-9989-73), e-Bioscience (San Diego, CA, USA) 

- CD3 (A07746), CD4 (A07752), CD14 (A07765), CD38 (LS198), Beckman-Coulter (Miami, Florida) 

- CD19 (J4119), CD69 (1943), Immunotech (Marseilles, France) 

- CD27 (MCA755F), Serotec (Oxford, UK) 

FACS permeabilizing solution (340973), Becton-Dickinson (340973) (NJ, USA) 

Παραφορμαλδεϋδη (PFA) (Sigma) 

Κυτταρομετρητής ροής: Epics Elite model flow cytometer (Coulter, Miami FL) 
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Μέθοδος 

Αρχές της μεθόδου 

      Η κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιείται για την ανάλυση φαινοτυπικών ιδιοτήτων κυττάρων που έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος, ο όγκος, η κοκκίωση, το pH και το ηλεκτρικό τους δυναμικό 

(φυσικοχημικά χαρακτηριστικά). Η αρχή λειτουργίας του κυτταρομετρητή ροής έχει ως εξής: τα κύτταρα τα 

οποία είναι συνδεδεμένα με ένα φθορίζον μόριο (χρωμοφόρο) διέρχονται ένα προς ένα μέσα από μία ακτίνα 

φωτός, συνήθως ένα laser, οπότε τα ηλεκτρόνια του χρωμοφόρου διεγείρονται και εν συνεχεία 

αποδιεγείρονται καθώς επιστρέφουν στα τροχιακά της θεμελιώδους κατάστασης. Το φως που σκεδάζεται από 

τα κύτταρα ή εκπέμπεται από τα διάφορα χρωμοφόρα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, παρέχει 

κύματα που κατευθύνονται διερχόμενα μέσα από ένα ειδικό δίκτυο διχροϊκών κατόπτρων και φίλτρων, σε μία 

ομάδα φωτοανιχνευτών που μετατρέπουν τα φωτεινά σήματα σε ηλεκτρικές ώσεις οι οποίες έχουν ένταση 

ανάλογη με την ένταση των φωτεινών σημάτων που φθάνουν σε αυτούς. Τα ηλεκτρικά σήματα 

προσλαμβάνονται, καταγράφονται και αναλύονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό. Η 

πιο διαδεδομένη χρήση της μεθόδου είναι η ταυτοποίηση επιφανειακών ή ενδοκυττάριων πρωτεϊνών που 

χρησιμεύει στην αναγνώριση διάφορων κυτταρικών υποτύπων αλλά και στη μελέτη της διακύμανσης του 

αριθμού τους ή στη μεταβολή του φαινοτύπου τους σε παθολογικές καταστάσεις. Για τη χρώση των 

πρωτεϊνών χρησιμοποιούνται μονοκλωνικά αντισώματα ειδικά για τις υπό μελέτη πρωτεϊνες, τα οποία 

συζεύγνυνται με κάποιο χρωμοφόρο και ακολουθεί επώαση με το αντίσωμα, παρουσία ξένης πρωτεινης [FBS 

ή λευκωματίνη ορού βοός (bovine serum albumin0 (BSA)], ικανής να αποτρέψει τη μη ειδική δέσμευση του 

αντισώματος. Εν συνεχεία, και κατόπιν μονιμοποίησης των κυττάρων με PFA αυτά διέρχονται από τον 

κυτταρομετρητή και αναλύονται με βάση τις αρχές που περιγράφθηκαν παραπάνω.  

 

Πειραματική διαδικασία 

      Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποίηθηκε η τεχνική της άμεσης ανοσοφαινοτυπικής ανάλυσης. Οι 

κυτταρικοί πληθυσμοί που αναλύθηκαν ορίστηκαν ως εξής: 

CD3+ κύτταρα: T-λεμφοκύτταρα 

CD14+ κύτταρα: Moνοκύτταρα-μακροφάγα 

CD19+ κύτταρα: Β-λεμφοκύτταρα 

CD4+ κύτταρα: Βοηθητικά T κύτταρα 

CD4+CD25++ κύτταρα*: Ρυθμιστικά T κύτταρα  

CD19+CD27- κύτταρα: Aνώριμα B κύτταρα (naïve B cells) 

CD19+CD27+ κύτταρα: Β κύτταρα μνήμης (memory Β cells) 

CD19lowCD27high κύτταρα: Πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα 

 

*Ως θετικότητα «++» ορίζεται η θετικότητα στο ανώτερο 25% της θετικής περιοχής για τη χρώση 
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      H έκφραση των TLRs –2 και –4 μελετάται στην κυτταρική επιφάνεια, ενώ η έκφραση των TLRs –3 και –

9 αναλύεται ενδοκυττάρια.  

      Ποσότητα κυττάρων 5x105 επωάζεται με το κατάλληλο μονοκλωνικό αντίσωμα για επιφανειακές 

πρωτείνες ή με το αντίστοιχο ισοτυπικό αντίσωμα ελέγχου για 30 λεπτά στους 4°C. Για τη μελέτη των 

ενδοκυττάριων μορίων, τα κύτταρα υφίστανται διάτρηση της μεμβράνης τους με διάλυμα που περιέχει 

σαπωνίνη (FACS permeabilizing solution, 500 μl διαλύματος 1/10 ανά 500.000 κύτταρα) και επώαση για 10 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολουθούν δύο πλύσεις σε διαλυμα PBS/FCS 1% και χρώση με τα 

μονοκλωνικά αντισώματα έναντι των ενδοκυττάριων μορίων για 30 ακόμα λεπτά στους 4°C. Μετά από 2 

πλύσεις σε διάλυμα PBS/FCS 1% γίνεται μονιμοποίησή τους σε 300 μl διαλύματος PBS/PFA 2%. Τα 

κύτταρα προσάγονται κατά 200.000-500.000 κυτταρικά γεγονότα (cellular events)/δείγμα στον 

κυττατομετρητή όπου και αναλύονται. 

      Για κάθε αντίσωμα που μελετάται και σε καθένα από τα δείγματα, γίνεται χρώση των κυττάρων και με το 

κατάλληλο ισοτυπικό αντίσωμα ελέγχου (isotype control, αντίσωμα της ίδιας υποτάξης με το προς μελέτη, 

χωρίς ειδικότητα για κάποια από τις κυτταρικές πρωτείνες) προκειμένου από τις αναλύσεις να αποκλειστούν 

τα κύτταρα που δεσμεύονται με μη ειδικό τρόπο. 

      H επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται στο πρόγραμμα WinMDI 2.8. 

 

 

2.2.3 Μέτρηση ρυθμού πολλαπλασιασμού των κυττάρων με ενσωμάτωση ραδιενεργού θυμιδίνης (3H) 

 

Υλικά και συσκευές 

Methylthymidine (Amersham Biosciences, UK, TRK120) 

Επωαστής (Harvester) Hamble SO3 8DH cell  

Απορροφητικό χαρτί Whatmann International Ltd 

Μετρητής σωματιδίων β Beckman β-counter 

Πλάκες σχήματος V 96 θέσεων (96 well Vshape plates), Cellstar  

 

Μέθοδος 

Αρχή της μεθόδου 

      Η μέθοδος στηρίζεται στον ποσοτικό προσδιορισμό της ενσωμάτωσης στο διαιρούμενο DNA (φάση S1 

του κυτταρικού κύκλου), θυμιδίνης που έχει σημανθεί ραδιενεργά με τρίτιο (3H), σε κύτταρα που 

καλλιεργούνται in vitro. Η ποσότητα της ραδιενέργειας που ενσωματώνουν τα κύτταρα είναι απευθείας 

ανάλογη του ρυθμού πολλαπλασιασμού τους (μεγάλος ρυθμός πολλαπλασιαμού  περισσότερες κυτταρικές 

διαιρέσεις  μεγαλύτερη ενσωμάτωση θυμιδίνης  μεγαλύτερη εκπομπή ραδιενεργών σωματιδίων). 

Προσδιορίζεται με τη βοήθεια ενός μετρητή σωματιδίων β.  
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Πειραματική διαδικασία 

      Το εναιώρημα των περιφερικών μονοπύρηνων κυττάρων μέσα σε μέσο καλλιέργειας τοποθετείται σε 

ειδικές πλάκες σχήματος V (V bottom plates) με συγκέντρωση 200.000 κύτταρα/200 μl διαλύματος/πηγάδι. 

Ακολουθεί διέγερση των κυττάρων με 0.125 μΜ ΟDN 2006 ή με 100 ng/ml poly I:C και επώαση στον 

επωαστικό κλίβανο (37°C και 5% CO2) για 48 ώρες. Τις τελευταίες 6 ώρες της καλλιέργειας γίνεται ώση των 

κυττάρων με 1μCi [3Η] μεθυλθυμιδίνης. Ακολουθεί ψύξη των κυττάρων στους -80°C και εν συνεχεία, σε 

δεύτερο χρόνο, απόψυξη και μεταφορά μέσω ειδικού επωαστή σε διηθητικό χαρτί Whatmann το οποίο 

αφήνεται να στεγνώσει για 24 ώρες ακόμα σε θερμοκρασία δωματίου. Τέλος, πραγματοποιείται μέτρηση των 

σωματιδίων β σε ειδικό β μετρητή. Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός προσδιορίζεται από έναν δείκτη (δείκτης 

ενεργοποίησης, stimulation index) που αντιπροσωπεύει το λόγο της μετρούμενης ραδιενέργειας κυττάρων 

που διεγέρθηκαν προς τη μετρούμενη ραδιενέργεια κυττάρων που δεν διεγέρθηκαν. 

 

 

2.2.4  Μέθοδος ανοσομαγνητικού διαχωρισμού Β κυττάρων  

 

Yλικά και συσκευές  

Ηapten-antibody cocktail (που περιέχει συζευγμένα με απτίνη μονοκλωνικά αντισώματα έναντι των μορίων 

επιφανείας CD2, CD14, CD16, CD36, CD43 AND CD235a, Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany) 

Μαγνητικά μικροσφαιρίδια έναντι της απτίνης (CD19 B-cell isolation kit, Miltenyi Biotec, Bergisch 

Gladbach, Germany) 

LS+ στήλες μαγνητικού διαχωρισμού 

Σύστημα μαγνητικού κυτταρικού διαχωρισμού (high gradient magnetic cell separation system MACS) 

(Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany) 

Διάλυμα PBS / BSA 7,5%/ H2CO3 7,5% / ACD 

 

Μέθοδος 

      Για την απομόνωση Β κυττάρων χρησιμοποιείται η μέθοδος του αρνητικού ανοσομαγνητικού 

διαχωρισμού. Συγκεκριμένα, εναιώρημα περιφερικών μονοπύρηνων κυττάρων με συγκέντρωση 107 / ml 

επωάζεται για 30 λεπτά με μείγμα (coctail) μονοκλωνικών συζευγμένων με απτίνη αντισωμάτων έναντι μη Β 

κυττάρων που περιέχει αντι- CD2, -CD14, -CD16, -CD36, -CD43 και -CD235a στους 4°C. 

Aκολουθούν 2 πλύσεις των κυττάρων με διάλυμα PBS/BSA και εν συνεχεία επώαση με τα 

μαγνητικά μικροσφαιρίδια έναντι της απτίνης στους 4°C για 30 λεπτά ακόμα. Μετά από 2 πλύσεις 

γίνεται επαναιώρηση της κυτταρικής πελέτας σε 500 μl  διαλύματος PBS/BSA το οποίο διέρχεται 

από στήλη LS+ μαγνητικού διαχωρισμού που είναι κατάλληλα προσαρτημένη στο σύστημα 

μαγνητικού κυτταρικού διαχωρισμού MACS. Μετά τη συγκομιδή ακολουθεί επαναιώρηση των κυττάρων σε 

θρεπτικό μέσο και καταμέτρησή τους με αιματοκυτταρόμετρο Νeubauer. Η καθαρότητα των κυττάρων 
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ελέγχεται με κυτταρομετρία ροής, όπου προσδιορίζεται το ποσοστό των B (CD19+) προς τα μη Β κύτταρα 

στο διαχωρισμένο πληθυσμό. 

 

 

2.2.5 Προσδιορισμός κυτταροκινών 

 

      Για τον προσδιορισμό των κυτταροκινών IL-6, IL-10 και TNF-α, χρησιμοποίηθηκε η μέθοδος της 

ανοσομετρικής ενζυμικής χημειοφωτάυγειας στερεής φάσης (solid phase two site chemiluminescent enzyme 

immunometric assay) σε αυτόματο αναλυτή Immulite. Πρόκειται για δόκιμη μέθοδο προσδιορισμού των εν 

λόγω κυτταροκινών, της οποίας η αξιοπιστία έχει τεκμηριωθεί με μελέτες γραμμικότητας με χρήση 

δειγμάτων ελέγχου (linearity studies using standards) και μελέτες συσχέτισης με καθιερωμένες μεθόδους 

μέτρησης κυτταροκινών (πχ ELISA). (52).  

 

 

2.2.6 Απομόνωση RNA από περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα 

 

Yλικά και συσκευές  

Trizol (Tri reagentTM, Sigma, USA) 

Χλωροφόρμιο (Sigma, USA) 

Iσοπροπανόλη (ET0016, Scharlan) 

Αιθανόλη (AL0323, Scharlan) 

Φωτόμετρο Hitachi 

Φυγόκεντρος Biofuge, Fresco 

 

Μέθοδος 

      Για την απομόνωση RNA από κύτταρα που έχουν μπει σε καλλιέργεια, αυτά συλλέγονται και 

φυγοκεντρούνται στις 1500 στροφές/λεπτό, για 10 λεπτά. Ακολουθεί πλύση των κυττάρων σε PBS και 

επαναιώρησή τους -με τη χρήση σύριγγας- σε 0,750 ml Trizol (5-10 x 106 κύτταρα/0,750 ml Trizol) το οποίο 

περιέχει μείγμα θειοκυανιούχου γουανιδίνης και φαινόλης. Τα κύτταρα παραμένουν για 10 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου και εν συνεχεία προστίθενται 0,2 ml χλωροφόρμιο. Ακολουθεί ισχυρή ανάδευση με 

το χέρι (για 15 δευτερόλεπτα) και το δείγμα μένει σε θερμοκρασία δωματίου για 15 ακόμη λεπτά. Ακολουθεί 

φυγοκέντρηση τους δείγματος στις 13.000 στροφές/λεπτό στους 4°C για 15 λεπτά. Αποτέλεσμα αυτής της 

φυγοκέντρησης είναι ο διαχωρισμός του δείγματος σε 3 φάσεις: μία κατώτερη, οργανική φάση (κόκκινου 

χρώματος) που περιέχει τις πρωτείνες, τη μεσόφαση που περιέχει το DNA και μία άχρωμη υδατική φάση, που 

περιέχει το RNA. Η υδατική αυτή φάση μεταφέρεται σε νέο σωληνάριο, όπου προστίθενται 500 ml 

ισοπροπανόλης προκειμένου να επιτευχθεί η κατακρήμνιση του RNA και ακολουθεί παραμονή του δείγματος 

σε θερμοκρασία δωματίου για 10 λεπτά. Εν συνεχεία το δείγμα φυγοκεντρείται στις 13.000 στροφές/λεπτό 
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στους 4°C για 15 λεπτά και αφαιρείται το υπερκείμενο. Η εναπομείνασα πελέτα ξεπλένεται σε 1 ml 

αιθανόλης 75% με φυγοκέντρηση στις 8.000 στροφές/λεπτό στους 4°C για 5 λεπτά. Μετά την απομάκρυνση 

του υπερκειμένου, η πελέτα που περιέχει το RNA αφήνεται να στεγνώσει για 10 λεπτά περίπου σε 

θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια επαναιωρείται σε 50 μl ελεύθερου από RNAse νερού. Ακολουθεί 

θέρμανση του δείγματος για 5 λεπτά στους 65°C προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη διάλυση του RNA. Ο 

προσδιορισμός της ποσότητας και της καθαρότητας του RNA γίνεται με τη μέτρηση της απορρόφησης 

ακτινοβολίας μήκους κύματος 260 nm και 280 nm και τη χρήση πρότυπης καμπύλης απορρόφησης σύμφωνα 

με την αρχή ότι η μετρούμενη ποσότητα RNA σε ng/μl ισούται με το γινόμενο 40 x συντελεστής αραίωσης 

του δείγματος x μετρούμενη απορρόφηση στα 260 nm. Ο τελευταίος τύπος εξάγεται με βάση την αρχή ότι η 

μετρούμενη απορρόφηση 1 ng/μl RNA σε αυτό το μήκος κύματος είναι 40. 

 

 

2.2.7 Μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης ανάστροφης μεταγραφής (RT-PCR) 

 

Υλικά και συσκευές  

Thermoscript RT kit (Invitrogen) που περιέχει 

-Τυχαία εξαμερή (Random hexamers) 

-Nερό κατεργασμένο με διαιθυλπυροκαρβονικό εστέρα, (DEPC treated water) 

-Ρυθμιστικό διάλυμα για cDNA: 5x PCR buffer 

-Μείγμα ολιγονουκλεοτιδίων: dNTP mix 10 mM 

-Διθειοθρειτόλη: DTT 0.1M 

-Διάλυμα αναστολέων RNAσών: RNAse OUT, 40 U/μL 

-Ε Coli RNAse 

-Ένζυμο αντίστροφης μεταγραφάσης: Τhermoscript RT,15 U/μL 

Συσκευή PCR: θερμικός κυκλοποιητής (Thermal Cycler): DNA endine (MJ Research) 

 

Μέθοδος 

      Πρόκειται για μέθοδο μετατροπής του mRNA σε συμπληρωματικό DNA (coplementary DNA, c-DNA) 

προκειμένου αυτό στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την εκλεκτική σύνθεση/ενίσχυση μεγάλης ποσότητας 

του / των γονιδίων υπό μελέτη (αντίδραση PCR). 

      Αρχικά προετοιμάζεται ένα μείγμα αντίδρασης που περιλαμβάνει: 1 μg oλικού RNA, 1 μl (100 ng) 

εκκινητή –εν προκειμένω τυχαίων εξαμερών- και επεξεργασμένου με DEPC H2O έτσι ώστε ο τελικός όγκος 
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του μείγματος να είναι 9 μl. Στη συνέχεια πραγμτοποιείται αποδιάταξη του RNA και του εκκινητή με την 

επώαση του δείγματος μέσα στο θερμικό κυκλοποιητή για 5 λεπτά στους 65°C και με άμεση ψύξη στους 4. 

Με τη διαδικασία αυτή καταστρέφονται τυχόν συσσωματώματα ή δευτεροταγείς δομές που θα μπορούσαν να 

αναστείλουν την έναρξη σχηματισμού του cDNA. Εν τω μεταξύ προετοιμάζεται το κύριο μείγμα της 

αντίδρασης το οποίο περιέχει 4 μl cDNA buffer (5x), 1 μl DTT, 1 μl RNAse OUT, 1 μl DEPC treated H2O, 2 

μl dNTPs και 1 μl (15 U) ενζύμου Τhermoscript. Το παραπάνω δείγμα προστίθεται στο αρχικό. Ακολουθεί 

επώαση για 60 λεπτά στους 50°C, οπότε πραγματοποιείται υβριδοποίηση του εκκινητή με βάση την αρχή της 

συμπληρωματικότητας των βάσεων και ενεργοποίηση της ανάστροφης μεταγραφάσης. Η αντίδραση 

τερματίζεται με επώαση του δείγματος στους 85°C για 5 λεπτά, οπότε τα υβρίδια αποδιατάσσονται και η 

ανάστροφη μεταγραφάση απενεργοποιείται. Ακολουθεί προσθήκη 1 μl RNAse και επώαση στους 37°C για 

20 λεπτά προκειμένου να καταστραφεί τυχόν εναπομείνασα ποσότητα RNA. Tο cDNA φυλάσσεται στους -

20°C μέχρι τη χρήση του.  

      Εκτός του cDNA που προκύπτει από τα άγνωστα υπό μελέτη δείγματα, με την ίδια μέθοδο δημιουργείται 

και ένα σταθερό “standard” cDNA από κύτταρα τα οποία εκφράζουν το γονίδιο που μελετάται –στην 

προκειμένη περίπτωση πρόκειται για RNA από κύτταρα τα οποία έχουν διεγερθεί με PMA-ionomycin, το 

οποίο είναι σταθερό για όλες τις αντιδράσεις real time PCR που θα ακολουθήσουν, και χρησιμοποιείται 

προκειμένου να γίνουν και να κανονικοποιηθούν οι καμπύλες ενίσχυσης σε κάθε πείραμα. 

 

 

2.2.8 Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real time PCR) 

 

Yλικά και συσκευές  

96 well Polypropylene plates optical grade, Stratagene  

2x iQTM SYBR Green supermix (BIO-RAD Laboratories) που περιέχει: 

-Μείγμα ολιγονουκλεοτιδίων 0.4 mM το καθένα 

-50 μ/ml iTaq DNA πολυμεράση 

-SYBR Green I 

-ΜgCl2  6mM 

-παθητική χρωστική ROX 

-άλατα 

-σταθεροποιητές 

Nερό κατεργασμένο με διαιθυλπυροκαρβονικό εστέρα, (DEPC treated water) 
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Θερμικός κυκλοποιητής ABI-Prism 7000 Real time PCR 

Εκκινητές (primers) για 

ΙFI 44: 

Sense: CTC GGT GGT TAG CAA TTA TTC CTC 

Antisence: AGCCCATAGCATTCGTCTCAG 

GAPDH: 

Sense: CAT GTT CCA ATA TGA TTC CAC C 

Antisence: GAT GGG ATT TCC ATT GAT GAC 

 

 

Μέθοδος 

Αρχές της μεθόδου 

      Η μέθοδος αποτελεί εξελιγμένη, πιο εξειδικευμένη και επαναλήψιμη εκδοχή της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης (PCR) και περιλαμβάνει τον εκλεκτικό πολλαπλασιασμό ενός συγκεκριμένου τμήματος ενός 

γονιδίου και την παράλληλη ποσοτικοποίησή του σε πραγματικό χρόνο, με βάση τη μέτρηση ακτινοβολίας 

που εκπέμπεται από τη SyBR Green, μία χρωστική που εντίθεται στο δίκλωνο dsDNA κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης.  

      Η απλή αντίδραση PCR περιλαμβάνει τον εκλεκτικό πολλαπλασιασμό μίας επιλεγμένης αλληλουχίας 

DNA και εκμεταλλεύεται ορισμένα χαρακτηριστικά του in vivo μηχανισμού αντιγραφής. Συγκεκριμένα, το 

dsDNA αποδιατάσσεται σε 2 μονόκλωνα μόρια με θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες. Εν συνεχεία, το κάθε 

μονόκλωνο μόριο DNA χρησιμεύει ως εκμαγείο για τη σύνθεση του συμπληρωματικού του κλώνου με τη 

βοήθεια της DNA –πολυμεράσης και παρουσία της απαραίτητης ποσότητας ολιγονουκλεοτιδίων. Το σημείο 

από όπου θα ξεκινήσει η σύνθεση καθορίζεται από την παρουσία ειδικών εκκινητών (primers) που είναι 

ολιγονουκλεοτιδικά μόρια τα οποία συνδέονται με τη μήτρα του DNA στο σημείο που μας ενδιαφέρει με 

βάση την αρχή της συμπληρωματικότητας των βάσεων. Κάθε επανάληψη της σύνθεσης νέου κλώνου 

αποτελεί έναν κύκλο ενίσχυσης ενώ κάθε νεοσυντιθέμενος κλώνος είναι το εκμαγείο για τον επόμενο κύκλο 

ενίσχυσης. Το μείγμα της αντίδρασης θερμαίνεται ξανά για να αποχωριστούν παλιοί και νέοι κλώνοι του 

DNA και επαναλαμβάνεται ο κύκλος υβριδοποίησης των εκκινητών, σύνθεσης DNA και αποχωρισμού των 

κλώνων.  

      Στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real time PCR) όλα τα παραπάνω 

διεξάγονται μέσα σε ειδικό θερμικό κυκλοποιητή (ABI-Prism 7000 Real time PCR). Στην περίπτωση αυτή το 

dsDNA που παράγεται κατά τα διάρκεια της αντίδρασης μπορεί να ποσοτικοποιηθεί στο τέλος του κάθε 

κύκλου. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός παράγοντα σύνδεσης στο DNA (DNA-binding agent), που εν 
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προκειμένω είναι η SYBR green η οποία έχει την ιδιότητα να εντίθεται μη ειδικά στο dsDNA, αλλά όχι στο 

ssDNA και να εκπέμπει πολύ μικρή ποσότητα ακτινοβολίας όταν βρίσκεται σε διάλυμα, αλλά έντονο σήμα 

εφόσον συνδέεται. Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης που εξελίσσεται όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, δέσμη 

φωτός από λάμπα αλογόνου προσπίπτει πάνω στην επιφάνεια των δειγμάτων, οπότε διεγείρεται η 

προσδεδεμένη χρωστική, με αποτέλεσμα αυτή να εκπέμπει ακτινοβολία στην περιοχή των 500-660 nm. 

Διερχόμενη μέσα από ένα σύστημα φακών, φίλτρων και ηλεκτρονικών ενισχυτών σήματος, η εκπεμπόμενη 

ακτινοβολία καταγράφεται από ειδική κάμερα και μέσω ειδικού λογισμικού μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα. 

Έτσι, η ποσότητα του dsDNA που έχει παραχθεί στο τέλος του κάθε κύκλου είναι ανάλογη της ακτινοβολίας 

που εκπέμπεται στον ίδιο χρόνο. Η σταδιακή καταγραφή του σήματος στο τέλος κάθε κύκλου ορίζει μια 

καμπύλη που αντιστοιχεί στην παραγωγή προϊόντος της αντίδρασης. Ακόμα, όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αρχικός αριθμός αντιγράφων από το τμήμα του γονιδίου που πρόκειται να ενισχυθεί, τόσο νωρίτερα θα 

παρατηρηθεί αύξηση, πάνω από τα επίπεδα του θορύβου (background), στην ποσότητα της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας. Η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται αφού οριστεί από τον ερευνητή ένας ουδός 

(threshold) κατά τη φάση της λογαριθμικής αύξησης του προïόντος της αντίδρασης. Το σημείο στο οποίο η 

καμπύλη αύξησης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας τέμνει τον ουδό ονομάζεται «κύκλος ουδός» (threshold 

cycle, CΤ). Όσο περισσότερο είναι το αρχικό προϊόν, τόσο μικρότερη είναι η τιμή του CΤ.  Η ποσοτικοποίηση 

του προϊόντος του γονιδίου στόχου απαιτεί την κανονικοποίηση του λαμβανόμενου σήματος προς το σήμα 

ενός ενδογενούς γονίδιου μάρτυρα (endogenous control) που είναι ένα καθολικά εκφραζόμενο γονίδιο του 

οποίου ο ρυθμός μεταγραφής δεν επηρεάζεται από την επίδραση των ενεργοποιητών που χρησιμοποιούνται 

στη συγκεκριμένη πειραματική προσέγγιση. Στην προκειμένη περίπτωση το γονίδιο αυτό είναι η 

αφυδρογονάση της 3 φωσφορικής γλυκεραδεύδης (GAPDH). Προκειμένου να γίνει η σχετική 

ποσοτικοποίηση του γονιδίου που μας ενδιαφέρει, για κάθε δείγμα γίνεται ταυτόχρονα ενίσχυση του γονιδίου 

υπό μελέτη και του γονιδίου-μάρτυρα Στην περίπτωσή μας οι θερμοκρασίες στις οποίες δρουν τα δύο 

διαφορετικά ζεύγη εκκινητών είναι διαφορετικές (60°C και 55°C) και έτσι, για κάθε πείραμα 

πραγματοποιούνται διαδοχικά δύο αντιδράσεις, μία για την IFI 44 και μία για την GAPDH, που ωστόσο 

έχουν προετοιμαστεί με κοινή διαδικασία στον ίδιο χρόνο και με τα ίδια αντιδραστήρια. Προκειμένου δε να 

ελαχιστοποιηθεί το πειραματικό σφάλμα που οφείλεται σε κατασκευαστικές ατέλειες (well-to-well variation), 

οι αντιδράσεις του ιδίου δείγματος για τα δύο γονίδια τοποθετούνται στην ίδια θέση του θερμικού 

κυκλοποιητή. 

      Στη συγκεκριμένη εργασία για τη σχετική ποσοτικοποίηση της έκφρασης του γονιδίου υπό μελέτη 

χρησιμοποιείται ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη μεθοδολογία σχετικής ποσοτικοποίησης (relative 

quantification) με χρήση καμπύλης αναφοράς (standard curve), καθώς τα δύο ζεύγη εκκινητών δεν διαθέτουν 

την ίδια απόδοση και άρα η άμεση σύγκριση των CTs δεν θα ήταν ορθή. Για τη δημιουργία της καμπύλης 

αναφοράς τόσο για το γονίδιο-στόχο όσο και για το γονίδιο αναφοράς ενισχύονται με PCR, ταυτόχρονα με τα 

άγνωστα δείγματα, και διαδοχικές γνωστές αραιώσεις ενός δείγματος που είναι θετικό για την έκφραση του 

υπό μελέτη γονιδίου (στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για cDNA που απομονώθηκε από περιφερικά 

μονοπύρηνα κύτταρα τα οποία έχουν διεγερθεί με PMA/ionomycin). Για κάθε άγνωστο δείγμα η σχετική 
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ποσότητα αρχικών μεταγράφων του γονιδίου της IFI44 και της GAPDH προσδιορίζεται μέσω της προβολής 

των CTs στην αντίστοιχη καμπύλη αναφοράς, Για κάθε δείγμα, η κανονικοποιημένη έκφραση του γονιδίου 

στόχου ορίζεται ως ο λόγος της σχετικής ποσότητας του γονιδίου στόχου προς τη σχετική ποσότητα του 

γονιδίου αναφοράς.  

      Τα παραπάνω γίνονται με τη χρήση του λογισμικού του ΑΒΙprism 7000 για τη δημιουργία καμπυλών και 

τον υπολογισμό της σχετικής ποσότητας μεταγράφων και μεταφορά των αποτελεσμάτων σε μία βάση 

δεδομένων Excel όπου επιτυγχάνεται αυτοματοποίηση των μαθηματικών πράξεων. 

 

Πειραματική διαδικασία 

      To cDNA που έχει προκύψει από την αντίδραση ανάστροφης μεταγραφής (reverse transcription) 2μg 

ολικού RNA, αραιώνεται 10 φορές σε νερό κατεργασμένο με διαιθυλπυροκαρβονικό εστέρα (DEPC). 5 μl 

αραιωμένου δείγματος χρησιμοποιούνται ως μήτρα για κάθε αντίδραση PCR. Το cDNA επωάζεται παρουσία 

του ζεύγους εκκινητών για το γονίδιο που μας ενδιαφέρει, μείγματος dNTPs, διαλύματος MgCl2, ρυθμιστικού 

διαλύματος PCR, SYBR green και ROX στις κατάλληλες κάθε φορά συνθήκες. 

       Oι αντιδράσεις πραγματοποιούνται σε 96 well PCR plates κατάλληλης οπτικής διαύγειας εις διπλούν και 

για την τελική ανάλυση χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των 2 τιμών.  

Ο τελικός όγκος της κάθε αντίδρασης είναι 20 μl όπου περιέχονται: 

Για την IFI-44 

Ρυθμιστικό διάλυμα iQTM SYBR Green supermix 1X + επιπλέον ΜgCl2  1mM, IFI sense 0.4 μΜ και IFI 

antisence 0,4 μΜ. 

Οι συνθήκες της αντίδρασης έχουν ως εξής: 

95°C για 3 λεπτά (polymerase activation), [95°C για 10 δευτερόλεπτα (denaturation), 55°C για 55 

δευτερόλεπτα (annealing and extension)] x 40 κύκλους 

 

Για την GAPDH  

Ρυθμιστικό διάλυμα  iQTM SYBR Green supermix 1X, και GAPDH sense 0,25μΜ και GAPDH antisence 0,25 

μΜ. 

Οι συνθήκες της αντίδρασης έχουν ως εξής: 

95°C για 3 λεπτά (polymerase activation), [95°C για 10 δευτερόλεπτα (denaturation), 60°C για 55 

δευτερόλεπτα (annealing and extension) ] x 40 κύκλους 
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2.2.9 Aνοσοϊστοχημεία 

 

Υλικά και συσκευές 

Kit DAKO K0690 που περιέχει: 

-Διάλυμα υποστρώματος (Substrate buffer) 

-Υπεροξειδάση (Rabbit/mouse horseradish peroxidase) 

-Χρωμογόνο 3-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) 

-Πολυδύναμο δευτεροταγές αντίσωμα (Universal link) 

Πολυκλωνικό αντίσωμα αnti-TLR-9 antibody, sc-13218, Santa Cruz 

Ακετόνη (00470, Fluka) 

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS) 

Ρυθμιστικό διάλυμα  Tris (TBS) 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,3% (H2O2 0,3%) 

Aιματοξυλίνη Μayer’s (SIGMA) 

Αμμωνία 

Γέλη γλυκερόλης (glycergel) 

 

Μέθοδος 

Αρχή της μεθόδου 

      Πρόκειται για την τεχνική με την οποία ανιχνεύεται η παρουσία ενός αντιγονικού επιτόπου επάνω σε 

ιστολογικές τομές με τη χρήση ενός αντισώματος ικανού να αναγνωρίζει τον επίτοπο, το οποίο συζεύγνυται 

με ένα ένζυμο. Το ένζυμο κατά κανόνα έχει την ιδιότητα να μετατρέπει ένα άχρωο υπόστρωμα σε 

χρωματισμένη μη διαλυτή ουσία, της οποίας η παρουσία αυξάνεται τοπικά εφόσον το αντίσωμα συνδέεται με 

το αντιγόνο και άρα εφόσον ο επίτοπος που μελετάται εκφράζεται στον ιστό. Η παρουσία της χρωματισμένης 

ουσίας, η οποία υποδηλώνει την παρουσία αντιγονικού επιτόπου, ανιχνεύεται και ποσοτικοποιείται με τη 

χρήση συμβατικού μικροσκοπίου φωτός. Το πλέον συχνά χρησιμοποιούμενο ένζυμο είναι η υπεροξειδάση 

ενώ άλλα ένζυμα που χρησιμοποιούνται είναι η αλκαλική φωσφατάση, η οξειδάση της γλυκόζης και η Β-

γαλακτοσιδάση.  
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      Στη συγκεκριμένη εργασία, εφαρμόστηκε η τεχνική της έμμεσης ανοσοϊστοχημείας, όπου η σύζευξη του 

ενζύμου δεν γίνεται απευθείας με το αντίσωμα το οποίο αναγνωρίζει τον επίτοπο, αλλά με ένα δεύτερο 

αντίσωμα, το οποίο λέγεται δευτεροταγές (link antibody), και έχει την ιδιότητα να συνδέεται με το πρώτο 

αντίσωμα. Η έμμεση ανοσοϊστοχημική μέθοδος είναι πιο ευαίσθητη από την άμεση ανοσοϊστοχημεία, μια και 

το δεύτερο αντίσωμα έχει την ιδιότητα να συνδέεται με περισσότερους του ενός αντιγονικούς επιτόπους 

επάνω στο πρωτοταγές αντίσωμα, και κατά συνέπεια να συζεύγνυται με περισσότερα μόρια ενζύμου, 

ισχυροποιώντας το λαμβανόμενο σήμα. Έτσι, εφόσον το πρωτοταγές αντίσωμα είναι βόειο αντίσωμα κατά 

του TLR-9 (goat anti-human ΤLR-9 antibody), το δευτεροταγές είναι ένα πολυδύναμο αντίσωμα που μεταξύ 

άλλων έχει ειδικότητα και έναντι της βόειας ανοσοσφαιρίνης που μας ενδιαφέρει (rabbit anti-goat link 

antibody). Το ένζυμο που χρησιμοποιείται είναι η υπεροξειδάση και το χρωμογόνο, το DAB. H υπεροξειδάση 

είναι ένα ένζυμο που οξειδώνει διάφορες ουσίες, μεταξύ δε αυτών, πολυφαινόλες και νιτρικά. Μία τέτοια 

ουσία που δρα ως δότης ηλεκτρονίων είναι το DAB, το οποίο, οξειδούμενο, παράγει ένα τελικό προϊόν 

χρώματος καφέ που είναι αδιάλυτο σε αλκοόλες και οργανικούς διαλύτες. Τελικά, όσο η υπεροξειδάση 

συνδέεται στο δευτεροταγές αντίσωμα –και επομένως όσο ισχυρότερη είναι η έκφραση του υπό μελέτη 

επιτόπου-, αυτή οξειδώνει το DAB και το τελικό παραγόμενο προϊόν ανιχνεύεται ως ένα καφέ σήμα που 

εντοπίζεται όπου και ο επίτοπος, και του οποίου η ένταση αντανακλά την ποσότητα έκφρασης του επιτόπου.  

Πειραματική διαδικασία 

      Η λήψη του νεφρικού ιστού γίνεται κατά τη διάρκεια διαγνωστικής βιοψίας υπό υπερηχογραφική 

καθοδήγηση (για τους νεφρούς από ασθενείς με ΣΕΛ ή άλλη αυτοάνοση νεφρίτιδα) ή κατά τη διάρκεια 

νεφρεκτομής λόγω υπερνεφρώματος στους ασθενείς μάρτυρες. Ως θετικός μάρτυρας για την έκφραση του 

TLR-9 χρησιμοποιείται αμυγδαλή η οποία λαμβάνεται κατά τη διάρκεια χειρουργικής αμυγδαλεκτομής λόγω 

υπερτροφίας, Και στις 3 περιπτώσεις, το τεμάχιο του ιστού μεταφέρεται άμεσα και μέσα σε γάζα 

εμποτισμένη με φυσιολογικό ορό στο παθολογοανατομικό εργαστήριο, όπου αφότου καλύπτεται με OCT 

(optimal cutting temperature compound) φυλάσσεται στους -80°C. Μετά το ξεπάγωμα του ιστού ακολουθεί η 

κατάτμησή του, με τη βοήθεια κρυοτόμου, σε τομές πάχους 3–5 μm. Έπεται στέγνωμα των τομών για 2-3 

ώρες σε θερμοκρασία δωματίου και φύλαξή τους στους -20°C. Κατά το ξεπάγωμα των τομών, αυτές 

αφήνονται για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου για να στεγνώσουν και κατόπιν μπαίνουν σε διάλυμα 

ακετόνης για 10 λεπτά προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Εν συνεχεία μπαίνουν σε διάλυμα PBS για 10 λεπτά 

και κατόπιν σε διάλυμα 0,3% H2O2 ,  με το οποίο επιτυγχάνεται η αναστολή της  δραστηριότητας της 

ενδογενούς υπεροξειδάσης, ενώ ακολουθούν 3 πλύσεις με απεσταγμένο νερό. Σε κάθε τομή προστίθενται 200 

μl αντισώματος anti-ΤLR-9 σε αραίωση 1:10 μέσα σε TBS –όπως προέκυψε μετά από αρχικά πειράματα 

τιτλοποίησης- και η επώαση διαρκεί όλη τη νύχτα σε θερμοκρασία 4°C. Ακολουθούν 3 πλύσεις σε TBS και 

κατόπιν η επώαση με το δευτεροταγές αντίσωμα για 15 λεπτά, οπότε και επαναλαμβάνονται οι 3 πλύσεις σε 

TBS. Εν συνεχεία προστίθεται η υπεροξειδάση και τέλος γίνεται η προσθήκη του χρωμογόνου DAB (5 μl 

χρωμογόνου σε 2 ml διαλύματος υποστρώματος) για 5 λεπτά και ακολουθούν 3 πλύσεις με νερό βρύσης. 

Προστίθεται αιματοξυλίνη η οποία ξεπλένεται με νερό βρύσης μετά από 4 λεπτά. Στη συνέχεια, και 

προκειμένου να εκπλυθούν τα υπολείμματα των μη συζευγμένων αντισωμάτων και του DAB, 
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πραγματοποιούνται 10 γρήγορες εμβαπτίσεις σε διάλυμα αμμωνίας (0,25% κατ’όγκον) οι οποίες 

ακολουθούνται από 3 πλύσεις με νερό βρύσης. Τέλος γίνεται κάλυψη των τομών με γέλη γλυκερόλης και 

καλυπτρίδα.  

      Η κατανομή και η ποσοτικοποίηση της χρώσης γίνεται χωριστά για τα νεφρικά σωληνάρια, το διάμεσο 

νεφρικό ιστό και τα σπειράματα σε μία κλίμακα βαθμονόμησης από 0 (αρνητική χρώση) έως +3 (έντονη 

χρώση) –σε σχέση με την έκφραση στο θετικό μάρτυρα-. 

 

 

2.3 Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

 

      Η στατιστική σημασία των διαφορών μεταξύ των ομάδων που ελέγθηκαν καθορίστηκε με τη δοκιμασία 

Student’s t test εφόσον επρόκειτο για ομαλές κατανομές και πληρούνταν το κριτήριο της ισότιμης απόκλισης, 

και με τη δοκιμασία Mann-Whitney εφόσον τα δεδομένα δεν ακολουθούσαν ομαλή κατανομή. Το p<0,05 

θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύει την στατιστικά σημαντικη διαφορά στις μέσες τιμές των ομάδων που 

αναλύθηκαν.  

 



 68

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Δημογραφικά, κλινικά και εργαστηριακά στοιχεία ασθενών 

 

3.1.1 Δείγμα ασθενών στους οποίους αναλύθηκε η έκφραση TLR σε περιφερικό αίμα 

      Αναλύθηκε η έκφραση TLRs σε υποπληθυσμούς του περιφερικού αίματος από 50 ασθενείς με ΣΕΛ και 

από 20 υγιείς μάρτυρες. Από τους 50 ασθενείς, οι 26 είχαν υψηλή ενεργότητα νόσου, με μέσο SLEDAI 12,5 

± 5,8 ενώ οι 24 είχαν χαμηλότερη ενεργότητα νόσου με μέσο SLEDAI 4,1 ± 1,8. Περίπου το 1/3 των 

ασθενών έπασχε από υπερπλαστική ή/και μεμβρανώδη νεφρίτιδα του ΣΕΛ. Επίσης, περίπου 1/3 των ασθενών 

λάμβανε θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη ή/και με κορτικοστεροειδή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η λήψη 

υδροξυχλωροκίνης, ενός παράγοντα που δυνητικά είναι ικανός να αναστείλει τη σηματοδότηση μέσω TLR-3 

και TLR-9 ήταν ισότιμα κατανεμημένη μεταξύ των 2 υπό σύγκριση ομάδων ασθενών. Τα λοιπά δημογραφικά 

και κλινικοεργαστηριακά στοιχεία των ασθενών συνοψίζονται στον Πίνακα 3.1. 

       Τόσο οι ασθενείς με υψηλή όσο και αυτοί με χαμηλότερη ενεργότητα νόσου είχαν ελαττωμένο κατά 

απόλυτη τιμή αριθμό λεμφοκυττάρων συγκριτικά με τους υγιείς μάρτυρες (μεση τιμή ± τυπική απόκλιση: 

1912 ± 1215 x 103/μL έναντι 3130 ± 972 x 103/ μL, p=0,014 και 1900 ± 1282 x 103/μL έναντι 3130 ± 972 x 

103 / μL, p=0,024 αντίστοιχα). Η λεμφοπενία αφορούσε κατά κύριο λόγο τα B κύτταρα και ήταν 

προεξάρχουσα στους ασθενείς με υψηλή ενεργότητα νόσου σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (μέση τιμή 

αριθμού B λεμφοκυττάρων ± τυπική απόκλιση: 96,4 ± 77,1 x 103/μL έναντι 242 ± 90,2 x 103 / μL, p=0,001). 

Εντός του διαμερίσματος των B κυττάρων, τα ανώριμα Β κύτταρα ήταν ο πλέον επηρεασμένος πληθυσμός, 

και πάλι κυρίως στους ασθενείς με υψηλή ενεργότητα νόσου (μέση τιμή αριθμού ανώριμων Β 

λεμφοκυττάρων ± τυπική απόκλιση: 57 ± 37 x 103 /μL έναντι 122,5 ± 63,9 x 103 / μL, στους υγιείς μάρτυρες, 

p=0,05). Επιπλέον, οι ασθενείς με έξαρση ΣΕΛ παρουσίασαν σχετική αύξηση των περιφερικών Β 

πλασματοκυτταροειδών κυττάρων σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (4 ± 6,2% έναντι 1,2 ± 1,8% στους 

υγιείς, p<0,05) αλλά όχι σε σχέση με τους ασθενείς που είχαν χαμηλότερη δραστηριότητα νόσου. 
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Πίνακας 3.1 Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών με ΣΕΛ 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά  
   Φύλο 
      Άρρεν (%) 
      Θήλυ (%) 

 
4 (8) 

46 (92) 
   Φυλή 
      Καυκάσια/ Άλλη 

 
50 / 0 

   Ηλικία(έτη) 
 
Κλινικά χαρακτηριστικά 

45,4 ± 14,3 * 

Διάρκεια νόσου (έτη) 5,3 ± 5,0 
Ενεργότητα νόσου 
   Ενεργός ΣΕΛ (%) / SLEDAI** 
   Ανενεργός ΣΕΛ (%) / SLEDAI 

 
26 (52) / 12,5 ± 5,8 
24 (48) / 4,1 ± 1,8 

 
Νεφρίτιδα (%) 
   Ενεργός ΣΕΛ (%) 
   Ανενεργός ΣΕΛ (%) 

18/50 (36) 
12/26 (46,1) 

6/24 (25) 
Θεραπεία  
   Στεροειδή 
      Ενεργός ΣΕΛ (%) 
      Ανενεργός ΣΕΛ (%) 

17/50 (34) 
9/26 (34,6) 
8/24 (33.3) 

   Υδροξυχλωροκίνη  
      Ενεργός ΣΕΛ (%) 
      Ανενεργός ΣΕΛ (%) 
   Κυτταροτοξική θεραπεία 
      Ενεργός ΣΕΛ (%) 
      Ανενεργός ΣΕΛ (%) 

19/50 (38) 
10/26 (38,5) 
9/24 (37,5) 
10/50 (20) 
6/26 (23) 

4/24 (16,6) 
 

*μέση τιμή ± τυπική απόκλιση 
**SLEDAI, SLE disease activity index 
 

 

3.1.2 Δείγμα ασθενών στους οποίους αναλύθηκε η έκφραση ΤLR στο μυελό των οστών 

      Σε 6 γυναίκες ασθενείς με ΣΕΛ πραγματοποίηθηκε συγκριτική ανάλυση της έκφρασης του ΤLR-9 στα B-

κύτταρα του περιφερικού αίματος και του ΜΟ. Από τις 6 ασθενείς οι 3 είχαν υψηλή ενεργότητα νόσου με 

μέσο SLEDAI: 13,4 ± 2,3, νεφρίτιδα και θετικά anti-dsDNA αντισώματα ενώ 2 από αυτές λάμβαναν 

θεραπεία που περιλάμβανε στεροειδή και υδορξυχλωροκίνη. Η τρίτη ασθενής δεν λάμβανε θεραπεία. Οι 3 

ασθενείς με χαμηλή ενεργότητα νόσου είχαν  μέση τιμή SLEDAI: 2,3 ± 1,2, δεν είχαν νεφρίτιδα και δεν 

λάμβαναν θεραπεία ή λάμβαναν μόνο υδροξυχλωροκίνη.  

 

3.1.3 Δείγμα ασθενών στους οποίους αναλύθηκε η έκφραση ΤLR σε νεφρικό ιστό 

      Η έκφραση του TLR-9 αναλύθηκε σε νεφρικούς ιστούς από 12 ασθενείς με ΣΕΛ, 4 ασθενείς με άλλη 

ανοσολογικής αρχής σπειραματονεφρίτιδα και 10 φυσιολογικούς μάρτυρες. Από τους ασθενείς με ΣΕΛ, 4 

είχαν υπερπλαστική ΣΝ τάξης IV κατά WHO, 3 εστιακή ΣΝ τάξης III κατά WHO, 2 μεμβρανώδη 

νεφροπάθεια τάξης V κατά WHO, 1 ασθενής είχε μεσαγειακή σπειραματονεφρίτιδα (ΣΝ τάξης ΙΙ κατά 
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WHO)και 2 ασθενείς δεν είχαν αλλοιώσεις (ΣΝ τάξης Ι κατά WHO). Από τους ασθενείς μάρτυρες, οι 3 είχαν 

νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων και ο 1 εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση. Τέλος, ως δείγματα υγιών 

μαρτύρων, χρησιμοποίηθηκαν παρακείμενα μη διηθημένα τμήματα από νεφρούς προσβεβλημένους από 

χειρουργηθέντα υπερνεφρώματα από 10 ασθενείς. Στον Πίνακα 3.2  αναγράφονται τα κλινικά και 

ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών που μελετήθηκαν. 

Πίνακας 3.2 Δημογραφικά  και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών με νεφρίτιδα ΣΕΛ* 

 

Ασθενής Ηλικία/Φύλο Διάρκεια νόσου 
(έτη) 

Ταξινόμηση κατά 
WHO 

Nεφρική νόσος 

Νεφρίτιδα 
ΣΕΛ 

    

1 Θ/30 3 ΙΙΙ  

2 Θ/33 6 ΙΙΙ  

3 Α/63 10 Ι  

4 Θ/60 4 ΙV  

5 Θ/27 1 ΙV  

6 A/31 1 IV  

7 Θ/52 3 V  

8 Θ/17 3 ΙΙ  

9 Θ/52 1 Ι  

10 Α/18 1 IV  

11 A/20 8 III  

12 Θ/29 1 V  

Άλλη 
νεφρίτιδα 

    

13 Θ/48 1  ΝΕΑ 

14 Θ/26 22  ΝΕΑ 

15 Α/46 1  ΝΕΑ 

16 Α/54 1  ΕΤΣΣ 

 

 *Θ: θήλυ, Α: άρρεν, WHO: world health organism, NEA: νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων, ETΣΣ: εστιακή τμηματική 

σπειραματοσκλήρυνση 
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3.2 Μελέτη της έκφρασης των υποδοχέων TLR σε υποπληθυσμούς του περιφερικού αίματος 

 

3.2.1 Mελέτη της έκφρασης των υποδοχέων TLR σε λεμφοκύτταρα με μονοκύτταρα με επιλογή 

λογικών πυλών 

 

      Αρχικά, μελετήθηκε και συγκρίθηκε η έκφραση των υποδοχέων TLR-2, -3, -4 και –9 με «επιλογή 

λογικών πυλών» (gating) σε λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος σε ασθενείς με υψηλή 

ενεργότητα ΣΕΛ, σε ασθενείς με χαμηλή ενεργότητα ΣΕΛ και σε υγιείς μάρτυρες.  

      Μεταξύ των λεμφοκυττάρων ο TLR-9, ενώ μεταξύ των μονοκυττάρων ο TLR-2, είναι ο πιο ισχυρά 

εκφραζόμενος υποδοχέας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα ανθρώπινα μονοκύτταρα εκφράζουν 

TLR-3, κάτι που αναφέρεται για πρώτη φορά. Ενώ η έκφραση των TLR-2, -3 και –4 δεν διαφέρει μεταξύ των 

πληθυσμών που ελέγχθηκαν, το ποσοστό των λεμφοκυττάρων αλλά και το ποσοστό των μονοκυττάρων που 

εκφράζουν TLR-9 είναι ενισχυμένο στους ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ σε σχέση με τους ασθενείς με ανενεργό 

νόσο (42,7 ± 25,29% έναντι 22,7 ± 16,1%, p=0,04 και 30,7± 24,0% έναντι 14,3 ± 8,4%, p=0,029, αντίστοιχα) 

αλλά και σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (42,7 ± 25,29% έναντι 16,8 ± 12,1%, p=0,03 και 30,7± 24,0% 

έναντι 10,8 ± 8,4%, p=0,02 αντίστοιχα (Εικόνα 3.1 Α και Β). 
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Eικόνα 3.1 Η έκφραση των TLR υποδοχέων το περιφερικό αίμα. Α. Η έκφραση των TLR-2, -3, -4 και –9 

σε λεμφοκύτταρα ασθενών με ενεργό και ανεργό ΣΕΛ και σε υγιείς μάρτυρες, με επιλογή λογικών πυλών 

(gating). Β. Η έκφραση των TLR-2, -3, -4 και –9 σε μονοκύτταρα ασθενών με ενεργό και ανεργό ΣΕΛ και σε 

υγιείς μάρτυρες, με επιλογή λογικών πυλών (gating). 
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3.2.2 Μελέτη της έκφρασης του TLR-9 σε Β και T λεμφοκύτταρα και σε μονοκύτταρα 

 

      Με δεδομένο ότι η έκφραση των υπόλοιπων TLRs δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις ομάδες που μελετήθηκαν, τα πειράματα που ακολουθούν εστιάζουν στη λεπτομερέστερη 

ανάλυση της έκφρασης και της λειτουργίας  του TLR-9. Η ενεργοποίηση του TLR-9 προάγει την επιβίωση 

των T λεμφοκυττάρων, την ισοτυπική μετατροπή των Β κυττάρων και την παραγωγή IFN-α από τα 

μονοκύτταρα (51). Έτσι, αρχικά μελετήθηκε η έκφραση του υποδοχέα στους βασικούς αυτούς 

υποπληθυσμούς του περιφερικού αίματος, δηλαδή σε T κύτταρα (CD3+ κύτταρα), σε Β κύτταρα (CD19+ 

κύτταρα) και σε μονοκύτταρα (CD14+ κύτταρα), με διπλές χρώσεις, σε ασθενείς με ενεργό και ανενεργό 

ΣΕΛ και σε υγιείς μάρτυρες. Ενώ υπάρχει μία τάση για αύξηση στο ποσοστό των T λεμφοκυττάρων που 

εκφράζουν TLR-9 στους ασθενείς με έξαρση ΣΕΛ σε σχέση με τις 2 ομάδες ελέγχου, αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. Αντιθέτως, στατιστικά αυξημένα είναι τα ποσοστά των B κυττάρων αλλά και των 

μονοκυττάρων που εκφράζουν TLR-9 σε ασθενείς με έξαρση ΣΕΛ σε σχέση με τους ασθενείς με ύφεση 

(ποσοστό TLR-9+ B κυττάρων στους ασθενείς με έξαρση 49,5 ± 24,4% έναντι 22,8 ± 19,6% στους ασθενείς 

με ύφεση, p=0,02 και ποσοστό ΤLR-9+ μονοκυττάρων στους ασθενείς με έξαρση ΣΕΛ 30,7 ± 24,1% έναντι 

14,3 ± 8,4%, p=0,02) (Εικόνα 3.2). Σημειωτέον, ενώ τα ποσοστά των Β κυττάρων και μονοκυττάρων που 

εκφράζουν TLR-9 διαφέρουν ανάμεσα στις υπό μελέτην ομάδες, ο αριθμός των υποδοχέων TLR-9 ανά 

κύτταρο, που αντανακλάται στο δείκτη μέση πυκνότητα φθορισμού (mean fluorescence intensity, MFI) δεν 

διαφοροποιείται.  

      Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα αυξημένα ποσοστά TLR-9 + Β κυττάρων στους 

ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ συσχετίζονται με στατιστικά σημαντικό τρόπο με την παρουσία αντισωμάτων έναντι 

του ds-DNA (Student’s t test, p=0,007). 

Α. 

 Έκφραση TLR-9 σε περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα 
Κυτταρικός πληθυσμός  Ενεργός ΣΕΛ  Ανενεργός ΣΕΛ  Υγιείς μάρτυρες 
 CD3+ κύτταρα (n=20) (n=10) (n=11) 
   % έκφραση 19,4± 14,0 * 12,4 ± 8,2 16,1 ± 13,5 
   MFI 13 ± 4 13 ± 5 12 ± 3 
    
 CD19+ κύτταρα (n=19) (n=15) (n=12) 
   % έκφραση 49,5 ± 24,4 22,8 ± 19,6 † 35,2 ± 16,0 
   MFI 19 ± 23 11 ± 2 12 ± 4 
    
CD14+ κύτταρα (n=25) (n=12) (n=11) 
   % έκφραση 30,7 ± 24.1 14,3 ± 8,  4 † 13,4 ± 9,5 † 
   MFI 30 ± 21 47 ± 47 39 ± 23 
 
* μέση τιμή ± τυπική απόκλιση 
† p<0.05, στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με ασθενείς με έξαρση ΣΕΛ 
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Β.ΙΙΙ 
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Εικόνα 3.2 Η έκφραση του TLR-9 στα T λεμφοκύτταρα, τα Β λεμφοκύτταρα και τα μονοκύτταρα. Α. 

Συγκριτική έκφραση TLR-9 (% έκφραση και MFI) σε ασθενείς με έξαρση ΣΕΛ, ύφεση ΣΕΛ και σε υγιείς 

μάρτυρες. B. Εικόνες από κυτταρομετρία ροής. Αναπαρίσταται η έκφραση του TLR-9 σε T κύτταρα (Ι), Β 

κύτταρα (ΙΙ) και μονοκύτταρα (ΙΙΙ) αντιπροσωπευτικών ασθενών με έξαρση, ασθενών με ύφεση και 

φυσιολογικών μαρτύρων. Στο πάνω μέρος καθεμίας από τις εικόνες φαίνονται οι χρώσεις με τα ισοτυπικά 

αντισώματα ελέγχου. Αναγράφονται τα ποσοστά των T κυττάρων (CD3+) / B κυττάρων (CD19+) / 

μονοκυττάρων (CD14+) που εκφράζουν TLR-9. ΒΙ. Η έκφραση του TLR-9 στα CD3+ κύτταρα δεν διαφέρει 

ανάμεσα στις ομάδες που μελετήθηκαν. BΙΙ. Το ποσοστό των CD19+ κυττάρων που εκφράζουν TLR-9 είναι 

αυξημένο στους ασθενείς με έξαρση ΣΕΛ. ΒΙΙΙ .Τo ποσοστό των CD14+ κυττάρων που εκφράζουν TLR-9 

είναι αυξημένο σε ασθενείς με έξαρση ΣΕΛ σε σχέση με τους ασθενείς με ανενεργό νόσο και τους υγιείς 

μάρτυρες 
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3.2.3 Το ποσοστό των TLR-9+ Β λεμφοκυττάρων μειώνεται όταν οι ασθενείς εισέρχονται σε φάση 

ύφεσης 

       

      Προκειμένου να τεκμηριωθεί περαιτέρω η σημασία της ενισχυμένης έκφρασης του TLR-9 σε ασθενείς 

με ενεργό νόσο, έγινε συγκριτική ανάλυση της έκφρασης του υποδοχέα σε 3 τέτοιους ασθενείς που 

μελετήθηκαν τόσο σε φάση έξαρσης όσο και σε φάση ύφεσης.  

      Ενώ τα ποσοστά των T λεμφοκυττάρων αλλά και των μονοκυττάρων που εκφράζουν TLR-9 δεν 

διαφέρουν, το ποσοστό των B κυττάρων που εκφράζουν TLR-9 παρουσιάζει δραματική (της τάξης του 

50%) μείωση στον ίδιο ασθενή εφόσον μπει σε ύφεση (Εικόνα 3.3). 
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   Ασθενής 1  (Έξαρση)                                                    Ασθενής 1  (Υφεση) 
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Εικόνα 3.3 Μελέτη της έκφρασης του TLR-9 στα Β κύτταρα ασθενών πριν και μετά την επίτευξη 

ύφεσης. Το ποσοστό των CD19+TLR9+ κυττάρων σε 3 ασθενείς που μελετήθηκαν σε φάση έξαρσης και 

σε φάση ύφεσης. Παρατηρείται δραματική ελάττωση του ποσοστού των Β λεμφοκυττάρων που εκφράζουν 

TLR-9 με την επίτευξη ύφεσης. 
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3.2.4 Η επίδραση της θεραπείας στην έκφραση ΤLR-9 

    Προκειμένου να αξιολογηθεί το κατά πόσον η έκφραση του TLR-9 επηρεάζεται από τη λαμβανόμενη 

π

ίνακας 3.2 Η επίδραση της θεραπείας στην έκφραση του TLR-9 στους ασθενείς με έξαρση ΣΕΛ (Α) 

ραση Θεραπεία  (ασθενείς με υψηλή

 

  

θεραπεία, τόσο οι ασθενείς με έξαρση όσο και οι ασθενείς με ύφεση ΣΕΛ χωρίστηκαν περαιτέρω σε 6 

υποομάδες: α) ασθενείς που λάμβαναν κυτταροστατικά έναντι ασθενών που δεν λάμβαναν, β) ασθενείς που 

λάμβαναν κορτικοστεροειδή έναντι ασθενών που δεν λάμβαναν και γ) ασθενείς που λάμβαναν 

υδροξυχλωροκίνη έναντι ασθενών που δεν λάμβαναν. Αναλύθηκε η ε ίδραση του καθενός από αυτά τα 

φάρμακα στην έκφραση του TLR-9 στα B λεμφοκύτταρα και στα μονοκύτταρα, χωριστά στους ασθενείς με 

έξαρση και στους ασθενείς με ύφεση και βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση της 

θεραπείας στα ποσοστά της έκφρασης του ΤLR-9 σε καμία από τις υποομάδες. Παρόλα αυτά, παρατηρείται 

μία τάση για ελάττωση της ανά κύτταρο έκφρασης του TLR-9 (MFI) στα μονοκύτταρα των ασθενών με 

χαμηλή ενεργότητα νόσου που λάμβαναν θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη (p=0,053) (Πίνακας 3.2).   

 

Π

και στους ασθενείς με ύφεση ΣΕΛ (Β)*. 

Α. 

Έκφ
ΤLR-9 

 ενεργότητα νόσου) 

 
 TLR-

HCQ(+) HCH Στεροειδή (-) 
9 σε 4 4  

10,4±3.5 2  19,5±12,3 1  30,6±33,6 1  

R-9 σε 

18,7 ± 9.6 19,4 ± 6.8 23,5±23.5 3  

φραση Θεραπεία (ασθενείς με χαμηλή

(-) CYTO(+) CYTO(-) Στεροειδή (+) 
%
CD19+ 
κύτταρα 
MFI 

49 ± 27% 1 ± 29% 
(p>0,1) 

40 ±37% 0,9 ± 27%
(p>0,1) 

53±46% 46 ± 19% 
(p.>0,1) 

4,3±22,5
(p>0,1) 
2

9,9 ± 22.3
(p>0,1) 

24  

1,8 ± 11,4
(p>0,1) 

2  % TL
CD14+ 
κύτταρα 
MFI 

29.4±22% 6±22% 
(p>0,1) 

34±34% % ± 20%
(p>0,1) 

31,6±29% 5 ± 25%
(p>0,1) 

33 ± 22 
(p>0,1) 

33 ± 23 
(p>0,1) 

1,6 ± 24.5
(p>0,1) 

Β. 

Έκ
ΤLR-9 

 ενεργότητα νόσου) 

HCQ(+) H +) Στεροειδή (-) 
9 σε 1  

12,5 ± 2,6 1 11 ± 1,9 1  11  ± 1,7 1  

R-9 σε 2  

27 ± 17 
(  

62 ± 35 77 ± 74 

 
 TLR-

CH(-) CYTO(+) CYTO(-) Στεροειδή (
%
CD19+ 
κύτταρα 
MFI 

20 ± 19% 15 ± 7% 
(p>0,1) 

14 ± 5,6% 6,4 ± 10%
(p>0,1) 

30,7 ± 24,2% 17,3 ± 16% 
(p>0,1) 

2,1 ± 18 
(p>0,1) 

1  

3,3 ± 0,2
(p>0,1) 

1  

1,8 ± 2,5
(p>0,1) 

1  % TL
CD14+ 
κύτταρα 
MFI 

17,6 ± 15% 6 ± 11%
(p>0,1) 

18 ± 13% 0 ± 0,9%
(p>0,1) 

2,4 ± 10% 2 ± 11%
(p>0,1) 

60 ± 17 
p=0,053)

50 ± 25 
(p>0,1) 

72 ± 39 
(p>0,1) 

*HCQ: υδροξυχλωροκίνη τταροτο FI: μ θορισμο, CYTO: κυ ξικά φάρμακα, M έση ένταση φ ύ 
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3.2.5 Η έκφραση του TLR-9 σε υποπληθυσμούς των B λεμφοκυττάρων 

    Με δεδομένο το αυξημένο ποσοστό TLR-9+ Β κυττάρων, στη συνέχεια αναλύθηκε η έκφραση του TLR-9 

 εικόνα 3.4 ενώ χαρακτηριστικά γραφήματα από 

 
 
  

σε B λεμφοκυτταρικούς υποπληθυσμούς που είναι σημαντικοί για την παθογένεια του ΣΕΛ. Έτσι, με τη 

χρήση τριπλών χρώσεων αναλύθηκε η έκφραση του ΤLR-9 σε ανώριμα Β κύτταρα (CD19+CD27-), σε Β 

κύτταρα μνήμης (CD19+CD27+) και σε πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα (CD19lowCD27high). Παρά το 

γεγονός ότι η έκφραση του TLR-9 στα ανώριμα Β κύτταρα δεν διαφέρει ανάμεσα στις υπό μελέτη ομάδες, 

αυξημένα ποσοστά Β κυττάρων μνήμης εκφράζουν τον υποδοχέα σε ασθενείς με έξαρση ΣΕΛ σε σχέση με 

τους ασθενείς σε ύφεση. Έτσι ποσοστό 50,6 ± 21,5% των Β κυττάρων μνήμης εκφράζουν TLR-9 σε ασθενείς 

με έξαρση ΣΕΛ (n=19) έναντι ποσοστού 30,7 ± 14,4% στους ασθενείς με ύφεση ΣΕΛ (n=10, p<0,04). 

Επιπλέον, αυξημένο ποσοστό περιφερικών πλασματοκυτταροειδών κυττάρων είναι θετικό για TLR-9 σε 

ασθενείς με έξαρση ΣΕΛ (56,3 ± 255%, n=19) σε σχέση με ασθενείς με ύφεση (28,2 ± 16,0%, n=10, p<0.05) 

και με τους υγιείς μάρτυρες (39,0 ± 5,8%, n=11, p<0.05). Η μέση πυκνότητα φθορισμού (MFI) του TLR-9 

δεν διαφέρει ανάμεσα στις ομάδες που ελέγθηκαν.  

      Τα παραπάνω ευρήματα συνοψίζονται στην

κυτταρομετρία ροής παρουσιάζονται στην εικόνα 3.5 

 * 
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    (Ανώριμα Β κύτταρα)     (Β κύτταρα μνήμης)     (πλασματοκυτταροειδή) 

 3.4 Αναπαρίσταται γραφικά η έκφραση του ΤLR-9 σε υποπληθυσ Β

Αυξημένα ποσοστά Β κυττάρων μνήμης και περιφερικών πλασματοκυτταροειδών κυττάρων εκφράζουν 

TLR-9 σε ασθενείς με έξαρση ΣΕΛ σε σχέση με ασθενείς με χαμηλότερη δραστηριότητα νόσου 
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Εικόνα 3.5 Αντιπροσωπευτικές εικόνες κυτταρομετρίας ροής όπου παρουσιάζεται η έκφραση του ΤLR-

9 στα περιφερικά πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα από έναν ασθενή με ενεργό ΣΕΛ (επάνω) και έναν 

ασθενή με ανενεργό νόσο (κάτω). Σε κάθε περίπτωση, στο πρώτο διάγραμμα απεικονίζεται ο διαχωρισμός 

των Β λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών. Έπεται η χρώση με το ισοτυπικό αντίσωμα ελέγχου και τέλος η 

χρώση με TLR-9 σε συνάρτηση με το φωτοπολλαπλασιαστή πρόσθιας σκέδασης (forward side scatter) εντός 

της επιλεγμένης πύλης για τα πλασματοκυτταροειδή κύτταρα. Ο ασθενής με έξαρση νόσου παρουσιάζει 

αυξημένο ποσοστό περιφερικών πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων. Επιλέον, τα κύτταρα αυτά είναι σε 

μεγαλύτερο ποσοστό θετικά για ΤLR-9 στον ασθενή με έξαρση σε σχέση με τον ασθενή με χαμηλότερη 

ενεργότητα νόσου. 
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3.2.6 Η έκφραση του TLR-9 σε ρυθμιστικά T κύτταρα 

   

      Ένας κυτταρικός πληθυσμός ο οποίος σύμφωνα με πρόσφατες εργασίες μπορεί να διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του ΣΕΛ είναι τα ρυθμιστικά T κύτταρα, αφού πιθανολογείται ότι μία από 

τις λειτουργίες τους συνίσταται στην καταστολή της δράσης των αυτοδραστικών T κυττάρων. Τα κύτταρα 

αυτά εκφράζουν μεταξύ άλλων τους δείκτες CD4+, FoxP3 (ενδοκυττάρια) και CD25++.   

      Με βάση τα δεδομένα αυτά, εξετάστηκε η έκφραση του TLR-9 στα ρυθμιστικά T κύτταρα 18 ασθενών με 

ΣΕΛ (13 με ενεργό και 5 με ανενεργό ΣΕΛ) και 10 υγιών μαρτύρων. Επειδή ο κυτταρομετρητής ροής που 

χρησιμοποιείται διαθέτει laser που εκπέμπει σε τρία μόνο μήκη κύματος, κατά συνέπεια μπορεί να αναλύει 

μέχρι και τριπλές αλλά όχι τετραπλές χρώσεις, η τριπλή χρώση που επιλέχθηκε ήταν TLR-9/CD4/CD25++ 

και δεν συμπεριέλαβε το μεταγραφικό παράγοντα FoxP3. Η επιλογή του τελευταίου έναντι του CD25++ ίσως 

να ήταν πιο ειδική για το χαρακτηρισμό των ρυθμιστικών T κυττάρων όμως όταν ξεκίνησε η μελέτη, δεν 

υπήρχαν εμπορικά διαθέσιμα αντισώματα για ανθρώπινο FoxP3. Εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί 

παραπάνω, στα CD25++ κύτταρα έχουν συμπεριληφθεί μόνο αυτά που φθορίζουν στην 25% υψηλότερη 

ένταση φθορισμού, τα οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα 

ρυθμιστικά T κύτταρα (53). Εκτός του πληθυσμού των CD4+CD25++ κυττάρων, αξιολογήθηκε η έκφραση 

του TLR-9 και στα CD4+CD25- και τα CD4+CD25+ κύτταρα. 

      Ενώ στο σύνολο των CD4+ κυττάρων και στα CD4+CD25- κύτταρα η έκφραση του TLR-9 δεν 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 3 ομάδες που ελέγθηκαν, η % έκφραση του ΤLR-

9 είναι αυξημένη στα ενεργοποιημένα CD4+ κύτταρα (CD4+CD25+) και στα ρυθμιστικά T κύτταρα 

(CD4+CD25++) των ασθενών με ενεργό ΣΕΛ σε σχέση με τους ασθενείς με ανενεργό νόσο (μέση % 

έκφραση TLR-9 στα CD4+CD25+ κύτταρα: 48,4 ± 23,7% έναντι 10,7 ± 5,5%, p=0,006 και μέση % έκφραση 

TLR-9 στα CD4+CD25++ κύτταρα: 55,2 ± 25,7% έναντι 14,2 ± 8,5%, p=0,001). Παρά τα αυξημένα ποσοστά 

έκφρασης του TLR-9 η μέση ένταση φθορισμού (MFI) δεν διαφέρει ανάμεσα στις 2 ομάδες. Επιπλέον, δεν 

παρατηρούνται διαφορές στην έκφραση του TLR-9 ανάμεσα στους ασθενείς με ενργό ΣΕΛ και στους υγιείς 

μάρτυρες.  

      Τα συνολικά ευρήματα από τη μελέτη της έκφρασης του TLR-9 στα CD4+ και τους υποπληθυσμούς τους 

συνοψίζονται στην Εικόνα 3.6. 
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Εικόνα 3.6 Γραφική αναπαράσταση της % έκφρασης του TLR-9 στα CD4+ κύτταρα και στους 

υποπληθυσμούς CD4+CD25-, CD4+CD25+ και CD4+CD25++ σε ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ, ασθενείς με 

ανενεργό ΣΕΛ και σε υγιείς μάρτυρες. Τόσο τα CD4+CD25+ όσο και τα CD4+CD25++ κύτταρα των 

ασθενών με ενεργό ΣΕΛ εμφανίζουν σημαντικά αυξημένη έκφραση του TLR-9 σε σχέση με τους ασθενείς με 

ανενεργό ΣΕΛ. 
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3.3. Η μελέτη της έκφρασης του TLR-9 στο μυελό των οστών ασθενών με ΣΕΛ 

 

      Τα πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα -για τα οποία βρέθηκε ότι εκφράζουν σε μεγαλύτερα ποσοστά TLR-

9 στους ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ- φυσιολογικά εδρεύουν στο ΜΟ όπου επιζούν σε ειδικές φωλιές επιβίωσης 

(survival niches), παράγοντας αντισώματα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από την 

παρουσία αντιγόνου ή την ύπαρξη βοήθειας από τα T κύτταρα. Με βάση το δεδομένο αυτό, σε 6 ασθενείς με 

ΣΕΛ (3 με ενεργό και 3 με ανενεργό νόσο) αναλύθηκε συγκριτικά στο περιφερικό αίμα και στο μυελό των 

οστών η έκφραση του TLR-9 στα πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα αλλά και στους λοιπούς Β 

λεμφοκυτταρικούς υποπληθυσμούς, δηλαδή στα ανώριμα Β κύτταρα (CD19+CD27-), και στα Β κύτταρα 

μνήμης (CD19+CD27+). 

      Eνώ, τόσο στους ασθενείς με ενεργό νόσο όσο και σε εκείνους με χαμηλή ενεργότητα τα ποσοστά 

έκφρασης του TLR-9 στο σύνολο των B κυττάρων, στα ανώριμα Β κύτταρα και στα Β κύτταρα μνήμης δεν 

διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στο περιφερικό αίμα και στο μυελό των οστών, τα δεδομένα 

διαφοροποιούνται σχετικά με τα πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς με ενεργό 

νόσο παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική αύξηση στο ποσοστό των TLR-9+ πλασματοκυτταροειδών Β 

κυττάρων του MO σε σχέση με τα πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα του περιφερικού αίματος (76,4%± 

20,6% έναντι 46,6% ± 6,4%, p=0,05). Αντιθέτως, οι ασθενείς με χαμηλή ενεργότητα νόσου παρουσιάζουν 

στατιστικά χαμηλότερα ποσοστά TLR-9 + πλασματοκυτταροειδών B κυττάρων στο ΜΟ σε σχέση με τα 

πλασματοκυτταροειδή κύτταρα του περιφερικού αίματος (49,15% ± 22% έναντι 78% ± 15%, p=0,05) 

(Eικόνα 3.7). 
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Εικόνα 3.7 Γραφική αναπαράσταση της  % έκφρασης TLR-9 στα Β κύτταρα και τους υποπληθυσμούς 

τους (ανώριμα Β κύτταρα, Β κύτταρα μνήμης και πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα) στο περιφερικό 

αίμα και το μυελό των οστών ασθενών με υψηλή ενεργότητα ΣΕΛ (Α) και σε ασθενείς με χαμηλή 

ενεργότητα νόσου (Β).  
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3.4 Μελέτη της λειτουργίας των ΤLRs στο ΣΕΛ 

 

3.4.1 Μελέτη του ρυθμού κυτταρικού πολλαπλασιασμού μετά από διέγερση του TLR-9 σε 

ασθενείς με ΣΕΛ 

 

      Προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση της διέγερσης του TLR-9 στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, 

έγινε σύγκριση του δείκτη ενεργοποίησης (stimulation index) περιφερικών μονοπύρηνων κυττάρων από 6 

ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ και υψηλή έκφραση TLR-9 με αυτόν 6 υγιών μαρτύρων και χαμηλή έκφραση TLR-

9 με τη μέθοδο της ενσωμάτωσης ραδιενεργά σημασμένης θυμιδίνης. Το μέσο ποσοστό T λεμφοκυττάρων 

που εξέφραζαν TLR-9 ήταν 31,3% και 11,2% στους ασθενείς με ενεργό νόσο και στους υγιείς αντίστοιχα. Το 

μέσο ποσοστό B λεμφοκυττάρων που εξέφραζαν TLR-9 ήταν 69% έναντι 37% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

των μονοκυττάρων ήταν 25% έναντι 10%.  

      Βρέθηκε ότι οι ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ παρουσιάζουν σημαντικά ενισχυμένη ικανότητα 

πολλαπλασιασμού μετά από διέγερση του TLR-9 με ODN 2006 σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (μέσος 

δείκτης ενεργοποίησης: 16,25 έναντι 5, 31 p<0,05), εύρημα το οποίο δεν επαληθεύεται όταν τα ίδια κύτταρα 

διεγείρονται με poly I:C (ειδικό διεγέρτη για τον TLR-3) (Εικόνα 3.8). 
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Εικόνα 3.8 Σύγκριση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού μετά από διέγερση του TLR-9 και του TLR-3 

σε ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ και υγιείς μάρτυρες. Αναπαρίσταται γραφικά ο δείκτης ενεργοποίησης 

περιφερικών μονοπύρηνων κυττάρων από 5 ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ και 5 υγιείς μάρτυρες μετά από 

διέγερση in vitro με ΟDΝ 2006 ή Poly I:C. Tα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε συγκέντρωση 106 κύτταρα/ml για 

48 ώρες.  
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3.4.2 Μελέτη της παραγωγής κυτταροκινών μετά από διέγερση του TLR-9 σε ασθενείς με ΣΕΛ 

 

      Η διέγερση του ΤLR-9 οδηγεί στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ που έχει ως 

αποτέλεσμα την επαγωγή της έκφρασης γονιδίων προφλεγμονωδών κυτταροκινών όπως είναι η IL-6, η IL-10 

και ο TNF-α. Προκειμένου να συγκριθεί η δυνατότητα παραγωγής κυτταροκινών μετά από ενεργοποίηση του 

TLR-9 σε ασθενείς με ΣΕΛ και υγιείς μάρτυρες, περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα από 5 ασθενείς με υψηλή 

ενεργότητα νόσου, 3 με χαμηλή ενεργότητα νόσου και 5 υγιείς μάρτυρες διεγέρθηκαν με ODN 2006 και εν 

συνεχεία προσδιορίστηκε η παραγωγή στα υπερκείμενα της IL-10 (24 ώρες), του TNF-α (24 ώρες) και της 

IL-6 (48 ώρες). 

      Τα βασικά επίπεδα έκφρασης των κυτταροκινών ΙL-6 και TNF-α δεν διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στις 

υπό μελέτη ομάδες. Αντιθέτως, οι ασθενείς με χαμηλή ενεργότητα νόσου παρουσίασαν στατιστικά αυξημένα 

βασικά επίπεδα έκφρασης IL-10 σε σχέση με τους ασθενείς με υψηλή ενεργότητα νόσου (1098 ± 880 pg/dl, 

n=3 έναντι 48 ± 82 pg/dl, n=6, p=0,05) και σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (1098 ± 880 pg/dl, n=3 έναντι 

39,8 ± 76 pg/dl, n=8, p=0,03). Tα βασικά επίπεδα έκφρασης των κυτταροκινών IL-6, IL-10 και TNF-α 

απεικονίζονται στην εικόνα 3.9Α. 

      Ομοίως, ενώ η επαγωγή της παραγωγής IL-6 και TNF-α δεν διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στις υπό 

μελέτη ομάδες, η επαγωγή της IL-10 είναι σημαντικά ελαττωμένη στους ασθενείς με χαμηλή ενεργότητα 

νόσου σε σχέση με τους ασθενείς με υψηλή ενεργότητα νόσου (1,0 ± 0,0, n=3 έναντι 8,2 ± 4,8, n=5, p=0,05) 

και με τους υγιείς μάρτυρες (1,0 ± 0,0, n=3 έναντι 7,41 ± 10,15, n=8, p=0,045). H συγκριτική επαγωγή της 

παραγωγής των κυτταροκινών IL-6, IL-10 και TNF-α απεικονίζεται στην εικόνα 3.9Β. 
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 Εικόνα 3.9 Βασική (Α) και επαγόμενη (Β) έκφραση των κυτταροκινών IL-6 (Ι), IL-10 (ΙΙ) και ΤNF-a 

(ΙΙΙ) μετά από διέγερση του TLR-9 σε ασθενείς με ΣΕΛ και υγιείς μάρτυρες
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3.4.3 Μελέτη της επαγωγής συνδιεγερτικών μορίων σε απομονωμένα Β κύτταρα ασθενών με ΣΕΛ 

με

 

Μία από τις ιδιότητες των Β κυττάρων που φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία για την παθογένεια του 

ΣΕΛ έγκειται στην ικανότητά τους να δρουν ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Προκειμένου να 

μελετηθούν οι λειτουργικές συνέπειες της αυξημένης ποσοστιαίας έκφρασης TLR-9 στα Β κύτταρα των 

ασθενών με ενεργό ΣΕΛ, αξιολογήθηκε η διαφοροποίηση της έκφρασης ενός πρώιμου (CD69, 24 ώρες) και 

ενός όψιμου (HLA-DR, 48 ώρες) δείκτη ενεργοποίησης καθώς και ενός αρνητικού συνδιεγερτικού μορίου 

[programmed death-1 (PD-1), 48 ώρες)] σε απομονωμένα Β κύτταρα από 4 ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ, 3 

ασθενείς με ανενεργό ΣΕΛ και 3 υγιείς μάρτυρες, κατόπιν in vitro διέγερσης με αγωνιστή ODN 2006.  

ρασης CD69 ή PD-1 ανάμεσα στις 3 

ομάδες, τα ης στην 

έκφραση του HLA-DR ύξηση: 2, 47, n=4) σε σχέση με τα Β κύτταρα ασθενών με ανενεργό 

νόσο (μέση αύξηση: 1,0 ± 0,27, n=3, p=0,045) και με αυτά των υγιών μαρτύρων (μ : 0,9 =4, 

p=0,04) (Eικόνα 3.10 ). 

τά από διέγερση του TLR-9 

      Ενώ δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά στην επαγωγή της έκφ

Β κύτταρα ασθενών με ενεργό ΣΕΛ επιδεικνύουν σημαντικά ενισχυμένη ικανότητα αύξησ

(μέση α 12 ± 0,

έση τιμή ± 0,27, n
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Εικόνα 3.10 H επαγωγή της έκφρασης συνδιεγερτικών μορίων μετά από ενεργοποίηση του TLR-9. Α. 

Συγκριτική ανάλυση στην επαγωγή της έκφασης HLA-DR, CD-69 και PD-1 σε αρνητικά διαχωρισμένα Β 

κύτταρα από ασθενείς με ενεργό ή ανενεργό ΣΕΛ και από υγιείς μάρτυρες, τα οποία καλλιεργήθηκαν 

παρουσία 0,250 μM ODN 2006 για 24 ώρες (CD-69, PD-1) ή για 48 ώρες (HLA-DR). Η επαγωγή της 

έκφρασης εκφράζεται ως ο λόγος της μέσης έντασης φθορισμού (MFI) των υπό μελέτη μορίων μετά από 

επίδραση του αγωνιστή προς την MFI των ίδιων μορίων σε κύτταρα που καλλιεργήθηκαν παρουσία μόνο 

θρεπτικού υλικού για τον ίδιο χρόνο. Β. Αντιπροσωπευτικά ιστογράμματα στα οποία αναπαρίσταται η 

συγκριτική αύξηση της έκφρασης του HLA-DR σε Β κύτταρα ενός ασθενούς με ενεργό ΣΕΛ, ενός με 

ανενεργό νόσο και ενός υγιούς μάρτυρα που καλλιεργήθηκαν παρουσία TLR-9 αγωνιστή. Παρατηρείται 

ενισχυμένη επαγωγή του υπό μελέτη μορίου στον ασθενή με ενεργό ΣΕΛ. Οι γκρι περιοχές αναπαριστούν 

την έκφραση του HLA-DR σε κύτταρα που καλλιεργήθηκαν παρουσία μόνο θρεπτικού μέσου ενώ οι μαύρες 

περιοχές αντιπροσωπεύουν την έκφραση του ΗLA-DR κατόπιν διέγερσης.. 

 

of HLA-DR or CD69 or PD-1 on untreated B-cells Data represent the  



 89

 

3.5 Μελέτη της δράσης του TLR-9 στο σύστημα της ιντερφερόνης στο ΣΕΛ 

 

      Το σύστημα της IFN-Ι διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του ΣΕΛ. Είναι 

γνωστό ότι η διέγερση του TLR-9 επάγει την παραγωγή IFN-I (54). Η παραγωγή της I έσως 

να προσιορισθεί από την μέτρηση έκφρασης ενός γονιδίου που επιλεκτικά επάγεται απ ς IFI 

44 (49). 

      Με στό  σύκγριση της ικανότητας παραγωγής IFN Ι κατόπιν διέγερσης του ΤLR-9 ανάμεσα σε 

ασθενείς μ Λ και υγιείς μάρτυρες, εξετάστηκε η έκφραση της IFI 44 σε PBMCs από 5 ασθενείς με 

υψηλή ενεργότητα νόσου, 3 ασθενείς με χαμηλή ενεργότητα νόσου και 8 υγιείς μάρτυρες κατόπιν 

διέγερσης μ DN 2006. Η επαγωγή του γονιδίου εκφράζεται ως ο λόγος της επαγωγής σε κύτταρα που 

έχουν διεγερθεί προς την επαγωγή σε κύτταρα που δεν έχουν διεγερθεί για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η 

κανονικοποίηση γίνεται με βάση την έκφραση της GAPDH όπως αναλύθηκε στην ενότητα Υλικά και 

μέθοδοι και για κάθε πείραμα σε ασθενή την ίδια μέρα πραγματοποίηθηκε πείραμα σε υγιή μάρτυρα 

προκειμένου να εξαλειφθούν οι διαφορές που προκύπτουν από την πειραματική διαδικασία. 

      Οι ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ επιδεικνύουν μία σαφή τάση προς ελαττωμένη επαγωγή της IFI 44 σε 

σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (μέση επαγωγή της IFI 44 σε ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ έναντι επαγωγής της 

IFI 44 σε ιείς μάρτυρες 2,36 ± 0,41, n=5 έναντι 6,2 ± 3,8, n=5, p=0,07). H επαγωγή της IFI 44 δεν 

διαφέρει  σ τα νόσου και τους υγιείς μάρτυρες (1,65 

±0,30, n=3 ναντι 2,12 ± 0,8 n=3, p=1,5) (Εικόνα 3.11). 
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Εικόνα 3.11 Η επαγωγή της IFI-44 μετά από διέγερση του TLR-9 σε PBMCs ασθενών με ΣΕΛ και 

υγιών μαρτύρων (real time PCR). 
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οκύτταρα ασθενών με 

ενεργό ΣΕΛ 

 

  

εν

ανοσοσυμπλέγματα, κυτταροκίνες ή διαλυτός CD40-ligand), απομονωμένα B κύτταρα από υγιείς δότες 

κ

Σ

μ

  

(C

π

Σ

1 ι 5,1% ± 7.1% 

έν

  

α

ό

π LR-9 στα πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα που 

αλλιεργήθηκαν παρουσία ορού από υγιείς δότες έναντι % έκφρασης σε κύτταρα που καλλιεργήθηκαν 

παρουσία ορού από ενεργό ΣΕΛ 32,6 ± 19,2% έναντι 76 ± 27,1%, p=0,043 και μέση % έκφραση TLR-9 στα 

πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα που καλλιεργήθηκαν παρουσία ορού από υγιείς δότες έναντι % έκφρασης 

σ ± 10,2% έναντι 40,3 ± 16%, 

p>0,1). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η εν λόγω επίδραση του ορού από ενεργό ΣΕΛ καταργείται 

όταν στο μέσο της καλλιέργειας προστίθεται υδροξυχλωροκίνη (μέση % έκ στα 

πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα που καλλιεργήθηκαν παρουσία ορού από ενεργό ΣΕΛ έναντι % έκφρασης 

στα πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα που καλλιεργήθηκαν παρουσία ορού από ενεργό ΣΕΛ με προσθήκη 

υδροξυχλωροκίνης, 76 ± 27,1% έναντι 48 ± 23,6%, p=0,03 (Εικόνα 3.12). Η προσθήκη υδροξυχλωροκίνης 

δεν επηρεάζει την έκφραση του TLR-9 σε πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα που καλλιεργήθηκαν παρουσία 

ορού από ασθενείς με ανενεργό νόσο (Μέση % έκφραση TLR-9 στα πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα που 

καλλιεργήθηκαν παρουσία ορού από ανενεργό ΣΕΛ έναντι % έκφρασης σε πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα 

που καλλιεργήθηκαν παρουσία ορού από ανενεργό ΣΕΛ με προσθήκη υδροξυχλωροκίνης, 40,3 ± 16% έναντι 

33 ± 23,6%, p=0,3). Επιπλέον, η παρουσία υδροξυχλωροκίνης δεν μεταβάλλει με στατιστικά σημαντικό 

τρ

 

3.6  Αιτιολογική διερεύνηση της αυξημένης έκφρασης TLR-9 στα Β λεμφ

    Προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τα υψηλά ποσοστά TLR-9+ B κυττάρων στους ασθενείς με 

εργό ΣΕΛ να οφείλονται σε διαλυτούς παράγοντες που εντοπίζονται στον ορό αυτών των ασθενών (όπως 

αλλιεργήθηκαν για 16 ώρες παρουσία 25% ορού από 3 ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ ή 3 ασθενείς με ανενεργό 

ΕΛ ή 3 υγιείς μάρτυρες, με ή χωρίς την προσθήκη υδροξυχλωροκίνης, και εν συνεχεία αξιολογήθηκε η 

εταβολή του TLR-9 στο σύνολο των Β κυττάρων και στους υποπληθυσμούς αυτών.  

    Η προσθήκη 25% ορού από ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ αυξάνει τα ποσοστά των B κυττάρων μνήμης 

D19+CD27+) και των πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων (CD19lowCD27high). Πιο συγκεκριμένα, το μέσο 

οσοστό των Β κυττάρων μνήμης επί του συνόλου των Β κυττάρων μετά από επίδραση ορού από ενεργό 

ΕΛ είναι 33,6 ± 19,2% ενώ το ποσοστό αυτών που καλλιεργήθηκαν παρουσία ορού από υγιείς δότες είναι 

8,9 ± 10,7%, p=0,027. Τα αντίστοιχα ποσοστά των πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων είνα

αντι 2,1 ± 4,8%, p=0,05). 

    Ενώ δεν επηρεάζει την έκφραση του TLR-9 στο σύνολο των B κυττάρων και στους υποπληθυσμούς των 

νώριμων Β κυττάρων και των Β κυττάρων μνήμης, η προσθήκη του ορού από ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ αλλά 

χι από ασθενείς με ανενεργό νόσο ή από υγιείς μάρτυρες, αυξάνει σημαντικά τα ποσοστό των TLR-9+ 

λασματοκυτταροειδών Β κυττάρων, (μέση % έκφραση T

κ

ε κύτταρα που καλλιεργήθηκαν παρουσία ορού από ανενεργό ΣΕΛ, 54,6 

φραση TLR-9 

όπο την έκφραση του TLR-9 σε κανέναν άλλο από τους εξετασθέντες υποπληθυσμούς των Β κυττάρων.  
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A.                                                                                                         B. 
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Εικόνα 3.12 Απομονωμένα Β κύτταρα από υγιείς δότες καλλιεργήθηκαν παρουσία 1:4 αραίωσης ορού 

από ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ ή ανενεργό ΣΕΛ (με ή χωρίς την προσθήκη 1 μΜ υδροξυχλωροκίνης) ή 

από υγιείς μάρτυρες για 16 ώρες και ακολούθως προσδιορίστηκε η έκφραση του TLR-9 στους Β 

κυτταρικούς υποπληθυμο

πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων υγιών μαρτύρων που καλλιεργήθηκαν παρουσία 25% ορού από ενεργό 

ΣΕΛ με ή χωρίς υδροξυχλωροκίνη ή παρουσία φυσιολογικού ορού (*). Αναπαρίστανται οι μέσες τιμές που 

λήφθησαν από 3 ξεχωριστά πειράματα. Β Συγκριτική άλυση της έκφρασης του TLR-9 επί των 

πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων υγιών μαρτύρων που καλλιεργήθηκαν παρουσία  25% ορού από 

ανενεργό ΣΕΛ με ή χωρίς υδροξυχλωροκίνη ή παρουσία φυσιολογικού ορού (*). Αναπαρίστανται οι μέσες 

τιμές που λήφθησαν από 3 ξεχωριστά πειράματα. 

* Οι μέσες τιμές για την % έκφραση του TLR-9 στα πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα που καλλιεργήθηκαν παρουσία φυσιολογικού 

ορού διαφέρουν ανάμεσα στις 2 εικόνες διότι τα πειράματα πραγματοποίηθηκαν σε διαφορετικές ημέρες. Προκειμένου να γίνει 

κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων και να εξαλειφθούν οι διαφορές που προκύπτουν από την πειραματική διαδικασία, τα πειράματα 

σύγκρισης της επίδρασης ορού ασθενών με την επίδραση ορού από υγιείς μάρτυρες έγιναν την ίδια ημέρα και η στατιστική σημασία 

των αποτελεσμάτων επιβεβαιώθηκε με τη χρήση της στατιστικής δοκιμασίας Man-Wilcoxon Signed Ranks Test. 
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3.7 Μελέτη της έκφρασης του TLR-9 σε νοσούντες νεφρικούς ιστούς ασθενών με ΣΕΛ  

 

      Η έκφραση του TLR-9 μελετήθηκε σε νεφρικό ιστό από 12 ασθενείς με ΣΕΛ, 4 ασθενείς μάρτυρες και 

10 υγιείς μάρτυρες.  

      Παρατηρήθηκε ότι ο υποδοχέας εκφράζεται κυρίως στα σωληνάρια και στο διάμεσο ιστό ισότιμα σε 

ασθενείς με ΣΕΛ –και ανεξάρτητα από τον τύπο της νεφρίτιδας-, ασθενείς και υγιείς μάρτυρες (ενδιάμεση 

ένταση έκφρασης στα σωληνάρια (+1, +2) και πιο ισχυρή έκφραση (+2, +3) στο διάμεσο νεφρικό ιστό. 

Σημειωτέον , εκτός από τη σωληναροδιάμεση, και 

σπειραματ αματική έκφραση TLR-9 εμφάνισαν και οι 2 από τους 4 ασθενείς 

μάρτυρες, αλλά κανένας από τους υγιείς μάρτυρες. Η εν λόγω σπειραματική έκφραση είναι εστιακή, 

πρωτοπλασματική/περιπυρηνική και εντοπίζεται κατά τόπους στα σπειράματα των ασθενών. Aπό τους 

 

μική ανάλυση της έκφρασης TLR-9 και στις 3 υπό μελέτη 

, 6 από τους 12 ασθενείς με ΣΕΛ εμφάνισαν

ική έκφραση του TLR-9. Σπειρ

ασθενείς με ΣΕΛ με θετικότητα για σπειραματική έκφραση TLR-9, 3 είχαν υπερπλαστική 

σπειραματονεφρίτιδα τάξης IV κατά WHO, με εναποθέσεις ανοσοσυμπλεγμάτων στο σπείραμα και κατά 

κανόνα υψηλό δείκτη ενεργότητας νόσου, 2 είχαν μεμβρανώδη σπειραματονεφρίτιδα τάξης V κατά WHO, 

χωρίς σπειραματικές εναποθέσεις ανοσοσφαιρινών και με χαμηλό δείκτη ενεργότητας και ένας είχε 

μεσαγγειακή σπειραματονεφρίτιδα τάξης II χωρίς εναποθέσεις αλλά με υψηλό δείκτη ενεργού νόσου. Οι 2 

ασθενείς μάρτυρες με θετική έκφραση TLR-9 έπασχαν ο ένας από νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων και ο 

άλλος από εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση. Στον Πίνακα 3.3 συνοψίζονται τα 

κλινικοεργαστηριακά ευρήματα και τα αποτελέσματα από την ανάλυση της νεφρικής έκφρασης του ΤLR-9 

ανά ασθενή , στους πάσχοντες από ΣΕΛ και τους ασθενείς μάρτυρες. Στην εικόνα 3.13 αναπαρίστανται 

αντιπροσωπευτικές εικόνες από την ανοσοϊστοχη

ομάδες. 
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Πίνακας 3.3  Παρουσίαση της νεφρικής έκφρασης του TLR-9 σε σχέση με τα κλινικοεργαστηριακά 

χαρακτηριστικά της νόσου σε ασθενείς με ΣΕΛ και ασθενείς μάρτυρες* 

 

Ασθενής Ταξινόμηση 
κατά WHO 

Δείκτης 
Ενεργότητας 

Δείκτης 
χρονιότητας

Εναποθέσεις 
στο 

σπείραμα 

Σπειραματική 
έκφραση 

Σωληναριακή 
έκφραση 

Διάμεση 
έκφραση

Νεφρί
ΣΕ

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 1 

8 
, 

2 

9  

10  

C1q 

11  III 10 3 ΙgG, IgM, 
IgA, C3, 

C1q 

+1 +2 +2 

12  V 0 0 (-) +1 +1 +2 

Άλλη 
νεφρίτιδα 

       

13 ΝΕΑ   (-) 0 +1 +1 

14 ΝΕΑ   (-) 0 +1 +1 

15 ΕΤΣΣ   (-) +1 +1 +2 

16 ΝΕΑ   ΙgG +1 +1 +2 

τιδα 
Λ 

       

  ΙΙΙ 3 1 (-) 0 +1 +

  ΙΙΙ 0,5 0 (-) 0 +1 +

  Ι 0 0,5 (-) 0 +2 +

  ΙV 4 1 ΙgG, IgM, 
IgA, C3, 

C1q 

+1 +2 +

  ΙV 4 2 ΙgG, IgM, 
IgA, C3, 

C1q 

0 +1 +

  IV 9 0 ΙgG, IgM, 
IgA, C3, 

C1q 

0 +2 +

  V 6 1 (-) +1 +1 +

ΙΙ 0 0 ΙgG, IgM, 
IgA, C3

C1q 

+1 +2 +

Ι 0 0 (-) 0 +1 +2 

IV 7 0 ΙgG, IgM, 
IgA, C3, 

+1 +1 +2 

 

*ΝΕΑ: νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων, ΕΤΣΣ: εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση, +1: περιορισμένη έκφραση, +2: ενδιάμεση 

ένταση έκφρασης, +3: ισχυρή έκφραση 

 



 94

 

Α.                                                                                       Β 

                

 

                                                  

                                  

                   Γ. 

              

 

όνα 3.13 οσοϊστοχημική ανάλυση της έκφρα LR-9. Α πεικονίζεται ώση στο

αρνητικό μάρτυρα. Β. Απεικονίζεται η χρώση σε ασθ εσαγγειακή νεφρίτιδα ΣΕΛ στον οποίο 

διαπιστώνεται διάχυτη έκφραση στα σωληνάρια και το διάμεσο ιστό, αλλά όχι στο νεφρικό σπείραμα. Γ. 

 σε ασθενή με υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα ΣΕΛ, στο οποίο εκτός  διάχυτης

ρ διάμεσης έκφρασης, ο ΤLR-9  και εστιακή έκφραση στα νεφρικά σπειράματα 

 

Εικ  Αν σης του Τ

ενή με μ

. Α η χρ ν 

Χρώση ν της  

σωληνα ο παρουσιάζει
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ΣΥ

       

Γενικά 

 

      Παρά το γεγονός ότι τα αίτια του ΣΕΛ δεν είναι επαρκώς διευκρινισμένα, υπάρχουν σήμερα αρκετά 

δεδομένα σχετικά με τα παθογενετικά γεγονότα που οδηγούν στην ιστική βλάβη. Έτσι, στο πλαίσιο της 

νόσου αυτής, υπερδραστικά Β κύτταρα, αυτοδραστικά T κύτταρα και μονοκύτταρα με ενισχυμένη 

αντιγονοπαρουσιαστική ικανότητα και ικανότητα για πρόκληση ιστικής βλάβης, συμετέχουν στην έναρξη, 

επίταση και εξέλιξη των αυτοάνοσων φαινομένων και της ιστικής καταστροφής (55). 

      Έχοντας υπόψιν την πιθανή εμπλοκή των TL η διαμεσολάβηση αυτοάνοσων φαινομένων, σ

λαίσιο της παρούσας εργασίας εξετάστηκε η έκφραση των TLR –2,3-,-4 και –9 σε ασθενείς με ΣΕΛ. 

Βρ ρων, περιφερικών πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων αλλά 

και μονοκυττάρων εκφράζουν TLR-9 στους ασθενείς με υψηλή ενεργότητα νόσου. Σημειωτέον, η αύξηση 

των TLR-9+ Β κυττάρων συσχετίζεται με την παρουσία αυτοαντισωμάτων έναντι του ds-DNA στους 

ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ. Τα ποσοστά των TLR-9 + πλασματοκυτταροειδών B κυττάρων είναι ακόμα πιο 

αυξημένα στο μυελό των οστών ασθενών με ενεργό νόσο, εύρημα που δεν επιβεβαιώνεται σε ασθενείς με 

χαμηλότερη ενεργότητα νόσου. Η ενισχυμένη έκφραση του ΤLR-9 στα πειριφερικά μονοπύρηνα κύτταρα 

έχει σημαντικές λειτουργικές συνέπειες, καθώς η διέγερση PBMCs ασθενών με ενεργό νόσο με ειδικό 

συνδέτη του ΤLR-9 οδηγεί σε αυξημένο πολλαπλασιασμό τους σε σχέση με ό,τι συμβαίνει με υγιείς 

μάρτυρες. Επιπλέον, η διέγερση του ίδιου υποδοχέα σε απομονωμένα B κύτταρα ασθενών με υψηλή 

εν ίσχυση της αντιγονοπαρουσιαστικής τους ικανότητας, καθώς επαθξάνει σημαντικά 

ην έκφραση του μορίου HLA-DR σε σχέση με την αντίστοιχη έκφραση σε ασθενείς με χαμηλότερη 

ενεργότητα νόσου ή υγιείς μάρτυρες. Αντίθετα, η διέγερση του ΤLR-9 δεν επιφέρει σημαντικά αυξημένη 

 ασθενείς

ασθενείς 

με άλλης τάξης νεφρίτιδα ΣΕΛ ή υγιείς μάρτυρες στους οποίους δεν καταγράφεται καθόλου σπειραματική 

έκφραση του υποδοχέα. 

      Τέλος, σε μία προσπάθεια να χαρακτηρισθούν οι αιτίες που μπορεί να οδηγούν στην ενίσχυση της 

έκφρασης και της λειτουργίας του TLR-9 στους ασθενείς με υψηλή ενεργότητα νόσου, φάνηκε ότι εν μέρει 

τουλάχιστον ευθύνονται παράγοντες που βρίσκονται στον ορό αυτών των ασθενών, όπως λχ 

νοσοσυμπλέγματα ή / και κυτταροκίνες αφού η καλλιέργεια φυσιολογικών B κυττάρων παρουσία ορού από 

ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ αυξάνει τα ποσοστά των TLR-9 + πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων.  

ΖΗΤΗΣΗ 

Rs στ το 

π

έθηκε ότι αυξημένα ποσοστά ώριμων Β κυττά

εργότητα οδηγεί σε εν

τ

επαγωγή της παραγωγής IL-6, IL-10, TNF-α ή IFN-I στους ίδιους . 

      Εκτός του περιφερικού αίματος και του μυελού των οστών, ο TLR-9 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και 

τοπικά στο πλαίσιο της νεφρίτιδας του ΣΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε ότι οι ασθενείς με υπερπλαστική ή 

μεμβρανώδη νεφρίτιδα ΣΕΛ εμφανίζουν έκφραση του TLR-9 στο νεφρικό σπείραμα σε αντίθεση με 

α
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   Με βάση όλα τα παραπάνω, προτείνεται ότι στο πλαίσιο του ΣΕΛ, ενδογενή νουκλεϊκά οξέα τα οποία 

 κατά τον αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο είναι ικανά μέσω του TLR-9 να ενεργοποιούν τα 

κύτταρα και να οδηγούν τα Β κύτταρα προς πολλαπλασιασμό, ενεργοποίηση, διαφοροποίηση και 

 αυτοαντισωμάτων. Eπιπλέον, πιθανολογείται ότι ο ίδιος υποδοχέας ενεργοποιείται από 

νοσοσυμπλέγματα που εντοπίζονται στο νεφρικό σπείραμα, συμμετέχοντας στην επίταση της νεφρικής 

LR-9 των Β κυττάρων και των 

ει την ενεργοποίηση του υποδοχέα από τα νουκλεϊκά οξέα του εαυτού. Παρόλα 

γ ε A τ  κ

ερικό των 

μονοκυττάρων DNA (57). Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι γενετικοί πολυμορφισμοί στον εν λόγω 

   

απελευθερώνονται

μονο

παραγωγή

α

βλάβης. 

 

4.1  Η ενδοκυττάρωση των TLR-9 συνδετών στα Β κύτταρα και στα μονοκύτταρα 

 

      Ο TLR-9 εκφράζεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Κατόπιν σύνδεσης με τους διεγέρτες του προωθείται 

προς το διαμέρισμα των λυσοσωμάτων όπου μετά την ενεργοποίηση του προσαρμοστικού μορίου MyD88 

αρχίζει ο σηματοδοτικός καταρράκτης που ως τελικό αποτέλεσμα έχει την ενεργοποίηση του ΝF-κΒ και την 

ενεργοποίηση της μεταγραφής γονιδίων σχετιζόμενων με τη φλεγμονή. Μπορούν όμως τα νουκλεϊκά οξέα 

των θηλαστικών να αποτελέσουν συνδέτες του TLR-9? Και αν ναι, με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η πρόσβασή 

τους στον ενδοκυττάριο αυτό υποδοχέα; 

      Φυσιολογικά ο TLR-9 αναγνωρίζει μη μεθυλιωμένο DNA ιών και βακτηρίων. Μάλιστα, θεωρείται ότι η 

αδυναμία του να διεγερθεί από μεθυλιωμένο DNA –που κατ’εξοχήν υπάρχει στα θηλαστικά- αποτελεί τη μία 

από τις δύο ασφαλιστικές δικλείδες που αποτρέπουν την ενεργοποίηση του υποδοχέα από το DNA του 

εαυτού. Παρόλα αυτά, έχει φανεί ότι μερικώς αλλά όχι πλήρως μεθυλιωμένο DNA, το οποίο μπορεί επίσης 

να απαντηθεί στα θηλαστικά, είναι ικανό να διεγείρει τον υποδοχέα. Επιπλέον, οι ασθενείς που πάσχουν από 

ΣΕΛ έχουν κατά τεκμήριο αυξημένες ποσότητες υπομεθυλιωμένου DNA, καθώς σε αυτούς η ενζυματική 

δράση της μεθυλτρανσφεράσης, ήτοι του ενζύμου που είναι υπεύθυνο για τη μεθυλίωση του DNA είναι 

ελαττωμένη (56) Με βάση το δεδομένο αυτό, φαίνεται ότι το υπομεθυλιωμένο DNA που περιέχεται στα 

ανοσοσυμπλέγματα των ασθενών με ΣΕΛ μπορεί να ενεργοποιήσει τον T

μονοκυττάρων, οδηγώντας στην ενεργοποίησή τους και στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων.  

      To υλικό που προκύπτει κατά τον αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο αποθηκεύεται μέσα σε ειδικά 

αποπτωτικά σωμάτια (apoptotic blebs), τα οποία φυσιολογικά δεν έχουν πρόσβαση στο ενδοκυττάριο τμήμα 

των B κυττάρων και των μονοκυττάρων όπου εντοπίζεται ο TLR-9. Aυτό αποτελεί και τη δεύτερη δικλείδα 

ασφαλείας, που αποτρέπ

αυτά, έχει φανεί ότι τόσο τα Β κύτταρα όσο και τα μονοκύτταρα διαθέτουν τρόπους για τη μεταφορά στο 

εσωτερικό τους αποπτωτικού υλικού και ενδογενών νουκλεϊκών οξέων. Πιο συγκεκριμένα, 

ανοσοσυμπλέ ματα που π ριέχουν DN  μπορούν να με αβούν στο εσωτερι ό των B κυττάρων μέσω 

ταυτόχρονης με αυτήν του TLR-9 διέγερσης του υποδοχέα των B κυττάρων (BCR) (27). Από την άλλη μεριά, 

ο FcγRIIa είναι αποδεδειγμένα ικανός να μεταφέρει τους συνδέτες του TLR-9 στο εσωτ
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υποδοχέα έχουν συσχετισθεί με τη νόσο (58, 59). Με βάση τα παραπάνω, διαμορφώνεται η υπόθεση ότι η 

διαθεσιμότητα των ολιγονουκλεοτιδίων στον ενδοκυττάριο TLR-9 των μονοκυττάρων εξαρτάται από τη 

συγγένειά τους με τονFcγRIIa, η οποία με τη σειρά της καθορίζεται από το εκφραζόμενο κάθε φορά αλλήλιο. 

Οι υποδοχείς με υψηλή συγγένεια διασφαλίζουν την εισροή άφθονων ενδογενών ολιγονουκλεοτιδίων ικανών 

να συνδεθούν και να διεγείρουν τον TLR-9, οπότε παρατηρείται επίταση της αυτοανοσίας. Παρόλα αυτά, 

περισσότερα πειράματα απαιτούνται προκειμένου να τεκμηριωθεί η παραπάνω θεωρία. 

 

ς 

 

4.

ότι τα Β κύτταρα είναι εξ’ορισμού υπερενεργοποιημένα στον ενεργό 

ΣΕΛ; Μήπως από την άλλη μεριά αντιπροσωπεύει ένα μη ειδικό αντισταθμιστικό μηχανισμό στη Β 

κυττάρων μέσω  

 

δεν

 εν δυνάμει να 

επαυξήσουν την έκφραση πολλών από τους TLRs που μελετήθηκαν, στην παρούσα μελέτη καταγράφηκε 

μό

ης

ν   

4.2 Η έκφραση του TLR-9 στους κυτταρικούς πληθυσμούς του περιφερικού αίματο

2.1 Η έκφραση του TLR-9 στα Β κύτταρα 

 

      Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας βρέθηκε ότι αυξημένα ποσοστά περιφερικών B κυττάρων εκφράζουν 

TLR-9 στους ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ. Θα μπορούσε όμως το συγκεκριμένο να αποτελεί ένα επιγενές 

φαινόμενο που σχετίζεται με το γεγονός 

λεμφοπενία, επίσης ίδιον της ενεργού νόσου; 

      Η ενεργοποίηση των Β   αντιγονικού υποδοχέα, δέσμευσης του CD40L ή έκθεσής τους σε 

διεγέρτες του TLR-9 είναι γνωστό ότι ενισχύει την έκφραση του υποδοχέα (60, 61). Από την άλλη μεριά, η 

δέσμευση του CD40L οδηγεί επίσης σε επαγωγή της έκφρασης του ΤLR-9 ενώ η παρουσία IFN-γ –της 

οποίας η παραγωγή είναι ενισχυμένη στο ΣΕΛ- επαυξάνει την έκφραση τόσο του TLR-2 όσο και του TLR-4 

(62, 63). Είναι γεγονός ότι το ενδεχόμενο η ενισχυμένη έκφραση του TLR-9 να είναι απότοκη της 

κατάστασης ενεργοποίησης των Β κυττάρων θα μπορούσε άμεσα να αποκλειστεί με την συσχέτισή της  με 

δείκτες Β κυτταρικής ενεργοποίησης, πράγμα που  έγινε στο πλαίσιο της εργασίας αυτής. Παρόλα αυτά 

και παρά την παρουσία στους ασθενείς με ΣΕΛ αρκετών παραγόντων που θα μπορούσαν

νο αύξηση του ποσοστού της έκφρασης του TLR-9 αλλά όχι άλλων TLRs, εύρημα που αποτελεί ένδειξη 

υπέρ της ειδικής παθογενετικής σημασίας π   ου η διέγερση του TLR-9 μπορεί να έχει για τη νόσο. Εξάλλου, 

εάν η ενισχυμένη αυτή έκφραση απέρεε αποκλειστικά από το γεγονός ότι τα Β κύτταρα στο ΣΕΛ είναι 

ενεργοποιημένα, θα αναμενόταν αυξημένη ανά κύτταρο έκφραση του TLR-9, δηλαδή αύξηση της μέσης 

έντασης φθορισμού (ΜFI) του υποδοχέα, η οποία δεν υπήρξε (60). 

      Επί τη βάσει της ειδικότητας και των χαρακτηριστικών της έκφρασ  του TLR-9 θεωρούμε ότι τόσο η 

ποσοτική έκφραση όσο και η ενεργοποίηση του υποδοχέα καθορίζονται από τη διαθεσιμότητα ενδογενών 

συνδετών –νουκλεϊκών οξέων- που οδηγού  τα Β κύτταρα προς ενεργοποίηση, πολλαπλασιασμό και 

παραγωγή αυτοαντισωμάτων αφού επαυξήσουν την έκφραση του υποδοχέα. Τα παραπάνω τεκμηριώνονται 
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και από τα αποτελέσματα των πειραμάτων που ακολούθησαν, σύμφωνα με τα οποία η ενισχυμένη έκφραση 

του TLR-9 στον ενεργό ΣΕΛ έχει και λειτουργικές συνέπειες.  

      Πιο συγκεκριμένα, η διέγερση του ΤLR-9 οδηγεί σε αυξημένο πολλαπλασιασμό των PBMCs στον 

πληθυσμό των ασθενών με ενεργό νόσο σε σχέση με τους υγιείς. Παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω πειράματα 

πραγματοποίηθηκαν σε ολικά PBMCs και όχι σε απομονωμένα Β κύτταρα, οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί 

το γεγονός ότι μη B κυτταρικός πληθυσμός είναι εκείνος που κατά κύριο λόγο πολλαπλασιάζεται, η ένδειξη 

ν και έμμεση, είναι σαφής υπέρ της ικανότητας των κυττάρων που εκφράζουν ενισχυμένα ποσοστά TLR-9 

    Σχετικά με τις υπόλοιπες συνέπειες της διέγερσης του TLR-9 στα Β κύτταρα, αν και δεν οδηγεί σε 

σημαντικά αυξημένη διέγερση των Β κυττάρων στους ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ σε σχέση με τις άλλες ομάδες 

 άλλη λειτουργία των B κυττάρων, και συγκεκριμένα τη 

υνατότητά τους να δρουν ως αντιγονοπαρουσιαστές. Η λειτουργία των B κυττάρων ως 

 αποτελεσματικά στα αυτοδραστικά T κύτταρα και να 

συντηρήσουν έτσι μία ανώμαλη ανοσολογική απόκριση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

 

η μείωση του ποσοστού των TLR-9+ B 

 

α

να πολλαπλασιάζονται και πιο ισχυρά «άμα τη διεγέρση» του υποδοχέα.  

  

που εξετάστηκαν, φαίνεται ότι επηρεάζει μία

δ

αντιγονοπαρουσιαστικών έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του ΣΕΛ (64). H ενισχυμένη επαγωγή του 

μορίου HLA-DR στους ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ και υψηλή B κυτταρική έκφραση TLR-9 είναι ιδιαίτερα 

σημαντική αφού μπορεί να θεωρηθεί ότι τα Β κύτταρα που ενδοκυτταρώνουν μέσω των μηχανισμών που 

αναλύθηκαν παραπάνω ενδογενή νουκλεϊκά οξέα, αποκτούν μέσω της διέγερσης του TLR-9 την ικανότητα 

να τα παρουσιάσουν –ως αυτοαντιγόνα- πιο

έλλειψη ενισχυμένης διέγερσης των Β κυττάρων από ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ κατόπιν πρόσδεσης του 

ειδικού TLR-9 συνδέτη ίσως να μπορεί να αποδοθεί στην κορεσμένη τους δυνατότητα να διεγερθούν 

περαιτέρω λόγω της κατάστασης αυξημένης ενεργοποίησης στην οποία έχουν ήδη επέλθει. Ωστόσο 

περισσότερα πειράματα απαιτούνται προκειμένου αυτό να επιβεβαιωθεί.  

      Η ικανότητα του TLR-9 να επάγει την παραγωγή αυτοαντισωμάτων μπορεί έμμεσα να συναχθεί από το 

γεγονός ότι η παρουσία ενισχυμένων ποσοστών TLR-9+ B κυττάρων συσχετίζεται με στατιστικά σημαντικό 

τρόπο με την παρουσία αυτοαντισωμάτων έναντι του dsDNA στον ορό των ασθενών με ενεργό ΣΕΛ.  

      Η δραματική ελάττωση των TLR-9+ B κυττάρων στον ίδιο ασθενή όταν αυτός μπαίνει σε φάση ύφεσης 

ενισχύει ακόμα περισσότερο την σημασία του ευρήματος της ενισχυμένης έκφρασης TLR-9 στους ασθενείς 

με ενεργό ΣΕΛ. Η ελλάτωση αυτή αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι η ενεργοποίηση του εν λόγω υποδοχέα 

επηρεάζει μία σειρά από παθοφυσιολογικά γεγονότα που επιφέρουν –μαζί με συμπαρομαρτούσες 

αιτιοπαθογενετικές διαδικασίες- εμφανείς μεταβολές στην κλινική και εργαστηριακή εικόνα των ασθενών και 

σχετίζονται με την πορεία της νόσου. Πρέπει να αναφερθεί ότι 

κυττάρων δεν μοιάζει να είναι απότοκη της χορηγούμενης αγωγής, μια και η επίδραση των φαρμακευτικών 

παραγόντων στα επίπεδα έκφρασης του υποδοχέα επί των B κυττάρων δεν ήταν σημαντική ούτε στους 

ασθενείς με ενεργό ούτε και σε αυτούς με ανενεργό ΣΕΛ.  
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4.2.2 Η έφραση του ΤLR-9 στους υποπληθυσμούς των B κυττάρων και στο μυελό των οστών 

 ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ και 

τους υγιείς μάρτυρες πρέπει να ερμηνευθεί προσεκτικά μια και ο εν λόγω Β κυτταρικός πληθυσμός στους 

 ρ

νείς με ΣΕΛ (66). Με βάση λοιπόν 

τα βιβλιογραφικά δεδομένα και το εύρημα της ενισχυμένης έκφρασης TLR-9 στα πλασματοκυτταροειδή Β 

ενών νουκλεϊκών οξέων μέσω του συγκεκριμένου 

υποδοχέα και να οδηγηθούν στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων. Αντίθετα, στους ασθενείς με χαμηλότερη 

ενεργότητα νόσου στους οποίους τα κύτταρα αυτά έχουν ελαττώσει την έκφραση του TLR-9, 

 

     Επί του συνόλου των Β κυττάρων βρέθηκαν αυξημένα ποσοστά TLR-9+ B κυττάρων μνήμης και 

πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων αλλά όχι ανώριμων Β κυττάρων στους ασθενείς με υψηλή 

ενεργότητα νόσου σε σχέση με τους ασθενείς με χαμηλότερη ενεργότητα νόσου. Η απουσία διαφοράς στα 

ποσοστά των TLR-9+ πλασματοκυτταροειδών B κυττάρων ανάμεσα στους

υγιείς μάρτυρες είναι τόσο μικρός ώστε δεν επιτρέπεται πάντα ο ακριβής ποσοτικός προσδιορισμός του.  

      Τα Β κύτταρα μνήμης είναι ικανά, υπό φυσιολογικές συνθήκες να παράγουν αντισώματα κατόπιν 

διέγερσης με CpG ODNs ανεξά τητα από την ύπαρξη αντιγονοειδικής T κυτταρικής βοήθειας (65). Εκτός 

του ρόλου της να διασφαλίζει ταχεία κινητοποίηση της ανοσολογικής απόκρισης στην περίπτωση εισόδου 

παθογόνων, αυτή η ανεξάρτητη από T κύτταρα αλλά διαμεσολαβούμενη από τον TLR-9 Β κυτταρική 

ενεργοποίηση μπορεί επιπλέον να ευνοεί την παραγωγή αυτοαντισωμάτων και την επίταση της 

αυτοανοσίας (27). Από την άλλη μεριά, τα πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα (CD19lowCD27high cells), τα 

οποία φυσιολογικά επιζούν σε ειδικές φωλιές επιβίωσης στο ΜΟ, είναι ικανά να παράγουν 

αυτοαντισώματα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από T κυτταρική βοήθεια ή από την 

παρουσία ειδικού αντιγόνου (46). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παρουσία στην περιφέρεια αυξημένων 

ποσοστών τέτοιων κυττάρων έχει συσχετισθεί με την ενεργότητα της νόσου, εύρημα το οποίο 

επιβεβαιώθηκε και στη συγκεκριμένη εργασία. Επιλέον, ο αριθμός των κυττάρων αυτών ελαττώνεται στην 

περιφέρεια μετά από επιτυχή ανοσοκατασταλτική θεραπεία στους ασθε

κύτταρα των ασθενών με ενεργό ΣΕΛ, προτείνεται ότι η δέσμευση και ακολούθως η διέγερση του εν λόγω 

υποδοχέα ίσως αποτελεί ένα από τα πρωτεύοντα σήματα που συντηρούν την παραγωγή από αυτά 

αυτοαντισωμάτων παρά την απουσία T κυτταρικής βοήθειας ή παρουσίας ειδικού αντιγόνου.  

      Η παραπάνω θεωρία ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τα ευρήματα που σχετίζονται με την έκφραση 

του TLR-9 στα πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα του ΜΟ. Πιο συγκεκριμένα, ενώ στους ασθενείς με 

ενεργό ΣΕΛ τα ποσοστά των TLR-9+ πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων στο ΜΟ είναι αυξημένα σε 

σχέση με το περιφερικό αίμα, το αντίστροφο συμβαίνει με τους ασθενείς με χαμηλότερη ενεργότητα 

νόσου. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο ΜΟ αποτελεί μία πλούσια σε αποπτωτικό υλικό και 

«προστατευμένη από τη χορήγηση αγωγής» περιοχή όπου στο πλαίσιο του ΣΕΛ λαμβάνει χώρα 

αυτοαντιγονική παρουσίαση και παραγωγή αυτοαντισωμάτων (44, 45, 46). Πιθανολογείται ότι στους 

ασθενείς με ενεργό νόσο, τα πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα του ΜΟ που εκφράζουν αυξημένα ποσοστά 

TLR-9 μπορούν να διεγερθούν από την παρουσία ενδογ
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κατευνάζεται και η παραγωγή αυτοαντισωμάτων και συντηρείται η ύφεση. Ωστόσο πιο εντελεχής μελέτη 

T 

 

απαιτείται προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παραπάνω υπόθεση. 

 

4.2.3 Η έκφραση του TLR-9 στα μονοκύτταρα 

 

      Η παρουσία αυξημένων ποσοστών TLR-9+ μονοκυττάρων στους ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ παρουσιάζει 

επίσης ενδιαφέρον δεδομένου του ρόλου των κυττάρων αυτών αφενός ως αντιγονοπαρουσιαστών και 

αφετέρου ως διαμεσολαβητών της ιστικής βλάβης. Είναι γνωστό ότι αντίθετα με ό,τι συμβαίνει υπό 

φυσιολογικές συνθήκες, στο πλαίσιο του ΣΕΛ τα μονοκύτταρα μπορούν να οδηγήσουν τα CD4+ 

κύτταρα προς πολλαπλασιασμό (67). Επιπλέον, τα μονοκύτταρα του ΣΕΛ είναι ενεργοποιημένα κύτταρα 

τα οποία συμμετέχουν στην επίταση της νεφρικής φλεγμονής τόσο μέσω έκκρισης διαλυτών παραγόντων 

όσο και με μηχανισμούς κυτταρικής επαφής (68, 69). Είναι επίσης γνωστό ότι η δέσμευση του TLR-9 στα 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα προάγει την επαγωγή της έκφρασης μορίων του μείζονος συμπλέγματος 

ιστοσυμβατότητος και συνδιεγερτικών μορίων όπως είναι CD40, CD40L, CD80 και CD86 αλλά και την 

παραγωγή IFN-α, οπότε επιτυγχάνεται η βέλτιστη αλληλεπίδρασή τους με τα ανώριμα CD4+ και CD8+ 

κύτταρα, ώστε τα τελευταία να ενεργοποιηθούν με αντιγονοειδικό τρόπο (70). Στο πλαίσιο αυτό, έχει 

φανεί ότι η δέσμευση των TLRs από τους ειδικούς συνδέτες τους είναι ικανή να μετατρέψει τον 

υποκλινικό διαβήτη σε ανοιχτό αυτοάνοσο διαβήτη κυρίως μέσω της επαγωγής της IFN-α από τα 

μονοκύτταρα σε ένα ζωικό πρότυπο αυτοάνοσου διαβήτη (48). 

      Παρά το γεγονός ότι στα πειράματα που έγιναν δεν παρατηρήθηκε αυξημένη επαγωγή της IFN I μετά 

από διέγερση με αγωνιστές TLR-9 στους ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ, δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η σημασία 

του ευρήματος της ενισχυμένης έκφρασης του υποδοχέα στα μονοκύτταρα αυτών των ασθενών. Έτσι, δεν 

μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι η δέσμευση του εν λόγω υποδοχέα οδηγεί στη διαφοροποίηση 

των κυττάρων αυτών προς πλασματοκυτταροειδή ή μυελοειδή δενδριτικά κύτταρα (pDCs or mDCs), 

δηλαδή σε κύτταρα ικανά να παράγουν αυξημένα επίπεδα IFN I ή να εκτελέσουν βέλτιση αυτοαντιγονική

παρουσίαση αντίστοιχα, περισσότερο στον ενεργό ΣΕΛ σε σχέση με την ανενεργό νόσο (24). Ένα άλλο 

ενδεχόμενο είναι ότι τα κύτταρα αυτά λόγω της αυξημένης έκφρασης TLR-9 είναι ικανά να παράγουν 

μεγαλύτερες ποσότητες παράγοντα ενεργοποίησης των B λεμφοκυττάρων (Β-lymphocyte activating factor, 

Blys) που είναι ένας παράγοντας επιβίωσης και διαφοροποίησης των Β κυττάρων με ιδιαίτερη 

παθογενετική σημασία στο ΣΕΛ (72, 73). Τέλος, η δέσμευση του TLR-9 θα μπορούσε να επαυξήσει την 

άμεση κυτταροτοξική δράση των μονοκυττάρων συμμετέχοντας στην επίταση της ιστικής βλάβης στον 

ενεργό ΣΕΛ. Πειράματα που τώρα διεξάγονται στο εργαστήριο εξετάζουν τις προαναφερθείσες υποθέσεις. 
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4.2.4 Η έκφραση του TLR-9 στα ρυθμιστικά T κύτταρα 

  

      Bρέθηκε ότι τα ρυθμιστικά T κύτταρα (T- regulatory cells, TREGs) ασθενών με ενεργό ΣΕΛ 

 με αυτά των ασθενών με μη ενεργό νόσο ή των 

γιών μαρτύρων.  

αστολής (77). Πιο πρόσφατες εργασίες 

LR-9 –και συγκεκριμένα στο ΣΕΛ των ενδογενών νουκλεϊκών οξέων- στα κύτταρα αυτά ίσως επιδρά 

αρνητικά στις κατασταλτικές τους ιδιότητες –μέσω ελάττωσης της έκφρασης FoxP3 ή άλλων μηχανισμών- 

αι άρα εν μέρει ευθύνεται για την ελαττωματική τους λειτουργία και την ανεμπόδιστη δράση των 

υτοδραστικών T λεμφοκυττάρων. Η συναξιολόγηση της έκφρασης FoxP3 και TLR-9 στα TREGs ίσως θα 

εκφράζουν σε μεγαλύτερα ποσοστά TLR-9, σε σχέση

υ

      Ο ρόλος των TREGS συνίσταται μεταξύ άλλων στην καταστολή του πολλαπλασιασμού και της 

ενεργοποίησης αυτοδραστικών T λεμφοκυττάρων. Παράλληλα τα κύτταρα αυτά καταστέλλουν και την T 

κυτταρική ενεργοποίηση έναντι των παθογόνων όταν αυτό είναι αναγκαίο. Αρκετές παλαιότερες αλλά και 

πρόσφατες εργασίες αναφέρουν ότι τόσο ο αριθμός όσο και η λειτουργία των ρυθμιστικών T κυττάρων 

είναι ελαττωμένα στον ενεργό ΣΕΛ (74, 75). Μάλιστα, ex vivo τροποποιημένα ρυθμιστικά T κύτταρα 

έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη θεραπεία της νόσου σε ζωικά πρότυπα (76).  

      Ο ρόλος της TLR ενεργοποίησης στη δράση των ρυθμιστικών T κυττάρων δεν είναι ακόμα επαρκώς 

διευκρινισμένος. Ενώ στα ποντίκια τα TREGs εκφράζουν TLR-4,-5 και –7 αλλά όχι TLR-3 ή TLR-9, η 

έκφρασή τους στον άνθρωπο δεν έχει μελετηθεί (43). Tα πρώτα βιβλιογραφικά δεδομένα αναδείκνυαν μία 

έμμεση επίδραση της TLR ενεργοποίησης πάνω στη δράση των TREGs. Πιο συγκεκριμένα, η TLR 

εξαρτώμενη ωρίμανση των δενδριτικών κυττάρων και η συνακόλουθη από αυτά παραγωγή IL-6 ήταν 

απαραίτητο σήμα που διασφάλιζε την άρση της καταστολής από τα TREGs επί των T κυττάρων και την 

εκρίζωση των παθογόνων (42). Μάλιστα η απουσία των κυτταροκινών που παράγονταν από τα δενδριτικά 

κύτταρα ήταν αρκετή για να εξαλείψει την άρση της κατ

αποκαλύπτουν ότι η διέγερση των TLRs μπορεί να έχει άμεση δράση στα TREGs επηρεάζοντας τη 

λειτουργία τους αλλά αυτά τα δεδομένα είναι αλληλοαντικρουόμενα. Έτσι, οι Crellin και συνεργάτες 

αναφέρουν ότι τα TREGs στο ποντίκι εκφράζουν TLR-5 και μάλιστα η απευθείας δέσμευση του υποδοχέα 

από τον ειδικό διεγέρτη του, τη φλαγελλίνη, ενισχύει τις κατασταλτικές τους ιδιότητες επαυξάνοντας την 

έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα FoxP3 (78). Από την άλλη μεριά, δύο πρόσφατες εργασίες 

αναφέρουν ότι η άμεση ενεργοποίηση του TLR-2 των TREGs από ειδικό διεγέρτη (βακτηριακό 

λιποπεπτίδιο Pam3Cy) οδηγεί σε πολλαπλασιασμό τους, ελάττωση της έκφρασης του FoxP3 καθώς και 

παροδική εξασθένιση των κατασταλτικών τους ιδιοτήτων οι οποίες όμως επανέρχονται μετά το πέρας της 

λοίμωξης (79, 80).  

      Οι λειτουργικές συνέπειες των αυξημένων ποσοστών TLR-9+ TREGs στους ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ 

δεν διερευνήθηκαν λόγω της εγγενούς δυσκολίας που τα κύτταρα αυτά παρουσιάζουν στην απομόνωση 

και τον ex vivo χειρισμό τους και της απουσίας της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής. Πάντως, με 

βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι η απευθείας δράση των αγωνιστών του 

T

κ

α
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μπορούσε να δώσει μία πρώτη απάντηση στο ερώτημα αυτό. Πάντως, πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από 

 CD4+CD25++ κύτταρα, και τα CD4+CD25+ κύτταρα –δηλαδή τα ενεργοποιημένα T βοηθητικά 

κύτταρα- των ασθενών με ΣΕΛ εκφράζουν αυξημένα ποσοστά TLR-9. Mε βάση το εύρημα αυτό, μπορεί 

α, μια και ο πληθυσμός των CD4+CD25++ κυττάρων αναφέρεται όχι ως αμιγής 

ί να έχει η διέγερση 

ι δεσμευθούν στον TLR-9, οδηγούν στην παραγωγή IFN-α. στους ασθενείς με ενεργό 

τα

κανείς να υποθέσει ότι η αυξημένη έκφραση TLR-9 επί των CD4+CD25++ κυττάρων αντικατοπτρίζει 

απλώς το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα κύτταρα δεν είναι πραγματικά ρυθμιστικά, αλλά μάλλον 

υπερενεργοποιημέν

πληθυσμός ρυθμιστικών T κυττάρων αλλά ως πληθυσμός που είναι εμπλουτισμένος σε ρυθμιστικά T 

κύτταρα (TREG enriched population). Εναλλακτικά, τα αυξημένα ποσοστά TLR-9+ ρυθμιστικών T 

κυττάρων ίσως απορρέουν από την υπερπληθώρα TLR-9 διεγερτών (ημιμεθυλιωμένων νουκλεοτιδίων που 

προέρχονται από ενδογενή νουκλεϊκά οξέα και αφθονούν στους ασθενείς με ΣΕΛ) οι οποίοι έχουν την 

ιδιότητα να επαυξάνουν την έκφραση του υποδοχέα τους. H συναξιολόγηση και άλλων δεικτών 

ρυθμιστικών κυττάρων, αλλά κυρίως η μελέτη της λειτουργικής σημασίας που μπορε

του TLR-9 στα κύτταρα αυτά, αναμένεται να αποσαφηνίσει το ρόλο που η μη ειδική ανοσία μπορεί να 

διαδραματίζει στην δράση τους.  

 

4.3 Η επίδραση της διέγερσης του TLR-9 στο σύστημα της ΙFN 

 

      Η έκφραση της IFI 44 που είναι ένα γονίδιο επαγόμενο από την IFN-α, μετά από επίδραση ειδικού 

αγωνιστή TLR-9 σε PBMCs ασθενών με ΣΕΛ και υγιών μαρτύρων έτεινε να είναι ελαττωμένη στους 

ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (p=0,07) ενώ δεν βρέθηκε να διαφέρει 

σημαντικά ανάμεσα στους ασθενείς με χαμηλότερη ενεργότητα ΣΕΛ και στους υγιείς μάρτυρες. Οι 

ασθενείς με ενεργό και ανενεργό ΣΕΛ δεν συγκρίθηκαν μεταξύ τους καθώς η επεξεργασία των δειγμάτων 

αυτών γινόταν σε διαφορετικές ημέρες και τα αποτελέσματα της σύγκρισης πιθανόν να μην ήταν 

αξιόπιστα δεδομένου του πειραματικού σφάλματος που θα υπεισέρχετο. 

      Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, το σύστημα της IFN είναι μείζονος σημασίας  για την παθογένεια της 

νόσου (81, 82, 83). Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι ανοσοσυμπλέγματα περιέχοντα νουκλεϊκά οξέα τα οποία 

απελευθερώνονται κατά τον αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο στο λύκο, αφού ενδοκυτταρωθούν στα pDCs 

μέσω του FcγRIIa κα

ΣΕΛ (84, 85, 86). Mία εύγλωττη αναπαράσταση του ρόλου που διαδραματίζει η IFN-α και της σχέσης της 

με τα ανοσοσυμπλέγματα που περιέχουν νουκλεϊκά οξέα φαίνεται στην Eικόνα 4.1 

      Mε βάση το εύρημα της αυξημένης ποσοστιαίας έκφρασης TLR-9 στα μονοκύτταρα ασθενών με 

ενεργό ΣΕΛ και με δεδομένο ότι η παραγωγή IFN-I προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα κύτταρα αυτά 

καθώς και από τα πλασματοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα (pDCs), θα περιμέναμε ενισχυμένη 

παραγωγή ΙFN-I και ως εκ τούτου, αυξημένη επαγωγή της IFI 44 σε αυτούς τους ασθενείς. Παρόλα, αυτά, 

η εν λόγω επαγωγή έτεινε να είναι ελαττωμένη. Πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί αυτό το εύρημα; 
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     Μία υπόθεση είναι ότι δεδομένης της παρουσίας στον ορό των ασθενών με ενεργό ΣΕΛ αυξημένης 

ποσότητας IFN-α, η δυνατότητα επαγωγής της έκφρασης του γονιδίου της IFI 44 είναι ήδη κεκορεσμένη 

και άρα φαινομενικά υπολείπεται της αντίστοιχης στους υγιείς μάρτυρες στους οποίους η κυτταροκίνη δεν 

υπερεκκρίνεται. Το φαινόμενο αυτό είναι ανάλογο με ένα άλλο εύρημα που έχει περιγραφεί στους 

ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ και συνίσταται στην υπολειπόμενη απάντηση των T λεμφοκυττάρων τους –

ελαττωμένος πολλαπλασιασμός και παραγωγή κυτταροκινών- σε μιτογόνα. Έχει θεωρηθεί ότι η in vivo 

υπερδιέγερση των T λεμφοκυττάρων λόγω του συνεχούς αντιγονικού ερεθισμού τους στους ασθενείς με 

ενεργό ΣΕΛ είναι αυτή που αποτρέπει την περαιτέρω in vitro ενεργοποίησή τους (87, 88, 89). Έτσι λοιπόν, 

ίσως η διαρκής in vivo επαγωγή της IFI 44 να δρα ανασταλτικά ως προς την περαιτέρω ενεργοποίηση της 

έκφρασής της παρά το γεγονός ότι η βασική έκφραση του γονιδίου στα πειράματα που διεξήχθησαν δεν 

διέφερε ανάμεσα στους ασθενείς με ΣΕΛ και στους υγιείς μάρτυρες. Ο προσδιορισμός των βασικών 

επιπέδων της IFN-α του ορού αλλά και η άμεση μέτρηση της κυτταροκίνης μετά από διέγερση των 

PBMCs με αγωνιστή του TLR-9 αναμένεται να δώσει πιο ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με την επίδραση 

του TLR-9 στο σύστημα της IFN-I στο λύκο. 
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Εικόνα 4.1 Ο ρόλος των ανοσοσυμπλεγμάτων που περιέχουν νουκλεϊκά οξέα και του συστήμτος της 

IFN στην έναρξη και επίταση της αυτοανοσίας *. H παραγωγή αυτοαντισωμάτων αυξάνεται παρουσία 

λοίμωξης λόγω της ενεργοποίησης των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων από τα παθογόνα. Τα 

αποπεπτωκότα ή νεκρωτικά κύτταρα απελευθερώνουν αυτοαντιγόνα που περιέχουν DNA ή RNA τα οποία 

σχηματίζουν ανοσοσυμπλέγματα με τα αυτοαντισώμτα. Τα τελευταία δρουν ως επαγωγείς της IFN-I από τα 

pDCs ενώ παράλληλα πυροδοτούν την παραγωγή αυτοαντισωμάτων από τα αυτοδραστικά B κύτταρα μέσω 

πρόσδεσης του BCR και των TLR-7/TLR-9. Η ΙFN-I έχει πολλαπλές ανοσοδιεγερτικές δράσεις οι οποίες 

περιλαμβάνουν την ωρίμανση των mDCs, τη διαφοροποίηση των T κυττάρων προς την Th1 κατεύθυνση, την 

ενεργοποίηση των κυτταροτοξικών T κυττάρων και την ενεργοποίηση των B κυττάρων. Τα παραπάνω 

οδηγούν στο σχηματισμό ακόμα περισσότερων ανοσοσυμπλεγμάτων, την εκ νέου παραγωγή IFN-I και εν 

τέλει στην ανακυκλούμενη και απορρέουσα από την δράση της IFN ανοσολογική διέγερση (Ronnblom L et 

al, Arthritis Rheum 2006;54(2):408-420)  

*IL-12R: interleukin-12 receptor, pDCs: plasmatocytoid dendritic cells, mDCs: myeloid dendritic cells, IFNAR: IFN-α receptor, FcγRIIa: Fc gamma 

receptor ΙΙa 
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 4.4  Η επίδραση της διέγερσης του TLR-9 στην παραγωγή κυτταροκινών 

 

      Eνώ τόσο η βασική έκφραση όσο και η επαγωgή μετά από διέγερση του TLR-9 των κυτταροκινών IL-6 

και TNF-α δεν διέφερε σημαντικά ανάμεσα στις 3 ομάδες που εξετάστηκαν, τα βασικά επίπεδα της IL-10 

ήταν αυξημένα και η επαγωγή της ελαττωμένη στους ασθενείς με χαμηλή ενεργότητα ΣΕΛ σε σχέση με τους 

ασθενείς με ενεργο ΣΕΛ και με τους υγιείς μάρτυρες ή μόνο με τους ασθενείς με ενεργό νόσο αντίστοιχα.  

        Η IL-6 είναι μία κυτταροκίνη με πλειοτροπικές δράσεις στο ΣΕΛ. Γενικά, τα επίπεδά της είναι αυξημένα 

στους ασθενείς με ενεργό νόσο αν και ορισμένες μελέτες δεν έχουν τεκμηριώσει τη συσχέτιση των επιπέδων 

της IL-6 με την ενεργότητα του ΣΕΛ (90, 91, 92). H IL-6 παράγεται κυρίως από τα μακροφάγα, τα 

ενεργοποιημένα Β κύτταρα αλλά και τα Th2 κύτταρα. Μία από τις κυριότερες δράσεις της στο ΣΕΛ είναι η 

ικανότητά της να προάγει την τελική διαφοροποίηση των Β κυττάρων προς πλασματοκύτταρα ικανά να 

παράγουν αυτοαντισώματα (93). 

      H ΙL-10 είναι μία ακόμα Th2 κυτταροκίνη με ισχυρό παθογενετικό ρόλο στο ΣΕΛ. Γενικά τα επίπεδά της 

στους ασθενείς με ΣΕΛ είναι αυξημένα και έχουν συσχετισθεί τόσο με την ενεργότητα της νόσου όσο και με 

την παρουσία στον ορό αυτοαντισωμάτων έναντι του dsDNA (94, 95). Τα Β και τα T λεμφοκύτταρ αλλά και 

τα μακροφάγα είναι οι κύριοι παραγωγείς της IL-10. Μερικές από τις δράσεις της που φαίνεται να 

σχετίζονται άμεσα με τη νόσο είναι η επαγωγή της Β κυτταρικής ενεργοποίησης και διαφοροποίησης, η 

επαγωγή της διαμεσολαβούμενης από τον παράγοντα Fas απόπτωσης, αλλά και η ανασταλτική της επίδραση 

στ  λειτουργία των μονοκυττάρων η οποία συνδέεται με την ελαττωματική αλλογενή ανοσολογική απόκριση 

 ανασταλτικές

 προς ρυθμιστικά κύτταρα αλλά και της έκφρασης μορίων 

παρούσα μελέτη δεν επιβεβαιώθηκαν τα ευρήματα της αυξημένης βασικής έκφρασης των υπό 

μελέτη κυτταροκινών στους ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ. Αυτό δεν είναι ασύνηθες, μια και η θεωρία περί 

αυξημένης συγκέντρωσης στον ορό των κυτταροκινών αυτών δεν έχει πάντοτε επαληθευτεί (92). Η 

ελαττωμένη έκκριση της IL-10 σε απάντηση προς τη διέγερση του TLR-9 στους ασθενείς με χαμηλή 

α 

η

που χαρακτηρίζει το ΣΕΛ (96). Αν και παραδοσιακά η IL-10 θεωρείται ως μία αντιφλεγμονώδης 

κυτταροκίνη, αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές για το ΣΕΛ, όπου φαίνεται ότι τουλάχιστον τα μονοκύτταρα 

και τα Β λεμφοκύτταρα εμφανίζουν μία εγγενή έλλειψη απόκρισης στις  επιδράσεις της (97). 

      Η δράση του TNF-α στο λύκο, αν και εκτενώς μελετημένη τόσο σε ζωικά πρότυπα όσο και στην 

ανθρώπινη νόσο, δεν είναι επαρκώς διευκρινισμένη. Έτσι, ο TNF-α μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά ή 

να επιτείνει τη νόσο στα ποντίκια ανάλογα με το πρότυπο που μελετάται και το χρόνο στον οποίο 

αξιολογείται η επίδραση της κυτταροκίνης (98, 99). Mερικά από τα κύτταρα που είναι ικανά να παράγουν 

TNF-α είναι τα μακροφάγα, τα T και τα B λεμφοκύτταρα, αλλά και τα NK κύτταρα. Αν και γενικά 

αναφέρεται ότι τα επίπεδα του ΤΝF-α είναι αυξημένα στον ορό των ασθενών με ΣΕΛ, φαίνεται ότι η 

παραγωγή του μετά από επίδραση μιτογόνων σε PBMCs είναι ελαττωμένη (100, 101). Μερικές από τις 

σημαντικές δράσεις της κυτταροκίνης είναι η επαγωγή της Β λεμφοκυτταρικής διαφοροποίησης, της 

διαφοροποίησης των T λεμφοκυττάρων

προσκολλητικότητας που προάγουν τη μετανάστευση των λευκοκυττάρων στις περιοχές της φλεγμονής.  

      Στην 
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εν έντρωσής της στον ορό των 

σθενών. Τέλος, η απουσία σημαντικής διαφοράς στην έκκριση άλλων κυτταροκινών ανάμεσα στις υπό 

μελέτη ομάδες δεν οδηγεί σε οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση της TLR-9 διέγερσης στη 

ση του TLR-9 στο σύνολο των B κυττάρων και στους υποπληθυσμούς των 

     Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι η προσθήκη υδροξυχλωροκίνης στο καλλιεργητικό μέσο 

της 

εργότητα νόσου μπορεί να θεωρηθεί ως απότοκη της αυξημένης βασικής συγκ

α

διαμόρφωση του profile των κυτταροκινών στο ΣΕΛ. Η απομόνωση κυτταρικών πληθυσμών και η 

μεμονωμεένη αξιολόγηση σε καθέναν από αυτούς της επίδρασης TLR-9 αγωνιστών στην παραγωγή 

κυτταροκινών θα έδινε πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς με τους οποίους το σύστημα 

αυτό επηρεάζει τη νόσο. 

 

4.5 Ο ορός των ασθενών με ΣΕΛ μεταβάλλει την έκφραση του ΤLR-9 επί των φυσιολογικών 

πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων 

 

       Ενώ δεν επηρεάζει την έκφρα

ανώριμων Β κυττάρων και των Β κυττάρων μνήμης, η προσθήκη του ορού από ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ αλλά 

όχι από ασθενείς με ανενεργό νόσο ή από υγιείς μάρτυρες, αυξάνει σημαντικά τα ποσοστό των TLR-9+ 

πλασματοκυτταροειδών Β κυττάρων. Σημειωτέον, η εν λόγω επίδραση του ορού από ενεργό ΣΕΛ 

καταργείται όταν στο μέσο της καλλιέργειας προστέθηκε υδροξυχλωροκίνη.  

      Μεταξύ των παραγόντων που έχει αναφερθεί ότι αυξάνουν την έκφραση του ΤLR-9 είναι τα 

ανοσοσυμπλέγματα που περιέχουν DNA, η ίδια η διέγερση του BCR καθώς και κυτταροκίνες (27, 61). Ο 

ορός των ασθενών με ΣΕΛ είναι πλούσιος σε ανοσοσυμπλέγματα που περιέχουν γενετικό υλικό και 

πιθανολογείται ότι αυτά κυρίως ενέχονται στην αύξηση της ποσοστιαίας έκφρασης του υποδοχέα στα 

πλασματοκυτταροειδή Β κύτταρα.  

καταργεί την αύξηση της έκφρασης του ΤLR-9. Η υδροξυχλωροκίνη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται 

ευρέως στη θεραπεία του ΣΕΛ. Σχεδόν όλες οι δράσεις της οφείλονται στην ιδιότητά της να αυξάνει το 

κυτταροπλασματικό pH παρεμποδίζοντας έτσι μία σειρά από κυτταρικές διαδικασίες που σχετίζονται με την 

ανοσολογική απόκριση. Έτσι, το φάρμακο εμποδίζει την επεξεργασία των αυτοαντιγόνων (autoantigenic 

processing), που είναι μία pH-εξαρτώμενη διαδικασία, ελαττώνοντας τα αυτοαντιγόνα που παρουσιάζονται 

στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (102, 103). Επιλέον, η υδροξυχλωροκίνη ελαττώνει 

την παραγωγή IL-1, IL-2 και TNF-α από τα μακροφάγα σε απάντηση σε μιτογόνα ερεθίσματα (104). 

Φαίνεται ότι η ιδιότητα της υδροξυχλωροκίνης να παγιδεύεται μέσα στα λυσοσώματα και να μεταβάλλει το 

pH τους αναστέλλοντας έτσι τη μεμβρανική ανακύκλωση των κυτταρικών υποδοχέων κατά κύριο λόγο 

ευθύνεται για την ελαττωμένη απάντησή τους σε μιτογόνα. Μία εξίσου σημαντικη ιδιότητα 

υδροξυχλωροκίνης έγκειται στην ικανότητά της να αναστέλλει το σχηματισμό ανοσοσυμπλεγμάτων καθώς 

δεσμεύεται στο DNA (105). Μάλιστα, το φάρμακο ελαττώνει την παρουσία ανοσοσυμπλεγμάτων σε 

ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα (106). Τέλος, η υδροξυχλωροκίνη έχει και άμεσες αντιφλεγμονώδεις 
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δράσεις αφού μεταξύ άλλων, καταστέλλει την παραγωγή της προσταγλανδίνης E2 και των θρομβοξανών Β2 

και Α2  in vitro (107). 

      Στην ιδιότητά της να μεταβάλλει το ενδοκυταροπλασματικό pH οφείλεται και η ανασταλτική δράση που 

ασκεί η υδροξυχλωροκίνη στην ενεργοποίηση του TLR-9 (108). Παρά το γεγονός ότι στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται η αναστολή του σήματος του TLR-9 από το φάρμακο, καμία ως τώρα μελέτη δεν έχει καταδείξει 

την ελάττωση της έκφρασης του υποδοχέα, η οποία φάνηκε στην παρούσα εργασία. Με βάση τα δεδομένα 

που παρουσιάστηκαν, πιθανολογείται ότι η προσθήκη της υδροξυχλωροκίνης στο καλλιεργητικό μέσο 

ιακόπτει έναν φαυλοκυκλικό μηχανισμό κατά τον οποίο ανοσοσυμπλέγματα ή άλλοι παράγοντες του ορού 

, το σχηματισμό περισσότερων ανοσοσυμπλεγμάτων και την 

ανακύκλωση της αύξησης και ενεργοποίησης του υποδοχέα. Μία άλλη πιθανότητα είναι ότι η προσθήκη 

δροξυχλωροκίνης, ελαττώνει την έκφραση του TLR-9 μέσω της μείωσης κυτταροκινών που την ευοδώνουν. 

 που είναι υπεύθυνα για την 

και εκδηλωση νεφρικής νόσου (30). Και ενώ όπως φαίνεται τα δεδομένα είναι αλληλοαντικρουόμενα, είναι 

δ

οδηγούν σε αύξηση της έκφρασης αλλά και λειτουργίας του TLR-9 των πλασματοκυτταροειδών B κυττάρων, 

με αποτέλεσμα την παραγωγή αυτοαντισωμάτων

υ

Τέλος, ίσως η αύξηση του ενδοκυττάριου pH να επιδρά άμεσα και απαγορευτικά στη διαδικασία σύνθεσης 

του υποδοχέα. Σε κάθε περίπτωση, αν και η θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη δεν φάνηκε να επηρεάζει την 

έκφραση του ΤLR-9 στο σύνολο των Β κυττάρων των ασθενών, πιθανολογείται ότι μία από τις μη 

αναγνωρισμένες δράσεις από τις οποίες προκύπτει θεραπευτικό όφελος, σχετίζεται με την ικανότητά της να 

ελαττώνει την έκφραση ή/και τη σηματοδότηση του TLR-9 στα κύτταρα

παραγωγή αυτοαντισωμάτων στο ΣΕΛ.  

 

4.6 Η έκφραση του TLR-9 στο νεφρικό ιστό ασθενών με ΣΕΛ 

 

      Ενώ ο ΤLR-9 εκφράζεται ισότιμα στα σωληνάρια, το διάμεσο νεφρικό ιστό και στα σωληνάρια σε όλες 

τις ομάδες ασθενών αλλά και στους υγιείς μάρτυρες που εξετάστηκαν, ασθενείς με διάχυτη υπερπλαστική 

σπειραματονεφίτιδα τάξης IV κατά WHO και ασθενείς με μεβρανώδη σπειραματονεφρίτιδα ΣΕΛ τάξης V 

κατά WHO, αλλά όχι άλλοι ασθενείς ούτε υγιείς μάρτυρες, παρουσίασαν έκφραση του TLR-9 στο νοσούν 

νεφρικό σπείραμα.  

      Σύμφωνα με ό,τι αναφέρθηκε ήδη στην Εισαγωγή, στη βιβλιογραφία υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με τη 

συμμετοχή του TLR-9 σε σπειραματονεφρίτιδες όπου υπάρχει παραγωγή ανοσοσυμπλεγμάτων, τουλάχιστον 

σε ζωικά πρότυπα (28, 29, 30). Αν και στo πειραματικό πρότυπο NZB/W η χορήγηση αγωνιστών του TLR-9 

δεν οδηγεί σε επίταση της νόσου, το αντίθετο συμβαίνει με το ζωικό πρότυπο MRL-lpr (109, 25). Τα 

δεδομένα όμως δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, μια και σε μία πρόσφατη εργασία από τους Wu και συνεργάτες, 

φάνηκε ότι η δράση του TLR-9 λειτουργεί προστατευτικά στη νόσο στο ίδιο πρότυπο, μια και η γενετική 

απαλοιφή του υποδοχέα οδήγησε σε επιτάχυνση και επίτασή της (31). Από την άλλη μεριά, σε ένα άλλο 

ζωικό πρότυπο νεφρίτιδας ΣΕΛ το οποίο φέρει γενετική απαλοιφή του FcγRIIb βρέθηκε ότι η σηματοδότηση 

μέσω TLR-9 και MyD88 είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει παραγωγή παθογόνων αυτοαντισωμάτων 
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ξεκάθαρο ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που η ενεργοποίηση του ΤLR-9 οδηγεί στην εμφάνιση 

αυτοάνοσης νεφρίτιδας, ο υπεύθυνος μηχανισμός συνίσταται στην ενεργοποίηση του Th1 σκέλους της 

 σπειραματονεφρίτιδα ΣΕΛ που έχουν σπειραματική TLR-9 

κφραση. Το γεγονός ότι οι ασθενείς με υπερπλαστική νεφρίτιδα και σπειραματική έκφραση TLR-9 είχαν 

κατά κανόνα υψηλό δείκτη ενεργότητας της νεφρικής νόσου, ισχυροποιεί την υπόθεση ότι πιθανόν ο εν λόγω 

ετικά με τη θετικότητα της σπειραματικής 

κφρασης σε ασθενείς με μεμβρανώδη  νεφροπάθεια λύκου –με χαμηλό δείκτη ενεργότητας νόσου και 

ολούθηση της  κλινικής πορείας των ασθενών αυτών σε βάθος χρόνου και η αξιολόγηση 

χαρακτηριστικών όπως είναι η νεφρική αναδόμηση (renal remodeling), η ίνωση και η επίπτωση μη 

νεφρικής

ανοσολογικής απόκρισης, την αύξηση της εναπόθεσης στο νεφρικό σπείραμα ανοσοσυμπλεγμάτων καθώς 

και την επαγωγή της έκφρασης τοπικά φλεγμονωδών κυτταροκινών και χημειοκινών που οδηγούν σε ιστική 

βλάβη (28, 29). 

      Με βάση τα δεδομένα αυτά αλλά και το εύρημα της παρουσίας TLR-9 στο νεφρικό σπείραμα ασθενών με 

υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, φαίνεται ότι η ενεργοποίηση του υποδοχέα ενέχεται στην παθογένεια 

της νόσου στον άνθρωπο με δύο τουλάχιστον μηχανισμούς: ο πρώτος μηχανισμός έχει να κάνει με την 

έναρξη της ανώμαλης ανοσολογικής απόκρισης και έγκειται στη συμμετοχή του υποδοχέα στις διαδικασίες 

αναγνώρισης των αυτοαντιγόνων στο ΣΕΛ και της ενεργοποίησης της παραγωγής αυτοαντισωμάτων, όπως 

αυτή αναλύθηκε έως τώρα. Ο δεύτερος μηχανισμός, σχετίζεται με την επίταση της ιστικής, και εν 

προκειμένω της νεφρικής βλάβης. Στην περίπτωση αυτή, ανοσοσυμπλέγματα που υπάρχουν στην 

κυκλοφορία των ασθενών με ΣΕΛ ή που σχηματίζονται in situ στο νεφρικό ιστό, φαίνεται ότι είναι ικανά να 

δεσμεύονται από τον TLR-9 των κυττάρων του ανοσοποιητικού που εδράζονται στο σπείραμα (πχ 

μακροφάγα, B κύτταρα), με αποτέλεσμα τα τελευταία να ενεργοποιούνται και να παράγουν μία σειρά από 

επιβλαβείς προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (πχ IL-1, IL-6, TNF-α) οι οποίες επιτείνουν τη νεφρική βλάβη. 

Μία έμμεση ένδειξη που υποστηρίζει την τελευταία υπόθεση είναι η παρουσία ανοσοσφαιρινών στο 

σπείραμα των ασθενών με υπερπλαστική

έ

υποδοχέας ενέχεται στη διαδικασία επίτασης της νεφρίτιδας. Σχ

έ

απουσία σπειραματικών εναποθέσεων- αλλά και σε άλλους ασθενείς με ανοσολογικού τύπου νεφρίτιδα, αλλά 

όχι σε υγιείς μάρτυρες, πιθανολογείται ότι η έκφραση του υποδοχέα ίσως εμπλέκεται στη μη ειδική απάντηση 

του νεφρικού ιστού σε μία σειρά από φλεγμονώδη ή/και άλλα ερεθίσματα, καθορίζοντας μαζί με άλλους μη 

χαρακτηρισμένους πλήρως παράγοντες,  την έκβαση της νεφρικής νόσου. Από την άποψη αυτή, θα έχει 

ενδιαφέρον η παρακ

αναστρέψιμων νεφρικών βλαβών με συνέπεια την περαιτέρω έκπτωση της  λειτουργίας.  

      Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η ενεργοποίηση του TLR-9 τοπικά στο νεφρικό σπείραμα, είναι ένας από 

τους παράγοντες που ευθύνονται για την πρόκληση / επίταση της οξείας φλεγμονής, η διαιώνιση της οποίας 

μπορεί να επιφέρει μόνιμη ιστική βλάβη, υπόθεση όμως που μένει να τεκμηριωθεί με περισσότερες μελέτες. 
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4.7  Συμπεράσματα –μελλοντικές προοπτικές 

 

      Η υπόθεση ότι η πυροδοτούμενη από ενδογενή και δρώντα ως αυτοαντιγόνα νουκλεϊκά οξέα 

 κυττάρων 

να είναι ο πληθυσμός των αυτοδραστικών κυττάρων, με τη βοήθεια ειδικών δεικτών αυτοδραστικότητας για 

 

αξιολογηθεί σε μεγαλύτερο βάθος η επίδραση της διέγερσης του υποδοχέα σε ποικίλες πτυχές της βιολογικής 

απόκρισης των μονοκυττάρων που σχετίζονται με το λύκο. Μεταξύ αυτών, αναφέρονται η ικανότητά τους να 

προάγουν την Β κυτταρική επιβίωση και διαφοροποίηση παράγοντας Blys (Β-lymphocyte stimulator), η τάση 

τους να διαφοροποιούνται σε pDCs που παράγουν ιντερφερόνη ή σε mDCs που επιτελούν 

σηματοδότηση μέσω του TLR-9 οδηγεί στην έναρξη ή και επίταση της αυτοάνοσης απόκρισης που 

παρατηρείται στο ΣΕΛ δεν συνάδει με το κεντρικό δόγμα της βιολογίας των υποδοχέων TLRs. Το τελευταίο 

πρεσβεύει ότι τουλάχιστον υπό φυσιολογικές συνθήκες, η πλέον σημαντική λειτουργία αυτών των υποδοχέων 

απορρέει από την ιδιότητά τους να επιτρέπουν στο ανοσολογικό σύστημα το διαχωρισμό μεταξύ του εαυτού 

και του λοιμώδους μη εαυτού (self versus infectious non-self recognition) (110). Παρόλα αυτά, το νόσημα 

χαρακτηρίζεται από ποικίλες διαταραχές που δρώντας συνεργιστικά μπορούν δυνητικά να εκτρέψουν την 

ανοσολογική απόκριση από την κατάσταση ισορροπίας. Μεταξύ των διαταραχών αυτών έχουν ήδη 

αναφερθεί οι ελαττωματικοί μηχανισμοί κάθαρσης των αυτοαντιγόνων, η ελλιπής μεθυλίωση του DNA, η 

απορρύθμιση των μηχανισμών ελλέγχου της αυτοδραστικότητας στο μυελό των οστών και στην περιφέρεια 

κ.α. Υπό την έννοια αυτή, είναι πιθανόν ότι στο ΣΕΛ, ενδογενή νουκλεϊκά οξέα που προκύπτουν κατά τον 

αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο και αποκτούν ανοσογονικότητα λόγω ελλιπούς μεθυλίωσης ή άλλων 

μηχανισμών, φθάνουν στον TLR-9 των Β κυττάρων και των μονοκυττάρων, κατευθύνοντας τη δράση των 

πληθυσμών αυτών έναντι των στοιχείων του εαυτού ή/και επιτείνοντας μία ήδη εγκατεστημένη ανώμαλη 

ανοσολογική απόκριση. Το αποτέλεσμα είναι η διέγερση των Β κυττάρων, η περαιτέρω αυτοαντιγονική 

παρουσίαση και η παραγωγή αυτοαντισωμάτων. Το γεγονός ότι ο TLR-9 εκφράζεται σε νοσούντα νεφρικά 

σπειράματα ασθενών με ΣΕΛ αλλά όχι σε σπειράματα φυσιολογικών ατόμων αποτελεί μία ένδειξη υπέρ της 

συμμετοχής του στην επίταση της νεφρικής νόσου τοπικά κατά τρόπο που μένει να διαλευκανθεί καθώς δεν 

αποκλείεται να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ως προς την έκβαση της νεφρικής νόσου και άρα την πρόγνωση των 

ασθενών. 

      Μία σειρά πειραμάτων που θα διεξαχθούν στο εργαστήριο Ρευματολογίας αποσκοπούν στην άμεση 

τεκμηρίωση και σε μεγαλύτερο βάθος μελέτη του ρόλου των TLRs στην παθογένεια του ΣΕΛ: 

      Έτσι, καταρχάς θα μελετηθεί η επίδραση της διέγερσης του TLR-9 στην ικανότητα των αυτοδραστικών 

κυττάρων να διαφέυγουν των μηχανισμών ελέγχου αυτοδραστικότητας στο μυελό των οστών και στην 

περιφέρεια (111). Ακόμα θα αξιολογηθεί το ενδεχόμενο ο εμπλουτισμένος σε TLR-9+ πληθυσμός

το ΣΕΛ. Επιλέον, θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο της αθροιστικής/συνεργιστικής δράσης μεταξύ TLR-9 

διέγερσης και άλλων σημάτων όπως είναι η επίδραση με IL-21 ή με CD40L, στην ικανότητα των Β κυττάρων 

να διαφοροποιούνται προς πλασματοκύτταρα που είναι ικανά να παράγουν αυτοαντισώματα (112). Τέλος, θα
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αντιγονοπαρουσίαση και η δυνατότητά τους να παράγουν μόρια που όπως είναι ο CD40L, το MCP-1 και το 

ιτουργία (68, 72). ICAM-1 που σχετίζονται με τη δραστική τους λε
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