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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 



ACTH: Adrenocorticotropin Hormone (Αδρενοκορτικοτρόπος ορµόνη) 

ANOVA: Analysis of variance (Ανάλυση διασποράς) 

ATCC: American Type Culture Collection (Αµερικανική Τράπεζα Κυτταρικών 

Σειρών) 

ATP: Adenosine Triphosphate (Τριφωσφορική αδενοσίνη) 

BSA: Bovine Serum Albumin Fraction V (Αλβουµίνη ορού βοός) 

cDNA: copy DNA (Αντίγραφο DNA) 

CREB: cAMP responsive element  

CRH: Corticotropin Releasing Hormone (Εκλυτική ορµόνη της κορτικοτροπίνης) 

CRH-BP: CRH-Binding Protein (Πρωτεϊνη η συνδέουσα το CRH) 

CRH-R: Corticotropin Releasing Hormone Receptor (Υποδοχέας της εκλυτικής 

ορµόνης της κορτικοτροπίνης) 

DEPC: Diethyl-pyrocarbonic ester 

DMEM: Dulbeco’s modified Eagle’s Medium  

DNA: Deoxyribonucleic acid (∆εοξυριβονουκλεϊκό οξύ) 

dNTP: Deoxyribonucleoside triphosphate 

DTT: Dithiothreitol (∆ιθειοθρεϊτόλη) 

E. COLI: Echerichia coli 

EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid (Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ) 

ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay (Ενζυµοσύνδετη ανοσοπροσροφητική 

µέτρηση) 

EMSA: Electrophoretic mobility shift assay (Μελέτη ηλεκτροφορητικής 

κινητικότητας) 

ERK: Extracellular signal regulated kinase (Πρωτεϊνική κινάση που ελέγχεται από 

εξωκυττάριο σήµα)  

Fc: Fragment constant (Σταθερό τµήµα του µορίου της ανοσοσσφαιρίνης) 

FCS: Fetal Calf Serum (Ορός εµβρύου βοός) 

HEPES: 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid (4-2-

υδροξυεθυλπιπεραζίνη Ν-2 αιθανοσουλφονικό οξύ) 

IFN-γ: Interferon γ (Ιντερφερόνη γ) 

ΙgA: Immunoglobulin A (Ανοσοσφαιρίνη A) 

ΙgG: Immunoglobulin G (Ανοσοσφαιρίνη G) 

ΙgM: Immunoglobulin M (Ανοσοσφαιρίνη M) 

IL-1: Interleukin 1 (Ιντερλευκίνη 1) 



IL-6: Interleukin 6 (Ιντερλευκίνη 6)  

JNK: c-Jun N-terminal kinase (Πρωτεϊνική κινάση που συνδέεται στο αµινοτελικό 

άκρο του c-Jun) 

Kd: Dissociation constant (Σταθερή αποσύνδεσης) 

KI: Inhibitory Binding Constant (Σταθερή αναστολής της σύνδεσης)  

LD: Lethal dose (Θανατηφόρος δόση) 

LPS: Lipopolysaccharide (Λιποπολυσακχαρίτης) 

LPS-BP: LPS-binding protein (Πρωτεϊνη η συνδέουσα την λιποπολυσακχαρίτη)  

ΚΝΣ: Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα 

Μ: Molar (Μοριακότητα) 

MAPK: Mitogen-activated protein kinase (Πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιείται από 

µιτογόνα σήµατα)  

M-CSF: Macrophage Colony Stimulating Factor (Παράγων που διεγείρει τις αποικίες 

των µακροφάγων) 

ΜΗC: Major Histocompatibility Complex (Μείζον σύστηµα ιστοσυµβατότητας) 

mRNA: Messenger RNA (Αγγελιοφόρο RNA) 

MTT: (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (Βρωµιούχο 

(3-(4,5-διµεθυλθιαζολ-2-yl)-2,5-διφαινυλτετραζόλιο) 

NFAT: Nuclear Factor of Activated T cells 

NF-κB: Nuclear Factor-kappa B 

ΝΚ cells: Natural killer cells (Κύτταρα φυσικοί φονείς) 

ΝΟ: Nitric oxide (Νιτρικό οξείδιο)  

NOS: Nitric oxide synthase (Συνθετάση του νιτρικού οξέος) 

OD: Optical Density (Οπτική πυκνότητα) 

PBS: Phosphate buffer saline (Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών) 

PKA: Protein kinase A (Πρωτεϊνική κινάση Α) 

PKC: Protein kinase C (Πρωτεϊνική κινάση C) 

POMC: Proopiomelanocortin (Προοπιοµελανοκορτίνη) 

RNA: Ribonucleic acid (Ριβονουκλεϊκό οξύ) 

RPM: Rounds per min (Στροφές ανά λεπτό) 

RPMI: RPMI medium 1640 (Θρεπτικό υλικό) 

RT-PCR: Reverse transcriptase polymerase chain reaction (Μέθοδος εκλεκτικής 

επέκτασης του  DNA µε χρήση ειδικής πολυµεράσης) 

SAU: Sauvagine 



SAP: Stress-activated protein kinase (Πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιείται από το 

stress) 

SD: Standard deviation of means (Τυπική απόκλιση µέσων όρων) 

SE: Standard error of means (Τυπικό σφάλµα µέσων όρων) 

S. ENTERITIDIS: Salmonella Enteritidis 

SVG: Sauvagine 

TLR: Toll-like receptor (Υποδχέας που οµοιάζει µε τον υποδοχέα Toll) 

TCR: T-cell receptor (Υποδοχέας των Τ-λεµφοκυττάρων) 

TNF-a: Tumor Necrosis Factor (Παράγοντας νέκρωσης του όγκου) 

TRIS: Tris (hydroxymethyl) aminomethan (Τρις-υδροξυ µεθυλ αµινοµεθάνιο) 

UCN: Urocortin 

URO: Urotensin 

VP: Vasopressin peptide (Αντιδιουρητική ορµόνη) 

ΥΥΕ: Υποθαλαµο-υποφυσο-επινεφριδιακός άξονας 



 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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1. Γενικά για την εκλυτική ορµόνη της κορτικοτροπίνης (CRH) 

Ήδη από το 1948 ο Harris και συν. (Harris, 1948) υπέθεσαν ότι η λειτουργία 

της πρόσθιας υπόφυσης ρυθµίζεται από υποθαλαµικούς παράγοντες που 

µεταφέρονται εκεί µέσω της πυλαίας κυκλοφορίας, ενώ το 1955 δύο ανεξάρτητες 

οµάδες έδειξαν ότι υποθαλαµικά εκχυλίσµατα επάγουν την έκκριση ACTH από τα 

κορτικοτρόφα κύτταρα της αδενοϋπόφυσης (Saffran M, 1955) (Guillemin R, 1955). Η 

πρώτη από τις οµάδες, ονόµασε την υποτιθέµενη ουσία εκλυτικό παράγοντα της 

κορτικοτροπίνης (CRF), αλλά µόνο το 1981 κατέστη δυνατή η αποµόνωση, 

χαρακτηρισµός και σύνθεση ενός βόειου υποθαλαµικού CRF (oCRH) από τον Vale 

και συν. (Vale et al., 1981). Επρόκειτο για ένα πεπτίδιο µοριακού βάρους 4671 Da 

(µοριακό βάρος του ανθρώπινου CRH : 4758 Da) που αποτελείται από 41 αµινοξέα. 

Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις του πεπτιδίου ανιχνεύονται στον υποθάλαµο 

και  κυρίως στους πυρήνες υπεροπτικό, παρακοιλιακό και τοξωτό (Charlton et al., 

1987) (Favrod-Coune et al., 1986). CRH έχει επίσης ανιχνευθεί στην νευρο-υπόφυση 

και στο µίσχο της υπόφυσης (Pelletier et al., 1983) (Takahashi et al., 1989). 

Χαµηλότερες συγκεντρώσεις του ανιχνεύονται στον εγκεφαλικό φλοιό, θάλαµο, 

βασικά γάγγλια, ιππόκαµπο, γέφυρα, προµήκη, παρεγκεφαλίδα και νωτιαίο µυελό 

(Charlton et al., 1987) (Suda et al., 1984b) καθώς και σε εξωπυραµιδικούς νευρώνες 

της οδοντωτής έλικας του υποθαλάµου (Kelley and Kowall, 1989).  

Εκτός όµως από το κεντρικό νευρικό σύστηµα η CRH ανιχνεύεται και σε 

άλλους ιστούς και όργανα στην περιφέρεια. Ο πλακούντας φαίνεται ότι είναι ο ιστός 

εκείνος που µετά τον υποθάλαµο παράγει τις µεγαλύτερες ποσότητες του πεπτιδίου 

(Sasaki et al., 1987) (Sasaki et al., 1988). CRH ανιχνεύεται επίσης και στο αµνιακό 

υγρό (Sasaki et al., 1988) και η συγκέντρωση του πεπτιδίου αυξάνεται στο πλάσµα 

των εγκύων γυναικών (Allolio et al., 1990).  

 Εκτός όµως από τους παραπάνω ιστούς ανοσοδραστικό και/ή βιοδραστικό  

CRH έχει βρεθεί και σε άλλους ιστούς όπως στο στοµάχι, το δωδεκαδάκτυλο, τους 

πνεύµονες, το πάγκρεας, το ήπαρ, οι ωοθήκες, το ενδοµήτριο, τα επινεφρίδια, παχύ 

έντερο, αλλά και σε κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος (Suda et al., 1984b) 

(Mastorakos et al., 1993a) (Makrigiannakis et al., 1995) (Venihaki et al., 1997) 

(Kawahito et al., 1994) (Stephanou et al., 1990) (Ekman et al., 1993). Η CRH έχει 

επίσης αποµονωθεί και από νεοπλασµατικούς ιστούς όπως από καρκίνους πνεύµονα 

και µαστού, από καρκινοειδή του θύµου και από νεοπλάσµατα του µυελού των 

 24



επινεφριδίων (Suda et al., 1984a) (Ciocca et al., 1990) (Nicholson et al., 1987) (Raux 

Demay et al., 1988).  

 

2. Στοιχεία φυσιολογίας του άξονα Yποθαλάµου-Yπόφυσης-Επινεφριδίων (ΥΥΕ) 

Η CRH διαδραµατίζει βασικό ρόλο στη ρύθµιση του άξονα ΥΥΕ από το 

κεντρικό νευρικό σύστηµα. CRH αλλά και CRHmRNA ανιχνεύονται σε αφθονία 

στους νευρώνες των πυρήνων υπεροπτικού, παρακοιλιακού και τοξωτού του 

υποθαλάµου. Στον παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάµου συντίθεται και η 

αντιδιουρητκή ορµόνη (VP). Τα πεπτίδια CRH και VP απελευθερώνονται από τις 

απολήξεις των νευρώνων στη µέση εσοχή (median eminence) (Takahashi et al., 1989) 

και φτάνουν στην υπόφυση µέσω της πυλαίας κυκλοφορίας (Plotsky and Vale, 1984) 

(Εικόνα 1Α).  

Στην υπόφυση η CRH ενεργοποιεί τους υποδοχείς της που βρίσκονται στα 

κορτικοτρόφα κύτταρα της υπόφυσης (Wynn et al., 1983) (Chen et al., 1993), µε 

αποτέλεσµα την διέγερση της παραγωγής πεπτιδίων σχετιζόµενων µε την 

προοπιοµελανοκορτίνη (POMC), όπως είναι η υποφυσιοτρόπος ορµόνη (ACTH), η 

αMSH και η β-ενδορφίνη. Η VP δρα συνεργιστικά ευοδώνοντας τη δράση της CRH 

στην παραγωγή και έκκριση της ACTH από τα υποφυσιακά κύτταρα (Chrousos., 

1995). H ACTH µε τη σειρά της διεγείρει την έκκριση γλυκοκορτικοειδών από τη 

φλοιώδη µοίρα των επινεφριδίων. Τα γλυκοκορτικοειδή έχουν εξαιρετικά ευρύ 

φάσµα δράσης (ανασταλτικής κυρίως) ρυθµίζοντας την έκφραση διαφόρων γονιδίων 

σε όλο το σώµα (Εικόνα 1Β). Ειδικότερα για το ανοσολογικό σύστηµα, τα 

γλυκοκορτικοειδή ασκούν ισχυρές αντιφλεγµονώδεις και  ανοσοκατασταλτικές 

δράσεις αναστέλλοντας την έκκριση κυτοκινών και άλλων διαµεσολαβητών της 

φλεγµονής, αλλά και την λειτουργικότητα ορισµένων υποπληθυσµών των Τ-

λεµφοκυττάρων (Chrousos, 1995). 

Κάθε ώρα, οι παρακοιλιακοί νευρώνες εκκρίνουν δύο ή το πολύ τρεις ώσεις 

CRH και VP στο υποφυσιακό πυλαίο σύστηµα (Redekopp et al., 1986) (Engler et al., 

1989). Η δραστηριότητα του ΥΥΕ ακολουθεί κιρκάδιο ρυθµό κατά τη διάρκεια του 

24ώρου. Το πρωί, αλλά και κατά τη διάρκεια οξέος stress, το εύρος αυτών των ώσεων 

βρίσκεται στο ζενίθ, αυξάνοντας έτσι το εύρος των ώσεων της ACTH και κορτιζόλης. 

Τα γλυκοκορτικοειδή µε τη σειρά τους, µέσω ενός µηχανισµού αρνητικής 

παλίνδροµης ρύθµισης, αναστέλλουν τόσο τον κιρκάδιο ρυθµό, όσο και τη διέγερση 

του άξονα από τα διάφορα στρεσσογόνα ερεθίσµατα (Εικόνα 1Β). Η δράση αυτή 
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επιτυγχάνεται µέσω αναστολής της έκκρισης της ACTH από την υπόφυση αλλά και 

της σύνθεσης της CRH από τον υποθάλαµο (Dallman et al., 1987) (Van Loon and De 

Souza, 1987). Επιπλέον τα γλυκοκορτικοειδή µέσω υποδοχέων τους σε περιοχές του 

κεντρικού νευρικού συστήµατος όπως ο ιππόκαµπος, η αµυγδαλή και οι 

νοραδρενεργικοί πυρήνες του προµήκους (υποµέλας τόπος και άλλοι) µπορούν 

έµµεσα να αναστείλουν τον άξονα (Fuxe et al., 1987) (Jacobson and Sapolsky, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Ο άξονας Υποθαλάµου-Υπόφυσης-Επινεφριδίων. Α. Νευρώνες του 

παρακοιλιακού πυρήνα του υποθαλάµου συνθέτουν CRH και VP. Οι νευρώνες αυτοί 

προβάλλουν στην µέση εσοχή όπου απελευθερώνουν τα πεπτίδια τα οποία φτάνουν 

στην υπόφυση µέσω της πυλαίας κυκλοφορίας. Εκεί πρόσθια υπόφυση η CRH και η 

VP διεγείρουν την έκκριση ACTH. Β. Μετά την απελευθέρωσή της στη συστηµατική 

κυκλοφορία, η ACTH δρα στον φλοιό των επινεφριδίων τα οποία συνθέτουν και 

απελευθερώνουν γλυκοκορτικοειδή. Τα γλυκοκορτικοειδή ασκούν αρνητική 

παλίνδροµη ρύθµιση στην υπόφυση όσο και στον υποθάλαµο επιτυγχάνοντας έτσι 

την  διατήρηση της οµοιόστασης. 
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3. Στοιχεία φυσιολογίας του ανοσολογικού συστήµατος 

 

3.1 Ορισµοί 

Ανοσία είναι η αντίδραση του οργανισµού σε κάθε τι “ξένο” όπως οι 

µικροοργανισµοί καθώς και µακροµόρια όπως οι πρωτείνες και οι πολυσακχαρίτες. 

Τα κύτταρα και τα µόρια που είναι υπεύθυνα για την ανοσία αποτελούν το 

ανοσολογικό σύστηµα και η συντονισµένη τους προσπάθεια κατά του “ξένου” 

συνιστά την ανοσολογική απάντηση. 

∆ιακρίνουµε δύο είδη ανοσολογικής απάντησης: την έµφυτη (φυσική) και την 

επίκτητη (ειδική) ανοσολογική απάντηση. Έµφυτη (φυσική) ανοσολογική 

απάντηση είναι ο τύπος της ανοσίας ο οποίος είναι παρών προ της έκθεσης του 

οργανισµού σε διάφορους λοιµογόνους παράγοντες, δεν επαυξάνεται από µια τέτοια 

έκθεση και δεν µπορεί να διακρίνει ανάµεσα στους διαφορετικούς εισβολείς. 

Επίκτητη (ειδική) ανοσολογική απάντηση είναι ο τύπος της ανοσίας που 

ενεργοποιείται όταν ο ξενιστής εκτίθεται σε ένα αντιγόνο.  

Η ειδική ανοσολογική απάντηση διακρίνεται σε δύο τύπους ανάλογα µε τα 

στοιχεία του ανοσολογικού συστήµατος που διαµεσολαβούν την απάντηση: α) στην 

χυµική ανοσία η οποία διαµεσολαβείται από τα αντισώµατα που είναι υπεύθυνα για 

την ειδική αναγνώριση και εξάλειψη των αντιγόνων και β) στην κυτταρική ανοσία η 

οποία διαµεσολαβείται από τα Τ-λεµφοκύτταρα (Abbas AK, 1994).    

 

3.2 Κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος  

 

3.2.1 Κύτταρα που συµµετέχουν στη φυσική ανοσία  

Οι φυσικοί φραγµοί, τα φαγοκύτταρα (τα µονοκύτταρα/µακροφάγα και τα 

ουδετερόφιλα πολυµορφοπύρηνα) και τα κύτταρα φυσικοί-φονείς (natural-killers, 

NK-cells) αποτελούν τα στοιχεία που απαρτίζουν την φυσική ανοσία. 

 

Μονοκύτταρα/µακροφάγα 

Αποτελούν τον δεύτερο σε µέγεθος πληθυσµό κυττάρων του ανοσολογικού 

συστήµατος και η κύρια λειτουργία τους είναι η φαγοκυττάρωση. Φέρουν στην 

επιφάνειά τους υποδοχείς για το Fc τµήµα των ανοσοσφαιρινών, καθώς και υποδοχείς 

για διάφορα µικροβιακά συστατικά και πρωτείνες του συµπληρώµατος.   
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Το σύστηµα των µονοπύρηνων/µακροφάγων αποτελείται από διάφορους 

κυτταρικούς τύπους συµπεριλαµβανοµένων των ιστικών µακροφάγων, των κυττάρων 

Kupffer του ήπατος, των κυττάρων Langerhans του δέρµατος, των οστεοκλαστών και 

της µικρογλοίας του εγκεφάλου. Τα µακροφάγα προέρχονται από αδιαφοροποίητα 

κύτταρα του µυελού των οστών. Ο πρώτος κυτταρικός πληθυσµός που εισέρχεται 

στην κυκλοφορία είναι τα µονοπύρηνα τα οποία είναι ατελώς διαφοροποιηµένα. Tα 

µακροφάγα ωριµάζουν συνεχώς από κυκλοφορούντα µονοκύτταρα και 

εγκαταλείπουν την κυκλοφορία για να µεταναστεύσουν στους ιστούς σε όλο το σώµα 

όπου στις περισσότερες περιπτώσεις αποπίπτουν (van Furth, 1989).  

Τα µακροφάγα παρουσία διαφόρων αυξητικών παραγόντων ή κυτοκινών 

πολλαπλασιάζονται, ενεργοποιούνται ή διαφοροποιούνται προς ιστικά µακροφάγα. 

Για να ασκήσουν τη βιολογική τους δράση τα µακροφάγα πρέπει πρώτα να 

ενεργοποιηθούν. Με την επίδραση του παράγοντα που διεγείρει της αποικίες των 

µακροφάγων (macrophage-colony stimulating factor, M-CSF) τα µακροφάγα 

πολλαπλασιάζονται (Metcalf, 1989) (Celada and Maki, 1992). Αντιθέτως µε την 

επίδραση της IFNγ, µιας προφλεγµονώδους κυτοκίνης που παράγεται από 

ενεργοποιηµένα Τ-λεµφοκύτταρα, ο πολλαπλασιασµός ανακόπτεται και τα 

µακροφάγα υφίστανται µορφολογικές και βιοχηµικές αλλαγές που τους επιτρέπουν 

να γίνουν λειτουργικά (Farrar and Schreiber, 1993). Η IFNγ επιπλέον προστατεύει τα 

µακροφάγα από την απόπτωση  (Xaus et al., 1999) (Valledor et al., 1999). 

 

Λειτουργία των µονοπύρηνων/µακροφάγων   

Τα µονοπύρηνα/µακροφάγα  αποτελούν έναν κυτταρικό πληθυσµό ο οποίος 

είναι βασικής σηµασίας για την φυσική ανοσία αλλά έχει προσαρµοστεί ώστε να 

διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο και στην ειδική ανοσία. 

 Τα µακροφάγα φέρουν υποδοχείς επιφανείας εξελιγµένους ώστε να 

αναγνωρίζουν και να συνδέουν κοινά συστατικά του τοιχώµατος των βακτηριδίων. Η 

προσκόλληση αυτή έχει σαν αποτέλεσµα την εγκύστωση του βακτηριδίου µέσα σε 

φαγοσώµατα και την επακόλουθη καταστροφή του από λυσοσωµιακά ένζυµα. 

Επιπλέον, πυροδοτεί την έκκριση κυτοκινών και άλλων διαβιβαστών της φλεγµονής 

όπως ένζυµα, ενεργές ρίζες οξυγόνου (Η2Ο2), αζώτου (ΝΟ) και προσταγλανδίνες, 

µόρια τα οποία στοχεύουν στον έλεγχο της λοίµωξης. Οι παραγόµενες από τα 

µακροφάγα κυτοκίνες προσελκύουν στον τόπο της φλεγµονής και άλλα φλεγµονώδη 
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κύτταρα, ιδίως ουδετερόφιλα και είναι υπεύθυνες για πολλά από τα συστηµατικά 

αποτελέσµατα της φλεγµονής.    

Τα µακροφάγα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο και στην ειδική ανοσολογική 

απάντηση. Συγκεκριµένα, λειτουργούν ως αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα 

παγιδεύοντας βακτηριακά συστατικά και παρουσιάζοντας στα Τ-λεµφοκύτταρα 

τµήµατα των πεπτιδίων τους, δεσµευµένα σε µόρια του µείζονος συστήµατος 

ιστοσυµβατότητας (MHC) (Neefjes and Momburg, 1993).  

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της χυµικής ανοσολογικής απόκρισης, διάφορα 

αντιγόνα όπως π.χ τα µικρόβια καλύπτονται από αντισώµατα ή από πρωτείνες του 

συµπληρώµατος (οψωνινοποιούνται), µε αποτέλεσµα να αναγνωρίζονται από τους Fc 

υποδοχείς των µακροφάγων τα οποία ακολούθως τα αποµακρύνουν από την 

κυκλοφορία µε το µηχανισµό της φαγοκυττάρωσης (Karakawa et al., 1988).  

Τέλος οι απελευθερούµενες από τα µακροφάγα αλλά και τα άλλα 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα κυτοκίνες, παίζουν σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό 

του τύπου της ειδικής ανοσολογικής απάντησης (χυµικής ή κυτταρικής) που 

ακολουθεί.  

 

Ουδετερόφιλα πολυµορφοπύρηνα  

Τα κύτταρα αυτά έχουν σηµαντικό ρόλο στην φλεγµονή και τη φυσική ανοσία 

και αποµακρύνουν µικρόβια και νεκρωµένους ιστούς.  Αποτελούν τον κύριο 

κυτταρικό τύπο στις αρχικές φάσεις µιας φλεγµονώδους απόκρισης, γι’αυτό και είναι 

γνωστά ως φλεγµονώδη κύτταρα. 

 

Λειτουργία των ουδετερόφιλων πολυµορφοπύρηνων 

Τα ουδετερόφιλα ανταποκρίνονται ταχέως σε χηµειοτακτικά ερεθίσµατα, 

φαγοκυτταρώνουν και καταστρέφουν ξένα σωµατίδια και ενεργοποιούνται από τις 

κυτοκίνες που παράγονται από τα µακροφάγα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα αλλά και τα 

Τ-λεµφοκύτταρα. Φέρουν υποδοχείς για την ανοσοσφαιρίνη IgG και για πρωτείνες 

του συµπληρώµατος. Μεταναστεύουν στις θέσεις ενεργοποίησης του 

συµπληρώµατος όπου φαγοκυτταρώνουν οψωνινοποιηµένα σωµατίδια λειτουργώντας 

έτσι και στα πλαίσια της χυµικής ανοσίας (Janeway CA, 2001). 
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3.2.2 Κύτταρα που συµµετέχουν στην επίκτητη (ειδική) ανοσία 

Τα λεµφοκύτταρα είναι οι φορείς της ειδικής ανοσίας και έχουν εξελιχθεί έτσι 

ώστε να προσφέρουν µια πιο εξελιγµένη µορφή άµυνας, που επιπλέον προσφέρει 

αυξηµένη προστασία από επικείµενη επαναλοίµωξη από το ίδιο παθογόνο 

(ανοσολογική µνήµη). Τα λεµφοκύτταρα προέρχονται από τα προγονικά 

λεµφοκύτταρα του µυελού των οστών και ταξινοµούνται σε τρεις κύριες σειρές, τα Β-

λεµφοκύτταρα (διαφοροποιούνται στο µικροπεριβάλλον του εµβρυϊκού ήπατος και 

του µυελού των οστών), τα Τ-λεµφοκύτταρα (διαφοροποιούνται στο θύµο αδένα) και 

NK- κύτταρα.  

 

Β-λεµφοκύτταρα 

Τα Β-λεµφοκύτταρα είναι τα µόνα κύτταρα ικανά να παράγουν αντισώµατα. 

Φέρουν στην επιφάνειά τους έναν αντιγονικό υποδοχέα που δεν είναι άλλος από ένα 

µόριο ανοσοσφαιρίνης προσδεδεµένης στην µεµβράνη του κυττάρου. Ο υποδοχέας 

δηµιουργείται µετά από σωµατικές αναδιατάξεις που οδηγούν στην παραγωγή δύο 

µορίων ανοσοσφαιρίνης. Οι αναδιατάξεις αυτές συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της 

αναπτύξεως των Β-κυττάρων στον µυελό των οστών, και ρυθµίζονται έτσι ώστε κάθε 

κύτταρο να παράγει υποδοχείς µιας και µόνης ειδικότητας (Nussenzweig et al., 1987). 

Με αυτό τον τρόπο δηµιουργείται µια µεγάλη ποικιλία υποδοχέων Β-κυττάρων κατά 

τα πρώιµα στάδια αναπτύξεως των Β-κυττάρων.  

 

Λειτουργία των Β-λεµφοκυττάρων 

 Η αλληλεπίδραση αντιγόνων µε έναν µικρό κλώνο ώριµων Β-λεµφοκυττάρων 

(εκφράζοντα IgM και IgD) που εδράζονται στους περιφερικούς λεµφικούς ιστούς, 

επιφέρει δύο κύριες αλλαγές σε αυτά τα κύτταρα: α) τον πολλαπλασιασµό που έχει 

σαν αποτέλεσµα την έκπτυξη του κλώνου και β) την διαφοροποίηση που οδηγεί σε 

κύτταρα που εκκρίνουν συνεχώς αντισώµατα ή γίνονται κύτταρα-µνήµης (memory 

cells) (DeFranco, 1987). Αυτές οι λειτουργίες επάγονται από κυτοκίνες που 

εκκρίνονται από ενεργοποιηµένα Τ-βοηθητικά λεµφοκύτταρα και από µακροφάγα 

(Banchereau and Rousset, 1992).  

 

Τ-λεµφοκύτταρα 

Τα Τ-λεµφοκύτταρα προέρχονται από πρόδροµες µορφές οι οποίες από τον 

µυελό των οστών µεταναστεύουν και ωριµάζουν στον θύµο (Ikuta et al., 1992). 
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Φέρουν στην επιφάνειά τους υποδοχείς, τους TCR (T-cell receptor for antigen). Οι 

υποδοχείς αυτοί αποτελούνται από ένα σύµπλεγµα διαφόρων πρωτεϊνών της 

µεµβράνης και είναι υπεύθυνοι για την ειδική αναγνώριση αντιγόνων που είναι 

συνδεδεµένα µε µόρια του Μείζονος Συστήµατος Ιστοσυµβατότητας (Major 

Histocompatibility Complex, MHC) και εδράζονται στην επιφάνεια των 

αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων ή των κυττάρων-στόχων.  

Με βάση τους υποδοχείς επιφανείας τα Τ-λεµφοκύτταρα διακρίνονται σε δύο 

υποπληθυσµούς, τα TCR1 (TCRγδ) και τα TCR2 (TCRαβ). Τα τελευταία διαιρούνται 

ανάλογα µε τους δείκτες επιφανείας (CD) σε δύο µεγάλες οµάδες, τα CD4 

(βοηθητικά, Τ-helper cells, Th) και τα CD8 (κυτταροτοξικά) (Volt WA, 1996). 

 Τα CD4 Τ-λεµφοκύτταρα µε τη σειρά τους, ανάλογα µε τις κυτοκίνες που 

εκκρίνουν µετά από ανοσολογική διέγερση διακρίνονται σε δύο υποπληθυσµούς, τα 

Th1 και τα Th2 (Romagnani, 1991). Τα «αθώα» CD4 Th0 Τ-λεµφοκύτταρα, είναι 

διδύναµα και µπορούν να εξελιχθούν είτε σε Th1, είτε σε Th2 κύτταρα. Οι πιο 

σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την διαφοροποίηση προς την µία ή την άλλη 

κατεύθυνση, είναι οι κυτοκίνες που εκκρίνονται από τα κύτταρα της φυσικής 

ανοσίας.    

 

Λειτουργία των Τ-λεµφοκυττάρων 

 Οι υποπληθυσµοί των Τ-λεµφοκυττάρων διεγείρονται από διαφορετικού 

τύπου αντιγόνα και επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Τα CD8 Τ-λεµφοκύτταρα 

αναγνωρίζουν ενδοκυτταρίως συντιθέµενα αντιγόνα που είναι συνδεδεµένα µε µόρια 

τάξεως Ι του MHC, ενώ τα CD4 Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν εξωκυττάρια 

αντιγόνα που είναι συνδεδεµένα µε µόρια τάξεως ΙΙ. Έτσι, κύτταρα προσβεβληµένα 

από ιούς ή βακτηρίδια που πολλαπλασιάζονται στο κυτταρόπλασµα του κυττάρου, 

καταστρέφονται από τα CD8 κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα τα οποία είναι 

εξειδικευµένα στο να λύουν κάθε εµπύρηνο κύτταρο το οποίο παράγει “ξένα” 

αντιγόνα (Morrison et al., 1986). Οι εξωγενείς κυκλοφορούσες πρωτείνες 

ενδοκυττώνονται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και προωθούνται σε 

ενδοκυττάρια κυστίδια όπου συνδέονται µε µόρια τάξης ΙΙ του MHC. Ακολούθως 

εντοπίζονται από τα CD4 Τ-λεµφοκύτταρα τα οποία ενεργοποιούν τα φαγοκύτταρα 

αλλά και την παραγωγή αντισωµάτων από τα Β-λεµφοκύτταρα. Με τον τρόπο αυτό, 

διαφορετικού τύπου αντιγόνα ενεργοποιούν εκλεκτικά τον υποπληθυσµό εκείνο των 
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λεµφοκυττάρων που είναι πιο αποτελεσµατικός στο να εξολοθρεύσει το 

συγκεκριµένο αντιγόνο.   

Τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα είναι εξειδικευµένα στο να ενεργοποιούν 

άλλα κύτταρα κατά τη διάρκεια της ανοσολογικής απάντησης. Οι περισσότερες από 

τις λειτουργίες των βοηθητικών Τ-κυττάρων διαµεσολαβούνται από τις κυτοκίνες. Τα 

Th1 κυρίως εκκρίνουν IFN-γ, IL-2, και TNF-β, οι οποίες µαζί µε την IL-12 που 

εκκρίνεται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, ενεργοποιούν τα κυτταροτοξικά 

Τ-λεµφοκύτταρα, τα ΝΚ-κύτταρα και τα µακροφάγα. Έτσι λοιµώξεις µε 

ενδοκυττάριους µικροοργανισµούς έχουν σαν αποτέλεσµα την στροφή της 

ανοσολογικής απάντησης προς την κυτταρικού τύπου ανοσία. Τα Th2 εκκρίνουν µία 

άλλη οµάδα κυτοκινών τις IL-4, IL-10 και IL-13 οι οποίες ενεργοποιούν τα Β-

λεµφοκύτταρα, τα ηωσινόφιλα και τα ιστιοκύτταρα. Εποµένως τα Th2 κύτταρα είναι 

κυρίως υπεύθυνα για την ενεργοποίηση της χυµικού τύπου ανοσίας και των 

αλλεργικών αντιδράσεων (Mosmann and Sad, 1996). 

 

NK-κύτταρα  

Είναι µια υποοµάδα λεµφοκυττάρων που ανευρίσκονται στο αίµα και τους 

λεµφικούς ιστούς, ιδίως το σπλήνα. Τα NK-κύτταρα δεν εµφανίζουν υποδοχείς για 

την αναγνώριση αντιγόνων, φέρουν όµως υποδοχείς για το Fc τµήµα της 

ανοσοσφαιρίνης IgG (Fcγ RIII υποδοχείς, CD16) (Nagler et al., 1989).  

 

Λειτουργία των ΝΚ-κυττάρων 

Τα ΝΚ-κύτταρα έχουν την ικανότητα να σκοτώνουν καρκινικά κύτταρα 

καθώς και κύτταρα µολυσµένα µε ιούς. Αυτού του είδους η κυτταροτοξικότητα δεν 

επάγεται από ειδικό αντιγόνο και αποτελεί µέρος της φυσικής περισσότερο, παρά της 

ειδικής ανοσολογικής απάντησης. Είναι επίσης ικανά, µέσω του Fc-υποδοχέα, να 

αναγνωρίσουν και να φονεύσουν κύτταρα-στόχους που επικαλύπτονται από 

αντισώµατα που είναι συνδεδεµένα µε αντιγόνα της επιφάνειας των κυττάρων. Αυτή 

η αντίδραση ονοµάζεται εξαρτηµένη από αντίσωµα κυτταρικά επαγόµενη 

κυτταροτοξικότητα (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC) (Lanier 

et al., 1988).  
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4. Αλληλεπίδραση νευροενδοκρινικού και ανοσοσολογικού συστήµατος 

 

4.1 Γενικά για το νευροενδοκρινικό-ανοσολογικό σύστηµα 

Υπάρχει σωρεία δεδοµένων που υποστηρίζουν την ύπαρξη µιας αµφίδροµης 

επικοινωνίας ανάµεσα στο ανοσολογικό και το κεντρικό νευρικό σύστηµα, µε 

αποτέλεσµα να θεωρείται σήµερα ότι αποτελούν µία συνεργαζόµενη ενιαία οντότητα, 

το νευροενδοκρινικό-ανοσολογικό σύστηµα (Εικόνα 2). Το ανοσολογικό σύστηµα 

υπόκειται σε µερική τουλάχιστον ρύθµιση από το ΚΝΣ η οποία ασκείται κυρίως 

µέσω του ΥΥΕ.  Η ρύθµιση αυτή επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια κοινών και για τα δύο 

συστήµατα µορίων (κυτοκινών, πεπτιδικών ορµονών και νευροδιαβιβαστών) και 

υποδοχέων τους.  
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ΚΝΣ

Ανοσολογικό 
σύστηµα

Νευροενδοκρινικό 
σύστηµα

Πεπτιδικές ορµόνες
Πεπτιδικοί διαβιβαστές

Κυτοκίνες

Ενεργοποίηση µέσω υποδοχέων

όνα 2. Σχηµατικό διάγραµµα της επικοινωνίας µεταξύ του ανοσολογικού και του 

ροενδοκρινικού συστήµατος η οποία επιτυγχάνεται µε κοινούς και για τα δύο 

στήµατα υποδοχείς και προσδέτες. 
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 Συνοπτικά, τα δεδοµένα που υποστηρίζουν την θεωρία της αµφίδροµης 

επικοινωνίας µεταξύ των δύο συστηµάτων έχουν ως εξής: α) κύτταρα του 

ανοσολογικού συστήµατος µπορούν να συνθέσουν ορµόνες και πεπτίδια που δρουν 

στο ΚΝΣ (πχ. ACTH, οπιοειδή πεπτίδια) καθώς και υποδοχείς τους β) οι πεπτιδικές 

ορµόνες µπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία κυττάρων του ανοσολογικού 

συστήµατος και γ) οι κυτοκίνες δρώντας ως αυτο/παρακρινείς ή ενδοκρινείς 

παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία ιστών του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος (Payan and Goetzl, 1985) (Carr and Blalock, 1989) (Savastano et al., 

1994)  (Blalock, 1999).  

Η επικοινωνία ανάµεσα στο νευροενδοκρινικό και το ανοσολογικό σύστηµα 

προτείνει έναν ανοσορρυθµιστικό ρόλο για τον εγκέφαλο και αισθητικό ρόλο για το 

ανοσολογικό σύστηµα. Έτσι, ερεθίσµατα που δεν υποπίπτουν στην αντίληψη του 

κεντρικού ή του περιφερικού νευρικού συστήµατος, όπως οι παθογόνοι 

µικροοργανισµοί και τα διάφορα αντιγόνα (φλεγµονώδη ή µη), αναγνωρίζονται από 

το ανοσολογικό σύστηµα. Η αναγνώριση των ερεθισµάτων αυτών µετατρέπεται σε 

πληροφορία που έχει την µορφή πεπτιδικών ορµονών, νευροδιαβιβαστών, κυτοκινών 

και χυµοκινών, η οποία ακολούθως µεταφέρεται στο ΚΝΣ (Blalock, 1999) το οποίο 

µε τη σειρά του ρυθµίζει την ανοσολογική απάντηση.  

Κατά τον Bateman η επικοινωνία µεταξύ του νευροενδοκρινικού  και του 

ανοσολογικού συστήµατος στοχεύει στην προστασία του οργανισµού από την 

υπερβολική ενεργοποίηση του ανοσοσολογικού συστήµατος κατά την φλεγµονή, άρα 

τελικά, στην διατήρηση της οµοιόστασής του (Bateman et al., 1989). Η ενεργοποίηση 

του ανοσολογικού συστήµατος, έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή και 

απελευθέρωση κυτοκινών. Οι κυτοκίνες ακολούθως διεγείρουν τον άξονα ΥΥΕ είτε 

άµεσα (Leme and Schapoval, 1975) (Besedovsky et al., 1986) (Bateman et al., 1989) 

(Rivier et al., 1989a), είτε µε έµµεσο τρόπο, µέσω της απελευθέρωσης άλλων 

ρυθµιστών του άξονα ΥΥΕ, όπως οι κατεχολαµίνες και οι προσταγλανδίνες (Katsuura 

et al., 1988) (Katsuura et al., 1989) (Rivier et al., 1989b). Τα γλυκοκορτικοειδή, 

τελικά προϊόντα της ενεργοποίησης του άξονα, ασκούν κατασταλτική επίδραση στην 

υπερβολική ενεργοποίηση της ανοσολογικής απάντησης (Kapcala et al., 1995). 

Επιπλέον και οι άλλες ορµόνες του άξονα ΥΥΕ, όπως η ΑCTH και η β-ενδορφίνη, 

φαίνεται ότι ασκούν άµεση ανοσοκατασταλτική δράση στα κύτταρα του  

ανοσολογικού συστήµατος (Savastano et al., 1994).  
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4.2 Επίδραση του ανοσολογικού συστήµατος στον άξονα ΥΥΕ 

 Για πρώτη φορά το 1975 ο Besedovsky και συν. έδειξαν αύξηση των επιπέδων 

κορτικοστερόνης σε αρουραίους ή ποντίκια που ήρθαν σε επαφή µε διάφορα 

αντιγόνα (Besedovsky et al., 1975). Τότε διαµορφώθηκε η υπόθεση ότι ουσίες που 

παράγονται κατά την ενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήµατος κυκλοφορούν και 

µεταφέρουν στον εγκέφαλο το σήµα της ανοσολογικής διέγερσης (Besedovsky et al., 

1975). 

Οι περισσότερες µελέτες συντείνουν στο ότι η άµεση διέγερση της 

υποθαλαµικής CRH από τις κυτοκίνες είναι ο κύριος τρόπος µε τον οποίο η 

ανοσολογική διέγερση ενεργοποιεί τον άξονα ΥΥΕ (Berkenbosch et al., 1987) 

(Sapolsky et al., 1987). Οι τρεις προφλεγµονώδεις κυτοκίνες IL-1 (Sapolsky et al., 

1987) (Turnbull and Rivier, 1999) (Berkenbosch et al., 1989), IL-6 (Naitoh et al., 

1988) (Lyson and McCann, 1991) και TNF-a (Bernardini et al., 1990) έχουν η κάθε 

µια ξεχωριστά την ικανότητα διέγερσης του άξονα. Συνολικά όµως το αποτέλεσµα 

της δράσης τους είναι συνεργιστικό (Imura et al., 1991) (Perlstein et al., 1991) 

(Perlstein et al., 1993). Οι κυτοκίνες επιπλέον διαµεσολαβούν την διέγερση του 

άξονα ΥΥΕ που προκαλείται από τον λιποποπολυσακχαρίτη (LPS) του κυτταρικού 

τοιχώµατος των Gram αρνητικών βακτηριδίων (Rivier et al., 1989a) (Perlstein et al., 

1993).  

Ο τρόπος µε τον οποίο οι κυτοκίνες φθάνουν στους υποθαλαµικούς νευρώνες 

της CRH και την υπόφυση παραµένει αδιευκρίνιστος, δεδοµένης της παρουσίας του 

αιµατοεγκεφαλικού φραγµού. Φαίνεται ότι οι κυτοκίνες φτάνουν στη µέση εσοχή 

(median eminence) που βρίσκεται εκτός του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού, όπου 

επιδρούν άµεσα στις απολήξεις των νευρώνων της CRH. Εναλλακτικά, οι κυτοκίνες 

διεγείρουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων και τα µικρογλοιακά κύτταρα να 

εκκρίνουν IL-6 και άλλους διαµεσολαβητές της φλεγµονής, οι οποίοι τελικά φθάνουν 

και ενεργοποιούν τους νευρώνες που εκκρίνουν CRH (De Simoni et al., 1990) 

(Perlstein et al., 1993). Πιθανόν να υπάρχει επίσης σύστηµα ενεργητικής µεταφοράς 

των κυτοκινών διαµέσου του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού (Banks et al., 1996).  

 Οι κυτοκίνες και οι άλλοι διαβιβαστές της φλεγµονής είναι δυνατόν να 

ενεργοποιήσουν τον άξονα ΥΥΕ και µε έµµεσο τρόπο, δρώντας στους νευρώνες του 

stress που βρίσκονται έξω από τον  αιµατοεγκεφαλικό φραγµό (περιοχή prostrema), 

οι οποίοι ακολούθως διαβιβάζουν το σήµα στο κεντρικό νοραδρενεργικό σύστηµα 

του stress (Chrousos, 1995). Επιπλέον έχει βρεθεί ότι στις εστίες της φλεγµονής 
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βρίσκονται σπλαχνικές και σωµατοαισθητικές κεντροµόλες οδοί (Celander DR, 

1953), οι οποίες δυνητικά µπορούν να επιδράσουν στους νευρώνες της CRH µέσω 

ανιόντων νωτιαίων ή εγκεφαλικών νευρικών οδών  

Εκτός όµως από την διαµεσολαβούµενη από την CRH ενεργοποίηση του 

άξονα ΥΥΕ οι κυτοκίνες µπορούν να διεγείρουν µε άµεσο τρόπο την υποφυσιακή 

έκκριση ACTH και την επινεφριδική έκκριση κορτιζόλης αν επιδράσουν σε µεγάλες 

συγκεντρώσεις ή για ικανό χρονικό διάστηµα (Uehara et al., 1987) (Spangelo et al., 

1989) (Salas et al., 1990) (Tominaga T, 1991). Η παραπάνω παρατήρηση ενισχύεται 

και από in vivo µελέτες στις οποίες οι κυτοκίνες IL-1, IL-6 και TNF-a, διεγείρουν 

άµεσα την έκκριση ACTH από την υπόφυση (McCann et al., 1994). Επίσης, για την 

IL-6 έχει δειχθεί ότι µπορεί, ανεξάρτητα από την παρουσία της CRH, να διεγείρει την 

έκκριση κορτικοστερόνης από τα επινεφρίδια ((Bethin et al., 2000)  

   

4.3 Επίδραση του άξονα ΥΥΕ στο ανοσολογικό σύστηµα  

 

4.3.1 Επινεφριδιακές ορµόνες και ανοσολογικό σύστηµα 

 

Γλυκοκορτικοειδή και ανοσολογικό σύστηµα 

Τα γλυκοκορτικοειδή, τελικό προϊόν της ενεργοποίησης του άξονα ΥΥΕ, 

επηρεάζουν την ανοσολογική απάντηση αποτελώντας ισχυρούς ανοσοκατα-

σταλτικούς και αντιφλεγµονώδεις παράγοντες.  

Τα γλυκοκορτικοειδή καταστέλλουν την συγκέντρωση των ουδετεροφίλων 

στο σηµείο της φλεγµονής µέσω της αναστολής της έκφρασης των µορίων 

προσκόλλησης από τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων (Cronstein et al., 1992). 

Καταστέλλουν την παραγωγή των κυτοκινών και άλλων διαµεσολαβητών της 

φλεγµονής και προκαλούν αντίσταση στις κυτοκίνες (Chrousos, 1995). Επηρεάζουν 

την διαδικασία παρουσίασης του αντιγόνου µέσω αναστολής της έκφρασης των 

µορίων τάξης ΙΙ του MHC και έχουν την ικανότητα να προκαλούν αποπτωτικό 

θάνατο στα ηωσινόφιλα και σε ορισµένες υποοµάδες των Τ-λεµφοκυττάρων  

(Chrousos, 1995).  

Τα γλυκοκορτικοειδή κατά κύριο λόγο καταστέλλουν την κυτταρική ανοσία 

και ο κύριος µηχανισµός µε τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό φαίνεται να είναι η 

αναστολή της παραγωγής IL-12 από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (Elenkov 

and Chrousos, 1999). Επειδή η IL-12 είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική στην επαγωγή 
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της έκκρισης IFN-γ και στην αναστολή της έκκρισης IL-4 από τα Τ-κύτταρα, το 

τελικό αποτέλεσµα είναι η στροφή της ανοσολογικής απάντησης προς την 

διαµεσολαβούµενη από τα Th2 κύτταρα χυµική ανοσία.  

Έτσι, η επίδραση µε γλυκοκορτικοειδή σε µονοκύτταρα/µακροφάγα προκαλεί 

ελάττωση της έκκρισης IL-12, µε αποτέλεσµα την ελάττωση της ικανότητας αυτών 

των κυττάρων να επάγουν την έκκριση IFN-γ από διεγερµένα µε αντιγόνο CD4 T-

λεµφοκύτταρα. Η ίδια επίδραση αυξάνει την έκκριση IL-4 από τα Τ-κύτταρα, πιθανόν 

σαν αποτέλεσµα της άρσης της κατασταλτικής επίδρασης της IL-12 στην Th2 

δραστηριότητα (DeKruyff et al., 1998). Επιπλέον τα γλυκοκορτικοειδή καταστέλλουν 

την έκφραση υποδοχέων για την IL-12 στα Τ- και ΝΚ-κύτταρα (Wu et al., 1998). 

Από την άλλη µεριά τα γλυκοκορτικοειδή δεν έχουν καµµία επίδραση στην έκκριση 

της IL-10, µιας ισχυρής αντιφλεγµονώδους κυτοκίνης από τα µονοκύτταρα, 

αντιθέτως µάλιστα η έκκρισή της από τα λεµφοκύτταρα φαίνεται να ευοδώνεται από 

τα γλυκοκορτικοειδή (Elenkov et al., 1996) (van der Poll et al., 1996). Η ευοδωτική 

αυτή δράση θα µπορούσε να οφείλεται σε άµεση διεγερτική δράση των 

γλυκοκορτικοειδών στα Τ-κύτταρα και/ή σε αναστολή της κατασταλτικής δράσης 

των IL-12 και IFN-γ στην παραγωγή IL-10 από τα µονοκύτταρα και τα 

λεµφοκύτταρα. 

 

Κατεχολαµίνες και ανοσολογικό σύστηµα 

Οι κατεχολαµίνες, τα τελικά προϊόντα της ενεργοποίησης του  

συµπαθοαδρενεργικού συστήµατος, καταστέλλουν την ανοσολογική απάντηση 

δρώντας µέσω αδρενεργικών υποδοχέων που εκφράζονται στα κύτταρα του 

ανοσολογικού συστήµατος. Συγκεκριµένα, καταστέλλουν την χηµειοταξία των 

ουδετεροφίλων, την απελευθέρωση διαµεσολαβητών της φλεγµονής, τον 

πολλαπλασιασµό των Τ-λεµφοκυττάρων και τη δραστηριότητα των ΝΚ-κυττάρων 

και των κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων (Webster et al., 1998). Η in vivo 

αναστολή της δραστηριότητας του συµπαθητικού µείωσε τη ένταση της φλεγµονής 

σε ποντίκια (Karalis et al., 1999).  

Οι κατεχολαµίνες όπως και τα γλυκοκορτικοειδή, καταστέλλουν την Th1 

απάντηση και διεγείρουν την Th2, ενισχύοντας έτσι την χυµικού τύπου ανοσία και 

καταστέλλοντας την κυτταρική. Έτσι η νοραδρεναλίνη και η αδρεναλίνη 

αναστέλλουν την παραγωγή IL-12 και αυξάνουν την παραγωγή IL-10 σε καλλιέργειες 

ανθρώπινων µονοκυττάρων οποίες έχει επιδράσει LPS (Elenkov et al., 1996). Το 
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φαινόµενο αυτό διαµεσολαβείται από τους αδρενεργικούς υποδοχείς, δεδοµένου ότι 

καταργείται µε την επίδραση ενός β-ανταγωνιστή, της προπρανολόλης. Επιπλέον, οι 

β-αγωνιστές αναστέλλουν τόσο την παραγωγή IL-12 in vitro vivo αλλά και in vivo 

(Panina-Bordignon et al., 1997) (Hasko et al., 1998) όσο και την ανάπτυξη των Th1 

κυττάρων, ενώ αντίθετα ευοδώνουν την διαφοροποίηση των Th2 κυττάρων (Panina-

Bordignon et al., 1997). Επίσης οι β-αγωνιστές αναστέλλουν in vitro την έκκριση 

IFN-γ από τα Th1 κύτταρα χωρίς να επηρεάζουν την έκκριση IL-4 από τα Th2 

(Sanders et al., 1997) (Borger et al., 1996). Το ίδιο αποτέλεσµα παρατηρείται και in 

vivo. Έτσι η αύξηση της δραστηριότητας του συµπαθητικού στα ποντίκια έχει σαν 

αποτέλεσµα την ελάττωση της έκκρισης TNF-α και IL-12 που προκαλείται από την 

χορήγηση LPS (Hasko et al., 1998) (Hasko et al., 1995) (Elenkov et al., 1995). 

 

4.3.2 Υποφυσιακές ορµόνες και ανοσολογικό σύστηµα 

Οι υποφυσιακές ορµόνες του άξονα, προ-οπιοµελανοκορτίνη (POMC) και τα 

παράγωγα της, ACTH και β-ενδορφίνη, ανιχνεύονται σε κύτταρα του ανοσολογικού 

συστήµατος όπου φαίνεται ότι ασκούν ανοσορρυθµιστικές δράσεις.  

 

POMC και ανοσολογικό σύστηµα 

Η ανακάλυψη της παρουσίας της POMC σε κύτταρα του ανοσολογικού 

συστήµατος ήταν ένα από τα γεγονότα που έθεσε τη βάση για την καθιέρωση της 

έννοιας της νευροανοσορρύθµισης (Blalock and Smith, 1980) (Smith and Blalock, 

1981). POMC mRNA και πεπτίδια έχουν ταυτοποιηθεί σε λεµφοκύτταρα και 

µονοπύρηνα ανθρώπων, αρουραίων και ποντικών (Smith et al., 1986) (Oates et al., 

1988) (Lolait et al., 1984) (Lolait et al., 1986) (Lyons and Blalock, 1997). Επιπλέον, η 

βιοσυνθετική οδός της ACTH από την POMC στα σπληνικά µονοκύτταρα είναι 

όµοια µε εκείνη των κορτικοτρόφων της υπόφυσης (Lyons and Blalock, 1997). 

 Ενδείξεις για την ανοσορρυθµιστική δράση της POMC στο ανοσολογικό 

σύστηµα παρέχεται από το γεγονός ότι το POMC mRNA αυξάνεται µετά από 

µόλυνση λεµφοκυττάρων µε τον ιό Newcastle (Westly et al., 1986). Επίσης, antisense 

ολιγονουκλεοτίδια κατά της POMC ελαττώνουν τον πολλαπλασιασµό 

σπληνοκυττάρων σε απάντηση σε µιτογόνα (Fulford et al., 2000).  
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ACTH και ανοσολογικό σύστηµα  

Υποδοχείς για την ACTH υπάρχουν σε σπληνοκύτταρα ποντικού (Johnson et 

al., 1982) και σε Β- και Τ- λεµφοκύτταρα (Clarke and Bost, 1989). Η διέγερση των Τ-

λεµφοκυττάρων µε µιτογόνα αύξησε την έκφραση των υποδοχέων για την ACTH 

(Johnson et al., 2001). Έχει παρατηρηθεί διαφορική κατανοµή της έκφρασης των 

υποδοχέων της ACTH ανάµεσα σε κύτταρα και ιστούς του ανοσολογικού 

συστήµατος γεγονός που παρέχει έµµεσες ενδείξεις για την ανοσορρυθµιστική 

ρυθµιστική της δράση. Υπάρχουν όµως και άµεσες ενδείξεις, όπως η διέγερση από 

την ACTH του πολλαπλασιασµού αλλά και της σύνθεσης αντισωµάτων από τα Β-

κύτταρα (Alvarez-Mon et al., 1985) (Brooks, 1990). Επιπλέον, τα επίπεδα της ACTH 

στον σπλήνα και τον θύµο ποντικών µε αρθρίτιδα αυξάνονται 2 φορές συγκρινόµενα 

µε εκείνα των φυσιολογικών ζώων (Jessop et al., 1995).  

 

Οπιοειδή πεπτίδια και ανοσολογικό σύστηµα  

Οπιοειδή πεπτίδια εκφράζονται σε κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος 

(Jessop et al., 2000) (Peluso et al., 2001). Υποδοχείς των οπιοειδών πεπτιδίων 

αναγνωρίζονται σε σπληνοκύτταρα (Carr et al., 1988a) και λευκοκύτταρα ποντικού 

(Carr et al., 1988b) και σε ανθρώπινα λευκοκύτταρα (Sharp et al., 2001). Οι 

υποδοχείς αυτοί έχουν δοµικές και λειτουργικές οµοιότητες µε τους υποδοχείς 

οπιοειδών του νευρικού συστήµατος (Carr and Blalock, 1990). Στα σηµεία της 

φλεγµονής οπιοειδή πεπτίδια εκκρίνονται από κύτταρα του ανοσολογικού 

συστήµατος (Azuma and Ohura, 2002). Εκεί, ο κύριος ρόλος τους φαίνεται να είναι η 

ελάττωση της αίσθησης του πόνου, µέσω της δράσης σε ειδικούς υποδοχείς των 

νευρικών απολήξεων (Schafer et al., 1994). Φαίνεται δε ότι η ίδια η CRH µπορεί να 

διεγείρει την παραγωγή οπιοειδών από κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος 

(Kavelaars et al., 1990). 

Υπάρχουν ενδείξεις για άµεσες δράσεις των οπιοειδών πεπτιδίων στα κύτταρα 

του ανοσολογικού συστήµατος. Συγκεκριµένα, φαίνεται ότι ευοδώνουν τη 

χηµειοτακτική διέγερση των ουδετεροφίλων (Wiedermann et al., 1994), αναστέλλουν 

την παραγωγή αντισωµάτων από ανθρώπινα λεµφοκύτταρα (Williamson et al., 1988) 

και αναστέλλουν την κυτταροτοξικότητα των ΝΚ-κυττάρων (Carr et al., 1994) (Carr 

et al., 1996) και των κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων (Carr and Carpenter, 1995). 
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5. Επίδραση της CRH στο ανοσολογικό σύστηµα 

 

5.1 Κεντρικά εκκρινόµενη CRH 

 Σαν κύριος ρυθµιστής της έκκρισης κορτικοτροπίνης από την υπόφυση και 

γλυκοκορτικοειδών από τα επινεφρίδια, η CRH ασκεί έµµεση ανοσοκατασταλτική 

δράση στην ενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήµατος. Έτσι η ενδοκοιλιακή 

χορήγηση CRH προκαλεί καταστολή της κυτταρικού τύπου ανοσίας όπως αυτή 

µετράται in vitro µε την κυτταροτοξικότητα των ΝΚ-κυττάρων και τον 

πολλαπλασιασµό των λεµφοκυττάρων (Irwin et al., 1987) (Strausbaugh and Irwin, 

1992) (Irwin et al., 1990) αλλά και in vivo µε την ελάττωση της παραγωγής 

αντισωµάτων στο Τ-εξαρτώµενο αντιγόνο KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) 

(Irwin, 1993). 

 

5.2 Περιφερικά εκκρινόµενη CRH 

 Το 1989 ο Hargreaves και συν. έδειξαν ότι υγρό που προερχόταν από σηµεία 

φλεγµονής µπορούσε να διεγείρει την έκκριση β-ενδορφίνης σε καλλιέργειες 

κορτικοτρόφων κυττάρων αρουραίου (Hargreaves et al., 1989a).  Το 1991 η Karalis 

και συν. επιβεβαίωσαν ότι η δράση αυτή του φλεγµονώδους υγρού πράγµατι 

οφείλονταν στην παρουσία ανοσοαντιδρώσας CRH (Karalis et al., 1991). Σωρεία 

ενδείξεων από πειραµατικά δεδοµένα προτείνουν ότι, αντίθετα µε την κεντρική CRH, 

η περιφερική διαδραµατίζει αυτοκρινή/παρακρινή προφλεγµονώδη ρόλο στη ρύθµιση 

της ανοσολογικής απάντησης. 

 

5.2.1 Παρουσία της CRH στο ανοσολογικό σύστηµα 

Η υπόθεση ότι η περιφερική CRH διαδραµατίζει ρόλο στην ανοσολογική 

απάντηση, προέκυψε κατόπιν ταυτοποίησης του πεπτιδίου και του mRNA του σε 

κύτταρα και ιστούς του ανοσολογικού συστήµατος. Ανοσοσοαντιδρώσα CRH και το 

mRNA της ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά το 1990 µε ανοσοΐστοχηµεία, northern blot 

ανάλυση και ραδιοανοσολογικό προσδιορισµό, σε ανθρώπινα µονοκύτταρα και 

λεµφοκύτταρα (Stephanou et al., 1990). Ανοσοδραστική CRH και το mRNA του 

πεπτιδίου έχει ανιχνευθεί σε κύτταρα θύµου και σπλήνα αρουραίου και σε ανθρώπινα 

Τ-λεµφοκύτταρα (Redei, 1992) (Aird et al., 1993) (Ekman et al., 1993).  

Υπάρχει διαφορική έκφραση της CRH ανάµεσα στα διαφορετικά είδη 

κυττάρων του ανοσολογικού συστήµατος. Έτσι, ο Muglia και συν. χρησιµοποιώντας 
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µία πολύ ευαίσθητη και ειδική RT-PCR, ανέδειξαν την παρουσία του mRNA της 

CRH στον σπλήνα ποντικού. Στην ίδια µελέτη από τους τρεις υποπληθυσµούς 

κυττάρων του σπλήνα (Β-, Τ- λεµφοκύτταρα, µακροφάγα), µόνο τα Τ-λεµφοκύτταρα 

φάνηκαν να περιέχουν CRH mRNA (Muglia et al., 1994).  

Στον θύµο, ανοσοδραστική CRH εντοπίστηκε στον µυελό και κυρίως στα 

επιθηλιακά κύτταρα και τα µακροφάγα, αλλά όχι στα λεµφοκύτταρα (Ottaviani et al., 

1998). Ο Brouxhon SM και συν. έδειξαν ειδική σύνδεση για την ανοσοαντιδρώσα 

CRH και την παρουσία του mRNA της στα διαφράγµατα του συνδετικού ιστού και 

στην υποκάψια περιοχή του θύµου (Brouxhon et al., 1998). Στον σπλήνα η CRH 

ανιχνεύθηκε στον ερυθρό πολφό και στις περιοχές όπου εντοπίζονται τα Β-

λεµφοκύτταρα και τα µακροφάγα (Brouxhon et al., 1998).  

Έντονη παρουσία της CRH ανιχνεύεται και στα σηµεία της φλεγµονής. 

Ανοσοσοαντιδρώσα CRH αλλά και CRH mRNA έχει ταυτοποιηθεί στις αρθρώσεις 

αρουραίων µε φλεγµονώδη αρθρίτιδα (Crofford et al., 1992). Ανοσοδραστική CRH 

επίσης ανιχνεύθηκε και σε άλλους φλεγµαίνοντες ιστούς πειραµατοζώων και 

ανθρώπων, όπως σε υποδόρια φλεγµονή σε ζώα (Hargreaves et al., 1989b) (Karalis et 

al., 1991) (Schafer et al., 1996) σε πειραµατική εντερική φλεγµονή σε αρουραίους 

(van Tol et al., 1996) ή στον φλεγµαίνοντα αρθρικό θύλακο αρρώστων µε 

ρευµατοειδή αρθρίτιδα (Crofford et al., 1993). Σε αυτές τις µελέτες η CRH 

εντοπίστηκε στα λεµφοκύτταρα, τα µονοκύτταρα, τα µακροφάγα, τους ινοβλάστες τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα και τα κύτταρα του αρθρικού θυλάκου. Ανοσοδραστική CRH 

ανιχνεύτηκε επίσης στον θυρεοειδή ασθενών µε αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (Scopa et 

al., 1994) και στον εντερικό βλεννογόνο ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα (Kawahito et 

al., 1995). Στην κολίτιδα που προκαλείται από την χορήγηση τοξίνης Α στον αυλό 

του ειλεού ποντικού, παρατηρήθηκε αύξηση της έκφρασης του mRNA της CRH και 

αύξηση του αριθµού των υποδοχέων CRHR1 ήδη µία ώρα µετά την εφαρµογή της 

τοξίνης (Wlk et al., 2002).    

 

5.2.2 Παρουσία υποδοχέων για την CRH στο ανοσολογικό σύστηµα 

Περαιτέρω ενδείξεις για τον άµεσο ρόλο της περιφερικής CRH στην φλεγµονή 

παρέχονται από την ταυτοποίηση σύνδεσης ραδιοσηµασµένης CRH σε σπληνοκύτταρα 

(Dave et al., 1985) (Webster et al., 1989) και σε ανθρώπινα µονοκύτταρα, µακροφάγα 

και Τ-λεµφοκύτταρα (Singh and Fudenberg, 1988) (Audhya et al., 1991), γεγονός που 

υποδηλώνει την παρουσία υποδοχέων για το πεπτίδιο στα κύτταρα αυτά. Η Webster και 
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συν. αναγνώρισαν τα κύτταρα που φέρουν υποδοχείς στον σπλήνα ως µακροφάγα 

(Webster et al., 1990). Θέσεις σύνδεσης για την CRH αναγνωρίστηκαν επίσης και σε 

φλεγµαίνοντες ιστούς (Crofford et al., 1992) (Mousa et al., 1996), φαίνεται δε ότι η 

φλεγµονή προκαλεί αύξηση του αριθµού τους (Mousa et al., 1996).  

Μετά την ανάπτυξη ειδικών αντισωµάτων για τους υποδοχείς της CRH φάνηκε 

ότι ο CRHR1 εντοπίζεται στον σπλήνα (Radulovic et al., 1999). Η ανοσοϊστοχηµική 

ανάλυση έδειξε µόνο µικρές αθροίσεις κυττάρων που χρώννυνται θετικά για τον 

CRHR1 στον σπλήνα ποντικού που δεν είχε υποστεί ανοσολογική διέγερση, τα οποία 

όµως αυξάνονταν κατά 17 φορές 12 µέρες µετά την ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση LPS. Ο 

κύριος τύπος κυττάρων στα οποία ο CRHR1 εκφράζονταν κατά την οξεία φλεγµονή 

ήταν τα ώριµα πολυµορφοπύρηνα κύτταρα. Με την µέθοδο της RT-PCR 

αναγνωρίστηκε η έκφραση του CRHR1 αλλά και του CRHR2, στον θύµο και τον 

σπλήνα αρουραίου που δεν είχε υποστεί ανοσολογική διέγερση (Baigent and Lowry, 

2000a). 

  

5.2.3 ∆ράσεις της CRH στο ανοσολογικό σύστηµα 

 

In vitro δράσεις 

 Πληθώρα in vitro µελετών παρέχουν ενδείξεις ότι η CRH ασκεί ρυθµιστική 

δράση στα κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος. Η CRH διεγείρει τον 

πολλαπλασιασµό των Β-λεµφοκυττάρων (McGillis et al., 1989) και των 

σπληνοκυττάρων (Jessop et al., 1997). Επίσης ευοδώνει τον πολλαπλασιασµό και την 

έκφραση υποδοχέων για την IL-2 στα Τ- λεµφοκύτταρα (Singh, 1989). Επαυξάνει την 

κυτταροτοξικότητα των ΝΚ-κυττάρων (Leu and Singh, 1991) (Carr et al., 1990), την 

χηµειοταξία των µονοκυττάρων  (Genedani et al., 1992), ευοδώνει την έκκριση IL-1, 

IL-2 (Singh and Leu, 1990) και IL-6 (Leu and Singh, 1992) από τα λευκοκύτταρα και 

την παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου από τα µακροφάγα (Koshida and Kotake, 

1994). Σε άλλες µελέτες η CRH αναστέλλει την έκκριση IFN-γ (Angioni et al., 1993), 

τον επαγόµενο από την IL-2 πολλαπλασιασµό των σπληνοκυττάρων (Audhya et al., 

1991) καθώς και την παραγωγή IL-1 και IL-6 από τα µονοκύτταρα του περιφερικού 

αίµατος (Hagan et al., 1993). Η CRH επιπλέον επάγει την παραγωγή POMC 

πεπτιδίων στα λευκοκύτταρα (Smith et al., 1986) µέσω της οποίας συµµετέχει στην 

αναλγησία που προκαλείται από την ίδια την φλεγµονή  (Schafer et al., 1994). 
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In vivο δράσεις 

Η CRH επάγει την παραγωγή πρωτεϊνών οξείας φάσης στους ποντικούς και 

επίµυες (Hagan et al., 1993). Στην χρόνια φλεγµονώδη εντεροκολίτιδα που 

προκαλείται σε επίµυες Lewis µε την ενδοτοιχωµατική ένεση πεπτιδογλυκάνης-

πολυσακχαρίτη στην ειλεοτυφλική περιοχή, αυξηµένες ποσότητες του πεπτιδίου και 

του mRNA του περιέχονται σε µονοπύρηνα κύτταρα που διηθούν την περιοχή και σε 

κύτταρα που µοιάζουν µε ινοβλάστες και περιβάλλουν τα κοκκιώµατα και το 

µυεντερικό πλέγµα του τυφλού. Στο µοντέλο αυτό, τα µονοπύρηνα της βασικής 

στοιβάδας πολλαπλασιάζονται αυτόµατα σε απάντηση στη χορήγηση CRH (van Tol 

et al., 1996). 

Στην οξεία άσηπτη υποδόρια φλεγµονή που προκαλείται από την τοπική 

ένεση carrageenin, η χορήγηση αντιορού για την CRH (Karalis et al., 1991)  ή του 

ειδικού CRHR1 ανταγωνιστή antalarmin (Webster et al., 1996, ελάττωσε τόσο τον 

όγκο όσο και την κυτταροβρίθεια του φλεγµονώδους εξιδρώµατος. Η χορήγηση 

αντιορού στα πρώιµα στάδια της πειραµατικής ραγοειδίτιδας στα ποντίκια βελτίωσε 

την έκβαση της νόσου (Mastorakos G et al., 1995). Επιπλέον στο µοντέλο της 

κολίτιδας που προκαλείται από την ενδοαυλική χορήγηση της τοξίνης Α, δεν 

παρατηρήθηκε βλάβη του επιθηλίου του ειλεού όταν τα ζώα προθεραπεύθηκαν µε α-

helical CRH ή µε antalarmin (Wlk et al., 2002). Η ενδοδερµική χορήγηση CRH µε 

δοσοεξαρτώµενο τρόπο προκάλεσε αύξηση της αγγειακής διαπερατότητας των 

τριχοειδών του δέρµατος και αποκοκκιοποίηση των ιστιοκυττάρων, µια δράση που 

διαµεσολαβείται από τον CRHR1, αφού η antalarmin προκάλεσε αναστολή του 

φαινοµένου (Theoharides et al., 1998). 

Τα παραπάνω δεδοµένα συντείνουν στο ότι η CRH παράγεται στα σηµεία της 

φλεγµονής από τα µακροφάγα και άλλα κύτταρα του φλεγµαίνοντος ιστού, δρα 

τοπικά και ευοδώνει τη φλεγµονή. 

 

6. Πεπτίδια συγγενή µε την CRH 

Η urocortin, ένα πεπτίδιο που αποτελείται από 40 αµινοξέα, η urotensin 

(Lederis et al., 1982) και η sauvagine (Montecucchi et al., 1980), παρουσιάζουν 

σηµαντικού βαθµού οµολογία µε την CRH, γι’αυτό και θεωρούνται µέλη της ίδιας 

οικογένειας (Πίνακας 1). Από αυτήν την οικογένεια µόνο η CRH και η urocortin 

εκφράζονται σε ανθρώπους και άλλα θηλαστικά, ενώ η urotensin ταυτοποιήθηκε στα 
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ψάρια και η sauvagine στα αµφίβια (Barsyte et al., 1999) (Vaughan et al., 1995) 

(Donaldson et al., 1996). 

 

Πίνακας 1. Οµολογία των πεπτιδίων της οικογένειας της CRH.  

 

Πεπτίδιο                                  Αλληλουχία                                     Μήκος/Οµολογία 

 

hCRH        SEEPPISLDLTFHLLREVLEMARAEQLAQQAHSNRKLMEII          41 / 100% 

URO          NDDPPISIDLTFHLLRNMIEMARIENEREQAGLNRKYLDEV         41 / 54% 

rUCN             DNPSLSIDLTFHLLRTLLELARTQSQRERAEQNRIIFDSV           40 / 43% 

SAU               ZGPPISIDLSLELLRKMIEIEKQEKEKQQAANNRLLLDTI           40 / 48% 

mUCN II          VILSLDVPIGLLRILLEQARYKAARNQAATNAQILAHV          38 / 34% 

mUCN III        FTLSLDVPTNIMNILFNIDKAKNLRAKAAANAQLMAQI          38 / 34% 

 

 

6.1 Urocortin 

Η urocortin κλωνοποιήθηκε το 1995 από τον µεσεγκέφαλο αρουραίου 

(Vaughan et al., 1995) (Donaldson et al., 1996). Η κατανοµή της urocortin στον 

εγκέφαλο είναι διαφορετική από εκείνη της CRH. Ειδικότερα, οι κύριες θέσεις 

έκφρασης του mRNA της urocortin στον εγκέφαλο αρουραίου είναι ο πυρήνας 

Edinger-Westphal µε µικρότερα ποσά να εκφράζονται στον ιππόκαµπο, στην πλάγια 

άνω ελαία (lateral superior olive), στα βασικά γάγγλια, στον παρακοιλιακό πυρήνα 

του υποθαλάµου και τον πλάγιο υποθάλαµο (Vaughan et al., 1995) (Wong et al., 

1996). Η urocortin εκτός από τον εγκέφαλο εκφράζεται και στην περιφέρεια και 

ειδικότερα στην καρδιά, τον πλακούντα και σε κύτταρα του ανοσολογικού 

συστήµατος (Latchman, 2002).  

Η µετάφραση της αλληλουχίας του DNA απεκάλυψε ότι το πεπτίδιο 

παρουσιάζει 44% οµολογία µε την CRH του ανθρώπου και του αρουραίου (Vaughan 

et al., 1995) (Donaldson et al., 1996), 63% οµολογία µε την urotensin (Ichikawa et al., 

1982) (Lederis et al., 1982) και 35% µε την sauvagine. Όπως και η urotensin, η 

urocortin βρέθηκε ότι παρουσιάζει σηµαντικού βαθµού συγγένεια µε την πρωτεϊνη τη 

συνδέουσα την CRH (CRH-BP), αλλά και µε τους υποδοχείς της CRH. Η urocortin 

µάλιστα έχει 6 φορές µεγαλύτερη συγγένεια µε τον CRHR1 και 40 φορές µεγαλύτερη 

συγγένεια µε τον CRHR2, σε σχέση µε την CRH (Vaughan et al., 1995). Το 
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ανθρώπινο (Donaldson et al., 1996) και το βόειο (Cepoi et al., 1999) γονίδιο που 

κωδικοποιεί την urocortin έχουν κλωνοποιηθεί και το βόειο πεπτίδιο έχει αποµονωθεί 

από τον εγκεφαλικό ιστό (Baigent and Lowry, 2000b). 

Πρόσφατα κλωνοποιήθηκαν και άλλα µέλη της οικογένειας των πεπτιδίων 

που σχετίζονται µε την CRH, η urocortin ΙΙ και η urocortin ΙΙΙ. Η urocortin ΙΙ ένα 

πεπτίδιο αποτελούµενο από 38 αµινοξέα, κλωνοποιήθηκε από τον εγκέφαλο ποντικού 

και συνδέεται εκλεκτικά και µε µεγάλη συγγένεια µε τον CRHR2 (Reyes et al., 2001). 

Στο ανθρώπινο γονιδίωµα ακολούθως ταυτοποιήθηκε µία περιοχή που παρουσιάζει 

76% οµολογία µε την urocortin ΙΙ και ονοµάστηκε αρχικά ανθρώπινο πεπτίδιο 

σχετιζόµενο µε την urocortin (urocortin related peptide, URP), αλλά πιθανότατα 

πρόκειται για την ανθρώπινη urocortin ΙΙ (Lewis et al., 2001).  

Η urocortin ΙΙΙ κλωνοποιήθηκε στον άνθρωπο και τον ποντικό και  

αποτελείται από 38 αµινοξέα. Το πεπτίδιο αυτό σχετίζεται δοµικά περισσότερο µε 

την urocortin ΙΙ (40% οµολογία) παρά µε την urocortin ή την CRH και συνδέεται και 

αυτή εκλεκτικά και µε µεγάλη συγγένεια στον CRHR2 (Lewis et al., 2001). 

 

6.2 Ανίχνευση της urocortin στο ανοσολογικό σύστηµα 

Η urocortin ανιχνεύεται και αυτή σε κύτταρα και ιστούς του ανοσολογικού 

συστήµατος. Η πρώτη ένδειξη ήταν η ανίχνευση του πεπτιδίου και του mRNA του 

τόσο σε µη διεγερµένα, όσο και σε διεγερµένα µε TPA/ionomycin ανθρώπινα 

λεµφοκύτταρα, αλλά και σε Τ-λεµφοκύτταρα της ανθρώπινης κυτταρικής σειράς Τ-

λεµφώµατος Jurkat (Bamberger et al., 1998). Το mRNA της urocortin ανιχνεύθηκε 

επίσης στον θύµο και τον σπλήνα επίµυων (Baigent and Lowry, 2000a).  

Το mRNA της urocortin εκφράζεται και σε φλεγµαίνοντες ιστούς, όπως στον 

αρθρικό θύλακο ασθενών µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα και µάλιστα σε µεγαλύτερο 

βαθµό σε σχέση µε την έκφραση στον αρθρικό θύλακο ασθενών µε  οστεοαρθρίτιδα. 

Επιπλέον ανοσοδραστικότητα για την urocortin ανιχνεύθηκε στο επιθήλιο και το 

στρώµα του αρθρικού θυλάκου, στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων και τα 

µονοπύρηνα κύτταρα από τις αρθρώσεις ασθενών µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα και 

οστεοαρθρίτιδα (Kohno et al., 2001).  

Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις για ανοσορρυθµιστική δράση της urocortin. Η 

ενδοδερµική χορήγηση urocortin όπως και της CRH προκάλεσε αποκοκκίωση των 

ιστιοκυττάρων, απελευθέρωση ισταµίνης και επακόλουθη αύξηση της αγγειακής 

διαπερατότητας (Singh et al., 1999). Η χορήγηση urocortin βελτίωσε τα συµπτώµατα 
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σε αρουραίους µε αυτοάνοση εγκεφαλοµυελίτιδα (Poliak et al., 1997), ελάττωσε τη 

φλεγµονή που προκαλείται από την εφαρµογή θερµότητας ή της carageenin στους 

αρουραίους (Turnbull et al., 1996) (Torpy et al., 1999) και ελάττωσε και την 

απελευθέρωση κυτοκινών (Agnello et al., 1998). Τέλος, η urocortin φαίνεται ότι έχει 

αντιφλεγµονώδη δράση κατά της φλεγµονής του γαστρικού βλεννογόνου (Chatzaki et 

al., 2003). 

 

7. Υποδοχείς της CRH 

7.1 Γενικά 

 Μελέτες δέσµευσης σε µεµβρανικά παρασκευάσµατα και µελέτες µε 

αυτοραδιογραφία, έδειξαν ότι το αρχικό βήµα στις δράσεις της CRH είναι η 

δέσµευσή του σε ένα µεµβρανικό υποδοχέα. Ειδικές θέσεις σύνδεσης για την CRH 

ταυτοποιήθηκαν πρώτη φορά σε µεµβρανικά παρασκευάσµατα υπόφυσης επίµυος 

(Wynn et al., 1983) (Holmes et al., 1984). Ειδικές θέσεις σύνδεσης για την CRH 

βρέθηκαν ακολούθως και σε άλλες περιοχές στον εγκέφαλο (De Souza et al., 1985) 

(De Souza and Battaglia, 1988) (Grigoriadis et al., 1989), (Wynn et al., 1984), 

(Antoni, 1987) αλλά και στην περιφέρεια (Udelsman et al., 1986) (Aguilera et al., 

1987) (Mastorakos et al., 1993b) (Clifton et al., 1995) (Grammatopoulos et al., 1995) 

(Hillhouse et al., 1993) συµπεριλαµβανοµένου και του ανοσολογικού συστήµατος 

(Audhya et al., 1991) (Singh and Fudenberg, 1988) (Radulovic et al., 1999).  

O υποδοχέας της CRH είναι µια γλυκοπρωτείνη συνδεδεµένη µε µια G-

πρωτείνη, η οποία µεταβιβάζει το σήµα µέσω διέγερσης της παραγωγής αδενυλικής 

κυκλάσης (cAMP) (Chen et al., 1986) (Battaglia et al., 1987) (Webster et al., 1989). 

Πρόσφατες µελέτες κλωνοποίησης του υποδοχέα έδειξαν ότι υπάρχουν δύο 

κύριες µορφές του, ο CRHR1 και ο CRHR2. Οι δύο µορφές του υποδοχέα 

παρουσιάζουν 70% οµολογία στο επίπεδο των αµινοξέων, έχουν διαφορετική 

ανατοµική κατανοµή (ο πρώτος εκφράζεται κυρίως στον εγκέφαλο ενώ ο δεύτερος 

στην περιφέρεια), διαφορετικό φαρµακολογικό profile (Πίνακας 2) (Grigoriadis et al., 

1996b) (Grigoriadis et al., 1996a) και διαφορετική λειτουργικότητα (Grammatopoulos 

and Chrousos, 2002).  

 

 

 46



Πίνακας 2. Χαραχτηριστικά σύνδεσης των ανθρώπινων υποδοχέων hCRHR1 και  

hCRHR2 

 
     
     
   Πεπτίδιο                     hCRHR1                     hCRHR2α                     hCRHR2β 
                                          (KI, nM)                       (KI, nM)                         (KI, nM) 

     hCRH                              1.5                                42                                    47                    

     oCRH                              1.1                               230                                  320 

     rUCN                               0.3                                0.4                                  0.4 

     hUCN                              0.4                                0.3                                  0.5  

     URO                                0.4                                1.8                                  5.7 

     SAU                                0.7                                 0.5                                  2.1 

 

 
                      Oι σταθερές αναστολής της σύνδεσης υπολογίστηκαν χρησιµοποιώντας  
                      σαν προσδέτη την [125I-Tyr0]Sau 
 
 
 

7.2 Υποδοχέας τύπου Ι της CRH (CRHR1) 

Ο CRHR1 κλωνοποιήθηκε από την υπόφυση και τον εγκέφαλο του ανθρώπου 

(Chen et al., 1993) (Vita et al., 1993), την υπόφυση ποντικού (Vita et al., 1993) και 

τον εγκέφαλο επίµυος (Chang et al., 1993) (Perrin et al., 1993). Και στα τρία είδη το 

mRNA αυτού του υποδοχέα κωδικοποιεί πρωτείνες µε 415 αµινοξέα που έχουν 

περίπου 98% οµολογία µεταξύ τους.  

O περιέχει εφτά υδρόφοβες α-έλικες και ταυτοποιείται ευρέως τόσο στον 

εγκέφαλο, όσο και στην περιφέρεια (Chen et al., 1993). Στον εγκέφαλο εκφράζεται 

κυρίως σε δοµές του νεοφλοιού, του αισθητικού φλοιού και της παρεγκεφαλίδας 

(Chalmers et al., 1995).  

Έχουν αποµονωθεί διάφορες ποικιλοµορφές του mRNA για τον CRHR1α οι 

οποίες µπορεί να παριστούν διάφορες ισοµορφές του και ονοµάζονται R1β, R1c, R1d, 

R1e, R1f, R1g και R1h (Εικόνα 3) (Ross et al., 1994) (Grammatopoulos et al., 1999) 

(Pisarchik and Slominski, 2001). Όµως, λόγω της έλλειψης ειδικών αντισωµάτων για 

τις ισοµορφές, δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί αν όντως αυτοί οι υποδοχείς 

εκφράζονται στους διάφορους ιστούς. Η λειτουργία των διαφόρων ισοµορφών του 
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CRHR1 παραµένει άγνωστη. Πιθανόν παίζουν ρόλο στην τροποποίηση του 

“αληθινού” υποδοχέα και συνεπώς και της δράσης της ίδιας της CRH στο κύτταρο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Οι διάφορες ισοµορφές του CRHR1 δηµιουργούνται µε εναλλακτικό 

µάτισµα (alternative splicing) του CRHR1α. Στις ισοµορφές αυτές διακρίνονται 

απαλείψεις ή ενθέσεις αµινοξέων στις θέσεις που σηµειώνονται µε διακεκοµένες 

γραµµές. Οι περισσότερες ισοµορφές είναι ανεπαρκείς στη σύνδεση του προσδέτη 

και στις ιδιότητες διαβίβασης σήµατος.  

 

Ο  CRHR1 προσδένει µε την ίδια περίπου συγγένεια (Κd~1-2 nm) την CRH, 

την urocortin Ι, την urotensin και την sauvagine, αλλά δεν αναγνωρίζει τις urocortin ΙΙ 

και ΙΙΙ. Η κύρια λειτουργία του υποδοχέα φαίνεται να είναι η διαµεσολάβηση της 

φυσιολογικής απάντησης του οργανισµού στο stress (Timpl et al., 1998). Eιδικότερα, 

η σηµατοδότηση µέσω του CRHR1 διαµεσολαβεί τις αγχογόνες δράσεις της CRH. 

 

7.3 Υποδοχέας τύπου ΙΙ της CRH (CRHR2) 

Ο CRHR2 κλωνοποιήθηκε πιο πρόσφατα από τον υποθάλαµο επίµυος 

(Lovenberg et al., 1995b) την καρδιά ποντικού (Kishimoto et al., 1995) (Perrin et al., 

1995) και τον εγκέφαλο και την καρδιά ανθρώπου (Chen R, 1993a). Τρείς 

διαφορετικές µορφές αυτού του υποδοχέα µε διαφορετική κατανοµή στους ιστούς 

έχουν ταυτοποιηθεί (Lovenberg et al., 1995a): ο CRHR2α αποτελούµενος από 411 

αµινοξέα, ο CRHR2β  αποτελούµενος από 431 αµινοξέα (Grammatopoulos and 
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Chrousos, 2002) και ο CRHR2γ (Chang et al., 1993) (Kishimoto et al., 1995). Στον 

ποντικό έχει ταυτοποιηθεί µόνο το οµόλογο του CRHR2β του επίµυος (Kishimoto et 

al., 1995) (Perrin et al., 1995) ενώ στον άνθρωπο εκφράζεται µόνο το οµόλογο του 

CRHR2α του επίµυος (Chen R, 1993a). Η δοµική σύγκριση των διαφόρων υποτύπων 

του CRHR2 έδειξε ότι τα τελευταία 377 αµινοξέα του C-τελικού άκρου είναι 

ταυτόσηµα και ότι διαφέρουν µόνο στο Ν-τελικό άκρο (Εικόνα 4).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.

τελικό άκ

προσδέτη,

διαµεµβρα

 

Ο 

εκφράζετα

αρτηριόλια

(Donaldso

κατανοµή 

τον CRHR

Ο 

µε πολύ µ

και ΙΙΙ έχο

αντιπροσω

 

 CRHR2α. Οι υπότυποι CRHR2β και CRHR2γ διαφέρουν µόνο στο Ν-

ρο το οποίο φαίνεται να είναι κριτικής σηµασίας για την σύνδεση του 

 αλλά περιέχουν ταυτόσηµες εξωκυττάριες και ενδοκυττάριες αγκύλες και 

νικές οµάδες.  

CRHR2α εκφράζεται κυρίως σε νευρωνικά κύτταρα, ενώ ο CRHR2β 

ι περισσότερο σε µη-νευρωνικά κύτταρα όπως στο χοριοειδές πλέγµα, στα 

, στην καρδιά, στους σκελετικούς µύες, στον πνεύµονα και το έντερο 

n et al., 1996) (Lovenberg et al., 1995a) (Vaughan et al., 1995). Η 

του CRHR2 στον εγκέφαλο είναι διαφορετική από εκείνη του CRHR1, µε 

2 να εντοπίζεται κυρίως σε υποφλοιώδεις περιοχές (Chalmers et al., 1995). 

CRHR2 συνδέει την urocortin I, II και III, την urotensin και την sauvagine 

εγαλύτερη συγγένεια σε σχέση µε την CRH. Τα πεπτίδια της urocortin, Ι, ΙΙ 

υν ανιχνευθεί σε ιστούς που εκφράζουν τον υποδοχέα 2 και φαίνεται ότι 

πεύουν τους ενδογενείς προσδέτες του CRHR2 (Li et al., 2002).  
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Eνώ ο CRHR1 διαµεσολαβεί τις αγχογόνες δράσεις της CRH, ο CRHR2 έχει 

αγχολυτικές ιδιότητες εξισορροπώντας κατά κάποιον τρόπο την δράση του CRHR1 

(Kishimoto et al., 2000). Ο CRHR2 διαµεσολαβεί τις ανορεξιογόνες δράσεις της 

CRH και της urocortin (Pelleymounter et al., 2000) καθώς και τις αιµοδυναµικές 

δράσεις της urocortin στο καρδιαγγειακό (Coste et al., 2000). 

 

7.4 ∆ιαβίβαση σήµατος µέσω των υποδοχέων της CRH 

 Στους περισσότερους αλλά όχι σε όλους τους ιστούς, η διέγερση του CRHR1 

και του CRHR2 από την CRH και τα συγγενή µε αυτήν πεπτίδια έχει σαν αποτέλεσµα 

την ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης και την αύξηση των επιπέδων του 

cAMP. Σε άλλους ιστούς η CRH δεν µπορεί να ενεργοποιήσει αυτήν την οδό, αλλά 

ενεργοποιεί άλλες όπως για παράδειγµα την υδρόλυση της φωσφοϊνοσιτόλης. 

Υπάρχουν ενδείξεις µε βάση τις οποίες προτείνεται ότι ακόµη και παρά την παρουσία 

ταυτόσηµων υποδοχέων, συµβαίνει ειδική για κάθε ιστό σύνδεση µε την G-πρωτεϊνη 

και επακόλουθη ενεργοποίηση διαφορετικών οδών ενδοκυττάριας σηµατοδότησης. 

Αυτό σηµαίνει ότι η CRH και τα συγγενή πεπτίδια µπορούν να προκαλέσουν 

διαφορετικού τύπου απαντήσεις στους διάφορους ιστούς στόχους (Εικόνα 4). 

 Πράγµατι, οι υποδοχείς της CRH τροποποιούν µια πληθώρα ενδοκυττάριων 

πρωτεϊνικών κινασών  όπως είναι η κινάση Α (PKA), την πρωτεϊνική κινάση C 

(PKC), την πρωτεϊνική κινάση Β (PKB/Akt) και τις πρωτεϊνικές κινάσες που 

ενεργοποιούνται από µιτογόνα σήµατα (MAPKs) p42/44 και p38. Επίσης 

τροποποιούν και άλλα σηµαντικά µόρια σηµατοδότησης όπως το Ca, τη συνθάση του 

νιτρικού οξειδίου (NOS), την γουανυλική κυκλάση, το Fas και το Fas ligand (Kiang, 

1997) (Cantarella et al., 2001) (Kostic et al., 2001) (Makrigiannakis et al., 2001) 

(Dermitzaki et al., 2002). O ακριβής τρόπος µε τον οποίο οι υποδοχείς της CRH 

ενεργοποιούν διαφορετικές κάθε φορά οδούς ενδοκυττάριας διαβίβασης σήµατος δεν 

έχει ακόµη διευκρινισθεί.  
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Εικόνα 4. Χαραχτηριστικά διαβίβασης σήµατος µέσω των υποδοχέων της CRH. 

Μετά την σύνδεση µε τον προσδέτη οι υποδοχείς µπορούν να ενεργοποιήσουν 

τουλάχιστον πέντε διαφορετικές G-πρωτεϊνες µε επακόλουθη ενεργοποίηση 

διαφόρων οδών σηµατοδότησης 

 Συντοµογραφίες. AC: αδενυλική κυκλάση, GC: γουανυλική κυκλάση, Ins(1,4,5) P3: 

τριφωσφορική (1,4,5) ινοσιτόλη, MAPK: πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιείται από 

µιτογόνα σήµατα,  NOS: συνθετάση του νιτρικού οξέος, PKA: πρωτεϊνική κινάση A, 

PKC: πρωτεϊνική κινάση C, PLC: φωσφολιπάση C. 
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8. Ανταγωνιστές των υποδοχέων της CRH – Antalarmin 

 Για την περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου της κεντρικής και περιφερικής CRH 

αναπτύχθηκαν οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της CRH (Πίνακας 3). Ο πρώτος 

πεπτιδικός ανταγωνιστής των υποδοχέων που αναπτύχθηκε ήταν το α-helical CRH(9-

41) (ah-CRH (9-41))  (Rivier et al., 1984). Σε ψηλές δόσεις το ah-CRH (9-41) 

ανέστειλε την εκλυόµενη από την CRH και το stress έκλυση ACTH από την 

υπόφυση. Αργότερα έγιναν διαθέσιµοι και άλλοι πεπτιδικοί ανταγωνιστές όπως το 

[D-Phe12, Nle21,38, Ca MeLeu37]hCRH(12-41) ή για συντοµία, D-Phe CRH(12-41), το 

οποίο παρουσιάζει ακόµη µεγαλύτερη συγγένεια µε τους υποδοχείς της CRH. Η 

astressin (cyclo (30-33) hCRH(12-41)) ένας νεώτερος συνθετικός ανταγωνιστής, όταν 

χορηγείται περιφερικά είναι ακόµη πιο ισχυρή από τα άλλα ανάλογα στην αναστολή 

της έκκρισης ACTH από την υπόφυση τόσο in vivo, όσο και in vitro (Gulyas et al., 

1995).  

Οι πεπτιδικοί ανταγωνιστές χαραχτηρίζονται από περιορισµένη διαλυτότητα, 

συνδέονται ασθενώς στην υπόφυση και παρουσιάζουν ετερογενή αποτελέσµατα όσον 

αφορά την αναστολή της έκλυσης ACTH. Επιπλέον, εκτός από την πτωχή τους 

βιοδιαθεσιµότητα, χαραχτηρίζονται και από την µη ειδική σύνδεσή τους τόσο στους 

CRHR1 όσο και στους CRHR2 υποδοχείς, µε αποτέλεσµα να µην επιτρέπουν ασφαλή 

διάκριση του ρόλου των δύο υποδοχέων. Η αστρεσσίνη, διακρίνεται επίσης για την 

µικρού βαθµού ενδογενή αγωνιστική δράση της. 

  Πρόσφατα αναπτύχθηκαν ειδικοί µη-πεπτιδικοί ανταγωνιστές των υποδοχέων 

του CRHR1. Τέτοιες ενώσεις είναι το CP 154,526 και το NBI 27914 (Chen et al., 

1996), το οποίο παρουσιάζει χηµική συγγένεια µε το CP 154,526 και αργότερα 

αναπτύχθηκε σαν εργαλείο έρευνας µε το όνοµα antalarmin (Webster et al., 1996). Οι 

ενώσεις αυτές µπορούν αποτελεσµατικά να αναστείλουν την προκαλούµενη από την 

CRH αύξηση της παραγωγής cAMP και ACTH από κύτταρα της πρόσθιας υπόφυσης. 

Σε in vivo µελέτες, η συστηµατική χορήγηση τους ανέστειλε τόσο τους κεντρικούς 

όσο και τους περιφερικούς υποδοχείς της CRH (McCarthy et al., 1999). Άλλοι ειδικοί 

ανταγωνιστές που συνδέονται µε µεγάλη συγγένεια στους υποδοχείς CRHR1 είναι το 

CRA 1000 και το CRA 1001 (Okuyama et al., 1999).  

Τέλος, ένας ειδικός αναστολέας των υποδοχέων CRHR2β, η antisauvagine-30,  

αναπτύχθηκε πρόσφατα (Ruhmann et al., 1998). Η antisauvagine-30 συνδέεται µε 

µεγαλύτερη συγγένεια µε τον CRHR2β παρά µε τον CRHR1 (109:1). 
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Πίνακας 3. Φαρµακολογικά χαραχτηριστικά σύνδεσης των ανταγωνιστών των 

υποδοχέων της CRH   

 

   Ουσία                                         KI (nm), CRHR1                     KI (nm), CRHR2 

 

   AhCRH(9-41)                                        40                                               96.2 

   D-Phe-CRH(12-41)                               30                                                 24 

   Astressin                                                2.0      

   CPI 54,526                                             2.7                                              >10 

   CRA 1000                                             15.7α                                       >100.000 α 

   Antalarmin                                             1.9  

   Antisauvagine 30                                   1.4 β                                                                  153.6 γ 

 
           αIC50 της σύνδεσης του 125Ι σε µεµβράνες υπόφυσης και καρδιάς 
           βΚd της αποσύνδεσης της [125I-Tyr0]Sau 

           γΚd της αποσύνδεσης της [125I-Tyr0]oCRH 
 

 

Antalarmin  

H antalarmin είναι ένα παράγωγο πυρολοπυριµιδίνης (N-Butyr-N-ethyl-

[2,5,6-trimethyl-7-(2,4,6- trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d] pyrimidine-4-yl]amine) 

το οποίο αναπτύχθηκε πρόσφατα από τον Chen (Webster et al., 1996). 

 Σε πειράµατα ανταγωνιστικής δέσµευσης σε οµογενοποιήµατα υπόφυσης, 

παρεγκεφαλίδας και µετωπιαίου λοβού, η antalarmin ανταγωνίστηκε αποτελεσµατικά 

τη σύνδεση της  125Ι-βόειας CRH αλλά δεν ανταγωνίστηκε τη σύνδεση της  125Ι-

βόειας CRH σε οµογενοποιήµατα καρδιάς (Webster et al., 1996). Έτσι η antalarmin 

δεδοµένου ότι ανταγωνίζεται τη σύνδεση της CRH σε ιστούς που κυρίως εκφράζουν 

CRHR1 αλλά όχι σε ιστούς που εκφράζουν CRHR2, φαίνεται να αποτελεί έναν ειδικό 

ανταγωνιστή των υποδοχέων CRHR1. 

 H in vivo χορήγηση antalarmin ανταγωνίστηκε τόσο τις κεντρικές όσο και τις 

περιφερικές δράσεις της CRH. Έτσι, η εφάπαξ συστηµατική χορήγηση antalarmin 

ανέστειλε την αύξηση των επιπέδων ΑCΤH σε απάντηση στην έγχυση CRH (Webster 

et al., 1996). Ανέστειλε την ηλεκτρική δραστηριότητα του υποµέλανα τόπου σε 

απάντηση στην ενδοκοιλιακή έγχυση CRH καθώς και το αντανακλαστικό του τρόµου 

(startle) που προκαλεί η ίδια έγχυση (Schulz et al., 1996). Η επί µακρό χρονικό 
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διάστηµα χορήγηση antalarmin σε αρουραίους, ελάττωσε µεν τα βασικά επίπεδα 

ACTH και κορτικοστερόνης, αλλά µερικά µόνο την ενεργοποίηση του άξονα σε 

καταστάσεις stress (Wong et al., 1999) (Bornstein et al., 1998). 

Η συστηµατική χορήγηση antalarmin φαίνεται ότι έχει αντιφλεγµονώδεις 

δράσεις. Έτσι, η εφάπαξ χορήγηση antalarmin, µε δοσοεξαρτώµενο τρόπο, ελάττωσε 

τη συγκέντρωση λευκοκυττάρων στο εξίδρωµα που προκαλείται από την υποδόρια 

χορήγηση carrageenin (Webster et al., 1996), την προκαλούµενη από την CRH 

αύξηση της διαπερατότητας των τριχοειδών του δέρµατος επίµυων (Theoharides et 

al., 1998) και ανέστειλε την πρόκληση βλάβης του βλεννογόνου σε ένα µοντέλο 

κολίτιδας (Wlk et al., 2002).  

Η συστηµατική χορήγηση antalarmin φαίνεται ότι ανταγωνίζεται κυρίως την 

προφλεγµονώδη δράση της περιφερικής CRH και όχι την συστηµατική 

αντιφλεγµονώδη δράση της κεντρικής CRH (Webster et al., 2002). Έτσι, η επί 

µακρόν χορήγηση antalarmin σε αρουραίους Lewis (οι οποίοι διακρίνονται από 

ιδιαίτερη ευπάθεια για την ανάπτυξη αρθρίτιδων λόγω υπολειτουργίας του άξονα 

ΥΥΕ), βελτίωσε την κλινική και ιστολογική έκβαση της αρθρίτιδας των περιφερικών 

αρθρώσεων που προκαλείται από την χορήγηση Freund's adjuvant. Η βελτίωση 

παρατηρήθηκε παρά τη µείωση των επιπέδων κορτικοστερόνης. Επιπλέον, η 

µακροχρόνια χορήγηση antalarmin σε αρουραίους Fisher οι οποίοι έχουν 

φυσιολογικό άξονα ΥΥΕ και δεν είναι ευπαθείς σε αρθρίτιδες, µείωσε µεν τα επίπεδα 

κορτικοστερόνης χωρίς όµως να επηρεάσει αρνητικά την έκβαση της νόσου (Webster 

et al., 2002). 

 

9. Σήψη και σηπτικό shock 

9.1 Ορισµοί 

 Σήψη είναι µια σειρά κλινικών και εργαστηριακών ευρηµάτων ενδεικτικών 

µιας γενικευµένης φλεγµονώδους αντίδρασης του οργανισµού, η οποία συνοδεύεται 

από οξεία έκπτωση της λειτουργίας πολλαπλών συστηµάτων και οφείλεται στην 

παρουσία σοβαρής βακτηριακής, µυκητιασικής ή ιογενούς λοίµωξης (Fink and 

Heard, 1990). Σηµεία ενδεικτικά της γενικευµένης φλεγµονής αποτελούν ο πυρετός, 

η ταχυκαρδία, η ταχύπνοια, η υπόταση, η λευκοκυττάρωση ή η λευκοπενία, η 

θροµβοπενία και η διαταραχή του επιπέδου συνείδησης.  
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 Σηπτικό schock είναι η κυκλοφορική καταπληξία που οφείλεται στη σήψη και 

συχνά, αλλά όχι πάντα, συσχετίζεται µε την είσοδο βακτηρίων ή µυκήτων στην 

κυκλοφορία (Fink and Heard, 1990). 

 

9.2 Πειραµατικά µοντέλα σηπτικού shock 

 Υπάρχουν πέντε κύριες προσεγγίσεις για την πρόκληση του συνδρόµου του 

σηπτικού schock σε πειραµατόζωα. 

 

Ενδαγγειακή χορήγηση βακτηριδίων 

  Σε αυτό το µοντέλο γίνεται ενδοφλέβια χορήγηση ζώντων βακτηριδίων είτε 

ταχέως εφ’άπαξ (Lebel et al., 1989), είτε σε διάστηµα µερικών ωρών (Hinshaw et al., 

1981) (Hinshaw et al., 1988). Αυτά τα  µοντέλα χαραχτηρίζονται από καρδιαγγειακή 

καταπληξία σαν αποτέλεσµα της βακτηριαιµίας. 

 

Ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση βακτηριδίων  

Σε αυτό το µοντέλο προκαλείται σήψη µετά από ενδοπεριτοναϊκό 

ενοφθαλµισµό βακτηριδίων. Τα βακτήρια χορηγούνται σε φυσιολογικό ορρό 

(Ahrenholz and Simmons, 1980), σε θρόµβους ινικής βοός (Fink et al., 1984) ή σε 

κάψουλες που περιέχουν κόπρανα επίµυος, άγαρ και γνωστή συγκέντρωση 

Bacteroides fragilis (Nakatani et al., 1984) (Nakatani et al., 1996) ή τέλος µε 

ωσµωτικές αντλίες οι οποίες εµφυτεύονται στην περιτοναϊκή κοιλότητα (Alexander et 

al., 1989). 

 

Περίδεση και διάτρηση τυφλού  

Σε αυτό το µοντέλο που αναπτύχθηκε από τον Wichterman (Wichterman et 

al., 1980), η σήψη προκαλείται µε µία χειρουργική διαδικασία και δεν απαιτείται 

ανάπτυξη ή ποσοτικοποίηση των βακτηριδίων, ή η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

προετοιµασία του ενοφθαλµίσµατος. Επιπλέον αυτά είναι µοντέλα επιµόλυνσης της 

περιτοναϊκής κοιλότητας από µεικτή χλωρίδα παρουσία νεκρωµένου ιστού και 

µοιάζουν µε αντίστοιχα κλινικά προβλήµατα, όπως είναι η διάτρηση σκωληκοειδούς 

και η εκκολπωµατίτις.  
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Πρόκληση αποστηµάτων στα µαλακά µόρια 

 Αυτό είναι ένα από τα πρωιµότερα µοντέλα υπερδυναµικής σήψης. Σε αυτό 

το µοντέλο η χορήγηση 10-20 ml διαλύµατος χλωριούχου ασβεστίου (Albrecht, 1964) 

ή η εµφύτευση κοπράνων στα µαλακά µόρια (Hermreck and Thal, 1969) έχει σαν 

αποτέλεσµα νέκρωση των ιστών και επιλοίµωξη από µια µεγάλη ποικιλία παθογόνων 

και σαπροφύτων. 

 

Μοντέλα ενδοτοξίκωσης 

 Σε αυτά τα µοντέλα το σύνδροµο του σηπτικού schock αναπαράγεται µε την 

ενδοφλέβια ή ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση ενδοτοξίνης . Υπάρχουν δύο κύρια µοντέλα 

για την πρόκληση του συνδρόµου του σηπτικού shock µε την χορήγηση LPS (Fink 

and Heard, 1990). Στο πρώτο, το σύνδροµο επάγεται µε τη χορήγηση µεγάλης δόσης 

LPS και χαραχτηρίζεται από την ανάπτυξη συµπτωµάτων σε µια περίοδο µερικών 

ηµερών έως µίας εβδοµάδας (Proctor et al., 1986). Στο δεύτερο, χορηγούνται χαµηλές 

δόσεις LPS σε συνδυασµό µε τον µεταγραφικό παράγοντα D-γαλακτοζαµίνη 

(Galanos et al., 1979). Με αυτό τον τρόπο τα συµπτώµατα αναπτύσσονται ταχέως και 

ο θάνατος επέρχεται εντός 6-10 ωρών. 

 

9.3 Ενδοτοξίνη και σηπτικό shock 

 Η ενδοτοξίνη είναι συστατικό της εξωτερικής µεµβράνης του τοιχώµατος των  

gram αρνητικών βακτηριδίων (Heine et al., 2001). Η ενδοτοξίνη επιδρά στα 

µονοκύτταρα/µακροφάγα τα οποία ενεργοποιούνται να παράγουν και να εκκρίνουν 

ενδογενείς διαµεσολαβητές της φλεγµονής. Τέτοια µόρια είναι το ΝΟ, βιοδραστικά 

πεπτίδια (παράγοντας ενεργοποίησης των αιµοπεταλίων, θροµβοξάνη Α2), και κυρίως 

οι κυτοκίνες IL-1, IL-6 και ο παράγοντας νέκρωσης του όγκου (tumor necrosis factor, 

TNF-a).  

Οι διαµεσολαβητές αυτοί ευθύνονται για την ενεργοποίηση της διαδικασίας 

της φλεγµονής µετά την είσοδο των παθογόνων µικροβίων στον οργανισµό. 

Ειδικότερα, προκαλείται αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων, εξοίδηση υγρών 

και µετανάστευση των λευκοκυττάρων στο σηµείο της φλεγµονής µε τελικό 

αποτέλεσµα την φαγοκύττωση και θανάτωση των µικροοργανισµών. Όµως, η 

παρουσία µεγάλων ποσοτήτων ενδοτοξίνης στην κυκλοφορία όπως συµβαίνει σε 

σοβαρές Gram αρνητικές λοιµώξεις, προκαλεί την υπερβολική ενεργοποίηση των 

παραπάνω αντιδράσεων µε τελικό αποτέλεσµα το σηπτικό shock.   
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9.3.1 Χηµική δοµή της ενδοτοξίνης 

Από άποψη χηµικής δοµής η ενδοτοξίνη είναι ένας λιποπολυσακχαρίτης 

(LPS) (Εικόνα 5). Σήµερα οι όροι ενδοτοξίνη και λιποπολυσακχαρίτης 

χρησιµοποιούνται εξίσου. Όπως υποδηλώνει το όνοµά του, το LPS αποτελείται από 

µία λιπιδική και µία πολυσακχαριδική οµάδα. Η πολυσακχαριδική οµάδα αποτελείται 

από την Ο-ειδική αλυσίδα και τον πυρήνα. Η Ο-ειδική αλυσίδα που απαρτίζεται από 

50 ολιγοσακχαριδικές µονάδες, ευθύνεται για την υψηλή αντιγονικότητα των Gram-

αρνητικών βακτηριδίων, ποικίλλει ευρέως ανάµεσα στα διάφορα είδη και καθορίζει 

τον ορότυπό τους. Ο πυρήνας είναι ένας ολιγοσακχαρίτης ο οποίος διατηρεί σχετικά 

σταθερή δοµή ανάµεσα στα διάφορα είδη. Η λιπιδική οµάδα ονοµάζεται λιπίδιο Α και 

είναι το µέρος του LPS που ευθύνεται για τη δράση ενδοτοξίνης που παρουσιάζει το 

µόριο (Galanos et al., 1985). Αλλαγές στη µοριακή δοµή του λιπιδίου Α, οδηγούν σε 

απώλεια µέρους ή όλης της ενδοτοξιναιµικής ικανότητας του λιπιδίου (Rietschel et 

al., 1994). 
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 Ο-ειδική αλυσίδα εξ. πυρήνας εσ. πυρήνας λιπίδιο Α

ικόνα 5. Χηµική δοµή της ενδοτοξίνης ενός εντεροβακτηριοειδούς. Hep: Επτόζη, 

do: 2-κετο-3-δεοξυοκτονικό οξύ, GlcN: Ν-ακετυλ γλυκοζαµίνη, P: Φωσφορική 

µάδα 
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9.3.2 Αναγνώριση της ενδοτοξίνης από τα µακροφάγα 

Η βιολογική δράση του LPS διαµεσολαβείται από τον υποδοχέα TLR4 ο 

οπoίος είναι µέλος της οικογένειας των υποδοχέων Toll που αρχικά ανακαλύφθηκαν 

στη δροσόφιλα (Medzhitov et al., 1997). Ειδικότερα, το LPS αρχικά ενώνεται στο 

πλάσµα µε την πρωτείνη τη συνδέουσα το LPS (LPS binding protein, LBP) και το 

σύµπλεγµα συνδέεται στο CD14, έναν υποδοχέα των µονοκυττάρων/µακροφάγων 

που εκφράζεται τόσο σε διαλυτή όσο και µεµβρανική µορφή (Ulevitch and Tobias, 

1995). Το CD14 ακολούθως παρουσιάζει το σύµπλεγµα LPS-LBP στον TLR4.  

Η σηµασία της παραπάνω ακολουθίας φαίνεται από µελέτες σε ποντικούς 

όπου η απουσία του γονιδίου LBP (Jack et al., 1997) ή η χορήγηση αντι-LBP (Le Roy 

et al., 1999) τους καθιστά ανθεκτικούς στο ενδοτοξιναιµικό shock. Επίσης η 

µετάλλαξη στο γονίδιο CD14 (Haziot et al., 1996) σε ποντικούς ή η χορήγηση αντι-

CD14 σε κουνέλια LPS (Schimke et al., 1998) καθιστά τα ζώα ανθεκτικά στο LPS. 

Οµοίως, ποντικοί µε µεταλλαγµένο το γονίδιο TLR4 επιζούν µετά από θανατηφόρο 

δόση LPS (Takeuchi et al., 1999),. 

 

9.3.3 ∆ιαβίβαση σήµατος µέσω του TLR4 

Η διαβίβαση σήµατος µέσω του TLR4 µετά την σύνδεση του LPS µοιάζει µε  

αυτήν την διαβίβαση σήµατος µέσω του υποδοχέα της IL-1 (IL-1R), δεδοµένης της 

οµοιότητας του ενδοκυτταροπλασµατικού τµήµατος του TLR4 και του IL-1R. Η 

σύνδεση του LPS στον TLR4 έχει σαν αποτέλεσµα την προσέλευση του 

κυτταροπλασµατικού Toll-οµοιάζοντος µορίου (Toll-like) MyD88, το αµινοτελικό 

άκρο του οποίου συνδέεται µε την κινάση που συσχετίζεται µε τον υποδοχέα της IL-1 

(IL-1 receptor-associated kinase, IRAK) (Εικόνα 6). Μετά την ενεργοποίηση της 

IRAK, µία άλλη πρωτείνη η TRAF6 (TNF receptor-associated factor 6) 

φωσφορυλιώνεται και προσέρχεται στο σύµπλεγµα µε τελικό αποτέλεσµα την 

ενεργοποίηση του κυττάρου µέσω του µεταγραφικού παράγοντα NF-κB ( nuclear 

factor-B) και της κινάσης JNK/SAP (c-Jun N-terminal kinase/stress-activated protein 

kinase) (Muzio et al., 1998) (Medzhitov et al., 1998) (Wang et al., 2001). Τα 

συστήµατα αυτά ενέχονται στην ενεργοποίηση πολλαπλών γονιδίων που εκφράζονται 

κατά τη φλεγµονή. 

Η φωσφορυλίωση πρωτεϊνών παίζει σηµαντικό ρόλο στην ενδοκυττάρια 

µεταβίβαση σήµατος µετά την επίδραση του LPS. Σε αυτήν την διαδικασία έχουν 

ρόλο διάφορες πρωτεϊνικές κινάσες. Η πρωτεϊνικές κινάσες Α (PKA) και C (PKC) 
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φαίνεται ότι ενεργοποιούνται κατά την επαγωγή της παραγωγής κυτοκινών από τα 

µονοκύτταρα (Geng et al., 1993).  Η αναστολή της PKA οδηγεί σε ελάττωση της 

παραγωγής IL-6, ενώ η αναστολή της PKC οδηγεί σε ελάττωση του TNF-a. Το LPS 

επίσης έχει δειχθεί ότι ενεργοποιεί τις ΕΡΚ1/ΕΡΚ2 και p38 MAPΚ (mitogen 

activated protein kinase, MAPK) οι οποίες ρυθµίζουν την παραγωγή των κυτοκινών 

τόσο στο επίπεδο της µεταγραφής όσο και στο µετα-µεταγραφικό επίπεδο (Lee et al., 

1994) (Dumitru et al., 2000) αλλά και την κινάση JNK/SAP (c-Jun N-terminal 

kinase/stress-activated protein kinase) (Muzio et al., 1998).   

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Ενεργοποίηση των µακροφάγων από το LPS 
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9.4 Κυτοκίνες και σηπτικό shock 

 Κατά την διάρκεια της φλεγµονής απελευθερώνονται στην κυκλοφορία οι 

κυτοκίνες TNF-α, η IL-1 και η IL-6 οι οποίες διαδραµατίζουν κριτικό ρόλο στην 

άµυνα του ξενιστή. Οι πηγές παραγωγής των κυτοκινών αυτών είναι τα 

ενεργοποιηµένα µακροφάγα κυρίως, αλλά και τα µονοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα των αγγείων. Η έκκριση των κυτοκινών ενεργοποιείται από τους ίδιους τους 

εισβάλλοντες µικροοργανισµούς κατά τη διαδικασία της φαγοκυττάρωσης ή από 

διαλυτά προϊόντα τους, όπως είναι οι λιποπολυσακχαρίτες, οι εξωτοξίνες των Gram-

θετικών βακτηριδίων και τα γλυκοπεπτίδια του κυτταρικού τοιχώµατος των 

µικροβίων, όπως το τειχοϊκό οξύ και τα µουραµιλικά πεπτίδια.  

Ενώ η παρουσία των κυτοκινών αποτελεί µέρος της άµυνας του 

οργανισµού κατά των παθογόνων µικροοργανισµών, η υπερβολική 

απελευθέρωσή τους συσχετίζεται µε την ανάπτυξη της 

πολυσυστηµατικής ανεπάρκειας που παρατηρείται στο σηπτικό shock. Η 

χορήγηση IL-1 και TNF-α όχι όµως και της IL-6 σε πειραµατόζωα και 

ανθρώπους αναπαράγει το σύνδροµο του σηπτικού shock (Okusawa et 

al., 1988) (Dinarello et al., 1989) (Fisher and Bellingan, 1991) (Chapman 

et al., 1987). O TNF-α και η IL-1 δρουν συνεργιστικά in vitro και η 

συνέργεια αυτή είναι εµφανής και σε in vivo πειράµατα (Okusawa et al., 

1988) (Tredget et al., 1988) (Dinarello et al., 1989). Επιπλέον, οι 

προσεγγίσεις κατά τις οποίες επιχειρείται η µείωση της βιολογικής 

δράσης των κυτοκινών IL-1 and TNF-α σε ζωικά µοντέλα σήψης 

οδήγησαν σε βελτίωση της επιβίωσης (Fischer et al., 1992) (Alexander et 

al., 1991) (Beutler et al., 1985).   
 Το LPS είναι το ισχυρότερο από τα βακτηριδιακά συστατικά όσον αφορά την 

ικανότητα έκλυσης κυτοκινών, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες πληροφορίες για την 

παραγωγή κυτοκινών κατά το σηπτικό shock να προέρχονται από µελέτες στις οποίες 

χορηγείται LPS είτε in vitro είτε in vivo. Μετά από την χορήγηση LPS, ο TNF-α 

εµφανίζεται πρώτος στο πλάσµα µε τα υψηλότερα επίπεδα να ανιχνεύονται µία ώρα 

µετά. Ο TNF-α ακολούθως επάγει την έκκριση IL-1 (µε τα υψηλότερα επίπεδα στις 
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δύο ώρες) και η IL-1 επάγει την έκκριση IL-6 (µε τα υψηλότερα επίπεδα στις 

τέσσερις ώρες) (van Deventer et al., 1990).  

 

Βιολογικές δράσεις του TNF-α στο σηπτικό shock  

Σε χαµηλές συγκεντρώσεις ο TNF-α δρα σαν ένας παρακρινής και 

αυτοκρινής ρυθµιστής της λειτουργίας των λευκοκυττάρων και των 

ενδοθηλιακών κυττάρων. Επάγει την έκφραση µορίων προσκόλλησης 

στο ενδοθήλιο των αγγείων και στα λευκοκύτταρα καθώς και την 

έκφραση χυµοκινών στον φλεγµαίνοντα ιστό, µε αποτέλεσµα να 

ευοδώνεται η µετανάστευση των λευκοκυττάρων στο σηµείο της 

φλεγµονής. Ενεργοποιεί τα µονοπύρηνα/µακροφάγα και τα ουδετερόφιλα 

να παράγουν κυτοκίνες και να καταστρέφουν τους εισβάλλοντες 

µικροοργανισµούς (Abbas AK, 1994). 

Σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ο TNF-α εισέρχεται στην 

κυκλοφορία προκαλώντας πυρετό, κεφαλαλγία, µυαλγίες και αρθραλγίες, 

φαινόµενα που διαµεσολαβούνται από την έκκριση προσταγλανδινών 

(Dinarello, 1997c). Επίσης ο TNF-α έχει την ικανότητα να ενεργοποιεί 

τον καταρράκτη της πήξης (van der Poll et al., 1990) προκαλώντας έτσι 

ενδαγγειακή θρόµβωση και αιµορραγική ιστική νέκρωση. Επάγει την 

σύνθεση πρωτεϊνών οξείας φάσης από τα ηπατοκύτταρα και προκαλεί 

υπόταση µια ιδιότητα που διαµεσολαβείται από την αύξηση των 

επιπέδων νιτρικού οξέος (Chapman et al., 1987).  
 

Βιολογικές δράσεις της IL-1 στο σηπτικό shock 

 Οι βιολογικές δράσεις της IL-1 είναι όµοιες µε εκείνες του TNF-α και 

εξαρτώνται και αυτές από την ποσότητα της κυτοκίνης που εκκρίνεται. Σε χαµηλές 

συγκεντρώσεις η IL-1 διαµεσολαβεί την τοπική φλεγµονή. Συγκεκριµένα, επάγει την 

ίδια της την  έκκριση, τη σύνθεση IL-6 από τα µονοπύρηνα, καθώς και την έκφραση 

µορίων προσκόλλησης στα λευκοκύτταρα (Dinarello, 1997a). Σε µεγαλύτερες δόσεις 

διαµεσολαβεί τις γενικευµένες δράσεις που περιεγράφησαν για τον TNF-α µε 
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εξαίρεση την πρόκληση αιµορραγικής νέκρωσης και ιστικής καταστροφής (Abbas 

AK, 1994).   

Μια από τις πιο σταθερές ιδιότητες της IL-1, είναι η επαγωγή της έκφρασης 

των γονιδίων που κωδικοποιούν την φωσφολιπάση Α2 (PLA2) και την 

κυκλοοξυγενάση-2 (Cox-2). Έτσι, πολλές βιολογικές δράσεις της IL-1 οφείλονται 

στην παραγωγή της προσταγλανδίνης Ε2 (PGE2). 

 

Βιολογικές δράσεις της IL-6 στο σηπτικό shock 

Η IL-6 δεν φαίνεται να διαδραµατίζει αιτιολογικό ρόλο στην παθογένεια του 

σηπτικού shock αλλά πιθανώς αντιπροσωπεύει το αποτέλεσµα της βιολογικής δράσης 

των TNF-α και IL-1. Η χορήγηση της IL-6 δεν προκαλεί το σύνδροµο του shock και 

δεν επάγει την παραγωγή προσταγλανδίνης Ε2 (Dinarello, 1997b) αντιθέτως µάλιστα 

φαίνεται να καταστέλλει την επαγόµενη από την IL-1 Cox-2 (Hauptmann et al., 

1991).  

Τα επίπεδα IL-6 στο πλάσµα ασθενών µε σηπτικό shock συσχετίζονται 

καλύτερα απ’ότι τα επίπεδα του TNF-α µε την πρόγνωση της νόσου ((Casey et al., 

1993) (Fisher et al., 1993): οι ασθενείς που έχουν χαµηλότερα επίπεδα πλάσµατος 

έχουν καλύτερη επιβίωση.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω φαίνεται ότι η περιφερικά 

εκκρινόµενη CRH διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της απάντησης του 

οργανισµού στη φλεγµονή. Ο ρόλος του δε πιθανότατα είναι προφλεγµονώδης, η 

CRH δηλαδή φαίνεται ότι ευοδώνει την διαδικασία της φλεγµονής. Έχει προταθεί ότι 

τα ιστιοκύτταρα αποτελούν έναν από τους κύριους στόχους µέσω των οποίων η CRH 

επηρεάζει την ανοσολογική απάντηση (Elenkov et al.,1999).  

Τα µακροφάγα αποτελώντας τις κύριες πηγές των προφλεγµονωδών 

κυτοκινών TNF-α, IL-1 και IL-6, θεωρούνται βασικά κύτταρα για την ενεργοποίηση 

του ανοσολογικού συστήµατος. Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι τα µακροφάγα εκφράζουν 

υποδοχείς για την CRH. Στην παρούσα µελέτη εξετάσαµε το ρόλο της CRH στην 

ενεργοποίηση των µακροφάγων. 

Για τις in vitro µελέτες επιλέχθηκαν ως µοντέλο δύο τύποι µακροφάγων: α) τα 

κύτταρα Raw 264.7 (µια µονοκυτταρική µακροφαγική σειρά που προέρχεται από 

έναν όγκο που αναπτύχθηκε σε άρρενες ποντικούς από τον ιό της λευχαιµίας 

Abelson) και β) πρωτογενή µακροφάγα προερχόµενα από την περιτοναϊκή κοιλότητα 

ποντικών balb/c.  

Οι µελέτες σχετικά µε τη δράση της CRH στην φλεγµονώδη διαδικασία έως 

τώρα έχουν πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση µοντέλων τοπικά περιορισµένης 

φλεγµονής. Στην παρούσα εργασία για την in vivo προσέγγιση της δράσης της CRH 

στην φλεγµονή, χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο του ενδοτοξιναιµικού shock το οποίο 

αποτελεί εδραιωµένο µοντέλο συστηµατικής φλεγµονής και παρέχει τη δυνατότητα 

µελέτης της ενεργοποίησης των µακροφάγων in vivo. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  
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1. Βιολογικά Υλικά 

Χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα βιολογικά υλικά: (α) πειραµατόζωα (β) 

λιποπολυσακχαρίτης κυτταρικού τοιχώµατος E.coli και Salmonella enteritidis (γ) η  

κυτταρική σειρά µυελώµατος ποντικού Raw 264.7 και (δ) πρωτογενής καλλιέργεια 

περιτοναϊκών µακροφάγων ποντικού.  

 

1.1 Πειραµατόζωα 

Χρησιµοποιήθηκαν άρρενες Balb/c ποντικοί βάρους 20-25 gr, ηλικίας 8-10 

εβδοµάδων. Τα πειραµατόζωα κρατήθηκαν στο εργαστήριο για περίπου µία 

εβδοµάδα πριν από κάθε πείραµα ούτως ώστε να εγκλιµατισθούν και να ελεγχθεί η 

υγεία τους. Είχαν τοποθετηθεί σε δωµάτιο µε σταθερή θερµοκρασία 22±1 οC και µε 

κύκλο φωτός σκότους 12 ωρών. Τρέφονταν µε τροφή πειραµατοζώων και έπιναν 

νερό κατά βούληση. 

 

1.2 Λιποπολυσακχαρίτης  

Χρησιµοποιήσαµε δύο είδη λιποπολυσακχαρίτη οι οποίοι αγοράστηκαν από 

τη Sigma: α) λιποπολυσακχαρίτης κυτταρικού τοιχώµατος E.coli (ορότυπος 0111:B4, 

Αρ. καταλόγου  L2630) και β) λιποπολυσακχαρίτης  κυτταρικού τοιχώµατος 

Salmonella enteritidis, Αρ. καταλόγου L6011). 

 

1.3 Κυτταρική σειρά µονοκυττάρων/µακροφάγων ποντικού (Raw 264.7) 

Η κυτταρική σειρά Raw 264.7 είναι µια µονοκυτταρική/µακροφαγική σειρά 

που προέρχεται από έναν όγκο που αναπτύχθηκε σε άρρενες ποντικούς από τον ιό της 

λευχαιµίας Abelson (Raschke et al., 1978). Οι κλώνοι που χρησιµοποιήθηκαν 

προέρχονται από την ATCC (Αρ. καταλόγου ΤΙΒ-71). Τα κύτταρα Raw 264.7 

παράγουν λυσοζύµη και έχουν υποδοχείς για το συµπλήρωµα. ∆εν διαθέτουν 

ανοσοσφαιρίνη επιφανείας  (sIg-), Ia (Ia-) και Thy-1.2 (Thy-1.2-) (Raschke et al., 

1978) (Ralph and Nakoinz, 1977b). Τα κύτταρα έχουν την ικανότητα να 

ενδοκυττώνουν ουδέτερα ερυθρά και να φαγοκυτταρώνουν σφαιρίδια latex και 

zymosan (Ralph and Nakoinz, 1977b). Τέλος µπορούν να καταστρέφουν µε 

αντιγονοεξαρτώµενο τρόπο ερυθρά προβάτου και καρκινικά κύτταρα (Ralph and 

Nakoinz, 1977a).  
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1.4 Μακροφάγα περιτοναϊκής κοιλότητας ποντικού 

Η περιτοναϊκή κοιλότητα του ποντικού αποτελεί ένα στείρο περιβάλλον που 

χρησιµεύει για την µελέτη της συµµετοχής των µονοπύρηνων/µακροφάγων στην 

ανάπτυξη µιας φλεγµονώδους αντίδρασης (Chan et al., 1998). 

 Κατά την σταθερή κατάσταση η έκπλυση της περιτοναϊκής κοιλότητας 

αποδίδει ιστικά περιτοναϊκά µακροφάγα (Sawyer et al., 1982). Μετά την 

ενδοπεριτοναϊκή ένεση thioglycollate, µιας ερεθιστικής ουσίας, ο πληθυσµός των 

κυττάρων της περιτοναϊκής κοιλότητας αλλάζει. Έτσι, σύντοµα µετά τη χορήγηση 

thioglycollate τα ιστικά µακροφάγα της περιτοναϊκής κοιλότητας εξαφανίζονται 

προσκολλώµενα στο τοίχωµα του περιτοναίου. Ακολουθεί η είσοδος αρχικά των 

ουδετερόφιλων πολυµορφοπύρηνων και µετέπειτα των µακροφάγων (Barth et al., 

1995).  

Τα µακροφάγα που συλλέγονται µετά τη χορήγηση thioglycollate είναι 

διεγερµένα και έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται in vitro σε απάντηση της 

επίδρασης µε µιτογόνα (Stewart et al., 1975) (Chen and Clark, 1986).  

 

2. Μέθοδοι 

 

2.1 Καλλιέργειες κυτταρικών σειρών 

 

Kυτταρική σειρά µυελώµατος ποντικού RAW 264.7 

 

Υλικά 

DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (Flow Labs, Scotland) 

Ορός εµβρύου βοός: FCS (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 

Πενικιλλίνη/ Στρεπτοµυκίνη: Penicilline/Streptomycin (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 

L-γλουταµίνη: L-glutamine (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός: (Olympus, Japan) 
Πλάκα αιµατοκυτταροµετρητή: Neubauer και Malassez  

 

Μέδοδος 

 Τα κύτταρα Raw264.7 καλλιεργήθηκαν σε επωαστικό κλίβανο ρυθµισµένο σε 

θερµοκρασία 37 οC, ατµόσφαιρα 5% CO2, 95% αέρα και υγρασία 100%. Το θρεπτικό 
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υλικό καλλιέργειας περιείχε DMEM, 10% ορό εµβρύου βοός, 4 mM L-γλουταµίνη 

και 1% αντιβιοτικό διάλυµα σε τελική συγκέντρωση 100 IU/ml πενικιλλίνη και 100 

µg/ml στρεπτοµυκίνη. Το υλικό των καλλιεργειών ανανεωνόταν ανά 48 ώρες. Τα 

κύτταρα χρησιµοποιούνταν όταν έφταναν σε πυκνότητα 80%. Επειδή αναπτύσσουν 

ισχυρούς δεσµούς µε το πλαστικό µε αποτέλεσµα να κολλάνε καλά, τα κύτταρα 

αποµακρύνονταν από το πλαστικό µε ξύσιµο. Ακολούθως µικρή ποσότητα του 

ανωτέρω διαλύµατος ελαµβάνετο για προσδιορισµό του αριθµού των κυττάρων ανά 

ml θρεπτικού υλικού. Ο προσδιορισµός πραγµατοποιούνταν µε την µέθοδο 

αιµατοκυτταροµετρίας (µε πλάκα Neubauer ή Malassez) και µε τη βοήθεια 

µικροσκοπίου ορατού φωτός, σε µεγέθυνση 40x. Τα ληφθέντα κύτταρα 

τοποθετούνταν σε κατάλληλη συγκέντρωση στα αντίστοιχα πλαστικά καλλιεργειών 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του εκάστοτε πειράµατος. Το θρεπτικό υλικό αντικαθίστατο 

µε θρεπτικό υλικό πειραµάτων.    

  

2.2 Πρωτογενείς καλλιέργειες 

 

Πρωτογενής καλλιέργεια περιτοναϊκών µακροφάγων ποντικού 

 

Υλικά 

Thioglycolate broth (Sigma, USA) 
RPMI 1640 Medium (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 

DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (Flow Labs, Scotland) 

Πενικιλλίνη/ Στρεπτοµυκίνη: Penicilline/Streptomycin (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 

L-γλουταµίνη: L-glutamine (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 

HEPES: Ν-2-υδροξυεθυλπιπεραζίνη Ν-2 αιθανοσουλφονικό οξύ  (Sigma, USA) 

Ορός εµβρύου βοός: FCS (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 

Ψυχόµενη φυγόκεντρος 

 

Μέθοδος 

α) Χειρισµός πειραµατοζώων 

 Σε άρρενες Balb/c ποντικούς έγινε ενδοπεριτοναϊκή έγχυση 3 ml διαλύµατος 

thioglycollate 3%. Τέσσερις µέρες αργότερα τα ζώα θυσιάστηκαν και έγινε έκπλυση 
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της περιτοναϊκής τους κοιλότητας µε 20 ml RPMI. Το έκπλυµα συλλέχθηκε µετά από 

προσεκτική µάλαξη της περιτοναϊκής κοιλότητας. 

 

β) Αποµόνωση περιτοναϊκών µακροφάγων  

Τα περιτοναϊκά κύτταρα αποµονώθηκαν µε φυγοκέντρηση του εκπλύµατος σε 

ψυχόµενη φυγόκεντρο θερµοκρασίας 4οC, στα 300 g για 10 min. Τα κύτταρα 

εκπλύθηκαν µία φορά µε RPMI και ανασυστάθηκαν σε DMEM εµπλουτισµένο µε 10 

mM L-γλουταµίνη, 1% αντιβιοτικό διάλυµα σε τελική συγκέντρωση 100 IU/ml 

πενικιλλίνη και 100 µg/ml στρεπτοµυκίνη, 30 mM HEPES µε ή χωρίς FCS σε 

συγκέντρωση 10%, ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε πειράµατος. 

 

2.3 Παρασκευή διαλύµατος antalarmin 

 

Υλικά 

Αιθανόλη 100% 

Cremaphor (Sigma, USA) 

 

Μέθοδος 

 ∆ιαλύεται 1 gr antalarmin σε 5 ml απόλυτης αιθανόλης µέσα σε υδατόλουτρο 

θερµοκρασίας 60 οC. Μετά από έντονη ανάδευση δηµιουργείται ένα οµοιογενές 

διάλυµα. Ακολούθως προστίθενται 5 ml cremaphor και το µείγµα θερµαίνεται για 

άλλα 5 min. Το προκύπτον διάλυµα µπορεί να διατηρηθεί σε θερµοκρασία δωµατίου 

(stock). Αµέσως πριν την χορήγηση antalarmin στα πειραµατόζωα, µέρος του stock 

διαλύεται σε αποστειρωµένο νερό που έχει προθερµανθεί στους 60 οC και σε 

αναλογία 1/5. Με τον τρόπο αυτό η τελική συγκέντρωση του χορηγούµενου 

διαλύµατος είναι 20 mg/ml.    

 

2.4 Πρόκληση ενδοτοξιναιµικού shock και υπολογισµός της θανατηφόρου δόσης 

50 και 100 (LD50 και LD100) 

Για την πρόκληση ενδοτοξιναιµικού shock 0.2 ml διαλύµατος ενδοτοξίνης 

συγκέντρωσης 10 mg/ml χορηγούνταν ενδοπεριτοναϊκά στα πειραµατόζωα.  Για τον 

υπολογισµό της LD50 και LD100, 200, 400, 600, 700 και 1000 µg ενδοτοξίνης από E. 

coli χορηγήθηκαν σε αντίστοιχες οµάδες των 5 ζώων η καθεµία. Η επιβίωση των 
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ζώων παρακολουθούνταν για 7 ηµέρες. Το ίδιο πείραµα επαναλήφθηκε µε την 

χορήγηση ενδοτοξίνης από Salmonella enteritidis.   

 

2.5 Μελέτη της επίδρασης της antalarmin στην επιβίωση πειραµατοζώων που 

έλαβαν θανατηφόρο δόση ενδοτοξίνης  

Για να µελετήσουµε το ρόλο της antalarmin στην επιβίωση πειραµατοζώων 

που υποβλήθηκαν σε ενδοτοξιναιµικό shock, 40 πειραµατόζωα χωρίστηκαν σε 4 

οµάδες: η πρώτη οµάδα έλαβε antalarmin σε δόση 20 mg/kg, η δεύτερη antalarmin 

και 0.7 µg ενδοτοξίνης E. coli /25g σωµατικού βάρους, η τρίτη έλαβε ενδοτοξίνη και 

έκδοχο της antalarmin και η τέταρτη µόνο έκδοχο της antalarmin. Η antalarmin ή το 

έκδοχό της χορηγούνταν ενδοπεριτοναϊκά 1.5 ώρα προ της χορήγησης της 

ενδοτοξίνης. Η επιβίωση των ζώων παρακολουθούνταν για 7 ηµέρες. Το ίδιο πείραµα 

επαναλήφθηκε µε την χορήγηση ενδοτοξίνης από Salmonella enteritidis. Το πείραµα 

επαναλήφθηκε τρείς φορές για κάθε είδος ενδοτοξίνης. Η χορήγηση antalarmin ή του 

εκδόχου της δεν είχε καµία επίδραση στην επιβίωση των ζώων και γι’αυτό και δεν 

επαναλήφθηκε στα επόµενα πειράµατα.   

  

2.6 Λήψη ολικού αίµατος για την µέτρηση ιντερλευκινών και κορτικοστερόνης 

 Για την µελέτη της επίδρασης της antalarmin στην παραγωγή κυτοκινών και 

κορτικοστερόνης σε ζώα που είχαν υποβληθεί σε ενδοτοξιναιµικό shock τα παραπάνω 

πειράµατα επαναλήφθηκαν µε τον ίδιο τρόπο. Ολικό αίµα λαµβάνονταν µία και δύο 

ώρες µετά την χορήγηση της ενδοτοξίνης για την µέτρηση TNF-α και κορτικοστερόνης 

και τέσσερις ώρες και έξι ώρες µετά την χορήγηση για την µέτρηση IL-1 και IL-6. Για 

την λήψη ικανής ποσότητας αίµατος τα ζώα αναισθητοποιούνταν µε την τοποθέτησή 

τους για 5 λεπτά µέσα σε κλωβό που περιείχε υψηλή συγκέντρωση ατµών αιθέρα. Η 

αιµοληψία γινόταν µετά από ακινητοποίηση των ζώων και παρακέντηση της καρδιάς. 

Ακολούθως τα ζώα θυσιάζονταν και ο ορρός φυλάσσονταν στους –80 οC µέχρι τη 

στιγµή της µέτρησης. Σε κάθε χρονική στιγµή και για κάθε οµάδα, αίµα λαµβάνονταν 

από 5 ζώα.   
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2.7 Ανοσοενζυµικοί προσδιορισµοί 

 

Προσδιορισµός µε ανοσοενζυµική µέθοδο των ιντερλευκινών IL-1β, IL-6 και 

TNF-α  

 

Υλικά και συσκευές 

Μικροπλάκες 96-οπών επικαλυµµένες µε µονοκλωνικά αντισώµατα από ποντικό 

κατά των ιντερλευκινών IL-1β, IL-6 και TNF-α 

Πολυκλωνικά αντισώµατα ειδικά για τις IL-1β, IL-6 και TNF-α σηµασµένα µε 

φυτική περοξειδάση (Quantikine, R&D systems) 

Λυοφιλοποιηµένη ανασυνδυασµένη IL-1β, IL-6 και TNF-α ποντικού σε ρυθµιστική 

πρωτεϊνική βάση µε συντηρητικά (Quantikine, R&D systems) 

∆ιάλυµα χρώµατος µε σταθεροποιηµένο υπεροξείδιο του υδρογόνου και χρωµογόνο 

(τετραµεθυλβενζιδίνη) (Quantikine, R&D systems) 

∆ιάλυµα τερµατισµού: 2Ν θειικό οξύ 

Συγκεντρωµένο διάλυµα έκπλυσης που περιείχε απορρυπαντικό και συντηρητικό 

Φωτόµετρο ELISA 

 

Μέθοδος 

 Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισµό των ιντερλευκινών 

IL-1β, IL-6 και TNF-α ήταν παρόµοια και βασίζεται στον ποσοτικό ανοσοενζυµατικό 

προσδιορισµό τύπου ‘sandwich’. Συγκεκριµένα οι µικροπλάκες ELISA που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν επικαλυµµένες µε µονοκλωνικά αντισώµατα κατά των IL-

1Β, IL-6 και TNF-α. Η προσθήκη στις κυψελίδες των δειγµάτων γνωστών 

συγκεντρώσεων καθώς και των αγνώστων δειγµάτων επιτρέπει τη δηµιουργία 

συµπλόκου µεταξύ ιντερλευκίνης-ακινητοποιηµένου αντισώµατος (αντιγόνο-

αντίσωµα). Μετά την αποµάκρυνση της µη δεσµευµένης πρωτείνης προστέθηκε σε 

κάθε µικροκυψελίδα πολυκλωνικό αντίσωµα ειδικό για τις µετρούµενες ιντερλευκίνες 

το οποίο είναι σηµασµένο µε φυτική υπεροξειδάση και συνδέεται µε την 

ακινητοποιηµένη ιντερλευκίνη σχηµατίζοντας σύµπλοκο µορφής ‘sandwich’. Η 

προσθήκη χρωµογόνου διαλύµατος (τετραµεθυλβενζιδίνη) οδηγεί στην ανάπτυξη 

χρώµατος το οποίο είναι ανάλογο της δεσµευµένης ιντερλευκίνης. Η αντίδραση 

διακόπτεται και η ένταση του χρώµατος µετριέται σε φωτόµετρο ELISA.  

Η όλη διαδικασία αποτελείται από τα επόµενα στάδια: 
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1. Προσθήκη 200 µl δειγµάτων γνωστών συγκεντρώσεων ιντερλευκινών και 

αγνώστων δειγµάτων σε κάθε µικροκυψελίδα (κάθε δείγµα τοποθετούνταν εις 

διπλούν), επικάλυψη της πλάκας και επώαση για 2 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. 

2. Απόχυση του υγρού και έκπλυση (µε διάλυµα έκπλυσης) των κυψελίδων τρείς 

φορές.  

3. Προσθήκη 200 µl πολυκλωνικού αντισώµατος δεσµευµένου µε ένζυµο, επικάλυψη 

της πλάκας και επώαση για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου  

4. Ακολουθεί έκπλυση όπως στο στάδιο 2 

5. Προσθήκη 200 µl χρωµογόνου και επώαση για 20 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου 

6. Τερµατισµός της αντίδρασης µε προσθήκη 50 µl 2Ν θειικού οξέος 

7. Μέτρηση της οπτικής πυκνότητας σε µήκος κύµατος 450 nm σε φωτόµετρο ELISA  

Το χρώµα παραµένει σταθερό για χρονικό διάστηµα 30 λεπτών µετά τη διακοπή της 

αντίδρασης. Η ποσοτική εκτίµηση κάθε δείγµατος έγινε µε τη χρήση της πρότυπης 

καµπύλης η οποία λαµβανόταν από την ταυτόχρονη µέτρηση των δειγµάτων γνωστών 

συγκεντρώσεων ιντερλευκινών. Τα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ειδικά 

για την κάθε ιντερλευκίνη και δεν παρουσίαζαν διασταυρούµενη αντίδραση µε άλλες. 

Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε pg/ml ολικής πρωτεϊνης.    

 

2.8 Ραδιοανοσολογικοί προσδιορισµοί 

Α. Προσδιορισµός της κορτικοστερόνης στον ορρό ποντικών 

  

 Η µέτρηση της κορτικοστερόνης έγινε σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή (ICN, USA) ως εξής:   

Αραιώνουµε τα δείγµατά µας σε αραίωση 1:200 στον διαλύτη που παρέχεται 

από τον κατασκευαστή. Συγχρόνως φτιάχνουµε διάλυµα γνωστής συγκέντρωσης 

(10ng/ml). Στη συνέχεια προσθέτουµε 50 µl δείγµατος ή µάρτυρα σε ειδικά γυάλινα 

σωληνάρια, 100 µl 125Ι- corticosterone trace, και 100µl του πρώτου αντισώµατος. Τα 

δείγµατα αναδεύονται και επωάζονται για 2 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Ακολούθως προσθέτουµε 250µl διαλύµατος κατακρήµνισης, αναδεύουµε και 

φυγοκεντρούµε στους 4οC, στις 1000xg για 20 έως 40 λεπτά. Αποµακρύνουµε το 

υπερκείµενο και µετρούµε την ακτινοβολία του ιζήµατος σε µετρητή γ-ακτινοβολίας. 
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2.9 Μέθοδος µέτρησης του ρυθµού πολλαπλασιασµού των κυττάρων µε την 

τεχνική του µεταβολισµού του ΜΤΤ 

 

Υλικά και συσκευές 

Βρωµιούχο (3-(4,5-διµεθυλ θιαζολ-2-yl)-2,5-διφαινυλ τετραζόλιο): ΜΤΤ (Sigma, 

USA) 

Ισοπροπανόλη, ΚΗ2PO4, Na2HPO4, KCl (Merck, Γερµανία) 

NaCl, HCl, BSA (Sigma, USA) 

Φωτόµετρο ELISA 

 

∆ιαλύµατα 

Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών (PBS) 

  Για την παρασκευή του διαλύµατος 1,8 mΜ ΚΗ2PO4, 8 mΜ Na2HPO4, 137 

mΜ NaCl και 2,7 mΜ KCl διαλύονται σε Η2Ο και το pH του διαλύµατος ρυθµίζεται 

στο 7,4. Το διάλυµα φιλτράρεται και φυλάσσεται στους 25oC. 

∆ιάλυµα ΜΤΤ 

 Το ΜΤΤ διαλύεται σε PBS σε συγκέντρωση 5 mg/ml και στη συνέχεια 

διηθείται πριν τη χρήση για να αποστειρωθεί και να διαλυθούν τυχόν αδιάλυτα 

σωµατίδια. Είναι φωτοευαίσθητο και γι’αυτό φυλάσσεται σε σκοτεινή φιάλη στους  

4oC. 

∆ιάλυµα HCl /ισοπροπανόλης 

 Προστίθεται περίπου 1 ml HCl σε 250 ml ισοπροπανόλης. Το διάλυµα 

φυλάσσεται σε θερµοκρασία δωµατίου. 

 

Μέθοδος 

 Η µέθοδος έχει ευρέως χρησιµοποιηθεί στον προσδιορισµό του ρυθµού 

πολλαπλασιασµού πολλών κυτταρικών τύπων (Mosmann, 1983). Αποτελεί µια 

ενζυµατική µέθοδο η οποία καταλήγει σε µια χρωµατική αντίδραση που µετράται σε 

φωτόµετρο ELISA και στηρίζεται στην ικανότητα των ζωντανών κυττάρων να 

µεταβολίζουν το άλας του τετραζολίου σε κρυσταλλική ένωση. Ο µεταβολισµός 

γίνεται στα µιτοχόνδρια των κυττάρων µε τη δράση του ενζύµου σουκινική 

δεϋδρογενάση. Οι κρύσταλλοι που παράγονται µπορούν να διαλυθούν σε 

ισοπροπανόλη δίνοντας ένα διάλυµα κόκκινου χρώµατος, η ένταση του οποίου 

µετριέται µε φωτόµετρο ELISA. Η συγκέντρωση των κρυστάλλων είναι ευθέως 
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ανάλογη της µεταβολικής δραστηριότητας, άρα και του αριθµού των ζωντανών 

κυττάρων. Η µέθοδος είναι απλή, γρήγορη και µε καλή επαναληψιµότητα, δεδοµένου 

ότι η τυπική απόκλιση (SD) της απορρόφησης κυµαίνεται στο  ±5%.  

Για την πραγµατοποίηση του πειράµατος τα κύτταρα καλλιεργούνται σε 

µικροκυψελίδες επίπεδου πυθµένα (σε συγκέντρωση 30.000 κύτταρα ανά κυψελίδα 

για τα περιτοναϊκά µακροφάγα). Μετά τον κατάλληλο χρόνο αποµακρύνεται το υλικό 

καλλιέργειας και προστίθεται νέο το οποίο δεν περιέχει ορρό παρά BSA σε τελική 

συγκέντρωση 1%. Τα κύτταρα αφήνονται για µία ώρα στους 37 oC και κατόπιν 

προστίθεται σε κάθε µικροκυψελίδα ΜΤΤ σε τελική συγκέντρωση 0,5 mg/ml. Τα 

κύτταρα επωάζονται για τρείς ώρες στους 37 oC. Στο διάστηµα αυτό σχηµατίζονται 

κρύσταλλοι στα µιτοχόνδρια των ζωντανών κυττάρων ενώ τα νεκρά παραµένουν ως 

έχουν. Μετά το τέλος της επώασης προστίθεται σε κάθε µικροκυψελίδα διάλυµα HCl 

/ισοπροπανόλης και αναδεύεται καλά για να διαλυθούν οι κόκκινοι κρύσταλλοι. Το 

χρώµα µετράται σε φωτόµετρο ELISA σε µήκος κύµατος 570 nm και µήκος κύµατος 

αναφοράς 630 nm. 

 

2.10 Αποµόνωση mRNA 

 

Υλικά 

Trizol: Θειοκυανική γουανιδίνη (Tri reagentTM, Sigma, USA) 

Χλωροφόρµιο (Sigma, USA) 

Ισοπροπανόλη (Merck, Γερµανία) 

75% αιθανόλη 

Νερό κατεργασµένο µε διαιθυλπυροκαρβονικό εστέρα (DEPC) 

 

Μέθοδος 

 Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για την αποµόνωση του mRNA αποτελεί 

τροποποίηση της µεθόδου των (Chomczynski and Sacchi, 1987). Προστέθηκε 1 ml 

Trizol/106 κύτταρα και ακολούθησε ανάδευση ώστε να επιτευχθεί πλήρης λύση των 

κυττάρων. Τα δείγµατα να παρέµειναν σε θερµοκρασία δωµατίου για 5 min για να 

επιτευχθεί πλήρης αποσύζευξη των νουκλεοπρωτεϊνών. Ακολούθως προστέθηκε 0.2 

ml χλωροφορµίου ανά ml Trizol, το µείγµα αναδεύτηκε έντονα για 15 sec και 

παρέµεινε σε θερµοκρασία δωµατίου για 2-15 min. Ακολούθως τα δείγµατα 

φυγοκεντρήθηκαν σε 12.000 g για 15 min στους 4 οC. Με την φυγοκέντρηση το 
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δείγµα διαχωρίζεται σε τρείς φάσεις: µια ερυθρή φάση στην οποία περιέχεται η 

πρωτείνη, µία διάµεση φάση στην οποία περιέχεται το DNA και µία υδατική φάση 

στην οποία περιέχεται το RNA. Η υδατική φάση µεταφέρθηκε σε νέο σωληνάριο και 

αναµείχθηκε µε 0.5 ml ισοπροπανόλης ανά ml Trizol. Το µείγµα παρέµεινε σε 

θερµοκρασία δωµατίου για 5-10 min και ακολούθως φυγοκεντρήθηκε σε 12.000 g για 

10 min στους 4 οC. Με τη διαδικασία αυτή το RNA κατακρηµνίζεται σχηµατίζοντας 

ένα ίζηµα στον πυθµένα του σωληναρίου. Ακολούθως αφαιρέθηκε το υπερκείµενο 

και το ίζηµα επαναδιαλυτοποιήθηκε µε την προσθήκη 1 ml αιθανόλης ανά ml Trizol. 

Το δείγµα φυγοκεντρήθηκε σε 7.500 g για 5 min στους 4 οC και το RNA διαλύθηκε 

σε νερό κατεργασµένο µε διαιθυλπυροκαρβονικό εστέρα. Η ποιότητά του ελέγχθηκε 

φωτοµετρικά (260/280 nm). 

 

2.11 Μέθοδος εκλεκτικής επέκτασης του DNA µε ανάστροφο γονιδιακό 

ανασυνδυασµό (RT-PCR) 

 Η αντίδραση PCR έχει σαν αποτέλεσµα την in vitro ενίσχυση συγκεκριµένης 

αλληλουχίας DNA. Στην RT-PCR το DNA που χρησιµοποιείται ως εκµαγείο για την 

σύνθεση του DNA-στόχου, προέρχεται από την αντίστροφη µεταγραφή του 

αγγελιοφόρου RNA (mRNA). Έτσι η µέθοδος χωρίζεται σε δύο µέρη: α) στην 

µετατροπή του mRNA σε συµπληρωµατικό DNA (cDNA) και β) στην σύνθεση 

µεγάλου αριθµού αντιγράφων συγκεκριµένης περιοχής του DNA. 

 

2.11.1 Σύνθεση του συµπληρωµατικού DNA (cDNA)  

 

Υλικά 

∆είγµα ολικού RNA (1- 5 µg) 

Tυχαία εξαµερή: random hexamers (Life Technologies, USA) 

Νερό κατεργασµένο µε διαιθυλπυροκαρβονικό εστέρα (DEPC-Η2Ο) 

Ρυθµιστικό διάλυµα για cDNA: 5X PCR buffer (Life Technologies, USA) 

Μείγµα ολιγονουκλεοτιδίων: dNTP mix 10 mM (Life Technologies, USA) 

∆ιθειοθρεϊτόλη: DTT, 0.1 M (Sigma, USA) 

∆ιάλυµα αναστολέων RNασών: RNaseOUT, 40 U/µL (Life Technologies, USA) 

Ένζυµο αντίστροφης µεταγραφάσης: Thermoscript RT (Life Technologies, USA) 
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Μέθοδος 

Η αντίστροφη µεταγραφή του mRNA προς συµπληρωµατικό DNA 

πραγµατοποιείται µε το ΤHERMOSCRIPT RT-PCR System (Gibco, BRL). Προς 

τούτο 1 µg ολικού RNA χρησιµοποιείται ως εκµαγείο για τη σύνθεση του cDNA. 

Αρχικά προετοιµάζεται σε ένα σωληνάριο τύπου eppedorf απαλλαγµένο από DNάσες  

(DNase-free), ένα µείγµα αντίδρασης που περιλαµβάνει:  1 µg ολικού RNA, εκκινητή 

(primer) όπoυ στην συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιούνται τυχαία εξαµερή και 

DEPC-Η2Ο σε ποσότητα τέτοια ώστε ο τελικός όγκος του µείγµατος να είναι 10   µL. 

 Στη συνέχεια πραγµατοποιείται αποδιάταξη του RNA και του εκκινητή µε την 

επώαση του µείγµατος για 5 sec στους 65οC σε θερµικό κυκλοποιητή και στη 

συνέχεια µε ψύξη του στους 4οC. Με τη διαδικασία αυτή, θέρµανσης και ψύξης, 

καταστρέφονται τυχόν συσσωµατώµατα ή δευτεροταγείς δοµές που θα µπορούσαν να 

εµποδίσουν την έναρξη σχηµατισµού του cDNA. Κατόπιν αφού αναδευτεί το 

ρυθµιστικό διάλυµα της αντίστροφης µεταγραφής για 5 sec σε κυκλικό αναδευτήρα, 

προετοιµάζεται το κύριο µείγµα της αντίδρασης σε τελικό όγκο 10 µL και το οποίο 

περιλαµβάνει: 4 µL ρυθµιστικού διαλύµατος για cDNA (5x), 1 µL διθειοθρεϊτόλης 

DTT, 1 µL RNασών (RNA OUT, 40 U/µL), 1 µL DEPC-Η2Ο, 2 µL µείγµατος 

τριφωσφορικών δεοξυνουκλεοζιτών (dNTPmix, 10 mM) 1 µL αντίστροφης 

µεταγραφάσης (ΤHERMOSCRIPT RT, 5 U/µL). Το παραπάνω µείγµα προστίθεται 

στο αρχικό και στη συνέχεια πραγµατοποιείται επώαση του δείγµατος για 60 min 

στους 50οC, οπότε υβριδοποιείται ο εκκινητής και δρα η αντίστροφη µεταγραφάση. Η 

αντίδραση τερµατίζεται µε επώαση του δείγµατος για 5 min στους 85οC όπου 

αποδιατάσσονται τα υβρίδια  και απενεργοποιείται η αντίστροφη µεταγραφάση. Το 

cDNA είτε χρησιµοποιείται αµέσως στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης 

(PCR) είτε φυλάσσεται στους –20οC.   

  

2.11.2 Ενίσχυση τµήµατος του συµπληρωµατικού DNA (cDNA) 

 

Υλικά 

Ρυθµιστικό διάλυµα σύνθεσης cDNA: 10X PCR buffer (Life Technologies, USA)  

25 mM MgCl2   (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 

Μείγµα ολιγονουκλεοτιδίων: dNTP mix 10 mM (Life Technologies, USA) 
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Συµπληρωµατικό DNA  

Πρόσθιος εκκινητής: sense oligonucleotides 

Ανάστροφος εκκινητής: antisense oligonucleotides  

Ένζυµο πολυµεράσης: Taq DNA polymerase, 5 U/µL (GIBCO-BRL Co, MD, USA) 

Νερό κατεργασµένο µε διαιθυλπυροκαρβονικό εστέρα (DEPC) 

Θερµικός κυκλοποιητής (Thermal cycler): DNA engine (MJ Research) 

 

Μέθοδος 

 Η ενίσχυση ενός συγκεκριµένου τµήµατος του τµήµατος του cDNA 

πραγµατοποιείται µε την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (PCR). Η 

αντίδραση PCR εκµεταλλεύεται ορισµένα χαραχτηριστικά του in vivo µηχανισµού 

αντιγραφής του µε σκοπό την in vitro ενίσχυση της επιλεγµένης αλληλουχίας DNA. 

Η DNA-πολυµεράση χρησιµοποιεί µονόκλωνο µόριο DNA ως εκµαγείο για τη 

σύνθεση ενός νέου συµπληρωµατικού κλώνου. Τα µονόκλωνα µόρια µπορούν να 

παραχθούν από δίκλωνα µόρια DNA όταν αυτά θερµανθούν σε υψηλές 

θερµοκρασίες, οπότε και αποχωρίζονται. Η DNA-πολυµεράση απαιτεί επίσης την 

παρουσία ενός µικρού τµήµατος δίκλωνου DNA για την έναρξη της σύνθεσης. Έτσι 

το σηµείο έναρξης της σύνθεσης µπορεί να καθοριστεί µε τη χρήση ενός 

ολιγονουκλεοτιδικού µορίου, του εκκινητή, που συνδέεται µε τη µήτρα σε αυτό 

ακριβώς το σηµείο. Και οι δύο κλώνοι του DNA µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

εκµαγεία για τη σύνθεση DNA. Για κάθε αντίδραση PCR επιλέγονται εκκινητές 

παρακείµενοι της περιοχής που πρόκειται να ενισχυθεί. Κάθε επανάληψη της 

σύνθεσης νέου κλώνου αποτελεί έναν κύκλο ενίσχυσης, ενώ κάθε νεοσυντιθέµενος 

κλώνος αποτελεί εκµαγείο για τον επόµενο κύκλο ενίσχυσης. Το µείγµα της 

αντίδρασης θερµαίνεται ξανά για να αποχωριστούν παλιοί και νέοι κλώνοι του DNA 

και επαναλαµβάνεται ο κύκλος υβριδοποίησης των εκκινητών, σύνθεσης DNA και 

αποχωρισµού των κλώνων.  

 Το cDNA επωάζεται παρουσία των εκκινητών για το γονίδιο που θέλουµε να 

ενισχύσουµε, µίγµατος dNTPs, διαλύµατος MgCl2, διαλύµατος PCR και 

πολυµεράσης. H επώαση γίνεται σε συσκευή PCR στους 57oC για 34 κύκλους.  

Οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν για την ακτίνη και τις κυτοκίνες IL-1β, 

IL-6 και TNF-α φαίνονται στον Πίνακα 4. που δίδουν ένα προϊόν µήκους 499 

βάσεων. 
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 Πίνακας 4. Εκκινητές για την ακτίνη και τις κυτοκίνες IL-1β, IL-6 και TNF-α 

 

             Ακτίνη 

             sense: 5´-TCA GAA GAA CTC CTA TGT GG-3’ 

             antisense: 5´-TCT CTT TGA TGT CAC GCA CG-3’ 

             IL-1β 

             sense: 5’- GGA TGA GGA CAT GAG CAC CT -3’ 

             antisense: 5’-TCC ATT GAG GTG GAG AGC TT-3’ 

             IL-6 

             sense: 5’-TGA AGT TCC TCT CTG CAA GAG ACT-3’ 

             antisense: 5’-TGA GGA AGG CCG TGG TTG T-3’ 

             TNF-α  

             sense: 5’-CAC GCT CTT CTG TCT ACT GAA CTT CG-3’ 

             antisense: 5’- GGC TGG GTA GAG AAT GGA TGA ACA CC-3’ 
 
 
 
 
 

Οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν για για την ακτίνη δίδουν ένα προϊόν 

µήκους 499 βάσεων ενώ οι εκκινητές για την IL-1β, IL-6 και TNF-α δίδουν προϊόντα 

µήκους 196, 200 και 590 βάσεων, αντιστοίχως. 

 

2.12 Ηλεκτροφόρηση των προϊόντων της RT-PCR σε πηκτή αγαρόζης 

 

Υλικά 

Αγαρόζη (Sigma, USA) 

Βρωµιούχο αιθίδιο (Sigma, USA) 

ΤΑΕ: Tris 10 nM, EDTA 10 nM, οξεικό Ca 5 nM, NaCl 10 nM 

∆ιάλυµα φόρτωσης 

Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης 

∆είκτες γνωστού µοριακού βάρους  
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Μέθοδος 

 

Προετοιµασία της πηκτής αγαρόζης 

 ∆ιαλύθηκαν 2.5 gr αγαρόζης σε 100 ml διαλύµατος ΤΑΕ µε θέρµανση και υπό 

συνεχή ανάδευση. Το διάλυµα ψύχθηκε µέχρι 50-60 oC ακολούθως προστέθηκαν 

σ’αυτό 5 µl βρωµιούχου αιθιδίου 10 mg/ml. Το µείγµα τοποθετήθηκε στο εκµαγείο 

της συσκευής ηλεκτροφόρησης και αφέθηκε να πήξει. 

 

Προετοιµασία των δειγµάτων για την ηλεκτροφόρηση 

 Σε κάθε δείγµα προστίθεται 4 µl loading buffer. Πριν την τοποθέτηση των 

δειγµάτων η πηκτή τοποθετήθηκε για 5 min σε πεδίο 5 V/cm, ακολούθησε η 

τοποθέτηση των δειγµάτων στα πηγάδια και η ηλεκτροφόρηση έλαβε χώρα σε  

3V/cm σε 1x διαλύµατος ΤΑΕ. Ο υπολογισµός του µοριακού βάρους των γονιδίων 

είναι δυνατός µε τη χρήση δεικτών γνωστού µοριακού βάρους που τρέχουν 

παράλληλα µε τα δείγµατα. Το βρωµιούχο αιθίδιο δεσµεύεται από το DNA το οποίο 

γίνεται ορατό µε συσκευή υπεριώδους φωτός.  

2.13 Μελέτες ηλεκτροφορητικής κινητικότητας (Electrophoretic mobility shift 

assays, EMSA) 

 

Υλικά 

HEPES: υδροξυεθυλπιπεραζίνη Ν-2 αιθανοσουλφονικό οξύ  

KCl: χλωριούχο κάλιο 

Γλυκερόλη 

NaCl: χλωριούχο κάλιο 

EDTA: αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ 

DTT: διθειοθρεϊτόλη 

Tris: τρις-υδροξυ µεθυλ αµινοµεθάνιο 

ZnSO4: θειικός ψευδάργυρος 

[γ-32P]ATP: σηµασµένη µε 32P τριφωσφορική αδενοσίνη 
poly (deoxyinosine/deoxycytidine) (poly(dI-dC): πολυδοξυ-ινοσίνη/δεόξυκυτιδίνη 

Ολιγονουκλεοτίδια για τον NF-κB): 

   sense: AGT TGA GGG GAC TTT CCC AGG C 

   antisense: GCC TGG GAA AGT 
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∆ιαλύµατα 

∆ιάλυµα λύσης: περιέχει   0.6% NP40, 10 mM HEPES, 10 mM KCl και 0.2 mM 

EDTA 

 

∆ιάλυµα αποµόνωσης νουκλεοπρωτεινών: περιέχει 20 mM HEPES, 25% γλυκερόλης, 

0.4 M NaCl, 0.2 mM EDTA, 0.5mM DTT, και πλήρεις αναστολείς πρωτεϊνασών 

 

∆ιάλυµα σήµανσης: για την παρασκευή του διαλύµατος σήµανσης  4 mM Tris και 80 

mM NaCl διαλύονται σε νερό. Το pH του διαλύµατος ρυθµίζεται στο 7.5 και 

προστίθενται 0.5 mM ZnSO4, 5% γλυκερόλης, 0.5% DTT, και poly(dI-dC) (0.2 

mg/ml). 

 

Μέθοδος 

 Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν για δύο µέρες µέσα σε θρεπτικό υλικό DMEM 

που περιείχε ορρό (FCS 10%). Στη συνέχεια το θρεπτικό υλικό αντικαταστάθηκε µε 

θρεπτικό υλικό του πειράµατος (DMEM χωρίς ορρό) για 12 ώρες και αµέσως µετά τα 

κύτταρα εκτέθηκαν στις προς µελέτη ουσίες για 45 λεπτά.  

 

Αποµόνωση πυρηνικών εκχυλισµάτων 

Στο τέλος των πειραµάτων τα κύτταρα συλλέχθηκαν και φυγοκεντρήθηκαν 

στις 1500 x g. Ακολούθως τα κύτταρα λύθηκαν µέσα σε 100 µl διαλύµατος λύσης. Οι 

πυρήνες αποµονώθηκαν µε φυγοκέντρηση στις 4000 x g και στο ίζηµα προστέθηκαν 

40 µl διαλύµατος αποµόνωσης νουκλεοπρωτεινών. Ακολούθησε επώαση στον πάγο 

για 45 λεπτά µε ενδιάµεση έντονη ανάδευση. Τα πυρηνικά εκχυλίσµατα 

αποµονώθηκαν µε φυγοκέντρηση στις 14000 x g για 30 λεπτά. Η συγκέντρωση των 

πρωτεϊνών µετρήθηκε µε την µέθοδο Bradford. 

 

Μελέτες σύνδεσης νουκλεοπρωτεινών (DNA-Protein Binding Studies)  

  Ολιγονουκλεοτίδια διπλής έλικας που αντιστοιχούν στην θέση πρόσδεσης του 

µεταγραφικού παράγοντα ΝF-κΒ σηµάνθηκαν µε [γ-32P]ATP και T4 

πολυνουκλεοτιδική κινάση. Ίση ποσότητα πυρηνικών εκχυλισµάτων (7 µg 

πρωτείνης) επωάστηκαν σε  διάλυµα σύνδεσης τελικού όγκου 20 µl το οποίο περιείχε 

και 2 µl ραδιοσηµασµένου ολιγονουκλεοτιδίου NF-κΒ, σε θερµοκρασία 20°C για  15 

λεπτά. Για τον ανταγωνισµό της σήµανσης χρησιµοποιήθηκε 100 φορές µεγαλύτερη 
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ποσότητα µη σηµασµένων ολιγονουκλεοτιδίων NF-κB τα οποία επωάστηκαν µε το 

πυρηνικό εκχύλισµα για 10 λεπτά πριν την τοποθέτηση του σηµασµένου 

ολιγονουκλεοτιδίου. Στη συνέχεια το δείγµα ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωµα 

πολυακρυλαµίδης 6% όπου διαχωρίστηκαν τα ολιγονουκλεοτίδια στα οποία είχε 

προσδεθεί ο µεταγραφικός παράγοντας (συµπλέγµατα DNA-πρωτείνης) από τα 

ολιγονουκλεοτίδια που παρέµειναν ελεύθερα. Το πήκτωµα τοποθετήθηκε σε χαρτί 

whatmann, αφυδατώθηκε υπό κενό και εκτέθηκε σε αυτοραδιογραφία.  

 

2.14 Μέθοδος µέτρησης ολικών πρωτεϊνών από κυτταρικά εκχυλίσµατα 

(Bradford) 

  

Υλικά και συσκευές 

Μικροπλάκες 96-οπών (Costar, ΗΠΑ) 

BSA (Sigma, ΗΠΑ) 

Coomassie Brilliand Blue (Merck, Γερµανία)  

Φωτόµετρο Elisa (Anthos, Reader 2001) 

 

∆ιαλύµατα 

Πρότυπο διάλυµα αλβουµίνης ορού βοός: 

Η αλβουµίνη διαλύεται σε H2O σε συγκέντρωση 0.1 mg/ml. ∆ιατηρείται στους –20 oC. 

 

Μέθοδος 

 Η µέθοδος βασίζεται στην ικανότητα των πρωτεϊνών να συνδέονται µε χρωστικές 

όπως η Coomassie Brilliand Blue. Η Coomassie Brilliand Blue συνδέεται µε τις 

πρωτονιωµένες αµινοµάδες των υπολειµµάτων των αµινοξέων της πολυπεπτιδικής 

αλύσου. Η ελεύθερη µορφή της χρωστικής έχει κόκκινο χρώµα, που µετά τη σύνδεσή 

της µε την πρωτείνη, µετατρέπεται σε µπλε. Η ένταση του χρώµατος µετριέται 

φωτοµετρικά στα 595 nm. Η διαδικασία έχει ως εξής: 

  Τα δείγµατα προετοιµάζονται όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.13. Από το 

πρότυπο διάλυµα αλβουµίνης προετοιµάζονται 5 διαφορετικά διαλύµατα 

συγκεντρώσεων 0, 3.125, 6.25, 12.5, 31.25 µg/ml και όγκου 160  µl. Προστίθενται οι 

ποσότητες των διαλυµάτων της αλβουµίνης και των άγνωστων δειγµάτων στην πλάκα 

Elisa. Έπειτα προστίθενται 40 µl διαλύµατος χρωστικής σε κάθε πηγάδι, τα δείγµατα  

αναδεύονται και µετρούνται στο φωτόµετρο. Η σύνδεση της χρωστικής µε την 
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πρωτεϊνη γίνεται γρήγορα (εντός 2 λεπτών) και µπορεί να µετρηθεί σε χρονικό 

διάστηµα µίας ώρας. Από τις απορροφήσεις των διαλυµάτων γνωστής συγκέντρωσης 

αλβουµίνης, κατασκευάζεται πρότυπη καµπύλη, απ’όπου υπολογίζεται η συγκέντρωση 

των άγνωστων δειγµάτων. Η ευαισθησία της µεθόδου είναι 5 µg/ml. Ο συντελεστής 

διακύµανσης intra-assay coefficient of variation είναι 1-2% και ο συντελεστής 

διακύµανσης inter-assay coefficient of variation είναι 4-5%. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

Η επιβίωση των ζώων κατά το σηπτικό shock υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας τη 

µέθοδο Kaplan-Meyer. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων επιβίωσης έγινε µε 

το Mantel-Haenszel log rank test για τον υπολογισµό της τιµής p των διαφορών στην 

επιβίωση. Για την στατιστική ανάλυση των απόλυτων τιµών χρησιµοποιήθηκαν οι 

µέθοδοι ανάλυση µεταβλητών, post-hoc σύγκριση των µέσων τιµών, Fisher’s least 

significance difference και Newman-Keuls. Για την ανάλυση των αποτελεσµάτων που 

εκφράστηκαν ως προς το επί τοις εκατό σε σχέση µε τις µετρήσεις αναφοράς, 

χρησιµοποιήθηκε η µη παραµετρική µέθοδος Kruskal-Wallis για τον έλεγχο της 

οµοιογένειας των δειγµάτων. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Ι. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ CRH ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΠΡΟΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΩΝ 

ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ RAW264.7. 
 

ΙΑ. Η CRH επαυξάνει την επαγόµενη από το LPS έκκριση των κυτοκινών IL-1β, 

IL-6 και TNF-α από τα κύτταρα Raw264.7.  

  

Η CRH έχει προφλεγµονώδεις ιδιότητες όταν εκκρίνεται σε περιφερικούς 

ιστούς. Τα µακροφάγα, µέσω της έκκρισης µιας σειράς κυτοκινών, µε κυριότερες τις 

IL-1β, IL-6 και TNF-α αποτελούν κεντρικό µεσολαβητή της φλεγµονής. Για να 

προσδιορίσουµε το αποτέλεσµα της επίδρασης της CRH στην παραγωγή κυτοκινών 

από τα µακροφάγα, καλλιεργήσαµε κύτταρα Raw264.7 σε θρεπτικό υλικό που περιείχε 

ορρό. Τα κύτταρα διεγέρθηκαν µε CRH σε συγκέντρωση 1 x10-8 Μ καθώς και µε 

λιποπολυσακχαρίτη από  E.coli σε συγκέντρωση 10 µg/ml παρουσία ή απουσία CRH. 

Η συγκέντρωση της CRH που χρησιµοποιήθηκε είναι εντός των φυσιολογικών ορίων 

για τους περιφερικούς ιστούς: στον πλακούντα η συγκέντρωση που ανιχνεύεται είναι 

10-6Μ ενώ στα επινεφρίδια κυµαίνεται µεταξύ 10-6 έως 10-9 M (Zoumakis et al., 2001) 

(Venihaki et al., 1997). Η καλλιέργεια των κυττάρων παρουσία LPS για 24 ώρες 

διέγειρε την έκκριση των κυτοκινών TNF-α, IL-1β και IL-6. Η προσθήκη CRH µαζί µε 

το LPS στο θρεπτικό υλικό, είχε σαν αποτέλεσµα την στατιστικά σηµαντική αύξηση 

της έκκρισης των παραπάνω κυτοκινών σε σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν µόνο 

παρουσία LPS, οδηγώντας στο συµπέρασµα ότι η CRH ενισχύει την δράση του  LPS 

στα µακροφάγα  (Σχήµα 1). Η παρουσία µόνο της CRH στο υγρό της καλλιέργειας είχε 

σαν αποτέλεσµα µικρή αύξηση της έκκρισης κυτοκινών. 

 Ειδικότερα, το LPS προκαλεί την έκκριση TNF-α σε επίπεδα 406±18 pg/ml 

(Mean±SE), ενώ το LPS σε συνδυασµό µε την CRH δίδει επίπεδα της τάξης του 

731±47 pg/ml (p=0.04). Τα επίπεδα της IL-1β κυµάνθηκαν σε  23.66±10.2 pg/ml 

παρουσία LPS και σε 132±2 pg/ml (p=0.01) παρουσία LPS και CRH. Τέλος η IL-6 

κυµάνθηκε στα  822±22 pg/ml και 1022.5±22 pg/ml, παρουσία LPS και LPS µαζί µε 

CRH, αντιστοίχως (p=0.04). 
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 CRH αυξάνει την επαγόµενη από το LPS έκκριση των 

δών κυτοκινών  από τα κύτταρα Raw264.7. Α. Επίπεδα TNF-α στον 

ν που επωάστηκαν µε CRH, LPS και CRH µαζί µε LPS. Τα επίπεδα 

ψηλότερα όταν τα κύτταρα επωάστηκαν µε τον συνδυασµό CRH και 

 Β. Η CRH επαυξάνει µε σηµαντικό τρόπο την επαγόµενη από το LPS 

 (p=0.01). Γ. Η CRH επαυξάνει µε σηµαντικό τρόπο την επαγόµενη από 

η IL-6 (p=0.04). 
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ΙΒ. Η CRH επαυξάνει την επαγόµενη από το LPS µεταγραφή των κυτοκινών IL-

1β, IL-6 και TNF-α στα κύτταρα Raw264.7.  

 

Η δράση του LPS στην έκκριση των κυτοκινών εκδηλώνεται τόσο κατά την 

µεταγραφή όσο και κατά τη µετα-µεταγραφική ωρίµανση και σταθερότητα του mRNA. 

Για να προσδιορίσουµε αν η CRH έχει ρόλο στην µεταγραφή των κυτοκινών, 

αποµονώσαµε RNA από κύτταρα Raw264.7 τα οποία είχαν επωαστεί χωρίς καµµία 

επίδραση (οµάδα ελέγχου), µε CRH 10-8 Μ και µε LPS από E.coli σε συγκέντρωση 10 

µg/ml παρουσία ή απουσία CRH και προσδιορίσαµε τα επίπεδα του mRNA των IL-1β, 

IL-6 και TNF-α, χρησιµοποιώντας µια ηµιποσοτική  RT-PCR µέθοδο. 

Η αντίδραση της PCR τερµατίστηκε στους 33 κύκλους όπου η ενίσχυση 

βρισκόταν στην εκθετική φάση, όπως αυτό καθορίστηκε από την καµπύλη ενίσχυσης 

για κάθε κυτοκίνη χωριστά. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, η CRH ενισχύει σε µικρό 

βαθµό την βασική έκφραση της IL-1β και επαυξάνει την επαγόµενη από το  LPS 

έκφρασή της.  
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H επάγει την έκφραση της IL-1β στα κύτταρα Raw264.7. 

 πήκτωµα αγαρόζης των προϊόντων της RT-PCR για την IL-1β. Τα 

 σε επίδραση µε CRH και µε LPS παρουσία ή απουσία CRH. Η 

ρό βαθµό την έκφραση της IL-1β και επαυξάνει την επαγόµενη από 

ς. Μ: Μάρτυρες µοριακού βάρους  
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Ακολούθως έγινε φωτοµετρική ανάλυση των προϊόντων της RT-PCR και 

αναγωγή των τιµών µε βάση την έκφραση της ακτίνης σε κάθε δείγµα. Όπως φαίνεται 

στο Σχήµα 2, η OD για την IL-1β µετά από την επίδραση µε CRH ισοδυναµεί µε 

133,66±25,5% (mean±SE) της OD για τα κύτταρα της οµάδας ελέγχου, µετά την 

επίδραση µε LPS ανέρχεται σε 214±14,5%, ενώ µετά την επίδραση µε CRH και LPS 

είναι 254,66±7%. Η επαγωγή της έκφρασης της IL-1β από την CRH δεν είναι 

στατιστικώς σηµαντική σε σύγκριση µε τα κύτταρα ελέγχου. Η επίδραση µε CRH και 

LPS όµως ενίσχυσε στατιστικώς σηµαντικά την έκφραση της IL-1β σε σχέση µε τα 

κύτταρα που επωάστηκαν µόνο παρουσία LPS (p< 0.005). 

 

 

 

 

Σχήµα 2. Η CRH επάγει την έκφραση της IL-1β στα κύτταρα Raw264.7. 

Φωτοµετρική ανάλυση των προϊόντων της RT-PCR για την IL-1β και αναγωγή των 

τιµών µε βάση την τιµή της ακτίνης σε κάθε δείγµα. Η CRH επαυξάνει µε σηµαντικό 

τρόπο την επαγόµενη από το LPS έκφραση της IL-1β (p< 0.005). 

 

 

Αντίστοιχα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και για τις άλλες κυτοκίνες. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2, η παρουσία της CRH στο υγρό της καλλιέργειας µαζί µε το 
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LPS είχε σαν αποτέλεσµα τη σηµαντική περαιτέρω αύξηση της έκφρασης των 

κυτοκινών σε σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν µόνο παρουσία LPS.  
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  αυξάνει τα επίπεδα των προφλεγµονωδών κυτοκινών IL-6 και 

τταρα Raw264.7. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης των 

T-PCR για την IL-6 (άνω) και TNF-α (µέσο). Τα επίπεδα mRNA 

µιποσοτική RT-PCR. Η CRH επαυξάνει περαιτέρω την επαγόµενη 

φραση και των δύο κυτοκινών. Στο κάτω µέρος της εικόνας 

κτίνη. Μ: Μάρτυρες µοριακού βάρους 

άτω σχήµα απεικονίζεται η φωτοµετρική ανάλυση των προϊόντων 

 από αναγωγή των τιµών µε βάση την έκφραση της ακτίνης σε κάθε 

ίνεται στο σχήµα η CRH δεν επάγει την έκφραση της IL-6 και του 

κύτταρα που επωάστηκαν παρουσία CRH η OD για την IL-6 και τον 

66±12,5% και 102±5% (mean±SE) της OD για τα κύτταρα ελέγχου 

µετά από την επίδραση µε LPS οι αντίστοιχες τιµές κυµαίνονται σε 

163±19%. Η OD για την IL-6 και τον TNF-α στα κύτταρα που 

υσία CRH και LPS είναι 394,66±12,5% και 211,33±15% της OD για 

ου, αντιστοίχως. Η επίδραση µε CRH και LPS επαύξησε στατιστικώς 

φραση της IL-6 (p< 0.001) και του TNF-α (p< 0.05), σε σχέση µε τα 

στηκαν µόνο παρουσία LPS.  
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Σχήµα 3. Η CRH επαυξάνει σηµαντικά την επαγόµενη από το LPS έκφραση των 

IL-6 και TNF-α στα κύτταρα Raw264.7. Φωτοµετρική ανάλυση των προϊόντων της 

RT-PCR για την IL-6 και τον TNF-α και αναγωγή των τιµών µε βάση την τιµή της 

ακτίνης σε κάθε δείγµα. Η CRH δεν επάγει την έκφραση των IL-6 και TNF-α στα 

κύτταρα Raw264.7 αλλά επαυξάνει σηµαντικά την επαγόµενη από το LPS έκφρασή 

τους. 
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Όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς, η δράση της CRH όσον αφορά την 

ενίσχυση του σήµατος του LPS είναι λιγότερο έντονη στο επίπεδο της µεταγραφής σε 

σύγκριση µε το επίπεδο της πρωτεϊνης. Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε στο ότι η CRH 

δρα και στο µετα-µεταγραφικό επίπεδο, είτε απλώς στο ότι η ηµιποσοτική RT-PCR 

έχει χαµηλή ευαισθησία.  

 

Ι.Γ. Η CRH επαυξάνει την επαγόµενη από το LPS µεταγραφή των κυτοκινών IL-

1β, IL-6 και TNF-α στα περιτοναϊκά µακροφάγα ποντικού. 

 

Για να διαπιστώσουµε αν η CRH επάγει την έκφραση κυτοκινών και σε 

πρωτογενή µακροφάγα, χρησιµοποιήσαµε µακροφάγα της περιτοναϊκής κοιλότητας 

ποντικών balb/c που συλλέχθηκαν µετά την ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση thioglycollate. 

Στα µακροφάγα αυτά επιδράσαµε µε CRH 10-8 Μ και µε LPS από E.coli σε 

συγκέντρωση 10 µg/ml παρουσία ή απουσία CRH και προσδιορίσαµε τα επίπεδα του 

έκφραση των κυτοκινών TNF-α, IL-1β και IL-6. Την οµάδα ελέγχου αποτελούσαν 

κύτταρα που επωάστηκαν χωρίς καµµία επίδραση. Και στα κύτταρα αυτά, η 

ταυτόχρονη επίδραση µε CRH και LPS ενίσχυσε ακόµη περισσότερο την µεταγραφή 

των κυτοκινών αυτών σε σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν µόνο παρουσία LPS 

(Εικόνα 3).  
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 Η CRH επαυξάνει σηµαντικά την επαγόµενη από το LPS έκφραση των 

ονωδών IL-1β, IL-6 και TNF-α κυτοκινών στα περιτοναϊκά µακροφάγα 

 Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης των προϊόντων της RT-PCR για την 

), την IL-6 (µέσο) και τον TNF-α (κάτω).  
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Τα φωτοµετρικά δεδοµένα της RT-PCR αναλύθηκαν και έγινε αναγωγή των 

τιµών µε βάση την έκφραση της ακτίνης σε κάθε δείγµα. Τα αποτελέσµατα δείχνονται 

στο Σχήµα 4. Όπως φαίνεται η επίδραση µόνο µε CRH δεν επάγει την έκφραση των 

προφλεγµονωδών κυτοκινών. Το LPS όπως αναµένεται διεγείρει την έκφραση και των 

τριών κυτοκινών, ενώ η ταυτόχρονη επίδραση µε CRH και LPS προκαλεί σηµαντική 

περαιτέρω αύξηση της έκφρασής τους.  

Ειδικότερα, η OD για τον TNF-α, την IL-1β και την IL-6 για τα κύτταρα που 

επωάστηκαν παρουσία CRH ήταν 121,66±7%, 103,66±4% και 105±5% (mean±SE) της 

OD για κύτταρα ελέγχου, αντιστοίχως. Μετά από την επίδραση µε LPS η OD για τις 

TNF-α, IL-1β και IL-6 κυµάνθηκε σε 376,66±4%, 645±13% και 974±22% 

αντιστοίχως, ενώ µετά την επίδραση µε CRH και LPS οι αντίστοιχες τιµές κυµάνθηκαν 

σε 541,33±26%, 1316± 70% και 1204,66±8% της OD για κύτταρα ελέγχου. Η 

επίδραση µε CRH και LPS προκάλεσε στατιστικώς σηµαντική αύξηση της έκφρασης 

του TNF-α (p<0.005), της IL-1β (p<0.001) και της IL-6(p<0.005). 
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Σχήµα 4. Η CRH επαυξάνει σηµαντικά την επαγόµενη από το LPS έκφραση των 

TNF-α, IL-1β και IL-6 και στα περιτοναϊκά µακροφάγα ποντικού. Φωτοµετρική 

ανάλυση των προϊόντων της RT-PCR για τον TNF-α (άνω), την IL-1β (µέσο) και την 

IL-6  (κάτω) και αναγωγή των τιµών µε βάση την τιµή της ακτίνης σε κάθε δείγµα. Η 

CRH δεν επάγει την έκφραση των TNF-α, IL-1β και IL-6 αλλά επαυξάνει σηµαντικά 

την επαγόµενη από το LPS έκφρασή τους. 
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Ι.∆. Η CRH επαυξάνει την επαγόµενη από το LPS ενεργοποίηση του παράγοντα 

NF-κB 

 Ο µεταγραφικός παράγοντας NF-κB ενεργοποιείται στα κύτταρα του 

ανοσολογικού συστήµατος µετά από την επίδραση της ενδοτοξίνης αλλά και 

διαφόρων µιτογόνων, κυτοκινών, ιικών πρωτεϊνών και νιτρικού οξειδίου (Baeuerle 

and Baltimore, 1996). Ο ενεργοποιηµένος NF-κB ακολούθως διεγείρει την παραγωγή 

διαφόρων διαµεσολαβητών της φλεγµονής συµπεριλαµβανοµένων και των κυτοκινών 

(Shimizu et al., 1990) (Baeuerle and Henkel, 1994). Σε θυµοκύτταρα ποντικού η 

επίδραση µε CRH επάγει την ενεργοποίηση του NF-κB (Zhao and Karalis, 2002). 

Για να διερευνήσουµε αν η CRH έχει ρόλο στην ενεργοποίηση του NF-κB στα 

µακροφάγα, επωάσαµε κύτταρα Raw264.7 µε CRH σε συγκέντρωση 1 x10-8 Μ, µε 

LPS από  E.coli σε συγκέντρωση 10 µg/ml, και µε τον συνδυασµό LPS και CRH. Η 

επώαση διήρκεσε για σαρανταπέντε λεπτά. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4, η CRH 

προκάλεσε µικρή µόνο  ενεργοποίηση του NF-κB. Το LPS όπως ήταν αναµενόµενο 

προκάλεσε σηµαντική αύξηση της ικανότητας σύνδεσης του  DNA του NF-κB. Η 

παρουσία όµως της CRH στο υγρό της καλλιέργειας µαζί µε το LPS είχε σαν 

αποτέλεσµα σηµαντική περαιτέρω αύξηση της επαγόµενης από το LPS ικανότητας 

σύνδεσης του  DNA του NF-κB.  

Τα παραπάνω δεδοµένα δείχνουν ότι η δράση της CRH στην ενίσχυση της 

επαγόµενης από το LPS παραγωγής των προφλεγµονωδών κυτοκινών ασκείται στο 

επίπεδο της µεταγραφής, µέσω της ενίσχυσης της ενεργοποίησης του παράγοντα NF-

κB.  
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Εικόνα 4.  Η CRH προκαλεί µικρή µόνο αύξηση της ενεργοποίησης του NF-κB.  Το 

LPS ενεργοποιεί τον NF-κB. Η επίδραση της CRH σε συνδυασµό µε το LPS 

προκαλεί σηµαντική περαιτέρω ενεργοποίηση του NF-κB.  
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ΙΙ. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ CRH ΣΤΗΝ ΕΠΙΒIΩΣΗ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝ∆ΟΤΟΞΙΝΑΙΜΙΚΟ SHOCK.  

 

Ένα κλασσικό in vivo µοντέλο συστηµατικής φλεγµονής όπου ο κύριος 

διαµεσολαβητής είναι τα ενεργοποιηµένα µακροφάγα είναι το ενδοτοξιναιµικό σοκ 

σε ποντικούς. Για να µελετήσουµε το ρόλο της ενδογενούς τοπικά παραγόµενης 

CRH, χρησιµοποιήσαµε αυτό το µοντέλο χορηγώντας στα ζώα έναν ειδικό 

ανταγωνιστή των υποδοχέων CRHR1, την Antalarmin. 
 
IΙΑ. Προσδιορισµός της θανατηφόρου δόσης50 και δόσης100 (LD50 και LD100) της 

ενδοτοξίνης 

Στα ζώα έπρεπε να χορηγηθεί δόση λιποπολυσακχαρίτη ικανή για να 

προκαλέσει τον θάνατο αλλά όχι πολύ υψηλή ώστε να υπερκαλύψει τυχόν 

προστατευτική δράση της Antalarmin. Για το λόγο αυτό χρειάστηκε να προσδιορισθεί 

η θανατηφόρος δόση50 και δόση100 (LD50 και LD100).  Για τον προσδιορισµό της LD50 

και LD100 στα ποντίκια Balb/c, τα ζώα χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες οι οποίες 

έλαβαν 0.2, 0.4, 0.6, 0.7 and 1 mg ανά 25g σωµατικού βάρους ενδοτοξίνης, 

αντιστοίχως. Όλα τα ζώα που έλαβαν 0.2 mg ενδοτοξίνης επέζησαν συγκρινόµενα µε 

το 80% εκείνων που έλαβαν 0.4 mg, ενώ όλα τα ζώα που έλαβαν 0.7 και 1 mg 

ενδοτοξίνης πέθαναν. Έτσι η δόση 0.5 mg ενδοτοξίνης/25g σωµατικού βάρους 

θεωρήθηκε ως η LD50 και η δόση 0.7 mg ενδοτοξίνης/25g σωµατικού βάρους 

θεωρήθηκε ως η LD100 (Πίνακας 1). 

 

 

Πίνακας 1. Επιβίωση ποντικών Balb/c που έλαβαν διαφορετικές δόσεις ενδοτοξίνης 

 

∆όση ενδοτοξίνης (mg/ζώο) Ποσοστό ζώντων ζώων 

0.2 100 % 

0.4 80% 

0.6 40% 

0.7 0% 

1.0 0% 
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ΙΙΒ. Η χορήγηση antalarmin δεν επηρεάζει την έκκριση κορτικοστερόνης στον 

ορρό ποντικών που υποβάλλονται σε ενδοτοξιναιµικό shock 

   

Η antalarmin είναι ένας ισχυρός ανταγωνιστής των υποδοχέων CRHR1 και 

εποµένως θα µπορούσε να αναστείλει την απάντηση του άξονα ΥΥΕ στο ερέθισµα του 

LPS, άρα και την έκκριση του τελικού προϊόντος του, της κορτικοστερόνης. Η 

αναστολή της κορτικοστερόνης είναι γνωστό ότι επηρεάζει αρνητικά την έκβαση του 

σηπτικού shock. Εάν η αρχική υπόθεση ίσχυε, τότε η antalarmin, θα µπορούσε να 

επηρεάσει την επιβίωση των ζώων δρώντας κεντρικά στον άξονα ΥΥΕ. Για να 

αποκλείσουµε αυτήν την υπόθεση, µετρήσαµε τα επίπεδα κορτικοστερόνης στα ζώα 

που έλαβαν ενδοτοξίνη και στα ζώα στα οποία χορηγήθηκε ενδοτοξίνη και antalarmin.  

Όπως φαίνεται στο σχήµα 5, τα επίπεδα κορτικοστερόνης στα ζώα που έλαβαν 

µόνο LPS και έκδοχο antalarmin κυµάνθηκαν σε 197.8 ± 29 µg/dl (mean±SE), ενώ για 

τα ζώα που έλαβαν LPS και antalarmin κυµάνθηκαν σε 215.2 ± 51.5 µg/dl (mean±SE). 

∆εν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στα επίπεδα της κορτικοστερόνης 

ανάµεσα στις δύο οµάδες ζώων και συνεπώς η antalarmin δεν επηρέασε την απάντηση 

του άξονα ΥΥΕ στην χορήγηση ενδοτοξίνης. 
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5. Επίπεδα κορτικοστερόνης στις οµάδες των ζώων που έλαβαν ενδοτοξίνη 

οτοξίνη µε antalarmin. Οι ορροί συλλέχθηκαν 1.5 ώρα µετά την χορήγηση 

ίνης 
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ΙΙΓ. Η χορήγηση antalarmin παρατείνει την επιβίωση ποντικών που 

υποβάλλονται σε ενδοτοξιναιµικό shock 

  

 Για να προσδιορίσουµε το ρόλο της διαβίβασης σήµατος από τους υποδοχείς 

CRHR1 στην ακολουθία των γεγονότων που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του 

σηπτικού shock, παρακολουθήσαµε την επιβίωση ποντικών που έλαβαν θανατηφόρο 

δόση ενδοτοξίνης. Η δόση της ενδοτοξίνης που χορηγήθηκε ήταν 0.7 mg/ζώο η οποία 

είναι ίση µε την LD100, αλλά πιθανώς όχι τόσο υψηλή ώστε να παρεµποδίσει τον 

πιθανό προστατευτικό ρόλο του αποκλεισµού των υποδοχέων CRHR1.  

Τα πειραµατόζωα έλαβαν antalarmin ή έκδοχο ενδοπεριτοναϊκά, 1.5 ώρα προ 

της χορήγησης της ενδοτοξίνης, για να επιτευχθεί η απορρόφηση της ουσίας 

σύµφωνα µε προηγούµενες αναφορές (Webster et al., 1996) (Venihaki et al., 2001). 

Για να επιβεβαιώσουµε ότι τα αποτελέσµατα δεν ήταν ειδικά για έναν συγκεκριµένο 

τύπο ενδοτοξίνης, χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά είδη και συγκεκριµένα 

ενδοτοξίνη από Salmonella enteritidis και από E. coli.  

Συγκεκριµένα, για τα ζώα που έλαβαν ενδοτοξίνη από S. enteritidis ο θάνατος 

επήλθε µεταξύ 14 και 31 ωρών. Στις 18 ώρες, 60% των ζώων που έλαβαν έκδοχο της 

antalarmin είχαν πεθάνει, συγκρινόµενο µε µόνο 20% των ζώων στην οµάδα που 

προθεραπεύθηκαν µε antalarmin (Σχήµα 6α). Συνολικά, στα ζώα που έλαβαν 

antalarmin παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική παράταση της επιβίωσης σε σχέση 

µε την οµάδα ελέγχου (p=0.022)  (Σχήµα 6α). 

Οµοίως τα ζώα που έλαβαν ενδοτοξίνη από E. coli πέθαναν µεταξύ 8 και 19 

ωρών από την χορήγηση της ενδοτοξίνης. Στις 18 ώρες, το 72% των ζώων που 

έλαβαν antalarmin ήταν ζωντανά ενώ όλα τα ζώα της οµάδας ελέγχου είχαν πεθάνει. 

Η συνολική επιβίωση στην οµάδα της antalarmin ήταν και εδώ βελτιωµένη µε 

στατιστικά σηµαντικό τρόπο (p=0.002) (Σχήµα 2β).  

Το πείραµα επαναλήφθηκε τρείς φορές για κάθε είδος ενδοτοξίνης 

χρησιµοποιώντας 10 ζώα σε κάθε οµάδα. Και για τους δύο τύπους ενδοτοξίνης η 

επιβίωση των ζώων παρακολουθούνταν για ένα χρονικό διάστηµα 7 ηµερών. 

  

 

 97



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6. Α. Η antalarmin µε σηµαντικό τρόπο παρέτεινε την επιβίωση των ζώων που 

έλαβαν ενδοτοξίνη από S. enteritidis (p=0.022). Η antalarmin ή το έκδοχό της 

χορηγούνταν 1.5 ώρα προ της ενδοτοξίνης. Β. Η antalarmin παρέτεινε την επιβίωση 

των ζώων που έλαβαν ενδοτοξίνη από E. coli (p=0.002). Η οµάδα ελέγχου έλαβε µόνο 

το έκδοχο της antalarmin. Η επιβίωση των ζώων παρακολουθούνταν για 7 ηµέρες και 

για τους δύο τύπους ενδοτοξίνης. 
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ΙII. Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ANTALARMIN ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΩΝ 

ΠΡΟΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΩΝ KYTOKINΩN ΣΤΟΝ ΟΡΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝ∆ΟΤΟΞΙΝΑΙΜΙΚO SHOCK 

 

ΙIIΑ. Επίδραση της antalarmin στην παραγωγή TNF-α µετά από τη χορήγηση 

ενδοτοξίνης 

 

 Η χορήγηση ενδοτοξίνης προκαλεί την απελευθέρωση µεγάλων ποσοτήτων 

TNF-α στην κυκλοφορία, µε τα µεγαλύτερα επίπεδα να ανιχνεύονται µία ώρα µετά. Ο 

TNF-α εκκρίνεται από ενεργοποιηµένα µονοκύτταρα/µακροφάγα και αποτελεί την 

κύρια κυτοκίνη που ενέχεται στην παθογένεια του σηπτικού shock. Ειδικότερα 

ενοχοποιείται για την πρόκληση πυρετού, υπότασης και αιµορραγικής ιστικής 

νέκρωσης που παρατηρούνται κατά την εξέλιξη του σηπτικού shock.  

Ο TNF-α µετρήθηκε στον ορρό των πειραµατοζώων µία ώρα µετά την 

χορήγηση της ενδοτοξίνης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα επίπεδα TNF-α στον 

ορρό των ζώων που είχαν λάβει antalarmin προ της χορήγησης της ενδοτοξίνης ήταν 

σηµαντικά χαµηλότερα συγκρινόµενα µε τα επίπεδα στον ορρό των ζώων που είχαν 

λάβει µόνο ενδοτοξίνη (p=0.001) (Σχήµα 7). Ειδικότερα, η συγκέντρωση TNF-α στον 

ορρό της οµάδας ελέγχου ήταν 616±80 pg/ml (mean±SE) ενώ για τα ζώα που έλαβαν 

antalarmin η συγκέντρωση έφτασε τα 339±37 pg/ml (mean±SE). Σε κάθε οµάδα 

εντάχθηκαν 5 ζώα. 

Συνεπώς, αφού η χορήγηση της antalarmin επηρέασε την παραγωγή TNF-α, 

θα µπορούσε να συµπεράνει κανείς ότι το σήµα που διαβιβάζεται µέσω των 

υποδοχέων CRHR1 ενέχεται είτε άµεσα είτε έµµεσα, στην ενεργοποίηση του 

συστήµατος µονοκυττάρων/µακροφάγων κατά τη διάρκεια του σηπτικού shock. 
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Σχήµα 7. Επίπεδα TNF-α στον ορρό πειραµατοζώων που υποβλήθηκαν σε σηπτικό 

shock. Το αίµα συλλέχθηκε µία ώρα µετά την χορήγηση ενδοτοξίνης από E.coli. Τα 

ζώα που έλαβαν  antalarmin είχαν σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα TNF-α σε σχέση 

µε την οµάδα ελέγχου (n=5 ζώα ανά οµάδα, p=0.001). (C: οµάδα ελέγχου Α: 

antalarmin) 

 

 

ΙIIΒ. Επίδραση της antalarmin στην παραγωγή IL-1β µετά από τη χορήγηση 

ενδοτοξίνης 

 

 Η IL-1 επίσης διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη του σηπτικού 

shock. Μετά από τη χορήγηση ενδοτοξίνης απελευθερώνεται στην κυκλοφορία µε τα 

µέγιστα επίπεδα να ανιχνεύονται 3 ώρες αργότερα. Η IL-1 προκαλεί πυρετό και 

διεγείρει την σύνθεση πρωτεϊνών οξείας φάσης από το ήπαρ (Ganter et al., 1989).  

Οι ορροί για την µέτρηση της IL-1β συλλέχθηκαν 4 ώρες µετά την χορήγηση 

της ενδοτοξίνης. Τα ζώα που έλαβαν ενδοτοξίνη και antalarmin είχαν χαµηλότερα 

επίπεδα IL-1β σε σύγκριση µε εκείνα που έλαβαν ενδοτοξίνη και έκδοχο της 

antalarmin. Συγκεκριµένα, η συγκέντρωση της IL-1β µετά την χορήγηση ενδοτοξίνης 

ήταν 105±32 pg/ml (mean±SE) ενώ για στην οµάδα που χορηγήθηκε antalarmin η 

αντίστοιχη συγκέντρωση ήταν 16.8±10 pg/ml και η διαφορά ήταν στατιστικά 

σηµαντική (p=0.013) (Σχήµα 8). Σε κάθε οµάδα εντάχθηκαν 5 ζώα. Η 
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παρατηρούµενη ελάττωση της συγκέντρωσης της IL-1β στην οµάδα της antalarmin 

πιθανόν να συµβάλλει στην βελτίωση της επιβίωσης που παρατηρήθηκε στην οµάδα 

αυτή. 
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Σχήµα 8. Επίπεδα της IL-1β στα ζώα που υποβλήθηκαν σε ενδοτοξιναιµικό shock. Οι 

ορροί συλλέχθηκαν 4 ώρες µετά τη χορήγηση ενδοτοξίνης από E.coli. Η antalarmin 

µε σηµαντικό τρόπο ελάττωσε τα επίπεδα της IL-1β (n=5 ζώα ανά οµάδα, p=0.013) 
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ΙIIΓ. Επίδραση της antalarmin στην παραγωγή IL-6 µετά από τη χορήγηση 

ενδοτοξίνης 

 

 Η αύξηση των επίπεδων IL-6 που παρατηρείται στο σηπτικό shock φαίνεται 

ότι αντιπροσωπεύει το αποτέλεσµα της βιολογικής δράσης των TNF-α και IL-1β. Η 

IL-6 µαζί µε την IL-1 συµβάλλει στην παραγωγή των πρωτεϊνών οξείας φάσης 

(Ganter et al., 1989). Τα επίπεδα IL-6 στο πλάσµα ασθενών µε σηπτικό shock 

συσχετίζονται καλύτερα απ’ότι τα επίπεδα TNF µε τη θνησιµότητα από τη νόσο 

(Casey et al., 1993) (Fisher et al., 1993). 

 Τα επίπεδα IL-6 µετρήθηκαν 4 ώρες µετά την χορήγηση της ενδοτοξίνης και 

τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η antalarmin µε σηµαντικό τρόπο µείωσε την 

συγκέντρωση της IL-6 (p<0.00001) (Σχήµα 9). Ειδικότερα, η συγκέντρωση της IL-6 

έφτασε τα 933±66 pg/ml (mean±SE) για την οµάδα που έλαβε ενδοτοξίνη και έκδοχο 

της antalarmin και στα 314.2±27 pg/ml για την οµάδα που έλαβε ενδοτοξίνη και 

antalarmin. Σε κάθε οµάδα εντάχθηκαν 5 ζώα. 
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Σχήµα 9. Επίπεδα της IL-6 στα ζώα που υποβλήθηκαν σε ενδοτοξιναιµικό shock. Οι 

ορροί συλλέχθηκαν 4 ώρες µετά τη χορήγηση ενδοτοξίνης από E.coli. Η antalarmin 

µε σηµαντικό τρόπο ελάττωσε τα επίπεδα της IL-6 (n=5 ζώα ανά οµάδα,  p<0.00001). 
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III∆. Η antalarmin δεν επηρεάζει την κινητική των προφλεγµονωδών κυτοκινών 

 

Για να επιβεβαιώσουµε ότι η µείωση των επιπέδων των κυτοκινών ήταν 

πραγµατική και όχι αποτέλεσµα πιθανής µεταβολής της κινητικής τους λόγω της 

χορήγησης  antalarmin, σε επόµενο πείραµα µετρήσαµε τα επίπεδα των κυτοκινών σε 

διάφορες χρονικές στιγµές. Έτσι, οι τιµές του TNF-α µετρήθηκαν στην µία και στις δύο 

ώρες, ενώ οι τιµές της IL-1β και της IL-6 µετρήθηκαν στις 4 και τις 6 ώρες µετά την 

χορήγηση της ενδοτοξίνης.  

Τα επίπεδα του TNF-α στον ορρό δύο ώρες µετά τη χορήγηση LPS, παρέµεναν 

σηµαντικά χαµηλότερα στα ζώα που είχαν προθεραπευθεί µε antalarmin σε σχέση µε 

τα ζώα ελέγχου. Ειδικότερα, η συγκέντρωση του TNF-α µία ώρα µετά την χορήγηση 

LPS έφτασε τα   616 ± 36.5 pg/ml (mean±SE) για την οµάδα που έλαβε ενδοτοξίνη και 

έκδοχο της antalarmin και στα 339 ± 37.5 pg/ml για την οµάδα που έλαβε ενδοτοξίνη 

και antalarmin. Στις  δύο ώρες η τιµή του TNF-α κυµάνθηκε σε επίπεδα 320 ± 23 pg/ml 

για την οµάδα που έλαβε έκδοχο και σε 150 ± 15 pg/ml για την οµάδα που 

προθεραπεύθηκε µε antalarmin (p<0.001) (Σχήµα 10). 

Η µείωση των επιπέδων των προφλεγµονωδών κυτοκινών για την οµάδα που 

έλαβε antalarmin σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου διατηρήθηκε όταν τα επίπεδα των 

IL-1β και IL-6 µετρήθηκαν και στις έξι ώρες µετά τη χορήγηση του LPS. Έτσι, στα 

ζώα που έλαβαν µόνο LPS, τα επίπεδα της IL-1β για την οµάδα ελέγχου ήταν 105 ± 32 

και 98 ± 24  pg/, στις τέσσερις και έξι ώρες αντιστοίχως, ενώ  στην οµάδα που 

προθεραπεύθηκε µε antalarmin, η αντίστοιχες τιµές ήταν 16.8 ± 10 και 27 ± 12  pg/ml 

(p<0.01) (Σχήµα 10). Η τιµή της IL-6 στα ζώα που έλαβαν ενδοτοξίνη και έκδοχο της 

antalarmin έφτασε τα 933 ± 16 και 864 ± 68 pg/ml στις τέσσερις ώρες και έξι ώρες 

αντιστοίχως, ενώ για την οµάδα που έλαβε ενδοτοξίνη και antalarmin οι τιµές 

κυµάνθηκαν σε 314 ± 45 και 366 ±72 pg/ml για τις τέσσερις ώρες και έξι ώρες 

αντιστοίχως (p<0.001) (Σχήµα 10). 

Συνεπώς, οι τιµές των κυτοκινών όπως αυτές µετρήθηκαν στις µεταγενέστερες 

χρονικές στιγµές εξακολουθούσαν να είναι µειωµένες στην οµάδα που έλαβε 

antalarmin σε σχέση µε την οµάδα που έλαβε έκδοχο. Οι διαφορές ανάµεσα στις δύο 

οµάδες παρέµειναν στατιστικά σηµαντικές και στις µεταγενέστερες χρονικές στιγµές. 

Άρα, µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι η antalarmin δεν µετέβαλλε την κινητική των 

µετρούµενων κυτοκινών αλλά µείωσε τα επίπεδά τους. 
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Σχήµα 10. Η antalarmin δεν µετέβαλε την κινητική των προφλεγµονωδών 

κυτοκινών. Παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στις δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγµές. Α. Επίπεδα TNF-α ορρού σε ζώα που υποβλήθηκαν σε 

ενδοτοξιναιµικό shock όπως µετρήθηκαν µία και δύο ώρες µετά τη χορήγηση LPS. Η 

antalarmin ελάττωσε σηµαντικά τον TNF-α και στις δύο ώρες (n=5 ζώα σε κάθε 

οµάδα, ***p=0.001). (C: οµάδα ελέγχου, A: antalarmin). Β. Επίπεδα IL-1β σε ζώα που 

υποβλήθηκαν σε ενδοτοξιναιµικό shock όπως µετρήθηκαν τέσσερις και έξι ώρες µετά 

τη χορήγηση LPS. Η antalarmin ελάττωσε σηµαντικά την IL-1β και στις έξι ώρες (n=5 

ζώα σε κάθε οµάδα, *p<0.05) (C: οµάδα ελέγχου, A: antalarmin). Γ. Επίπεδα IL-1β σε 

ζώα που υποβλήθηκαν σε ενδοτοξιναιµικό shock όπως µετρήθηκαν τέσσερις και έξι 

ώρες µετά τη χορήγηση LPS. Η antalarmin ελάττωσε σηµαντικά την IL-6 και στις έξι 

ώρες (n=5 ζώα σε κάθε οµάδα, ***p<0.0001) (C: οµάδα ελέγχου, A: antalarmin). 
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ΙV. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ CRH ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΝ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 

 

Η CRH µειώνει τον ρυθµό πολλαπλασιασµού των περιτοναϊκών 

µακροφάγων ποντικού. 

 Τα µακροφάγα, προκειµένου να ενεργοποιηθούν και να ασκήσουν 

τον βιολογικό τους ρόλο σταµατούν να πολλαπλασιάζονται και 

υφίστανται διάφορες µορφολογικές και βιοχηµικές αλλαγές. Εφ’όσον 

δείξαµε ότι η CRH επιδρά στην ενεργοποίηση των µακροφάγων, 

θελήσαµε να ελέγξουµε την επίδραση της CRH στον πολλαπλασιασµό 

των κυττάρων αυτών. Για να διαπιστώσουµε αν η CRH επιδρά σε 

πρωτογενή µακροφάγα, καλλιεργήσαµε µακροφάγα της περιτοναϊκής 

κοιλότητας ποντικού τα οποία συλλέχθηκαν µετά από ενδοπεριτοναϊκή 

χορήγηση thioglycollate. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό 

που περιείχε ορρό, παρουσία ή απουσία CRH σε συγκέντρωση 1 x10-8 Μ. 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 11, η CRH µείωσε τον ρυθµό 

πολλαπλασιασµού των κυττάρων σε σχέση µε τα κύτταρα ελέγχου που 

επωάστηκαν απουσία CRH. Ειδικότερα, µετά από 24 ώρες, ο ρυθµός 

πολλαπλασιασµού των µακροφάγων µειώθηκε στο 81.1 ± 2.7%  (mean ± 

SE) (p<0.01), ενώ στις  48 ώρες ο ρυθµός πολλαπλασιασµού ήταν 91.3 ± 

3.96% σε σχέση µε τα κύτταρα ελέγχου (p<0.47).  
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Σχήµα 11. Επίδραση της CRH στον ρυθµό πολλαπλασιασµού 

περιτοναϊκών µακροφάγων ποντικού. Η CRH µείωσε στατιστικώς 

σηµαντικά τον ρυθµό πολλαπλασιασµού των περιτοναϊκών µακροφάγων 

στις 24 ώρες σε σχέση µε τα κύτταρα που επωάστηκαν απουσία CRH. 
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Η CRH αποτελώντας τον κύριο ρυθµιστή του άξονα ΥΥΕ ασκεί έµµεσο 

αντιφλεγµονώδη ρόλο µέσω της κορτιζόλης, τελικού προϊόντος της ενεργοποίησης 

του άξονα. Αντίθετα όµως µε τον έµµεσο ρόλο της κεντρικά παραγόµενης CRH, η 

CRH που ανιχνεύεται στην περιφέρεια ασκεί άµεση προφλεγµονώδη δράση στα 

κύτταρα του ανοσοσοποιητικού συστήµατος. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η in 

vitro και in vivo µελέτη της δράσης της CRH στην ενεργοποίηση των µακροφάγων. 

Για την in vitro µελέτη χρησιµοποιήσαµε την κυτταρική σειρά µυελώµατος 

επίµυος Raw264.7 και πρωτογενή µακροφάγα της περιτοναϊκής κοιλότητας ποντικού. 

Για την in vivo µελέτη χρησιµοποιήσαµε το µοντέλο του ενδοτοξιναιµικού shock. 

 

 

Ι. Ρόλος της CRH στην ενεργοποίηση των µακροφάγων in vitro 

 

Η περιφερική CRH ανιχνεύεται στα σηµεία της φλεγµονής όπου φαίνεται ότι 

διαδραµατίζει σηµαντικό προφλεγµονώδη ρόλο. Έτσι, ανοσοαντιδρώσα CRH έχει 

ταυτοποιηθεί σε φλεγµαίνοντες ιστούς πειραµατοζώων αλλά και ανθρώπων. Η CRH 

είναι παρούσα στην πειραµατική υποδόρια φλεγµονή που προκαλείται από την 

καραγενίνη (Karalis et al., 1991) αλλά και στον φλεγµαίνοντα αρθρικό θύλακο 

αρρώστων µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα (Crofford et al., 1993), στον θυρεοειδή ασθενών 

µε αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (Scopa et al., 1994) και στον εντερικό βλεννογόνο 

ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα (Kawahito et al., 1995). Η εξουδετέρωση της δράσης 

της CRH µε ειδικά αντισώµατα είναι δυνατόν να  ελαττώσει την ένταση της 

φλεγµονής. Έτσι, η χορήγηση αντιορού για την CRH (Karalis et al., 1991) ελάττωσε 

τόσο τον όγκο όσο και την κυτταροβρίθεια του φλεγµονώδους εξιδρώµατος που 

προκαλεί η καραγενίνη (Karalis et al., 1991) και βελτίωσε την έκβαση της 

πειραµατικής ραγοειδίτιδας στα ποντίκια (Mastorakos et al., 1995).  

Έχει προταθεί η παρουσία ενός περιφερικού άξονα CRH-ιστιοκυττάρων-

ισταµίνης µέσω του οποίου η CRH µε την ενεργοποίηση των υποδοχέων Η1 της 

ισταµίνης προκαλεί τις οξείες εκδηλώσεις της φλεγµονής (αγγειoδιαστολή, αύξηση 

αγγειακής διαπερατότητας και οίδηµα) (Elenkov et al., 1999). Επιπλέον, υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η CRH µέσω του ίδιου άξονα αλλά διαµέσου της ενεργοποίησης των 

υποδοχέων Η2 της ισταµίνης, επιδρά µε έµµεσο τρόπο σε κύτταρα του ανοσολογικού 

συστήµατος (δενδριτικά, µακροφάγα) και καθορίζει την στροφή της ανοσολογικής 

 109



απάντησης προς την κυτταρικού ή χυµικού τύπου ανοσία (Th1, Th2 response) 

(Elenkov et al., 1999). 

Τα µακροφάγα είναι κύτταρα που συµµετέχουν σε όλα τα στάδια της 

ανοσολογικής απάντησης. Συνιστούν τον πρώτο προστατευτικό µηχανισµό του 

οργανισµού φαγοκυττώνοντας τα διάφορα παθογόνα πολύ πριν συµβεί η 

ενεργοποίηση των Τ-λεµφοκυττάρων στα πλαίσια της ειδικής ανοσολογικής 

απάντησης. Είναι κύτταρα-φονείς δρώντας µέσω του µηχανισµού της αντιγονο-

εξαρτώµενης κυτταροτοξικότητας (ADCC). ∆ιαδραµατίζουν κύριο ρόλο στην 

παρουσίαση του αντιγόνου στα Τ-λεµφοκύτταρα και τέλος, µέσω της έκκρισης 

προφλεγµονωδών κυτοκινών αποτελούν ρυθµιστές της ανοσολογικής απάντησης, 

στρέφοντάς την προς την κυτταρικού τύπου ανοσία (Th1 response).  

Η ενεργοποίηση των µακροφάγων συµβαίνει µέσω διαφόρων αντιγονικών 

ερεθισµάτων. Ο λιποπολυσακχαρίτης του κυτταρικού τοιχώµατος των Gram 

αρνητικών βακτηριδίων αποτελεί ισχυρό παράγοντα ενεργοποίησης τους. Το LPS 

συνδέεται στην διαλυτή πρωτείνη τη συνδέουσα το LPS (LPS-binding protein, LBP) 

και το σύµπλεγµα προσδένεται στο CD14, έναν υποδοχέα της 

µονοκυτταρικής/µακροφαγικής σειράς. Ακολούθως το CD14 παρουσιάζει το 

σύµπλεγµα LPS-LBP σε έναν υποδοχέα υψηλής συγγένειας για το LPS, τον TLR4 

που είναι µέλος της οικογένειας των Toll υποδοχέων. Η αναγνώριση του LPS από τον 

TLR4 ενεργοποιεί διάφορες ενδοκυττάριες οδούς σηµατοδότησης µε τελικό 

αποτέλεσµα την παραγωγή και απελευθέρωση των προφλεγµονωδών κυτοκινών 

(Cario et al., 2000) (Vasselon and Detmers, 2002). 

Στην παρούσα µελέτη θελήσαµε να ερευνήσουµε τον πιθανό άµεσο ρόλο της 

CRH στην ενεργοποίηση των µακροφάγων in vitro. Βρήκαµε ότι η CRH µόνη της 

δεν προκαλεί έκκριση των προφλεγµονωδών κυτοκινών αλλά επαυξάνει σηµαντικά 

την επαγόµενη από το LPS απελευθέρωσή τους. Ειδικότερα, η επίδραση µε LPS στα 

κύτταρα Raw264.7 παρουσία CRH επαύξησε την έκκριση των κυτοκινών IL-1β, IL-6 

και TNF-α σε σχέση µε τα κύτταρα ελέγχου που καλλιεργήθηκαν µόνο παρουσία 

LPS. Η ενίσχυση της έκκρισης ήταν πιο έντονη για την IL-1β όπου η προσθήκη CRH 

στο υγρό της καλλιέργειας αύξησε κατά 5.7 φορές τα επίπεδα της σε σχέση µε τα 

κύτταρα ελέγχου. Οι αντίστοιχες τιµές για τα επίπεδα του TNF-α και της IL-6 ήταν 

1.8 και 1.24.  

Έχει δειχθεί ότι η  απάντηση του ξενιστή στο LPS και ειδικότερα η µιτογόνος 

απάντηση των Β-κυττάρων, η παραγωγή κυτοκινών και η θνησιµότητα, σχετίζονται 
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µε τον βαθµό έκφρασης του υποδοχέα TLR4 (Kalis et al., 2003). Έτσι, η ενίσχυση 

της δράσης του LPS από την CRH όσον αφορά την παραγωγή προφλεγµονωδών 

κυτοκινών θα µπορούσε να ασκείται στο επίπεδο του υποδοχέα µέσω της ενίσχυσης 

της έκφρασης του TLR4.  

Εναλλακτικά, η CRH είναι δυνατόν να επάγει την ενδοκυττάρια διαβίβαση 

σήµατος που λαµβάνει χώρα µετά τη διέγερση του TLR4. Η επαγωγή αυτή είναι 

δυνατόν να συµβαίνει στο επίπεδο της µεταγραφής και/ή στο µετα-µεταγραφικό 

επίπεδο. Πράγµατι, τα δεδοµένα µας έδειξαν ότι η CRH επάγει την έκφραση των 

προφλεγµονωδών κυτοκινών από τα κύτταρα Raw264.7 στο επίπεδο της µεταγραφής. 

Και εδώ, η παρουσία µόνο της CRH δεν προκάλεσε επαγωγή της έκφρασης των 

κυτοκινών αλλά αύξησε µε στατιστικά σηµαντικό τρόπο την προκαλούµενη από το 

LPS έκφρασή τους. Σε κύτταρα PC12 (κυτταρική σειρά φαιοχρωµοκυττώµατος 

επίµυος) έχει δειχθεί ότι η CRH ενεργοποιεί τις οδούς ERK1/ERK2 και p38 MAPΚ 

(mitogen-activated protein kinase, MAPK) (Dermitzaki et al., 2002). Η p38 MAPΚ 

φαίνεται να αποτελεί κύριο διαµεσολαβητή της φλεγµονώδους αντίδρασης που 

προκαλείται από το LPS. Έτσι, η επαγωγή της έκφρασης του TNF-α σε ανθρώπινα 

µονοκύτταρα (van der Bruggen et al., 1999) και κύτταρα Raw264.7 (Geppert et al., 

1994) µετά τη διέγερση µε LPS, διαµεσολαβείται από την οδό MAPK, ενώ η 

χορήγηση ενός αναστολέα της p38 MAPΚ σε υγιείς εθελοντές, ανέστειλε την 

παραγωγή TNF-α που προκαλείται από την χορήγηση LPS (Branger et al., 2002). 

Είναι λοιπόν πιθανό ότι η CRH µέσω της ταυτόχρονης µε το LPS ενεργοποίησης 

αυτής της οδού επαυξάνει την έκφραση του TNF-α.  

Η CRH επίσης ενεργοποιεί το µεταγραφικό σύµπλεγµα AP-1 (Becquet et al., 

2001) το οποίο ενέχεται στην διαδικασία µεταγραφής του TNF-α αλλά και της IL-6 

µετά από τη διέγερση µε LPS (Jones et al., 2001). Έτσι η CRH είναι δυνατόν να δρά 

σε συνδυασµό µε το LPS ενισχύοντας την έκφραση των κυτοκινών αυτών. Η CRH, 

µέσω των υποδοχέων του, προκαλεί αύξηση στο ενδοκυττάριο cAMP και εποµένως 

ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα CREB. Πράγµατι έχει δειχθεί ότι επάγει 

την φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση του CREB σε κύτταρα της αδενοϋπόφυσης 

(Waeber et al., 1998). Ο CREB είναι ένας µεταγραφικός παράγοντας που έχει 

κεντρικό ρόλο στην διαδικασία µεταγραφής της IL-1β. Έτσι η CRH είναι δυνατόν να 

επαυξάνει την επαγόµενη από το LPS έκφραση της IL-1β µέσω της ενεργοποίησης 

του CREB. 
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Η CRH ενίσχυσε την επαγόµενη από το LPS ενεργοποίηση του NF-κB στα 

κύτταρα Raw264.5. Ο NF-κB είναι ένας µεταγραφικός παράγοντας η ενεργοποίηση 

του οποίου είναι κριτικής σηµασίας για την ρύθµιση της παραγωγής των κυτοκινών 

αλλά και άλλων διαµεσολαβητών της φλεγµονής (Baeuerle and Henkel, 1994) 

(Shimizu et al., 1990). Υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες υποστηρίζουν άµεση συµµετοχή 

του NF-κB στην παθογένεση καταστάσεων όπως είναι οι φλεγµονώδεις εντεροπάθειες 

και η ρευµατοειδής αρθρίτιδα (Baldwin, 2001). Πειραµατόζωα που έχουν έλλειψη του 

NF-κB δεν έχουν φυσιολογικές ανοσολογικές απαντήσεις (Yamamoto and Gaynor, 

2001), ενώ η χορήγηση αναστολέων του NF-κB αναστέλλει την εξέλιξη της 

φλεγµονής σε µοντέλα πειραµατοζώων (Neurath et al., 1996) (Liu et al., 1999). Η 

ενεργοποίηση του NF-κB επίσης διαµεσολαβεί την παραγωγή προφλεγµονωδών 

κυτοκινών από τα µακροφάγα µετά την επίδραση µε LPS (Camenisch et al., 1999). Σε 

θυµοκύτταρα ποντικού, η επίδραση µε CRH αύξησε την ικανότητα σύνδεσης του 

DNA του NF-κB (Zhao and Karalis, 2002). Έτσι η ενεργοποίηση του NF-κB στα 

µακροφάγα παρέχει έναν πιθανό µοριακό µηχανισµό µέσω του οποίου η CRH ασκεί 

προφλεγµονώδη ρόλο.  

Το αποτέλεσµα της επίδρασης της CRH στην επαγωγή της έκφρασης των 

προφλεγµονωδών κυτοκινών στο επίπεδο της µεταγραφής ήταν λιγότερο έντονο σε 

σύγκριση µε την ενίσχυση της έκλυσης στο επίπεδο της πρωτείνης. Αυτό πιθανόν 

αντανακλά την χαµηλή ευαισθησία της RT-PCR όσον αφορά την ποσοτικοποίηση του 

αποτελέσµατος ή µπορεί να σηµαίνει ότι η δράση της CRH εκδηλώνεται και στο 

µετα-µεταγραφικό επίπεδο. Πράγµατι, έχει δειχθεί ότι οι οδοί ERK1/ERK2 και p38 

συµµετέχουν στην µετα-µεταγραφική ρύθµιση της έκκρισης του TNF-α (Kontoyiannis 

et al., 1999) (Dumitru et al., 2000). Έτσι είναι πιθανόν η CRH µέσω της 

ενεργοποίησης των ERK1/ERK2 και p38 MAPΚ στα µακροφάγα να συµµετέχει και 

στην µετα-µεταγραφική τροποποίηση των προφλεγµονωδών κυτοκινών.  

Για να διαπιστώσουµε εάν η δράση της CRH διατηρείται σε πρωτογενή 

µακροφάγα, χρησιµοποιήσαµε µακροφάγα της περιτοναϊκής κοιλότητας ποντικού τα 

οποία συγκεντρώθηκαν µετά από την ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση thioglycollate. Τα 

µακροφάγα αυτά είναι ευαισθητοποιηµένα αλλά όχι πλήρως ενεργοποιηµένα. Και εδώ 

η επαγωγή της έκφρασης των προφλεγµονωδών κυτοκινών ήταν αµελητέα όταν τα 

κύτταρα εκτέθηκαν µόνο στη CRH. Η επίδραση όµως της CRH σε συνδυασµό µε το 

LPS ενίσχυσε µε σηµαντικό τρόπο την έκφρασή τους σε σχέση µε την επίδραση 

µόνου του LPS.  
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Αυτό σηµαίνει ότι η CRH ασκεί προφλεγµονώδη δράση µόνο σε πλήρως 

ενεργοποιηµένα µακροφάγα όπως είναι τα µακροφάγα που έχουν εκτεθεί στο LPS. 

Μία ερµηνεία θα µπορούσε να ήταν ότι η παρουσία LPS αυξάνει τον αριθµό των 

υποδοχέων ή των θέσεων σύνδεσης για την CRH στα µακροφάγα, µε τελικό 

αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής κυτοκινών και συνεπώς την ενίσχυση της 

φλεγµονώδους διαδικασίας. Πράγµατι, ο Radulovic και συν. έδειξαν µικρές µόνο 

αθροίσεις κυττάρων που χρώννυνται θετικά για τον CRHR1 στον σπλήνα επίµυος που 

δεν είχε υποστεί ανοσολογική διέγερση. Οι θέσεις σύνδεσης όµως για την CRH 

αυξήθηκαν σηµαντικά µετά την ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση LPS. Ο κύριος τύπος 

κυττάρων στα οποία ο CRHR1 εκφράζονταν κατά την οξεία φλεγµονή ήταν τα ώριµα 

πολυµορφοπύρηνα κύτταρα (Radulovic et al., 1999). 

Τα µακροφάγα παρουσία διαφόρων αυξητικών παραγόντων ή κυτοκινών 

πολλαπλασιάζονται, ενεργοποιούνται ή διαφοροποιούνται προς ιστικά µακροφάγα. 

Για να ασκήσουν τον βιολογικό τους ρόλο τα µακροφάγα πρέπει πρώτα να 

ενεργοποιηθούν. Η IFNγ, µια προφλεγµονώδης κυτοκίνη που παράγεται από τα Τ-

λεµφοκύτταρα στα σηµεία της φλεγµονής, ανακόπτει τον πολλαπλασιασµό των 

µακροφάγων και τα προστατεύει από την απόπτωση (Farrar and Schreiber, 1993) 

(Valledor et al., 1999). Η CRH µε παρόµοιο τρόπο ανέστειλε τον πολλαπλασιασµό 

των περιτοναϊκών µακροφάγων ποντικού. Έτσι είναι πιθανόν ότι, η CRH δρώντας ως 

προφλεγµονώδης διαµεσολαβητής, αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό των 

µακροφάγων στο σηµείο της φλεγµονής και ακολούθως συµµετέχει στην 

ενεργοποίησή τους. 

Συµπερασµατικά τα δεδοµένα µας δείχνουν ότι η CRH έχει άµεσο ρόλο στην 

ενεργοποίηση των µακροφάγων. Επάγει την έκφραση των προφλεγµονωδών κυτοκινών 

IL-1β, IL-6 και TNF-α ενισχύοντας την ενδοκυττάρια διαβίβαση σήµατος. Η δράση της 

CRH στα µακροφάγα παρατηρείται τόσο στην κυτταρική σειρά µυελώµατος Raw264.7 

όσο και σε πρωτογενή µακροφάγα επίµυος.  
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ΙΙ. Ρόλος της CRH στην ενεργοποίηση των µακροφάγων in vivo 

 

Αφού η CRH επιδρά στην ενεργοποίηση των µακροφάγων in vitro υποθέσαµε 

ότι θα µπορούσε να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε µια συστηµατική φλεγµονή in 

vivo όπως είναι το ενδοτοξιναιµικό shock. Σε αυτήν την κατάσταση, η παρουσία 

µεγάλης ποσότητας ενδοτοξίνης στην κυκλοφορία, όπως συµβαίνει για παράδειγµα σε 

σοβαρές Gram αρνητικές λοιµώξεις, καταλήγει στο σύνδροµο της σήψης που 

χαραχτηρίζεται από δραµατικές αντιδράσεις από τη µεριά του ξενιστή, όπως πυρετό, 

λευκοπενία ή λευκοκυττάρωση, ταχυκαρδία, ταχύπνοια, υπόταση, διάχυτη ενδαγγειακή 

πήξη και πολυσυστηµατική ανεπάρκεια. 

Τα µονοκύτταρα/µακροφάγα, αποτελούν τα κύρια κύτταρα-στόχους του LPS. Η 

ενεργοποίηση του συστήµατος των µονοκύτταρων/µακροφάγων έχει σαν αποτέλεσµα 

την απελευθέρωση στην κυκλοφορία ενδογενών διαµεσολαβητών της φλεγµονής όπως 

οι κυτοκίνες TNFa, IL-1 και IL-6, που κυρίως ευθύνονται για την εγκατάσταση του 

συνδρόµου της σήψης. 

Με βάση τις in vitro παρατηρήσεις µας, υποθέσαµε ότι η CRH θα µπορούσε να 

ασκεί έναν πρώιµο ρόλο στην εξέλιξη του σηπτικού shock προάγοντας την 

ενεργοποίηση των µακροφάγων από το LPS. Για να ελέγξουµε την υπόθεσή µας 

αναπτύξαµε ένα µοντέλο ενδοτοξιναιµικού shock σε ποντικούς. Στο µοντέλο αυτό, 

αφού τιτλοποιήσαµε τη δόση του LPS σύµφωνα µε την προκαλούµενη από αυτό 

θνησιµότητα, η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση µιας αρκετά µεγάλης δόσης LPS είχε σαν 

αποτέλεσµα την ανάπτυξη συµπτωµάτων εντός λίγων ωρών έως µερικών ηµερών.  

Για να διαπιστώσουµε πιθανό ρόλο της CRH στην εξέλιξη του shock 

χρησιµοποιήσαµε την antalarmin έναν ειδικό συνθετικό αναστολέα των υποδοχέων 

CRHR1. Ειδικότερα, παρακολουθήσαµε την επιβίωση και µετρήσαµε την έκκριση των 

προφλεγµονωδών κυτοκινών TNFα, IL-1β και IL-6 στην συστηµατική κυκλοφορία, σε 

ποντικούς που είχαν λάβει antalarmin προ της χορήγησης LPS και συγκρίναµε µε τις 

αντίστοιχες παραµέτρους της οµάδας ελέγχου που δεν είχε λάβει antalarmin. 

∆ιαπιστώσαµε ότι η αναστολή του υποδοχέα CRHR1 παρέτεινε την επιβίωση των 

πειραµατοζώων µε στατιστικά σηµαντικό τρόπο και µείωσε τα επίπεδα και των τριών 

κυτοκινών στον ορρό. 

Η χορήγηση της antalarmin στο µοντέλο µας δεν επηρέασε την απάντηση του 

άξονα ΥΥΕ στο stress που προκαλεί η χορήγηση του LPS. Πράγµατι, εάν η 

antalarmin είχε αναστείλει τον άξονα, θα επακολουθούσε αναστολή της έκκρισης 
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ACTH από την υπόφυση άρα και της έκκρισης κορτικοστερόνης από τα επινεφρίδια. 

Αυτό θα επέφερε αντίθετα από τα παρατηρούµενα αποτελέσµατα στην επιβίωση των 

ζώων. Τα γλυκοκορτικοειδή αποτελούν βασικό µέρος της απάντησης του οργανισµού 

στο stress της λοίµωξης ή της ιστικής καταστροφής εν γένει, δρώντας κατασταλτικά 

και προστατεύοντας τον ξενιστή από τους ίδιους του τους ανοσολογικούς 

µηχανισµούς. Πράγµατι, έχει δειχθεί ότι αδρεναλεκτοµηθέντα και 

υποφυσεκτοµηθέντα ζώα παρουσίασαν αυξηµένη ευαισθησία στα θανατηφόρα 

αποτελέσµατα της χορήγησης LPS συγκρινόµενα µε χειρουργηθέντα ζώα µε ανέπαφο 

τον άξονα ΥΥΕ. Η χορήγηση γλυκοκορτικοειδών σε δόση ισοδύναµη µε τα επίπεδα 

κορτικοστερόνης που αναµένει κανείς σε κατάσταση stress, βελτίωσε την επιβίωση 

των ζώων αυτών (Kapcala et al., 1995). 

Για να επιβεβαιώσουµε την υπόθεσή µας µετρήσαµε τα επίπεδα 

κορτικοστερόνης 1.5 ώρα µετά τη χορήγηση του LPS και δεν βρήκαµε διαφορές 

ανάµεσα στα ζώα που έλαβαν antalarmin και στην οµάδα ελέγχου. Συνεπώς η 

αναστολή των υποδοχέων CRHR1 στο µοντέλο µας φαίνεται να εστιάζεται στην 

περιφέρεια, αφήνοντας ανέπαφο τον άξονα ΥΥΕ. Το αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί και 

µε άλλες αναφορές από την βιβλιογραφία. Έτσι, η χορήγηση antalarmin δεν επηρέασε 

την αύξηση των επιπέδων ACTH και κορτικοστερόνης ποντικών σε απάντηση στο 

ηλεκτρικό shock (Deak et al., 1999). Επιπλέον η ακόµη και για µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα χορήγηση antalarmin σε αρουραίους, ελάττωσε µεν τα βασικά επίπεδα 

ACTH και κορτικοστερόνης, αλλά µερικά µόνο την ενεργοποίηση του άξονα σε 

καταστάσεις stress (Wong et al., 1999) (Bornstein et al., 1998). Επίσης, η επί µακρόν 

χορήγηση antalarmin βελτίωσε την έκβαση την έκβαση (κλινική και ιστολογική) της 

αρθρίτιδας των περιφερικών αρθρώσεων αρουραίων Lewis που προκαλείται από την 

χορήγηση Freund's adjuvant. Οι αρουραίοι αυτοί παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευπάθεια 

στην ανάπτυξη αρθρίτιδων και η βελτίωση παρατηρήθηκε παρά τη µείωση των 

επιπέδων κορτικοστερόνης. Επιπλέον σε αρουραίους Fisher που δεν έχουν ευπάθεια 

σε αρθρίτιδες και πάλι παρά τη συστηµατική µείωση των τιµών κορτικοστερόνης, η 

µακροχρόνια χορήγηση antalarmin δεν επηρέασε αρνητικά την έκβαση της νόσου. Τα 

δεδοµένα αυτά δείχνουν ότι η χορήγηση antalarmin ανταγωνίζεται κυρίως την 

προφλεγµονώδη δράση της περιφερικής CRH και όχι την συστηµατική 

αντιφλεγµονώδη δράση της κεντρικής CRH (Webster et al., 2002).  

Η χορήγηση της antalarmin στο µοντέλο µας µείωσε τα επίπεδα και των τριών 

προφλεγµονωδών κυτοκινών στον ορρό. Η καταστολή των επιπέδων των 
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περιφερικών κυτοκινών διατηρήθηκε όταν αυτά µετρήθηκαν σε διαφορετικές 

χρονικές στιγµές, γεγονός που σηµαίνει ότι η antalarmin επηρέασε την έκκριση των 

προφλεγµονωδών κυτοκινών και όχι την κινητική τους. 

Η πιο σηµαντική ελάττωση σηµειώθηκε για την IL-1β. Η IL-1 

είναι κριτικής σηµασίας κυτοκίνη για την ανάπτυξη του σηπτικού 

συνδρόµου. Ποντικοί που έχουν έλλειψη του µετατρεπτικού ενζύµου της 

IL-1 (interleukin-1 converting enzyme, ICE) (Li et al., 1995) ή της 

κασπάσης-11 (Wang et al., 1998), δεν µπορούν να παράγουν IL-1 και 

είναι ανθεκτικοί στο ενδοτοξιναιµικό shock. Η ενδοφλέβια χορήγηση 

αντισωµάτων ή ανταγωνιστών της IL-1 σε ποντικούς τους καθιστά 

ανθεκτικούς στη χορήγηση µεγάλων δόσεων LPS (Fischer et al., 1992) 

(Dinarello and Wolff, 1993). Όπως είχαµε δει και στα in vitro πειράµατα, 

η επίδραση µε CRH ενίσχυσε την έκφραση της IL-1 σε µεγαλύτερο 

βαθµό συγκριτικά µε τις άλλες κυτοκίνες. Αυτό πιθανώς υποδηλώνει ότι 

η IL-1 αποτελεί κύριο διαµεσολαβητή των προφλεγµονωδών ιδιοτήτων 

της CRH.  
Η antalarmin επίσης µε στατιστικά σηµαντικό τρόπο ελάττωσε τα επίπεδα του 

TNF-α σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Η σηµασία του TNF-α στην παθογένεση του 

συνδρόµου της σήψης φαίνεται από το γεγονός ότι ποντικοί που δεν εκφράζουν τον 

TNF-α (Pasparakis et al., 1996) ή τον υποδοχέα του, TNFR1 (Pfeffer et al., 1993) 

είναι ανθεκτικoί στο σηπτικό shock. Η χορήγηση αντι-TNF-α αντισωµάτων σε 

µοντέλα σήψης ζώων βελτίωσε την έκβαση της νόσου (Beutler et al., 1985) 

(Alexander et al., 1991)  (Fiedler et al., 1992).  Ο TNF-α δρα συνεργιστικά µε την IL-

1 προάγοντας την παραγωγή των προφλεγµονωδών διαµεσολαβητών που οδηγούν 

στην εκδήλωση του συνδρόµου της σήψης (Dinarello, 2000). Η συνέργεια µεταξύ 

των δύο κυτοκινών είναι ένα σταθερό φαινόµενο που συναντάται τόσο in vitro όσο 

και in vivo. Έτσι, η ελάττωση των επιπέδων του TNF-α σε συνδυασµό µε την µείωση 

των τιµών της IL-1 πιθανόν είχε σαν αποτέλεσµα περαιτέρω βελτίωση της επιβίωσης 

των ζώων που προθεραπεύθηκαν µε antalarmin.  

Μείωση των επιπέδων πλάσµατος παρατηρήθηκε και για την IL-6. Η IL-6 

πλάσµατος και όχι ο TNF-α ή η IL-1, έχει την καλύτερη συσχέτιση µε την 
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θνησιµότητα από το σηπτικό shock (Casey et al., 1993). Η ελάττωση των επιπέδων 

της IL-6 θεωρείται καλός προγνωστικός παράγοντας για την έκβαση της σήψης. ∆εν 

υπάρχουν δεδοµένα που να υποστηρίζουν ότι η IL-6  είναι µια προφλεγµονώδης 

κυτοκίνη. Έτσι, η µείωση των τιµών της IL-6 που παρατηρήθηκε πιθανόν να µην 

αντανακλά άµεσο αλλά έµµεσο αποτέλεσµα της δράσης της CRH µέσω της 

ελάττωσης των τιµών των IL-1 και TNF-α. 

Ο ρόλος της περίσσειας των κυτοκινών στην παθογένεση των φαινοµένων που 

ακολουθούν την συστηµατική έκλυση LPS είναι καλά τεκµηριωµένος (Oberholzer et 

al., 2000). Η παρατήρηση µας, ότι η χορήγηση της antalarmin βελτίωσε την έκβαση 

του σηπτικού shock στα ζώα µέσω της ελάττωσης των επιπέδων των 

προφλεγµονωδών κυτοκινών στο πλάσµα, συµφωνεί µε τις αναφορές από τη 

βιβλιογραφία όπου, η εξουδετέρωση της βιολογικής δράσης των IL-1 και TNF-α 

µείωσε τη θνησιµότητα σε ζωικά µοντέλα σήψης (Dinarello, 1997a). Αντιθέτως, οι 

κλινικές µελέτες στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν παράγοντες όπως µονοκλωνικά 

αντισώµατα κατά του TNF-α (Abraham et al., 1998) ή της IL-1, διαλυτοί υποδοχείς 

του TNF-α (Abraham et al., 2001), ανταγωνιστές του υποδοχέα της IL-1 (Fisher et al., 

1994) (Opal et al., 1997) και αναστολείς πρωτεασών που µετατρέπουν ανενεργείς 

πρόδροµες µορφές σε ώριµα µόρια, απέτυχαν να δώσουν σηµαντικά αποτελέσµατα 

ως προς τη µείωση της θνησιµότητας. Οι ίδιες προσεγγίσεις όµως έχουν επιτύχει σε 

ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα και φλεγµονώδεις εντεροπάθειες (Elliott et al., 

1994) (Maini et al., 1999) (Freeman and Buchman, 2001). Η διαφορά αυτή στην 

έκβαση, αντανακλά είτε διαφορά στην παθογένεια των δύο καταστάσεων, είτε 

αδυναµία στο σχεδιασµό των µελετών ή στην εφαρµογή της θεραπείας σε 

καταστάσεις σήψης και όχι αναγκαστικά αποτυχία της ίδιας της θεραπείας (Freeman 

and Buchman, 2001). 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η CRH διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο στην ενεργοποίηση των µακροφάγων in vivo, δεδοµένου ότι η αναστολή των 

υποδοχέων CRHR1 από την antalarmin µείωσε την έκκριση των προφλεγµονωδών 

κυτοκινών και βελτίωσε την έκβαση του σηπτικού shock. Η παρατήρηση αυτή θα 

µπορούσε να έχει κλινικές εφαρµογές σε καταστάσεις όπου η παραγωγή των 

κυτοκινών έχει κεντρικό ρόλο στην παθογένειά τους. Τέτοιες καταστάσεις αποτελούν 

η οξεία ισχαιµία, η οξεία απόρριψη µοσχεύµατος, οι ειδικές για το αντιγόνο 

ανοσολογικές αντιδράσεις αλλά και διάφορες άλλες οξείες φλεγµονώδεις 

καταστάσεις όπως η οξεία παγκρεατίτιδα και η οξεία ηπατίτιδα.  
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Σωρεία δεδοµένων υποστηρίζουν την ύπαρξη επικοινωνίας ανάµεσα στο 

ανοσολογικό και το διάχυτο νευροενδοκρινικό σύστηµα. Τα δύο συστήµατα 

διαθέτουν κοινούς υποδοχείς και χρησιµοποιούν κοινά διαµεσολαβητικά µόρια µε τη 

µορφή ορµονών και κυτοκινών για την µεταξύ τους επικοινωνία και αλληλορρύθµιση 

(Blalock, 1999). Oι αλληλεπιδράσεις αυτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην οργάνωση 

της απάντησης του ξενιστή σε λοιµώδη ή φλεγµονώδη εν γένει ερεθίσµατα. 

Το 1987,  δύο ανεξάρτητα εργαστήρια ανέφεραν ότι η IL-1 διεγείρει την 

παραγωγή CRH από τον υποθάλαµο (Berkenbosch et al., 1987) (Sapolsky et al., 

1987). Όµοια δεδοµένα υπάρχουν και για το ενδοµήτριο όπου η IL-6 διεγείρει την 

έκκριση CRH (Makrigiannakis et al., 1999) αλλά και για τον µυελό των επινεφριδίων 

όπου φαίνεται ότι η CRH ρυθµίζει την έκκριση της IL-6 (Venihaki et al., 1998). Στην 

παρούσα µελέτη προτείνεται η παρουσία ενός όµοιου συστήµατος επικοινωνίας στο 

επίπεδο των µονοκύτταρων/µακροφάγων όπου η CRH πιθανά µέσω του υποδοχέα 

της, CRHR1, συµµετέχει στην ρύθµιση της έκκρισης των προφλεγµονωδών 

κυτοκινών. Η σηµασία του φαινοµένου αυτού υπογραµµίζεται και από τα in vivo 

δεδοµένα της τροποποίησης της απάντησης σε µια συστηµατική λοίµωξη, όπως είναι 

το σηπτικό shock, η οποία ενορχηστρώνεται κυρίως από το σύστηµα των 

µονοκυττάρων/µακροφάγων. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά κατά την οποία ένα 

νευροπεπτίδιο φαίνεται να συµµετέχει στην ρύθµιση µιας γενικευµένης ανοσολογικής 

διέγερσης.  

Θέσεις σύνδεσης για την CRH έχουν ταυτοποιηθεί σε κύτταρα (Audhya et al., 

1991) και ιστούς (Baigent and Lowry, 2000a) του ανοσολογικού συστήµατος αλλά 

και τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος επίσης εκκρίνουν CRH (Stephanou et 

al., 1990). Η CRH ανιχνεύεται στα σηµεία της φλεγµονής όπου δρα µε 

αυτοκρινή/παρακρινή τρόπο ενισχύοντας την φλεγµονώδη αντίδραση (Karalis et al., 

1991) (Karalis K et al. 1991). Ο µηχανισµός µε τον οποίο η CRH επηρεάζει την 

ανοσολογική απάντηση δεν είναι σαφής. Έχει προταθεί ότι η CRH ασκεί 

ανοσορρυθµιστική δράση µέσω των ιστιοκυττάρων, προκαλώντας την αποκοκκίωσή 

τους και την απελευθέρωση ισταµίνης (Theoharides et al., 1998) (Elenkov et al., 

1999).  

Το σύστηµα των µονοκυττάρων/µακροφάγων έχει κεντρικό ρόλο στο 

ανοσολογικό σύστηµα συµµετέχοντας σε όλα τα στάδια της ανοσολογικής 

απάντησης. Με βάση τις παρατηρήσεις µας µπορούµε να προτείνουµε ότι η CRH 
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είναι δυνατόν να συµµετέχει στην ανοσορρύθµιση επηρεάζοντας άµεσα την έκκριση 

των προφλεγµονωδών κυτοκινών από τα µακροφάγα.  

Μελλοντικά πειράµατα προγραµµατίζονται για να διερευνηθεί περαιτέρω ο 

µοριακός µηχανισµός της ενεργοποίησης των µακροφάγων. Η ενεργοποίηση αυτή 

µπορεί να ασκείται είτε στο επίπεδο του TLR4, είτε στο επίπεδο της µεταγραφής 

και/ή στο µετα-µεταγραφικό επίπεδο.  

Για να διαπιστωθεί αν η CRH  επαυξάνει την έκκριση κυτοκινών από τα 

µακροφάγα µέσω επαγωγής του υποδοχέα TLR4, θα µετρηθούν τα επίπεδα του 

mRNA και της πρωτείνης του TLR4 σε µακροφάγα προ και µετά την επίδραση µε 

CRH.  

Επιπλέον, πρόκειται να µελετηθεί η επίδραση της CRH στην ενεργοποίηση 

ενδοκυττάριων οδών διαβίβασης σήµατος και µεταγραφικών παραγόντων που 

συµµετέχουν στην παραγωγή κυτοκινών από τα µακροφάγα.  

Είναι γνωστό ότι οι κινάσες PKA και PKC διαµεσολαβούν τις δράσεις της 

CRH (Chakravorty et al., 1999) (Labrie et al., 1982) (Aguilera et al., 1983) και ότι οι 

κινάσες αυτές συµµετέχουν στην ενεργοποίηση του NF-κB (Zhong et al., 1997) 

(Steffan et al., 1995). Έτσι, θα διερευνηθεί ο ρόλος της CRH στην ενεργοποίηση των 

κινασών αυτών στα µακροφάγα. Επιπλέον οι κινάσες ERK1/ERK2 και p38 MAPΚ 

συµµετέχουν στην µεταγραφή αλλά και στην µετα-µεταγραφική τροποποίηση του 

TNF-α. Οι κινάσες αυτές ενεργοποιούνται από την CRH σε κύτταρα PC12. Η δράση 

της CRH στην ενεργοποίηση των κινασών αυτών θα ελεγχθεί στα µακροφάγα. 

Είδαµε ότι η CRH ενεργοποιεί τον µεταγραφικό παράγοντα NF-κB 

σε κύτταρα Raw264.7. Τα πειράµατα θα επαναληφθούν και σε 

πρωτογενή µακροφάγα ποντικού. Η µεταγραφή των κυτοκινών 

ρυθµίζεται επίσης και από τον µεταγραφικό παράγοντα NFAT (Rao et 

al., 1997). Πρόδροµα δεδοµένα σε κύτταρα µυελού επινεφριδίων έδειξαν 

ότι ο NFAT ενεργοποιείται από την CRH παρατήρηση που πρόκειται να 

ελεγχθεί και στα µακροφάγα. Ο CREB είναι ένας µεταγραφικός 

παράγοντας που ενεργοποιείται από την PKA και συµµετέχει στην 

µεταγραφή των IL-1 and IL-6. Έτσι πρόκειται να µελετηθεί ο ρόλος του 

CREB στην επαγωγή της έκκρισης κυτοκινών από την CRH. 
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Με τα πειράµατα αυτά θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση των 

ενδιάµεσων µορίων σηµατοδότησης και µεταγραφικών παραγόντων που 

διαµεσολαβούν την ενεργοποίηση του συστήµατος των 

µονοπύρηνων/µακροφάγων από την CRH.  
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Η CRH αποτελεί τον κύριο ρυθµιστή του άξονα ΥΥΕ και συνεπώς της 

προσαρµογής του οργανισµού στο stress. Μέσω της κορτιζόλης, τελικού προϊόντος 

της ενεργοποίησης του άξονα, η CRH ασκεί έµµεση ανοσοκατασταλτική δράση στο 

ανοσολογικό σύστηµα. Στη βιβλιογραφία έχει δειχθεί ότι η CRH επηρεάζει το 

ανοσολογικό σύστηµα και µε άµεσο τρόπο. Πράγµατι, στα σηµεία της φλεγµονής 

ανιχνεύεται CRH η οποία δρά τοπικά ως αυτοκρινής/παρακρινής παράγοντας. 

Αντίθετα δε µε την κεντρικά παραγόµενη, η περιφερική CRH φαίνεται ότι ασκεί 

άµεση προφλεγµονώδη δράση στα κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος. 

Έχει προταθεί ότι τα ιστιοκύτταρα αποτελούν τον κύριο στόχο µέσω του 

οποίου η CRH ασκεί ανοσορρυθµιστικό ρόλο. Σκοπός της παρούσας ήταν η µελέτη 

του ρόλου της CRH στην ενεργοποίηση των µακροφάγων τόσο in vitro όσο και in 

vivo.  

 Για τις in vitro µελέτες χρησιµοποιήσαµε δύο τύπους µακροφάγων: i) την 

µονοκυτταρική/µακροφαγική σειρά Raw 264.7 και ii) πρωτογενή µακροφάγα της 

περιτοναϊκής κοιλότητας ποντικών Balb/c τα οποία συλλέγονται µετά την 

ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση thioglycolate. Βρήκαµε ότι η CRH επαυξάνει την 

επαγόµενη από το LPS παραγωγή των προφλεγµονωδών κυτοκινών TNF-α, IL-1β και 

IL-6 από τα µακροφάγα. ∆είξαµε επίσης ότι η δράση της CRH ασκείται και στο 

επίπεδο της µεταγραφής όπου φαίνεται ότι διαµεσολαβείται από τον µεταγραφικό 

παράγοντα NF-κΒ. 

 Για τις in vivo µελέτες χρησιµοποιήσαµε το µοντέλο του ενδοτοξιναιµικού 

shock στους ποντικούς Balb/c. Αυτό είναι ένα καθιερωµένο µοντέλο συστηµατικής 

φλεγµονής, όπου τα µακροφάγα αποτελούν τις κύριες πηγές των κυτοκινών TNF-α, 

IL-1β και IL-6 οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εξέλιξη του shock. Βρήκαµε ότι η 

χορήγηση της antalarmin, ενός ειδικού συνθετικού αναστολέα των υποδοχέων 

CRHR1 της CRH, πριν από την χορήγηση της ενδοτοξίνης, παρέτεινε µε στατιστικά 

σηµαντικό τρόπο την επιβίωση των πειραµατοζώων. Επιπλέον, η αναστολή των 

υποδοχέων CRHR1 ελάττωσε τα επίπεδα και των τριών κυτοκινών στον ορρό των 

ποντικών, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της CRH στην ρύθµιση της έκκρισης των 

προφλεγµονωδών κυτοκινών. 

 Συµπερασµατικά, τα δεδοµένα µας επιβεβαιώνουν ότι η CRΗ δρα 

ως ένας προφλεγµονώδης διαµεσολαβητής. Ειδικότερα, η CRΗ ασκεί 
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άµεση δράση στα µακροφάγα ενεργοποιώντας τα και διεγείροντας την 

παραγωγή προφλεγµονωδών κυτοκινών. 
CRH is the main modulator of the HPA axis and the adaptive response to 

stress. CRH exerts indirect anti-inflammatory effects on immune system via cortisole, 

the main product of HPA axis activation. It is well known that CRH also affects the 

immune system in a direct manner. Indeed, CRH is released at the site of 

inflammation acting locally as an autocrine/paracrine factor. It should be noted that in 

contrast to the indirect effects of central CRH, peripheral CRH exerts direct 

proinflammatory actions on immune cells.  

 It has been suggested that mast cells are the major target that 

mediates the immunomodulatory actions of CRH. The aim of the present 

work was to examine the effect of CRH on the activation of macrophages 

both in vitro and in vivo.  
 For the in vitro experiments we used two types of macrophages; i) the 

Raw264.7 monocyte/macrophage cell line and ii) thioglycolate elicited peritoneal 

macrophages from Balb/c mice. Our results showed that CRH enhanced LPS-induced 

TNF-α, IL-1β and IL-6 production from macrophages. CRH acts on cytokine 

transcription an effect mediated by the transcription factor NF-κΒ. 

 For the in vivo experiments we used the LPS-induced endotoxin shock model 

in Balb/c mice. This is an established model of systemic inflammation, in which 

macrophages are the major sourse of the cytokines TNF-α, IL-1β and IL-6 responsible 

for the development of the shock. Our results showed that administration of 

antalarmin, a specific synthetic CRHR1 antagonist, prior to LPS, prolonged survival 

of the treated animals in a statistically significant manner. Moreover, CRHR1 

blockade suppressed the elevation of the cytokines TNF-α, IL-1β and IL-6, 

confirming the role of CRH in the modulation of cytokine expression.  

 In conclusion, our data suggest  that CRH acts as a proinflammatory mediator. 

Specifically, CRH exerts a direct role on the activation of macrophages and the 

production of proinflammatory cytokines.   
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