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Περίληψη 

 

Εισαγωγή: Οι ασθενείς µε Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο (ΣΕΛ) εµφανίζουν 

αυξηµένη, Fas-επαγόµενη, απόπτωση των µυελικών προγονικών αιµοποιητικών 

κυττάρων. Το CD40, µέλος της οικογένειας των υποδοχέων του TNF, και ο συνδέτης 

του CD40Ligand (CD40L), έχουν εµπλακεί στην παθοφυσιολογία του ΣΕΛ. Σε 

ορισµένους τύπους κυττάρων έχει αποδειχτεί µία προ-αποπτωτική δράση του CD40 

µέσω επαγωγής της έκφρασης του Fas. ∆εν είναι γνωστό, ωστόσο, εάν µια τέτοια 

συνεργική αλληλεπίδραση µεταξύ CD40 και Fas εµπλέκεται και στην απόπτωση των 

αιµοποιητικών προγονικών κυττάρων.  

Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη (α) της κατανοµής και του βιολογικού ρόλου των 

µορίων CD40/CD40L στα προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα του µυελού και τα 

κύτταρα του αιµοποιητικού περιβάλλοντος και (β) της σχέσης και αλληλεπίδρασης 

των µορίων CD40/CD40L µε το Fas στα προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα, σε 

ασθενείς µε ΣΕΛ και υγιείς µάρτυρες.  

Ασθενείς και µέθοδοι: Μελετήθηκαν δείγµατα µυελού από 20 ασθενείς µε ΣΕΛ και 20 

υγιείς εθελοντές, αντίστοιχης ηλικίας και φύλου. Προσδιορίστηκε η έκφραση των 

µορίων Fas και CD40 στα CD34+ κύτταρα καθώς και η βιωσιµότητα αυτών µε 

κυτταροµετρία ροής. Για τη µελέτη του βιολογικού ρόλου του CD40 στα προγονικά 

αιµοποιητικά κύτταρα, ανοσοµαγνητικά διαχωρισθέντα CD34+ κύτταρα επωάστηκαν 

µε ανασυνδυασµένο ανθρώπινο (recombinant human, rh) CD40L ή/και rhFasL και 

προσδιορίστηκαν (α) τα χαρακτηριστικά επιβίωσης µε κυτταροµετρία ροής και (β) η 

κλωνογονική ικανότητα µε κυτταροκαλλιέργειες. Η παραγωγή του CD40L από τα 

κύτταρα του αιµοποιητικού µικροπεριβάλλοντος µελετήθηκε σε στρωµατικά κύτταρα 

µακρόχρονων µυελικών καλλιεργειών µε RT-PCR και στα αντίστοιχα υπερκείµενα µε 

ELISA. Η µελέτη του βιολογικού ρόλου του CD40 συµπληρώθηκε µε την επίδραση 

εξουδετερωτικού αντισώµατος αντί-CD40L σε βραχύχρονες καλλιέργειες µυελικών 

µονοπυρήνων κυττάρων.  

Αποτελέσµατα: Το ποσοστό των CD34+ κυττάρων που εξέφραζαν το CD40 µόριο 

ήταν σηµαντικά υψηλότερο στους ασθενείς µε ΣΕΛ (10.79 ± 6.90) σε σχέση µε τους 
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µάρτυρες (5.41 ± 2.89; P = .0061). Ο υποπληθυσµός των CD34+/CD40+ κυττάρων 

περιείχε αυξηµένο ποσοστό αποπτωτικών κυττάρων, συγκρινόµενος µε αυτόν των 

CD34+/CD40- κυττάρων τόσο στους ασθενείς (37.43 ± 18.24 έναντι 11.85 ± 9.72; P 

<.0001) όσο και στους υγιείς (23.07 ± 10.03 έναντι 5.42 ± 6.41; P <.0001), γεγονός 

που υποδηλώνει την εµπλοκή του CD40 στην απόπτωση των CD34+ κυττάρων. 

∆ιέγερση CD34+ κυττάρων ασθενών µε rhCD40L αύξησε σηµαντικά το ποσοστό των 

κυττάρων που εκφράζουν Fas και µείωσε το ποσοστό των κλωνογόνων κυττάρων, 

συγκριτικά µε κύτταρα στα οποία δεν είχε επιδράσει rhCD40L, ενώ η εξουδετέρωση 

του CD40L αύξησε το ποσοστό των κλωνογόνων κυττάρων στους ασθενείς (P=.005) 

αλλά όχι στους υγιείς µάρτυρες (P=.286). Οι  βιολογικές δράσεις του CD40L 

ενισχύονταν µετά από προσθήκη rhFasL, γεγονός που υποδηλώνει συνεργική δράση 

αυτών των συνδετών. Τα επίπεδα του CD40L ήταν σηµαντικά αυξηµένα στα 

υπερκείµενα και στα στρωµατικά κύτταρα µακρόχρονων µυελικών καλλιεργειών 

ασθενών, συγκριτικά µε τους µάρτυρες (P = .0315 και P = .0061, αντίστοιχα).  

Συµπέρασµα: Τα παραπάνω δεδοµένα υποδηλώνουν ένα νέο ρόλο του CD40 στην 

οµοιόσταση του µυελού καθώς αποδεικνύουν ότι η αλληλεπίδραση του συστήµατος 

CD40/CD40L ενισχύει τον επαγόµενο από το Fas κυτταρικό θάνατο των CD34+ 

προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων.  
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Abstract 

 

Objective. Patients with systemic lupus erythematosus  (SLE) display increased 
apoptosis of bone marrow (BM) CD34+ hematopoietic progenitor cells. This study 
was undertaken to evaluate the expression of CD40 and CD40L in the BM of SLE 
patients, and to explore the possible involvement of these molecules in apoptosis of 
CD34+ cells. 

  

Methods. The proportion and survival characteristics of CD40+ cells within the BM 
CD34+ fraction from SLE patients and healthy controls were evaluated by flow 
cytometry. The production of CD40L by BM stromal cells was assessed using long-
term BM cultures and the effect of CD40L on the survival characteristics and 
clonogenic potential of CD34+ cells was evaluated ex vivo by flow cytometry and 
clonogenic assays. 

 

Results. SLE patients displayed an increased proportion of CD40+ cells within the 
CD34+ fraction as compared with controls. The CD34+CD40+ subpopulation 
contained an increased proportion of apoptotic cells compared with the CD34+CD40‐ 
fraction in patients and controls, suggesting that CD40 is involved in the apoptosis of 
CD34+ cells. Stimulation of patients’ CD34+ cells with CD40L increased the 
proportion of apoptotic cells and decreased the proportion of colony-forming cells as 
compared with untreated cultures. The CD40L-mediated effects were amplified 
following treatment with recombinant Fas ligand, suggesting that the effects of these 
ligands are synergistic. CD40L levels were significantly increased in long-term BM 
culture supernatants and adherent layers of BM cells from SLE patients as compared 
with controls. 

 

Conclusion. These data reveal a novel role for the CD40/CD40L dyad in SLE by 
demonstrating that upregulation and induction of CD40 on BM CD34+ cells from 
patients with SLE contribute to the amplification of Fas-mediated apoptosis of 
progenitor cells. 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CD40 

Γονίδιο 

Το CD40 είναι µία διαµεµβρανική πρωτεΐνη τύπου Ι, που ανήκει στην οικογένεια των 

υποδοχέων του TNF, η οποία µεταξύ άλλων περιλαµβάνει µόρια όπως τον υποδοχέα 

του TNF τύπου Ι (p55-TNFR, CD120a) και τύπου ΙΙ (p75-TNFR, CD120b) και το 

CD95 (Fas/Apo) [1]. Αν και η πρωτεΐνη του CD40 ανευρέθηκε στα Β λεµφοκύτταρα 

µε τη χρήση µονοκλωνικού αντισώµατος το 1984 [2], άλλα πέντε χρόνια 

µεσολάβησαν µέχρι την αποµόνωση του cDNA του µορίου, χρησιµοποιώντας  

γενωµική βιβλιοθήκη από την κυτταρική σειρά Raji [3]. Το γονίδιο εδράζεται στο 

χρωµόσωµα 20, q12–q13.2 [4] και αποτελείται από εννέα εξόνια και οκτώ ιντρόνια.  

 

Εικόνα 1α. ∆οµή του ανθρώπινου γονιδίου (επάνω) και της πρωτείνης (κάτω)  για 

το CD40. Τα εξόνια παρουσιάζονται ως µαύρα πλαίσια, σηµειωµένα µε τον αντίστοιχο 

αριθµό. (Aπό U. Schoenbeck et al. CMLS 2001). 

 

Πρωτεΐνη 

Μετάφραση του 1.5-kb CD40 mRNA δίνει γένεση σε µία διαµεµβρανική πρωτεΐνη µε 

µοριακό βάρος 48 kD, η οποία αποτελείται από µία οδηγό αλληλουχία των 21 

αµινοξέων, ένα εξωκυττάριο τµήµα 193 αµινοξέων, ένα διαµεµβρανικό τµήµα 22 

αµινοξέων και ένα ενδοκυττάριο τµήµα 62 αµινοξέων [5] (Εικόνα 1α). Το 

εξωκυττάριο τµήµα του CD40 παρουσιάζει ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο 

αµινοξικής αλληλουχίας χαρακτηριστικό των µελών της οικογένειας των υποδοχέων 

του TNF (TNF-R) και πιο συγκεκριµένα περιοχές πλούσιες σε κατάλοιπα κυστεΐνης  
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(22 κυστεΐνες που συνδέονται µε δισουλφιδικούς δεσµούς). Εν αντιθέσει, το 

ενδοκυττάριο τµήµα του CD40 δεν παρουσιάζει σηµαντική οµολογία µε άλλα µέλη 

της οικογένειας των υποδοχέων του TNF, καθώς στερείται περιοχών µε ενδογενή 

ενζυµατική δραστηριότητα και η µεταγωγή του σήµατος γίνεται µε την προσέλκυση 

πρωτεϊνικών συµπλόκων, όπως οι TRAFs (Tumor Necrosis Factor Receptor-

associated factors) και η JAK3 (Janus family kinase 3) [6] . 

 

Ρύθµιση έκφρασης 

Το CD40 εκφράζεται συνεχώς στους περισσότερους τύπους κυττάρων. Επαγωγή της 

έκφρασης του µορίου µπορεί να επιτευχθεί µε κυτταροκίνες όπως είναι η IFN-γ, IL-1, 

IL-15, IL-3, TNF-α [3], [7], τον αυξητικό παράγοντα GM-CSF [8], ιούς και 

πρωτεΐνες τους όπως ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) [9] και η 

Epstein-Barr virus latent membrane protein (LMP-1) [10], το Μυκοβακτηρίδιο της 

φυµατίωσης [11], αντισώµατα έναντι IgM και CD20 [12], όπως επίσης και µε έκθεση 

σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV light) [13]. Αντίθετα ο TGF-β, η IL-4, νευροπεπτίδια 

και στατίνες έχει βρεθεί ότι καταστέλλουν την έκφραση του CD40 [14]. Η επαγωγή 

της έκφρασης του CD40 γίνεται σε µεταγραφικό επίπεδο µέσω ρύθµισης της 

πρόσδεσης µεταγραφικών παραγόντων στον προµότορα του γονιδίου [14], ενώ 

αντίθετα η καταστολή της έκφρασης σχετίζεται µε µετα-µεταγραφικές τροποποιήσεις 

και αποσταθεροποίηση του mRNA για το CD40, ή παρεµπόδιση της µετάφρασης του 

γονιδίου [15]. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επαγόµενη έκφραση του CD40 παρατηρείται 

6 έως 12 ώρες µετά τη διέγερση, φτάνει στο µέγιστο στις 24 ώρες και παραµένει για 

επιπλέον 24–72 ώρες. 

 

Έκφραση σε κυτταρικούς πληθυσµούς 

Το CD40 εκφράζεται από τα αρχικά στάδια διαφοροποίησης των Β λεµφοκυττάρων 

τόσο στα φυσιολογικά λεµφοκύτταρα όσο και στις περισσότερες λευχαιµικές Β 

κυτταρικές σειρές [16]. Τα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα CD34+ του µυελού των 

οστών και του οµφαλίου λώρου εκφράζουν CD40 και µάλιστα η ενεργοποίηση της 

οδού CD40-CD40L έχει συσχετισθεί µε τη διαφοροποίηση προς τη µονοκυτταρική 



σειρά και τα δενδριτικά κύτταρα [17], [18]. Το CD40 ανιχνεύεται επίσης στην 

επιφάνεια πληθώρας κυττάρων αιµοποιητικής και µη αρχής όπως είναι τα βασεόφιλα, 

τα ηωσινόφιλα, µονοκύτταρα µακροφάγα, δενδριτικά, ενδοθηλιακά, επιθηλιακά, λεία 

µυϊκά κύτταρα, ινοβλάστες, και νεοπλασµατικά κύτταρα [19] (Eικόνα 2α). 

 

 

Eικόνα 2α. Κυτταρικοί πληθυσµοί που εκφράζουν CD40 και CD40L. (Aπό U. 

Schoenbeck et al. CMLS 2001). 

 

CD154-CD40L (CD40 ligand) 

Γονίδιο  

Το CD154-CD40L είναι µία τύπου ΙΙ διαµεµβρανική πρωτεΐνη που ανήκει στην 

οικογένεια του παράγοντα νέκρωσης του όγκου (Tumor Necrosis Factor, TNF) η 

οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, µόρια όπως ο TNF και ο συνδέτης του Fas, FasL 

(Fas Ligand) [1]. Το γονίδιο για το CD40L εδράζεται στο χρωµόσωµα Χ, στην 

περιοχή q26.3-q27.1, και αποτελείται από πέντε εξόνια και τέσσερα ιντρόνια. 

Μεταγράφεται, δε σε 2.3-kb mRNA, το οποίο µεταφραζόµενο δίνει γένεση σε µία 

πρωτεΐνη 261 αµινοξέων (Εικόνα 3α). Τα εξόνια ΙΙ-V κωδικοποιούν κυρίως  το 
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εξωκυττάριο καρβοξυτελικό τµήµα της πρωτείνης (215 αµινοξέα) το οποίο φέρει 

τέσσερα κατάλοιπα κυστεΐνης, ενώ το µικρό διαµεµβρανικό (24 αµινοξέα) και το 

ενδοκυττάριο αµινοτελικό τµήµα (22 αµινοξέα) της πρωτείνης κωδικοποιούνται από 

το εξόνιο 1 [19].  

 

Εικόνα 3α. ∆οµή του ανθρώπινου γονιδίου (επάνω) και της πρωτείνης (κάτω)  για 

το CD154-CD40L. Τα εξόνια παρουσιάζονται ως µαύρα πλαίσια, σηµειωµένα µε τον 

αντίστοιχο αριθµό. (Aπό U. Schoenbeck et al. CMLS 2001). 

 

Πρωτεΐνη 

Εκτός από την πλήρους µήκους 39 kDa πρωτεΐνη, µικρότερες διαλυτές µορφές του 

µορίου έχουν περιγραφεί, µε µοριακά βάρη 32, 18 και 14 kDa τα οποία 

δηµιουργούνται εξαιτίας µετα-µεταγραφικών τροποποιήσεων [5]. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι το CD40L δηµιουργεί ετεροπολυµερή συµπλέγµατα, αποτελούµενα από την 

πλήρους µήκους και, ή µικρότερες διαλυτές µορφές του µορίου στην κυτταρική 

µεµβράνη ανθρώπινων Τ λεµφοκυττάρων. Η 18 kDa µορφή, η οποία στερείται του 

ενδοκυτταρίου, του διαµεµβρανικού και µέρους του εξωκυτταρίου τµήµατος της 

πρωτεΐνης, είναι βιολογικά δραστική και θεωρείται ως η διαλυτή µορφή της 

κυτταροκίνης [20]. Ο µηχανισµός δηµιουργίας των µικρότερων διαλυτών µορφών 

του µορίου πιστεύεται ότι παρουσιάζει αντιστοιχία µε τη διαδικασία ενζυµατικής 

διάσπασης (enzymatic cleavage pathway) που παρατηρείται σε άλλα µέλη της 

οικογένειας του TNF, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του FasL, ή του TNF [21]. 
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Μοριακή δοµή 

To CD40L, παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές στη µοριακή του δοµή, συγκρινόµενο 

µε άλλα µέλη της οικογένειας του TNF. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή πρόσδεσης του 

µορίου µε τον υποδοχέα του που παρουσιάζει δοµική οµολογία µε τα άλλα µέλη της 

οικογένειας αποτελούµενη διαδοχικά από µία β πτυχωτή επιφάνεια (b-sheet), µία α 

έλικα (a-helix loop) και ξανά µία β πτυχωτή επιφάνεια [22]. Η δοµή αυτή επιτρέπει 

τον τριµερισµό του CD40L και την πρόσδεση στον υποδοχέα του ως πολυµερές που 

επίσης είναι χαρακτηριστικό των µελών της οικογένειας του TNF [22]. H 

αλληλεπίδραση των µορίων CD40-CD40L σταθεροποιείται µέσω φορτισµένων 

καταλοίπων, βασικών από το CD40L (K143, R203, R207) και όξινων από το CD40 

(D84, E114, E117) [39], τα οποία περιβάλλονται από υδρόφοβα αµινοξέα [23], 

σύµφωνα µε µελέτες κατευθυνόµενων µεταλλάξεων (side-directed mutagenesis), 

µελέτες πρόσδεσης υποδοχέα και συνδέτη (receptor-ligand binding assays), και 

προσδιορισµού αλληλουχίας (structure based sequence alignments) των µορίων. 

 

Έκφραση σε κυτταρικούς πληθυσµούς 

Αρχικά το CD40L είχε περιγραφεί σε ενεργοποιηµένα CD4+, CD8+ T και Β 

λεµφοκύτταρα [24]. Παροδική έκφραση του CD40L παρατηρείται επίσης και σε 

αιµοπετάλια µετά από ενεργοποίησή τους όπως και σε ηωσινόφιλα, βασεόφιλα, 

µαστοκύτταρα, µονοκύτταρα-µακροφάγα, κύτταρα Kupffer, κύτταρα φυσικούς 

φονείς ΝΚ, δενδριτικά, επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα σε συνθήκες φλεγµονής 

[25], αλλά και νεοπλασµατικά κύτταρα (Εικόνα 4α) [24], [19]. 



 

Εικόνα 4α. Κυτταρικοί πληθυσµοί που εκφράζουν CD4OL. (Aπό U. Schoenbeck et 

al. CMLS 2001). 

 

Ρύθµιση έκφρασης 
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Οι περισσότεροι τύποι κυττάρων παρουσιάζουν επαγόµενη µετά από ενεργοποίηση, 

έκφραση του CD40L. Το CD40L ανιχνεύεται στην επιφάνεια των CD4+ Τ 

λεµφοκυττάρων µετά από 5 έως 30 λεπτά από την ενεργοποίησή τους, φτάνει στο 

µέγιστο µετά από 4 έως 6 ώρες περίπου και εν συνεχεία φθίνει κατά τις επόµενες 

12±18 ώρες [20]. Τα CD4+ Τ λεµφοκύτταρα επί της ουσίας αρχικά απελευθερώνουν 

προσχηµατισµένο CD40L από τα εκκριτικά λυσοσώµατα του κυτταροπλάσµατος και 

εν συνεχεία µετά από περίπου 1 ώρα, συνθέτουν νέο CD40L [26]. Έχει επίσης 

περιγραφεί πιο παρατεταµένη (έως και 48 ώρες) έκφραση του CD40L [27], ακόµα 

και συνεχής αντί για διαλείπουσα έκφραση κυρίως σε νεοπλασµατικά κύτταρα [28]. 

Εκτός από την πρόσδεση του συµπλέγµατος Ag/MHC στον TcR το CD40L επάγεται 

µε προσθήκη µιτογόνων όπως PHA και concanavalin A, phorbol ester, SDF,  

κυτταροκινών ΙL-2, ΙL-12, ΙL-15, TNF-α και αντισωµάτων που ενεργοποιούν το  

CD2, CD3, CD28, LFA-3 και ICOS [24], [29]. Ενίσχυση της έκφρασης του CD40L 

παρατηρείται και µετά από πρόσδεση του CD40 [30]. Εν αντιθέσει οι ΙL-4, ΙL-10, η 

IFN-γ και ο TGF-β  έχει αναφερθεί ότι µειώνουν την επαγόµενη έκφραση του CD40L 

[29]. Oι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν είτε τη µεταγραφή του γονιδίου µέσω 



πρόσδεσης µεταγραφικών παραγόντων στον προµότορα του CD40L, όπως είναι οι 

NFAT, AP-1, NF-κΒ, AKNA, Egr και STAT5, είτε τη σταθεροποίηση του mRNA για 

το CD40L µέσω πρόσδεσης ενός πρωτεϊνικού συµπλόκου polypyrimidine tract-

binding (PTB) στην 3΄αµετάφραστη περιοχή (untranslated region, UTR) του γονιδίου 

[31] (Εικόνα 5α). 

 

Εικόνα 5α. Μετα-µεταγραφική τροποποίηση CD40L. Τα Τ λεµφοκύτταρα σε ηρεµία 

περιέχουν µικρές ποσότητες σχετικά ασταθούς CD40L mRNA και µικρή έως µη 

ανιχνεύσιµη ποσότητα πρωτεΐνης στην επιφάνειά τους. Μετά από 6 ώρες από την 

ενεργοποίησή τους παρατηρείται σηµαντική αύξηση στον αριθµό των µεταγράφων του 

CD40L τα οποία όµως έχουν βραχύ χρόνο ηµιζωής και γρήγορα αποδοµούνται ( t1/2 

40min). Σε πιο παρατεταµένο χρόνο διέγερσης τα µετάγραφα σταθεροποιούνται ( t1/2   

2.2 h) µε την πρόσδεση ριβοπρωτεϊνικού συµπλόκου PTB στην 3΄untranslated region, 

UTR του γονιδίου. (Από Immunologic Research 2003;27/2–3:185–202). 

 

Βιολογικός ρόλος συστήµατος CD40-CD40L 

Η ευρεία έκφραση των µορίων CD40 και CD40L σε µία πληθώρα κυττάρων 

υποδηλώνει και το εύρος του βιολογικού τους ρόλου, καθώς τα µόρια αυτά 

συµµετέχουν σε ποικίλες διεργασίες σε φυσιολογικές και σε παθολογικές 

καταστάσεις. Ειδικότερα το σύστηµα CD40-CD40L διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 

στην επίκτητη ανοσία τόσο στην κυτταρική όσο και στην εξαρτώµενη από το θύµο 

χυµική ανοσία [32]. Είναι γνωστό ότι η ενεργοποίηση των ανοσολογικά παρθένων Τ 

λεµφοκυττάρων απαιτεί την αναγνώριση του αντιγόνου µέσω του TCR και την 
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παροχή συνδιεγερτικών σηµάτων από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Ένα 

τέτοιο συνδιεγερτικό σήµα παρέχεται από το σύστηµα CD40-CD40L και συµβάλλει 

στη δηµιουργία ειδικών για το αντιγόνο Τ λεµφοκυττάρων. 

Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγεί και η ενεργοποίηση του συστήµατος CD40-

CD40L στα δενδριτικά κύτταρα, καθώς προάγει την παραγωγή κυτταροκινών από 

αυτά, επάγει την έκφραση µορίων συνδιέγερσης στην επιφάνειά τους και λειτουργεί 

ως δεύτερο σήµα κατά την αντιγονοπαρουσίαση [32]. Ως αποτέλεσµα της 

ενεργοποίησης αυτής τα δενδριτικά κύτταρα ωριµάζουν και αποκτούν όλα τα 

αναγκαία χαρακτηριστικά, ώστε να διεγείρουν επιτυχώς τα Τ λεµφοκύτταρα κατά τη 

διάρκεια των ανοσολογικών αποκρίσεων. 

Στα Β λεµφοκύτταρα η δυάδα CD40-CD40L παίζει ρόλο στη δηµιουργία των 

βλαστικών κέντρων των λεµφοζιδίων (germinal center, GC), στην αλλαγή της τάξης 

των ανοσοσφαιρινών και στην απόκτηση των σωµατικών υπερµεταλλάξεων (somatic 

hypermutation, SHM) που αυξάνουν τη συγγένεια των ανοσοσφαιρινών µε το 

αντιγόνο όπως επίσης και στον πολλαπλασιασµό και στη διαφοροποίηση των Β 

κυττάρων προς µακράς ζωής µνηµονικά κύτταρα και πλασµατοκύτταρα [33].  

Από την άλλη πλευρά το σύστηµα CD40-CD40L συµµετέχει και στην ανοσολογική 

ανοχή συµβάλλοντας στην εξάλειψη αυτοδραστικών Τ λεµφοκυττάρων από τα 

επιθηλιακά κύτταρα του θύµου (Medullary thymic epithelial cells, mTECs) [34].  

 



 

Εικόνα 6α. Ρόλος CD40-CD40L στην ανοσία 1. Τ κυτταρικές αποκρίσεις και 

ενεργοποίηση δενδριτικών κυττάρων. 2. Παραγωγή ειδικών για το αντιγόνο Β 

λεµφοκυττάρων. 3. Παραγωγή αντισωµάτων, κυτταροκινών, χυµοκινών και 

προφλεγµονωδών παραγόντων από CD40+ εκτελεστικά κύτταρα. (Από Crow et al, 

Current Opinion in Rheumatology 2001, 13:361–369 ). 

 

Ο ρόλος του συστήµατος CD40-CD40L στην ανοσία καταδεικνύεται και από το 

γεγονός ότι άτοµα που φέρουν µεταλλάξεις στο CD40L (συνηθέστερα), ή στο CD40 

πάσχουν από σύνδροµο υψηλής IgM (hyper IgM-syndrome). Πρόκειται για σύνδροµο 

ανοσοανεπάρκειας που χαρακτηρίζεται από σοβαρή διαταραχή της εξαρτώµενης από 

τα Τ λεµφοκύτταρα χυµικής ανοσίας. Οι πάσχοντες έχουν φυσιολογικά, ή αυξηµένα 

επίπεδα IgM και ελαττωµένα επίπεδα IgG και IgA, παρουσιάζουν συχνές λοιµώξεις 

και αυξηµένη συχνότητα νεοπλασιών και λεµφοκυτταρικών υπερπλασιών [35]. 

Το µονοπάτι του CD40 είναι σηµαντικό για την επιβίωση και τη διάσωση από 

απόπτωση πολλών κυτταρικών πληθυσµών, συµπεριλαµβανοµένων των Β 

λεµφοκυττάρων των βλαστικών κέντρων, των ενδοθηλιακών, των δενδριτικών 

κυττάρων τόσο σε φυσιολογικές, όσο και σε φλεγµονώδεις συνθήκες [6]. Έχει 
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ωστόσο περιγραφεί και προαποπτωτικός ρόλος του συστήµατος CD40-CD40L 

µεταξύ άλλων σε Β κυτταρικές σειρές [36], σε ηπατοκύτταρα [37] και σε 

νεοπλασµατικά κύτταρα µαστού [38]. 

Η αλληλεπίδραση του συστήµατος CD40-CD40L εµπλέκεται και σε φλεγµονώδεις 

καταστάσεις των αγγείων συµπεριλαµβανοµένης της αθηροσκλήρυνσης, µέσω 

ενίσχυσης της προθροµβωτικής δραστηριότητας των ενδοθηλιακών κυττάρων.  Τούτο 

επιτυγχάνεται καθώς η ενεργοποίηση της οδού CD40-CD40L στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα επάγει την έκφραση ιστικού παράγοντα και µειώνει τα επίπεδα της 

θροµβοµοντουλίνης σε αυτά [39]. 

Η πρόσδεση του CD40L στον υποδοχέα του CD40 έχει συσχετισθεί µε ενεργοποίηση 

φλεγµονωδών διεργασιών σε µία πληθώρα κυττάρων αιµοποιητικής και µη 

προέλευσης όπως είναι τα µακροφάγα, τα κύτταρα ΝΚ, τα ενδοθηλιακά και λεία 

µυικά κύτταρα και οι ινοβλάστες (Πίνακας 1α). Πιο συγκεκριµένα τα κύτταρα αυτά 

διεγείρονται και παράγουν κυτταροκίνες, χυµοκίνες, αυξάνουν την έκφραση µορίων 

συνδιέγερσης και προσκόλλησης στην επιφάνεια τους συµµετέχοντας έτσι στις 

πολύπλοκες διεργασίες της φλεγµονής [19]. 

 



 

Πίνακας 1α. Η δράση του συστήµατος CD40-CD40L σε µια πληθώρα κυττάρων. 

(Aπό U. Schoenbeck et al. CMLS 2001). 

 

Σηµατοδοτικά µονοπάτια  που ενεργοποιούνται µε την αλληλεπίδραση των µορίων 

CD40 και CD40L 

 Η πρόσδεση του CD40L µε τη µορφή ολιγοµερούς (συνηθέστερα τριµερούς) στον 

υποδοχέα CD40 οδηγεί αρχικά σε άθροιση γειτονικών µορίων CD40. Η δηµιουργία 

ολιγοµερών πιστεύεται ότι επηρεάζει το εύρος των βιολογικών δράσεων του 

συστήµατος CD40 και CD40L [40] και συνοδεύεται από αλλαγή στη στερεοδοµή του 

CD40 και αποκάλυψη θέσεων πρόσδεσης στην κυτταροπλασµατική του περιοχή για 

πρωτεΐνες που λειτουργούν ως διαµεσολαβητές στη µετάβαση του ενδοκυττάριου 

σήµατος (signal transduction) του υποδοχέα [6]. Οι σηµαντικότερες από τις πρωτεΐνες 

αυτές είναι οι TNFR-associated factors (TRAFs). Η οικογένεια των TRAFs 
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αποτελείται από 6 µέλη (TRAF1 έως TRAF6) και οι πρωτεΐνες αυτές (adaptor 

proteins) παίζουν ρόλο στη µεταγωγή του ενδοκυττάριου σήµατος των µελών της 

οικογένειας των υποδοχέων του TNF (TNFR family). H πρόσδεση τους µε το 

ενδοκυττάριο τµήµα των µελών της οικογένειας TNFR γίνεται µέσω µιας 

συντηρηµένης αλληλουχίας στην καρβοξυτελική περιοχή τους που ονοµάζεται TRAF 

domain [41]. Στην αµινοτελική περιοχή όλων των TRAFs, εκτός της TRAF-1, 

αναγνωρίζεται µία περιοχή που ονοµάζεται  zinc finger domain και είναι απαραίτητη 

για την περαιτέρω µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατος [6]. Ως συνέπεια της 

έλλειψης της περιοχής αυτής η TRAF1 πιστεύεται ότι έχει ρυθµιστικό ρόλο στη 

µεταγωγή του σήµατος από τις άλλες TRAFs [6].  Η αλληλεπίδραση των µορίων 

CD40 και CD40L προσελκύει τις TRAF1, TRAF2, TRAF3, TRAF5 και TRAF6, οι 

οποίες και ενεργοποιούν πληθώρα σηµατοδοτικών µονοπατιών συµπεριλαµβανο-

µένων του κλασσικού (canonical) και µη κλασσικού (non-canonical) µονοπατιού του 

µεταγραφικού παράγοντα nuclear factor κB (NFκB), των ενεργοποιούµενων από 

µιτογόνα πρωτεϊνικών κινασών (mitogen activated protein kinases, MAPKs), της 

κινάσης της 3-φωσφοϊνοσιτόλης (phosphoinositide 3-kinase, PI3K), όπως επίσης και 

της φωσφολιπάσης Cc (PLCc) [6]. Η θέση πρόσδεσης των TRAF1, TRAF2, και 

TRAF3 εντοπίζεται στην άπω περιοχή του ενδοκυττάριου τµήµατος του CD40 και 

χαρακτηρίζεται από την αµινοξική αλληλουχία PxQxT [42]. Μεταλλάξεις στην 

περιοχή PxQxT εµποδίζουν την πρόσδεση των TRAF2 ⁄ 3 και αναστέλλουν τη 

µετάδοση του σήµατος για τα σηµατοδοτικά µονοπάτια των NFkB, MAPK8 (Knk), 

και p38 [43]. Έχει επίσης περιγραφεί µία δεύτερη θέση πρόσδεσης για την TRAF2 

στην καρβοξυτελική περιοχή του CD40 η οποία ενεργοποιεί το µονοπάτι του NFkB 

[44]. Η TRAF6 προσδένεται στην εγγύ περιοχή του ενδοκυττάριου τµήµατος του 

CD40 στην αµινοξική αλληλουχία QxPxEx [6]. Πρόσφατα δεδοµένα υποδεικνύουν 

ότι η µεταγωγή του ενδοκυττάριου σήµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω 

προσέλκυσης στην κυτταροπλασµατική περιοχή του CD40 της Janus family kinase 3 

(Jak3), ανεξάρτητα από την πρόσδεση των TRAFs [45]. Η πρόσδεση της Jak3 επάγει 

τη φωσφορυλίωση του signal transducer and activator of transcription 5 (STAT5) 

[46]. 

 



  

Εικόνα 7α.  Μονοπάτι  NFκB (Από Elguet και συν. Immunological Reviews 2009). 

Από τα σηµατοδοτικά µονοπάτια που ενεργοποιούνται κατά την αλληλεπίδραση των 

µορίων CD40 και CD40L τα καλύτερα µελετηµένο είναι αυτό του NFκB (Εικόνα 7α).  

Το κλασσικό µονοπάτι περιλαµβάνει τη διαµόρφωση του πρωτεϊνικού συµπλέγµατος 

inhibitor of kB (IkB) kinase (IKK) που αποτελείται από δύο καταλυτικές υποµονάδες 

την IKKa και IKKb και µία ρυθµιστική IKKc ή NEMO. Η IKK αποδοµεί το 

σύµπλεγµα IkB επιτρέποντας τη µεταφορά των ετεροδιµερών p50⁄p65 και p50⁄c-Rel 

του µεταγραφικού παράγοντα NFkB στον πυρήνα. Το µη κλασσικό µονοπάτι του 

NFkB περιλαµβάνει την ενεργοποίηση της IKKa από την κινάση NFkB-inducing 

kinase (NIK) γεγονός που οδηγεί σε δηµιουργία της υποµονάδας p52 του 

µεταγραφικού παράγοντα NFkB, µέσω µερικής πρωτεόλυσης του πρόδροµου µορίου 

της p100. Η p52 µαζί µε τον παράγοντα rel-B δηµιουργεί το ετεροδιµερές p52/rel-B 

του µεταγραφικού παράγοντα NFkB, που εν συνεχεία µεταναστεύει στον πυρήνα, 

συνδέεται µε το DNA και ρυθµίζει την αντιγραφή διαφόρων γονιδίων. Τα δύο αυτά 

σηµατοδοτικά µονοπάτια ελέγχουν διαφορετικά γονίδια στόχους [47]. 

Η αλληλεπίδραση των µορίων CD40 και CD40L σε Β λεµφοκύτταρα και ινοβλάστες 

εµβρύου ποντικού οδηγεί επίσης στην ενεργοποίηση των σηµατοδοτικών µονοπατιών 

του Jnk, p38 και thymoma viral proto-oncogene 1 (Akt) µέσω πρόσδεσης της TRAF2 

[48], [49] και της kinase mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1 (MEKK1) 
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στο ενδοκυττάριο τµήµα του CD40 [50]. Αναφορικά µε τις υπόλοιπες TRAFs, η 

TRAF3 στα Β λεµφοκύτταρα αναστέλλει την ενεργοποίηση των µονοπατιών του 

NFkB και Jnk [51], ενώ στα επιθηλιακά κύτταρα επιτρέπει την ενεργοποίηση του 

NFkB [52]. Κατασταλτική δράση στο µονοπάτι του NFkB έχει επίσης η TRAF5 σε Β 

λεµφοκύτταρα [6]. Αξίζει να αναφερθεί ότι η TRAF5 συνδέεται στο ενδοκυττάριο 

τµήµα του CD40 έµµεσα σχηµατίζοντας ετεροδιµερή µε την TRAF3. Άµεση και 

έµµεση µέσω αλληλεπίδρασης µε την TRAF2, σύνδεση στο CD40 έχει επίσης και η 

TRAF6, η οποία δρα ευωδοτικά στα µονοπάτια NFkB, Jnk, p38 και Akt [53]. Το 

CD40 µπορεί επίσης να προσελκύσει το πρωτεϊνικό σύµπλεγµα TRAF6 ⁄ Casitas B-

lineage(c-Cbl) ⁄ PI3K complex το οποίο οδηγεί στη φωσφορυλίωση του Akt. Τα µέλη 

της οικογένειας Cbl είναι πρωτεΐνες µε ιδιότητες E3-ubiquiting ligase και ανάλογα µε 

το είδος του κυττάρου που εκφράζονται ευνοούν, ή αναστέλλουν τα σηµατοδοτικά 

µονοπάτια PI3K, Rous sarcoma oncogene (Src) tyrosine kinases, spleen tyrosine 

kinase, growth factor receptor bound protein 2, and Src homology 2 domain 

containing transforming protein C1 [54]. 

Συµπερασµατικά η ενδοκυττάρια µεταβίβαση του σήµατος από την πρόσδεση του 

CD40L στον υποδοχέα του CD40 διαµεσολαβείται κυρίως από τις πρωτεΐνες TRAFs 

οι οποίες ενεργοποιούν, ή αναστέλλουν πληθώρα σηµατοδοτικών µονοπατιών 

(Εικόνα 8α). 

 

Εικόνα 8α. Σηµατοδοτικά µονοπάτια που εµπλέκονται στη µεταβίβαση του 

ενδοκυττάριου σήµατος των CD40-CD40L. Η ενεργοποίηση του υποδοχέα CD40 

προσελκύει τις TRAFs 1, 2, 3, 5, και 6 ή την Janus family kinase 3 στο ενδοκυττάριο 
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τµήµα του, ενεργοποιώντας µε τον τρόπο αυτό ποικίλα σηµατοδοτικά µονοπάτια. (Από 

Elguet και συν. Immunological Reviews 2009).  

 

Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος  

Ο Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος (ΣΕΛ) είναι το πρότυπο συστηµατικό 

αυτοάνοσο νόσηµα. Ο ΣΕΛ µπορεί να προσβάλλει σχεδόν όλα τα όργανα του 

οργανισµού. Η επίπτωση του εκτιµάται από 12 έως 64 περιπτώσεις ανά 100.000 

κατοίκους σε πληθυσµούς Ευρωπαϊκής καταγωγής και η νόσος προσβάλλει 

συνηθέστερα γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας (Θ:Α=9:1). Η κλινική εικόνα 

παρουσιάζει σηµαντική ετερογένεια. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας αυτής και σε 

αντιστοιχία µε άλλα αυτοάνοσα νοσήµατα η διάγνωση στηρίζεται στην παρουσία 

τουλάχιστον τεσσάρων από ένα σύνολο έντεκα κριτηρίων τα οποία έχουν θεσπιστεί 

από την Αµερικανική Εταιρεία Ρευµατολογίας [55], [56] (Πίνακας 2α). Η 

συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών εµφανίζει συµπτώµατα από το δέρµα και τους 

βλεννογόνους (80-95%), το µυοσκελετικό σύστηµα (95%) και το αίµα (85%), ενώ σε 

µικρότερο ποσοστό απαντώνται εκδηλώσεις της νόσου από το Κεντρικό Νευρικό 

Σύστηµα (60%), την καρδία και τους πνεύµονες (60%), τους νεφρούς (50%) και το 

γαστρεντερικό σύστηµα (45%) [57], [58]. Ο ΣΕΛ είναι χρόνια νόσος και η πορεία της 

σηµατοδοτείται από περιόδους ύφεσης και έξαρσης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουν 

προταθεί διάφορα συστήµατα αξιολόγησης της ενεργότητας της νόσου. Ένα από τα 

πλέον διαδεδοµένα είναι ο δείκτης SLEDAI (SLE Disease Activity Index). Ο δείκτης 

SLEDAI είναι το άθροισµα µιας σειράς κλινικών και εργαστηριακών παραµέτρων οι 

οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3α [59]. Η δεκαετής επιβίωση της 

νόσου ξεπερνά το 80%.  

Η αποσαφήνιση της παθογένειας της νόσου αποτελεί αντικείµενο εντατικής έρευνας. 

Στο ΣΕΛ παρατηρείται διαταραχή στην ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήµατος 

να διακρίνει τα στοιχεία του εαυτού από τα αλλότρια (self tolerance) µε αποτέλεσµα 

την κινητοποίηση της ανοσολογικής απάντησης προς στοιχεία του εαυτού. Πιο 

συγκεκριµένα αυτοαντιγόνα αναγνωρίζονται από αυτοδραστικά λεµφοκύτταρα τα 

οποία ενεργοποιούνται, πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται προς εκτελεστικά 

κύτταρα (Β κύτταρα που παράγουν αυτοαντισώµατα, αυτοδραστικά Τ λεµφοκύτταρα 
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που παρέχουν σήµατα συνδιέγερσης στα Β κύτταρα και αυτοδραστικά κυτταροτοξικά 

Τ λεµφοκύτταρα). Τα κύτταρα αυτά παράγουν αυτοαντισώµατα που εναποτίθενται 

στους ιστούς µε τη µορφή ανοσοσυµπλεγµάτων µε αποτέλεσµα την κινητοποίηση 

φλεγµονωδών διεργασιών και την πρόκληση ιστικής βλάβης. Η συνύπαρξη 

διαταραχών στο µηχανισµό κάθαρσης νεκρών και αποπτωτικών κυττάρων παρέχει 

στα αυτοδραστικά λεµφοκύτταρα τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε 

αυτοαντιγόνα για παρατεταµένο χρόνο.  

Η παρατηρούµενη διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήµατος πιστεύεται ότι 

οφείλεται σε γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επιδηµιολογικές µελέτες 

καταδεικνύουν αυξηµένη συχνότητα της νόσου µεταξύ µονοζυγωτικών διδύµων και 

συγγενών πρώτου βαθµού, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία γενετικής 

προδιάθεσης στην ανάπτυξη ΣΕΛ. Το ακριβές πρότυπο κληρονοµικότητας, ωστόσο 

παραµένει προς το παρόν αδιευκρίνιστο. Από την άλλη πλευρά ελλείψεις, ή 

πολυµορφισµοί σε συγκεκριµένους γενετικούς τόπους, συνδέονται µε αυξηµένη 

πιθανότητα εκδήλωσης ΣΕΛ όπως είναι µεταξύ άλλων συγγενή ελλείµµατα του 

συµπληρώµατος C1q, C1r/s, C2 και C4 [60] και πολυµορφισµοί της Mannose-

binding lectin MBL [61], του CTLA-4 [62] και του Programmed cell death-1, PD-1 

[63]. Στο ευπαθές γενετικό υπόστρωµα πιστεύεται ότι επιδρούν περιβαλλοντικοί 

παράγοντες, όπως είναι ιοί, φάρµακα, stress και η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία 

αλλά και ορµονικοί παράγοντες (όπως φαίνεται από την αυξηµένη συχνότητα του 

ΣΕΛ στις γυναίκες) προκειµένου να εκδηλωθεί η νόσος [64]. 

Πίνακας 2α. Τα κριτήρια διάγνωσης του ΣΕΛ, σύµφωνα µε το Αµερικανικό 

Κολλέγιο Ρευµατολογίας (Αναθεώρηση το 1997). 

Κριτήριο Ορισµός 

1. Ερύθηµα 
χρυσαλίδος 

Εξάνθηµα στις παρειές, επίπεδο ή επαρµένο που φείδεται τις 
ρινοχειλικές αύλακες. 

2. ∆ισκοειδές 
εξάνθηµα 

Ερυθηµατώδεις δισκοειδείς πλάκες µε προσκολληµένο υλικό 
κερατινοποίησης και ενδεχοµένως ατροφία σε αρχαιότερες βλάβες. 

3. Φωτοευαισθησία ∆ερµατικό εξάνθηµα λόγω ασυνήθιστης αντίδρασης στην 
υπεριώδη ακτινοβολία που παρατηρείται ή αναφέρεται στο 
ιστορικό του ασθενούς. 
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4. Έλκη βλεννογόνων Στοµατοφαρυγγικά έλκη, ή έλκη στο βλεννογόνο της ρινός, 
ανώδυνα συνήθως. 

5. Αρθρίτιδα Μη διαβρωτική αρθρίτιδα 2, ή περισσοτέρων περιφερικών 
αρθρώσεων µε ευαισθησία, οίδηµα, ή συλλογή υγρού. 

6. Ορογονίτιδα 

 

Α) Πλευρίτιδα 

• Ιστορικό πλευριτικού άλγους, ή 
• Παρουσία ήχου πλευριτικής  τριβής, ή 
• Άλλη τεκµηρίωση πλευριτικής συλλογής 

Β) Περικαρδίτια 

• Τυπική ΗΚΓ εικόνα, ή 
• Παρουσία ήχου περικαρδιακής τριβής, ή 
• Άλλη τεκµηρίωση περικαρδιακής συλλογής 

 

7. Νεφρική προσβολή Α) Εµµένουσα πρωτεϊνουρία (>5gr/24h, ή >+++ σε stick ούρων), ή 

Β) Κυτταρικοί  κύλινδροι ( ερυθροκυτταρικοί, ή κύλινδροι 
αιµοσφαιρίνης, ή κοκκιώδεις, ή µικτοί). 

8. Νευρολογική 
προσβολή 

Α) Επιληπτικοί σπασµοί, απουσία φαρµάκων ή µεταβολικών 
διαταραχών που ενοχοποιούνται για την πρόκλησή τους, ή 

Β) Ψύχωση, απουσία φαρµάκων ή µεταβολικών διαταραχών που 
ενοχοποιούνται για την πρόκλησή της. 

9. Αιµατολογική 
προσβολή 

Α) Αιµολυτική αναιµία µε παρουσία δικτυοερυθροκυττάρωσης, ή 

Β) Λευκοπενία (<4000/µl) σε  δύο τουλάχιστον ελέγχους, ή 

Γ) Λεµφοπενία (<1500/µl) σε  δύο τουλάχιστον ελέγχους, ή 

∆) Θροµβοπενία (<100.000/ µl) σε  δύο τουλάχιστον ελέγχους. 

 

10. Ανοσολογικές 
διαταραχές 

Παρουσία  

Α) anti-dsDNA (αυτοαντισώµατα έναντι της διπλής έλικας DNA), 
ή 

Β) anti-Sm ( αυτοαντισώµατα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου 
Smith), ή 
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Γ) αντιφωσφολιπιδικών αντισωµάτων µε βάση 

• Αυξηµένο τίτλο IgM ή IgG αντισωµάτων έναντι της 
καρδιολιπίνης 

• Θετική δοκιµασία για την παρουσία αντιπηκτικού του 
λύκου 

• Ψευδώς θετική ορολογική δοκιµασία για σύφιλη, για 
τουλάχιστον 6 µήνες που δεν 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 φαρµακευτικό λύκο. 

 

Πίνακας 3α.  Το σύστηµα αξιολόγησης της ενεργότητας του ΣΕΛ ¨SLEDAI¨. 

Bαθµός 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 
∆ιαταραγµένη 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 
µεταβολικά και φαρµακευτικά αίτια. 

8 Οργανικό 
εγκεφαλικό 
σύνδροµο 

∆ιαταραγµένη εγκεφαλική λειτουργία µε διαταραχή στον 
προσανατολισµό, τη µνήµη, ή τις νοητικές λειτουργίες οξείας 
αρχής. Περιλαµβάνονται η θόλωση της συνείδησης µε ελάττωση 
της ικανότητας συγκέντρωσης, απόσπαση προσοχής και 
τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα: διαταραχή αντίληψης, 
ασυνάρτητος λόγος, αϋπνία, ή ηµερήσια υπνηλία, αυξηµένη ή 
ελαττωµένη ψυχοκινητική δραστηριότητα. Αποκλείονται 
µεταβολικά, λοιµώδη και φαρµακευτικά αίτια. 

8 ∆ιαταραχές 
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 και φαρµακευτικά αίτια. 
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8 
∆ιαταραχές 
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 που µπορεί να έχει 
χαρακτήρες ηµικρανίας, αλλά πρέπει να µην απαντά σε 
αναλγησία µε ναρκωτικές ουσίες. 

8 Καρδιαγγειακό 
επεισόδιο 

Πρόσφατης εµφάνισης καρδιαγγειακό επεισόδιο. Αποκλείονται 
η αθηροσκλήρυνση και τα υπερτασικά αίτια. 

8 Αγγειϊτιδα Εξέλκωση, γάγγραινα, επώδυνα δακτυλικά οζίδια, περιονυχικά 
έµφρακτα, τριχοειδείς αιµορραγίες, ή ιστολογική τεκµηρίωση 
αγγειϊτιδας. 

4 Αρθρίτιδα Περισσότερες από δύο επώδυνες αρθρώσεις µε σηµεία 
φλεγµονής (οίδηµα, ευαισθησία, συλλογή υγρού). 

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, ή επιδείνωση προϋπάρχουσας 
πρωτεϊνουρίας >0,5gr/24h. 

4 Πυουρία >5 λευκοκύτταρα/οπτικό πεδίο. Αποκλείεται η λοίµωξη. 

2 Εξάνθηµα Εµµένον φλεγµονώδες εξάνθηµα λύκου. 

2 Αλωπεκία Εµµένουσα, µη φυσιολογική εστιακή ή διάχυτη απώλεια 
τριχωτού 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 λύκου. 

2 Περικαρδίτιδα Τυπικό και σοβαρό περικαρδιακό άλγος, ή περικαρδιακή τριβή, 
ή περικαρδιακή συλλογή, ή ηλεκτροκαρδιογραφική 
επιβεβαίωση. 
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2 Χαµηλό 
συµπλήρωµα 

Ελάττωση στους παράγοντες 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 >380C. Αποκλείονται λοιµώδη αίτια. 

1 Θροµβοπενία PLTs <100000/µl. 

1 Λευκοπενία WBCs <3000/µl. Αποκλείονται φαρµακευτικά αίτια. 

 

Η κάθε εκδήλωση βαθµολογείται για το χρονικό διάστηµα των τελευταίων 10 

ηµερών. 

Το άθροισµα των βαθµών αποτελεί το δείκτη SLEDAI.  

Η νόσος χαρακτηρίζεται ως ενεργός εφόσον  SLEDAI είναι τουλάχιστον 8. 

 

CD40 -CD40L και Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος  

Το σύστηµα CD40-CD40L διαδραµατίζει υπό φυσιολογικές συνθήκες σηµαντικό 

ρόλο στην κυτταρική και χυµική ανοσία, όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγουµένως. 

Είναι εύλογο εποµένως να αποτελεί αντικείµενο µελέτης σε καταστάσεις 

απορρύθµισης του ανοσοποιητικού συστήµατος και αυτοανοσίας.  

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια µελέτες έχουν καταδείξει ότι το CD40L υπερεκφράζεται 

στα CD4+ και CD8+ T λεµφοκύτταρα ασθενών µε ενεργό Συστηµατικό Ερυθηµατώδη 

Λύκο. H έκφραση αυτή είναι χρονικά παρατεταµένη (24 ώρες, ή και περισσότερο) 

και παρατηρείται τόσο σε σταθερές συνθήκες όσο και µετά από ενεργοποίηση των 

λεµφοκυττάρων [27], [65]. Το CD40L ανιχνεύεται επίσης σε µονοκύτταρα και Β 

λεµφοκύτταρα [65], [66]. Η έκφραση του CD40L στα Β λεµφοκύτταρα είναι 

λειτουργική, καθώς τα κύτταρα αυτά παράγουν αυτοαντισώµατα in vitro όταν 

ενεργοποιείται η οδός CD40-CD40L [67]. Επίσης διαγονιδιακά ποντίκια στα οποία το 

CD40L εκφράζονταν στα Β λεµφοκύτταρα ανέπτυξαν νόσο οµοιάζουσα µε το ΣΕΛ 

προϊούσης της ηλικίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η έκφραση  του CD40L από τα Β 
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λεµφοκύτταρα συµβάλλει στην εκδήλωση αυτοανοσίας [68]. Εκτός από τη 

µεµβρανοδεσµευµένη και η διαλυτή µορφή του CD40L ανευρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα σε ασθενείς µε ΣΕΛ και µάλιστα τα επίπεδα του διαλυτού CD40L (sCD40L) 

στον ορό των πασχόντων συσχετίζονται µε την ενεργότητα της νόσου [69]. Η µείωση 

των κυκλοφορούντων Β λεµφοκυττάρων που εκφράζουν CD40 και των T 

λεµφοκυττάρων που φέρουν CD154 µετά από χορήγηση Rituximab, ενός anti-CD20 

mAb όπως είναι αναµενόµενο µε βάση τα παραπάνω, έχει βρεθεί  ότι βελτιώνει την 

κλινική εικόνα σε ασθενείς µε ΣΕΛ [70]. 

Το σύστηµα CD40-CD40L εµπλέκεται και στην παθοφυσιολογία της νεφρίτιδας του 

ΣΕΛ. Είναι γνωστό ότι τα µεσαγγειακά κύτταρα του νεφρού στον άνθρωπο 

εκφράζουν CD40 και η έκφραση αυτή ενισχύεται µε την επίδραση IFN-γ και CD40L 

προερχόµενου από αιµοπετάλια ασθενών µε ΣΕΛ [71]. Η αλληλεπίδραση των µορίων 

CD40 και CD40L στα µεσαγγειακά κύτταρα οδηγεί µεταξύ άλλων, στον 

πολλαπλασιασµό τους και την παραγωγή TGF-β ενεργοποιώντας τον καταρράκτη 

που οδηγεί στην ανάπτυξη νεφρίτιδας [71]. 

Τα ποντίκια (NZB χ NZW) F1 και (SWR χ NZB) F1 αποτελούν ένα ζωικό µοντέλο 

ΣΕΛ. Όταν στα ποντίκια αυτά χορηγηθούν αντισώµατα anti-CD154 Abs που 

εµποδίζουν τη µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατος από το CD40 επιβραδύνεται ή 

προλαµβάνεται η ανάπτυξη πρωτεϊνουρίας και η εκδήλωση νεφρίτιδας, µειώνεται ο 

τίτλος των anti-DNA Abs και βελτιώνεται το προσδόκιµο επιβίωσης των ζώων [72]. 

Ακόµα όµως και όταν τα αντισώµατα αυτά χορηγηθούν σε ζώα που έχουν ήδη 

εµφανίσει ήπια προς σοβαρή πρωτεϊνουρία, η νεφρική νόσος βελτιώνεται, µειώνεται 

η εναπόθεση ανοσοσυµπλεγµάτων στο σπείραµα και επιµηκύνεται η ζωή των 

ποντικών [73]. Οι ευεργετικές αυτές επιδράσεις των anti-CD154 Abs συνήθως 

αίρονται µε τη διακοπή της χορήγησης τους [74].  

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της διακοπής της αλληλεπίδρασης των µορίων CD40 

και CD40L σε ζωικά µοντέλα οδήγησαν στη δηµιουργία δύο ανθρώπινων anti-CD154 

Abs (BG9588 και IDEC-131). Το BG9588 δοκιµάστηκε σε κλινική µελέτη σταδίου ΙΙ 

µε συµµετοχή 28 ασθενών µε νεφρίτιδα του λύκου.  Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν µετά 

την χορήγηση τουλάχιστον 3 δόσεων BG9588 (20mg/kg) µε µεσοδιαστήµατα δύο 

εβδοµάδων και διαπιστώθηκε εξάλειψη της αιµατουρίας, βελτίωση της 
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πρωτεϊνουρίας, µείωση του τίτλου των anti-dsDNA αντισωµάτων και αύξηση των 

επιπέδων του C3 στον ορό των πασχόντων [75]. Το δεύτερο µονοκλωνικό αντίσωµα 

IDEC-131 αναγνωρίζει ένα διαφορετικό επίτοπο του CD40L. Το IDEC-131 

αξιολογήθηκε σε 85 ασθενείς µε ΣΕΛ µε διπλή τυφλή µελέτη στην οποία οι ασθενείς 

τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 6 εγχύσεις IDEC-131 (2.5-10mg/kg), ή placebo σε 

διάστηµα 16 εβδοµάδων. Η αξιολόγηση της µελέτης έγινε µε το δείκτη SLEDAI ο 

οποίος όµως δε διέφερε στατιστικά σηµαντικά µεταξύ των δύο οµάδων [76].  Αξίζει 

να αναφερθεί ότι και οι δύο µελέτες τερµατίστηκαν πρόωρα εξαιτίας 

θροµβοεµβολικών επεισοδίων. Ο ακριβής µηχανισµός που ευθύνεται για τα επεισόδια 

αυτά δεν είναι πλήρως αποσαφηνισµένος, εικάζεται όµως ότι η αναστολή του CD40L 

στην επιφάνεια των αιµοπεταλίων κατέστησε ασταθή τυχόν υπάρχοντα 

αιµοπεταλιακό θρόµβο και εποµένως ικανό να προκαλέσει εµβολή, ή ότι η 

αλληλεπίδραση των anti-CD154 Abs µε τους Fc υποδοχείς των αιµοπεταλίων 

προώθησε την ενεργοποίηση των αιµοπεταλίων και το σχηµατισµό θρόµβου [77]. 

 

Μυελός οστών και αιµοποιητικό µικροπεριβάλλον 

Το µυελικό όργανο είναι περισσότερο γνωστό ως µυελός των οστών. Το όργανο είναι 

κλεισµένο µέσα σε οστικές κοιλότητες που επενδύονται εσωτερικά από ένα παχύ 

στρώµα συνδετικο-λιπώδους ιστού. Εντοπίζεται κυρίως στους σπονδύλους, τα πλατέα 

οστά της λεκάνης, του κρανίου, των πλευρών και στις επιφύσεις των µακρών οστών. 

Θα µπορούσαµε να το φανταστούµε σαν ένα τρισδιάστατο πλέγµα από αγγεία, ινίδια 

και κύτταρα που συγκρατούνται από µια άµορφη πρωτεϊνούχο ουσία και σχηµατίζουν 

βρογχίδες τις αιµοποιητικές φωλιές (Εικόνα 9α). Μέσα στις βρογχίδες βρίσκονται τα 

µητρικά κύτταρα των έµµορφων συστατικών του αίµατος, οι αιµοποιητικές 

κυτταρικές προβαθµίδες. Το αιµοποιητικό µικροπεριβάλλον είναι το ερειστικό 

υπόστρωµα του µυελικού οργάνου που συγκρατεί τις αιµοποιητικές προβαθµίδες, 

επάγει και προάγει τον πολλαπλασιασµό, τη διαφοροποίηση και την ωρίµανσή τους. 

Επιπρόσθετα εξασφαλίζει την έξοδο των ωρίµων αιµατικών κυττάρων στην 

κυκλοφορία και συµβάλλει στη λειτουργική δραστηριότητα ορισµένων κυττάρων που 

παράγονται στο µυελό των οστών. Τα στοιχεία που απαρτίζουν το αιµοποιητικό 

µικροπεριβάλλον είναι ινίδια, αγγεία, άµορφη πρωτεϊνούχος ουσία και κύτταρα. Τα 



κύτταρα του αιµοποιητικού µικροπεριβάλλοντος είναι ινοβλάστες, λιποκύτταρα, 

µακροφάγα, ενδοθήλια και κύτταρα του δικτύου. Όλα µαζί χαρακτηρίζονται ως 

στρωµατικά κύτταρα. Ωστόσο στο αιµοποιητικό µικροπεριβάλλον περιλαµβάνονται 

και λεµφοκύτταρα και µακροφάγα που είτε παρήχθησαν στο µυελό, είτε έφτασαν εκεί 

µε την αιµατική κυκλοφορία από την περιφέρεια (Γ. Ηλιόπουλος, Φυσιολογία & 

Φυσιοπαθολογία του Αίµατος και των Αιµοποιητικών Οργάνων, Εκδόσεις Π.Χ. 

Πασχαλίδης). 

 

Εικόνα 9α. Ο Μυελός των οστών. Οι αιµοποιητικές νησίδες και η διαφοροποίηση των 

αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων προς ώριµα κύτταρα.  

 

Ο µυελός των Οστών σε ασθενείς µε Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο 

Το αιµοποιητικό όργανο µπορεί να προσβληθεί από το Συστηµατικό Ερυθηµατώδη 

Λύκο µε κύριες εκδηλώσεις την αναιµία της χρονίας νόσου, την αιµολυτική αναιµία, 

τη λευκοπενία, ή λεµφοπενία και τη θροµβοπενία [57]. Στην παθογένεια των 

κυτταροπενιών εµπλέκονται αυτοαντισώµατα τα οποία στρέφονται έναντι των 

ωρίµων κυττάρων του αίµατος, ενδογενείς διαταραχές των αρχέγονων κυττάρων 

αλλά και καταστολή της αιµοποίησης είτε από αυτοδραστικά Τ λεµφοκύτταρα, είτε 

από κυτταροκίνες [78], [79], [80].    
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Ειδικότερα έχουν περιγραφεί αυτοαντισώµατα τα οποία in vitro αναστέλλουν την 

ανάπτυξη αποικιών της κοκκιώδους και της ερυθράς σειράς [81], [82] και εναντίον 

της φιµπρονεκτίνης τα οποία παρεµποδίζουν τις αλληλεπιδράσεις των αρχέγονων 

κυττάρων µε τα κύτταρα του αιµοποιητικού µικροπεριβάλλοντος [83].  

Ωστόσο µελέτες σε ζώα υποδηλώνουν ότι τα αυτοάνοσα νοσήµατα µπορεί να 

θεωρηθούν ως πρωτογενείς νόσοι των αρχέγονων κυττάρων [84] και ότι η 

απορρύθµιση του ανοσοποιητικού συστήµατος επηρεάζει τα αρχέγονα κύτταρα του 

µυελού των οστών και/ή τη λειτουργία του αιµοποιητικού µικροπεριβάλλοντος [78].  

 Ειδικότερα σε ασθενείς µε Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο και ¨ανεξήγητες¨ 

κυτταροπενίες η παθολογοανατοµική µελέτη οστεοµυελικών βιοψιών συχνά 

αποκαλύπτει µείωση της κυτταροβρίθειας και διαταραχή της αρχιτεκτονικής του 

αιµοποιητικού οργάνου µε παραδοκιδώδη εντόπιση των προβαθµίδων της ερυθράς 

και µεγακαρυοκυτταρικής σειράς. Σε αρκετές περιπτώσεις ανευρίσκονται στοιχεία 

δυσπλασίας της ερυθράς σειράς και ατυπία της µεγακαρυοκυτταρικής. 

Παρατηρούνται επίσης περιοχές νέκρωσης του µυελού [85].  

Αναφορικά µε τα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα έχει παρατηρηθεί ότι το  ποσοστό 

των CD34+ κυττάρων είναι συχνά µειωµένο σε ασθενείς µε ΣΕΛ και η µείωση αυτή 

δεν οφείλεται στην θεραπεία που έχει χορηγηθεί στους ασθενείς [86], [80]. Η 

φαινοτυπική ανάλυση των CD34+ κυττάρων αποκαλύπτει ότι υπερεκφράζονται µόρια 

όπως το CD95, το CD123 και το CD166 [86], [80]. Σε ασθενείς µε ΣΕΛ η αυξηµένη 

έκφραση του Fas είναι λειτουργική και συνοδεύεται από αύξηση της απόπτωσης των 

CD34+ κυττάρων [80]. Το CD123 (interleukin-3 receptor α, IL-3Rα chain) σχετίζεται 

αντίστροφα µε τον αριθµό των κυκλοφορούντων λευκοκυττάρων των ασθενών, ενώ 

το CD166 (activated leukocyte cell adhesion molecule, ALCAM) σχετίζεται µε το 

SLEDAI, το βαθµό πρωτεϊνουρίας και αντίστροφα µε τα επίπεδα του C3 [86]. Τα 

µόρια αυτά εµπλέκονται στην αλληλεπίδραση των αρχέγονων κυττάρων µε το 

αιµοποιητικό µικροπεριβάλλον και παίζουν ρόλο στις διαδικασίες αυτοανανέωσης 

(self-renewal), διαφοροποίησης, µετανάστευσης και εγκατάστασης (homing) των 

αρχέγονων κυττάρων στο µυελό. Η υπερέκφραση των µορίων αυτών ενδεχοµένως 

αποτελεί έκφραση ενδογενούς διαταραχής των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων 

σε ασθενείς µε ΣΕΛ.  
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Έχει επίσης αναφερθεί διαταραχή της κλωνογονικής ικανότητας των αρχέγονων 

κυττάρων η οποία εκφράζεται µε µείωση των κυττάρων που δίνουν γένεση σε 

αποικίες της µυελικής και ερυθράς σειράς σε ασθενείς µε ΣΕΛ, όπως επίσης και 

αδυναµία του στρώµατος να υποστηρίξει τον πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση 

αλλογενών (από υγιείς δότες) CD34+ κυττάρων [80]. 

 

 Το σύστηµα Fas- FasL  

Το Fas (CD95, TNFR6) είναι µία διαµεµβρανική πρωτεΐνη που ανήκει στην 

οικογένεια των υποδοχέων του TNF, (TNF-R superfamily). Το γονίδιο που 

κωδικοποιεί το Fas εδράζεται στο χρωµόσωµα 10q24.1. Εκφράζεται σε µία πληθώρα 

κυττάρων µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ενεργοποιηµένα Τ και Β 

λεµφοκύτταρα, αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα, ηπατοκύτταρα, επιθηλιακά κύτταρα 

ωοθηκών και νεοπλασµατικά κύτταρα (µαστού, ωοθηκών, προστάτη, εντέρου και 

ήπατος). Ο συνδέτης του Fas,  FasL είναι µία διαµεµβρανική πρωτεΐνη τύπου ΙΙ, που 

ανήκει στην οικογένεια του TNF. Κωδικοποιείται από γονίδιο που εδράζεται στην 

περιοχή 1q23 και εκφράζεται από ενεργοποιηµένα Τ και ΝΚ λεµφοκύτταρα, κύτταρα 

Sertoli, επιθηλιακά κύτταρα του αµφιβληστροειδούς και καρκινικά κύτταρα [87].  

Το σύστηµα Fas-FasL διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον κυτταρικό θάνατο που 

επέρχεται µετά από ενεργοποίηση των Τ λεµφοκυττάρων (activation induced cell 

death, AICD). Τα Τ λεµφοκύτταρα εκφράζουν FasL στην επιφάνεια τους µετά την 

ενεργοποίηση τους. Ωστόσο κατά τα αρχικά στάδια της ανοσολογικής απάντησης τα 

ενεργοποιηµένα κύτταρα είναι ανθεκτικά στην απόπτωση που επάγεται µέσω Fas. 

Καθώς αυτή εξελίσσεται τα κύτταρα γίνονται ευαίσθητα και αποπίπτουν, γεγονός που 

έχει τεράστια σηµασία στον έλεγχο της ανοσολογικής απάντησης καθώς περιορίζει 

την έκπτυξη κλωνικών λεµφοκυτταρικών πληθυσµών. Στην επίκτητη ανοσία το 

σύστηµα Fas-FasL συµµετέχει και στην απόπτωση των αντιγονο-παρουσιαστικών 

κυττάρων, όπως επίσης αποτελεί και ένα από τους κύριους µηχανισµούς µε τους 

οποίους τα κυτταροτοξικά Τ λεµφοκύτταρα θανατώνουν µολυσµένα κύτταρα. Η 

απορρύθµιση του συστήµατος οδηγεί, όπως αναµένεται στην ανάπτυξη αυτοάνοσων 

λεµφοϋπερπλαστικών συνδρόµων. Η αλληλεπίδραση των µορίων Fas και FasL έχει 

ακόµα εµπλακεί σε διεργασίες που αφορούν την εµβρυική ανάπτυξη, στην 
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κεραυνοβόλο ηπατίτιδα και στην ισχαιµική βλάβη των νευρώνων. Αντίσταση στην 

απόπτωση που επέρχεται µετά  από ενεργοποίηση του Fas σχετίζεται µε την πρόοδο 

όγκων και τη µετάσταση καρκινικών κυττάρων [88].  

 

Σχέση συστηµάτων Fas- FasL και CD40-CD40L 

Τα µέλη της οικογένειας TNF και TNF-R εµπλέκονται στη ρύθµιση ποικίλλων 

διεργασιών που κυµαίνονται από την προαγωγή του κυτταρικού πολλαπλασιασµού 

και της διαφοροποίησης έως την καταστολή της ανάπτυξης και την απόπτωση. Οι 

δράσεις αυτές πραγµατοποιούνται µε τη συµµετοχή και τη συνεργασία διαφόρων 

µελών της οικογένειας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η πρόσδεση του CD40L στον 

υποδοχέα του CD40 σε καρκινικές σειρές έχει περιγραφεί ότι επάγει την έκφραση του 

Fas και συνδετών όπως οι FasL, TRAIL και TNF-α, διαµεσολαβώντας έτσι σήµατα 

απόπτωσης [89]. Ανάλογη δράση έχει περιγραφεί και σε ηπατοκύτταρα σε µοντέλο 

απόρριψης ηπατικού µοσχεύµατος και σε επιθηλιακά κύτταρα των χοληφόρων, µε 

την ενεργοποίηση της οδού CD40-CD40L να επάγει τα µόρια Fas-FasL µε τελική 

συνιστάµενη την απόπτωση [37]. 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες τα µονοπάτια της ενεργοποίησης και της απόπτωσης των 

Β λεµφοκυττάρων συνδέονται στενά προκειµένου να ελεγχθεί το εύρος και η χρονική 

διάρκεια της ανοσολογικής απόκρισης. Ειδικότερα η αλληλεπίδραση των µορίων 

CD40 και CD40L στα Β λεµφοκύτταρα επάγει την έκφραση του Fas. Η έκφραση 

αυτή είναι λειτουργική καθώς η πρόσδεση του συνδέτη FasL αυξάνει την ευαισθησία 

των λεµφοκυττάρων στην απόπτωση [36], συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην 

εξάλειψη τυχαία ενεργοποιηµένων (bystander) Β λεµφοκυττάρων και εµποδίζοντας 

την υπέρµετρη ανάπτυξη των κλωνικά επιλεγµένων κυττάρων. Πιο συγκεκριµένα Β 

κύτταρα τα οποία διεγείρονται µέσω CD40 και CD40L, χωρίς αρχικά να έχουν δεχθεί 

αντιγονικό ερεθισµό (bystander), αποπίπτουν µέσω του συστήµατος Fas-FasL. 

Αντίθετα Β κύτταρα που έχουν ενεργοποιηθεί µέσω του υποδοχέα Ig και του 

συστήµατος CD40 και CD40L, διασώζονται αρχικά από την απόπτωση, 

πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται προς µνηµονικά Β κύτταρα και 

πλασµατοκύτταρα στα βλαστικά κέντρα των λεµφοζιδίων. Η διάσωση των Β 

λεµφοκυττάρων από την απόπτωση διαµεσολαβείται τουλάχιστον εν µέρει από την 
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ενεργοποίηση του NF-κB, και την επαγωγή αντιαποπτωτικών µορίων όπως είναι οι 

πρωτείνες Bcl-xL, FLIP και FAIM (Fas Apoptosis Inhibitory Molecule) [90]. Τα 

κύτταρα αυτά γίνονται ευαίσθητα στη δράση του Fas-FasL µετά από 72 ώρες 

τουλάχιστον, αφού έχουν δώσει ειδικά για το αντιγόνο Β λεµφοκύτταρα [91]. 

Αντίστοιχα δενδριτικά κύτταρα στα οποία έχει ενεργοποιηθεί η οδός CD40-CD40L 

καθίστανται ανθεκτικά στην απόπτωση που επάγεται µέσω του συστήµατος Fas-

FasL, γεγονός που αποδίδεται τουλάχιστον εν µέρει στην αυξηµένη έκφραση 

αντιαποπτωτικών µορίων όπως η πρωτεΐνη bcl-2 [92]. Καθίσταται εποµένως σαφές 

ότι η αλληλεπίδραση των συστηµάτων Fas- FasL και CD40-CD40L µπορεί να 

ενεργοποιήσει µονοπάτια απόπτωσης, ή διάσωσης από απόπτωση ανάλογα µε το 

είδος των κυτταρικών πληθυσµών και το στάδιο διαφοροποίησης τους. 

 

Απόπτωση 

Η απόπτωση ή προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος (programmed cell death, 

PCD) περιλαµβάνει µία σειρά βιοχηµικών διεργασιών που έχουν ως τελική 

συνιστώσα αλλαγή στη µορφολογία του κυττάρου και κυτταρικό θάνατο. Ιστολογικά 

χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση του κυττάρου, συµπύκνωση της χρωµατίνης, 

κατακερµατισµό του πυρήνα, διάσπαση της κυτταρικής µεµβράνης και δηµιουργία 

αποπτωτικών σωµατιδίων. 

Η απόπτωση παίζει ρόλο στην αποµάκρυνση κυττάρων που έχουν υποστεί 

ανεπανόρθωτη βλάβη, έχουν µολυνθεί από ιούς, ή στερούνται τροφικών παραγόντων. 

Συµβάλλει επίσης στην εµβρυική ανάπτυξη, στη διατήρηση της οµοιόστασης του 

οργανισµού όπως επίσης και στην αποµάκρυνση επιβλαβών, ή πλεοναζόντων 

λεµφοκυττάρων κατά τη διάρκεια των ανοσολογικών αποκρίσεων.  

Στρεσσογόνα ερεθίσµατα, τοξίνες, ορµόνες, αυξητικοί παράγοντες, οξείδιο του 

αζώτου και κυτταροκίνες συγκαταλέγονται µεταξύ των παραγόντων που εµπλέκονται 

στην έναρξη, ή την αναστολή της απόπτωσης. Η µεταγωγή του αποπτωτικού σήµατος 

γίνεται µε τη µεσολάβηση µίας πληθώρας πρωτεϊνών και µπορεί να γίνει άµεσα µε 

την προσέλκυση βοηθητικών πρωτεϊνών (adaptor proteins) σε υποδοχείς θανάτου 

(death receptors) και τη δηµιουργία του συµπλέγµατος death-inducing signaling 

http://en.wikipedia.org/wiki/Programmed_cell_death


complex (DISC), ή έµµεσα µε την πρόκληση βλάβης και διαταραχή της λειτουργίας 

των µιτοχονδρίων (Εικόνα 10α). Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή διαδραµατίζει 

µία οικογένεια πρωτεασών που ονοµάζονται κασπάσες (caspases). Οι κασπάσες 

συντίθενται αρχικά ως ανενεργά πρόδροµα µόρια που ονοµάζονται προκασπάσες. 

∆ιαφορετικά µέλη της οικογένειας των κασπασών εµπλέκονται στην έναρξη (initiator 

caspases) και την ολοκλήρωση (effector caspases) της αποπτωτικής διαδικασίας µε 

τις πρώτες να ανιχνεύουν τα σήµατα του κυτταρικού θανάτου και να ενεργοποιούν τις 

effector caspases που µε τη σειρά τους αποδοµούν πρωτεΐνες κυτταροσκελετού, 

επιδιόρθωσης του DNA και πρωτεΐνες που συµµετέχουν στον κυτταρικό κύκλο [88] 

µε τελική συνισταµένη τον κυτταρικό θάνατο.    

 

Εικόνα 10α. Σηµατοδοτικά µονοπάτια που εµπλέκονται στη διαδικασία της 

απόπτωσης. (Από Wikipedia). 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Signal_transduction_pathways.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Caspase
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Προηγούµενες µελέτες στο εργαστήριο µας και σε άλλα εργαστήρια έχουν καταδείξει  

ότι η επαγωγή της έκφρασης µορίων της οικογένειας του TNF και ή των υποδοχέων 

του, TNFR στα προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα και τα κύτταρα του αιµοποιητικού 

µικροπεριβάλλοντος εµπλέκεται στην παθοφυσιολογία της µυελικής ανεπάρκειας που 

χαρακτηρίζει την απλαστική αναιµία [93], τη χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία [94] και 

συστηµατικά αυτοάνοσα νοσήµατα όπως ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος [80] 

και η ρευµατοειδής αρθρίτιδα [95]. Σηµαντικό παθογενετικό ρόλο στην 

παρατηρούµενη δυσλειτουργία του αιµοποιητικού οργάνου στα προαναφερθέντα 

νοσήµατα έχει η έκφραση και η αλληλεπίδραση των µορίων Fas και FasL που οδηγεί 

σε απόπτωση των αιµοποιητικών προβαθµίδων. 

Όπως είναι γνωστό η παρουσία TNF-α και IFN-γ στο αιµοποιητικό µικροπεριβάλλον 

επάγει την έκφραση του Fas στα προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα [96]. Μελέτες 

ωστόσο σε καρκινικές σειρές [89] και σε µη αιµοποιητικής αρχής κύτταρα [37] έχουν 

δείξει ότι υπάρχει ένα είδος ενδοκυττάριας επικοινωνίας µεταξύ των µορίων της 

οικογένειας των υποδοχέων του TNF και πιο συγκεκριµένα ότι η επαγωγή του Fas 

µπορεί να επιτευχθεί και µέσω της ενεργοποίησης της οδού CD40-CD40L. Έχει 

επίσης αποδειχθεί ότι οι φλεγµονώδεις κυτταροκίνες TNF-α και IFN-γ αυξάνουν την 

έκφραση του CD40 σε µακροφάγα και κύτταρα µεσεγχυµατικής προέλευσης όπως 

είναι οι ινοβλάστες, και τα ενδοθηλιακά κύτταρα [19]. Ανάλογα κύτταρα ωστόσο 

υπάρχουν και στο µικροπεριβάλλον του µυελού. Μέχρι σήµερα ο ακριβής ρόλος των 

µορίων CD40 και CD40L στη φυσιολογία και παθοφυσιολογία της αιµοποίησης 

παραµένει αδιευκρίνιστος. 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό µελετήθηκαν (α) η έκφραση των µορίων CD40 και 

CD40L στα προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα και τα κύτταρα του αιµοποιητικού 

µικροπεριβάλλοντος φυσιολογικών ατόµων και ασθενών µε µυελική ανεπάρκεια, (β) 

ο ρόλος των µορίων CD40 και CD40L στην απόπτωση των αιµοποιητικών 

προβαθµίδων, (γ) η αλληλεπίδραση των οδών CD40-CD40L και Fas-FasL και η 

επίδραση τους στη βιωσιµότητα και κλωνογονική ικανότητα των αρχέγονων 

αιµοποιητικών κυττάρων και τέλος (δ) η επίδραση εξουτερωτικού αντισώµατος για το 
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CD40L στη λειτουργία των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς µε 

µυελική ανεπάρκεια. 

Ως πρότυπο νόσου χρησιµοποιήθηκε ο Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος και 

τούτο διότι στην παθογένεια του συµµετέχει η ενεργοποίηση της οδού CD40 και 

CD40L. Είναι γνωστό µεταξύ άλλων ότι το CD40L εκφράζεται παρατεταµένα 

χρονικά και σε υψηλότερο ποσοστό στα λεµφοκύτταρα και τα µακροφάγα ασθενών 

µε ενεργό Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο [27, 65, 66]. Η έκφραση του CD40L στα 

Β λεµφοκύτταρα είναι λειτουργική, καθώς τα κύτταρα αυτά παράγουν 

αυτοαντισώµατα in vitro όταν ενεργοποιείται η οδός CD40-CD40L [67]. Εκτός από 

τη µεµβρανοδεσµευµένη και η διαλυτή µορφή του CD40L ανευρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα σε ασθενείς µε ΣΕΛ [69] και η διακοπή της αλληλεπίδρασης των µορίων 

CD40 και CD40L είχε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα τουλάχιστον σε ζωικά µοντέλα 

της νόσου [72], [73]. 
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

Ασθενείς 

Είκοσι ασθενείς µε ΣΕΛ, 19 γυναίκες και 1 άνδρας, ηλικίας από 19 έως 73 ετών 

(διάµεση ηλικία 43 έτη) περιλήφθησαν στη µελέτη. Όλοι τους πληρούσαν τα 

αναθεωρηµένα κριτήρια της Αµερικανικής Σχολής Ρευµατολογίας (American College 

of Rheumatology, ACR) για τη διάγνωση της νόσου όπως αυτά παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2α. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών συνοψίζονται στον Πίνακα 1β.  

Η ενεργότητα της νόσου εκτιµήθηκε µε βάση τον κλινικοεργαστηριακό δείκτη 

SLEDAI κατόπιν συµπλήρωσης του ειδικού εντύπου, ερωτηµατολογίου (Πίνακας 

3α). Ως ενεργός νόσος ορίζεται η ύπαρξη SLEDAI ≥8. Από τους ασθενείς που 

µελετήθηκαν 12 είχαν ενεργό και 8 ανενεργό νόσο, ενώ αιµατολογική προσβολή 

είχαν οι 16 ασθενείς.  

Οποιαδήποτε φαρµακευτική αγωγή είχε διακοπεί τουλάχιστον για 24 ώρες πριν το 

µυελόγραµµα, ενώ οι ασθενείς απείχαν τουλάχιστον για ένα µήνα από τη λήψη 

µυελοτοξικής θεραπείας.  

Ως µάρτυρες µελετήθηκαν 20 αιµατολογικά υγιή άτοµα, δότες µυελού των οστών. 

∆εν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ ασθενών και µαρτύρων στην 

κατανοµή ηλικίας και φύλου, όπως αποδείχθηκε από την εφαρµογή της στατιστικής 

δοκιµασίας χ2. Η Επιτροπή ∆εοντολογίας του ΠΑΓΝΗ είχε εγκρίνει τη µελέτη και 

συγκατάθεση σύµφωνα µε τη διακήρυξη του Ελσίνκι είχε ληφθεί από τους ασθενείς.  

 

 



Πίνακας 1β. Κλινικά και εργαστηριακά δεδοµένα των ασθενών µε ΣΕΛ που µελετήθηκαν.  

ΑΑ Φύλο Ηλικία 
∆ιάρκεια 
Νόσου 
(έτη) 

SLEDAI  ANA
Anti-

dsDNA 
C3 

(mg/dl) 

Αλβ 

(g/dl) 

Hgb 
(g/dl) 

Λεµφο 
(x109/l) 

PLT 

(x106)  
Νεφρίτις ΚΝΣ 

Προηγηθείσα 
Θεραπεία 

1               F 29 18 10 160 Positive 7.2 3.2 13.0 2.00 332 No Yes PDZ/HCQ/CYC

2               

               

              

               

              

               

              

               

               

              

                

F 43 8 6 320 Positive 90,4 3.9 7.1 1.25 239 No No PDZ/ HCQ/CYC

3 F 36 4 4 320 Positive 58.0 3.2 9.5 1.25 215 No No None

4 F 39 2 12 1280 Positive 66.2 3.5 13.7 1.40 208 Yes Yes PDZ/HCQ/CYC

5 F 58 8 23 160 Positive 112.0 4.3 13.9 2.10 150 Yes Yes HCQ

6 F 43 5 19 3200 Negative 94.0 3.2 12.5 0.50 180 Yes No PDZ

7 F 46 3 4 80 Negative 137.0 4.1 10.9 2.40 198 No No HCQ

8 F 19 4 4 640 Negative 89.4 4.4 13.0 1.10 253 Yes No PDZ/HCQ/MMF

9 F 62 13 2 80 Negative 104.0 4.0 14.6 2.90 158 No No HCQ/CYC

10 F 36 12 10 160 Negative 51.0 3.5 11.8 1.20 284 No No HCQ

11 F 59 15 4 1280 Negative 123.0 5.4 11.6 0.50 256 No Yes PDZ/CYC

12 M 73 1 11 160 Negative 106.0 5.6 12.9 0.80 279 No No PDZ/CYC
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13               

               

              

              

              

              

               

               

F 43 4 19 160 N.D 58.0 3.5 12.0 1.20 150 No No HCQ

14 F 48 2 16 640 Negative 111.0 4.3 13.9 4.00 337 No Yes PDZ/HCQ

15 F 57 9 7 640 Negative 58.0 3.6 10.2 0.60 178 Yes No PDΖ/HCQ/CYC 

16 F 44 8 14 320 N.D. 51.0 3.5 14,7 1.20 256 No No PDΖ/HCQ/CYC 

17 F 22 4 9 1280 Positive 78.6 3.8 10.9 0.30 249 Yes No PDΖ/CYC 

18 F 26 7 9 320 Positive 51.0 3.5 9.5 0.90 102 Yes No PDΖ/HCQ/CYC 

19 F 28 12 19 320 Positive 89.0 3.8 9.5 1.10 198 No No None

20 F 60 13 7 160 Negative 58.0 3.8 11.3 1.50 211 Yes No HCQ/CYC

 

Συντµήσεις: ΑΑ: Αύξων αριθµός, SLEDAI: Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index, ANA: anti-nuclear antibodies, Anti-

dsDNA: antibodies against double stranded DNA, C3: complement factor 3, Αλβ: αλβουµίνη, Hgb: hemoglobin, Λεµφο: λεµφοκύτταρα, PLT: 

Αιµοπετάλια, ΚΝΣ: Προσβολή Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, PDZ: prednisolone, HCQ: hydroxychloroquine, CYC: cyclophosphamide, 

MMF: mycophenolate mofetil.

45 

 



∆είγµατα µυελού των οστών  

Μυελικός πολφός (10 mL) λαµβάνονταν από την οπίσθια λαγόνια ακρολοφία 

ασθενών και µαρτύρων. Εν συνεχεία ο µυελός των οστών αναµειγνύονταν 1:1 σε 

Iscove's modified Dulbecco's medium (IMDM; Gibco Invitrogen, Paisley, Scotland) 

το οποίο είχε εµπλουτισθεί µε 100 IU/ml penicillin-streptomycin (PS; Gibco) και 10 

IU/ml ηπαρίνης (Sigma, Saint Louis MO).  

    

Εικόνα 1β.  Aναρρόφηση µυελικού πολφού. Η αναρρόφηση του µυελικού πολφού 

πραγµατοποιούνταν σε στείρες συνθήκες µετά από τοπική αναισθησία της περιοχής µε 

10 mL διαλύµατος ξυλοκαϊνης 2%. Η θέση της παρακέντησης προσδιορίζεται 3 

εκατοστά περίπου κάτω από την οπίσθια λαγόνιο άκανθα. Cortical bone: φλοιώδες 

οστό, Spongy bone: δοκιδώδες οστό, Marrow: µυελός των οστών (Medline plus, U.S. 

National Library of Health).   

 

Αποµόνωση µυελικών λεµφοµονοπυρήνων κυττάρων (Bone Marrow Mononuclear 

Cells, BMMCs). 

Προκειµένου να ληφθεί ο πληθυσµός αναφοράς και ειδικότερα το κλάσµα των 

µυελικών λεµφοµονοπυρήνων κυττάρων (Bone Marrow Mononuclear Cells, 

BMMCs), το δείγµα επιστιβάζονταν σε Histopaque-1077 (Sigma-Aldrich) 
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(1.077gr/cm3) και ακολουθούσε φυγοκέντρηση στις 400g για 30 λεπτά σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Το Histopaque-1077 έχει πυκνότητα µεγαλύτερη από εκείνη 

των λεµφοµονοπύρηνων κυττάρων, αλλά µικρότερη από εκείνη των ερυθροκυττάρων 

και κοκκιοκυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργείται µία διαβάθµιση 

πυκνότητας που επιτρέπει την καθίζηση των ερυθροκυττάρων και κοκκιοκυττάρων 

στον πυθµένα του σωληναρίου διαµέσου του Histopaque-1077, ενώ τα 

λεµφοµονοπύρηνα τοποθετούνται µεταξύ Histopaque-1077 και πλάσµατος, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2β. Η στοιβάδα των µυελικών λεµφοµονοπυρήνων 

συλλέγονταν µε πιπέτα Pauster και επαναδιαλύονταν σε 20 mL εµπλουτισµένου 

θρεπτικού υλικού IMDM 340. 

 

Εικόνα 2β. ∆ιαχωρισµός κυττάρων σε Histopaque-1077.  

Τα λεµφοµονοπύρηνα κύτταρα του µυελού των οστών παραµένουν µετά τη 

φυγοκέντρηση στη µεσόφαση µεταξύ πλάσµατος και Histopaque-1077. (BMMCs, Bone 

Marrow Mononuclear Cells: Μυελικά λεµφοµονοπύρηνα κύτταρα, RBCs, Red Blood 

Cells: Ερυθρά αιµοσφαίρια, PMN, Polymorphonuclear leukocytes: Πολυµορφοπύρηνα 

λευκοκύτταρα). 

 

Μέτρηση µυελικών λεµφοµονοπυρήνων κυττάρων 

Για τη µέτρηση των µυελικών λεµφοµονοπυρήνων κυττάρων 15µl δείγµατος 

αναµιγνύονταν µε 15µl χρωστικής Trypan Blue. Από το εναιώρηµα αυτό 10 µl 
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εισάγονταν µέσω της ειδικής υποδοχής στην πλάκα Neubauer. Μετά από 5 min στο 

οπτικό µικροσκόπιο (µεγέθυνση 40Χ) προσδιορίζονταν ο αριθµός των κυττάρων στο 

κεντρικό τετράγωνο, συµπεριλαµβανοµένων και των κυττάρων που εφάπτονταν στις 

γραµµές που επισηµαίνονται µε το κόκκινο χρώµα (Εικόνα 3β). Παράλληλα 

εκτιµούνταν και η βιωσιµότητα των κυττάρων, καθώς τα νεκρά και αποπτωτικά 

κύτταρα βάφονταν µπλε. Η συγκέντρωση των κυττάρων στο µετρούµενο δείγµα 

προσδιορίζονταν ως ο αριθµός των µετρούµενων κυττάρων στη Neubauer χ2 χ104/ml, 

µε δεδοµένο το γεγονός ότι η επιφάνεια του κεντρικού τετραγώνου έχει εµβαδόν 1 

mm2 και ο χώρος κάτω από την καλυπτρίδα έχει βάθος 1 mm. 

 

Εικόνα 3β. Πλάκα Neubauer. 

 

Ανοσοφαινότυπος και χρώση µε7-αµινο-ακτινοµυσίνη-D, 7ΑΑD. 

Για την εκτίµηση της έκφρασης των µορίων CD40 και Fas στο κλάσµα των µυελικών 

CD34+ κυττάρων χρησιµοποιήθηκε η τεχνική του έµµεσου ανοσοφθορισµού. Αναλυ-

τικότερα, 106 BMMCs σηµαίνονταν µε συζευγµένο µε φυκοερυθρίνη (phycoerythrin, 

PE) αντι-CD34 µονοκλωνικό αντίσωµα (Mab) (QBEND-10, Immunotech, Marseille, 

France) και µε συζευγµένο µε ισοθειοκυανική φλουοροσκείνη (fluorescein 

isothiocyanate, FITC) αντι-CD40 (5C3, BD Biosciences Pharmingen, San Jose, CA) 

ή αντι-Fas (CD95) (LOB 3/17, Serotec, Kidlington, UK) Mabs. Συζευγµένα µε PE- 

και FITC IgG ισοτυπικά controls χρησιµοποιήθηκαν ως αρνητικά controls. Μετά από 

30 λεπτά επώαση στον πάγο, τα κύτταρα πλένονταν 2 φορές µε PBS/ 1% FCS (Fetal 

Calf Serum, Gibco)/ 0.05% θειικό αζίδιο και εν συνεχεία σηµαίνονταν µε 7-αµινο-

ακτινοµυκίνη-D (7AAD, Calbiochem-Novabiochem, CA) προκειµένου να εκτιµηθεί 
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το ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων [97]. Η 7AAD είναι µία φθορίζουσα 

χρωστική η οποία προσδένεται στο γενωµικό υλικό παρεµβαίνοντας µεταξύ των 

βάσεων κυτοσίνης και γουανίνης. Η πρόσδεση της εξαρτάται από το βαθµό 

ακεραιότητας της κυτταρικής µεµβράνης. Έτσι τα ζώντα κύτταρα, η κυτταρική 

µεµβράνη των οποίων είναι ακέραια δεν επιτρέπουν την είσοδο της χρωστικής, ενώ 

αντίθετα τα αποπτωτικά και τα νεκρά κύτταρα σηµαίνονται µέτρια και εντονότερα 

αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό διακρίνονται 3 κυτταρικοί πληθυσµοί, των ζώντων 

(7AADneg), των αποπτωτικών (7AADdim) και των νεκρών (7AADbright) κυττάρων. 

Συνοπτικά, 100 µL 7AAD διαλύµατος (200 µg/mL) προστίθετο στα κύτταρα τα οποία 

είχαν προηγουµένως διαλυθεί σε 1 mL PBS, και ακολουθούσε επώαση για 20 λεπτά 

στον πάγο µακριά από το φως. Μετά τη φυγοκέντρηση, το υπερκείµενο αφαιρούνταν 

και τα κύτταρα µονιµοποιούνταν σε 500 µL διαλύµατος 2% parafolmaldeyde 

(Sigma). Κύτταρα µη σηµασµένα χρησιµοποιούνταν ως αρνητικοί µάρτυρες.   

Τα δείγµατα αναλύονταν σε Epics Elite κυτταροµετρητή ροής (Coulter, Miami, FL) 

εντός 30 λεπτών από τη µονιµοποίησή τους. Η ανάλυση γίνονταν επί 500,000 

κυττάρων (events). Μετά τη δηµιουργία ενός διαγράµµατος συνδυάζοντας την 

πρόσθια (forward scatter, FSC) και πλάγια σκέδαση (side scatter, SSC) για το σύνολο 

του πληθυσµού, µια περιοχή σχεδιάζονταν γύρω από τα BMMCs (low FSC and SSC 

περιοχές) προκειµένου να µελετηθεί ο πληθυσµός των CD34+ κυττάρων.   

Επιπρόσθετα, ένα διάγραµµα δηµιουργήθηκε συνδυάζοντας SSC µε το φθορισµό 

CD34 στο «παράθυρο» των BMMCs και ένα δεύτερο συνδυάζοντας  το φθορισµό 

CD34 και CD40 ή Fas στο «παράθυρο» των CD34+ κυττάρων. Τέλος, ένα διάγραµµα 

δηµιουργήθηκε συνδυάζοντας FSC µε το φθορισµό 7AAD προκειµένου να 

προσδιοριστούν τα 7AAD-αρνητικά (ζωντανά), dim (αποπτωτικά), και bright (νεκρά) 

κύτταρα στον πληθυσµό των CD34+ τα οποία εκφράζουν τα αντιγόνα CD40, ή Fas 

(Εικόνα 4β).  

 

 



 

 

Εικόνα 4β. Ανάλυση κυτταροµετρίας ροής των BMMCs.  

           Τα διαγράµµατα δείχνουν τον τρόπο ανάλυσης των BMMCs. (A) ∆ιάγραµµα 

FSC έναντι SSC για τον προσδιορισµό της περιοχής των BMMCs (R1) όπου 

περιλαµβάνονται τα CD34+ κύτταρα. (B) ∆ιάγραµµα του CD34-PE έναντι SSC 

εστιασµένο στο R1 για τον προσδιορισµό των CD34+ κυττάρων (R2). (C) ∆ιάγραµµα  

CD34-PE έναντι CD40-FITC εστιασµένου στο R2 για τον προσδιορισµό των CD40+ 

(R3) και CD40- (R4) κυττάρων στο κλάσµα των CD34+ κυττάρων. (D) ∆ιάγραµµα FSC 

έναντι 7AAD εστιασµένο στο R2 για τον προσδιορισµό των ζώντων (R5), αποπτωτικών 

(R6), και νεκρών (R7) κυττάρων στο κλάσµα των CD34+ κυττάρων. Ανάλογα 

διαγράµµατα εστιάστηκαν στα CD40+ (R3) και CD40- (R4) CD34+ κύτταρα. 
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Αποµόνωση  CD34+  κυττάρων µε ανοσοµαγνητικό διαχωρισµό 

Κεκαθαρµένος πληθυσµός CD34+  κυττάρων αποµονώνονταν από  BMMCs ασθενών 

µε ΣΕΛ και υγιών µαρτύρων µε ανοσοµαγνητικό διαχωρισµό (MACS isolate on kit, 

Miltenyi Biotec GmbH, Bergisch, Gladbach, Germany).   

  

Εικόνα 5β.  Σύστηµα ανοσοµαγνητικού διαχωρισµού MACS (από Miltenyi Biotec 

GmbH). 

Ειδικότερα σε στείρες συνθήκες 107 BMMCs, επωάζονταν για 45 λεπτά στον πάγο µε 

100 µL διαλύµατος ειδικών µικροσφαιριδίων µε µαγνητικές ιδιότητες (MACS 

Microbeads) συνδεδεµένων µε αντι-CD34+  µονοκλωνικό αντίσωµα (mAb). Αξίζει να 

αναφερθεί ότι τα κύτταρα είχαν προηγουµένως επωαστεί για 10 λεπτά µε 100 µL 

διαλύµατος ανθρώπινης IgG, προκειµένου να παρεµποδιστεί η µη ειδική, µέσω Fc-

υποδοχέα πρόσδεση των αντι-CD34+ σφαιριδίων στην επιφάνειά τους. Μετά την 

ολοκλήρωση της επώασης τα κύτταρα πλένονταν µε διάλυµα phosphate buffered 

saline (PBS/EDTA-2mM), φυγοκεντρούνταν για 5 λεπτά στις 1600 rpm και 

απορρίπτονταν το υπερκείµενο. Εν συνεχεία το εναιώρηµα των κυττάρων φέρονταν 

στη στήλη διαχωρισµού (MACS column) αφού αυτή είχε προηγουµένως εκπλυθεί µε 

500 ml PBS/EDTA-2mM και η οποία ήταν προσαρµοσµένη στο µόνιµο µαγνητικό 

πεδίο του συστήµατος διαχωρισµού (MACS separator). Λόγω της παρουσίας του 

µαγνητικού πεδίου τα σεσηµασµένα µε MACS CD34+ Microbeads συγκρατούνταν 

στη στήλη, ενώ τα CD34- κύτταρα περνούσαν διαµέσου αυτής και απορρίπτονταν. Η 

στήλη πλένονταν 3 φορές µε 500 µL διαλύµατος PBS/EDTA-2mM και ακολούθως 

αποµακρύνονταν από το σύστηµα διαχωρισµού και τοποθετούνταν σε ένα στείρο 

σωληνάριο. Στη στήλη τοποθετούνταν 1000 µL διαλύµατος  PBS/EDTA-2mM και µε 

τη βοήθεια του κατάλληλου εµβόλου ακολουθούσε έκλουση των CD34+ κυττάρων τα 
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οποία συλλέγονταν στο σωληνάριο. Σε όλα τα πειράµατα η καθαρότητα του 

πληθυσµού ήταν µεγαλύτερη από 95%, όπως αυτή προσδιορίζονταν µε 

κυτταροµετρία ροής. 

 

  

 

Εικόνα 6β. Μέθοδος ανοσοµαγνητικού διαχωρισµού.  

α) Σήµανση του υπό µελέτη πληθυσµού.  

β) ∆ιαχωρισµός των κυττάρων µέσω της διόδου τους από την κολώνα που είναι 

προσαρµοσµένη στο µαγνητικό πεδίο.  

γ) Έκλουση του σεσηµασµένου πληθυσµού (Miltenyi). 
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Επίδραση του ΤΝF-α στην έκφραση των CD40 και Fas  

Σε µία σειρά πειραµάτων (n=5) CD34+ κύτταρα υγιών µαρτύρων καλλιεργούνταν σε 

πλάκες 96-round-bottom βοθρίων σε συγκέντρωση 105/βοθρίο απουσία ή παρουσία 

διαφορετικών συγκεντρώσεων (0,25 έως 5 ng/µl) ανθρώπινου ανασυνδυασµένου 

(recombinant human, rh) rhTNF-α (BMS154, Bender MedSystems GmbH, Vienna, 

Austria)  και/ή 1µg/mL rhCD40L (BMS308/2, Bender MedSystems GmbH, Vienna, 

Austria) σε 200 µL IMDM/10% FCS. Μετά από 48ωρη επώαση τα κύτταρα 

σηµάνθηκαν όπως περιγράφηκε παραπάνω µε αντι-CD40 ή αντι-Fas µονοκλωνικό 

αντίσωµα για τον προσδιορισµό της έκφρασης των αντίστοιχων µορίων µε 

κυτταροµετρία ροής.  

 

Επίδραση του CD40L στην βιωσιµότητα και κλωνογονική ικανότητα των CD34+  

κυττάρων   

Κυτταροµετρία ροής 

Ανοσοµαγνητικά διαχωρισθέντα CD34+ κύτταρα ασθενών µε ΣΕΛ και υγιών 

µαρτύρων καλλιεργούνταν σε πλάκες 96-round-bottom βοθρίων σε συγκέντρωση 

104/βοθρίο παρουσία 1µg/mL rhCD40L και/ή 1µg/mL rhFasL (BMS309/2, Bender 

MedSystems) σε 200 µL IMDM/1% FCS. Μετά από 48ωρη επώαση τα κύτταρα 

σηµάνθηκαν όπως περιγράφηκε παραπάνω µε 7AAD για την εκτίµηση των 

ζωντανών, αποπτωτικών και νεκρών CD34+ κυττάρων.  

Μελέτες κλωνογονικότητας 

3x103 CD34+ κύτταρα από ασθενείς µε ΣΕΛ και υγιείς µάρτυρες καλλιεργήθηκαν σε 

1 mL IMDM εµπλουτισµένου µε 30% FCS, 1% BSA (bovine serum albumin, Gibco), 

10-4M mercaptoethanol (Sigma), 0.075% διττανθρακικά (Gibco), 2 mM L-glutamine 

(Sigma), 0.9% µεθυλοκυτταρίνη (StemCell Technologies, Vancouver, Canada), 

παρουσία 5 ng GM-CSF (R&D Systems, Minneapolis, MN), 50 ng IL-3 (R&D 

Systems) και 2 IU erythropoietin (EPO; Janssen-Cilag, Bucks, UK) παρουσία, ή 

απουσία 1µg rhCD40L και/ή 1µg rhFasL.  Οι καλλιέργειες έγιναν εις διπλούν σε 35-

mm Petri τρυβλία και επωάστηκαν σε κλίβανο στους 37°C-5% CO2-95% υγρασία.   

Σε µία ξεχωριστή σειρά πειραµάτων, 105 BMMCs καλλιεργήθηκαν όπως 



περιγράφεται παραπάνω παρουσία, ή απουσία 1µg/mL αντι-CD40L εξουδετερωτικού 

αντισώµατος (MK13A4, Bender MedSystems). Σε όλες τις περιπτώσεις οι αποικίες 

(Εικόνα 7β) µετρήθηκαν την 14η ηµέρα και τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως το 

σύνολο των κλωνογόνων κυττάρων (Colony Forming Cells, CFCs).  

  

   

Εικόνα 7β. Βραχύχρονες Μυελικές Καλλιέργειες.  

 Μορφολογία αποικιών της ερυθράς (BFU-E), της µονοκυτταρικής (CFU-M) και της 

κοκκιώδους (CFU-G) σειράς, µετά από 14ηµερη επώαση σε µεθυλοκυτταρίνη.  (Από το 

προσωπικό αρχείο της κ. Παπαδάκη). 

 

Μακρόχρονες µυελικές καλλιέργειες  

Μακρόχρονες µυελικές καλλιέργειες (ΜΜΚ) από 107 BMMCs κύτταρα 

αναπτύχθηκαν σύµφωνα µε την καθιερωµένη τεχνική σε 10 mL IMDM 

εµπλουτισµένου µε  10% FCS, 10% HS (horse serum, Gibco), 100 IU/mL PS, 2 mM 

L-glutamine και 10-6 M θειϊκή σουξινική υδροκορτιζόνη (Sigma), και επωάστηκαν 

στους 33°C-5% CO2-95% υγρασία. Ανά εβδοµάδα οι καλλιέργειες εξετάζονταν για 

σχηµατισµό στρώµατος µε ανάστροφο µικροσκόπιο και γίνονταν ανανέωση κατά το 

ήµισυ του θρεπτικού υλικού. Το σύστηµα αυτό θεωρείται το καλύτερο in vitro 

µοντέλο για τη µελέτη της αιµοποίησης, καθώς προσοµοιάζει στις συνθήκες που 

αναπτύσσονται στο µυελό των οστών. Τα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα 

πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται στο υπερκείµενο των ΜΜΚ σε συνάφεια 

µε τα κύτταρα του στρώµατος. Τα στρωµατικά κύτταρα (Εικόνα 8β) αντιστοιχούν 

στα κύτταρα του αιµοποιητικού µικροπεριβάλλοντος, αποτελούνται από µακροφάγα, 

ινοβλάστες, λιποκύτταρα και ενθοθηλιακά κύτταρα και λειτουργούν υποστηρικτικά 

προάγοντας την αιµοποίηση. Την 3η-4η εβδοµάδα, όταν είχε σχηµατισθεί πλήρης 
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τάπητας ελεύθερα κυττάρων υπερκείµενα καλλιεργειών αποθηκεύονταν στους -70oC  

για τον προσδιορισµό διαλυτού sCD40L µε ELISA (Bender Medsystems), ενώ τα 

στρωµατικά κύτταρα συλλέγονταν για εξαγωγή ολικού mRNA, όπως περιγράφεται 

αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

 

Εικόνα 8β. Στρωµατικά κύτταρα Μακρόχρονων Μυελικών Καλλιεργειών.  

Με τα βέλη επισηµαίνονται τα λιποκύτταρα (µορφολογία τσαµπιού), τα µακροφάγα 

(στρογγυλά κύτταρα) και οι ινοβλάστες (κύτταρα µε ατρακτοειδή µορφολογία). Από το 

προσωπικό αρχείο της κ. Παπαδάκη. 

 

Μέτρηση sCD40L στα υπερκείµενα Μακρόχρονων Μυελικών Καλλιεργειών 

Η µέτρηση του sCD40L στα υπερκείµενα των Μακρόχρονων Μυελικών 

Καλλιεργειών έγινε µε τη µέθοδο του ανοσο-ενζυµικού προσδιορισµού ELISA 

(Bender Medsystems), µε βάση την τεχνική sandwich (Εικόνα 9β). Αρχικά τα υπό 

εξέταση δείγµατα συµπυκνώθηκαν κατά 10x µε εξάχνωση µε τη µέθοδο Speedvac 

[98], προκειµένου να αυξηθεί η ευαισθησία της ELISA.  
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Eικόνα 9β. Sandwich  ELISA. Στην εικόνα παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά 

στάδια της µεθόδου. (Capture Antibody: αντίσωµα δεσµευµένο στα µικροβοθρία , 

Target Protein: πρωτεΐνη στόχος ανίχνευσης, Detection Antibody: πολυκλωνικό 

αντίσωµα που στρέφεται έναντι της πρωτεΐνης ανίχνευσης, HRP-Linked Antibody: 

αντίσωµα συνδεδεµένο µε ένζυµο HRP, TBM Substrate: υπόστρωµα ενζύµου). (Από 

Human sCD40L ELISA, Bender MedSystems. 
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Στη συνέχεια σε βοθρία πλάκας ELISA 96 θέσεων, στον πυθµένα των οποίων υπήρχε 

σταθερά προσκολληµένο ποντικίσιο έναντι-ανθρώπου µονοκλωνικό αντίσωµα για το 

CD40L, προστέθηκαν τα υπό εξέταση υπερκείµενα και πρότυπα διαλύµατα γνωστής 

συγκέντρωσης του CD40L. Πιο συγκεκριµένα στα µικροβοθρία της πρότυπης 

καµπύλης και των δειγµάτων προστέθηκαν 100 και 80 µl διαλύτη (sample diluent) 

αντίστοιχα, όπως επίσης και 100 µl διαλύµατος γνωστής συγκέντρωσης CD40L και 

80 µl των υπό εξέταση δειγµάτων. Η πλάκα καλύφθηκε µε αυτοκόλλητη ταινία, 

ανακινήθηκε ελαφρά για την ανάµειξη των δειγµάτων και τοποθετήθηκε σε οριζόντιο 

αναδευτήρα (shaker) στις 100 rpm. Ακολούθησε επώαση για 2 ώρες σε θερµοκρασία 

δωµατίου, οπότε το sCD40L προσδέθηκε στο αντίσωµα που βρίσκονταν στον 

πυθµένα του βοθρίου.  

Στο επόµενο στάδιο αναρροφήθηκε το περιεχόµενο των µικροβοθρίων και 

προστέθηκαν 400 µl διαλύµατος πλύσης (wash buffer PBS 1% Tween 20) µε τη 

βοήθεια ειδικού µηχανήµατος. Η διαδικασία αναρρόφησης προσθήκης wash buffer 

επαναλήφθηκε άλλες δύο φορές. Ακολούθως στα βοθρία προστέθηκαν 150 µl  

πολυκλωνικού αντισώµατος έναντι του CD40L, το οποίο ήταν συνδεδεµένο µε το 

ένζυµο υπεροξειδάση (HRP, horseradish peroxidase). Η πλάκα καλύφθηκε µε 

αυτοκόλλητη ταινία, ανακινήθηκε ελαφρά για την ανάµειξη των δειγµάτων και 

τοποθετήθηκε σε οριζόντιο αναδευτήρα (shaker) στις 100 rpm. Κατά τη διάρκεια της 

2ωρης επώασης που ακολούθησε, το σύµπλεγµα αντισώµατος-ενζύµου συνδέθηκε 

στο προσκολληµένο CD40L.  

Μετά την ολοκλήρωση της επώασης έγινε αναρρόφηση του περιεχοµένου των 

µικροβοθρίων και πλύσιµο µε 400 µl διαλύµατος πλύσης (wash buffer PBS 1% 

Tween 20) µε τη βοήθεια ειδικού µηχανήµατος. Η διαδικασία αναρρόφησης 

προσθήκης wash buffer επαναλήφθηκε άλλες δύο φορές. Στα βοθρία προστέθηκαν 

100 µl διαλύµατος ΤΜΒ substrate solution το οποίο αποτελείται από το υπόστρωµα 

του ενζύµου (hydrogen peroxide) µαζί µε χρωµογόνο (tetramethylbenzidine) που 

οξειδώνονταν κατά τη διάρκεια της αντίδρασης δηµιουργώντας µπλε χρώµα. 

Η αντίδραση διακόπηκε µετά από 10 λεπτά µε την προσθήκη 100 µl stop solution, 

(phosphoric acid 1M) γεγονός που προκάλεσε την αλλαγή του χρώµατος από µπλε σε 

κίτρινο. Η ένταση του κίτρινου χρώµατος ήταν ευθέως ανάλογη µε το ποσό του 



ενζύµου που ήταν συνδεδεµένο στο CD40L, το οποίο µε τη σειρά του ήταν ευθέως 

ανάλογο µε το ποσό του CD40L στα υπό εξέταση υπερκείµενα, ή στο πρότυπο 

διάλυµα.  

Στη συνέχεια µετρήθηκε άµεσα η οπτική απορρόφηση σε κάθε ένα βοθρίο σε 

φωτόµετρο. Η µέτρηση έγινε σε µήκος κύµατος 450 nm µε διόρθωση στα 610 nm και 

σχεδιάστηκε η καµπύλη αναφοράς (Εικόνα 10β), µε βάση τις τιµές απορρόφησης των 

πρότυπων διαλυµάτων. Η συγκέντρωση του CD40L στα υπό εξέταση δείγµατα 

προσδιορίστηκε εισάγοντας τις µετρηθείσες απορροφήσεις στην εξίσωση της 

καµπύλης αναφοράς. Η ευαισθησία της µεθόδου ήταν 0.6 ng/mL, σύµφωνα µε τον 

κατασκευαστή. 

 

 

 

Εικόνα 10β. Καµπύλη αναφοράς του CD40L, µε βάση τις τιµές απορρόφησης (Υ 

άξονας) γνωστών συγκεντρώσεων πρότυπου διαλύµατος CD40L (Χ άξονας).  

 

Αποµόνωση RNA από στρωµατικά κύτταρα Μακρόχρονων Μυελικών 

Καλλιεργειών (ΜΜΚ). 

Η εκτίµηση της έκφρασης του CD40L από τα στρωµατικά κύτταρα ΜΜΚ, έγινε 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης αντίστροφης µεταγραφής 
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(Reverse transcription polymerase chain reaction, RT-PCR). Για το σκοπό αυτό ολικό 

mRNA εξήχθη από τα προσκολλώµενα κύτταρα ΜΜΚ µε πλήρη τάπητα, 

χρησιµοποιώντας το RNeasy mini kit (Qiagen GmbH, Hilden, Germany) (Εικόνα 

11β). Αρχικά τα κύτταρα αποκολλούνταν από τον πυθµένα της φλάσκας µε τη 

βοήθεια ξέστρου και συλλέγονταν σε σωληνάριο 1,5 ml.  

 

 

Εικόνα 11β. RNeasy mini kit. Συνοπτική παρουσίαση των βηµάτων αποµόνωσης 

mRNA. (Από RNeasy Mini Handbook, Qiagen). 

Πιο συγκεκριµένα 1χ107 στρωµατικά κύτταρα φυγοκεντρούνταν για 5 λεπτά στις 300 

χ g και το υπερκείµενο διάλυµα αποµακρύνονταν στο σύνολό του µε αναρρόφηση µε 

πιπέττα. Τα κύτταρα λύονταν µε προσθήκη 600 µl διαλύµατος RLT-1% 

mercaptoethanol. Το διάλυµα RLT-1% mercaptoethanol ήταν πλούσιο σε guanidine-

thiocyanate  και αδρανοποιούσε RNases εξασφαλίζοντας την αποµόνωση ακέραιου 

RNA. Ακολουθούσε οµογενοποίηση του δείγµατος µε διαδοχικές αναρροφήσεις και 

απορρίψεις του διαµέσου σύριγγας ινσουλίνης. Στη συνέχεια προστίθενταν 600 µl 
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διαλύµατος αιθανόλης 70% γεγονός που εξασφάλιζε τις βέλτιστες συνθήκες 

αποµόνωσης RNA. Το δείγµα αναδεύονταν µε πιπέττα και  µεταφέρονταν σε κολώνα 

RNeasy, η οποία είχε προσαρµοστεί σε ειδικό σωληνάριο-καλάθι. Το επόµενο στάδιο 

περιλάµβανε φυγοκέντρηση για 15 δευτερόλεπτα σε >10000 rpm και απόρριψη του 

διαλύµατος που διαµέσου της κολώνας είχε συγκεντρωθεί στο σωληνάριο. Το RNA 

συνδέονταν στη µεµβράνη της κολώνας και λαµβάνονταν σε κεκαθαρµένη µορφή µε 

διαδοχικά πλυσίµατα. Αρχικά προστίθενταν στην κολώνα 350 µl διαλύµατος RW1 

και το δείγµα φυγοκεντρούνταν για 15 δευτερόλεπτα σε >10000 rpm και 

απορρίπτονταν το υγρό που είχε συγκεντρωθεί στο καλάθι. Τυχόν συνυπάρχον DNA 

αποµακρύνονταν µετά από 15λεπτη πέψη µε RNase-free DNAse. Επαναλαµβάνονταν 

η διαδικασία πλύσης µε 350 µl διαλύµατος RW1, φυγοκέντρησης στις >10000 rpm 

για 15 δευτερόλεπτα και απόρριψης του σωληναρίου καλαθιού το οποίο 

αντικαθίσταντο µε καινούργιο. Έπειτα η κολώνα πλένονταν µε προσθήκη 500 µl 

διαλύµατος PRE και φυγοκέντρησης στις >10000 rpm για 15 δευτερόλεπτα. Μετά 

την απόρριψη του υγρού που είχε συλλεχθεί στο καλάθι, προστίθενταν εκ νέου 500 µl 

διαλύµατος PRE και το δείγµα φυγοκεντρούνταν στις >10000 rpm για 2 λεπτά. Τέλος 

η κολώνα µεταφέρονταν σε νέο 1,5 ml σωληνάριο και προστίθενταν 30-50 µl RNase-

free νερού. Το RNA εκλύονταν µετά από φυγοκέντρηση στις >10000 rpm για 1 λεπτό 

και αποθηκεύονταν στους -700C έως ότου γίνει η σύνθεση cDNA. 

 

Μελέτη έκφρασης CD40L από τα στρωµατικά κύτταρα Μακρόχρονων Μυελικών 

Καλλιεργειών µε RT-PCR. 

Για τη σύνθεση µονόκλωνου cDNA χρησιµοποιήθηκε το SUPERSCRIPT 

Preamplification System (Gibco). Ειδικότερα, 1µg total RNA αναµίχθηκε µε 1 µl 

Oligo(dt) 0,5 µg/ml, 1 µl dNTP mix και DEPC-H2O, σε τελικό όγκο 10 µl. Το δείγµα 

επωάστηκε στους 650C για 5 λεπτά και τοποθετήθηκε στη συνέχεια για 1 λεπτό στον 

πάγο. Στη συνέχεια προστέθηκαν 2 µl 10ΧRT buffer, 4 µl 25Mm MgCl2, 2 µl 0,1M 

DDT, 1 µl RNase Out Recombinant RNase Inhibitor και 50 units αντίστροφης 

µεταγραφάσης (Superscript II). Ακολούθησε επώαση στους 420C για 50 λεπτά και εν 

συνεχεία στους 700C για 15 λεπτά. Στο δείγµα προστέθηκε τέλος 1 µl RNaseΗ και 

ακολούθησε επώαση για 15 λεπτά στους 370C προκειµένου να διασπαστούν τα 



υπολείµµατα RNΑ. Το cDNA φυλάχθηκε στους -200C.   

Στη συνέχεια το cDNA πολλαπλασιάστηκε µε τη µέθοδο RT-PCR χρησιµοποιώντας 

ειδικούς εκκινητές. Αναλυτικότερα χρησιµοποιήθηκαν 2 µl 10XPCR buffer, 0,6 µl 

50mM MgCl2, 0,4 µl 10mM dNTPs, 2 mM cDNA, 0,1 µl Tac polymerase, ειδικοί 

εκκινητές για το CD40L και τη β2m (beta-2-microglobulin) και αποστειρωµένο Η20 

µέχρι τελικό όγκο 20 µl.  Τα προιόντα της PCR κανονικοποιήθηκαν σύµφωνα µε το 

ποσό της β2m στα δείγµατα. Πιο συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε αντίδραση σε ένα 

σωληνάριο και η συγκέντρωση του εκκινητή για το CD40L ήταν επτά φορές 

µεγαλύτερη από την αντίστοιχη συγκέντρωση του εκκινητή για τη β2m. Η 

αλληλουχία των εκκινητών για το CD40L (πρόσθιου και οπίσθιου) ήταν 5-

AGAATCCTCAAATTGCGGC-3 και 5-TGTGGGTATTTGCAGCTCTG-3 

αντίστοιχα, (προϊόν PCR 286 bp) και για τη β2m 5-TCCAACATCAACATCTTGGT-

3 και 5-TCCCCCAAATTCT-AAGCAGA-3, αντίστοιχα (προϊόν PCR 123 bp). Οι 

συνθήκες για 37 κύκλους PCR ήταν: 94°C για 30 sec, 62°C για 30 sec, και 72°C για 

45 sec. Τα προϊόντα του PCR ηλεκτροφορήθηκαν σε 1.5% gel αγαρόζης και έγιναν 

ορατά σε υπεριώδες φως µετά από σήµανση µε ethidium-bromide. Θετικό control 

ήταν cDNA από Ms5 κυτταρική σειρά διαµολυσµένη µε CD40L (Ms5-CD40L, 

ευγενική χορηγία του κ. Άρη Ηλιόπουλου). Τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν 

χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα ImageJ.  

 

Εικόνα 12β. Βασικές αρχές RT-PCR.  
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Βήµα 1ο. Θέρµανση στους 94οC. Αποδιάταξη δίκλωνου DNA. Βήµα 2ο: Θέρµανση 

στους 62οC. Πρόσδεση εκκινητών στο µονόκλωνο DNA. Βήµα 3ο: θέρµανση στους 

72οC. Σύνθεση δίκλωνου DNA. 

 

Στατιστική ανάλυση  

 

Τα δεδοµένα αναλύθηκαν στο Graphpad Prism πρόγραµµα (Graphpad Software, San 

Diego, CA) µε χρήση των δοκιµασιών Mann-Whitney και Spearman.  Το Student’s t-

test χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση του ποσοστού των Fas+ κυττάρων και του 

αριθµού των CFCs µεταξύ καλλιεργειών που είχαν επωασθεί, ή όχι µε rhCD40L ή 

αντι-CD40L εξουδετερωτικό αντίσωµα, αντίστοιχα. Τα δεδοµένα εκφράστηκαν ως 

µέση τιµή (mean) ± 1 SD.  
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VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επαγωγή της έκφρασης των µορίων CD40 και Fas 

CD34+ κύτταρα υγιών εθελοντών που είχαν επωασθεί για 48 ώρες µε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις (0.25-5.0ng/ml) rhTNF-α παρουσίασαν µία σηµαντική και µάλιστα 

δοσοεξαρτώµενη αύξηση στην έκφραση του CD40 (58.05 ± 12.05 σε 5.0 ng/ml 

rhTNFα) σε σχέση µε τις αρχικές συνθήκες (5.48 ± 2.085, P < .0001 ANOVA test).  

Σε συµφωνία µε µελέτες που είχαν πραγµατοποιηθεί στο εργαστήριο µας [80] η 

επώαση µε rhTNF-α αύξησε την έκφραση του Fas στα προγονικά αιµοποιητικά 

κύτταρα σε σχέση µε τις αρχικές συνθήκες. Η επαγωγή ήταν ακόµα µεγαλύτερη όταν 

στην καλλιέργεια προστίθετο και rhCD40L (F1
84=7.61, P<0.001). (Εικόνες 1α-1γ). 
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Εικόνα 1γ. Τα ραβδογράµµατα παριστούν τη µέση τιµή (±SEM)  του ποσοστού των 

CD34+ κυττάρων που εκφράζουν Fas (επάνω) και CD40 (κάτω) µετά από επώαση µε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις rhTNFα. 
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Εικόνα 2γ. Έκφραση CD40 σε CD34+ κύτταρα που είχαν προηγουµένως επωασθεί µε 

rhTNFα. (Αποτελέσµατα κυτταροµετρίας ροής από ένα ενδεικτικό πείραµα).   

 

Εικόνα 3γ. Η πρόσδεση του rhCD40L στο CD40 σε CD34+ κύτταρα που είχαν 

προηγουµένως επωασθεί µε rhTNF-α, οδήγησε σε µία σηµαντική επαγωγή της 

έκφρασης του Fas. (Αποτελέσµατα κυτταροµετρίας ροής από ένα ενδεικτικό πείραµα). 

Έκφραση των αντιγόνων CD40 και Fas στα CD34+ κύτταρα   

Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση κυτταροµετρίας ροής στα CD34+ κύτταρα των 

ασθενών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1γ, ενώ στην εικόνα 4γ παρουσιάζονται 

εξατοµικευµένα δεδοµένα από ένα υγιή µάρτυρα. Σε συµφωνία µε δεδοµένα που 

είχαν δηµοσιευθεί στο παρελθόν, [80] το ποσοστό των CD34+ κυττάρων στο κλάσµα 

των  BMMC ήταν σηµαντικά µειωµένο σε ασθενείς µε ΣΕΛ (1.14 ± 0.35), συγκριτικά 
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µε τους υγιείς µάρτυρες (2.05 ± 0.62, P < .0001) και το ποσοστό των Fas+ κυττάρων 

µέσα στο κλάσµα των CD34+ κυττάρων ήταν σηµαντικά υψηλότερο στους ασθενείς 

(20.69 ± 19.53) συγκριτικά µε τους µάρτυρες (7.16 ± 4.46, P = .0138). Το ποσοστό 

των CD34+ κυττάρων που εξέφραζαν το CD40 µόριο ήταν σηµαντικά υψηλότερο 

στους ασθενείς µε ΣΕΛ (10.79 ± 6.90) σε σχέση µε τους υγιείς (5.41 ± 2.89, P = 

.0061) και βρέθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των CD34+ κυττάρων που 

εκφράζουν το CD40 και αυτών που εκφράζουν το Fas (r = .5358, P = .0004), γεγονός 

που υποδηλώνει πιθανή παράλληλη έκφραση των δύο αυτών µορίων στον πληθυσµό 

της µελέτης (Εικόνα 5γ). ∆εν σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 

ασθενών και υγιών µαρτύρων στο ποσοστό των CD40+ κυττάρων που ανιχνεύονται 

στο κλάσµα των µη-CD34+ BMMC κυττάρων (7.03 ± 2.65 και 6.13 ± 2.43, 

αντίστοιχα,  P = .818).  

Πίνακας 1γ. Ανάλυση µε κυτταροµετρία των BMMCs 

 
Ασθενεις µε ΣΕΛ 
(n=20) 

Μάρτυρες 
 (n=20) P value 

BMMCs fraction    
  % CD34+ cells # 1.14 ± 0.35 2.06 ± 0.62 <.0001 
  median (range)  1.10 (0.70-1.90) 1.75 (1.30-3.30)  
  
CD34+ cell fraction    
  % Fas+ cells 20.69 ± 19.53 7.16 ± 4.46 .0138 
  median (range) 15.95 (1.30-79.00) 6.70 (1.60-16.10)  
  
  % CD40+ cells 10.79 ±  6.90 5.41 ± 2.89 .0061 
  median (range) 11.10 (3.80-33.00) 5.20 (0.70-12.00)  
    
  % 7AADdim cells 26.03 ±  26.40 4.47 ± 2.21 <.0001 
  median (range) 17.40 (3.00-87.10) 3.90 (2.20-80.60)  
  
CD34+/Fas+ cell fraction    
  % 7AADdim cells 43.50 ±  24.56 25.60 ± 14.15 .0084 
  median (range) 52.60 (1.20-86.40) 22.20 (6.00-50.00)  
    
CD34+/Fas- cell fraction    
  % 7AADdim cells 22.89 ±  28.38 3.24 ± 2.25 .0066 
  median (range) 12.80 (0-87.80) 2.20 (1.20-7.60)  
    
CD34+/CD40+ cell fraction    
  % 7AADdim cells 37.43 ±  18.24 23.07 ± 10.03 .0051 
  median (range) 37.50 (1.60-84.00) 20.50 (9.10-44.40)  
    
CD34+/CD40- cell fraction    
  % 7AADdim cells 11.86 ±  9.72 5.41 ± 6.41 .2134 
  median (range) 10.00 (0-25.90) 2.50 (1.30-19.80)  

 (#) Οι τιµές εκφράζονται ως mean ± 1SD. 
 

 



 

 
 

 

Εικόνα 4γ. Ιστογράµµατα κυτταροµετρίας ροής, που απεικονίζουν την έκφραση 

των µορίων Fas και CD40. Η περιοχή R1 αφορά τον πληθυσµό των 

λεµφοµονοπυρήνων κυττάρων. Η R2 είναι εστιασµένη στην R1 και απεικονίζει τα 

CD34+ κύτταρα. Οι περιοχές R6 και R4 εστιάζουν στην R2 και αφορούν τα 

CD34+/Fas+ και CD34+/CD40+ κύτταρα αντίστοιχα. 
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Εικόνα 5γ. Συσχέτιση µεταξύ της αναλογίας των CD40+ κυττάρων και του 

ποσοστού των Fas+  στο κλάσµα των CD34+κυττάρων.  Τα διαγράµµατα παριστούν 

τη  γραµµική συσχέτιση µεταξύ της αναλογίας των CD40+ κυττάρων και του ποσοστού 

των Fas+ κυττάρων στο κλάσµα των CD34+ κυττάρων των ασθενών (n=20) και υγιών 

µαρτύρων (n=20) που µελετήθηκαν. Ο συντελεστής συσχέτισης (r) και βαθµός 

σηµαντικότητας (P) υποδηλώνονται. Αναδεικνύονται, επίσης, τα 95% όρια αξιοπιστίας 

(στικτή γραµµή). Ασθενείς µε ΣΕΛ, (●) Υγιείς µάρτυρες, (○). 

 

Χαρακτηριστικά επιβίωσης των CD34+/CD40+  κυττάρων  

∆εδοµένα αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά επιβίωσης των CD34+ κυττάρων των 

ασθενών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1γ και την Εικόνα 6γ. Σε συµφωνία µε 

παλαιότερα δηµοσιευµένες µελέτες, [80] το ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων στο 

κλάσµα των CD34+ κυττάρων ήταν σηµαντικά αυξηµένο στους ασθενείς µε ΣΕΛ 

(26.03 ± 26.40) συγκριτικά µε τους υγιείς µάρτυρες (4.47 ± 2.21; P < .0001).  Το 

ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων ήταν υψηλότερο στο κλάσµα των CD34+/Fas+ 

συγκριτικά µε το κλάσµα των CD34+/Fas- κυττάρων τόσο στους ασθενείς µε ΣΕΛ 

(43.50 ± 24.56 έναντι 22.89 ± 28.38, P=.0098) όσο και στους υγιείς (25.59 ± 14.15 

έναντι 3.24 ± 2.25, P<.0001), ενώ δε σηµειώθηκαν σηµαντικές διαφορές στο 
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ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων που ανιχνεύθηκαν στους Fas+ και Fas- 

υποπληθυσµούς των µη-CD34+ κυττάρων στους ασθενείς  (2.87 ± 2.60 και 3.74 ± 

3.97, P=.6848) και τους µάρτυρες (1.89 ± 2.07 and 1.62 ± 1.35, P=.7452). Τα 

αποτελέσµατα αυτά υπογραµµίζουν περαιτέρω το ρόλο του Fas στην απόπτωση των 

µυελικών CD34+ κυττάρων, όπως έχει και προηγούµενα αναφερθεί  [80, 95, 96]. 

Αυξηµένα επίπεδα απόπτωσης παρατηρήθηκαν επίσης στο κλάσµα των CD34+/Fas- 

κυττάρων στους ασθενείς, συγκριτικά µε τους µάρτυρες  (P = .0066) υποδηλώνοντας 

ότι πρόσθετοι µηχανισµοί, πέρα από την αυξηµένη έκφραση του Fas συµβάλλουν 

στην απόπτωση των CD34+ κυττάρων ασθενών µε ΣΕΛ. 

Προκειµένου να διερευνηθεί η πιθανή εµπλοκή του CD40 στην απόπτωση των 

CD34+ κυττάρων µελετήσαµε τα χαρακτηριστικά επιβίωσης των CD40+ και CD40- 

κυτταρικών υποπληθυσµών. Στο «παράθυρο» των CD34+ κυττάρων το ποσοστό των 

αποπτωτικών κυττάρων ήταν σηµαντικά υψηλότερο στα CD40+ συγκριτικά µε τα 

CD40- κύτταρα τόσο στους ασθενείς (37.43 ± 18.24 έναντι 11.85 ± 9.72, P <.0001) 

όσο και στους υγιείς (23.07 ± 10.03 έναντι 5.42 ± 6.41, P <.0001).  Ωστόσο, στην 

περιοχή των CD34- κυττάρων δεν σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στο 

ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων µεταξύ των CD40+ και CD40- κυτταρικών 

υποπληθυσµών τόσο στους ασθενείς (2.40 ± 2.42 έναντι 3.30 ± 3.65, P = .5792) όσο 

και στους υγιείς (2.47 ± 1.80 έναντι 1.65 ± 1.64, P = .638).  Επιπρόσθετα, µια 

σηµαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε µεταξύ της αναλογίας των CD40+ κυττάρων και 

του ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων στο κλάσµα των CD34+ (r = .4624, P = 

.0027) αλλά όχι στον πληθυσµό των µη-CD34+ (r = .1887, P = .818) κυττάρων στα 

άτοµα που µελετήθηκαν (Εικόνα 7γ). Τα προαναφερθέντα δεδοµένα υποδηλώνουν 

ότι η υπερέκφραση του CD40 µπορεί να έχει ρόλο στην απόπτωση των CD34+ 

µυελικών κυττάρων σε ασθενείς µε ΣΕΛ.  



 

Εικόνα 6γ. Ιστογράµµατα κυτταροµετρίας ροής, όπου απεικονίζονται τα 

χαρακτηριστικά επιβίωσης των CD34+/Fas+ και CD34+/CD40+ κυττάρων. Η 

περιοχή R7 αφορά τον πληθυσµό των ζωντανών, η R8 των αποπτωτικών και η R9 των 

νεκρών CD34+/Fas+ (δεξιά) και CD34+/CD40+ (αριστερά) κυττάρων. 
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Εικόνα 7γ. Συσχέτιση µεταξύ της αναλογίας των CD40+ κυττάρων και του 

ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων στο κλάσµα των CD34+κυττάρων. Τα 

διαγράµµατα παριστούν τη  γραµµική συσχέτιση µεταξύ της αναλογίας των CD40+ 

κυττάρων και του ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων στο κλάσµα των CD34+ 

κυττάρων των ασθενών (n=20) και υγιών µαρτύρων (n=20) που µελετήθηκαν. Ο 

συντελεστής συσχέτισης (r) και βαθµός σηµαντικότητας (P) υποδηλώνονται. 

Αναδεικνύονται, επίσης, τα 95% όρια αξιοπιστίας (στικτή γραµµή). Ασθενείς µε ΣΕΛ, 

(●), Υγιείς µάρτυρες, (○). 

 

Επίδραση του CD40L στον κυτταρικό θάνατο των CD34+ αιµοποιητικών 

προγονικών κυττάρων  

Προκειµένου να διερευνήσουµε την υπόθεση ότι το CD40 µπορεί άµεσα, ή και 

έµµεσα να εµπλέκεται στην απόπτωση των CD34+ κυττάρων προσδιορίσαµε το 

ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων µετά από επώαση ανοσοµαγνητικά 

διαχωρισθέντων CD34+ κυττάρων από ασθενείς µε ΣΕΛ (n=3) και υγιείς µάρτυρες 

(n=3) µε rhCD40L και/ή rhFasL. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην Εικόνα 8γ. 

Στους ασθενείς µε ΣΕΛ η προσθήκη rhFasL αύξησε σηµαντικά το ποσοστό των 

αποπτωτικών κυττάρων (33.93 ± 3.52) συγκριτικά µε καλλιέργειες στις οποίες δεν 

είχε προστεθεί rhFasL  (24.27 ± 3.78, P = .0317), ενώ η προσθήκη rhCD40L αύξησε 
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επίσης το ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων (30.20 ± 1.47) αλλά όχι σε 

στατιστικά σηµαντικό βαθµό (P = .0645). Η προσθήκη και των δύο, του rhCD40L 

και του rhFasL, οδήγησε σε στατιστικά σηµαντική αύξηση του ποσοστού των 

αποπτωτικών κυττάρων συγκριτικά µε καλλιέργειες στις οποίες δεν είχαν προστεθεί 

τα προαναφερθέντα µόρια (53.26 ± 11.23, P = .0013) ή καλλιέργειες στις οποίες είχε 

προστεθεί µόνο rhFasL (P = .0466) ή rhCD40L (P = .0024). Σε υγιείς µάρτυρες η 

προσθήκη rhCD40L και/ή rhFasL δεν οδήγησε σε στατιστικά σηµαντική αύξηση του 

ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων συγκριτικά µε καλλιέργειες στις οποίες δεν 

είχε γίνει προσθήκη πιθανά λόγω των χαµηλών επιπέδων έκφρασης των 

επιφανειακών CD40 και Fas σε φυσιολογικά CD34+ κύτταρα. 

Τα δεδοµένα αυτά υποδηλώνουν ότι το CD40L παίζει ένα έµµεσο παρά άµεσο ρόλο 

στην επαγωγή της απόπτωσης στα CD34+ κύτταρα που εκφράζουν το CD40, 

διευκολύνοντας την επαγόµενη από το FasL αποπτωτική διαδικασία. Για να 

τεκµηριώσουµε αυτή την υπόθεση αξιολογήσαµε την έκφραση του Fas σε 

ανοσοµαγνητικά διαχωρισθέντα CD34+ κύτταρα από ασθενείς µε ΣΕΛ (n=12) µετά 

από 48-ωρη επώαση µε rhCD40L. Βρήκαµε ότι το ποσοστό των  Fas+ κυττάρων 

αυξήθηκε σηµαντικά σε καλλιέργειες που είχε προστεθεί rhCD40L (48.60 ± 12.63) 

συγκριτικά µε καλλιέργειες στις οποίες δεν είχε γίνει προσθήκη (23.71 ± 7.47, P < 

.0001). Η επαγωγή της έκφρασης του Fas από το CD40L µπορεί εποµένως, 

τουλάχιστον εν µέρει, να εξηγήσει τον επαγωγικό ρόλο του CD40L στον 

διαµεσολαβούµενο από το Fas θάνατο των CD34+ κυττάρων.  



 

Eικόνα 8γ. Επίδραση του CD40L στα χαρακτηριστικά επιβίωσης των CD34+ 

κυττάρων. Τα ραβδογράµµατα παριστούν τη µέση τιµή (± SEM) των αποπτωτικών 

CD34+ κυττάρων σε ασθενείς µε ΣΕΛ (n=3) και υγιείς µάρτυρες (n=3) µετά από 48-

ωρη επώαση µε rhFasL (1µg/mL) και/ή rhCD40L (1µg/mL). Η αξιολόγηση της 

απόπτωσης έγινε µε κυτταροµετρία ροής και χρώση µε 7AAD. Η στατιστική ανάλυση 

έγινε µε το µη παραµετρικό Mann-Whitney test και το το P επισηµαίνεται.  

 

Επίδραση του CD40L στην κλωνογονική ικανότητα των CD34+ κυττάρων   

Προκειµένου να µελετήσουµε περαιτέρω την επίδραση του CD40L στη λειτουργία 

των CD34+ κυττάρων µελετήσαµε την κλωνογονική ικανότητα των CD34+ κυττάρων 

από ασθενείς µε ΣΕΛ (n=11)  και υγιείς µάρτυρες (n=11)  παρουσία rhCD40L και/ή 

rhFasL. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην Εικόνα 9γ. Στις καλλιέργειες των 

ασθενών στις οποίες είχε προστεθεί rhFasL παρατηρήθηκε µία σηµαντική µείωση 

στον αριθµό των CFC (36.54 ± 25.46 CFC ανά 3x103 CD34+ κύτταρα) συγκριτικά µε 

καλλιέργειες στις οποίες δεν είχε γίνει προσθήκη (62.09 ± 22.09 CFC ανά 3x103 

CD34+ κύτταρα, P = .0418). Παρουσία του rhCD40L ο αριθµός των CFC επίσης 

µειώθηκε (45.73 ± 28.16 CFC ανά 3x103 CD34+ κύτταρα) συγκριτικά µε τα αρχικά 

επίπεδα, αλλά η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Ωστόσο µία εντυπωσιακή 

µείωση στον αριθµό των CFC παρατηρήθηκε παρουσία και των δύο, rhCD40L και 
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rhFasL, (27.00 ± 20.81 CFC ανά 3x103 CD34+ κύτταρα) συγκριτικά µε καλλιέργειες 

στις οποίες δεν είχε γίνει προσθήκη (P = .0181) ή καλλιέργειες στις οποίες είχε 

προστεθεί µόνο rhCD40L ή rhFasL (P = .0220, P =. 0471, αντίστοιχα).  Μελέτες 

κλωνογονικότητας µε CD34+ κύτταρα από υγιείς εθελοντές έδειξαν ότι το rhCD40L 

και/ή το rhFasL µείωσαν τον αριθµό των CFC συγκριτικά µε καλλιέργειες στις οποίες 

δεν είχε γίνει προσθήκη, ωστόσο οι διαφορές αυτές δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. 

Τα παραπάνω δεδοµένα υποδηλώνουν ότι το CD40L ασκεί κυρίως συνεργική δράση 

στην επαγόµενη από το FasL διαταραχή της κλωνογονικής ικανότητας των CD34+ 

κυττάρων που εκφράζουν το CD40, παρά µία απευθείας δράση σε αυτά.  

 

 

Eικόνα 9γ. Επίδραση του CD40L στην κλωνογονική ικανότητα των CD34+ 

κυττάρων. Τα ραβδογράµµατα παριστούν τη µέση τιµή των CFC (± SEM) ανά 3x103 

CD34+ κύτταρα από ασθενείς µε ΣΕΛ (n=11) και υγιείς µάρτυρες (n=11) µετά από 

14ήµερη επώαση µε rhFasL (1µg/mL) και/ή rhCD40L (1µg/mL). Η στατιστική 

ανάλυση έγινε µε το µη παραµετρικό Mann-Whitney test και το το P επισηµαίνεται.  
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Αυξηµένη έκφραση CD40L σε ΜΜΚ ασθενών µε ΣΕΛ  

Προκειµένου να διερευνήσουµε τη βιολογική σηµασία της αυξηµένης έκφρασης του 

CD40 στα CD34+ κύτταρα των ασθενών µελετήσαµε τα επίπεδα του CD40L και την 

έκφρασή του σε ΜΜΚ που παριστούν ένα µοντέλο µυελικού µικροπεριβάλλοντος.  

Προσδιορίστηκαν αρχικά τα επίπεδα του sCD40L σε υπερκείµενα ΜΜΚ και τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην Εικόνα 11γΑ. Οι ασθενείς µε ΣΕΛ παρουσίασαν 

αυξηµένα επίπεδα sCD40L (21.97 ± 21.07 ng/mL) συγκριτικά µε υγιείς εθελοντές 

(9.42 ± 3.63 ng/mL, P = .0315) γεγονός που υποδηλώνει αυξηµένη τοπική παραγωγή 

sCD40L στο µυελό των οστών των ασθενών. Τα επίπεδα του sCD40L σχετίζονταν 

αντίστροφα µε το ποσοστό των CD34+ κυττάρων στους ασθενείς που µελετήθηκαν (r 

= -0.6139, P < .0001)  γεγονός που υποδηλώνει την αρνητική επίδραση του sCD40L 

στις εφεδρείες των CD34+  κυττάρων ασθενών µε ΣΕΛ.  

Στη συνέχεια µελετήσαµε την έκφραση του CD40L mRNA σε εκχυλίσµατα 

στρωµατικών κυττάρων ΜΜΚ από ασθενείς και υγιείς µάρτυρες (Εικόνα 10γ). 

Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην Εικόνα 11γΒ. Σε συµφωνία µε 

τα αποτελέσµατα της ELISA που φαίνονται στην Εικόνα 11γΑ, η έκφραση του 

CD40L mRNA ήταν σηµαντικά υψηλότερη στους ασθενείς µε ΣΕΛ (0.75 ± 0.62) 

συγκριτικά µε τους υγιείς (0.27 ± 0.18,  P = .0061).  

 

Εικόνα 10γ. RT-PCR για CD40L και b2m. Τα 2 πρώτα δείγµατα αφορούν µάρτυρες, 

ενώ τα επόµενα 2 προέρχονται από ασθενείς. Το τελευταίο δείγµα είναι θετικό control 

cDNA από την κυτταρική σειρά Ms5 διαµολυσµένη µε CD40L. (ΜWM Molecular 

Weight Marker). 
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Εικόνα 11γ. CD40L σε ΜΜΚ.  

(A) Οι κύκλοι παριστούν τιµές CD40L σε συµπυκνωµένα υπερκείµενα  ΜΜΚ , ασθενών 

µε ΣΕΛ (n=15) και υγιών µαρτύρων (n=12) µε ELISA. Η µέση τιµή του CD40L σε 

υπερκείµενα ασθενών και µαρτύρων και τα 95% όρια αξιοπιστίας υποδηλώνονται µε 

οριζόντιες και ορθογώνιες  γραµµές, αντίστοιχα.  

 (B) Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα (Μέση τιµή ± SEM) της σχετικής έκφρασης του 

CD40L mRNA σε στρωµατικά κύτταρα ΜΜΚ ασθενών µε ΣΕΛ και υγιών µαρτύρων. 

Οι συγκρίσεις έγιναν µε µη παραµετρικό  Mann-Whitney test και το P επισηµαίνεται.  

 

Η εξουδετέρωση του CD40L αυξάνει την κλωνογονική ικανότητα των αρχέγονων 

κυττάρων ασθενών µε ΣΕΛ  

Για να επιβεβαιώσουµε περαιτέρω τη δράση του CD40 στην επιβίωση των 

προγονικών κυττάρων του µυελού των οστών σε ασθενείς µε ΣΕΛ αξιολογήσαµε την 

κλωνογονική ικανότητα BMMCs ασθενών και µαρτύρων παρουσία, ή απουσία αντι-

CD40L εξουδετερωτικού αντισώµατος. Με δεδοµένο ότι το CD40 υπερεκφράζεται 

στα CD34+ κύτταρα (Πίνακας 1γ) και το CD40L υπερπαράγεται από τα κύτταρα του 

µυελικού µικροπεριβάλλοντος (Εικόνα 11γ) των ασθενών µε ΣΕΛ, αναµένεται ότι η 

76 

 



εξουδετέρωση του CD40L θα αυξήσει τον αριθµό των CFC εκλεκτικά στους ασθενείς 

µε ΣΕΛ, αλλά όχι στους υγιείς µάρτυρες. Πράγµατι, η εξουδετέρωση του CD40L σε 

BMMCs ασθενών µε ΣΕΛ (n=6) οδήγησε σε στατιστικά σηµαντική αύξηση του 

κλωνογονικού δυναµικού των BMMCs (93 ± 47 CFC ανά 105 BMMCs) συγκριτικά 

µε καλλιέργειες στις οποίες δεν είχε προστεθεί εξουδετερωτικό αντίσωµα (70 ± 48 

CFC ανά 105 BMMCs, P=.005). Αντίθετα, η εξουδετέρωση του CD40L δεν είχε 

επίδραση στο κλωνογονικό δυναµικό των BMMCs υγιών µαρτύρων (n=6) (159 ± 16 

CFC ανά 105 BMMCs έναντι 162 ± 17 CFC ανά 105 BMMCs, αντίστοιχα, P=.286), 

(Εικόνα 12γ).  Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι το CD40L είναι λειτουργικά δραστικό στα 

BMMCs.  

 

 

Εικόνα 12γ. Επίδραση της εξουδετέρωσης του CD40L στην κλωνογονική 

ικανότητα των προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων των ασθενών µε ΣΕΛ. 105 

BMMCs από ασθενείς µε ΣΕΛ (n=6) και υγιείς µάρτυρες (n=6) καλλιεργήθηκαν 

παρουσία, ή απουσία 1µg CD40L εξουδετερωτικού αντισώµατος. Τα ραβδογραµµατα 

παριστούν τη µέση τιµή (± SEM) των CFCs ασθενών και µαρτύρων σε καλλιέργειες µε 

και χωρίς εξουδετέρωση. Η στατιστική ανάλυση έγινε µε Student’s t-test για ζεύγη 

τιµών και το P επισηµαίνεται. 
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V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι η απορρύθµιση του ανοσολογικού 

συστήµατος στους ασθενείς µε ΣΕΛ µπορεί να διαταράξει τη µορφολογία και τη 

λειτουργία του µυελικού µικροπεριβάλλοντος και µπορεί να επηρεάσει την 

αιµοποίηση [99], [85]. Αυτοδραστικά λεµφοκύτταρα και προ-φλεγµονώδεις 

κυτταροκίνες έχουν εµπλακεί στην βλάβη του µυελού των οστών αφενός µε 

καταστολή της ικανότητας του στρώµατος να υποστηρίζει την αιµοποίηση και 

αφετέρου µε επαγωγή της απόπτωσης των προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων [80]. 

Ανεξήγητες κυτταροπενίες, περιπτώσεις απλαστικής αναιµίας, και ανεπαρκής 

συλλογή CD34+ κυττάρων µετά από κινητοποίηση αποτελούν διαταραχές του µυελού 

των οστών που αποδίδονται σε ανοσολογικούς µηχανισµούς σε ασθενείς µε ΣΕΛ 

[100],  [101]. Η έρευνα των µηχανισµών που επάγουν τη βλάβη στα προγονικά 

αιµοποιητικά κύτταρα στο ΣΕΛ έχει µεγάλη κλινική σηµασία στον τοµέα της 

αυτόλογης µεταµόσχευσης για τη θεραπεία σοβαρά πασχόντων ασθενών [102], αλλά 

και θεωρητική σηµασία για κατανόηση των µηχανισµών που διέπουν την 

αιµοποίηση.  

Στην παρούσα µελέτη ερευνήσαµε τη συµµετοχή του µονοπατιού CD40/CD40L στην 

απόπτωση των προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς µε ΣΕΛ. Αν και 

αυτά τα δύο µέλη της οικογένειας TNFR/TNF εκφράζονται σε λεµφοκύτταρα 

περιφερικού αίµατος και στον ορό των ασθενών µε ΣΕΛ, ουδέποτε έχουν µελετηθεί 

στο µυελό των οστών.  ∆ιαπιστώσαµε ότι το CD40 εκφράζεται σε ένα µικρό ποσοστό 

των φυσιολογικών προγονικών κυττάρων, ωστόσο το ποσοστό των CD34+ κυττάρων 

που εκφράζουν το CD40 είναι σηµαντικά αυξηµένο στους ασθενείς µε ΣΕΛ.  

Όπως είναι γνωστό η έκφραση του CD40 επάγεται µεταξύ άλλων από φλεγµονώδεις 

κυτταροκίνες και πιο συγκεκριµένα από τις IFN-γ, IL-1, IL-15, TNF-α [3], [7] και τον 

αυξητικό παράγοντα GM-CSF [8]. Από την άλλη πλευρά στην παθοφυσιολογία του 

Συστηµατικού Ερυθηµατώδους Λύκου συµµετέχει και η απορρύθµιση του 

φυσιολογικού δικτύου των κυτταροκινών. Ειδικότερα έχουν περιγραφεί αυξηµένα 

επίπεδα TNF-α, IFN-γ και IL-15 στον ορό των πασχόντων, όπως επίσης και έκφραση 

mRNA της IFN-γ στα κύτταρα του αιµοποιητικού µικροπεριβάλλοντος [103], [104], 
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[99]. Αυξηµένη έκφραση GM-CSF  έχει επίσης παρατηρηθεί σε λεµφοµονοπύρηνα 

περιφερικού αίµατος [105], ενώ κυτταροκίνες που καταστέλλουν την επαγόµενη 

έκφραση του CD40, όπως είναι ο ΤGF-b παρουσιάζουν διαταραχή στην 

ενδοκυττάρια µεταβίβαση του σήµατος [106], σε ασθενείς µε ΣΕΛ. Οι µεταβολές 

αυτές στο δίκτυο των κυτταροκινών ενδέχεται να επηρεάζουν την έκφραση του CD40 

στον πληθυσµό των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων στους ασθενείς µε ΣΕΛ. 

Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί και η επαγωγή της έκφρασης του µορίου 

CD40 στα CD34+ κύτταρα υγιών εθελοντών µετά από επώαση µε rhTNF-α που 

παρατηρήσαµε κατά τη µελέτη µας. 

 Σε συµφωνία µε προηγούµενα ευρήµατά µας αναφορικά µε τις εφεδρείες και τα 

χαρακτηριστικά επιβίωσης των CD34+ κυττάρων στον ΣΕΛ [80], διαπιστώσαµε ότι οι 

ασθενείς µε ΣΕΛ έχουν σηµαντικά µειωµένο ποσοστό CD34+ κυττάρων στο κλάσµα 

των BMMC και εµφανίζουν αυξηµένο ποσοστό αποπτωτικών κυττάρων που 

εκφράζουν το Fas µέσα στον πληθυσµό των CD34+ κυττάρων συγκριτικά µε υγιή 

άτοµα. Για να ερευνήσουµε την ενδεχόµενη σχέση µεταξύ της υπερέκφρασης του 

CD40 και της απόπτωσης των προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς µε 

ΣΕΛ αναλύσαµε τα χαρακτηριστικά επιβίωσης των CD34+ κυττάρων µε βάση την 

έκφραση του CD40 στην επιφάνειά τους.  ∆ιαπιστώσαµε ότι το ποσοστό των CD34+ 

αποπτωτικών κυττάρων αυξάνονταν σηµαντικά στο κυτταρικό κλάσµα που εξέφραζε 

το CD40 συγκριτικά µε το αντίστοιχο CD40- κλάσµα τόσο στους ασθενείς, όσο και 

στους υγιείς µάρτυρες, γεγονός που υποδηλώνει µία ενδεχόµενη συµµετοχή του 

CD40 στην απόπτωση των προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων. Υπέρ αυτής της 

υπόθεσης ήταν η ισχυρή συσχέτιση µεταξύ της αναλογίας των CD40+ κυττάρων και 

του ποσοστού των αποπτωτικών CD34+ κυττάρων στον πληθυσµό µελέτης. Σε 

αντίθεση, η έκφραση του CD40 δεν επηρέασε την επιβίωση των κυττάρων στον 

υποπληθυσµό CD34- BMMC ο οποίος αποτελείται κυρίως από λεµφοκύτταρα στα 

οποία η ενεργοποίηση της οδού CD40-CD40L σχετίζεται µε τη διάσωση από την 

απόπτωση και τη µεταγωγή σηµάτων κυτταρικού πολλαπλασιασµού και 

διαφοροποίησης [19]. 

Η σύνδεση του CD40 φαίνεται ότι έχει αντιφατικά αποτελέσµατα στην κυτταρική 

βιωσιµότητα ανάλογα µε το ποιο είναι το κύτταρο στόχος [19]. Επαγωγή της 

απόπτωσης µε ενεργοποίηση του CD40 µέσω επαγωγής άλλων µελών της 
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οικογένειας TNFR περιλαµβανοµένου και του Fas έχει δειχτεί σε ανθρώπινα 

ηπατοκύτταρα, κύτταρα Β-λεµφώµατος και νεοπλασµατικά κύτταρα [37], [89], [107]. 

Τα δεδοµένα µας δείχνουν ότι και η επώαση CD34+ κυττάρων ασθενών µε ΣΕΛ µε 

CD40L, οδηγεί σε υπερέκφραση του µεµβρανικού Fas υποδηλώνοντας για πρώτη 

φορά ότι ένας συνεργικός µηχανισµός µεταξύ των µονοπατιών του CD40 και Fas 

υπάρχει και στα CD34+ κύτταρα του µυελού των οστών.  

Σε συµφωνία µε δεδοµένα που είχαν δηµοσιευθεί στο παρελθόν [80], οι ασθενείς µε 

ΣΕΛ εµφανίζουν υψηλό ποσοστό CD34+ κυττάρων που εκφράζουν Fas ενώ η 

επώαση κεκαθαρµένων CD34+ κυττάρων µε FasL οδηγεί σε σηµαντική αύξηση του 

ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων οπότε η έκφραση του Fas αποδεικνύεται 

λειτουργική. Η ισχυρή συσχέτιση µεταξύ του ποσοστού των CD34+  κυττάρων που 

εκφράζουν CD40 και Fas στους ασθενείς υποδηλώνει έναν ενδεχόµενο συνεργικό 

ρόλο των µορίων αυτών στην προαγωγή της απόπτωσης των προγονικών 

αιµοποιητικών κυττάρων. Υπέρ αυτής της υπόθεσης είναι η παρατήρηση ότι η ex vivo 

καλλιέργεια των CD34+ ασθενών µε συνδυασµό rhCD40L και rhFasL οδήγησε σε 

αύξηση της απόπτωσης συγκριτικά µε καλλιέργειες στις οποίες είχε προστεθεί µόνο η 

µία από τις δύο κυτταροκίνες. Είναι ενδιαφέρον ότι η επώαση CD34+ κυττάρων των 

ασθενών µόνο µε CD40L οδήγησε σε µικρά επίπεδα επαγωγής της απόπτωσης 

γεγονός που υποδηλώνει ότι η ενεργοποίηση του CD40 αυτή καθεαυτή µπορεί να 

επηρεάζει την επιβίωση των CD34+ κυττάρων. Ωστόσο τα δεδοµένα µας 

υποδηλώνουν κυρίως ότι η ενεργοποίηση του CD40 επηρεάζει αρνητικά την 

επιβίωση των προγονικών κυττάρων έµµεσα, µέσω της ενίσχυσης της απόπτωσης που 

επάγεται από το Fas. Ειδικότερα η καλλιέργεια CD34+ κυττάρων µε rhCD40L 

οδήγησε σε αύξηση της έκφρασης του Fas. Πρόσθετα, δείξαµε ότι η in vitro 

καλλιέργεια CD34+ κυττάρων µε συνδυασµό rhCD40L και rhFasL µείωσε σηµαντικά 

τον αριθµό των CFCs των ασθενών, συγκριτικά µε καλλιέργειες στις οποίες είχε 

προστεθεί από µόνη της η κάθε κυτταροκίνη και η σχετική µείωση στον αριθµό των 

CFCs ήταν µεγαλύτερη µετά από την προσθήκη rhFasL συγκριτικά µε αυτή που 

παρατηρείται µετά από προσθήκη rhCD40L.  

Έχει προταθεί ότι τα αυξηµένα επίπεδα sCD40L στον ορό ασθενών µε ΣΕΛ σε 

συνδυασµό µε την αυξηµένη και παρατεταµένη έκφραση της µεµβρανικής µορφής 

αυτού του µορίου σε Τ λεµφοκύτταρα ασθενών µπορεί να συµβάλλουν στην 
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παθοφυσιολογία της νόσου ενεργοποιώντας σηµατοδοτικά µονοπάτια σε κύτταρα 

στόχους που εκφράζουν το CD40  [69]. Στην παρούσα µελέτη προσδιορίσαµε τα 

επίπεδα του sCD40L σε υπερκείµενα ΜΜΚ τα οποία αντανακλούν τα επίπεδα της 

κυτταροκίνης στο µυελικό µικροπεριβάλλον. ∆ιαπιστώσαµε ότι τα επίπεδα του 

sCD40L ήταν σηµαντικά υψηλότερα στους ασθενείς, συγκριτικά µε τους υγιείς και 

σχετίζονταν αντίστροφα µε το ποσοστό των CD34+ κυττάρων. Η αυξηµένη έκφραση 

του CD40L σε ασθενείς µε ΣΕΛ έχει αποδοθεί σε µεταγραφικές, µετα-µεταγραφικές 

και µεταφραστικές τροποποιήσεις του µορίου που οδηγούν σε σταθεροποίηση του 

mRNA για το CD40L και ευνοούν τη σύνθεση της πρωτεΐνης [108], [29]. 

Η υπερέκφραση του sCD40L από τα κύτταρα του αιµοποιητικού µικροπεριβάλλοντος 

σε συνδυασµό µε την παρατηρούµενη αύξηση των CFC µετά από την εξουδετέρωση 

του µορίου σε καλλιέργειες BMMC ασθενών, αλλά όχι στους υγιείς µάρτυρες, 

υπογραµµίζει περαιτέρω την αρνητική επίδραση που µπορεί να έχει το CD40 στην 

αιµοποίηση των ασθενών. Σε συµφωνία µε τα αυξηµένα επίπεδα sCD40L στα 

υπερκείµενα των ΜΜΚ ήταν και η αυξηµένη έκφραση του mRNA για την 

κυτταροκίνη στα στρωµατικά κύτταρα των ασθενών συγκριτικά µε τους υγιείς 

µάρτυρες. Τα κύτταρα από τα οποία προέρχεται το CD40L στο µυελό των οστών 

ασθενών είναι άγνωστα. Το CD40L µπορεί να παραχθεί από µία ποικιλία κυττάρων 

που συνιστούν το στρώµα των ΜΜΚ όπως µονοκύτταρα/µακροφάγα, ενδοθηλιακά 

κύτταρα, ινοβλάστες, αλλά και λεµφοκύτταρα τα οποία βρίσκονται στις ΜΜΚ [99] .  

Συνοψίζοντας, η παρούσα µελέτη είναι η πρώτη που αξιολογεί την έκφραση των 

CD40/CD40L στα προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα και τα κύτταρα του 

αιµοποιητικού µικροπεριβάλλοντος υγιών ατόµων και ασθενών µε ΣΕΛ. Τα δεδοµένα 

µας δείχνουν ένα νέο ρόλο για το CD40 στην οµοιόσταση του µυελού των οστών σε 

ασθενείς µε ΣΕΛ, καθώς ότι η ενεργοποίηση του συστήµατος CD40 ενισχύει τον 

κυτταρικό θάνατο των προγονικών CD34+ κυττάρων και συµβάλλει στην παθολογική 

λειτουργία τους που χαρακτηρίζει τους ασθενείς µε ΣΕΛ. Ένας ανάλογος µηχανισµός 

µπορεί να λειτουργεί σε µια πληθώρα συνδρόµων µυελικής ανεπάρκειας που 

χαρακτηρίζονται από επαγόµενη από το Fas απόπτωση των CD34+ κυττάρων. Τα 

ενδοκυττάρια µονοπάτια µετάδοσης σήµατος που εµπλέκονται σε αυτή την 

επικοινωνία µεταξύ CD40 και  Fas και η ενδεχόµενη εµπλοκή και άλλων µελών της 

οικογένειας TNF/TNFR αποτελεί ένα πεδίο περαιτέρω έρευνας.  
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Increased Expression of CD40 on Bone Marrow CD34�
Hematopoietic Progenitor Cells in Patients With

Systemic Lupus Erythematosus

Contribution to Fas-Mediated Apoptosis

Katerina Pyrovolaki, Irene Mavroudi, Prodromos Sidiropoulos, Aristides G. Eliopoulos,
Dimitrios T. Boumpas, and Helen A. Papadaki

Objective. Patients with systemic lupus erythem-
atosus (SLE) display increased apoptosis of bone mar-
row (BM) CD34� hematopoietic progenitor cells. This
study was undertaken to evaluate the expression of
CD40 and CD40L in the BM of SLE patients, and to
explore the possible involvement of these molecules in
apoptosis of CD34� cells.

Methods. The proportion and survival character-
istics of CD40� cells within the BM CD34� fraction
from SLE patients and healthy controls were evaluated
by flow cytometry. The production of CD40L by BM
stromal cells was assessed using long-term BM cultures,
and the effect of CD40L on the survival characteristics
and clonogenic potential of CD34� cells was evaluated
ex vivo by flow cytometry and clonogenic assays.

Results. SLE patients displayed an increased
proportion of CD40� cells within the CD34� fraction
as compared with controls. The CD34�CD40� sub-
population contained an increased proportion of apo-
ptotic cells compared with the CD34�CD40� fraction
in patients and controls, suggesting that CD40 is in-
volved in the apoptosis of CD34� cells. Stimulation of
patients’ CD34� cells with CD40L increased the pro-

portion of apoptotic cells and decreased the proportion
of colony-forming cells as compared with untreated
cultures. The CD40L-mediated effects were amplified
following treatment with recombinant Fas ligand, sug-
gesting that the effects of these ligands are synergistic.
CD40L levels were significantly increased in long-term
BM culture supernatants and adherent layers of BM
cells from SLE patients as compared with controls.

Conclusion. These data reveal a novel role for the
CD40/CD40L dyad in SLE by demonstrating that up-
regulation and induction of CD40 on BM CD34� cells
from patients with SLE contribute to the amplification
of Fas-mediated apoptosis of progenitor cells.

The emerging role of hematopoietic and mesen-
chymal stem cells in the pathophysiology and treatment
of autoimmune diseases has stimulated interest in the
biologic properties of bone marrow (BM)–derived stem
cells in these patients (1–4). In this context, we have
previously shown that patients with systemic lupus ery-
thematosus (SLE) display low numbers of BM CD34�
hematopoietic progenitor cells, due to induction of
apoptosis by autoreactive T lymphocytes (5). These
findings have been further substantiated by studies
demonstrating low numbers of peripheral blood (PB)
CD34� cells in association with increased apoptosis (6),
as well as abnormal immunophenotypic characteristics
of BM CD34� cells (7) in SLE patients. In addition,
clinical data have shown a low PB CD34� progenitor
cell yield in SLE patients undergoing autologous stem
cell transplantation, in comparison with that in patients
with other autoimmune diseases (8).

Regarding the underlying pathophysiologic mecha-
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nisms, it has been shown that the Fas and Fas ligand
(FasL) systems, belonging to the tumor necrosis factor
(TNF) receptor (TNFR) and TNF families, respectively,
is implicated, at least in part, in the apoptotic process of
hematopoietic progenitor cells in SLE (5,7). Specifically,
it has been suggested that increased local production of
interferon-� and FasL by autoreactive T lymphocytes
results in up-regulation of Fas and apoptosis of CD34�
cells (9).

CD40, a TNFR family member, and its ligand,
CD40L (CD154) (10), have also been implicated in the
pathophysiology of SLE (11,12). It has been shown that
overexpression of CD40L by activated T cells triggers a
cascade of events in CD40� target cells, resulting in
humoral immune dysregulation and autoantibody pro-
duction in SLE (12–15). Interestingly, a biologically
active, membrane-cleaved, soluble form of CD40L
(sCD40L) has been identified and found to be increased
in patients’ sera, which contributes to the pathophysiol-
ogy of the disease by further augmenting the CD40-
mediated signals (16–18).

The possible distribution of CD40 and its func-
tion on hematopoietic progenitor cells in SLE are,
however, entirely unknown. It is of interest that although
CD40–CD40L interactions have been associated with
the rapid expansion of normal B lymphocytes, several
studies have shown that the activation of CD40 in
lymphoma, melanoma, carcinoma cells, and hepatocytes
results in suppression of cell proliferation and/or induc-
tion of apoptosis (19–23). One of the mechanisms
proposed to explain the proapoptotic function of CD40
in malignant cells and hepatocytes is the CD40-inducible
up-regulation of Fas (23–26). However, whether such a
cooperative interaction between the CD40 and Fas
pathways is also implicated in the apoptosis of hemato-
poietic stem cells in SLE is unknown. Furthermore,
although several studies have demonstrated increased
amounts of circulating sCD40L in SLE, the cytokine
levels in the SLE BM microenvironment and the possi-
ble pathophysiologic significance of these cytokines in
SLE have so far not been investigated. Therefore, the
present study was performed to evaluate the expression
of CD40/CD40L in BM hematopoietic progenitor cells
and the BM microenvironment in patients with SLE, and
to explore the possible involvement of this receptor/
ligand dyad in the apoptotic depletion of CD34� cells.

PATIENTS AND METHODS

Patients. Twenty patients with SLE (19 women and 1
man; median age 43 years [range 19–73 years]) were enrolled

in this study. All patients satisfied the American College of
Rheumatology revised criteria for the diagnosis of SLE and
had evidence of active disease according to the established
criteria (27). The SLE Disease Activity Index (SLEDAI) score
(scale 0–100) (28) was �4 in all patients. The characteristics of
the patients are summarized in Table 1. Patients had discon-
tinued any medication for at least 24 hours prior to BM
aspiration. As controls, 20 hematologically healthy subjects,
age- and sex-matched with the patients, were studied. Institu-
tional ethics committee approval was granted prior to the
study. Informed consent, in accordance with the Declaration of
Helsinki, was obtained from all patients.

BM sample preparation. BM aspirates (10 ml) ob-
tained from the posterior iliac crest of patients and healthy
controls were immediately diluted 1:1 in Iscove’s modified
Dulbecco’s medium (IMDM; Gibco Invitrogen, Paisley, Scot-
land) supplemented with 100 IU/ml penicillin–streptomycin
(Gibco Invitrogen) and 10 IU/ml preservative-free heparin
(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). Diluted BM samples were
centrifuged on Histopaque 1077 (density 1.077 gm/cm3; Sigma-
Aldrich) at 400g for 30 minutes at room temperature to obtain
BM mononuclear cells (BMMCs). Cell numbers and viability
were assessed after staining with trypan blue.

Immunophenotyping and 7-aminoactinomycin D (7-
AAD) staining. An indirect immunofluorescence technique
was used to evaluate the expression of CD40 and Fas antigens
within the BM CD34� cell fraction. Briefly, 1 � 106 BMMCs
were stained with phycoerythrin (PE)–conjugated mouse
anti-human CD34 monoclonal antibody (mAb) (QBEND-10;
Immunotech, Marseilles, France) and fluorescein isothiocya-
nate (FITC)–conjugated mouse anti-human CD40 (5C3; BD
Biosciences-PharMingen, San Jose, CA) or Fas (CD95)
(LOB 3/17; Serotec, Kidlington, UK) mAb. PE- and FITC-
conjugated mouse IgG isotype-matched controls were used as
negative controls. Following 30 minutes of incubation on ice,
cells were washed twice in phosphate buffered saline
(PBS)/1% fetal calf serum (FCS) (Gibco Invitrogen)/0.05%
azide and were further stained with 7-AAD (Calbiochem-
Novabiochem, La Jolla, CA) for the evaluation of the propor-
tion of apoptotic cells, as previously described (29). Briefly,
100 �l 7-AAD solution (200 �g/ml) was added to the cells,
followed by suspension in 1 ml PBS and incubation on ice for
20 minutes in the dark. Following centrifugation, the superna-
tant was removed, and cells were fixed in 500 �l 2% parafor-
maldehyde solution (Sigma-Aldrich). Unstained fixed cells
were used as negative controls.

Cell samples were analyzed on an Epics Elite model
flow cytometer (Coulter, Miami, FL) within 30 minutes of
fixation. Data were acquired and processed on 500,000 events
to evaluate the proportion of CD34� cells within the BMMCs,
the percentage of CD40� and Fas� cells in the CD34� cell
fraction, and the proportion of 7-AAD–negative (live),
7-AAD–dim (apoptotic), and 7-AAD–bright (dead) cells
within the CD40- or Fas-expressing CD34� cells.

Effect of CD40L on the survival characteristics and
clonogenic potential of CD34� cells. Flow cytometric analysis.
CD34� cells were isolated from the BMMCs of SLE patients
and healthy controls by magnetic-activated cell sorting
(MACS) analysis (MACS isolation kit; Miltenyi Biotec, Ber-
gisch Gladbach, Germany) according to the manufacturer’s
protocol. The purity of the CD34� cells was more than 96% in
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all experiments. We then cultured CD34� cells in 96 round-
bottomed well plates at a density of 1 � 104 CD34� cells/well
in the presence of 1 �g/ml recombinant human CD40L
(rHuCD40L) (BMS308/2; Bender MedSystems, Vienna, Aus-
tria) and/or 1 �g/ml rHuFasL (BMS309/2; Bender MedSys-
tems) in 200 �l IMDM/1% FCS. Following 48 hours of
incubation, the cells were stained with 7-AAD in the same
manner as described above, for the evaluation of the propor-
tion of live, apoptotic, and dead CD34� cells. In a number of
experiments, Fas antigen expression was also evaluated on
CD34� cells that had been treated in the same manner as
described above, with 1 �g/ml rHuCD40L.

Clonogenic assay. We cultured 3 � 103 CD34� cells
from SLE patients and normal controls in 1 ml IMDM
supplemented with 30% FCS, 1% bovine serum albumin
(BSA) (Gibco Invitrogen), 10�4M mercaptoethanol (Sigma-
Aldrich), 0.075% sodium bicarbonate (Gibco Invitrogen),
2 mM L-glutamine (Sigma-Aldrich), and 0.9% methylcellulose
(StemCell Technologies, Vancouver, British Columbia, Can-
ada), in the presence of 5 ng granulocyte–macrophage colony-
stimulating factor (R&D Systems, Minneapolis, MN), 50 ng
interleukin-3 (R&D Systems), and 2 IU erythropoietin
(Janssen-Cilag, Bucks, UK) in the presence or absence of 1 �g
rHuCD40L and/or 1 �g rHuFasL. Cultures were set up in
duplicate in 35-mm petri dishes and incubated at 37°C in a fully
humidified atmosphere of 5% CO2. In a separate set of
experiments, 105 BMMCs were cultured as described above, in
the presence or absence of 1 �g/ml CD40L neutralizing
antibody (MK13A4; Bender MedSystems) or with the same
quantity of PBS as a control. In all cases, on day 14 of the
cultures, colonies were scored as previously described, and

results were expressed as the total number of colony-forming
cells (CFCs) (30).

Long-term BM cultures (LTBMCs). For preparation
of LTBMCs, 107 BMMCs were grown according to a standard
technique (30), in 10 ml IMDM supplemented with 10% FCS,
10% horse serum (Gibco Invitrogen), 100 IU/ml penicillin–
streptomycin, 2 mM L-glutamine, and 10�6M hydrocortisone
sodium succinate (Sigma-Aldrich), and incubated at 33°C in a
fully humidified atmosphere of 5% CO2. At weekly intervals,
cultures were examined for stromal layer formation, using an
inverted microscope, and were fed by removing half of the
medium and replacing it with an equal volume of fresh IMDM
supplemented as described above. At weeks 3–4, when a
confluent stromal layer was formed, cell-free supernatants
were stored at �72°C for the determination of sCD40L, using
a commercially available (Bender MedSystems) enzyme-linked
immunoabsorbent assay (ELISA). The sensitivity of the assay
is 0.6 ng/ml. The culture samples were tested by ELISA after
being concentrated using a Speedvac method (31).

For the assessment of CD40L expression in LTBMCs
of stroma, total messenger RNA (mRNA) was extracted from
the adherent cells of confluent LTBMCs, using the RNeasy
mini kit (Qiagen, Hilden, Germany) according to the manu-
facturer’s instructions. Contaminating DNA was removed by
digestion with RNAse-free DNAse. The SuperScript Pream-
plification System (Gibco Invitrogen) was used for first-strand
complementary DNA (cDNA) synthesis from 1 �g total RNA,
followed by reverse transcription–polymerase chain reaction
(PCR) with specific primers. PCR products were normalized
according to the amount of �2-microglobulin (�2m) in the
samples. We performed one tube reaction, and the primer

Table 1. Clinical and laboratory characteristics of the patients with systemic lupus erythematosus*

Patient/
sex/age

Disease
duration,

years SLEDAI
ANA
titer

Anti-
dsDNA

C3,
mg/dl

Albumin,
gm/dl

Hgb,
gm/dl

Lymphocytes,
� 109/liter Nephritis

CNS
involvement

Previous
medication

1/F/29 18 10 160 Positive 7.2 3.2 13.0 2.00 No Yes PDN, HCQ, CYC
2/F/43 8 6 320 Positive 90.4 3.9 7.1 1.25 No No PDN, HCQ, CYC
3/F/36 4 4 320 Positive 58.0 3.2 9.5 1.25 No No None
4/F/39 2 12 1,280 Positive 66.2 3.5 13.7 1.40 Yes Yes PDN, HCQ, CYC
5/F/58 8 23 160 Positive 112.0 4.3 13.9 2.10 Yes Yes HCQ
6/F/43 5 19 3,200 Negative 94.0 3.2 12.5 0.50 Yes No PDN
7/F/46 3 4 80 Negative 137.0 4.1 10.9 2.40 No No HCQ
8/F/19 4 4 640 Negative 89.4 4.4 13.0 1.10 Yes No PDN, HCQ, MMF
9/F/62 13 2 80 Negative 104.0 4.0 14.6 2.90 No No HCQ, CYC
10/F/36 12 10 160 Negative 51.0 3.5 11.8 1.20 No No HCQ
11/F/59 15 4 1,280 Negative 123.0 5.4 11.6 0.50 No Yes PDN, CYC
12/M/73 1 11 160 Negative 106.0 5.6 12.9 0.80 No No PDN, CYC
13/F/43 4 19 160 ND 58.0 3.5 12.0 1.20 No No HCQ
14/F/48 2 16 640 Negative 111.0 4.3 13.9 4.00 No Yes PDN, HCQ
15/F/57 9 7 640 Negative 58.0 3.6 10.2 0.60 Yes No PDN, HCQ, CYC
16/F/44 8 14 320 ND 51.0 3.5 14.7 1.20 No No PDN, HCQ, CYC
17/F/22 4 9 1,280 Positive 78.6 3.8 10.9 0.30 Yes No PDN, CYC
18/F/26 7 9 320 Positive 51.0 3.5 9.5 0.90 Yes No PDN, HCQ, CYC
19/F/28 12 19 320 Positive 89.0 3.8 9.5 1.10 No No None
20/F/60 13 7 160 Negative 58.0 3.8 11.3 1.50 Yes No HCQ, CYC

* SLEDAI � Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index (scale 0–100); ANA � antinuclear antibody; anti-dsDNA � antibodies against
double-stranded DNA; Hgb � hemoglobin; CNS � central nervous system; PDN � prednisolone; HCQ � hydroxychloroquine; CYC �
cyclophosphamide; MMF � mycophenolate mofetil; ND � not determined.
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concentration of CD40L was 7 times higher than the concen-
tration of the �2m primer.

The forward and reverse primers were 5�-AGAATC-
CTCAAATTGCGGC-3� and 5�-TGTGGGTATTTGCAGCT-
CTG-3�, respectively, for CD40L (PCR product size 286 bp),
and 5�-TCCAACATCAACATCTTGGT-3� and 5�-TCCCCC-
AAATTCTAAGCAGA-3�, respectively, for �2m (PCR prod-
uct size 123 bp). Conditions for 37 cycles of PCR amplification
following initial denaturation were 94°C for 30 seconds, 62°C
for 30 seconds, and 72°C for 45 seconds. PCR products were
electrophoresed on a 1.5% agarose gel and visualized under
ultraviolet light by ethidium bromide staining. The positive
control was cDNA from the Ms5-CD40L–transfected cell line
(provided by one of us [AGE]). Results were analyzed using
the ImageJ analysis program (National Institutes of Health,
Bethesda, MD).

Statistical analysis. Data were analyzed using the
GraphPad Prism statistical program (GraphPad Software, San
Diego, CA) by means of the nonparametric Mann-Whitney
and Spearman’s tests. Student’s t-test for paired samples was
used to compare differences in the proportion of Fas� cells
and the number of CFCs between cultures treated and those
not treated with rHuCD40L or CD40L neutralizing antibody.
Group data are expressed as the mean � SD.

RESULTS

Expression of CD40 and Fas antigens on CD34�
cells. Results from flow cytometric analysis of the
CD34� cells from patients with SLE are presented in

Table 2. In accordance with previously reported data (5),
the proportion of CD34� cells within the BMMC frac-
tion was statistically significantly lower in SLE patients
(mean � SD 1.14 � 0.35%) compared with healthy
controls (2.06 � 0.62%; P � 0.0001), and the proportion
of Fas� cells within the CD34� cell compartment was
significantly higher in patients (20.69 � 19.53%) com-
pared with controls (7.16 � 4.46%; P � 0.0138). The
percentage of CD40-expressing CD34� cells was signif-
icantly increased in SLE patients (10.79 � 6.90%)
compared with healthy controls (5.41 � 2.89%; P �
0.0061). Moreover, a highly significant correlation was
found between the proportion of CD40-expressing
CD34� cells and the proportion of Fas-expressing
CD34� cells (r � 0.5358, P � 0.0004), suggesting a
parallel mode of expression of the 2 molecules in the
study cell population (Figure 1). Notably, no statistically
significant difference was found between patients and
controls in the proportion of CD40� cells detected in
the non-CD34� BMMC fraction (7.03 � 2.65% and
6.13 � 2.43%, respectively; P � 0.818).

Survival characteristics of the CD34�CD40�
cells. Data on the survival characteristics of the patients’
CD34� cells are presented in Table 2. In accordance
with the results from previously reported studies (5), the

Table 2. Flow cytometric analysis of BMMCs in SLE patients and healthy controls*

SLE patients (n � 20) Healthy controls (n � 20) P

BMMC cell fraction, CD34� cells
% 1.14 � 0.35 2.06 � 0.62 �0.0001
Median (range) number 1.10 (0.70–1.90) 1.75 (1.30–3.30)

CD34� cell fraction
Fas� cells

% 20.69 � 19.53 7.16 � 4.46 0.0138
Median (range) number 15.95 (1.30–79.00) 6.70 (1.60–16.10)

CD40� cells
% 10.79 � 6.90 5.41 � 2.89 0.0061
Median (range) number 11.10 (3.80–33.00) 5.20 (0.70–12.00)

7-AADdim cells
% 26.03 � 26.40 4.47 � 2.21 �0.0001
Median (range) number 17.40 (3.00–87.10) 3.90 (2.20–80.60)

CD34�Fas� cell fraction, 7-AADdim cells
% 43.50 � 24.56 25.60 � 14.15 0.0084
Median (range) number 52.60 (1.20–86.40) 22.20 (6.00–50.00)

CD34�Fas� cell fraction, 7-AADdim cells
% 22.89 � 28.38 3.24 � 2.25 0.0066
Median (range) number 12.80 (0–87.80) 2.20 (1.20–7.60)

CD34�CD40� cell fraction, 7-AADdim cells
% 37.43 � 18.24 23.07 � 10.03 0.0051
Median (range) number 37.50 (1.60–84.00) 20.50 (9.10–44.40)

CD34�CD40� cell fraction, 7-AADdim cells
% 11.85 � 9.72 5.41 � 6.41 0.2134
Median (range) number 10.00 (0–25.90) 2.50 (1.30–19.80)

* Except where indicated otherwise, values are the mean � SD. BMMC � bone marrow mononuclear cell; SLE � systemic lupus erythematosus;
7-AADdim � 7-aminoactinomycin D–dim (apoptotic).
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proportion of apoptotic cells within the CD34� com-
partment was significantly increased in SLE patients
(26.03 � 26.40%) compared with healthy controls
(4.47 � 2.21%; P � 0.0001). The percentage of apopto-
tic cells was higher in the CD34�Fas� cell compart-
ment compared with the CD34�Fas� cell compart-
ment, in both the SLE patients (43.50 � 24.56% versus
22.89 � 28.38%; P � 0.0098) and the healthy controls
(25.60 � 14.15% versus 3.24 � 2.25%; P � 0.0001),
whereas no significant difference was documented in the
proportion of apoptotic cells detected in the Fas� and
Fas� subpopulations of the non-CD34� cell compart-
ment, in either the patients (2.87 � 2.60% and 3.74 �
3.97%, respectively; P � 0.6848) or the controls (1.89 �
2.07% and 1.62 � 1.35%, respectively; P � 0.7452).
These findings further highlight the previously reported

prominent role of the Fas antigen in the apoptosis of
BM CD34� cells (5,32,33). Interestingly, an increased
rate of apoptosis was also observed in the CD34�Fas�
cell fraction in the patients compared with the controls
(P � 0.0066), suggesting that additional mechanisms
other than up-regulation of Fas antigen expression are
operating in the apoptotic depletion of CD34� cells in
SLE.

To investigate the possible involvement of CD40
in the apoptotic process of CD34� cells, we studied the
survival characteristics of the CD40� and CD40� cell
subpopulations. In the gate of CD34� cells, the propor-
tion of apoptotic cells was significantly higher among the
CD40� cells than among the CD40� cells, in both the
patients (37.43 � 18.24% versus 11.85 � 9.72%; P �
0.0001) and the controls (23.07 � 10.03% versus 5.41 �
6.41%; P � 0.0001) (Table 2). In the gate of CD34�
cells, however, no statistically significant difference in
the percentage of apoptotic cells was documented be-
tween the CD40� and CD40� cell subpopulations, in
either the patients (2.40 � 2.42% versus 3.30 � 3.65%;
P � 0.5792) or the controls (2.47 � 1.80% versus 1.65 �
1.64%; P � 0.638). Furthermore, among all of the
subjects studied, a highly significant correlation was
noted between the proportion of CD40� cells and the
percentage of apoptotic cells within the CD34� sub-
population (r � 0.4624, P � 0.0027) (Figure 1), but not
within the non-CD34� subpopulation (r � 0.1887, P �
0.818). These results indicate that overexpression of the
CD40 antigen may have a role in the apoptotic depletion
of BM CD34� cells in patients with SLE.

All of the patients studied had active disease.
However, CD40 expression on CD34� cells did not
correlate with parameters of disease activity, such as the
SLEDAI score, albumin levels, antinuclear antibody
titers, and C3 values. Nevertheless, there was a correla-
tion with hemoglobin levels (r � �0.6689, P � 0.0013),
further indicating a possible apoptosis-inducing role of
CD40 on hematopoiesis in patients with SLE.

Effect of CD40L on CD34� hematopoietic pro-
genitor cell death. To investigate the hypothesis that the
CD40 antigen may directly and/or indirectly have a role
in the apoptotic process of CD34� cells, we evaluated
the proportion of apoptotic cells following incubation of
purified CD34� cells from SLE patients (n � 3) and
healthy controls (n � 3) with rHuCD40L and/or rHu-
FasL. The results are presented in Figure 2A. In SLE
patients, the addition of rHuFasL significantly increased
the proportion of apoptotic cells (33.93 � 3.52%) com-
pared with untreated (baseline) cultures (24.27 �
3.78%; P � 0.0317). The addition of rHuCD40L also

Figure 1. Correlations between the proportion of CD40� cells and
the percentages of Fas� cells (top) and apoptotic cells (bottom) within
the CD34� cell fraction of bone marrow from patients with systemic
lupus erythematosus (n � 20; solid circles) and healthy subjects (n �
20; open circles), as determined by linear regression analysis. Regres-
sion lines and the 95% confidence intervals are shown as solid lines
and broken lines, respectively.
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increased the proportion of apoptotic cells (30.20 �
1.47%), but not to a statistically significant extent as
compared with untreated cultures (P � 0.0645). The
addition of both rHuCD40L and rHuFasL resulted in a
statistically significant increase in the proportion of

apoptotic cells compared with that in untreated cultures
(53.26 � 11.23%; P � 0.0013), compared with that in
cultures treated with rHuFasL alone (P � 0.0466), or
compared with that in cultures treated with rHuCD40L
alone (P � 0.0024). In healthy controls, the addition of
rHuCD40L and/or rHuFasL did not result in statistically
significant increases in the proportion of apoptotic cells
as compared with that in untreated cultures, probably
because of the low levels of expression of surface CD40
and Fas on normal CD34� cells.

These data suggest that CD40L displays an indi-
rect, rather than a direct, apoptosis-inducing effect on
CD40-expressing CD34� cells, by facilitating the FasL-
mediated apoptotic process. To substantiate this hy-
pothesis, we evaluated Fas antigen expression on immu-
nomagnetically sorted CD34� cells from SLE patients
(n � 12) following a 48-hour incubation with rHuCD40L.
We found that the proportion of Fas� cells significantly
increased in cultures treated with rHuCD40L (48.60 �
12.63%) as compared with that in untreated cultures
(23.71 � 7.47%; P � 0.0001). The up-regulation of Fas
expression by CD40L may therefore explain, at least in
part, the amplifying effects of CD40L on Fas-mediated
CD34� cell death.

Effect of CD40L on the clonogenic potential of
CD34� cells. To further characterize the effect of
CD40L on the function of CD34� cells, we investigated
the clonogenic potential of CD34� cells from SLE
patients (n � 11) and healthy controls (n � 11) in the
presence of rHuCD40L and/or rHuFasL. Results are
depicted in Figure 2B.

In cultures of patients’ cells treated with rHu-
FasL, a significant decrease in CFC number (36.54 �
25.46 CFCs per 3 � 103 CD34� cells) was observed in
comparison with that in untreated cultures (62.09 �
22.09 CFCs per 3 � 103 CD34� cells; P � 0.0418). In
the presence of rHuCD40L, CFC numbers were simi-
larly decreased (45.73 � 28.16 CFCs per 3 � 103 CD34�
cells) as compared with baseline; however, the differ-
ence was not statistically significant. A profound de-
crease in CFC number was observed in the presence of
both rHuCD40L and rHuFasL (18.45 � 12.10 CFCs per
3 � 103 CD34� cells) as compared with that in un-
treated cultures (P � 0.0001) or compared with that in
cultures treated with rHuCD40L alone (P � 0.0256) or
rHuFasL alone (P � 0. 0459). Clonogenic assays using
CD34� cells from healthy subjects demonstrated that
rHuCD40L and/or rHuFasL reduced the number of
CFCs as compared with that in untreated cultures.
However, these differences were not statistically signif-
icant. Collectively, these data suggest that CD40L exerts,

Figure 2. Effect of CD40L on the survival characteristics and clono-
genic potential of CD34� cells. A, Proportion of apoptotic CD34�
cells in the bone marrow of patients with systemic lupus erythematosus
(SLE) (n � 3) and healthy subjects (n � 3) following 48-hour
incubation of the cells with recombinant human Fas ligand (rhFasL) (1
�g/ml) and/or recombinant human CD40L (1 �g/ml). Apoptosis was
assessed by flow cytometry and 7-aminoactinomycin D staining. B,
Numbers of colony-forming cells (CFCs) per 3 � 103 CD34� cells,
determined using a clonogenic assay, in patients with SLE (n � 11) and
healthy subjects (n � 11) following 14-day culture of the cells with
recombinant human FasL (1 �g/ml) and/or recombinant human CD40L
(1 �g/ml). In both series of experiments, treated cultures were compared
with untreated cultures (baseline) using the nonparametric Mann-
Whitney test. Bars show the mean and SD.
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mainly, a synergistic effect on the FasL-induced impair-
ment of the clonogenic potential of CD40-expressing
CD34� cells, rather than a direct negative effect.

Increased CD40L expression in SLE LTBMCs.
To probe the pathophysiologic significance of the in-
creased expression of CD40 on CD34� cells from
patients with SLE, we evaluated CD40L levels and
CD40L mRNA expression in LTBMCs, an experimental
design that represents an in vitro model mimicking the
BM microenvironment (30). The levels of sCD40L were
first determined in LTBMC supernatants. Results are
presented in Figure 3A.

SLE patients displayed increased sCD40L levels
(21.97 � 21.07 ng/ml) as compared with healthy controls
(9.42 � 3.63 ng/ml; P � 0.0315), suggesting that local
production of sCD40L is increased in the BM of SLE
patients. Individual sCD40L levels inversely correlated
with the proportion of CD34� cells in the subjects
studied (r � �0.6139, P � 0.0001), further indicating the
negative effect of sCD40L on the reserves of BM
CD34� cells in SLE patients.

To further substantiate the increased local pro-
duction of CD40L in SLE BM, we evaluated the cyto-
kine mRNA expression in LTBMC adherent cell ex-
tracts from patients and healthy controls. Cumulative
data are shown in Figure 3B. Consistent with the ELISA
data shown in Figure 4A, CD40L mRNA expression was
significantly increased in SLE patients (0.75 � 0.62

ng/ml) as compared with that in healthy controls (0.27 �
0.18 ng/ml; P � 0.0061).

Increase in clonogenic potential of SLE BM
progenitor cells by neutralization of CD40L. To further
substantiate the involvement of the CD40 pathway in
BM progenitor cell survival in SLE patients, we evalu-
ated the clonogenic potential of patient and normal
BMMCs in the presence or absence of a CD40L neu-
tralizing antibody. On the basis of our observations
indicating that CD40 was overexpressed on the patients’
CD34� cells in the BMMC fraction (Table 2) and that
CD40L was overproduced by cells in the BM micro-
environment (Figure 3), it was anticipated that neutral-
ization of CD40L would increase the CFC number selec-
tively in SLE patient samples, but not in the controls.

Indeed, neutralization of CD40L in BMMCs

Figure 4. Effects of neutralization of CD40L on the clonogenic po-
tential of bone marrow progenitor cells from patients with SLE. Bone
marrow mononuclear cells (BMMCs) (105) from SLE patients (n � 6)
and healthy controls (n � 6) were cultured using a standard clonogenic
assay, in 1 ml Iscove’s modified Dulbecco’s medium supple-
mented with 30% fetal calf serum, 1% bovine serum albumin, 10�4M
mercaptoethanol, 0.075% sodium bicarbonate, 2 mM L-glutamine, 0.9%
methylcellulose, 5 ng granulocyte–macrophage colony-stimulating
factor, 50 ng interleukin-3, and 2 IU erythropoietin in the presence
or absence of 1 �g CD40L neutralizing antibody. Bars show the mean
and SD number of CFCs obtained in SLE patients and controls in
antibody-treated and untreated (baseline) cultures. Groups were com-
pared using Student’s t-test for paired samples. See Figure 2 for other
definitions.

Figure 3. Concentration of CD40L in long-term bone marrow cul-
tures (LTBMCs). A, Cells from SLE patients (n � 20) and healthy
controls (n � 20) were harvested at confluence, and levels of CD40L,
upon concentration in LTBMC supernatants, were measured by
enzyme-linked immunosorbent assay. The mean concentration and
95% confidence intervals are indicated by horizontal lines and shaded
areas, respectively. B, CD40L mRNA expression was determined in
LTBMC adherent layers of cells from all SLE patients and healthy
controls. Bars show the mean and SD cumulative data. Groups were
compared using the nonparametric Mann-Whitney test. See Figure 2
for other definitions.
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obtained from SLE patients (n � 6) resulted in a
statistically significant increase in the clonogenic poten-
tial of BMMCs (93 � 47 CFCs per 105 BMMCs) as
compared with that in cultures that did not receive
anti-CD40L antibody (70 � 48 CFCs per 105 BMMCs;
P � 0.005) or that in cultures with the same quantity of
PBS (69 � 46 CFCs per 105 BMMCs; P � 0.003). In
contrast, neutralization of CD40L had no impact on the
clonogenic potential of BMMCs obtained from control
subjects (n � 6) (159 � 16 CFCs per 105 BMMCs versus
162 � 17 CFC per 105 BMMCs in untreated cultures;
P � 0.286) (Figure 4). Thus, our findings suggest that
CD40L is functionally expressed in BMMCs.

DISCUSSION

There is increasing evidence that immune dys-
regulation in patients with SLE may disturb the mor-
phology and function of the BM microenvironment and
may severely affect BM hematopoiesis (9,34). Auto-
reactive lymphocytes and proinflammatory mediators
have been primarily implicated in BM damage, in that
these elements suppress the hematopoiesis-supporting
capacity of BM stromal cells and accelerate the apo-
ptosis of hematopoietic stem/progenitor cells (5). A
varying degree of “unexplained” cytopenias, extreme
cases of aplastic anemia, and insufficient CD34� cell
yield upon mobilization are abnormalities attributed to
the immune-mediated damage of BM in SLE (35,36). A
better understanding of the mechanisms that induce the
stem/progenitor cell damage in SLE would have major
clinical implications in SLE, in view of the current
interest in exploring the use of autologous stem cells in
the treatment of severely affected patients (37), since
elucidating the effects of these cells may explain poten-
tial problems in the mobilization, harvesting, and mar-
row repopulating procedures.

In the present study, we have investigated the
involvement of CD40–CD40L interactions in the apo-
ptotic process of the BM hematopoietic stem/progenitor
cells in patients with SLE. Although these 2 TNFR/TNF
family members are aberrantly expressed in patients’ PB
lymphocytes and serum, they have never been studied in
the BM. We found that CD40 was minimally expressed
on normal hematopoietic progenitor cells; however, the
proportion of CD40-expressing CD34� cells was signif-
icantly increased in SLE patients. In accordance with
our previously reported findings on the reserves and
survival characteristics of BM CD34� cells in SLE (5),
we found that SLE patients had a significantly lower
percentage of CD34� cells in the BMMC fraction and

displayed an increased proportion of apoptotic, Fas-
expressing cells within the CD34� cell compartment as
compared with the the levels in healthy subjects.

To explore the possible association of CD40
up-regulation with the apoptotic depletion of the hema-
topoietic progenitor cells in SLE patients, we per-
formed a subset analysis of the survival characteristics of
CD34� cells on the basis of CD40 surface expression.
We found that the proportion of apoptotic CD34� cells
was significantly increased in the CD40� cells as com-
pared with the CD40� cell fraction, in both patients and
healthy controls, suggesting a possible involvement of
CD40 in the apoptotic process of BM hematopoietic
progenitor cells. In favor of this hypothesis was the
strong correlation between the proportion of CD40�
cells and the percentage of apoptotic CD34� cells in the
study population. In contrast, CD40 antigen expression
did not affect the survival characteristics of cells in the
CD34� BMMC fraction, which comprises mainly the
lymphocyte subsets (11).

CD40 ligation appears to have opposing effects
on cell viability, depending on the cell target (11).
Interestingly, CD40-dependent apoptotic processes have
been reported to be mediated via up-regulation of other
TNFR family molecules, including Fas (22,24). More-
over, a cooperative interaction between CD40 and Fas in
the promotion of the apoptotic process has been dem-
onstrated in human hepatocytes (23), B lymphoma cells
(38), and carcinoma cells (24). Our data demonstrating
that incubation of patients’ CD34� cells with CD40L
resulted in up-regulation of surface Fas indicate, for the
first time, that a cooperative mechanism between the
CD40 and Fas pathways also exists in BM CD34� cells.

In accordance with previously reported data (5),
SLE patients were found to display an increased propor-
tion of Fas� cells in the CD34� BMMC fraction, and
incubation of purified CD34� cells with FasL resulted in
a significant increase in the proportion of apoptotic cells,
suggesting that functional Fas expression takes place in
the BM. The strong correlation between the proportion
of CD40- and Fas-expressing CD34� cells in SLE
patients indicates a possible cooperative mode of action
of these molecules in accelerating progenitor cell death.
Evidence to support this hypothesis comes from our
observation that ex vivo treatment of patients’ CD34�
cells with the combination of CD40L and FasL resulted
in amplification of apoptosis as compared with that in
cultures exposed to each ligand alone.

It is of interest that treatment of patients’ CD34�
cells with CD40L alone resulted in a low level of apo-
ptosis induction, suggesting that CD40 activation per se
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may affect CD34� cell survival. However, a number of
observations suggest that CD40 activation confers pre-
dominantly indirect negative effects on the survival of
BM progenitor cells through the amplification of Fas-
induced apoptosis. Thus, exposure of patients’ CD34�
cells to rHuCD40L resulted in up-regulation of Fas
expression. Moreover, we have shown that in vitro
exposure to a combination of CD40L and FasL induced
a profound reduction in the number of CFCs in SLE
patients as compared with treatment with each cytokine
alone, and that the relative reduction in CFC numbers
was higher following FasL treatment as compared with
that following CD40L treatment.

It has been suggested that elevated levels of
sCD40L in SLE patient sera, in association with in-
creased and prolonged expression of the membrane
form of the molecule on patients’ T cells, may contribute
to the pathophysiology of the disease by amplifying the
aberrant activation signals through the target cell CD40
(16). In our study, we evaluated sCD40L in LTBMC
supernatants of patients’ cells, reflecting the cytokine
levels within the BM microenvironment. We found that
culture supernatant levels of sCD40L were significantly
increased in patients compared with controls, and that
these levels correlated inversely with the proportion of
CD34� cells. This finding coupled with the observed
CFC recovery following CD40L neutralization in pa-
tient, but not control, BMMC cultures further highlight
the negative effect that the CD40 pathway may exert on
hematopoiesis in patients with SLE. Consistent with the
elevated sCD40L levels in the supernatants was the
increased cytokine mRNA expression in LTBMC adher-
ent layers derived from SLE patients compared with that
in normal LTBMCs. The cellular origin of CD40L in the
BM microenvironment in SLE is unknown. CD40L might
be produced by a variety of cells that constitute the
LTBMC adherent layers, such as monocyte/macrophages,
endothelial cells, and fibroblasts (11), but also might be
produced by lymphocytes that persist in LTBMC condi-
tions (9,39).

In summary, this study is the first to evaluate the
expression of CD40/CD40L in the BM progenitor cell
microenvironment in patients with SLE and healthy
subjects. Our data reveal a novel role for CD40 in BM
homeostasis in SLE, by demonstrating that up-
regulation of the CD40 pathway amplifies Fas-mediated
CD34� hematopoietic progenitor cell death and con-
tributes to defective BM progenitor cell reserve and
function, both of which are characteristic of SLE. These
results further substantiate the rationale of CD40/
CD40L blockade as treatment of SLE, not only to

reduce autoantibody production but also to ameliorate
cytopenias associated with BM dysfunction. The intra-
cellular pathways and signaling cascades involved in this
intriguing crosstalk between CD40 and Fas, the possible
implication of other TNF/TNFR family members, as
well as the effect of the treatment on CD40 expression
are interesting areas for further investigation.
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