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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 Η φλεγµονή είναι ένας βασικός αµυντικός µηχανισµός εναντίον των λοιµώξεων 
και ρυθµίζεται πολύ στενά. ∆ιαταραχές στη ρύθµιση της φλεγµονώδους αντίδρασης 
µπορούν να οδηγήσουν σε παθολογικές καταστάσεις είτε λόγω ανεπιτυχούς ελέγχου των  
λοιµώξεων είτε λόγω αδυναµίας καταστολής της. Πολλές από τις συστηµατικές 
ρευµατολογικές παθήσεις όπως η ρευµατοειδής αρθρίτιδα και ο συστηµατικός 
ερυθηµατώδης λύκος χαρακτηρίζονται από υπερδιέγερση του ανοσολογικού συστήµατος 
που έχει σαν αποτέλεσµα την εγκαθίδρυση µιας χρόνιας φλεγµονώδους αντίδρασης στο 
επίπεδο πολλών ιστών και οργάνων. Η χρόνια φλεγµονή έχει ως αποτέλεσµα τη 
δυσλειτουργία πολλών οργάνων και τελικά την ανεπάρκειά τους αν δεν αντιµετωπισθεί 
έγκαιρα και αποτελεσµατικά µε τις διαθέσιµες ανοσοτροποποιητικές και 
αντιφλεγµονώδεις θεραπείες.  
 Οι κυτταροκίνες είναι πρωτεΐνες που εκκρίνονται από τα κύτταρα και 
υποβοηθούν την επικοινωνία µεταξύ των κυττάρων ρυθµίζοντας πλήθος επί µέρους 
ανοσολογικών και φλεγµονωδών αντιδράσεων. Οι κυτταροκίνες έχουν κεντρικό ρόλο 
στην ανάπτυξη, διαφοροποίηση και διέγερση των κυττάρων του ανοσολογικού 
συστήµατος. ∆ιαταραχές της έκκρισης και δράσης των κυτταροκινών έχουν περιγραφεί 
σε πολλές συστηµατικές ρευµατολογικές παθήσεις. Η κατανόηση µηχανισµών 
δυσλειτουργίας των κυτταροκινών σε ορισµένες παθήσεις οδήγησε στην ανάπτυξη και 
εφαρµογή ειδικών θεραπειών όπως αντισώµατα ή ανασυνδιασµένες πρωτεΐνες έναντι του 
TNF-α και της ιντερλευκίνης-1. 
 Η ΙL-10 είναι µία κυτταροκίνη µε ισχυρή αντιφλεγµονώδη δράση. Αυξηµένα 
ποσά ΙL-10 έχουν περιγραφεί στον αρθρικό υµένα και υγρό ασθενών µε φλεγµονώδεις 
αρθρίτιδες. Παρ’όλα αυτά δεν είναι ικανή να ελέγξει την χρόνια φλεγµονή. 
Ανασυνδυασµένη ΙL-10 που χορηγήθηκε εξωγενώς σε ασθενείς µε ρευµατοειδή και 
ψωριασική αρθρίτιδα δεν είχε σηµαντικά κλινικά αποτελέσµατα. Αυτές οι παρατηρήσεις 
µας έκαναν να υποθέσουµε ότι η δράση της ΙL-10 ή µεταβάλλεται ή αναστέλλεται σε 
καταστάσεις χρόνιας φλεγµονής. Στο πρώτο µερος αυτής της εργασίας περιγράφουµε ένα 
µηχανισµό που ίσως εξηγεί την ανεπάρκεια της ΙL-10 να ελέγξει τη χρόνια φλεγµονώδη 
αντίδραση σε παθολογικές καταστάσεις όπως η ρευµατοειδής αρθρίτιδα και την 
αποτυχία της ως εξογενώς χορηγούµενης αντιφλεγµονώδους θεραπείας. 
 Οι ιντερφερόνες είναι πλειοτροπικές κυτταροκίνες που παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στην παθογένεια συστηµατικών αυτοάνοσων παθήσεων όπως ο συστηµατικός 
ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ). ∆υσλειτουργία του συστήµατος των ιντερφερονών στο 
ΣΕΛ έχει περιγραφεί από τη δεκαετία του 1970. Στο δεύτερο µέρος αυτής της εργασίας 
περιγράφουµε την ύπαρξη ενός µηχανισµού ευαισθητοποίησης των µακροφάγων στη 
φλεγµονώδη δράση της ιντερφερόνης-α. Η ύπαρξη αυτού του µηχανισµού ίσως οδηγήσει 
στο σχεδιασµό ειδικών θεραπευτικών παρεµβάσεων που παρεµποδίζουν την φιλο-
φλεγµονώδη δράση της ιντερφερόνης-α στις συστηµατικές αυτοάνοσες παθήσεις. 
 Τα αρχικά ερεθίσµατα για τη µελέτη αυτή ήταν παρατηρήσεις µας σε ασθενείς µε 
ψωριασική αρθρίτιδα και ΣΕΛ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας µας στο Arthritis and 
Rheumatism Branch NIH Bethesda, MD µε τον Καθηγητή ∆. Μπούµπα.  Η εργασία αυτή 
εκτελέσθηκε στο εργαστήριο Arthritis and Tissue Degeneration Program, Cornell 
University and Hospital for Special Surgery, New York, που διευθύνει ο Καθηγητής  
L.B. Ivashkiv τον οποίο και ευχαριστώ για την υποστήριξή του. Εκφράζω επίσης τις 
θερµές ευχαριστίες µου στον καθηγητή ∆ηµήτριο Μπούµπα για την καθοδήγησή του 
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κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας καθώς και για την συνεχή υποστήριξή του από την 
αρχή της επιστηµονικής µου πορείας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές 
∆ηµήτριο Καρδάση και Χρήστο Τσατσάνη, µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής 
επιτροπής. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Οι κυτταροκίνες ταξινοµούνται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: κυτταροκίνες που 

προάγουν τις φλεγµονώδεις αντιδράσεις και αντιφλεγµονώδεις κυτταροκίνες. Τα 
τελευταία χρόνια, πλήθος ερευνητικών δεδοµένων έχει αναδείξει το ρόλο τους στην 
παθογένεια των συστηµατικών αυτοάνοσων και φλεγµονωδών παθήσεων όπως ο 
συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος και οι φλεγµονώδεις αρθρίτιδες. Στην παρούσα 
µελέτη εξετάζουµε µηχανισµούς δυσλειτουργίας των κυτταροκινών σε χρόνιες 
φλεγµονώδεις καταστάσεις. 

Αναλυτικότερα, η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει την περιγραφή ενός µηχανισµού 
µέσω του οποίου αναστέλλεται η µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατος και η 
αντιφλεγµονώδης δράσης της ΙL-10 σε χρόνιες φλεγµονώδεις παθήσεις, όπως η 
ρευµατοειδής αρθρίτιδα. Η ΙL-10 (IL-10) αποτελεί µία από τις κύριες αντιφλεγµονώδεις 
και ανοσοκατασταλτικές κυτταροκίνες και απενεργοποιητές των κυττάρων της µυελικής 
σειράς (µονοκύτταρα, µακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα), περιορίζοντας την ένταση 
και διάρκεια της ανοσολογικής και φλεγµονώδους απόκρισης. Η δραστικότητα της ΙL-10 
µπορεί να κατασταλλεί κατά τη διάρκεια λοιµώξεων, χρόνιων φλεγµονωδών 
αντιδράσεων ή µετά από αλλογενή µεταµόσχευση ιστών. Από όλους τους φλεγµονώδεις 
παράγοντες που εξετάστηκαν µόνο η ενεργοποίηση των υποδοχέων της ανοσοσφαιρίνης 
γ (FcγR) από ανοσοσυµπλέγµατα ανέστειλλε το ενδοκυττάριο σήµα της ΙL-10. 
Μακροφάγα που προέρχονται απο τον αρθρικό υµένα ασθενών µε ρευµατοειδή 
αρθρίτιδα και που εκτίθενται σε ανοσοσυµπλέγµατα in vivo, βρέθηκε επίσης να έχουν 
ελατωµένη ενεργοποίηση του ενδοκυττάριου σήµατος της ΙL-10. Ενεργοποίηση των 
µακροφάγων από IFN-γ ήταν απαραίτητη προυπόθεση για την καταστολή του 
ενδοκυττάριου σήµατος της ΙL-10 µετά από την ενεργοποίηση των Fcγ υποδοχέων. Η 
ελλάτωση του ενδοκυττάριου σήµατος της ΙL-10 συνοδεύθηκε από ελαττωµένη 
ενεργοποίηση των γονιδίων που ενεργοποιούνται από την ΙL-10 καθώς και από αδυναµία 
της ΙL-10 να καταστείλει την παραγωγή φλεγµονοδών κυτταροκινών. Ο µηχανισµός της 
αναστολής του ενδοκυττάριου σήµατος περιλαµβάνει ελλάτωση του αριθµού των 
υποδοχέων της ΙL-10 στην κυτταρική µεµβράνη και της ενεργότητας της πρωτεινικής 
κινάσης Jak1 και εξαρτάται από την προτεινική κινάση C δέλτα (PKCδ). Αυτά τα 
δεδοµένα δείχνουν ότι το ενδοκυττάριο σήµα της ΙL-10 ρυθµίζεται κατά τη διάρκεια της 
φλεγµονώδους αντίδρασης και καταδυκνείουν τους υποδοχείς της ανοσοσφαιρίνης γ και 
την IFN-γ ως κύριους µεσολαβητές αυτού του φαινοµένου. Ο σχηµατισµός µακροφάγων 
που είναι ανθεκτικά στη δράση της ΙL-10 µπορεί να υπεισέρχεται στην παθογένεια 
φλεγµονωδών νοσηµάτων και λοιµώξεων που χαρακτηρίζονται απο τοπική παραγωγή 
IFN-γ και ανοσοσυµπλεγµάτων. 

Η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει την αναγνώριση του µοριακού µηχανισµού 
ευαισθητοποίησης των µακροφάγων στη δράση της ιντερφερόνης-α µιας κυτταροκίνης 
που παίζει κεντρικό ρόλο στην παθογένεια συστηµατικών αυτοάνοσων παθήσεων όπως ο 
συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος. Μία από τις κύριες ιδιότητες των ιντερφερονών 
είναι η ευαισθητοποίηση (priming) διαφόρων τύπων κυττάρων στη µετέπειτα δράση 
κυτταροκινών και άλλων φλεγµονωδών παραγόντων όπως: του παράγοντα νέκρωσης 
των όγκων (TNF), βακτηριδιακής ενδοτοξίνης (LPS), αλλά και των ίδιων των 
ιντερφερονών. Στη παρούσα µελέτη δείχνουµε ότι η ενεργοποίηση του µεταγραφικού 
παράγοντα STAT1 µετά από διέγερση µε ιντερφερόνη-α (IFN-α) και η ενεργοποίηση 
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γονιδίων από το µεταγραφικό παράγοντα STAT1 ήταν αυξηµένη σε µακροφάγα που 
είχαν ευαισθητοποιηθεί µε IFN-γ (IFN-γ). Η αυξηµένη ενεργοποίηση του ενδοκυττάριου 
σήµατος της IFN-α και η φλεγµονώδης δράση της βρέθηκε ότι εξαρτάται από την 
τυροσινική κινάση Syk και από υποδοχείς που ενεργοποιούν αυτή την κινάση µέσω 
ειδικών ενεργοποιητικών αλληλουχιών τυροσίνης (Immunoreceptor Tyrosine based 
Activation Motifs, ITAMs). Αυξηµένη έκφραση της πρωτείνης STAT1 συνείσφερε στην 
αυξηµένη ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 στα ευαισθητοποιηµένα µακροφάγα. 
Αυτά τα δεδοµένα αναδεικνύουν και περιγράφουν την ύπαρξη ενός µηχανισµού 
αλληλεπίδρασης µεταξύ κυτταροκινών και υποδοχέων που µεταδίδουν το ενδοκυττάριο 
σήµα τους µέσω ITAM ακολουθιών, και ο οποίος ρυθµίζει την απάντηση των 
µακροφάγων στην IFN-α. 
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ABSTRACT 
 
 Interleukin-10 (IL-10) is a potent deactivator of myeloid cells that limits the 
intensity and duration of immune and inflammatory responses. The activity of IL-10 can 
be suppressed during inflammation, infection, or after allogeneic tissue transplantation. 
We investigated whether inflammatory factors suppress IL-10 activity at the level of 
signal transduction. Out of many factors tested, only ligation of Fc receptors by immune 
complexes inhibited IL-10 activation of the Jak-STAT signaling pathway. IL-10 
signaling was suppressed in rheumatoid arthritis joint macrophages that are exposed to 
immune complexes in vivo. Activation of macrophages with interferon-γ was required for 
Fc receptor-mediated suppression of IL-10 signaling, which resulted in diminished 
activation of IL-10-inducible genes and reversal of IL-10-dependent suppression of 
cytokine production. The mechanism of inhibition involved decreased cell surface IL-10 
receptor expression and Jak1 activation and was dependent on protein kinase C delta. 
These results establish that IL-10 signaling is regulated during inflammation and identify 
Fc receptors and interferon-γ as important regulators of IL-10 activity. Generation of 
macrophages refractory to IL-10 can contribute to pathogenesis of inflammatory diseases 
characterized by production of interferon-γ and immune complexes. 
 A key role of IFNs in innate immunity is the priming of cells for enhanced 
cellular responses to cytokines and microbial antigens. The molecular basis of priming is 
not completely understood. Here we investigated the effects of priming macrophages 
with low concentrations of IFN-γ on subsequent responses to type I IFNs (IFN-α/β). IFN-
γ preferentially enhanced STAT1 activation by type I IFNs, with concomitant increased 
activation of inflammatory STAT1 target genes, and increased IFN-α-dependent 
recruitment of cells in a murine model of lupus. Enhanced IFN-α STAT1 activation in 
IFN-γ-primed macrophages did not require STAT2 or Tyk2, but was dependent on Syk, 
and on the FcR gamma adapter protein that activates Syk via immunoreceptor tyrosine 
activation motifs. Forced expression of Syk in non-hematopoietic cells resulted in 
enhanced IFN-α activation of STAT1. Syk associated with STAT1 in a ligand-dependent 
manner, and could phosphorylate and thereby activate STAT1. Enhanced STAT1 
activation by type I IFNs was amplified by increased STAT1 expression that occurs 
during IFN-γ priming. These results identify a two component mechanism of 
amplification of Jak-STAT signaling that is mediated by Syk and STAT1 and is specific 
for hematopoietic cells that express Syk. 
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
 
DAP12: DNAX-activating protein 12 
EMSA: electrophoretic mobility shift assay 
E: erythrocytes 
E-IgG: erythrocytes opsonized with IgG 
FACS: fluoresence activated cell sorter 
FcγR: receptor for the Fc part of immunoglobulin G 
FcRγ: Fc receptor associated γ chain 
IDO: indoleamine 2’,3’ dioxygenase 
IL:interleukin 
ILT: immunoglobulin-like transcript 
IP-10: Interferon-γ inducible protein of 10 kD 
IFN: interferon 
IFNAR: interferon alpha receptor 
IRF: interferon regulatory factor 
ISRE: interferon stimulated response element 
ISGF3: interferon stimulated gene factor 3 
ITAM: immunoreceptor tyrosine based activation motiff 
Jak: Janus kinase 
KIR: killer-cell immunoglobulin-like receptor 
LPS: lipopolysaccharide 
Mig: monokine induced by IFN-γ 
M-CSF: Monocyte-colony stimulation factor 
NZB: New Zealand black mice 
NZW: New Zealand white mice 
OSCAR: osteoclast activating receptor 
PIR: paired immunoglobulin-like receptor 
PKC: protein kinase C 
RT-PCR: real time polymerase chain reaction 
ΡΑ: ρευµατοειδής αρθρίτιδα 
RANK: receptor-activator of NF-κB 
ΣΕΛ: συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος 
STAT: signal transducer and activator of transcription 
SOCS: suppressor of cytokine signaling 
Syk: spleen tyrosine kinase 
Th1 cells: Type 1 helper T cells 
TNF: tumor necrosis factor 
TREM: triggering receptor expressed by myeloid cells 
Tyk2: tyrosine kinase 2 
SIRP: signal-regulatory protein 
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Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
1. Κυτταροκίνες, φλεγµονή και ο µηχανισµός µετάδοσης ενδοκυττάριου 
σήµατος µέσω του σηµατοδοτικού µονοπατιού Jak-STAT 
 
 Οι κυτταροκίνες είναι πρωτεΐνες οι οποίες εκκρίνονται από τα κύτταρα και 
συµµετέχουν στην επικοινωνία µεταξύ των κυττάρων. Τα τελευταία χρόνια πλήθος 
πειραµατικών δεδοµένων έχει δείξει ότι οι κυτταροκίνες παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο 
στη ρύθµιση των ανοσολογικών και φλεγµονοδών αντιδράσεων. Οι κυτταροκίνες δρούν 
µετά από την ειδική σύνδεσή τους σε υποδοχείς της κυτταρικής µεµβράνης, 
ενεργοποιώντας σηµατοδοτικά µονοπάτια και µεταγραφή γονιδίων τα οποία και 
ελέγχουν την ενεργοποίηση, πολλαπλασιασµό, διαφοροποίηση και βιωσιµότητα των 
κυττάρων. Οι κυτταροκίνες έχει δειχθεί ότι παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην 
παθογέννεση χρόνιων φλεγµονοδών και αυτοάνοσων νοσηµάτων όπως η ρευµατοειδής 
αρθρίτιδα (ΡΑ) και ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ). Τα τελευταία χρόνια 
βιολογικές θεραπείες που στοχεύουν στην αναστολή δράσης ορισµένων κυτταροκινών, 
όπως ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων (TNF-α) και της ιντερλευκίνης-1 (IL-1) σε 
ασθενείς µε ΡΑ, έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικές για τον έλεγχο της νοσου στην 
πλειονότητα των ασθενών, σηµατοδοτώντας µία νέα εποχή για τη θεραπεία των 
ρευµατολογικών νοσηµάτων (1).  
 Το ενδοκυττάριο σηµατοδοτικό µονοπάτι Jak-STAT (Σχ.1) ενεργοποιείται από 
πολλές κυτταροκίνες και αυξητικούς παράγοντες που ρυθµίζουν την έκφραση γονιδίων, 
ενεργοποίηση, πολλαπλασιασµό και διαφοροποίηση των κυττάρων (2). Η σύνδεση των 
κυτταροκινών στους ειδικούς κυτταρικούς υποδοχείς τους προκαλεί την ενεργοποίηση 
των κινασών του Ιανού (Jak), οι οποίες είναι τυροσινικές κινάσες συνδεδεµένες στο 
κυτταροπλασµατικό µέρος του υποδοχέα. Υπάρχουν τέσσερεις Jak κινάσες (Jak1-3, και 
Tyk2), και κάθε κυτταροκίνη ενεργοποιεί ένα συγκεκριµένο ζεύγος από αυτές. Οι Jak 
κινάσες ενεργοποιόυνται µετά από φωσφορυλίωση συγκεκριµένων καταλοίπων 
(residues) τυροσίνης των αλυσίδων τους και στη συνέχεια φωσφορυλιώνουν µε τη σειρά 
τους κατάλοιπα τυροσίνης στο ενδοπλασµατικό µέρος των υποδοχέων. Τα 
φωσφορυλιωµένα κατάλοιπα τυροσίνης των υποδοχέων χρησιµεύουν σαν σηµεία 
στρατολόγησης και πρόσδεσης των κυτταροπλασµατικών µεταγραφικών παραγόντων 
STAT (αποκωδικοποιητές του σήµατος και ενεργοποιητές µεταγραφής γονιδίων). Οι 
µεταγραφικοί παράγοντες STAT µετά από την πρόσδεσή τους στους υποδοχείς 
φωσφορυλιώνονται από τις Jak κινάσες και στη συνέχεια σχηµατίζουν διµερή µόρια τα 
οποία µεταφέρονται στον κυτταρικό πυρήνα όπου και ενεργοποιούν τη µεταγραφή 
γονιδίων. Η φωσφορυλίωση συγκεκριµένων υπολειµµάτων τυροσίνης των παραγόντων 
STAT είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση, διµερισµό και σύνδεσή τους µε το DNA. 
 Στην οικογένεια των µεταγραφικών παραγόντων STAT ανήκουν επτά οµόλογα 
µέλη τα οποία και συµβολίζονται: STAT1-6 (STAT5α και STAT5β κωδικοποιούνται 
από διαφορετικά γονίδια) (2). Οι πρωτεΐνες αυτές εκφράζονται σε µία µεγάλη ποικιλία 
κυττάρων. Κάθε παράγοντας STAT µπορεί να ενεργοποιείται από διάφορες κυτταροκίνες 
και αυξητικούς παράγοντες, αλλά κάθε κυτταροκίνη ενεργοποιεί πάντοτε 
συγκεκριµένους παράγοντες STAT. Ως παράδειγµα, η IFN-γ (IFN-γ) ενεργοποιεί κυρίως 
τον παράγοντα STAT1, η IL-6 και η IL-10 ενεργοποιούν τον παράγοντα STAT3, και η 
IL-4 ενεργοποιεί τον παράγοντα STAT6. Η αλληλεπίδραση του SH2 (τµήµα οµόλογο µε 
την κινάση Src) τµήµατος των παραγόντων STAT µε ειδικές αλληλουχίες των 
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Εικόνα 1. Το σηµατοδοτικό µονοπάτι Jak-STAT. Πρόσδεση της κυτταροκίνης οδηγεί σε 
διµερισµό των υποµονάδων του κυτταροπλασµατικού της υποδοχέα και σε ενεργοποίηση των Jak 
κινασών που βρίσκονται προσδεδεµένες σ’αυτόν. Οι Jak κινάσες φωσφορυλιώνουν συγκεκριµένα 
κατάλοιπα τυροσίνης στο ενδοπλασµατικό τµήµα του υποδοχέα τα οποία στη συνέχεια 
στρατολογούν τους µεταγραφικούς παράγοντες STAT από το κυτταρόπλασµα. Οι παράγοντες 
STAT ενεργοποιούνται µετά από φωσφορυλίωση καθορισµένων καταλοίπων τυροσίνης του 
µορίου τους και σχηµατίζουν οµο-ή ετεροδιµερή µόρια τα οποία και µεταναστεύουν στον πυρήνα 
teins/metabolism</KEYWORD><KEYWORD>*Milk 
Proteins</KEYWORD><KEYWORD>Models, 
Immunological</KEYWORD><KEYWORD>Opsonin 

ό δ ί δ έ

υποδοχέων παίζει ουσιαστικό ρόλο για την ειδική ενεργοποίηση των διαφόρων 
παραγόντων STAT από τους διάφορους υποδοχείς. Πειράµατα στα οποία 
χρησιµοποιήθηκαν µεταλλαγµένες κυτταρικές σειρές και γενετικά τροποποιηµένα 
ποντίκια στα οποία διάφορετικοί παράγοντες STAT έχουν απαλειφθεί, έχουν δείξει ότι οι 
παράγοντες STAT είναι σηµαντικοί µεσολαβητές για τις περισσότερες δράσεις των 
κυτταροκινών στα κύτταρα. Ο σηµαντικός ρόλος που παίζουν οι µεταγραφικοί 
παράγοντες STAT στις ανοσολογικές και φλεγµονώδεις αντιδράσεις οφείλεται στην 
ικανότητά τους να ενεργοποιούν την έκφραση γονιδίων που ρυθµίζουν την ανάπτυξη των 
κυττάρων καθώς και τη διαφοροποίηση και βιωσιµότητά τους. 
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2. ΙL-10 (IL-10) 
 

Η κύρια δράση της IL-10 είναι αντιφλεγµονώδης και ανοσοκατασταλτική, αν και 
έχει χαρακτηριστεί σαν µία κυτταροκίνη µε πλειοτροπική δραστηριότητα (3). Οι κύριοι 
κυτταρικοί στόχοι της IL-10 είναι τα δενδριτικά κύτταρα (καταστέλλει τη λειτουργία 
τους ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα) και τα µακροφάγα (απενεργοποιεί τη 
φλεγµονώδη δράση τους), αλλά έχει και µερικές άµεσες επιδράσεις στα Τ λεµφοκύτταρα.  
 Η µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 αρχίζει µε τη σύνδεσή της σε 
ειδικούς κυτταρικούς υποδοχείς οι οποίοι αποτελούνται από δύο υποµονάδες: IL-10Rα 
(IL-10R1), που αποτελεί την αλυσίδα που συνδέει ειδικά την IL-10 και IL-10R2 (IL-
10Rβ). Οι τυροσινικές κινάσες Jak1 και Tyk2 ενεργοποιούνται µετά από τη πρόσδεση 
της IL-10 µε τον υποδοχέα και οδηγούν στην ενεργοποίηση του µεταγραφικού 
παράγοντα STAT3. Επιλεκτική απαλειφή του γονιδίου που κωδικοποιεί τον παράγοντα 
STAT3 από τα κύτταρα της µυελικής σειράς στα ποντίκια προκαλεί ενεργοποίηση των 
µακροφάγων, δραµατική αύξηση στην παραγωγή φλεγµονοδών κυτταροκινών, 
φλεγµονώδη νόσο του εντέρου και αντίσταση των µακροφάγων στις αντιφλεγµονώδεις 
δράσεις της IL-10. Μετάλλαξη του υποδοχέα της IL-10 έτσι ώστε να προλαµβάνεται η 
στρατολόγηση και η ενεργοποίηση του παράγοντα STAT3 από την IL-10 οδηγεί επίσης 
σε καταστολή της αντιφλεγµονώδους δράσης της. Αυτές οι µελέτες δείχνουν ότι η 
ενεργοποίηση του παράγοντα STAT3 παίζει ένα κεντρικό ρόλο για τις αντιφλεγµονώδεις 
δράσεις της IL-10. Ανάλογα µε το επίπεδο διαφοροποίησης και ενεργοποίησης των 
µακροφάγων, η IL-10 ενεργοποιεί και τον µεταγραφικό παράγοντα STAT1.  

Η IL-10 είναι µία από τις βασικές κυτταροκίνες που περιορίζουν την έκταση και 
το βαθµό της ιστικής βλάβης κατά τη διάρκεια λοιµώξεων περιορίζοντας τη διάρκεια και 
το µέγεθος της ανοσολογικής και φλεγµονώδους αντίδρασης. Ποντίκια στα οποία το 
γονίδιο της IL-10 έχει απαλειφθεί, αναπτύσσουν φλεγµονώδη νόσο του εντέρου και 
φλεγµονή του δέρµατος, υπογραµµίζοντας τις αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες της IL-10 in 
vivo (4). Η IL-10 έχει επίσης δειχθεί ότι καταστέλει τη φλεγµονώδη αντίδραση σε µία 
πλειάδα πειραµατικών µοντέλων χρόνιας φλεγµονής όπως: η επαγώµενη από το 
κολλαγόνο αρθρίτιδα στα ποντίκια, παγκρεατίτιδα, ραγοειδίτιδα, κερατίτιδα, ηπατίτιδα, 
περιτονίτιδα, φλεγµονή των πνευµόνων και φλεγµονή του νευρικού συστήµατος. 
Παρ’όλα αυτά έχουν δηµοσιευθεί αρκετές µελέτες που δείχνουν ότι τα κύτταρα της 
µυελικής σειράς γίνονται σχετικά ανθεκτικά στις αντιφλεγµονώδεις δράσεις της IL-10 
µετά την ενεργοποίησή τους και κατά τη διάρκεια χρόνιων φλεγµονοδών αντιδράσεων, 
δείχνοντας ότι η δράση της IL-10 ρυθµίζεται έτσι ώστε να περιοριστούν οι 
ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες αυτής της κυτταροκίνης. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί 
η καταστολή της µετάδοσης του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 που συµβαίνει κατά 
τη διάρκεια χρόνιας λοίµωξης µε τον ρετροιό LP-BM5 (5). Έχει επίσης δηµοσιευθεί ότι 
οι δράσεις της IL-10 µπορεί να µεταβάλλονται ανάλογα µε τη χρονική στιγµή της 
παραγωγής της κατα τη διάρκεια µιας ανοσολογικής απάντησης. Έτσι, αν η IL-10 
χορηγηθεί πριν από τη χορήγηση ενδοτοξίνης (LPS) ασκεί ισχυρή αντιφλεγµονώδη 
δράση, αλλά κατά τη διάρκεια ενδοτοξιναιµίας έχει προ-φλεγµονώδη δράση. Η IL-10 
αυξάνει την επιβίωση των καρδιακών µοσχευµάτων και καταστέλλει τη νόσο του 
µοσχεύµατος κατά του ξενιστή (GVHD) στις µεταµοσχεύσεις µυελού των οστών, αν 
χορηγηθεί πριν από τη µεταµόσχευση (6). Αντιθέτως, η απόρριψη του µοσχεύµατος ή η 
νόσος του µοσχεύµατος κατά του ξενιστή δεν επηρεάζονται από την IL-10 αν αυτή 
χορηγηθεί µετά τη µεταµόσχευση (7). Όλα τα παραπάνω δεδοµένα δείχνουν ότι η δράση 
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της IL-10 ρυθµίζεται κατά τη διάρκεια των ανοσολογικών/φλεγµονοδών αντιδράσεων 
και µία ενδεχόµενη διαταραχή της µπορεί να παίζει ρόλο στην παθογέννεση αυτοάνοσων 
και φλεγµονοδών παθήσεων. 

Η IL-10 εκφράζεται σε υψηλό βαθµό σε ασθενείς µε ΣΕΛ και θεωρείται ως ένας 
παθογενετικός παράγοντας για τη νόσο. Εξουδετέρωση της δράσης της IL-10 µε τη 
χρήση ειδικών αντισωµάτων οδηγεί σε ύφεση της νόσου σε πειραµατικά µοντέλα της 
νόσου. Μία µικρή ανοικτή κλινική µελέτη µε τη χρήση αντισωµάτων έναντι της IL-10, 
έδειξε µία δραµατική βελτίωση στα συµπτώµατα της αρθρίτιδας και στη φλεγµονή του 
δέρµατος σε 6/6 ασθενείς µε ΣΕΛ, υποδηλώνοντας τον ρόλο της IL-10 (8). Ένας από 
τους πιθανούς παθογενετικούς µηχανισµούς της IL-10 στον ΣΕΛ είναι η προαγωγή της 
παραγωγής παθογενετικών αυτοαντισωµάτων, µιας και η IL-10 είναι ένας από τους 
κύριους παράγοντες που προάγουν τη διαφοροποίηση και επιβίωση των Β 
λεµφοκυττάρων. Πρόσθετα µε αυτό τον µηχανισµό έχουν περιγραφεί και άλλες 
ανωµαλίες στην δράση της IL-10 σε ασθενείς µε ΣΕΛ, όπως αδυναµία καταστολής των 
κυττάρων της µυελικής σειράς και περιορισµού της ιστικής βλάβης λόγω της χρόνιας 
φλεγµονής (9, 10). Μία πιθανή εξήγηση για την προ-φλεγµονώδη δράση της IL-10 στον 
ΣΕΛ είναι ότι η χρόνια φλεγµονή µεταβάλλει την µετάδοση του ενδοκυττάριου 
µυνήµατος της IL-10 και έτσι και τη δράση της. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας περιγράφουµε ένα µηχανισµό 
αναστολής της µετάδοσης του ενδοκυττάριου µυνήµατος της IL-10 και της βιολογικής 
της δράσης σε µακροφάγα κύτταρα µετά από πρόσδεση των Fcγ υποδοχέων τους από 
ανοσοσυµπλέγµατα. 
 
3. Ιντερφερόνες τύπου Ι (IFNα/β) 
 
 Οι ιντερφερόνες τύπου Ι (IFNα/β) είναι πλειοτροπικές κυτταροκίνες που έχουν 
ισχυρή αντι-ιική δράση και παράγονται από πολλούς τύπους κυττάρων µετά από ιικές 
λοιµώξεις (11, 12). Πρόσθετα µε την ισχυρή αντι-ιική τους δράση οι τύπου Ι 
ιντερφερόνες έχουν και σηµαντικές ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες επηρεάζοντας τη 
διαφοροποίηση, ενεργοποίηση, πολλαπλασιασµό και επιβίωση κυττάρων του 
ανοσολογικού συστήµατος (13). Οι ιντερφεροόνες τύπου Ι προάγουν τη διαφοροποίηση 
των βοηθητικών Τ λεµφοκυττάρων σε Τh1 κύτταρα, ενισχύουν την παραγωγή 
αντισωµάτων και την ανοσολογική µνήµη. Οι ιντερφερόνες τύπου Ι προάγουν τη 
διαφοροποίηση και ωρίµανση των δενδριτικών κυττάρων οδηγώντας σε πιο 
αποτελεσµατική παρουσίαση των αντιγόνων και έτσι σε πιο ισχυρή ειδική ανοσολογική 
απόκριση (14). Άλλες δράσεις των ιντερφερονών τύπου Ι στο ανοσολογικό σύστηµα 
περιλαµβάνουν: καταστολή της απόπτωσης των λεµφοκυττάρων και ενεργοποίηση των 
φυσικών κυτταροκτόνων κυττάρων (NK cells) που έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή 
IFN-γ και χηµειοκινών. 
 Οι IFNs µεταδίδουν ενδοκυττάρια µυνήµατα µέσω της ενεργοποίησης του 
σηµατοδοτικού µονοπατιού Jak-STAT στα κύτταρα. Ο υποδοχέας της IFN-α (IFNAR) 
αποτελείται από δύο υποµονάδες, IFNAR1 και IFNAR2, οι οποίες συνδέονται µε τις 
κινάσες Tyk2 και Jak1 αντίστοιχα (15). ∆ιέγερση µε IFN-α οδηγεί στη φωσφορυλίωση 
και ενεργοποίηση αυτών των κινασών οι οποίες στη συνέχεια ενεργοποιούν διάφορους 
παράγοντες STAT ανάλογα µε τον κυτταρικό τύπο. Το κύριο µεταγραφικό σύµπλοκο 
που σχηµατίζεται µετά από διέγερση των κυττάρων µε IFN-α είναι ένα τριµερές που 
ονοµάζεται ISGF3 (interferon-stimulated gene factor 3) και αποτελείται από τους 
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παράγοντες STAT1, STAT2 και IRF9. Το σύµπλοκο αυτό ρυθµίζει κυρίως την έκφραση 
γονιδίων που παίζουν πολυ σηµαντικό ρόλο στην άµυνα των κυττάρων έναντι των ιών. 
Ανάλογα µε τον κυτταρικό τύπο η IFN-α µπορεί να ενεργοποιήσει και άλλους 
παράγοντες όπως: STAT3, STAT4, STAT5 και STAT6. Η λειτουργική σηµασία της 
ενεργοποίησης αυτών των παραγόντων από την IFN-α δεν είναι επακριβώς καθορισµένη 
και ίσως εξηγεί την πλειοτροπική της δράση (16, 17). Η IFN-γ ενεργοποιεί κυρίως τον 
παράγοντα STAT1 και οδηγεί στη δηµιουργία του µεταγραφικού συµπλόκου GAF (IFN-
γ activating factor) που αποτελείται από διµερή STAT1. Οι περισσότερες από τις δράσεις 
της IFN-γ µεταβιβάζονται από την ενεργοποίηση αυτού του συµπλόκου (18, 19). 
 
4. Ευαισθητοποίηση των κυττάρων από τις ιντερφερόνες και 
αυτοάνοσες παθήσεις 
 
 Πειραµατικά δεδοµένα εµπλέκουν τις ιντερφερόνες τύπου Ι και τύπου ΙΙ στην 
παθογένεια συστηµατικών αυτοάνοσων παθήσεων όπως ο ΣΕΛ. Αυξηµένα επίπεδα 
ιντερφερονών παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς µε ΣΕΛ, και αυξηµένα επίπεδα 
ιντερφερονών τύπου Ι στον ορό ασθενών µε ΣΕΛ ήταν η πρώτη ανωµαλία κυτταροκινών 
που περιγράφηκε σε ασθενείς µε συστηµατικές αυτοάνοσες παθήσεις (20). Πρόσφατες 
µελέτες έχουν δείξει την αυξηµένη έκφραση γονιδίων τα οποία επάγονται από τις 
ιντερφερόνες στα µονοκύτταρα του περιφερικού αίµατος και στα νεφρικά σπειράµατα 
που προέρχονται από ασθενείς µε ΣΕΛ (21, 22). Ο βαθµός έκφρασης µερικών από αυτών 
των γονιδίων συσχετίσθηκε θετικά και µε την ενεργότητα της νόσου. Πρόσθετη 
µαρτυρία για τον παθογεννετικό ρόλο των ιντερφερονών στο ΣΕΛ αποτελεί η 
παρατήρηση ότι πολλοί ασθενείς που λαµβάνουν IFN-α για θεραπευτικούς λόγους 
αναπτύσσουν αυτοαντισώµατα και ένα αυτοάνοσο σύνδροµο παρόµοιο µε το ΣΕΛ (23). 
Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι µονοκύτταρα που προέρχονται από το περιφερικό 
αίµα ασθενών µε ΣΕΛ παρουσιάζουν αυξηµένη αντιγονοπαρουσιστική ικανότητα και ότι 
η IFN-α που βρίσκεται παρούσα στον ορό των ασθενών µε ΣΕΛ οδηγεί σε 
διαφοροποίηση φυσιολογικών µονοκυττάρων σε δενδριτικά κύτταρα (24). Η δηµιουργία 
ποντικών NZB -που αποτελεί ένα µοντέλο ΣΕΛ στα ποντίκια- στα οποία έχει απαλειφθεί 
το γονίδιο του υποδοχέα της IFN-α, IFNAR1, οδήγησε σε ελαττωµένη παραγωγή 
αυτοαντισωµάτων και βαρύτητας της νόσου (25). Πολλές άλλες µελέτες σε γενετικά 
µεταλαγµένα ποντίκια έχουν επίσης δείξει το σηµαντικό ρόλο που παίζει η IFN τύπου ΙΙ 
στην παραγωγή αυτοαντισωµάτων και στην καταστροφή οργάνων σε διάφορα µοντέλα 
του ΣΕΛ στα ποντίκια (26-28). 
 Η IFN τύπου ΙΙ (IFN-γ) αποτελεί ένα ισχυρό ενεργοποιητή φλεγµονοδών 
αντιδράσεων και της κυτταρικής ανοσίας και είναι επίσης ένας από τους κύριους 
ενεργοποιητές των µακροφάγων. Παράγεται κυρίως από Th1 CD4+, CD8+ και NK 
κύτταρα. Μία κεντρική βιολογική δράση της IFN-γ είναι η ευαισθητοποίηση των 
κυττάρων στη δράση άλλων κυτταροκινών και φλεγµονοδών παραγόντων, όπως: TNF-α, 
LPS, και οι ίδιες οι IFNs. Η κυτταρική ευαισθητοποίηση ενισχύει τις µη ειδικές 
ανοσολογικές αντιδράσεις και διασφαλίζει την αποτελεσµατική αντιµετώπιση ιικών και 
βακτηριδιακών λοιµώξεων. Ο µηχανισµός ευαισθητοποίησης των κυττάρων από τις IFN 
τύπου Ι βασίζεται στην ύπαρξη ενός µηχανισµού θετικής ανάδρασης µέσω του οποίου οι 
IFNs επάγουν την έκφραση του µεταγραφικού παράγοντα IRF7 (interferon regulatory 
factor 7), ο οποίος µε τη σειρά του ενεργοποιεί τη µεταγραφή του γονιδίου της IFN-α. Η 
ευαισθητοποίηση των κυττάρων µε IFN τύπου Ι είναι απαραίτητη προυπόθεση για την 
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αποτελεσµατική ενεργοποίηση του ενδοκυττάριου σήµατος της IFN-γ, την ενεργοποίηση 
γονιδίων και την αντι-ιική της δράση, καθώς και για την κυτταρική δράση της IL-6, in 
vitro και in vivo (29, 30). Οι ενισχυµένες απαντήσεις στην IFN-γ και στην IL-6 των 
κυττάρων που έχουν ευαισθητοποιηθεί µε IFN-α οφείλεται στην αυξηµένη ενεργοποίηση 
και σύνδεση µε το DNA του µεταγραφικού παράγοντα STAT1 λόγω της αυξηµένης 
τυροσινικής φωσφορυλίωσης και διµερισµού των µορίων STAT1. Αυτή η ενισχυµένη 
φωσφορυλίωση και διµερισµός του STAT1 οφείλεται στην αλληλεπίδραση του υποδοχέα 
της IFN-α µε υποµονάδες των υποδοχέων της IFN-γ και της IL-6 σε ειδικές περιοχές 
(caveolar domains) της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης. 
 Η ευαισθητοποίηση των κυττάρων από την IFN-γ, και ειδικότερα η 
ευαισθητοποίησή τους στη δράση του LPS περιγράφηκε στις αρχές της δεκαετίας του 
1970, αλλά ο µοριακός µηχανισµός της δεν έχει ακόµη περιγραφεί (31). Πρόσφατα, 
έχουν δηµοσιευθεί δεδοµένα για την ύπαρξη ενός µηχανισµού αυτο-ευαισθητοποίησης 
του ενδοκυττάριου σήµατος της IFN-γ και ενεργοποίησης του µεταγραφικού παράγοντα 
STAT1 από πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις IFN-γ (32). Σε αντίθεση µε την IFN-α, η 
ευαισθητοποίηση µε IFN-γ είχε σαν αποτέλεσµα αυξηµένη τυροσινική φωσφορυλίωση 
του παράγοντα STAT1 στα µακροφάγα όταν αυτά διεγέρθηκαν ξανά µε IFN-γ, και αυτή 
η αυξηµένη φωσφορυλίωση οφειλόταν στην αυξηµένη έκφραση της πρωτείνης του 
µεταγραφικού παράγοντα STAT1. Η ευαισθητοποίηση των µακροφάγων από την IFN-γ 
αυξάνει επίσης την ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 και τη µεταγραφή γονιδίων που 
επάγονται από αυτόν µετά από διέγερση των κυττάρων µε τις κυτταροκίνες IL-6 και IL-
10 (33, 34). Τα παραπάνω δεδοµένα δείχνουν ότι η IFN-γ µεταβάλλει την κυτταρική 
απόκριση στη δράση άλλων κυτταροκινών έτσι ώστε να την κάνει παρόµοια µε την δική 
της προάγοντας την φλεγµονή. Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιδιότητα της 
ευαισθητοποίησης των κυττάρων από την IFN-γ είναι η ενεργοποίηση µηχανισµών 
θετικής ανάδρασης ( φωσφορυλίωση των IFNAR υποµονάδων, αυξηµένη έκφραση του 
παράγοντα STAT1) στην απουσία ενεργοποίησης των µηχανισµών αρνητικής 
ανατροφοδότησης. (ίσως να αναφέρεις το ρόλο των SOCS) 
 Αυξηµένα επίπεδα STAT1 στο επίπεδο του mRNA και στο επίπεδο της 
πρωτείνης έχουν περιγραφεί στα µονοκύτταρα του περιφερικού αίµατος ασθενών µε 
ΣΕΛ, δείχνοντας ότι ευαισθητοποίηση µε IFN-γ µπορεί να συµβαίνει κάτω από 
παθολογικές καταστάσεις in vivo (35, 36). Αυξηµένα επίπεδα της πρωτείνης STAT1 και 
γονιδίων που επάγονται από τον παράγοντα STAT1 έχουν επίσης περιγραφεί και σε 
άλλες χρόνιες φλεγµονώδεις καταστάσεις, όπως στον αρθρικό υµένα ασθενών µε 
ρευµατοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ) (37, 38). Αν και τα ποσά της IFN-γ που ανιχνεύονται στην 
αρθρική µεµβράνη ασθενών µε ΡΑ είναι σχετικά χαµηλά, η ενεργοποίηση του 
παράγοντα STAT1 µπορεί να οφείλεται στη δράση άλλων κυτταροκινών όπως η IL-6, 
IL-10 και η IFN-α. Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας περιγράφουµε ένα 
µηχανισµό µε βάση τον οποίο πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις IFN-γ ευαισθητοποιούν τα 
µακροφάγα στην δράση της IFN-α έτσι ώστε να υπάρχει αυξηµένη φωσφορυλίωση του 
παράγοντα STAT1 και αυξηµένη έκφραση γονιδίων που προάγουν τη φλεγµονώδη 
αντίδραση. Ο µηχανισµός αυτός εξαρτάται από την ενεργοποίηση της Syk κινάσης και 
ενισχύεται από την αυξηµένη έκφραση του παράγοντα STAT1. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 
 

Η ΙL-10 είναι µία από τις πιο δραστικές ανοσοκατασταλτικές και 
αντιφλεγµονώδεις κυτταροκίνες και από τους βασικούς απενεργοποιητές των 
µακροφάγων (3). Η ΙL-10 παίζει κύριο ρόλο στον περιορισµό της ιστικής βλάβης κατά 
τη διάρκεια λοιµώξεων περιορίζοντας τη διάρκεια και την ένταση της ανοσολογικής και 
φλεγµονώδους αντίδρασης (3, 39-42). Ποντίκια στα οποία το γονίδιο της ΙL-10 εχει 
απαλειφεί αναπτύσουν αυτόµατη φλεγµονώδη νόσο του εντέρου και του δέρµατος (4). Η 
ΙL-10 καταστέλλει τη φλεγµονώδη αντίδραση σε πολλά πειραµατικά µοντέλα φλεγµονής 
όπως: στην αρθρίτιδα που επάγεται από κολλαγόνο, πανκρεατίτιδα, ηπατίτιδα, 
ραγοειδίτιδα, κερατίτιδα, προσβολή του πνεύµονα και του νευρικού συστήµατος (3). Η 
ΙL-10 επιµυκήνει τη διάρκεια ζωής µοσχευµάτων καρδιάς και καταστέλλει τη νόσο του 
µοσχεύµατος κατά του ξενιστή αν χορηγηθεί πριν από τη µεταµόσχευση µυελού των 
οστών (6, 43). 
 ∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι η ποσότητα και ο χρόνος παραγωγής της ΙL-10 
ρυθµίζονται µε µεγάλη ακρίβεια κατά τη διάρκεια µιας φλεγµονώδους αντίδρασης, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί η ισορροπία µεταξύ αποτελεσµατικής καταπολέµησης της 
λοιµώξεως και περιορισµού της ιστικής βλάβης από τη φλεγµονή (3, 44-46). Πρόσφατα 
εχουν δηµοσιευθεί δεδοµένα τα οποία δείχνουν ότι η δραστικότητα της ΙL-10 ρυθµίζεται 
και κατά τη διάρκεια της φλεγµονώδους απόκρισης. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν 
ελλατωµένη δραστικότητα της ΙL-10 κατά τη διάρκεια χρόνιας λοιµώξεως µε τον 
ρετροιό LP-BM5, και κατά τη διάρκεια πειραµατικής ενδοτοξιναιµίας (5, 47). Χορήγηση 
ΙL-10 µετά από µεταµόσχευση καρδιάς δεν έχει τα ίδια ευεργετικά αποτελέσµατα για τη 
βιωσιµότητα του µοσχεύµατος όπως αν χορηγηθεί πριν την µεταµόσχευση (48, 49). 
Επίσης η ΙL-10 δεν προλαµβάνει την αντίδραση του µοσχεύµατος κατά του ξενιστή αν 
χορηγηθεί µετά τη µεταµόσχευση µυελού των οστών, αντίδραση που καταστέλεται απο 
την ΙL-10 οταν χορηγηθεί πριν την µεταµόσχευση. Η δράση της επίσης φαίνεται οτι 
ελαττώνεται κατά τη διάρκεια χρόνιων φλεγµονοδώννοσηµάτων µιας και η ΙL-10 δεν 
ήταν ικανή να καταστείλλει την παραγωγή φλεγµονωδών κυτταροκινών απο 
µονοκύτταρα του περιφερικού αίµατος και µακροφάγα ασθενών µε ρευµατοειδή 
αρθρίτιδα (ΡΑ) και συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο (ΣΕΛ) (10, 50). Όλες οι παραπάνω 
παρατηρήσεις δείχνουν ότι ρύθµιση της δραστικότητας της ΙL-10 παίζει σηµαντικό ρόλο 
για την ρύθµιση της έντασης και της διάρκειας της φλεγµονώδους αντίδρασης. Οι 
παράγοντες και οι µηχανισµοί που ρυθµίζουν τη δραστικότητα της ΙL-10 δεν είναι 
γνωστοί. 
 Οι κυτταρικοί υποδοχείς για το Fc τµήµα των ανοσοσφαιρινών (FcRs) 
ενεργοποιούνται µετά απο σύγχρονη δεσµευσή τους από πολυµερείς ανοσοσφαιρίνες, 
όπως αυτές που βρίσκονται σε ανοσοσυµπλέγµατα η σε παθογόνους οργανισµούς µετά 
από την οψωνινοποίηση τους (51). Η ενεργοποίηση των ειδικών υποδοχέων για το Fc 
τµήµα της ανοσοσφαιρίνης γ (FcγR) στα κύτταρα της µυελικής σειράς, ενεργοποιεί µια 
σειρά λειτουργιών όπως: φαγοκυττάρωση µικροοργανισµών µετα οψωνοποίηση τους µε 
ανοσοσφαιρινη γ, ενδοκυττάρωση ανοσοσυµπλεγµάτων, παραγωγή κυτταροκινών, 
χηµειοκινών και αντιδραστικών παραγώγων του οξυγόνου. Οι FcγR παίζουν σηµαντικό 
ρόλο στη παθογένεση φλεγµονοδών νοσηµάτων που χαρακτηρίζονται από την παροθσία 
ανοσοσυµπλεγµάτων όπως ο ΣΕΛ (52, 53). Οι FcγR συνεισφέρουν στην παθογένεια του 
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ΣΕΛ µέσω της ενεργοποίησης κυττάρων από ανοσοσυµπλέγµατα και µέσω ελλατωµένης 
κάθαρσης ανοσοσυµπλεγµάτων σε αρρώστους που εχουν πολυµορφισµό στα γονίδια των 
FcγR. Ο ρόλος αυτών των υποδοχέων στην παθογένεση του ΣΕΛ φαίνεται και από το 
γεγονός ότι σε ζωικά µοντέλλα του ΣΕΛ η απαλειφή των γονιδίων FcγRI και FcγRIII 
προστατεύει απο την ανάπτυξη σπειραµατονεφρίτιδας παρα την ύπαρξη εναποτιθεµένων 
ανοσοσυµπλεγµάτων (54). Ανοσοσυµπλέγµατα εναποτείθενται επίσης στο αρθρικό υγρό 
και στον αρθρικό χόνδρο ασθενών που πάσχουν από ρευµατοειδή αρθρίτιδα (55, 56). 
Πειραµατικά δεδοµένα των τελευταίων χρόνων έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον για το 
ρόλο των Β λεµφοκυττάρων, των αυτοαντισωµάτων και των ανοσολογικών µηχανισµών 
που εξαρτώνται απο τη δράση των αντισωµάτων στην παθογέννεση της ΡΑ (57). Η 
απαλειφή γονιδίων που κωδικοποιούν FcγR εχει αποδειχθεί ότι προστατεύει ποντίκια 
από πειραµατική επαγόµενη αρθρίτιδα (51, 58-65). 
 Στα σηµεία της φλεγµονής τα κύτταρα εκτίθενται σε πολλούς προ- και 
αντιφλεγµονώδεις παράγοντες. Πιστεύεται ότι η ισσοροπία µεταξύ των προφλεγµονοδών 
και αντιφλεγµονοδών παραγόντων είναι αυτή που τελικά καθορίζει την βαρύτητα 
χρόνιων φλεγµονοδών νοσηµάτων όπως η ΡΑ. Κλινικές µελέτες στις οποίες 
ανασυνδιασµένη IL-10 χορηγήθηκε σε ασθενείς µε ρευµατοειδή και ψωριασική 
αρθρίτιδα δεν οδήγησαν σε βελτίωση των κλινικών εκδηλώσεων, υποδηλώνοντας µία 
αντίσταση στην αντιφλεγµονώδη δράση της (66, 67). 

Στην παρούσα µελέτη ερευνήσαµε πιθανές µεταβολές στο ενδοκυττάριο σήµα της 
ΙL-10 κάτω από χρόνιες φλεγµονώδεις συνθήκες. Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι το 
ενδοκυττάριο σήµα της ΙL-10 είναι ελαττωµένο στη ΡΑ, και ότι αυτό είναι αποτέλεσµα 
έκθεσης των κυττάρων σε ανοσοσυµπλέγµατα και στην IFN-γ, παράγοντες που είναι 
παρόντες σε χρόνια φλεγµονώδη νοσήµατα και σε λοιµώξεις. Αυτά τα αποτελέσµατα 
δείχνουν ότι δυσλειτουργία στη µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατος της ΙL-10 
συνεισφέρει στη παθογένεια φλεγµονοδών/αυτοάνοσων νοσηµάτων που 
χαρακτηρίζονται απο παραγωγή ανοσοσυµπλεγµάτων και IFN-γ, όπως η ΡΑ και ο ΣΕΛ. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
Αποµόνωση κυττάρων και καλλιέργεια 
 
Μονοκύτταρα από το περιφερικό αίµα και από το αρθρικό υγρό ασθενών µε ρευµατοειδή 
αρθρίτιδα αποµονώθηκαν µε τη χρήση αντι-CD14 µαγνητικών σφαιριδίων, σύµφωνα µε 
το πρωτόκολλο του κατασκευαστή (Miltenyi Biotec). Μ’αυτή τη µέθοδο περισσότερα 
από το 97% των αποµονωθέντων κυττάρων ήταν µονοκύτταρα όπως επιβεβαιώθηκε µε 
κυτταροµετρία ροής (32). Τα µονοκύτταρα καλλιεργήθηκαν για 2 ηµέρες σε RPMI 1640 
µε την προσθήκη 10% εµβρυικού ορού αγελάδος (Hyclone) και M-CSF (20ng/ml) ή 
IFN-γ (100U/ml) (R&D Systems). Μακροφάγα από τον αρθρικό υµένα ασθενών µε 
ρευµατοειδή αρθρίτιδα αποµονώθηκαν µε τη χρήση αντι-CD14 µαγνητικών σφαιριδίων 
µετά απο επεξεργασία του ιστού µε τα ένζυµα κολλαγενάση (collagenase) και δισπάση 
(dispase) (68). Όλοι οι ασθενείς διαγνώσθηκαν µε ΡΑ σύµφωνα µε τα κριτήρια του 
Αµερικανικού Κολλεγίου Ρευµατολογίας (ACR), και το πειραµατικό πρωτόκολλο 
εγκρίθηκε από την επιτροπή εγκρίσεως ερευνητικών πρωτοκόλλων του νοσοκοµείου 
ειδικής χειρουργικής (Hospital for Special Surgery) της Νεας Υόρκης. Μακροφάγα απο 
την περιτοναική κοιλότητα ποντικών του είδους C57BL/6 αποµονώθηκαν µε περιτοναική 
έκπλυση 5 ηµέρες µετά την έγχυση θειογλυκολικού νατρίου ενδοπεριτοναικά. Το 
πρωτόκολλο αυτό εγκρίθηκε από την επιτροπή φροντίδας και χρήσης των 
πειραµατοζώων του νοσοκοµείου ειδικής χειρουργικής.  
 
∆οκιµασία φαγοκυττάρωσης 
 
Ερυθροκύτταρα βοοειδών (Ox Es) οψωνινοποιήθηκαν µε ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη γ1 
(hIgG1), ανοσοσφαιρίνη γ ποντικών (mIgG), ή µε το µονοκλωνικό αντίσωµα 2.4G2 που 
αναγνωρίζει τους υποδοχείς FcγRII και FcγRIII των ποντικιών,χρησιµοποιώντας 
σύστηµα βιοτίνης-στρεπταβιδίνης και στη συνέχεια σηµάνθηκαν µε τη φθορίζουσα 
χρωστική PKH26, όπως έχει ήδη περιγραφεί (69). Σε ένα τυπικό πείραµα τα σηµασµένα 
ερυθρά είχαν µία µέση τιµή φθορισµού 100 µονάδες υψηλότερη απο τα µη σηµασµένα. 
Ερυθροκύτταρα (Ε) και οψωνινοποιηµένα ερυθρά (E-IgG) καλλιεργήθηκαν µε 
µακροφάγα σε αναλογία 20:1. Εξωκυττάρια Ε και Ε-IgG διαλύθηκαν µε την επίδραση 
νερού και ο ενδοκυττάριος φθορισµός των µακροφάγων µετρήθηκε µε κυτταροµετρία 
ροής. Σε ένα τυπικό πείραµα πάνω από το 85% των µακροφάγων είχαν φαγοκυτταρώσει 
οψωνινοποιηµένα ερυθρά. Ο δείκτης φαγοκυττάρωσης υπολογίστηκε 
πολλαπλασιάζοντας τη µέση ένταση φθορισµού µε το κλάσµα των µακροφάγων που 
είχαν φαγοκυτταρώσει E-IgG, όπως έχει περιγραφεί. 
 
∆οκιµασία ηλεκτροφορητικής κινητικότητας (EMSA) και Western 
Blotting 
 
Τα κύτταρα διεγέρθηκαν µε κυτταροκίνες (IL-10, 20ng/ml; IFN-γ, 8 ng/ml) για 10 λεπτά. 
Η συγκέντρωση πρωτεινών στα κυτταρικά εκχυλίσµατα υπολογίστηκε µε τη µέθοδο 
Bradford (Bio-Rad Laboratories) όπως έχει περιγραφεί (32). 5µg ολικής κυτταρικής 
πρωτείνης επωάσθηκαν για 15 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου µε 0.5 ng του 
σηµασµένου µε 32P ολιγονουκλεοτιδίου hSIE (5’-GTCGACATTTCCCGTAAATC-3’) 
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το οποίο συνδέεται µε τους µεταγραφικούς παράγοντες STAT1 και STAT3, σε 15µl 
διαλύµατος που περιείχαν 40 Mm NaCl και 2µg poly-Di-Dc (Amersham Biosciences). 
Στη συνέχεια τα σύµπλοκα διαχωρίσθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε 4.5% γέλη 
πολυακρυλαµίδης. Για τα western blots 15µg κυτταρικών εκχυλισµάτων διαχωρίστηκαν 
µε ηλεκτροφόρηση σε 7.5% γέλη πολυακρυλαµίδης µε τη χρήση SDS-PAGE και στη 
συνέχεια µεταφέρθηκαν σε polyvinylidene fluoride µεµβράνη (Millipore), επωάσθηκαν 
µε ειδικά αντισώµατα και τα επίπεδα των πρωτεινών αναλύθηκαν µε χρήση ενισχυµένης 
χηµειοφωτεινότητας. Τα µονοκλωνικά αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν έναντι του 
STAT1 (clone 14), STAT3 (clone 84), Jak1 (clone 73), και PKCδ (clone 14) ήταν από 
την BD Transduction Laboratories, και το αντίσωµα έναντι του IL-10R από τη Santa 
Cruz Biotechnology. Αντισώµατα έναντι των φωσφορυλιωµένων µορφών των πρωτεινών 
STAT1 (Tyr701), STAT3 (Tyr703), και PKCδ (Ser643) αγοράστηκαν απο τη Cell Signaling 
Technology. Το αντίσωµα έναντι της φωσφορυλιωµένης µορφής του Jak1 (Tyr1022/1023) 
αγοράστηκε από την Biosource International. 
 
ELISA 
 
Es και E-IgGs προστέθηκαν στις καλλιέργειες των µακροφάγων 1 ώρα πριν τη διέγερσή 
τους µε IL-10 (20ng/ml) και LPS (100ng/ml). Τα υπερκείµενα των καλλιεργειών 
συγκεντρώθηκαν µετά από 16 ώρες. Η συγκέντρωση των κυτταροκινών TNF-α και IL-6 
υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας δοκιµασίες ELISA σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή (R&D Systems).  
 
Ανάλυση του mRNA 
 
Για την ποσοτική ανάλυση παραγωγής mRNA χρησιµοποιήσαµε real time PCR. Για την 
αποµόνωση συνολικού κυτταρικού RNA χρησιµοποιήθηκε το Rneasy Mini Kit από την 
Qiagen µε τη χρήση Dnase, και 1µg RNA χρησιµοποιήθηκε για αντίστροφη µεταγραφή 
(Cdna)µε τη χρήση τυχαίων εξαµερών ολιγονουκλεοτιδίων και MMLV αντίστροφης 
τρανσκριπτάσης. Real time PCR πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας το iCycler Iq 
thermal cycler and detection system (Bio-Rad Laboratories) και το PCR Core Reagents 
kit (Applied Biosystems), µε 500Nm εναρκτήριες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων και τελική 
συγκέντρωση Mg2+ 4Mm. Οι εναρκτήριες αλληλουχίες ολιγονουκλεοτιδίων που 
χρησιµοποιήθηκαν είναι ως ακολούθως:  
SOCS3: 5’-CACTCTTCAGCATCTCTGTCGGAAG-3’και 5’-
CATAGGAGTCCAGGTGGCCGTTGAC-3’; TSG14: 5’-
TACTAGACTTTATGCCATGGTGCTT-3’ και 5’-
TTATCTGACAGAGACAGCATTAA-3’; KIAA0307: 5’-
GACGGCTTGCTTCATCTAACAATCT-3’ και 5’-
GTCCACTGACACCTGCTTATGAAAT-3’; GAPDH: 5’-
GTGAAGGTCGGAGTCAAC-3’ και 5’-TGGAATTTGCCATGGGTG-3’. 
 
Κυτταροµετρία ροής 
 
Η κυτταροµετρία ροής έγινε όπως έχει περιγραφεί (32). Η σύνδεση της IL-10 στους 
υποδοχείς της IL-10 µετρήθηκε χρησιµοποιώντας το Fluorokine kit σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή (R&D systems). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Το ενδοκυττάριο σήµα της ΙL-10 αναστέλλεται µετά από 
ενεργοποίηση/πρόσδεση των υποδοχέων της ανοσοσφαιρίνης-γ (FcγR) 
 
Υποθέσαµε ότι διάφοροι φλεγµονώδεις παράγοντες αναστέλουν τη δράση της ΙL-10, 
καταστέλλοντας τη µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατός της. Ο κυτταρικός υποδοχέας 
της ΙL-10 (IL-10R) αποτελείται απο δύο αλυσίδες IL-10R1 και IL-10R2. Μετά απο 
πρόσδεση των δύο αλυσίδων του υποδοχέα απο την ΙL-10 ενεργοποιούνται οι 
πρωτεινικές κινάσες της τυροσίνης Jak1 και Tyk2 οι οποίες στη συνέχεια 
φωσφορυλιώνουν και µε αυτό τον τρόπο ενεργοποιούν τους µεταγραφικούς παράγοντες 
STAT3 και STAT1. Στα κύτταρα της µυελικής σειράς η ΙL-10 ενεργοποιεί πρωτίστως 
τον µεταγραφικό παράγοντα STAT3 (3, 70, 71). Η επίδραση διαφόρων φλεγµονωδών 
παραγόντων, ξεχωριστά και σε διάφορους συνδιασµούς, στη µετάδοση του 
ενδοκυττάριου σήµατος της ΙL-10 και στην ενεργοποίηση των µεταγραφικών 
παραγόντων STATs (τροποποιητές µυνήµατος και ενεργοποιητές µεταγραφής) 
µελετήθηκε µε την δοκιµασία της επιβράδυνσης της ηλεκτροφορητικής κινητικότητας 
για τη µέτρηση της σύνδεσης των µεταγραφικών παραγόντων STAT στο DNA και µε 
Western blot για να µετρηθούν τα επίπεδα φωσφορυλίωσης της τυροσίνης των 
µεταγραφικών παραγόντων STAT σε ανθρώπινα µονοκύτταρα που είχαν ενεργοποιηθεί 
µε IFN-γ. Όπως αναµενόταν η ΙL-10 ενεργοποίησε τη σύνδεση των µεταγραφικών 
παραγόντων STAT στο DNA όπως φαίνεται µε τη σύνδεσή τους στο ολιγονουκλεοτίδιο 
Hsie το οποίο συνδέεται ειδικά µε τους µεταγραφικούς παράγοντες STAT1 και STAT3, 
και προκάλεσε επίσης τυροσινική φωσφορυλίωση του µεταγραφικού παράγοντα STAT3 
(Σχήµα 1Α, 2η γραµµή). Όπως φαίνεται και στο σχ.1 Α, η ΙL-10 προκαλεί τυροσινική 
φωσφορυλίωση και του µεταγραφικού παράγοντα STAT1 σε µακροφάγα που έχουν 
ενεργοποιηθεί µε IFN-γ, όπως τα κύτταρα που χρησιµοποιήθηκαν για αυτά τα 
πειράµατα. Η σηµασία της ενεργοποίησης του µεταγραφικού παράγοντα STAT1 από την 
ΙL-10 στα µακροφάγα δεν είναι επακριβώς καθορισµένη, αλλα προσφέρει ακόµη ένα 
παράγοντα αξιολόγησης της µετάδοσης του ενδοκυττάριου µυνήµατος της ΙL-10 σε 
συνδιασµό µε την ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα STAT3. Σύνδεση των 
υποδοχέων της ανοσοσφαιρίνης γ κατά τη διάρκεια φαγοκυττάρωσης IgG-
οψωνινοποιηµένων ερυθροκυττάρων (E-IgG) ανέστειλε σχεδόν τελείως τη µετάδοση του 
ενδοκυττάριου σήµατος της ΙL-10, όπως αυτό µελετήθηκε µε την σύνδεση των 
ενεργοποιηµένων STAT παραγόντων στο DNA και τη τυροσινική φωσφορυλίωση των 
µεταγραφικών παραγόντων STAT1 και STAT3 (Σχ. 1Α, 3η γραµµή). Η αναστολή του 
ενδοκυττάριου σήµατος της ΙL-10 ήταν ανάλογη µε τη δόση των οψωνινοποιηµένων 
ερυθροκυττάρων και συσχετίστηκε µε την ελλατωµένη φαγοκυττάρωσή τους. Τα επίπεδα 
των µεταγραφικών παραγόντων STAT1 και STAT3 παρέµειναν αναλοίωτα 
υποδηλώνοντας ότι η φαγοκυττάρωση των οψωνινοποιηµένων ερυθροκυττάρων 
ανέστειλε τη µετάδoση του ενδοκυττάριου σήµατος της ΙL-10 και δεν προκάλεσε τον 
καταβολισµό τους. Σε αντίθεση µε τη σύνδεση των υποδοχέων της ανοσοσφαιρίνης, 
TNF-α, IL-1β, LPS, GM-CSF, και TGF-β είχαν ελάχιστη επίδραση στην ενεργοποίηση 
των µεταγραφικών παραγόντων STAT µετά από επίδραση µε IL-10, όπως αυτό 
αναλύθηκε µε τη δοκιµασία σύνδεσης των ενεργοποιηµένων παραγόντων STAT µε DNA 
και µε την ανάλυση του επιπέδου της τυροσινικής τους φωσφορυλίωσης (Σχ.1, Β και C). 
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Φαγοκυττάρωση, ή ενδοκυττάρωση δεν απαιτούνταν για την αναστολή του 
ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10, µιας και αυτή παρατηρήθηκε και όταν οι Fcγ 
υποδοχείς συνδέθηκαν µε ανασοσφαιρίνη που είχε τοποθετηθεί σε πλαστική επιφάνεια 
(Σχ.1D). Η αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 απο Ε-IgG παρατηρήθηκε 
σε περισσότερα από 50 πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιώντας 
µονοκύτταρα προερχόµενα από διαφορετικούς δότες. Από τους άλλους φλεγµονώδεις 
παράγοντες που χρησιµοποιήθηκαν, κανένας δεν προκάλεσε την αναστολή του σήµατος 
της IL-10 εκτός από µία ασθενή και µη αναπαραγόµενη επίδραση της IL-1. Παραγωγή 
IL-10 απο τα µακροφάγα µετά από σύνδεση των Fcγ υποδοχέων τους δεν ανιχνεύθηκε µε 
τη χρήση ELISA που µπορεί να ανιχνεύσει 2 pg/ml IL-10 (µη δηµοσιευµένα δεδοµένα). 
Η έλλειψη παραγωγής IL-10 δεν είναι αντίθετη µε δηµοσιευµένα δεδοµένα στα οποία 
σύνδεση των Fcγ υποδοχέων των µακροφάγων οδήγησε στην παραγωγή IL-10 µετά από 
προ-ενεργοποίηση µε LPS, γιατί δεν χρησιµοποιήσαµε LPS στα πειράµατά µας (72, 73). 
Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η σύνδεση των Fcγ υποδοχέων στα µακροφάγα 
αναστέλλουν το ενδοκυττάριο σήµα της IL-10, και προτείνουν ότι οι Fcγ υποδοχείς 
ενεργοποιούν ένα ανασταλτικό ενδοκυττάριο µονοπάτι το οποίο δεν ενεργοποιείται από 
άλλους παράγοντες όπως: TNF, IL-1, LPS, GM-CSF και TGF-β.  
 

 
 
Εικόνα 1. Το ενδοκυττάριο σήµα της IL-10 αναστέλλεται µετά από πρόσδεση των Fcγ υποδοχέων 
των µακροφάγων 

Μακροφάγα ενεργοποιήθηκαν µε IFN-γ (100U/ml) για 2 ηµέρες και µετά καλλιεργήθηκαν στην 
παρουσία διαφόρων παραγόντων για 1 ώρα πριν την ενεργοποίησή τους µε IL-10 (20ng/ml) για 10 λεπτά. 
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Α. E-IgGs προστέθηκαν στην καλλιέργεια των µακροφάγων σε αναλογιες 20:1 (1X) µέχρι 2.5:1, 
και ενεργοποίηση των παραγόντων STAT αναλύθηκε µε EMSA και Western blotting. Ο δείκτης 
φαγοκυττάρωσης αναλύθηκε µε κυτταροµετρία ροής. Ε, ερυθροκύτταρα; E-IgG, ερυθροκύτταρα 
οψωνινοποιηµένα µε ανθρώπινη IgG1. 

B. Η ενεργοποίηση των παραγόντων STAT αναλύθηκε µε EMSA χρησιµοποιώντας το Hsie 
ολιγονουκλεοτίδιο. 

C. Τα επίπεδα της τυροσινικής φωσφορυλίωσης του παράγοντα STAT3 (Py-STAT3) όπως και τα 
επίπεδα της ολικής πρωτείνης STAT3 αναλύθηκαν µε western blotting. 

D. Μακροφάγα προστέθηκαν σε πλαστικα πιάτα επιστρωµένα µε IgG για 1 ώρα, στη συνέχεια 
ενεργοποιήθηκαν µε IL-10 για 10 λεπτά και τα επίπεδα Py-STAT3 και STAT3 αναλύθηκαν µε Western 
blotting. 

E. Η ενεργοποίηση του παράγοντα STAT5 µετα από διέγερση µε GM-CSF αναλύθηκε µε 
Western blotting. 
 
Αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 in vivo 
 
Στη συνέχεια ερευνήσαµε αν το ενδοκυττάριο σήµα της IL-10 αναστέλλεται in vivo µετά 
από σύνδεση των Fcγ υποδοχέων χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο χηµικής περιτονίτιδας 
σε ποντίκια. Thioglycolate (µια χηµική ερεθιστική ουσία) χορηγήθηκε ενδοπεριτοναικά 
σε C57BL6 ποντίκια για τη δηµιουργία χηµικής περιτονίτιδας, που οδηγεί σε συσώρευση 
µακροφάγων στην περιτοναική κοιλότητα. Τρεις µέρες αργότερα χορηγήθηκαν 
ενδοπεριτοναικά E-IgG και στη συνέχεια τα µακροφάγα ενεργοποιήθηκαν µε IL-10 ex-
vivo. Η ενεργοποίηση της σύνδεσης των µεταγραφικών παραγόντων STAT στο DNA και 
η τυροσινική φωσφορυλίωση του παράγοντα STAT3 ήταν κατεσταλµένη (Σχ. 2A). Αυτό 
το αποτέλεσµα προτείνει ότι το ενδοκυττάριο σήµα της IL-10 ρυθµίζεται in vivo κατά τη 
διάρκεια φλεγµονοδών αντιδράσεων που οφείλονται σε ανοσοσυµπλέγµατα. Η 
ρευµατοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι µία χρόνια φλεγµονώδης νόσος κατά την οποία 
ενεργοποιηµένα µακροφάγα εκτίθενται σε ανοσοσυµπλέγµατα στις αρθρικές κοιλότητες. 
Γι’αυτό, συγκρίναµε τη µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 σε µακροφάγα 
που αποµονώθηκαν από τον αρθρικό υµένα και αρθρικό υγρό ασθενών µε ρευµατοειδή 
αρθρίτιδα µε µακροφάγα που προέρχονταν από µονοκύτταρα περιφερικού αίµατος (Σχ.2 
Β, αντιπροσωπευτικό πείραµα). ∆εν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές στην 
ενεργοποίηση των παραγόντων STAT απο την IL-10 µεταξύ µονοκυττάρων και 
µακροφάγων που προέρχονταν από µονοκύτταρα περιφερικού αίµατος που 
καλλιεργήθηκαν µε M-CSF για 2, 5, ή 7 ηµέρες. Γι’αυτό µακροφάγα που προέρχονται 
από διαφοροποίηση µονοκυττάρων περιφερικού αίµατος χρησιµοποιήθηκαν σαν κύτταρα 
αναφοράς για την ενεργοποίηση των µεταγραφικών παραγόντων STAT µετά από 
διέγερσή τους µε IL-10. Η IL-10 ενεργοποίησε τη σύνδεση των παραγόντων STAT µε το 
DNA σε κύτταρα αναφοράς σε όλα τα πείραµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε κύτταρα 
από διαφορετικούς δότες (35/35). Αντίθετα, η IL-10 ενεργοποίησε τη σύνδεση των 
µεταγραφικών παραγόντων STAT µε το DNA σε µόνο 1/11 δείγµατα µακροφάγων που 
αποµονώθηκαν από αρθρικούς υµένες και σε 3/12 δείγµατα µακροφάγων που 
αποµονώθηκαν από αρθρικό υγρό. Οι διαφορές αυτές στην ενεργοποίηση των 
παραγόντων STAT ήταν στατιστικά σηµαντική (δείγµατα µακροφάγων αρθρικού υµένα 
προς µακροφάγα που προέρχονται απο το περιφερικό αίµα φυσιολογικών, p<0.001; 
δείγµατα µακροφάγων αρθρικού υγρού προς µακροφάγα που προέρχονται απο το 
περιφερικό αίµα φυσιολογικών, p<0.001). Η ενεργοποίηση των παραγόντων STAT µετά 
από διέγερση µε IL-6 βρέθηκε επίσης να αναστέλλεται στα µακροφάγα που προέρχονται 
απο τον αρθρικό υµένα ασθενών µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα (Σχ. 2Β). Η µετάδοση του 
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ενδοκυττάριου σήµατος της IFN-γ δεν επηρεάστηκε στα µακροφάγα που προέρχονταν 
απο τα δείγµατα της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας, γεγονός που υποδηλώνει µια ειδική 
καταστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της ΙL-10 (Σχ. 2Β). Τα επίπεδα της ολικής 
πρωτείνης STAT3 ήταν συγκρίσιµα στα κύτταρα που προέρχονταν από τον αρθρικό 
υµένα και το αρθικό υγρό από τα δείγµατα ρευµατοειδούς αρθρίτιδας και στα 
µακροφάγα που προέρχονταν από το περιφερικό αίµα φυσιολογικών δοτών (Σχ. 3C). 
Έτσι οι διαφορές στην σύνδεση των παραγόντων STAT µε το DNA δεν οφείλονται σε 
χαµηλότερα επίπεδα της πρωτείνης STAT3. Η ελλατωµένη ενεργοποίηση των 
µεταγραφικών παραγόντων STAT στα µακροφάγα που προέρχονται από τον αρθρικό 
υµένα και αρθρικό υγρό ασθενών µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα δεν φαίνεται να οφείλεται σε 
απευαισθητοποίηση των κυττάρων στη δράση της IL-10 που βρίσκεται στο αρθρικό υγρό 
(<100 pg/ml) µιας και: (α) η κατοχή των υποδοχέων της IL-10 υπολογίζεται να είναι 
πολύ χαµηλή, αφού απαιτούνται 100 ως 1000 φορές υψηλότερες συγκεντρώσεις για να 
κορεστούν οι κυτταρικοί υποδοχείς της IL-10 (74-76), (β) δεν µπορέσαµε να 
ανιχνεύσουµε απευαισθητοποίηση του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 ούτε όταν 
µακροφάγα καλλιεργήθηκαν για 7 ηµέρες σε υψηλές συγκεντρώσεις IL-10 (100 ng/ml, 
προστιθέµενα στην καλλιέργεια κάθε άλλη µέρα) και στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν 
όπως ακριβώς και τα µακροφάγα που προέρχονταν απο τον αρθρικό υµένα και το 
αρθρικό υγρό ασθενών µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Αυτά τα δεδοµένα δείχνουν ότι η 
υµενίτιδα της ΡΑ, η οποία και χαρακτηρίζεται από ενεργοποιηµένα µακροφάγα και 
παρουσία ανοσοσυµπλεγµάτων, οδηγεί σε καταστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της 
IL-10. 

 
Εικόνα 2. Αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 in vivo. 

Α. Θειογλυκολικό Na χορηγήθηκε ενδοπεριτοναικά σε C57BL/6 ποντίκια. IFN-γ (1000U) 
χορηγήθηκε ενδοπεριτοναικά για 2 ηµέρες και στη συνέχεια E-IgGs ή Εs χορηγήθηκαν ενδοπεριτοναικά . 
4 ώρες αργότερα περιτοναικά µακροφάγα συλέχθηκαν µε ενδοπεριτοναική έκπλυση και διεγέρθηκαν ex 
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vivo µε IL-10. Η ενεργοποίηση των µεταγραφικών παραγόντων STAT αναλύθηκε µε EMSA και Western 
blot. 

Β. Η ενεργοποίηση της σύνδεσης των παραγόντων STAT στο DNA µετά από διέγερση µε IL-10 
είναι ελλατωµένη σε µακροφάγα που προέρχονται από τον αρθρικό υµένα και υγρό ασθενών µε 
ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Η ενεργοποίηση των παραγόντων STAT σε µακροφάγα αναφοράς και µακροφάγα 
από τους ιστούς ασθενών µε ΡΑ αναλύθηκε µε EMSA χρησιµοποιώντας το ολιγονουκλεοτίδιο Hsie. 
Παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό πείραµα από 23 δείγµατα ΡΑ που αναλύθηκαν. 

C. Τα επίπεδα της πρωτείνης STAT3 αναλύθηκαν µε Western blot. 
 
Η πρόσδεση των Fcγ υποδοχέων αναστέλλει τη βιολογική δράση της IL-
10 
 
Μία σηµαντική αντιφλεγµονώδης δράση της IL-10 είναι η καταστολή της παραγωγής 
κυτταροκινών. Εξετάσαµε τη φυσιολογική σηµασία της αναστολής του ενδοκυττάριου 
σήµατος της IL-10 µετά από τη σύνδεση των Fcγ υποδοχέων στα µακροφάγα, 
αναλύοντας την ικανότητα της IL-10 να καταστέλλει την παραγωγή κυτταροκινών µετά 
από ενεργοποίηση των µακροφάγων µε LPS. Σε φυσιολογικά µακροφάγα που 
καλλιεργήθηκαν στην παρουσία Ε για 1 ώρα, η IL-10 ανέστειλε αποτελεσµατικά την 
παραγωγή TNF-α και IL-6. Αντιθέτως, όταν τα µακροφάγα καλλιεργήθηκαν στην 
παρουσία Ε-IgG, η IL-10 έχασε την ικανότητα καταστολής των κυτταροκινών TNF-α και 
IL-6 (Σχ.3Α). Εξετάσαµε επίσης το αποτέλεσµα της σύνδεσης των Fcγ υποδοχέων των 
µακροφάγων στην ικανότητα της IL-10 να προκαλλεί ενεργοποίηση των γονιδίων. Τα 
γονίδια SOCS3, TSG14, και KIAA0307 επάγονται από την IL-10 σε φυσιολογικά και 
ενεργοποιηµένα απο την IFN-γ µακροφάγα. Καλλιέργεια των µακροφάγων µε Ε-IgG 
ανέστειλε τελείως την επαγωγή Mrna των γονιδίων SOCS3, TSG14 (77, 78) και 
KIAA0307 (Σχ. 3Β). Έτσι, η αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 είχε σαν 
αποτέλεσµα την καταστολή της βιολογικής δράσης και της επαγωγής γονιδίων απο την 
IL-10. 
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Εικόνα 3. Αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 έχει σαν αποτέλεσµα καταστολή της 
δραστικότητας της. 

Α. Es ή E-IgGs προστέθηκαν σε καλλιέργειες µακροφάγων που είχαν ενεργοποιηθεί µε IFN-γ, 1 
ώρα πριν τη διέγερσή τους µε IL-10 (20ng/ml) και LPS (100ng/ml). Τα υπερκείµενα των καλλιεργειών 
συγκεντρώθηκαν µετά από 16 ώρες και η παραγωγή IL-6 και TNF-α µετρήθηκε µε ELISA. Τρία 
ανεξάρτητα πειράµατα αναλύθηκαν και η συνολική παραγωγή TNF-α και IL-6 µετά από διέγερση µε LPS 
στην απουσία IL-10 ήταν 1.2 ng/ml και 3.4 ng/ml αντίστοιχα. 

Β. Αναστολή της επαγωγής γονιδίων από την IL-10. Es ή E-IgGs προστέθηκαν σε καλλιέργειες 
µακροφάγων 1 ώρα πριν από τη διέγερσή τους µε IL-10 (20ng/ml για 3 ώρες). Τα επίπεδα Mrna 
µετρήθηκαν µε real time PCR και οµαλοποιήθηκαν µε βάση την έκφραση του γονιδίου GAPDH. 
 
Η αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 εξαρτάται από την 
κατάσταση ενεργοποίησης των µακροφάγων και από ειδικούς υποδοχείς 
Fcγ 
 
 Σε πολλές φυσιολογικές καταστάσεις τα µακροφάγα αποµακρύνουν 
ανοσοσυµπλέγµατα και οψωνινοποιηµένα σωµατίδια αλλά παραµένουν ευαίσθητα στη 
δράση της IL-10 έτσι ώστε να προλαµβάνεται η ανάπτυξη υπερβολικής φλεγµονώδους 
αντίδρασης (79). Γι’αυτό υποθέσαµε ότι η τροποποίηση του ενδοκυττάριου σήµατος της 
IL-10 µετά από τη σύνδεση των Fcγ υποδοχέων θα πρέπει να ρυθµίζεται και να διαφέρει 
ανάλογα µε το βαθµό ενεργοποίησης των µακροφάγων. Αυτή η υπόθεση δοκιµάστηκε 
συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της σύνδεσης των Fcγ υποδοχέων σε µακροφάγα που 
διαφοροποιήθηκαν µε M-CSF και σε µακροφάγα που ενεργοποιήθηκαν µε IFN-γ. Σε 
τέσσερα ανεξάρτητα πειράµατα, η σύνδεση των Fcγ υποδοχέων χρησιµοποιώντας E-IgG 
δεν επηρέασε τη µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 σε µακροφάγα που 
είχαν διαφοροποιηθεί µε M-CSF, ενώ αυτό αναστάλθηκε πλήρως σε µακροφάγα που 
είχαν ενεργοποιηθεί µε IFN-γ (Σχ. 4Α, ενα αντιπροσωπευτικό πείραµα). Η 
φαγοκυττάρωση των οψωνινοποιηµένων ερυθροκυττάρων δεν διέφερε µεταξύ των 
µακροφάγων που διαφοροποιήθηκαν µε M-CSF και αυτών που ενεργοποιήθηκαν µε 
IFN-γ (µη δηµοσιευµένα δεδοµένα), υποδηλώνοντας ότι διαφορές στην φαγοκυττάρωση 
δεν µπορούν να εξηγήσουν τη διαφορά στην αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της 
IL-10 µεταξύ των δύο αυτών κυτταρικών πληθυσµών. Παρόµοια αποτελέσµατα 
παρατηρήθηκαν και όταν η σύνδεση των Fcγ υποδοχέων έγινε µε ανοσοσφαιρίνη που 
είχε επιστρωθεί σε πλαστική επιφάνεια (Σχ.4Β). Από τα παραπάνω πειράµατα 
συµπεραίνουµε ότι η ενεργοποίηση των µακροφάγων µε IFN-γ προαπαιτείται για την 
αναστολή του σήµατος της IL-10 µετά από σύνδεση των Fcγ υποδοχέων στα κύτταρα 
αυτά. ∆εν έχουµε καθορίσει αν η IFN-γ απαιτείται για την αναστολή του σήµατος της IL-
10 µετά από σύνδεση των Fcγ υποδοχέων in vivo (Σχ.2Α). Είναι όµως πολύ πιθανό ότι 
αυτή η αναστολή µετά από σύνδεση των Fcγ υποδοχέων µπορεί να συµβαίνει σε διάφορα 
στάδια της διαφοροποίησης ή και ενεργοποίησης των µακροφάγων απουσία της IFN-γ. 
Όπως αναµενόταν τα επίπεδα του υποδοχέα FcγRI ήταν σηµαντικά αυξηµένα στα 
µακροφάγα µετά την επίδραση της IFN-γ, ενώ τα επίπεδα των υποδοχέων FcγRII και 
FcγRIII δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των κυττάρων που καλλιεργήθηκαν µε M-CSF 
και αυτών που ενεργοποιήθηκαν µε IFN-γ (Σχ. 4C). Ο ρόλος των επιµέρους Fcγ 
υποδοχέων στην αναστολή του σήµατος της IL-10 διερευνήθηκε µε τη χρήση 
αντισωµάτων που αναγνωρίζουν ειδικές περιοχές του κάθε υποδοχέα. Σύνδεση του 
FcγRI ανέστειλλε την ενεργοποίηση των παραγόντων STAT1 και STAT3 µετά από 
διέγερση µε IL-10, ενώ σύνδεση των υποδοχέων FcγRII και FcγRIII δεν είχε καµία 
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επιδραση στο σήµα της IL-10 (Σχ.4D). Αυτά τα δεδοµένα δείχνουν ότι τα αυξηµένα 
επίπεδα του υποδοχέα FcγRI στα µακροφάγα µετά από ενεργοποίηση µε IFN-γ 
συνεισφέρουν στην αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10. Έτσι, η 
αλληλεπίδραση µεταξύ των Fcγ υποδοχέων και του υποδοχέα της IL-10 ρυθµίζεται και η 
ενεργοποίηση των µακροφάγων από την IFN-γ είναι απαραίτητη για την αναστολή του 
σήµατος της IL-10 µετά απο σύνδεση των Fcγ υποδοχέων. 
 

 
 
Εικόνα 4. Ενεργοποίηση των µακροφάγων µε IFN-γ προαπαιτείται για την αναστολή του 
ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 µετά από πρόσδεση των Fcγ υποδοχέων. 

Α. Μακροφάγα καλλιεργήθηκαν µε M-CSF ή IFN-γ για 2 ηµέρες. Es ή E-IgGs προστέθηκαν για 1 
ώρα πριν τη διέγερσή τους µε IL-10 (20ng/ml) για 10 λεπτά και η ενεργοποίση των µεταγραφικών 
παραγόντων STAT αναλύθηκε µε Western blots. C, καλλιέργεια στην οποία δεν προστέθηκαν ερυθρά. 

Β.Οι Fcγ υποδοχείς των µακροφάγων συνδέθηκαν µετά από καλλιέργεια των κυττάρων σε 
πλαστικό πιάτο που είχε προσκολληµένη IgG. Στη συνέχεια τα κύτταρα διεγέρθηκαν µε IL-10 (20ng/ml) 
και η ενεργοποίηση των παραγόντων STAT αναλύθηκε µε Western blot. 

C. Μακροφάγα καλλιεργήθηκαν µε M-CSF ή IFN-γ για 2 ηµέρες και η έκφραση των διαφόρων 
FcγR αναλύθηκε µε κυτταροµετρια ροής. 

D. Οι Fcγ υποδοχείς ενεργοποιούνται ξεχωριστά µε τη χρήση ειδικών αντισωµάτων και στη 
συνέχεια τα µακροφάγα διεγείρονται µε IL-10 για 10 λεπτά. Η ενεργοποίηση των παραγόντων STAT 
αναλύθηκε µε Western blot. 
 
Η αναστολή του σήµατος της IL-10 µεταβιβάζεται µε ένα γρήγορο 
µηχανισµό µέσα από ένα µονοπάτι που εξαρτάται από την πρωτεινική 
κινάση C (PKC) 
 
 Στη συνέχεια ερευνήσαµε το µηχανισµό της αναστολής του ενδοκυττάριου 
σήµατος της IL-10. Πρώτα εξετάσαµε την επίδραση της σύνδεσης των Fcγ υποδοχέων 
στην έκφραση των υποδοχέων της IL-10 (IL-10Rs) στην κυτταρική µεµβράνη. Η 
έκφραση των υποδοχέων της IL-10 στην κυτταρική µεµβράνη µετρήθηκε µε 



 29

κυτταροµετρία ροής χρησιµοποιώντας IL-10 συνδεδεµένη µε βιοτίνη. Σύνδεση των Fcγ 
υποδοχέων είχε σαν αποτέλεσµα µία γρήγορη ελλάτωση των επιπέδων της 
βιοτινυλιωµένης IL-10 που συνδέεται στην κυτταρική µεµβράνη των µακροφάγων (Σχ. 
5A). Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και όταν χρησιµοποιήσαµε ένα 
µονοκλωνικό αντίσωµα ειδικό για την αλυσίδα 1 του υποδοχέα της IL-10 (IL-10R1) (µη 
δηµοσιευµένα αποτελέσµατα). Η έκφραση στην κυτταρική µεµβράνη µιας άλλης 
πρωτείνης αναφοράς, HLA-DR, δεν επηρεάστηκε από την σύνδεση των Fcγ υποδοχέων 
υποδηλώνοντας µία ειδική επίδραση µόνο στον υποδοχέα της IL-10 (Σχ. 5A). Σε 
αντίθεση µε την έκφραση του IL-10R στην κυτταρική µεµβράνη τα ολικά επίπεδα του 
στο κύτταρο δεν µεταβλήθηκαν όπως φαίνεται µε ανάλυση Western blot (Σχ. 5Β). Αυτά 
τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η σύνδεση των Fcγ υποδοχέων προκάλεσε 
ενδοκυττάρωση των µεµβρανικών υποδοχέων της IL-10, και είναι σύµφωνα µε 
δηµοσιευµένα δεδοµένα που έδειξαν µία γρήγορη ανακύκλωση των υποδοχέων της IL-
10 µεταξύ της κυτταρικής µεµβράνης και ενδοκυτταρίων διαµερισµάτων (80). Η 
ελλατωµένη έκφραση των υποδοχέων της IL-10 στην κυτταρική µεµβράνη θα έχει σαν 
αποτέλεσµα ελλατωµένη ενεργοποίηση της τυροσινικής κινάσης Jak1 που συνδέεται µε 
αυτούς τους υποδοχείς. Πραγµατικά, όταν αναλύσαµε το επίπεδο ενεργοποίησης της 
Jak1 κινάσης ανιχνεύοντας τα επίπεδα φωσφορυλίωσής της µε Western blot βρήκαµε 
ελλατωµένη ενεργοποίησή της µετά από σύνδεση των Fcγ υποδοχέων (Σχ. 5C). Αυτά τα 
αποτελέσµατα δείχνουν ότι η σύνδεση των Fcγ υποδοχέων αναστέλλει το ενδοκυττάριο 
σήµα της IL-10 σε ένα επίπεδο πριν την ενεργοποίηση των µεταγραφικών παραγόντων 
STAT. 
 

 
 
Εικόνα 5. Η αναστολή του σήµατος της IL-10 συµβαίνει σε ένα εγγύς βήµα του ενδοκυττάριου 
µονοπατιού. 

Α. Οι Fcγ υποδοχείς των µακροφάγων συνδέθηκαν µε τη χρήση ειδικών αντισωµάτων και η 
έκφραση του IL-10R και HLA-DR αναλύθηκε µε τη χρήση βιοτινυλιωµένης IL-10 ή αντι-HLA-DR 
αντίσωµα συνδεδεµένα µε FITC. 

B. Ανάλυση των επιπέδων της πρωτεινης του IL-10R έγινε µε Western blot. 
C. Τα επίπεδα της φωσφορυλιωµένης µορφής της Jak1 κινάσης αναλύθηκαν µε Western blot. 
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 Ένας από τους κύριους µηχανισµούς αναστολής του µονοπατιού Jak-STAT στο 
επίπεδο των υποδοχέων των κυτταροκινών και/ή των Jak κινασών είναι η νέα έκφραση 
πρωτεινών που ονοµάζονται καταστολείς του σήµατος των κυτταροκινών (suppressors of 
cytokine signaling, SOCS) (81). Για να εξετάσουµε τον ρόλο νεοπαραγόµενων 
πρωτεινών στην αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 χρησιµοποιήσαµε 
ακτινοµυκίνη-D και κυκλοεξαµίδη, χηµικές ουσίες που αναστέλλουν την µεταγραφή 
γονιδίων και την µετάφραση πρωτεινών αντίστοιχα. Η αναστολή του ενδοκυττάριου 
σήµατος της IL-10 µετά απο τη σύνδεση των Fcγ υποδοχέων µε τη χρησιµοποίηση των 
οψωνινοποιηµένων ερυθροκυττάρων (E-IgG) παρατηρήθηκε γρήγορα, µέσα σε 20 λεπτά 
(Σχ. 6A), γεγονός που δείχνει ότι η αναστολή αυτή είναι άµεση και δεν εξαρτάται από 
την νέα σύνθεση ανασταλτικών µορίων. Η αναστολή του σήµατος της IL-10 δεν 
επηρεάστηκε από τη χρήση ακτινοµυκίνης-D (Σχ. 6Β και C) που αναστέλλει την 
µεταγραφή νέων γονιδίων, ή από τη χρήση κυκλοεξαµίδης που αναστέλλει τη 
µετάφραση των πρωτεινών (µη δηµοσιευµένα δεδοµένα). Πρόσθετα πειράµατα έδειξαν 
ότι υπερκείµενα υγρά από καλλιέργειες µακροφάγων που είχαν διεγερθεί µετά από 
σύνδεση των Fcγ υποδοχέων τους δεν ενέστειλλαν το ενδοκυττάριο σήµα της IL-10, 
υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση των Fcγ υποδοχέων δεν προκάλεσε την 
παραγωγή/έκκριση άλλων διαλυτών µεσολαβητών (µη δηµοσιευµένα δεδοµένα). Όλα 
αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν για την αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 
δεν απαιτείται η παραγωγή ανασταλτικών µορίων, όπως π.χ. οι πρωτεΐνες SOCS. 
Αντιθέτως τα αποτελέσµατα προτείνουν ότι η αναστολή αυτή οφείλεται σε ένα άµεσο 
µηχανισµό. 
 

 
 
Εικόνα 6. Η αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 µετά από σύνδεση των Fcγ υποδοχέων 
συµβαίνει γρήγορα και είναι ανεξάρτητη από έκφραση νέων γονιδίων. 

Α. Αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 σε σχέση µε το χρόνο σύνδεσης των Fcγ 
υποδοχέων. 

Β και C. Η αναστολή της µεταγραφής νέων γονιδίων µε τη χρήση ακτινοµυκίνης D (5µg/ml) δεν 
επηρεάζει την αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10. Η ενεργοποίηση των παραγόντων STAT 
αναλύθηκε µε EMSA (B) και Western blot (C). 
 
 Έχει περιγραφεί ένας γρήγορος µηχανισµός που αναστέλλει το Jak-STAT 
σηµατοδοτικό µονοπάτι που εξαρτάται από τις προτεινικές κινάσες που ενεργοποιούνται 
από µιτογόνους παράγοντες (MAPKs) , την πρωτεινική κινάση C (PKC), ή από το 
πρωτεόσοµα (82-86). Η αναστολή αυτή έχει προταθεί να συµβαίνει µέσω µετα-
µεταγραφικών τροποποιήσεων, ή µέσω καταβολισµού συγκεκριµένων πρωτεινών του 
µονοπατιού Jak-STAT. Ο ρόλος των MAPKs, της PKC, ή του πρωτεασώµατος στην 
αναστολή του σήµατος της IL-10 ερευνήθηκε µε τη χρησιµοποίηση αναστολέων αυτών 
των κινασών και του πρωτεοσώµατος. Αναστολείς των πρωτεινικών κινασών ERK και 
p38, και του πρωτεασώµατος δεν είχαν κανένα αποτέλεσµα. Αντιθέτως, ο αναστολέας 
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της πρωτεινικής κινάσης C (PKC), GF109203X, ανέστρεψε την αναστολή της σύνδεσης 
των µεταγραφικών παραγόντων STAT στο DNA (Σχ. 7Α) και την τυροσινική τους 
φωσφορυλίωση (Σχ. 7Β) που οφείλεται στη σύνδεση των Fcγ υποδοχέων. Η αναστολή 
της PKC ανέστρεψε και την αναστολή στην τυροσινική φωσφορυλίωση της Jak1 κινάσης 
(Σχ. 7C), υποδηλώνοντας ότι η PKC αναστέλλει το ενδοκυττάριο σήµα της IL-10 σε ένα 
εγγύς σηµείο. Η δυνατότητα της PKC να αναστέλλει το ενδοκυττάριο σήµα της IL-10 
δοκιµάστηκε και µε τη χρήση PMA, µιας χηµικής ουσίας που ενεργοποιεί την PKC 
άµεσα µετά από τη σύνδεσή της στην περιοχή C1 του ενζύµου (87). Το PMA ανέστειλλε 
το ενδοκυττάριο σήµα της IL-10 αποτελεσµατικά, και αυτή η αναστολή αναστρέφθηκε 
µε τη χρήση του αναστολέα GF109203X, ο οποίος δουλεύει στο επίπεδο σύνδεσης του 
ATP µε την PKC (Σχ.7D). Παρόµοια µε την σύνδεση των Fcγ υποδοχέων, το PMA 
ελλάτωσε τον αριθµό των υποδοχέων της IL-10 που εκφράζονται στην κυτταρική 
µεµβράνη των µακροφάγων (Σχ. 7E). Αυτά τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι η 
σύνδεση των Fcγ υποδοχέων αναστέλλει το ενδοκυττάριο σήµα της IL-10 µέσω ενός 
άµεσου µηχανισµού που χρησιµοποιεί την πρωτεινική κινάση C (PKC). 
 

 
Εικόνα 7. Η αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 εξαρτάται από την PKC. 

A-D. Αναστροφή της αναστολής του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 από τον αναστολέα της 
PKC GF109203X. Ο αναστολέας της PKC GF109203X προστέθηκε στις καλλιέργειες των µακροφάγων 
20 λεπτά πριν την προσθήκη Es ή E-IgGs και η ενεργοποίηση των παραγόντων STAT αναλύθηκε 
χρησιµοποιώντας EMSA (A και D) και Western blot (B). Η ενεργοποίηση της Jak1 κινάσης αναλύθηκε µε 
Western blot (C). Η PKC ενεργοποιήθηκε µε την επίδραση PMA (50ng/ml) για 1 ώρα πριν την διέγερσή 
τους µε IL-10. 

Ε. Η κυτταρική έκφραση του IL-10R αναλύθηκε χρησιµοποιώντας βιοτινυλιωµένη IL-10 και 
κυτταροµετρία ροής 1 ώρα µετά την επίδραση PMA (50ng/ml).  
 
 Υπάρχουν τουλάχιστον 9 διαφορετικές µορφές PKC οι οποίες και χωρίζονται σε 
τρείς οικογένειες: συµβατικές PKCs (α, β, γ; Ενεργοποιούνται απο διακυλ-γλυκερόλη 
[DAG] και ασβέστιο), νεώτερες PKCs (δ, ε, µ, θ; Ενεργοποιούνται από DAG και δεν 
εξαρτώνται από την παρουσία ασβεστίου), και οι άτυπες PKCs (ζ, λ; Ενεργοποιούνται 
ανεξάρτητα από την παρουσία DAG και ασβεστίου) (87). Ενεργοποίηση των 
µακροφάγων µε IFN-γ µεταβάλλει τη µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατος από τους 
Fcγ υποδοχείς, έτσι ώστε αυτοί ενεργοποιούν κυρίως την PKCδ αντί της PKCβ µορφής 
(88). Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα εξετάσαµε το ρόλο της PKCδ στη ρύθµιση του 
ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 από τους Fcγ υποδοχείς. Η ενεργοποίηση της PKCδ 
ήταν σε χαµηλά επίπεδα και δεν αυξήθηκε µετά από σύνδεση των Fcγ υποδοχέων µε E-
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IgG σε µακροφάγα που διαφοροποιήθηκαν µε M-CSF (Σχ. 8A). Αντιθέτως η βασική 
φωσφορυλίωση της σερίνης της PKCδ ήταν σηµαντικά αυξηµένη στα µακροφάγα που 
είχαν ενεργοποιηθεί µε IFN-γ και αυξήθηκε περισσότερο µετά από σύνδεση των Fcγ 
υποδοχέων µε E-IgG (Σχ. 8A). Σύνδεση των Fcγ υποδοχέων µε E-IgG προκάλεσε επίσης 
σηµαντική ενεργοποίηση του ενεργού καταλυτικού τµήµατος 48Kd της PKCδ (Σχ. 8A) 
(89). Ενεργοποίηση κυτταρικών σειρών µακροφάγων µε IFN-γ έχει αναφερθεί ότι 
προκαλεί την ενεργοποίηση του ενζύµου PI3K µετά από σύνδεση των Fcγ υποδοχέων 
και η PI3K έχει συνδεθεί µε την ενεργοποίηση της PKC (87, 90). Γι’αυτό ερευνήσαµε το 
ρόλο του ενζύµου PI3K στην αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 µετά από 
τη σύνδεση των Fcγ υποδοχέων χρησιµοποιώντας τους φαρµακολογικούς αναστολείς 
Wortmanin και LY294002. Έτσι, σε µακροφάγα που είχαν καλλιεργηθεί µε αναστολείς 
της PI3K η σύνδεση των Fcγ υποδοχέων δεν ανέστειλλε το ενδοκυττάριο σήµα της IL-10 
(Σχ. 8Β). Αυτά το αποτέλεσµα δείχνει ότι η ενεργοποίηση των µακροφάγων µε IFN-γ 
προκαλεί την ενεργοποίηση των ενζύµων PI3K και PKC µετά από τη σύνδεση των Fcγ 
υποδοχέων. Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι η ενεργοποίηση του ενζύµου PI3K µπορεί 
επίσης να ενεργοποιεί και µηχανισµούς ανεξάρτητους από την ενεργοποίηση του 
ενζύµου PKC. Ο ρόλος του ισοενζύµου PKCδ σε αυτό το φαινόµενο µελετήθηκε 
περαιτέρω µε τη χρήση µακροφάγων που προέρχονταν από ποντίκια στα οποία αυτο το 
γονίδιο έχει απαλειφθεί (PKCδ-/-) (91). Σ’αυτά τα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν 
µακροφάγα που προέρχονταν από ποντίκια στα οποία εχει απαλειφθεί το ισοένζυµο 
PKCβ (PKCβ-/-) καθώς και κύτταρα απο φυσιολογικά ποντίκια. Σύνδεση των Fcγ 
υποδοχέων ανέστειλλε τη µετάδοση του ενδοκυττάριου µυνήµατος της IL-10 σε 
µακροφάγα από φυσιολογικά και PKCβ-/- ποντίκια (Σχ. 8C) και αυτή η αναστολή 
ενισχύθηκε µετά από επίδραση µε PMA. Σε αντίθεση στα PKCδ-/- µακροφάγα η 
σύνδεση των Fcγ υποδοχέων δεν επηρέασε καθόλου το ενδοκυττάριο σήµα της IL-10 
υποδηλώνοντας ότι αυτό το φαινόµενο εξαρταται από την PKCδ. 
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Εικόνα 8. Ο ρόλος της PKCδ στην αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 µετά από 
πρόσδεση των Fcγ υποδοχέων. 

A. Μακροφάγα καλλιεργήθηκαν µε M-CSF ή IFN-γ για 2 ηµέρες. Es ή E-IgGs προστέθηκαν στις 
καλλιέργειες για 5 λεπτά και η ενεργοποίηση της PKCδ αναλύθηκε µε Western blot. 

B. Οι αναστολείς της PI3K Wortmanin (30Nm) kai LY294002 (10Μµ) προστέθηκαν στις 
καλλιέργειες των µακροφάγων 20 λεπτά πριν την προσθήκη E-IgGs, και η ενεργοποίηση του παραγόντα 
STAT3 αναλύθηκε µε Western blot. 

C. Περιτοναικά µακροφάγα από ποντίκια µάρτυρες και ποντίκια στα οποία το γονίδιο της PKCβ 
και PKCδ έχουν απαλειφθεί ενεργοποιήθηκαν µε IFN-γ για 2 ηµέρες και στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν 
στην παρουσία Es και E-IgGs και PMA για 1 ώρα. Στη συνέχεια διεγέρθηκαν µε IL-10 και η ενεργοποίηση 
των παραγόντων STAT αναλύθηκε µε Western blot. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 Η ΙL-10 είναι ένας από τους κύριους απενεργοποιητές των κυττάρων της 
µυελικής σειράς γι’αυτό η παραγωγή της και η δράση της πρέπει να ρυθµίζονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει µία ισοροπία µεταξύ αποτελεσµατικής καταπολέµησης 
των παθογόνων µικροοργανισµών αλλά να αποφεύγεται υπερβολική ιστική καταστροφή 
ή ανάπτυξη αυτοανοσίας (3). Έχουµε δείξει ότι η σύνδεση των Fcγ υποδοχέων των 
µακροφάγων που έχουν ενεργοποιηθεί µε IFN-γ αναστέλλει τη µετάδοση του 
ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 in vitro. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρήθηκε σε 
µακροφάγα που προέρχονται από το αρθρικό υγρό και υµένα ασθενών µε ρευµατοειδή 
αρθρίτιδα, κύτταρα τα οποία παρουσιάζουν ένα παρόµοιο φαινότυπο ενεργοποίησης και 
εκτίθενται σε ανοσοσυµπλέγµατα in vivo (57, 92). Αυτά τα αποτελέσµατα προτείνουν ότι 
η απενεργοποίηση των µακροφάγων ρυθµίζεται στο επίπεδο της µετάδοσης του 
ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 και προτείνουν ότι δυσλειτουργίες στη µετάδοση του 
ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 ίσως παίζουν ρόλο στην παθογένεια χρόνιων 
φλεγµονοδών/αυτοάνοσων νοσηµάτων όπως η ρευµατοειδής αρθρίτιδα και ο 
συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος καθώς και σε χρόνιες λοιµώξεις (5, 10, 50). 
Αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
ενεργοποιηµένων µακροφάγων που είναι ανθεκτικά στις αντιφλεγµονώδεις δράσεις της 
IL-10, ακόµη και αν αυτή βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις. Υπερβολική παραγωγή 
κυτταροκινών, χηµειοκινών και άλλων φλεγµονοδών µεσολαβητών από αυτά τα 
µακροφάγα συµµετέχουν στην ιστική καταστροφή και στην παθογένεια χρονίων 
φλεγµονοδών νοσηµάτων. Παράδειγµα ενός τέτοιου µηχανισµού αποτελεί η αυξηµένη 
παραγωγή του TNF-α στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα παρά τα αυξηµένα επίπεδα IL-10 που 
παράγονται σαν οµοιοστατικός µηχανισµός στα σηµεία της φλεγµονής. 

Η αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 στα µακροφάγα οφείλεται σε 
ενεργοποίηση των Fcγ υποδοχέων τους µετά από σύνδεσή τους µε ανοσοσυµπλέγµατα 
και στην ενεργοποίηση του ενζύµου PKCδ. Η αναστολή αυτή µέσω της PKCδ δεν 
απαιτεί καινούργια σύνθεση πρωτεινών, ή έκκριση άλλων µεσολαβητών. Αυτά τα 
δεδοµένα δείχνουν ότι η PKC ή µόρια που ενεργοποιούνται από την PKC τροποποιούν 
άµεσα και απενεργοποιούν συστατικά του µηχανισµού της µετάδοσης του ενδοκυττάριου 
σήµατος της IL-10 µέσω του Jak-STAT µονοπατιού. Η ενεργοποίηση της PKC είτε µετά 
από σύνδεση των Fcγ υποδοχέων ή µετά από επίδραση PMA στα µακροφάγα είχε σαν 
αποτέλεσµα την ελλατωµένη έκφραση των υποδοχέων της IL-10 (IL-10R) στην 
κυτταρική µεµβράνη, ενώ τα ολικά επίπεδα της πρωτείνης του IL-10R δεν µεταβλήθηκαν 
σηµαντικά (Σχ. 5). Η υποµονάδα 1 του IL-10R (IL-10R1) περιέχει ένα συνδιασµό 
αµινοξέων (σερίνη-λευκίνη-λευκίνη) στο κυτταροπλασµατικό της µέρος που όταν 
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φωσφορυλιωθεί προκαλεί την ενδοκυττάρωσή του (93). Αυτό το µοτίβο µπορεί να 
φωσφορυλιωθεί από την PKC. Ο υποδοχέας της IL-10 έχει επίσης δειχθεί ότι υφίσταται 
ανακύκλωση µεταξύ της κυτταρικής µεµβράνης και ενδοκυττάριων διαµερισµάτων (80). 
Τα αποτελέσµατα που παρουσιάσαµε προτείνουν ότι η ενεργοποιηµένη PKC προκαλεί 
ενδοκυττάρωση του IL-10R1 µετά απο φωσφορυλίωση του ενδοκυττάριου τµήµατος της 
όπως αυτό έχει δειχθεί να συµβαίνει και µε άλλους µεµβρανικούς υποδοχείς (94). Η 
ελλατωµένη ενεργοποίηση της Jak1 κινάσης µπορεί να αποδοθεί στην ελλατωµένη 
κυτταρική έκφραση του IL-10R, µιας και αυτή η κινάση βρίσκεται συνδεδεµένη µε τον 
υποδοχέα. Έχει επίσης δηµοσιευθεί ότι η PKCδ µπορεί να αναστείλλει τη δράση των Jak 
κινασών µετά από φωσφορυλίωσή τους (95), και σύµφωνα µε αυτό ένας τέτοιος 
µηχανισµός µπορεί επίσης να συµµετέχει στην αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της 
IL-10 στο σύστηµά µας. 
 Ενεργοποίηση των µακροφάγων µε IFN-γ απαιτείται για την αναστολή του 
σήµατος της IL-10 µετά από σύνδεση των Fcγ υποδοχέων τους. Χρησιµοποιώντας ειδικά 
αντισώµατα για τη σύνδεση των διαφόρων Fcγ υποδοχέων δείξαµε ότι η σύνδεση κυρίως 
του FcγRI, και σε µικρότερο βαθµό του FcγRIII, οδήγησε σε αναστολή του σήµατος της 
IL-10. Η IFN-γ αυξάνει την έκφραση του FcγRI, και αυτή η αυξηµένη έκφραση πιθανώς 
συνέβαλε στην αναστολή του σήµατος της IL-10 στα µακροφάγα που είχαν 
ενεργοποιηθεί από την IFN-γ. Η IFN-γ έχει επίσης αναφερθεί να ενισχύει τη σύνδεση 
του FcγRI µε την αλυσίδα FcRγ (51, 96) η οποία και µεταδίδει το ενδοκυττάριο σήµα µε 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση των ενζύµων PI3K και PKCδ (88, 90). Έτσι, µία ποιοτική 
µεταβολή του ενδοκυττάριου σήµατος των Fcγ υποδοχέων που περιλαµβάνει την 
επαγόµενη ενεργοποίηση της PKCδ φαίνεται πως είναι επίσης σηµαντική για την 
αναστολή του σήµατος της IL-10. 
 Η αναστολή του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 απαιτεί έκθεση των 
µακροφάγων σε προϊόντα της κυτταρικής και χυµικής ανοσίας, IFN-γ και 
ανοσοσυµπλέγµατα. Μ’αυτό τον τρόπο και κατά τη διάρκεια µιας φυσιολογικής 
ανοσολογικής απόκρισης, η δηµιουργία µακροφάγων ανθεκτικών στην αντιφλεγµονώδη 
δράση της IL-10 θα είναι πρόσκαιρη. Έτσι, µακροφάγα µε αυτό το φαινότυπο θα 
δηµιουργούνται µόνο σε πλήρη ενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήµατος που 
απαιτεί και τη µέγιστη δράση τους. Πολλές αυτοάνοσες και φλεγµονώδεις παθήσεις, 
όπως ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) και η ρευµατοειδής αρθριτιδα (ΡΑ) 
(52, 57), χαρακτηρίζονται από χρόνια παραγωγή IFN-γ και ανοσοσυµπλεγµάτων. Τα 
αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι η χρόνια παραγωγή IFN-γ και ανοσοσυµπλεγµάτων θα 
οδηγήσουν στη συνεχή παραγωγή µακροφάγων που θα παρουσιάζουν δυσλειτουργία στη 
µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10. Αυτή η δυσλειτουργία στο σήµα και τις 
αντιφλεγµονώδεις δράσεις της IL-10 θα έχουν σαν αποτέλεσµα ελλατωµένη ικανότητα 
της IL-10 να καταστέλλει την παραγωγή TNF-α, µετατοπίζοντας την ισορροπία των 
κυτταροκινών προς αυξηµένη παραγωγή TNF-α και φλεγµονή. Οι Fcγ υποδοχείς έχει 
δειχθεί ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στην παθογένεια της φλεγµονώδους αρθρίτιδας σε 
ζωικά µοντέλα της νόσου (57-65), και µακροφάγα που αποµονώνονται απο τον αρθρικό 
υµένα και υγρό ασθενών µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα έχουν ενδείξεις ενεργοποίησης µε 
IFN-γ και εκτείθενται σε υψηλά επίπεδα ανοσοσυµπλεγµάτων (92). Είναι πιθανό ότι 
πολλοί µηχανισµοί συµβάλλουν στην ελλάτωση του ενδοκυττάριου σήµατος της IL-10 
στην ΡΑ και τα αποτελέσµατά µας προτείνουν ότι οι Fcγ υποδοχείς παίζουν σηµαντικό 
ρόλο µιας και η έκφραση των υποδοχέων της IL-10 είναι ελλατωµένη στα µακροφάγα 
που προέρχονται απο ιστικά δείγµατα ασθενών µε ΡΑ, παρόµοια µε την ελλατωµένη 
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έκφραση των υποδοχέων της IL-10 µετά από σύνδεση των Fcγ υποδοχέων. Ελλατωµένη 
απόκριση των µακροφάγων στην IL-10, και έτσι και στις αντιφλεγµονώδεις δράσεις της, 
ίσως παίζει κάποιο ρόλο στη χρονιότητα και βαρύτητα της φλεγµονώδους αντίδρασης σε 
ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Επίσης, η ελλατωµένη απάντηση των µακροφάγων 
που προέρχονται απο τον αρθρικό υµένα και υγρό ασθενών µε ΡΑ στην IL-10, ίσως 
εξηγεί την αποτυχία στη θεραπεία ασθενών µετά από χορήγηση IL-10 (67). 
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Β. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ-α 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
Οι ιντερφερόνες τύπου Ι και τύπου ΙΙ (IFN-α/β και IFN-γ, αντίστοιχα) είναι σηµαντικοί 
ρυθµιστές της ειδικής και µη-ειδικής ανοσίας (11, 13). Οι ιντερφερόνες ενεργοποιούν 
ενδοκυττάρια σηµατοδοτικά µονοπάτια τα οποία οδηγούν σε φωσφορυλίωση 
τυροσινικών υπολλειµάτων και έτσι σε ενεργοποίηση των µεταγραφικών παραγόντων 
STAT (97). Η IFN-γ αποτελεί έναν ισχυρό ενεργοποιητή των µακροφάγων και οι 
περισσότερες από τις φλεγµονώδεις δράσεις της οφείλονται στην ενεργοποίηση του 
µεταγραφικού παράγοντα STAT1 (18, 19). Οι τύπου Ι ιντερφερόνες αποτελούνται από 
την IFN-β και από 13 οµόλογες IFN-α πρωτεΐνες και έχουν σηµαντική αντι-ιική δράση 
καθώς και πολλές ανοσορυθµιστικές ιδιότητες. Ο υποδοχέας των IFN-α/β (IFNAR), 
αποτελείται από δύο υποµονάδες, IFNAR-1 και IFNAR-2, οι οποίες και συνδέονται µε 
τις κινάσες Tyk2 και Jak1 αντίστοιχα (15). Η σύνδεση της IFN-α µε τον υποδοχέα της 
έχει σαν αποτέλεσµα την ενεργοποίηση των κινασών Jak1 και Tyk2, και τη µετέπειτα 
ενεργοποίηση των µεταγραφικών παραγόντων STAT. Οι ιντερφερονες τύπου Ι (και η 
IFN-λ) (98, 99) είναι οι µοναδικές κυτταροκίνες που ενεργοποιούν τον µεταγραφικό 
παράγοντα STAT2, έχοντας σαν αποτέλεσµα το σχηµατισµό του τριµερούς ενεργοποιητή 
µεταγραφής που ονοµάζεται ISGF3 (Interferon Stimulated Gene Factor 3), και ο οποίος 
αποτελείται από STAT1, STAT2 και IRF9 (Interferon Regulatory Factor 9). Ο 
µεταγραφικός αυτός παράγοντας ISGF3 αναγνωρίζει και συνδέεται σε διαφορετική από 
τους άλλους παράγοντες αλληλουχία του DNA και συνδέεται µε την αντι-ιική λειτουργία 
των ιντερφερονών. Η λειτουργική σηµασία του σχηµατισµού διµερών STAT1, καθώς και 
της ενεργοποίησης των παραγόντων STAT3, STAT4, STAT5 και STAT6 από την IFN-α 
δεν είναι ακριβώς γνωστή. Η ενεργοποίηση των διαφόρων STAT παραγόντων εξαρτάται 
από τον κυτταρικό τύπο και από το επίπεδο κυτταρικής ενεργοποιήσεως και µπορεί να 
εξηγεί ως ένα βαθµό τις πλειοτροπικές δράσεις του τύπου Ι ιντερφερονών (16, 17, 100). 
 Έκθεση των κυττάρων σε χαµηλές συγκεντρώσεις ιντερφερονών έχει σαν 
αποτέλεσµα την αυξηµένη µεταγενέστερη απάντηση του κυττάρου σε ερεθίσµατα όπως 
µικρο-οργανισµοί και προιόντα αυτών καθώς και σε κυτταροκίνες, ένα φαινόµενο που 
έχει ονοµασθεί ευαισθητοποίηση (priming) (101). Αυτή η ευαισθητοποίηση ενισχύει τη 
µη ειδική ανοσολογική απόκριση και εξασφαλίζει την αποτελεσµατική καταπολέµηση 
βακτηριδιακών και ιικών λοιµώξεων. Η ευαισθητοποίηση των κυττάρων από τις τύπου Ι 
ιντερφερόνες έχει µελετηθεί εκτενώς και οι µοριακοί µηχανισµοί έχουν διευκρινισθεί. Οι 
ιντερφερόνες τύπου Ι ευαισθητοποιούν τα κύτταρα για να παράγουν µεγάλες ποσότητες 
IFN-α µέσω της αυξηµένης επαγωγής του παράγοντα IRF7, ενός µεταγραφικού 
παράγοντα που ενεργοποιεί το γονίδιο της IFN-α (102, 103). Ευαισθητοποίηση των 
κυττάρων µε ιντερφερόνες τύπου Ι έχει δειχθεί να είναι απαραίτητη για τη µετάδοση του 
ενδοκυττάριου σήµατος της IFN-γ , την ενεργοποίηση γονιδίων και την αντι-ιική δράση 
της, όπως και για την αποτελεσµατική ενεργοποίηση των κυττάρων από την 
ιντερλευκίνη-6 in vitro και in vivo (29, 30). Αυτές οι αυξηµένες απαντήσεις στην IFN-γ 
και IL-6 σε ευαισθητοποιηµένα κύτταρα οφείλονται στην αυξηµένη ενεργοποίηση 
σύνδεσης των µεταγραφικών παραγόντων STAT1 στο DNA λόγω αυξηµένου διµερισµού 
των φωσφορυλιωµένων STAT1 µονοµερών. Ο αυξηµένος διµερισµός των παραγόντων 
STAT1 οφείλεται στην αλληλεπίδραση των υποδοχέων της ιντερφερόνης τύπου Ι µε τους 
υποδοχείς της IFN-γ και της IL-6 σε ειδικές περιοχές της κυτταροπλασµατικής 
µεµβράνης που ονοµάζονται caveolae.  
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 Ευαισθητοποίηση των κυττάρων µε IFN-γ και ειδικότερα η ευαισθητοποίησή 
τους για ισχυρές απαντήσεις σε LPS περιγράφηκε αρχικά τη δεκαετία του 1970, αλλά οι 
µοριακοί µηχανισµοί που είναι υπεύθυνοι για αυτό το φαινόµενο δεν έχουν καθοριστεί 
(31, 101, 104). Χαµηλές συγκεντρώσεις IFN-γ οι οποίες δεν ενεργοποιούν τα µακροφάγα 
αυξάνουν την ευαισθησία τους σε νέα διέγερσή τους µε IFN-γ προκαλώντας αυξηµένη 
ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα STAT1 (32). Η ευαισθητοποίηση των 
κυττάρων µε IFN-γ έχει σαν αποτέλεσµα την αυξηµένη φωσφορυλίωση του παράγοντα 
STAT1 µετά από διέγερσή τους µε IFN-γ, και αυτή η αυξηµένη φωσφορυλίωση 
οφείλεται σε αυξηµένη έκφραση του παράγοντα STAT1. Αυτά τα δεδοµένα δείχνουν ότι 
χαµηλές δόσεις ιντερφερόνης ενεργοποιούν θετικούς αναδραστικούς µηχανισµούς 
(φωσφορυλίωση του IFNAR και αυξηµένη έκφραση του παράγοντα STAT1) χωρίς την 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρνητικών αναδραστικών µηχανισµων. 
 Η σπληνική τυροσινική κινάση (Syk) είναι µία πρωτείνη 72-kDa που ανήκει στην 
οικογένεια των πρωτεινικών κινασών Syk-Zap70. Η κινάση Zap70 εκφράζεται κυρίως σε 
T λεµφοκύτταρα και φυσικά κύτταροκτόνα κύτταρα (NK cells), ενώ η Syk κινάση 
εκφράζεται σε όλα τα αιµοποιητικά κύτταρα περιλαµβανοµένων των B λεµφοκυττάρων, 
µακροφάγων, µαστοκυττάρων, ουδετεροφίλων και αιµοπεταλίων (105). Η Syk κινάση 
παίζει πρωταρχικό ρόλο στη µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατος από ανοσολογικούς 
υποδοχείς που εµπλέκονται στην αναγνώριση αντιγόνων, µικροβίων, αντισωµάτων και 
άλλων πρωτεινών της κυτταρικής µεµβράνης. Αυτοί οι υποδοχείς τυπικά αποτελούνται 
από µία υποµονάδα που αναγνωρίζει ειδικά τον συνδέτη τους και η οποία συνδέεται 
µέσω φορτισµένων υπολλειµάτων αµινοξέων του διαµεµβρανικού τµήµατός της µε 
πρωτεΐνες προσαρµοστές (adaptor molecules) που περιέχουν κυτταροπλασµατικές 
αλληλουχίες του ανοσουποδοχέα ενεργοποίησης της τυροσίνης (Immunoreceptor 
Tyrosine-based Activation Motif (ITAM) (51). Οι κύριες πρωτεΐνες προσαρµοστές που 
περιέχουν ITAM αλληλουχίες στα κύτταρα της µυελικής σειράς είναι: η γ-αλυσίδα που 
συνδέεται µε τους Fcγ υποδοχείς (FcRγ) και η DNAX-ενεργοποιούµενη πρωτείνη 12 
(DAP12). Οι πρωτεΐνες FcRγ και DAP12 στρατολογούν την Syk κινάση µέσω 
αλληλεπίδρασης των ITAM αλληλουχιών τους µε αλληλουχίες SH2 της Syk κινάσης, η 
οποία και ενεργοποιείται στη συνέχεια µε φωσφορυλίωση συγκεκριµένων υπολλειµάτων 
τυροσίνης. Η πρωτείνη FcRγ συνδέεται και µεταδίδει ενδοκυττάρια µυνήµατα από τους 
υποδοχείς FcRγI, FcRγIII, FcεR, PIR-A (paired immunoglobulin-like receptor), και ILT1 
(immunoglobulin-like transcript 1), ενώ η DAP12 συνδέεται και µεταδίδει ενδοκυττάρια 
µυνήµατα από τους υποδοχείς TREMs, MDL-1, CD200, KIRs και SIRPβ1. Η Syk 
κινάση παίζει επίσης κεντρικό ρόλο στη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών µέσω του 
υποδοχέα RANK (106, 107), και στη µετάδοση του µυνήµατος από την β2-ιντεγγρίνη 
(β2 integrin) που επηρεάζει την προσκόλληση των κυττάρων (108, 109). Οι µοριακοί 
µηχανισµοί που οδηγούν στην ενεργοποίηση της Syk κινάσης από τις ιντεγγρίνες δεν 
έχουν ακόµη διελευκανθεί. Η Syk κινάση συνδέεται και ενεργοποιείται από τους 
υποδοχείς της IL-2 και της IL-15, η ακριβής σηµασία αυτού του φαινοµένου ωστόσω δεν 
έχει δειχθεί (110-113). 
 Στην παρούσα µελέτη περιγράφουµε το µοριακό µηχανισµό που οδηγεί σε 
αυξηµένη ενεργοποίηση και τυροσινική φωσφορυλίωση του µεταγραφικού παράγοντα 
STAT1 από την IFN-α, σε µακροφάγα που έχουν ευαισθητοποιηθεί από πολύ χαµηλές 
συγκεντρώσεις IFN-γ. Η αυξηµένη φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση του µεταγραφικού 
παράγοντα STAT1 από την IFN-α σε ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα 
εξαρτάται από την Syk κινάση και ενισχύεται από την αυξηµένη έκφραση του παράγοντα 
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STAT1. Αυτά τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν ένα καινούργιο µοριακό µηχανισµό 
ευαισθητοποίησης των µακροφάγων από την IFN-γ. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
Αντιδραστήρια και κυτταρικές καλλιέργειες 
 
 Η επιτροπή για τη φροντίδα και χρήση πειραµατόζωων του νοσοκοµείου ειδικής 
χειρουργικής (Hospital for Special Surgery, New York NY) ενέκρινε τα πειράµατα στα 
οποία χρησιµoποιήθηκαν τα διάφορα στελέχη ποντικών. Κύτταρα µυελού των οστών 
ποντικιών που δεν εκφράζουν Tyk2, STAT2, Syk και FcRγ/DAP12 χορηγήθηκαν από 
τους ερευνητές: G. Yap (Brown University, Providence, RI), C. Schindler (Columbia 
University, New York NY) και C. Lowell (University of California San Francisco, San 
Francisco CA). C57BL/6 και NZB/W ποντίκια αγοράστηκαν από τα Jackson 
Laboratories. Ανασυνδιασµένη ανθρώπινη IFN-γ αγοράστηκε από την Roche Molecular 
Biochemicals, ανασυνδιασµένη ανθρώπινη IFN-αΑ από την Biosource International, 
ανασυνδιασµένη IFN-α A/D από την PBL Biomedical Laboratories, ποντικίσια IFN-γ 
από την PeproTech και ανθρώπινο και ποντικίσιο M-CSF από την PeproTech. H 
Piceatannol αγοράστηκε από την CalBiochem. Ο ανασυνδιασµένος ανθρώπινος 
παράγοντας STAT1 αγοράστηκε από την Biosource International, και η ανασυνδιασµένη 
Syk κινάση από την Upstate Biotechnology. Μονοκύτταρα από το περιφερικό αίµα υγιών 
εθελοντών αποµονώθηκαν µε τη χρήση αντι-CD14 µαγνητικών σφαιριδίων, σύµφωνα µε 
το πρωτόκολλο του κατασκευαστή (Miltenyi Biotec). Μ’αυτή τη µέθοδο περισσότερα 
από το 97% των αποµονωθέντων κυττάρων ήταν µονοκύτταρα όπως επιβεβαιώθηκε µε 
κυτταροµετρία ροής. Τα µονοκύτταρα καλλιεργήθηκαν για 2 ηµέρες σε RPMI 1640 µε 
την προσθήκη 10% εµβρυικού ορού αγελάδος (Hyclone) και M-CSF (10 ng/ml) στην 
παρουσία ή µη 150 pg/ml IFN-γ. Τα κύτταρα του µυελού των οστών ποντικιών 
καλλιεργήθηκαν για 5 ηµέρες µε ανασυνδιασµένο ποντικίσιο M-CSF (10 ng/ml). Μετά 
από καλλιέργεια 5 ηµερών τα µη προσκολληµένα κύτταρα αποµακρύνθηκαν και τα 
προσκολληµένα κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 2 ακόµη µέρες στην παρουσία ή µη 
ανασυνδιασµένης ποντικίσιας IFN-γ (200 pg/ml). Τα κύτταρα της ανθρώπινης 
µονοκυτταρικής σειράς THP-1 καλλιεργήθηκαν σε RPMI 1640 µε την προσθήκη 10% 
εµβρυικού ορού αγελάδος.  
 
∆οκιµασία ηλεκτροφορητικής κινητικότητας (EMSA), 
ανοσοκατακρήµνισης και Western Blotting 
 
Ολικά πρωτεινικά εκχυλίσµατα παρασκευάστηκαν και η συγκέντρωση πρωτεινών 
υπολογίστηκε µε τη µέθοδο Bradford (Bio-Rad Laboratories). 5µg ολικής κυτταρικής 
πρωτείνης επωάσθηκαν για 15 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου µε 0.5 ng του 
σηµασµένου µε 32P ολιγονουκλεοτιδίου hSIE (5’-GTCGACATTTCCCGTAAATC-3’) 
το οποίο συνδέεται µε τους µεταγραφικούς παράγοντες STAT1 και STAT3, σε 15µl 
διαλύµατος που περιείχαν 40 mM NaCl και 2µg poly-dI-dC (Amersham Biosciences). 
Στη συνέχεια τα σύµπλοκα διαχωρίσθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε 4.5% γέλη 
πολυακρυλαµίδης. Για τα western blots 15µg κυτταρικών εκχυλισµάτων διαχωρίστηκαν 
µε ηλεκτροφόρηση σε 7.5% γέλη πολυακρυλαµίδης µε τη χρήση SDS-PAGE και στη 
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συνέχεια µεταφέρθηκαν σε polyvinylidene fluoride µεµβράνη (Millipore), επωάσθηκαν 
µε ειδικά αντισώµατα και τα επίπεδα των πρωτεινών αναλύθηκαν µε χρήση ενισχυµένης 
χηµειοφωτεινότητας. Τα µονοκλωνικά αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν έναντι του 
STAT1 (clone 1), STAT2 (clone 22), STAT3 (clone 84), Jak1 (clone 73), και Tyk2 
(clone 51) ήταν από την BD Transduction Laboratories, και τα αντισώµατα έναντι των 
φωσφορυλιωµένων µορφών των πρωτεινών STAT1 (Tyr701), STAT3 (Tyr703), και Tyk2 
αγοράστηκαν απο τη Cell Signaling Technology. Το πολυκλωνικό αντίσωµα έναντι της 
Syk ήταν από τη Cell Signaling Technology και το µονοκλωνικό αντίσωµα έναντι του 
IFNAR-1 από την Santa Cruz Biotechnology. 
 
Ανάλυση της έκφρασης γονιδίων 
 
Για την ανάλυση έκφρασης γονιδίων µε τη χρήση microarrays, µακροφάγα από τρεις 
διαφορετικούς δότες καλλιεργήθηκαν για 2 ηµέρες στην παρουσία ή µη IFN-γ (150 
pg/ml) και στη συνέχεια διεγέρθηκαν µε IFN-α (25 ng/ml) για 3 ώρες. Το 
συµπληρωµατικό RNA (cRNA) από τα κύτταρα αυτών των καλλιεργειών 
υβριδοποιήθηκε µε τη U95Av2 oligonucleotide microarray σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή (Affymetrix). Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε τη χρήση των προγραµµάτων 
Affymetrix Suite 5.0 και Genespring (Silicon Genetics). Η ποσοτική εκτίµηση έκφρασης 
γονιδίων έγινε µε real-time PCR και τη χρήση ειδικών ολιγονουκλεοτιδίων. Για την 
ανάλυση των ανθρώπινων γονιδίων χρησιµοποιήθηκαν τα ολιγονουκλεοτίδια: MIG, 5’-
TTGGGCATCACTTGCTGGTTCT-3’ και 5’-TGGCTGACCTGTTTCTCCCACTT-3’, 
I-TAC, 5’-GAAGTAGCAGCAACAGCACCAG-3’ και 5’-
ACAGCGTCCTCTTTTGAACAT-3’, IDO, 5’-TGTCTGGCTGGAAAGGCAACC και 
5’-CCCAGCAGGACGTCAAAGCACT-3’, και β-actin, 5’-
GGATGCAGAAGGAGATCACTG-3’ και 5’-CGATCCACACGGAGTACTTG-3’. Για 
την ανάλυση των γονιδίων ποντικιών χρησιµοποιήθηκαν τα ολιγονουκλλεοτίδια: OAS, 
5’-CTCCTGCCATCCGGGTTTTTCA-3’ και 5’-GCCATTGCACGCTCGCCTACTAC-
3’, IDO, 5’-AGCCCCTGGGTCCTTGTGG-3’ και 5’-
GGCGCTGTAACCTGTGTCCTCTC-3’, και β-actin, 5’-
GTCACGCACGATTTCCCTCTCAGC-3’ και 5’-
GGCCGGGACCTGACAGACTACCTC-3’. 
 
RNA interference and lentiviral transduction 
 
Ολιγονουκλεοτίδια τα οποία κωδικοποιούν διάφορα short duplex interfering RNAs 
εναντίον του παράγοντα STAT1 κλωνοποιήθηκαν στον lentivirus-based RNAi vector 
pLL3.7 ο οποίος περιέχει και µία κασσέτα µεταγραφής η οποία κωδικοποιεί την πράσινη 
φθορίζουσα πρωτείνη eGFP. Τα σύµπλοκα που κατέστειλλαν αποτελεσµατικά την 
έκφραση του παράγοντα STAT1 επιλέχθηκαν µετά από παροδική διαµόλυνση HEK 
293T κυττάρων µε πλασµίδια που κωδικοποιούν STAT1. Το σύµπλοκο που ήταν πιο 
αποτελεσµατικό στα HEK 293T κύτταρα ( και περιείχε την ακολουθία 5’-
TGCGTAATCTTCAGGATAATTTCAAGAGAATTATCCTGAAGATTACGCTTTTT
TCCCGGGC-3’) χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία των ανασυνδιασµένων 
σωµατιδίων lentivirus. Ένα STAT1 cDNA χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία ενός 
lentiviral vector µετά την κλωνοποίησή του στον προαγωγέα της γλυκερινικής κινάσης. 
Κύτταρα THP-1 ή πρωτογενή µακροφάγα καλλιεργήθηκαν στην παρουσία αυτών των 
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σωµατιδίων lentivirus σε µία αναλογία 1:50 και στην παρουσία polybrene 4 µg/ml για 12 
ώρες. Η αποτελεσµατικότητα της διαµόλυνσης των κυττάρων µε τους ιούς αναλύθηκε µε 
τη χρήση µικροσκοπίου φθορισµού για την εκτίµηση της έκφρασης eGFP, και ήταν 
τυπικά µεγαλύτερη από 90%. 
 
∆ιαµόλυνση των κυττάρων 
 
Τα κύτταρα της σειράς HEK 293T διαµολύνθηκαν παροδικά µε πλασµίδια τα οποία 
εκφράζουν STAT1, Syk και eGFP χρησιµοποιώντας Effectene (Qiagen) σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Συνολικά 2 µg DNA χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε διαµόλυνση 
και το ποσοστό επιτυχίας εκτιµήθηκε µε τη µέτρηση της φθορίζουσας πρωτείνης eGFP. 
Τα κύτταρα χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα δύο ηµέρες µετά τη διαµόλυνση. 
 
ELISA και κυτταροµετρία ροής 
 
Οι συγκεντρώσεις των πρωτεινών Mig και IP-10 µετρήθηκαν µε τη χρήση ειδικών 
δοκιµασιών ELISA σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή (Pharmingen). Τα 
επίπεδα της αλυσίδας του υποδοχέα IFNAR-2 στην κυτταρική µεµβράνη αναλύθηκαν µε 
κυτταροµετρία ροής και τη χρήση ειδικού αντισώµατος anti-IFNAR-2 (PBL Biomedical 
Laboratories). 
 
In vitro δοκιµασία κινάσης 
 
Ανασυνδιασµένες πρωτεΐνες Syk και STAT1 επωάσθηκαν στους 25oC σε 25 µl διάλυµα 
κινάσης (20 mM Tris pH 7.5, 10 mM MgCl2 και 10 mM MnCl2) και 10 µΜ ATP. Οι 
αντιδράσεις σταµάτησαν µε την προσθήκη 10µl 3x SDS διαλύµατος. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Η IFN-α προκαλεί αυξηµένη φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση του 
µεταγραφικού παράγοντα STAT1 σε ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ 
µακροφάγα 
 
Αρχικά ερευνήσαµε την επίδραση της ευαισθητοποίησης µε IFN-γ µακροφάγων στην 
ενεργοποίηση του ενδοκυττάριου µυνήµατος της IFN-α. Μονοκύτταρα από το 
περιφερικό αίµα υγιών εθελοντών διαφοροποιήθηκαν µε την επίδραση M-CSF σε 
µακροφάγα (µάρτυρες), ενεργοποιήθηκαν µε χαµηλές δόσεις (3U/ml) IFN-γ για δύο 
ηµέρες (ευαισθητοποιηµένα µακροφάγα) και στη συνέχεια διεγέρθηκαν µε IFN-α. Η 
ενεργοποίηση των µεταγραφικών παραγόντων STAT1, STAT2 και STAT3 µετά από 
διέγερση µε IFN-α αναλύθηκε µε EMSA για τη µέτρηση της σύνδεσής τους µε το DNA, 
και Western blots για τη µέτρηση των επιπέδων τυροσινικής φωσφορυλίωσης. Η 
ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 από τις χαµηλές δόσεις της IFN-γ ήταν παροδική 
και αυξηµένη πρόσδεση στο DNA ή τυροσινική φωσφορυλίωση του STAT1 δεν 
ανιχνεύθηκε πριν από τη διέγερση των κυττάρων µε IFN-α, όπως έχει ήδη δηµοσιευθεί 
(32). Η IFN-α προκάλεσε σηµαντικά µεγαλύτερη ενεργοποίηση στη σύνδεση των 
παραγόντων STAT µε το DNA σε ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα σε σχέση µε 
µακροφάγα µάρτυρες (Σχ. 1a); το σύµπλοκο που συνδέεται µε το DNA µετά απο 
ενεργοποίηση µε την IFN-α στα ευαισθητοποιηµένα µακροφάγα αποτελείται κυρίως από 
διµερή του STAT1 όπως φαίνεται και από την κινητικότητα του συµπλέγµατος αλλά και 
όπως καθορίστηκε µε δοκιµασίες supershift. Η αυξηµένη ενεργοποίηση του παράγοντα 
STAT1 στα ευαισθητοποιηµένα µακροφάγα, παρατηρήθηκε µε ένα µεγάλο εύρος 
συγκεντρώσεων της IFN-α που χρησιµοποιήθηκε για ενεργοποίηση (Σχ 1a). Στη 
συνέχεια αναλύσαµε το επίπεδο τυροσινικής φωσφορυλίωσης των µεταγραφικών 
παραγόντων STAT1, STAT2 και STAT3 µετά από ενεργοποίηση µε IFN-α. Η 
φωσφορυλίωση σε συγκεκριµένα υπολλείµατα τυροσίνης είναι απαραίτητη προυπόθεση 
για τον διµερισµό και σύνδεση των µεταγραφικών παραγόντων STAT µε το DNA. Η 
τυροσινική φωσφορυλίωση του παράγοντα STAT1 µετά από διέγερση µε IFN-α ήταν 
σηµαντικά αυξηµένη στα ευαισθητοποιηµένα µακροφάγα (Σχ. 1b). Αντίθετως, τα 
επίπεδα τυροσινικής φωσφορυλίωσης των παραγόντων STAT2 και STAT3 µετά απο 
διέγερση µε IFN-α ήταν παρόµοια µεταξύ ευαισθητοποιηµένων µε IFN-γ µακροφάγων 
και κυττάρων µαρτύρων (Σχ. 1b). Τα επίπεδα της πρωτείνης STAT1 ήταν σηµαντικά 
αυξηµένα στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα σε σύγκριση µε τα κύτταρα 
µάρτυρες. ∆ιέγερση των ευαισθητοποιηµένων µε IFN-γ µακροφάγων µε IFN-α 
προκάλεσε αυξηµένη φωσφορυλίωση του παράγοντα STAT1 για χρονικό διάστηµα 
µέχρι και 2 ώρες µετά την ενεργοποίησή τους (Σχ. 1c). Το γεγονός ότι η τυροσινική 
φωσφορυλίωση του παράγοντα STAT2 ήταν παρόµοια µεταξύ ευαισθητοποιηµένων µε 
IFN-γ και µαρτύρων µακροφάγων, προτείνει ότι ο σχηµατισµός του µεταγραφικού 
συµπλόκου ISGF3 µετά από διέγερση των κυττάρων µε IFN-γ δεν θα διαφέρει 
σηµαντικά µεταξύ αυτών των δύο τύπων κυττάρων. Το µεταγραφικό αυτό σύµπλοκο 
είναι πoλύ σηµαντικός µεσολαβητής της δράσης της IFN-α (114, 115). Η επαγωγή του 
παράγοντα ISGF3 από την IFN-α αναλύθηκε µετρώντας τη σύνδεση των παραγόντων 
STAT1-STAT2 µε δοκιµασία ανοσοκατακρηµνήσεως (coimmunoprecipitation). Η 
επαγώµενη από την IFN-α σύνδεση των παραγόντων STAT1 και STAT2 ήταν παρόµοια 
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σε κύτταρα µάρτυρες και κύτταρα ευαισθητοποιηµένα πό την IFN-γ (Σχ. 1d). Από τα 
ανωτέρω πειράµατα συµπεραίνουµε ότι η ευαισθητοποίηση των µακροφάγων µε IFN-γ 
έχει σαν αποτέλεσµα την αυξηµένη ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 µετά από 
διέγερσή τους µε IFN-α, αλλά δεν επηρεάζει την ενεργοποίηση των παραγόντων STAT2 
και STAT3. Ενεργοποίηση των παραγόντων STAT4, STAT5 και STAT6 δεν 
ανιχνεύθηκε µετά από ενεργοποίηση αυτών των κυττάρων µε IFN-α. 
 

 

 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Η ευαισθητοποίηση των µακροφάγων µε IFN-γ ενισχύει την επαγώµενη από την IFN-α 
ενεργοποίηση του µαταγραφικού παράγοντα STAT1. Ανθρώπινα µακροφάγα που προέρχονται από 
µονοκύτταρα του περιφερικού αίµατος καλλιεργήθηκαν για 2 ηµέρες στην παρουσία (κύτταρα 
ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ) ή απουσία (κύτταρα µάρτυρες) 150 pg/ml IFN-γ. Στη συνέχεια τα 
κύτταρα ενεργοποιήθηκαν µε IFN-α για 15 λεπτά (a,b,d), ή για όσο χρόνο υποδηλώνεται (e), µε 
αυξανόµενες δόσεις IFN-α (a, 250 pg/ml, 2.5 ng/ml και 25 ng/ml), ή µε 25 ng/ml IFN-α (b-d) και ολικά 
κυτταρικά εκχυλίσµατα πρωτεινών παρασκευάσθηκαν. (a) Η ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 
µετρήθηκε µε EMSA χρησιµοποιώντας το hSIE ολιγονουκλεοτίδιο. Αποτελέσµατα ενός 
αντιπροσωπευτικού πειράµατος- από δέκα συνολικά. (b) Western blot ολικών κυτταρικών πρωτεινών 
µε τη χρήση ειδικών αντισωµάτων anti-pY-STAT1, anti-pY-STAT2 και anti-pY-STAT3. Η ίδια 
µεµβράνη χρησιµοποιήθηκε και για την ανάλυση των ολικών επιπέδων των πρωτεινών STAT1 και 
STAT3 χρησιµοποιώντας αντίστοιχα ειδικά αντισώµατα. (c) Μακροφάγα ενεργοποιήθηκαν µε IFN-α 
για διάφορα χρονικά διαστήµατα, ολικά κυτταρικά πρωτεινικά εκχυλίσµατα παρασκευάσθηκαν και 
αναλύθηκαν µε Western blot χρησιµοποιώντας ειδικά anti-pY-STAT1 και anti-STAT1 αντισώµατα. (d) 
Η πρωτείνη STAT1 ανοσοκατακρηµνίσθηκε µε τη χρήση ειδικού αντισώµατος από ολικά κυτταρικά 
πρωτεινικά εκχυλίσµατα και η αλληλεπίδρασή της µε τον παράγοντα STAT2 αναλύθηκε µε Western 
blot.  
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Ευαισθητοποίηση των µακροφάγων µε IFN-γ µεταβάλλει την 
επαγόµενη από την IFN-α έκφραση γονιδίων 
 
Η µεταβολή στην επαγόµενη από την IFN-α ενεργοποίηση του µεταγραφικού συµπλόκου 
ISGF3 σε STAT1 θα είχε ως αποτέλεσµα µία µεταβολή στα γονίδια που επάγονται από 
την IFN-α στα ευαισθητοποιηµένα από IFN-γ µακροφάγα. Σύµφωνα µε την παραπάνω 
υπόθεση, ανάλυση της έκφρασης γονιδίων µε microarray µεταξύ ευαισθητοποιηµένων µε 
IFN-γ µακροφάγων και κυττάρων µαρτύρων µετά απο διέγερση µε IFN-α έδειξε ότι 18 
γονίδια εκφράστηκαν σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό στα ευαισθητοποιηµένα κύτταρα. 
Μεταξύ αυτών των γονιδίων συµπεριλαµβάνονται πολλά γονίδια τα οποία είναι γνωστό 
ότι η ενεργοποίησή τους εξαρτάται από την IFN-γ και τον µεταγραφικό παράγοντα 
STAT1 (Πίνακας 1) (116, 117). Η επαγωγή αυτών των γονιδίων από την IFN-α 
επιβαιβεώθηκε σε µακροφάγα από τρείς ανεξάρτητους εθελοντές µε τη χρήση real time 
PCR (Σχ. 2a). Η µεγαλύτερη επαγωγή αυτών των γονιδίων από την IFN-α στα 
ευαισθητοποιηµένα µακροφάγα οδήγησε και στην παραγωγή σηµαντικά υψηλότερων 
επιπέδων των αντίστοιχων πρωτεινών όπως φαίνεται µε την παραγωγή της χηµειοκίνης 
Mig (CXCL9) (Σχ. 2b). Έτσι τα ανωτέρω αποτελέσµατα δείχνουν ότι στα 
ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα η IFN-α γίνεται ένας καλύτερος ενεργοποιητής 
γονιδίων των οποίων η έκφραση τυπικά εξαρτάται από την IFN-γ και την ενεργοποίηση 
του µεταγραφικού παράγοντα STAT1. Πολλά από αυτά τα γονίδια εµπλέκονται στην 
ανοσολογική απόκριση, στη µετάδοση ενδοκυττάριων σηµάτων και στην χηµειοτακτική 
προσέλκυση κυττάρων. Αυτά τα δεδοµένα δείχνουν ότι η δράση της IFN-α στα 
ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα µεταβάλλεται έτσι ώστε να επάγονται 
φλεγµονώδη γονίδια. Η λειτουργική σηµασία της αυξηµένης παραγωγής χηµειοκινών 
από τη δράση της IFN-α στα ευαισθητοποιηµένα µακροφάγα in vivo αναλύθηκε στο 
ζωικό µοντέλο του συστηµατικού ερυθηµατώδους λύκου NZB/W, στο οποίο τα κύτταρα 
εκτίθενται συστηµατικά σε χαµηλές δόσεις IFN-γ που ευαισθητοποιούν τα κύτταρα κατά 
τη διάρκεια της νόσου (118). Ενδοπεριτοναική χορήγηση IFN-α σε ποντίκια µάρτυρες 
δεν προκάλεσε συσώρευση κυττάρων στην περιτοναική τους κοιλότητα (Σχ. 2c). 
Αντίθετα ενδοπεριτοναική χορήγηση IFN-α σε ποντίκια NZB/W προκάλεσε τη 
συσώρευση ενός σηµαντικού αριθµού κυττάρων στην περιτοναική τους κοιλότητα (Σχ. 
2c). Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχει µια σηµαντική λειτουργική συνέπεια 
της επαγόµενης απο την IFN-α αυξηµένης παραγωγής χηµειοκινών των 
ευαισθητοποιηµένων µε IFN-γ κυττάρων. 
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Εικόνα 2. Η ευαισθητοποίηση των µακροφάγων µε IFNγ ενισχύει την επαγόµενη από την 
IFNα έκφραση χηµειοκινών και χηµειοταξία. (a) Τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων I-TAC 
(CXCL11), IDO και Mig (CXCL9) µετά από ενεργοποίηση των κυττάρων µε IFNα αναλύθηκαν 
µε real-time PCR και οµαλοποιήθηκαν σε σχέση µε την έκφραση του γονιδίου της β-actin. (b) 
Μακροφάγα µάρτυρες και ευαισθητοποιηµένα µε IFNγ µακροφάγα διέγέρθηκαν µε IFNα (2.5 
ng/ml και 25 ng/ml). Οι ποσότητες της παραγόµενης χηµειοκίνης Mig µετρήθηκε στα 
υπερκείµενα των κυτταρικών καλλιεργειών 18 ώρες αργότερα µε τη χρήση ειδικής ELISA. (c) 
Σε ποντίκια µάρτυρες και NZB/W F1 ποντίκια (SLE) χορηγήθηκε ενδοπεριτοναικά 1 µg IFNα ή 
PBS και 24 ώρες αργότερα τα περιτοναικά κύτταρα συγκεντρώθηκαν µετά από περιτοναική 
έκπλυση. Ο αριθµός των κυττάρων είναι αντιπροσωπευτικός ενός από 4 ανεξάρτητα πειράµατα 
που πραγµατοποιήθηκαν. 
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Η µετάδοση του εγγύς ενδοκυττάριου σήµατος µέσω του υποδοχέα της 
IFN-α στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα 
 
 Στη συνέχεια ερευνήσαµε το µηχανισµό ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
αυξηµένη ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 από την IFN-α στα ευαισθητοποιηµένα 
µε IFN-γ µακροφάγα. Παρατηρήσαµε ότι η επαγόµενη από την IFN-α αυξηµένη 
ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 συνέβει µετά απο σύντοµη περίοδο 
ευαισθητοποίησης µε IFN-γ, όταν ακόµη τα επίπεδα της STAT1 πρωτείνης δεν ήταν 
αυξηµένα (µη δηµοσιευµένα δεδοµένα). Έτσι, τα αυξηµένα επίπεδα έκφρασης της 
πρωτείνης STAT1 δεν µπορούν να εξηγήσουν από µόνα τους την αυξηµένη 
φωσφορυλίωση του παράγοντα STAT1 από την IFN-α στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ 

Πίνακας 1.Η έκφραση των γονιδίων αναλύθηκε µε τη χρήση oligonucleotide microarrays. Τα 
δεδοµένα παρουσιάζουν γονίδια των οποίων η έκφραση µετά από διέγερση µε IFNα ήταν 
τουλάχιστον διπλάσια στα ευαισθητοποιηµένα µε IFNγ µακροφάγα συγκρινόµενα µε την 
έκφρασή τους στα κύτταρα µάρτυρες, P<0.05 (Welch ANOVA, Benjamini correction for 
multiple comparisons) 
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µακροφάγα. Γι’αυτό εξετάσαµε συστηµατικά τις πιθανές µεταβολές του ενδοκυττάριου 
σήµατος της IFN-α στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα ξεκινώντας από τον 
υποδοχέα της IFN-α (IFNAR) και τις εγγύς κινάσες που ενεργοποιούνται µετά από 
πρόσδεση της στον υποδοχέα. Η επίδραση της ευαισθητοποίησης µε IFN-γ στην 
έκφραση και ενεργοποίηση του IFNAR και των εγγύς κινασών Tyk2 και Jak1 αναλύθηκε 
µε Western blot και κυτταροµετρία ροής. Η ευαισθητοποίηση των µακροφάγων µε IFN-γ 
δεν επηρέασε την έκφραση των δύο αλυσίδων του IFNAR, ή/και των κινασών Jak1 και 
Tyk2, όπως αυτό εκτιµήθηκε µε τη βοήθεια κυτταροµετρίας ροής και Western blot (Σχ. 
3a-c). Η τυροσινική φωσφορυλίωση των κινασών Jak1 και Tyk2 µετά από διέγερση µε 
IFN-α δεν διέφερε σηµαντικά µεταξύ µακροφάγων ευαισθητοποιηµένων µε IFN-γ και 
κυττάρων µαρτύρων (Σχ. 3c). 
 Η κινάση Tyk2 δεν είναι απαραίτητη για τη µετάδοση αποτελεσµατικού 
ενδοκυττάριου µυνήµατος της IFN-α στα µακροφάγα (119, 120). Αντιθέτως η κινάση 
Tyk2 είναι απαραίτητος και σηµαντικός µεσολαβητής στη µετάδοση του ενδοκυττάριου 
σήµατος της IFN-α κάτω από συνθήκες stress όπως είναι η ενδοτοξιναιµία, γεγονός που 
προτείνει ότι αυτή η κινάση εµπλέκεται σε συνθήκες ευαισθητοποίησης ή ενεργοποίησης 
των κυττάρων (121). Για να αναλύσουµε το ρόλο της Tyk2 χρησιµοποιήσαµε 
µακροφάγα που διαφοροποιήθηκαν από καλλιέργειες µυελού των οστών ποντικών στους 
οποίους το γονίδιο της Tyk2 κινάσης έχει απαλειφθεί (Tyk2-/-). Ευαισθητοποίηση αυτών 
των κυττάρων µε IFN-γ οδήγησε σε αύξηση των επιπέδων της πρωτείνης STAT1 και της 
επαγόµενης από την IFN-α τυροσινική φωσφορυλίωση του STAT1, παρόµοια µε τα 
κύτταρα µάρτυρες (Σχ. 3d), ενώ η επαγόµενη από την IFN-α τυροσινική φωσφορυλίωση 
του παράγοντα STAT2 δεν µεταβλήθηκε. Αυτά τα δεδοµένα δείχνουν ότι η επαγόµενη 
από την IFN-α αυξηµένη ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 σε ευαισθητοποιηµένα µε 
IFN-γ µακροφάγα δεν εξαρτάται από την κινάση Tyk2. 
 Ο µεταγραφικός παράγοντας STAT2 βρίσκεται συνδεδεµένος µε την αλυσίδα 2 
του υποδοχέα της IFN-α (IFNAR-2) και παίζει σηµαντικό ρόλο στη στρατολόγηση του 
παράγοντα STAT1 στο σύµπλοκο του υποδοχέα µετά από τη πρόσδεση σ’αυτόν της IFN-
α (122-124). Για να εξετάσουµε το ρόλο που παίζει ο παράγοντας STAT2 στη 
στρατολόγηση του STAT1 στον υποδοχέα της IFN-α στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ 
µακροφάγα, χρησιµοποιήσαµε µακροφάγα που προέρχονται από καλλιέργειες κυττάρων 
µυελού των οστών ποντικιών στα οποία το γονίδιο που κωδικοποιεί τον παράγοντα 
STAT2 έχει απαλειφθεί (STAT2-/-) (125). Μακροφάγα ευαισθητοποιήθηκαν µε IFN-γ 
στη συνέχεια διεγέρθηκαν µε IFN-α και η ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 
αναλύθηκε µε Western blot. Όπως έχει αναφερθεί (125), τα επίπεδα της ολικής 
πρωτείνης STAT1 ήταν ελλατωµένα στα µακροφάγα που προέρχονταν από STAT2-/- 
ποντίκια σε σχέση µε µακροφάγα µάρτυρες (Σχ. 3e, τρίτο blot, γραµµές 1 και 5), όπως 
επίσης και η επαγώµενη από την IFN-α τυροσινική φωσφορυλίωση του STAT1 (Εικόνα 
3e, πρώτο blot, γραµµές 2 και 6). Παρ’όλα αυτά, η αυξηµένη έκφραση της STAT1 
πρωτείνης και η επαγώµενη από την IFN-α τυροσινική φωσφορυλίωση του παράγοντα 
STAT1 στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα δεν διέφερε µεταξύ µακροφάγων 
που προέρχονταν από ποντίκια µάρτυρες και αυτών που προέρχονταν από STAT2-/- 
ποντίκια (Σχ. 3e). Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η αυξηµένη επαγώµενη από την 
IFN-α φωσφορυλίωση του µεταγραφικού παράγοντα STAT1 στα ευαισθητοποιηµένα µε 
IFN-γ µακροφάγα είναι ανεξάρτητη του παράγοντα STAT2, υποδηλώνοντας ότι ο 
παράγοντας STAT2 δεν µεσολαβεί για την αυξηµένη στρατολόγηση του STAT1 στον 
IFNAR σ’αυτά τα κύτταρα. Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες δηλ., IFNAR, Jak1, 
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Tyk2 και STAT2, το εγγύς σηµατοδοτικό µονοπάτι της IFN-α ρυθµίζεται και από τις 
τυροσινικές φωσφατάσες SHP-1 και CD45 (126, 127). Η µελέτη της επαγώµενης από 
την IFN-α φωσφορυλίωση του παράγοντα STAT1 σε ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ 
µακροφάγα που προέρχονταν από ποντίκια στα οποία το γονίδιο της SHP-1 ή της CD45 
φωσφατάσης έχει απαλειφθεί, έδειξε ότι αυτά τα ένζυµα δεν παίζουν ρόλο σ’αυτό το 
φαινόµενο (δεδοµένα που δεν εικονίζονται). Αυτά τα δεδοµένα δείχνουν ότι όλοι οι 
γνωστοί παράγοντες που ρυθµίζουν το εγγύς σηµατοδοτικό µονοπάτι της IFN-α δεν 
επηρεάζονται στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα. 
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Η επαγώµενη από την IFN-α αυξηµένη φωσφορυλίωση του παράγοντα 
STAT1 στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα εξαρτάται από την 
Syk κινάση 
 
 Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα υποθέσαµε ότι η αυξηµένη και επαγώµενη από 
την IFN-α τυροσινική φωσφορυλίωση του παράγοντα STAT1 στα ευαισθητοποιηµένα µε 
IFN-γ µακροφάγα οφείλεται σε µία κινάση η οποία δεν είναι γνωστό ότι συµµετέχει στο 
σηµατοδοτικό µονοπάτι της IFN-α. Για το λόγο αυτό δοκιµάσαµε µία σειρά από 
φαρµακολογικούς αναστολείς κινασών της τυροσίνης και την επίδρασή τους στο 
σηµατοδοτικό µονοπάτι της IFN-α. Ένας από αυτούς τους φαρµακολογικούς αναστολείς, 
η Piceatannol, η οποία είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας της κινάσης Syk, ανέστειλλε 
την επαγώµενη από την IFN-α αυξηµένη τυροσινική φωσφορυλίωση του παράγοντα 
STAT1 στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα (Σχ. 4a). Η επαγώµενη από την 
IFN-α φωσφορυλίωση των παραγόντων STAT2 και STAT3 δεν επηρεάστηκε από την 
Piceatannol είτε στα κύτταρα µάρτυρες ή στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ κύτταρα (Σχ. 
4a). Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν σε πειράµατα όπου χρησιµοποιήθηκαν 
µακροφάγα που διαφοροποιήθηκαν από κύτταρα µυελού των οστών ποντικιών. Η ειδική 
καταστολή της ενεργοποίησης του παράγοντα STAT1 στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ 
µακροφάγα από την Piceatannol πρότεινε ότι η Syk κινάση µεσολαβεί στις µεταβολλές 
του ενδοκυττάριου σήµατος της IFN-α που επάγονται κατά τη διάρκεια της 
ευαισθητοποίησης των κυττάρων µε IFN-γ. 
 Για να προσδιορίσουµε ακριβώς το ρόλο της Syk κινάσης στο σηµατοδοτικό 
µονοπάτι της IFN-α χρησιµοποιήσαµε µακροφάγα που προέρχονται από ποντίκια-
χίµαιρες στα οποία ο µυελός των οστών προέρχεται από Syk-/- ποντίκια (128). Η 
επαγώµενη από την IFN-α ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 στα Syk-/- µακροφάγα 
ήταν παρόµοια µε αυτή στα µακροφάγα µάρτυρες (Σχ. 4b, πρώτο panel, γραµµές 2 και 
6). Αντιθέτως, η αυξηµένη επαγώµενη από την IFN-α τυροσινική φωσφορυλίωση του 
παράγοντα STAT1 στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα µάρτυρες (Σχ. 4b, 
γραµµή 4 έναντι 2), δεν παρατηρήθηκε στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ Syk-/- 
µακροφάγα (Σχ. 4b, γραµµή 8 έναντι 6), παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα της STAT1 
πρωτείνης αυξήθηκε ισότιµα στα µακροφάγα µάρτυρες και στα Syk-/- κύτταρα µετά από 
την ευαισθητοποίησή τους µε IFN-γ (Σχ. 4b, µεσαίο panel). Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

Εικόνα 3. Η ευαισθητοποίηση των µακροφάγων µε IFNγ δεν επηρεάζει τα εγγύς βήµατα του 
σηµατοδοτικού µονοπατιού της IFNα. (a) Η κυτταρική έκφραση του υποδοχέα της IFNα (IFNAR-
2) σε µακροφάγα µάρτυρες και µακροφάγα ευαισθητοποιηµένα µε IFNγ αναλύθηκε µε 
κυτταροµετρία ροής. (b) Τα επίπεδα της πρωτείνης του υποδοχέα της IFNα (IFNAR-1) σε 
µακροφάγα µάρτυρες και µακροφάγα ευαισθητοποιηµένα µε IFNγ αναλύθηκαν µε Western blot. (c) 
Η τυροσινική φωσφορυλίωση των κινασών Jak1 και Tyk2 αναλύθηκε µε Western blot 
χρησιµοποιώντας ειδικά αντισώµατα. (d) Western blots ολικών κυτταρικών πρωτεινικών 
εκχυλισµάτων προερχόµενα από µακροφάγα µάρτυρες (WT) και µακροφάγα στα οποία δεν 
εκφράζεται η πρωτείνη Tyk2 (Tyk2-/-). Τα κύτταρα αυτά ευαισθητοποιήθηκαν µε 100 pg/ml IFNγ 
για 1 ηµέρα και στη συνέχεια διεγέρθηκαν µε 25 ng/ml IFNα για 15 λεπτά. Τα επίπεδα της 
τυροσινικής φωσφορυλίωσης των πρωτεινών STAT1 και STAT2 καθώς και τα ολικά επίπεδα των 
πρωτεινών STAT1 και STAT3, αναλύθηκαν µε Western blot χρησιµοποιώντας ειδικά αντισώµατα. 
(e) Τα επίπεδα τυροσινικής φωσφορυλίωσης των πρωτεινών STAT1, STAT3 καθώς και τα ολικά 
επίπεδα των πρωτεινών STAT1 και STAT3 αναλύθηκαν µε Western blots ολικών κυτταρικών 
πρωτεινικών εκχυλισµάτων προερχόµενα από µακροφάγα µάρτυρες (WT) και µακροφάγα στα οποία 
δεν εκφράζεται η πρωτείνη STAT2 (STAT2-/-).
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επιβεβαιώνουν το ρόλο της Syk κινάσης στην αυξηµένη επαγώµενη από την IFN-α 
φωσφορυλίωση του µεταγραφικού παράγοντα STAT1 σε ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ 
µακροφάγα. 
 Για την περαιτέρω εκτίµηση του ρόλου της Syk κινάσης στη ρύθµιση της 
επαγώµενης από την IFN-α ενεργοποίησης του παράγοντα STAT1, αναλύσαµε τα 
αποτελέσµατα της έκτοπης έκφρασης της Syk κινάσης σε HEK 293T επιθηλιακά 
κύτταρα, τα οποία δεν εκφράζουν αυτή την κινάση. Έκτοπη έκφραση της Syk κινάσης 
σ’αυτά τα κύτταρα οδήγησε σε αυξηµένη τυροσινική φωσφορυλίωση του παράγοντα 
STAT1 µετά από διέγερσή τους µε IFN-α, σε βαθµό ανάλογο µε την έκφρασή της ενώ η 
έκφραση (τα επίπεδα) του παράγοντα STAT1 παρέµεινε αµετάβλητη (Σχ. 4c). Αυτά τα 
αποτελέσµατα δείχνουν ότι η Syk κινάση ρυθµίζει την ένταση (amplitude) του 
ενδοκυττάριου σήµατος της IFN-α. Για να εξετάσουµε τη λειτουργική σηµασία της 
ρύθµισης του ενδοκυττάριου σήµατος της IFN-α από τη Syk κινάση, µελετήσαµε το 
ρόλο της Syk στην αυξηµένη παραγωγή χηµειοκινών µετά από διέγερση 
ευαισθητοποιηµένων µακροφάγων µε IFN-α. Σε µακροφάγα µάρτυρες προηγούµενη 
ευαισθητοποίησή τους µε IFN-γ οδήγησε σε σηµαντικά µεγαλύτερη παραγωγή των 
χηµειοκινών IP-10 και Mig µετά από διέγερσή τους µε IFN-α (Σχ. 4d, αριστερό panel). 
Αντιθέτως, σε µακροφάγα που προέρχονταν από Syk-/- ποντίκια η ευαισθητοποίησή 
τους µε IFN-γ δεν οδήγησε σε αυξηµένη παραγωγή των χηµειοκινών IP-10 και Mig µετά 
από διέγερσή τους µε IFN-α (Σχ. 4d, δεξιό panel). Για να εκτιµήσουµε τον ειδικό ρόλο 
που παίζει η Syk κινάση στην ευαισθητοποίηση του σήµατος της IFN-α στα µακροφάγα, 
αναλύσαµε την έκφραση του γονιδίου της ολιγοαδενυλικής συνθετάσης (OAS) το οποίο 
ρυθµίζεται από το µεταγραφικό σύµπλοκο ISGF3 και δεν επηρεάζεται η έκφρασή του 
από προηγούµενη ευαισθητοποίηση των κυττάρων µε IFN-γ (Εικόνα 4e). Η επαγώµενη 
από την IFN-α µεταγραφή του γονιδίου OAS δεν επηρεάσθηκε στα Syk-/- µακροφάγα 
(Σχ. 4e). Αντίθετα, η αυξηµένη έκφραση του γονιδίου 2,3-διοξυγενάση της ινδολεαµίνης 
(IDO) στα ευαισθητοποιηµένα µακροφάγα ήταν κατασταλµένη στα Syk-/- µακροφάγα 
(Σχ. 4e). Όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι η Syk κινάση είναι σηµαντικός 
παράγοντας της ενίσχυσης του ενδοκυττάριου σήµατος της IFN-α στα 
ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα. 
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Εικόνα 4. Η Syk κινάση είναι υπεύθυνη για την αυξηµένη τυροσινική φωσφορυλίωση του 
παράγοντα STAT1 και για την αυξηµένη παραγωγή χηµειοκινών στα ευαισθητοποιηµένα µε IFNγ 
µακροφάγα. (a) Ανθρώπινα µακροφάγα µάρτυρες και µακροφάγα ευαισθητοποιηµένα µε IFNγ 
διεγέρθηκαν µε 25 ng/ml IFNα για 15 λεπτά, αφού είχαν επωασθεί µε τον φαρµακολογικό αναστολέα της 
Syk κινάσης, Piceatannol (10µM και 50µΜ) για 30 λεπτά. Ολικά πρωτεινικά εκχυλίσµατα αναλύθηκαν µε 
Western blots χρησιµοποιώντας ειδικά αντισώµατα. (b) Μακροφάγα µάρτυρες και µακροφάγα στα οποία 
η Syk κινάση δεν εκφράζεται (Syk-/-) ευαισθητοποιήθηκαν µε IFNγ και διεγέρθηκαν µε 25 ng/ml IFNα 
για 15 λεπτά. Ολικά πρωτεινικά εκχυλίσµατα αναλύθηκαν µε Western blot χρησιµοποιώντας ειδικά 
αντισώµατα anti-pY-STAT1, anti-pY-STAT3 και anti-STAT3. (c) HEK 293T κύτταρα διαµολύνθηκαν 
παροδικά µε ένα πλασµίδιο που εκφράζει Syk ή µε DNA µάρτυρα (Ctrl DNA). ∆ύο µέρες αργότερα τα 
κύτταρα διεγέρθηκαν µε 25 ng/ml IFNα για 15 λεπτά και ολικά πρωτεινικά εκχυλίσµατα αναλύθηκαν µε 
Western blot χρησιµοποιώντας ειδικά αντισώµατα anti-pY-STAT1, anti-Syk, anti-STAT1 και anti-
STAT3. (d) Οι συγκεντρώσεις των χηµειοκινών IP-10 και Mig στα υπερκείµενα καλλιεργειών 
µακροφάγων στα οποία δεν εκφράζεται η Syk κινάση (Syk-/-) και µαρτύρων (WT) µετά από διέγερσή 
τους µε IFNα, µερήθηκαν µε τη χρήση ELISA. (e) Τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων OAS και IDO µετά 
από διέγερση µε IFNα, µακροφάγων µαρτύρων (WT) και µακροφάγων στα οποία δεν εκφράζεται η Syk 
κινάση (Syk-/-) αναλύθηκαν µε τη χρήση real-time PCR.  
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Μόρια προσαρµοστές (adaptors) που περιέχουν ΙΤΑΜ αλληλουχίες 
ρυθµίζουν τη µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατος της IFN-α 
 
Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε το µηχανισµό µέσω του οποίου η Syk κινάση 
ενισχύει το ενδοκυττάριο σήµα της IFN-α στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα, 
ερευνήσαµε πρώτα το επίπεδο φωσφορυλίωσης της Syk κινάσης . Η Syk κινάση βρέθηκε 
ότι ήταν φωσφορυλιωµένη στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα και το επίπεδο 
φωσφορυλίωσής της δεν µεταβλήθηκε µετά από διέγερσή τους µε IFN-α (Σχ. 5a). Η 
διέγερση των ευαισθητοποιηµένων µακροφάγων µε IFN-α προκάλεσε τη σύνδεση της 
Syk κινάσης µε τον παράγοντα STAT1, φαινόµενο το οποίο δεν παρατηρήθηκε στα 
κύτταρα µάρτυρες (Σχ. 5b). Επιπλέον ανασυνδιασµένη Syk πρωτείνη ήταν ικανή να 
φωσφορυλιώσει ανασυνδιασµένο STAT1 στο κατάλοιπο τυροσίνης 701 (Σχ. 5c). Αυτά 
τα αποτελέσµατα προτείνουν την ύπαρξη ενός µοντέλου βάση του οποίου η κινάση Syk 
αντιδρά και φωσφορυλιώνει τον παράγοντα STAT1 στο σύµπλοκο του IFNAR που 
σχηµατίζεται στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα. Παρ’όλα αυτά δεν 
µπορέσαµε να ανιχνεύσουµε ειδική αλληλεπίδραση του IFNAR µε τη Syk κινάση σε 
πειράµατα στα οποία ανοσοκατακρηµνίσθηκαν οι πρωτεΐνες IFNAR-1, IFNAR-2 και 
Syk και αναλύθηκαν µε Western blot για την ύπαρξη των ειδικών πρωτεινών (µη 
δηµοσιευµένα δεδοµένα). Αυτά τα αποτελέσµατα, τα οποία είναι αντίθετα µε τα 
δηµοσιευµένα δεδοµένα σύµφωνα µε τα οποία η συσχετιζόµενη µε τη Syk κινάση, 
Zap70, αλληλεπιδρά µε τον IFNAR στα T λεµφοκύτταρα (127), µας έκαναν να 
ερευνήσουµε την πιθανότητα ότι η IFN-α ενεργοποίησε την Syk κινάση µέσω 
αλληλεπίδρασης των υποδοχέων της IFN-α (IFNAR) και της IFN-γ (IFN-γR), οι οποίοι 
έχουν δειχθεί ότι αλληλεπιδρούν σε άλλα συστήµατα (101). Η Syk κινάση δεν 
ανοσοκατακρηµνίσθηκε µε καµία από τις δύο αλυσίδες του υποδοχέα της IFN-γ, και η 
αποµάκρυνση της IFN-γ από τις καλλιέργειες ή η εξουδετέρωση της δράσης της µε τη 
χρήση αντισωµάτων δεν είχαν κανένα αποτέλεσµα στην αυξηµένη ενεργοποίηση του 
παράγοντα STAT1 από την IFN-α, υποδηλώνοντας ότι η ευαισθητοποίηση δεν οφείλεται 
σε άµεση αλληλεπίδραση µεταξύ του IFNAR και του IFN-γR. Τα µόρια προσαρµοστές 
FcRγ και DAP12 αποτελούν τις βασικές πρωτεΐνες που περιέχουν ΙΤΑΜ αλληλουχίες 
και βοηθούν στη στρατολόγηση και ενεργοποίηση της Syk κινάσης στα µακροφάγα (106, 
107). Γι’αυτό το λόγο υποθέσαµε ότι η ενεργοποίηση και η συµµετοχή της Syk κινάσης 
στο σηµατοδοτικό µονοπάτι της IFN-α στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα 
ίσως γίνεται µε τη συµµετοχή αυτών των πρωτεινών. Η αυξηµένη επαγώµενη από την 
IFN-α ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 που παρατηρήθηκε στα ευαισθητοποιηµένα 
µε IFN-γ µακροφάγα από ποντίκια µάρτυρες (Σχ. 5d, γραµµή 2 έναντι γραµµής 4) 
εξουδετερώθηκε σχεδόν τελείως σε µακροφάγα που προέρχονταν από ποντίκια µε 
απαλειφή των γονιδίων του FcRγ και DAP12 (Σχ. 5d, γραµµή 6 έναντι γραµµής 8), 
παρ’όλο που τα επίπεδα της πρωτείνης STAT1 αυξήθηκαν σε συγκρίσιµο βαθµό στα 
µακροφάγα µάρτυρες και στα κύτταρα µε την διπλή ανεπάρκεια των πρωτεινών FcRγ και 
DAP12 (Σχ. 5d, µεσαίο panel). Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η αυξηµένη 
επαγώµενη από την IFN-α ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 στα ευαισθητοποιηµένα 
µακροφάγα µεταβιβάζεται µέσω των µορίων FcRγ και DAP12. Παρόµοια µε την 
ανεπάρκεια της Syk, ανεπάρκεια των µορίων FcRγ και DAP12 κατέστειλε την αυξηµένη 
έκφραση των γονιδίων Mig και IDO στα ευαισθητοποιηµένα µακροφάγα, ενώ δεν είχε 
καµία επίπτωση στην έκφραση του γονιδίου της OAS (Σχ. 5e,f). Έτσι, τα παραπάνω 
δεδοµένα δείχνουν ότι τα µόρια FcRγ και DAP12 είναι σηµαντικοί µεσολαβητές για την 



 53

αυξηµένη γονιδιακή έκφραση και µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατος της IFN-α στα 
ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα. 

 

 
 

Εικόνα 5. Φωσφορυλίωση του παράγοντα STAT1 από τη Syk κινάση και ο ρόλος των µορίων-
προσαρµοστών (adaptor molecules) FcRγ-DAP12 στην ευαισθητοποίηση των µακροφάγων από 
την IFNγ. (a) Ολικά κυτταρικά πρωτεινικά εκχυλίσµατα µακροφάγων ευαισθητοποιηµένων µε IFNγ 
ανοσοκατακρηµνίσθηκαν µε τη χρήση ενός ειδικού Syk αντισώµατος και στη συνέχεια αναλύθηκαν µε 
Western blot χρησιµοποιώντας αντισώµατα anti-pY-Syk (4G10), anti-STAT1 και anti-Syk. (b) Η 
φυσική αλληλεπίδραση της Syk κινάσης µε τον παράγοντα STAT1 στα ευαισθητοποιηµένα µε IFNγ 
µακροφάγα επάγεται µετά από τη διέγερσή τους µε IFNα. Ολικά κυτταρικά πρωτεινικά εκχυλίσµατα 
ανοσοκατακρυµνίσθηκαν µε ένα ειδικό Syk αντίσωµα ή µε ένα αντίσωµα µάρτυρα (Ctrl ab), και στη 
συνέχεια αναλύθηκαν µε Western blot χρησιµοποιώντας ειδικά αντισώµατα anti-pY-STAT1 (4G10), 
anti-STAT1 και anti-Syk. (c) Τυροσινική φωσφορυλίωση του παράγοντα STAT1 από την Syk κινάση 
in vitro. Ανασυνδιασµένες πρωτείνες STAT1 και Syk επωάσθηκαν in vitro και η τυροσινική 
φωσφορυλίωση του παράγοντα STAT1 αναλύθηκε µε Western blot και µε τη χρήση ειδικού anti-pY-
STAT1 αντισώµατος. (d) Μακροφάγα από ποντίκια µάρτυρες (WT) και από ποντίκια στα οποία οι 
πρωτείνες FcRγ και DAP12 δεν εκφράζονται (Fcer1g-/- Tyrobp-/-) ευαισθητοποιήθηκαν µε IFNγ και 
στη συνέχεια διεγέρθηκαν µε IFNα για 15 λεπτά. Ολικά κυτταρικά πρωτεινικά εκχυλίσµατα 
αναλύθηκαν µε Western blot και µε τη χρήση ειδικών αντισωµάτων anti-pY-STAT1, anti-STAT1 και 
anti-Syk. (e) Μακροφάγα από ποντίκια µάρτυρες (WT) και από ποντίκια στα οποία οι πρωτείνες FcRγ 
και DAP12 δεν εκφράζονται (Fcer1g-/- Tyrobp-/-) ευαισθητοποιήθηκαν µε IFNγ και στη συνέχεια 
διεγέρθηκαν µε IFNα για 18 ώρες. Τα υπερκείµενα των καλλιεργειών αναλύθηκαν για την παραγωγή 
της χηµειοκίνης Mig χρησιµοποιώντας ειδική ELISA. (f) Μακροφάγα από ποντίκια µάρτυρες (WT) και 
από ποντίκια στα οποία οι πρωτείνες FcRγ και DAP12 δεν εκφράζονται (Fcer1g-/- Tyrobp-/-) 
ευαισθητοποιήθηκαν µε IFNγ και στη συνέχεια διεγέρθηκαν µε IFNα για 3 ώρες. Η έκφραση των 
γονιδίων OAS και IDO αναλύθηκε µε τη χρήση real-time PCR.
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Η αυξηµένη έκφραση του παράγοντα STAT1 ενισχύει την 
ευαισθητοποίηση των µακροφάγων από την IFN-γ 
 
 Έχει ήδη δηµοσιευθεί ότι αυξηµένη έκφραση του παράγοντα STAT1 είναι 
υπεύθυνη για την αυτοευαισθητοποίηση της µετάδοσης του ενδοκυττάριου σήµατος της 
IFN-γ, αυξάνοντας την πρόσδεση του παράγοντα αυτού στις ειδικές αλληλουχίες του 
IFN-γR (32). Για να ερευνήσουµε αν ένας παρόµοιος µηχανισµός είναι ικανός να 
µεσολαβεί για την αυξηµένη ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 µετά από διέγερση 
των κυττάρων µε IFN-α στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ µακροφάγα, δηµιουργήσαµε 
µακροφάγα τα οποία εκφράζουν τον παράγοντα αυτό σε µεγάλο βαθµό. Παρά την 
αυξηµένη έκφραση του παράγοντα STAT1 δεν παρατηρήθηκε αυξηµένη φωσφορυλίωση 
του µετά από διέγερση των κυττάρων µε IFN-α (Σχ. 6a). Το αποτέλεσµα αυτό δείχνει ότι 
η αυξηµένη έκφραση του STAT1 δεν είναι από µόνη της ικανή να προκαλέσει και την 
αυξηµένη φωσφορυλίωση του µετά από διέγερση των κυττάρων µε IFN-α και ότι 
κάποιος άλλος παράγοντας στη µετάδοση του ενδοκυττάριου µυνήµατος είναι 
απαραίτητος και περιοριστικός για αυτό το φαινόµενο. Έχει αναφερθεί ότι ο IFNAR δεν 
διαθέτει άµεσες αλληλουχίες σύνδεσης µε τον παράγοντα STAT1 και ότι η ενεργοποίηση 
του παράγοντα αυτού από τον IFNAR εξαρτάται από άλλους παράγοντες όπως το 
επίπεδο έκφρασης και φωσφορυλίωσης του παράγοντα STAT2 (122-124). 
 Στη συνέχεια ερευνήσαµε τον ρόλο της αυξηµένης έκφρασης του παράγοντα 
STAT1 για την αυξηµένη ενεργοποίηση του από την IFN-α στα ευαισθητοποιηµένα 
κύτταρα χρησιµοποιώντας RNAi έτσι ώστε να κατασταλλεί η υπερ-έκφρασή του στα 
ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ κύτταρα. Στο πείραµα αυτό χρησιµοποιήθηκε η κυτταρική 
σειρά THP-1. Τα κύτταρα µολύνθηκαν µε ένα lentivirus ο οποίος κωδικοποιεί 
αλληλουχίες RNAi ειδικές για τον παράγοντα STAT1 και οι οποίες κατέστειλλαν 
αποτελεσµατικά την αυξηµένη έκφρασή του που συµβαίνει κατά τη διάρκεια της 
ευαισθητοποίησης τους µε IFN-γ (Σχ. 6b, µεσαίο πάνελ, γραµµές 3, 6 και 9). 
Χαµηλότερα επίπεδα STAT1 στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ κύτταρα οδήγησαν σε 
ελλατωµένη επαγώµενη απο την IFN-α φωσφορυλίωσή του (Σχ. 6b, πρώτο πάνελ, 
γραµµές 3, 6 και 9). Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η αυξηµένη έκφραση του 
παράγοντα STAT1 είναι απαραίτητη αλλά όχι ικανή από µόνη της συνθήκη για την 
αυξηµένη επαγώµενη από την IFN-α τυροσινική φωσφορυλίωση του παράγοντα STAT1 
στα ευαισθητοποιηµένα απο την IFN-γ κύτταρα. Αυτά τα αποτελέσµατα επίσης δείχνουν 
ότι η ευαισθητοποίηση µε την IFN-γ άρει τους περιορισµούς για την αυξηµένη 
ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 που ήταν παρόντες στα µη ευαισθητοποιηµένα 
κύτταρα (Σχ. 6a). 
 Για να µελετήσουµε την αλληλεπίδραση µεταξύ της αυξηµένης έκφρασης του 
παράγοντα STAT1 και της Syk κινάσης στην αυξηµένη επαγώµενη από την IFN-α 
ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1, υπερ-εκφράσαµε τον παράγοντα STAT1 και τη 
Syk κινάση σε HEK 293T κύτταρα. Αυξηµένη έκφραση του παράγοντα STAT1 είχε σαν 
αποτέλεσµα µία µέτρια αύξηση στην επαγώµενη από την IFN-α τυροσινική 
φωσφορυλίωση του STAT1 (Σχ. 6c, πρώτο πάνελ, γραµµές 2-6). Αυξηµένη έκφραση της 
Syk κινάσης είχε επίσης σαν αποτέλεσµα αυξηµένη επαγώµενη από την IFN-α 
φωσφορυλίωση του παράγοντα STAT1 (Σχ. 6c, πρώτο πάνελ, γραµµή 8), η οποία 
ενισχύθηκε ακόµη περισσότερο µε την αύξηση των επιπέδων του STAT1 (Σχ. 6c, πρώτο 
πάνελ, γραµµές 8-12). Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα αυξηµένα επίπεδα του 
παράγοντα STAT1 ενισχύουν τη δράση της Syk κινάσης και υποδηλώνουν ότι η Syk 
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κινάση και η αυξηµένη έκφραση του STAT1 σε συνδιασµό οδηγούν στην αυξηµένη 
ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1. 

 
 

 
 
 

Εικόνα 6. Η αυξηµένη έκφραση της πρωτείνης STAT1 ενισχύει το ρόλο της Syk κινάσης στο 
φαινόµενο της ευαισθητοποίησης των µακροφάγων από την IFNγ. (a) Αυξηµένη έκφραση 
(overexpression) του παράγοντα STAT1 σε πρωτογενή µακροφάγα. Western blot κυτταρικών 
πρωτεινικών εκχυλισµάτων πρωτογενών ανθρώπινων µακροφάγων τα οποία µολύνθηκαν µε ένα 
lentiviral vector που εκφράζει STAT1 ή eGFP σαν µάρτυρα. Τα µακροφάγα καλλιεργήθηκαν για 2 
µέρες και διεγέρθηκαν µε IFNα για 15 λεπτά. Ειδικά anti-pY-STAT1, anti-STAT1 και anti-Syk 
αντισώµατα χρησιµοποιήθηκαν για ανάλυση. (b) Ελλάτωση των επιπέδων της πρωτείνης του 
παράγοντα STAT1 µε τη χρήση si-RNA στα ευαισθητοποιηµένα µε IFNγ µακροφάγα ελλατώνει το 
επίπεδο τυροσινικής φωσφορυλίωσης που επάγει η IFNα. THP-1 µονοκύτταρα µολύνθηκαν µε ένα 
lentivirus vector που εκφράζει ένα short duplex hairpin RNA το οποίο είναι ειδικό για τον καταβολισµό 
του STAT1 mRNA (STAT1 siRNA), ή µε ένα control vector (Control). Τα κύτταρα 
ευαισθητοποιήθηκαν µε IFNγ για 2 ηµέρες και στη συνέχεια διεγέρθηκαν µε IFNα για 15 λεπτά. Ολικά 
πρωτεινικά κυτταρικά εκχυλίσµατα ανλύθηκαν µε Western blot χρησιµοποιώντας ειδικά αντισώµατα 
anti-pY-STAT1, anti-STAT1 και anti-Syk. (c) HEK 293T κύτταρα διαµολύνθηκαν µε πλασµίδια που 
κωδικοποιούν STAT1 (δόσεις 0.3 µg και 0.6 µg), Syk (1µg) ή eGFP ως µάρτυρα. ∆ύο µέρες αργότερα 
τα κύτταρα διεγέρθηκαν µε IFNα και τα κυτταρικά πρωτεινικά εκχυλίσµατα αναλύθηκαν µε Western 
blot χρησιµοποιώντας ειδικά αντισώµατα anti-pY-STAT1, anti-STAT1 και anti-STAT3. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Σ’αυτή τη µελέτη περιγράφουµε ένα µηχανισµό σύµφωνα µε τον οποίο πολύ 

χαµηλές συγκεντρώσεις IFN-γ ευαισθητοποιούν την απάντηση των µακροφάγων στη 
δράση της IFN-α. Η αυξηµένη ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 από την IFN-α στα 
ευαισθητοποιηµένα κύτταρα εξαρτάται από την Syk κινάση, και η λειτουργική 
αλληλεπίδρασή της µε το σηµατοδοτικό µονοπάτι της IFN-α γίνεται µέσω των µορίων 
προσαρµοστών FcRγ και DAP12. Η λειτουργική αυτή αλληλεπίδραση µπορεί να 
συµβαίνει µέσω κυτταροπλασµατικών υποδοχέων που είναι γνωστό ότι συνδέονται µε 
τους προσαρµοστές FcRγ και DAP12 στα κύτταρα της µυελικής σειράς. Η επαγώµενη 
από την IFN-α ενεργοποίηση του STAT1 ενισχύθηκε ακόµη περισσότερο από την 
αύξηση της έκφρασης του παράγοντα STAT1 στα ευαισθητοποιηµένα κύτταρα. Αντίθετα 
µε τα αποτελέσµατα στα ευαισθητοποιηµένα µε IFN-γ κύτταρα, αυξηµένη έκφραση του 
παράγοντα STAT1 δεν είναι ικανή από µόνη της να οδηγήσει και σε αύξηση της 
φωσφορυλίωσης του από την IFN-α σε µη ευαισθητοποιηµένα κύτταρα. Η επαγώµενη 
από την IFN-α ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 στα µη ευαισθητοποιηµένα 
µακροφάγα ίσως περιορίζεται από τη µέγιστη δυνατή κατάσταση ενεργοποίησης των Jak 
κινασών που συνδέονται µε τον IFNAR, ή/και από τη διαθεσιµότητα του STAT1 στα 
σηµεία πρόσδεσης του µε τον IFNAR, ή από αλλους άγνωστους ακόµη παράγοντες (122-
125, 129). Τα αποτελέσµατά µας προτείνουν ότι η λειτουργική αλληλεπίδραση της Syk 
κινάσης µε τον IFNAR ξεπερνά αυτούς τους περιορισµούς αυξάνοντας την ενεργότητα 
των κινασών που συνδέονται µε τον IFNAR. Η λειτουργική σύνδεση της Syk κινάσης µε 
τον IFNAR δηµιουργεί τις προυποθέσεις για άµεση φωσφορυλίωση του παράγοντα 
STAT1 όπως επίσης για αυξηµένη στρατολόγηση του παράγοντα STAT1 στον υποδοχέα 
µέσω φωσφορυλίωσης και δηµιουργίας νέων θέσεων πρόσδεσής του µ’αυτόν. 

Το γεγονός ότι η Syk κινάση µαζί µε την αυξηµένη έκφραση του παράγοντα 
STAT1 συµµετέχουν στην ευαισθητοποίηση των επαγόµενων από την IFN-α κυτταρικών 
απαντήσεων παρέχει κάποιες απαντήσεις στην περίπλοκη ρύθµιση της ενεργοποίησης 
του παράγοντα STAT1 κατά τη διάρκεια της ευαισθητοποίησης των κυττάρων µε IFN-γ. 
Έτσι ο µηχανισµός ευαισθητοποίησης των µακροφάγων µε IFN-γ περιλαµβάνει δύο 
συστατικά, την τροποποίηση της έκφρασης του παράγοντα STAT1 και τη λειτουργική 
σύνδεση της Syk κινάσης µε τον IFNAR, τα οποία ρυθµίζουν το επίπεδο ενεργοποίησης 
του παράγοντα STAT1. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι ενεργοποίηση των Toll-like 
υποδοχέων (TLR) 3 και 9 αυξάνουν τα επίπεδα έκφρασης της Syk κινάσης (130), 
γεγονός που υποδηλώνει ότι η ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 ρυθµίζεται και από 
άλλους παράγοντες εκτός από τις ιντερφερόνες. 

Η ενίσχυση του ενδοκυττάριου σήµατος της IFN-α στα ευαισθητοποιηµένα µε 
IFN-γ µακροφάγα ήταν ειδική για την ενεργοποίηση του παράγοντα STAT1 καθώς η 
ενεργοποίηση των παραγόντων STAT2 και STAT3 παρέµεινε αµετάβλητη και 
ενεργοποίηση των παραγόντων STAT4, STAT5 και STAT6 δεν ανιχνεύθηκε. Η 
αυξηµένη έκφραση του παράγοντα STAT1 συνέβαλλε σ’αυτό, αλλά είναι πιθανό ότι και 
άλλοι µηχανισµοί όπως η προνοµιακή φωσφορυλίωση του STAT1 ή φωσφορυλίωση 
νέων ειδικών αλληλουχιών πρόσδεσης του STAT1 µε τον IFNAR από την Syk κινάση, 
παίζουν επίσης κάποιο ρόλο. Ο µεταγραφικός παράγοντας STAT1 αποτελεί έναν από 
τους κύριους µεσολαβητές της φλεγµονώδους δράσης της IFN-γ (18, 19). Στα 
ευαισθητοποιηµένα µακροφάγα η IFN-α οδήγησε στην ενεργοποίηση γονιδίων που 
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τυπικά ενεργοποιούνται από την IFN-γ-STAT1. Η ευαισθητοποίηση των µακροφάγων µε 
IFN-γ έχει επίσης αναφερθεί ότι οδηγεί σε αυξηµένη ενεργοποίηση του παράγοντα 
STAT1 και των γονιδίων που εξαρτώνται από αυτόν µετά από διέγερση των κυττάρων µε 
τις κυτταροκίνες IFN-γ, IL-6 και IL-10 (30, 33, 34, 101). Από τα παραπάνω γίνεται 
φανερό ότι η ευαισθητοποίηση των µακροφάγων µε IFN-γ µεταβάλλει την απάντηση των 
κυττάρων σε άλλες κυτταροκίνες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τις κάνει παρόµοια µε αυτή 
της IFN-γ προάγοντας φλεγµονώδεις αντιδράσεις. Αυτό το φαινόµενο ίσως παίζει 
σηµαντικό ρόλο για την αποτελεσµατική ενεργοποίηση των µακροφάγων κατά τα 
πρώιµα στάδια της ανοσολογικής απόκρισης όταν τα επίπεδα της IFN-γ είναι χαµηλά 
ενώ τα επίπεδα άλλων κυτταροκινών, όπως της IFN-α και IL-6, είναι αυξηµένα. 
Αντιθέτως το ίδιο φαινόµενο µπορεί να παίζει ρόλο στην παθογένεια χρόνιων 
αυτοάνοσων νοσηµάτων όπως η ρευµατοειδής αρθρίτιδα και ο συστηµατικός 
ερυθηµατώδης λύκος , στα οποία οι ιντερφερόνες εκφράζονται χρονίως σε χαµηλά 
επίπεδα και η έκφραση του παράγοντα STAT1 είναι υψηλή (21, 32, 35-38). Η ύπαρξη 
ενός τέτοιου παθογενετικού µηχανισµού ενισχύεται από την αυξηµένη και επαγώµενη 
από την IFN-α συσώρευση κυττάρων στο NZB/W ζωικό µοντέλο του συστηµατικού 
ερυθηµατώδους λύκου. 

Η ισχύς ενός ενδοκυττάριου σήµατος εξαρτάται από την ισορροπία µεταξύ 
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του σηµατοδοτικού µονοπατιού. Η απενεργοποίηση 
του σηµατοδοτικού µονοπατιού Jak-STAT είναι περίπλοκη και ρυθµίζεται από πολλούς 
µηχανισµούς (81). Αντίθετα, η ενεργοποίηση του σηµατοδοτικού µονοπατιού Jak-STAT 
πιστεύεται ότι είναι σχετικά απλή και περιλαµβάνει την ενεργοποίηση των υποδοχέων, 
των Jak κινασών και των µεταγραφικών παραγόντων STAT. Πάντως κυκλώµατα θετικής 
ανάδρασης (positive feedback loops) που περιλαµβάνουν την πρωτείνη που 
κωδικοποιείται από το γονίδιο ISG15 (interferon stimulated gene 15) και αυξηµένη 
έκφραση του παράγοντα STAT1 έχουν περιγραφεί πρόσφατα δείχνοντας ότι και η φάση 
της ενεργοποίησης ρυθµίζεται στενά (32, 131). Η εµπλοκή της Syk κινάσης στην 
ενίσχυση του ενδοκυττάριου σήµατος της IFN-α αποκαλύπτει ένα ακόµη µηχανισµό που 
οδηγεί σε ενίσχυση της ενεργοποίησης των µεταγραφικών παραγόντων STAT, δηλαδή 
την στρατολόγηση και ενεργοποίηση µιας κινάσης που δεν έχει ουσιαστικό ρόλο στην 
ενεργοποίηση του σηµατοδοτικού µονοπατιού Jak-STAT κάτω από κανονικές συνθήκες 
ενεργοποίησης των κυττάρων και η οποία τυπικά ενεργοποιείται από κυτταρικούς 
υποδοχείς που δεν χρησιµοποιούν το σηµατοδοτικό µονοπάτι Jak-STAT. 
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Με την παρούσα µελέτη προτείνουµε την ύπαρξη ενός µοντέλου για την 
ευαισθητοποίηση της επαγώµενης από την IFNα ενεργοποίησης του µεταγραφικού 
παράγοντα STAT1 που βασίζεται στην Syk κινάση και στην αυξηµένη έκφραση της 
πρωτείνης STAT1 (Σχ. 7). Σ’αυτό το µοντέλο η ευαισθητοποίηση των κυττάρων µε την 
IFNγ οδηγεί σε αυξηµένη έκφραση της πρωτείνης STAT1 και σε µία λειτουργική 
αλληλεπίδραση του υποδοχέα της IFNα (IFNAR) µε τις πρωτεΐνες-προσαρµοστές FcRγ 
και DAP12, οι οποίες µεσολαβούν στην αλληλεπίδραση της Syk κινάσης µε τον IFNAR. 
Έχει δηµοσιευθεί πρόσφατα ότι η αλληλεπίδραση του υποδοχέα RANK µε τα µόρια-
προσαρµοστές FcRγ και DAP12 γίνεται µέσω των υποδοχέων OSCAR και PIR-A (που 
συνδέονται µε FcRγ) και των υποδοχέων TREM2 και SIRPβ1 (που συνδέονται µε 
DAP12) (106, 107). Έτσι προτείνουµε ότι η IFNγ προκαλλεί την αλληλεπίδραση µεταξύ 
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Εικόνα 7. Μοντέλο για την αυξηµένη επαγώµενη από την IFNα ενεργοποίηση του 
παράγοντα STAT1 µέσω ενεργοποίησης της Syk κινάσης, της αυξηµένης έκφρασης 
του παράγοντα STAT1 και της µεσολάβησης των µορίων-προσαρµοστών FcRγ και 
DAP12. Σ’αυτό το µοντέλο, ευαισθητοποίηση των κυττάρων µε IFNγ αυξάνει την 
έκφραση του παράγοντα STAT1 και επάγει την έκφραση υποδοχέων που συνδέονται µε 
τα µόρια-προσαρµοστές FcRγ και DAP12 και αλληλεπιδρούν µε τον IFNAR. ∆ιέγερση µε 
IFNα έχει σαν αποτέλεσµα φωσφορυλίωση του παράγοντα STAT1 από τη Syk κινάση, ή 
φωσφορυλίωση υπολλειµάτων τυροσίνης στο κυτταροπλασµατικό τµήµα του IFNAR που 
παίζουν ρόλο στη στρατολόγηση STAT1 στον υποδοχέα. Η Syk κινάση µπορεί να 
ενεργοποιείται από Jak κινάσες που βρίσκονται προσδεδεµένες στον IFNAR. + και – σε 
κύκλους, φορτισµένα αµινοξέα (αντιδρούν µεσά στην κυτταρική µεµβράνη). Κύκλοι µε 
Υ, υπολλείµατα τυροσινών που µπορεί να φωσφορυλιωθούν. 
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του IFNAR και FcRγ-DAP12-Syk µέσω της επαγώµενης έκφρασης ενός υποδοχέως που 
συνδέεται µε τα µόρια FcRγ ή DAP12. Στους υποψήφιους υποδοχείς περιλαµβάνονται ο 
FcγRI και ο PIR-A, οι οποίοι επάγονται από την IFNγ κατά τη διάρκεια της 
ευαισθητοποίησης των κυττάρων (µη δηµοσιευµένα δεδοµένα). Σ’αυτό το µοντέλο, η 
Syk κινάση µπορεί να φωσφορυλιώνει άµεσα τον παράγοντα STAT1, ή να 
φωσφορυλιώνει πρόσθετα υπολλείµατα τυροσίνης του IFNAR τα οποία και οδηγούν σε 
αυξηµένη συγκέντρωση του παράγοντα STAT1 στο σηµατοδοτικό σύµπλοκο του 
IFNAR. 
 Συµπερασµατικά έχουµε δείξει ότι η µετάδοση του ενδοκυττάριου σήµατος της 
IFNα ρυθµίζεται από το σηµατοδοτικό µονοπάτι ITAM-Syk, ένα µονοπάτι που 
ενεργοποιείται κυρίως σε κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος και παίζει σηµαντικό 
ρόλο στην ενεργοποίησή τους. Η συνεργασία µεταξύ IFNAR και σηµατοδοτικών 
µονοπατιών που ενεργοποιούν τη Syk κινάση δεν είναι στατική αλλά εξαρτάται από το 
επίπεδο ενεργοποίησης των µακροφάγων και επάγεται από την ευαισθητοποίησή τους µε 
IFNγ. Έτσι, η απάντηση των µακροφάγων στην IFNα εξαρτάται από την ολοκλήρωση 
και σύνθεση σηµάτων που προέρχονται από δύο κύρια σηµατοδοτικά µονοπάτια που 
ρυθµίζουν ανοσολογικές αποκρίσεις. 
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