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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

 

    Έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι η ενεργοποίηση του  CD40  

υποδοχέα επάγει την έκφραση του IRF1 (1), ένα μέλος της 

οικογένειας των μεταγραφικών παραγόντων  IRF, ο οποίος δρα ως 

κύριος ρυθμιστής γονιδίων που εμπλέκονται στους μηχανισμούς 

ρύθμισης της έμφυτης και επίκτητης ανοσίας (2). Σε αυτή τη μελέτη 

διερευνούνται οι μηχανισμοί δύο διαφορετικών μονοπατιών που 

οδηγούν στην επαγωγή της IFN-β ή της TPL2 καθοδικά του άξονα 

σηματοδότησης CD40/NF-κB/IRF1. Η IFN-β και ο CD40L (CD154) 

μοιράζονται σημαντικές λειτουργικές ομοιότητες στις αντιϊκές και 

αντικαρκινικές αποκρίσεις του ανοσοποιητικού συστήματος. Στην 

πρώτη ενότητα αυτής της διατριβής δείχνουμε ότι η ενεργοποίηση 

του υποδοχέα CD40 οδηγεί στην επαγωγή της IFN-β μέσω ενός 

εναλλακτικού μηχανισμού ανατροφοδότησης της σηματοδότησης, 

ο οποίος ενορχηστρώνεται από το κανονικό  NF-κB μονοπάτι και 

περιλαμβάνει τη διαδοχική πρωτεϊνοσύνθεση του IRF1 και ενός 

στόχου του, της Viperin (RSAD2). Η εξαρτώμενη από την Viperin 

πρόσδεση του IRF7 σε συνδυασμό με τους RelA (p65) NF-κB και 

IRF1 μεταγραφικούς παράγοντες στον υποκινητή της IFN-β σε 

μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ενεργότητάς του.  

Η πλήρης ενεργοποίηση, ωστόσο, της IFN-β απαιτεί την 

παράλληλη συμμετοχή του μη κανονικού NF-κB2 μονοπατιού το 

οποίο οδηγεί στην πρόσδεση της p52 στον υποκινητή της IFN-β. 

Αυτά τα αποτελέσματα καθορίζουν μια νέα σύνδεση μεταξύ της 

σηματοδότησης του CD40 και της έκφρασης της IFN-β η οποία 

αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα μηχανισμού μεταγωγής της 

σηματοδότησης ώστε να εξασφαλιστεί η ρύθμιση της γονιδιακής 

έκφρασης.   

H κινάση Tumor Progression Locus 2 (TPL2) που εμπλέκεται 

στη ρύθμιση των έμφυτων και επίκτητων ανοσοαποκρίσεων, είναι 

γνωστό ότι μετέχει στην ενεργοποίηση της ERK στο μονοπάτι του 

υποδοχέα CD40. Στη δεύτερη ενότητα αυτής της διατριβής 
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δείχνουμε ότι ο παράγοντας IRF1 ελέγχει την επαγωγή της TPL2 

καθοδικά τόσο του CD40 όσο και της IFN-γ οδηγώντας στην 

καθυστερημένη χρονικά φωσφορυλίωση της ERK. Τα επίπεδα 

mRNA και πρωτεΐνης της TPL2 βρέθηκε ότι αυξάνονται σημαντικά 

μετά τη χορήγηση CD40L ή IFN-γ, ενώ η σίγηση του IRF1 με ειδικό 

siRNA σχεδόν εκμηδένισε την επαγωγή της TPL2 καθοδικά και 

των δύο μονοπατιών. Επιπλέον η υπερέκφραση αγρίου τύπου 

IRF1 ήταν ικανή να αυξήσει τα πρωτεϊνικά επίπεδα της TPL2 σε 

αντίθεση με ένα αρνητικό επικρατές μετάλλαγμά του. Δοκιμές 

ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης (ChIP) επιβεβαίωσαν την 

πρόσδεση του IRF1 σε αλληλουχίες που περιβάλλουν τα 2 μοτίβα 

πρόσδεσης IRF-E που εντοπίστηκαν στην περιοχή του υποκινητή 

της TPL2. Ο λειτουργικός ρόλος του IRF-1 στην μεταγραφική 

ενεργοποίηση του υποκινητή της TPL2 αποδείχτηκε με δοκιμές 

φορέων αναφοράς δύο διακριτών περιοχών του υποκινητή που 

περιλαμβάνουν το ένα ή και τα δύο μοτίβα πρόσδεσης IRF-E. 

Τέλος η παρατηρούμενη αυξημένη φωσφορυλίωση της ERK 

καθοδικά του CD40 ή της IFN-γ ελαχιστοποιήθηκε με τη χρήση 

ειδικού χημικού αναστολέα κινάσης ή siRNA που στοχεύει την 

TPL2. Τα αποτελέσματα αυτά αποκαλύπτουν ένα μηχανισμό 

ενεργοποίησης της TPL2 που εξαρτάται από τη μεταγραφική της 

επαγωγή από τον IRF1. Η νεοσυντεθείσα TPL2 μεσολαβεί την 

καθυστερημένη φωσφορυλίωση ERK που λειτουργεί ως δεύτερο 

κύμα σηματοδότησης καθοδικά και των CD40, IFN-γ μονοπατιών. 

Πρόσφατες μελέτες αποκάλυψαν ότι η κινάση TPL2 έχει 

ογκοκατασταλτικό ρόλο και τα επίπεδα έκφρασής της είναι 

μειωμένα σε ανθρώπινα δείγματα καρκινικών κυττάρων από 

όγκους του πνεύμονα σε σχέση με γειτονικούς υγιείς ιστούς (3,4). 

Με δεδομένο ότι ο CD40 επάγει την απόπτωση καρκινικών 

κυττάρων και ενεργοποιεί ανοσοαποκρίσεις απέναντί τους, 

ενδεχομένως η επαγωγή της TPL2 που περιγράφεται στην 

παρούσα εργασία να εμπλέκεται μηχανιστικά στις παραπάνω 

λειτουργίες. 
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ABSTRACT 
      We have previously shown that activation of CD40 induces  

IRF1 (1), a member of the IRF transcription family which acts as a 

master regulator of genes involved in innate and adaptive immune 

responses (2). In this study we explore the mechanisms of two 

separate pathways leading to IFN-β or TPL2 induction downstream 

of the CD40/NF-κB/IRF1 axis. IFN-β and the CD40L (CD154) 

share important roles in the antiviral and antitumor immune 

responses which led us to the hypothesis that IFN-β could be a 

physiological target of CD40 signaling. Data presented in the first 

section of this study demonstrate that CD40 receptor occupancy 

results in IFN-β upregulation in tumor cells via a novel mechanism 

that requires integration of canonical and non canonical NF-κB 

signaling pathways. We show that the binding of RelA (p65) and 

p52 NF-κB subunits to the IFN-β promoter directly contributes to 

gene expression and that CD40-mediated IFN-β transactivation 

ceases only upon impairment of both pathways. These findings 

suggest that whereas canonical and non-canonical NF-κB 

pathways operate independently, they converge to coregulate IFN-

β gene expression. In line with this observation, overexpression of 

p52 alone is capable of inducing IFN-β promoter activity, and 

blockade of the canonical NF-κB pathway does not interfere with 

p52 binding to the IFN-β promoter. Importantly, however, the rapid, 

RelA-dependent de novo synthesis of IRF1 and Viperin also allows 

for the recruitment of IRFs, providing a tremendous enhancement 

of IFN-β gene induction. Overall we describe an unconventional 

“feed-forward” mechanism of signal transduction, leading to IFN-β 

upregulation which is orchestrated by the parallel engagement of 

canonical and non-canonical NF-κB pathways. These data define 

a novel link between CD40 signaling and IFN-β expression and 

provide a telling example of how signal propagation can be 

exploited to ensure efficient regulation of gene expression.  

Tumor Progression Locus 2 (TPL2), a kinase implicated in 

the regulation of innate and adaptive immune responses, is known 

to mediate ERK induction downstream of CD40. RNA microarray 

experiments showed that both TPL2 and IRF1 are upregulated 
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downstream of CD40, IL-6 and TCR receptors. Also ChIP 

sequencing experiments revealed direct binding of IRF1 upstream 

of TPL2 gene locus. These observations lead us to the hypothesis 

that CD40 induces TPL2 expression via IRF1. Data presented in 

the second section of this thesis, show that IRF1 orchestrates 

TPL2 induction downstream of CD40 and IFN-γ leading to delayed 

ERK phosphorylation in cancer cells. TPL2 mRNA and protein 

levels were significantly increased by CD40 ligation and IFN-γ 

treatment, whereas siRNA-mediated knockdown of IRF1 

eliminated TPL2 induction downstream of both pathways. 

Moreover, overexpression of wild type IRF1 was sufficient to 

induce increased protein levels of TPL2 in contrast with a 

dominant negative IRF1 mutant.  ChIP assays showed in vivo 

binding of IRF1 at sequences flanking the 2 IRF-E motifs found on 

TPL2 promoter region. Reporter assays of two different regions of 

TPL2 promoter containing one or both IRF-E motifs verified the 

functional role of IRF-1 mediated TPL2 transcriptional activation. 

Interestingly, enhanced ERK phosphorylation observed following 

CD40L and IFN-γ treatment was disrupted using a small chemical 

kinase inhibitor and siRNA targeting TPL2. These data suggest a 

novel mechanism of TPL2 induction depending on its 

transcriptional activation by IRF1. Newly synthesized TPL2 kinase 

mediates a delayed ERK phosphorylation which acts as a second 

wave of signal transduction downstream of both CD40 and IFN-γ. 

Both signals play an important role in innate immune responses, 

thus it is possible that this mechanism can act as a regulator of 

their intensity and duration. More experiments are necessary to 

clarify the physiological role of this novel pathway. Interestingly 

recent studies revealed that TPL2 acts as a tumour suppressor 

and its expression is reduced in human lung cancer samples 

compared to surrounding normal tissue (3,4), while CD40 is known 

to induce apoptosis and targeted immune responses to cancer 

cells, suggesting a possible functional link of TPL2 induction in 

cancer cells. 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο υποδοχέας CD40 

 

Η έναρξη μιας απόκρισης του επίκτητου ανοσοποιητικού συστήματος απαιτεί  

πολλά διαφορετικά σήματα. Ένα πρώιμο σήμα είναι η δέσμευση του 

υποδοχέα αντιγόνων των Τ κυττάρων (TCR) με πολυπεπτίδια που 

προκύπτουν από πρωτεΐνες που παρουσιάζονται στα πλαίσια του κύριου 

συμπλόκου ιστοσυμβατότητας ΙΙ (MHCII) στην επιφάνεια των 

αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (APCs) και η πρόσδεση των αντιγόνων 

στο σχετικό σύμπλοκο του υποδοχέα Β κυττάρων (BCR). Επόμενα 

δευτερεύοντα σήματα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή συνενεργοποιητικών 

μορίων που εκφράζονται ως ζεύγη υποδοχέα-προσδέτη μεταξύ Τ κυττάρων 

και APCs και μεταξύ Β και Τ κυττάρων, με τον προσδέτη του υποδοχέα CD40 

(CD40L) που εκφράζεται από τα ενεργοποιημένα Τ κύτταρα να αλληλεπιδρά 

με τον CD40 που εκφράζεται από τα Β κύτταρα και τα APCs (5). Άλλα 

συμπληρωματικά σήματα περιλαμβάνουν την έκκριση κυτοκινών που η 

λειτουργία τους ενισχύει ή διαφοροποιεί την απόκριση των ανοσοδραστικών 

κυττάρων. Αν και η ενεργοποίηση των Τ και Β κυττάρων μπορεί να συμβεί 

απουσία σημάτων CD40, πολλές κυτταρικές και ανοσοποιητικές λειτουργίες 

είναι αναποτελεσματικές κατά την απουσία της αλληλεπίδρασης CD40- 

CD40L γεγονός που υπογραμμίζει την σημασία της για την ανάπτυξη της 

επίκτητης ανοσίας (6). 

Τα συνενεργοποιητικά μόρια διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες 

βάση της ομολογίας του με τα ιδρυτικά μέλη. Η οικογένεια CD28/B7 

περιλαμβάνει τους υποδοχείς CD28 και CTLA-4, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με 

τους προσδέτες CD80 και CD86 αντίστοιχα (7). Η οικογένεια των υποδοχέων 

νέκρωσης όγκων (TNFR), στην οποία ανήκει και ο CD40, περιλαμβάνει μέλη 

όπως οι OX40, BAFF-R, TACI, BCMA και RANK (8). 

Ο υποδοχέας CD40 είναι μια τύπου Ι διαμεμβρανική πρωτεΐνη 

μοριακού βάρους 48 kDa που περιλαμβάνει μια εξωκυτταρική περιοχή 193 

αμινοξέων, ένα πεπτίδιο σήματος 21 αμινοξέων, μια διαμεμβρανική περιοχή 

22 αμινοξέων και μια ενδοκυτταρική περιοχή 62 αμινοξέων στον άνθρωπο (90 

αμινοξέων στο ποντίκι) (9). Στην εξωκυτταρική περιοχή του υποδοχέα, 

βρίσκονται 22 κατάλοιπα κυστεΐνης που είναι συντηρημένα στα μέλη της 

οικογένειας των TNFR (9). Σε ότι αφορά το πρότυπο έκφρασης, ο 

CD40 αρχικά χαρακτηρίστηκε στα Β κύτταρα αλλά εκφράζεται επίσης στα 

δενδριτικά, μονοκύτταρα, αιμοπετάλια και στα μακροφάγα καθώς και σε 

κύτταρα που δεν ανήκουν στο αιμοποιητικό όπως μυοϊνοβλάστες, ινοβλάστες, 

επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα (10-12). 
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Ο προσδέτης του CD40, που είναι γνωστός ως CD154 ή CD40L, είναι 

μια τύπου ΙΙ διαμεμβρανική πρωτεΐνη με μοριακό βάρος που κυμαίνεται από 

32 έως 39 kDa, λόγω μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων (9). Μια διαλυτή 

μορφή του CD40L έχει παρόμοια δράση με τη διαμεμβρανική μορφή (13,14). 

Ο CD40L είναι μέλος της υπεροικογένειας TNF και χαρακτηρίζεται από 

εξωκυτταρική δομή σάντουιτς η οποία αποτελείται από μια β-πτυχωτή 

επιφάνεια μια α-έλικα και μία ακόμη β-πτυχωτή επιφάνεια (15). Αυτή η δομή 

επιτρέπει τον τριμερισμό του CD40L, που είναι μια χαρακτηριστική ιδιότητα 

των προσδετών της οικογένειας TNF (15). Ο CD40L εκφράζεται κυρίως σε 

ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα, καθώς και σε ενεργοποιημένα Β κύτταρα 

και αιμοπετάλια και κάτω από φλεγμονώδεις συνθήκες επάγεται σε 

μονοκύτταρα, κύτταρα φυσικούς φονιάδες (ΝΚ), βασεόφιλα και σιτευτικά 

κύτταρα (16). Η ευρεία έκφραση του συνενεργοποιητικού ζεύγους προσδέτη-

υποδοχέα υποδεικνύει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν σε 

διαφορετικές κυτταρικές διεργασίες του ανοσοποιητικού. 

Οι αλληλεπιδράσεις CD40L/CD40 επιφέρουν σημαντικές επιδράσεις σε 

δενδριτικά, Β και ενδοθηλιακά κύτταρα. Έχει δειχθεί ότι η ενεργοποίηση του 

CD40 στην επιφάνεια των δενδριτικών κυττάρων προάγει την παραγωγή 

κυτοκινών, την επαγωγή συνενεργοποιητικών μορίων στην κυτταρική τους 

μεμβράνη και την αντιγονονοπαρουσιάση (6). Συνολικά η επίδραση της 

σηματοδότησης του CD40 στα δενδριτικά κύτταρα τους επιτρέπει να 

ωριμάσουν ώστε να φέρουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την 

ενεργοποίηση και διαφοροποίηση των Τ κυττάρων. Η σηματοδότηση του 

CD40 στα Β κύτταρα προάγει το σχηματισμό των βλαστικών  κέντρων (GC), 

την εναλλαγή ισοτύπων της ανοσοσφαιρίνης (Ig), σωματική υπερμετάλλαξη 

της Ig ώστε να ενισχυθεί η συγγένεια των αντισωμάτων και τέλος το 

σχηματισμό Β κυττάρων μνήμης (17). Επιπλέον έχει δειχθεί ότι το μονοπάτι 

CD40 είναι σημαντικό για την επιβίωση διαφορετικών κυτταρικών τύπων 

όπως Β, δενδριτικά και ενδοθηλιακά υπό φυσιολογικές συνθήκες και υπό 

συνθήκες φλεγμονής (18). Η απορύθμιση του μονοπατιού CD40 έχει επίσης 

καταγραφεί σε πολλές αυτοάνοσες ασθένειες γεγονός που σε συνδυασμό με 

τις προαναφερθείσες λειτουργίες υποδηλώνουν τη σημασία του υποδοχέα 

στην επαγωγή των επίκτητων ανοσοαποκρίσεων (6). 

 

TRAF-εξαρτώμενη και ανεξάρτητη σηματοδότηση του CD40 

Η πρόσδεση του CD40L στον CD40 οδηγεί στη δημιουργία 

συμπλόκων του υποδοχέα, γεγονός που επάγει την πρόσδεση των 

πρωτεϊνών προσαρμογέων TNFR-associated factors (TRAFs) στην 

κυτταροπλασματική περιοχή του CD40 (18). Οι πρωτεΐνες TRAF 

ενεργοποιούν το κανονικό και μη κανονικό NF-κB μονοπάτι, τις κινάσες της 

οικογένειας  MAP (MAPKs), την κινάση φωσφοϊνοσιτιδίου-3 (PI3K) καθώς και 
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το μονοπάτι της φωσφολιπάσης Cγ (PLCγ) (18). Έχει επίσης αναφερθεί ότι η 

σηματοδότηση του CD40 μπορεί να επαχθεί ανεξάρτητα από τις πρωτεΐνες 

TRAF, μέσω της πρόσδεσης της κινάσης 3 της οικογένειας Janus (Jak3) στην 

κυτταροπλασματική ουρά του υποδοχέα η οποία φωσφορυλιώνει και επάγει 

τον μεταγραφικό παράγοντα STAT5 (19-20). Συνολικά όλα τα παραπάνω 

μονοπάτια συνθέτουν το μηχανισμό μεταγωγής σήματος καθοδικά του CD40 

που είναι απαραίτητος για τη ρύθμιση ποικίλων κυτταρικών διεργασιών (Εικ1). 

 

 

Τα καλύτερα χαρακτηρισμένα μονοπάτια κατά την ενεργοποίηση του 

CD40 είναι το κανονικό και μη κανονικό NF-κΒ μονοπάτι, που επάγονται 

καθοδικά της στρατολόγησης των TRAFs στην κυτταροπλασματική περιοχή 

του CD40. Το κανονικό  NF-κΒ μονοπάτι ξεκινάει με το σχηματισμό του 

συμπλόκου του αναστολέα της κινάσης κB (IκB) (ΙΚΚ), το οποίο περιλαμβάνει 

τις καταλυτικές υπομονάδες IKKα, IKKβ και τις ρυθμιστικές υπομονάδες IKKγ 

ή NEMO. Η ενεργοποίηση του NF-κΒ οδηγεί στην ουβικιτινυλίωση του 

συμπλόκου IκB, τροποποίηση που επάγει την αποδόμησή του μέσω του 

Εικόνα 1: TRAF-εξαρτώμενη και –ανεξάρτητη σηματοδότηση του CD40 
Η ενεργοποίηση του CD40 επάγει την πρόσδεση των TRAF 1,2,3,4,5 και 6 ενεργοποιώντας διαφορετικά σηματοδοτικά 
μονοπάτια. Επίσης η JAK3 προσδένεται στην εγγύτερη προς τη μεμβράνη κυτταροπλασματική περιοχή του υποδοχέα και 
επάγει τον STAT5. Τα σηματοδοτικά μονοπάτια που απεικονίζονται είναι υπεύθυνα για τη ρύθμιση σημαντικών κυτταρικών 
λειτουργιών και ανοσοαποκρίσεων (95). 
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πρωτεασώματος, απελευθερώνοντας τα NF-κB ετεροδιμερή p50/p65 και 

p50/c-Rel τα οποία μετατοπίζονται στον πυρήνα. Το μη-κανονικό NF-κB 

μονοπάτι ενεργοποιείται όταν η NF-κB επάγουσα κινάση (NIK) ενεργοποιεί 

την IKKα, που οδηγεί σε περιορισμένη πρωτεόλυση της προ-πρωτεΐνης p100 

παράγοντας την πρωτεΐνη p52 η όποια προσδένεται στην rel-B και 

μετατοπίζεται στον πυρήνα. Το αποτέλεσμα είναι ότι και τα 2 σηματοδοτικά 

μονοπάτια επάγουν και ρυθμίζουν ποικίλα γονίδια-στόχους (21). 

Η οικογένεια των πρωτεϊνών TRAF περιλαμβάνει 6 μέλη, από το 

TRAF1 ως το TRAF6, με όλα τα μέλη να επάγουν κυτταρικές αποκρίσεις 

καθοδικά της ενεργοποίησης των μελών της οικογένειας των TNFR. 

Χαρακτηριστική για όλες τις TRAFs είναι μια καρβοξυτελική συντηρημένη 

περιοχή που ονομάζεται περιοχή TRAF. Μετά την πρόσδεση του προσδέτη 

στον υποδοχέα, οι πρωτεΐνες TRAF στρατολογούνται σε κανονικά μοτίβα 

αμινοξέων που βρίσκονται στις κυτταροπλασματικές περιοχές των 

υποδοχέων της οικογένειας TNFR στα οποία προσδένονται μέσω της 

περιοχής TRAF. Οι πρωτεΐνες TRAF, με εξαίρεση την TRAF1, περιλαμβάνουν 

μια αμινοτελική περιοχή RING που ακολουθείται από 5 δάκτυλους 

ψευδαργύρου (zinc finger) και ένα σπειρωμένο σπείραμα (coiled-coil), με όλη 

τη δομή να ονομάζεται  περιοχή δακτύλου ψευδαργύρου. Η γενετική 

απομάκρυνση της παραπάνω δομής δημιουργεί ένα αρνητικό επικρατές 

μετάλλαγμα των TRAF που αναστέλλει οποιαδήποτε επαγωγή σήματος που 

πραγματοποιείται από τις αγρίου τύπου πρωτεΐνες TRAF, καταδεικνύοντας τη 

σημασία της συγκεκριμένης περιοχής στη σηματοδότηση (18). 

Μετά την πρόσδεση στον CD40L, ο CD40 στρατολογεί έμμεσα ή άμεσα 

τα TRAF1, TRAF2,TRAF3, TRAF5, και TRAF6 στις κυτταροπλασματικές του 

περιοχές. Οι κανονικές θέσεις πρόσδεσης για τις TRAF1, TRAF2, και TRAF3 

εντοπίζονται στην απομακρυσμένη από τη μεμβράνη κυτταροπλασματική 

ουρά του CD40 και χαρακτηρίζονται από το μοτίβο αμινοξέων PxQxT (22,23). 

Μεταλλάξεις του συγκεκριμένου μοτίβου παρεμποδίζουν την πρόσδεση των 

TRAF2/3 στην κυτταροπλασματική περιοχή του CD40 και διακόπτουν τη 

σηματοδότηση μέσω των μονοπατιών NF-κB, MAPK8 (JΝΚ), και p38 κατά την 

ενεργοποίηση του υποδοχέα από τον προσδέτη του (24,25). Έχει επίσης 

βρεθεί και μια δεύτερη μη κανονική θέση πρόσδεσης για το TRAF2 στο 

καρβοξυτελικό άκρο της κυτταροπλασματικής περιοχής του CD40 (26). Μέσω 

αυτής της θέσης πρόσδεσης για το TRAF2 το μονοπάτι NF-κB ενεργοποιείται 

προκειμένου να ρυθμίσει πολλές λειτουργίες των Β κυττάρων (27). Το TRAF6 

στρατολογείται στην εγγύτερη προς τη μεμβράνη κυτταροπλασματική ουρά 

του CD40 στο αμινοξικό μοτίβο QxPxEx (18). Η στρατολόγηση και πρόσδεση 

των πρωτεϊνών TRAF σε διαφορετικές περιοχές CD40 είναι καθοριστική για 

τη μετάδοση της σηματοδότησης του CD40. 

Ο προσδιορισμός της κρυσταλλικής δομής ενός τμήματος της CD40 

κυτταροπλασματικής ουράς με το TRAF2 (28), αποκάλυψε την 
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πολυπλοκότητα των αλλαγών στη στερεοδιαμόρφωση, που προκαλούνται 

από την πρόσδεση του CD40L, καταδεικνύοντας τον ολιγομερισμό του CD40 

σε σύμπλοκο με την TRAF2. Μετά την ενεργοποίηση του CD40 μια αλλαγή 

στη στερεοδιαμόρφωσή του αποκαλύπτει τη θέση πρόσδεσης για την TRAF2 

στο κανονικό μοτίβο και έτσι η τριμερής TRAF2 αλληλεπιδρά ταυτόχρονα με 3 

κυτταροπλασματικές ουρές υποδοχέα CD40 (28). Προκειμένου να επαχθεί 

ταχεία CD40 σηματοδότηση, μεγαλύτερα επίπεδα ολιγομερισμού είναι 

απαραίτητα από τον τριμερισμό και είναι πιθανό ότι αυτές οι διαφορετικές 

τάξεις ολιγομερισμού είναι ικανές να οδηγήσουν στη στρατολόγηση 

διαφορετικών προσαρμογέων-πρωτεϊνών και κινασών, ειδικά αυτές που 

προσδένονται με μικρή συγγένεια στις κυτταροπλασματικές περιοχές του  

όπως οι TRAF1 ή TRAF6 (29,30). Οι διαφορές αυτές του ολιγομερισμού, 

επομένως, πιθανότατα είναι υπεύθυνες για το ευρύ φάσμα βιολογικών 

λειτουργιών που επάγονται από διαφορετικά μονοκλωνικά αντισώματα για τον 

CD40 (31). 

Η έκφραση της πρωτεΐνης TRAF1 αυξάνεται κατά τη σηματοδότηση 

του CD40 (32, 33). Υπάρχουν ενδείξεις που υποστηρίζουν ότι η TRAF1, λόγω 

της έλλειψης περιοχής δακτύλου ψευδαργύρου, παίζει σημαντικό ρόλο στη 

ρύθμιση της σηματοδότησης άλλων πρωτεϊνών TRAF (18). Το μοτίβο 

πρόσδεσης για την TRAF1 του υποδοχέα CD40 επικαλύπτεται με τις θέσεις 

πρόσδεσης για τις TRAF2 και TRAF3, και φαίνεται ότι η TRAF1 προσδένεται 

ασθενώς στις κυτταροπλασματικές περιοχές του υποδοχέα απουσία της 

TRAF2 (23). Ο φυσιολογικός ρόλος αυτής της παρατήρησης παραμένει 

αδιευκρίνιστος. Σε APCs, που δεν εκφράζουν την TRAF1, παρατηρείται 

μείωση της πρόσδεσης της TRAF2 στον υποδοχέα CD40, με παράλληλη 

αύξηση της αποδόμησής της (34). Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν 

όταν δείχθηκε ότι η ενεργοποίηση Β κυττάρων που δεν εκφράζουν TRAF1 

συνδυάζεται με αύξηση της ποσότητας  της TRAF2 που στρατολογείται στις 

λιπιδικές σχεδίες και παράλληλη αύξηση της αποδόμησης των TRAF2 και 

TRAF3 (35). Επιπροσθέτως, η πρόσδεση τόσο του TRAF1 όσο και του 

TRAF2 στον CD40, κατά την ενεργοποίησή του, είναι απαραίτητη για την 

ενεργοποίηση του κανονικού NF-κB μονοπατιού.  Αυτό δείχθηκε με τη χρήση 

κυτταρικών σειρών Β κυττάρων που δεν εκφράζουν TRAF2 και TRAF1, οι 

οποίες παρουσιάζουν ελαττωμένη σηματοδότηση του κανονικού NF-κB 

μονοπατιού σε σύγκριση με τα μονά TRAF-knockout Β κύτταρα (35). Τα 

αποτελέσματα αυτά συνολικά δείχνουν ότι η TRAF1 μπορεί να 

αλληλεπιδράσει και να ρυθμίσει τη στρατολόγηση και την αποδόμηση της 

TRAF2. Επιπλέον και οι δύο προαναφερθείσες πρωτεΐνες μπορούν να 

συνεργαστούν στην ενεργοποίηση του κανονικού NF-κB μονοπατιού. 

Κατά την ενεργοποίηση του CD40, η πρόσδεση της TRAF2 στην 

κυτταροπλασματική ουρά του υποδοχέα οδηγεί στην ενεργοποίηση των 

μονοπατιών JNK, p38 και Akt. Αυτό δείχθηκε με τη χρήση  εμβρυϊκών 
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ινοβλαστών ποντικιού (MEFs) και Β κυττάρων που δεν εκφράζουν TRAF2, τα 

οποία παρουσιάζουν ελαττωμένη ενεργοποίηση των παραπάνω μονοπατιών 

κατά τη σηματοδότηση του υποδοχέα CD40 (36-38). Παρόμοια αποτελέσματα 

προέκυψαν σε Β κύτταρα που διαμολύνθηκαν με ένα αρνητικό επικρατές 

μετάλλαγμα της TRAF2 (37).  

 

 

 

Η ενεργοποίηση του CD40 προάγει την στρατολόγηση του TRAF2 με την 

κινάση MEKK1 στην κυτταροπλασματική του ουρά. Σε Β κύτταρα που δεν 

εκφράζουν MEKK1, η ενεργοποίηση των JNK και p38 βρέθηκε ελαττωμένη 

καθοδικά του CD40 μονοπατιού (39). Αυτό σημαίνει ότι η MEKK1 είναι 

υπεύθυνη για την φωσφορυλίωση των JNK και p38 και μεσολαβεί την 

ενεργοποίηση των αντίστοιχων μονοπατιών (39). Παρά τον ενεργοποιητικό 

της ρόλο στα παραπάνω μονοπάτια, η TRAF2 φαίνεται να είναι αρνητικός 

Εικόνα 2 : Ο ρόλος των TRAF2 και TRAF3 στην αναστολή του μη κανονικού NFκB μονοπατιού 
Το σύμπλοκο cIAP1/2 έχει διττό ρόλο στην σηματοδότηση του CD40, απουσία ενεργοποίησης του υποδοχέα 
αναστέλλει το μη κανονικό μονοπάτι του NFκB με την αποδόμηση της NIK, ενώ μετά την ενεργοποίηση προωθεί 
την αποδόμηση του TRAF3 που οδηγεί στην απελευθέρωση της NIK και την ενεργοποίηση του NFκB2 (95). 
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ρυθμιστής του μη κανονικού NF-κB μονοπατιού. Η αφαίρεση της TRAF2 

επάγει την συσσώρευση της κινάσης NIK σε MEFs (40).  

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η TRAF2 συνεργάζεται με την TRAF3 για την 

αποδόμηση της NIK, καθοδικά όμως ενός άλλου υποδοχέα της οικογένειας 

των TNFR που ονομάζεται BAFF-R, η αποδόμηση διακόπτεται και το μη 

κανονικό NF-κB μονοπάτι ενεργοποιείται (41). Είναι ξεκάθαρο ότι και η 

ενεργοποίηση του CD40 επάγει το ίδιο μονοπάτι με παρόμοιο μηχανισμό. 

Χωρίς ενεργοποίηση, σχηματίζεται ένα σύμπλοκο μεταξύ μελών της 

οικογένειας των κυτταρικών αναστολέων της απόπτωσης (cIAP) 1 και 2, το 

οποίο αλληλεπιδρά αρχικά με την TRAF2, και εν συνεχεία με την TRAF3 και 

την NIK (Εικ. 2).  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες το σύμπλοκο cIAP1/2 επάγει την 

αποδόμηση της NIK και ανταγωνίζεται το μη κανονικό NF-κB μονοπάτι 

(42,43). Αντίθετα μετά την πρόσδεση CD40/CD40L, το σύμπλοκο 

αποσταθεροποιείται, οδηγώντας στην στρατολόγηση των TRAF2 και TRAF3 

στον υποδοχέα, με την ενεργοποίηση του μη κανονικού NF-κB μονοπατιού να 

προκύπτει από την επικείμενη συσσώρευση της NIK ως αποτέλεσμα της 

αποδόμησης των TRAF2 και TRAF3 που ακολουθεί την πρόσδεση τους στον 

CD40 (18). Η TRAF2 αυτοαποδομείται, λόγω της ιδιότητας της ως E3 λιγάση 

ουβικιτίνης, ενώ η αποδόμηση της TRAF3 εξαρτάται από το σύμπλοκο 

cIAP1/cIAP2 (43,44). Μαζί όλα αυτά τα αποτελέσματα οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι το σύμπλοκο cIAP1/2 έχει διττό ρόλο στην σηματοδότηση 

του CD40, απουσία ενεργοποίησης του υποδοχέα αναστέλλει το μη κανονικό 

μονοπάτι του NF-κB με την αποδόμηση της NIK, ενώ μετά την ενεργοποίηση 

προωθεί την αποδόμηση του TRAF3 που οδηγεί στην απελευθέρωση της NIK 

και την ενεργοποίηση του NF-κB2. 

Οι αρχικές περιγραφές του ρόλου της TRAF3 στην σηματοδότηση του 

CD40 πρότειναν ότι λειτουργεί ως αρνητικός ρυθμιστής του κανονικού NFκB 

μονοπατιού (45). Αυτή η υπόθεση βασίστηκε σε πειράματα στα οποία η 

έκφραση ενός αρνητικά επικρατούς μεταλλάγματος της TRAF3 σε Β κύτταρα 

είχε ως αποτέλεσμα την επαγωγή του κανονικού NF-κB και του JΝΚ 

μονοπατιού (45,46). Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν σε μελέτες Β 

κυττάρων που δεν εκφράζουν TRAF3, στα οποία επίσης παρατηρήθηκε 

αύξηση της φωσφορυλίωσης της JΝΚ και συσσώρευση της NIK καθοδικά  του 

CD40, καθώς και στρατολόγηση της TRAF2 σε λιπιδικές σχεδίες, ευρήματα 

που υποδηλώνουν ότι η TRAF3 ρυθμίζει τις TRAF2 και NIK όπως αναφέρεται 

προηγουμένως (36,37,40). Αντίθετα σε επιθηλιακά κύτταρα παρατηρήθηκε ότι 

η υπερέκφραση της TRAF3 επάγει το κανονικό  NFκB μονοπάτι κατά τη 

σηματοδότηση του CD40, καταδεικνύοντας ότι η TRAF3 έχει διαφορετικούς 

ρόλους σε διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους (47,48). 
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Λίγα δεδομένα υπάρχουν για το ρόλο της TRAF5 στη σηματοδότηση 

του CD40. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη δεν προσδένεται στην 

κυτταροπλασματική ουρά του υποδοχέα, ωστόσο κατά τη σηματοδότηση του 

CD40 σχηματίζει ετεροδιμερές με την TRAF3 (18). Σε Β κύτταρα, ωστόσο, 

που δεν εκφράζουν TRAF5 ή έχει ελαττωθεί η έκφραση της με τη χρήση 

siRNAs παρατηρείται διακοπή της ενεργοποίησης του κανονικού και μη 

κανονικού NF-κB μονοπατιού κατά τη σηματοδότηση του CD40, με 

αποτέλεσμα την ελάττωση της παραγωγής αντισωμάτων, του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού και την έκφραση συνενεργοποιητικών μορίων (49,50). 

Περισσότερα πειράματα είναι απαραίτητα για την κατανόηση της λειτουργία 

του TRAF5 στα πλαίσια της μεταγωγής σήματος καθοδικά του CD40. 

Όπως και για τις υπόλοιπες TRAF πρωτεΐνες, η αλληλεπίδραση της TRAF6 

με τον CD40 δείχθηκε με την δοκιμασία 2 υβριδίων στον σακχαρομύκητα (18). 

Σε MEFs που δεν εκφράζουν TRAF6 ή σε επιθηλιακά κύτταρα που ή έκφραση 

της έχει ελαττωθεί με siRNA, παρατηρείται ελάττωση ή εξάλειψη της 

ενεργοποίησης των μονοπατιών: κανονικό NF-κB, JΝΚ, p38, και Akt καθοδικά 

του CD40. Είναι ενδιαφέρον ότι η TRAF6 μπορεί να αλληλεπιδράσει με την 

TRAF2 ρυθμίζοντας θετικά την CD40 σηματοδότηση (24). Επίσης σε Β 

κύτταρα που εκφράζουν CD40 χωρίς τη θέση πρόσδεσης για την TRAF6, 

παρατηρείται η ίδια αλληλεπίδραση (51). Υπό αυτές τις συνθήκες, η 

ενεργοποίηση του CD40 ενισχύει την επαγωγή της έκφρασης CD80 και την 

ενεργοποίηση του JΝΚ σε σύγκριση με Β κύτταρα που δεν εκφράζουν 

TRAF6. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος των φυσιολογικών λειτουργιών της 

TRAF6 στη σηματοδότηση του CD40 προκύπτει από την πρόσδεση με την 

TRAF2 και είναι ανεξάρτητο από την απευθείας πρόσδεση της στον 

υποδοχέα (51).  

Ο υποδοχέας CD40 επάγει την στρατολόγηση του συμπλόκου TRAF6/ Cbl-b 

(Casitas B-lineage lymphoma b)/ c-Cbl (Casitas B-lineage lymphoma)/ PI3K 

το οποίο οδηγεί στην φωσφορυλίωση της κινάσης Akt. Τα μέλη της 

οικογένειας Cbl είναι πρωτεΐνες προσαρμογείς, που παρουσιάζουν ιδιότητες 

E3 λιγάσης ουβικιτίνης (52). Ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο ρυθμίζουν θετικά 

ή αρνητικά ένα ευρύ φάσμα κινασών και άλλων πρωτεϊνών προσαρμογέων 

όπως οι PI3K, Src (Rous sarcoma oncogene), Syk (spleen tyrosine kinase) 

και GRB2 (growth factor receptor bound protein 2) (52). Σε μελέτες 

δενδριτικών κυττάρων που δεν εκφράζουν Cbl-b, η in vitro ενεργοποίηση με 

CD40L, οδήγησε στην διακοπή της ενεργοποίησης της Akt, ενώ το κανονικό 

NF-κB μονοπάτι ενεργοποιήθηκε κανονικά. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι 

στα δενδριτικά κύτταρα η ενεργοποίηση της Akt είναι ανεξάρτητη από τη 

σηματοδότηση του NF-κB (52). Όπως  αναφέρθηκε και προηγουμένως η Cbl-

b επάγει την φωσφορυλίωση της Akt μέσω της PI3K, και μετά την 

ενεργοποίηση του CD40 η αναστολή της PI3K διακόπτει την ενεργοποίηση 

της Akt. Επομένως στα δενδριτικά κύτταρα, η Cbl-b  ενεργοποιεί την κινάση 
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PI3K η οποία επάγει την ενεργοποίηση της Akt στα πλαίσια της 

σηματοδότησης του CD40 (53).  

Φυσιολογικά, η αναστολή της PI3K επηρεάζει δραστικά την επιβίωση 

των δενδριτικών κυττάρων (54). Ο μηχανισμός που εμπλέκει την 

αντιαποπτωτική δράση της ενεργοποίησης των PI3K/Akt εξαρτάται από την 

αναστολή των προαποπτωτικών πρωτεϊνών caspase 9 και BAD (B-cell 

leukemia (Bcl)/ lymphoma 2-associated agonist of cell death) (53,55,56). 

Ένας δεύτερος μηχανισμός που έχει καθοριστεί, προσδιόρισε ότι η PI3K 

μπορεί να ενεργοποιήσει την mTOR (mammalian target of rapamycin), η 

οποία επάγει την έκφραση αντιαποπτωτικών γονιδίων όπως η caspase 8 και 

η cFLIPp43 (Fas-associated via death domain-like apoptosis regulator p43) 

(53). Επομένως, ο CD40, πιθανών μέσω του TRAF6, επάγει την 

ενεργοποίηση της PI3K σηματοδότησης η οποία προστατεύει τα κύτταρα από 

την απόπτωση.  

Αντίθετα, Β κύτταρα που δεν εκφράζουν Cbl-b παρουσιάζουν αύξηση 

στην ενεργότητα των NF-κB  και JΝΚ μονοπατιών, γεγονός που υποδηλώνει 

οτι η Cbl-b είναι αρνητικός ρυθμιστής τους (57). Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση η Cbl-b στρατολογείται στην κυτταροπλασματική ουρά του CD40 

μέσω της TRAF2 και η έλλειψη Cbl-b αυξάνει την πρόσδεση της TRAF2 στον 

υποδοχέα (57). Συνολικά αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν οτι σε 

διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους, η Cbl-b ρυθμίζει διαφορετικά μονοπάτια 

ανάλογα με ποια TRAF πρωτεΐνη αλληλεπιδρά. 

Οι περισσότερες μελέτες που διερευνούν την σηματοδότηση του CD40 

σχετίζονται με μονοπάτια που εξαρτώνται από τις TRAF πρωτεΐνες. Σε Β 

κύτταρα, ωστόσο, παρατηρήθηκε οτι η εγγύτερη προς την μεμβράνη 

κυτταροπλασματική περιοχή του CD40 περιλαμβάνει ένα μοτίβο πρόσδεσης 

για την Jak3 (58). Στα ίδια κύτταρα, βέβαια, δεν παρατηρήθηκε 

φωσφορυλίωση της Jak3 καθοδικά του CD40, γεγονός που υποδηλώνει οτι η 

πρόσδεση της Jak3 στην κυτταροπλασματική ουρά του CD40 δεν έχει κάποιο 

λειτουργικό ρόλο. Στα μονοκύτταρα, αντίθετα, η σηματοδότηση του CD40 

επάγει την φωσφορυλίωση της Jak3 (59). Επιπροσθέτως, η αναστολή της 

Jak3 σε APCs κατά την CD40 σηματοδότηση, εμποδίζει την ωρίμανση τους 

(19-20). Ακόμη η Jak3 επάγει τον μεταγραφικό παράγοντα STAT5, οποίος 

διμερίζεται και μετατοπίζεται στον πυρήνα, όπου επάγει την έκφραση 

φλεγμονωδών κυτοκινών όπως ο TNFα, η IFN-γ (interferon-γ) και η IL-6 

(interleukin-6) (60). Αυτά τα αποτέλεσμα προτείνουν οτι η Jak3 προσδένεται 

στον CD40 και επάγει την ωρίμανση των δενδριτικών κυττάρων μέσω του 

STAT5. 

Συμπερασματικά, ο CD40 κυρίως σηματοδοτεί μέσω των πρωτεϊνών 

TRAF, οι οποίες είναι ικανές να ενεργοποιήσουν ή να αναστείλουν 

διαφορετικά σηματοδοτικά μονοπάτια, αναλόγως με τον κυτταρικό τύπο. Οι 
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TRAF πρωτεΐνες ρυθμίζουν ένα ευρύ φάσμα κυτταρικών διεργασιών και 

ανοσοαποκρίσεων και η κατανόηση αυτών των μονοπατιών θα βελτιώσει την 

ανάπτυξη θεραπευτικών στρατηγικών σε πολλές ανοσοεξαρτώμενες 

ασθένειες. 

 

Ο ρόλος του IRF1 στην σηματοδότηση του CD40 

Ανάμεσα στα 9 γνωστά μέλη της IRF οικογένειας μεταγραφικών 

παραγόντων, ο IRF-1 έχει τραβήξει την προσοχή ως κυρίαρχος ρυθμιστής 

γονιδίων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη επίκτητης και έμφυτης ανοσίας (2). 

Πράγματι, μελέτες σε ποντίκια με μηδενικές μεταλλάξεις στα irf-1 

αλληλόμορφα (irf-1-/-) αποκάλυψαν τον κρίσιμο ρόλο του IRF-1 στις αντιΐκές 

και αντι-βακτηριακές αποκρίσεις που επάγονται από την ιντερφερόνη-γ. Τα 

συγκεκριμένα ποντίκια όταν εκτίθενται σε παθογόνα παρουσιάζουν 

προβληματική διαφοροποίηση των Th1 κυττάρων που οφείλεται στην 

μειωμένη επαγωγή της έκφρασης των γονιδίων της p35 υπομονάδας της IL-

12 (IL-12p35) και της iNOS στα μακροφάγα, σε συνδυασμό με μειωμένη 

απόκριση των CD4+ T λεμφοκυττάρων και των φυσικών φονιάδων κυττάρων 

στην ιντερλευκίνη-12 (61,62). Σε συμφωνία με αυτή την παρατήρηση οι 

υποκινητές  των γονιδίων τόσο της IL-12  όσο και της iNOS  περιλαμβάνουν 

μοτίβα πρόσδεσης για τον IRF-1 (63). Ακόμη, ο IRF-1 παίζει σημαντικό ρόλο 

στην μεταγραφική ρύθμιση των γονιδίων TAP1 και LMP2 τα οποία 

συμμετέχουν στην διαδικασία της αντιγονοπαρουσίασης σε απόκριση της 

σηματοδότησης της IFN-γ (64,65), επηρεάζοντας έτσι  την παρουσίαση ιΐκών 

και καρκινικών αντιγόνων στα CD8+ T κύτταρα. 

Πέρα από το ρόλο του στις ανοσοαποκρίσεις στα παθογόνα, ο IRF-1 

έχει βρεθεί ότι λειτουργεί ογκοκατασταλτικά (2) και ότι επηρεάζει την 

ενεργότητα του p53 (66). Έτσι, η απώλεια του αυξάνει δραματικά την 

προδιάθεση για ανάπτυξη όγκων σε ογκογονικές πληγές in vivo (67), ενώ η 

υπερέκφραση του εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό και επιβίωση καρκινικών 

κυττάρων in vitro και in vivo (68-70). 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το εύρος των λειτουργιών του IRF-

1  παρουσιάζει ομοιότητές με αυτό του CD40 υποδοχέα. Η διέγερση του CD40 

στα μακροφάγα και στα δενδριτικά κύτταρα επάγει την ενεργοποίηση τους και 

οδηγεί στην παραγωγή κυτοκινών και άλλων παραγόντων που μετέχουν  στην 

ανοσοαπόκριση, συμπεριλαμβανομένου των IL-12p35 και iNOS (71), καθώς 

επίσης ρυθμίζει την αντιγονική επεξεργασία και παρουσίαση. Σε ότι αφορά το 

ανθρώπινο είδος, άτομα με μεταλλάξεις στο γονίδιο του CD40 προσδέτη 

(CD40L) , εμφανίζουν μια σπάνια ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήματος 

που ονομάζεται Χ-συνδεδεμένο υπέρ IgM (HIGM) σύνδρομο, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από την απορύθμιση της λειτουργίας των μακροφάγων, 
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δενδριτικών και Β κυττάρων και εκδηλώνεται κλινικά από επανεμφανιζόμενες 

ιΐκές και βακτηριακές μολύνσεις και αυξημένη προδιάθεση στην εμφάνιση 

κακοήθων όγκων (72,73). 

 Η ευρέως διαδεδομένη έκφραση του CD40 σε διάφορους τύπους 

καρκινωμάτων και λεμφωμάτων έχει τραβήξει την προσοχή σε αυτόν διότι τον 

καθιστά πιθανό στόχο για την θεραπεία του καρκίνου (74,75).  Όπως και η 

υπερέκφραση του  IRF-1, έτσι και η ενεργοποίηση του CD40 μονοπατιού 

εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση καρκινικών κυττάρων in vitro 

και in vivo (76-79). Επιπλέον, ο CD40L ενεργοποιεί μια εξαρτώμενη από 

δενδριτικά κύτταρα Th1 αντικαρκινική ανοσοαπόκριση η οποία καταστέλλει 

την καρκινική αύξηση ακόμη και κατά την απουσία της έκφρασης CD40 

υποδοχέα σε καρκινικά κύτταρα (80-83). Πρόσφατες εργασίες έχουν δείξει ότι 

ο CD40L μπορεί να έχει επιπλέον λειτουργίες ενισχύοντας την 

αντιγονοπαρουσίαση σε CD40 

θετικά καρκινικά κύτταρα, 

οδηγώντας στην αυξημένη 

αναγνώριση και θανάτωση από 

αντιγονοειδικά  CD8+ 

κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα 

(CTLs) (84,85). Επιπλέον, έχει 

δειχθεί οτι ενεργοποίηση της 

έκφρασης του γονιδίου TAP1 από 

τον CD40L είναι αναγκαία για την 

επαγωγή CTL αποκρίσεων σε 

τουλάχιστον κάποια από τα 

καρκινικά αντιγόνα (84). Οι 

προαναφερθείσες λειτουργικές 

ομοιότητες αποτέλεσαν τη 

θεωρητική σύνδεση μεταξύ του 

CD40 και του IRF-1 η οποία μας 

ώθησε να αξιολογήσουμε την 

υπόθεση οτι ο IRF-1 είναι 

φυσιολογικός στόχος του CD40 

μονοπατιού (1). Τα δεδομένα 

αυτής της εργασίας έδειξαν οτι το γονίδιο του IRF-1 επάγεται άμεσα από τον 

CD40L σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα. Ενώ οι τύπου Ι ιντερφερόνες 

Εικόνα 3: Ο NF-κB ενορχηστρώνει την συντονισμένη έκφραση των γονιδίων που εμπλέκονται στις 
διαδικασίες της αντιγονικής επεξεργασίας και μεταφοράς μέσω της επαγωγής του IRF-1: Ένα προτεινόμενο 
μοντέλο   
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν ότι ο ενεργοποιημένος CD40, μέσω της αλληλεπίδρασης με 
τα  TRAFs, πυροδοτεί το μονοπάτι TAK1/IKKβ/IκBα το οποίο καταλήγει στην πυρηνική μετατόπιση του p65. 
Ακολουθεί  η πρόσδεση του p65 στον υποκινητή του IRF-1 και η άμεση επαγωγή της μεταγραφής του γονιδίου. Στην 
συνέχεια οι  μεταγραφικοί παράγοντες NF-κB  και  IRF-1 συγκλίνουν προκειμένου να ρυθμίσουν από κοινού της 
μεταγραφή των γονιδίων που μετέχουν στην αντιγονική επεξεργασία και μεταφορά, εξασφαλίζοντας έτσι την 
αποδοτική επαγωγή του μηχανισμού αντιγονοπαρουσίασης στα καρκινικά κύτταρα που έχουν διεγερθεί με  CD40L 
(1) 
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επάγουν το συγκεκριμένο γονίδιο μέσω του (JAK)-STAT μονοπατιού το οποίο 

επάγει την STAT1 εξαρτώμενη μεταγραφική ενεργοποίηση του IRF-1 (85), ο 

CD40L επάγει τον IRF-1 μέσω της ενεργοποίησης του NF-κB μονοπατιού που 

ακολουθείται από την πρόσδεση του p65-p50 ετεροδιμερούς σε ένα 

ρυθμιστικό στοιχείο του υποκινητή του που εντοπίζεται κοντά στο σημείο 

εκκίνησης της μεταγραφής. Επιπλέον, δείχνουμε οτι ο νεοσυντιθέμενος IRF-1 

δρα σε συνεργασία με τον NF-κB προκειμένου μαζί να ρυθμίσουν την 

έκφραση γονιδίων υπεύθυνα για την αντιγονική επεξεργασία και μεταφορά 

όπως τα TAP1, TAP2, tapasin, LMP2 και LMP10. Αυτός ο μηχανισμός της 

διαδοχικής κινητοποίησης του NF-κB και του IRF-1 από το CD40L έτσι 

εξασφαλίζει την αποτελεσματική ενεργοποίηση συστατικών του 

αντιγονοπαρουσιαστικού μηχανισμού, η συγχρονισμένη σύνθεση των οποίων 

είναι απαραίτητη για τις αντικαρκινικές ανοσολογικές αποκρίσεις και για την 

ευρύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος (Εικ.3). 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποτέλεσαν το έναυσμα για την 

παρούσα διδακτορική διατριβή η οποία κινείται σε 2 διακριτές ενότητες οι 

οποίες παρουσιάζονται χωριστά. Σε ότι αφορά την πρώτη, ο IRF-1 έχει βρεθεί 

οτι συμμετέχει σε έναν αυτορυθμιστικό κύκλο στα πλαίσια της σηματοδότησης  

τύπου Ι ιντερφερονών, στον οποίο είναι τόσο στόχος όσο και  μεταγραφικός 

ενεργοποιητής της IFN-β (85-87). Οι λειτουργικές ομοιότητες του CD40 με την 

IFN-β μας οδήγησαν στην υπόθεση οτι ο υποδοχέας επάγει την έκφραση της 

μέσω του μεταγραφικού παράγοντα IRF-1. Σε οτι αφορά την δεύτερη, η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων πειραμάτων μικροσυστοιχιών RNA κατέδειξε 

ότι η TPL2, μια MAP3K που μεσολαβεί τη σηματοδότηση της μέσω της 

φωσφορυλίωσης της ΕΡΚ κινάσης (88) και ο IRF1 επάγονται καθοδικά των 

CD40, IL-6 και TCR μονοπατιών. Παράλληλα η ανάλυση πειραμάτων ChIP 

sequencing έδειξε την άμεση πρόσδεση του IRF1 αλληλουχίες ανοδικά του 

γονιδίου της TPL2. Τα στοιχεία αυτά μας οδήγησαν στην υπόθεση ότι ο IRF1 

επάγει την έκφραση της TPL2 καθοδικά των CD40 και IFN-γ. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 0 CD40 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΕΝΑ 

NF-κΒ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ IFN-β ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ 
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Εισαγωγή 
 

Οι τύπου Ι ιντερφερόνες IFN-α και IFN-β αρχικά αναγνωρίστηκαν για 

την αντιϊκη τους δράση, τώρα ωστόσο έχει δειχθεί οτι παίζουν ευρύτερο ρόλο 

στη διαμόρφωση της ανοσοαπόκρισης του ξενιστή σε διαφορετικά νουκλεϊκα 

οξέα και αντιφλεγμονώδεις παράγοντες (89). Οι ενδογενείς τύπου Ι 

ιντερφερόνες που παράγονται απο κύτταρα του ανοσοποιητικού (90,91) ή 

καρκινικά κύτταρα (92) έχουν αναγνωριστεί ως ρυθμιστές της δράσης 

δενδριτικών και ΝΚ κυττάρων (93), τα οποία παρεμποδίζουν την αύξηση 

όγκων που προκύπτουν είτε από καρκινογόνα είτε απο μεταμόσχευση (94)  

Μεγάλο ενδιαφέρο παρουσιάζει ότι το εύρος των λειτουργίων των 

τύπου Ι ιντερφερονών παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με αυτές του CD40 

υποδοχέα, ένα μέλος της οικογένειας των TNF υποδοχέων με σημαντικό ρόλο 

στην επαγωγή των έμφυτων και προσαρμοστικών ανοσοαποκρίσεων (95). Σε 

ότι αφορά το ανθρώπινο είδος, άτομα με μεταλλάξεις στο γονίδιο του CD40 

προσδέτη (CD40L), εμφανίζουν μια σπάνια ασθένεια του ανοσοποιητικού 

συστήματος που ονομάζεται Χ-συνδεδεμένο υπερ IgM (HIGM) σύνδρομο, το 

οποίο χαρακτηρίζεται από την απορύθμιση της λειτουργίας των μακροφάγων, 

δενδριτικών και Β κυττάρων και εκδηλώνεται κλινικά από επανεμφανιζόμενες 

ιΐκές και βακτηριακές μολύνσεις (96,97) και αυξημένη προδιάθεση στην 

εμφάνιση κακοήθων όγκων (73). Η αντιϊκή δράση του του CD40L έχει επίσης 

καταγραφεί και στο ποντίκι (98), και αυξανόμενα πειραματικά και κλινικά 

αποτελέσματα συνηγορούν οτι η ενεργοποίηση του CD40 μονοπατιού μπορει 

να χρησιμοποιηθεί σε θεραπείες για την καταπολέμηση του καρκίνου 

(99,100). Πράγματι, η ενεργοποίηση καρκινικών κυττάρων με τον CD40L 

επάγει την έκφραση των πρωτεϊνων που μετέχουν στον μηχανισμό της 

αντιγονοπαρουσίασης που απαιτείται για τις αντικαρκινικές αποκρίσεις του 

ανοσοποιητικού συστήματος (83), μέσω της διαδοχικής ενεργοποιήσης του 

NF-κB και του στόχου του IRF1 (1). Επιπλέον, ο IRF1 συμμετέχει σε ένα 

αυτορυθμιζομενο κύκλωμα στα πλαίσια σηματοδότησης των τύπου Ι 

ιντερφερόνων, στο οποίο είναι ταυτόχρονα στόχος και μεταγραφικός 

ενεργοποιητής της IFN-β (85,87).    

Οι παραπάνω λειτουργικές ομοιότητες μεταξύ CD40 και IFN-β μας 

οδήγησαν στον σχηματισμό της υπόθεσης οτι η IFN-β αποτελεί φυσιολογικό 

στόχο της σηματοδότησης του CD40 υποδοχέα. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τον έλεγχο της υπόθεσης δείχνουν οτι το γονίδιο της IFN-β 

επάγεται απο τον CD40 υποδοχέα σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα. 

Ο μηχανισμος της μεταγραφικής ενεργοποίησης της IFN-β έχει 

μελετηθεί εκτενώς στα πλαίσια ιϊκών μολύνσεων και αποτελεί ενα από τα 
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καλύτερα χαρακτηρισμένα παραδείγματα επαγώμενης ρύθμισης της 

γονιδιακής έκφρασης (101). Στον υποκινητή της IFN-β εντοπίζεται μια 

αλληλουχία 50 βάσεων μεταξύ των -105 και -55 ανοδικά απο το σημείο 

εκκίνησης της μεταγραφής, η οποία περιλαμβάνει 4 στοιχεία θετικής ρύθμισης 

της μεταγραφής (p65 (RelA) NF-kB), PRDI–IV τα οποία έχουν κεντρικό ρόλο 

στην μεταγραφική ρύθμιση του γονιδίου. Μετά την ιϊκή μόλυνση ο p65 (RelA) 

NF-kB προσδένεται στα PRDs γεγονός που αποτελεί την έναρξη του 

διαδοχικου σχηματισμού ενός πολυπρωτεϊνικού συμπλόκου που ονομάζεται 

ενισχυόσωμα. Το σύμπλοκο περιλαμβάνει εκτός απο τον p65 μεταγραφικους 

παράγοντες ρύθμισης της ιντερφερόνης (IRFs), διμερή cJun/ATF2 και την 

HMGA1. Το ενισχυόσωμα εν συνεχεία στρατολογεί τον συνενεργοποιητή 

PCAF, ο οποιός με τη σειρά μεσολαβεί την ακετυλίωση ιστονών σε γειτονικά 

νουκλεοσώματα που τελικά οδηγεί στην πρόσδεση της RNA πολυμεράσης II 

και την έναρξη της μεταγραφής. 

Η ιϊκή μόλυνση είναι το μόνο γνωστό σήμα που ενεργοποιεί όλους τους 

μεταγραφικούς ενεργοποιητές της IFN-β ταυτόχρονα (102,103). Στην 

συγκεκριμένη εργασία περιγράφεται ένας εναλλακτικός μηχανισμός 

γονιδιακής ρύθμισης της IFN-β που ενορχηστρώνεται απο τον NF-κB και 

περιλαμβάνει την διαδοχική πρωτεϊνική σύνθεση του IRF1 και της viperin, μιας 

πρωτεΐνης που συμμετέχει στην IRF7 μεσολαβούμενη επαγωγή της IFN-β 

(104). 

 

Αποτελέσματα 
 

Η ενεργοποίηση του CD40 οδηγεί στην επαγωγή της IFN-β    

Η προηγούμενη δουλεία μας έχει δείξει ότι η σηματοδότηση καθοδικά 

του υποδοχέα CD40 ενεργοποιεί τον NF-κB σε καρκινικά κύτταρα, ο οποίος 

με τη σειρά του επάγει την ταχεία σύνθεση του μεταγραφικού παράγοντα IRF1 

(Εικ. 1A) (1). Με δεδομένο ότι και οι 2 μεταγραφικοί παράγοντες μετέχουν 

στην ρύθμιση της IFN-β, το ερώτημα που πρόκυψε είναι αν ο CD40 

ενεργοποιεί επίσης την επαγωγή του γονιδίου της IFN-β. Η επώαση 

καρκινικών κυτταρων της ουροδόχου κύστης EJ με διαλυτό ανασυνδυασμένο 

CD40L οδήγησε στην ταχεία επαγωγή των επιπέδων του mRNA της IFN-β για 

τουλάχιστον 12 ώρες (Εικ.1Β). Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στις 

κυτταρικές σειρές HaCaT, αθανατοποιημένα ανευπλοειδή κερατινοκύτταρα, 

και Τ24, καρκινικά κύτταρα της ουροδόχου κύστης (Εικ.1C). Η μεταγώγη της 

σηματοδότησης του υποδοχέα CD40 εξαρτάται από τις πρωτεϊνες TNFR-

associated factor (TRAF). Συγκεκριμένα, στο κυτταροπλασματικό 

καρβοξυτελικό άκρο του υποδοχέα υπάρχουν 2 διακριτές περιόχες 

πρόσδεσης για τις TRAFs, η πρώτη που βρίσκεται εγγύτερα προς την 
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κυτταρική μεμβράνη είναι υπεύθυνη για την προσδεση του TRAF6 ενώ η 

δεύτερη για την πρόσδεση των TRAF2 και TRAF3 (Εικ.1D). Προηγούμενες 

μελέτες στα καρκινικά κύτταρα έχουν δείξει ότι η TRAF2/TRAF3 περιοχή 

πρόσδεσης του υποδόχεα ευθύνεται για την ενεργοποίηση των μονοπατιών 

NF-κB, JNK και p38 καθώς και την επαγώγη του μεταγραφικού παράγοντα 

IRF-1, ενώ η TRAF6 περιοχή πρόσδεσης μετέχει μόνο στην στην NF-κB 

σηματοδότηση (1,24). Προκειμένου να αναπαντηθεί ποια είναι η σημασία των 

2 αυτών περιοχών του υποδοχέα στην επαγωγή της IFN-β απο τον CD40L, 

κύτταρα HEK 293 διαμολύνθηκαν με πλασμίδιο αναφοράς (pIFN-b/Luc) στο 

οποίο το γονίδιο της λουσιφεράσης βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενός τμήματος 

του υποκίνητη της IFN-β που εμπεριέχει τα PRDs (PRDI–IV). Πλασμίδια που 

περιέχουν αλληλουχίες για την έκφραση αγρίου τύπου ή μεταλλαγμάτων του 

υποδοχέα CD40 τα οποία δεν μπορούν να προσδέσουν TRAF2/TRAF3 

(CD40mT2/mT3),  ή όλα τα  TRAFs (CD40mT2/T3/T6) (Εικ. 1D) (24), 

συνδιαμολύνθηκαν με το πλασμίδιο pIFN-b/Luc. Όπως έχει περιγραφεί και 

στον παρελθόν (22,105) η υπερέκφραση του CD40 σε 293 κύτταρα οδηγεί 

στην ενεργοποίηση του μέσω του σχηματισμού πολυμερών του υποδοχέα και 

την στρατολόγηση των TRAFs ανεξαρτήτως της παρουσίας CD40L. Σε 

συμφωνία με τις παραπάνω παρατηρήσεις, η εκτοπική έκφραση του αγρίου 

τύπου CD40 οδήγησε σε αύξηση της ενεργότητας του υποκινητή της IFN-β 

∼5φορές σε σύγκριση με το πλασμίδιο ελέγχου σε αντίθεση και με τα 2 

μεταλλάγματα του υποδοχέα (Εικ.1E). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η TRAF2/TRAF3 περιοχή πρόσδεσης του 

υποδοχέα CD40 ελέγχει την επαγωγή του γονιδίου της IFN-β. 
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Εικόνα 1: Η ενεργοποίηση του CD40 επάγει την έκφραση του γονιδίου της  IFN-β 

 

(Α) Η επώαση EJ κυττάρων με ανασυνδιάσμενο διαλυτό CD40L  οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων mRNA του IRF1 

όπως προσδιορίζεται με RT-PCR   

(B,C) Η διέγερση των κυτταρικών σειρών EJ (B) και T24, HaCaT (C) με CD40L οδηγεί στην επαγώγη της έκφρασης του  

IFN-β  mRNA όπως προσδιορίζεται με RT-PCR . 

(D) Γραφική απεικόνιση του υποδοχέα CD40 και των περιοχών  του πρόσδεσης των TRAFs.  Οι TRAF2 και TRAF3  

προσδένονται στην περιοχή του καρβοξυτελικού άκρου της κυτταροπλασματικής ουράς του υποδοχέα που εντοπίζεται 

μακρύτερα απο την κυτταρική μεμβράνη , ενω η TRAF6 αλληλεπιδρά με μια άλλη περιοχή που εντοπίζεται πλησιέστερα 

στην μεμβράνη. Η μετάλλαξη T
254
A απο την οποία προκύπτει ο CD40mT2/T3 (mT2/T3), εμποδίζει την πρόσδεση των 

TRAF2 και TRAF3, αλλά όχι του TRAF6.  Αντίθετα η τριπλή μετάλλαξη  Q
234

E
235

 T
254
AAA , απο την οποία προκύπτει ο 

CD40mT2/T3/T6 εμποδίζει την πρόσδεση όλων των  TRAFs. 

(E) Η TRAF2/TRAF3 περιοχή πρόσδεσης του CD40 μεσολαβεί τα σήματα που οδηγούν στην ενεργοποίηση του υποκινητή 

της IFN-β.  Κύτταρα HEK 293 συνδιαμολύνθηκαν  με 50ng ενός πλασμιδίου αναφοράς το οποίο εμπεριέχει το γονίδιο  της  

Luciferase υπό τον έλεγχο του υποκινητή της  IFN-β (PRDI-IV), ένα πλασμίδιο αναφοράς  Renilla που χρησιμοποιείται για 

τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας  της διαμόλυνσης  και  100ng από πλασμίδια που εκφράζουν αγρίου τύπου ή  τα 

μεταλλάγματα CD40 που περιγράφηκαν παραπάνω (C). Οι μέσες σχετικές  τιμές  ενεργότητας της Luciferase  (λόγος 

Luciferase προς Renilla ενεργότητας ± SD) από 4 ανεξάρτητα πειράματα προσδιορίστηκαν και εκφράζονται ως φορές 

αύξησης της ενεργότητας του υποκινητή της IFN-β. Οι τιμές του p, που προκύπτουν από τη δοκιμασία student’s t-test, 

φαίνονται στο διάγραμμα. Πειράματα ανοσοαποτύπωσης κατά Westren με αντίσωμα για CD40 επιβεβαίωσαν παρόμοια 

επίπεδα έκφρασης CD40 σε όλα τα πειραματα όπως φαίνεται στο πάνω μέρος της εικόνας. 
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Η ενεργοποίηση του CD40 ευθύνεται για την στρατολόγηση των 

μετάγραφικών παραγόντων NF-κB και IRFs στον υποκινητή της IFN-β. 

Ο μεταγραφικός παράγοντας RelA (p65) NF-κB και μέλη της οικογένειας των 

IRFs όπως οι IRF1, IRF3, και IRF7, έχουν εμπλακεί στην ρύθμιση της IFN-β 

μετά απο ιϊκές μολύνσεις. Το μονοπατί του CD40 ενεργοποιεί τόσο το 

κανονικό όσο και το μη κανονικό NF-kB μονοπάτι, οδηγώντας στον πυρηνική 

μετατόπιση των p65 και p52 NF-kB αντίστοιχα (106).  

 

Εικόνα 2:  Οι μεταγραφικοί παράγοντες RelA, p52 και IRFs  στρατολογούνται στον υποκινητή της IFN-β μετά την 
ενεργοποίηση του  CD40. 
(A) Η ενεργοποίηση του CD40 επάγει την ωρίμανση του NF-κB2 σε καρκινικά κύτταρα.  Καλλιέργειες EJ κυττάρων 

επωάστηκαν 0,5 mg/ml ανασυνδιάσμενου διαλυτού CD40L  για  ποικίλα χρονικά διαστήματα και τα πρωτεϊνικά 
εκχυλίσματα τους διαχωρίστηκαν σε SDS-PAGE  και ανοσοαποτυπώθηκαν με  anti-NF-κB2 αντίσωμα. Η υπομονάδα  
p100 NF-κB2  και το  προϊόν ωρίμανσης της p52 προσδιορίζονται στην εικόνα.  

(B) Η ενεργοποίηση του CD40 l οδηγεί στην μετατόπιση του p52 στον πυρήνα. Πυρηνικά εκχυλίσματα κυττάρων  EJ  τα 
οποία επωάστηκαν  όπως περιγράφεται παραπάνω (A) ανοσοαποτυπώθηκαν με anti-NF-κB2 αντίσωμα. Η πυρηνική  
πρωτεΐνη  PCNA χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί η ποσότητα φόρτωσης των δειγμάτων. 

(C) Η περιοχή πρόσδεσης των TRAF2/TRAF3 του CD40 υποδοχέα  μεσολαβεί την σηματοδότηση του  NF-κB2 .  Κύτταρα 
HEK 293 διαμολύνθηκαν με αγρίου τύπου  CD40 ή  CD40mTRAF2/TRAF3 και 24 ώρες αργότερα τα κύτταρα είτε 
παρέμειναν ως είχαν είτε επωάστηκαν με CD40L όπως καταδεικνύεται.  Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσματα ελέγθηκαν για τα 
επίπεδα των p100 NF-κB2/p52 με ανοσοαποτύπωση. Η χρήση  anti-p65 αντισώματος στις ίδιες μεμβράνες 
επιβεβαίωσε την ισοφόρτωση των δειγμάτων.  

(D) Πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης (ChIP) στα οποία αποτυπώνεται το κινητικό πρότυπο της  in vivo 
πρόσδεσης των υπομονάδων του NF-κB  και των μεταγραφικών παραγόντων IRFs στον υποκινητή της  IFN-β μετά την 
ενεργοποίηση του CD40. Τα πειράματα ChIP  πραγματοποιηθήκαν όπως περιγράφεται στην ενότητα Υλικά και 
Μέθοδοι. Το 1/10 του όγκου της χρωματίνης  που απομονώθηκε χρησιμοποιήθηκε  για PCR  ως έλεγχος της 
ποσότητας της χρωματίνης των δειγμάτων ( input) , και το υπόλοιπο ανοσοκατακρημνίστηκε με αντισώματα  anti-IRF1, 
IRF7, RelA (p65), NF-κB2 (p52) ή  με αντίσωμα για την RNA polymerase II ( Pol II) ή με  αντίσωμα ελέγχου για 
ανοσοσφαιρίνη (IgG). Το  DNA  που κατακρημνίστηκε  χρησιμοποιήθηκε για PCR, οι εκκινητές σχεδιάστηκαν 
κατάλληλα ώστε να εμπεριέχεται η αλληλουχία του υποκινητή της IFN-β . Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι 
αντιπροσωπευτικά για 4 ανεξάρτητα πειράματα.  
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Σε κύτταρα EJ τα οποία επωάστηκαν με CD40L η πρωτεόλυση της p100 

υπομονάδας παρατηρήθηκε μια ώρα μετά τη χορήγηση του προσδέτη 

αυξανόμενη με την πάροδο του χρόνου (Εικ.2A), οδηγώντας σε αυξανόμενα 

επίπεδα επίπεδα πυρηνικού p52 (Εικ.2B). Σε συμφωνία με προηγούμενη 

δημοσιεύση (106), βρεθηκε οτι η NF-κB2 σηματοδότηση εξαρτάται από την 

περιοχή πρόσδεσης TRAF2/TRAF3 του υποδοχέα. Έτσι σε αντίθεση με ότι 

συμβαίνει με τον αγρίου τύπου υποδοχέα, η επώαση  με  CD40L κυττάρων 

HEK 293  που έχουν διαμολυνθεί με το μετάλλαγμα CD40mT2/mT3 

αποτυγχάνει να ενεργοποιήσει την μεταμεταφραστική τροποποίηση του p100 

(Εικ. 2C). Επίσης η παρουσία των p65 και IRF1 στον πυρήνα αυξάνεται απο 

τον CD40L (1). Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων προχωρήσαμε στην 

αξιολόγηση της πρόσδεσης των NF-κB και IRFs στον υποκινητή της IFN-β με 

τη χρήση πειραμάτων ChIP.  

Χρωματίνη από EJ κύτταρα τα οποία επωάστηκαν για ποικίλα χρονικά 

διαστήματα με CD40L ή παρέμειναν χώρις καμία επίδραση (δείγματα 

ελέγχου) χρησιμοποιήθηκε για την ανοσοκατακρήμνιση με αντισώματα anti-

p65 ή anti-p100/p52, και το DNA που απομονώθηκε εξετάστηκε για τις 

αλληλουχίες του υποκινητή της IFN-β με τη χρήση κατάλληλων εκκινητών σε 

πειράματα PCR. Τα αποτελέσματα (Εικ. 2D) έδειξαν οτι ή προσδεση των p65  

και p52 αυξάνεται μετά από 1 ώρα από την ενεργοποίηση του υποδοχέα 

CD40 και παραμενεί σταθερή μέχρι το τέλος της επώασης γεγονός που 

συνάδει με το κινητικό πρότυπο έκφρασης mRNA της IFN-β (Εικ. 1B). 

Πειράματα ChIP με αντίσωμα anti-IRF1 έδειξαν χαμήλά επίπεδα πρόσδεσης 

του μεταγραφικού παράγοντα στον υποκινητή της IFN-β 1 ώρα μετά την 

έναρξη της σηματοδότησης, τα οποία όμως αυξάνονται σταδιακά μέχρι την 

κορύφωση τους στις 3 ώρες, για να επιστρεψούν σε μηδενικά επίπεδα στις 12 

ώρες (Εικ. 2D). Αντίθετα, η πρόσδεση του IRF7 παρατηρήθηκε αργότερα απο 

αυτή του IRF1 αλλά παρέμεινε σταθερή απο εκεί και έπειτα. Ως έλεγχος (107), 

τα p65 και p52 βρέθηκαν να προσδένονται στον υποκινητή  της skp2 αλλά όχι 

οι IRF1 και IRF7 (Τα αποτελεσματα δεν παρουσιάζονται) 

 

Το μη κανονικό p100/p52 μονοπάτι εμπλέκεται στη ρύθμιση του 

υποκινητή της IFN-β 

Το RelA (p65) NF-κB παρότι ενεργοποιείται μετά απο ιϊκές μολύνσεις 

και είναι η πρώτη πρωτεΐνη που προσδένεται στον υποκινητή της IFN-β (108) 

μέσω διαχρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων με συγκεκριμένες αλληλουχίες 

Alu (109,110), δεν είναι καθοριστικό για την επαγωγή της έκφρασης του 

γονιδίου της IFN-β. Αντίθετα, το RelA φαίνεται να είναι υπεύθυνο για τη 

διατήρηση της αυτοκρινούς σηματοδότησης της IFN-β, μετέχοντας όμως και 
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στα αρχικά στάδια της γονιδιακής επαγωγής (111). Ο ρόλος του μη κανονικού 

p100/p52 NF-κB2 μονοπατιού στην σηματοδότηση της IFN-β παρέμενε 

ανεξερεύνητος. Με βάση τα αποτελέσματα πειραμάτων ChIP που φαίνονται 

στην Εικ. 2D, ερευνήσαμε τον αντίκτυπο της υπερέκφρασης του p52 στην 

ενεργότητα του υποκινητή της IFN-β με τη χρήση πειραμάτων γονιδίου 

αναφοράς. Κύτταρα HEK 293 συνδιαμολύνθηκαν με τα πλασμίδια pIFN-b/Luc 

και Renilla παρουσία αυξανόμενων ποσοτήτων ενός πλασμιδίου έκφρασης 

p52 σημασμένου με αιμοσυγκολλητίνη (HA). Όπως φαίνεται στην Εικ. 3A, η 

υπερέκφραση του p52 αυξάνει την ενεργότητα του υποκινητή της IFN-β με  

 

Εικόνα 3:Ο  NF-κB2/p52 συμμετέχει στην ενεργοποίηση του υποκινητή της  IFN-β 
(A) Η υπερέκφραση του p52 οδηγεί στην ενεργοποίηση του υποκινητή της IFN-β. Κύτταρα HEK 293 διαμολύνθηκαν 

με πλασμίδιο αναφοράς όπως αναφέρεται στη λεζάντα της Εικόνας 1E μαζί με αυξανόμενες ποσότητες  
πλασμιδίου που εκφράζει HA- p52 ή άδειο πλασμίδιο ελέγχου.  Στην εικόνα  παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
από 4 ανεξάρτητα πειράματα και φαίνεται η  αύξηση της ενεργότητας του υποκινητή. 

(B) Αντιπροσωπευτική ανοσοαποτύπωση της έκφρασης  του HA-p52 σε διαμολυσμένα  HEK 293 κύτταρα.  
(C) Η έκφραση του  p52  ενισχύει την CD40 εξαρτώμενη επαγωγή της IFN-β. HEK 293 κύτταρα διαμολύνθηκαν με 

πλασμίδια αναφοράς IFN-β-Luciferase και Renilla και αυξανόμενες ποσότητες HA-p52 και/ ή  CD40  όπως 
καταδεικνύεται στην εικόνα. Η ενεργότητα των πλασμιδίων αναφοράς μετρήθηκε 48 ώρες μετά τη διαμόλυνση 
και οι φορές αύξησης  (±SD) της ενεργότητας του υποκινητή παρουσιάζονται στο διάγραμμα. Οι τιμές  για το  p  
του CD40 σε σχέση με το πλασμίδιο ελέγχου είναι*p<0.01; **p<0.02, όπως καθορίστηκε από τη στατιστική 
δοκιμασία  student’s  t-test. 

(D) Ανοσοαποτύπωση που δείχνει τα επίπεδα έκφρασης του  p100 NF-κB2 και p52 σε κύτταρα EJ  τα οποία 
επωάστηκαν με siRNA για τον NF-κB2. Ως έλεγχος κύτταρα που διαμολύνθηκαν με siRNA για  NF-κB2  ή siRNA 
ελέγχου επωάστηκαν με CD40L για 3 ώρες , όπως καταδεικνύεται. 

(E) Το ενδογενές  p52 είναι απαραίτητο για την CD40 εξαρτώμενη ενεργοποίηση της IFN-β.  Κύτταρα EJ 
διαμολύνθηκαν με siRNA για τον NF-κB2 μαζί με πλασμίδια αναφοράς όπως περιγράφεται στην λεζάντα  της  
εικόνας  1E.  Μετά από 6 ώρες επώαση με CD40L, μετρήθηκαν οι φορές  αύξησης της ενεργότητας του 
υποκινητή της  IFN-β  (μέση τιμή ± SD από 3 ανεξάρτητα πειράματα ) και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται. Η 
υπερέκφραση του  HA-p52 βρέθηκε να αποκαθιστά την ενεργότητα του υποκινητή σε κύτταρα που είχε 
πραγματοποιηθεί αποσιώπηση του  NF-kB2,  *p<0.01; **p<0.02.  
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τρόπο εξαρτώμενο με την συγκέντρωση του. Επιπλέον η παράλληλη 

υπερέκφραση CD40 και HA-p52 οδήγησε σε μεγαλύτερα επίπεδα επαγωγής 

της IFN-β, σε συγκρίση με το καθένα απο αυτά τα 2 ξεχωριστά (Εικ.3C), 

καθιστώντας πιθανή την συνεργασία του NF-kB2 με CD40 επαγώμενα 

μονοπάτια για την ρύθμιση της IFN-β. Τέλος, η αποσιώπηση του p100/p52 με 

RNA  παρεμβολής (RNAi) ελαττώνει την ενεργοποίηση του υποκινητή της 

IFN-β από τον CD40L (Εικ. 3E). Συγκεντρωτικά όλα αυτά τα δεδομένα 

συντείνουν σε ένα νέο ρόλο του μη κανονικού NF-kB2 μονοπατιού στη 

ρύθμιση του γονιδίου της IFN-β. 

 

Η Viperin (RSAD2) επάγεται σε κύτταρα που έχουν ενεργοποιηθεί απο 

τον CD40. 

Η Viperin (RSAD2), είναι μια αντιϊκή πρωτεΐνη που έχει βρεθεί να συμμετέχει 

στην επαγωγή της IFN-β απο τον IRF7 (104). Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει 

ότι ο IRF1 προσδένεται στον υποκινητή της viperin ελέγχοντας την επαγωγή 

του (112). Στην εργάσια αυτή βρέθηκε ότι ο CD40L ενεργοποιεί την  

πρόσδεση του IRF1 στον υποκινητή της viperin, αλλά όχι των p65 και p52 

(Εικ. 4A) καθώς και ότι επάγει την ταχεία αύξηση των επιπέδων mRNA της 

viperin (Fig. 4B). Η μικρή διαφορά που παρατηρείται στα κινητικά πρότυπα 

της απομάκρυνσης του IRF1 

απο τον υποκινητή της viperin 

σε σχέση με τα επίπεδα mRNA 

του γονιδίου υποδηλώνει την 

παρουσία και άλλων 

μηχανισμών που μετέχουν στην 

ρύθμιση της έκφρασης της 

Viperin, όπως η σταθερότητα 

του mRNA. 

 

 

 

Εικόνα  4: Η ενεργοποίηση του CD40 επάγει την έκφραση της Viperin (RSAD2)  
(A) Αντιπροσωπευτικό πείραμα ChIP στο οποίο προσδιορίζεται η κινητική πρόσδεσης του IRF1 στον υποκινητή 

της Viperin μετά την ενεργοποίηση του CD40. Το 1/10 του όγκου της χρωματίνης που απομονώθηκε 
χρησιμοποιήθηκε για PCR ως έλεγχος της ποσότητας της χρωματίνης των δειγμάτων (input) και ο υπόλοιπος 
όγκος ανοσοκατακρημνίστηκε με αντίσωμα  anti-IRF ή ως έλεγχος με αντίσωμα για ανοσοσφαιρίνη  (IgG). Η 
αλληλουχίες του υποκινητή της Viperin που κατακρημνίστηκαν ελέγθηκαν με τη χρήση κατάλληλων εκκινητών 
με  PCR. Κατακρήμνιση με αντισώματα anti-p52, anti-IRF7 ή anti-p65 δεν έδωσε προϊόν PCR με τη χρήση των 
ίδιων εκκινητών. 

(B) Η ενεργοποίηση του CD40 οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων mRNA της Viperin, όπως προσδιορίστηκε με 
RT-PCR. 
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Ένας προς τα εμπρός τροφοδοτούμενος μηχανισμός ρύθμισης του 

γονιδίου της IFN-β. 

Η σχετική συνεισφορά των υπομονάδων NF-κB και των IRFs στην 

CD40 εξαρτώμενη επαγωγή της IFN-β διευρευνήθηκε διεξοδικά με τη χρήση 

συνδυάσμου RNAi και ενός χημικού αναστολέα της IKK2 (113). 

 

Εικόνα 5: Ο CD40 ενεργοποιεί την έκφραση του γονιδίου της IFN-β  μέσω ενός προς τα εμπρός 
τροφοδοτούμενου μονοπατιού  (‘feed-forward’). 
(A) Συνεισφορά των NF-κB  υπομονάδων, του IRF1 και της Viperin στην έκφραση του γονιδίου της IFN-β . 

Κύτταρα EJ  διαμολύνθηκαν με siRNAs  που στοχεύουν τον NF-κB2, IRF1 και τη Viperin ή siRNA ελέγχου 
που στοχεύει το γονίδιο της Luciferase (Luc), πριν την επώαση με CD40L για  5 ώρες. Εναλλακτικά, τα 
κύτταρα προ-επωάστηκαν με τον αναστολέα της IKK2  SC-514 (10mM) για 30 min  και μετά 
ενεργοποιήθηκαν με CD40L πριν την απομόνωση του RNA. cDNA παράχθηκε και χρησιμοποιήθηκε για  
PCR με εκκινητές ειδικούς για  IRF1, Viperin, IFN-β ή GAPDH, με το τελευταίο να χρησιμεύει για έλεγχο 
ισοφόρτωσης και πολλαπλασιασμού. Τα αποτελέσματα που φαίνονται είναι αντιπροσωπευτικά από 3 
ανεξάρτητα πειράματα. 

(B) Πειράματα ChIP δείχνουν τον αντίκτυπο της αποσιώπησης των  NF-κB2, IRF1 και Viperin ή της χημικής 
αναστολής του κανονικού NF-κB μονοπατιού στην στρατολόγηση των μεταγραφικών παραγόντων στον 
υποκινητή της  IFN-β. Χρωματίνη απομονώθηκε 5 ώρες μετά την επώαση με 0,5 mg/ml CD40L και 
κατακρημνίστηκε με αντισώματα anti-IRF1, IRF7, RelA (p65), NF-κB2 (p52) , ή ανοσοσφαιρίνης για έλεγχο 
όπως καταδεικνύεται (IgG). Οι αλληλουχίες του υποκινητή της IFN-β  που κατακρημνίστηκαν πολυμερίστηκαν 
με κατάλληλους εκκινητές με PCR. Τα αποτελέσματα που φαίνονται είναι αντιπροσωπευτικά από 3 
ανεξάρτητα πειράματα. 

(C) Η αναστολή της IKK2 ελαττώνει την επαγωγή της IFN-β  από τον CD40. Κύτταρα HEK 293  διαμολύνθηκαν 
με πλασμίδια αναφοράς όπως περιγράφεται στην Εικόνα 1

 
Ε μαζί με ένα πλασμίδιο έκφρασης CD40.  Ο IKK2 

αναστολέας προστέθηκε 24 ώρες πριν την αξιολόγηση της ενεργότητας του υποκινητή της IFN-β. Τα 
αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά όπως προκύπτει από τη δοκιμασία student’s t-test, *p<0.02; n=4. 
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Η καταστολή του κανονικού μονοπατιού NF-κB με τον χημικό αναστολέα της 

κινάσης IKK2 (1), ή του μη κανονικού μονοπατιού NF-κB2 με RNAi (Εικ. 3D) 

ελάττωσε αλλα δεν εκμηδένισε της επαγωγή της IFN-β από τον CD40L (Εικ. 

5A).  

 Ωστόσο η παράλληλη αναστολή και των 2 κλάδων της NF-κB 

σηματοδότησης εμπόδισε πλήρως την ανίχνευση IFN-β mRNA. Τα 

αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι ενώ τα 2 μονοπάτια λειτουργούν 

ανεξάρτητα, συγκλίνουν στη ρύθμιση του υποκινητή της IFN-β. Σε συμφωνία 

με αυτή την παρατήρηση, η χρήση αναστολέα IKK2 σε EJ κύτταρα 

επωασμένα με CD40L εξαφάνισε την πρόσδεση του p65/RelA, αλλά όχι και 

του p52 NF-κB2 απο την περιοχή PRDI–IV (Εικ.5B) και ελάττωσε την 

ενεργότητα του υποκινητή της IFN-β (Εικ.5C). Η συγκεκριμένη επίδραση είχε 

επίσης ως αποτέλεσμα την δραματική μείωση της έκφρασης του IRF1 και του 

στόχου του Viperin (Εικ. 5A) και την παρεμπόδιση της πρόσδεσης των IRF1 

και IRF7 στον υποκινητή της IFN-β (Εικ.5B). Επομένως, ο p65 NF-κB 

λειτουργεί ως κύριος ρυθμιστής της CD40 εξαρτώμενης μεταγραφής του 

γονιδίου της IFN-β μέσω άμεσων και έμμεσων μηχανισμών (Εικ.6). 

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος του p65 NF-κB άξονα 

που οδηγεί στην έκφραση της 

IFN-β, αποσιωπήθηκαν ο IRF1 

ή η Viperin σε EJ κύτταρα και 

ελέγθηκαν τα αποτελέσματα 

της επίδρασης CD40L τόσο 

στα επίπεδα mRNA της IFN-β 

όσο και στην πρόσδεση 

μεταγραφικών παραγόντων 

στον υποκινητή της. Όπως 

φαίνεται στις Εικ. 5A και 5B η 

χρήση siRNA για τον IRF1 

ελάττωσε τα επίπεδα mRNA 

της IFN-β και την πρόσδεση 

των IRF1 και IRF7 στον 

υποκινητή της IFN-β, αντίθετα 

η πρόσδεση των p65 και p52 

παρέμεινε ανεπηρεάστη. Τέλος 

η αποσιώπηση της Viperin 

μείωσε σε μικρότερο βαθμό τα επίπεδα mRNA της IFN-β και παρεμπόδισε 

Εικόνα 6: Προτεινόμενο μοντέλο για την  CD40-επαγώμενη ενεργοποίηση του γονιδίου της IFN-β. 
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη δείχνουν οτι ο υποδοχέας, μέσω της πρόσδεσης των 
TRAFs , επάγει την παράλληλη ενεργοποίηση  του κανονικού όσο και του μη κανονικού NF-κB μονοπατιού που 
οδηγούν στην πυρηνική μετατόπιση των  RelA (p65) και p52, αντίστοιχα. Η πρόσδεση του p65 στον υποκινητή του 
IRF1 οδηγεί στην ταχεία πρωτεϊνική σύνθεση του IRF1 που με τη σειρά του ελέγχει την έκφραση της Viperin, η 
οποία μεσολαβεί  την ενεργοποίηση του IRF7.  Οι μεταγραφικοί παράγοντες RelA NF-κB, p52, IRF1 και IRF7 τελικά 
συγκλίνουν ρυθμίζοντας την έκφραση του γονιδίου της  IFN-β. (Moschonas et al) 
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πλήρων της πρόσδεση μόνο του IRF7 αλλά όχι και των προαναφερθέντων 

μεταγραφικών παραγόντων.  

Συζήτηση 
 

Ο CD40L και η IFN-β έχουν παρόμοιους ρόλους στην αντιϊκή και 

αντικαρκινική ανοσοαπόκριση. Συγκεκριμένα και οι δύο επιφέρουν αρνητικές 

επιπτώσεις στην αύξηση των καρκινωμάτων βελτιώνοντας την 

ανοσογονικότητα των καρκινικών κυττάρων (1, 83, 92) και ενεργοποιούν 

αντιαυξητικά και προαποπτωτικά μονοπάτια (114-117). Επίσης τόσο ο CD40L 

και οι τύπου Ι IFNs επιδρούν στα κύτταρα του ανοσοποιητικού προκειμένου 

να ενισχύσουν τις αποκρίσεις των Th1 κυττάρων, να ενισχύσουν την έκφραση 

των τάξης Ι MHC μορίων και να προκαλέσουν κυτταρoτοξικότητα μέσω των 

NK και Τ κυττάρων (89, 99). Οι προαναφερθείσες λειτουργικές ομοιότητες μας 

οδήγησαν στην υπόθεση οτι η IFN-β αποτελεί φυσιολογικό στόχο του CD40  

σηματοδοτικού μονοπατιού. Τα αποτελέσματα μας επιβεβαιώνουν την 

παραπάνω υπόθεση και αποδεικνύουν ότι το γονίδιο της IFN-β επάγεται απο 

τον CD40L σε κύτταρα ανθρωπίνων καρκινωμάτων και σε αθανατοποιημένα 

επιθηλιακά κύτταρα. 

Ο μηχανισμός ρύθμισης του γονιδίου της IFN-β έχει προκύψει κυριώς 

από μελέτες σε κύτταρα μολυσμένα με ιούς και συνίσταται στην παράλληλη 

ενεργοποίηση και πρόσδεση των μεταγραφικών παραγόντων RelA NF-κB, 

IRF3, IRF7, και ATF-2/c-Jun στις ελεύθερες απο νουκλεοσώματα περιοχές 

PRD του υποκινητή της (101). Παρότι ο μεταγραφικός παράγοντας RelA (p65) 

NF-κB ενεργοποιείται απο τις ιϊκές μολύνσεις και προσδένεται πρώτος στον 

υποκινητή της IFN-β (108), μέσω διαχρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων με 

αλληλουχίες Alu (109,110), φαίνεται ότι δεν παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

επαγώγη του γονιδίου απο ιούς (118). Πρόσφατες μελέτες προτείνουν οτι ο 

RelA διατηρεί την αυτοκρινή σηματοδότηση της IFN-β και συνεισφέρει στα 

πρώιμα στάδια της γονιδιακής έκφρασης σε κύτταρα μολυσμένα με ιούς (111). 

Η μεταγραφή της IFN-β επάγεται επίσης σε μακροφάγα και μυελοειδή 

δενδριτικά κύτταρα τα οποία έχουν εκτεθεί στον προσδέτη CpG του υποδοχέα 

TLR9, αλλά σε αντίθεση με τις ιϊκές μολύνσεις είναι απαραίτητη η συμμετοχή 

των μεταγραφικών παραγόντων IRF1 και IRF7 και όχι του IRF3 (119,120). 

Αυτές οι μελέτες καταδεικνύουν τις διαφορές στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς 

του γονιδίου της IFN-β σε σχέση με το ερέθισμα και τον κυτταρικό τύπο. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη δείχνουν 

ότι η ενεργοποίηση του υποδοχέα CD40 οδηγεί στην επαγωγή της IFN-β σε 

καρκινικά κύτταρα μέσω ενός νέου μηχανισμού που απαιτεί την παράλληλη 

συμμετοχή τόσο του κανονικού όσο και τη μη-κανονικού NF-κB μονοπατιών. 

Συγκεκριμένα αποδεικνύεται οτι η παράλληλη πρόσδεση των NF-κB 
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υπομονάδων RelA (p65) και p52 στον υποκινητή της IFN-β επενεργεί άμεσα 

στην επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου, και προκειμένου να αναστραφεί το 

φαινόμενο είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη παρεμπόδιση και των δύο. (Εικ. 

5Α). Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν οτι παρότι τα 2 προαναφερθέντα 

μονοπάτια δρουν ανεξάρτητα, συγκλίνουν για να συν-ρυθμίσουν την έκφραση 

της IFN-β (Εικ.6). Σε συμφωνία με αυτή την παρατήρηση, η υπερέκφραση 

μόνο του p52 είναι ικανή να επάγει την ενεργοποιήση του υποκινητή της IFN-β 

(Εικ.3Α), και η παρεμπόδιση του κανονικου NF-kB μονοπατιού δεν επιδρά 

στην πρόσδεση του p52 στον υποκινητή της IFN-β (Εικ. 5Β). Για την πλήρη 

επαγωγή του γονιδίου, ωστόσο, καθοριστικό ρόλο παίζει η RelA εξαρτώμενη 

σύνθεση του μεταγραφικου παράγοντα IRF1 και της Viperin που συνδράμουν 

στη στρατολόγηση των IRFs, που προάγουν την ενίσχυση της επαγωγής του 

γονιδίου της IFN-β (Εικ.6) 

Το μονοπάτι του CD40 αποτελεί μια υποσχόμενη λύση για την 

ανοσοθεραπεία διάφορων τύπων καρκίνου, μεταξύ αυτών και του non-

Hodgkin’s λεμφώματος (121), χρόνιας λεμφολυτικής λευχαιμίας (122) και 

καρκινωμάτων (123, 81). Εξάλλου αγωνιστές του CD40  έχουν πρόσφατα 

εισέλθει σε κλινικές μελέτες με ενθαρυντικά αποτελέσματα (116,124). Ο  

ρόλος του RelA ως κύριου ρυθμιστή της IFN-β, σε συνδυασμό με την CD40 

εξαρτώμενη επαγώγη των γονιδιών του πρωτεασώματος και των αντιγονικών 

μεταφορέων (1) υποδηλώνει οτι ο NF-κB επιδρά θετικά στην θεραπεία με 

CD40L ελέγχωντας την αντικαρκινική δράση του ανοσοποιητικού. Αυτή η 

παρατήρηση υπογραμμίζει το διττό ρολο του NF-κB, ο οποίος μπορεί να 

υποστηρίζει ή να ανταγωνίζεται τον καρκίνο ανάλογα με το σήμα και τον τύπο 

του ιστού (125). Επιπλέον η Viperin ελαττώνει τον πολλαπλασιασμό ιών 

όπως ο CMV (126), της ηπατίτιδας C (127), γεγονός που καθιστά ενδιαφέρον 

να καθοριστεί η συνεισφορά του άξονα σηματοδότησης RelA–Viperin στις 

γνωστές αντιϊκές δράσεις του CD40 μονοπατιού (98). 

Μέχρι τώρα οι μελέτες αναφορικά με τα σηματοδοτικά μονοπάτια που 

ενεργοποιούνται καθοδικά του CD40 εστίαζαν σε άμεσα γεγονότα (ενός 

βήματος) που ελέγχουν την γονιδιακή έκφραση. Τα αποτελέσματα αυτής της 

μελέτης αποκαλύπτουν έναν νέο μηχανισμό μετάδοσης των σημάτων του 

CD40 (Εικ.6), που περιλαμβάνει τη διαδοχική ενεργοποίηση του NF-κB 

μονοπατιού και νεοσυντεθείσες πρωτεΐνες που μαζί συγκλίνουν ώστε να 

εξασφαλισθεί η μέγιστη επαγωγή της IFN-β. Αυτός ο συντονισμένος 

μηχανισμός διαδοχικής ενεργοποίησης μεταγραφικών παραγόντων αποτελεί 

ένα σημαντικό παράδειγμα της σημασίας προς τα εμπρός τροφοδοτούμενων 

μονοπατιών σηματοδότησης στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ο CD40 ΚΑΙ Η IFN-γ 

ΕΠΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ MΑP3K 

TPL2 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IRF1 ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ 
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Εισαγωγή 
 

Η TPL2 (Tumour progression locus 2), γνωστή επίσης ως COT 

(Cancer Osaka Thyroid) και ως MAP3K8, είναι μια κινάση σερίνης θρεονίνης 

με σημαντικές λειτουργίες σε κύτταρα του έμφυτου ανοσοποιητικού 

συστήματος, όπου μεσολαβεί τη σηματοδότηση των Toll-like υποδοχέων 

(128-130), της οικογενείας των TNF υποδοχεών (131) και των G protein-

coupled υποδοχέων (132), κυρίως μέσω της ενεργοποίησης του μονοπατιού 

της  ERK MAP κινάσης (131, 133-136) 

Το γονίδιο της TPL2 κωδικοποιεί 2 πρωτεϊνικές ισομορφές, με μοριακό 

βάρος 58 και 52 kDa αντίστοιχα, οι οποίες προκύπτουν λόγω της 

εναλλακτικής έναρξης της μετάφρασης στην μεθειονίνη 1 M1‐Tpl2 (p58) ή 

στην μεθειονίνη 30 M30‐Tpl2 (p52) (137), οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στο 

κυτταρόπλασμα. Από τις 2 αυτές ισομορφές η p58 TPL2 φαίνεται να αποτελεί 

την καταλυτική υπομονάδα που είναι υπεύθυνη για την μεταγωγή της 

σηματόδοτησης μέσω της ενεργοποίησης της ERK, ενώ η  p52 ισομορφή 

παίζει ρόλο στην σταθεροποίηση της p58  στο σύμπλοκο  NF‐κB1/ ABIN2/ 

TPL2B (138).  

 

 

Η περιοχή κινάσης της Tpl2, εντοπίζεται στο κέντρο της πρωτεϊνης, και 

περιβάλλεται απο αμινοτελικές και καρβοξυτελικές περιοχές που σε μεγάλο 

βαθμό η λειτουργία τους παραμένει άγνωστη (Εικ.1). Η αποκοπή του 

καρβοξυτελικού άκρου, ωστόστο, οδηγεί στο σχηματισμό μιας πρωτεϊνης 

(Tpl2ΔC) με αυξημένη δραστικότητα κινάσης, υποδηλώνοντας οτι η 

συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να αναστέλλει την δραστικότητα κινάσης της 

Tpl2 (139). Επιπλέον μια αλληλουχία αποδόμησης (degron sequence) που 

εντοπίζεται στο καρβοξυτελικό άκρο είναι υπεύθυνη για την 

αποσταθεροποίηση της πλήρους μεγέθους Tpl2 (140) (Εικ.1).  

Εικόνα 1: TPL-2 δομή και θέσεις φωσφορυλίωσεις 

Σχηματική απεικόνιση της πρωτεϊνης TPL-2, η περιοχή κινάσης εντοπίζεται στο κέντρο της 
πρωτεϊνης και φαίνεται με πράσινο χρώμα. Επίσης επισημαίνονται όλες οι γνωστές θέσεις 
φωσφορύλιωσης της πρωτεϊνης. Τέλος στο καρβοξυτελικό άκρο εντοπίζεται μια αλληλουχία 
αποδόμησης που απεικονίζεται ως σκιαγραφημένο κουτί (159). 



 36 

 

Έτσι, η Tpl2ΔC παρουσιάζει αυξημένη πρωτεϊνική σταθερότητα και 

εκφράζεται σε υψηλότερα επίπεδα. Πολλές διαφορετικές θέσεις 

φωσφορυλίωσης έχουν αποκαλυφθεί με φασματομετρία μάζας (141) (Εικ.1).  

Δύο από αυτές τις θέσεις, η T290 και η S400, είναι γνωστό οτι ρυθμίζουν την 

Εικόνα 2. Μηχανισμός ενεργοποίησης της TPL-2  από το σύμπλοκο ΙΚΚ 

Η κυτταρική ενεργοποίηση με αγωνιστές όπως προσδέτες TLR, IL‐1β, TNF and CD40L προκαλεί το 

σχηματισμό συμπλόκων στους αντίστοιχους υποδοχείς που ενεργοποίουν την MAP3 κινάση TAK1 (101), η 
οποία φωσφορυλιώνει την IKK2 που με τη σειρά της φωσφορυλιώνει την p105. Έτσι σχηματίζεται μια θέση 
πρόσδεσης για το σύμπλοκο με ενεργότητα Ε3 λιγάσης ουβικιτίνης SCFβTrCP. Η K48‐εξαρτώμενη 

ουβικιτινίωση της p105 από το σύμπλοκο επάγει την αποδόμησή της μέσω της 26S υπομονάδας του 
πρωτεασώματος. Η απελευθέρωση της Tpl2 απο το σύμπλοκο p105/TPL2/ABIN-2 οδηγεί στη 
φωσφορυλίωση της κινάσης MEK η οποία ενεργοποιεί την ERK MAP κινάση. Παράλληλα 
απελευθερώνεται και η ABIN‐2 απο το σύμπλοκο της οποίας η λειτουργία της και οι στόχοι της 

παραμένουν άγνωστα (159). 
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ενεργότητα κινάσης της Tpl2 ως προς την MEK in vivo (Εικ.1). Η 

φωσφορυλίωση της T290 ενδεχομένως ρυθμίζει την απελευθέρωση της Tpl2 

απο το σύμπλοκο με την p105 (Εικ.2). Η σημασία των θέσεων που 

απεικονίζονται με πλάγια γράμματα παραμένει άγνωστη(Εικ.1).  

Σε κύτταρα που δεν έχουν ενεργοποιηθεί, η TPL‐2 βρίσκεται 

στοιχειομετρικά σε σύμπλοκο με το καρβοξυτελικό μισό της NF‐κB 

ανασταλτικής πρωτεΐνης NF‐κB1 p105, η οποία παρεμποδίζει την πρόσβαση 

της TPL‐2 στο υπόστρωμά της που είναι η MEK, και με την πρωτεΐνη ABIN‐2 

(A20‐binding inhibitor of NF‐κB2), και οι 2 πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για τη 

διατήρηση της πρωτεϊνικής σταθερότητας της TPL‐2 (Εικ.2). Μετά την έναρξη 

της σηματοδότησης, το σύμπλοκο IKK φωσφορυλιώνει την p105, δίνοντας το 

έναυσμα για την K48 ουβικιτινίωσή της και την ακόλουθη αποδόμηση από το 

πρωτεάσωμα. Αυτή η διαδικασία απελευθερώνει την TPL‐2 απο την p105 

αναστολή, επιτρέποντας τη φωσφορυλίωση της MEK, σε συνδυασμό με τη 

ρύθμιση της ενεργοποίησης του NF‐κB μονοπατίου μέσω της απελευθέρωσης 

των υπομονάδων Rel, προκειμένου να μετακινηθούν στον πυρήνα (Εικ.2). Η 

TPL‐2, ωστόσο, βρίσκεται σε σύμπλοκο μόνο με ένα μικρό μέρος της 

συνολικής κυτταρικής πρωτεΐνης p105. Για το λόγο αυτό είναι πιθανό οτι η 

TPL‐2 ρυθμίζει την πρωτεόλυση της συγκεκριμένης πρωτεϊνικής δεξαμενής 

της p105, που ενδεχομένως συνεισφέρει σε ένα μόνο μέρος της συνολικής 

ενεργότητας του NF‐κB. 

Η σηματοδοτική λειτουργία της TPL‐2 ρυθμίζεται απο τη 

φωσφορυλίωση παρόμοια με άλλες MAP3 κινάσες (142). Η ενεργοποίηση της 

TPL‐2 απαιτεί την αυτοφωσφορυλίωση του κατάλοιπου T290 από την 

περίοχη κινάσης της πρωτεϊνης (143), η οποία ενδεχομένως ρυθμίζει και την 

αλληλεπίδραση της TPL‐2 με την p105 (138). Η συγκεκριμένη φωσφορυλίωση 

επάγεται κυρίως στην υπομονάδα p58 και είναι απαραίτητη για την 

απελευθέρωσή της απο την p105 NF‐κB1 (144), γεγονός που επιτρέπει την 

ενεργοποίηση του φυσιολογικού της στόχου MEK1. Ο χρόνος ημιζωής της 

ελεύθερης p58, όμως, είναι μικρός και γρήγορα στοχεύεται για αποδόμηση 

μέσω του πρωτεασώματος, περιορίζοντας χρονικά  την ενεργοποίηση της 

ERK σηματοδότησης (144, 134). Η TPL‐2 πρέπει επίσης να φωσφορυλιωθεί 

στο κατάλοιπο S400 του καρβοξυτελικού άκρου προκειμένου να 

ενεργοποιήσει την MEK μετά την ενεργοποίηση μακροφάγων με LPS (134). 

Σε διαφορετικά πειραματικά μοντέλα έχει βρεθεί οτι η S400 είτε 

αυτοφωσφορυλιώνεται από την TPL‐2 (IL‐1β ενεργοποιημένα IL‐1R‐293T 

κύτταρα) είτε φωσφορυλιώνεται από άγνωστη κινάση (LPS ενεργοποιημένα 

RAW264.7 μακροφάγα) (134, 145). Ο λειτουργικός ρόλος της συγκεκριμένης 

φωσφορυλίωσης παραμένει αδιευκρίνιστος. Με δεδομένο, ωστόσο, οτι το 

συγκεκριμένο κατάλοιπο εντοπίζεται στο καρβοξυτελικό άκρο της TPL2, είναι 

πιθανό να λειτουργεί ως ένα ρυθμιστικό βήμα για την ενεργοποίηση της 

λειτουργικότητας κινάσης επάγωντας μια αλλαγή της στερεοδιαμόρφωσης 
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που διακόπτει την ανασταλτική ενδομοριακή αλληλεπίδραση μεταξύ του 

καρβοξυτελικού άκρου και την περιοχή κινάσης της TPL2 (146). 

Παρότι η αποκομμένη TPL2 ήταν γνωστό οτι μπορεί να λειτουργήσει 

ως ογκοπρωτεϊνη, ο φυσιολογικός ρόλος της αγρίου τύπου TPL2 ήταν αρχικά 

λιγότερο κατανοητός. Αρχικές αναλύσεις αποτύπωσης κατα northern 

(northern blot) σε ιστούς αρουραίου έδειξαν οτι το mRNA της TPL2 εκφράζεται 

σε υψηλότερα επίπεδα στη σπλήνα, θύμο και πνεύμονες και σε χαμηλότερα 

επίπεδα στον εγκέφαλο, στους όρχεις και στο ήπαρ (147, 148). Στα μέσα της 

δεκαετίας του ‘90, αναλύσεις ομολογίας αλληλουχιών DNA αποκάλυψαν οτι η 

περιοχή κινάσης της TPL2 σχετίζεται με τις MAP3 κινάσες STE11 και MEK 

(149, 150), υποδηλωνόντας οτι η TPL2 μπορεί να εμπλέκεται στη ρύθμιση της 

σηματοδότησης των MAP κινασών. Σε συμφωνία με αυτή την υπόθεση, η 

υπερέκφραση της TPL2 σε κύτταρα COS‐7 και 3T3 ενεργοποιεί τις MAP 

κινάσες ERK, JNK, p38γ και ERK5 (149-151). Επίσης ανοσοκατακρημνισμένη 

TPL2 φωσφορυλιώνει τις MEK‐1, MKK‐4, MEK‐5 και MKK‐6 γεγονός που 

σημαίνει οτι λειτουργεί ως MAP3 κινάση (149,151). Η υπερέκφραση της TPL2 

ενεργοποιεί τον NFAT (nuclear factor of activated T cells) σε Τ κύτταρα Jurkat 

και έτσι επάγει την παραγωγή IL‐2 (interleukin‐2), ενώ σε κύτταρα COS‐7 

φαίνεται οτι η υπερέκφραση της TPL2 ρυθμίζει την ενεργοποίηση του NF‐κB 

μέσω της πρωτεόλυσης p105 που οδηγεί στην απελευθέρωση των 

υπομονάδων Rel NF‐κB προκειμένου να μετατοπιστούν στον πυρήνα (152). 

Είναι γνωστό, ωστόσο, οτι τα πειράματα υπερέκφρασης κινασών οδηγούν στη 

μη ειδική φωσφορυλίωση πολλών κυτταρικών πρωτεϊνών και έτσι παρέμενε 

ασαφές αν η TPL2 όντως ρυθμίζει φυσιολογικά τόσα διαφορετικά μονοπάτια. 

Αυτό διευκρινήστηκε με τη δημιουργία ποντικιών Tpl2−/−, τα οποία δεν 

παρουσιάζουν κάποιο συγκεκριμένο φαινότυπο και έχουν φυσιολογικό 

μέγεθος, βάρος και χρόνο ζωής σε στείρες συνθήκες (128). Η ανάπτυξη των 

κυττάρων του ανοσοποιητικού (T, B, δενδριτκά, ΝΚ και μακροφάγα) επίσης 

συμβαίνει φυσιολογικά. Η ανάλυση Tpl2−/− μακροφάγων αποκάλυψε το ρόλο 

της TPL‐2 στην ενεργοποίηση των MEK‐1/2 και ERK‐1/2, αλλά όχι των p38, 

JNK ή NF‐κB, μετά από χορήγηση LPS (133,134). Επίσης η TPL‐2 είναι 

απαραίτητη για την TLR2, TLR9 και TNF-εξαρτώμενη επαγωγή της ERK στα 

μακροφάγα (129,135,136) και την CD40 επαγώμενη ενεργοποίηση της ERK 

στα Β κύτταρα (129). Σε άλλους κυτταρικούς τύπους η λειτουργία της TPL‐2 

δεν περιορίζεται μόνο στη ρύθμιση του μονοπατίου της ERK. Συγκεκριμένα σε 

εμβρυϊκούς ινοβλάστες μετά την επώαση με TNF ή IL‐ 1β, η TPL‐2 είναι 

απαραίτητη για την πλήρη ενεργοποίηση της JNK, και της p38 μετά από 

έκθεση δενδριτικών κυττάρων σε LPS και CpG (153,135). Η TPL‐2 είναι 

επίσης απαραίτητη για την ιδανική επαγωγή του TNF σε μακροφάγα που 

έχουν ενεργοποιηθεί με LPS, ενώ παίζει τον ίδιο ρόλο εν μέρει σε δενδριτικά 

κύτταρα (128, 136). Αντιθέτως, σε μακροφάγα η ενεργοποίηση της dectin‐1, η 

οποία επάγει την ERK μέσω της Raf, επάγει την έκφραση του TNF 

ανεξάρτητα από την TPL‐2 (136,154). Έτσι η αναγκαιότητα της  TPL‐2 στις 
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TNF-επαγώμενες αποκρίσεις του έμφυτου ανοσοποιητικού εξαρτάται από τον 

κυτταρικό τύπο και το σήμα. Συνολικά οι αναλύσεις σε πρωτογενή κύτταρα 

από Tpl2−/− ποντίκα δείχνουν οτι ο κύριος ρόλος της TPL‐2 είναι η ρύθμιση 

της ERK σε αποκρίσεις του ανοσοποιητικού μετά την ενεργοποίηση 

υποδοχέων των οικογενειών TLR και TNF‐R. Ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο 

και το σήμα, ωστόσο, η TPL‐2 ρυθμίζει και άλλες MAP κινάσες και τον NF‐κB.  

Μέχρι τώρα οι μελέτες σε ότι αφορά την ενεργοποίηση της TPL2 

εστιάζουν αποκλειστικά στις μετα-μεταφραστικές της τροποποιήσεις και την 

αλληλέπιδρασή της με άλλες πρωτεΐνες. Σε πειράματα, όμως, 

μικροσυστοιχιών RNA η  έκφραση της TPL2  φαίνεται να επάγεται καθοδικά 

των μονοπατιών CD40, IL-6 και TCR, αποτελέσμα που υποδεικνύει οτι η 

μεταγραφική επαγωγή του γονιδίου της μπορεί να παίζει ρόλο στην 

ενεργοποίηση TPL2-εξαρτώμενων αποκρίσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

παρατήρηση οτι στα ίδια πειράματα επάγεται παράλληλα με την TPL2 και ο 

IRF1, ένας μεταγραφικός παράγοντας με σημαντικό ρόλο στη σηματοδότηση 

του CD40 και της IFN-γ (1,155). Πειράματα ChIP sequencing κατέδειξαν 

επιπλέον την άμεση πρόσδεση του  IRF1 σε αλληλουχίες ανοδικά του 

γονιδίου της TPL2. Με δεδομένο οτι η TPL2 μετέχει στην ενεργοποίηση της 

ΕRΚ καθοδικά του CD40 (138), οδηγηθήκαμε  στην υπόθεση ότι ο IRF1 

επάγει την έκφραση της TPL2 καθοδικά του CD40 και/ή της IFN-γ.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 40 

Αποτελέσματα 
 

Ο CD40 και η IFN-γ αυξάνουν την έκφραση της TPL2 

Η πλειοψηφία των μελετών σχετικά με την ενεργοποίηση της MAP3K  

TPL2 έχει επικεντρωθεί στις μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις, ενώ οι 

μηχανισμοί της μεταγραφικής της επαγωγής παραμένουν αδιευκρίνιστοι. 

Πειράματα μικροσυστοιχιών RNA μετά την ενεργοποίηση των υποδοχέων 

CD40, IL-6  and TCR αποκαλύπτουν ότι η έκφραση της tpl2και του 

μεταγραφικού παράγοντα IRF1 επάγονται παράλληλα. Επιπλέον πειράματα 

ChΙP sequencing κατέδειξαν την πρόσδεση του IRF1 σε αλληλουχίες ανοδικά 

του γονιδίου της Tpl2. Οι δύο αυτές παρατηρήσεις μας οδήγησαν στην 

υπόθεση ότι ο CD40 και η IFN, γνωστοί ενεργοποιητές του IRF1 (1, 155), 

ενεργοποιούν τη μεταγραφή του γονιδίου της Tpl2 μέσω του IRF1. Για να 

εξετάσουμε την ορθότητα αυτής της υπόθεσης καρκινικά κύτταρα της 

ουροδόχου κύστης EJ επώαστηκαν με διαλυτό ανασυνδυασμένο CD40L ή  

IFN-γ. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε επαγωγή των επιπέδων του 

mRNA της Tpl2, η οποία φαίνεται να ξεκινάει μία ώρα μετά την έναρξη της 

σηματοδότησης και διατηρείται μέχρι τις 5 ώρες για τον CD40 και 8 ώρες για 

την IFN-γ (Εικ. 3Α, 1Β). Σε ότι αφορά την πρωτεϊνική έκφραση της TPL2 

καθοδικά του CD40 παρατηρείται μείωση των βασικών επίπεδων στα 15 

λεπτά (Εικ.3C) που οφείλεται στην ενεργοποίηση του μη-κανονικού 

μονοπατίου του NF-κB που οδηγεί στην απομάκρυνση της κινάσης από το 

σύμπλοκο με την υπομονάδα p105 του NF-kB2, γενονός που οδηγεί στην 

ουβικιτινίωση και πρωτεόλυσή της (106). Από την 1 ώρα και μετά, ωστόσο, 

παρατηρείται σταδιακή αύξηση των πρωτεϊνικών επιπέδων της TPL2 που 

κορυφώνεται στις 5 ώρες και διατηρείται μέχρι και τις 8 (Εικ.1C). Καθοδικά της 

IFN-γ τα πρωτεϊνικά επίπεδα της TPL2 αυξάνονται σταδιακά από την 1 ώρα 

και έπειτα και φθάνουν στο μέγιστο 8 ώρες μετά την έναρξη της 

σηματοδότησης (Εικ.1D). Οι διαφορές  στο πρότυπο επαγωγής του mRNA και 

της πρωτεϊνικής έκφρασης της TPL2 συνάδουν χρονικά με τα διαφορετικά 

πρότυπα επαγωγής της έκφρασης του IRF1 που παρατηρείται μεταξύ των 

σημάτων (Εικ. 1C,1D) και οφείλεται στους διαφορετικούς μηχανισμούς της 

μεταγραφικής ρύθμισής του από τον CD40 και την IFN-γ (1, 155).   
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Η επαγωγή της TPL2 εξαρτάται απο τον IRF1 

Προκειμένου να διερευνηθεί ο λειτουργικός ρόλος του IRF1 στην 

επαγωγή της TPL2 κύτταρα EJ διαμολύνθηκαν με siRNA κατά του IRF1 ή της 

λουσιφεράσης (έλεγχος) και εν συνεχεία επωάστηκαν για 1 και 5 ώρες με  

CD40L ή για 3 και 5 ώρες με IFN-γ αντίστοιχα. Τα επιπέδα των mRNA των  

TPL2 και IRF1 ελέγθηκαν με RT-PCR,  και όπως προκύπτει και στις 2 

περιπτώσεις η αποσιώπηση του IRF1 οδηγεί στην αντιστροφή της επαγωγής 

της TPL2 (Εικ. 4Α ,4Β), αντίθετα στα δείγματα ελέγχου και τα δύο γονίδια 

επάγωνται κανονικά και απο τα δύο σήματα. Για να επιβεβαιώσουμε το 

Εικόνα 3:  Ο CD40 και η IFN-γ αυξάνουν την έκφραση της TPL2 και επάγουν τον  IRF1.  

(Α) Η επώαση  κυττάρων EJ με CD40L οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων mRNA της TPL2 όπως 

προσδιορίζεται με RT-PCR  

(Β) Η επώαση  κυττάρων EJ με IFN-γ οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων mRNA της TPL2 όπως 

προσδιορίζεται με RT-PCR   

(C) Η επώαση  κυττάρων EJ με CD40L οδηγεί  αρχικά σε ελάττωση των πρωτεϊνικών επιπέδων της TPL2 

μέχρι και 1 ώρα μετά τη χορήγησή του και εν συνεχεία στην αύξησή τους σε υψηλότερα επίπεδα από τα 

αρχικά απο τις 3 ώρες και έπειτα. Παρατηρείται επίσης επαγωγή της έκφρασης του IRF1 όπως 

προσδιορίζεται με Western blot 

(D) Η επώαση  κυττάρων EJ με IFN-γ οδηγεί στη σταδιακή αύξηση των πρωτεϊνικών επιπέδων της TPL2 

1 ώρα μετά τη χορήγηση και έπειτα όπως προσδιορίζεται με Western blot. Παρατηρείται παράλληλη 

επαγωγή της έκφρασης του IRF1 
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αποτέλεσμα αυτό και σε πρωτεϊνικό επίπεδο, κύτταρα EJ διαμολύνθηκαν με 

siRNA κατά του IRF1, της TPL2 ή της λουσιφεράσης (έλεγχος), παρουσία ή 

απουσία IFN-γ για 5 ώρες, απομονώθηκαν και για τις 3 περιπτώσεις. Όπως 

προκύπτει στα δείγματα ελέγχου (siLUCI) η επώαση με IFN-γ αύξησε τα 

πρωτεϊνικά επίπεδα της TPL2 (Εικ.4C). Το siTPL2 παρεμποδίζει την επαγωγή 

της TPL2 μετά τη χορήγηση IFN-γ, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα καταγράφεται με 

το siIRF1 (Εικ.4C). Τέλος, κύτταρα EJ διαμολύνθηκαν με φορέα pcDNA που 

εκφράζει τον αγρίου τύπου IRF1(pcDNAIRF1 απο εδώ και στο εξής)  και ένα 

επικρατές αρνητικό μετάλλαγμά του (pcDNAIRF1dn απο εδώ και στο εξής). 

Ως έλεγχος της διαμόλυνσης χρησιμοποιήθηκε κενός φορέας pcDNA. 

Πρωτεϊνικά δείγματα απομονώθηκαν από όλα τα παραπάνω καθώς και από 

κύτταρα χωρίς διαμόλυνση και εξετάσθηκαν με Western blot. Η υπέρεκφραση 

του  

 

Εικόνα 4: Η επαγωγή της TPL2 εξαρτάται απο τον IRF1 

(Α,Β)  Κύτταρα EJ διαμολύνθηκαν με siRNA κατά του IRF1 ή της λουσιφεράσης (έλεγχος) και εν 

συνεχεία επώαστηκαν για 1 και 5 ώρες με CD40L ή IFN-γ αντίστοιχα. Τα επιπέδα των mRNA των  

TPL2 και IRF1 ελέγθηκαν με RT-PCR.  

(C) Κύτταρα EJ διαμολύνθηκαν με siRNA κατά του IRF1, της TPL2 ή της λουσιφεράσης (έλεγχος), 

πρωτεϊνικά δείγματα με η χωρίς επώαση με IFN-γ για 5 ώρες απομονώθηκαν και για τις 3 

περιπτώσεις. Τα πρωτεϊνικά επίπεδα της TPL2  ελέγθηκαν με Western blot. 

(D) Κύτταρα EJ διαμολύνθηκαν με φορέα pcDNA που εκφράζει τον αγρίου τύπου IRF1 και ένα 

επικρατές αρνητικό μετάλλαγμά του. Ως έλεγχος της διαμόλυνσης χρησιμοποιήθηκε κενός φορέας 

pcDNA. Πρωτεϊνικα δείγματα απομονώθηκαν από όλα τα παραπάνω καθώς και από κύτταρα χωρίς 

διαμόλυνση και εξετάσθηκαν με Western blot.  
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αγρίου τύπου IRF1 ήταν αρκετή ώστε να αυξήσει τα επίπεδα της TPL2, ενώ 

το μετάλλαγμά του δεν είχε κανένα αντίκτυπο στην έκφρασή της, σε σύγκριση 

με τα δείγματα ελέγχου (Εικ.4D) Τα αποτελέσματα αυτής της ενότητας 

αποδεικνύουν οτι η επαγωγή του IRF1 είναι απαραίτητη για την επαγωγή της 

TPL2 καθοδικά του CD40 και της IFN καθώς και οτι η υπερέκφραση του 

IRF1 είναι αρκετή ώστε να επιτευχθεί η επαγωγή της έκφρασης της κινάσης. 

 

 

O IRF1 προσδένεται στον υποκινητή  του γονιδίου της TPL2 

Το επόμενο βήμα στη διευρεύνηση της μεταγραφικής επαγωγής του 

Tpl2 ήταν η αναζήτηση ειδικών μοτίβων πρόσδεσης του IRF1 που 

ονομάζονται IRF-Ε και η αλληλουχία τους είναι (G/C)(A)AAA(N)2-

3AAA(G/C)(T/C) (156) Με τη χρήση της βάσης δεδομένων TRANSFAC 

εντοπίστηκαν 4 αλληλουχίες IRF-Ε στην περιοχή του γονιδίου της Tpl2 που 

βρίσκονται 15.5kb, 13.5kb, 880bp και 440bp ανοδικά του σημείου έναρξης της 

μεταγραφής (Εικ.5Α). Η πρόσδεση του IRF1 σε αυτές της περιοχές ελέγθηκε 

με πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης. Συγκεκριμένα, κύτταρα 

EJ επωάστηκαν με CD40L ή IFN για 15΄, 1, 3, 5 και 8 ώρες και τα τμήματα 

του DNA που κατακρημνίστηκαν με ειδικό αντίσωμα για τον IRF1 ελέγθηκαν 

με PCR με τη χρήση εκκινητών που περιβάλλουν τα 4 IRF-Ε μοτίβα (Εικ.5Α). 

Ως αρνητικός έλεγχος χρησιμοποίηθηκε αντίσωμα κατά της ανοσοσφαιρίνης 

IgG. Στις δύο απομακρυσμένες περιοχές απο το σημείο έναρξης της 

μεταγραφής δεν παρατηρείται πρόσδεση του IRF1 καθοδικά τόσο του CD40 

όσο και της IFN (Εικ.5Β, 5C). Αντίθετα στα δύο μοτίβα που βρίσκονται 

εγγύτερα στο σημείο έναρξης της μεταγραφής ο CD40 επάγει την πρόσδεση 

του IRF1 μόλις 15 λεπτά μετά την έναρξη της σηματοδότησης, ακολουθεί 

αύξηση της πρόσδεσης η οποία κορυφώνεται στις 3  ώρες και υφίσταται μέχρι 

και 2 ώρες αργότερα (Εικ 5D, 5E). Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και 

στα δείγματα της IFN-γ με τη διαφορά οτι η πρόσδεση του IRF1 διατηρήθηκε 

σε σταθερά επίπεδα απο τις 3 μέχρι και τις 8 ώρες μετά την έναρξη της 

σηματοδότησης (Εικ 5D, 5E). Η διαφορά που παρατηρείται στην κινητική της 

πρόσδεσης μεταξύ των 2 σημάτων συνάδει με αυτή της επαγωγής της 

έκφρασης του IRF1 (Εικ. 5C, 5D). 

 

 

 

 



 44 

 

 

 

 

Εικόνα 5: O IRF1 προσδένεται στον υποκινητή  του γονιδιίου της Tpl2. 

(Α) Σχηματική αναπαράσταση του υποκινητή της Tpl2 και ανοδικών αλληλουχιών. Σημειώνονται οι θέσεις των 

στοιχείων πρόσδεσης του IRF1 (IRF-Ε) όπως προβλέπονται με την in silico ανάλυση σε σχέση με το σημείο έναρξης 

της μεταγραφής του γονιδίου. 

(B,C) Πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης καταδεικνύουν οτι ο IRF1 δεν προσδένεται στα IRF-Ε που 

εντοπίζονται 15.5 και 13.5 kb ανοδικά του σημείου έναρξης της μεταγραφής του γονιδίου της Tpl2. Για τα πειράματα, 

κύτταρα EJ επωάστηκαν με CD40L και IFN-γ για τα χρονικά διαστήματα που σημειώνονται. 

(D,E) Αντίθετα, στα ίδια δείγματα, παρατηρείται πρόσδεση του IRF1 στα IRF-Ε που εντοπίζονται 880 και 440 bp 

ανοδικά του γονιδίου της  Tpl2. Αξίζει να σημειωθεί οτι τα κινητικά πρότυπα πρόσδεσης διαφέρουν μεταξύ των 

δειγμάτων που επωάστηκαν  με CD40L ή IFN-γ με τρόπο που ταιρίαζει στα αντίστοιχα πρότυπα επαγωγής του IRF1 

από τα δύο σήματα. 
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Ο υποκινητής της TPL2 ενεργοποιείται από τον IRF1 

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο λειτουργικός ρόλος των δύο IRF-Ε στα 

οποία προσδένεται in vivo ο IRF1, κλωνοποιήθηκαν σε πλασμίδια αναφοράς 

900 και 500 βάσεις DNA ανοδικά από το σημείο έναρξης της μεταγραφής του 

γονιδίου της Tpl2 (Εικ. 6Α). Στο πρώτο περιλαμβάνονται και τα δύο μοτίβα 

πρόσδεσης και στο εξής θα αναφέρεται ως TPL2-900, ενώ στο δεύτερο μόνο 

το εγγύτερο προς το σημείο έναρξης της μεταγραφής και θα αναφέρεται ως 

TPL2-500 (Εικ. 6Α). Κύτταρα EJ διαμολύνθηκαν με 100ng φορέα αναφοράς ο 

οποίος εμπεριέχει το γονίδιο της λουσιφεράσης υπό τον έλεγχο ενός εκ των 

υποκινητών TPL2-900, TPL2-500 ή IRF1. Οι τρεις κατηγορίες δειγμάτων 

επωάστηκαν για 5 ώρες με CD40L ή IFN-γ  και ακολούθως μετρήθηκε η 

ενεργότητα της λουσιφεράσης. Οι μέσες σχετικές τιμές ενεργότητας της 

λουσιφεράσης (λόγος ενεργότητας λουσιφεράσης προς Renilla ± SD) από 4 

ανεξάρτητα πειράματα προσδιορίστηκαν και εκφράζονται ως φορές αύξησης 

της ενεργότητας του εκάστοτε υποκινητή. Η ενεργότητα των υποκινητών 

TPL2-900 και TPL2-500 αυξάνεται ~ 3.5 και ~3 φορές από τον CD40L 

αντίστοιχα. Σε ότι αφορά την IFN-γ η ενεργότητα και των 2 υποκινητών 

αυξάνεται ~5 φορές (Εικ. 6Β). Η διαφορά που παρατηρείται στις τιμές της 

ενεργοποίησης των 2 υποκινητών μεταξύ των 2 σημάτων έρχεται σε 

συμφωνία με τα προηγούμενα αποτελέσματά μας που δείχνουν οτι η IFN-γ 

επάγει τόσο τον IRF1 όσο και την TPL2 σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με 

τον CD40 (Εικ. 3). Ενδιαφέρον παρουσίαζει το γεγονός ότι καθοδικά και των 

δύο σημάτων οι τιμές ενεργοποίησης και των δύο πλασμιδίων αναφοράς είναι 

παρόμοιες, παρότι στο TPL2-900 εμπεριέχονται και τα 2 μοτίβα πρόσδεσης 

IRF-Ε. Αυτό το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι η μεταγραφική ενεργοποίηση του 

γονιδίου της Tpl2 διαδραματίζεται κυρίως από το IRF-Ε που εντοπίζεται 

εγγύτερα στο σημείο έναρξης της μεταγραφής. Ο υποκινητής του IRF1 

χρησιμοποίηθηκε ως δείγμα θετικού ελέγχου των πειραμάτων και η 

ενεργότητά του αυξήθηκε ~ 6 φορές απο την IFN-γ και ~ 2.5 από τον CD40 

(Εικ. 4Β) (1). Εν συνεχεία, για να εξακριβώσουμε ότι η παρατηρούμενη 

αύξηση της ενεργότητας των υποκινητών οφείλεται στον IRF1 προχωρήσαμε 

σε πειράματα υπερέκφασης του αγρίου τύπου IRF1 και ενός επικρατούς 

αρνητικού μεταλλάγματός του. Συγκεκριμένα, κύτταρα EJ συνδιαμολύνθηκαν 

με 100ng φορέα αναφοράς TPL2-900 ή TPL2-500  και έναν απο τους φορείς 

έκφρασης pcDNA, pcDNA IRF1 και pcDNAIRF1dn. Από τις μετρήσεις της 

ενεργότητας της λουσιφεράσης προέκυψε ότι η υπερέκφαση του IRF1 είναι 

αρκετή ώστε να ενεργοποιήσει και τις 2 περιοχές του υποκινητή της Tpl2 ~7 

φορές, ενώ η υπερέκφαση του αρνητικού επικρατούς μεταλλάγματος ή του 

κενού πλασμιδιακού φορέα διατηρεί την ενεργότητά τους σε βασικά επίπεδα 

(Εικ. 6C). Συνολικά, επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε οτι η IFN-γ και ο 

CD40 επάγουν την ενεργοποίηση του υποκινητή της Tpl2 μέσω του IRF1.  



 

46 
 

 

Εικόνα 6: Ο υποκινητής της Tpl2 ενεργοποιείται απο τον IRF1 

(Α) Σχηματική αναπαράσταση των δύο περιοχών του υποκινητή της TPL2 που κλωνοποίηθηκαν σε πλασμίδιο 

αναφοράς που φέρει το γονίδιο της λουσιφεράσης. Η πρώτη περιλαμβάνει 900 βάσεις ανοδικά του σημείου έναρξης 

της μεταγραφής της Tpl2 και εμπεριέχει και τα 2 IRF-Ε μοτίβα DNA που εντοπίζονται στον υποκινητή του γονιδίου και 

στο εξής θα αναφέρεται ως TPL2-900. Η δεύτερη περιλαμβάνει τις πρώτες 500 βάσεις DNA της αλληλουχίας του 

υποκινητή και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει μόνο το το εγγύτερο προς το σημείο έναρξης 

της μεταγραφής IRF-Ε και στο εξής θα αναφέρεται ως TPL2-500 

(Β) Κύτταρα EJ διαμολύνθηκαν με 100ng φορέα αναφοράς  ο οποίος εμπεριέχει το γονίδιο  της λουσιφεράσης υπό 

τον έλεγχο ενός εκ των υποκινητών TPL2-900, TPL2-500 ή IRF1. Οι τρεις κατηγορίες δειγμάτων επωάστηκαν για 5 

ώρες με CD40L ή IFN-γ και ακολούθως μετρήθηκε η ενεργότητα της λουσιφεράσης. Οι μέσες σχετικές τιμές  

ενεργότητας της λουσιφεράσης (λόγος Luciferase προς Renilla ενεργότητας ± SD) από 4 ανεξάρτητα πειράματα 

προσδιορίστηκαν και εκφράζονται ως φορές αύξησης της ενεργότητας του εκάστοτε υποκινητή. Οι TPL2-900 και 

TPL2-500 ενεργοποιούνται τόσο από τον CD40L όσο και από την IFN-γ. Το ίδιο συμβαίνει και με τον IRF1 που 

χρησιμοποιήθηκε ως θετικός έλεγχος των πειραμάτων (1) 

(C) Κύτταρα EJ συνδιαμολύνθηκαν με 100ng φορέα αναφοράς TPL2-900 ή TPL2-500 και έναν απο τους φορείς 

έκφρασης pcDNA, pcDNA IRF1 και pcDNA IRF1dn.Από τις μετρήσεις της ενεργότητας της λουσιφεράσης προκύπτει 

ότι η υπερέκφαση του IRF1 είναι αρκετή ώστε να ενεργοποιήσει και τις 2 περιοχές του υποκινητή της TPL2, ενώ η 

υπερέκφραση του αρνητικού επικρατούς μεταλλάγματος  του διατηρεί την ενεργότητα τους σε βασικά επίπεδα.     
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O CD40 και η IFN-γ επάγουν την φωσφορυλίωση της ERΚ η οποία 

εξαρτάται από την TPL2. 

Έχοντας αποδείξει οτι η TPL2 επάγεται απο τον IRF1 το ερώτημα που 

μας απασχόλησε στη συνέχεια ήταν αν υπάρχει κάποιος λειτουργικός ρόλος 

αυτού του φαινομένου. Για το σκοπό αυτό ελέγθηκε αν εντοπίζεται 

φωσφορυλίωση της κινάσης ERK η οποία είναι ένας καλά χαρακτηρισμένος 

στόχος της TPL2. Κύτταρα EJ επωάστηκαν με CD40 ή IFN-γ για τα χρονικά 

διαστήματα που επισημαίνονται (Εικ.7Α) Πρωτεϊνικά δείγματα απομονώθηκαν 

και με τη χρήση  Western blot καθορίστηκαν τα πρωτεϊνικά επίπεδα της TPL2  

και της φωσφορυλιωμένης ERK με τη χρήση κατάλληλων αντισωμάτων. Το 

μονοπάτι CD40 οδηγεί στην ταχεία φωσφορυλίωση της ERK 15 λεπτά μετά 

την εκκίνηση της σηματοδότησης, η οποία είναι ανεξάρτητη από την επαγωγή 

της TPL2 (1), εν συνεχεία και για τις επόμενες 2 ώρες τα επίπεδα 

φωσφορυλίωσης της ERK ελαττώθηκαν για να αυξηθούν πάλι από τις 5 ώρες 

και μετά (Εικ 5Α). Στην περίπτωση της IFN καταγράφεται αύξηση της 

φωσφορυλίωσης της ERK, 5 και 8 ώρες μετά την έναρξη της σηματοδότησης 

(Εικ. 7Α). Στα ίδια χρονικά σημεία παρατηρείται και η μέγιστη συσσώρευση 

της TPL2 και για τα δύο μονοπάτια. Προκειμένου, επομένως, να ελεγθεί αν η 

TPL2 φωσφορυλιώνει την ERK, κύτταρα EJ επωάστηκαν με CD40 ή IFN για 

5 ή 8 ώρες με ή χωρις ειδικό χημικό αναστολέα για την TPL2 που εμποδίζει τη 

δράση κινάσης της. Παρατηρήθηκε οτι τα επίπεδα φωσφορυλίωσης της ERK 

καθοδικά του CD40 και της IFN-γ ελαττώνονται σημαντικά από τον χημικό 

αναστολεά (Εικ. 7Β). Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούν και τα αποτελέσματα μιας 

εναλλακτικής προσέγγισης. Κύτταρα EJ διαμολύνθηκαν με siRNA ειδικά για 

την TPL2 και την λουσιφεράση (δείγματα ελέγχου) και εν συνεχεία 

επωάστηκαν με IFN-γ για 3 ή 5 ώρες. Το siTPL2  ελαττώνει τα βασικά 

επίπεδα έκφρασης της πρωτεϊνης και παρεμποδίζει πλήρως την επαγωγή της 

έκφρασής της μετά τη χορήγηση της IFN-γ (Εικ. 7C). Στα ίδια δείγματα η 

επαγώγη της έκφρασης του IRF1 καταγράφεται κανονικά, τα επίπεδα της 

φωσφορυλίωσης της ERK ωστόσο, δεν αυξάνονται (Εικ. 7C). Στα δείγματα 

ελέγχου παρατηρείται επαγωγή της έκφρασης των TPL2 και IRF1 και αύξηση 

της φωσφορυλιωμένης ERK (Εικ. 7C). Καταλήξαμε επομένως στο 

συμπέρασμα ότι η επαγωγή της TPL2 από τον IRF1 καθοδικά των 

μονοπατιών CD40 και IFN-γ οδηγεί στη φωσφορυλίωση της ERK. 

 



 

48 
 

 

 

 

Εικόνα 7: O CD40 και η IFN-γ επάγουν τη φωσφορυλίωση της ERΚ η οποία εξαρτάται από την TPL2. 

(Α) Κύτταρα EJ επωάστηκαν με CD40 ή IFN-γ για τα χρονικά διαστήματα που επισημαίνονται. Πρωτεϊνικά δείγματα 

απομονώθηκαν και με τη χρήση Western blot καθορίστηκαν τα πρωτεϊνικά επίπεδα της TPL2 και της 

φωσφορυλιωμένης ERK με τη χρήση κατάλληλων αντισωμάτων.  

(Β) Κύτταρα EJ επωάστηκαν με CD40 ή IFN-γ για 5 και 8 ώρες με ή χωρις αναστολέα της TPL2. Προκυπτεί ότι 

καθοδικά και των δύο σηματοδοτικών μονοπατιών η ενεργότητα της κινάσης TPL2 είναι απαραίτητη για τη 

φωσφορυλίωση της ERK 

(C) Κύτταρα EJ  διαμολύνθηκαν με siRNA ειδικά για την TPL2 και τηνλουσιφεράση (δείγματα ελέγχου) και εν 

συνεχεία επωάστηκαν με IFN-γ για 3 ή 5 ώρες. Το siTPL2 οδήγησε στην ελλάτωση των βασικών επιπέδων 

έκφρασης της πρωτεΐνης και παρεμπόδισε πλήρως την επαγωγή της έκφρασής της μετά τη χορήγηση της IFN-γ. Στα 

ίδια δείγματα η επαγωγή της έκφρασης του IRF1 καταγράφεται κανονικά, τα επίπεδα της φωσφορυλίωσης της ERK 

ωστόσο, δεν αυξήθηκαν. Στα δείγματα ελέγχου παρατηρήθηκε επαγωγή της έκφρασης των TPL2 και IRF1 και 

αύξηση της φωσφορυλιωμένης ERK. 
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Συζήτηση 

 

Η TPL2 MAP3K κινάση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των 

έμφυτων ανοσοαποκρίσεων κυρίως μέσω της ενεργοποίησης του μονοπατιού 

της ERK MAP κινάσης (131, 133-136). Μέχρι τώρα οι μελέτες σε ότι αφορά 

την ενεργοποίηση της TPL2 εστίασαν αποκλειστικά στις μετα-μεταφραστικές 

της τροποποιήσεις και την αλληλέπιδρασή της με άλλες πρωτεΐνες. Σε 

πειράματα, όμως, μικροσυστοιχιών RNA η έκφραση της Tpl2 φαίνεται να 

επάγεται καθοδικά των μονοπατιών CD40, IL-6 και TCR, αποτελέσματα που 

υποδεικνύουν ότι η μεταγραφική επαγωγή του γονιδίου της μπορεί να παίζει 

ρόλο στην ενεργοποίηση TPL2-εξαρτώμενων αποκρίσεων. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η παρατήρηση οτι στα ίδια πειράματα επάγεται παράλληλα με 

την TPL2 και ο IRF1, ένας μεταγραφικός παράγοντας με σημαντικό ρόλο στη 

σηματοδότηση του CD40 και της IFN-γ (1, 155). Πειράματα ChIP sequencing  

κατέδειξαν επιπλεόν την άμεση πρόσδεση του  IRF1 σε αλληλουχίες ανοδικά 

του γονιδίου της Tpl2. Οι παραπάνω παρατηρήσεις μας οδήγησαν στην 

υπόθεση ότι ο IRF1 επάγει την έκφραση της TPL2 καθοδικά του CD40 και/ή 

της IFN-γ. 

Από τα αποτέλεσματα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη εργασία, 

προκύπτει ένας εναλλακτικός μηχανισμός, που μεσολαβείται από την 

επαγωγή της έκφρασης του μεταγραφικού παράγοντα IRF1 καθοδικά του 

CD40 και της IFN-γ (Εικ. 8). Ο νέο-συντεθιμένος IRF1 προσδένεται σε 2 

μοτίβα IRF-E που εντοπίζονται στην αλληλουχία του υποκινητή της TPL2 (Εικ. 

5) και επάγει την μεταγραφική ενεργοποίηση του γονιδίου (Εικ. 4,6). Τελικά 

αυτό που παρατηρείται είναι η αύξηση των πρωτεΐνικων επιπέδων της  TPL2.  

Ο CD40 και η IFN-γ (4,157,158) επάγουν την ενεργοποίηση της ΕRΚ. 

Και ενώ για τον CD40 έχει βρεθεί οτι μεσολαβείται από έναν TPL2-

εξαρτώμενο μηχανισμό, για την IFN-γ ο μηχανισμός παραμένει άγνωστος. Στη 

συγκεκριμένη εργασία δείξαμε οτι η συσσσώρευση της TPL2  πρωτεΐνης 

καθοδικά των CD40 και IFN-γ (Εικ. 3) ακολουθείται απο την αύξηση της 

φωσφορυλίωσης της ΕRΚ (Εικ. 7). Ο ρόλος της TPL2 επιβεβαιώθηκε με την 

αποσιώπηση με siRNA και αναστολή της δραστικότητας κινάσης της (Εικ. 7). 

Συνολικά επομένως περιγράφεται ένα νέο μονοπάτι 2 βημάτων που 

περιλαμβάνει τη μεταγραφική επαγωγή του IRF1, που με τη σειρά του επάγει 

την έκφραση της TPL2, η οποία τελικά οδηγεί στη χρονικά καθυστερημένη 

ενεργοποίηση της ERK. Ενδεχομένως ο μηχανισμός αυτός να συμμετέχει 

στον έλεγχο την έντασης και της χρονικής διάρκειας των έμφυτων 

ανοσοαποκρίσεων που μεσολαβούνται απο την IFN-γ και τον CD40.  

Περαιτέρω πειράματα, ωστόσο, απαιτούνται για τη διευκρίνηση της 

φυσιολογικής σημασίας του συγκεκριμένου μονοπατιού. 
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Αν και η TPL2 αρχικά αναγνωρίστηκε ως πρωτογκογονίδιο (159) τα τελευταία 

χρόνια σημαντικά αποτελέσματα καταδεικνύουν τον ογκοκατασταλτικό της 

ρόλο. Ποντίκια Tpl2−/− παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό περιστατικών όγκων 

του δέρματος σε μοντέλο καρκινογένεσης δύο σταδίων (3) Παρόμοια 

αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε ένα μοντέλο καρκίνου του πνεύμονα με τη 

χρήση των ίδιων ποντικιών (4). Επίσης σε δείγματα ανθρώπινων όγκων του 

πνεύμονα η έκφραση της TPL2 είναι μειωμένη σε σχέση με το φυσιολογικό 

ιστό (4). Με δεδομένο ότι ο CD40 επάγει απόπτωση καρκινικών κυττάρων και 

ενεργοποιεί ανοσοαποκρίσεις απέναντί τους (114, 83), ενδεχομένως η 

επαγωγή της TPL2 που περιγράφεται στην παρούσα εργασία να εμπλέκεται 

μηχανιστικά στις παραπάνω λειτουργίες.  

Εικόνα 8: Προτεινόμενο μοντέλο ενεργοποίησης της TPL2 από CD40 και IFN-γ. 

O CD40 και η IFN-γ είναι γνωστό οτι επαγούν την έκφραση του IRF1 (1, 155). Σε αυτή την εργασία 

δείξαμε ότι ο συγκεκριμένος μεταγραφικός παράγοντας προσδένεται στον υποκινητή της TPL2 και 

επάγει τη μεταγραφή του γονιδίου. Η αύξηση των πρωτεϊνικών επιπέδων της κινάσης που ακολουθεί 

οδήγει στην καθυστερημένη φωσφορυλίωση της κινάσης ERK. Ο μηχανισμός αυτός εξηγεί πως 

μεσολαβείται η φωσφορυλίωση της  ERK καθοδικά της ΙFN-γ και αποκαλύπτει ένα δεύτερο κύμα 

ενεργοποίησης της κινάσης καθοδικά του CD40 που ήταν άγνωστο εως τώρα (Moschonas et al 

αδημοσιεύτα αποτελέσματα). 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Το μονοπάτι του CD40 παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των 

έμφυτων και επίκτητων ανοσοαποκρίσεων (95). Η έκφραση, ωστόσο, του 

υποδοχέα CD40 δεν περιορίζεται στα κύτταρα του ανοσοποιητικού, αλλά 

επεκτείνεται σε ποικίλους τύπους κυττάρων, όπως οι ινοβλάστες, νευρικά, 

επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα (95). Η γενικευμένη έκφραση του 

υποδοχέα υποδηλώνει οτι το  μονοπάτι του CD40 παίζει ευρύτερο ρόλο στη 

φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού και στην παθογένεση ποικίλων 

ασθενειών. Για το λόγο αυτό η μελέτη των μηχανισμών ρύθμισης της 

σηματοδότησης καθοδικά του υποδοχέα ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο και 

τα διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα είναι απαραίτητη για την κατανόηση των 

ποικίλων λειτουργειών του και το σχεδιασμό θεραπευτικών στρατηγικών, 

ειδικά για την περίπτωση του καρκίνου. 

Τα αρχικά γεγονότα στη σηματοδότηση του υποδοχέα CD40, που 

μεσολαβούνται από τον NF-κB και τις MAPKs έχουν μελετηθεί εκτεταμένα 

(95), αλλά λίγα είναι γνωστά για τη ρύθμιση των κυτταρικών αποκρίσεων στην 

παρατεταμένη έκθεση σε αυτή την κυτοκίνη. Πρόσφατες εργασίες έχουν 

επισημάνει τη σημασία μηχανισμών και αυτοκρινών κυκλωμάτων 

σηματοδότησης που διατηρούν και ρυθμίζουν την ενεργότητα σηματοδοτικών 

μονοπατιών και μεταγραφικών παραγόντων μετά την αρχική και τυπικά 

σύντομη απόκριση σε έναν εξωκυτταρικό προσδέτη (160-163). Τα αρχικά μας 

αποτελέσματα, που αποτέλεσαν το έναυσμα για τη συγκεκριμένη διατριβή, 

περιγράφουν ένα μηχανισμό με τον οποίο ο CD40, αποκαθιστά την 

ανοσογονικότητα κακοήθων κυττάρων και εμπλέκει τον NF-κB ως κύριο 

ρυθμιστή της έκφρασης των γονιδίων TAP, tapasin και των συστατικών του 

αντιγονοπρωτεασώματος. Έτσι η ενεργοποίηση του NF-κB από τον CD154 

βρέθηκε οτι παράλληλα επάγει την έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα 

IRF-1 και προσδένεται στους υποκινητές των γονιδίων του 

αντιγονοπρωτεασώματος και των γονιδίων για την αντιγονική μεταφορά και 

παρουσίαση, προετοιμάζοντας τη μεταγραφική τους ενεργοποίηση από τον 

IRF-1 (1). Η ενεργοποίηση του CD40 επομένως ενορχηστρώνει ένα 

αυτοτροφοδοτούμενο μεταγραφικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει τη 

συντονισμένη επαγωγή της έκφρασης των γονιδίων που μετέχουν στην 

επεξεργασία των αντιγόνων και την αντιγοπαρουσίαση. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα μας ώθησαν να διευρενήσουμε τους 

μηχανισμούς καθοδικά του άξονα σηματοδότησης CD40/NF-κB/IRF1, 
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αναζητώντας στόχους που μπορεί να ευθύνονται για την περαιτέρω διάδοση 

και διατήρηση των σημάτων του υποδοχέα. Τα ευρήματα που προέκυψαν 

αποκαλύπτουν την παρουσία δύο διακριτών μονοπατιών που οδηγούν στην 

επαγωγή της IFN-β και της MAP3K TPL2 και θα συζητηθούν αναλυτικά στη 

συνέχεια.  

 

Επαγωγή της IFN-β από τον CD40 

Η ενεργοποίηση του υποδοχέα CD40 οδηγεί στην επαγωγή της IFN-β 

σε καρκινικά κύτταρα μέσω ενός νέου μηχανισμού που απαιτεί την 

παράλληλη συμμετοχή τόσο του κανονικού όσο και του μη-κανονικού NF-κB  

μονοπατιού. Συγκεκριμένα αποδεικνύεται οτι η παράλληλη πρόσδεση των 

NF-κB υπομονάδων RelA (p65) και p52 στον υποκινητή της IFN-β επενεργεί 

άμεσα στην επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου, και προκειμένου να 

αναστραφεί το φαινόμενο είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη παρεμπόδιση και 

των δύο. (Ενότητα 1 Εικ. 5Α). Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν οτι παρότι τα 

δύο προαναφερθέντα μονοπάτια δρουν ανεξάρτητα, συγκλίνουν για να 

συρρυθμίσουν την έκφραση της IFN-β (Ενότητα 1 Εικ. 6). Σε συμφωνία με 

αυτή την παρατήρηση, η υπερέκφραση μόνο του p52 είναι ικανή να επάγει 

την ενεργοποιήση του υποκινητή της IFN-β (Ενότητα 1, Εικ. 3Α), και η 

παρεμπόδιση του κανονικού NF-κB μονοπατιού δεν επιδρά στην πρόσδεση 

του p52 στον υποκινητή της IFN-β (Ενότητα 1, Εικ. 5Β). Για την πλήρη 

επαγωγή του γονιδίου, ωστόσο, καθοριστικό ρόλο παίζει η RelA-εξαρτώμενη 

σύνθεση του μεταγραφικού παράγοντα IRF1 και της Viperin που συνδράμουν 

στη στρατολόγηση των IRFs, που προάγουν την ενίσχυση της επαγωγής του 

γονιδίου της IFN-β (Ενότητα 1 Εικ. 6), η οποία λειτουργεί ως ρυθμιστής της 

δράσης δενδριτικών και ΝΚ κυττάρων (93), τα οποία παρεμποδίζουν την 

αύξηση όγκων που προκύπτουν είτε από καρκινογόνα είτε από 

μεταμόσχευση (94). 

Μέχρι τώρα οι μελέτες αναφορικά με τα σηματοδοτικά μονοπάτια που 

ενεργοποιούνται καθοδικά του CD40 εστίαζαν σε άμεσα γεγονότα (ενός 

βήματος) που ελέγχουν τη γονιδιακή έκφραση. Τα αποτελέσματα αυτής της 

μελέτης αποκαλύπτουν ένα νέο μηχανισμό μετάδοσης των σημάτων του 

CD40 (Εικ.6), που περιλαμβάνει τη διαδοχική ενεργοποίηση του NF-κB 

μονοπατιού και νεοσυντεθείσες πρωτεΐνες που μαζί συγκλίνουν ώστε να 

εξασφαλισθεί η μέγιστη επαγωγή της IFN-β. Αυτός ο συντονισμένος 

μηχανισμός διαδοχικής ενεργοποίησης μεταγραφικών παραγόντων αποτελεί 

ένα σημαντικό παράδειγμα της σημασίας προς τα εμπρός τροφοδοτούμενων 

μονοπατιών σηματοδότησης στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. 

Παρόμοιοι μηχανισμοί έχουν περιγραφεί και για άλλους υποδοχείς, 

όπως οι TLR οι οποίοι οδηγούν στην επαγωγή διαφορετικών κατηγοριών 

γονιδίων (160,161). Σε μια άλλη εργασία περιγράφηκε ένα ανάλογο πρότυπο 

γονιδιακής έκφρασης σε ινοβλάστες και μακροφάγα απομονωμένα από μυελό 
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των οστών ποντικίων που έχουν ενεργοποιηθεί με TNF-. Στην περίπτωση 

όμως αυτή, η κατηγοριοποίηση των επαγώμενων γονιδίων έγινε βάση των 

διαφορών της σταθερότητας του mRNA των γονιδίων κάθε συνόλου (162). 

Επίσης η ενεργοποίηση του TNF σε μακροφάγα βρέθηκε ότι επάγει 3 

κατηγορίες γονιδίων όπως διακρίνονται από τα πρότυπα της έκφρασής τους 

μετά την ενεργοποίηση του υποδοχέα και την αναγκαιότητα για 

πρωτεϊνοσύνθεση (87).  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν γνωστά γονίδια που ενεργοποιούνται 

άμεσα από τον TNF, σε αυτά ανήκουν και οι στόχοι του NF-κΒ, Tnf και II1b1, 

που η έκφρασή τους επάγεται γρήγορα και μεταβατικά μετά την επώαση με 

TNF και δεν απαιτεί πρωτεϊνική σύνθεση. Στην δεύτερη κατηγορία των 

γονιδίων της ‘ενδιάμεσης απόκρισης’ περιλαμβάνονται χημοκίνες των Τ  

βοηθητικών κυττάρων 1 όπως οι Cxcl9, Cxcl10, Cxcl11 και Ccl5 η μέγιστη 

επαγωγή παρατηρείται 3-8 ώρες μετά την ενεργοποίηση του TNF. Η έκφραση 

των συγκεκριμένων γονιδίων είναι γνωστό ότι ρυθμίζεται από μονοπάτια 

εξαρτώμενα από τους μεταγραφικούς παράγοντες NF-κB, STAT1 και IRF1. 

Στα αρχικά στάδια της επαγωγής των γονιδίων αυτής της κατηγορίας η 

πρωτεϊνοσύνθεση δεν ήταν απαραίτητη. Η παρατεταμένη επαγωγή των ίδιων 

γονιδίων, όμως, βρέθηκε ότι εξαρτάται από την αυτοκρινή παραγωγή IFN-β, 

γεγονός που τα καθιστά μέλη της δεύτερης κατηγορίας. Στην τρίτη κατηγορία 

απαντώνται τα γονίδια της ‘καθυστερημένης απόκρισης’, των οποίων η 

έκφραση καταγράφεται από τις 6 ώρες  μετά την χορήγηση TNF και έπειτα. Η 

επαγωγή των συγκεκριμένων γονιδίων βρέθηκε ότι εξαρτάται από την IFN-β 

και τον IRF1 και περιλαμβάνει κλασσικά γονίδια απόκρισης των IFN 

σημαντικά για τις αντιϊκές αποκρίσεις (Mx1, Isg54, Isg56), και τις ενισχυμένες 

επακόλουθες αποκρίσεις σε μικροβιακά προϊόντα ή φλεγμονώδεις κυτοκίνες 

(Irf7, Ikke, Stat1) (160,164-167). Σε συμφωνία με μια διαδικασία που 

περιλαμβάνει τη δράση αυτοκρινούς τύπου Ι IFN σηματοδότησης, ο TNF 

οδήγει στην ενεργοποίηση των STAT1 και STAT2 μέσω φωσφορυλίωσης 

καταλοίπων τυροσίνης (701 και 689 αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε, επίσης, 

φωσφορυλίωση της σερίνης 727 του  STAT1, που είναι γνωστό ότι ενισχύει τη 

μεταγραφική του ενεργότητα. Έτσι ο TNF επάγει ένα μονοπάτι γονιδιακής 

έκφρασης με αυξανόμενη αναγκαιότητα για τη σύνθεση IFN-β, προκειμένου 

να διατηρηθεί η έκφραση των γονιδίων της ‘ενδιάμεσης’ κατηγορίας, μετά την 

αρχική ενεργοποίησή τους από τον TNF και να επαχθούν τα γονίδια που 

μετέχουν στις αντιϊκές αποκρίσεις. Το IRF1-IFN-Jak-STAT μονοπάτι που 

ενεργοποείται από τον TNF συμβάλει στις προφλεγμονώδεις λειτουργίες του 

TNF και αποδεικνύει ότι τα αυτοκρινή IFN-εξαρτώμενα ανατροφοδοτούμενα 

κυκλώματα γονιδιακής έκφρασης δεν περιορίζονται στους υποδοχείς 

αναγώρισης προτύπου (PRRs). 

Στα πλαίσια της διατριβής αυτής μελετήθηκε η επαγωγή γονιδίων που 

αντιστοιχούν στα κινητικά τους πρότυπα με τη δεύτερη κατηγορία γονιδίων (1, 

Ενότητα 2 Εικ. 4Β). Είναι ενδιαφέρον ότι η επαγωγή της IFN-β από τον CD40 

εξακολουθεί να υφίσταται 12 ώρες μετά την ενεργοποίηση του υποδοχέα 
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(Ενότητα 2, Εικ. 1Β), αρκετές ώρες αφού έχει διακοπεί η έκφραση του IRF1 

(1). Αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι η IFN-β που επάγεται από τον CD40 

διατηρεί τη μεταγραφή του γονιδίου της με μηχανισμούς εξαρτώμενους από 

την ενέργοποίηση των STAT1 και STAT2. Θα ήταν ενδιαφέρον προκειμένου 

να διευκρινιστεί επίπλεον το συγκεκριμένο μονοπάτι να ελεγχθεί η 

φωσφορυλίωση των 2 συγκρεκριμένων μεταγραφικών παραγόντων σε 

χρονικά διαστήματα από τις 5 ώρες και έπειτα από τη χορήγηση CD40L σε 

κυτταρικές καλλιέργειες. Επιπλέον με δεδομένη τη σημασία του CD40 στις 

αντιϊκές αποκρίσεις (96-98) θα ήταν σημαντικό να εξακριβωθεί η πιθανή 

επαγωγή των γονιδίων της τρίτης κατηγοριάς (Mx1, Isg54, Isg56, Ikke, Stat1), 

που είναι πιθανό να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη λειτουργία του υποδοχέα. 

 

Επαγωγή της TPL2 από τον CD40. 

Στα πλαίσια της μελέτης που παρουσίαζεται στη δεύτερη ενότητα 

δείχνουμε οτι η ενεργοποίηση του CD40 επάγει την έκφραση της MAP3K 

TPL2. Συγκεκριμένα περιγράφεται ένα νέο μονοπάτι 2 βημάτων που 

περιλαμβάνει τη μεταγραφική επαγωγή του IRF1, που με τη σειρά του επάγει 

την έκφραση της TPL2, η οποία τελικά οδηγεί στη χρονικά καθυστερημένη 

ενεργοποίηση της ERK (Ενότητα 2, Εικ. 8). Αν και η TPL2 αρχικά 

αναγνωρίστηκε ως πρωτογκογονίδιο (159) τα τελευταία χρόνια σημαντικά 

αποτελέσματα καταδεικνύουν τον ογκοκατασταλτικό της ρόλο. Ποντίκια Tpl2−/− 

παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό όγκων του δέρματος σε μοντέλο 

καρκινογένεσης δύο σταδίων (3). Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν 

σε ένα μοντέλο καρκίνου του πνεύμονα με τη χρήση των ίδιων ποντικιών (4). 

Επίσης σε δείγματα ανθρώπινων όγκων του πνεύμονα η έκφραση της TPL2 

είναι μειωμένη σε σχέση με το φυσιολογικό ιστό (4). Η αποκατάσταση της 

έκφρασης της TPL2 σε καρκινικά κύτταρα μπορεί να οδηγεί στον κυτταρικό 

θάνατο μέσω την ενεργοποίησης ενός μονοπατιού που περιλαμβάνει την 

επαγωγή της NPM μέσω TPL2-εξαρτώμενης ενεργοποίησης της JNK που 

επηρεάζει τη σταθεροποίηση της p53, η οποία εμποδίζει τον κυτταρικό 

μετασχηματισμό, κατά ένα μέρος επάγωντας απόπτωση (4). Παρότι η 

κυτταροπλασματική ουρά του υποδοχέα CD40, δεν περιλαμβάνει κάποια 

περιοχή ρύθμισης κυτταρικού θανάτου όπως συμβαίνει και στα άλλα μέλη της 

οικογένειας των TNF υποδοχέων, η ενεργοποίηση του μονοπατιού σε 

καρκινικά οδηγεί σε απόπτωση μέσω της κασπάσης-8, μια διαδικασία που 

μεσολαβείται απο την αλληλεπίδραση της TRAF2 με την κινάση RIP η οποία 

φέρει περιοχή ρύθμισης κυτταρικού θανάτου (114). Σε μια άλλη μελέτη 

βρέθηκε οτι CD40-επαγώμενη απόπτωση συμβαίνει μέσω ενός TRAF3-JNK 

μονοπατιού το οποίο προάγει την ενεργοποιήση της κασπάσης-9 (168). 

Ενδεχομένως, επομένως, η επαγωγή της TPL2 από τον CD40 σε καρκινικά 

κύτταρα να αποτελεί ένα ακόμα μηχανισμό ενεργοποίησης της κυτταρικής 

απόπτωσης. 
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Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ότι σε δενδριτικά κύτταρα και 

μακροφάγα έχει δειχθεί ότι η ενεργοποίηση της ERK μέσω της TPL2 καθοδικά 

των υποδοχέων TLR4 και TLR9, οδηγεί στην επαγωγή της έκφρασης του 

μεταγραφικού παράγοντα c-Fos ο οποίος αναστέλλει τη μεταγραφή της IFN-β 

(169). Έτσι, στα ευρύτερα πλαίσια της παρούσας διατριβής η επαγωγή της 

TPL2 από τον CD40 ενδέχεται, επίσης, να λειτουργεί ώστε να περιορίζει τα 

σηματοδικά γεγονότα που επιφέρει η επαγωγή της IFN-β από τον υποδοχέα 

αποτελώντας ένα ακόμη επίπεδο ρύθμισης του πολύπλοκου γονιδιακού 

προγράμματος που περιγράφεται. 

Επομένως, περισσότερα πειράματα είναι απαραίτητα για τη διευκρίνιση 

του ρόλου του άξονα σηματοδότησης IRF1-TPL2-ERK στην επαγωγή της 

IFN-β και την πιθανή εμπλοκή του στις αντιϊκές δράσεις του υποδοχέα CD40 

και την ευρύτερη λειτουργία του για τη ρύθμιση των έμφυτων και επίκτητων 

ανοσοαποκρίσεων. Επίσης θα ήταν ενδιαφέρον να εκτιμηθεί ο ρόλος της 

επαγωγής της TPL2 σε ότι αφορά τις αντικαρκινικές δράσεις του υποδοχέα 

CD40 και οι ενδεχόμενες θεραπευτικές δυνατότητες του συγκεκριμένου 

μονοπατιού, ειδικά σε σχέση με το p53.  

Ανακεφαλαιώνοντας, τα αποτελέσματα μας περιγράφουν ένα 

πολύπλοκο δίκτυο σηματοδότητης που  ενορχηστρώνεται από τον άξονα 

σηματοδότησης CD40/NF-κΒ/IRF1 σε καρκινικά κύτταρα που τελικά οδηγεί 

στην επαγωγή  των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για την αντιγονική 

επεξεργασία, μεταφορά και παρουσίαση  και  στην επαγωγή του γονιδίου της 

IFN-β, μεσολαβώντας τις CD40-ανοσοεξαρτώμενες αντικαρκινικές επιδράσεις 

(Εικ. 1). Ενώ η επαγωγή της TPL2 μέσω του IRF1 είναι πιθανό να μετέχει 

στους μηχανισμούς αναστολής του πολλαπλασιασμού και του κυτταρικού 

θανάτου που επάγωνται από τον CD40, καθώς και ως αναστολέας της 

επαγωγής της  IFN-β  καθοδικά του υποδοχέα (Είκ. 1) .  
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Εικόνα 1: Ο CD40  επάγει την έκφραση των γονιδίων του μηχανισμού της 
αντιγονοπαρουσίασης, της IFN-β και της TPL-2. Ένα προτεινόμενο μοντέλο. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη δείχνουν οτι ο υποδοχέας CD40, μέσω της 

πρόσδεσης των TRAFs, επάγει την παράλληλη ενεργοποίηση του κανονικού όσο και του μη κανονικού 

NF-κB μονοπατιού που οδηγούν στην πυρηνική μετατόπιση των RelA (p65) και p52, αντίστοιχα. Η 

πρόσδεση του p65 στον υποκινητή του IRF1 οδηγεί στην ταχεία πρωτεϊνική σύνθεση του IRF1 που με 

τη σειρά του ελέγχει την έκφραση της Viperin, η οποία μεσολαβεί την ενεργοποίηση του IRF7. Οι 

μεταγραφικοί παράγοντες RelA NF-κB, p52, IRF1 και IRF7 τελικά συγκλίνουν ρυθμίζοντας την έκφραση 

του γονιδίου της IFN-β. Παράλληλα ο IRF1 προσδένεται στον υποκινητή της TPL2 και επάγει την 

έκφρασή της. Αυτό οδηγεί τελικά στη φωσφορυλίωση της ERK η οποία ενδεχομένως λειτουργεί 

ανασταλτικά για την έκφραση της IFN-β. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

Κυτταρικές καλλιέργειες και αντιδραστήρια 

Οι καρκινικές κυτταρικές σειρές της ουροδόχου κύστης EJ και Τ24  

διατηρήθηκαν σε θρεπτικό υλικό RPMI με 10% FCS. Η ανθρώπινη εμβρυϊκή 

κυτταρική σειρά νεφρικών κυττάρων HEK 293 καλλιεργήθηκε σε DMEM με 

10% FCS (Gibco). Ο ανθρώπινος ανασυνδυασμένος διαλυτός CD40L 

αγοράστηκε από την Bender MedSystems, Austria. Οι χημικοί αναστολείς 

αγοράστηκαν από την Calbiochem και διαλύθηκαν σε DMSO πριν τη χρήση. 

Οι φορείς για τον αγρίου τύπου και μεταλλαγμένο CD40 προέκυψαν όπως 

έχει περιγραφεί (22). Οι φορείς για τον αγρίου τύπου και μεταλλαγμένο IRF1 

προσφέρθηκαν από το εργαστήριο του Robert Clarke, ενώ ο φορέας ΗΑ-p52 

προσφέρθηκε από το εργαστήριο του Neil Perkins. 

 

Αντισώματα και Ανοσοαποτύπωση κατά Western 

Το φωσφοειδικό p-ERK αντίσωμα διαλύθηκε σε 5% BSA σε TBS+0.1% 

v/v Tween-20 (TBS-T). Τα υπόλοιπα αντισώματα διαλύθηκαν σε 5% γάλα σε 

TBS-T. Τα φωσφοειδικό αντίσωμα p-ERK αγοράστηκε από την Cell Signalling 

Technology και χρησιμοποιήθηκε σε αραιώσεις 1:500-1:1000. Τα αντισώματα 

IRF-1(C-20), p65(C-20), RNA polymerase II (N-20) και TPL2(M-20) 

αγοράστηκαν από την Santa-Cruz Biotechnology και χρησιμοποιήθηκαν σε 

ανάλογες αραιώσεις. Το αντίσωμα για το p52 (1:1000) αγοράστηκε από την 

Cell Signaling Technology και για τον IRF7 (1:1000) από την Acris.  Το 

αντισώματα για την tubulin και actin αγοράστηκαν από την Sigma-Aldrich και 

χρησιμοποιήθηκαν σε αραίωση 1:1000. Αντι-κουνελιού IgG HRP (1:2000) 

αγοράστηκε από την Cell Signalling Technology και αντι-ποντικού IgG HRP 

(1:1000) από την Sigma-Aldrich. Για την ανοσοαποτύπωση 15-40µg 

πρωτεΐνης διαχωρίστηκαν με SDS-PAGE, μεταφέρθηκαν σε μεμβράνη PVDF 

(0.45mM, Millipore), η οποία στη συνέχεια εμβαπτίστηκε σε 5% γάλα 

διαλυμένο σε TBS-T για 45 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά από 3 

πλυσίματα με TBS-T, οι μεμβράνες επωάστηκαν όλη τη νύχτα με πρωτεύον 

αντίσωμα στους 4οC. Την επόμενη μέρα οι μεμβράνες επωάστηκαν για 1 ώρα 

σε θερμοκρασία δωματίου με το κατάλληλο δευτερεύον αντίσωμα και τέλος 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του χημειοφθορισμού (ECL, Amersham) για την 

ανίχνευση των πρωτεϊνών. 

 

Δοκιμασία ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης (ChIP) 

Kύτταρα EJ επωάστηκαν με CD40L σε τελική συγκέντρωση 0.5μg/ml για 

διάφορες χρονικές περιόδους. Τα κύτταρα μονιμοποιηθήκαν για 10 λεπτά 
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στους 37°C με 1% HCHO, διαδικασία που διακόπηκε με την προσθήκη 

γλυκίνης σε τελική συγκέντρωση 137.5M. Τα κύτταρα ξεπλύθηκαν 3 φορές με 

PBS και 0.5M PMSF και συλλέχθηκαν σε διάλυμα PBS με 0.5% NP-40 και 

0.5M PMSF. Ακολούθησε φυγοκέντρηση στις 1000 rpm για 5 min στους 4 °C. 

Οι πελέτες επαναδιαλύθηκαν σε υπότονο διάλυμα (25 mM Hepes, pH 7.8, 1.5 

mM MgCl2, 10 mM KCl, 0.5% NP-40, 1 mM DTT, 0.5M PMSF, 2 μg/mL 

aprotinin) και αφέθηκαν στον πάγο για 10 λεπτά. Ακολούθησε ομογενοποίηση 

σε ομογενοποιητή Dounce και φυγοκέντρηση στις 2000 rpm για 5 min στους 4 

°C. Εν συνεχεία οι πυρήνες επαναδιαλύθηκαν σε  διάλυμα το οποίο περιείχε 

(50 mM Hepes, pH 7.8, 140 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% 

sodium deoxycholate, 0.1% SDS, 0.5 mM PMSF, 2 μg/mL aprotinin) και 

τοποθετήθηκαν σε ειδικό μηχάνημα παραγωγής υπερήχων για 15 φορές για 

30 δευτερόλεπτα στο 50% της έντασης. Αυτή η διαδικασία οδήγησε σε 

παραγωγή κομματιών DNA μέσου μεγέθους 0.5 kb. Τα δείγματα 

καθαρίστηκαν με φυγοκέντρηση στις 13000 rpm για 15 min στους 4°C. Το 

υπερκείμενο προ-καθαρίστηκε με περιστροφή στους4°C για 2 ώρες με G-

πρωτεϊνικά σφαιρίδια. Το 1/10 του όγκου της χρωματίνης που απομονώθηκε 

χρησιμοποιήθηκε ως έλεγχος της αρχικής ποσότητας χρωματίνης των 

δειγμάτων (input) και ο υπόλοιπος όγκος ανοσοκατακρημνίστηκε με ειδικά 

αντισώματα για τις υπό έλεγχο πρωτεΐνες στους 4°C κατά τη διάρκεια της 

νύχτας. Τα δείγματα πλύθηκαν εντατικά με διάλυμα Α (50 mM Hepes, pH 7.9, 

140 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% sodium deoxycholate, 

0.1% SDS, 0.5 mM PMSF, 2 μg/mL aprotinin), διάλυμα Β (50 mM Hepes, pH 

7.9, 500 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% sodium 

deoxycholate, 0.1% SDS, 0.5 mM PMSF, 2 μg/mL aprotinin), διάλυμα Γ (20 

mM Tris-Cl, pH8,1 mM EDTA, 250 mM LiCl, 0.5% sodium deoxycholate, 0.5 

mM PMSF, 2 μg/mL aprotinin) και ΤΕ (10 mM Tris-Cl, pH 8, 1 mM EDTA, 0.5 

mM PMSF, 2 μg/mL aprotinin). Το DNA εκλούστηκε σε 300 μl κατάλληλου 

διαλύματος (50 mM Tris- Cl, pH 8, 1 mM EDTA, 1% SDS, 50mM NaHCO3) 

και οι ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ πρωτεϊνών και DNA καταστράφηκαν με 

θέρμανση στους  65 °C για 5 ώρες. Τα δείγματα επωάστηκαν με RNAse A για 

1 ώρα στους 37 °C και πρωτεϊνάση Κ για 2 ώρες στους 42 °C. Το DNA 

απομονώθηκε με τη χρήση βασικών πρωτοκόλλων και τα ιζήματα 

επαναδιαλύθηκαν σε διάλυμα 10 mM Tris-Cl, pH 7.5. Η περαιτέρω ανάλυση 

έγινε με τη μέθοδο PCR με ειδικού εκκινητές για τις προς έλεγχο περιοχές 

ανοδικά των γονιδίων IFN-β, viperin,TPL2 -15.5, TPL2-13.5, TPL2 -900 TPL2-

500. Οι αλληλουχίες των εκκινητών είναι οι ακόλουθες:    

 

Viperin forward, 5΄-CTC CAC CAG CCA ATC AGT CT-3΄ 

Viperin reverse, 5΄-GGA GCA GGA CAC ACC TTC TT-3΄  

IFN-b forward, 5΄-CATTTC CGG ATG GAG GAT AA-3΄ 

 IFN-b reverse, 5΄-ACT CGG CTC TTC CAC TCA AA-3΄ 
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TPL2 -15.5 forward 5΄- AACTCAAGGGAGATTTGCAGTGGG -3΄ 

TPL2 -15.5 reverse 5΄- ACAGAAACCCCGCATGGAGGT -3΄ 

TPL2-13.5 forward 5΄- AACTTTCAGGGTCACTGCATCAGGG -3΄ 

TPL2-13.5 reverse 5΄- AGGCTTGGGCCCCTGAAATCTGA -3΄ 

TPL2 -900 forward 5΄- TAGCTCTCCGCGCTCTAGCCG -3΄ 

TPL2 -900 reverse 5΄- TTTGCGGCACCGCCTCATTAGG -3΄ 

TPL2-500 forward 5΄- GCCCAACAACCAGGTTCCGGG -3΄ 

TPL2-500 reverse 5΄- AACCGCGACTGTGGGTCCGAT -3΄ 

Τα προϊόντα των αντιδράσεων PCR αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε 

πήκτωμα αγαρόζης. 

 

Δοκιμασίες φορέων με γονίδια αναφοράς 

Περίπου 900 και 500 βάσεις DNA από τον υποκινητή Tpl2 

πολλαπλασιάστηκαν με τη μέθοδο της PCR από γονιδιωματικό DNA 

χρησιμοποιώντας εκκινητές με αλληλουχία TPL2-900luc f1 5’- CGG GGT 

ACC GGT TCC TAG TGG GTG CTT GA-3’, TPL2-500luc f2 5’- CGG GGT 

ACC CGC AGC CTC TTG GAA ATC T -3’, ο καθένας ειδικός για κάθε μια από 

τις περιοχές και έναν κοινό εκκινητή TPL2lucrev 5’- GGA AGA TCT GGG ACT 

AGG GAG GAG CAG AG -3’. Τα προϊόντα κλωνοποιήθηκαν αρχικά στο 

φορέα pCR2.1 της (Invitrogen) και μετά στις θέσεις περιορισμού KpnI/BglII 

του φορέα pGL3-Basic της (Promega), ανοδικά από το γονίδιο της 

λουσιφεράσης. Οι κλώνοι που προέκυψαν αλληλουχήθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμασίες αναφοράς. Χρησιμοποιήθηκε επίσης ένας 

φορέας αναφοράς (pIFN-b/Luc) στον οποίο ανοδικά τις λουσιφεράσης έχουν 

κλωνοποιηθεί 110 βάσεις του υποκινητή της IFN-β ώστε να περιλαμβάνονται 

οι ρυθμιστικές αλληλουχίες PRDs (PRDI–IV), προσφορά του εργαστηρίου του 

κου Παπαματθαιάκη. Τέλος το πλασμίδιο αναφοράς για τον υποκινητή του 

IRF1 έχει προκύψει όπως έχει περιγραφεί (1). Αυτές πραγματοποιήθηκαν 

χρησιμοποιώντας 1x105 HEK 293 ή κύτταρα EJ σε κάθε πηγάδι σε πιάτο 12 

πηγαδιών. Τα κύτταρα διαμολύνθηκαν με 50ng ή 100ng ενός εκ των τριών 

προαναφερθέντων φορέων αναφοράς και 50ng ενός φορέα που σταθερά 

εκφράζει το ένζυμο Renilla με τη χρήση λιποφεκταμίνης (Lipofectamine) 

(Invitrogen Corp.) σε θρεπτικό υλικό Optimem (Invitrogen Corp.) σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανάλογα με το εκάστοτε πείραμα 

συνδιαμολυνθήκαν φορείς έκφρασης για τις πρωτεΐνες CD40wt, 

CD40mT2/T3, CD40 mT2/T3/T6, HA-p52 IRF1wt ή IRF1dn. Μετά από 10 

ώρες επώασης με το μείγμα διαμόλυνσης, τα κύτταρα επωάστηκαν με 

θρεπτικό υλικό DMEM με 10% FCS. Οι τιμές της ενεργότητας των 
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λουσιφεράση και Renilla μετρήθηκαν 24-30 ώρες αργότερα, όπως 

περιγράφεται (1). 

 

Δοκιμασία RNA παρεμβολής (RNAi) 

Προκειμένου να χορηγηθούν μικρά RNA παρεμβολής (siRNA), 4x104 

EJ ή 6x104 HEK293 κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε πιατάκια 24 πηγαδιών 

(Costar) και την επόμενη μέρα δίκλωνα siRNA διαμολύνθηκαν με κατάλληλο 

αντιδραστήριο διαμόλυνσης που ονομάζεται siIMPORTER (Upstate 

Biotechnology), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο IRF-1, η 

Viperin,και ο NF-κB2  στοχεύθηκαν με δίκλωνα SMARTpool siRNA M-011704, 

M-015423 και M-003918 αντίστοιχα (Dharmacon, USA) Για την TPL2 

χρησιμοποιήθηκε το δίκλωνο siRNA AM16708 από την Ambion (Applied 

Biosystems). Ως έλεγχος χρησιμοποιήθηκε το δίκλωνο siRNA με αλληλουχία 

CGU ACG CGG AAU ACU UCG AUU και το συμπληρωματικό του. Το μείγμα 

διαμόλυνσης με τα κατάλληλα siRNA και  το siRNA έλεγχου χορηγήθηκαν στα 

κύτταρα τα οποία επωάστηκαν για 7-8 ώρες σε θρεπτικό μέσο OptiMem 

(Invitrogen) και στη συνέχεια όγκος θρεπτικού ίσος με τον όγκο του μείγματος 

διαμόλυνσης προστέθηκε. Δώδεκα ώρες αργότερα τα κύτταρα στρώθηκαν σε 

νέα πιατάκια 24 πηγαδιών. Την επόμενη μέρα ακολούθησε ένας δεύτερος 

κύκλος διαμόλυνσης προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστη σίγηση των γονιδίων 

στόχων των siRNAs. 24 ώρες αργότερα οι καλλιέργειες των κυττάρων 

διεγέρθηκαν με CD40L ή IFN-γ, πριν τη λύση τους και των ακόλουθων 

δοκιμασιών ανάλυσης.  

 

Αντίδραση αντίστροφης μεταγραφάσης ακολουθούμενη από αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης (RT- PCR) 

Απομονώθηκε RNA με το αντιδραστήριο Trizol® (Invitrogen) σύμφωνα 

με τις οδηγίες του παρασκευαστή. 2 μg RNA χρησιμοποιήθηκαν για τη 

σύνθεση cDNA με την αντίστροφη μεταγραφάση AMV και το σύστημα 

Reverse Transcription System της Promega. Ακολούθησαν αντιδράσεις PCR 

με το 1/10 του cDNA και ειδικούς εκκινητές με τις κάτωθι αλληλουχίες: 

IRF-1 forward, 5’-ATGCAGATTAATTCCAAC-3’   

IRF-1 reverse, 5’-GCTCTGGTCTTTCACCTC -3’ 

Viperin forward, 5’-AGT GGC TCA CGC CTG TAA TC-3’ 

Viperin reverse, 5’-GTGTCCTTGGGCTTTCACAT-3’ 

 IFN-b forward, 5’-GTCACTGTGCCTGGACCATA-3’ 

IFN-b reverse, 5’-TGCAGTACATTAGCCATCAGTCA-3’ 
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TPL2 forward, 5’-GCAAGAGGCTGCTGAGTAGG- 3’ 

TPL2 reverse, 5’-CATATTCAAGCGTTGGTGGTCCC- 3’ 

GAPDH forward, 5’-ACCACAGTCCATGCCA TCAC-3’  

GAPDH reverse, 5’-TCCACCACCCTGTTGCTGTA-3’ 
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