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what no one has yet seen;  

but to think what nobody has yet thought,  
about that which everybody sees” 
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O παράγοντας έκλυσης της κορτικοτροπίνης (CRF) είναι ο κύριος ρυθμιστής της 
απόκρισης στο στρες. Εκτός από τον υποθάλαμο,  ο CRF και τα ομόλογα πεπτίδια UCN1 και 
UCN2, ανιχνεύονται μεταξύ άλλων σε ιστούς και κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. 
Ενώ η έκκριση του υποθαλαμικού CRF οδηγεί σε μερική ανοσοκαταστολή μέσω αύξησης 
των επιπέδων των γλυκοκορτικοειδών και ενεργοποίησης του συμπαθητικού νευρικού 
συστήματος, στην περιφέρεια τα πεπτίδια CRF εμφανίζουν θετική δράση στη φλεγμονή. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις έχουν επιπλέον παρατηρηθεί και αντιφλεγμονώδεις δράσεις από τα 
πεπτίδια αυτά. Τα μακροφάγα παίζουν πρωταρχικό και κυρίαρχο ρόλο στην φλεγμονώδη 
ανoσοαπάντηση. Ο ρόλος του τοπικά παραγόμενου CRF αλλά και των UCNs στην δράση 
των μακροφάγων παραμένει αδιευκρίνιστος.  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε ο ρόλος των πεπτιδίων CRF αλλά 
και των υποδοχέων τους, CRF1 και CRF2, στα μακροφάγα. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκε 
η δράση των πεπτιδίων CRF στην ενεργοποίηση και απόπτωση των μακροφάγων, ενώ  
ταυτόχρονα εξετάστηκε και ο μηχανισμός που εμπλέκεται σε κάθε δράση.  

Βρέθηκε ότι, σε μακροφάγα Raw264.7 αλλά και σε πρωτογενή περιτοναϊκά 
μακροφάγα ποντικού, τα πεπτίδια CRF, UCN1 και UCN2 μέσω του υποδοχέα CRF2 
ενεργοποιούν τους μεταγραφικούς παράγοντες PU.1 και AP-1, οι οποίοι προσδένονται στον 
υποκινητή του TLR4 και επάγουν την μεταγραφή του. Μέσω του TLR4 διαμεσολαβείται η 
δράση του LPS στα μακροφάγα και συνεπώς η παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτοκινών. Το 
σήμα του CRF2 έχει ως αποτέλεσμα να αναστέλλεται η κατασταλτική επίδραση του LPS στην 
έκφραση του υποδοχέα TLR4, γεγονός παρέχει έναν πιθανό μηχανισμό για την προ-
φλεγμονώδη δράση των νευροπεπτιδίων της οικογένειας CRF στα μακροφάγα.  

Τα σήματα των υποδοχέων CRF ευοδώνουν και την παραγωγή PGE2 σε 
ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα, μέσω επαγωγής της έκφρασης των ενζύμων Cox-1 και 
Cox-2. Η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην PGE2 έμμεσα οδηγεί σε σύντομη και παροδική 
καταστολή του TNF-α. Μάλιστα, η ενεργοποίηση της PI3K από τα πεπτίδια CRF είναι 
απαραίτητη για την καταστολή του TNF-α. Προτείνεται λοιπόν ένας επιπλέον μηχανισμός 
δράσης των πεπτιδίων CRF στα μακροφάγα, στον οποίο συμμετέχουν οι προσταγλανδίνες και 
πιθανά σχετίζεται με κάποιες από τις παρατηρούμενες αντί-φλεγμονώδεις ιδιότητες των 
πεπτιδίων.  

Η παροδική καταστολή του παραγόμενου TNF-α από ενεργοποιημένα με LPS 
μακροφάγα έχει επίπτωση στην απόπτωσή τους, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της 
απόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα που συμπίπτει με την καταστολή του TNF-α από 
τα πεπτίδια. Αντίθετα, σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ο CRF επάγει απόπτωση σε 
ενεργοποιημένα μακροφάγα. Τα πεπτίδια UCN1 και UCN2 βρέθηκε να επάγουν απόπτωση 
και σε μη ενεργοποιημένα μακροφάγα μέσω του υποδοχέα CRF2 υποδοχέα και την επαγωγή 
των προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών Βax και Βad. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει έναν αντί-
φλεγμονώδη ρόλο των συγκεκριμένων πεπτιδίων, ο οποίος λαμβάνει χώρα πριν την 
ενεργοποίηση των μακροφάγων.  

Οι υποδοχείς CRF1 και CRF2 ανιχνεύτηκαν τόσο σε πρωτογενή μακροφάγα όσο και 
στις κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται ότι ο 
υποδοχέας CRF2 έχει τον κυρίαρχο ρόλο στην φυσιολογία τους, γεγονός που επιβεβαιώθηκε 
από τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα από CRF1

-/- 
και CRF2

-/- ποντικούς. Η απουσία του υποδοχέα CRF2 είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά 
ελαττωμένη παραγωγή προ- φλεγμονωδών κυτοκινών (IL-6 και TNF-α) μετά από 
ενεργοποίηση με LPS. Αντίθετα, τα CRF1

-/- μακροφάγα βρέθηκε να παράγουν σημαντικά 
υψηλότερα επίπεδα TNF-α και IL-6, αλλά και να εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα Cox-2 μετά 
από ενεργοποίηση με LPS. Το αποτέλεσμα αυτό πιθανά να σχετίζεται με τα χαμηλά επίπεδα 
κορτικοστερόνης των CRF1

-/- ζώων. Ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα έκφρασης της Cox-1 (η 
έκφραση της οποίας δεν επηρεάζεται από τα γλυκοκορτικοειδή) στα  CRF1

-/- και στα CRF2
-/- 

μακροφάγα, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτέλεσμα, το οποίο χρίζει περαιτέρω 
διερεύνησης.  

Συμπερασματικά, η παρούσα διατριβή παρέχει νέα δεδομένα στην αλληλεπίδραση 
του νευροενδοκρινικού με το ανοσοποιητικό σύστημα συνηγορώντας στο χαρακτηρισμό μιας 
νέας οικογένειας ανοσορυθμιστών, αυτής των πεπτιδίων της οικογένειας του CRF.  
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Corticotropin- releasing factor (CRF) is the principal regulator of the stress response. 
Hypothalamic CRF acts indirectly as an anti- inflammatory agent through the production of 
glucocorticoids. CRF as well as the structurally related peptides Urocortin 1 and Urocortin 2 
(UCN1 and UCN2) are also secreted locally at the inflammatory sites from peripheral nerves 
or inflammatory cells themselves directly affecting the immune system. In vivo and in vitro 
studies describe peripheral CRF as a pro- inflammatory factor while anti- inflammatory 
effects of CRF and UCN have also been observed. Among inflammatory cells, macrophages 
are important players in innate immunity because of their non selective response to almost all 
infectious microorganisms. Activated macrophages produce cytokines such as TNF-α, IL-6 
and NO, which are crucial mediators of the inflammatory response.  

We have previously shown that CRF augments LPS- induced pro-inflammatory 
cytokine secretion from Raw264.7 macrophages. In this thesis we demonstrate that CRF, as 
well as its related peptides UCN1 and UCN2, can induce the transcription and surface 
expression of TLR4 in Raw264.7 and murine primary peritoneal macrophages through the 
activation of PU.1 and AP-1 transcription factors. The up-regulation of TLR4 by the peptides 
provides a mechanism for the increased sensitivity to LPS observed in macrophages treated 
with CRF.  

Using antagonists of CRF1 and CRF2 receptors we found that CRF2 mediates the 
effect of CRF peptides on TLR4. Thus, the CRF2 ligands UCN1 and UCN2 also augmented 
LPS- induced pro- inflammatory cytokine secretion in primary macrophages. Moreover, using 
primary macrophages from wild type or CRF2

 -/- mice, we demonstrated that CRF2 is involved 
in the induction of pro-inflammatory cytokine in macrophages following LPS activation. In 
the absence of CRF2 macrophages produced significantly reduced levels of IL-6 and TNF-α. 
On the contrary, CRF1

-/- macrophages produced higher levels of IL-6 and TNF-α in response 
to LPS, possibly due to glucocorticoid insufficiency of CRF1

-/- mice. Interestingly, both  
CRF1

-/- and CRF2
-/- macrophages expressed significantly higher levels of Cox-1 than wild type. 

CRF peptides induced Cox-1 and Cox-2 expression and PGE2 production from 
macrophages, transiently inhibiting TNF-α production. PI3K mediated the inhibitory effect of 
CRF peptides on TNF-α. These data suggest an additional mechanism for the pro-
inflammatory effect of CRF peptides, as well as a mechanism of a transient anti-inflammatory 
effect on macrophages. 

Along with the effect of CRF peptides on pro-inflammatory cytokine secretion we 
demonstrated that CRF peptides affect apoptosis of LPS- activated macrophages in a time 
dependent manner. More specifically, prolonged exposure to CRF augments apoptosis of 
activated macrophages, while shortly after stimulation the LPS-induced apoptosis is 
transiently inhibited by CRF. CRF augments NO production from activated macrophages 
simultaneous with the induction of apoptosis. The early inhibitory effect of CRF on apoptosis 
on the other hand is consistent with the transient inhibitory effect of CRF on TNF-α.  

UCN1 and UCN2, via CRF2, induced apoptosis in naïve, non- activated macrophages, 
suggesting another anti- inflammatory effect of CRF peptides. Moreover, macrophages 
expressed high levels of UCN1 which was reduced upon LPS simulation. In contrast to the 
mechanism of LPS- induced apoptosis in macrophages, we found that UCNs induce apoptosis 
via Bax and Bad up-regulation.  

In conclusion, these data provide supporting evidence on the peripheral role of CRF 
peptides as modulators of the immune response acting directly on macrophages, the primary 
and principal coordinators of the inflammatory cascade.  
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AA (Arachidonic Acid, αραχιδονικό οξύ) 

ACTH (Αdenocorticotropin Hormone, αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη) 

AIF (Apoptosis Inducing Factor) 

α- MSH (α- Melanocyte Releasing Hormone, μελανοτροπίνη) 

AP-1 (Activator Protein 1)  

APC (Antigen Presenting Cell, αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο) 

APS (Ammonium PeroxodiSulfate, υπερθειϊκό αμμώνιο) 

ΑSR (Acoustic Startle Response) 

ATF-2 (Activated Transcription Factor-2) 

AVP (Αrginin- Vasopressin Peptide, πεπτίδιο αργινίνης- βασοπρεσσίνης) 

BSA (Bovine Serum Albumin, αλβουμίνη ορού βοός) 

C/EBPβ (CCAAT-Enhancer Binding Protein β) 

cAMP (cyclic Adenosine MonoPhosphate, κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη) 

CBG (Corticosteroid Binding Globuling) 

ConA (Concavalin A) 

Cox (Cyclooxygenase, κυκλοοξυγενάση) 

CREB (CRE Binding protein) 

CRF (Corticotropin Releasing Factor, παράγοντας έκλυσης της κορτικοτροπίνης) 

CRF1 (Corticotropin Releasing Factor Receptor 1, υποδοχέας 1 του CRF) 

CRF2 (Corticotropin Releasing Factor Receptor 2, υποδοχέας 2 του CRF) 

CRF-BP (CRF Binding Protein, συνδετική πρωτεΐνη του CRF) 

DAG (Diacyloglycerol, διακυλογλυκερόλη) 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium, θρεπτικό υλικό) 

DMSO (Dimethyl sulfoxide, διμεθυλσουλφοξίδιο) 

DNA (Desoribonucleic acid, δεσοξυριβονουκλεικό οξύ) 

DTT (Dithiothreitol, διθειοθρεϊτόλη) 

ΕΑΕ (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis, πειραματική αυτοάνοση 

εκεφαλομυελίτιδα) 

ECL (Enchanced Chemmiluminescence, ενισχυμένη χημειοφωταύγεια) 

EDTA (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid, αιθυλενο διαμινο τετραοξικό οξύ) 

EGF (Epidermal Growth Factor, επιδερμικός αυξητικός παράγοντας) 

EGTA ( Ethyleneglycol-bis (beta- aminoethyl ether) tetracetic acid, αιθυλενο γλυκολ- δις (β- 

αμινοαιθυλαιθέρας)- Ν,Ν, Ν’, Ν’ τετραοξικό οξύ) 

ELISA (Enzyme- Linked Immunoabsorbent Assay, ενζυμοσύνδετη ανοσοπροσροφητική 

μέτρηση) 

EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay, μέθοδος ηλεκτροφορητικής κινητικότητας) 
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ERK (Extracellular signal Regulated Kinase, πρωτεϊνική κινάση που ελέγχεται από 

εξωκυττάριο σήμα) 

EW (Edinger- Westphal) 

FCS (Foetal Calf Serum, ορός εμβρύου βοός) 

FITC (Fluorescein isothyocyanate, ισοθειακυανιούχος φλουοροσκεϊνη) 

GM-CSF (Granulocyte Macrophage- Colony Stimulating Factor, παράγοντας που διεγείρει 

τις αποικίες κοκκιοκυττάρων και μακροφάγων) 

GPCR (G- protein Coupled Receptor, υποδοχέας που συνδέεται με G- πρωτεΐνες) 

GRK (GPCR Κinase) 

HRP (Horseradish Peroxidase, υπεροξειδάση του ραπανιού) 

IFN-γ (Interferon- γ, ιντερφερόνη) 

Ig (Immunoglobulin, ανοσοσφαιρίνη) 

IGF (Insulin- like Growth Factor) 

IKK (Ιnhibitor of nuclear factor kB kinase, αναστολέας της κινάσης του NFkB) 

IL- (Interleukin- , ιντερλευκίνη-) 

iNOs (inducible Nitric Oxide synthase, εκκρινόμενη συνθετάση του μονοξειδίου του αζώτου)  

IP3 (tri- phosphate inositol, τριφωσφορική ινοσιτόλη) 

IRAK4 (IL-1R Associated Kinase 4) 

IRAK-M (IL-1R Associated Kinase M) 

IRF3 (IFN- Regulatory Factor 3) 

iRNA (interference RNA) 

JNK (c- Jun N-terminal kinase, πρωτεϊνική κινάση που συνδέεται στο αμινοτελικό άκρο του 

c-Jun) 

ΚΝΣ (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα) 

LBP (LPS Binding Protein, πρωτεΐνη που συνδέεται με τον λιποπολυσακχαρίτη) 

LPS (Lipopolysacharide, λιποπολυσακχαρίτης) 

LRR (Leucine Rich Repeat, επαναλήψεις πλούσιες σε λευκίνες) 

MAPK (Mitogen-activated protein kinase, πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιείται από 

μιτογόνο σήμα) 

MFR (Mannosyl- Fucosyl Receptor) 

MΜP -9 (Μetalloproteinase -9, μεταλοπρωτεϊνάση-9) 

ΜΣΙ (Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας) 

ΜΤΤ (3- (4,5 dimethylthiazol- 2,5- diphenyl tetrazolium) bromide, βρωμιούχο 3-(4,5 διμεθυλ 

θιαζολ- 2,5 διφαινυλ τεταζόλιο) 

MyD88 (Myeloid Differentiation primary-response protein 88) 

ΝΕ (Νorepinephrine, νορεπινεφρίνη) 

NFkB (Nuclear Factor kB) 
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NΚ cells (Natural Killer cells, κύτταρα φυσικοί φονείς) 

ΝΚ-1 (Neurokinin -1, νευροκινίνη) 

ΝΟ (Nitric Oxide, ελεύθερη ρίζα του μονοξειδίου του αζώτου) 

NOD2 (Νucleotide- binding Οligomerization Domain protein 2) 

NP4O (Nonionic Detergent P-40, μη ιονικό απορρυπαντικό P-40) 

NPY (Neuropeptide Υ, νευροπεπτίδιο Υ) 

p90RSK (p90 Ribosomal S6 kinase) 

PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase-activating Polypeptide) 

PAF (Platelet Activating Factor, παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων) 

PAMPs (Pathogen Associated Molecular Patterns, μοριακά μοτίβα μικροοργανισμών) 

PBMNC (Peripheral Blood Mononuclear Cells, μονοκύτταρα από περιφερικό αίμα) 

PBS (Phosphate Buffer Saline, ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών) 

PGE2 (Prostaglandin E2, προσταγλανδίνη E2) 

PGN (Peptidoglycan, πεπτiδογλυκάνη) 

PI3K (Phospho Inositol 3 Kinase, κινάση της φωσφοϊνοσιτόλης) 

PKA (Protein kinase A, πρωτεϊνική κινάση Α) 

PKC (Protein kinase C, πρωτεϊνική κινάση C) 

PLC (Phospholipase C, φωσφολιπάση C) 

PMA (Phorbol 12- myristate 10- Acetate) 

PMSF (Phenylmethylsulfonyl, φαινυλο μεθυλ σουλφονυλο φθορίδιο) 

PNMT (Phenyl N methyl transferase) 

POMC (Proriomelanocortin, προ-οπιομελανοκορτίνη) 

PPARγ (Peroxisome Proliferators Activated Receptor-γ) 

RIP2 (Receptor Interacting Protein -2) 

RNA (Ribonucleic acid, ριβονουκλεϊκό οξύ) 

ROS (Reactive Oxygen Species) 

RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) 

SDS (Sodium dodecyl sulfate, μετα νατρίου άλας του θειικού δωδεκυλίου) 

SOCS1 (Suppressor Of Cytokine Signalling 1) 

TAB1 (ΤΑΚ1-Binding protein 1) 

TAK1 (Transforming growth factor β Activated Kinase) 

ΤΒS-T (Tris Buffered saline- Tween, ρυθμιστικό διάλυμα Tris με Tween) 

TCR (T- cell Receptor, υποδοχέας των Τ- κυττάρων) 

TEMED (N,N,N’,N’- Tetyramethyl- ethylenediamine, N,N,N’,N’-τετραμεθυλενο 

αιθυλοδιαμίνη) 

TEPM (Thioglycollate elicited macrophages, περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού που έχουν 

συλλεχθεί με thioglycollate) 
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TGF-α (Tumor Growth Factor α) 

TIA-1 (Τranslational silencer -1, μεταφραστικός αποσιωπητής -1) 

TIR (Toll/IL-1R) 

TLR (Toll- like Receptor) 

TNF-α (Tumor Necrosis Factor –α, ογκονεκρωτικός παράγοντας α) 

TOLLIP (Toll- interacting protein) 

Tpl2 (Tumor Progression locus 2) 

TRAF6 (Tumor necrosis factor Receptor Associated Factor 6) 

TRAILR (Τumor- necrosis- factor- Related Apoptosis- Inducing- Ligand Receptor) 

TRIF (TIR domain containing adaptor protein including IFN-β) 

TXB2 (Thromboxane, θρομβοξάνη) 

UCN (Urocortin, ουροκορτίνη) 

VIP (Vasoactive Intestinal Peptide, αγγειοενεργό εντερικό πεπτίδιο) 

VP (Vasopressin, βασοπρεσσίνη) 

ΥΥΕ (Υποθάλαμο- υποφυσιο- επινεφριδιακός άξονας) 
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1.1 Ανoσοποιητικό σύστημα 
 

 

1.1.1 Φλεγμονή  
 

Η φλεγμονώδης αντίδραση, που αποτελεί μέρος της μη ειδικής ανοσοαπάντησης και  

προηγείται των ειδικών αποκρίσεων, αρχίζει με την είσοδο κάποιου μολυσματικού 

παράγοντα στον οργανισμό. Οι όροι ‘χρόνια’ και ‘οξεία’ αναφέρονται στη χρονική διάρκεια 

της φλεγμονής. Η χρόνια φλεγμονή μπορεί να ξεκινήσει από μια οξεία ή να εμφανιστεί χωρίς 

εμφανή οξεία φάση. Μια οξεία φλεγμονή μπορεί να μεταπέσει σε χρόνια αν η έκθεση της 

στον μολυσματικό παράγοντα είναι παρατεταμένη. Το κύριο γνώρισμα της τελευταίας είναι η 

αθρόα παρουσία μονοπύρηνων κυττάρων, ενώ συνήθως δεν παρατηρείται ερυθρότητα, 

θερμότητα και οίδημα, που είναι τα κύρια εμφανή κλινικά συμπτώματα της οξείας 

φλεγμονής. 

Το αρχικό γεγονός στην φλεγμονή είναι η παροδική αγγειοσύσπαση, η οποία 

ακολουθείται από μια περισσότερο εμφανή αγγειοδιαστολή και απότομη αύξηση της 

αιματικής ροής. Η αυξημένη διαβατότητα των τοπικών αγγείων είναι μία από τις βασικές 

διαδικασίες της φλεγμονής και συμβαίνει είτε σαν απάντηση σε άμεση βλάβη είτε 

επιτυγχάνεται με χυμικούς μεσολαβητές. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών το οίδημα 

είναι αποτέλεσμα της εξίδρωσης του πλάσματος στους διάμεσους ιστούς. Η συσσώρευση 

αιμοπεταλίων στις συνδέσεις των ενδοθηλιακών κυττάρων περιορίζει και ελέγχει την 

εξίδρωση. Ταυτόχρονα με την αγγειοδιαστολή κυκλοφορούντα λευκοκύτταρα αρχίζουν να 

αθροίζονται κατά μήκος του τοιχώματος των αγγείων και προσκολλώνται στο ενδοθήλιο των 

φλεβιδίων. Αρχικά αυτά προσκολλώνται για μικρά χρονικά διαστήματα και στη συνέχεια 

αποκολλώνται και συνεχίζουν να κυκλοφορούν. Σε δεύτερο χρόνο η προσκόλληση γίνεται 

πιο παρατεταμένη και τα φλεβίδια καλύπτονται με ένα στρώμα από λευκοκύτταρα. Την 

έντονη συλλογή λευκοκυττάρων ακολουθεί κυτταρική διήθηση. Μερικά λευκοκύτταρα 

μεταναστεύουν μέσω του ενδοθηλίου των φλεβιδίων με αμοιβαδοειδή κίνηση (διαπίδυση). Η 

δίοδος αυτή γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά και τα κύτταρα φτάνουν στο σημείο της λοίμωξης. 
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1.1.2 Κύτταρα που ενέχονται στην φλεγμονή 
 

 

 Πολυμορφοπύρηνα κοκκιοκύτταρα 

 

Τα ουδετερόφιλα είναι τα πρώτα κύτταρα που φτάνουν στη θέση της φλεγμονής. 

Ανήκουν στη μυελοειδή κυτταρική σειρά και αποτελούν το 90% των πολυμορφοπύρηνων 

κοκκιοκυττάρων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Ο βασικός τους ρόλος στη φλεγμονή είναι η 

φαγοκυττάρωση. Ωστόσο, εάν ενεργοποιηθούν μέσω των υποδοχέων Fcγ, απελευθερώνουν 

κυτταροτοξικές ουσίες και τα συστατικά των εκκριτικών τους κοκκίων στον εξωκυτταρικό 

χώρο (ένας πιθανά παθογενής μηχανισμός).  

Τα ηωσινόφιλα αποτελούν το 2-5% των λευκοκυττάρων του αίματος. 

Προσελκύονται από χημειοτακτικούς παράγοντες που ελευθερώνουν Τ-κύτταρα, βασεόφιλα 

και ιστιοκύτταρα. Παρόλο που μπορούν να φαγοκυτταρώσουν, όταν διεγερθούν κατάλληλα 

απελευθερώνουν τα συστατικά των εκκριτικών τους κοκκίων εναντίον κυττάρων-στόχων που 

είναι πολύ μεγάλα για να φαγοκυτταρωθούν.  

Τα ιστιοκύτταρα (mast cells) δεν κυκλοφορούν στο αίμα αλλά βρίσκονται συνήθως 

στο συνδετικό ιστό. Εκκρίνουν ηπαρίνη, ισταμίνη και άλλες ουσίες, όπως οι SRS-A και ECF-

A, σε περιπτώσεις φλεγμονής συνήθως αλλεργιογόνου προελεύσεως. Από τα ιστιοκύτταρα 

παράγονται μεταξύ άλλων και προφλεγμονώδεις κυτοκίνες. Υπάρχουν δυο διαφορετικά είδη 

ιστιοκυττάρων, τα MMC (mucosal mast cell) και τα CTMC (connective tissue mast cell). Τα 

ιστιοκύτταρα αποτελούν τα ανάλογα των βασεόφιλων που κυκλοφορούν στο αίμα. 

 

Μακροφάγα 

Τα μονοκύτταρα του αίματος, εγκαταλείποντας την κυκλοφορία και 

μεταναστεύοντας στη θέση της φλεγμονής, ωριμάζουν σε μακροφάγα. Αποτελούν μαζί με τα 

ουδετερόφιλα τα κύρια φαγοκύτταρα του οργανισμού. Μέσω των υποδοχέων τους δεσμεύουν 

μικροοργανισμούς και ξένα σωματίδια και τα πέπτουν με κυτταροφαγία. Οι MFR (mannosyl- 

fucosyl receptor) υποδοχείς τους προσδένουν σάκχαρα της κυτταρικής επιφάνειας των 

μικροοργανισμών, ενώ ο CD14 υποδοχέας δεσμεύει την LBP πρωτεΐνη που επικαλύπτει τα 

gram-αρνητικά βακτήρια. Ο λιποσακχαρίτης LPS των gram (-) βακτηρίων προσδένεται στον 

TLR, της οικογένειας των Toll- like receptors (βλέπε παρακάτω), υποδοχέα, που εκφράζεται 

στα μακροφάγα και μεταδίδει το σήμα για την ενεργοποίηση του κυττάρου. Ο υποδοχέας 

TLR3 ενέχεται στην ενεργοποίηση των μακροφάγων από ιικό DNA.   
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Τα  μακροφάγα απαιτούν δύο σήματα για την ενεργοποίηση τους, εκ των οποίων 

μόνο ένα χρειάζεται να προέρχεται από ένα άμεσα δραστικό φλεγμονώδες Τ κύτταρο.  Το 

πρώτο σήμα, το οποίο ευαισθητοποιεί το μακροφάγο να αντιδράσει στο δεύτερο σήμα, 

προέρχεται από την IFN-γ. Το δεύτερο σήμα μπορεί να προέρχεται από τα διαμεμβρανικά 

μόρια τα οποία εκφράζονται στα Τ κύτταρα που συναντούν το αντιγόνο στην επιφάνεια των 

μακροφάγων, είτε από μικρά ποσά βακτηριακών λιποπολυσακχαριτών. 

Η ενεργοποίηση των μακροφάγων μέσω της κυτταρικής επαφής και της IFN-γ επάγει  

μια σειρά βιοχημικών αντιδράσεων που μετατρέπουν το μακροφάγο σε ένα ισχυρό 

αντιβακτηριδιακό κύτταρο. Τα ενεργοποιημένα μακροφάγα συγχωνεύουν τα λυσοσώματά 

τους στα φαγοσώματα, εκθέτοντας ενδοκυττάρια ή προσφάτως φαγοκυτταρωμένα βακτήρια 

σε μία ποικιλία βακτηριοκτόνων λυσοσωματικών ενζύμων. Επιπλέον παράγουν ρίζες 

οξυγόνου και μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), τα οποία έχουν ισχυρή αντιβακτηριδιακή δράση. 

Τα ενεργοποιημένα μακροφάγα παράγουν πλήθος άλλων κυτοκινών και ενζύμων, υποδοχείς 

για τα Fc θραύσματα των ανοσοσφαιρινών, μόρια των τάξεων Ι και ΙΙ του ΜΣΙ (Μείζον 

Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας) και μόρια προσκόλλησης (ιντεργκίνες πχ.). Επίσης από τα 

ενεργοποιημένα μακροφάγα απελευθερώνονται προσταγλανδίνες και λευκοτριένια, ιδιαίτερα 

LBT4. Η συνδυασμένη τοπική δράση αυτών των διαμορφώνει την φλεγμονώδη απόκριση.   

 Η ενεργοποίηση των κυττάρων αυτών  είναι ωστόσο ένα αρκετά πολύπλοκο 

φαινόμενο. Παίρνουν μέρος σε διάφορες λειτουργίες (μεταξύ των οποίων ενεργοποίηση των 

λεμφοκυττάρων, αναδιοργάνωση του ιστού, εξάλειψη μικροβίων και ιστική καταστροφή) 

καθεμία απ’ τις οποίες ενεργοποιείται σε διαφορετικό στάδιο της ωρίμανσής τους και δεν 

είναι ανεξάρτητη του συγκεκριμένου κάθε φορά τοξικού παράγοντα ή του ‘μείγματος’ των 

λεμφοκινών στα οποία εκτίθονται.  

 

Κύτταρα φυσικοί φονείς  

Αποτελούν το 15% των λευκοκυττάρων του αίματος και χαρακτηρίζονται από το 

γεγονός ότι δεν διαθέτουν τους συνηθισμένους αντιγονικούς υποδοχείς (TCR ή Ig). Ο CD16 

υποδοχέας, ο οποίος εκφράζεται από πολλά λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα (όπως και οι 

περισσότεροι υποδοχείς τους), εμπλέκεται σε έναν από τους μηχανισμούς ενεργοποίησής 

τους. Σημαντική είναι ίσως η παρουσία του CD56, τον οποίο διαθέτουν ελάχιστα άλλα 

λευκοκύτταρα, ενώ διαθέτουν και έναν, μέτριας συγγένειας, υποδοχέα της IL-2. Δέσμευση 

του τελευταίου με την αντίστοιχη κυτοκίνη επάγει αντιδράσεις μη ειδικής 

κυτταροτοξικότητας. Τα ΝΚ μπορούν καταστρέψουν κύτταρα μολυσμένα με ιούς καθώς και 

κύτταρα-στόχους ‘επικαλυμμένα’ με IgG αντισώματα μέσω των CD16 υποδοχέων τους. 

Κατόπιν διέγερσής τους παράγουν IFN-γ, IL-2 και TNF-α. 
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Τ-λεμφοκύτταρα 

Η ωρίμανση των πρωταρχικών λεμφοκυττάρων του αιμοποιητικού ιστού γίνεται στο 

θύμο αδένα. Εκεί πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται σε κυτταροτοξικά (Tc) και 

κύτταρα αρωγούς (Th). 

Τα κυτταροτοξικά Τ- λεμφοκύτταρα είναι υπεύθυνα για την απ’ ευθείας εξόντωση των  

κυττάρων-στόχων και οι μηχανισμοί που πιθανά χρησιμοποιούν είναι οι εξής δύο: Είτε δρουν 

ελευθερώνοντας διάφορες πρωτεάσες και πρωτεΐνες ομόλογες με το συστατικό C9 του 

συμπληρώματος (περφορίνες) από τα κυστίδια του λεμφοκυττάρου και δημιουργούν πόρους 

στην κυτταροπλασματική μεμβράνη του κυττάρου- στόχου καταστρέφοντάς το, ή 

ενεργοποιούν έναν υποδοχέα της επιφάνειας του κυττάρου-στόχου και μεταβιβάζεται ένα 

μήνυμα απόπτωσης του κυττάρου αυτού. 

Τα αρωγά Τ- κύτταρα επάγουν τις αντιδράσεις άλλων κυττάρων. Διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες, τα Τh1 και τα Τh2, τα οποία διαφέρουν λειτουργικά. Τα Th1 μεσολαβούν σε 

κυτταροτοξικές και φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Βοηθούν στην ενεργοποίηση των 

μακροφάγων και εκκρίνουν κυρίως IFN-γ, IL-2 και TNF-α. Τα Τh2 ενεργοποιούν τα Β-

κύτταρα, τα ηωσινόφιλα και τα ιστιοκύτταρα και απελευθερώνουν κυρίως IL-4, IL-5, IL-6, 

IL-10 και IL-13. Σχετίζονται με τη χυμική ανοσία. 

Η διαφοροποίηση των Τ- κυττάρων ανιχνεύεται μέσω των αντιγονικών υποδοχέων  

που εκφράζονται στην επιφάνειά τους. Υπάρχουν δύο είδη υποδοχέων, οι TCR-1 και οι TCR-

2. Περίπου το 85-95% των Τ- κυττάρων του αίματος εκφράζει τον TCR-2 και το 15% τον 

TCR-1. Τα TCR-2+ διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες με βάση τους συνυποδοχείς CD4 και 

CD8 που φέρουν στην επιφάνειά τους. Τα CD4+ κύτταρα αναγνωρίζουν αντιγόνα που 

παρουσιάζονται σ’ αυτά (από κύτταρα παρουσιαστές όπως είναι πχ τα μακροφάγα) 

συνδεδεμένα με μόρια της τάξης ΙΙ του ΜΣΙ. Πρόκειται ουσιαστικά για τα Τh κύτταρα και ο 

διαχωρισμός τους σε Τh1 και Τh2 αφορά το είδος των κυτοκινών που εκκρίνουν. Τα CD8+, 

στα οποία το αντιγόνο παρουσιάζεται από μόρια της τάξης Ι του ΜΣΙ, είναι κατά κύριο λόγο 

Tc κύτταρα. Τα TCR-1+ δεν εκφράζουν CD4 ή CD8 υποδοχείς (αν και μερικά μπορεί να 

φέρουν τον CD8) και ο ρόλος τους στην ανοσοαπάντηση δεν είναι ξεκαθαρισμένος. 
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Β-λεμφοκύτταρα  

Τα Β-κύτταρα συνιστούν το 5-15% των κυκλοφορούντων κυττάρων. 

Χαρακτηρίζονται από την παρουσία ανοσοσφαιρινών στην επιφάνεια τους (γλυκοπρωτεϊνικά 

μόρια που δρουν ως αντιγονικοί υποδοχείς), ενώ η δέσμευση κάποιου αντιγόνου επάγει τον 

πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση τους σε πλασμοκύτταρα. Τα τελευταία εκκρίνουν 

αντισώματα με συγκεκριμένη αντιγονική εξειδίκευση, αλλά διαφέρουν στο ότι πρόκειται για 

ελεύθερες πρωτεΐνες στο αίμα και όχι μεμβρανοσύνδετα μόρια. Τα πρόδρομα Β-κύτταρα που 

θα συναντήσουν αντιγόνο δεν διαφοροποιούνται όλα σε πλασμοκύτταρα. Κάποια 

μετατρέπονται σε Β-κύτταρα μνήμης, τα οποία παραμένουν στο σπλήνα και τα λεμφογαγγλία 

και ζουν για μήνες ή χρόνια. 

Η πλειοψηφία των Β-κυττάρων του αίματος εκφράζει IgD και IgM ανοσοσφαιρίνες, 

ενώ οι IgG, IgA και IgE βρίσκονται σε μεμονωμένα σημεία του οργανισμού σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις. Οι IgG και οι IgM έχουν μεγάλη ικανότητα δέσμευσης μικροοργανισμών και 

ενεργοποιούν τα μακροφάγα, το σύστημα του συμπληρώματος και τα κοκκιοκύτταρα στα 

αρχικά στάδια μιας μόλυνσης. Οι IgD βρίσκονται στην επιφάνεια πολλών κυττάρων αλλά 

κυκλοφορούν ελάχιστα στο αίμα. Καμιά ειδική λειτουργία τους δεν είναι γνωστή, αλλά ίσως 

να παίζουν κάποιο ρόλο στη διαφοροποίηση των λεμφοκυττάρων που επάγει η δέσμευση 

αντιγόνου. Λίγα είναι γνωστά και για τη δράση της IgE η οποία πιθανά να εμπλέκεται σε 

αμυντικούς μηχανισμούς έναντι παρασιτικών λοιμώξεων και αλλεργιών. 

 

Η ενεργοποίηση τόσο των Τ- όσο και των Β- κυττάρων επάγεται από τη δέσμευση 

αντιγόνου. Τα Τ- κύτταρα ωστόσο ανιχνεύουν αντιγόνα παρουσιασμένα από τα μόρια του 

ΜΣΙ, ενώ τα Β-κύτταρα μπορούν να δεσμεύουν ελεύθερα αντιγόνα αλλά απαιτούν την 

βοήθεια των Τ-κυττάρων. Η ενεργοποίηση  των λεμφοκυττάρων οδηγεί σε αυξημένη 

έκφραση κάποιων μορίων στην κυτταρική τους επιφάνεια αλλά και στην de novo εμφάνιση 

άλλων. Στα μόρια αυτά συμπεριλαμβάνονται μόρια προσκόλλησης, όπως οι σελεκτίνες και οι 

ιντεργκίνες, υποδοχείς για αυξητικούς και διαφοροποιητικούς παράγοντες και άλλα. Την 

ενεργοποίηση κάποιων αρχικών λεμφοκυττάρων ακολουθούν βιοχημικές διεργασίες  που 

έχουν ως συνέπεια αλλαγές σε επίπεδο κυτταρικού DNA. Τα Β- και Τ- κύτταρα 

χρησιμοποιούν ένα GTP– εξαρτώμενο συστατικό (ή μια G–πρωτεΐνη) για να προάγουν αυτές 

τις αντιδράσεις μετάδοσης σήματος Αυτές οι G-πρωτεΐνες διεγείρουν τον 

φωσφατιδυλοϊνοσιτολικό μεταβολισμό, μέσω του οποίου παράγονται IP3 και DAG και 

κατόπιν, αντίστοιχα, Ca2+ και ενεργοποιημένες PKC. Οι τελευταίες, μαζί με άλλες κινάσες, 

φωσφορυλιώνουν πλήθος μορίων στην επιφάνεια των κυττάρων αυτών. Ταυτόχρονα 

παράγεται ένας μεγάλος αριθμός υποδοχέων για κυτοκίνες όπως η IL-2. Αλληλεπίδραση με 

τις αντίστοιχες κυτοκίνες οδηγεί σε πολλαπλασιασμό και ωρίμανση των λεμφοκυττάρων. 
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1.1.3 Κυτοκίνες / μεσολαβητές της φλεγμονής  
 

Οι κυτοκίνες είναι μια σημαντική οικογένεια πρωτεϊνών που ενέχεται στη 

φλεγμονώδη ανοσοαπάντηση. Πρόκειται για μικρά (περίπου 25kDa) υδατοδιαλυτά μόρια που 

δρούν μέσω των υποδοχέων τους επάγοντας την ωρίμανση, διαφοροποίηση, ενεργοποίηση 

και άλλα, πολλών κυττάρων του ανοσοποιητικού. Μπορούν να δράσουν αυτό- ή παρα- 

κρινικά και παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση σήματος μεταξύ των κυττάρων. Σε 

αρχικά στάδια της αντίδρασης κυτοκίνες, όπως η IL-1 και η IL-6, ελευθερώνονται από τα 

κύτταρα των ιστών στη θέση της φλεγμονής. Μόλις λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα 

αρχίσουν να συγκεντρώνονται και ενεργοποιηθούν από αντιγόνα, ελευθερώνουν με τη σειρά 

τους διάφορες κυτοκίνες. Οι χημειοκίνες είναι μια κατηγορία κυτοκινών που έχει 

χημειοτακτική δράση, προσελκύει δηλαδή ανοσοκύτταρα στο σημείο όπου παράγεται. Στις 

κυτοκίνες ανήκουν και οι παράγοντες TNF (tumor necrosis factor) α και β. Σχετίζονται με 

την εξάλειψη κυττάρων τα οποία είναι μολυσμένα με ιούς και ενδοκυττάρια βακτήρια. Ο 

TNF-α που παράγεται από Τ-, Β- και ΝΚ κύτταρα κατόπιν ενεργοποίησής τους, αυξάνει την 

ικανότητα των μακροφάγων και ουδετερόφιλων κυττάρων να εξαλείφουν μικρόβια, διεγείρει 

τα ΝΚ να παράγουν ΙFΝ-γ και βοηθάει στην προσέλευση των φαγοκυττάρων στη θέση της 

φλεγμονής. Οι ιντερφερόνες (IFN), μια άλλη οικογένεια κυτοκινών, παίζουν βασικό ρόλο 

στην εξάπλωση μιας μόλυνσης. Εμφανίζονται στα αρχικά στάδια μιας μόλυνσης και 

αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας. IFN-α και IFN-β παράγονται από κύτταρα που έχουν 

επιμολυνθεί. Η IFN-γ απελευθερώνεται από ενεργοποιημένα Τ-κύτταρα και δρα μεταξύ 

άλλων ως ενεργοποιητής των μακροφάγων. Οι παραγόμενες IFNς δρουν πάνω σε άλλα μη 

επιμολυσμένα κύτταρα και τα καθιστούν ανθεκτικά στο συγκεκριμένο μολυσματικό 

παράγοντα. Οι ιντερλευκίνες (κυτοκίνες που παράγονται από τα λευκοκύτταρα) έχουν 

πλήθος λειτουργιών, αλλά οι περισσότερες απ’ αυτές κατευθύνουν άλλα κύτταρα στο να 

διαιρεθούν και να πολλαπλασιαστούν. Οι κυριότερες γνωστές δράσεις των ιντερλευκινών 

συνοψίζονται παρακάτω: 

IL-1. Παράγεται από τα περισσότερα λευκοκύτταρα, αλλά κυρίως από τα μακροφάγα. 

Διεγείρει τα Τ- και Β- λεμφοκύτταρα και ενεργοποιεί αντιδράσεις φλεγμονής, όπως η 

παραγωγή προσταγλανδινών και πρωτεολυτικών ενζύμων.  

IL-2. Παράγεται κυρίως από τα Τ CD4+ κύτταρα, αλλά και από τα CD8+. Ενεργοποιεί 

μακροφάγα και Τ-κύτταρα, ενώ αποτελεί αυξητικό παράγοντα για τα τελευταία. 

IL-3. Παράγοντας αύξησης για όλα τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. 

IL-4. Ενεργοποιεί Β και Τ κύτταρα. Στα μακροφάγα δρα αυξάνοντας την έκφραση των 

μορίων της τάξης ΙΙ του ΜΣΙ με σύγχρονη αναστολή της παραγωγής κυτοκινών. Παίζει ρόλο 

στην αλλεργική αντίδραση διεγείροντας την παραγωγή IgE. 
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IL-5. Αυξητικός παράγοντας για τα ηωσινόφιλα και ενεργοποιητής τους (στον άνθρωπο). 

IL-6. Παράγεται από ενδοθηλιακά, Τ-κύτταρα και μακροφάγα. Παίρνει μέρος σε πλήθος 

διαδικασιών που σχετίζονται με την ανοσοαπάντηση. 

IL-7. Δρα στα θυμοκύτταρα. Αυξητικός παράγοντας για τα Τ-κύτταρα και ενεργοποιητής 

των μακροφάγων. 

IL-8. Χημειοτακτικός παράγοντας για ουδετερόφιλα και Τ-κύτταρα. Παράγεται από 

μακροφάγα. 

IL-10. Αναστέλλει την παραγωγή IFN-γ, την παρουσίαση αντιγόνων και την έκκριση IL-

1, IL-6 και TNF-α από τα μακροφάγα. Παίζει επιπλέον ρόλο στη ρύθμιση της IgE. 

ΙL-11. Παράγεται από τους ινοβλάστες και δρα συνεργιστικά με τις IL-3 και IL-4 στην 

αιμοποίηση. 

IL-12. Ενεργοποιεί τα NK κύτταρα και επάγει την τύπου 1 (Th1) ανοσοαπάντηση. 

Παράγεται από μακροφάγα και B- κύτταρα. 

IL-13. Παράγεται από τα T- κύτταρα. Διεγείρει την ανάπτυξη και ωρίμανση των B- 

κυττάρων, ενώ αναστέλλει την παραγωγή κυτοκινών από τα μακροφάγα και τα Th1 κύτταρα. 

IL-14. Δρα συνεργιστικά με την IL-11 στην διαδικασία την αιμοποίησης. 

IL-15. Αποτελεί αυξητικό παράγοντα για τα T- κύτταρα 

IL-16. Παράγεται από Τ- κύτταρα, ιστιοκύτταρα και ηωσινόφιλα. Δρα ως χημειοτακτικός 

παράγοντας για CD4 κύτταρα, μονοκύτταρα και ηωσινόφιλα, ενώ έχει αντι-αποπτωτική 

δράση σε Τ- κύτταρα που έχουν διεγερθεί με IL-2. 

IL-17. Διεγείρει την παραγωγή κυτοκινών από ινοβλάστες, επιθηλιακά και ενδοθηλιακά 

κύτταρα. Παράγεται από τα CD4 κύτταρα μνήμης. 

IL-18. Παράγεται από ενεργοποιημένα μακροφάγα και κύτταρα Kupffer. Επάγει την 

παραγωγή IFN-γ από Τ- και ΝΚ κύτταρα. 

 

 

1.1.4 Κυκλοοξυγενάσες (Cox) 
 

Μια σημαντική οικογένεια μεσολαβητών της φλεγμονής είναι τα εικοσανοειδή 

(προσταγλανδίνες, λευκοτριένια), προϊόντα μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος. Το 

αραχιδονικό (5, 8, 11, 14- εικοσιτετρανοικό οξύ) (ΑΑ) είναι ένα πολυακόρεστο λιπαρό οξύ 

το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο σε μορφή εστέρα στα φωσφολιπίδια της κυτταρικής 

μεμβράνης. Απελευθερώνεται στον ενδοκυττάριο χώρο μέσω της δράσης των φωσφολιπασών 

(PLC), οι οποίες διεγείρονται από πλήθος νευροδιαβιβαστών (π.χ. σεροτονίνη, ισταμίνη) και 

νευροπεπτιδίων. Το ελεύθερο αραχιδονικό αποτελεί υπόστρωμα για το ένζυμο της 
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κυκλοοξυγενάσης (Cox) (prostaglandin G/H synthase) το οποίο καταλύει τις αντιδράσεις 

μετατροπής του ΑΑ σε προσταγλανδίνες ή θρομβοξάνιο (1). 

 Υπάρχουν δύο ισομορφές του ενζύμου της κυκλοοξυγενάσης, η Cox-1 και η Cox-2 

(60% ομολογία). Η Cox-1 ισομορφή βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα, ενώ η Cox-2 εντοπίζεται 

περιπυρηνικά. Λειτουργικά τα δύο ισοένζυμα διαφέρουν ελάχιστα. Πρόκειται για ένζυμα με 

δράση οξυγενάσης και υδροϋπεροξυδάσης, τα οποία ενεργοποιούνται από την παρουσία 

υποστρώματος, σε αντίθεση με τις περισσότερες οξυγενάσες. Μετατρέπουν το αραχιδονικό 

οξύ σε PGG2 και PGH2, ενδιάμεσα παράγωγα με μικρό χρόνο ζωής, τα οποία στη συνέχεια 

μετατρέπονται σε προσταγλανδίνες (PGD2, PGE2, PGF2a και PGI2) ή θρομβοξάνιο (TXB2)  

(εικόνα 1) (2). 

 

 

 
 
Εικόνα 1. Η μετατροπή του αραχιδονικού οξέος σε προσταγλανδίνες ή θρομβοξάνιο διαμεσολαβείται από 

τις κυκλοοξυγενάσες, οι οποίες καταλύουν διαδοχικά μία αντίδραση κυκλοοξυγενάσης και μία αντίδραση 

υπεροξειδάσης. 

 

 

Κατά μέσο όρο, κάθε μόριο κυκλοοξυγενάσης μπορεί να καταλύσει περίπου 400 

μόρια αραχιδονικού πριν απενεργοποιηθεί η καταλυτική του δραστηριότητα (suicide 

inactivation). Τα δύο ισοένζυμα δεν διαφέρουν ως προς τις καταλυτικές τους ιδιότητες πάρα 

στο γεγονός ότι η Cox-2 απαιτεί 10 φορές μικρότερη συγκέντρωση υπεροξειδίου για να 

δράσει απ’ ότι η Cox-1, με αποτέλεσμα σε χαμηλές συγκεντρώσεις υπεροξειδίου η Cox-2 να 

είναι ενεργή ενώ η Cox-1 όχι (3). 

Επιπλέον, η Cox-2, εξαιτίας μιας ειδικής διαμόρφωσης του ενεργού της κέντρου 

μπορεί να καταλύσει ουδέτερα παράγωγα του αραχιδονικού οξέος (4). Ένα τέτοιο παράγωγο 
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είναι η 2-arachidonylglycerol (2-ΑG), γνωστός προσδέτης των υποδοχέων καναμπινοειδών. 

Η Cox-2 μετατρέπει την 2-AG σε γλυκερικούς εστέρες των προσταγλανδινών (PG- G), μια 

νέα τάξη λιπιδικών μορίων, τα οποία μπορούν να μετατραπούν στη συνέχεια σε 

προσταγλανδίνες  (5), αλλά φαίνεται να έχουν και από μόνα τους βιολογική δραστικότητα. 

Για παράδειγμα η PGE2-G επάγει κινητικότητα Ca2+ σε μακροφάγα ενώ η PGE2 όχι (6).  

 

 

Έκφραση και λειτουργική δράση των Cox-1 και Cox-2 

 

Η Cox-1, στην οποία αποδίδονται φυσιολογικές λειτουργίες (όπως προστασία του 

στομάχου, λειτουργία του νεφρού, συσσώρευση των αιμοπεταλίων) εκφράζεται συστηματικά  

στα περισσότερα κύτταρα. Πάντως η απουσία της Cox-1 στα Cox-1-/- ποντίκια δεν φαίνεται 

να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, πέραν κάποιων δυσλειτουργιών στο αναπαραγωγικό 

σύστημα (λόγω μειωμένης σύνθεσης προσταγλανδινών) και στην συσσώρευση των 

αιμοπεταλίων (7). 

Η έκφραση της Cox-2 αντίθετα επάγεται από ορμόνες, κυτοκίνες, βακτηριακές 

ενδοτοξίνες, αυξητικούς και ογκογόνους παράγοντες, σε πλήθος κυττάρων (ενδοθηλιακά, 

μονοκύτταρα/ μακροφάγα, ινοβλάστες, ωοθυλάκια κα), αν και εκφράζεται επίσης 

συστηματικά σε κάποιους ιστούς (π.χ. στον εγκέφαλο, στις αμυγδαλές, στο επιθήλιο της 

τραχείας και στο νεφρό). Τα γλυκοκορτικοειδή καταστέλλουν σημαντικά την έκφραση της 

Cox-2 (8). 

Η δράση της Cox-2 αφορά παθοφυσιολογικές καταστάσεις όπως φλεγμονή ή 

καρκινογένεση. Τα παράγωγα της δράσης της, οι προσταγλανδίνες, αποτελούν σημαντικούς 

μεσολαβητές της φλεγμονώδους ανοσοαπάντησης και διαβιβαστές του σήματος του πόνου 

στο ΚΝΣ. Επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο στο αναπαραγωγικό σύστημα (9). Η σύνθεση τους 

μεταβάλλεται σε παθολογικές καταστάσεις. Για παράδειγμα η Cox-2 υπερεκφράζεται σε 

πολλά καρκινώματα και χρόνιες φλεγμονές όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή η ελκώδης 

κολίτιδα, σχετίζεται με την παθογένεση στο ήπαρ και βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις 

στις αθηρωματικές πλάκες. Μάλιστα έχει προταθεί ότι η Cox-2 επάγει τον σχηματισμό των 

τελευταίων μέσω της δράσης της στα μακροφάγα (10, 11).  

H Cox-2 φαίνεται να σχετίζεται και με την επιβίωση των μακροφάγων καθώς 

αναστολή της έκφρασής της από την μελατονίνη έχει δειχθεί να επάγει απόπτωση σε 

ενεργοποιημένα από LPS μακροφάγα. Ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι ξεκαθαρισμένος, 

αλλά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η έκφραση της Cox-2 και του p53 στα μακροφάγα 

σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα (12).  
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Ο ρόλος της Cox-2 θεωρείται γενικά προφλεγμονώδης. Ωστόσο πρόσφατες αναφορές 

υποστηρίζουν ότι μπορεί να δράσει και ως αντιφλεγμονώδης παράγοντας μέσω της σύνθεσης 

των κυκλοπεντονών (cyclopentanone PGs) (2). Σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές 

προσταγλανδίνες, κυλοπεντανόνες όπως η 15d-PGJ2, προσδένονται στους PPARγ 

(peroxisome proliferators activated receptor-γ), οι οποίοι ρυθμίζουν αρνητικά την 

ενεργοποίηση των μακροφάγων (13).  

 Tα Cox-2-/- ζώα εμφανίζουν αρκετά προβλήματα στην αναπαραγωγή, στην 

επιβίωση (για άγνωστο λόγο είναι πολύ επιρρεπή σε περιτονίτιδα) και στα νεφρά 

(διαταραγμένο σύστημα ρενίνης- αγγειοτενσίνης) (14), ενώ εμφανίζουν μειωμένο ποσοστό 

καρκινωμάτων (15). 

 

 

Σηματοδοτικά μονοπάτια και παράγοντες που επάγουν Cox-2 

 

Η έκφραση της Cox-2 επάγεται από το LPS στα μακροφάγα μέσω πολλών 

σηματοδοτικών μονοπατιών. Ένα απ’ αυτά αφορά τα σήματα που επάγουν οι TLRs  και 

οδηγούν στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NFkB 

(TRAF6/NIK/Tpl2/IKK/NFkB) και την επαγωγή της έκφρασης της Cox-2. Τα σήματα που 

επάγονται από την Tpl2 πρωτεΐνη μπορούν επίσης να επάγουν Cox-2 μέσω ενεργοποίησης 

του μεταγραφικού παράγοντα CREB (Tpl2/ ERK/p90RSK/MSK1/CREB) (16). To LPS 

ενεργοποιεί μέσω p38 και ERK1/2 τους C/EBPβ και C/EBPδ. Ο CREB και ο C/EBPβ 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση της Cox-2, ενώ ο C/EBPδ διατηρεί την ήδη 

επαγόμενη μεταγραφή (17). 

Εκτός από το LPS πολλές προφλεγμονώδεις κυτοκίνες, όπως η IL-1 και η IFN-γ, 

επάγουν την Cox-2 κατά κύριο λόγο μέσω cAMP- και PKA- ενεργοποίηση του CREB ή 

μέσω MAPK και συγκεκριμένα της p38 (18, 19). Ο TNF-α πάντως φαίνεται να επάγει την 

Cox-2  μέσω ΕRK1/2 και NFkB. 

Η Cox-2 επάγεται από το νιτρικό οξείδιο (ΝΟ) και τα ROS (reactive oxygen species) 

μέσω του μονοπατιού beta catenin/TCF που οδηγεί στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού 

παράγοντα PEA3 (Polyoma Enhancer Activator 3). To ΝΟ επάγει Cox-2 και μέσω άλλων 

μονοπατιών πάντως όπως το cAMP/PKA/CREB ή JNK/Jun/ATF2 (20, 21). 

Αυξητικοί παράγοντες όπως οι TGF-α και EGF, επάγουν την έκφραση της Cox-2 σε 

φυσιολογικά και καρκινικά κύτταρα μέσω των MAPK p38, ERK1/2 και της PI3K, ενώ ο IGF 

μέσω Src/ERK και PI3K (22). Επίσης,  ακτινοβολία UVB επάγει Cox-2 σε καρκινικά 

κύτταρα μέσω του συστήματος p38 και PI3K (23). Τέλος, η Cox-2 φαίνεται να 

ενεργοποιείται και από GPCRs μέσω των CREB (24).  
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Είναι ενδιαφέρον ότι η έκφραση της Cox-2 ρυθμίζεται και μετα- μεταγραφικά μέσω 

σταθεροποίησης του mRNA, από κυτοκίνες ή σήματα των TLRs, μέσω p38 κυρίως (25). 

Επιπλέον, πρόσφατα δημοσιεύτηκε εργασία που παρουσιάζει στοιχεία για το ρόλο της iNOs 

στην καταλυτική δράση της Cox-2 (26). 

 

 

 Ρύθμιση της έκκρισης κυτοκινών από τις Cox 

 

 Κυτοκίνες και προσταγλανδίνες επάγονται από πλήθος προφλεγμονωδών 

παραγόντων, όπως το LPS, στα μακροφάγα. Οι δύο αυτοί παράγοντες παίρνουν μέρος σε 

διαφορετικές διαδικασίες, αλλά φαίνεται να ρυθμίζουν ο ένας την έκφραση του άλλου. Όπως 

προαναφέρθηκε, οι κυτοκίνες ρυθμίζουν την έκφραση της Cox-2. Τα τελευταία χρόνια 

αναφέρθηκε επιπλέον ότι και οι προσταγλανδίνες, δρώντας αυτό- ή παρα-κρινικά ρυθμίζουν 

την έκκριση προφλεγμονωδών κυτοκινών από τα μακροφάγα. Στην βιβλιογραφία πάντως 

εμφανίζονται διχογνωμίες. Εξωγενής χορήγηση PGE2 πριν από LPS σε μακροφάγα μειώνει 

σημαντικά την επαγόμενη σύνθεση TNF-α και IL-6 (27, 28) και η PGE2 έχει αναφερθεί να 

μειώνει την επαγόμενη από LPS παραγωγή TNF-α (29). Άλλες όμως μελέτες έδειξαν ότι  η 

PGE2 μπορεί να επάγει τους IL-6 και TNF-α από μακροφάγα (30, 31). Επιπλέον η ενδογενής 

PGE2 φαίνεται να επάγει την IL-6 σε in vitro και in vivo μοντέλα φλεγμονής (32-34). Οι 

Williams και Shacter έδειξαν ότι η επαγόμενη από Cox-2 PGE2 σε ενεργοποιημένα 

μακροφάγα επάγει την παραγωγή της IL-6, αλλά όχι του TNF-α ή της IL-1β (35) (εικόνα 2). 

 

 
Εικόνα 2. Η σύνθεση της IL-6 στα μακροφάγα ρυθμίζεται από την PGE2 που επάγεται από την 

Cox-2. Επιπλέον, οι παράγοντες που επάγουν IL-6 πιθανά ρυθμίζουν την απόκριση των κυττάρων στην 
PGE2 μέσω άλλων  σημάτων.    

(Joy A. Williams and Emily Shacter, JBC 1997) 
 

 

Σε μια άλλη ενδιαφέρουσα εργασία παρουσιάζεται η συνεισφορά της ισομορφής Cox-1 

στην παραγωγή προσταγλανδινών από τα μακροφάγα που έχουν διεγερθεί με LPS, και σε 

αντίθεση με ότι ήταν πρωτύτερα αποδεκτό, υποστηρίζεται ότι η Cox-1 συμβάλλει σημαντικά 

στην παραγωγή των PGs και ρυθμίζει αρνητικά την παραγωγή του TNF-α (36). 
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1.1.5 Υποδοχείς TLR  (Toll Like Receptor) 
 

Η οικογένεια των υποδοχέων TLR αναγνωρίζει μοριακά εξελικτικά συντηρημένα 

μοτίβα μικροοργανισμών τα οποία καλούνται PAMPs (pathogen associated molecular 

patterns). Τα PAMPs παράγονται μόνο από τους παθογόνους μικροοργανισμούς και όχι από 

τα κύτταρα του ξενιστή, γεγονός που επιτρέπει στους ξενιστές να διακρίνουν ενδογενή από 

εξωγενή αντιγόνα. Είναι ικανά να διεγείρουν την ανοσοαπάντηση και σηματοδοτούν την 

ύπαρξη μόλυνσης, αλλά δίνουν επίσης και σημαντικές πληροφορίες για τον τύπο του 

παθογόνου που προκάλεσε την μόλυνση (37). Κάθε ξεχωριστό PAMP αναγνωρίζεται από 

ειδικό υποδοχέα TLR. Η πρώτη ανθρώπινη πρωτεΐνη της οικογένειας TLR ανακαλύφθηκε 

στα μέσα της δεκαετίας του 90 και ονομάστηκε TLR1. Το 1997 ο Janeway και η ομάδα του 

χαρακτήρισαν μια ακόμα πρωτεΐνη- μέλος της οικογένειας TLR, την ανθρώπινη TLR4 και 

ήταν οι πρώτοι που ανάφεραν το ρόλο της στην ανοσολογική απόκριση. Έως σήμερα στα 

θηλαστικά έχουν ανακαλυφθεί 11 πρωτεΐνες που ανήκουν στην οικογένεια TLR. Το κοινό 

χαρακτηριστικό τους είναι η δομή τους. Όλες έχουν μια μεγάλη εξωκυττάρια περιοχή, 

πλούσια σε επαναλήψεις λευκίνης (LRR) και μια ενδοπλασματική περιοχή από όπου ξεκινά η 

μετάδοση σήματος.  Η ενδοπλασματική αυτή περιοχή, είναι ομόλογη με την αντίστοιχη 

περιοχή του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-1 (IL-1R).  Η περιοχή αυτή αποκαλείται Toll/IL-1R 

ομόλογη περιοχή (TIR) και έχει διατηρηθεί κατά την εξέλιξη. Αντίθετα η εξωκυττάρια 

περιοχή, η οποία ευθύνεται για την αναγνώριση των παθογόνων, έχει εξελιχθεί πολύ 

περισσότερο, γεγονός που υποδεικνύει την απαίτηση για συχνή αλλαγή, λόγω της συνεχούς 

μετάλλαξης των μικροβίων.  

Οι  TLRs ενεργοποιούν τόσο τη μη ειδική όσο και την ειδική ανοσία. Μετάδοση 

σήματος από τους TLRs, επάγει την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών, 

αντιμικροβιακών πεπτιδίων και νιτρικού οξειδίου (ΝΟ). Πολλά είδη TLRs εκφράζονται 

στους διάφορους κυτταρικούς τύπους που ενέχονται στην πρώτη γραμμή άμυνας στους 

οργανισμούς, όπως τα μακροφάγα, ουδετερόφιλα, επιθηλιακά κύτταρα από το υπογάστριο 

και τον πνεύμονα και δερματικά ενδοθηλιακά κύτταρα.  Τα δενδριτικά κύτταρα, εκφράζουν 

επίσης μια μεγάλη ποικιλία υποδοχέων TLRs, που αντανακλούν τον μοναδικό τους ρόλο 

στην ανίχνευση μικροοργανισμών και στην ενεργοποίηση του συστήματος της μη ειδικής 

ανοσίας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι TLRs εκφράζονται επίσης σε Β- και Τ-  

λεμφοκύτταρα.  

Oι υποδοχείς TLR εμφανίζονται σαν ομοδιμερή ή ετεροδιμερή (38). Οι TLR-1, -2 και 

-4 εκφράζονται στην επιφάνεια των κυττάρων και καταστρέφονται στα φαγοσώματα μετά την 

ενεργοποίησή τους. Αντίθετα, οι TLR-3, -7 και -9, οι οποίοι αναγνωρίζουν μοριακές δομές 

νουκλεικών οξέων, δεν εκφράζονται στην επιφάνεια των κυττάρων (39, 40). 
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Εικόνα 3. Οι υποδοχείς TLR εκφράζονται ως ομοδιμερή ή ετεροδιμερή στην επιφάνεια των 

κυττάρων και αναγνωρίζουν PAMPs  (Liew et. al, Nature reviews 2005) 

 

 

 Οι μέχρι σήμερα γνωστοί προσδέτες των TLRs παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

πίνακα 1. Ο κυριότερος προσδέτης του TLR4 και ένα πολύ καλά χαρακτηρισμένο μέλος των 

PAMPs, είναι ο λιποπολυσακχαρίτης (LPS) ή αλλιώς γνωστός ως ενδοτοξίνη, ο οποίος  

αποτελεί το κύριο συστατικό της εξωτερικής μεμβράνης των gram αρνητικών βακτηρίων 

(41). Όταν LPS επιδρά στα μονοκύτταρα/μακροφάγα, τα ενεργοποιεί μέσω του TLR4 και  τα 

διεγείρει να εκκρίνουν ενδογενείς διαμεσολαβητές της φλεγμονής, όπως το ΝΟ, βιοδραστικά 

πεπτίδια και κυρίως κυτταροκίνες όπως η IL-1, IL-6 και  TNF-α. Ωστόσο, παρουσία μεγάλων 

ποσοτήτων LPS στην κυκλοφορία, προκαλεί υπερβολική ενεργοποίηση των παραπάνω 

αντιδράσεων με τελικό αποτέλεσμα την καταστροφή λειτουργικών οργάνων και τελικά τον 

θάνατο (σηπτικό σοκ). 

To LPS αποτελείται από μια λιπιδική και μια πολυσακχαριτική ομάδα. Η 

πολυσακχαριτική ομάδα με τη σειρά της, αποτελείται από την Ο-ειδική αλυσίδα και τον 

πυρήνα.  Η Ο-ειδική αλυσίδα ευθύνεται για την υψηλή αντιγονικότητα των Gram αρνητικών 

βακτηρίων και ποικίλει ευρέως ανάμεσα στα διάφορα είδη. Ο πυρήνας είναι ένας 

ολιγοσακχαρίτης, ο οποίος διατηρεί σχετικά σταθερή δομή, ανάμεσα στα διάφορα είδη.  

Τέλος η λιπιδική ομάδα, ή αλλιώς λιπίδιο Α είναι το τμήμα που ευθύνεται για τη δράση του 

LPS (42). 
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 Πίνακας 1. Οι προσδέτες των TLRs (Akira  et. al, Nature reviews 2004) 

 

 

Το μονοπάτι μεταβίβασης  σήματος του TLR4   

 

Το LPS προσδένεται στη δεσμευτική πρωτεΐνη LBP (LPS binding protein), μεγέθους 

80 kDa και στην CD14 μια πρωτεΐνη 55 kDa. Το σύμπλοκο LPS-LBP-CD14 προσδένεται 

κατόπιν στον υποδοχέα TLR4. Ωστόσο μπορεί να υπάρξει και άμεση αλληλεπίδραση του 

LPS (χωρίς να δεσμεύεται στην CD14) με τον TLR4 (43). Περαιτέρω μελέτες, έδειξαν ότι 

απαιτείται ένα ακόμη μόριο για την σωστή λειτουργία και τοποθέτηση του TLR4 στην 

πλασματική μεμβράνη, η MD-2, μια βοηθητική πρωτεΐνη 25 kDa.  Η πρωτεΐνη αυτή, η οποία 

αλληλεπιδρά κατευθείαν με τον TLR4, πιστεύεται ότι βοηθά στην σταθεροποίηση του 

συμπλόκου του υποδοχέα.   

Με την πρόσδεση του LPS στο σύμπλοκο αυτό, ξεκινά η διαβίβαση σήματος από τον 

TLR4. Αρχικά στρατολογείται μια συνδετική πρωτεΐνη, η MyD88 (myeloid differentiation 
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primary-response protein 88), η οποία αποτελείται από μια αμινο-τελική περιοχή που περιέχει 

την αλληλουχία θανάτου (death sequence) και μια καρβοξυ-τελική περιοχή που προσδένεται 

στην περιοχή TIR του TLR4. H αμινο-τελική περιοχή της MyD88 αλληλεπιδρά με την 

αντίστοιχη περιοχή της πρωτεϊνικής κινάσης IRAK4 (IL-1R associated kinase 4), 

προσελκύοντας την στον υποδοχέα γεγονός που προκαλεί την αυτοφωσφορυλίωσή της.  Η 

IRAK4 προσελκύει και φωσφορυλιώνει την IRAK1, η οποία στη συνέχεια  δημιουργεί 

σύμπλοκο με μια άλλη συνδετική πρωτεΐνη την TRAF6 (tumor necrosis factor receptor 

associated factor 6). Το σύμπλοκο της IRAK-1 με την TRAF6 αποσυνδέεται από τον 

υποδοχέα και ενώνεται με τις TAK1 (transforming growth factor β activated kinase), TAB1 

(ΤΑΚ1-binding protein 1) και TAB2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την φωσφορυλίωση των 

TAB2 και TAK1. H ΙRΑΚ1 αποικοδομείται και στο εναπομείναν σύμπλοκο προστίθονται 

δύο ένζυμα (λιγάσες) που συνδέονται με ουμπικιτίνη, τα UEV1A και UBC13. Η επισήμανση 

με ουμπικιτίνη της TRAF6 ενεργοποιεί την TAK1, η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί τις 

MAP κινάσες και το ΙΚΚ σύμπλοκο (inhibitor of nuclear factor-kB- kinase complex). Η 

ενεργοποίηση των ΙΚΚs κινασών (ΙΚΚ1 και ΙΚΚ2) οδηγεί σε φωσφορυλίωση της IκΒ και 

αποδιάταξή της, με αποτέλεσμα να ελευθερώνεται ο NF-κΒ, ο οποίος μεταφέρεται στον 

πυρήνα και επάγει την έκφραση γονιδίων που ενέχονται στην φλεγμονή (εικόνα 4) (44). 

 

 

Μονοπάτι σηματοδότησης του TLR4 ανεξάρτητο από το MyD88 

 Το γεγονός ότι τα  MyD88-/- μακροφάγα δεν παράγουν μεν TNF-α, IL-6 ή IL-1 όταν 

διεγερθούν με LPS αλλά ενεργοποιείται ο ΝFkB και οι MAPKs υποδηλώνει ότι η 

σηματοδότηση του TLR4 μπορεί να συμβεί και ανεξάρτητα από το MyD88. Το ανεξάρτητο- 

από- MyD88 μονοπάτι ενεργοποιεί γονίδια που είναι γνωστά ως IFN- επαγόμενα γονίδια, 

όπως τα GARG16, ΙRG1 ή το CXCL10 (IP-10). Επιπλέον, μέσω αυτού του μονοπατιού 

φαίνεται να διαμεσολαβείται η ωρίμανση των δενδριτικών κυττάρων που επάγεται από το 

LPS. Η ύπαρξη διαφορετικών μονοπατιών μετάδοσης σήματος από τους TLRs αφορά και την 

ύπαρξη των λεγόμενων adaptors (TIRAP ή MAL, TRIF, ΤΡΑΜ), ενδοκυττάρια μόρια τα 

οποία προσδένονται στους υποδοχείς και καθορίζουν την μετάδοση σήματος. Το ανεξάρτητο- 

από- MyD88 μονοπάτι σηματοδότησης του TLR4 απαιτεί την παρουσία των adaptors TRIF 

και TRAM  και η ενεργοποίηση του οδηγεί στην παραγωγή IFN-β και άλλων IFN- 

επαγόμενων γονιδίων, μέσω του IRF3 (IFN- regulatory factor 3) (44). 

Στην εικόνα 4 παρουσιάζεται το σηματοδοτικό μονοπάτι που επάγεται από τον 

TLR4, αλλά και από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας των TLRs  
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Εικόνα 4. Τα σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται από τους TLRs  
(Liew  et. al, Nature reviews 2005) 

 

 

 Αρνητική ρύθμιση των TLRs 

 

H ενεργοποίηση των TLRs είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση μιας μεγάλης 

ποικιλίας παθογόνων για τον οργανισμό και εμπλέκονται στo μεγαλύτερο μέρος των 

ανοσολογικών αποκρίσεων, αν όχι όλων. Η υπερβολική ή ελαττωματική ενεργοποίηση τους 

ωστόσο μπορεί να αποβεί αιτία σοβαρών προβλημάτων. Οι TLRs εμπλέκονται στην 

παθογένεση αυτοάνοσων, χρόνιων και μολυσματικών ασθενειών, όπως διαβήτης, 

εγκεφαλομυελίτιδα (ΕΑΕ), άσθμα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, αθηροσκλήρωση, 

καρδιομυοπάθεια ή Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (Systemic Lupus Erythematosus, 
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SLE) (45). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση υπερβολικής ενεργοποίηση του TLR4 η οποία 

οδηγεί στο σηπτικό σοκ. Είναι προφανές ότι η ύπαρξη μηχανισμών αρνητικής ρύθμισης της 

ενεργοποίησης των TLRs είναι επιτακτική. 

Μέχρι σήμερα είναι γνωστό ότι οι TLRs ρυθμίζονται αρνητικά σε διάφορα επίπεδα, 

από διαλυτούς υποδοχείς (sTLRs ή decoy receptors), ενδοκυττάριους αναστολείς (IRAKM, 

SOCS1, NOD2, PI3K, TOLLIP και Α20), μεμβρανοσύνδετους υποδοχείς (ST2, SIGIRR, 

TRAILR), αποικοδόμηση των TLRs (ubiquitylation) ή καταστολή της έκφρασής τους από 

αντιφλεγμονώδεις κυτοκίνες (Tgf-β, IL-10), και μέσω απόπτωσης των κυττάρων που τους 

εκφράζουν (πίνακας 2) (45). 

 

 

 

 
 

Πίνακας 2. Οι μέχρι σήμερα γνωστοί αρνητικοί ρυθμιστές των TLR  
(Liew et. al, Nature reviews 2005) 
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Ρύθμιση της έκφρασης του TLR4 

 

Σε ανθρώπινους ιστούς ο TLR4, εκφράζεται κυρίως στο ήπαρ και τον σπλήνα, ενώ 

στα ποντίκια το mRNA του TLR4 εκφράζεται κυρίως στους πνεύμονες, την καρδιά, τον 

σπλήνα, τους μύες, το ήπαρ και τα νεφρά, γεγονός που υποδεικνύει ότι η έκφραση στους 

ιστούς δεν είναι ίδια σε διάφορα θηλαστικά, παρόλη την ομολογία του υποκινητή τους.  

 

 
 

Εικόνα 5. Ο υποκινητής του TLR4 παρουσιάζει υψηλό βαθμό ομολογίας ανάμεσα σε 

ανθρώπους και ποντίκια. 

 

 

Η έκφραση του TLR4 είναι ιδιαίτερα έντονη στα μακροφάγα και μεταβάλλεται μετά 

από έκθεσή τους σε προ- και αντι- φλεγμονώδεις παράγοντες. Σε μακροφάγα της σειράς 

RAW264.7 (μυέλωμα ποντικού) οι LPS και E. coli μειώνουν τα επίπεδα του TLR4mRNA, 

ενώ άλλα μιτογόνα όπως PMA και PGN (peptidoglycan) τα αυξάνουν (46). 

Η ενεργότητα του υποκινητή του ΤLR4 πάντως δεν βρέθηκε να αλλάζει από το LPS 

υποδηλώνοντας ότι ο TLR4 ρυθμίζεται μετα- μεταγραφικά και η μείωση της έκφρασης του 

μπορεί να οφείλεται σε μετα-μεταγραφική αστάθεια του mRNA. Πράγματι, δείχθηκε ότι το 

LPS προκαλεί 50% μείωση του χρόνου ημιζωής του TLR4mRNA. Είναι ενδιαφέρον ότι  η 

ρύθμιση της έκφρασης του TLR4 από το LPS είναι διαφορετική σε ανθρώπους και ποντίκια 

(47). Όταν ανθρώπινα μακροφάγα/μονοκύτταρα, ενεργοποιηθούν με LPS, αυξάνεται η 

έκφραση του TLR4 σε αντίθεση με τα μακροφάγα από ποντίκια. Αλλαγές στη σταθερότητα 

του mRNA δεν έχουν ωστόσο παρατηρηθεί σε γονίδια άλλων TLRs.  

 

 

 

 

 

 

 

 19



Ο υποκινητής του TLR4 

 

Ο υποκινητής του TLR4 περιέχει θέσεις πρόσδεσης των μεταγραφικών παραγόντων 

Ets, AP-1, GATA-like και Octamer, οι οποίοι ρυθμίζουν την έκφρασή του (46). 

 

 

 
Εικόνα 6. Οι θέσεις πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων στον υποκινητή του TLR4 σε 

ανθρώπους και ποντίκια. 

 

 

Η οικογένεια Ets περιλαμβάνει 35 μέλη μεταξύ των οποίων ο μεταγραφικός 

παράγοντας PU.1. Ο PU.1 εκφράζεται στα αιμοποιητικά κύτταρα και είναι απαραίτητος για 

την ωρίμανση και την ανάπτυξη των μυελοειδών κυττάρων και την διαφοροποίηση των 

μακροφάγων (48). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι ποντίκια ανίκανα να παράγουν 

PU.1, έχουν παντελή έλλειψη μακροφάγων. Ο PU.1 είναι επίσης σημαντικός για την 

διαφοροποίηση και ωρίμανση των οστεοκλαστών και είναι παρών στη μικρογλία, όπου τα 

επίπεδά του αυξάνονται σημαντικά κατά την διάρκεια ισχαιμικού τραυματισμού. Έχει 

αναφερθεί, ότι συμμετέχει στην ανοσορύθμιση αφού επάγει την έκφραση του υποδοχέα  –μ 

των οπιοειδών στα μακροφάγα. Ο PU.1 προσδένεται στη θέση Etsp στον υποκινητή του TLR4 

και, ενώ είναι απαραίτητος για την βασική έκφραση του υποδοχέα, η διάσπασή του μειώνει 

την ενεργότητα του υποκινητή κατά 50%, πράγμα το οποίο δείχνει ότι ο PU.1 δεν είναι 

απολύτως απαραίτητος για τη μεταγραφική ενεργοποίηση του υποκινητή. Αντίθετα, 

διάσπαση της θέσης Εtsd καταργεί πλήρως την ενεργότητα του υποκινητή του TLR4 αλλά 

προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό ποίος μεταγραφικός παράγοντας προσδένεται στη 

συγκεκριμένη θέση στα μακροφάγα. Ο μεταγραφικός παράγοντας AP-1 βρέθηκε επίσης να 

ρυθμίζει θετικά την ενεργότητα του υποκινητή του TLR4. Από την άλλη, μια GATA- like και 

μία octamer θέση στον υποκινητή καταστέλλουν την ενεργότητα του υποκινητή. Ένας 

πιθανός προσδέτης της GATA- like θέσης είναι ο GAP-12, ο οποίος εκφράζεται από τα 

μακροφάγα και αναστέλλει τον υποκινητή της IL-12 p40.  
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1.2 Aπόπτωση  
 

Χαρακτηριστικά της απόπτωσης  

Απόπτωση καλείται η διαδικασία κατά την οποία ένα κύτταρο μπορεί να οδηγηθεί σε 

θάνατο μέσω ενεργοποίησης μηχανισμών προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου. Η 

απόπτωση έχει μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από τη νέκρωση. Τα 

κύτταρα που πεθαίνουν ως απόκριση σε οξύ τραυματισμό και καταστροφή ιστού, υπόκεινται 

σε νέκρωση και παρουσιάζουν ποικίλες μορφολογικές διαφοροποιήσεις. Τυπικά, το κύτταρο 

αυξάνει σε όγκο, διαρρηγνύεται η κυτταρική μεμβράνη του και το κυτταρικό περιεχόμενο 

απελευθερώνεται στον μεσοκυττάριο χώρο προκαλώντας φλεγμονώδη αντίδραση. Αντίθετα, 

κατά την διαδικασία της απόπτωσης γίνονται μεγάλες αλλαγές στον πυρήνα του κυττάρου. Η 

χρωματίνη συμπυκνώνεται και η πυρηνική μεμβράνη κόβεται τμηματικά σχηματίζοντας 

μικρότερες πυρηνικές δομές. Ενεργοποιούνται ενδογενείς ενδονουκλεάσες που φτάνουν στις 

περιοχές μεταξύ των νουκλεοσωμάτων του DNA και θρυμματίζουν το κυτταρικό γονιδίωμα, 

πρώτα σε μεγάλα θραύσματα DNA, και έπειτα σε πολλαπλάσια των 180 kb. Η περιοδική 

κατανομή του DNA σε πολλαπλάσια των 180 kb αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

των κυττάρων που βρίσκονται στην διαδικασία της απόπτωσης και έναν τρόπο 

ποσοτικοποίησής τους. Στη συνέχεια τα κύτταρα συρρικνώνονται και εξαφανίζονται οι 

συνδέσεις μεταξύ τους. Το κύτταρο τεμαχίζεται σε μια σειρά από αποπτωτικά θραύσματα  

που περιλαμβάνουν άθικτα κυτταρικά οργανίδια περικλειόμενα από κυτταρική μεμβράνη. Τα 

αποπτωτικά σωματίδια τελικά φαγοκυτταρώνονται από τα γειτονικά κύτταρα χωρίς να 

προκληθεί φλεγμονή.  Η διαδικασία της απόπτωσης αποτελεί μια φυσιολογική διαδικασία 

που παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην εμβρυϊκή ανάπτυξη όσο και στην διατήρηση των ιστών 

των ενήλικων ατόμων. Ο ρόλος της στην ανοσολογική απόκριση είναι επίσης καθοριστικός. 

 

 

1.2.1 Ρύθμιση της απόπτωσης 
 

1.2.1.1 Σύστημα Fas/FasL 

 

Ο υποδοχέας Fas είναι μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη τύπου Ι (45 –kDa) η οποία 

ανήκει στην υπερ-οικογένεια των υποδοχέων του TNF (TNFR-1, Fas, CD40, CD27, RANK, 

TRAIL). Οι υποδοχείς αυτοί έχουν παραπλήσιες δομές και μία ενδοκυτταρική αλληλουχία 

στο C-τελικό άκρο του μορίου που καλείται ‘αλληλουχία θανάτου’ (death domain, DD). 

Όταν αυτοί οι υποδοχείς ενώνονται με τους αντίστοιχους προσδέτες τους επάγεται 

αποπτωτικός κυτταρικός θάνατος.  
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Η πρόσδεση του υποδοχέα (Fas) με τον προσδέτη (FasL) προκαλεί τον άμεσο 

τριμερισμό του υποδοχέα. Ακολουθεί o σχηματισμός του συμπλόκου που σηματοδοτεί την 

επαγωγή του θανάτου (DISC-Death-Inducing Signaling Complex), με τη συμμετοχή της 

περιοχής DD του υποδοχέα. Αυτή η περιοχή είναι υπεύθυνη για τη σύζευξη των 

συγκεκριμένων υποδοχέων, είτε με τον καταρράκτη των κασπασών, οδηγώντας σε απόπτωση, 

είτε με την ενεργοποίηση των μονοπατιών των κινασών με αποτέλεσμα την γονιδιακή 

μεταγραφή μέσω του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB και/ή την ενεργοποίηση του 

μεταγραφικού συμπλόκου ΑΡ-1 (Activator Protein-1). Η πρωτεΐνη FADD (serine-

phosphorylated adapter Fas-associated DD) προσδένεται στην περιοχή DD του υποδοχέα, 

μέσω μίας περιοχής DD που έχει και η ίδια (αλληλεπίδραση DD-DD). H FADD με τη σειρά 

της, μέσω μίας περιοχής DED που διαθέτει, προσδένει την αντίστοιχη περιοχή DED της 

προκασπάσης-8. Η συνάθροιση δύο ή περισσότερων μορίων προκασπάσης-8 τα ενεργοποιεί 

σε κασπάση-8. Η ενεργή κασπάση-8 μπορεί στη συνέχεια να δώσει το έναυσμα για τον 

αποπτωτικό καταρράκτη των κασπασών, ακολουθώντας δύο διαφορετικούς δρόμους. Αφ’ 

ενός μπορεί άμεσα να ενεργοποιήσει την προκασπάση-3. Αφ’ ετέρου, η κασπάση-8 μπορεί να 

διασπάσει την Bid, μία BH3 προ-αποπτωτική πρωτεΐνη, η οποία στη συνέχεια μετατοπίζεται 

στα μιτοχόνδρια, αυξάνει την διαπερατότητα της εξωτερικής τους μεμβράνης και επάγει την 

απελευθέρωση κυτοχρώματος c. Παρουσία του Apaf-1 στο κυτταρόπλασμα, σχηματίζεται το 

αποπτόσωμα που οδηγεί στην ενεργοποίηση της κασπάσης-3. Ένα μόριο με ποικίλα 

διαφορετικά ονόματα που συχνά αναφέρεται ως c-FLIP (επίσης FLAME, I-FLICE, Casper, 

CASH, usurpin, MRIT, CLARP) μπορεί να εμποδίσει την απόπτωση που μεσολαβείται από 

Fas. Το c-FLIP μοιάζει με την προκασπάση-8, αλλά δεν έχει το ενεργό κέντρο πρωτεϊνάσης. 

Έτσι, ενώ, μπορεί να αντικαταστήσει την προκασπάση-8 στο σχηματισμό του συμπλόκου 

DISC, δεν είναι σε θέση να μεταδώσει το σήμα θανάτου (49). 

 

 

Το σύστημα Fas/FasL στο ανοσοποιητικό 

 Στο ανοσοποιητικό σύστημα η διαδικασία της απόπτωσης επάγεται φυσιολογικά  

από πλήθος μορίων, μεταξύ των οποίων το σύστημα Fas/FasL. Στον θύμο αδένα το σύστημα 

Fas/FasL παίζει σημαντικό ρόλο στην αρνητική επιλογή των ανώριμων Τ- κυττάρων (50). 

Επιπλέον, τα Τ λεμφοκύτταρα απομακρύνονται όταν δρουν αυτόνομα ή όταν αποτύχουν να 

εντοπίσουν αντιγόνα (51). Μηχανισμοί προστασίας από τους ιούς περιλαμβάνουν επίσης 

αποπτωτικές διαδικασίες. Καθώς τα μολυσμένα κύτταρα αρχίζουν να παράγουν προϊόντα του 

ιού, αναγνωρίζονται από τα Τ κύτταρα ως ξένα σώματα και θανατώνονται (52). 

Ο θάνατος των Τ κυττάρων σε ασθενείς με σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας 

(AIDS) μοιάζει με τον φυσιολογικό κυτταρικό θάνατο (53). Επιπλέον, η απορύθμιση του 

προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου μπορεί να συμμετέχει στη δημιουργία νοσημάτων 
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του ανοσοποιητικού συστήματος. Για παράδειγμα, η επιβίωση Τ και Β κυττάρων που δρουν 

αυτόνομα οδηγεί σε αυτοάνοσα νοσήματα (54, 55). Επίσης έχει αναφερθεί ότι μεταλλάξεις 

στα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες Fas και Fas ligand σχετίζονται με γενικευμένη 

λεμφαδενοπάθεια, σπληνομεγαλία και υπεργαμμασφαιρινεμία (56, 57). Μία από τις 

μεταλλάξεις έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μόνο διαλυτού Fas χωρίς το διαμεμβρανικό 

τμήμα. Η συγκέντρωση της διαλυτής μορφής του υποδοχέα Fas αυξάνεται στον ορό ασθενών 

που πάσχουν από συστηματικό ερυθυματώδη λύκο και σε ρευματοειδή αρθρίτιδα (58). 

Μεταλλάξεις των γονιδίων του Fas και του Fas ligand έχουν επίσης βρεθεί σε οικογένειες 

ασθενών με αυτοάνοσο λεμφο-υπερπλαστικό σύνδρομο (59). 

 

 

1.2.1.2 Η οικογένεια των πρωτεϊνών της Bcl-2 

 

Παρόλο που τα διάφορα μέλη της οικογένειας των πρωτεϊνών της Bcl-2 έχουν πολύ 

μικρή ομολογία στο επίπεδο των αμινοξέων, περιέχουν τέσσερα κοινά τμήματα τα Bcl-2 

homology (BH) domains 1-4 (BH1, BH2, BH3, BH4). Τα τμήματα BH1, BH2 και BH4 είναι 

απαραίτητα για την ενεργοποίηση της αντι-αποπτωτικής δράσης των πρωτεϊνών (60), ενώ το 

BH3 έχει προ-αποπτωτική δράση. Επίσης, περιέχουν ένα υδρόφοβο C-τελικό τμήμα  που έχει 

προταθεί ότι είναι απαραίτητο για τη σύνδεσή τους με τις ενδοκυττάριες μεμβράνες (61). Η 

οικογένεια πρωτεϊνών Bcl-2 μπορεί να διαιρεθεί σε 3 κατηγορίες ανάλογα με την λειτουργία 

και τη δομή τους. 

1) Aντι-αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 (Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w, Mcl-1, A1, NR13, Boo). 

Περιέχουν τουλάχιστον τις περιοχές ΒΗ1 και ΒΗ2. Αυτές που μοιάζουν περισσότερο με την 

Bcl-2 περιλαμβάνουν και τις 4 περιοχές. Η περιοχή ΒΗ4 των Bcl-2 και Bcl-XL είναι 

απαραίτητη για την αντι-αποπτωτική τους ικανότητα. 

2) Προ-αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 (Bax, Bak, Bok). Περιέχουν τις περιοχές ΒΗ1, 

ΒΗ2 και ΒΗ3 αλλά όχι την ΒΗ4.  

3) ΒΗ3-μόνο προ-αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 (Bid, Bad, Bim, Bik, Blk, Bnip3, 

BimL, Noxa). Περιλαμβάνουν μόνο την ΒΗ3 περιοχή. 

Ορισμένες από αυτές (Bcl-2, Bcl-XL, Bak) βρίσκονται μόνιμα σε ορισμένα κυτταρικά 

οργανίδια ενώ άλλες (Bax, Bik, Bad) εκφράζονται στο κυτταρόπλασμα και μετατοπίζονται 

στα μιτοχόνδρια μετά από κάποιο αποπτωτικό ερέθισμα (62). Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό 

των πρωτεϊνών της οικογένειας Bcl-2 είναι η ικανότητά τους να διαμορφώνουν σταθερά 

ετεροδιμερή μεταξύ αντί- και προ-αποπτωτικών μελών, ρυθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη 

δράση τους στην απόπτωση. Η αναλογία ανάμεσα στην Bcl-2 και στην Bax φαίνεται να είναι 

ένα κρίσιμο σημείο για την αποπτωτική διαδικασία, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί αν με τον 
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ετεροδιμερισμό οι δράσεις των πρωτεϊνών στην απόπτωση ελαχιστοποιούνται ή αυξάνουν 

στο μέγιστο βαθμό. 

Η υπερέκφραση της Bcl-2 ή της Bcl-xL μπορεί να αναστείλει την προ-αποπτωτική 

δράση του Bax (61). Πάντως, η μεγάλη ποσότητα της πρωτεΐνης Bcl-2, παραδόξως, μπορεί 

να επάγει τον κυτταρικό θάνατο σε ορισμένες περιπτώσεις (63), ενώ οι μεγάλες ποσότητες 

των πρωτεϊνών Bax και Bak μπορούν να έχουν και κυτταροπροστατευτική δράση (64). 

Οι αντι-αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 και Bcl-xL φαίνεται ότι συνδέονται και με 

άλλες πρωτεΐνες εκτός από τα προ-αποπτωτικά μέλη της οικογένειας. Oι Bcl-2 και Bcl-xL 

συνδέονται με την πρωτεϊνική κινάση Raf-1, τηv πρωτεϊνική φωσφατάση καλσινευρίνη, τις 

GTPases (R-Ras και H-Ras), τη συνδετική πρωτεΐνη της p53, την prion protein Pr-1 και άλλες 

πρωτεΐνες με άγνωστες λειτουργίες (CED-4, Bag-1, Nip-1, Nip-2 και Nip-3) (65). Επίσης, η 

Bcl-xL φαίνεται να συνδέεται και με την FLICE (κασπάση 8) και την ICE (κασπάση 1). 

Αντίθετα, η Bax δεν συνδέεται με τις παραπάνω πρωτεΐνες, υποδηλώνοντας μια σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στα προ- αποπτωτικά και αντι- αποπτωτικά μέλη της οικογένειας των 

πρωτεϊνών Bcl-2. Η σύνδεση των αντι-αποπτωτικών μελών της οικογένειας Bcl-2 με άλλες 

πρωτεΐνες είναι πιθανόν ότι αποτελεί τμήμα ενός ρυθμιστικού μηχανισμού της βιολογικής 

δράσης των πρωτεϊνών αυτών. 

 

 

1.2.1.3 Μιτοχονδριακό μονοπάτι 

 

Τα μιτοχόνδρια παίζουν κρίσιμο ρόλο στον αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο των 

κυττάρων των θηλαστικών απελευθερώνοντας αποπτωτικούς παράγοντες στο 

κυτταρόπλασμα. Οι Bcl-2 πρωτεΐνες έχουν ως κύριο ρόλο τον έλεγχο της διαπερατότητας της 

μεμβράνης του μιτοχονδρίου. Οι αντι-αποπτωτικές Bcl-2 και Bcl-XL, που βρίσκονται μόνιμα 

πάνω στην εξωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη, αναστέλλουν τις μιτοχονδριακές αλλαγές 

που ευθύνονται για την απελευθέρωση αυτή, υπό συνθήκες επιβίωσης. Υπό την επίδραση 

κάποιου ερεθίσματος κυτταρικού stress, όπως η στέρηση τροφικών παραγόντων, η βλάβη στο 

DNA, επίδραση εξιτοτοξινών κτλ, ενεργοποιούνται οι προ-αποπτωτικές Bcl-2 πρωτεΐνες 

όπως Bax, Bad. Πιθανώς υπόκεινται σε κάποια αλλαγή της στερεοδιαμόρφωσής τους, που 

αποκαλύπτει την ΒΗ3 περιοχή τους. Αυτό μπορεί να συμβεί με διάφορους μηχανισμούς, 

όπως π.χ. αποφωσφορυλίωση (66). Ακολούθως, μετατοπίζονται στα μιτοχόνδρια, όπου σε 

συνεργασία με πρωτεΐνες της μεμβράνης των μιτοχονδρίων είτε σχηματίζουν εκ νέου ειδικά 

κανάλια είτε ρυθμίζουν την διαπερατότητα ήδη υπαρχόντων διαύλων, που επιτρέπουν την 

έξοδο των αποπτωτικών παραγόντων από τον διαμεμβρανικό χώρο.  

Ένα υπάρχον κανάλι του οποίου η αγωγιμότητα ρυθμίζεται από τις Bcl-2 πρωτεΐνες 

είναι το VDAC (Voltage-dependent anion channel). Με αυτό αλληλεπιδρά η Bax αφού 
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ολιγομεριστεί (στον ολιγομερισμό πιθανώς να βοηθούν και πρωτεΐνες της εξωτερικής 

μεμβράνης του μιτοχονδρίου), δημιουργώντας έναν μεγάλο πόρο που έχει μεγάλη 

διαπερατότητα στις αποπτωτικές πρωτεΐνες του διαμεμβρανικού χώρου. Η Bcl-XL αντιθέτως, 

όταν είναι προσδεμένη στο VDAC κλείνει τον πόρο (67). 

Η απελευθέρωση προ-αποπτωτικών παραγόντων από τη διαμεμβρανική περιοχή των 

μιτοχονδρίων μπορεί να οφείλεται στη διάνοιξη ενός μη ειδικού πόρου στην εσωτερική 

μιτοχονδριακή μεμβράνη που καλείται ΜΡΤΡ. Η διάνοιξη του πόρου συμβαίνει κυρίως ως 

αποτέλεσμα της αύξησης της συγκέντρωσης των Ca+2 ή των ενεργών ριζών οξυγόνου (ROS) 

στο μιτοχονδριακό στρώμα. Τον πόρο αυτό διαπερνούν όσα μόρια έχουν μέγεθος <1500kD. 

Επειδή τα πρωτόνια περνούν από τον πόρο με μεγάλη ταχύτητα, το άνοιγμά του συνοδεύεται 

από εκπόλωση της μεμβράνης και αποσύζευξη της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.  Επιπλέον, 

η υψηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών στο στρώμα σε σχέση με το διαμεμβρανικό χώρο 

δημιουργεί οσμωτική πίεση με αποτέλεσμα την είσοδο μεγάλης ποσότητας νερού στο 

στρώμα, τη διόγκωση του μιτοχονδρίου, τη διάρρηξη της εξωτερικής μεμβράνης του και την 

απελευθέρωση διαφόρων αποπτωτικών παραγόντων. Οι αποπτωτικοί παράγοντες που 

απελευθερώνουν τα μιτοχόνδρια είναι κυρίως το κυτόχρωμα c, η πρωτεΐνη Smac/Diablo, 

καθώς και η πρωτεάση σερίνης ΗtrA2. O Smac/Diablo προωθεί την ενεργοποίηση των 

κασπασών με το να προσδένεται στους αναστολείς τους (IAPs) και συγκεκριμένα στον XIAP 

(68). Επίσης, η HtrA2 μπορεί να αποικοδομήσει τον XIAP (69). 

Η απώλεια του κυτοχρώματος c από τα μιτοχόνδρια είναι ένα πολύ πρώιμο γεγονός 

στην απόπτωση και συμβαίνει ώρες πριν την εξωτερικοποίηση της φωσφατιδυλοσερίνης και 

την απώλεια της ακεραιότητας της πλασματικής μεμβράνης. To κυτόχρωμα c ακολούθως, 

συμμετέχει στο σχηματισμό του «αποπτωσώματος» (ο οποίος εξαρτάται από τα επίπεδα ATP 

ή dATP) μέσω του οποίου ενεργοποιείται ο καταρράκτης των κασπασών. Το αποπτώσωμα 

αποτελείται από κυτόχρωμα c, τον αποπτωτικό παράγοντα Apaf-1 και την προ-κασπάση-9. Ο 

παράγοντας Apaf-1 βρίσκεται μέσα στο κυτταρόπλασμα και το κυτόχρωμα c, προσδενόμενο 

σε αυτόν, επάγει τον πολυμερισμό του. Στη συνέχεια, στο σύμπλοκο προστίθεται και η προ-

κασπάση-9. Αντίθετα, με τις άλλες προ-κασπάσες, η προ-κασπάση-9 δεν ενεργοποιείται με 

αυτο-πρωτεόλυση ή πρωτεόλυση από άλλες κασπάσες. Χρειάζεται να προσδεθεί με τον 

Apaf-1 για να ενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, στο αποπτώσωμα προσδένεται η προ-κασπάση-3, 

η οποία πρωτεολύεται από την ενεργή πλέον κασπάση-9, ενεργοποιείται και 

απελευθερώνεται για να μεσολαβήσει στην πρόοδο της απόπτωσης (49). 

 

Τα μιτοχόνδρια παίζουν κυρίαρχο ρόλο και στον ανεξάρτητο από κασπάσες, 

κυτταρικό θάνατο. Η, ούτως ή άλλως, ανεξάρτητη κασπασών αύξηση της διαπερατότητας της 

εξωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης, μετά από συγκεκριμένα σήματα θανάτου, έχει ως 

αποτέλεσμα την απελευθέρωση διαφόρων παραγόντων  μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο 
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AIF (Apoptosis Inducing Factor). Πρόκειται για μία μιτοχονδριακή διαμεμβρανική  

φλαβοπρωτεΐνη. Απουσία της προ-κασπάσης-9 ή / και του παράγοντα Apaf-1, o AIF, αφού 

απελευθερωθεί στο κυτταρόπλασμα, μετατοπίζεται στον πυρήνα και επάγει την εμφάνιση του 

φαινοτύπου που μοιάζει με τον αποπτωτικό (70). Ο φαινότυπος αυτός, επιτυγχάνεται με 

κάποια χρονική καθυστέρηση σε σχέση με τον τυπικό αποπτωτικό θάνατο. 

 

 

1.2.1.4 Κασπάσες  

 

Οι κασπάσες είναι τα μόρια-κλειδιά που βοηθούν στην ενορχήστρωση του 

προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου. Η γονιδιακή οικογένεια των κασπασών 

περιλαμβάνει στα θηλαστικά 14 μέλη, εκ των οποίων είναι γνωστά 11 ανθρώπινα ένζυμα. Οι 

κασπάσες εκφράζονται ως προένζυμα και ωριμάζουν σε πλήρως λειτουργικές πρωτεάσες με 

δύο διαδοχικά γεγονότα πρωτεόλυσης. Έχουν την ικανότητα να αυτό-ενεργοποιούνται ή να 

ενεργοποιούνται από άλλες κασπάσες, στα πλαίσια ενός καταρράκτη αλληλεπιδράσεων. 

Ανάλογα με την λειτουργικότητά τους χωρίζονται σε εκκινητές της απόπτωσης, εκτελεστές 

της απόπτωσης και επεξεργαστές κυτοκινών. Οι κασπάσες-εκτελεστές (-3, -6 και -7) 

προκαλούν τον απόπτωση με την διάσπαση ή την αποικοδόμηση διαφόρων σημαντικών 

υποστρωμάτων. Υπάρχουν δύο κύρια σηματοδοτικά μονοπάτια που οδηγούν από ένα 

εναρκτήριο ερέθισμα στην ενεργοποίηση μιας από τις κασπάσες εκκινητές και από κει στον 

αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο. Το πρώτο βασίζεται στην συμμετοχή των μιτοχονδρίων, ενώ, 

το δεύτερο περιλαμβάνει τους υποδοχείς θανάτου (death receptors) και τους προσδέτες τους 

(όπως Fas/Fas ligand, TNF receptor/ TNF κ.α.). Το  ενδοπλασματικό δίκτυο φαίνεται να 

συμμετέχει, σε συνεργασία με τα μιτοχόνδρια, στην ενεργοποίηση των κασπασών (κασπάση-

12), μέσω σημάτων Ca+2 και Bcl-2 πρωτεϊνών, με σκοπό την απόπτωση (71). 

 

 

1.2.1.5 Πρωτεϊνικές κινάσες σερίνης/θρεονίνης 

 

 Κύριο ρόλο στην διαδικασία της απόπτωσης κατέχει η οικογένεια των πρωτεϊνικών 

κινασών σερίνης/θρεονίνης (Serine/threonine protein kinases). Τα μέλη της, που λαμβάνουν 

μέρος στη ρύθμιση της απόπτωσης είναι: (α) Οι πρωτεϊνικές κινάσες που ενεργοποιούνται 

από μιτογόνα σήματα (Mitogen-activated protein kinase, MAPK) και κυρίως οι p38 MAPK, 

p42/p44 ERKs και (β) πρωτεϊνικές κινάσες που ενεργοποιούνται από κυτταρικό στρες 

(SAPΚ/JNK). 
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p38 MAPK 

Οι ισομορφές της p38 φωσφορυλιώνονται από τις MAP κινάσες κινάσες (ΜΚΚs) και 

πιο συγκεκριμένα τις MKK6, MKK4, MKK3 και MKK3-β. Η ενεργοποιημένη p38 MAP 

κινάση φωσφορυλιώνει μία σειρά από μεταγραφικούς παράγοντες όπως τον ATF-2 

(Activated Transcription Factor-2), την PHAS-1, την CHOP-1 και κινάσες όπως την 

MAPKAP2, την MAPKAP3, την MAPKAP5 και την MnK1.  

 

 

ERK1/ERK2  

Οι πρωτεϊνικές κινάσες που ελέγχονται από εξωκυττάρια σήματα (extracellular signal 

regulated kinase, ERK) είναι μια υποοικογένεια των MAP κινασών. Στην οικογένεια αυτή 

περιλαμβάνονται οι κινάσες: p44 ή ERK1 (44 kDa) και p42 ή ERK2 (42 kDa). Οι 

ERK1/ERK2 MAP κινάσες ενεργοποιούνται από υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες, 

αλλά και από υποδοχείς τυροσίνης κινάσης (receptor tyrosine kinase) (72). Οι p44 ERK1 και 

p42 ERK2 φωσφορυλιώνονται από τις MAPK κινάσες, MEK1 και ΜΕΚ2. Πρόσφατα έχει 

αναφερθεί ότι η RIP2 μπορεί να φωσφορυλιώσει τις p42/p44 MAPK. Οι ενεργοποιημένες 

p44 ERK1 και p42 ERK2 MAP κινάσες φωσφορυλιώνουν υποδοχείς όπως τον υποδοχέα του 

επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, κυτταροπλασματικά μόρια μετάδοσης σήματος, όπως τον 

Ras exchange factor (Sos), ρυθμιστικά ένζυμα, όπως την φωσφολιπάση Α2 και 

μεταγραφικούς παράγοντες, όπως το Elk-1 ή το c-Myc. Η ενεργοποίηση αυτών συνήθως 

οδηγεί σε αύξηση του πολλαπλασιασμού ή της διαφοροποίησης των κυττάρων.  

 

 

SAP/JNK κινάση 

H JNK έχει πρωτεύοντα ρόλο στην ενεργοποίηση αποπτωτικών μηχανισμών, σε 

καταστάσεις στρες όπως η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, σε κυκλοεξαμίδιο και σε 

θερμικό στρες (heat shock) (73). Επίσης, το μονοπάτι της JNK ενεργοποιείται από 

προφλεγμονώδεις κυτοκίνες όπως ο TNF-α και η IL-1 (74). Η JNK ενεργοποιείται άμεσα από 

τις MKKs οι οποίες λέγονται και JNKKs. Προς το παρόν, οι κινάσες που έχει δειχθεί ότι 

ενεργοποιούν την JNK σε ορισμένους κυτταρικούς τύπους, είναι η MLK3 και η MEKK1. Η 

ρύθμιση της JNK γίνεται και από τις λεγόμενες JNK interacting proteins (JIPs), 

κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες που δεσμεύονται από την JNK και ρυθμίζουν την 

ενεργοποίησή της (75). Οι JNKs φωσφορυλιώνουν πολλά υποστρώματα όπως τους 

μεταγραφικούς παράγοντες c-Jun, ATF-2, ELK-1, NFAT , p53 και την πρωτεΐνη MADD.  
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1.2.2 Μακροφάγα και απόπτωση 

 
Πριν την ενεργοποίηση τους τα μονοκύτταρα του αίματος πεθαίνουν αυθόρμητα σε 

συνθήκες καλλιέργειας και ακόμα περισσότερο σε συνθήκες απουσίας τροφικών παραγόντων  

μέσω του Fas/ FasL (76).  Η διαφοροποίηση τους σε μακροφάγα και η ενεργοποίηση τους 

από κυτοκίνες (ΤNF-α, IFN-γ), αυξητικούς παράγοντες (GM-CSF) ή παθογόνα (LPS), 

αναστέλλει τον κυτταρικό θάνατο και τα κύτταρα γίνονται ανθεκτικά σε σήματα 

ενεργοποίηση της απόπτωσης. Ένας τρόπος με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται είναι μέσω της 

έκφρασης του FLICE- inhibitory protein (Flip), ένα μόριο που παρεμποδίζει την αποπτωτική 

διαδικασία που επάγεται από το σύστημα Fas/FasL (77). Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι η 

ενεργοποίηση του NFkB είναι απαραίτητη για την επιβίωση των μακροφάγων. Καταστολή 

της ενεργοποίησης του NFkB οδηγεί τα μακροφάγα σε απόπτωση μέσω του μιτοxoνδριακού 

μονοπατιού και καταστολή της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης Α1 της οικογένειας Βcl-2 (78). 

Οι μηχανισμοί αυτοί έχουν σκοπό την επιβίωση τους σε καταστάσεις ενεργοποίησής 

τους, είτε από τα αποπτωτικά σήματα που τα ίδια επάγουν (πχ. TNF-α), είτε από εκείνα που 

επάγονται από κάποιους παθογόνους μικροοργανισμούς. Έχει παρατηρηθεί ότι η καταστολή 

των ΜΑPK κινασών και του NFkB είναι από τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν κάποια 

παθογόνα βακτήρια για να επάγουν απόπτωση στα μακροφάγα (79). 

Από την άλλη, η ενεργοποίηση των μακροφάγων θα οδηγήσει τελικά τα κύτταρα σε 

απόπτωση καθώς η παρατεταμένη ενεργοποίησή τους θα αποβεί επιβλαβής τελικά για τον 

ξενιστή.  Τα ίδια τα σήματα των TLRs , μέσω των οποίων ενεργοποιούνται τα μακροφάγα, 

ενεργοποιούν και αποπτωτικά μονοπάτια (εικόνα 9) (45). Ένα από αυτά αφορά ενεργοποίηση 

της κασπάσης-8 από την αλληλεπίδραση του MyD88 με το μόριο FADD, μέσω της DD 

περιοχής του. Ένα άλλο μονοπάτι οδηγεί σε ενεργοποίηση της PKR (IFN-inducible double-

stranded RNA- dependent protein kinase) και της IRF3, γεγονός το οποίο καταλήγει σε 

απόπτωση ανεξάρτητη από κασπάσες (80). 
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Εικόνα 9. Ενεργοποίηση αποπτωτικών μονοπατιών από τα σήματα των TLRs 

  

 
Απόπτωση από TNFRs (TNF-α receptors) 

 

Τα μακροφάγα ενεργοποιούνται από πλήθος παθογόνων μικροοργανισμών όπως 

προαναφέρθηκε και εκκρίνουν κυτοκίνες, μεταξύ των οποίων ο TNF-α. Μέσω των TNFRs οι 

οποίοι εκφράζονται στα περισσότερα κύτταρα του ανοσοποιητικού o ΤNF-α επάγει τον 

κυτταρικό θάνατο και αποτελεί τον κύριο μηχανισμό με τον οποίο τα κύτταρα αυτά δρουν ως 

αντιμικροβιακοί παράγοντες. 

Οι TNFRs σηματοδοτούν μέσω TRAFs (TNFR- associated factors) και DD (death 

domain) πρωτεϊνικών μορίων (81). Τα σήματα των TNFRs πάντως δεν οδηγούν μόνο σε 

απόπτωση (εικόνα 8) (82). 
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Εικόνα 8. Η σηματοδότηση των TNFRs επάγει απόπτωση μέσω κασπασών, ενεργοποίηση 

φωσφωλιπασών,κυτταρική διαφοροποίηση μέσω MAPK ή και ενεργοποίηση του NFkB. 

 

 

 Απόπτωση από ΝΟ (nitric oxide) 

  

 Το ΝΟ παράγεται από ενεργοποιημένα μακροφάγα στη διάρκεια της απόκρισης 

ενάντια σε βακτήρια, ιούς ή καρκινικά κύτταρα και αποτελεί ένα ιδιαίτερα τοξικό μόριο. 

Ωστόσο, η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων ΝΟ μπορεί να αποβεί κυτταροτοξική και για 

τα ίδια τα κύτταρα του ανοσοποιητικού. Η κυτταροτοξικότητα του ΝΟ είναι ένα αρκετά 

πολύπλοκο φαινόμενο και διαμεσολαβείται από πολλά διαφορετικά σηματοδοτικά μονοπάτια 

τα οποία καταλήγουν σε κυτταρικό θάνατο από απόπτωση ή νέκρωση. Επιπλέον, κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες, όπως πχ ταυτόχρονη παρουσία O2
- (superoxide), η 

κυτταροτοξικότητα του ΝΟ μπορεί ελαττωθεί ή να ανασταλεί (83). 

 Ένα από τα αποπτωτικά σήματα που επάγονται από το ΝΟ αφορούν τον παράγοντα 

p53. O p53 μπορεί να δράσει ως μεταγραφικός παράγοντας για περισσότερες της μιας προ-

αποπτωτικές πρωτεΐνες της οικογένειας Bcl-2. Το μιτοχονδριακό μονοπάτι είναι αναγκαίο και 

ικανό για την ενεργοποίηση των κασπασών στην απόπτωση που εξαρτάται από p53. Παρ’ όλ’ 

αυτά, θετική ρύθμιση των παραπάνω πρωτεϊνών από τον p53 παρατηρήθηκε και υπό 

συνθήκες που οδηγούν σε αναστολή του κυτταρικού κύκλου παρά σε απόπτωση. Επομένως, 

θεωρείται πιθανό ο p53 να σηματοδοτεί την ενεργοποίηση των κασπασών και με άλλους 

τρόπους, εκτός της μεταγραφικής ρύθμισης των Bcl-2 πρωτεϊνών. Η σηματοδότηση μέσω 

death receptors καθώς και μέσω εναλλακτικών μονοπατιών (π.χ. ενεργοποίηση κασπασών 

μέσω αύξησης των ROS), είναι επίσης πιθανή (84). Επιπλέον, ο p53 μπορεί να ενεργοποιήσει 

μία καθυστερημένη χρονικά απόπτωση που είναι ανεξάρτητη από κασπάσες. Σε αυτόν τον 

αποπτωτικό μηχανισμό έχει βρεθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο ο προ-αποπτωτικός 

παράγοντας AIF, ο οποίος, φαίνεται να απελευθερώνεται από τα μιτοχόνδρια με ένα 
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μηχανισμό διαφορετικό από αυτόν με τον οποίο απελευθερώνεται το κυτόχρωμα c (70). 

Ενεργοποίηση κασπασών (caspase-3) έχει αναφερθεί να διαμεσολαβεί την επαγόμενη από 

ΝΟ απόπτωση σε κύτταρα του ανοσοποιητικού, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το NO φαίνεται να 

δρα απ’ ευθείας πάνω στις πρωτεΐνες τις οικογένειας Bcl-2 μέσω ενός μονοπατιού 

ανεξάρτητο από την ενεργοποίηση της p53 (85). 

 

 

 

 
 

Εικόνα 7. To NO επάγει απόπτωση στα μακροφάγα είτε μέσω των πρωτεϊνών bax και bcl-2, είτε μέσω 

του παράγοντα p53. Προεπώαση με χαμηλές δόσεις NO ή κυτοκινών, καθώς και η παρουσία ριζών 

οξυγόνου (Ο2
-) αναστέλλει την επαγωγή της απόπτωσής από NO 
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1.3  Νεύρο-ενδοκρινικό σύστημα - Νευροπεπτίδια της 

οικογένειας του CRF  
 

Νευροπεπτίδια 

Τα νευροπεπτίδια βρίσκονται αποθηκευμένα στις απολήξεις των νευρικών κυττάρων  

σε κοινά εκκριτικά κοκκία με τους νευροδιαβιβαστές. Εκκρίνονται σε απάντηση νευρικών 

διεγέρσεων και επιδρούν στις λειτουργίες άλλων κυττάρων, δηλαδή δρουν ως χυμικά 

μηνύματα τόσο στο ΚΝΣ (κεντρικό νευρικό σύστημα) όσο και στην περιφέρεια. 

Πεπτίδια προερχόμενα απ’ το πρόδρομο μόριο της προ-οπιο-μελανοκορτικοτροπίνης 

(POMC), όπως η β-ενδορφίνη, οι εγκεφαλίνες και οι δυνορφίνες, ανήκουν στα νευροπεπτίδια 

της υπόφυσης και πιο ειδικά χαρακτηρίζονται ως οπιοειδή πεπτίδια. Νευροπεπτίδια όπως ο 

παράγοντας έκλυσης της κορτικοτροπίνης CRF (Corticotropin Releasing Factor) και τα 

συγγενή πεπτίδια ουροκορτίνες (UCN1, UCN2, UCN3), αλλά και πολλά άλλα, μεταξύ των 

οποίων, η ουσία P (Substance P), το νευροπεπτίδιο Υ (NPY), το VIP (Vasoactive Intestinal 

Peptide), το PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase-activating Polypeptide) και η 

νευροτενσίνη, ανήκουν στα νευροπεπτίδια του στρες, όπως έχουν χαρακτηριστεί εξαιτίας 

του σημαντικού ρόλου που έχουν στην ρύθμιση και λειτουργία του μηχανισμού απάντησης 

στο στρες. 

 

 

1.3.1 Ο μηχανισμός απόκρισης στο στρες 
 

Ο υποθάλαμο- υποφυσιο- επινεφριδιακός (ΥΥΕ) άξονας    

Καταστάσεις στρες ενεργοποιούν τον υποθάλαμο- υποφυσιο- επινεφριδιακό άξονα. 

Στον παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου συντίθεται CRF και ελευθερώνεται από 

νευρικές απολήξεις φτάνοντας στην υπόφυση μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας. Στην  

υπόφυση ο CRF διεγείρει την παραγωγή και έκκριση της αδενοκορτικοτροπίνης (ACTH). Η 

έκκριση γλυκοκορτικοειδών από τα επινεφρίδια μέσω της ACTH αποτελεί το τελικό στάδιο 

ενεργοποίησης του ΥΥΕ άξονα.  

 Το παραγόμενο πεπτίδιο CRF διεγείρει παράλληλα τον υπομέλα τόπο στον προμήκη 

μυελό και η ενεργοποίησή του οδηγεί στην απελευθέρωση νορεπινεφρίνης (ΝΕ) από ένα 

εξαιρετικά πυκνό δίκτυο νευρώνων σε ολόκληρο των εγκέφαλο. 

 Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα συμμετέχει και αυτό στους ομοιοστατικούς 

μηχανισμούς σε καταστάσεις στρες μέσω των συμπαθητικών νευρώνων και της δράσης 

αυτών στα επινεφρίδια που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή κατεχολαμινών.  Διέγερση του 
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συμπαθητικού ενεργοποιεί το σύστημα ρενίνης- αγγειοτενσίνης. Η αγγειοτενσίνη-ΙΙ που 

παράγεται είναι ισχυρός αγγειοσυσπαστικός παράγοντας και συμβάλλει ενεργά σε 

καταστάσεις στρες. Επιπλέον, δρα στο ΚΝΣ (κεντρικό νευρικό σύστημα) μέσω υποδοχέων 

στους παρακοιλιακούς πυρήνες του υποθαλάμου και ενεργοποιεί την έκκριση CRF και 

επακόλουθα την υπόφυση και τα επινεφρίδια.  

Η δραστηριότητα του ΥΥΕ ακολουθεί κιρκαδικό ρυθμό κατά τη διάρκεια του 

24ωρου. Στους ανθρώπους, η συγκέντρωση των γλυκοκορτικοειδών του πλάσματος έχει την 

υψηλότερη τιμή λίγο πριν από την έγερση και τη χαμηλότερη τις βραδινές ώρες. Στα ποντίκια 

που είναι πιο δραστήρια τη νύχτα συμβαίνει το αντίθετο.  

Η διέγερση του ΥΥΕ άξονα αναστέλλεται από τα γλυκοκορτικοειδή μέσω αναστολής 

της έκκρισης ACTH και συγκεκριμένα μέσω αναστολής  της σύνθεσης του CRF στον 

παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου (86). Αλλά και έμμεσα, τα γλυκοκορτικοειδή, μέσω 

υποδοχέων τους σε ειδικές περιοχές του ΚΝΣ, όπως ο ιππόκαμπος, η αμυγδαλή και οι 

νοραδρενεργικοί πυρήνες του προμήκους, ρυθμίζουν αρνητικά την ενεργοποίηση του ΥΥΕ 

άξονα.  

 

 

1.3.2 Η οικογένεια των πεπτιδίων CRF   
 

Η οικογένεια των πεπτιδίων CRF (εικόνα 10) περιλαμβάνει τα πεπτίδια urotensin1 

(στους ιχθείς), sauvagine (στα αμφίβια), CRF και Urocortins (UCN1, UCN2, UCN3) στα 

θηλαστικά. Πρόκειται για ομόλογα πεπτίδια με αρκετά συντηρημένη αμινοοξική ακολουθία. 

 

 
Εικόνα 10. Τα μέχρι σήμερα γνωστά μέλη της οικογένειας  των πεπτιδίων CRF.  
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Παράγοντας έκλυσης της κορτικοτροπίνης (CRF) 

Ο παράγοντας έκλυσης της κορτικοτροπίνης (CRF), ένα πεπτίδιο 41 αμινοξέων, 

απομονώθηκε από τον Vale και τους συνεργάτες του το 1981 (87). Αναγνωρίστηκε αρχικά ως 

υποθαλαμικό νευροπεπτίδιο και κύριος ρυθμιστής του ΥΥΕ άξονα. Εκτός από τον 

υποθάλαμο, έχει ανιχνευτεί σε πολλά σημεία του ΚΝΣ και του εγκεφάλου (ρινεγκέφαλος, 

υπόφυση, φλοιός εγκεφάλου, βασικά γάγγλια, ιππόκαμπος, γέφυρα, παρεγκεφαλίτιδα, 

νωτιαίος μυελός), όπου η δράση του αφορά αυτόνομες λειτουργίες και συμπεριφορές που 

επάγονται από στρες  (88-90).  

Στην περιφέρεια mRNA του CRF έχει βρεθεί στον πλακούντα, στους πνεύμονες, στο 

ήπαρ, στο στομάχι και στο έντερο, στο πάγκρεας, στα επινεφρίδια, στο θύμο αδένα, στο 

δέρμα, στις αμυγδαλές και στον σπλήνα (91, 92). Επιπλέον, CRF έχει ανιχνευτεί σε 

νεοπλασματικούς ιστούς, όπως καρκινώματα πνευμόνων και μαστού, καρκινοειδές θύμου και 

σε κακοήθεις όγκους μυελού των επινεφριδίων (93, 94). Τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα 

που αφορούν στις δράσεις του CRF στην περιφέρεια συνηγορούν σε ένα ευρύτερο 

ρυθμιστικό ρόλο του CRF απέναντι στο στρες οποιασδήποτε μορφής (φλεγμονή, εγκυμοσύνη 

κ.α.) (95-97). 

 

 

Urocortins (UCNs) 

Η UCN1 (98) που αποτελείται από μία αλληλουχία 40 αμινοξέων, παρουσιάζει 

ομολογία με την ανθρώπινη CRF γύρω στο 45%, ενώ έχει ακόμα μεγαλύτερη ομοιότητα με 

την urotensin1 των ιχθύων (63%).  

Η έκφραση της UCN1 στον εγκέφαλο συμπίπτει ελάχιστα με αυτήν του CRF. 

Μεταξύ των ειδών έχουν αναφερθεί διαφορές στην κατανομή του mRNA και του πεπτιδίου 

της UCN1 στον εγκέφαλο (99). Πάντως, αν και ορισμένα σημεία του ΚΝΣ εκφράζουν σε 

σημαντικά επίπεδα το πεπτίδιο της UCN1 (ιππόκαμπος, μικρός πληθυσμός νευρώνων του 

μετωπιαίου φλοιού, περιοχή Edinger-Westphal) (100), περισσότερο ευρεία είναι η έκφραση 

της στην περιφέρεια. Το πεπτίδιο UCN1 έχει ανιχνευτεί στην υπόφυση, στο γαστρεντερικό 

σωλήνα, στις αμυγδαλές, στα μυοκύτταρα της καρδιάς, στο θύμο αδένα, στο σπλήνα, στους 

πνεύμονες (Yuqing et al, in press), στον πλακούντα και στα νεφρά (101). Πρόσφατα 

ανιχνεύτηκε στο δέρμα (102) και στο λιπώδη ιστό (103). 

H UCN2 ή stresscopin- related peptide (104), ένα πεπτίδιο 38 αμινοξέων, εκφράζεται 

σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές στον εγκέφαλο. Στον ποντικό εντοπίζεται στο 

μακροκυτταρικό τμήμα του παρακοιλιακού πυρήνα του υποθάλαμου, τον υπεροπτικό και 

τοξοειδή πυρήνα και τους κινητικούς πυρήνες του στελέχους και του νωτιαίου μυελού. 
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 Στην περιφέρεια, mRNA της UCN2 ανιχνεύεται στην καρδιά, στους επινεφριδιακούς 

αδένες, σε  κύτταρα περιφερικού, σε ανθρώπινα κύτταρα ενδομήτριου, στο δέρμα (105) και 

στο σκελετικό μυ (106). Είναι χαρακτηριστικό ότι UCN2mRNA δεν εκφράζεται στην 

υπόφυση.  

H UCN3 ή stresscopin (107) επίσης αποτελείται από 38 αμινοξέα. Εκφράζεται σε 

περιοχές του ΚΝΣ όπως ο υποθάλαμος, ο μέσος πυρήνας της αμυγδαλής και το στέλεχος 

(108). Στην περιφέρεια mRNA της UCN3 ανιχνεύτηκε στους μύες, στο δέρμα, στα 

επινεφρίδια (109), στον γαστρεντερικό σωλήνα (110), στην καρδιά (111), στα β- κύτταρα στο 

πάγκρεας (112) και στο λιπώδη ιστό (103). 

 

 

Χαρακτηριστικά και ρύθμιση των γονιδίων CRF και UCN   

Και τα δύο γονίδια αποτελούνται από δύο εξόνια και ένα ιντρόνιο. Το ιντρόνιο του 

γονιδίου της UCN1 έχει μέγεθος 260bp και διαφέρει ελάχιστα μεταξύ των διαφόρων 

θηλαστικών. Από την άλλη το ιντρόνιο του CRF είναι αρκετά μεγαλύτερο (700- 800 bp) και 

το ακριβές μέγεθος ποικίλει ανάμεσα στα είδη. Τα προ- πεπτίδια και των δύο 

κωδικοποιούνται από το αντίστοιχο δεύτερο εξόνιο, ενώ το πρώτο εξόνιο περιέχει το 

μεγαλύτερο μέρος της 5΄- μη μεταφραζόμενης περιοχής (113). 

Τα γονίδια του CRF και της UCN περιέχουν παρόμοιες θέσεις πρόσδεσης 

μεταγραφικών παραγόντων στους υποκινητές τους. Για παράδειγμα και τα δύο έχουν θέση 

CRE και μια τύπου- NRSE/RE1 ακολουθία. Ωστόσο, ενώ ο CRF έχει αυτή την αρνητική 

ρυθμιστική ακολουθία στο ιντρόνιο, στην UCN βρίσκεται πριν την TATA αλληλουχία.  

Έχει δειχθεί ότι της ενεργοποίησης της έκφρασης του CRF στον υποθάλαμο 

προηγείται φωσφορυλίωση του CREB (CRE binding protein) (114). Μελέτες σε κύτταρα 

PC12 για τη ρύθμιση της έκφρασης της UCN1 από τον CREB υποστηρίζουν ανάλογο 

λειτουργικό ρόλο του CRE στον υποκινητή της UCN (113). Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι το 

REST/NRSF ρυθμίζει την έκφραση του CRF (115), ενώ η αλληλουχία τύπου- NRSE/RE1 

στον υποκινητή της UCN φαίνεται να ρυθμίζει αρνητικά την έκφρασή της (113). 

Και τα δύο γονίδια περιέχουν θέσεις πρόσδεσης για τον μεταγραφικό παράγοντα Brn-

2. Μάλιστα έχει δειχθεί ότι ο Brn-2 ρυθμίζει την έκφραση του CRF (116). Όσον αφορά την 

UCN δεν υπάρχει ανάλογη πληροφορία. 

Επιπλέον, τα γονίδια των πεπτιδίων CRF περιέχουν στοιχεία απόκρισης των 

γλυκοκορτικοειδών. Έχει αναφερθεί ρύθμιση του mRNA της UCN1 στο θύμο αδένα από 

χορήγηση κορτικοστερόνης, άλλα και αύξηση της μεταγραφής της UCN2 σε περιφερικούς 

ιστούς από γλυκοκορτικοειδή (117). 
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Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά των πεπτιδίων CRF στα θηλαστικα. Το γονίδιο της UCNIII περιέχει και 

αυτό 2 εξόνια (νεότερη πληροφορία). 

 

 

1.3.3 Υποδοχείς CRF 
 

Τα πεπτίδια CRF προσδένονται σε δύο υποδοχείς, τον CRF1 (118) και τον CRF2 

(119), οι οποίοι παρουσιάζουν περίπου 70% αμινοοξική ομολογία. Στους τελεοϊχθύες έχει 

απομονωθεί και ένας τρίτος CRF υποδοχέας (CRF3) ο οποίος είναι περίπου 85% ομόλογος με 

τον CRF1 (120). Πρόκειται για υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες (GPCRs) και έχουν 

το τυπικό πρότυπο των 7 διαμεμβρανικών περιοχών. Το μεγαλύτερο ποσοστό ομολογίας 

παρουσιάζεται στο διαμεμβρανικό και ενδοκυττάριο τμήμα τους (80-85%), ενώ το 

εξωκυττάριο τμήμα και ειδικά το Ν- τελικό άκρο παρουσιάζει ένα μόλις 40% ομολογίας στην 

αμινοοξική αλληλουχία. Οι δύο αυτοί υποδοχείς  κωδικοποιούνται από δύο διαφορετικά 

γονίδια και μπορούν να υπάρξουν σε περισσότερες μορφές που προκύπτουν από εναλλακτικό 

μάτισμα. Παρουσιάζουν διαφορετική κατανομή στους διάφορους ιστούς και διαφορετικές 

φαρμακολογικές ιδιότητες όσον αφορά τους προσδέτες τους.  

Τόσο ο CRF όσο και η UCN1 θεωρούνται λειτουργικοί προσδέτες του CRF1. Οι 

Urocortins προσδένονται με 100 φορές μεγαλύτερη συγγένεια στον CRF2 απ’ ότι ο CRF 

(121). Είναι ενδιαφέρον ότι η UCN1 εμφανίζει 6 φορές μεγαλύτερη συγγένεια για τον CRF1 

και 40 φορές μεγαλύτερη για τον CRF2 σε σχέση με το CRF. Τα πεπτίδια UCN2 και την 

UCN3 προσδένονται αποκλειστικά και με μεγάλη συγγένεια στον CRF2  (104, 107). Το 

γεγονός πάντως ότι η συγγένεια της UCN3 για τον CRF2 είναι 10 φορές περίπου μικρότερη 

από εκείνη της UCN1 ή της UCN2 δημιουργεί υπόνοιες για την ύπαρξη κάποιου τρίτου CRF 

υποδοχέα στα θηλαστικά (122). 

Για τον CRF1 έχουν ανιχνευθεί αρκετές διαφορετικές μορφές, όμως μόνο μία έχει 

βρεθεί να είναι λειτουργική (123). Ο CRF1 εκφράζεται σε διάφορες περιοχές του κεντρικού 
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νευρικού συστήματος (κυρίως φλοιό, στέλεχος, ιππόκαμπο, αμυγδαλή, υπόφυση). Η έκφρασή 

του στον υποθάλαμο επάγεται από το στρες (124).  

Στην περιφέρεια, αν και τα επίπεδα έκφρασης είναι χαμηλότερα, εντοπίζεται στις 

αμυγδαλές, στο ωοθήκη, στον σπλήνα, στα επινεφρίδια, στο δέρμα (105), στο γαστρεντερικό 

(125) και στο λιπώδη ιστό (103).  

Τρεις λειτουργικές μορφές του CRF2, οι οποίες διαφέρουν μόνο στο εξωκυττάριο Ν- 

τελικό άκρο τους, είναι γνωστές. Ο CRF2a, εκφράζεται κυρίως στον εγκέφαλο (υποθάλαμος, 

πλάγιο διάφραγμα, ραφιοειδής πυρήνας στον μεσεγκέφαλο, οσφρητικός βολβός) και στην 

υπόφυση (126). Ο CRF2b ανιχνεύεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα (χοριοειδές πλέγμα, 

εγκεφαλικές αρτηρίες), αλλά κατά κύριο στην περιφέρεια (καρδιά, σκελετικός μυς, 

γαστρεντερικός σωλήνας) (127). mRNA του CRF2 βρέθηκε επίσης στους πνεύμονες, στον 

σπλήνα, στο θύμο αδένα, στο δέρμα και στο λιπώδη ιστό. Ο CRF2c έχει ανιχνευθεί μόνο στην 

μεταιχμιακή περιοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος του ανθρώπου (128). 

Οι υποδοχείς CRF εκφράζονται επίσης σε υψηλό ποσοστό σε διάφορα καρκινώματα 

στον άνθρωπο (129, 130). 

 

 

sCRF2a (soluble CRF2a) 

Πρόσφατα αναφέρθηκε η ύπαρξη μίας διαλυτής μορφής του υποδοχέα CRF2 στον 

εγκέφαλο ποντικού, o sCRF2a (131). Πρόκειται για προϊόν εναλλακτικού ματίσματος (splice 

variant) του mRNA του CRF2 στο οποίο λείπει το εξόνιο 6 (εικόνα 11). Η συγγένεια του για 

τα πεπτίδια CRF και UCN1 είναι μεγάλη και η ύπαρξή του μεταβάλλει την ικανότητα των 

CRF και UCN1 να επάγουν cAMP σε κύτταρα που εκφράζουν υποδοχείς CRF. 

 

 
Εικόνα 11. Το γονίδιο του CRF2 στον ποντικό. Σχηματική περιγραφή των δύο γνωστών λειτουργικών 

υπότυπων, CRF2β και CRF2α (δεύτερη και τρίτη σειρά), και της διαλυτής  μορφής  sCRF2a (τέταρτη σειρά) 

του γονιδίου του υποδοχέα. 
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CRF – binding protein (CRF-BP) 

Εκτός από τους υποδοχείς CRF1 και CRF2, τα πεπτίδια CRF προσδένονται στην 

CRF-BP, μια γλυκοπρωτεΐνη 37-kDa. Το σύμπλοκο της CRF-BP με τα πεπτίδια δεν έχει 

βιολογική δραστικότητα (132). Έτσι, η δράση της CRF-BP αναστέλλει την βιολογική 

δραστικότητα των πεπτιδίων CRF και θεωρείται ότι ο ρόλος της αφορά τη ρύθμιση της 

δράσης τους (133). Στον άνθρωπο η CRF-BP εκφράζεται σε περιοχές του εγκεφάλου (φλοιός, 

αμυγδαλή, υποθάλαμος), αλλά συντίθεται και στην περιφέρεια, όπως στον πλακούντα, στο 

ήπαρ και στα επινεφρίδια, και εκλύεται στην κυκλοφορία (134).  

 

Ανταγωνιστές των υποδοχέων CRF  

Τα τελευταία χρόνια πλήθος ερευνητικών εργασιών στοχεύουν στην μελέτη των 

μοριακών δομών των υποδοχέων CRF και της αλληλεπίδρασης με τους προσδέτες τους με 

σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστών. Δεδομένου των φυσιολογικών και παθοφυσιολογικών 

δράσεων των πεπτιδίων CRF κάτι τέτοιο αποτελεί αντικείμενο εξαιρετικού ενδιαφέροντος 

και σημασίας. 

Ο πρώτος ανταγωνιστής που περιγράφηκε ήταν ο α-helical CRF(9-41) (135). 

Ακολούθησαν διάφορες μοριακά τροποποιημένες μορφές του α-helical CRF(9-41), (136), μέχρι 

τη δημιουργία της astressin (137), η οποία ήταν 30 φορές πιο ικανή από τους προηγούμενους 

ανταγωνιστές στην αναστολή της έκκρισης ACTH. Μια μικρή μοριακή τροποποίηση της 

τελευταίας έδωσε την Astressin B έναν ισχυρό ανταγωνιστή μακράς διαρκείας και των δύο 

υποδοχέων CRF, και στη συνέχεια την Astressin2- B, η οποία προσδένεται αποκλειστικά 

στον CRF2 (138). Παράλληλα, περιγράφηκε από ένα άλλο εργαστήριο η δημιουργία ενός 

ειδικού για τον υποδοχέα CRF2 ανταγωνιστή, η anti-sauvagine-30 (139).  

Πέρα των πεπτιδικών ανταγωνιστών των υποδοχέων CRF, οι οποίοι εξελίσσονται 

συνεχώς, υπάρχουν και αρκετοί μη πεπτιδικοί ανταγωνιστές όπως η antalarmin και το 

ανάλογο CP-154,526 (CRF1 ανταγωνιστές). Η μη πεπτιδική φύση των τελευταίων παρέχει 

κάποια πλεονεκτήματα στη χρήση τους, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να επάγουν 

βιολογικές δράσεις από μόνοι τους. 

 

 

Σηματοδότηση υποδοχέων που συνδέονται με G-πρωτεΐνες  

Όπως προαναφέρθηκε, οι υποδοχείς CRF ανήκουν στην κατηγορία των υποδοχέων 

που συνδέονται με G πρωτεΐνες (G-protein coupled receptors, GPCRs). Έχουν το 

χαρακτηριστικό μοτίβο των 7 διαμεμβρανικών α-ελίκων. Όταν δημιουργηθεί το σύμπλοκο 

υποδοχέα-προσδέτη, η αλλαγή στη στερεοδιαμόρφωση του υποδοχέα ενεργοποιεί την 

τριμερή G πρωτεΐνη με την οποία βρίσκεται σε επικοινωνία. Η ενεργοποίηση αυτή έγκειται 

 38



ομοίως σε αλλαγή της διαμόρφωσης του μορίου της G πρωτεΐνης, ώστε να αποδεσμεύσει το 

μόριο GDP και να δεσμεύει ένα μόριο GTP. Ακολούθως, η υπομονάδα α που φέρει το GTP 

μετατοπίζεται σε ένα μεμβρανικό ένζυμο-τελεστή (effector enzyme), όπως η αδενυλική 

κυκλάση και η φωσφολιπάση C (PLC), και διεγείρει την έναρξη της καταλυτικής του 

δραστηριότητας. Η καταλυτική δραστηριότητα του ενζύμου αυτού παράγει τα λεγόμενα 

‘δεύτερα μηνύματα’. Τα δεύτερα μηνύματα μπορεί να είναι c-AMP, c-GMP, 1,4,5-

τριφωσφορική ινοσιτόλη (ΙΡ3), διακυλογλυκερόλη (DAG), ή Ca+2.  

Αυξημένη συγκέντρωση ενός ή περισσοτέρων από τα δεύτερα μηνύματα των 

ορμονών, διεγείρει την αλλαγή στη δραστικότητα ενός ή περισσοτέρων ένζυμων ή μη 

ενζυματικών πρωτεϊνών. Κύριος στόχος των δεύτερων μηνυμάτων είναι οι πρωτεϊνικές 

κινάσες (κινάσες τυροσίνης ή κινάσες σερίνης/θρεονίνης).  

Την ενεργοποίηση της πρώτης πρωτεϊνικής κινάσης συνήθως ακολουθεί ένας 

καταρράκτης φωσφορυλιώσεων και αποφωσφορυλιώσεων (από φωσφατάσες) σε διάφορα 

υποστρώματα (ένζυμα, κανάλια ιόντων, μικροσωληνίσκους, ιστόνες, μεταγραφικούς 

παράγοντες κ.α.). Τελικός στόχος του μπορεί να είναι η μεταβολή της διαπερατότητας της 

κυτταρικής μεμβράνης, η αλλαγή της πολικότητας μεμβρανών, η δραστηριοποίηση ενζύμων, 

η μεταγραφή γονιδίων και σύνθεση πρωτεϊνών, η έκκριση ουσιών από το κύτταρο κτλ. 

 

 

Σηματοδότηση από τους υποδοχείς CRF   

Τα σηματοδοτικά μονοπάτια που επάγονται από τα πεπτίδια CRF μέσω των CRF1 και 

CRF2 υποδοχέων έχουν μελετηθεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετές περιοχές όπου αυτά 

εντοπίζονται, όπως στον εγκέφαλο (140), στην καρδιά (141, 142), στο ενδομήτριο (143), στο 

δέρμα (102), στο κυκλοφορικό (144) και στα σπλάχνα (145). 

Η πρόσδεση των πεπτιδίων CRF στους υποδοχείς τους ενεργοποιεί τον καταρράκτη 

αντιδράσεων που επάγουν οι GPCRs. Το ένζυμο- τελεστής που θα ενεργοποιηθεί μπορεί να 

είναι είτε η PLC ή η αδενυλική κυκλάση (AC), με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν στη 

συνέχεια ‘δεύτερα μηνύματα’ και πρωτεϊνικές κινάσες.  
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Εικόνα 12. Οι υποδοχείς CRF ανήκουν στους υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες και 

σηματοδοτούν μέσω Gq καιGs πρωτεϊνών. 

 

 

Τα σήματα των υποδοχέων CRF ενεργοποιούν τις ERK1/2 

Τα σήματα που επάγονται από υποδοχείς CRF έχει δειχθεί να ενεργοποιούν το 

μονοπάτι των MAPK και συγκεκριμένα τις ERK1/2 σε πλήθος αναφορών. Σε καρδιακά 

μυοκύτταρα αρουραίου, η UCN1 μέσω του CRF2 ενεργοποιεί τις ERK1/2 και προστατεύει 

από τον κυτταρικό θάνατο που επάγει το ισχαιμικό τραύμα (141). Οι UCN1 και ο CRF, αλλά 

όχι η UCN2, μέσω του CRF1 προστατεύουν τους νευρώνες στον ιππόκαμπο επίμυος από 

κυτταρικό θάνατο που επάγεται από οξειδωτικούς ή κυτταρoτοξικούς παράγοντες (146). 

Ενεργοποίηση της ERK1 μέσω PKA σε αθανατοποιημένα νορ-αδρενεργικά νευρικά κύτταρα 

CATHa από τον CRF επάγει διαφοροποίηση (147). Στην υπόφυση ο CRF μέσω PKA 

ενεργοποιεί τις ERKs, χωρίς να είναι γνωστός ακόμα  κάποιος λειτουργικός ρόλος αυτής της 

ενεργοποίησης (148). Στο ανθρώπινο ενδομήτριο η UCN1, αλλά όχι ο CRF, ενεργοποιεί το 

μονοπάτι MEK/ERK, συμβάλλοντας πιθανά στην σύσπαστικότητα του ενδομητρίου (143). 

Αλλά και σε κυτταρικές σειρές, όπως η HEK293 ή CHO (Chinese Hamster Ovary) κύτταρα, 

όπου (μετά από  διαμόλυνση) εκφράζεται ο CRF1, η UCN1 ενεργοποιεί τις ERKs. Στα ίδια 

κύτταρα, η ενεργοποίηση των ERKs δεν είναι PKA-εξαρτώμενη αλλά φαίνεται να ρυθμίζεται 

από την PI3K, την PLC και το Ca2+ (149).  
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Η ερευνητική ομάδα του Vale μελέτησε εκτεταμένα την ενεργοποίηση των ERK1/2 

απ’ τα μέχρι σήμερα γνωστά πεπτίδια CRF (CRF, UCN1, UCN2, UCN3), μέσω των CRF1 ή 

CRF2 σε διάφορες κυτταρικές σειρές ή πρωτογενείς καλλιέργειες κυττάρων που εξέφραζαν ή 

τροποποιήθηκαν ώστε να εκφράζουν τον ένα ή τον άλλο υποδοχέα (150). Έδειξαν ότι o CRF 

και η UCN1 μέσω του CRF1, και οι UCN2 και UCN3 μέσω του CRF2, ενεργοποιούν τις 

ERK1/2. Για να διερευνήσουν περαιτέρω τα σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούν τις 

ERKs χρησιμοποίησαν διάφορους αναστολείς κυτταρικής σηματοδότησης και βρήκαν ότι οι 

υποδοχείς CRF απαιτούν την ενεργοποίηση των MEK1, PLC και PI3K, αλλά και την 

ενεργοποίηση των Gi, Go πρωτεϊνών για την φωσφορυλίωση των ERK1/2, ενώ πιθανώς και η 

τυροσίνη, η Raf-1 και το Ca2+ συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των ERK1/2. Ο ρόλος της 

PKA φαίνεται να έχει να κάνει με κυτταρικό τύπο και τις G πρωτεΐνες που υπάρχουν (είναι 

γνωστό ότι η PKA ενεργοποιείται από τις Gs πρωτεΐνες).  

Τα υποθετικά μονοπάτια μετάδοσης σήματος που ενεργοποιούνται από τους 

υποδοχείς CRF και καταλήγουν στην ενεργοποίηση των ERK1/2, όπως προτείνονται από 

τους Brar et. al. παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα (εικόνα 12). 
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Εικόνα 13. Τα σήματα των υποδοχέων CRF ενεργοποιούν τις ERK1/2 διαμέσου πολλών 

σηματοδοτικών μονοπατιών  

 

 

Πέρα απ’ την παραπάνω ενδιαφέρουσα μελέτη, υπάρχει πλήθος αναφορών στις 

οποίες τα σήματα των υποδοχέων CRF γενικότερα ενεργοποιούν G πρωτεΐνες (140, 143, 151, 

152) και πιο ειδικά, Gs πρωτεΐνες και κατά συνέπεια cAMP και PKA ή Gq πρωτεΐνες και 

μέσω αυτών PLC. Αλλά και οι αναφορές που παρουσιάζουν αύξηση των επιπέδων του Ca2+ 

από πεπτίδια CRF (153-156) συνηγορούν στην ενεργοποίηση Gq πρωτεϊνών και της PLC από 

τα σήματα των υποδοχέων CRF. 
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Ενεργοποίηση του CREB από τους υποδοχείς CRF  

Αυξημένα επίπεδα cAMP και/ή Ca2+ έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση 

κινασών όπως η PKA ή Ca2+/calmodulin- dependent kinase II, οι οποίες φωσφορυλιώνουν 

τον μεταγραφικό παράγοντα CREB και επάγουν την μεταγραφή γονιδίων που περιέχουν το 

στοιχείο CRE. Φωσφορυλίωση του CREB μπορεί να γίνει και ανεξάρτητα από ενεργοποίηση 

cAMP, μέσω MAP κινασών και ειδικότερα μέσω της κινάσης RSK2 η οποία ενεργοποιείται 

από τις ERKs (149). Οι Rossant et al. έδειξαν ότι η sauvagine επάγει φωσφορυλίωση του 

CREB σε κύτταρα που εκφράζουν τον CRF1 ή CRF2.  Αναστολή της PKA ανέστειλε πλήρως 

την φωσφορυλίωση του CREB, ενώ ο αναστολέας της MEK δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, 

υποδηλώντας ότι η φωσφορυλίωση του CREB γίνεται μέσω cAMP/ PKA και όχι μέσω 

MAPK. 

 

Ρύθμιση των υποδοχέων CRF  

Οι υποδοχείς του CRF κάτω από συνθήκες συνεχούς έκθεσης στους προσδέτες τους 

ή υψηλές συγκεντρώσεις των τελευταίων απευαισθητοποιούνται, ενδοκυτταρώνονται και σε 

ορισμένες περιπτώσεις ελαττώνονται τα επίπεδα έκφρασής τους (157). Τέτοιες περιπτώσεις 

μπορεί να είναι για παράδειγμα κάποιες παθοφυσιολογικές (κατάθλιψη ή αυξημένη αγχώδη 

συμπεριφορά) ή παθολογικές καταστάσεις (101, 158-160). 

Η απευαισθητοποίηση των υποδοχέων CRF, όπως συμβαίνει με όλους τους GPCRs, 

επιτυγχάνεται μέσω φωσφορυλίωσης του ενδοκυττάριου τμήματος του υποδοχέα από τις 

GPCR κινάσες (GRKs). Οι τελευταίες αναγνωρίζουν ειδικά υποδοχείς με προσδεδεμένους 

αγωνιστές και ελκύουν β-arrestins οι οποίες με τη σειρά τους αλλάζουν την 

στερεοδιαμόρφωση του υποδοχέα οπότε και αναστέλλεται η πρόσδεση τους με τις G 

πρωτεΐνες. Ακολουθεί ενδοκυττάρωση του υποδοχέα και μπορεί να γίνει με διάφορους 

τρόπους. Οι πιο γνωστοί και συνηθισμένοι τρόποι είναι με επικαλυμμένα σφαιρίδια (pits) 

κλαθρίνης και μέσω των caveolae (μεμβρανικές δομές πλούσιες σε χοληστερόλη που 

περιέχουν την μεμβρανοσύνδετη caveolin-1). Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η 

dynamin-1 για την ενδοκυττάρωση του υποδοχέα η οποία συνεπάγεται απευαισθητοποίηση 

του συστήματος για μικρό η μεγάλο διάστημα. Αυτό εξαρτάται απ’ το εάν θα συμβεί 

επανευαισθητοποίηση και ‘επιστροφή’ του υποδοχέα στην επιφάνεια του κυττάρου ή θα 

αποικοδομηθεί μέσα στα λυσοσώματα, οπότε και θα ελαττωθεί η έκφρασή του. 

Είναι ενδιαφέρον ότι έχουν επίσης αναφερθεί παραδείγματα απευαισθητοποίησης 

υποδοχέων από ανταγωνιστές τους, οι οποίοι δεν προκαλούν καν ενεργοποίηση τους (161-

163). Μια πρόσφατη μελέτη συγκρίνει την ρύθμιση του CRF1 από έναν αγωνιστή και έναν 

ανταγωνιστή, CRF και astressin αντίστοιχα (164). Τα δεδομένα της μελέτης αυτής 

υποστηρίζουν ότι και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να συμβεί απευαισθητοποίηση και 
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ενδοκυττάρωση του υποδοχέα με τρόπο δοσο- εξαρτώμενο, αλλά ο μηχανισμός φαίνεται να 

είναι διαφορετικός. Όπως προέκυψε, ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται από την astressin δεν 

αφορά GRK πρωτεΐνες, β-arrestin2 και ενδοκυττάρωση μέσω κλαθρίνης, όπως στην 

περίπτωση του CRF. Επιπλέον, η ενδοκυττάρωση του CRF1 από τον CRF, συνεπάγεται 

ελάττωση της έκφρασης του υποδοχέα, γεγονός το οποίο δεν παρατηρείται στην περίπτωση 

της astressin. Άλλοι μηχανισμοί ενδοκυττάρωσης υποδοχέων που έχουν αναφερθεί είναι 

αυτοί της φαγοκύττωσης και της πινοκύττωσης, αλλά και κάποιων dynamin- ανεξάρτητων 

μηχανισμών για τους οποίους ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμα αρκετές πληροφορίες. Ορισμένοι 

GPCRs φαίνεται να χρησιμοποιούν παρόμοιους μηχανισμούς ενδοκυττάρωσης (165) και 

ενδέχεται κάτι ανάλογο να αφορά και τον CRF1 στην περίπτωση της astressin. Πλήθος 

δεδομένων εξάλλου υποστηρίζουν ότι η ρύθμιση και η ενεργοποίηση υποδοχέων υπόκεινται 

σε εντελώς διαφορετικούς μηχανισμούς. 

 

 

1.3.4 Ο ρόλος των πεπτιδίων CRF στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

κατά την απόκριση στο στρες 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο CRF είναι ο κύριος ρυθμιστής της απόκρισης στο στρες 

μέσω της ενεργοποίησης του ΥΥΕ άξονα, αλλά και της δράσης του στο περιφερικό νευρικό. 

Ο ρόλος του CRF στην έκκριση της ACTH από τα κορτικοτρόφα κύτταρα αποτελεί την 

κύρια δράση του στην απόκριση στο στρες. 

Σύντομο ή χρόνιο στρες επάγει CRF και CRFmRNA σε διάφορες περιοχές του 

εγκεφάλου. Ουσίες όπως η σεροτονίνη, η νορεπινεφρίνη ή η ακετυλοχολίνη αυξάνουν τα 

επίπεδα του CRFmRNA στον υποθάλαμο. Αντίθετα, τα γλυκοκορτικοειδή αλλά και ο ίδιος ο 

CRF ελαττώνουν το CRFmRNA στην υπόφυση (108). Τα επίπεδα έκφρασης της UCN1 

αυξάνονται μετά από στρες στο EW. Η έκφραση της UCN1 στον υποθάλαμο και στο 

υπεροπτικός πυρήνας στον εγκέφαλο αυξάνεται κάτω από συνθήκες αύξησης της 

οσμωτικότητας στο πλάσμα, όπως πχ σε περίπτωση αφυδάτωσης. 

Θεωρείται ότι στην απόκριση στο στρες ο CRF1 παίζει κυρίαρχο ρόλο, ενώ ο CRF2 

μικρότερο (157). O CRF2 υποδοχέας γενικά ρυθμίζει αρνητικά την όρεξη μέσω των 

πεπτιδίων CRF και επίσης διαμεσολαβεί αγχολυτικές συμπεριφορές σε αντίθεση με τον CRF1, 

όπως προκύπτει από μελέτες σε ποντίκια με ομόζυγη απαλοιφή του ενός ή του άλλου 

υποδοχέα (βλέπε παρακάτω). Επιπλέον, οι ανταγωνιστές των υποδοχέων CRF μπορούν να 

αναστείλουν πολλές συμπεριφορές που επάγονται από στρες (166). Οι ανταγωνιστές του 

CRF1 έχουν ισχυρές αγχολυτικές και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες (167).  
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Μέσω της δράσης του στο ΚΝΣ ο CRF επάγει συμπεριφορές που σχετίζονται με το 

στρες όπως ελάττωση της όρεξης, αύξηση της μαθησιακής ικανότητας, της διεγερσιμότητας 

και της αρτηριακής πίεσης, ελάττωση της σεξουαλικής επιθυμίας και αύξηση της 

κινητικότητας (168). Στη δράση του CRF μέσω του CRF1 αποδίδονται και συμπεριφορές 

όπως κατάθλιψη, ανορεξία και βουλιμία, επιληψία και άλλα.  

Η UCN1 συμμετέχει στην απόκριση τόσο σε κυτταρικό όσο και σε συστηματικό 

στρες. Αναφορικά με τη δράση της στο συστηματικό στρες η UCN1 έχει πολλές από τις 

δράσεις του CRF (99) και, πιθανά, οι μικρές διαφορές που παρατηρούνται στις 

φαρμακολογικές δράσεις των CRF και UCN1 να οφείλονται εν μέρει σε παράγοντες 

φαρμακοκινητικής ή στην μεγαλύτερη συγγένεια της UCN1 για τον CRF2 υποδοχέα.  

Χορήγηση UCN1 μπορεί να διεγείρει την έκκριση της ACTH in vivo και in vitro και 

έχει προταθεί ότι μπορεί να υποκαταστήσει την ανάλογη δράση του CRF κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες απουσίας του. Ωστόσο, αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι το 

ενδογενές πεπτίδιο UCN1 δεν συμμετέχει στη ρύθμιση της έκκρισης της ACTH από την 

υπόφυση. Η δράση της UCN1 στον υποθάλαμο συνεπάγεται αύξηση της λεπτίνης στο 

πλάσμα και των επιπέδων έκφρασης της uncoupling protein 1 στον φαιό λιπώδη ιστό (169), 

πράγμα το οποίο δείχνει ότι η UCN1 συμμετέχει στη ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου. 

Αλλά και ο CRF φαίνεται να συμμετέχει στη ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου (170), 

καθώς έχει δειχθεί να αυξάνει τον φαιό λιπώδη ιστό και τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων, των 

ελεύθερων λιπαρών οξέων και της χοληστερόλης στον ορό. Έχει προταθεί πάντως ότι ο CRF2 

ευθύνεται για την ανορεξία που προκαλούν τα πεπτίδια CRF και ο CRF1 για τις δράσεις τους 

στον μεταβολισμό (171). 

Οι UCN2 και UCN3 μέσω του CRF2 φαίνεται να έχουν αγχολυτικές ιδιότητες 

(μειώνουν την αγχώδη συμπεριφορά και τη διέγερση). Η UCN2 ελαττώνει ελάχιστα και την 

κινητικότητα. Κατά κύριο λόγο πάντως η UCN2 εμπλέκεται στον κεντρικό αυτόνομο και 

ενδοκρινικό έλεγχο της όρεξης (104). 
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Εικόνα 14. Οι κυριότερες δράσεις των πεπτιδίων CRF μέσω των υποδοχέων τους ΚΝΣ 

 (Suda et. al, 2004) 

 

 

1.3.5 Πεπτίδια CRF και απόπτωση 
 

Στην κυτταρική σειρά PC12, ο CRF επάγει την απόπτωση από απουσία τροφικών 

παραγόντων (172), ενώ στην ανθρώπινη κυτταρική σειρά ρετινοβλαστώματος Υ79 ο CRF 

προστατεύει ενάντια στις δράσεις της καμπτοθεκίνης, δηλαδή σε απόπτωση εξαιτίας βλάβης 

στο DNA, καταστέλλοντας την προ-κασπάση-3, μέσω PKA, σε κάποιο στάδιο πριν την 

ενεργοποίηση της (173). Η UCN1 έχει δειχθεί ότι προστατεύει νευρώνες του ιππόκαμπου από 

κυτταρικό θάνατο που επάγεται από οξειδωτικούς και κυτταροτοξικούς παράγοντες (146).  Ο 

CRF από μόνος του δεν είναι νευροτοξικός, πιθανώς όμως να συμμετέχει έμμεσα στην 

καταστροφή νευρικών κυττάρων από άλλα επιβλαβή ερεθίσματα (174).  

Οι UCNs παίζουν σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Τα επίπεδα έκφρασης της UCN1 αυξάνονται στην καρδιά μετά από ισχαιμικό επεισόδιο (175), 

είναι υψηλότερα σε καρδιομυοπάθειες (176) και βρίσκονται αυξημένα στο πλάσμα αλλά και 

στο μυοκάρδιο, στα αρχικά στάδια καρδιακής ανακοπής (177). Οι UCNs, μεταξύ άλλων, 

προστατεύουν τα μυοκύτταρα της καρδιάς από αποπτωτικό ή νεκρωτικό θάνατο που επάγεται 

από ισχαιμία μέσω ενεργοποίησης MAP κινασών (ΜΕΚ/ΕRΚ), Akt και επαγωγή της 

έκφρασης καναλιών Κ(ATP) (175, 178).  

Στο αναπαραγωγικό σύστημα CRF εκφράζεται από τα φθαρτικά κύτταρα και τους 

τροφοβλάστες στο ενδομήτριο και δρα αυτό- παρακρινικά διεγείροντας την έκφραση FasL 

επάγοντας έτσι απόπτωση στα ενεργοποιημένα από το έμβρυο Τ- κύτταρα. Με αυτόν τον 
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τρόπο παίρνει μέρος στην καταστολή της ανοσολογικής απόκρισης που επάγεται στο 

ενδομήτριο στα αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης και υποβοηθάει στην διατήρησή της (95).   
 

 

1.3.6 Στοιχεία φυσιολογίας ποντικών με ομόζυγη απαλοιφή των 

γονιδίων CRF,  UCN1,  CRF1 και CRF2   
 

CRF-/- 

Τα CRF-/- ποντίκια (179) αναπαράγονται κανονικά και δεν παρουσιάζουν διαφορές 

στα χαρακτηριστικά (μέγεθος και γενική συμπεριφορά) με τα αντίστοιχα φυσιολογικά ζώα. Η 

διάρκεια της ζωής τους κυμαίνεται στα φυσιολογικά όρια. Τα CRF-/-  ζώα είναι γόνιμα, αλλά 

στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι ομόζυγοι, η χορήγηση γλυκοκορτικοειδών στην 

περίοδο της εγκυμοσύνης είναι απαραίτητη για την επιβίωση του νεογέννητου.  

 Καθώς ο CRF είναι ο κύριος ρυθμιστής του ΥΥΕ, απουσία του έχει ως αποτέλεσμα 

μειωμένη απάντηση σε στρεσσογόνα ερεθίσματα. Ο κιρκάδιος ρυθμός παραγωγής της 

κορτικοστερόνης δεν υφίσταται σε θηλυκά και αρσενικά ζώα CRF-/- και τα βασικά επίπεδα 

της κορτικοστερόνης είναι ελαφρώς μειωμένα στα ζώα CRF-/-. Η αύξηση στα αρσενικά 

ποντίκια CRF-/- μετά από κάποιο στρεσσογόνο ερέθισμα δεν ξεπερνά τα βασικά επίπεδα των 

CRF+/+. Τα θηλυκά πάντως παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση στην κορτικοστερόνη που 

πλησιάζει το 30% της απάντησης των CRF+/+. Αλλά και στις καταστάσεις χρόνιου στρες τα 

CRF-/- ζώα φαίνεται να μπορούν να ανταποκριθούν μερικώς. Στις περιπτώσεις αυτές έχει 

προταθεί ότι παίζουν ρόλο άλλοι παράγοντες, όπως η AVP.  

Η έλλειψη πάντως της αρνητικής ρύθμισης των γλυκοκορτικοειδών στα ζώα CRF-/- 

δεν φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα της ACTH στην υπόφυση, καθώς δεν είναι αυξημένα. 

Απουσία του CRF έχει επίπτωση και στα επινεφρίδια. Η ενεργότητα του PNMT, του 

ενζύμου μετατροπής της νορεπινεφρίνης σε επινεφρίνη, είναι μειωμένη, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει καθυστέρηση στην παραγωγή επινεφρίνης. Ωστόσο θεωρείται ότι γι’ αυτό ευθύνεται 

η χρόνια έκθεση σε χαμηλά επίπεδα γλυκοκορτικοειδών, παρά η απουσία του CRF.  

Οι Weninger et. al, ωστόσο, από την ίδια ερευνητική ομάδα με τους παραπάνω, 

εξετάζοντας την συμπεριφορά των ζώων CRF-/- σε φυσιολογικές συνθήκες και κάτω από 

στρες, έδειξαν ότι παρά την αναποτελεσματική ενεργοποίηση του ΥΥΕ, τα ζώα αυτά 

παρουσιάζουν φυσιολογική συμπεριφορά απόκρισης στο στρες (180). Έδειξαν ότι δεν είναι 

απαραίτητος τόσο ο CRF για την απάντηση στο στρες, όσο ο υποδοχέας του CRF1, στον 

οποίο πιθανώς να δρα κάποιο άλλο πεπτίδιο, όπως η UCN1, απουσία του CRF. Είναι 

χαρακτηριστικό εξάλλου ότι η έκφραση της UCN1 στην περιοχή Edinger- Westphal του 

εγκεφάλου αυξάνεται στα ζώα CRF-/-. Μέχρι πρόσφατα, η παρουσία της UCN1 αποκλειστικά 
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στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία δεν είναι γνωστό να ρυθμίζει την συμπεριφορά που 

επάγεται από στρες, δεν συνηγορούσε στην παραπάνω υπόθεση. Σε μια πολύ πρόσφατη 

αναφορά πάντως παρουσιάζεται έκφραση της UCN1 στο μεσολόβιο διάστημα του προσθίου 

τμήματος του εγκεφαλικού φλοιού, μια περιοχή που παίζει καθοριστικό ρόλο στην αγχώδη 

συμπεριφορά (181).  

 

UCN1-/- 

Τα UCN1-/- ποντίκια αναπαράγονται κανονικά και έχουν φυσιολογική διάρκεια ζωής 

και χαρακτηριστικά που δεν διαφέρουν από τα αντίστοιχα φυσικού τύπου. Τα ζώα αυτά 

δημιουργήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε δυο διαφορετικά εργαστήρια και, για λόγους που δεν 

έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί, παρουσιάζουν κάποιες διαφορές. 

Στην πρώτη περίπτωση (182), η συμπεριφορά τους σε καταστάσεις στρες δεν 

φαίνεται να διαφέρει από τα φυσιολογικά ζώα. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στα επίπεδα 

γλυκοκορτικοειδών και κατεχολαμινών ούτε κάτω από φυσιολογικές, ούτε κάτω από 

συνθήκες ενεργοποίησης του ΥΥΕ. Η απουσία UCN1 ωστόσο βρέθηκε να προκαλεί 

πρόβλημα σε ένα είδος αντανακλαστικής συμπεριφοράς σε κάποιο έντονο οπτικοακουστικό 

ερέθισμα, την ΑSR (Acoustic Startle Response), πράγμα το οποίο μάλλον δεν έχει να κάνει 

με κάποιο πρόβλημα στην ακοή, αφού μάλιστα φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε 

θορύβους χαμηλής έντασης.  

Στην δεύτερη περίπτωση πάντως (183), τα ποντίκια UCN1-/- παρουσιάζονται αγχώδη 

κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, υποδεικνύοντας κάποιο αγχολυτικό ρόλο για την UCN1. Η 

έκφραση του υποδοχέα CRF2  στο ενδιάμεσο πλάγιο διάφραγμα ωστόσο βρέθηκε σημαντικά 

ελαττωμένη, πράγμα το οποίο δεν είναι κάτι συνηθισμένο για τους υποδοχείς που συνδέονται 

με G- πρωτεΐνες και των οποίων η έκφραση αυξάνεται απουσία του προσδέτη τους. Πιθανών 

πάντως στην περίπτωση αυτή να αυξάνεται η έκφραση κάποιου άλλου προσδέτη του CRF2 

(UCN2 ή UCN3). Τα ποντίκια UCN1-/- στην περίπτωση αυτή παρουσίασαν και πρόβλημα 

στην ακοή, κάτι που θα μπορούσε να ευθύνεται για την αυξημένη αγχώδη συμπεριφορά τους.  

 

CRF1
-/-       

Η έλλειψη του υποδοχέα CRF1 προκαλεί μειωμένη απόκριση στο στρες (184). Η 

λειτουργία του ΥΥΕ είναι ελαττωματική και οφείλεται στην αγενεσία της στηλιδωτής ζώνης 

των επινεφριδίων από την ανεπάρκεια της ACTH κατά την περίοδο ανάπτυξης. Τα βασικά 

επίπεδα κορτικοστερόνης είναι ιδιαίτερα χαμηλά στα ζώα CRF1
-/- και δεν παρατηρείται 

αύξησή τους μετά από κάποιο στρεσσογόνο ερέθισμα. Παρά το γεγονός ότι τα υποφυσιακά 

κύτταρα στα ζώα CRF1
-/- δεν απαντούν στο CRF οπότε και δεν επάγεται η παραγωγή ACTH, 

τα επίπεδα της ACTH κάτω από φυσιολογικές συνθήκες φαίνεται να είναι κανονικά. Αυτό 
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υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιου άλλου παράγοντα που μπορεί να διεγείρει την παραγωγή 

της ACTH στην περίπτωση αυτή, ο οποίος φαίνεται να είναι η AVP. Τα επίπεδα του CRF 

είναι αυξημένα στον υποθάλαμο και αποδίδονται στην απουσία αρνητικής ρύθμισης από τα 

γλυκοκορτικοειδή.  

 

CRF2
-/- 

Σε αντίθεση με τα ζώα CRF1
-/-, η απουσία του CRF2 οδηγεί σε αυξημένη αγχώδη 

συμπεριφορά. Επιπλέον η απάντηση στο στρες είναι πιο έντονη και πιο γρήγορη. Τα επίπεδα 

του CRFmRNA είναι αυξημένα στην περιοχή της αμυγδαλής, αλλά και το UCN1mRNA είναι 

αυξημένο στον εγκέφαλο (περιοχή ΕW) (185). Αυξημένη βρέθηκε και η έκφραση της 

βασοπρεσσίνης (VP) στον υποθάλαμο των ζώων CRF2
-/-. Μεταγεννητικά τα ζώα CRF2-/- 

εμφάνισαν αυξημένη αγγειοδιαστολή. Έχει προταθεί ότι ο CRF2 είναι ένας τονικός 

αναστολέας αγγειοδιαστολής (186). Οι υποδοχείς CRF2 εκφράζονται φυσιολογικά στο 

καρδιοαγγειακό σύστημα όπου φαίνεται να έχουν σημαντικό ρόλο (111). Στα ζώα CRF2
-/- 

βρέθηκε αυξημένη η μέση αρτηριακή πίεση και οι συστολικές πιέσεις. Επιπλέον, εξωγενής 

συστηματική χορήγηση UCN1 απέτυχε να μειώσει την αρτηριακή πίεση (όπως στα ζώα 

CRF2
+/+). Τα παραπάνω δείχνουν ότι o CRF2 ρυθμίζει τη βασική και την επαγόμενη από την 

UCN1 αρτηριακή πίεση. Ο καρδιακός παλμός δεν είχε διαφορά πάντως στους δύο τύπους 

πειραματόζωων. Ωστόσο ενδοφλέβια χορήγηση UCN1 είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η 

καρδιακή λειτουργία στα φυσιολογικά ζώα (CRF2
+/+) ,αλλά όχι στα ζώα CRF2

-/-. Η εξήγηση 

πιθανών βρίσκεται στο γεγονός ότι οι υποδοχείς CRF2 εκφράζονται φυσιολογικά στα 

καρδιομυοκύτταρα και προκαλούν συστολή της καρδιάς (187). 

 

CRF1
-/- / CRF2

-/- 

Οι Bale et al. έδειξαν ότι ομόλογη απαλοιφή και των δύο υποδοχέων CRF έχει ως 

αποτέλεσμα ελαττωμένη απόκριση στο στρες και μάλιστα περισσότερο απ’ ότι  στην 

περίπτωση απουσίας μόνο του CRF1, όπως προέκυψε από την μέτρηση των επιπέδων της 

ACTH και της κορτικοστερόνης μετά από έκθεση σε κάποιο στρες, υποδηλώνοντας ότι και οι 

δύο υποδοχείς παίζουν ρόλο στους ομοιοστατικούς μηχανισμούς απόκρισης στο στρες (188).  

Στα πειράματα συμπεριφοράς παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ θηλυκών και 

αρσενικών. Τα θηλυκά CRF1
-/-/CRF2

-/- παρουσιάζουν κάποιου είδους αγχολυτικό φαινότυπο 

σε αντίθεση με τα αρσενικά αντίστοιχα. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι η απουσία και των 

δύο υποδοχέων επάγει τόσο τα επίπεδα έκφρασης του CRF (όπως στα ζώα CRF1
-/-) όσο και 

της UCN3 (όπως και στα ζώα CRF2
-/-) στον εγκέφαλο. Δεν αλλάζουν ωστόσο τα επίπεδα της 

UCN1 στην περιοχή ΕW του εγκεφάλου σε αντίθεση με τα ζώα CRF2
-/-.  
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1.4 Αλληλεπίδραση νευροενδοκρινικού- ανοσοποιητικού 

συστήματος 
 

 Πλήθος ερευνητικών δεδομένων υποστηρίζει πλέον την επικοινωνία 

νευροενδοκρινικού και ανοσοποιητικού συστήματος. Το κεντρικό και περιφερικό νευρικό 

σύστημα μπορεί να διεγείρει ή να αναστείλει μηχανισμούς ειδικής ή μη ειδικής 

ανοσοαπάντησης μέσω πεπτιδικών ορμονών (α-MSH, νευροτενσίνη, βραδυκινίνη,  

κορτικοστατίνη), νευροπεπτιδίων (ΝΚ1, NPY) και νευροδιαβιβαστών (189). Η νευροκινίνη 

(ΝΚ-1) για παράδειγμα επάγει αγγειακή διαπερατότητα μεταξύ των άλλων στο δέρμα, 

χημειοταξία ουδετερόφιλων και μακροφάγων, αποκοκίωση ιστιοκυττάρων και έκφραση 

μορίων προσκόλλησης σε ανοσοκύτταρα. Το νευροπεπτίδιο Υ αναστέλλει την έκκριση 

κυτοκινών όπως η IL-6, από τα μακροφάγα, καταστέλλει την ενεργότητα των ΝΚ κυττάρων 

και σε ορισμένες περιπτώσεις αναστέλλει την παραγωγή αντισώματος από λεμφοκύτταρα που 

έχουν εκτεθεί σε αντιγόνο. Τα νευροπεπτίδια VIP και PACAP αναστέλλουν την 

φαγοκυττάρωση, την χημειοταξία, την παραγωγή IL-6 και την έκφραση του TNF-α από 

ενεργοποιημένα μακροφάγα (190). Ένα ευρύ φάσμα αντιφλεγμονωδών δράσεων της α-MSH 

έχει αναφερθεί σε ανοσοκύτταρα και έχει αποδοθεί στην κατασταλτική δράση που φαίνεται 

να έχει στη ενεργοποίηση του NFkB (191). Η προλακτίνη παρουσιάζει ευοδωτική δράση στη 

λειτουργία των λεμφοκυττάρων και στον πολλαπλασιασμό τους μέσω της IL-2 και σε 

περιπτώσεις αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας η τεστοστερόνη έχει προστατευτική δράση 

αυξάνοντας την παραγωγή IL-10 από τα Τ- κύτταρα.  

 Είναι ενδιαφέρον ότι έχει προταθεί πως καταστάσεις στρες ή στρεσσογόνοι 

παράγοντες που δεν σχετίζονται με λοιμογόνους παράγοντες ή φλεγμονώδεις επεξεργασίες 

μπορούν να επάγουν ανοσολογική απόκριση από μόνοι τους (192).  

 

 Από την άλλη, το ανοσολογικό σύστημα μέσω των  κυτταροκινών (IL-1, IL-6, TNF-α) 

αλλά και άλλων φλεγμονωδών μεσολαβητών όπως είναι η IFN-α ή ο PAF, συμμετέχει στη 

ρύθμιση του άξονα ΥΥΕ. Πιο συγκεκριμένα, η IFN-α διεγείρει την σύνθεση 

κορτικοστερόνης από επινεφριδιακά κύτταρα. Τα προστανοειδή και ο PAF δρουν με άμεσο 

τρόπο στη διέγερση της έκκρισης του CRF και της AVP στον υποθάλαμο. Ορισμένες 

κυτοκίνες και συνδυασμός αυτών μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση στη δράση των 

γλυκοκορτικοειδών, όπως πχ η IL-2 και η IL-4 μειώνουν τη συγγένεια του υποδοχέα των 

γλυκοκορτικοειδών στα Τ- κύτταρα οδηγώντας έτσι σε αντίσταση στη δράση τους. Ειδικά η 

IL-2 φαίνεται να επηρεάζει τον ΥΥΕ άξονα σε πολλά επίπεδα (193). Ευοδωτική φαίνεται να 

είναι και η δράση των IL-3 και IL-6 στην ενεργοποίηση του ΥΥΕ και μάλιστα, υποστηρίζεται 

ότι η έκκριση κορτιζόλης, που συνεπάγεται η δράση των κυτοκινών αυτών, διαμεσολαβείται 
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στη μεν περίπτωση της IL-3 από το μονοπάτι της λιποοξυγενάσης, στη δε περίπτωση της IL-6 

από το μονοπάτι της  κυκλοοξυγενάσης. H IL-10 παράγεται, εκτός από τα ανοσοκύτταρα, 

από κύτταρα της υπόφυσης, του εγκεφάλου και του νευρικού ιστού και επάγει την παραγωγή 

CRF από τον υποθάλαμο, ενώ φαίνεται να ρυθμίζει και την παραγωγή γλυκοκορτικοειδών.  

 

 Καταστάσεις στρες λοιπόν που σχετίζονται με λοιμογόνους παράγοντες ή 

φλεγμονώδεις επεξεργασίες ενεργοποιούν τον ΥΥΕ άξονα μέσω κυτταροκινών που 

ενεργοποιούν την παραγωγή CRF σε νευρώνες στον υποθάλαμο, ενώ παράλληλα ασκούν 

διεγερτική δράση και στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Στην αρχή οι κυτταροκίνες έχουν 

ευοδωτική δράση στην ανοσολογική απάντηση αλλά η επακόλουθη ενεργοποίηση του ΥΥΕ 

άξονα οδηγεί σε ανοσοκαταστολή. 

 

 

 
 

Εικόνα 15. Η αλληλεπίδραση του νευροενδοκρινικού με το ανοσοποιητικό σύστημα 

 

 

 Η δράση αυτή έχει προστατευτικό ρόλο έναντι της υπερβολικής και παρατεταμένης 

ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού. Η σημασία της αρνητικής ρύθμισης που επάγει η 

ενεργοποίηση του ΥΥΕ άξονα στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού φαίνεται στην 

περίπτωση των επινεφριδιοεκτομιθέντων αρουραίων, οι οποίοι μετά από χορήγηση LPS, 

εμφανίζουν πολύ υψηλά επίπεδα προφλεγμονωδών κυτοκινών και πεθαίνουν σε μεγάλο 

ποσοστό.  

 

 

 

 51



 Ο ρόλος των γλυκοκορτικοειδών στην ανοσοαπάντηση 

 

 Τα γλυκοκορτικοειδή γενικά θεωρούνται ισχυροί αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, 

αλλά φαίνεται να παίρνουν μέρος στην ανοσοαπάντηση με τρόπο όχι πάντα αρνητικό. 

Προσδένονται σε ένα μόριο μεταφοράς, την CBG (corticosteroid binding globuling) που είναι 

μια πρωτεΐνη ‘αρνητικής’ οξείας φάσης και ελαττώνεται κατά την οξεία φάση της απόκρισης 

σε κάποιο στρεσσογόνο ερέθισμα. Τα προδεδεμένα κορτικοστεροειδή δεν μπορούν να 

δράσουν στους υποδοχείς τους. Έτσι, κατά την οξεία φάση περισσότερα ελεύθερα  

γλυκοκορτικοειδή κυκλοφορούν. Συνθετικά ανάλογα όπως είναι πχ η δεξαμεθαζόνη δεν 

προσδένονται στην CBG με αποτέλεσμα το βιολογικό αποτέλεσμα της δράσης τους να μην 

συμβαδίζει πάντα με ανάλογες συγκεντρώσεις ενδογενών γλυκοκορτικοειδών.  

 Έχει προταθεί ότι τα γλυκοκορτικοειδή μπορούν να έχουν κάποια δράση κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες και αντίθετη δράση κάτω από παθολογικές συνθήκες, πιθανών λόγω 

διαφορετικής συγκέντρωσης. Επιπλέον μπορεί να έχουν άλλη δράση σε οξείες και άλλη σε 

χρόνιες καταστάσεις. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αντιφλεγμονώδης ρόλος των 

γλυκοκορτικοειδών σε περιπτώσεις χρόνιου στρες αναστρέφεται (194). Ωστόσο, γενικότερα 

φαίνεται ότι τα γλυκοκορτικοειδή αναστέλλουν την ανοσολογική απάντηση σε πολλαπλά 

επίπεδα. Αρχικά αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των λεμφοκυττάρων που έχει προκληθεί 

από την επίδραση αντιγονικού ερεθισμού, καθώς και τη διαδικασία παρουσίασης αντιγόνων 

από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μέσω αναστολής της έκφρασης των μορίων της τάξης ΙΙ 

του ΜΣΙ. Επιπλέον τα γλυκοκορτικοειδή ελαττώνουν την κυτταρική δραστηριότητα μέσω 

αναστολής του πολλαπλασιασμού των βοηθητικών Τ- κυττάρων καθώς και των φονικών 

κυττάρων. Οι Franchimont et al. έδειξαν ότι η δεξαμεθαζόνη (ανάλογο των 

γλυκοκορτικοειδών) αναστέλλει την παραγωγή IFN-γ που επάγεται από IL-12 από Τ- και ΝΚ 

κύτταρα μέσω αναστολής της φωσφωρυλίωσης της Stat-4 (195). 

 Η παραγωγή γλυκοκορτικοειδών είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανοσολογική 

απόκριση όπως προκύπτει από διάφορες παρατηρήσεις κλινικών καταστάσεων, υπερανοσίας 

και αυτοάνοσων νόσων. Για παράδειγμα, η ανεπάρκεια της λειτουργίας των κυττάρων για την 

παραγωγή του CRF (ανερεθιστότητα του CRF νευρώνα) που παρατηρείται σε ποντίκια Lewis 

επιτρέπει την ανάπτυξη ρευματοειδούς αρθρίτιδας καθώς και άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων. 

Σημαντική διαταραχή της ανοσιακής απάντησης παρουσιάζεται σε περιπτώσεις αντίστασης 

των γλυκοκορτικοειδών σε όργανα στόχους. Στην περίπτωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας η 

συγκέντρωση των υποδοχέων των γλυκοκορτικοειδών στα λευκοκύτταρα είναι μειωμένα 

κατά 50%. Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα τα 

γλυκοκορτικοειδή έχουν άμεση ευοδωτική δράση στην παραγωγή IL-10 από μονοκύτταρα 

περιφερικού αίματος (PBMNCs) και επαγωγή προς Th-2 τύπου ανοσοαπάντηση (196). 
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Αντίσταση των λευκοκυττάρων στη δράση των γλυκοκορτικοειδών παρατηρείται και σε 

περιπτώσεις άσθματος που ανθίστανται στα στεροειδή, ενώ σε μερικούς ασθενείς με 

σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) παρατηρήθηκε μείωση της 

συγγένειας της κορτιζόλης για τους υποδοχείς της στα λευκοκύτταρα. 

 Σε καταστάσεις χρόνιου στρες η AVP παρά ο CRF φαίνεται να παίζει τον κυρίαρχο 

ρόλο στην ενεργοποίηση του ΥΥΕ. Πειραματικά μοντέλα επαγόμενων φλεγμονών, όπως 

είναι η αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα (ΕΑΕ), μπορούν να θεωρηθούν καταστάσεις χρόνιου 

στρες. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των ζώων στα μοντέλα αυτά είναι ότι τα επίπεδα έκφρασης 

του υποθαλαμικού CRF είναι μειωμένα, ενώ το mRNA της AVP βρίσκεται αυξημένο. Έχει 

προταθεί ότι ένας λόγος που μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι το γεγονός ότι η έκφραση 

της AVP είναι λιγότερο ευαίσθητη στην αρνητική ρύθμιση των γλυκοκορτικοειδών (τα οποία 

είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε χρόνιο στρες) απ’ ότι είναι ο CRF (197). 

 

 

1.4.1 Περιφερικό CRF και φλεγμονή  
 

Ο CRF παράγεται κεντρικά, στον υποθάλαμο, όπως προαναφέρθηκε, και ρυθμίζει 

την ενεργοποίηση του ΥΥΕ άξονα, τα τελικά προϊόντα του οποίου, τα γλυκοκορτικοειδή 

έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Έτσι, η δράση του ‘κεντρικού’ CRF έμμεσα μπορεί να 

θεωρηθεί αντιφλεγμονώδης.  

Ωστόσο, ο CRF, τα συγγενή πεπτίδια UCN1, UCN2 και UCN3, καθώς και οι 

υποδοχείς τους, εκφράζονται στην περιφέρεια, μεταξύ άλλων δε, σε ιστούς και κύτταρα του 

ανοσοποιητικού. Το περιφερικό σύστημα των πεπτιδίων CRF φαίνεται να παίζει ρόλο στην 

ανοσοαπάντηση ανεξάρτητα από τον ΥΥΕ άξονα και τα τελευταία χρόνια πλήθος 

ερευνητικών δεδομένων ενισχύει την παραπάνω άποψη.  

 

 

Παρουσία πεπτιδίων CRF στο ανοσοποιητικό σύστημα 

 

Το 1990 ανιχνεύτηκε CRF (πεπτίδιο και mRNA) σε κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος (ανθρώπινα κυκλοφορούντα λεμφοκύτταρα και ουδετερόφιλα) (198). Το 1991 οι 

Karalis et al. ανέφεραν για πρώτη φορά την παρουσία ανοσοενεργού CRF σε φλεγμονώδες 

έκκριμα. Φλεγμαίνοντες ιστοί αρουραίων Sprague- Dawley, στους οποίους είχε επαχθεί 

άσηπτη φλεγμονή με χημικό τρόπο, βρέθηκαν να περιέχουν CRF (199).  

 Ο CRF ανιχνεύθηκε κατόπιν σε ποικίλες τοπικές φλεγμονές, όπως στον αρθρικό 

θύλακα ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα (200), στον σπλήνα και τις αρθρώσεις αρουραίων 
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Lewis με φλεγμονώδη αρθρίτιδα (201), σε φλεγμονώδεις θυροειδίτιδες (202) και στο στομάχι 

ασθενών με εντεροκολίτιδα (203).  

mRNA του CRF εντοπίστηκε στο ήπαρ, στον θύμο αδένα και στο σπλήνα αρουραίων 

(204). Oι Muglia et al. έδειξαν έκφραση του mRNA CRF σε σπληνοκύτταρα ποντικών και 

αφού τα διαχώρισαν σε Β-, Τ- λεμφοκύτταρα και μακροφάγα, βρήκαν ότι μόνο τα Τ- κύτταρα 

περιείχαν CRF mRNA (205). Στο θύμο, CRF έχει εντοπιστεί στο μυελό και συγκεκριμένα 

στα επιθηλιακά κύτταρα και στα μακροφάγα, αλλά όχι στα λεμφοκύτταρα (206). Στον 

σπλήνα CRF βρέθηκε στον ερυθρό πολφό στις περιφερικές ζώνες σε θέσεις που εντοπίζονται 

Β-λεμφοκύτταρα και μακροφάγα.  

Πολλά από τα κύτταρα που περιείχαν CRF στους λεμφοειδείς ιστούς ήταν κοντά σε 

νοραδρενεργικούς νευρώνες. Ίσως τα κύτταρα του ανοσοποιητικού στον σπλήνα και το θύμο 

να μην είναι οι μόνες πηγές CRF, καθώς με ανοσοιστοχημικές τεχνικές αποκαλύφθηκε η 

παρουσία CRF σε  νευρικά κύτταρα που νευρώνουν τα αιμοφόρα αγγεία, τον σπλήνα, το 

θύμο και τον αρθρικό θύλακα (207).  

Η UCN1 απομονώθηκε το 1995. Οι Bamberger et al. ανέφεραν για πρώτη φορά μόλις 

το 1998 την έκφραση UCN1 σε ενεργοποιημένα και μη, ανθρώπινα λεμφοκύτταρα και στην 

κυτταρική σειρά Jurkat, ενώ ενδιαφέρον ήταν το ότι στα ίδια κύτταρα δεν βρήκαν CRF 

mRNA (205). mRNA της UCN1 ανιχνεύτηκε επίσης σε θύμο και σπλήνα αρουραίου (208).  

CRF και UCN1 mRNA ανιχνεύθηκαν και στα ιστιοκύτταρα (209). Μάλιστα φάνηκε 

ότι η ποσότητα των πεπτιδίων CRF στα κύτταρα αυτά είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη από 

την ποσότητά τους στον πλακούντα ή στον υποθάλαμο.  

Πεπτίδιο και mRNA UCN1 βρέθηκε σε ένα μεγάλο αριθμό κυττάρων στον αρθρικό 

θύλακα ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα (ινοβλάστες, ενδοθηλιακά των αιμοφόρων 

αγγείων και διηθούντα μονοκύτταρα) (210). Στους πνεύμονες από επίμυες με βρογχικό 

άσθμα τα επίπεδα έκφρασης της UCN1 βρέθηκαν πρόσφατα ιδιαίτερα αυξημένα (211). 

Η UCN1 εκφράζεται μετά τη γέννηση στα μακροφάγα της lamina propria στο 

κολονικό επιθήλιο  (212), γεγονός το οποίο δείχνει ότι ο ρόλος της UCN1 πιθανών αφορά την 

έκθεση του οργανισμού σε μια νέα δίαιτα ή/και τα βακτήρια που είναι παρούσα στο 

γαστρεντερικό επιθήλιο. Πεπτίδιο UCN1 ανιχνεύτηκε και στα επιθηλιακά κύτταρα στο 

στομάχι. Η συγκέντρωση μάλιστα του πεπτιδίου βρέθηκε αρκετά υψηλότερη σε βιοψίες 

ασθενών με γαστρίτιδα από Helicobacter pylori απ’ ότι σε φυσιολογικούς (213).  

 

Πειράματα που έγιναν χρησιμοποιώντας παράγοντες ενεργοποίησης, όπως οι 

κυτοκίνες που εκκρίνονται από τα ενεργοποιημένα κύτταρα του ανοσοποιητικού, το LPS ή 

κάποια μιτογόνα, είχαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σε σπληνικά και θυμικά 

προσκολλημένα κύτταρα που ενεργοποιήθηκαν in vitro με IL-1 δεν παρατηρήθηκε ενίσχυση 

της έκκρισης CRF (204), ενώ το LPS και η ConA βρέθηκαν να αυξάνουν σημαντικά τα 
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επίπεδα του εκκρινόμενου CRF σε Β- και Τ- λεμφοκύτταρα αντίστοιχα (214). Ουσίες όπως η 

phytohemaglutinin και η 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate είχαν παρόμοια αυξητικά 

αποτελέσματα στα επίπεδα του mRNA CRF των Τ- κυττάρων (215). 

 

 

Υποδοχείς του CRF στο ανοσοποιητικό σύστημα 

 

Υποδοχείς για τον CRF έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων σε σπληνοκύτταρα (216-218), 

μονοκύτταρα, Τ- κύτταρα (219, 220), και ιστιοκύτταρα (221). 

Οι Webster et al. μάλιστα αναγνώρισαν τα σπληνοκύτταρα που έφεραν υποδοχείς για 

το CRF ως μακροφάγα (216). Θεαματική αύξηση (17-φορές) του CRF1 υποδοχέα σε 

σπληνοκύτταρα ποντικού παρατηρήθηκε μετά από επαγωγή οξείας και χρόνιας φλεγμονής με 

χορήγηση LPS και Complete Freund’s Adjuvant αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των κυττάρων 

που εξέφραζε τον υποδοχέα κατά την οξεία αντίδραση ήταν τα πολυμορφοπύρηνα 

(ουδετερόφιλα), τα οποία διαπερνούν τον σπλήνα και ενεργοποιούνται για φαγοκυττάρωση 

και παραγωγή υπεροξειδίου. Στην περίπτωση ενεργοποίησης μιας χρόνιας ανοσοαπάντησης 

βρέθηκε ότι τα πρόδρομα κύτταρα των κοκκιοκυττάρων διεγείρονται να εκφράσουν τον 

CRF1 κατά τη διάρκεια της σπληνικής αιμοποίησης (218).  

Στον σπλήνα και το θύμο έχουν ανιχνευτεί πάντως και οι δύο τύποι υποδοχέων CRF,  

CRF1 και CRF2  (208).  

 

 

1.4.2 Δράσεις των πεπτιδίων CRF στο ανοσοποιητικό σύστημα 
 

In vivo 

Προφλεγμονώδεις δράσεις 

H μελέτη της δράσης των πεπτιδίων CRF στο μηχανισμό της φλεγμονής παρουσιάζει 

εξαιρετική πολυπλοκότητα καθώς σε in vivo πειράματα ενέχονται παράγοντες όπως η 

ενεργοποίηση του ΥΥΕ άξονα και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ πλήθους μορίων, όπως τα γλυκορτικοειδή, οι κυτοκίνες και τα 

διάφορα νευροπεπτίδια, τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά.  

Σε πειραματικά επαγόμενη φλεγμονή σε αρουραίους, όταν, πριν από την υποδόρια 

ένεση carageenin, χορηγήθηκε περιφερικά αντίσωμα κατά του CRF ή ο CRF1 ειδικός 

ανταγωνιστής antalarmin, παρατηρήθηκε σημαντική καταστολή της κυτταρικής διήθησης και 

μείωση του φλεγμονώδους εκκρίματος (199), υποδεικνύοντας ένα προ- φλεγμονώδη ρόλο για 

το περιφερικό CRF.  
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Ανοσοενεργό CRF βρέθηκε στους οφθαλμούς τρωκτικών που είχαν αναπτύξει 

πειραματικά επαγόμενη αυτοάνοση κερατίτιδα (222) και σε πειραματικά επαγόμενη 

αρθρίτιδα (223). Τοπική χρήση ανταγωνιστών κατά των υποδοχέων CRF  και στις δύο 

περιπτώσεις μείωσε την φλεγμονή. 

Κατά την οξεία φλεγμονή που προκαλείται από την εντεροτοξίνη του C. Difficile 

(TxA) στο γαστρεντερικό δείχθηκε ότι αυξάνεται η έκφραση του CRF και των υποδοχέων 

του, CRF1 και CRF2, καθώς και ότι η χρήση ανταγωνιστών κατά των υποδοχέων CRF 

μειώνει την φλεγμονή (224, 225). Ωστόσο στις αναφορές αυτές δεν ήταν ξεκάθαρος ο ρόλος 

του περιφερικού έναντι του κεντρικού CRF στη ρύθμιση της φλεγμονής. 

Πολύ πρόσφατα μια άλλη ομάδα μελέτησε το ρόλο του CRF και της UCN2 στο 

πειραματικό αυτό μοντέλο φλεγμονής. Ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για το ρόλο της 

UCN2 στην φλεγμονώδη ανοσοαπάντηση. Οι la Fleur et al. εξέτασαν το ρόλο των τοπικά 

παραγόμενων CRF και UCN2 στη φλεγμονή από TxA στο γαστρεντερικό αναστέλλοντας την 

έκφρασή τους τοπικά με χρήση iRNA (226). Η αποσιώπηση των γονιδίων του  CRF και της 

UCN2 δεν βρέθηκε να επάγει κάποια μη- ειδική ανοσοαπάντηση ή να αλλάζει το προφίλ των 

κυτοκινών στο πλάσμα των αρουραίων. Ωστόσο, η τοπική εξάλειψη της έκφρασης του CRF, 

αλλά όχι της UCN2, είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της επαγόμενης φλεγμονής 

από TxA. Τα βασικά επίπεδα κορτικοστερόνης στο πλάσμα δεν μεταβλήθηκαν μετά την 

αποσιώπηση των γονιδίων CRF και UCN2 στον ειλεό και χορήγηση ΤxA αύξησε τα επίπεδά 

της μόνο στα ζώα αναφοράς και  σε εκείνα που τους χορηγήθηκε iRNA-UCN2. Η απουσία 

αυξημένων επιπέδων κορτικοστερόνης στα ζώα αναφοράς που τους χορηγήθηκε iRNA- CRF 

αποδόθηκε στο ότι δεν εμφάνισαν σχεδόν καθόλου συμπτώματα φλεγμονής και έτσι 

αποδόθηκε στον CRF ένας προφλεγμονώδης ρόλος ανεξάρτητος από την δράση 

γλυκοκορτικοειδών. 

 

Αντιφλεγμονώδεις δράσεις 

Έχουν επίσης παρατηρηθεί αντιφλεγμονώδεις δράσεις του CRF και της UCN1. Στην 

αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα, όπου παθογόνα Τ- κύτταρα παράγουν κυτοκίνες, όπως ο 

TNF-α, που καταστρέφουν τη μυελίνη, ενδοπεριτονιακή χορήγηση CRF ή UCN1 

καταστέλλει τα συμπτώματα. Στο αποτέλεσμα αυτό βρέθηκε να μεσολαβεί μερικώς η 

ενεργοποίηση του ΥΥΕ άξονα (227). 

Ενδοδερμική χορήγηση CRF είχε σαν αποτέλεσμα μείωση του οιδήματος στο πέλμα 

αρουραίων μετά από έκθεση σε ζέστη (48-58 οC), κρύο (-20 οC) ή κάποια χημική ουσία 

(228), με τρόπο ανεξάρτητο από γλυκοκορτικοειδή ή φαινόμενα υπότασης (229). Μια άλλη 

ομάδα μερικά χρόνια αργότερα ανέφερε ότι και το πεπτίδιο της UCN1 έχει ανάλογες 

κατασταλτικές ιδιότητες στο επαγόμενο από θερμικό τραύμα οίδημα σε αρουραίους (230). Οι 

Correa et al. ωστόσο, χρησιμοποιώντας το ίδιο μοντέλο, βρήκαν ότι το αποτέλεσμα της 
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δράσης του CRF στο επαγόμενο οίδημα στο πέλμα ήταν ανάλογο της  δόσης του CRF. 

Έδειξαν ότι μικρές δόσεις πεπτιδίου είχαν αντιφλεγμονώδη δράση ενώ στις μεγάλες δόσεις η 

δράση του CRF ήταν μάλλον προφλεγμονώδης (231). 

Ενδοφλέβια χορήγηση CRF ή UCN1 πριν από LPS βρέθηκε να ελαττώνει σημαντικά 

τα επίπεδα του παραγόμενου TNF-α στον ορό ποντικών (232). Στο αποτέλεσμα αυτό δεν 

φάνηκε να συμβάλουν τα γλυκοκορτικοειδή αφού δεν υπήρχε διαφορά στα επίπεδα της 

κορτικοστερόνης στον ορό των ποντικών που κατεργάστηκαν με LPS μόνο ή με LPS και 

UCN ή CRF ταυτόχρονα.  

Σε ένα άλλο in vivo μοντέλο φλεγμονής, επαγόμενης με Listeria monocytogenes, 

ενδοπεριτονιακή χορήγηση UCN2, αλλά όχι CRF ή UCN1, είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί 

σημαντικά η φλεγμονή (μεγαλύτερος αριθμός βακτηρίων στον σπλήνα και το ήπαρ) και η, 

κατά συνέπεια, θνησιμότητα των ποντικών. Η δράση της UCN2 σχετίστηκε με αυξημένα 

επίπεδα IL-10 στα σπληνοκύτταρα, ενώ η IFN-γ και ο TNF-α βρέθηκαν μειωμένοι. 

Ανταγωνιστής του CRF2 ανέστειλε τη δράση της UCN2 (233). 

 

In vitro 

Αρκετές in vitro μελέτες παρουσιάζουν προ-φλεγμονώδεις κυρίως δράσεις του CRF. 

Οι Mc Gillis et al έδειξαν ότι η επίδραση με CRF επάγει σημαντική αύξηση του  

πολλαπλασιασμού απομονωμένων σπληνοκυττάρων αρουραίου (234). Άλλοι έδειξαν ότι ο 

CRF μπορεί να διεγείρει τον πολλαπλασιασμό και την έκφραση υποδοχέων για την IL-2 σε 

Τ- κύτταρα (235), την έκφραση πρωτεϊνών οξείας φάσης από ηπατοκύτταρα (236), την 

παραγωγή IL-1, IL-2 και IL-6 από λευκοκύτταρα (237, 238), καθώς και την έκκριση POMC 

πεπτιδίων (239). Επίσης μπορεί να επάγει χημειοταξία (240) και να αυξήσει οριακά την 

παραγωγή αραχιδονικού οξέος από περιτοναϊκά κύτταρα (231), ενώ έχει αναφερθεί ότι 

μπορεί να αναστείλει την παραγωγή IFN-γ (241). Ο CRF φαίνεται να ενισχύει έμμεσα και 

την κυτταροτοξική δράση των NK κυττάρων (242). 

Η δράση του CRF αλλά και της UCN1 στα ιστιοκύτταρα θεωρείται σήμερα από τις 

σημαντικότερες προφλεγμονώδεις δράσεις των πεπτιδίων αυτών. Ο CRF και η UCN1 

βρέθηκαν να επάγουν αποκοκκίωση και έκκριση ισταμίνης από τα κύτταρα αυτά (221, 243).  

Μια πρώτη ένδειξη μηχανισμού δράσεως του CRF σε ανοσοκύτταρα δόθηκε από 

τους Zhao και Karalis οι οποίοι έδειξαν αύξηση της ενεργοποίησης του μεταγραφικού 

παράγοντα NFkB σε θυμοκύτταρα ποντικού που επωάστηκαν με CRF (244). 

Ο CRF, η UCN1 και οι υποδοχείς τους έχουν ανιχνευτεί στον αρθρικό θύλακα 

ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Μάλιστα, μετά από χορήγηση antalarmin, η πρόοδος των 

συμπτωμάτων της νόσου φαίνεται να ελαττώνεται (223). Σε μια πρόσφατη δημοσίευση ο 

CRF βρέθηκε να επάγει PGE2 από ιστικά σπαράγματα (tissue explants) ασθενών με 
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ρευματοειδή αρθρίτιδα (ex vivo), μέσω ενεργοποίησης των μεταγραφικών παραγόντων 

CREB και ATF (24).  

Στο εργαστήριό μας δείξαμε ότι στο μοντέλο του σηπτικού σοκ σε ποντικούς, 

χορήγηση antalarmin καταστέλλει την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών (IL-1β, IL-6, 

TNF-α) στο πλάσμα και αυξάνει την επιβίωση. Επιπλέον ο CRF βρέθηκε να επάγει την 

έκκριση IL-1β, IL-6 και TNF-α από μακροφάγα που έχουν ενεργοποιηθεί με LPS in vitro 

(245).  

 

 

1.4.3 Μοντέλα φλεγμονής σε διαγονιδιακά CRF (CRF- Tg), CRF1
-/- 

και CRF-/- ζώα 
 

CRF- Τg ζώα και φλεγμονή 

Υπερέκφραση του κεντρικού CRF σε ποντικούς επάγει ανοσολογικά χαρακτηριστικά 

που υποδεικνύουν ανοσοκατεσταλμένο φαινότυπο, πράγμα το οποίο φαίνεται να οφείλεται 

στα υψηλά επίπεδα γλυκοκορτικοειδών, που παρουσιάζουν τα ζώα αυτά, παρά στην 

υπερέκφραση του CRF, η οποία εξάλλου περιορίζεται στις περιοχές του εγκεφάλου όπου 

φυσιολογικά εκφράζεται (246). 

Στα ζώα αυτά τα βασικά επίπεδα κορτικοστερόνης είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε 

χρόνια βάση με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται χαρακτηριστικά του συνδρόμου Cushing. 

Εξετάζοντας τον ανοσολογικό τους φαινότυπο βρέθηκε ότι τα ζώα αυτά παρουσιάζουν 

σημαντική μείωση του αριθμού των Τ- και Β- λεμφοκυττάρων στους λεμφοειδείς ιστούς. 

Στον σπλήνα η μείωση (90% στο συνολικό πληθυσμό) αφορούσε σε μεγαλύτερο 

ποσοστό τα Β- κύτταρα, σε αντίθεση με τα μακροφάγα, ΝΚ κύτταρα και κοκκιοκύτταρα, στα 

οποία δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική αλλαγή (<5% μείωση). Σε συμφωνία με τον 

αριθμό των Β- κυττάρων στον σπλήνα, τα πρόδρομα Β κύτταρα (pre- B cells) (B220+/IgM-) 

στο μυελό των οστών, αλλά και τα ώριμα Β- κύτταρα (B220+/IgM+) βρέθηκαν επίσης 

ελαττωμένα. Στο θύμο αδένα ο αριθμός των διπλά θετικών (CD4+/CD8+) ήταν ιδιαίτερα 

αυξημένος, ενώ ελαφρά αυξημένος ήταν ο αριθμός των διπλά αρνητικών (CD4-/CD8-) και 

των CD25+/CD3-. Τα παραπάνω υποδεικνύουν ελαττωματική ωρίμανση Β- και Τ- κυττάρων 

στα ζώα αυτά.  

Η επινεφριδιοεκτομή ανέστειλε σχεδόν πλήρως τα μειωμένα επίπεδα των 

λεμφοκυττάρων στον σπλήνα και το θύμο (όχι όμως στο μυελό των οστών) και επανέφερε το 

μέγεθος των συγκεκριμένων ιστών στο φυσιολογικό, αποκαλύπτοντας τον ρόλο των 

αυξημένων γλυκοκοκορτικοειδών στη δημιουργία του παραπάνω ανοσολογικού φαινότυπου 

στα CRF- Tg ποντίκια.  
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Όσον αφορά τους μοριακούς μηχανισμούς δράσεως των γλυκοκορτικοειδών έχει 

δειχθεί ότι επηρεάζουν μεταγραφικούς παράγοντες όπως ο NFkB, o NFAT και ο ΑP-1 με 

διάφορους τρόπους (247-249). Στα θυμοκύτταρα κατά την ωρίμανση από CD4-/CD8- σε 

CD4+/CD8+, αυξάνεται η έκφραση του υποδοχέα IL2R μέσω του οποίου επάγεται Βcl-2 και 

αναστέλλεται ο κυτταρικός θάνατος που επάγουν τα γλυκοκορτικοειδή. Στα CRF-Tg 

ποντίκια τα υψηλά επίπεδα κοκρτικοστερόνης φαίνεται να επηρεάζουν τον μηχανισμό αυτό 

και την ωρίμανση των θυμοκυττάρων. 

 

CRF1 -/- και φλεγμονή  

Η μελέτη μοντέλου πειραματικά επαγόμενης φλεγμονής με turpentine στο οπίσθιο 

άκρο CRF1
-/- ποντικών έδειξε ότι η απουσία του υποδοχέα CRF1 έχει ως αποτέλεσμα 

δημιουργία φλεγμονής ελάχιστα μικρότερης έκτασης (15-25%), ενώ τα επίπεδα της IL-6 στο 

πλάσμα των CRF1
-/- ζώων βρέθηκαν περίπου 10 φορές υψηλότερα (250). Τα βασικά επίπεδα 

κορτικοστερόνης στα CRF1
-/- ζώα είναι χαμηλότερα από αυτά των φυσιολογικών ζώων. 

Ωστόσο, η χορήγηση turpentine είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά και στους δυο 

γονότυπους. Συνεπώς, παρά την απουσία του CRF1 υποδοχέα, επάγεται ενεργοποίηση του 

ΥΥΕ άξονα από ανοσολογικό ερέθισμα (σε αντίθεση με άλλου τύπου στρεσσογόνα 

ερεθίσματα), όπως και στην περίπτωση των  CRF-/- ζώων (βλέπε παρακάτω). Οι Turnbull et 

al. αναφέρουν ότι και το LPS μπορεί να επάγει την παραγωγή κορτικοστερόνης στα CRF1
-/-  

ζώα, όπως η turpentine. Η ACTH πάντως βρέθηκε ελαφρά υψηλότερη στα CRF1
-/- ζώα μετά 

από την χορήγηση turpentine, ενώ τα βασικά επίπεδα δεν είχαν διαφορά μεταξύ των CRF1
-/- 

και CRF1
+/+  ζώων. Είναι προφανές ότι οι μηχανισμοί ενεργοποίησης του ΥΥΕ τόσο στην 

περίπτωση των CRF1
-/- (όσο και των CRF-/-) ποντικών θα πρέπει να διαφέρουν από τους 

φυσιολογικούς και υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν το ρόλο κυτοκινών, όπως η IL-1 

και η IL-6, σε τέτοιες περιπτώσεις (251). Τα ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα της IL-6 στο 

συγκεκριμένο μοντέλο συνηγορούν στην άποψη αυτή. Μια πρόσφατη μελέτη εξάλλου 

υποστηρίζει το ρόλο της IL-6 στην έκκριση της ACTH απουσία του CRF (252). 

 

CRF-/- και φλεγμονή 

Η φλεγμονή διεγείρει την ενεργοποίηση του ΥΥΕ και η παραγωγή 

γλυκοκορτικοειδών μειώνει την φλεγμονώδη ανοσοαπάντηση. Τα βασικά επίπεδα των 

γλυκοκορτικοειδών στα CRF-/- ζώα είναι σημαντικά μειωμένα και δεν αυξάνονται μετά από 

κάποιο στρεσσογόνο ερέθισμα, όπως έχει προαναφερθεί, με αποτέλεσμα τα ζώα αυτά να 

είναι αναμενόμενο να παρουσιάσουν πιο έντονα συμπτώματα φλεγμονής. Ωστόσο, όταν το 

ερέθισμα είναι ανοσολογικού χαρακτήρα φαίνεται ότι τα γλυκοκορτικοειδή αυξάνονται, όχι  

σημαντικά, αλλά αναλογικά σε παρόμοια επίπεδα με τα φυσιολογικά ζώα.  
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 Επαγόμενη με carrageenin άσηπτη φλεγμονή  

Η επαγόμενη με carrageenin φλεγμονή είναι μια οξεία άσηπτη φλεγμονή που 

χαρακτηρίζεται από έντονη συλλογή πολυμορφοπύρηνων και μακροφάγων κυττάρων. Η 

ανοσολογική απόκριση μετά από υποδόρια (sc) χορήγηση carrageennin σε CRF-/- ποντίκια 

βρέθηκε σημαντικά αυξημένη (50%), όσον αφορά την συγκέντρωση των λευκοκυττάρων. Τα 

επίπεδα της κορτικοστερόνης στο πλάσμα αυξήθηκαν 10 φορές περίπου (60% μειωμένη 

απόκριση σε σχέση με τα CRF+/+). Μετά από επινεφριδιοεκτομή και αποκατάσταση των 

επιπέδων της κορτικοστερόνης με εξωγενή χορήγηση, CRF-/- και CRF+/+ ζώα παρουσίασαν 

παρόμοια αύξηση στα επίπεδα της κορτικοστερόνης μετά από χορήγηση carrageennin. Τα 

CRF-/- ποντίκια όμως στην περίπτωση αυτή παρουσίασαν μειωμένα συμπτώματα φλεγμονής. 

Το παραπάνω αποτέλεσμα έδειξε ότι όταν τα επίπεδα των γλυκοκορτικοειδών είναι 

παρόμοια, ο CRF δρα ως  προφλεγμονώδης παράγοντας και μάλιστα η προφλεγμονώδης 

δράση του φαίνεται να αφορά τα επινεφρίδια. Όπως αναφέρουν οι Karalis et al. η επινεφρίνη 

φαίνεται να είναι ο προφλεγμονώδης επινεφριδιακός παράγοντας που αποκαλύπτεται από την 

απουσία CRF στα CRF-/- ζώα (253). 

 

Η ενεργοποίηση του NFkB σε οξεία φλεγμονή επαγόμενη από LPS 

Στην περίπτωση χορήγησης LPS (σηπτικό σοκ) σε CRF-/- ποντίκια η  κορτικοστερόνη 

φτάνει στο 60% των αντίστοιχων επιπέδων των CRF+/+ ζώων. Παρά τα μειωμένα επίπεδα 

κορτικοστερόνης, η ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NFkB σε θυμοκύτταρα από 

CRF-/- ποντίκια που τους είχε δοθεί LPS βρέθηκε μειωμένη (και παρά τα αυξημένα επίπεδα 

κυτοκινών και συγκεκριμένα του ΤNF-α  στο πλάσμα). Το αποτέλεσμα αυτό, σε συμφωνία με 

τα in vitro δεδομένα στην ίδια μελέτη (δράση του CRF στην ενεργοποίηση του NFkB σε 

θυμοκύτταρα σε καλλιέργεια), συνηγορεί στον χαρακτηρισμό της δράσης του CRF ως 

προφλεγμονώδης δράση που αφορά στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα  NFkB  

(244). 

 

Φλεγμονή επαγόμενη από turpentine  

Πρόκειται για ένα καλά μελετημένο μοντέλο υποξείας φλεγμονής στα τρωκτικά 

(απόστημα οπίσθιου άκρου). Προκαλείται διέγερση του ΥΥΕ άξονα και χαρακτηρίζεται από 

υψηλά επίπεδα IL-6 στο πλάσμα, ανορεξία και ελάττωση βάρους.  

Όταν χορηγήθηκε turpentine σε CRF-/- ποντίκια η απάντηση στην κορτικοστερόνη 

δεν είχε διαφορά από εκείνη στα CRF+/+  ζώα, παρά το γεγονός ότι στις χρονικές στιγμές που 

εξετάστηκαν δεν παρατηρήθηκε ανάλογη αύξηση των επιπέδων της ACTH στους δύο 

γονότυπους. Στο σημείο της φλεγμονής ωστόσο τα διηθούντα λευκοκύτταρα βρέθηκαν 
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μειωμένα στα CRF-/- ζώα. Τα CRF-/- ποντίκια  παρουσίασαν και σημαντικά υψηλότερα 

επίπεδα IL-6 στο πλάσμα σε σχέση με τα CRF+/+.   

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται δεδομένα που υποδεικνύουν ότι ο CRF είναι 

απαραίτητος για την έκκριση ACTH αλλά όχι και για την παραγωγή κορτικοστερόνης στην 

φλεγμονώδη ανοσοαπάντηση. Η έλλειψη CRF συσχετίζεται με τα παράδοξα αυξημένα 

επίπεδα IL-6 και προτείνεται ότι η IL-6 μπορεί να δρα (με τρόπο εξαρτώμενο από τον CRF) 

ρυθμίζοντας την έκκριση της ACTH. Επιπλέον παρουσιάζονται δεδομένα που υποστηρίζουν 

ότι ο CRF πιθανών να ρυθμίζει την παραγωγή IL-6 από τα επινεφρίδια, συμβάλλοντας έτσι 

στην παθοφυσιολογία ανοσολογικών καταστάσεων (όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα) που 

χαρακτηρίζονται από την ταυτόχρονη παρουσία των δύο αυτών παραγόντων, CRF και IL-6 

(252). 

 

Ο ρόλος του CRF στην ΕΑΕ  

 Η αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα (ΕΑΕ) είναι μια Τh1 τύπου άσηπτη φλεγμονή του 

ΚΝΣ κατά την οποία παρατηρείται διήθηση μακροφάγων και Τ-κυττάρων στο παρέγχυμα. 

Στην ΕΑΕ τα γλυκοκορτικοειδή προστατεύουν, ενώ επινεφριδιοεκτομή χειροτερεύει την 

πορεία της ασθένειας.  

 Τα CRF-/- ποντίκια παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα ΕΑΕ (254). Τα επίπεδα των 

γλυκοκορτικοειδών στον ορό των CRF-/- ποντικών δεν παρουσίασαν αύξηση, καθώς τα ζώα 

δεν έχουν σχεδόν καθόλου συμπτώματα ασθένειας, οπότε το αποτέλεσμα μπορούσε να 

αποδοθεί στην απουσία του CRF και όχι στην αντιφλεγμονώδη δράση των 

γλυκοκορτικοειδών τα οποία ήταν απόντα.  

Ο αριθμός των CD4+ κυττάρων και μακροφάγων στο ΚΝΣ των CRF-/- ζώων μερικές 

μέρες μετά την εκδήλωση της ασθένειας ήταν σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τα CRF+/+ 

ζώα. In vitro, τα CD4+ κύτταρα από τα CRF-/- ζώα βρέθηκαν να παρουσιάζουν μειωμένη 

απάντηση σε TCR διέγερση και να διαφοροποιούνται προς Th2 τύπου κύτταρα. Επιπλέον, η 

αντιγονοπαρουσιαστική ικανότητα των APCs από τα CRF-/- ποντίκια βρέθηκε μειωμένη. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ένα προφλεγμονώδη ρόλο του CRF 

ανεξάρτητο από τα γλυκοκορτικοειδή. Η δράση του στο μοντέλο της ΕΑΕ φαίνεται να αφορά 

τη λειτουργία των Τ-  κύτταρων και των APCs. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Τα πεπτίδια CRF εκκρίνονται από νευρικά και κύτταρα του ανοσοποιητικού και 

δρουν μέσω των υποδοχέων CRF σε ένα μεγάλο αριθμό ανοσοαρμόδιων κυττάρων. Η 

συστηματική χορήγηση CRF οδηγεί σε μερική ανοσοκαταστολή μέσω αύξησης των επιπέδων 

των κορτικοειδών και ενεργοποίησης του συμπαθητικού συστήματος, ενώ στην περιφέρεια 

φαίνεται να εμφανίζει ευοδωτική δράση στη φλεγμονή, αν και αντιφλεγμονώδεις δράσεις 

έχουν επίσης παρατηρηθεί. Η προ-φλεγμονώδης δράση του CRF στην περιφέρεια αφορά 

κυρίως τη δράση του στα ιστιοκύτταρα. Γενικότερα ωστόσο, ο ρόλος του τοπικά 

παραγόμενου CRF αλλά και των UCNs στην δράση των ανοσοκυττάρων παραμένει 

αδιευκρίνιστος.  

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να μελετηθεί η δράση των 

πεπτιδίων CRF, UCN1 και UCN2, όπως και ο ρόλος των υποδοχέων CRF1 και CRF2 στα 

μακροφάγα, τα κύτταρα που διαδραματίζουν πρωταρχικό και κυρίαρχο ρόλο στην 

φλεγμονώδη ανοσοαπάντηση. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι ο CRF επάγει την σύνθεση και 

έκκριση των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών IL-6, IL-1β και TNF-α από μακροφάγα της 

κυτταρικής σειράς RAW264.7 (245). Οι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι οι εξής: 
 

• Ανίχνευση υποδοχέων CRF σε μακροφάγα κύτταρα 

• Μελέτη του ρόλου των υποδοχέων CRF στην ενεργοποίηση των μακροφάγων 

• Μελέτη της επίδρασης των πεπτιδίων CRF, UCN1 και UCN2 στην έκλυση προ-

φλεγμονοδών κυτοκινών και άλλων μεσολαβητών της φλεγμονής από μακροφάγα κύτταρα  

• Μελέτη της επίδρασης των πεπτιδίων CRF στην απόπτωση των μακροφάγων 

• Μελέτη των μοριακών μηχανισμών δράσης των νευροπεπτιδίων στα μακροφάγα  
 

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν η κυτταρική σειρά μακροφάγων RAW264.7, 

ένα εκτενώς μελετημένο μοντέλο μακροφάγων, καθώς και πρωτογενή περιτοναϊκά 

μακροφάγα ποντικού.  

Η μελέτη της επίδρασης των νευροπεπτιδίων της οικογένειας CRF στην δράση του 

μακροφάγου κυττάρου έγκειται στα πλαίσια αλληλεπίδρασης του νευροενδοκρινικού με το 

ανοσοποιητικό σύστημα και τα αποτελέσματα ενδέχεται να αποτελέσουν στοιχεία που 

αφορούν στην κατανόηση των μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα σε κυτταρικό επίπεδο. 
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2. ΥΛΙΚΑ KAI ΜΕΘΟΔΟΙ 
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2.1 Βιολογικά υλικά 
 

r/hCRF (Tocris) 

rUCN1 (Sigma-Aldrich) 

mUCN2 (Sigma-Aldrich) 

anti- sauvagine- 30 (ευγενική χορηγία του Dr J.Spiess) 

a-helical CRF (Sigma-Aldrich) 

LPS (serotype O111:B4, Sigma-Aldrich) 
 

 

Κυτταρικές σειρές/ πρωτογενείς καλλιέργειες 

Χρησιμοποιήθηκαν η κυτταρική σειρά μακροφάγων RAW264.7 και πρωτογενείς 

καλλιέργειες περιτοναϊκών μακροφάγων ποντικού που έχουν επαχθεί με thiglycollate 

(thioglycollate elicited-macrophages). 

Όλα τα πειραματόζωα που χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση πρωτογενών 

μακροφάγων ήταν μύες C57BL/6, αρσενικοί κατά προτίμηση, ηλικίας 4-8 εβδομάδων, 

βάρους 20-25gr. Οι συνθήκες διαβίωσής τους καθώς και οι τρόποι θανάτωσής τους ήταν 

σύμφωνοι με τις οδηγίες του ΝΗΙ ‘Guide for care and use of Laboratory Animals’.  

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης αντίστοιχα ζώα με ομόζυγη απαλοιφή των CRF1 ή CRF2 

γονιδίων (CRF1
-/- και CRF2

-/-). Tα συγκεκριμένα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο Max 

Planck Institute for Experimental Medicine (Goettingen, Germany) στο τμήμα Μοριακής 

Νευροενδοκρινολογίας υπό τον καθηγητή Dr J. Spiess.  

Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν μύες με ομόζυγη απαλοιφή του γονιδίου Akt-1 

(ευγενική χορηγία του Φ. Τσίχλη, Tufts University, Boston, USA ).  

 

Υλικά και συσκευές καλλιεργειών 

DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (GIBCO-BRL Co,MD, USA)  

RPMI 1640 (GIBCO-BRL Co,MD, USA) 

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

Πενικιλίνη/ Στρεπτομυκίνη: Penicillin/Streptomycin (GIBCO-BRL Co,MD ,USA) 

Αλβουμίνη ορού βοός, Bovine Serum Albumin (BSA), (Sigma-Aldrich, USA) 

Thioglycollate (Topley House, Wash Lane, Bury, England) 

PMA (Sigma-Aldrich, USA) 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός: (Olympus, Japan) 

Πλάκα αιματοκυτταρομετρητή (Neubauer)  

Επωαστικός κλίβανος Forma (GIBCO-BRL, Life Technologies, UK). 
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DMSO (Sigma, USA) 

Χρωστική Trypan Blue (Seromed Biochrom, Germany). 

 

 

Πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού  

Μακροφάγα ποντικού που συλλέγονται από την περιτοναϊκή κοιλότητα μετά από 

ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση 1,5ml διαλύματος 4% thioglycollate (το διάλυμα παρασκευάζεται 

με διάλυση 4gr σκόνης thioglycollate σε 100ml H20, αποστειρώνεται και τοποθετείται στους 

4ο C τουλάχιστον για ένα εικοσιτετράωρο πριν από την χρήση του). Η χορήγηση του 

thioglycollate προκαλεί την εκδήλωση τοπικής φλεγμονής στην περιτοναϊκή κοιλότητα των 

ποντικών και την προσέλκυση μακροφάγων κυττάρων μεταξύ άλλων. Μετά από 3 μέρες 

συλλέγονται τα κύτταρα με έκπλυση της περιτοναϊκής κοιλότητας με DMEM και 

φυγοκεντρούνται. Στη συνέχεια, αφού προστίθεται θρεπτικό καλλιέργειας (DMEM 

εμπλουτισμένο με 10% FCS και 1% Penicillin/Streptomycin) καταμετρούνται και 

τοποθετούνται σε τρυβλία με σε επωαστικό κλίβανo ρυθμισμένο σε θερμοκρασία 37οC, 

ατμόσφαιρα 5% CO2/95% αέρα και υγρασία 100%. Ο προσδιορισµός του αριθµού των 

κυττάρων για επίστρωση σε κάθε πείραµα πραγµατοποιείται µε τη μέθοδο 

αιμοτοκυτταρομετρίας (10μl από τα ανασηκωμένα κύτταρα αναμιγνύονται με 90μl Trypan 

Blue, τοποθετούνται σε πλάκα Neubauer και γίνεται καταμέτρηση των κυττάρων με την 

βοήθεια µικροσκοπίου ορατού φωτός, σε µεγέθυνση 40x). Μετά από 12 ώρες απομακρύνεται 

το θρεπτικό υλικό και μαζί τα αιωρούμενα κύτταρα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

προσκολλημένων κυττάρων αποτελείται από περιτοναϊκά μακροφάγα. Προστίθεται νέο 

θρεπτικό υλικό για άλλες 12 ώρες και τα κύτταρα χρησιμοποιούνται κατόπιν για πείραμα.  

 

 

Κυτταρική σειρά μυελώματος ποντικού RΑW264.7  

Πρόκειται για μακροφάγα ποντικού από μυέλωμα (American Type Culture 

Collection). Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε θρεπτικό υλικό DMEM εμπλουτισμένο με 10% 

FCS και 1% Penicillin/Streptomycin σε επωαστικό κλίβανo ρυθμισμένο σε θερμοκρασία 

37οC, ατμόσφαιρα 5% CO2 / 95% αέρα και υγρασία 100%. Τα πειράματα γίνονται κατά 

προτίμηση σε παρόμοια στάδια ανάπτυξης των κυττάρων. Τα θρεπτικά υλικά των 

καλλιεργειών ανανεώνονται ανά 48 ώρες και τα κύτταρα χρησιμοποιούνται για πείραμα όταν 

φτάνουν σε πυκνότητα 80% περίπου. Η αποκόλληση των μακροφάγων από τις φλάσκες 

καλλιέργειας γίνεται με ειδικές ξύστρες. Ο προσδιορισµός του αριθµού των κυττάρων για 

επίστρωση σε κάθε πείραµα πραγµατοποιείται µε τη μέθοδο αιμοτοκυτταρομετρίας (όπως 

παραπάνω). Όλα ή μέρος των κυττάρων στην κατάλληλη συγκέντρωση τοποθετούνται σε 
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νέες φλάσκες για ανακαλλιέργεια ή στα κατάλληλα υποστρώματα για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων πειραμάτων. 

Τα κύτταρα καταψύχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στους -80οC, έτσι ώστε να 

διατηρούνται σε χαμηλό αριθμό γενεών και τα πειράματα να πραγματοποιούνται στην ίδια 

φάση της λογαριθμικής αύξησης των κυττάρων και περίπου στον ίδιο αριθμό γενιάς. 

Συγκεκριμένα, κυτταρικό εναιώρημα συγκεντρώσεως 5x106 κυττάρων τοποθετείται σε 

σωληνάρια βαθιάς κατάψυξης, και τους προστίθεται στάγδην υπό συνεχή ανάδευση σε 

αναλογία 1:1 το κατάλληλο για κατάψυξη υλικό (FCS με 20% DMSO). Ενώ η κατάψυξη των 

κυττάρων πραγματοποιείται σταδιακά ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητά τους, η απόψυξη 

τους είναι γρήγορη κι άμεση. Τα κατεψυγμένα σωληνάρια με τα κύτταρα θερμαίνονται στους 

37οC κι άμεσα διαλύονται σε θρεπτικό υλικό καλλιέργειας ιδίας θερμοκρασίας. Ακολουθεί 

φυγοκέντρηση στις 1500 στροφές ανά λεπτό για 10 λεπτά και επανακαλλιέργεια όπως 

παραπάνω. 

 

2.2 Μέθοδοι 
 

2.2.1 Ποσοτική εκτίμηση της απόπτωσης  
 

Cell Death kit 

 

Υλικά- Συσκευές 

Cell death detection ELISA kit (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) που περιέχει: 

Τρυβλία επιστρωµµένα µε στρεπταβιδίνη (streptavidin). (Roche, Γερµανία)  

Πρώτο αντίσωµα: Αναπτυγµένο σε ποντίκι µονοκλωνικό αντίσωµα ενάντια στις ιστόνες των 

νουκλεοσωµάτων συνδεδεµένο µε βιοτίνη. (Roche, Γερµανία)  

∆εύτερο αντίσωµα: Αναπτυγµένο σε ποντίκι µονοκλωνικό αντίσωµα ενάντια στο DNA των 

νουκλεοσωµάτων συνδεδεµένο µε υπεροξειδάση. (Roche, Γερµανία)  

∆ισκία ΑΒΤS: Υπόστρωµα του ενζύµου υπεροξειδάση. (Roche, Γερµανία)  

∆ιάλυµα λύσης, διαλύτης υποστρώµατος (Roche, Γερµανία) 

Φωτόμετρο ELISA (Chantilly, VA) 

 

Μέθοδος  

Η μέθοδος στηρίζεται στην ενεργοποίηση ενδογενών ενδονουκλεασών στα κύτταρα 

κατά τη διαδικασία της απόπτωσης. Οι ενδονουκλεάσες κόβουν το κυτταρικό γονιδίωµα σε 

θραύσµατα DNA που έχουν µέγεθος πολλαπλάσιο των 180 kb. Η περιοδική κατανοµή του 
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DNA σε πολλαπλάσια των 180 kb αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των κυττάρων 

που βρίσκονται στην διαδικασία της απόπτωσης. Με τη µέθοδο αυτή γίνεται ποσοτικός 

προσδιορισμός της απόπτωσης με τη μέτρηση των θραυσμάτων DNA  

Η διαδικασία έχει ως εξής: Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες 96 οπών επίπεδου 

πυθµένα σε συγκέντρωση ανάλογη του τύπου των κυττάρων κάθε φορά. Στο τέλος του 

πειράµατος οι πλάκες φυγοκεντρούνται στις 1000rpm και αποµακρύνεται το υλικό 

καλλιέργειας. Σε κάθε µικροκυψελίδα προστίθονται 200 µl διαλύµατος λύσης και η πλάκα 

αφήνεται σε συνεχή ανάδευση για 30 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου ώστε τα κύτταρα να 

λυθούν. Ακολουθεί φυγοκέντρηση της πλάκας σε ταχύτητα 200g για 10 λεπτά για την 

αποµάκρυνση των στερεών υπολλειµάτων. Έπειτα το υπερκείµενο, που περιέχει τα 

θραύσµατα του DNA, επωάζεται στα τρυβλία που είναι επιστρωµµένα µε στρεπταβιδίνη µαζί 

µε το πρώτο και το δεύτερο αντίσωµα, για 2 ώρες µε συνεχή ανάδευση σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Μετά το τέλος της επώασης, προστίθεται σε κάθε µικροκυψελίδα χρωµογόνο 

διάλυµα (παρασκευάζεται με τη διάλυση ενός δισκίου ABTS σε 5 ml διαλύτη υποστρώματος). 

Το χρώµα µετράται σε φωτόµετρο ELISA σε µήκος κύµατος 405 nm.  

 

 

ApoPercentage   

 

Υλικά- Συσκευές 

APOpercentage kit (Biocolor, UK) 

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS) 

Φωτόμετρο ELISA 
 

Μέθοδος 

Η μέτρηση της κυτταρικής απόπτωσης με την μέθοδο APOpercentage στηρίζεται στη 

χρήση μιας ειδικά σχεδιασµένης χρωστικής που εισέρχεται εκλεκτικά στα κύτταρα που 

οδεύουν προς απόπτωση. Συγκεκριµένα, η χρωστική εισέρχεται στα κύτταρα στο σηµείο της 

απόπτωσης, όπου η φωσφοτιδυλοσερίνη εξέρχεται στην κυτταρική µεµβράνη, και 

«παγιδεύεται» εντός των κυττάρων έως την πλήρη λύση τους. 

Τα κύτταρα τοποθετούνται για το συγκεκριμένο πείραμα σε πλάκες 96 οπών με 

επίπεδη βάση, οι οποίες επικαλύπτονται με ζελατίνη (παρέχεται από το kit) δύο μέρες πριν 

ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής πρόσδεση των κυττάρων. Η χρωστική APOpercentage που 

χρησιμοποιείται έχει έντονο κόκκινο χρώμα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρατήρηση των 

κυττάρων και η φωτογράφησή τους ακόμα και με ένα κοινό μικροσκόπιο ανάστροφης φάσης. 

Ο προτεινόμενος χρόνος παραμονής της χρωστικής στα με τα κύτταρα είναι από μισή έως μία 

ώρα. Τα αποπτωτικά κύτταρα χρωματίζονται κόκκινα, ενώ τα ζωντανά κύτταρα παραμένουν 
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λευκά. Τα κύτταρα ξεπλένονται κατόπιν με PBS δύο φορές και προστίθεται Dye Release 

Reagent (παρέχεται από το kit), το οποίο εκλύει την χρωστική από τα κύτταρα μετά από 10 

λεπτά ανάδευσης.  Το χρώμα µετράται σε φωτόμετρο ELISA σε µήκος κύµατος 550nm (µε 

µήκος κύµατος αναφοράς τα 620nm).  

 

 

2.2.2 Μέθοδος προσδιορισμού συγκέντρωσης πρωτεϊνών (Bradford) 
 

Υλικά- Συσκευές 

Αλβουμίνη ορρού βοός (Bovine Serum Albumin, BSA) (Sigma USA) 

Διάλυμα χρωστικής Coomassie Brilliant blue G-250 : Bio-Rad Protein Assay Reagent (Bio-

Rad Life Technologies) 

Πλάκες 96 οπών, τύπου ELISA, επίπεδου πυθμένα (Corning & Costar, USA) 

Φωτόμετρο πλακών ELISA (Biorad) 

 

Μέθοδος 

 H μέθοδος Bradford βασίζεται στην αντίδραση της χρωστικής Coomassie Brilliant 

blue G-250 με τις πρωτονιωμένες αμινομάδες των αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας 

των πρωτεϊνών. Η ελεύθερη μορφή της χρωστικής έχει κόκκινο χρώμα ενώ με τη σύνδεσή 

της με την πρωτεΐνη, μετατρέπεται σε μπλε. που έχει σαν αποτέλεσμα τη μετατροπή της 

μορφής της χρωστικής με κόκκινο χρώμα στη μορφή της με μπλε χρώμα. Η ένταση του 

χρώματος μετριέται φωτομετρικά στα 595 nm. Το σύμπλοκο της χρωστικής με την πρωτεΐνη 

έχει υψηλό συντελεστή απορροφήσεως, παρέχοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο μεγάλη 

ευαισθησία στη μέθοδο. Η σύνδεση της χρωστικής με την πρωτεΐνη γίνεται γρήγορα (2 λεπτά) 

και μπορεί να μετρηθεί σε χρονικό διάστημα 1 ώρας. Η ποσοτική εκτίμηση των πρωτεϊνών 

κάθε δείγματος γίνεται με τη χρήση πρότυπης καμπύλης, η οποία κατασκευάζεται από την 

ταυτόχρονη μέτρηση δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων BSA. Το διάλυμα που 

χρησιμοποιείται για την παρασκευή των διαλυμάτων BSA είναι το ίδιο με το διάλυμα, στο 

οποίο βρίσκονται διαλυμένα τα υπό εξέταση δείγματα.  Σε πλάκα 96 οπών τύπου ELISA  

φέρονται 160μl ανά οπή από κάθε γνωστό και άγνωστο δείγμα εις τριπλούν και προστίθενται 

40μl του διαλύματος χρωστικής. Ακολουθεί ανάδευση του μείγματος και μέτρηση της 

οπτικής πυκνότητας (O.D.) σε μήκος κύματος 595nm σε φωτόμετρο πλακών τύπου ELISA. Η 

συγκέντρωση της πρωτεΐνης των άγνωστων δειγμάτων υπολογίζεται βάσει της πρότυπης 

καμπύλης και εκφράζονται σε μονάδες μg/ml.  
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2.2.3 Ανοσοαποτύπωση (Western Blot Analysis) 
 

Συνοπτικά η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει συλλογή και προετοιµασία των 

δειγµάτων, ηλεκτροφόρησή τους σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου σε συνθήκες αποδιάταξης με 

χρήση SDS, µεταφορά των πρωτεϊνών από την πηκτή πολυακρυλαµιδίου σε µεµβράνη 

νιτροκυτταρίνης, υβριδοποίησή της µε το αντίστοιχα κάθε φορά αντίσωµα και ανίχνευση της 

εκάστοτε πρωτεΐνης µε σύστηµα χηµειοφωταύγειας ECL.  

 

 

 Συλλογή δειγμάτων  

 

Υλικά  

Μετά νατρίου άλας του θειικού δωδεκυλίου: SDS (Serva, Γερµανία)  

Tris (Bio-Rad Labs, ΗΠΑ)  

NaCl, HCl, Bacitracin, Leupeptin (Sigma, ΗΠΑ)  

Αζίδιο του νατρίου: Sodium Azide (Merck, Γερµανία)  

Μη ιονικό απορρυπαντικό P-40: NP40 (Sigma, ΗΠΑ)  

Φαινυλο-µεθυλ-σουλφονυλο φθορίδιο: PMSF (Sigma, ΗΠΑ)  

Γλυκερόλη (Sigma, ΗΠΑ)  

∆ιθειοθρεϊτόλη: DTT (Sigma, ΗΠΑ)  

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS) 

 

∆ιάλυµα λύσης 1 

1,50 mM Tris 

150 mM NaCl   

0.1 % SDS 

1 % µη ιονικό απορρυπαντικό P-40 (NP40)  

0.02 % αζίδιο του νατρίου  

Το pH του διαλύµατος ρυθμίζεται στο 8 μόνο με Τris και NaCl. Το διάλυμα φυλάσεται στους 

4ο C.Πριν τη χρήση προστίθενται οι ειδικοί αναστολείς πρωτεασών 0.1 µg/100 ml φαινυλο-

µεθυλ-σουλφονυλο φθορίδιο (PMSF), 200 µg/ml Bacitracin, 10 µg/ml Leupeptin.  

 

∆ιάλυµα λύσης 2 (υψηλής περιεκτικότητας σε SDS) 

62.5 mM Tris και προστίθενται: 

2 % SDS και  

10% γλυκερόλη 
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Ρυθµίζεται το pH διαλύµατος στο 6.8 μόνο με το Tris. Το διάλυµα φυλάσσεται στους -20oC. 

Πριν τη χρήση προστίθενται 10 µg/ml PMSF και 0,5 mM διθειοθρεϊτόλη (DTT)  

 

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες 6- 12 ή 24 οπών σε συγκέντρωση ανάλογη 

του κυτταρικού τύπου κάθε φορά µε θρεπτικό υλικό που περιέχει ορό για 1 ηµέρα. Στη 

συνέχεια, το αρχικό υλικό αντικαθίσταται µε θρεπτικό υλικό πειραµάτων –μη περιέχον ορό-  

εµπλουτισµένο µε 0,1% BSA, περιέχον τις προς µελέτη ουσίες. Στο τέλος των πειραµάτων 

τα κύτταρα µαζεύονται και φυγοκεντρούνται και εκπλένονται µία φορά PBS. Κατόπιν,  

προστίθεται το κατάλληλο διάλυµα λύσης. Στην περίπτωση του διαλύματος λύσης 1 τα 

κύτταρα αφήνονται σε συνεχή ανάδευση για 30 λεπτά στον πάγο, ενώ στην περίπτωση του 

διαλύματος λύσης 2 η λύση ολοκληρώνεται µετά από κατεργασία µε υπερήχους για 2 

δευτερόλεπτα σε πάγο. Για την αποµάκρυνση των στερεών υπολλειµάτων, τα δείγµατα 

φυγοκεντρούνται στις 12.000 στροφές ανά λεπτό για 15 λεπτά. Τα υπερκείµενα (που 

περιέχουν τις προς µελέτη πρωτεΐνες) συλλέγονται και φυλάσσονται στους –80οC. Η 

συγκέντρωση των ολικών πρωτεϊνών στα δείγµατα µετράται µε τη µέθοδο Bradford.  

 

 

 Προετοιµασία των δειγµάτων  

 

Ρυθμιστικό διάλυμα μετουσίωσης 2x (Sample buffer 2x) 

Tris.HCl (0,125Μ)  

SDS 4% (w/v) 

β-μερκαπτοαιθανόλη 4% (w/v) (Sigma, ΗΠΑ) 

Γλυκερόλη 10% (w/v) 

Κυανούν της βρωμοφανόλης 0,02% (w/v) (Sigma, ΗΠΑ) 

(pH 6,8) 

 

Στα δείγµατα προστίθεται ίσου όγκου διάλυµα µετουσίωσης 2x. Ακολουθεί βρασµός 

για 5 λεπτά στους 100οC, τοποθέτηση στον πάγο για 3 λεπτά και φυγοκέντρηση για 1 λεπτό. 

Με την διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται αποδιάταξη της τριτοταγούς και δευτεροταγούς δοµής 

της πρωτεΐνης, ενώ διατηρείται µόνο η πρωτοταγής της δοµή και επικαλύπτεται με SDS. Το 

SDS χρησιµοποιείται ως αποδιατακτικός παράγοντας και επιπλέον προσδίδει στην πρωτεΐνη 

αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο σχηµατίζοντας σύµπλοκα µαζί της σε καθορισµένη κατά βάρος 

αναλογία 14g SDS/g πρωτεΐνης.  
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 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμίδης σε συνθήκες 

SDS-αποδιάταξης 

 

Υλικά και συσκευές 

Tris/HCl (Bio-Rad Labs, ΗΠΑ)  

Χλωριούχο Nάτριο (NaCl) (Merk, Germany)  

Γλυκίνη (GIBCO, ΗΠΑ)  

Υπερθειϊκό αμμώνιο (Ammonium PerSulfate, APS): (NH4)S2O8 (Sigma, ΗΠΑ) 

Ακρυλαμίδιο (Serva, Γερμανία) 

Δισ-ακρυλαµίδιο: N,N-µεθυλεν-δις-ακρυλαµίδιο (Promega, ΗΠΑ)  

Tween-20 (Merk Germany)  

SDS (Bio-Rad Labs, ΗΠΑ)  

TEMED (Ν,Ν,Ν,Ν τετρα-μεθυλενο αιθυλoδιαμίνη) (Serva, Γερμανία)  

Γλυκερόλη (Merk, Germany)  

Πρωτεινικοί δείκτες γνωστού μοριακού βάρους (Biorad, ΗΠΑ) 

Τροφοδοτικό (Hoefer, ΗΠΑ) 

Συσκευή ηλεκτροφόρησης (Amersham) 

 

Διάλυμα ακρυλαμίδης 30% 

Ακρυλαμίδιο 29.2% (w/v), Δισ-ακρυλαμίδιο 0.8% (w/v) 

∆ιάλυµα ηλεκτροφόρησης 10x (1λίτρο)  

Τris/HCl 30.3g, Γλυκίνη 144.2g, SDS 10g, pΗ 8.3 

Διάλυμα διαχωρισμού 

Tris.HCl 1.5Μ, SDS 0.4 (w/v), pΗ 8.8  

Διάλυμα επιστοίβαξης 

Tris.HCl 0.5Μ, SDS 0.4% (w/v), pΗ 6.8 

 

 Παρασκευή πηκτής πολυακρυλαµιδίου 

 

Πήκτωμα διαχωρισµού 12% (30ml)  

∆ιάλυµα ακρυλαµίδης 30% 12 ml  

∆ιάλυµα διαχωρισµού 7.5 ml  

Απεσταγµένο νερό 9.9 ml  

APS 10% 300µl  

TEMED 12µl  

SDS 10% 300μl 
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Πήκτωµα επιστοίβαξης (10ml) 

∆ιάλυµα ακρυλαµίδης 30% 1.7ml  

∆ιάλυµα επιστοίβαξης 1.25 ml  

Απιονισµένο νερό 6.8ml  

APS 10% 100µl  

TEMED 10µl  

SDS 10% 100μl 

 

Αρχικά παρασκευάζεται το διάλυµα διαχωρισµού και αφήνεται να πήξει στην 

συσκευή ηλεκτροφόρησης. Προστίθεται στην συνέχεια το διάλυµα επιστοίβαξης και 

τοποθετείται το κατάλληλο ‘χτένι’ µε τον αντίστοιχο αριθµό εσοχών όπου φορτώνονται τα 

δείγµατα των πρωτεϊνών καθώς και ένας δείγμα πρωτεϊνών γνωστού μοριακού βάρους 

(Marker), όταν έχει ολοκληρωθεί ο πολυµερισµός της πολυακρυλαµίδης. Τα δείγµατα 

κινούνται µε βάση το µοριακό τους βάρος σε ηλεκτρικό πεδίο που εφαρµόζεται αρχικά 150V 

και µετά την διέλευση τους από το διάλυµα επιστοίβαξης στα 280V. Η ηλεκτροφορητική 

κινητικότητα εξαρτάται από το µοριακό βάρος της πρωτεΐνης διότι το φορτίο/µονάδα µάζας 

είναι σταθερό. Η ηλεκτροφόρηση των δειγµάτων διαρκεί 1-2 ώρες. 

 

 

 Μεταφορά των πρωτεϊνών σε νιτροκυτταρίνη 

 

Υλικά και συσκευές 

Συσκευή μεταφοράς πρωτεϊνών (LKB, Bromma, Σουηδία) 

Μεµβράνη νιτροκυτταρίνης (Schleicher & Schuell)  

Χαρτί Wattman 3MM (Amersham ΗΠΑ)  

Μεθανόλη, Τween-20 (Merk, Γερμανία) 

Διάλυμα μεταφοράς πρωτεϊνών: 500ml διαλύματος ηλεκτροφόρησης 10x προστίθενται σε 1lt 

μεθανόλης και ο όγκος ρυθμίζεται στα 5lt. 

 

Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτροφορητική διαδικασία η πηκτή πολυακρυλαµιδίου 

αποµακρύνεται από την συσκευή. ∆ιαχωρίζεται η πηκτή επιστοίβαξης και λαµβάνεται µόνο η 

πηκτή διαχωρισµού που εµπεριέχει τις πρωτεΐνες. Τοποθετείται στο διχτυωτό πλέγµα της 

συσκευής μεταφοράς πρωτεϊνών σε μορφή ‘σάντουιτς’ που αποτελείται από τα εξής : χαρτί 

wattman,  πηκτή πολυακρυλαµιδίου, μεμβράνη νιτροκυτταρίνης και ξανά χαρτί wattman. Το 

πλέγµα τοποθετείται στην συσκευή µεταφοράς πρωτεϊνών και εφαρµόζεται ηλεκτρικό πεδίο 

0.8mΑ για 1.5 ώρα. Οι πρωτεΐνες στην πηκτή πολυακρυλαµιδίου όπως αναφέρθηκε είναι 
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αρνητικά φορτισµένες. Προς τον θετικό πόλο τοποθετείται η νιτροκυτταρίνη. Οι πρωτεΐνες 

λόγω του αρνητικού τους φορτίου µεταφέρονται από την πηκτή πολυακρυλαµιδίου στην 

μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Όταν τελειώσει η διαδικασία της μεταφοράς η μεμβράνη μπορεί 

να φυλαχτεί στους 4ο C ή να επωαστεί με το κατάλληλο αντίσωμα για τον προσδιορισμό 

κάποιας πρωτεΐνης. 

 
 
 

 Ανοσοπροσδιορισµός πρωτεϊνών µε υβριδοποίηση σε νιτροκυτταρίνη  

 

Υλικά και συσκευές  

Ξηρό γάλα (Regilait) χωρις λιπαρά 

Πρώτο αντίσωµα κατά της πρωτεΐνης που θα μελετηθεί κάθε φορά  

∆εύτερο αντίσωµα κατά του πειραματοζωου στο οποίο έχει αναπτυχθεί το πρώτο αντίσωµα  

Συστηµα χηµειοφωταύγιας ECL (Amersham USA)  

Φίλµ εµφάνισης υψηλής ευαισθησίας (Kodak)  

 

∆ιαλύµα ΤΒS-T (10x) 

Tris/HCl 20mM 

NaCl 137mM 

Tween-20 0.1%  

(pΗ 7.6) 

 

Διάλυµα αφαίρεσης πρωτεϊνών (Stripping buffer) 

Tris/HCl 62.5mM 

β-µερκαπτοαιθανόλη  

100mM SDS 2%  

(pΗ 6.7 ) 

 

Αντισώματα 

 ph.p38MAPK (#9211S), p38MAPK (#9212), ph.JNK (#9255S), JNK (#9252) 

(Cell Signalling Technologies) σε αραιώσεις 1:500 εως 1:1000 

Actin (Chemicon, ΜΑΒ1501) σε αραίωση 1:1000 

Cox-1 (sc-7950), Cox-2 (sc-1745), PI3K p85 (sc-423), ph PI3K p85 (sc-12929), Bax (sc-526), 

Bad (sc- 941) (Santa Cruz Biotechnology) σε αραίωση 1:1000 

Anti- mouse (IM0817), anti- rabbit (IM0831) (Immunotech, Γαλλία) και anti- goat (sc-2020, 

Santa Cruz) δεύτερα αντισώματα συνδεδεμένα με υπεροξειδάση του ραπανιού (ΗRP).  
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Η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης επωάζεται µε ξηρό γάλα 5% σε TBS-T για 1 ώρα σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Με τον τρόπο αυτό δεσµεύονται οι µη ειδικές θέσεις δέσµευσης. 

Ακολουθεί έκπλυση της µεµβράνης µε TBS-T. Η μεμβράνη επωάζεται στη συνέχεια µε 

µονοκλωνικό αντίσωµα ειδικό για κάθε πρωτεΐνη συνήθως μέχρι την επόμενη ημέρα στους 

4οC υπό ανάδευση (οι συνθήκες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αντίσωµα που 

χρησιµοποιείται). Ακολουθεί έκπλυση της µεµβράνης µε TBS-T και επώαση  µε το δεύτερο 

αντίσωµα για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Η μεμβράνη εκπλένεται µε TBS-T και 

επωάζεται τέλος µε το σύστηµα χηµειοφωταύγιας ECL για 1 λεπτό Ακολουθεί έκθεση στo 

φίλµ και εμφάνιση σε εμφανιστικό μηχάνημα. Η ένταση της κάθε ζώνης είναι ανάλογη της 

ποσότητας της συγκεκριμένης κάθε φορά πρωτεΐνης και μετράται με την χρήση του 

λογισμικού Τina Scan. 

Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο να γίνει ανίχνευση περισσότερων από µία 

πρωτεϊνών στην ίδια νιτροκυτταρίνη. Αυτό γίνεται µε επώαση της µεµβράνης για 30 λεπτά 

στους 500C µε το διάλυµα αφαίρεσης των συνδεδεμένων πρωτεϊνών (αντισωμάτων) 

(stripping). Ακολουθεί έκπλυση µε ΤΒS-Τ και επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας. 

 

 

2.2.4 Αποµόνωση RNA από κυτταρικά εκχυλίσµατα  
 
Υλικά και συσκευές  

Trizol (Τri reagentTM, Sigma, USA)  

Χλωροφόρµιο (Sigma, USA)  

Ισοπροπανόλη, Αιθανόλη (Merck, Γερµανία)  

 

Μέθοδος  

Στο τέλος των πειραµάτων τα κύτταρα συλλέγονται και φυγοκεντρούνται σε 1.500 

στροφές ανά λεπτό, για 10 λεπτά. Ξεπλένονται με PBS και κατόπιν διαλύονται σε 1 ml Τrizol 

(ανά 5-10 εκατομμύρια κύτταρα) που περιέχει µίγµα θειοκυανιούχου γουανιδίνης και 

φαινόλης. Αφήνονται για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα προστίθενται 200 µl 

χλωροφόρµιο. Μετά από ισχυρή ανάδευση (15sec), το διάλυµα αφήνεται σε ηρεµία για 15 

λεπτά. Ο διαχωρισµός των φάσεων ολοκληρώνεται µε φυγοκέντρηση στις 12.000 στροφές 

ανά λεπτό για 15 λεπτά. H φυγοκέντρηση διαχωρίζει το µίγµα σε 3 φάσεις: Στην οργανική 

φάση (κόκκινου χρώµατος) που περιέχει τις πρωτεΐνες, στην µεσόφαση που περιέχει το DNA 

και στην υδατική φάση (άχρωµη) που περιέχει το RNA. Για την κατακρήµνιση του RNA, η 

υδατική φάση, η οποία μεταφέρεται σε νέο σωληνάριο, επωάζεται µε 500μl ισοπροπανόλης 

για 5- 10 λεπτά και κατόπιν φυγοκεντρείται στις 12.000 στροφές ανά λεπτό για 10 λεπτά.To 

RNA εκπλένεται κατόπιν µε 1ml αιθανόλης 75%, αφήνεται να στεγνώσει και επαναδιαλύεται 
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σε 50μl Η2Ο. Για καλύτερη διάλυση θερμαίνεται για 5 λεπτά στους 65οC. Για την εκτίμηση 

της ποσότητας και της καθαρότητας του RNA µετρούνται οι απορροφήσεις στα 260 nm και 

στα 280 nm, όπου απορροφούν αντίστοιχα το RNA και το DNA. Ο λόγος των δύο 

απορροφήσεων δίνει την καθαρότητα του RNA, ενώ η ποσότητα υπολογίζεται βάση της 

απορρόφησης στα 260nm (τιμή απορρόφησης 1nm αντιστοιχεί σε 40μgr/ml RNA). Τα 

δείγµατα του RNA φυλάσσονται στους –80oC µέχρι να χρησιµοποιηθούν. 

 

 

2.2.5 Μέθοδος εκλεκτικής ενίσχυσης του RNA µε χρήση ειδικής 

πολυµεράσης (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction, 

RT-PCR)  
 

Υλικά και συσκευές  

Thermoscript RT kit (Invitrogen) το οποίο περιέχει: 

Tυχαία εξαμερή: random hexamers  

Νερό κατεργασμένο με διαιθυλπυροκαρβονικό εστέρα (DEPC-H20) 

Ρυθμιστικό διάλυμα για cDΝΑ: 5Χ ΡCR buffer  

Μείγμα ολιγονουκλεοτιδίων: dΝΤΡ mix 10 mΜ  

Διθειοθρειτόλη: DTΤ, 0.1 Μ  

Διάλυμα αναστολέων RΝασών: RNaseOUT, 40 U/μL  

Ένζυμο αντίστροφης μεταγραφάσης: Τhermoscript RΤ  

 

Platinum Taq DNA polymerase kit (Invitrogen) το οποίο περιέχει: 

Ρυθμιστικό διάλυμα σύνθεσης cDΝΑ: 10Χ ΡCR buffer 25mM MgCl2  

Νερό κατεργασμένο με διαιθυλπυροκαρβονικό εστέρα  

Ένζυμο πολυμεράσης: Platinum Τaq DΝΑ ροlymerase, 5 u/μl  

 

∆είκτης γνωστού µοριακού βάρους (Life Technologies, HΠΑ)  

Συσκευή PCR: θερμικός κυκλοποιητής (Τhermal cycler): DNA engine (MJ Research) 

Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης 

Αγαρόζη (Sigma, USA) 

Βρωμιούχο αιθίδιο (Sigma, USA) 

ΤΑΕ διάλυμα: Τris 10 nΜ, EDΤΑ 10 nΜ, οξικό Ca 5 nΜ, NaCl 10 nΜ 
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Εκκινητές (primers):  

 

Cox-2 

Sense 5’-GCT TGC ATT GAT GGT GGC TG-3’ 

Antisense 5’-CCA GAT GCT ATC TTT GGG GAG AC-3  

Cox-1 

Antisense 5’-TCA TCT CCA GGG TAA TCT GGC AC -3’ 

Sense 5’- GAA TAC CGA AAG AGG TTT GGC TTG-3’ 

 mCRF1 

Sense 5'-GCC GCC TAC AAT TAC TTC CA-3' 

Antisense 5'-CGG AGT TTG GTC ATG AGG AT -3' 

mCRF2 (250bp) 

Sense 5’-CCG GAA TGC CTA CAG AGA GT -3’  

Antisense 5’-AGG TGG TGA TGA GGT TCC AG -3’  

mActin (499bp) 

Sense 5’-TCA GAA GAA CTC CTA TGT GG-3’  

Antisense 5’-TCT CTT TGA TGT CAC GCA CG-3’ 

mTLR4 (295bp) 

Sense 5’- ACC AAT GCA TGG ATC AGA AA -3’  

Antisense 5’- GTC TCC ACA GCC ACC AGA TT -3’ 

mTNF-α (590bp) 

Sense 5'-CAC GCT CTT CTG TCT ACT GAA CTT CG-3' 

Antisense 5'-GGC TGG GTA GAG AAT GGA TGA ACA CC-3' 

mUCN1 (590bp) 

Sense 5'-ACT GGC CAG ACA CTC CGA TA -3' 

Antisense 5'-GGT AAG GGA AAG GGT CAA GG -3' 

 

Οι εκκινητές σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Primer3 και ελέγχθηκαν 

για πιθανές ομολογίες με άλλες θέσεις στο γονιδίωμα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 

BLAST του NCBI. Βρέθηκε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ομολογία με άλλες 

αλληλουχίες και ότι ανάμεσα σε κάθε ζεύγος εκκινητών βρίσκεται εξόνιο και επομένως 

ενισχύεται επιλεκτικά το cDNA και όχι το γενομικό DNA. Η σύνθεση των 

ολογονουκλεοτιδίων πραγματοποιήθηκε από την MWG-Biotech AG (Munchen, Germany). 

 

 

 

 

 76



Μέθοδος  

Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης ανάστροφης µεταγραφής (RT-PCR) είναι 

µία in vitro µέθοδος για τoν προσδιορισµό του mRNA στα κυτταρικά εκχυλίσµατα. Η 

µέθοδος χωρίζεται σε δύο µέρη: Στην µετατροπή του mRNA σε συµπληρωµατικό DNΑ 

(cDNA) (αντίδραση RT) και στην ενίσχυση-σύνθεση µεγάλης ποσότητας του γονιδίου που 

µας ενδιαφέρει από το cDNA (αντίδραση PCR). 

 

 

Αντίδραση RT 

Αρχικά προετοιμάζεται ένα μείγμα αντίδρασης που περιλαμβάνει: 1 μg ολικού RΝΑ, 

1μl εκκινητή (τα τυχαία εξαμερή στην συγκεκριμένη περίπτωση) και DEPC-Η2O σε 

ποσότητα τέτοια ώστε ο τελικός όγκος του μείγματος να είναι 10 μl. Στη συνέχεια 

πραγματοποιείται αποδιάταξη του RΝΑ και του εκκινητή με την επώαση του μείγματος για 5 

λεπτά στους 65°C και ψύξη στη συνέχεια με ψύξη στους 4°C. Με τη διαδικασία αυτή 

καταστρέφονται τυχόν συσσωματώματα ή δευτεροταγείς δομές που θα μπορούσαν να 

εμποδίσουν την έναρξη σχηματισμού του cDΝΑ. Κατόπιν προετοιμάζεται το κύριο μείγμα 

της αντίδρασης. Για κάθε δείγμα απαιτούνται 4 μl cDΝΑ buffer (5x), 1 μl DΤΤ, 1 μl RΝΑse 

ΟUΤ, 1 μl DEPC-H2O, 2μl dNTPs και 1μl ενζύμου Τhermoscript. Το παραπάνω μείγμα 

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

στους 50°C, οπότε υβριδοποιείται ο εκκινητής και δρα η αντίστροφη μεταγραφάση.  

Η αντίδραση τερματίζεται με επώαση του δείγματος για 5 min στους 85°C όποτε και 

αποδιατάσσονται τα υβρίδια και απενεργοποιείται η αντίστροφη μεταγραφάση. Το cDΝΑ 

είτε χρησιμοποιείται αμέσως στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης 

(ΡCR) είτε φυλάσσεται στους -20°C. 

 

 

Αντίδραση PCR 

O πολλαπλασιασμός ενός συγκεκριμένου τμήματος του τμήματος του cDΝΑ 

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

αντίδραση ΡCR εκμεταλλεύεται ορισμένα χαρακτηριστικά του in vivo μηχανισμού 

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

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

σύνθεση ενός νέου συμπληρωματικού κλώνου. Τα μονόκλωνα μόρια μπορούν να 

παραχθούν από δίκλωνα μόρια DΝΑ όταν αυτά θερμανθούν σε υψηλές 

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

παρουσία ενός μικρού τμήματος δίκλωνου DΝΑ για την έναρξη της σύνθεσης. Έτσι 
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το σημείο έναρξης της σύνθεσης μπορεί να καθοριστεί με τη χρήση ενός 

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

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

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

παρακείμενοι της περιοχής που πρόκειται να ενισχυθεί. Κάθε επανάληψη της 

σύνθεσης νέου κλώνου αποτελεί έναν κύκλο ενίσχυσης, ενώ κάθε νεοσυντιθέμενος 

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

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

και επαναλαμβάνεται ο κύκλος υβριδοποίησης των εκκινητών, σύνθεσης DΝΑ και 

αποχωρισμού των κλώνων. 

Το cDNA που προκύπτει από την αντίδραση RT επωάζεται παρουσία των εκκινητών 

για το γονίδιο που θέλουμε να ενισχύσουμε, μίγματος dNTPs, διαλύματος ΜgCl2, διαλύματος 

ΡCR και πολυμεράσης σε αναλογία για κάθε δείγμα:  

 

2 μl 10X PCR BUFFER 

0,6 μl MgCl2 

0,4 μl dNTP mix 

0,4 μl sense primer 

0,4 μl antisense primer 

0,12 μl Platinum Taq Polumerase 

15,08 μl DEPC-treated water  

1 μl cDNA (από την RT-αντίδραση) 

 

Η επώαση γίνεται σε συσκευή ΡCR και η αντίδραση PCR περιλαµβάνει διαδοχικά: α. 

Αποδιάταξη του cDNA στους 94oC, β. Ψύξη του DNA στους 52oC για την επικόλληση των 

primers στα συµπληρωµατικά κοµµάτια του DNA και γ. Πολυμερισμός και σύνθεση της 

αλληλουχίας DNA που καθορίζεται από τα primers παρουσία ολιγονουκλεοτιδίων (dNTPs) 

και της πολυµεράσης. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται αρκετές φορές, ούτως ώστε 

να δηµιουργηθούν πολλά αντίγραφα του γονιδίου.  

 

Οι συνθήκες της αντίδρασης PCR (real- time ή απλό PCR) για κάθε γονίδιο που 

χρησιμοποιήθηκε είναι: 

 

Cox-2 10min 95οC, 30s 95 °C, 40s 60°C, 45sec 72 °C (45 κύκλοι) (real time- PCR) 

Cox-1 10min 95οC, 30s 95 °C, 40s 60°C, 45sec 72 °C (45 κύκλοι) (real time- PCR) 

mCRF1  5min 96οC, 40s 94 °C, 40s 53 °C, 1min 72 °C, 10min 72οC (35 κύκλοι) 

mCRF2   5min 96οC, 40s 94 °C, 40s 53 °C, 1min 72 °C, 10min 72οC (35 κύκλοι) 
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mUCN1   5min 96οC, 40s 94 °C, 40s 60 °C, 1min 72 °C, 10min 72οC (35 κύκλοι) 

mActin  5min 94οC, 45s 94 °C, 40s 57 °C, 45sec 72 °C (45 κύκλοι) (real time- PCR) 

mTLR4  5min 94οC, 45s 94 °C, 45s 53 °C, 45sec 72 °C (45 κύκλοι) (real time- PCR) 

TNF-α   5min 94οC, 40s 94 °C, 40s 55 °C, 1min 72 °C (45 κύκλοι) (real time- PCR) 

 

Το προϊόν της αντίδρασης PCR διαχωρίζεται και ταυτοποιείται µετά από 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης. 12μl από το προϊόν της PCR αντίδρασης 

αναμειγνύεται με το διάλυμα φόρτωσης (προτοκαλί της ακριδίνης 2% και γλυκερόλη 10% σε 

απιονισμένο νερό) και φορτώνεται σε 2.5% πηκτή αγαρόζης στην οποία έχει προστεθεί 

βρωμιούχο αιθίδιο. Το βρωµιούχο αιθίδιο δεσµεύεται και χρωματίζει το DNA, το οποίο 

ανιχνεύεται με συσκευή υπεριώδους φωτός. Η συσκευή συνδέεται µε τροφοδοτικό, 

εφαρµόζεται σταθερή τάση και αφήνεται να διαχωριστεί το DNA. ο διαχωρισµός 

πραγµατοποιείται ανάλογα µε το µοριακό βάρος. Ο υπολογισµός του µοριακού βάρους των 

ενισχυμένων τμημάτων DNA είναι εφικτός µε τη χρήση των δεικτών γνωστού µοριακού 

βάρους που τρέχουν παράλληλα µε τα άγνωστα δείγµατα. 

  

 

2.2.6 Real time PCR αντίδραση 
 

Μια νέα μέθοδος πολύ πιο απλή και αξιόπιστη είναι η αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμερισμού σε πραγματικό χρόνο (real time PCR). Όλα τα επιμέρους στάδια του 

πολυμερισμού διεξάγονται στον θερμικό κυκλοποιητή (ABI-Prizm7000 Real-Time PCR), 

ενώ τα αποτελέσματα ανιχνεύονται με τη βοηθεια ειδικών χρωστικών που φθορίζουν και 

μπορούν να αναλυθούν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. Για την 

ανίχνευση του DNA διπλής έλικας (dsDNA) που παράγεται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 

PCR χρησιμοποιείται η χρωστική SYBR Green (SYBRgreen master Mix, Applied 

Biosystems, USA). H SYBR Green δεσμεύεται μη ειδικά πάνω στο dsDNA με αποτέλεσμα 

να εκπέμπει ακτινοβολία, ενώ αντίθετα η μη δεσμευμένη χρωστική δεν εκπέμπει.  Κατά τη 

διάρκεια λοιπόν της επέκτασης του DNA, όλο και περισσότερη χρωστική προσδένεται με 

αποτέλεσμα την αύξηση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 

PCR, φώς από λάμπα αλογόνου πέφτει πάνω στην πλάκα των δειγμάτων, το φώς διαπερνά τα 

δείγματα και διεγείρει την προσδεδεμένη χρωστική με αποτέλεσμα την εκπομπή 

ακτινοβολίας στην περιοχή των 500-660 nm.  Η ακτινοβολία αυτή μεταφέραται με ένα 

σύστημα φακών και φίλτρων στην ειδική κάμερα, όπου και καταγράφεται.  Το software του 

ΑBI PRISM 7000 συγκεντρώνει τα σήματα από την ακτινοβολία και τα μετατρέπει με 

αλγόριθμους στα τελικά ποσοτικά αποτελέσματα. 
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2.2.7 Ηλεκτροφορητική κινητικότητα συµπλόκου σε πηκτή 

πολυακρυλαµίδης (Electrophoretic Mobility Shift Assay, EMSA) 
 

Ρυθμιστικό διάλυμα A (διάλυμα λύσης) 

10mM HEPES pH 7.9, 10mM KCl, 0.1mM EDTA, 0.1mM EGTA, 0.5mM DTT και 

αναστολείς πρωτεασών (Complete, Boehringer,Germany)  

 

Ρυθμιστικό διάλυμα C (διάλυμα απομόνωσης νουκλεοπρωτεΐνων) 

20mM Hepes pH 7.9, 0.4M NaCl, 25% glycerol ,1mM EDTA, 1mM EGTA, 0.5mM DTT και 

αναστολείς πρωτεασών (Complete, Boehringer,Germany)  

 

Διάλυμα σύνδεσης (binding buffer) 1x 

20mM HEPES (pH 7.5), 0.5 mM EDTA,  5mM MgCl2, 50μg/ml BSA, 60mM KCl, 0.005% 

NP4O, 10% glycerol, 10mM DTT και 1.5 µg of poly (dI/dC) 

 

Διάλυμα ΤΒΕ (10x) 

Tris 108 gr, Βορικό οξύ 55 gr, EDTA 7.44 gr σε H2O (1 λίτρο) (pH 8.0) 

 

Gel 6% Aκρυλαμίδης 

30ml H2O 

7.25 ml 40% Αcrylamide 

5 ml 2% Bisacrylamide 

2.5 ml 5x TBE 

5 ml 50% Glycerol 

375μl APS 

17.5 ml TEMED 

  

 

 Απομόνωση πυρηνικών εκχυλισμάτων 

 

Μετά το τέλος του πειράματος τα κύτταρα συλλέγονται, εκπλένονται δύο φορές με 

κρύο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS), και φυγοκεντρούνται στις 3000 στροφές ανά 

λεπτό για 10 λεπτά. Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 400μl από το ρυθμιστικό διάλυμα Α. 

Αφήνουμε στον πάγο για 15 λεπτά, προστίθεται 25μl 10% ΝΡ40 κι ακολουθεί φυγοκέντρηση 

στις 10000 στροφές ανά λεπτό για 10 λεπτά στους 4ο C. Στο υπερκείμενο βρίσκεται το 

κυτταροπλασματικό εκχύλισμα (μπορεί να καταψυχθεί στους -80 οC). Στο ίζημα –πυρήνες 
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κυττάρων- προστίθεται 50μl από το ρυθμιστικό διάλυμα C  και αφήνουμε για 15 λεπτά στους 

4οC υπό ανάδευση. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 12000 στροφές ανά λεπτό για 15 λεπτά 

στους 4οC. Το υπερκείμενο περιέχει τις πυρηνικές πρωτεΐνες, οι οποίες μεταφέρονται σε 

καθαρό σωληνάριο, προσδιορίζεται η συγκέντρωση των πρωτεϊνών που περιέχουν με 

Bradford και φυλάσσονται στους -80ο C, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας. 

 

 

 Μελέτες σύνδεσης νουκλεοπρωτεϊνών (DNA-Protein Binding Studies)  

 

Ολιγονουκλεοτίδια διπλής έλικας που αντιστοιχούν στην θέση πρόσδεσης κάποιου 

μεταγραφικού παράγοντα (NFkB, PU.1, AP-1, CREB) σημάνθηκαν με [γ-32P] CTP (probes). 

 

ΝFkB      5’-ACAAGGGACTTTCCGCTGGGGACTTTCCAGGG-3’ 

PU.1             AGCCAGCTTCCTCTTGCTGTTCC 

mutant PU.1 AAAGCCAGCTAGTTCTTGCTGTTCC 

AP-1             AGAGGTCAGATGACTTCCTGGGATCA 

mutant AP-1 GCCCAGAGGTCAGACCACTTCCTGGG 

 

Ποσότητα πυρηνικού εκχυλίσματος (5-10μg πρωτεΐνης) επωάζεται μέσα σε διάλυμα 

σύνδεσης (binding buffer) τελικού όγκου 20μl, στο οποίο προστίθεται και ποσότητα            

ραδιοσημασμένου ολιγονουκλεοτιδίου (4μl), σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Για τον 

ανταγωνισμό της σήμανσης χρησιμοποιείται 100 φορές μεγαλύτερη ποσότητα μη 

σημασμένου ολιγονουκλεοτιδίου 10 λεπτά πριν την προσθήκη του αντίστοιχου σημασμένου. 

Επίσης με ένα δείγμα επωάζεται αντίσωμα κατά της αντίστοιχης πρωτεΐνης (πχ αντίσωμα 

κατά της πρωτεΐνης PU.1) για 10 λεπτά πριν την προσθήκη του σημασμένου 

ολιγονουκλεοτιδίου.  

 Στη συνέχεια τα δείγματα ηλεκτροφορούνται (3-4 ώρες στα 150V) σε πήκτη 

πολυακρυλαμίδης 6% (σε διάλυμα ηλεκτοφόρησης ΤΒΕ 0.25x), όπου διαχωρίζονται τα 

ολιγονουκλεοτίδια στα οποία έχει προσδεθεί ο μεταγραφικός παράγοντας (σύμπλεγμα DNA-

πρωτεΐνης) από τα ολιγονουκλεοτίδια που παρέμειναν ελεύθερα.  Η πήκτη τοποθετείται σε 

χαρτί whatmann, αφυδατώνεται υπό κενό και εκτίθεται σε φωτογραφικό φιλμ μέχρι την 

επομένη στους -80ο C.  

  

 

 

 

 81



2.2.8 Ανοσοφθορισµός µε µικροσκοπία συνεστίασης (Confocal 

Laser Scanning Microscopy)  
 
 
Υλικά και συσκευές  

Triton X-100 (Sigma, HΠΑ)  

Φορµαλδεΰδη (Merck, Germany)  

FCS (GIBCO, ΗΠΑ)  

Πολυκλωνικό αντίσωμα PU.1 ανεπτυγμένο σε κουνέλι (Santa Cruz Biotechnology)  

Δευτερο αντίσωμα συνδεδεμένο με FITC ανεπτυγμένο σε κουνέλι (Sigma- Aldrich) 

Confocal laser scanning module (Leica Lasertechnik, Heidelberg, Γερµανία)  

Ανάστροφο µικροσκόπιο εξοπλισµένο µε laser ιόντων αργού-κρυπτού (Zeiss IM35)  

 

Μέθοδος  

Το µικροσκόπιο συνεστίασης είναι ένα µικροσκόπιο φθορισµού που χρησιµοποιεί 

ακτίνες laser για την εστίαση. Με τις ακτίνες laser είναι δυνατή η εστίαση σε ένα σηµείο του 

κυττάρου. Έτσι, µε διαδοχικές εστιάσεις σε διάφορα επίπεδα του κυττάρου συγκροτείται η 

τρισδιάστατη δοµή του.  

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε chamber slides (Costar) 8 οπών. Στο τέλος του 

πειράµατος τα κύτταρα µονιµοποιούνται µε διάλυµα 3,7% φορµαλδεϋδης για 10 λεπτά και 

κατόπιν γίνεται διάνοιξη των κυτταρικών µεµβρανών µε 0,2% Triton για 10 λεπτά. Τα 

κύτταρα επωάζονται µε το πρώτο αντίσωµα σε αραίωση 1:100 για ένα βράδυ στους 4oC. 

Παράλληλα, χρησιµοποιούνται κύτταρα αναφοράς που επωάζονται µε ορό (1% FCS σε PBS) 

αντί αντισώµατος. Την επόµενη µέρα τα κύτταρα  ξεπλένονται με PBS και επωάζονται µε το 

δεύτερο αντίσωµα που είναι σημασμένο με FITC, για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου, σε 

υγρό και σκοτεινό περιβάλλον. Τα κύτταρα που χρησιµοποιούνται ως κύτταρα αναφοράς 

επωάζονται επίσης µε το δεύτερο αντίσωµα. Στη συνέχεια ξεπλένουμε με PBS το δεύτερο 

αντίσωμα και προσθέτουμε υλικό συγκόλλησης (mounting medium). H παρατήρηση των 

κυττάρων γίνεται µε το µικροσκόπιο συνεστίασης χρησιµοποιώντας ελαιοκαταδυτικό φακό 

63/1.25.  
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2.2.9  Διαμόλυνση κυττάρων (Transfections) 
 

 

 Μετασχηματισμός βακτηρίων (Transformation)- Καλλιέργεια βακτηρίων  

 

Υλικά 

Βακτήρια Competent E. Coli κλώνος ΧL1-blue (Invitrogen) 

Πλασμίδια: PGL3-mTLR4E (ευγενική χορηγία καθηγητή Μ. Rehli), mTLR4-luc, 

mut.AP1TLR4-luc, mut.PU.1TLR4-luc (ευγενική χορηγία του Dr. T. Roger) 

Tryptone (pangreatic digest of casein) (Sigma Aldrich, ΗΠΑ) 

Yeast exctract (Sigma Aldrich, ΗΠΑ)  

Agar (Sigma Aldrich, ΗΠΑ) 

NaCl (Sigma Aldrich, ΗΠΑ) 

Αμπικιλίνη  

 

Διαλύματα 

LB Broth  

10gr Tryptone, 5gr yeast extract, 10gr NaCl και Η2Ο μέχρι τελικού όγκου 1lt 

LB Broth-Agar 

10gr Tryptone, 5gr yeast extract, 10gr NaCl, 12gr agar και Η2Ο μέχρι τελικού όγκου 1lt 

 

Μέθοδος 

 Τα βακτήρια αφήνονται στον πάγο να ξεπαγώσουν και ακολουθεί άμεση ανάμιξη 5- 

10μl βακτηρίων με 0,5μl πλασμιδίου. Το μίγμα επωάζεται στον πάγο για 45 λεπτά. Στη 

συνέχεια τοποθετούνται στους 37οC για 1 λεπτό και ακολουθεί επαναφορά στον πάγο για 5 

λεπτά.  Με την παραπάνω διαδικασία εισέρχεται στα βακτήρια το πλασμίδιο διαμέσου της 

βακτηριακή μεμβράνης. Προστίθενται 500μl διαλύματος LB (χωρίς αμπικιλίνη), και το 

διάλυμα επωάζεται για 1 ώρα σε θερμοκρασία 37οC. Τέλος, 300μl από το παραπάνω δείγμα 

απλώνονται σε τρυβλίο που περιέχει LB-αγαρ με αμπικιλίνη και αφήνεται μέχρι την επομένη 

στους 37οC ώστε να αναπτυχθούν αποικίες από βακτήρια που περιέχουν το πλασμίδιο. Μία 

βακτηριακή αποικία από το τρυβλίο τοποθετείται σε καλλιέργεια 5ml LB με αμπικιλίνη μέχρι 

την επομένη στους 37οC υπό ισχυρή ανάδευση. 
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 Mini prep  

 

Διάλυμα εναιώρησης κυττάρων (P1): 50mM Tris-HCl (pH 8.0), 10mM EDTA 

Διάλυμα λύσης κυττάρων (Ρ2): 200mM NaOH, 1% SDS 

Διάλυμα ουδετεροποίησης (Ρ3): 3.1M οξικού καλίου (pH 5.5) 

Διάλυμα ΤΕ: 10mM NaCl, 100mM Tris HCl (pH 8.5) 

 

Μέθοδος 

 Μεταφέρεται 1,5ml από την καλλιέργεια των 5ml σε καθαρό σωληνάριο και 

ακολουθεί φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στις 12000 στροφές σε θερμοκρασία δωματίου. Το 

υπερκείμενο απομακρύνεται και το ίζημα επαναδιαλύεται με 200μl Ρ1. Ακολουθεί προσθήκη 

20μl Ρ2 με ανάμιξη και προσθήκη 200μl Ρ3 με ανάδευση και έπειτα επώαση για 5 λεπτά σε 

πάγο. Το δείγμα φυγοκεντρείται για 10 λεπτά στις 12000 στροφές σε θερμοκρασία δωματίου.  

Το καθαρό υπερκείμενο μεταφέρεται σε καθαρό δοχείο, όπου και προστίθεται ποσότητα 

αιθανόλης 100% δύο φορές του όγκου του. Το δείγμα επωάζεται για 10 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου και ακολουθεί 10λεπτη φυγοκέντρηση σε θερμοκρασία δωματίου.  

Το ίζημα πλένεται με 500μl αιθανόλης 70% και φυγοκεντρείται για 5 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου. Το ίζημα αφήνεται να στεγνώσει σε κενό και επαναδιαλύεται με θέρμανση για 5 

λεπτά σε 30μl Τ.Ε.  

 

 Πέψη πλασμιδίου 

 

Υλικά 

Ένζυμο NοtI (New Egland Biolabs) 

Ένζυμο HindIII (New England Biolabs) 

BSA (100μg/ml) 

Διάλυμα 2 (New England Biolabs) 

 

Μέθοδος  

 Ποσότητα 1μg πλασμιδίου πέπτεται με τα περιοριστικά ένζυμα NοtI (0.5μl) και 

HindIII (0.5μl). Στο διάλυμα αυτό προστίθενται 2μl διαλύματος 2 και Η2Ο μέχρι τα 20 μl.  Η 

αντίδραση πραγματοποιείται στους 37οC για 1.5 ώρα.  Στη συνέχεια το προϊόν της πέψης 

αναλύεται σε πηκτή αγαρόζης 1%. Αν διαπιστωθεί ότι όντως περιέχει την αλληλουχία που 

μας ενδιαφέρει ακολουθεί η διαδικασία του midi prep, ώστε να απομονώσουμε το πλασμίδιο 

μας σε μεγαλύτερη ποσότητα και να είναι ακόμα πιο καθαρό για να μπορεί πλέον να  

χρησιμοποιηθεί για τις διαμολύνσεις. 
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 Midi Prep 

 

Η διαδικασία του midi prep γίνεται με το ειδικό kit της Gibco BRL, το οποίο δίνει 

υψηλές ποσότητες ανάκτησης καθαρού DNA, εξαιτίας των διαλυμάτων που περιλαμβάνει και 

της ειδικής ιονοανταλλακτικής κολώνας με ρητίνη που περιέχει. Η κολώνα αυτή κατακρατεί 

τις αρνητικά φορτισμένες φωσφορικές ομάδες του σκελετού του DNA, εξαιτίας της 

αλληλεπίδρασης τους με τις θετικές ομάδες της ρητίνης. Μετά από προσθήκη στο δείγμα 

αλκαλικών διαλυμάτων και SDS, επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός του πλασμιδιακού από το 

γενομικό DNA.  To δείγμα που περιέχει το πλασμιδιακό DNA φορτώνεται στην κολώνα και 

κάτω από τις συνθήκες του πειράματος το DNA κατακρατείται στην κολώνα, ενώ άλλες 

ουσίες, όπως το RNA, οι πρωτεΐνες και άλλες ακαθαρσίες, ξεπλένονται από αυτήν, γεγονός 

που αποδίδει πολύ καθαρό πλασμιδιακό DNA, έτοιμο πια για τις διαμολύνσεις.    

 

Διαλύματα (όλα περιέχονται στο kit για midi prep της Gibco BRL, ΗΠΑ) 

Διάλυμα εναιώρησης κυττάρων (Ε1): 50mM Tris-HCl (pH 8.0), 10mM EDTA 

RNase A: (20mg σε διάλυμα εναιώρησης) 

Διάλυμα λύσης κυττάρων (Ε2): 200mM NaOH, 1% SDS 

Διάλυμα ουδετεροποίησης (Ε3): 3.1M οξικού καλίου (pH 5.5) 

Διάλυμα εξισορρόπησης (Ε4): 600mM NaCl, 100mM οξικό νάτριο (pH 5.0), 0.15% Triton 

Διάλυμα Πλύσης (Ε5): 800mM NaCl, 100mM οξικού νατρίου (pH 5.0) 

Διάλυμα εξαγωγής (Ε6): 1.25M NaCl, 100mM Tris-HCl (pH 8.5) 

Διάλυμα ΤΕ: 10mM NaCl, 100mM Tris HCl (pH 8.5) 

 

Μέθοδος 

 0.5 ml από την παραπάνω βακτηριακή καλλιέργεια των 5ml προστίθενται σε 50ml 

θρεπτικού LB-Broth, που περιέχει αμπικιλίνη και αφήνεται μέχρι την επομένη στους 37οC 

υπό ισχυρή ανάδευση. Η διαδικασία του midi prep γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του kit: 

Αρχικά 10ml Ε4 προστίθενται στην κολώνα ώστε να ισορροπηθεί, αφήνοντας όλο το διάλυμα 

να τρέξει με την βαρύτητα χωρίς επιβάρυνση. Τα βακτήρια φυγοκεντρούνται στις 4000 

στροφές για 15 λεπτά. Το ίζημα επαναδιαλύεται με 4ml Ε1 (έχει προστεθεί και RNase A), 

ακολουθεί προσθήκη 4ml E2 με απαλή ανακίνηση, ώστε να γίνει η λύση των κυττάρων και 

επώαση για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια το μίγμα ουδετεροποιείται με 

προσθήκη 4ml Ε3 και ανάμιξη, ακολουθεί φυγοκέντρηση για 30 λεπτά στις 4000 στροφές. Το 

υπερκείμενο φορτώνεται στην κολώνα, ενώ το έκλουσμα απορρίπτεται. Ακολουθεί πλύσιμο 

της κολώνας 2 φορές με 10ml E5 και το έκλουσμα απορρίπτεται. Στη συνέχεια γίνεται η 

έκλουση του πλασμιδιακού DNA από την κολώνα, με προσθήκη 5ml E6. Με την προσθήκη 

3,5ml ισοπροπανόλης στο έκλουσμα και φυγοκέντρηση στις 4000 στροφές για 30 λεπτά 
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στους 4οC, επιτυγχάνεται η κατακρήμνιση του DNA.  Όλο το υπερκείμενο απορρίπτεται και 

το ίζημα αφήνεται να στεγνώσει με τον αέρα για 10 λεπτά. Τέλος το ίζημα επαναδιαλύεται σε 

750μl ΤΕ, ενώ τυχόν αδιάλυτα υπολείμματα απομακρύνονται με φυγοκέντρηση. 

 

 Διαμόλυνση των κυττάρων  
 

Κυτταρική σειρά: RAW264.7 

Πλασμίδια: PGL3-mTLR4E, mTLR4-luc, mut.AP-1 TLR4-luc, mut.PU.1 TLR4-luc  

Διάλυμα electroporation: Hypoosmolar Electroporation Buffer (Eppendorf) 

Κυψελίδες:, 4mm πλάτος, 800μl όγκος (Biorad) 

Όργανο για electroporation: Εppendorf 

 

Μέθοδος  

Ποσότητα  κυττάρων διαλύεται σε υπο-οσμωτικό διάλυμα Electroporation, με τελική 

συγκέντρωση 5x106 κύτταρα/ml.  Προστίθεται ποσότητα πλασμιδίου 25μg/ml και το μίγμα 

αναμιγνύεται. Στη συνέχεια 800μl διαλύματος μεταφέρονται στις ειδικές κυψελίδες και 

ακολουθεί electroporation στα 570V με 4 παλμούς. Τα κύτταρα αφήνονται μέσα στις 

κυψελίδες για 5 λεπτά, μεταφέρονται στη συνέχεια σε επωαστικό κλίβανο σε πιάτα για 

καλλιέργειες με 5ml θρεπτικού υλικού DMEM και μετά από πάροδο 4 ωρών εκτίθενται στις 

προ- μελέτη ουσίες για 16 ώρες.   

 

 Μέτρηση ενεργότητας λουσιφεράσης 

  

 Η λουσιφεράση πυγολαμπίδας είναι μια πρωτεΐνη 62 KDa, και είναι ενεργή σαν 

μονομερές. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μόρια αναφοράς στην μοριακή βιολογία και 

βιοχημεία και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της δραστικότητας των υποκινητών. Είναι 

δηλαδή ένα αξιόπιστο αναφορικό γονίδιο που  περιέχεται στους περισσότερους ξενιστές 

έκφρασης (vectors).  Η κύρια χρήση της λουσιφεράσης είναι ο χαρακτηρισμός της γονιδιακής 

ρύθμισης –κυρίως ο μεταγραφικός έλεγχος- ο οποίος επιτυγχάνεται με τη συσχέτιση των 

μεταβολών της δραστικότητας της λουσιφεράσης με την ρύθμιση του υποκινητή. Πιο 

αναλυτικά: κάτω από ιδανικές συνθήκες το μέγιστο φως που εκπέμπεται από μια αντίδραση 

είναι ανάλογο με την ποσότητα του λειτουργικού ενζύμου λουσιφεράσης. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την άμεση συσχέτιση της ποσότητας του εκπεμπόμενου φωτός από το δείγμα, με 

το ποσοστό μεταγραφής του γονιδίου που μελετάται κάθε φορά.  Ουσιαστικά, η λουσιφεράση 

καταλύει την οξειδωτική καρβοξυλίωση της λουσιφερίνης, μια αντίδραση που εκπέμπει φως 

στα 562nm. 
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 Η μέτρηση της ενεργότητας της  λουσιφεράσης στο εργαστήριο έγινε με την χρήση 

του ειδικού kit της BD Biosciences. Με την λύση των διαμολυσμένων κυττάρων, 

ελευθερώνεται η λουσιφεράση. Στη συνέχεια στα δείγματα αυτά προστίθεται το υπόστρωμα 

Α, που είναι ένα ειδικό διάλυμα με ATP, Mg+2 και συνένζυμο Α (CoA) και αμέσως μετά το 

υπόστρωμα Β το οποίο περιέχει την λουσιφερίνη. Όταν προστίθεται η λουσιφερίνη σε κάποιο 

δείγμα που περιέχει λουσιφεράση, υπάρχει άμεση εκπομπή φωτός που φτάνει στο μέγιστο και 

μετά μειώνεται. Αυτή η γρήγορη μείωση προκαλείται από το προϊόν αυτής της αντίδρασης, 

την οξυλουσιφερίνη, η οποία αναστέλλει την δραστικότητα της λουσιφεράσης. Για να 

υπάρχει λοιπόν συνεχής εκπομπή φωτός χρησιμοποιείται το CoA, το οποίο απομακρύνει την 

οξυλουσιφερίνη. 

 

Υλικά 

Kit μέτρησης ενεργότητας λουσιφεράσης (BD biosciences clontech, ΗΠΑ) 

 

Μέθοδος  

 Απορρίπτεται το θρεπτικό υλικό από τα κύτταρα, στα οποία έγινε διαμόλυνση την 

προηγούμενη μέρα. Ακολουθεί πλύσιμο των κυττάρων με PBS για 2 φορές και έπειτα 

προσθήκη 200μl διαλύματος για λύση των κυττάρων (περιλαμβάνεται στο kit) με ανάδευση 

για 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.  Κατόπιν τα κύτταρα αποκολλώνται με ξύσιμο και 

φυγοκεντρούνται για 1 λεπτό στις 14000 στροφές σε θερμοκρασία δωματίου, ώστε να 

απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα.  Στη συνέχεια μεταφέρονται 100μl υπερκειμένου σε 

ειδικό δοχείο, όπου και προστίθενται κατευθείαν 100μl υποστρώματος Α και 100μl 

υποστρώματος Β (περιέχονται στο kit).  Τα δείγματα τοποθετούνται στην ειδική θέση του 

φθοριομέτρου και μετράται η εκπομπή του φωτός που αντιστοιχεί στην ενεργότητα της 

λουσιφεράσης. 

 

 

2.2.10 Μέθοδος κυτταρομετρικής ανάλυσης ροής (FACS) 

Υλικά και συσκευές     

Triton X-100 (Sigma, HΠΑ) 

Φορμαλδεΰδη (Merck, Germany)  

FCS (GIBCO, ΗΠΑ) 

αντίσωμα anti- mouse TLR4-PE- conjugated (clone MTS510, e-Biosience) 

Κυτταρομετρητής Beckton-Dickinson FACSArray (Beckton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ) 

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS) 

  

 87



Μέθοδος  

Η μέθοδος χρησιμοποιείται στον διαχωρισμό κυττάρων σε ομάδες με κοινά 

χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος, ο όγκος και το δυναμικό ή το pH των κυττάρων 

(φυσικοχημικές ιδιότητες). Ο κυτταρομετρητής ροής λειτουργεί ως εξής: Τα κύτταρα 

περνάνε ένα-ένα μπροστά από μια δέσμη φωτός, συνήθως από ένα laser, και κατατάσσονται 

ανάλογα με δύο παραμέτρους: α. Τα μορφολογικά, δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 

των κυττάρων που προκαλούν σκέδαση της δέσμης φωτός, και, β. Την εκπομπή φθορισμού 

από χημικές ενώσεις που υπάρχουν μέσα στα κύτταρα. Με την ανάπτυξη αντισωμάτων 

συνδεδεμένων με φθορίζουσες ενώσεις είναι δυνατή η μέτρηση πρωτεϊνών που βρίσκονται 

μέσα στα κύτταρα. 

Μετά το τέλος του πειράματος όταν πρόκειται να αναλυθεί η ποσότητα του DNA  

των κυττάρων ώστε να προσδιοριστεί ο ρυθμός πολλαπλασιασμού, τα κύτταρα επωάζονται 

σε ένα διάλυμα που περιέχει 1% Τriton Χ-100 σε PBS με σκοπό να δημιουργηθούν οπές στην  

κυτταρική μεμβράνη και να παραμείνουν άθικτοι οι πυρήνες. Στη συνέχεια προστίθεται 

Propidium Iodide και τα κύτταρα αναλύονται στον κυτταρομετρητή. Όταν γίνει χρώση για 

την ύπαρξη επιφανειακού TLR4 τα κύτταρα επωάζονται σε διάλυμα PBS που περιέχει 

αντίσωμα που αναγνωρίζει τον TLR4 και είναι συνδεδεμένο με φθορίζουσα φυκοερυθρίνη 

(PE). Στη συνέχεια τα κύτταρα μονιμοποιούνται σε 3.7% φορμαλδεΰδη σε PBS. Στη συνέχεια, 

τα κύτταρα αναλύονται σε κυτταρομετρητή ροής όπου διαχωρίζονται σύμφωνα με το μέγεθος 

τους την ένταση και το μήκος κύματος του φθορισμού. 

 

 

 Προσδιορισμός της απόπτωσης με κυτταρομετρία ροής (7-AAD) 

 

 Η μέθοδος βασίζεται στην ιδιότητα της χρωστικής 7-AAD (Sigma) να εισέρχεται 

στα αποπτωτικά κύτταρα (255). Για την εκτέλεση της μεθόδου τα κύτταρα συλλέγονται, 

γίνεται έκπλυση μία φορά με PBS και επαναδιαλύονται σε PBS το οποίο περιέχει την 

χρωστική 7-AAD σε αραίωση 1:5. Επωάζονται στη συνέχεια για 20 λεπτά σε σκοτάδι και σε 

πάγο. Ακολούθως τα δείγματα φυγοκεντρούνται και τα κύτταρα επαναδιαλύονται σε 500μl 

PFA 2%. Τα δείγματα εξετάζονται εντός 30 λεπτών με κυτταρομετρία ροής, με τη χρήση 

κυτταρομετρητή τύπου Beckton-Dickinson FACSArray και αναλύονται με το πρόγραμμα 

CELLQuest και ModFit LT. 
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2.2.11  Ανοσοενζυμική μέθοδος (ELISA) 
 

 

 Προσδιορισμός των TNF-α, IL-6 

 

mTNF-α/ TNFSF1A Immunoassay (Quantikine, R&D Systems) 

mIL-6 (Quantikine, R&D Systems) 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό, των ιντερλευκινών TNF-α 

και IL-6 ήταν παρόμοια και βασίζεται στον ποσοτικό ανοσοενζυματικό προσδιορισμό τύπου 

σάντουιτς. Οι μικροπλάκες ΕLISA που χρησιμοποιήθηκαν είναι επικαλυμμένες με 

μονοκλωνικό αντίσωμα κατά των TNF-α ή IL-6 αντίστοιχα. Η προσθήκη στις κυψελίδες 

δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων καθώς και των άγνωστων δειγμάτων επιτρέπει τη 

δημιουργία συμπλόκου μεταξύ της υπο μελέτη ουσίας και ακινητοποιημένου αντισώματος. 

Μετά την απομάκρυνση του μη δεσμευμένου κλάσματος προστίθεται σε κάθε μικροκυψελίδα 

πολυκλωνικό αντίσωμα ειδικό για τις μετρούμενες ουσίες το οποίο είναι σημασμένο με 

φυτική υπεροξειδάση και συνδέεται με το ακινητοποιημένο αντιγόνο σχηματίζοντας 

σύμπλοκο μορφής ‘σάντουιτς’. Η προσθήκη χρωμογόνου διαλύματος (τετραμεθυλβενζιδίνη) 

οδηγεί στην ανάπτυξη χρώματος το οποίο είναι ανάλογο της δεσμευμένης ουσίας. Η 

αντίδραση διακόπτεται και η ένταση του χρώματος μετριέται σε φωτόμετρο ELISA. 

Η ποσοτική εκτίμηση κάθε δείγματος γίνεται με τη χρήση πρότυπης καμπύλης η 

οποία λαμβάνεται από την ταυτόχρονη μέτρηση των δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων 

ιντερλευκινών. Τα δείγματα αραιώνται κατάλληλα όπου χρειάζεται ώστε οι τιμές μέτρησής 

τους να βρίσκονται μέσα στα όρια της πρότυπης καμπύλης. Η ευαισθησία της μεθόδου είναι 

για την IL-6 :1.6 pg/ml και για τον TNF-α : 5.1  pg/ml.  

 

 

 Προσδιορισμός του Nitric Oxide (NO) 

 

Nitric Oxide Assay kit (R&D Systems) 

 

 Η παραγωγή ΝΟ από τα μακροφάγα μετράται έμμεσα μέσω της μέτρησης των 

νιτρικών (ΝΟ3-) και νιτρωδών (ΝΟ2-) ανιόντων στα οποία πολύ εύκολα μετατρέπεται η ρίζα 

του ΝΟ. Η αρχή της μεθόδου βασίζεται στην ενζυμική μετατροπή του ΝΟ3-  σε ΝΟ2- από το 

ένζυμο nitrate reductase. Στη συνέχεια οι ρίζες ΝΟ2- που έχουν σχηματιστεί μετατρέπονται σε 

ένα αζίδιο, προϊόν της αντίδρασης Griess, το οποίο απορροφά στα 540nm. 
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H αντίδραση πραγματοποιείται σε μικροκυψελίδες των 96-οπών που παρέχονται από 

την εταιρεία. Μετά το τέλος του πειράματος συλλέγονται τα υπερκείμενα από τα κύτταρα, 

που έχουν καλλιεργηθεί σε τρυβλία, και αφού προσδιοριστεί η πρωτεϊνική συγκέντρωση του 

κάθε δείγματος (Bradford) προστίθεται μια συγκεκριμένη ποσότητα δείγματος σε κάθε 

μικροκυψελίδα, ίδιας πρωτεϊνικής συγκέντρωσης. Παρουσία του ενζύμου nitrate reductase, 

NADH, του αντιδραστηρίου και του διαλύματος της αντίδρασης Griess, πραγματοποιείται η 

τελευταία και το χρώμα μετράται σε φωτόμετρο στα 540nm. Η ευαισθησία της μεθόδου είναι 

1.35 μmol/l 

 

 

 Προσδιορισμός της Prostaglandin E2 (PGE2) 

 

Prostaglandin E2 High Sensitivity Immunoassay (R&D) 

 

 Η αρχή της μεθόδου βασίζεται στην ανταγωνιστική δράση που έχει μια συγκεκριμένη 

ποσότητα προσταγλανδίνης Ε2, σημασμένη με το ένζυμο της αλκαλικής φωσφατάσης, με την 

προσταγλανδίνη Ε2 που υπάρχει στο δείγμα προς ανάλυση, κατά την πρόσδεσή τους σε ένα 

μονοκλωνικό αντίσωμα. Η τεχνική έχει ως εξής: Το δείγμα επωάζεται σε ειδικές 

μικροκυψελίδες επικαλυμμένες με αντίσωμα κατά του αντισώματος της PGE2 μαζί με το 

αντίσωμα της PGE2 και την προσδεδεμένη με αλκαλική φωσφατάση PGE2. Το αντίσωμα της 

PGE2 μαζί με την PGE2 που υπάρχει στο δείγμα ή με την προσδεδεμένη με αλκαλική 

φωσφατάση PGE2 προσδένεται στο αντίσωμα στην επιφάνεια της μικροκυψελλίδας. Η 

περίσσεια της προσδεδεμένης με αλκαλική φωσφατάση PGE2 ξεπλένεται και με ένα διάλυμα- 

υπόστρωμα για το ένζυμο της αλκαλικής φωσφατάσης δημιουργείται χρώμα, η ένταση του 

οποίου είναι αντιστρόφως ανάλογη της ποσότητας της PGE2 που υπήρχε στο δείγμα. Η 

ευαισθησία της μεθόδου είναι 8.25pg/ml. 
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2.2.12  Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων 

 
Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι δοκιµασίες 

απλής (one-way) και παραγοντικής (factorial) ανάλυσης της µεταβλητότητας (ANOVA). Για 

τη συγκριτική µελέτη απόλυτων τιµών χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι Student’s test (t-test), 

post hoc, Fisher’s least significance difference και Newman-Keuls. Τέλος, για την ανάλυση 

των αποτελεσµάτων που είναι εκφρασµένα ως προς το επί τοις εκατό σε σχέση µε τις 

µετρήσεις αναφοράς χρησιµοποιείται η µη παραµετρική µέθοδος Kruskal-Wallis για τον 

έλεγχο της οµοιογένειας των δειγµάτων. Κάθε πείραμα γίνεται τουλάχιστον τρεις  φορές  με 

σκοπό τον περιορισμό του τυπικού σφάλματος. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με το 

πρόγραµµα Statistica (version 4.5). 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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3.1 Επίδραση των πεπτιδίων CRF στην έκφραση του υποδοχέα 

TLR4 στα μακροφάγα 
 

 

3.1.1 Τα μακροφάγα εκφράζουν τους υποδοχείς CRF1 και CRF2 

 

Αρχικά ανιχνεύτηκαν οι υποδοχείς CRF1 και CRF2 στα μακροφάγα RAW264.7 και σε 

πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού (TEPM) με τη μέθοδο της RT-PCR. Μέχρι 

πρωτύτερα είχε αναφερθεί ότι οι υποδοχείς CRF εκφράζονται από τα μακροφάγα στον 

σπλήνα χωρίς ωστόσο να υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία για την ύπαρξη των υποδοχέων 

σε συγκεκριμένους τύπους μακροφάγων (218). Παράλληλα εξετάστηκε η επίδραση του LPS 

στην έκφραση των υποδοχέων CRF στα μακροφάγα.  

 

 

 
Εικόνα 1. Τα μακροφάγα RAW264.7 (Α) και πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού (Β) 

εκφράζουν τους υποδοχείς CRF1 και CRF2 όπως βρέθηκε με τη μέθοδο της RT-PCR. Tα κύτταρα 

καλλιεργήθηκαν παρουσία ορού σε συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ml για 1 μέρα και επωάστηκαν με 

PBS ή 1 μg/ml LPS για 24 ώρες.  

 

Όπως φαίνεται  στην εικόνα 1, και οι δύο υποδοχείς εκφράζονται από τα μακροφάγα, 

ενώ η επίδραση με LPS έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της έκφρασης του υποδοχέα CRF1 

και στους δύο τύπους μακροφάγων. Αντίθετα, η έκφραση του υποδοχέα CRF2 δεν φαίνεται 

να αλλάζει μετά από επίδραση με LPS.  
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3.1.2 Tα πεπτίδια CRF επάγουν την έκφραση του υποδοχέα TLR4 σε 

RAW264.7 και πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού 
 

Έχει δειχθεί από το εργαστήριο μας ότι ο CRF επάγει τις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες 

TNF-α, IL-6 και IL-1β σε ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα (245). Ο υποδοχέας TLR4 

διαμεσολαβεί την δράση του LPS στα μακροφάγα, όπως είναι γνωστό, και έτσι μελετήθηκε η 

επίδραση τoυ CRF αλλά και των UCN1 και UCN2 πεπτιδίων στην έκφραση του TLR4. Για 

το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της κυτταρομετρίας ροής. Όπως φαίνεται στην 

εικόνα 2, τα πεπτίδια CRF επάγουν την έκφραση της πρωτεΐνης του TLR4 στα μακροφάγα. 

Τα πεπτίδια CRF UCN1 και UCN2 επάγουν την έκφραση του TLR4 αντίστοιχα 2.2, 1.9 και 

2.3 φορές όσον αφορά τα RAW264.7, και 1.7, 2.1 και 2.1 φορές στην περίπτωση των 

περιτοναϊκών μακροφάγων. 
 

 

 
 
Εικόνα 2. Τα πεπτίδια CRF (CRF, UCN1 και UCN2) επάγουν την έκφραση του TLR4 σε RAW264.7 

(Α) και σε πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού (Β), όπως μετρήθηκε με κυτταρομετρία ροής. 

Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 24 ώρες σε πλάκες 6 οπών σε συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml 

παρουσία των πεπτιδίων CRF, UCN1 και UCN2 σε συγκέντρωση 10-8 Μ. Ακολούθως τα κύτταρα 

συλλέχθηκαν και επωάστηκαν με αντίσωμα κατά του TLR4 για 20 λεπτά στους 4οC. Η 

κυτταρομετρική ανάλυση ροής έδωσε τα παραπάνω αποτελέσματα. 
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 Η επαγωγή της έκφρασης του υποδοχέα TLR4 από τα πεπτίδια CRF εξηγεί πιθανώς 

την αύξηση στην έκκριση προφλεγμονωδών κυτοκινών από ενεργοποιημένα με LPS 

μακροφάγα παρουσία του CRF.  

 

 

3.1.3 Tα πεπτίδια CRF επάγουν τον υποδοχέα TLR4 σε μεταγραφικό επίπεδο   

 

Στη συνέχεια εξετάστηκε εάν η δράση που παρατηρήθηκε στα επίπεδα πρωτεΐνης 

οφείλεται σε  επίδραση των πεπτιδίων CRF στον TLR4 υποδοχέα σε μεταγραφικό επίπεδο. 

Τα επίπεδα του mRNA του TLR4 μετρήθηκαν με RT-PCR και με real- time PCR. To LPS 

είναι γνωστό από την βιβλιογραφία ότι μειώνει τα επίπεδα mRNA του TLR4 στον ποντικό  

(46). Δείχθηκε ότι πράγματι η έκφραση του TLR4 μειώνεται παρουσία LPS στα μακροφάγα, 

ενώ τα πεπτίδια CRF αυξάνουν ιδιαίτερα τα επίπεδα έκφρασης του υποδοχέα TLR4. Πιο 

συγκεκριμένα, στα RAW264.7 μακροφάγα τα πεπτίδια CRF, UCN1 και UCN2 επάγουν την 

έκφραση του TLR4 3.2 ± 0.22, 2.2 ± 0.08, και 2.5 ± 0.02 φορές αντίστοιχα (εικόνα 3Α). 

Όσον αφορά τα περιτοναϊκά μακροφάγα τα επίπεδα mRNA του TLR4 αντίστοιχα βρέθηκαν 

να είναι 7.7 ± 0.45, 6.7 ± 0.8 και 8.7 ± 0.4 φορές υψηλότερα (εικόνα 3Β).   
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Εικόνα 3. Τα πεπτίδια CRF επάγουν την έκφραση του υποδοχέα TLR4 σε μεταγραφικό επίπεδο. 

Μακροφάγα RAW264.7 (A) και περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού (B) καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 6 

οπών σε συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με CRF, UCN1 ή UCN2 σε 

συγκέντρωση 10-8Μ ή με 1μg/ml LPS για 24 ώρες ή για χρονικά διαστήματα από 2 έως 24 ώρες (C). 

Τα κύτταρα συλλέχθηκαν κατόπιν και με τη μέθοδο της real- time PCR μετρήθηκαν τα επίπεδα mRNA 

του TLR4. Ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει κανονικοποίηση με ακτίνη και χρήση 

του τύπου: αύξηση προϊόντος = 2(ΔCtδείγμα-ΔCtcontrol), όπου ΔCt οι τιμές που δίνει το υπολογιστικό 

πρόγραμμα της real- time PCR. Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με 

πιθανότητα p<0.05 και ο διπλός αστερίσκος (**) στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα 

p<0.01 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς. 

 

 

 H παρατηρούμενη αύξηση στα επίπεδα έκφρασης του υποδοχέα TLR4 από την 

επίδραση των πεπτιδίων CRF γίνεται λοιπόν σε μεταγραφικό επίπεδο, όπως υποδηλώνουν τα 

παραπάνω αποτελέσματα. Η αύξηση στα επίπεδα του mRNA του TLR4 παρατηρήθηκε ήδη 

από τις 2 ώρες μετά την επίδραση με τα πεπτίδια CRF (εικόνα 3C).  

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε διαμόλυνση κυττάρων 

RAW264.7 με πλασμίδιο το οποίο περιείχε τον ελάχιστο υποκινητή του TLR4 συνδεδεμένο 

με το γονίδιο της λουσιφεράσης και μετρήθηκε η ενεργότητα της λουσιφεράσης μετά από 

επίδραση των πεπτιδίων CRF. Πράγματι, παρατηρήθηκε σημαντική ενεργοποίηση του 

υποκινητή του TLR4 (εικόνα 4Α). Συγκεκριμένα, τα πεπτίδια CRF, UCN1 και UCN2 

αύξησαν κατά 5.3 ± 0.4, 5.5 ± 0.75 και 5.6 ± 0.25 φορές αντίστοιχα την μεταγραφική 

δραστηριότητα του υποκινητή του TLR4 στα κύτταρα αυτά. Παράλληλα, έγιναν πειράματα 

διαμόλυνσης με πλασμίδια που έφεραν τον γονίδιο της λουσιφεράσης υπό τον έλεγχο του 

υποκινητή του TLR4 και περιλάμβαναν μεταλλαγές στις θέσεις πρόσδεσης των 

μεταγραφικών παραγόντων PU.1 και AP-1. Η μεταλλαγές αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα την 

πλήρη αναστολή της δράσης των πεπτιδίων CRF στην μεταγραφική δραστηριότητα του 

υποκινητή του TLR4 (εικόνα 4Β,C).  
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Εικόνα 4. RAW264.7 μακροφάγα διαμολύνθηκαν με πλασμίδιο που περιέχει τον ελάχιστο υποκινητή 

του υποδοχέα TLR4 ή με ανάλογα πλασμίδια που περιλάμβαναν όμως μεταλλαγές στις θέσεις 

πρόσδεσης των μεταγραφικών παραγόντων PU.1 και AP-1. Τα κύτταρα μεταφέρονται σε πιάτα 

καλλιέργειας και μετά από 4 ώρες επωάζονται με τα πεπτίδια CRF, UCN1 και UCN2 για 18 ώρες. H 

μέτρηση της ενεργότητας της λουσιφεράσης έδωσε τα εξής αποτελέσματα: A. H επίδραση των 

πεπτιδίων CRF στα κύτταρα που διαμολύνθηκαν με τον ελάχιστο υποκινητή του TLR4 αύξησε 

σημαντικά την ενεργότητα της λουσιφεράσης και συνεπώς την μεταγραφική δραστηριότητα του 

υποκινητή TLR4. B., C. H επίδραση των πεπτιδίων CRF στα κύτταρα που διαμολύνθηκαν με 

πλασμίδια που περιλάμβαναν μεταλλαγές στις θέσεις πρόσδεσης των μεταγραφικών παραγόντων PU.1 

και AP-1 του υποκινητή του TLR4 δεν παρουσίασαν καμία αύξηση στην ενεργότητα της 

λουσιφεράσης. Ο όρος NP αναφέρεται σε κύτταρα που υποβλήθηκαν σε όλη τη διαδικασία της 

διαμόλυνσης απουσία πλασμιδίου.  
 

 

Τα πειράματα αυτά δείχνουν ότι η επαγωγή του TLR4 από τα πεπτίδια CRF στα 

μακροφάγα λαμβάνει χώρα σε μεταγραφικό επίπεδο, μέσω μάλιστα της ενεργοποίησης των  

μεταγραφικών παράγοντων PU.1 και AP-1.  
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3.1.4 Η δράση των πεπτιδίων CRF διαμεσολαβείται από τον υποδοχέα CRF2  

 

Οι υποδοχείς CRF1 και CRF2 διαμεσολαβούν τις δράσεις των πεπτιδίων CRF. Tα 

πεπτίδια CRF και UCN1 δρουν μέσω του υποδοχέα CRF1 κυρίως, ενώ η UCN2 σχεδόν 

αποκλειστικά μέσω του υποδοχέα CRF2. Έγινε η υπόθεση λοιπόν ότι ο υποδοχέας CRF2 θα 

πρέπει να ενέχεται, μερικώς τουλάχιστον, στην δράση των πεπτιδίων στην επαγωγή του 

TLR4. Για τον προσδιορισμό του υποδοχέα που αφορά τη συγκεκριμένη δράση των 

πεπτιδίων CRF έγινε χρήση ανταγωνιστών των υποδοχέων CRF, anti- sauvagine-30 για τον 

CRF2 και antalarmin για τον CRF1, και μέτρηση της ενεργότητας της λουσιφεράσης σε 

κύτταρα που διαμολύνθηκαν με το πλασμίδιο του TLR4 όπως παραπάνω. 

 

 
 

Εικόνα 5. Ο CRF2  διαμεσολαβεί τη δράση των πεπτιδίων CRF, UCN1 και UCN2 στην επαγωγή του 

TLR4. RAW264.7 μακροφάγα διαμολύνθηκαν με πλασμίδιο που περιείχε τον ελάχιστο υποκινητή του 

TLR4 όπως παραπάνω. Mία ώρα πριν την επίδραση με τα πεπτίδια τα κύτταρα επωάστηκαν με τους 

ανταγωνιστές anti-sauvagine-30 και antalarmin σε συγκέντρωση 100 φορές μεγαλύτερη από αυτήν των 

πεπτιδίων. Η μέτρηση της ενεργότητας της λουσιφεράσης έδωσε τα εξής αποτελέσματα: Α. Παρουσία 

του ανταγωνιστή του CRF2  η αύξηση της ενεργότητας της λουσιφεράσης που επάγεται από τα 

πεπτίδια CRF αναστέλλεται πλήρως ενώ Β. παρουσία του ανταγωνιστή του CRF1 η δράση των 

πεπτιδίων CRF και UCN1 δεν μεταβάλλεται. (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα 

p<0.05 και ** = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.01 σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς. ## = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.01 σε σχέση με τα κύτταρα στα 

οποία έχει γίνει επίδραση με τα πεπτίδια CRF)  
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 Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο CRF2  και όχι ο CRF1 διαμεσολαβεί τη δράση 

των πεπτιδίων CRF, UCN1 και UCN2 στην επαγωγή του TLR4 στα μακροφάγα.  

 

 

3.1.5 Τα πεπτίδια CRF ενεργοποιούν τους μεταγραφικούς παράγοντες PU.1 

και AP-1 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι μεταγραφικοί παράγοντες PU.1 και 

AP-1 συμμετέχουν στη δράση των πεπτιδίων CRF στην επαγωγή του TLR4 στα μακροφάγα. 

Εν συνεχεία λοιπόν μελετήθηκε η δράση των πεπτιδίων CRF, UCN1 και UCN2 στην 

ενεργοποίηση των μεταγραφικών αυτών παραγόντων και δείχθηκε ότι πράγματι τα πεπτίδια 

CRF ενεργοποιούν τους μεταγραφικούς παράγοντες PU.1 και AP-1.  

Με ανοσοφθορισμό διαπιστώθηκε η μετακίνηση του PU.1 από το κυτταρόπλασμα 

στον πυρήνα μετά από επίδραση με UCN1 (εικόνα 6). Παρόμοια δράση είχαν και τα πεπτίδια 

CRF και UCN2. 

 

 

 
 

Εικόνα 6. H UCN1 ενεργοποιεί τον μεταγραφικό παράγοντα PU.1. Κύτταρα RAW264.7 

καλλιεργήθηκαν σε chamber slides σε συγκέντρωση 4x105 κύτταρα/ml για μία μέρα και επωάστηκαν 

στη συνέχεια για 24 ώρες με 10-8 Μ UCN1. Ακολούθως, τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν και 

επωάστηκαν αρχικά με αντίσωμα κατά του PU.1 μέχρι την επομένη στους 4ο C. και στη συνέχεια με 

δεύτερο αντίσωμα συνδεδεμένο με FITC. Από την ανάλυση σε μικροσκόπιο συνεστίασης φαίνεται η 

μετακίνηση του PU.1 από το κυτταρόπλασμα (εικόνα ΙΙ, κύτταρα χωρίς επίδραση UCN1) στον πυρήνα 

(εικόνα ΙΙΙ, κύτταρα μετά από επίδραση με UCN1). Τα κύτταρα στην εικόνα Ι έχουν επωαστεί με 

δεύτερο αντίσωμα μόνο. 
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Με μελέτες ηλεκτροφορητικής κινητικότητας (EMSA) επιβεβαιώθηκαν τα παραπάνω. 

Απομονώθηκαν πυρηνικές πρωτεΐνες από μακροφάγα μετά από επίδραση με τα πεπτίδια CRF, 

UCN1 και UCN2 και μελετήθηκε η πρόσδεση των μεταγραφικών παραγόντων PU.1 και AP-1 

στο DNA των κυττάρων.  

 
 

 
 
Εικόνα 7.  Τα πεπτίδια CRF επάγουν την πρόσδεση των μεταγραφικών παραγόντων Α. PU.1 και Β. 

ΑP-1 στον πυρήνα όπως προέκυψε από μελέτες με τη μέθοδο EMSA. RAW264.7 μακροφάγα 

επωάστηκαν για μια ώρα με CRF, UCN1 ή UCN2 σε συγκέντρωση 10-8 Μ. Απομονώθηκαν οι 

πυρηνικές πρωτεΐνες από τα κύτταρα και επωάστηκαν με ραδιοσημασμένα ολιγονουκλεοτίδια που 

περιείχαν τις θέσεις πρόσδεσης των μεταγραφικών παραγόντων PU.1 ή AP-1 του υποκινητή του TLR4. 
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Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή ακρυλαμίδης έδειξε αυξημένη πρόσδεση υπό την επίδραση των πεπτιδίων 

CRF όσον αφορά και τους δύο μεταγραφικούς παράγοντες (σειρές 1-4). Στην περίπτωση που έγινε 

επώαση με ολιγονουκλεοτίδιο που περιλάμβανε κάποια μεταλλαγή στις θέσεις πρόσδεσης των 

μεταγραφικών παραγόντων PU.1 και AP-1 (mutant, σειρά 5) δεν παρατηρείται πρόσδεση στο DNA. 

Επίσης χρησιμοποιήθηκε μη ραδιοσημασμένο (κρύο) mutant ολιγονουκλεοτίδιο (σειρά 6) με το οποίο 

δεν παρουσιάζεται ανταγωνισμός στην προσδετική ικανότητα, όπως συμβαίνει χρησιμοποιώντας  

διάφορες συγκεντρώσεις κρύου PU.1 ή AP-1 oλιγονουκλεοτιδίου (σειρές 8-10 για το Α και 7-9 για το 

Β), γεγονός που αποδεικνύει την ειδικότητα στην πρόσδεση. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα κατά 

του PU.1 το οποίο προκάλεσε supershift και αποδεικνύει παρεταίρω την ειδικότητα της πρόσδεσης 

(σειρά 7 για το Α). 

 

   

 

3.1.6 Τα πεπτίδια CRF αναστέλλουν την επαγόμενη από το LPS μείωση στην 

έκφραση του TLR4 στα μακροφάγα 

 

Το LPS ενεργοποιεί τα μακροφάγα και επάγει την παραγωγή προφλεγμονωδών 

κυτοκινών από αυτά μέσω του TLR4. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η έκφραση του 

υποδοχέα του TLR4 μειώνεται υπό την επίδραση του LPS στα μακροφάγα του ποντικού. 

Ένας τέτοιος μηχανισμός συντελεί στη δημιουργία μιας κατάστασης που είναι γνωστή ως 

ανοσολογική ανοχή (tolerance) των μακροφάγων και αποσκοπεί στην απευαισθητοποίηση 

του συστήματος και την προστασία του οργανισμού από την υπερβολική και παρατεταμένη 

ενεργοποίηση των μακροφάγων.  

Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε μακροφάγα ποντικού (RAW264.7 και 

πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα) το LPS βρέθηκε να μειώνει τα επίπεδα έκφρασης του 

TLR4, όπως ήταν αναμενόμενο, ενώ η παρουσία των πεπτιδίων CRF σε ενεργοποιημένα με 

LPS μακροφάγα ανέστειλε την μείωση της έκφρασης του TLR4 από το LPS. Τα 

αποτελέσματα προέκυψαν από μετρήσεις της έκφρασης του TLR4 σε μεταγραφικό επίπεδο, 

όπου και ρυθμίζεται, με τη μέθοδο RT-PCR και real- time PCR για μεγαλύτερη ακρίβεια 

(εικόνα 8), αλλά και από μετρήσεις ενεργότητας λουσιφεράσης σε πειράματα διαμόλυνσης 

RAW264.7 κυττάρων με τον ελάχιστο υποκινητή του TLR4 (εικόνα 9) όπως παραπάνω. 
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Εικόνα 8. Το LPS μειώνει τα επίπεδα έκφρασης του TLR4 ενώ τα πεπτίδια CRF αναστέλλουν την 

επαγόμενη από το LPS μείωση στην έκφραση του TLR4 σε μακροφάγα RAW264.7 (A) και 

περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού (B). Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 6 οπών σε 

συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με 1μg/ml LPS και CRF, UCN1 ή UCN2 σε 

συγκέντρωση 10-8Μ για 24 ώρες. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν κατόπιν και με τη μέθοδο της real- time 

PCR μετρήθηκαν τα επίπεδα του TLR4 mRNA. Ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει 

κανονικοποίηση με ακτίνη και χρήση του τύπου: αύξηση προϊόντος = 2(ΔCtδείγμα-ΔCtcontrol), όπου ΔCt οι 

τιμές που δίνει το υπολογιστικό πρόγραμμα της real- time PCR. (* = στατιστικώς σημαντικό 

αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05, ** = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.01 

και *** = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.001 σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς) 

 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 8 το LPS μειώνει τα mRNA επίπεδα του TLR4 κατά 0.75 

± 0.10 φορές σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς, ενώ η ταυτόχρονη παρουσία των πεπτιδίων 

CRF, UCN1 και UCN2 έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της έκφρασης του TLR4 κατά 2.7 ± 

0.05, 2.25 ± 0.18 και 2.5 ± 0.04 φορές αντίστοιχα σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς.  

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν με πειράματα διαμόλυνσης με τον ελάχιστο 

υποκινητή του TLR4 και μέτρηση ενεργότητας λουσιφεράσης (εικόνα 9). 
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Εικόνα 9. Σε RAW264.7 μακροφάγα που έχουν διαμολυνθεί με πλασμίδιο το οποίο φέρει τον 

ελάχιστο υποκινητή του υποδοχέα TLR4 και είναι συνδεδεμένο με το γονίδιο της λουσιφεράσης 

επιδράσαμε με 1μg/ml LPS και CRF, UCN1 ή UCN2 σε συγκέντρωση 10-8 Μ για 18 ώρες. Η μέτρηση 

της ενεργότητας της λουσιφεράσης έδειξε μείωση της επαγωγής του TLR4 από το LPS, ενώ η 

ταυτόχρονη παρουσία των πεπτιδίων CRF ανέστειλε σε σημαντικό βαθμό την μείωση που επάγεται 

από το LPS. (*** = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.001 σε σχέση με τα 

κύτταρα αναφοράς, ## = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.01 σε σχέση με τα 

κύτταρα που έχουν επωαστεί με LPS μόνο) 

 

 

 Συνοπτικά, λοιπόν τα πεπτίδια CRF επάγουν την έκφραση του υποδοχέα TLR4 που 

διαμεσολαβεί την δράση του LPS στα μακροφάγα και αναστέλλουν την επαγόμενη από το 

LPS μείωση στην έκφραση του TLR4. 

 Η δράση των πεπτιδίων λαμβάνει χώρα σε μεταγραφικό επίπεδο, όπως προέκυψε από 

την μέτρηση του TLR4 mRNA με την ποσοτική μέθοδο της real- time PCR και 

επιβεβαιώθηκε με μελέτες διαμόλυνσης μακροφάγων με τον ελάχιστο υποκινητή του TLR4. 

 Στη συνέχεια μελετήθηκε ο μηχανισμός επαγωγής του TLR4 από τα πεπτίδια CRF. Ο 

υποκινητής του TLR4 φέρει θέσεις πρόσδεσης των μεταγραφικών παραγόντων PU.1 και AP-

1. Με μελέτες EMSA δείχθηκε ότι τα πεπτίδια CRF ενεργοποιούν τους μεταγραφικούς 

παράγοντες PU.1 και AP-1. Επιπλέον, όταν μακροφάγα διαμολύνθηκαν με πλασμίδια που 

περιλάμβαναν μεταλλαγές στις θέσεις πρόσδεσης των μεταγραφικών παραγόντων PU.1 και 

AP-1 του υποκινητή του TLR4 δεν παρουσιάστηκε καμία αύξηση στην ενεργότητα της 

λουσιφεράσης στα δείγματα που επωάστηκαν με τα πεπτίδια CRF, υποδεικνύοντας ότι η 

δράσης τους στην επαγωγή του TLR4 αφορά την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων 

μεταγραφικών παραγόντων.  

 Τέλος, με τη χρήση ειδικών ανταγωνιστών των υποδοχέων CRF1 και CRF2 

διαπιστώθηκε ότι ο υποδοχέας CRF2 διαμεσολαβεί την δράση των πεπτιδίων CRF στα 

μακροφάγα όσον αφορά την επαγωγή του TLR4. Πιο συγκεκριμένα, παρουσία του 

ανταγωνιστή του υποδοχέα CRF2  anti-sauvagine-30 αναστέλλεται η αύξηση στην ενεργότητα 

της λουσιφεράσης που επάγεται από τα πεπτίδια CRF στα πειράματα διαμόλυνσης των 

μακροφάγων με τον ελάχιστο υποκινητή του TLR4, ενώ παρουσία του ανταγωνιστή του 

υποδοχέα CRF1 antalarmin όχι. 

 Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν ένα πιθανό μηχανισμό της προ- φλεγμονώδους 

δράσης του CRF στο επίπεδο των μακροφάγων και πιο ειδικά στην έκκριση 

προφλεγμονωδών κυτοκινών που επάγεται από το LPS. Στη συνέχεια λοιπόν μελετήθηκε η  

δράση των πεπτιδίων CRF στην έκκριση προφλεγμονωδών κυτοκινών από τα μακροφάγα.   
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3.2 Επίδραση των πεπτιδίων CRF στην έκκριση προφλεγμονωδών 

κυτοκινών και προσταγλανδινών από τα μακροφάγα 
 

 

Η επαγωγή του υποδοχέα TLR4 από τα πεπτίδια CRF θεωρητικά συνεπάγεται 

αύξηση της έκκρισης των προφλεγμονωδών κυτοκινών που επάγονται από το LPS και, όπως 

προαναφέρθηκε, το γεγονός αυτό παρέχει ένα πιθανό μηχανισμό στις προφλεγμονώδεις 

δράσεις του CRF. Ωστόσο έχουν παρατηρηθεί και αρκετές αντιφλεγμονώδεις δράσεις των 

πεπτιδίων CRF τα τελευταία χρόνια, οι οποίες δεν φαίνεται να οφείλονται στην δράση των 

γλυκοκορτικοειδών, αλλά στην απ’ ευθείας δράση των πεπτιδίων.  

Έχουμε δείξει ότι ο CRF αυξάνει την παραγωγή των προφλεγμονωδών κυτοκινών IL-

6, TNF-α και IL-1β από ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα. Χρησιμοποιώντας την 

κυτταρική σειρά RAW264.7, αλλά και πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού 

εξετάσαμε την επίδραση των πεπτιδίων UCN1 και UCN2, παράλληλα με τον CRF, στην 

παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών από τα μακροφάγα.  

 

 

3.2.1 Τα πεπτίδια CRF αυξάνουν την επαγόμενη από LPS παραγωγή IL-6 από 

τα μακροφάγα 

 

Το LPS επάγει την έκκριση της IL-6 από τα μακροφάγα σε σημαντικό βαθμό (εικόνα  

10 πάνω). Η ταυτόχρονη επίδραση μακροφάγων με τα πεπτίδια CRF, UCN1 και UCN2 

αυξάνει την επαγόμενη από το LPS έκκριση IL-6 από τα μακροφάγα (εικόνα 10 κάτω).  
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Εικόνα 10. Η παραγωγή IL-6 από ενεργοποιημένα με 1μg/ml LPS πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα 

ποντικού σε χρονικά διαστήματα από 3 έως 24 ώρες (πάνω). H ταυτόχρονη επίδραση των CRF, UCN1 

ή UCN2 σε συγκέντρωση 10-8 Μ για 6 ώρες αυξάνει την παραγωγή IL-6 από πρωτογενή περιτοναϊκά 

μακροφάγα (κάτω). Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες με ορό σε πλάκες 24 οπών σε 

συγκέντρωση 4x105 κύτταρα/ml. Η IL-6 μετρήθηκε στα υπερκείμενα των κυττάρων με ΕLISA. 

Επιπλέον προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της Bradford η συγκέντρωση των ολικών πρωτεϊνών από τα 

κύτταρα και έγινε κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων ώστε αυτά να εκφραστούν ως pg IL-6/ mg 

πρωτεΐνης. 

 

 Η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην έκκριση IL-6 που επάγεται από το LPS 

μετρήθηκε και σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (τα δεδομένα δεν παρατίθενται εδώ). Τα 

πεπτίδια βρέθηκε να αυξάνουν την εκκρινόμενη IL-6 σε όλα τα χρονικά διαστήματα (από 6 

έως 48 ώρες) που εξετάστηκαν. 

 

 

3.2.2 Η παράγωγη TNF-α από ενεργοποιημένα μακροφάγα καταστέλλεται 

παροδικά παρουσία των πεπτιδίων CRF  

 

 Ο TNF-α είναι ο κυριότερος παράγοντας που εκκρίνεται από τα ενεργοποιημένα 

μακροφάγα και διαμεσολαβεί την κυτταροτοξική τους δράση. Με ELISA μετρήθηκε η 

παραγωγή TNF-α από πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού και RAW264.7 μετά από 

επίδραση με LPS (εικόνα 11). 
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Εικόνα 11. Η παραγωγή TNF-α από ενεργοποιημένα με 1μg/ml LPS πρωτογενή περιτοναϊκά 

μακροφάγα ποντικού (πάνω) και RAW264.7 μακροφάγα (κάτω) σε χρονικά διαστήματα από 2 έως 24 

ώρες. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες με ορό σε πλάκες 24 οπών σε συγκέντρωση 4x105 

κύτταρα/ml. Ο TNF-α μετρήθηκε στα υπερκείμενα των κυττάρων με ΕLISA. Επιπλέον 

προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της Bradford η συγκέντρωση των ολικών πρωτεϊνών από τα κύτταρα και 

έγινε κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων ώστε αυτά να εκφραστούν ως pg TNF-α/ mg πρωτεΐνης. 

 

 

Μελετώντας στη συνέχεια την επίδραση των πεπτιδίων CRF στην επαγόμενη από 

LPS παραγωγή TNF-α, δείξαμε ότι και τα τρία πεπτίδια παροδικά καταστέλλουν σημαντικά 

την παραγωγή TNF-α από τα ενεργοποιημένα μακροφάγα (εικόνα 12). O ΤNF-α μετρήθηκε 

με τη μέθοδο ELISA σε υπερκείμενα καλλιεργειών μακροφάγων που είχαν επωαστεί 

ταυτόχρονα με LPS και CRF, UCN1 ή UCN2 για χρονικά διαστήματα από 2 έως 24 ώρες. Η 

δράση των πεπτιδίων CRF ήταν μεγαλύτερη στο χρονικό διάστημα των 4 ωρών και για τα 

πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα και για τα RAW264.7 κύτταρα. Ωστόσο, το ποσοστό της 

μείωσης του TNF-α στα πρωτογενή μακροφάγα βρέθηκε να φτάνει στο 60% σε σχέση με το 

LPS μόνο του, ενώ στα RAW264.7 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μικρότερο (20%).  
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Εικόνα 12. Πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού (Α) και RAW264.7 κύτταρα (Β) 

καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες με ορό σε πλάκες 24 οπών σε συγκέντρωση 4x105 κύτταρα/ml για μία 

ημέρα και κατόπιν επωάστηκαν με 1μg/ml LPS και 10-8 Μ CRF, UCN1 ή 10-9M UCN2 για 2, 4, 6 και 

12 ώρες. Τα υπερκείμενα συλλέχθηκαν και ο TNF-α μετρήθηκε σε αυτά με ΕLISA. Επιπλέον 

προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της Bradford η συγκέντρωση των ολικών πρωτεϊνών από τα κύτταρα και 

έγινε κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων ώστε αυτά να εκφραστούν ως pg TNF-α/ mg πρωτεΐνης. 

Στα διαγράμματα Α και Β τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως % των κύτταρων που έχουν επωαστεί 

με LPS μόνο. (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05, ** = p<0.01 και *** = 

p<0.001 σε σχέση με τα κύτταρα που έχουν επωαστεί με LPS μόνο) 

 

 

 Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές συγκεντρώσεις των πεπτιδίων CRF για τον  

προσδιορίσμό του εύρους δράσης τους και τα αποτελέσματα έδωσαν τις παρακάτω καμπύλες 

(εικόνα 13). Τα πεπτίδια CRF και UCN1 έχουν μέγιστη δράση σε συγκέντρωση 10-8 M, ενώ η 

UCN2 σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις της τάξης του 10-9 ή 10-10 Μ. Μια μικρή αύξηση που 

παρατηρείται από τον CRF στην συγκέντρωση 10-9Μ δεν είναι στατιστικώς σημαντική. 
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Εικόνα 13. Με ELISA μετρήθηκε η παραγωγή TNF-α από πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα 

ποντικού μετά από επίδραση με CRF, UCN1 ή UCN2 σε συγκεντρώσεις από 10-7 έως  10-10 Μ και LPS 

1μg/ml σε χρονικό διάστημα 4 ωρών. Tα αποτελέσματα έχουν κανονικοποιηθεί (ως προς το ποσό της 

πρωτεΐνης σε κάθε δείγμα) και παρουσιάζονται ως % των κύτταρων που έχουν επωαστεί με LPS μόνο 

σε κάθε χρονική στιγμή. (* = p<0.05 και ** = p<0.01 σε σχέση με τα κύτταρα που έχουν επωαστεί με 

LPS μόνο) 

 

 

 Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές δόσεις LPS για μία συγκεκριμένη 

συγκέντρωση των πεπτιδίων CRF. Ακόμα και σε μικρότερες ή μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

LPS η UCN2 καταστέλλει σημαντικά τον ΤΝF-α που επάγεται από το LPS (εικόνα 14). 

 
Εικόνα 14. Με ELISA μετρήθηκε η παραγωγή TNF-α από πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα 

ποντικού μετά από επίδραση με CRF, UCN1 (10-8M) ή UCN2 (10-9Μ) και LPS 0.1, 1 και 10μg/ml σε 

χρονικό διάστημα 4 ωρών. Tα αποτελέσματα έχουν κανονικοποιηθεί (ως προς το ποσό της πρωτεΐνης 

σε κάθε δείγμα) και παρουσιάζονται ως % των κύτταρων που έχουν επωαστεί με LPS μόνο. 
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3.2.3 Η καταστολή του ΤΝF-α από τα πεπτίδια CRF δεν γίνεται σε 

μεταγραφικό επίπεδο 
 

 Έχουμε δείξει ότι η δράση του CRF στην αύξηση της έκκρισης προφλεγμονωδών 

κυτοκινών γίνεται σε μεταγραφικό επίπεδο αφού, παρουσία CRF, τα επίπεδα αύξησης του 

mRNA του TNF-α από το LPS είναι υψηλότερα. Η δράση των πεπτιδίων CRF στην 

καταστολή του TNF-α είναι παροδική και δεν γίνεται σε μεταγραφικό επίπεδο. Όπως 

φαίνεται στην εικόνα 15, μία ώρα μετά από την ταυτόχρονη επίδραση με LPS και CRF, 

UCN1 ή UCN2 σε πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα, τα επίπεδα mRNA του TNF-α δεν 

έχουν μεταβληθεί. Η ανάλυση έγινε με τη μέθοδο της real- time PCR και σε άλλα χρονικά 

διαστήματα (δεν παρατείθονται εδώ) πριν αλλά και μετά την χρονική στιγμή στην οποία 

παρατηρείται το μέγιστο της κατασταλτικής δράσης των πεπτιδίων CRF στην έκκριση του 

TNF-α (στις 4 ώρες). Είναι χαρακτηριστικό ότι, όχι μόνο δεν παρατηρήθηκε κάποια 

ελάττωση στην έκφραση του TNF-α mRNA πριν τις 4 ώρες, αλλά βρέθηκε ότι τα πεπτίδια 

UCN1 και UCN2, όπως και ο CRF, επάγουν την έκφραση του TNF-α σε μεγαλύτερα χρονικά 

διαστήματα.   

 

 
 
Εικόνα 15. Πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 6 οπών σε 

συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με 1μg/ml LPS μόνο ή με 1μg/ml LPS και CRF, 

UCN1 (10-8M) ή UCN2 (10-9Μ) για 1 ή 6 ώρες. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν κατόπιν και με τη μέθοδο 

της real- time PCR μετρήθηκαν τα επίπεδα mRNA του TNF-α. Τα αποτελέσματα έχουν 

κανονικοποιηθεί με ακτίνη και παρουσιάζονται ως αύξηση σε σχέση με τα κύτταρα που έχουν 

επωαστεί με LPS μόνο. (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05)  
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Η καταστολή του TNF-α από τα πεπτίδια CRF λοιπόν δεν πραγματοποιείται σε 

μεταγραφικό επίπεδο αφού δεν παρατηρήθηκε μείωση στα επίπεδα mRNA του TNF-α. 

Υπάρχει πλήθος δεδομένων που υποστηρίζει ρύθμιση της έκφρασης του TNF-α μετα– 

μεταγραφικά από παράγοντες όπως οι προσταγλανδίνες (31, 256). Με σκοπό να εξετάσουμε 

την πιθανότητα να εμπλέκονται οι προσταγλανδίνες στην δράση των πεπτιδίων CRF στην 

παροδική καταστολή του TNF-α, εξετάσαμε στη συνέχεια την παραγωγή προσταγλανδινών 

από τα μακροφάγα.  

  

 

 

3.2.4 Τα πεπτίδια CRF επάγουν Cox-2 και PGE2 σε ενεργοποιημένα 

μακροφάγα. Η ασπιρίνη αναστέλλει την κατασταλτική δράση των πεπτιδίων 

CRF στον TNF-α. 

 

Η Cox-2 είναι το ένζυμο που καταλύει τις αντιδράσεις μετατροπής του αραχιδονικού 

οξέος σε προσταγλανδίνες και θρομβοξάνη. Η προσταγλανδίνη PGE2 επάγεται σε μεγάλο 

ποσοστό στα μακροφαγά από το LPS μέσω της Cox-2 και έχει αναφερθεί ότι μπορεί να 

δράσει αυτό- ή παρα-κρινικά επηρεάζοντας την έκκριση κυτοκινών όπως ο TNF-α (29). 

Με ELISA μελετήθηκε η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην παραγωγή PGE2 σε 

ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα και βρέθηκε ότι τα πεπτίδια αυτά επάγουν την έκκριση 

PGE2 από πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού σε χρονικό διάστημα μάλιστα που 

συμπίπτει με την καταστολή του ΤNF-α (εικόνα 16).  

Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν ανταγωνιστές των υποδοχέων CRF1 (a-helical CRF) 

και CRF2 (anti- sauvagine-30) ώστε να επιβεβαιωθεί η ειδικότητα της δράσης των πεπτιδίων 

CRF μέσω των υποδοχέων τους. Πράγματι, όπως φαίνεται στην εικόνα 16, ο ανταγωνιστής 

anti- sauvagine-30 αναστέλλει την δράση των πεπτιδίων UCN1 και UCN2 στην επαγωγή της 

PGE2, ενώ ο ανταγωνιστής a- helical CRF αναστέλλει την δράση του CRF.  
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Εικόνα 16. Η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην παραγωγή PGE2 από ενεργοποιημένα με LPS 

μακροφάγα. Πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 24 οπών σε 

συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με 1μg/ml LPS μόνο ή με 1μg/ml LPS και CRF, 

UCN1 (10-8M) ή UCN2 (10-9Μ) για 4 ώρες. 1 ώρα πριν την επίδραση με τα πεπτίδια τα κύτταρα 

επωάστηκαν με τους ανταγωνιστές anti-sauvagine-30 και a-helical CRF σε συγκέντρωση 100 φορές 

μεγαλύτερη από αυτήν των πεπτιδίων. Τα υπερκείμενα συλλέχθηκαν και η PGE2 μετρήθηκε σε αυτά 

με ΕLISA. (* = p<0.05 και ** = p<0.01 σε σχέση με τα κύτταρα που έχουν επωαστεί με LPS μόνο) 

 

Όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, η επαγωγή του TLR4 από τα πεπτίδια 

CRF διαμεσολαβείται ειδικά από τον υποδοχέα CRF2. Το γεγονός ότι η δράση των πεπτιδίων 

στην επαγωγή της PGE2 διαμεσολαβείται και από τους δύο υποδοχείς, υποδηλώνει ότι 

πρόκειται για μία γενικότερη δράση των υποδοχέων CRF και η οποία πιθανά αφορά τις G- 

πρωτεΐνες και την ενεργοποίηση cAMP. Είναι γνωστό ότι μέσω cAMP επάγεται Cox-2 και 

συνεπώς PGE2 (18, 19). Επιπλέον, σχετικά πρόσφατα αναφέρθηκε ότι σε ενεργοποιημένα με 

LPS κύτταρα Kupffer η UCN1 επάγει cAMP και καταστέλλει τον παραγόμενο TNF-α (232).  

 

 Στη συνέχεια για να διαπιστωθεί εάν η PGE2 που επάγεται από τα πεπτίδια CRF έχει 

σχέση με την καταστολή του TNF-α τα κύτταρα προ-επωάστηκαν με ασπιρίνη, η οποία 

αναστέλλει την δράση των ενζύμων Cox-1 και Cox-2 και κατά συνέπεια την παραγωγή 

προσταγλανδινών, και μετρήθηκε η παραγωγή TNF-α.  
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 Όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 17 τα πεπτίδια CRF καταστέλλουν σημαντικά τον 

TNF-α σε ενεργοποιημένα με LPS περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού και η προ-επώαση με 

ασπιρίνη αναστέλλει την καταστολή του TNF-α. 

 

 
Εικόνα 17. Η επίδραση της ασπιρίνης στην κατασταλτική δράση των πεπτιδίων CRF στην παραγωγή 

ΤΝF-α από ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα. Πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού 

καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 24 οπών σε συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με 1μg/ml 

LPS μόνο ή με 1μg/ml LPS και CRF, UCN1 (10-8M) ή UCN2 (10-9 Μ) για 4 ώρες. Μία ώρα πριν την 

επίδραση με τα πεπτίδια τα κύτταρα επωάστηκαν με ασπιρίνη (100μM). Τα υπερκείμενα συλλέχθηκαν 

και o TNF-α μετρήθηκε σε αυτά με ΕLISA. Επιπλέον προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της Bradford η 

συγκέντρωση των ολικών πρωτεϊνών από τα κύτταρα και έγινε κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων 

ώστε αυτά να εκφραστούν ως pg TNF-α/ mg πρωτεΐνης. (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με 

πιθανότητα p<0.05, ** = p<0.01 και *** = p<0.001 σε σχέση με τα κύτταρα που έχουν επωαστεί με 

LPS μόνο, # = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα που 

έχουν επωαστεί με LPS και τα πεπτίδια CRF) 

 

 Το γεγονός ότι η παρουσία ασπιρίνης αναστέλλει την κατασταλτική δράση των 

πεπτιδίων CRF στον TNF-α υποδεικνύει ότι η δράση τους αφορά τις κυκλοοξυγενάσες. Η 

Cox-2 ισομορφή είναι αυτή που επάγεται από το LPS στα μακροφάγα, ενώ η Cox-1 

εκφράζεται συνεχώς και η έκφραση της δεν μεταβάλλεται από προφλεγμoνώδεις παράγοντες 

όπως το LPS. Με σκοπό να μελετηθεί ποια ισομορφή αφορά στη δράση των πεπτιδίων CRF 

χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί αναστολείς για την κάθε ισομορφή και μετρήθηκαν για άλλη μια 

φορά τα παραγόμενα επίπεδα TNF-α. Στην εικόνα 18 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. 

 112



 
Εικόνα 18.  Περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 24 οπών σε συγκέντρωση 

400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με 1μg/ml LPS μόνο ή με 1μg/ml LPS και CRF, UCN1 (10-8M) 

ή UCN2 (10-9Μ) για 4 ώρες. Μία ώρα πριν την επίδραση με τα πεπτίδια τα κύτταρα επωάστηκαν με 

ειδικό αναστολέα της Cox-1 (SC-560) ή της Cox-2 (SC-236) σε συγκέντρωση 100 nM. Τα 

υπερκείμενα συλλέχθηκαν και o TNF-α μετρήθηκε σε αυτά με ΕLISA. Επιπλέον προσδιορίστηκε με τη 

μέθοδο της Bradford η συγκέντρωση των ολικών πρωτεϊνών από τα κύτταρα και έγινε κανονικοποίηση 

των αποτελεσμάτων ώστε αυτά να εκφραστούν ως pg TNF-α/ mg πρωτεΐνης. (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05, ** = p<0.01 και *** = p<0.001 σε σχέση με τα κύτταρα 

που έχουν επωαστεί με LPS μόνο, ### = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.001 

σε σχέση με τα κύτταρα που έχουν επωαστεί με LPS και τον ειδικό αναστολέα της Cox-1) 

 

 

 Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι τα πεπτίδια CRF δρουν μέσω της Cox-2 

αφού αναστολή της δράσης της αναστέλλει το κατασταλτικό τους φαινόμενο στον 

παραγόμενο TNF-α. Ωστόσο, αν και η αναστολή της δράσης της Cox-2 φαίνεται να έχει 

επίδραση στη δράση και των τριών πεπτιδίων, και η αναστολή της Cox-1 αναστέλλει την 

δράση της UCN2 μερικώς.  

 Έτσι, εξετάστηκε στη συνέχεια η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην έκφραση της 

Cox-2 αλλά και της Cox-1. Στην εικόνα 19 παρουσιάζεται η επίδραση των πεπτιδίων CRF, 

UCN1 και UCN2 στην έκφραση της πρωτεΐνης Cox-2 σε ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα. 
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Εικόνα 19. Τα πεπτίδια CRF επάγουν Cox-2. Πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού 

καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 6 ή 12 οπών σε συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με 

1μg/ml LPS μόνο ή με 1μg/ml LPS και CRF, UCN1 (10-8M) ή UCN2 (10-9Μ) για 3 ώρες. Ακολούθησε 

λύση των κυττάρων και με την μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης (Western Blot) έγινε ο προσδιορισμός 

των επιπέδων της Cox-2. Τα αποτελέσματα κανονικοποιήθηκαν με την μέτρηση του ποσού της ακτίνης 

σε κάθε δείγμα.  

 

 Τα πεπτίδια CRF λοιπόν επάγουν την Cox-2 σε επίπεδο πρωτεΐνης σε 

ενεργοποιημένα μακροφάγα. Ωστόσο δεν φάνηκε να έχουν επίδραση στα επίπεδα έκφρασης 

του mRNA της Cox-2 αφού όταν μετρήθηκαν με τη μέθοδο της real- time PCR δεν 

παρατηρήθηκε κάποια μεταβολή σε αυτά μετά από την επίδραση με CRF, UCN1 ή UCN2 

(εικόνα 20).  
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Εικόνα 20. Τα πεπτίδια CRF δεν μεταβάλλουν τα επίπεδα mRNA της Cox-2. Πρωτογενή περιτοναϊκά 

μακροφάγα ποντικού καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 6 οπών σε συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και 

επωάστηκαν με 1μg/ml LPS μόνο ή με 1μg/ml LPS και CRF, UCN1 (10-8M) ή UCN2 (10-9Μ) για 1, 3 

ή 6 ώρες. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν κατόπιν και με τη μέθοδο της real- time PCR μετρήθηκαν τα 

επίπεδα του mRNA της Cox-2. Τα αποτελέσματα έχουν κανονικοποιηθεί με ακτίνη και 

παρουσιάζονται ως αύξηση σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς στα οποία έχει γίνει επίδραση μόνο με 

LPS.  

 

 

 Το LPS επάγει την έκφραση της Cox-2 σε μεταγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο 

πρωτεΐνης, αλλά τα πεπτίδια CRF φαίνεται να επηρεάζουν την έκφραση της Cox-2 μόνο σε 

επίπεδο πρωτεΐνης στο συγκεκριμένο σύστημα. Έχει αναφερθεί ότι η έκφραση της Cox-2 

μπορεί να ρυθμιστεί στο επίπεδο της μετάφρασης μέσω του μεταφραστικού αποσιωπητή 

(translational silencer) TIA-1 (257). Πιθανώς η δράση των πεπτιδίων CRF να αφορά τον 

συγκεκριμένο παράγοντα και για το λόγο αυτό η αύξηση που παρατηρούμε στα επίπεδα 

πρωτεΐνης της Cox-2 δεν συνοδεύεται από κάποια αντίστοιχη αύξηση σε μεταγραφικό 

επίπεδο. 

 Μελετήθηκε κατόπιν και η έκφραση της Cox-1 μετά από επίδραση με τα πεπτίδια και 

βρήθηκε ότι παρόλο που τα επίπεδα έκφρασής της δεν μεταβάλλονται από το LPS, όπως ήταν 

γνωστό άλλωστε, η ταυτόχρονη επίδραση με  UCN2 επάγει την έκφρασή της σε πρωτογενή 

περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού. Η UCN2 βρέθηκε να έχει επίδραση στην έκφραση της 

Cox-1 τόσο σε επίπεδο πρωτεΐνης όσο και σε μεταγραφικό επίπεδο στα ενεργοποιημένα με 

LPS μακροφάγα (εικόνα 21).  Μικρή αύξηση του mRNA της Cox-1 παρατηρήθηκε και από 

την UCN1, γεγονός που πιθανά σημαίνει ότι η επαγωγή της Cox-1 αφορά τις UCNs και όχι 

τον CRF. 
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Εικόνα 21. Η UCN2 επάγει Cox-1. (αριστερά) Πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού 

καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 12 οπών σε συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με 1μg/ml 

LPS μόνο ή με 1μg/ml LPS και CRF, UCN1 (10-8M) ή UCN2 (10-9Μ) για μία ώρα. Ακολούθησε λύση 
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των κυττάρων και με την μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης (Western Blot) έγινε ο προσδιορισμός των 

επιπέδων της Cox-1. Τα αποτελέσματα κανονικοποιήθηκαν με την μέτρηση του ποσού της ακτίνης σε 

κάθε δείγμα. (δεξιά) Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν όπως παραπάνω και επωάστηκαν με 1μg/ml LPS 

μόνο ή με 1μg/ml LPS και CRF, UCN1 ή UCN2 σε συγκέντρωση 10-9 Μ για 1,3 και 6 ώρες. Κατόπιν 

συλλέχθηκαν και με τη μέθοδο της real- time PCR μετρήθηκαν τα επίπεδα του mRNA της Cox-1. Τα 

αποτελέσματα έχουν κανονικοποιηθεί με ακτίνη και παρουσιάζονται ως αύξηση σε σχέση με τα 

κύτταρα αναφοράς στα οποία έχει γίνει επίδραση μόνο με LPS.  

 

 

 Στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στις οποίες η έκφραση της Cox-1 

μεταβάλλεται και συγκεκριμένα έχει αναφερθεί ότι η έκφρασή της εξαρτάται από την 

ποσότητα του υποστρώματος (αραχιδονικό οξύ) που είναι στην διάθεση του ενζύμου (35). 

Επίσης, αύξηση της Cox-1 έχει παρατηρηθεί και σε καρκινικά κύτταρα σχετιζόμενη με 

αγγειογένεση και μετάσταση. Πιθανώς η UCN2 να επιδρά στην παραγωγή αραχιδονικού 

οξέος από τα μακροφάγα ή σε κάποιον ενδογενή μηχανισμό που επιδρά στην σταθερότητα 

της πρωτεΐνης ή το μεταφραστικό δυναμικό της..  

 

 

 

3.2.5 Τα πεπτίδια CRF ενεργοποιούν την PI3K και η αναστολή της 

αναστέλλει το κατασταλτικό φαινόμενο των πεπτιδίων CRF στον TNF-α  

 

 Τα σήματα των υποδοχέων CRF σε άλλα συστήματα έχει δειχθεί να ενεργοποιούν 

την PI3Κ (150) η οποία εμπλέκεται στην παραγωγή του TNF-α από το LPS στα μακροφάγα 

(258). Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι η αναστολή της PI3K αναστέλλει την καταστολή του TNF-α 

που επάγεται από ένα ανάλογο της σωματοστατίνης σε μετα- μεταγραφικό επίπεδο (259). 

Εξετάσαμε λοιπόν την επίδραση των πεπτιδίων CRF στην ενεργοποίηση της PI3K και 

δείξαμε ότι και τα τρία πεπτίδια CRF αυξάνουν την φωσφορυλίωση της PI3K που επάγεται 

από το LPS στα μακροφάγα (εικόνα 22). 
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Εικόνα 22. H PI3K ενεργοποιείται από τα πεπτίδια CRF. Πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα 

ποντικού καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 6 ή 12 οπών σε συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και 

επωάστηκαν με 1μg/ml LPS μόνο ή με 1μg/ml LPS και CRF, UCN1 (10-8M) ή UCN2 (10-9Μ) για 5 

και 10 λεπτά. Ακολούθησε λύση των κυττάρων και με την μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης (Western 

Blot) έγινε ο προσδιορισμός των επιπέδων φωσφορυλίωσης της PI3K. Τα αποτελέσματα 

κανονικοποιήθηκαν με την μέτρηση του ποσού της ολικής PI3K σε κάθε δείγμα. 

 

 

Μελετήθηκε κατόπιν η επίδραση της αναστολής της δράσης της PI3K με τη χρήση 

της Wortmannin στην καταστολή του TNF-α από τα πεπτίδια CRF. Παρουσία Wortmannin 

τα παραγόμενα επίπεδα TNF-α μετά από ενεργοποίηση με LPS βρέθηκαν μειωμένα. H 

ταυτόχρονη επίδραση με τα πεπτίδια CRF ωστόσο δεν ελάττωσε περισσότερο τα επίπεδα του 

TNF-α (εικόνα 23). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η PI3K εμπλέκεται στην δράση των 

πεπτιδίων CRF όσον αφορά την παροδική μείωση του TNF-α σε ενεργοποιημένα με LPS 

μακροφάγα.  
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Εικόνα 23. Περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 24 οπών σε συγκέντρωση 

400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με 1μg/ml LPS μόνο ή με 1μg/ml LPS και CRF, UCN1 (10-8M) 

ή UCN2 (10-9Μ) για 4 ώρες. 30 λεπτά πριν την επίδραση με τα πεπτίδια τα κύτταρα επωάστηκαν με 

τον ειδικό αναστολέα της PI3K, Wortmannin. Τα υπερκείμενα συλλέχθηκαν και o TNF-α μετρήθηκε 

σε αυτά με ΕLISA. Επιπλέον προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της Bradford η συγκέντρωση των ολικών 

πρωτεϊνών από τα κύτταρα και έγινε κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων ώστε αυτά να εκφραστούν 

ως pg TNF-α/ mg πρωτεΐνης. (** = σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.01 και *** = p<0.001 

σε σχέση με τα κύτταρα που έχουν επωαστεί με LPS μόνο) 

 

Προς επιβεβαίωση της παραπάνω υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν μακροφάγα από 

ποντίκια με ομόζυγη απαλοιφή του γονιδίου της Akt-1 (Akt-1-/-), η οποία ενεργοποιείται από 

την PI3K. Αφού απομονώθηκαν τα μακροφάγα (ΤΕMP) από τα ποντίκια, μετρήθηκε σε αυτά 

η παραγωγή TNF-α μετά από επίδραση με LPS και τα πεπτίδια CRF. Όπως παρουσιάζεται 

στην εικόνα 24, σε σύντομο χρονικό διάστημα (3 ώρες), τα πεπτίδια CRF καταστέλλουν 

σημαντικά την παραγωγή TNF-α από ενεργοποιημένα με LPS Αkt-1+/+ μακροφάγα (γκρι 

μπάρες), ενώ στα αντίστοιχα knock out (Akt-1-/-) (μαύρες μπάρες), η καταστολή του TNF-α 

δεν παρατηρείται από τα πεπτίδια UCN1 και UCN2. Απουσία λοιπόν της Akt-1 οι UCNs δεν 

έχουν επίδραση στην παραγωγή του TNF-α στα μακροφάγα. Το αποτέλεσμα αυτό συνηγορεί 

στην προαναφερόμενη πιθανή συμμετοχή του μονοπατιού της PI3K/Akt στην κατασταλτική 

δράση των πεπτιδίων CRF στον TNF-α. Επιπλέον, το γεγονός ότι το αποτέλεσμα της δράσης 

του CRF διαφοροποιείται από αυτό των UCNs πιθανά σχετίζεται με τα αποτελέσματα που 

αφορούν την επαγωγή της Cox-1. Όπως είδαμε, οι UCNs επάγουν την έκφραση της Cox-1 

ενώ ο CRF όχι. Ενδέχεται, στο σηματοδοτικό μονοπάτι που επάγει την συγκεκριμένη 

ισομορφή από τις UCNs να ενέχεται η Akt-1, πράγμα το οποίο θα εξεταστεί μελλοντικά. 
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Εικόνα 24. Η δράση των UCNs στον TNF-α αναστέλλεται απουσία της Akt-1. Περιτοναϊκά 

μακροφάγα Αkt-1+/+ και Akt-1-/- ποντίκια απομονώθηκαν, καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 24 οπών σε 
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συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με 1μg/ml LPS μόνο ή με 1μg/ml LPS και CRF, 

UCN1 (10-8M) ή UCN2 (10-9Μ) για 3 ώρες. Tα αποτελέσματα έχουν κανονικοποιηθεί (ως προς το 

ποσό της πρωτεΐνης σε κάθε δείγμα) και παρουσιάζονται ως % των κύτταρων που έχουν επωαστεί με 

LPS μόνο. 

 

 

 

3.2.6 Τα πεπτίδια CRF ενεργοποιούν την p38 σε ενεργοποιημένα με LPS 

μακροφάγα 

 

 Η πρωτεϊνική κινάση p38 επάγεται από το LPS και ρυθμίζει την έκφραση της  Cox-2 

στα μακροφάγα. Πιο συγκεκριμένα, η p38 φαίνεται να ρυθμίζει την σταθερότητα του mRNA  

της Cox-2 (260). Δείχθηκε ότι τα πεπτίδια CRF ενεργοποιούν την p38 σε ενεργοποιημένα  με 

LPS μακροφάγα (εικόνα 25).  
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Εικόνα 25. Πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 12 οπών σε 

συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με 1μg/ml LPS μόνο ή με 1μg/ml LPS και CRF, 

UCN1 (10-8M) ή UCN2 (10-9Μ) για 10 λεπτά. Ακολούθησε λύση των κυττάρων και με την μέθοδο της 

ανοσοαποτύπωσης (Western Blot) έγινε ο προσδιορισμός των επιπέδων φωσφορυλίωσης της p38. Τα 

αποτελέσματα κανονικοποιήθηκαν με την μέτρηση του ποσού της ολικής p38 σε κάθε δείγμα. 

 

 

Η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην κινάση p38 αποτελεί άλλο ένα στοιχείο του 

πιθανού μηχανισμού δράσης τους στην επαγωγή της Cox-2 και την επακόλουθη παροδική 

καταστολή του παραγόμενου TNF-α σε ενεργοποιημένα μακροφάγα. 
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Όπως προ-αναφέρθηκε, τα πεπτίδια CRF, UCN1 και UCN2 επάγουν την έκφραση 

του TLR4 και ευοδώνουν την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών από τα μακροφάγα. Tα 

παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι τα πεπτίδια CRF επιδρούν και στην παραγωγή PGE2, 

που έχει ως αποτέλεσμα την παροδική καταστολή του TNF-α. Το γεγονός αυτό προσδίδει σε 

αυτά ένα αντιφλεγμονώδη ρόλο, έστω και παροδικό. Στην βιβλιογραφία τα πεπτίδια CRF 

παρουσιάζονται κυρίως ως προφλεγμονώδεις παράγοντες αλλά είναι αρκετές και οι 

περιπτώσεις που αποδίδονται σε αυτά αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Η επίδρασή τους στην 

παραγωγή PGE2 ίσως αφορά κάποιες από τις αναφερόμενες αντιφλεγμονώδεις δράσεις τους. 

Παράλληλα, η σημαντική μείωση του TNF-α σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από 

την ταυτόχρονη επίδραση με LPS και κάποιο από τα πεπτίδια CRF σε σχέση με την επίδραση 

με LPS μόνο, μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην έκβαση της ανοσοαπάντησης, όπως 

αυτή διαμεσολαβείται από τα μακροφάγα.  

 

 

 

3.3 H επίδραση των πεπτιδίων CRF στην απόπτωση των 

μακροφάγων 
 

 

3.3.1 Η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην απόπτωση ενεργοποιημένων 

μακροφάγων 

 

Μία από συνέπειες της καταστολής στην παραγωγή του TNF-α θα μπορούσε να είναι 

και η μείωση της απόπτωσης των ενεργοποιημένων με LPS μακροφάγων, καθώς η 

κυτταροτοξικότητα του TNF-α δεν αφορά μόνο τα κύτταρα στόχους αλλά και τα ίδια τα 

ανοσοκύτταρα που τον παράγουν. Από την άλλη, η αύξηση της έκκρισης προφλεγμονωδών 

κυτοκινών που συνεπάγεται η αύξηση της έκφρασης του TLR4 από τα πεπτίδια CRF θα 

οδηγούσε σε αυξημένη απόπτωση των μακροφάγων από την δράση του LPS σε μεγαλύτερα 

χρονικά διαστήματα.  

Έγινε εκτίμηση λοιπόν της επίδρασης των πεπτιδίων CRF στην απόπτωση των 

ενεργοποιημένων με LPS μακροφάγων. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 26), 

ταυτόχρονη επίδραση LPS και CRF οδηγεί σε σημαντικά μειωμένη απόπτωση 6 ώρες μετά 

από την επίδραση, ενώ σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα η δράση του CRF είναι μάλλον 

προ- αποπτωτική αφού παρατηρείται αύξηση της απόπτωσης σε σχέση με το LPS μόνο του. 

Αντίθετα η UCN1 δεν φαίνεται να έχει κάποια σημαντική επίδραση. Είναι χαρακτηριστικό 
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ότι για χρονικά διαστήματα έως 24 ώρες η έκφραση της UCN1 ελαττώνεται και αυξάνεται 

στη συνέχεια στα μακροφάγα, όταν αυτά ενεργοποιηθούν με LPS (εικόνα 27).   
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Εικόνα 26. H δράση των πεπτιδίων CRF και UCN1 στην απόπτωση ενεργοποιημένων με LPS 

μακροφάγων.  RAW264.7 μακροφάγα σε συγκέντρωση 105 κύτταρα/ ml καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 96 

οπών για μία ημέρα. Το θρεπτικό υλικό αντικαταστάθηκε με υλικό χωρίς ορό για 12 ώρες και τα 

κύτταρα επωάστηκαν στη συνέχεια με 10μg/ml LPS μόνο ή με 10μg/ml LPS και CRF ή UCN1 σε 

συγκέντρωση 10-9 Μ για 3,6,12 ή 24 ώρες. Η μέτρηση της απόπτωσης έγινε με τη μέθοδο της 

μέτρησης των θραυσμάτων του DNA (Cell Death ELISA kit). Στο τελικό στάδιο της μεθόδου, το ποσό 

των θραυσμάτων του DNA ανάγεται σε φωτομετρικές μονάδες. Αυτό το ποσό είναι ευθέως ανάλογο 

με το ποσό των κυττάρων που βρίσκονταν σε απόπτωση. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως επί της 

εκατό της απόπτωσης των κυττάρων που έχουν επωαστεί με LPS μόνο (* = p<0.05, ** = p<0.01)  
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Εικόνα 27. Μακροφάγα RAW264.7 καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 6 οπών σε συγκέντρωση 400.000 

κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με UCN1 σε συγκέντρωση 10-9 Μ και 10μg/ml LPS για χρονικά 
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διαστήματα από 2 έως 24 ώρες. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν κατόπιν και με τη μέθοδο της RΤ- PCR 

μετρήθηκαν τα επίπεδα του UCN1 mRNA. 

 

 

Όσον αφορά την έκφραση των πεπτιδίων CRF και UCN2, καθώς και των υποδοχέων 

CRF στα μακροφάγα αποτελεί μελέτη εν εξελίξει. 

 

 

 

3.3.2 Ο CRF επάγει NO σε ενεργοποιημένα μακροφάγα 

 

Ο CRF λοιπόν επάγει την απόπτωση σε ενεργοποιημένα μακροφάγα. Ένας 

σημαντικός αποπτωτικός παράγοντας  για τα ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα είναι το 

NO που τα ίδια παράγουν. Μελετώντας την επίδραση των πεπτιδίων CRF στην παραγωγή 

NO από τα RAW264.7 μακροφάγα δείξαμε ότι η ταυτόχρονη επίδραση με CRF και LPS 

οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα παραγόμενου NO γεγονός που πιθανά διαμεσολαβεί την 

απόπτωση που επάγεται στα ενεργοποιημένα μακροφάγα από τον CRF (εικόνα 28). 
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Εικόνα 28. Η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην παραγωγή ΝΟ από ενεργοποιημένα με LPS 

μακροφάγα. RAW264.7 μακροφάγα καλλιεργήθηκαν σε συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και 

επωάστηκαν με 10μg/ml LPS και CRF, UCN1 ή UCN2 σε συγκέντρωση 10-9 Μ για 24 ώρες. Τα 

υπερκείμενα συλλέχθηκαν και η ποσότητα του ΝΟ μετρήθηκε σε αυτά με ΕLISA. (* = p<0.05 σε 

σχέση με τα κύτταρα που έχουν επωαστεί με LPS μόνο) 
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3.3.3 Oι UCN1 και UCN2 επάγουν απόπτωση σε μη ενεργοποιημένα 

μακροφάγα 

 

 Είναι γνωστό ότι το LPS ενεργοποιεί τα μακροφάγα αλλά και τα οδηγεί τελίκα σε 

απόπτωση, ένας μηχανισμός που αποσκοπεί στην καταστολή της παρατεταμένης 

ενεργοποίησής τους και τις αρνητικές συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει για τον οργανισμό. 

Δείξαμε παραπάνω την επίδραση της ταυτόχρονης παρουσίας των πεπτιδίων CRF στην 

απόπτωση των ενεργοποιημένων με LPS μακροφάγων.  

 Τα μακροφάγα μπορεί να εκτεθούν ωστόσο σε CRF ή UCNs και απουσία 

ενεργοποίησής τους.  Μελετήθηκε έτσι στη συνέχεια η επίδρασή τους σε μη ενεργοποιημένα 

μακροφάγα.  

 Τα πεπτίδια CRF δεν βρέθηκε να έχουν επίδραση στην παραγωγή προφλεγμονωδών 

κυτοκινών (TNF-α, IL-6) από μη ενεργοποιημένα μακροφάγα (τα δεδομένα αυτά δεν 

παρατείθονται εδώ). Κάποιο αντίθετο αποτέλεσμα εδώ θα ήταν μάλλον μη αναμενόμενο και 

ανησυχητικό, αφού πρόκειται για νευροπεπτίδια και όχι παθογόνα.  

 Όμως τα μέλη της οικογένειας των πεπτιδίων CRF, UCN1 και UCN2, βρέθηκε να 

έχουν επίδραση στην απόπτωση των μη ενεργοποιημένων μακροφάγων. Όσον αφορά τον 

CRF δεν παρατηρήθηκε ανάλογη δράση (δεν παρατίθονται τα δεδομένα), γεγονός που 

υποδηλώνει πιθανά δράση μέσω του υποδοχέα CRF2. Όπως φαίνεται στην εικόνα 29 οι UCNs 

επάγουν απόπτωση σε μη ενεργοποιημένα RAW264.7 μακροφάγα. 

 

 

 
 
Εικόνα 29. RAW264.7 μακροφάγα σε συγκέντρωση 105 κύτταρα/ ml καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 96 

οπών για μία ημέρα. Το θρεπτικό υλικό αντικαταστάθηκε με υλικό χωρίς ορό για 12 ώρες και τα 

κύτταρα επωάστηκαν στη συνέχεια με τα πεπτίδια UCN1 και UCN2 σε συγκεντρώσεις από 10-10 έως 

10-7 Μ για 24 ώρες. Η μέτρηση της απόπτωσης έγινε με τη μέθοδο της μέτρησης των θραυσμάτων του 
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DNA (Cell Death ELISA kit). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως επί της εκατό της απόπτωσης των 

κυττάρων αναφοράς (κύτταρα χωρίς επίδραση πεπτιδίου UCN1 ή UCN2). (* = στατιστικώς σημαντικό 

αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05, ** = p<0.01 και *** = p<0.001 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς) 
 

 

 Στη συνέχεια τα κύτταρα επωάστηκαν με τα πεπτίδια UCN1 και UCN2 για χρονικά 

διαστήματα από 3 έως 24 ώρες, ενώ παράλληλα εξετάστηκε και η επίδραση του LPS στην 

απόπτωση των μακροφάγων.  

 To LPS χρησιμοποιήθηκε ως θετικός μάρτυρας στην ενεργοποίηση της απόπτωσης 

των μακροφάγων και, όπως φαίνεται στην εικόνα 30, προκαλεί απόπτωση στα μακροφάγα 24 

ώρες μετά την επίδραση, ενώ μειώνει το ποσοστό της απόπτωσης σε σύντομο χρονικό 

διάστημα (3 ώρες). Η δράση αυτή του LPS στα μακροφάγα είναι χαρακτηριστική. Η μείωση 

της απόπτωσης αφορά τον μηχανισμό με τον οποίο τα μακροφάγα αντιδρούν στο LPS και 

αποσκοπεί στην προστασία τους από την απόπτωση που προκαλεί το LPS προκειμένου να 

προλάβουν να ενεργοποιηθούν και να διατελέσουν τον ρόλο τους. Αργότερα, η απόπτωσή 

τους είναι απαραίτητη όπως προαναφέρθηκε, για λόγους αποτροπής υπερβολικής παραγωγής 

προφλεγμονωδών κυτοκινών.  

 Τα πεπτίδια UCN1 και UCN2 προκαλούν απόπτωση στα μακροφάγα ήδη από τις 3 

ώρες μετά την επίδραση, ενώ παρουσιάζουν το μέγιστο αποτέλεσμα στις 24 ώρες (εικόνα 30).  

 

 

 
 
Εικόνα 30. Οι UCNs επάγουν απόπτωση σε μη ενεργοποιημένα μακροφάγα. RAW264.7 μακροφάγα 

σε συγκέντρωση 105 κύτταρα/ ml καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 96 οπών για μία ημέρα. Το θρεπτικό 

υλικό αντικαταστάθηκε με υλικό χωρίς ορό για 12 ώρες και τα κύτταρα επωάστηκαν στη συνέχεια με 

τα πεπτίδια UCN1 και UCN2 σε συγκέντρωση 10-9 Μ ή με 10 μg/ml LPS για 3, 6, 12 και 24 ώρες. Η 
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μέτρηση της απόπτωσης έγινε με τη μέθοδο της μέτρησης των θραυσμάτων του DNA (Cell Death 

ELISA kit). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως επί της εκατό της απόπτωσης των κυττάρων 

αναφοράς (κύτταρα χωρίς επίδραση πεπτιδίου UCN1, UCN2, ή LPS). (* = στατιστικώς σημαντικό 

αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05, ** = p<0.01 και *** = p<0.001 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς) 
 

 

 Τα πειράματα της απόπτωσης επαναλήφθηκαν με πρωτογενή περιτοναϊκά 

μακροφάγα ποντικού. Στα κύτταρα αυτά το ποσοστό της απόπτωσης γενικά ήταν αρκετά 

υψηλότερο (είτε από τα πεπτίδια, είτε από το LPS), γεγονός που πιθανά αφορά την 

μεγαλύτερη ευαισθησία των πρωτογενών μακροφάγων, έναντι των μακροφάγων μιας 

κυτταρικής σειράς (εικόνα 31).  

 

 
Εικόνα 31. Πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού σε συγκέντρωση 105 κύτταρα/ ml 

καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 96 οπών για μία ημέρα. Το θρεπτικό υλικό αντικαταστάθηκε με υλικό 

χωρίς ορό για 12 ώρες και τα κύτταρα επωάστηκαν στη συνέχεια με τα πεπτίδια UCN1 και UCN2 σε 

συγκέντρωση 10-9 Μ ή με 10 μg/ml LPS για 3, 6, 12 και 24 ώρες. Η μέτρηση της απόπτωσης έγινε με 

τη μέθοδο της μέτρησης των θραυσμάτων του DNA (Cell Death ELISA kit). Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται ως επί της εκατό της απόπτωσης των κυττάρων αναφοράς (κύτταρα χωρίς επίδραση 

πεπτιδίου UCN1, UCN2, ή LPS). (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05, ** = 

p<0.01 και *** = p<0.001 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς) 
 

 

 Εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκε μια διαφορετική μέθοδος μέτρησης της απόπτωσης για 

την επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεσμάτων. Με την μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής 

και χρώση με 7-AAD τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα. Όπως φαίνεται στην εικόνα 32,  
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επίδραση με UCN1 έχει ως αποτέλεσμα την μετατόπιση σημαντικού ποσοστού κυττάρων 

στην εικόνα ανάλυσης, τα οποία έχουν βάψει με την χρωστική 7-AAD σε σχέση με τα 

κύτταρα αναφοράς.  
 

 
 

Εικόνα 32. RAW264.7 μακροφάγα καλλιεργήθηκαν σε συγκέντρωση 5x105 κύτταρα /ml για 12 ώρες 

σε θρεπτικό χωρίς ορό και ακολούθησε επίδραση με UCN1 σε συγκέντρωση 10-9 M για 24 ώρες. Τα 

κύτταρα συλλέχθηκαν, επωάστηκαν με 7-ΑΑD και αναλύθηκαν σε κυτταρόμετρο ροής.  

 

 

 Στην εικόνα 33Α φαίνεται, σε ποσοστό επι τοις εκατό των ζωντανών κυττάρων, η 

απόπτωση που επάγεται από τα πεπτίδια UCN1 και UCN2, αλλά και από το LPS, όπως 

υπολογίστηκε από τα δεδομένα της κυτταρομετρικής ανάλυσης ροής μετά από χρώση με 7-

AAD.   

 

 

Apoptotic 

Apoptotic 

Control UCN1 
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Εικόνα 33. Οι UCNs επάγουν απόπτωση σε μη ενεργοποιημένα μακροφάγα. RAW264.7 μακροφάγα 

καλλιεργήθηκαν σε συγκέντρωση 5x105 κύτταρα /ml για 12 ώρες σε θρεπτικό χωρίς ορό και 

ακολούθησε επίδραση με UCN1, UCN2 (10-9 M) ή LPS (10μg/ml) για 24 ώρες. Τα κύτταρα 

συλλέχθηκαν, επωάστηκαν με 7-ΑΑD και αναλύθηκαν σε κυτταρόμετρο ροής. A. Το ποσοστό της 

απόπτωσης που επάγεται από UCN1, UCN2 ή LPS σε σχέση με τα ζωντανά κύτταρα (κύτταρα που δεν 

έχουν βάψει). Β. Η εικόνα ανάλυσης ροής. 

 

 

 

3.3.4 Η απόπτωση που επάγουν τα πεπτίδια UCN1 και UCN2 διαμεσολαβείται 

από τον υποδοχέα CRF2  

 

 Στα μακροφάγα RAW264.7, αλλά και στα πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα 

ποντικού ανιχνεύθηκαν και οι δύο υποδοχείς CRF1 και CRF2 όπως ειπώθηκε παραπάνω. Οι 

UCNs είναι ισχυροί προσδέτες του CRF2, αν και η UCN1 προσδένεται και στον CRF1 με 

μεγάλη συγγένεια. Χρησιμοποιήθηκαν ανταγωνιστές των υποδοχέων CRF με σκοπό να 

διαπιστωθεί μέσω ποιου υποδοχέα τα πεπτίδια UCN1 και UCN2 επάγουν απόπτωση στα 

μακροφάγα. Στην εικόνα 34 φαίνεται ότι ο ανταγωνιστής του υποδοχέα CRF2  a-sauvagine-30 

αναστέλλει την αποπτωτική δράση των UCNs, ενώ δεν παρατηρήθηκε ανάλογη δράση του  

ανταγωνιστή του υποδοχέα CRF1 a- helical CRF.  
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Εικόνα 34. Η απόπτωση που επάγουν οι UCNs σε μη ενεργοποιημένα μακροφάγα διαμεσολαβείται 

από τον υποδοχέα CRF2. RAW264.7 μακροφάγα (πάνω) και πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα 

ποντικού (κάτω) σε συγκέντρωση 105 κύτταρα/ ml καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 96 οπών για μία ημέρα. 

Το θρεπτικό υλικό αντικαταστάθηκε με υλικό χωρίς ορό για 12 ώρες και τα κύτταρα επωάστηκαν στη 

συνέχεια με τα πεπτίδια UCN1 και UCN2 σε συγκέντρωση 10-9 Μ για 24 ώρες. Μία ώρα πριν από την 

επίδραση με τα πεπτίδια τα κύτταρα επωάστηκαν με a-sauvagine-30 ή a-helical CRF σε συγκέντρωση 

10-7 Μ. Η μέτρηση της απόπτωσης έγινε με τη μέθοδο της μέτρησης των θραυσμάτων του DNA (Cell 

Death ELISA kit). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως επί της εκατό της απόπτωσης των κυττάρων 

αναφοράς (κύτταρα χωρίς επίδραση πεπτιδίου UCN1 ή UCN2). (* = στατιστικώς σημαντικό 

αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς, # = στατιστικώς σημαντικό 

αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα που έχουν επωαστεί με τα πεπτίδια μόνο) 
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3.3.5 Η απόπτωση που επάγουν οι UCNs στα μακροφάγα αφορά την 

ενεργοποίηση των προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών Βax, Βad και όχι τις 

πρωτεϊνικές κινάσες p38ΜΑΡΚ και JNK 

 

 Η ενεργοποίηση της απόπτωσης των μακροφάγων από το LPS αφορά την 

ενεργοποίηση των πρωτεϊνικών κινασών p38ΜΑΡΚ και JNK, επακόλουθο γεγονός της 

ενεργοποίησης του NFkB μέσω του TLR4 υποδοχέα. Μελετήθηκε η επίδραση των UCN1 και 

UCN2 πεπτιδίων στην φωσφορυλίωση των κινασών p38 και JNK και όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα, η δράση τους δεν αφορά την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων προ- 

αποπτωτικών παραγόντων, σε αντίθεση με την δράση του LPS.  
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Εικόνα 35. Οι UCNs δεν ενεργοποιούν τις p38 και JNK σε μη ενεργοποιημένα μακροφάγα. 

RAW264.7 μακροφάγα καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 12 οπών σε συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και 

επωάστηκαν με UCN1 ή UCN2 σε συγκέντρωση 10-9 Μ ή με 10μg/ml LPS για 10 λεπτά. Ακολούθησε 

λύση των κυττάρων και με την μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης (Western Blot) έγινε ο προσδιορισμός 

των επιπέδων φωσφορυλίωσης της p38 (A) ή της JNK (B). Τα αποτελέσματα κανονικοποιήθηκαν με 

την μέτρηση του ποσού της ολικής p38 ή JNK σε κάθε δείγμα. 

 

 

 Οι UCNs λοιπόν φαίνεται να χρησιμοποιούν κάποιο διαφορετικό αποπτωτικό 

μονοπάτι. Μελετώντας τις πρωτεΐνες της οικογένειας Bcl-2 δείξαμε ότι τα προ- αποπτωτικά 

μέλη Βax και Βad επάγονται από τα πεπτίδια UCN1 και  UCN2 στα μακροφάγα  (εικόνα 36).  
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Εικόνα 36. Οι UCNs επάγουν Βax και Βad σε μη ενεργοποιημένα μακροφάγα. RAW264.7 μακροφάγα 

καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 12 οπών σε συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με UCN1 

ή UCN2 σε συγκέντρωση 10-9 Μ ή με 10μg/ml LPS για 4 ώρες. Ακολούθησε λύση των κυττάρων και 

με την μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης (Western Blot) έγινε ο προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης 

της πρωτεΐνης Βax (A) ή Βad (B). Τα αποτελέσματα κανονικοποιήθηκαν με την μέτρηση του ποσού 

της ακτίνης  σε κάθε δείγμα. 

 

 

 Τα παραπάνω αποτελέσματα αφορούν στην δράση των πεπτιδίων UCN1 και UCN2 

στην απόπτωση των μακροφάγων, μια διαδικασία φυσιολογική και απαραίτητη όσον αφορά 

την περίπτωση των ενεργοποιημένων μακροφάγων. Όπως διαπιστώθηκε, o CRF αυξάνει την 

απόπτωση των ενεργοποιημένων με LPS μακροφάγων 24 μετά από την επίδραση, ενώ σε 

σύντομο χρονικό διάστημα η δράση του είναι μάλλον αντιαποπτωτική. Το διφασικό αυτό 

αποτέλεσμα στην απόπτωση των μακροφάγων πιθανά σχετίζεται με τα αποτελέσματα που 

αφορούν την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών. Η αύξηση της έκφρασης του ΤLR4 

υποδοχέα από τα πεπτίδια CRF και η κατά συνέπεια αυξημένη παραγωγή προφλεγμονωδών 

κυτοκινών όταν αυτά ενεργοποιηθούν με LPS είναι ίσως επόμενο να επάγει και αυξημένη 

απόπτωση στα μακροφάγα. Επιπλέον, η σύντομη κατασταλτική δράση των πεπτιδίων στην 

παραγωγή TNF-α από τα ενεργοποιημένα μακροφάγα, όπως προαναφέρθηκε, ενδέχεται να 

ευθύνεται για την μείωση της απόπτωσης από τον CRF σε αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. 

Έτσι, η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην απόπτωση ενεργοποιημένων μακροφάγων 

σχετίζεται με την προφλεγμονώδη δράση τους που αφορά την επαγωγή του TLR4, αλλά και 

την παροδική αντιφλεγμονώδη δράση τους μέσω της καταστολής του TNF-α. 

 Όσον αφορά την απόπτωση που επάγεται από τις UCNs σε μη ενεργοποιημένα 

μακροφάγα μέσω των προ- αποπτωτικών πρωτεϊνών Βax και Βad πρόκειται για μια απ’ 

ευθείας αντιφλεγμονώδη δράση των πεπτιδίων, αφού η μείωση του αριθμού των μακροφάγων 

συνεπάγεται και μειωμένη ανοσοαπάντηση.  
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3.4 Ο ρόλος των υποδοχέων CRF1 και CRF2 στην ενεργοποίηση 

των μακροφάγων 
 

Μελετήθηκε η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην ενεργοποίηση των μακροφάγων. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω αφορούν την δράση εξωγενώς 

χορηγούμενων πεπτιδίων CRF, μέσω των υποδοχέων τους CRF1 και CRF2 στα μακροφάγα 

και, σε κάθε περίπτωση,  η χρήση ανταγωνιστών των δυο υποδοχέων CRF, αποτελούσε το 

στοιχείο που υποδείκνυε τον υποδοχέα που διαμεσολαβούσε τις δράσεις των πεπτιδίων. Έτσι, 

στην περίπτωση της επαγωγής του TLR4, η δράση των πεπτιδίων διαμεσολαβείται από τον 

υποδοχέα CRF2, όπως και στην περίπτωση της απόπτωσης των μη ενεργοποιημένων 

μακροφάγων από τις UCNs. Ωστόσο, η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην παραγωγή PGE2 

φαίνεται να αφορά την ενεργοποίηση και των δύο υποδοχέων CRF.  

Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν εξωγενώς χορηγούμενα πεπτίδια CRF δεν 

επιτρέπει τον προσδιορισμό του ρόλου των ενδογενών πεπτιδίων CRF ή αλλιώς, τον ρόλο 

των υποδοχέων CRF στην ενεργοποίηση των μακροφάγων.    

 Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια μακροφάγα από ποντίκια με 

ομόζυγη απαλοιφή των γονιδίων CRF1 ή CRF2 (CRF1
-/- ή CRF2

-/- μακροφάγα), τα οποία 

ενεργοποιήθηκαν με LPS και μελετήθηκε η παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών. Η 

απουσία του ενός ή του άλλου υποδοχέα και η ενδεχομένη μεταβολή στην έκκριση 

κυτοκινών δίνει κάποιο στοιχείο για το ρόλο των υποδοχέων CRF στην ενεργοποίηση των 

μακροφάγων.  

 

 

3.4.1 Η παραγωγή IL-6 και TNF-α από ενεργοποιημένα με LPS CRF1
-/- ή 

CRF2
-/- μακροφάγα 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η παραγωγή IL-6 από ενεργοποιημένα με 

LPS περιτοναϊκά μακροφάγα από CRF1
-/- ή CRF1

+/+ και CRF2
-/- ή CRF2

+/+ ποντίκια. Όπως 

φαίνεται, η απουσία του υποδοχέα CRF1 οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή IL-6 σε σύντομο 

χρονικό διάστημα μετά από την επίδραση με LPS, ενώ αργότερα το αποτέλεσμα αυτό 

αντιστρέφεται και τα CRF1
-/- μακροφάγα παράγουν χαμηλότερα επίπεδα IL-6 (εικόνα 37 

πάνω). 

Όσον αφορά την παραγωγή IL-6 απουσία του υποδοχέα CRF2, τα αποτελέσματα  

είναι πιο ξεκάθαρα. Επίδραση με LPS σε CRF2
-/- μακροφάγα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά 

ελαττωμένη έκκριση IL-6 σε σχέση με τα CRF2
+/+ μακροφάγα (εικόνα 37 κάτω). 
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Εικόνα 37. Ο ρόλος των υποδοχέων CRF στην παραγωγή IL-6 από ενεργοποιημένα με LPS 

μακροφάγα. Πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα από CRF1
-/- (R1k/o) ή CRF1

+/+ (R1 wt) (πάνω) και 

CRF2
-/- (R2k/o) ή CRF2

+/+ (R2wt) μύες  (κάτω) απομονώθηκαν με thioglycollate και καλλιεργήθηκαν 

σε συνθήκες με ορό σε πλάκες 24 οπών σε συγκέντρωση 4x105 κύτταρα/ml για μία ημέρα. Κατόπιν 

επωάστηκαν με 1μg/ml LPS για 6, 12 και 24 ώρες. Τα υπερκείμενα συλλέχθηκαν και η IL-6 μετρήθηκε 

σε αυτά με ΕLISA. Επιπλέον προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της Bradford η συγκέντρωση των ολικών 

πρωτεϊνών από τα κύτταρα και έγινε κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων ώστε αυτά να εκφραστούν 

ως pg IL-6/ mg πρωτεΐνης.  

 

 

 Με τον ίδιο τρόπο μελετήθηκε και η παραγωγή ΤΝF-α από CRF1
-/- ή CRF1

+/+ και 

CRF2
-/- ή CRF2

+/+ μακροφάγα μετά από ενεργοποίηση με LPS. Όπως και στην περίπτωση της 

IL-6, αρχικά η έκκριση TNF-α είναι υψηλότερη από τα CRF1
-/-  μακροφάγα (εικόνα 38 πάνω).  

 Στην περίπτωση της απουσίας του CRF2 σημαντική είναι η μεταβολή της έκκρισης 

του TNF-α σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (24 ώρες), όποτε και αυτή παρουσιάζεται 

σημαντικά μειωμένη (εικόνα 38 κάτω). 
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Εικόνα 38. Ο ρόλος των υποδοχέων CRF στην παραγωγή TNF-α από ενεργοποιημένα με LPS 

μακροφάγα. Πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα από CRF1
-/- (R1k/o) ή CRF1

+/+ (R1 wt) (πάνω) και 

CRF2
-/- (R2k/o) ή CRF2

+/+ (R2wt) ποντικούς (κάτω) απομονώθηκαν με thioglycollate και 

καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες με ορό σε πλάκες 24 οπών σε συγκέντρωση 4x105 κύτταρα/ml για μία 

ημέρα. Κατόπιν επωάστηκαν με 1μg/ml LPS για 3, 6 και 24 ώρες. Τα υπερκείμενα συλλέχθηκαν και ο 

TNF-α μετρήθηκε σε αυτά με ΕLISA. Επιπλέον προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της Bradford η 

συγκέντρωση των ολικών πρωτεϊνών από τα κύτταρα και έγινε κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων 

ώστε αυτά να εκφραστούν ως pg TNF-α / mg πρωτεΐνης.  

 

 Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς στις παραπάνω εικόνες, τα παραγόμενα επίπεδα 

των κυτοκινών διαφέρουν μεταξύ των CRF1
+/+ και  CRF2

+/+ μακροφάγων. Το γεγονός αυτό 

πιθανά αφορά τον αριθμό των ανάστροφων διασταυρώσεων (backcrosses) που έχουν 

πραγματοποιηθεί στα ποντίκια για την δημιουργία των CRF1
-/- και CRF2

-/- ζώων. 

  

 Τα παραπάνω αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οι υποδοχείς CRF παίζουν ρόλο στην 

ενεργοποίηση των μακροφάγων, καθώς η παραγωγή των προφλεγμονωδών κυτοκινών 

μεταβάλλεται απουσία του ενός ή του άλλου υποδοχέα. Πιο συγκεκριμένα, ο υποδοχέας 

CRF2 φαίνεται να επάγει την έκκριση των κυτοκινών IL-6 και ΤΝF-α σε ενεργοποιημένα 

μακροφάγα, αφού η απουσία του οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα IL-6 και ΤΝF-α.  
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 Αντίθετα, η απουσία του CRF1 έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται αρχικά 

αυξημένα τα επίπεδα των κυτοκινών που επάγονται από το LPS, ενώ αργότερα η παραγωγή 

των IL-6 και ΤΝF-α φαίνεται να είναι μειωμένη. Στην περίπτωση των CRF1
-/- μακροφάγων 

υπάρχει η πιθανότητα τα μειωμένα επίπεδα κορτικοστερόνης που παρουσιάζουν τα CRF1
-/- 

ζώα να ευθύνονται μερικώς για τα αποτελέσματα. Αν και τα πειράματα έχουν 

πραγματοποιηθεί ex vivo, η χρόνια έκθεση των κυττάρων σε χαμηλά επίπεδα 

γλυκοκορτικοειδών ενδέχεται να έχει επηρεάσει την ικανότητά τους να αντιδρούν σε 

προφλεγμονώδη ερεθίσματα όπως το LPS. Είναι γνωστό για παράδειγμα ότι τα 

γλυκοκορτικοειδή έχουν επίδραση στην έκφραση της Cox-2. Μελετήθηκε λοιπόν στη 

συνέχεια η επίδραση της απουσίας του CRF1 ή του CRF2  στην έκφραση των Cox ενζύμων, 

αλλά και της PGE2 από τα μακροφάγα. 

 

 

3.4.2 Η έκφραση της Cox-1 και η επαγωγή της Cox-2 σε CRF1
-/- ή CRF2

-/- 

μακροφάγα 

 

Απομονώθηκαν περιτοναϊκά μακροφάγα από CRF1
-/- ή CRF2

-/- ποντίκια (knockout, 

k/o) καθώς και από τα αντίστοιχα φυσιολογικά (wild type, wt) και έγινε επίδραση με LPS. 

Στην εικόνα 39 φαίνεται η έκφραση της Cox-2 σε CRF1
-/- ή CRF2

-/- (R1 k/o ή R2 k/o) και 

παράλληλα σε CRF1
+/+ ή CRF2

+/+ (R1 wt ή R2 wt) μακροφάγα, όπως μετρήθηκε με τη μέθοδο 

της ανοσοαποτύπωσης. 

H Cox-2 είναι ελάχιστα αυξημένη στα CRF1
-/- μακροφάγα που δεν έχουν διεγερθεί με 

LPS (R1 k/o, control). Όταν τα κύτταρα ωστόσο ενεργοποιήθηκαν με LPS η επαγωγή της 

Cox-2 ήταν σημαντικά υψηλότερη στα CRF1
-/- μακροφάγα (R1 k/o, LPS), ενώ στα CRF2

-/- 

μακροφάγα (R2 k/o, LPS) διαπιστώθηκε ελαφρά χαμηλότερη. 
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Εικόνα 39. Ο ρόλος των υποδοχέων CRF στην επαγωγή της Cox-2. Πρωτογενή περιτοναϊκά 

μακροφάγα από CRF1
-/- ή CRF1

+/+ και CRF2
-/- ή CRF2

+/+  ποντικούς καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 12 

οπών σε συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με 1μg/ml LPS για 6 ώρες. Ακολούθησε 

λύση των κυττάρων και με την μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης (Western Blot) έγινε ο προσδιορισμός 

των επιπέδων της Cox-2. Τα αποτελέσματα κανονικοποιήθηκαν με την μέτρηση του ποσού της ακτίνης 

σε κάθε δείγμα.  

 

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είχε αντίκτυπο και στην παραγωγή PGE2 από τα 

μακροφάγα όπως ήταν αναμενόμενο. Μετρήθηκε η παραγωγή PGE2 από ενεργοποιημένα με 

LPS CRF1
-/- μακροφάγα (R1 k/o) και CRF2

-/-  (R2 k/o) μακροφάγα σε σχέση με την παραγωγή 

PGE2 από τα αντίστοιχα φυσιολογικά (wt) και διαπιστώθηκε ότι τα CRF1
-/- μακροφάγα 

παράγουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα PGE2 σε σχέση με τα CRF1
+/+ μακροφάγα (εικόνα 

40). 
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Εικόνα 40. Η παραγωγή PGE2 από ενεργοποιημένα με LPS CRF1

-/- (R1 k/o) και CRF2
-/- (R2 k/o) 

μακροφάγα. Πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 24 οπών σε 

συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με 1μg/ml LPS για 24 ώρες. Τα υπερκείμενα 

συλλέχθηκαν και η PGE2 μετρήθηκε σε αυτά με ΕLISA.  

 

 136



 H Cox-2 επάγεται όπως είναι γνωστό από το LPS και η παραγωγή PGE2 είναι 

επακόλουθο της επαγωγής της Cox-2. Έτσι, η αυξημένη παραγωγή PGE2 από τα μακροφάγα 

στα οποία απουσιάζει o υποδοχέας CRF1 ήταν αναμενόμενο αποτέλεσμα με βάση την επίσης 

αυξημένη έκφραση  Cox-2 από τα CRF1
-/- μακροφάγα.  

Όπως προαναφέρθηκε, όσον αφορά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα θα πρέπει 

μελλοντικά να εξεταστεί ποια ακριβώς είναι η συνεισφορά των μειωμένων επιπέδων 

κορτικοστερόνης κατά τη διάρκεια της ζωής των CRF1
-/- ζώων στην ικανότητα των CRF1

-/- 

μακροφάγων να απαντούν ex vivo σε ερεθίσματα όπως το LPS.  

Έχει αναφερθεί πάντως ότι τα γλυκοκορτικοειδή δεν επηρεάζουν την Cox-1, το 

ισοένζυμο που ρυθμίζει την παραγωγή προσταγλανδινών υπό φυσιολογικές καταστάσεις.  

Μετρήθηκε λοιπόν η έκφραση της Cox-1 σε CRF1
-/- ή CRF1

+/+ και CRF2
-/- ή CRF2

+/+  

μακροφάγα. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς, όπως φαίνεται στην εικόνα 41, 

τα ενεργοποιημένα με LPS CRF2
-/- και CRF1

-/- (L2-, L1-) μακροφάγα εκφράζουν σημαντικά 

υψηλότερα επίπεδα Cox-1 από τα αντίστοιχα φυσιολογικά (L2+, L1+). 
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Εικόνα 41. Ο ρόλος των υποδοχέων CRF στην επαγωγή της Cox-1. Πρωτογενή περιτοναϊκά CRF1
+/+ 

(L1+), CRF1
-/- (L1-), CRF2

+/+ (L2+) και CRF2
-/- (L2-) μακροφάγα ποντικού καλλιεργήθηκαν για 1 

ημέρα σε πλάκες 12 οπών σε συγκέντρωση 400.000 κύτταρα/ ml και επωάστηκαν με 1μg/ml LPS για 4 

ώρες. Ακολούθησε λύση των κυττάρων και με την μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης (Western Blot) έγινε 

ο προσδιορισμός των επιπέδων της Cox-1. Τα αποτελέσματα κανονικοποιήθηκαν με την μέτρηση του 

ποσού της ακτίνης σε κάθε δείγμα. 

 

 

 Τα παραπάνω αποτελέσματα συνοπτικά δείχνουν ότι τα σήματα των υποδοχέων CRF 

επιδρούν στην ενεργοποίηση των μακροφάγων. Ο υποδοχέας CRF2 πιθανώς διαμεσολαβεί 

την ενεργοποίηση των μακροφάγων, αφού απουσία του CRF2  τα επίπεδα των κυτοκινών IL-6 

και TNF-α που επάγονται από το LPS είναι σημαντικά μειωμένα. Από την άλλη, η απουσία 

του υποδοχέα CRF1 συνεπάγεται αυξημένα επίπεδα κυτοκινών, Cox-2 και PGE2, γεγονός το 

οποίο ενδέχεται να αφορά τη δράση των γλυκοκορτικοειδών. Τέλος, είναι ενδιαφέρον ότι η 

απουσία κάποιου από τους δύο υποδοχείς CRF έχει επίδραση στην έκφραση της Cox-1. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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Είναι γνωστό ότι πλήθος νευροπεπτιδίων εμπλέκεται και ρυθμίζει την 

ανοσοαπάντηση στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης του νευροενδοκρινικού με το 

ανοσοποιητικό σύστημα. Τα νευροπεπτίδια της οικογένειας του CRF χαρακτηρίζονται ως 

νευροπεπτίδια του στρες, λόγω του κυρίαρχου ρόλου που έχουν στην προσαρμογή του 

οργανισμού στο στρες. Η απάντηση στο στρες ενεργοποιεί τον YYE άξονα και την παραγωγή 

CRF στον υποθάλαμο. Τα τελικά προϊόντα του ΥΥΕ, τα γλυκοκορτικοειδή, μεταξύ των 

πολλαπλών δράσεών τους σε όλους σχεδόν τους ιστούς, οδηγούν και σε ανοσοκαταστολή. 

Έτσι, έμμεσα, τα πεπτίδια CRF μπορούν να χαρακτηριστούν ως αντι-φλεγμονώδεις παράγοντες. 

Για τον παραπάνω λόγο οι in vivo μελέτες της δράσης του CRF δεν δίνουν πάντα ξεκάθαρα 

αποτελέσματα όσον αφορά την άμεση επίδραση των πεπτιδίων CRF στην ανοσοαπάντηση, 

αφού συμβάλλει σε αυτή και η δράση των γλυκοκορτικοειδών. 

Η παρουσία των πεπτιδίων CRF και των υποδοχέων τους σε πλήθος κυττάρων και 

ιστών στην περιφέρεια, μεταξύ των οποίων και του ανοσοποιητικού συστήματος, υποδεικνύει 

ένα ρόλο ανεξάρτητο από αυτόν του υποθαλαμικού CRF. Τα πεπτίδια CRF μπορεί επιπλέον να 

βρεθούν σε θέσεις φλεγμονής και μέσω των νευρώνων του περιφερικού νευρικού 

συστήματος. Από το 1991, όποτε και για πρώτη φορά ανιχνεύτηκε ανοσοενεργό CRF σε 

φλεγμονώδεις εκκρίσεις, πολλές μελέτες γίνονται γύρω από την παρουσία και το ρόλο των 

πεπτιδίων CRF σε τοπικές φλεγμονές. CRF έχει βρεθεί σε τοπικές φλεγμονές ποικίλων ιστών 

και η δράση του έχει χαρακτηριστεί άλλοτε προ-φλεγμονώδης και άλλοτε αντι-φλεγμονώδης. 

O ρόλος των πεπτιδίων UCN1 και UCN2 είναι λιγότερο μελετημένος, καθώς τα μέλη αυτά 

της οικογένειας του CRF απομονώθηκαν σχετικά πρόσφατα.  

Τα ιστιοκύτταρα (mast cells,) τα κύτταρα που διαμεσολαβούν κατά κύριο λόγο τις 

αλλεργικές αντιδράσεις ήταν τα πρώτα ανοσοκύτταρα που βρέθηκε να αποτελούν στόχο των 

πεπτιδίων CRF. Οι υποδοχείς CRF εκφράζονται από τα συγκεκριμένα κύτταρα και τα 

πεπτίδια CRF και UCN1 διεγείρουν την έκκριση ισταμίνης από αυτά (209, 243, 261, 262). 

Έτσι, έως σήμερα ο προ-φλεγμονώδης ρόλος του περιφερικού CRF αφορά την δράση του (in 

vitro και in vivo) στα ιστιοκύτταρα μέσω του CRF1. Είναι χαρακτηριστικό ότι CRF, UCN1 

και οι υποδοχείς τους έχουν ανιχνευτεί στον αρθρικό θύλακα ασθενών με ρευματοειδή 

αρθρίτιδα, όπου ο αριθμός των ιστιοκυττάρων αυξάνεται και μάλιστα, η πρόοδος των 

συμπτωμάτων της νόσου ελαττώνεται μετά από χορήγηση ανταγωνιστών κατά του CRF1 (263, 

264).  

H προ-φλεγμονώδης δράση του περιφερικού CRF έχει δειχθεί σε πειραματικά 

επαγόμενες φλεγμονές in vivo (199, 223, 226), in vitro μελέτες σε λευκοκύτταρα καθώς και 

δράσεις που αφορούν αυτοάνοσα νοσήματα, όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, αυτοάνοση 

κερατίτιδα ή εγκεφαλομυελίτιδα (222, 254). Στις περιπτώσεις αυτές η εξάλειψη της έκφρασης 

του CRF ή η χρήση ανταγωνιστών κατά των υποδοχέων του CRF μειώνει τα συμπτώματα 

φλεγμονής. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί κάποιο στοιχείο για τον πιθανό μηχανισμό της προ- 
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φλεγμονώδους δράσης των πεπτιδίων CRF. Υπάρχει μία αναφορά από τους Zhao και Karalis 

οι οποίοι έδειξαν αύξηση της ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα NFkB σε 

θυμοκύτταρα ποντικού που επωάστηκαν με CRF (244). Στην φλεγμονή όμως τα κύτταρα που 

έχουν τον κυρίαρχο ρόλο είναι τα μακροφάγα. 

Για πρώτη φορά δημοσιεύτηκαν αποτελέσματα από το εργαστήριό μας που αφορούν 

την δράση του CRF στα μακροφάγα. Πιο συγκεκριμένα δείξαμε ότι ο CRF αυξάνει την 

επαγόμενη από το LPS παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών από αυτά (245). Τα 

μακροφάγα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού, συμβάλλοντας στην 

ενεργοποίηση της μη ειδικής ανοσίας αλλά επάγουν και τις αντιδράσεις της ειδικής ανοσίας. 

Διαδραματίζουν κύριο ρόλο στην παρουσίαση αντιγόνου στα Τ- κύτταρα, είναι κύτταρα 

φονείς, δρώντας μέσω του μηχανισμού της αντιγονο-εξαρτώμενης κυτταροτοξικότητας 

(ADCC), φαγοκυτταρώνουν και, μέσω της έκκρισης προφλεγμονωδών κυτοκινών, αποτελούν 

ρυθμιστές της ανοσολογικής απάντησης, στρέφοντας την προς Τh1 ανοσοαπάντηση (265). 

Σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη εργασία πάνω στο ρόλο του CRF στην αυτοάνοση 

εγκεφαλομυελίτιδα (ΕΑΕ) αναφέρεται ότι ο προ- φλεγμονώδης ρόλος του CRF που 

αποκαλύπτεται από την μείωση των συμπτωμάτων της ασθένειας στα CRF-/- ζώα αφορά την 

αλληλεπίδραση των APCs και των Τ- κύτταρων και μία στροφή προς ανοσοαπάντηση τύπου 

Th2 (254). Επίσης, οι Sashinami et al. αναφέρουν ότι στο in vivo μοντέλο φλεγμονής με 

Listeria, ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση UCN2 καθιστά αναποτελεσματική την ανοσοαπάντηση 

και τα ζώα πεθαίνουν πιο γρήγορα εξαιτίας της επαγωγής τύπου 2 (Th2) ανοσοαπάντησης 

(233). Η απουσία CRF στην πρώτη περίπτωση και η παρουσία UCN2 στην δεύτερη - θα 

μπορούσε δηλαδή να αφορά τα σήματα του CRF2 υποδοχέα - φαίνεται ότι επάγει τύπου 2 

ανοσοαπάντηση.  

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η μελέτη του ρόλου των 

νευροπεπτιδίων CRF, UCN1 και UCN2 αλλά και των υποδοχέων τους, CRF1 και CRF2 στην 

φυσιολογία των μακροφάγων κυττάρων με ειδικότερο σκοπό να διαλευκανθεί αν τα πεπτίδια 

CRF αποτελούν ρυθμιστές της ενεργοποίησης των μακροφάγων και με ποιο μηχανισμό.  
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Τα πεπτίδια CRF επάγουν τον υποδοχέα TLR4 μέσω του CRF2 στα μακροφάγα  

Το γεγονός ότι τα πεπτίδια CRF δεν έχουν επίδραση στην παραγωγή 

προφλεγμονωδών κυτοκινών παρά μόνο παρουσία LPS (245), συνηγορεί στο γεγονός ότι η 

δράση τους αφορά το μονοπάτι διαβίβασης του σήματος του LPS, δηλαδή τον υποδοχέα 

TLR4. Το LPS ενεργοποιεί και επάγει την έκκριση προφλεγμονωδών κυτοκινών (TNF-α, IL-

6, IL-1β) από τα μακροφάγα μέσω του υποδοχέα TLR4. Η επίδραση CRF, UCN1 ή UCN2 

επάγει την έκφραση του υποδοχέα TLR4 σε μακροφάγα RAW264.7 και σε πρωτογενή 

περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού. Τα επίπεδα της μεμβρανικής πρωτεΐνης του TLR4 

βρέθηκαν αυξημένα 24 ώρες μετά από επώαση με τα πεπτίδια, ενώ εμφανίστηκε χρονο-

εξαρτώμενη αύξηση των επιπέδων του mRNA του TLR4. Το γεγονός ότι η δράση των 

πεπτιδίων CRF λαμβάνει χώρα σε μεταγραφικό επίπεδο επιβεβαιώθηκε με πειράματα 

διαμόλυνσης μακροφάγων με τον ελάχιστο υποκινητή του TLR4 συνδεδεμένο με το γονίδιο 

της λουσιφεράσης. Στα πειράματα αυτά παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της ενεργότητας της 

λουσιφεράσης μετά από επίδραση με τα πεπτίδια CRF. Η χρήση ανταγωνιστών κατά των 

υποδοχέων CRF, έδειξε ότι η επαγωγή του TLR4 από τα πεπτίδια CRF στα μακροφάγα 

διαμεσολαβείται από τον υποδοχέα CRF2. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα πεπτίδια CRF αναστέλλουν την μείωση 

του TLR4 που επάγει το LPS στα μακροφάγα ποντικού. Το LPS είναι γνωστό ότι μειώνει τα 

επίπεδα του mRNA του TLR4 στον ποντικό. Με τον τρόπο αυτό τα μακροφάγα 

απευαισθητοποιούνται στο LPS (ανοχή των μακροφάγων) και αποτρέπεται η υπερβολική και 

παρατεταμένη ενεργοποίηση τους που θα είχε βλαπτικές συνέπειες για τον οργανισμό (η 

υπερβολική ενεργοποίηση του TLR4 μέσω του LPS οδηγεί στο σηπτικό σοκ). Η αναστολή 

της μείωσης του TLR4 από τα πεπτίδια CRF σε ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα συνεπώς 

οδηγεί σε αύξηση της ευαισθησίας των μακροφάγων στο LPS και αυξημένη παραγωγή προ-

φλεγμονωδών κυτοκινών. Το γεγονός αυτό πιθανά αφορά και την αύξηση στην απόπτωση 

που επάγεται από τον CRF σε ενεργοποιημένα μακροφάγα (βλέπε παρακάτω). 

Τα παραπάνω παρέχουν ένα πιθανό μηχανισμό όσον αφορά την προ-φλεγμονώδη 

δράση του CRF. Οι υποδοχείς TLR4 αυξάνουν μετά από επίδραση με CRF και κατά συνέπεια 

αυξάνει και η έκκριση προφλεγμονωδών κυτοκινών. Με τον τρόπο αυτό τα πεπτίδια της 

οικογένειας του CRF αυξάνουν την ευαισθησία των μακροφάγων σε προ-φλεγμονώδη 

ερεθίσματα όπως, στην περίπτωση αυτή, η έκθεση σε βακτηριακό λιποπολυσακχαρίτη. Ο 

μηχανισμός αυτός πιθανά να αφορά γενικότερα την προφλεγμονώδη δράση του CRF όπως 

παρουσιάζεται σε αρκετές αναφορές.  
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Τα πεπτίδια CRF επάγουν τον TLR4 μέσω ενεργοποίησης των μεταγραφικών 

παραγόντων PU.1 και AP-1.  

Ο μηχανισμός επαγωγής του TLR4 από τα πεπτίδια CRF παρουσιάζεται επίσης στην 

παρούσα διατριβή. Δεδομένου ότι η δράση τους λαμβάνει χώρα σε μεταγραφικό επίπεδο 

μελετήθηκε η ενεργοποίηση των μεταγραφικών παραγόντων PU.1 και AP-1, θέσεις 

πρόσδεσης των οποίων συμπεριλαμβάνονται στον υποκινητή του TLR4 και ρυθμίζουν την 

μεταγραφική ενεργοποίησή του (46, 266). Μελέτες ηλεκτροφορητικής κινητικότητας και 

ανοσοφθορισμού έδειξαν την ενεργοποίηση του PU.1 από τα πεπτίδια CRF στα μακροφάγα και 

την μετατόπισή του από το κυτταρόπλασμα στον πυρήνα. 

Ο μεταγραφικός παράγοντας PU.1 ανήκει στην οικογένεια των Ets μεταγραφικών 

παραγόντων που περιλαμβάνει πάνω από 35 μέλη. Κατέχει σημαντικό ρόλο στην 

διαφοροποίηση και την ωρίμανση των κυττάρων της μυελοειδούς σειράς (267), είναι 

σημαντικός για την διαφοροποίηση των οστεοκλαστών και επάγεται στην μικρογλοία κατά το 

ισχαιμικό τραύμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα PU.1-/- ζώα έχουν παντελή έλλειψη 

μακροφάγων (268, 269). Επίσης, ο PU.1  εμπλέκεται στην ρύθμιση της έκφρασης πλήθους 

γονιδίων που αφορούν την δραστηριότητα λεμφοκυττάρων όπως γονίδια που κωδικοποιούν 

ιντεγκρίνες, ανοσοσφαιρίνες IgG, αυξητικούς παράγοντες (GM-CSF), κυτοκίνες (IL-1, -4, -

12, -18) και υποδοχείς για τις πρωτεΐνες του συμπληρώματος (48, 270). Στα μακροφάγα ο 

PU.1 διατηρεί τα βασικά επίπεδα έκφρασης του υποδοχέα TLR4 με την πρόσδεσή του σε μια 

Ets θέση (αλληλουχία) στον υποκινητή του TLR4. Υψηλά επίπεδα έκφρασης του PU.1 

επάγουν την διαφοροποίηση των μακροφάγων (271). 

Τα δεδομένα σχετικά με το ρόλο του PU.1 στην διαφοροποίηση και ωρίμανση των 

μυελοειδών κυττάρων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι CRF και UCN1 είναι παρόντα στο 

μυελό των οστών και ο ρόλος τους δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, καθιστά πιθανό το γεγονός 

τα πεπτίδια CRF να συμμετέχουν στην έκφραση του TLR4 και στον καθορισμό της 

γενεαλογίας των κυττάρων. 

Οι μελέτες ηλεκτροφορητικής κινητικότητας έδειξαν και την ενεργοποίηση του 

μεταγραφικού παράγοντα AP-1. Έχει αναφερθεί ότι ο CRF ενεργοποιεί τον AP-1 σε 

κερατινοκύτταρα και ΑtT-20 κύτταρα (272, 273), αλλά δεν υπάρχει ανάλογη πληροφορία για 

τις UCNs. Το μεταγραφικό σύμπλοκο του AP-1 αποτελείται από τις πρωτεΐνες c-Fos, JunB, 

Fra2 και JunD (274).  

 Το συμπέρασμα ότι η δράση των πεπτιδίων CRF στην επαγωγή του TLR4 αφορά την 

ενεργοποίηση των συγκεκριμένων μεταγραφικών παραγόντων επιβεβαιώθηκε όταν τα 

μακροφάγα διαμολύνθηκαν με πλασμίδια που περιλάμβαναν μεταλλαγές στις θέσεις 

πρόσδεσης των μεταγραφικών παραγόντων PU.1 και AP-1 του υποκινητή του TLR4 και δεν 

παρουσιάστηκε αύξηση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης στα δείγματα που επωάστηκαν 

με τα πεπτίδια CRF.  
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 Συνοπτικά λοιπόν, τα νευροπεπτίδια CRF, UCN1 και UCN2 σηματοδοτούν μέσω 

του υποδοχέα CRF2 στα μακροφάγα RAW264.7, αλλά και σε πρωτογενή περιτοναϊκά 

μακροφάγα ποντικού, ενεργοποιώντας τους μεταγραφικούς παράγοντες PU.1 και AP-1, οι 

οποίοι προσδένονται στον υποκινητή του TLR4 και επάγουν την μεταγραφή του (275). Το 

σήμα του CRF2 αναστέλλει την κατασταλτική δράση του LPS στην έκφραση του υποδοχέα 

TLR4, γεγονός παρέχει έναν πιθανό μηχανισμό για την προ-φλεγμονώδη δράση των 

νευροπεπτιδίων της οικογένειας CRF στα μακροφάγα. Τα παραπάνω παρουσιάζονται 

σχηματικά στην εικόνα 1. 

 

 
 

Εικόνα 1. Προτεινόμενο μοντέλο για την δράση των πεπτιδίων CRF στην επαγωγή του TLR4 

στα μακροφάγα. Τα πεπτίδια CRF σηματοδοτούν μέσω του υποδοχέα CRF2 ενεργοποιώντας τους 

μεταγραφικούς παράγοντες PU.1 και AP-1, οι οποίοι επάγουν την μεταγραφική δραστηριότητα του 

υποκινητή του TLR4 και τελικά αυξάνεται η έκφραση του TLR4. 

 
 
 

Τα πεπτίδια CRF επάγουν IL-6 από ενεργοποιημένα μακροφάγα 

Η επαγωγή του υποδοχέα TLR4 από τα πεπτίδια CRF θεωρητικά συνεπάγεται 

αύξηση της έκκρισης των προφλεγμονωδών κυτοκινών που επάγονται από το LPS. Πράγματι, 

διαπιστώθηκε αύξηση της έκκρισης IL-6 μετά από επίδραση με CRF, UCN1 και UCN2 

πεπτίδια σε ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα. Οι Sign et. al αναφέρουν επίσης ότι ο CRF 

επάγει IL-6 από λευκοκύτταρα αίματος in vitro (237). H IL-6 θεωρείται από τις κυριότερες 

προφλεγμονώδεις κυτοκίνες που επάγονται από το LPS στα μακροφάγα μέσω της 

ενεργοποίησης του TLR4.  

Είναι γνωστό ότι οι προσταγλανδίνες, δρώντας αυτό-, παρακρινικά ρυθμίζουν την 

έκκριση προφλεγμονωδών κυτοκινών από τα μακροφάγα. Έχει δειχθεί μάλιστα ότι η 
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επαγόμενη από Cox-2 PGE2 σε ενεργοποιημένα μακροφάγα επάγει την παραγωγή της IL-6, 

αλλά όχι του TNF-α ή της IL-1β (35).  

Τα πεπτίδια CRF επάγουν Cox-2 και PGE2 σε ενεργοποιημένα περιτοναϊκά 

μακροφάγα ποντικού. Είναι πιθανό λοιπόν η επαγωγή της IL-6 από τα πεπτίδια CRF στα 

μακροφάγα να οφείλεται εν μέρει στην δράση της Cox-2 την οποία αυτά επάγουν. Εξάλλου, 

η επαγωγή του υποδοχέα TLR4 σε επίπεδο πρωτεΐνης είναι ένα φαινόμενο που το 

παρατηρούμε σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (18- 24 ώρες), ενώ η επαγωγή της IL-6 σε 

ενεργοποιημένα μακροφάγα από τα πεπτίδια CRF παρατηρείται ήδη από τις 6 ώρες με 

αποτέλεσμα να είναι πολύ πιθανό στα μικρά χρονικά διαστήματα κάποιος άλλος παράγοντας 

που επάγεται από τα πεπτίδια CRF, όπως η  PGE2, να διαμεσολαβεί την επαγωγή της IL-6.     
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Εικόνα 2. Η IL-6 επάγεται από τα πεπτίδια CRF σε ενεργοποιημένα μακροφάγα πιθανών, είτε 

μέσω της επαγωγής του TLR4, είτε μέσω της επαγωγής Cox-2 και PGE2. 

 

 

Tα πεπτίδια CRF επάγουν PGE2 μέσω Cox-2 και Cox-1 και παροδικά 

καταστέλλουν τον TNF-α από ενεργοποιημένα μακροφάγα.  

 Η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην επαγόμενη από LPS παραγωγή TNF-α από 

μακροφάγα RAW264.7, αλλά και από πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού, είχε σαν 

αποτέλεσμα την σημαντική παροδική καταστολή του παραγόμενου TNF-α. Η δράση των 

πεπτιδίων CRF παρατηρήθηκε μεταξύ 2-6 ωρών μετά από την επίδραση και δεν βρέθηκε να 

λαμβάνει χώρα σε μεταγραφικό επίπεδο καθώς δεν παρατηρήθηκε ελάττωση στην έκφραση 

του TNF-α mRNA πριν τις 4 ώρες (το χρονικό διάστημα που παρατηρούμε το μέγιστο της 

δράσης των πεπτιδίων). Αντιθέτως, τα πεπτίδια UCN1 και UCN2, όπως και ο CRF, επάγουν 

την έκφραση του TNF-α mRNA σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. 
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 Υπάρχει πλήθος δεδομένων που υποστηρίζει ρύθμιση της έκφρασης του TNF-α από 

παράγοντες όπως οι προσταγλανδίνες (29, 256, 276). Στα μακροφάγα επάγεται σε μεγάλο 

ποσοστό από το LPS η προσταγλανδίνη PGE2, η οποία μπορεί να δράσει αυτό- ή παρα-

κρινικά επηρεάζοντας την έκκριση κυτοκινών όπως ο TNF-α, ένας μηχανισμός αρνητικής 

ρύθμισης που στοχεύει στην προστασία των ανοσοκυττάρων από την ίδια τους την 

ενεργοποίηση (31, 277). Από την άλλη, μια σημαντική καταστολή του παραγόμενου TNF-α 

σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει βλαβερές συνέπειες για τον οργανισμό, αφού 

πρακτικά αυτό σημαίνει μείωση της ανοσολογικής απόκρισης. Πρόκειται δηλαδή για ένα 

τοπικό ανοσοκατασταλτικό φαινόμενο.  

 Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι PGE2 επάγεται από τον CRF στον αρθρικό θύλακα 

ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα, πιθανά μέσω της Cox-2 (24). Αλλά και μελέτες 

προηγούμενων ετών αναφέρουν ότι ο CRF επάγει PGE2 σε αμνιακά WISH κύτταρα (278) ή 

ότι η UCN1 διεγείρει την παραγωγή PGE2 από τροφοβλάστες in vitro (279). Οι 

Grammatopoulos και Hillhouse πάντως έδειξαν αναστολή της PGE2 που επάγεται από IL-1 

και ωκυτοκίνη στο ενδομήτριο από τον CRF (280). Αντίστροφα, έχει επίσης αναφερθεί ότι η 

PGE2 επάγει την έκφραση του CRF στο ενδομήτριο (281, 282). Φαίνεται λοιπόν ότι η δράση 

του CRF επηρεάζει την έκκριση προσταγλανδινών αλλά και οι προσταγλανδίνες έχουν 

επίδραση στην έκφραση του CRF.  

 Το γεγονός ότι η παρουσία ασπιρίνης (αναστολέας της ενεργότητας των cox ενζύμων) 

αναστέλλει την κατασταλτική δράση των πεπτιδίων CRF στον TNF-α υποδεικνύει ότι η δράση 

τους αφορά τις κυκλοοξυγενάσες, τα ένζυμα που καταλύουν τις αντιδράσεις μετατροπής του 

αραχιδονικού οξέος σε προσταγλανδίνες και θρομβοξάνιο.  

Τα πεπτίδια CRF επάγουν την Cox-2 σε επίπεδο πρωτεΐνης σε ενεργοποιημένα 

μακροφάγα και ειδική αναστολή του ισοενζύμου της Cox-2 αναστέλλει την καταστολή του 

TNF-α από τα πεπτίδια, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα πεπτίδια CRF πιθανά δρουν μέσω της 

Cox-2.  

Ωστόσο τα πεπτίδια CRF δεν έχουν επίδραση στην μεταγραφή της Cox-2 αφού δεν 

παρατηρήθηκε κάποια μεταβολή στα επίπεδα του Cox-2 mRNA. Το LPS επάγει την έκφραση 

της Cox-2 σε μεταγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο πρωτεΐνης, αλλά τα πεπτίδια CRF φαίνεται 

να επηρεάζουν την έκφρασή της μόνο σε επίπεδο πρωτεΐνης στο συγκεκριμένο σύστημα. 

Έχει αναφερθεί ότι η έκφραση της Cox-2 μπορεί να ρυθμιστεί στο επίπεδο της μετάφρασης 

μέσω του μεταφραστικού αποσιωπητή TIA-1 (257). Πιθανά η δράση των πεπτιδίων CRF να 

αφορά τον συγκεκριμένο παράγοντα και για το λόγο αυτό η αύξηση που παρατηρείται στα 

επίπεδα πρωτεΐνης της Cox-2 δεν συνοδεύεται από κάποια αντίστοιχη αύξηση σε 

μεταγραφικό επίπεδο. Η ενεργοποίηση της p38 από τα πεπτίδια CRF, η οποία ρυθμίζει την 

ενεργοποίηση της Cox-2 σε επίπεδο μετάφρασης μέσω του TIA-1 (25) συνηγορεί στο ότι 
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πιθανά η επίδράση των πεπτιδίων CRF στην Cox-2 να αφορά τον TIA-1 ή κάποιο ανάλογο 

μηχανισμό.  

 Η αναστολή της Cox-1 επίσης αναστέλλει μερικώς την δράση της UCN2 στον TNF-α. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού επάγεται η 

έκφραση της Cox-1 μετά από ταυτόχρονη επίδραση με LPS και UCN2, παρόλο που τα επίπεδα 

έκφρασής της δεν μεταβάλλονται από το LPS. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις στις οποίες η 

έκφραση της Cox-1 μεταβάλλεται και συγκεκριμένα έχει αναφερθεί ότι η έκφρασή της 

εξαρτάται από την ποσότητα του υποστρώματος (αραχιδονικό οξύ) που είναι στην διάθεση 

του ενζύμου. Οι Correa et al. αναφέρουν την παραγωγή αραχιδονικού από υψηλές 

συγκεντρώσεις CRF σε περιτοναϊκά μακροφάγα (231). Επιπλέον, η παραγωγή 

προσταγλανδινών από την δράση της Cox-1 είναι ένα πολύ γρήγορο φαινόμενο 

(ολοκληρώνεται μέσα σε μια- δυο ώρες), καθώς η Cox-1 εκφράζεται ήδη και δεν υπάρχει 

ανάγκη σύνθεσής της από τα κύτταρα όπως συμβαίνει με την περίπτωση της Cox-2 (2-6 ώρες 

μετά από την επίδραση με LPS). Μια σχετικά πρόσφατη δημοσίευση σχετίζει τη δράση της  

Cox-1 με την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών και ειδικότερα του TNF-α, από 

ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα (36).   

 Η δράση των πεπτιδίων CRF στην καταστολή του TNF-α είναι σχετικά σύντομη (4 

ώρες) και παροδική και έτσι πιθανά να οφείλεται στην δράση και των δύο ισοενζύμων. Τα 

πεπτίδια CRF, UCN1 και UCN2 επάγουν PGE2 μέσω της επαγωγής της Cox-2 και της Cox-1 

σε ενεργοποιημένα μακροφάγα και μάλιστα σε χρονικά διαστήματα που συμπίπτουν με την 

καταστολή του TNF-α. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η αναστολή της 

ενεργότητας των Cox-1 και Cox-2, αναστέλλει την κατασταλτική δράση των πεπτιδίων CRF 

στον TNF-α, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα πεπτίδια επάγουν την παροδική καταστολή του 

TNF-α σε ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα μέσω της PGE2 που επάγεται από την δράση 

των ισοενζύμων Cox-1 και Cox-2.                          

Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον ότι σε CRF1
-/- ή CRF2

-/- μακροφάγα τα επίπεδα έκφρασης 

της Cox-1 είναι σημαντικά υψηλότερα από αυτά των φυσιολογικών μακροφάγων. Αν και το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα σήματα των υποδοχέων CRF επιδρούν στην έκφραση της 

συγκεκριμένης ισομορφής στα μακροφάγα, χρίζει περαιτέρω μελέτης.  

 

Τα πεπτίδια CRF και οι προσταγλανδίνες: Οι προσταγλανδίνες είναι γνωστό ότι 

αποτελούν μεσολαβητές της φλεγμονής και η δράση τους μπορεί να είναι προ- ή αντι- 

φλεγμονώδης. Για παράδειγμα, μέσω της PGE2 που επάγεται από την Cox-2 διεγείρεται η 

ενεργοποίηση της κυκλικής μονοφωσφορικής αδενοσίνης (cAMP) στα μακροφάγα και κατά 

συνέπεια η PKA, η οποία συμβάλλει στην συνέχεια στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού 

παράγοντα NFkB και την παραγωγή NO (283). Δείχθηκε ότι o CRF επάγει την έκκριση ΝΟ  

από ενεργοποιημένα μακροφάγα, όπως και IL-6. Ένας διαφορετικός μηχανισμός λοιπόν που 
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θα μπορούσε να σχετιστεί με την προφλεγμονώδη δράση των πεπτιδίων CRF αφορά την 

επίδρασή τους στην παραγωγή PGE2 και βρέθηκε ότι διαμεσολαβείται και από τους δύο 

υποδοχείς CRF. Έχει προαναφερθεί εξάλλου ότι σε κύτταρα από τον αρθρικό θύλακα 

ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα ο CRF επάγει PGE2 και η τοπική χορήγηση antalarmin 

(ειδικός μη πεπτιδικός ανταγωνιστής του CRF1) μειώνει τα συμπτώματα φλεγμονής (24, 223). 

Μεταξύ άλλων η Cox-2 υπέρ-εκφράζεται σε χρόνιες φλεγμονές όπως η 

αθηροσκλήρωση. Όταν τα μακροφάγα εκτεθούν σε υψηλά επίπεδα LDL εκφράζουν Cox-2 η 

οποία συμβάλει στην δημιουργία αθηρωματικών πλακών μέσω της επαγωγής MCP-1 

(macrophage chemotactic protein -1) (10). Επιπλέον, η Cox-2 και η PGE2 επάγουν ΜΜP-2 

και MMP-9, τα οποία συμβάλλουν στην μετανάστευση μακροφάγων και την αποκόλληση 

των πλακών από τα αγγεία (11).  

Σημαντικό ρόλο έχουν οι προσταγλανδίνες και στο ενδομήτριο όπου υποβοηθούν 

μεταξύ άλλων την διατήρηση της εγκυμοσύνης, αλλά και την συσπαστικότητα του 

ενδομητρίου (9). Είναι χαρακτηριστικό ότι τα Cox-2-/- ζώα έχουν σοβαρά προβλήματα 

αναπαραγωγής (14). O CRF εκφράζεται στο ενδομήτριο και μάλιστα έχει δειχθεί ότι επάγει  

την παραγωγή CRF από τροφοβλάστες (279). Φαίνεται λοιπόν ότι η δράση του CRF στην 

επαγωγή της  PGE2 αποτελεί μία γενικευμένη δράση. 

Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι η Cox-2 εκφράζεται από πολλούς καρκινικούς ιστούς 

και επάγει την μεταστατική τους ικανότητα μέσω της αγγειοδιασταλτικής ικανότητας των 

προσταγλανδινών. Η ανοσοκατασταλτική δράση που μπορεί να έχει η έκφραση της Cox-2 

(284) σχετίζεται ίσως με το γεγονός ότι τα Cox-2-/- ζώα έχουν μειωμένο ποσοστό εμφάνισης 

καρκινωμάτων (15). Η PGE2 μπορεί να δράσει αυτοκρινικά στα μακροφάγα καταστέλλοντας 

την παραγωγή κυτοκινών από τα κύτταρα με αποτέλεσμα να εξασθενεί η ανοσοαπάντηση 

κατά των καρκινικών κυττάρων. Μάλιστα, ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται από τα 

καρκινικά κύτταρα για να καταστείλουν την ανοσοαπάντηση και να διαφύγουν την 

κυτταροτοξική δράση των μακροφάγων είναι η παραγωγή PGE2 (285). Η δράση αυτή θα 

μπορούσε να διαμεσολαβείται από τα πεπτίδια CRF καθώς, όπως δείχθηκε, μέσω της 

παραγωγής PGE2, o TNF-α παροδικά καταστέλλεται σημαντικά από αυτά. Αλλά και η 

ενίσχυση της παραγωγής NO, ισχυρός αγγειοδιασταλτικός παράγοντας, από τα 

ενεργοποιημένα μακροφάγα παρουσία CRF αποτελεί στοιχείο υπέρ της συμβολής των 

πεπτιδίων αυτών στην ανοσολογία του καρκίνου μέσω της δράσης τους στα μακροφάγα.  

 

 Τα πεπτίδια CRF ενεργοποιούν την PI3K στα μακροφάγα 

Ο μηχανισμός δράσης των πεπτιδίων CRF, περιλαμβάνει όπως υποδεικνύουν τα 

αποτελέσματα, ενεργοποίηση του μονοπατιού PI3K/Αkt-1, αφού η αναστολή της PI3K με 

Wortmannin αναστέλλει την κατασταλτική δράση των πεπτιδίων CRF, UCN1 και UCN2 στον 
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TNF-α. Επιπρόσθετα, σε Akt-1-/- μακροφάγα δεν παρατηρήθηκε η κατασταλτική δράση των 

πεπτιδίων UCN1 και UCN2 στον TNF-α.  

Η ενεργοποίηση του μονοπατιού της PI3K/Αkt εμπλέκεται στην ρύθμιση της 

ενεργοποίησης των μακροφάγων χωρίς να είναι πλήρως ξεκαθαρισμένος ο μηχανισμός που 

ενέχεται (286-288). Η PI3K  ωστόσο εμπλέκεται στην επαγωγή του TNF-α από το LPS στα 

μακροφάγα και ρυθμίζει αρνητικά την ενεργοποίηση του ΤLR4 (289). Η PI3K λοιπόν που 

επάγεται από τα πεπτίδια CRF πιθανά αφορά κάποιο μηχανισμό σύντομης αρνητικής ρύθμισης 

του σήματος του TLR4, με συνέπεια να μειώνεται παροδικά η παραγωγή του TNF-α.  

Όπως προαναφέρθηκε, η PI3K εμπλέκεται στην παραγωγή αραχιδονικού οξέος από 

τα κύτταρα και η σχέση της ενεργοποίησής της με την καταστολή του TNF-α πιθανά να 

σχετίζεται με την ενεργοποίηση της Cox-1, η δράση της οποίας αφορά την καταστολή του 

TNF-α από ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα, όπως αναφέρεται από τους Rouzer et. al.  

 Eίναι γνωστό ότι η σηματοδότηση μέσω των υποδοχέων CRF επάγει την PI3K σε 

διάφορα συστήματα, όπως στο ενδομήτριο ή σε κύτταρα PC12 (290). Επίσης η UCN1 επάγει 

τo μονοπάτι της PI3K/Akt στα καρδιακά κύτταρα (291).  

 

 Συμπερασματικά λοιπόν, η ενεργοποίηση της PI3K από τα πεπτίδια CRF στα 

μακροφάγα αποτελεί ένα νέο στοιχείο το οποίο αφορά τη δράση τους σε ανοσοκύτταρα και 

σχετίζεται με μια παροδική καταστολή του παραγόμενου TNF-α σε ενεργοποιημένα με LPS 

μακροφάγα. Το υποθετικό μοντέλο δράσης των πεπτιδίων CRF με βάση τα παραπάνω 

παρουσιάζεται στην εικόνα 3. 

 

LPS

 
 

Εικόνα 3. Τα σήματα των υποδοχέων CRF επιδρούν στα σήματα που επάγονται από τον 

TLR4 στα μακροφάγα και επάγουν PGE2 μέσω Cox-1 και Cox-2 οδηγώντας σε παροδική καταστολή 

του TNF-α, ενώ η έκκριση της IL-6 αυξάνει (όπως έχει προαναφερθεί). 
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Tα πεπτίδια CRF επιδρούν στη απόπτωση των μακροφάγων 

Η διαφοροποίηση των μονοκυττάρων του αίματος σε μακροφάγα και η ενεργοποίηση 

τους από κυτοκίνες, αυξητικούς παράγοντες ή παθογόνα (LPS) αναστέλλει τον κυτταρικό 

θάνατο και τα κύτταρα γίνονται ανθεκτικά σε σήματα ενεργοποίησης της απόπτωσης με 

διάφορους μηχανισμούς. Η ενεργοποίηση του NFkB για παράδειγμα είναι απαραίτητη για 

την επιβίωση των μακροφάγων (78). Οι μηχανισμοί αυτοί προστατεύουν προσωρινά τα 

μακροφάγα σε καταστάσεις ενεργοποίησής τους, είτε από τα αποπτωτικά σήματα που τα ίδια 

επάγουν (πχ. TNF-α, NO), είτε από εκείνα που επάγονται από παθογόνους 

μικροοργανισμούς. Τελικά τα κύτταρα θα οδηγηθούν σε απόπτωση, καθώς η παρατεταμένη 

ενεργοποίησή τους μπορεί να έχει βλαβερές συνέπειες για τον ίδιο τον οργανισμό. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι τα ίδια τα σήματα των TLRs, μέσω των οποίων ενεργοποιούνται τα 

μακροφάγα, ενεργοποιούν και αποπτωτικά μονοπάτια (45). 

Η επίδραση του CRF οδηγεί σε αυξημένη απόπτωση ενεργοποιημένα με LPS 

μακροφάγα. Δεδομένου ότι τα πεπτίδια CRF αυξάνουν την έκφραση του TLR4, πράγμα το 

οποίο συνεπάγεται και αύξηση της έκκρισης προφλεγμονωδών κυτοκινών, η προ- 

αποπτωτική δράση του CRF ενδέχεται να είναι το φυσικό επακόλουθο της προ-

φλεγμονώδους δράσης του.  

Σε επίπεδο μηχανισμού βρέθηκε ότι τα πεπτίδια CRF επάγουν την φωσφορυλίωση της 

p38 πρωτεϊνικής κινάσης, η οποία ενεργοποιείται από το LPS μέσω του TLR4 στα 

μακροφάγα. Έχει δειχθεί ότι μέσω της p38 ο CRF επάγει απόπτωση σε κύτταρα PC12 (172). 

Επιπλέον, βρέθηκε ότι ο CRF ευοδώνει την παραγωγή NO από ενεργοποιημένα με LPS 

μακροφάγα. Η επίδραση του ΝΟ στα μακροφάγα είτε μέσω του μιτοχονδιακού μονοπατιού, 

είτε μέσω p53 καταλήγει σε ενεργοποίηση κασπασών και κυτταρικό θάνατο και αποτελεί 

άλλον ένα γνωστό μηχανισμό απόπτωσης των ενεργοποιημένων μακροφάγων (85). Επομένως 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο CRF, μέσω της p38MAPK και της επαγωγής NO, ενισχύει 

την απόπτωση των ενεργοποιημένων από LPS μακροφάγων. 

Από την άλλη η παροδική καταστολή του TNF-α επίσης σε ενεργοποιημένα με LPS 

μακροφάγα έχει ως συνέπεια την σύντομη και παροδική μείωση της απόπτωσης των 

μακροφάγων, καθώς η κυτταροτοξικότητα του TNF-α δεν αφορά μόνο τα κύτταρα στόχους, 

αλλά και τα ίδια τα ανοσοκύτταρα που τον παράγουν.  

Συμπερασματικά λοιπόν, ενώ σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα η δράση του CRF 

εμφανίζεται προ-αποπτωτική σε ενεργοποιημένα μακροφάγα, σε σύντομο χρονικό διάστημα 

που συμπίπτει με την παρατηρούμενη καταστολή του παραγόμενου TNF-α, η ταυτόχρονη 

επίδραση LPS και CRF οδηγεί σε σημαντικά μειωμένη απόπτωση.  

 Παράλληλα δείχθηκε ότι τα πεπτίδια UCN1 και UCN2 προκαλούν απόπτωση σε μη 

ενεργοποιημένα μακροφάγα και μάλιστα ότι χρησιμοποιούν διαφορετικό αποπτωτικό 

μονοπάτι από αυτό το οποίο επάγει το LPS. Η ενεργοποίηση της απόπτωσης των 
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μακροφάγων από το LPS αφορά την ενεργοποίηση των πρωτεϊνικών κινασών p38 και JNK, 

επακόλουθο γεγονός της ενεργοποίησης του NFkB μέσω του TLR4 υποδοχέα. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η δράση των UCN1 και UCN2 δεν αφορά την ενεργοποίηση των 

συγκεκριμένων προ- αποπτωτικών παραγόντων, αλλά τα προ- αποπτωτικά μέλη Βax και Βad 

της οικογένειας Bcl-2. Η καταστολή ενός αντι- αποπτωτικού μέλος της ίδιας οικογένειας, η 

πρωτεΐνη Α1, οδηγεί τα μακροφάγα σε απόπτωση μέσω του μιτοxoνδριακού μονοπατιού (78). 

Το ποσοστό της απόπτωσης που βρέθηκε να επάγουν οι UCNs στα πρωτογενή περιτοναϊκά 

μακροφάγα ήταν αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που διαπιστώθηκε για τα RAW264.7 

μακροφάγα, γεγονός που φανερώνει μεγαλύτερη ευαισθησία των πρωτογενών μακροφάγων, 

έναντι των μακροφάγων μιας κυτταρικής σειράς. Μάλιστα βρέθηκε ότι ο υποδοχέας CRF2 

διαμεσολαβεί την αποπτωτική δράση των πεπτιδίων UCN1 και UCN2 στα μη ενεργοποιημένα 

μακροφάγα (292).  Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται συνοπτικά τα παραπάνω. 

  

 

   UCN 

   
Εικόνα 4. Οι UCNs επάγουν απόπτωση σε μη ενεργοποιημένα μακροφάγα μέσω των bax, bad 

πρωτεϊνών. Τα πεπτίδια CRF επάγουν NO και ευοδώνουν την παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτοκινών 

σε ενεργοποιημένα μακροφάγα, μέσω της αύξησης του TLR4, το οποίο θα οδηγήσει τελικά τα κύτταρα 

σε αυξημένη απόπτωση. Σύντομα και παροδικά όμως η καταστολή του TNF-α μέσω της επαγωγής 

PGE2 από τα πεπτίδια CRF, μπορεί να καταστείλει την απόπτωση των μακροφάγων. 

 

 

Η δράση των UCNs στην απόπτωση των μη ενεργοποιημένων μακροφάγων 

αναδεικνύει έναν επιπλέον ρόλο των πεπτιδίων αυτών στον έλεγχο της φλεγμονής και είναι 

χαρακτηριστικό ότι η έκφραση της UCN1 είναι έντονη σε μη ενεργοποιημένα μακροφάγα. 
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Στην περίπτωση αυτή, υπερέκκριση UCN σε ένα ιστό έχει σαν αποτέλεσμα την απόπτωση 

των ιστικών, μη ενεργοποιημένων μακροφάγων οδηγώντας σε μειωμένη απόκριση σε προ-

φλεγμονώδη ερεθίσματα. 

 

 

Ο ρόλος των υποδοχέων CRF1 και CRF2 στην ενεργοποίηση των μακροφάγων. 

Οι υποδοχείς CRF1 και CRF2 ανιχνεύτηκαν στα μακροφάγα RAW264.7 αλλά και στα 

πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι τα 

πεπτίδια CRF επιδρούν στην απόπτωση και την ενεργοποίηση των μακροφάγων. Ο 

υποδοχέας CRF2 διαμεσολαβεί την επαγωγή του TLR4, καθώς και την απόπτωση σε μη 

ενεργοποιημένα μακροφάγα. Το γεγονός ότι η έκφραση του υποδοχέα CRF2 δεν ελαττώνεται 

όταν επιδράσουμε σε αυτά με LPS, σε αντίθεση με την έκφραση του υποδοχέα CRF1, 

επιβεβαιώνουν την βαρύτητα του ρόλου που φαίνεται να έχει ο CRF2 έναντι του CRF1 στην 

ενεργοποίηση των μακροφάγων. Μέσω και των δύο υποδοχέων CRF, ωστόσο, φαίνεται να 

διαμεσολαβείται η επαγωγή της  PGE2.  

Τα πειράματα με CRF1
-/- και CRF2

-/- μακροφάγα έδειξαν ότι τα σήματα των 

υποδοχέων CRF αφορούν στην ενεργοποίηση των μακροφάγων. Η απουσία του υποδοχέα 

CRF2  από τα μακροφάγα οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα IL-6 και ΤΝF-α, μετά από ενεργοποίηση 

με LPS, γεγονός το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τα δεδομένα που αφορούν την επαγωγή 

του υποδοχέα TLR4 μέσω του CRF2.  

Στην βιβλιογραφία δεν υπάρχει κάποια πληροφορία όσον αφορά την ανοσολογική 

συμπεριφορά των CRF2
-/- ζώων. Ο φαινότυπος των συγκεκριμένων ζώων αφορά κυρίως 

αυξημένη αγχώδη συμπεριφορά, γεγονός που αποκαλύπτει κάποιο αγχολυτικό ρόλο για τον 

υποδοχέα CRF2. Επιπλέον, τα ζώα αυτά παρουσιάζουν κάποια προβλήματα όσον αφορά την 

καρδιακή λειτουργία, όπως ήταν ίσως αναμενόμενο δεδομένου του ρόλου που φαίνεται να 

έχει ο υποδοχέας CRF2 στο καρδιοαγγειακό.   

 Όσον αφορά τα μοντέλα φλεγμονής σε CRF1
-/- ζώα, έχει δειχθεί ότι, αν και τα 

βασικά επίπεδα της κορτικοστερόνης είναι πολύ χαμηλότερα,  η απάντηση σε φλεγμονώδη 

ερεθίσματα, όπως η turpentine ή το LPS, αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα της κορτικοστερόνης. 

Η υποβολή σε στρες οποιουδήποτε άλλου τύπου δεν οδηγεί παρά σε ελάχιστη αύξηση των 

επιπέδων της κορτικοστερόνης. Το ιδιαίτερο της ανοσολογικής απόκρισης των 

συγκεκριμένων ζώων είναι ότι η IL-6 στο πλάσμα φτάνει σε επίπεδα περίπου 10 φορές 

υψηλότερα από αυτά των φυσιολογικών ζώων.  

Στην περίπτωση των CRF1
-/- μακροφάγων υπάρχει η πιθανότητα τα μειωμένα επίπεδα 

κορτικοστερόνης που παρουσιάζουν τα CRF1
-/- ζώα να ευθύνονται μερικώς για τα 

αποτελέσματα. Τα πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί ex vivo, αλλά η χρόνια έκθεση των 

μακροφάγων σε χαμηλά επίπεδα γλυκοκορτικοειδών ενδέχεται να έχει επηρεάσει την 
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ικανότητά τους να αντιδρούν σε προφλεγμονώδη ερεθίσματα όπως το LPS. Η απουσία του 

CRF1 από τα μακροφάγα έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα 

αυξημένα τα επίπεδα των κυτοκινών IL-6 και ΤΝF-α που επάγονται από το LPS. Η δράση αυτή 

του υποδοχέα CRF1 είναι αντίθετη από εκείνη του CRF2, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί αν 

και κατά πόσο συμβάλλουν τα χαμηλά επίπεδα της κορτικοστερόνης των CRF1
-/- ζώων στα 

αποτελέσματα από τα CRF1
-/- μακροφάγα. Τα γλυκοκορτικοειδή είναι γνωστό ότι έχουν 

επίδραση στην έκφραση της Cox-2 και η απουσία του υποδοχέα CRF1 έχει ως αποτέλεσμα 

μετά από επίδραση με LPS να επάγεται Cox-2 και PGE2 σε υψηλότερα επίπεδα απ’ ότι στα 

φυσιολογικά μακροφάγα.  

Τα γλυκοκορτικοειδή ωστόσο δεν επηρεάζουν την Cox-1. Έτσι, είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον το γεγονός ότι η έλλειψη του υποδοχέα CRF1 ή του CRF2 στα κύτταρα αυτά 

συνεπάγεται σημαντικά υψηλότερα επίπεδα Cox-1 σε σχέση με τα φυσιολογικά  μακροφάγα και 

είναι προς το παρόν άγνωστο σε τι μπορεί να οφείλεται κάτι τέτοιο. Η ισομορφή αυτή του 

ενζύμου της κυκλοοξυγενάσης ρυθμίζει όπως έχει προαναφερθεί την βασική παραγωγή 

προσταγλανδινών από τα κύτταρα και παίρνει μέρος σε φυσιολογικές λειτουργίες. Τα Cox-1-/- 

ζώα, πέραν κάποιων δυσλειτουργιών στο αναπαραγωγικό (λόγω μειωμένης σύνθεσης 

προσταγλανδινών) και στην συσσώρευση των αιμοπεταλίων, δεν έχουν ιδιαίτερα 

προβλήματα (7). Έχει αναφερθεί ωστόσο ότι η Cox-1 υπερεκφράζεται σε κάποιους καρκίνους.  

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα που αφορούν τους υποδοχείς CRF υποστηρίζουν ότι ο 

υποδοχέας CRF2 παίζει κεντρικό ρόλο στην διαμεσολάβηση των προ-φλεγμονωδών δράσεων 

του CRF στα μακροφάγα, σε αντίθεση με το ρόλο του CRF1 στην δράση των πεπτιδίων CRF 

στα μαστοκύτταρα. Η σηματοδότηση μέσω του CRF2 επάγει την ευαισθητοποίηση των 

μακροφάγων στο LPS, γεγονός που πιθανά εξηγεί την προ- φλεγμονώδη δράση του 

περιφερικού CRF. Στο παραπάνω συμπέρασμα οδηγούν τόσο τα δεδομένα που αφορούν την  

επαγωγή του TLR4 υποδοχέα, όσο και το γεγονός ότι απουσία του υποδοχέα CRF2, μέσω του 

οποίου διαμεσολαβείται η αύξηση στην έκφραση του TLR4, η απάντηση των μακροφάγων 

στο LPS παρατηρείται ελαττωμένη.  

 

 

Γενικά 

Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην παρούσα διδακτορική διατριβή 

προτείνονται μηχανισμοί που αφορούν στη δράση των πεπτιδίων CRF στα μακροφάγα. H 

επαγωγή του TLR4 από τα πεπτίδια σε μεταγραφικό επίπεδο, μέσω ενεργοποίησης των 

μεταγραφικών παραγόντων PU.1 και AP-1, αποτελεί ένα μηχανισμό επίδρασης των 

πεπτιδίων CRF στην ενεργοποίηση των μακροφάγων. Το γεγονός αυτό συντελεί σε αυξημένη 

ευαισθησία των μακροφάγων σε προφλεγμονώδη ερεθίσματα όταν αυτά έχουν εκτεθεί σε 

πεπτίδια CRF και οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτοκινών. 

 152



Η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην παραγωγή προσταγλανδινών, μέσω αύξησης 

της έκφρασης των ενζύμων Cox, αποτελεί έναν επιπρόσθετο μηχανισμό μέσω του οποίου τα 

πεπτίδια επιδρούν στην ενεργοποίηση των μακροφάγων. Η PGE2 που επάγεται από αυτά 

καταστέλλει παροδικά τον παραγόμενο TNF-α από ενεργοποιημένα μακροφάγα, γεγονός που 

ενδέχεται να έχει επίπτωση στην πορεία της ανοσοαπάντησης. 

 Επιπλέον, οι παραπάνω δράσεις σχετίζονται με το αποτέλεσμα της επίδρασης των 

πεπτιδίων στην απόπτωση των μακροφάγων. Ο CRF επάγει τελικά απόπτωση σε 

ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα, γεγονός που συμπίπτει με την αυξημένη παραγωγή προ- 

φλεγμονωδών κυτοκινών. Σύντομα και παροδικά ωστόσο αναστέλλει την απόπτωση που 

επάγεται σε αυτά από το LPS, πιθανά εξαιτίας της παροδικής καταστολής του TNF-α. 

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο υποδοχέας που διαμεσολαβεί την δράση των 

πεπτιδίων CRF στα μακροφάγα είναι ο CRF2, αν και ο CRF1 φαίνεται να έχει κάποιο ρόλο 

επίσης, αφού ενέχεται στην παραγωγή PGE2. Τα πειράματα με τα CRF1
-/- και CRF2

-/- 

μακροφάγα επιβεβαίωσαν τον ρόλο του υποδοχέα CRF2 στην ενεργοποίηση των μακροφάγων.  

Τα πεπτίδια CRF, με βάση τα παραπάνω καθώς και τα ολοένα αυξανόμενα νέα 

δεδομένα σχετικά με το ρόλο τους στην ανοσοαπάντηση, αποτελούν ήδη μια νέα οικογένεια 

ανοσορυθμιστών. Η δράση των πεπτιδίων CRF στην περιφέρεια, ως μέρος της 

αλληλεπίδρασης νευροενδοκρινικού- ανοσοποιητικού, συσχετίζει το στρες με την ένταση και 

τον τύπο της απόκρισης του ανοσοποιητικού σε προφλεγμονώδη ερεθίσματα, αλλά δεν 

αποκλείεται να σχετίζεται και με την επαγωγή ανοσοαπάντησης χωρίς προφανή αιτιολογία 

(αυτοανοσία) ή με παθολογικές καταστάσεις (καρκίνος, αθηροσκλήρωση). Έτσι, η ανάλυση 

των μηχανισμών δράσης των πεπτιδίων CRF στα κύτταρα του ανοσοποιητικού είναι 

σημαντική για την κατανόηση της σχέσης του στρές με το ανοσοποιητικό σύστημα και 

πιθανά να αποτελέσει μελλοντικό εργαλείο στην διάγνωση και θεραπεία φλεγμονοδών 

νοσημάτων. 
 

 

Προοπτικές  

Ευαισθησία (ανοχή) μακροφάγων: H ευαισθησία των μακροφάγων στο LPS 

εξαρτάται και από διάφορους άλλους παράγοντες εκτός από τον TLR4, που αφορούν στο 

επίπεδο της σηματοδότησης και ρυθμίζουν αρνητικά την ενεργοποίηση των μακροφάγων 

επάγοντας την ανοχή τους (tolerance) σε προ- φλεγμονώδη ερεθίσματα. Τέτοια μόρια για 

παράδειγμα είναι το IRAK-M, μια ανενεργή μορφή του IRAK που επάγεται φυσιολογικά από 

τον TLR4 υποδοχέα, και αναστέλλει το σήμα του TLR4 (289, 293, 294), το SOCS1, το οποίο 

επάγεται από το LPS και καταστέλλει την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών (295) ή το 

SHIP, μία φωσφατάση ινοσιτόλης που επίσης επάγεται από το LPS και καταστέλλει την 

ενεργοποίηση του NFkB (296). Η πιθανότητα τα πεπτίδια CRF να επιδρούν αρνητικά σε 
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κάποιο από τα παραπάνω σήματα αρνητικής ρύθμισης της ενεργοποίησης των μακροφάγων, 

επάγοντας έτσι και σε επίπεδο σηματοδοτικών μορίων την ευαισθησία των μακροφάγων και 

επομένως την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών, αποτελεί αντικείμενο παρεταίρω 

μελέτης.  

Πλειοτροπική δράση των πεπτιδίων CRF στη φλεγμονή: Με βάση τα αποτελέσματα, η 

δράση των πεπτιδίων CRF είναι χρόνο- εξαρτώμενη. Σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα τα 

πεπτίδια CRF παρουσιάζονται ως προ- φλεγμονώδεις παράγοντες, ενώ σύντομα και παροδικά, 

μέσω της PGE2 μπορούν να δράσουν ως αντιφλεγμονώδεις παράγοντες. Το διφασικό αυτό 

αποτέλεσμα δεν αποτελεί έκπληξη. Τόσο προ- φλεγμονώδεις όσο και αντι- φλεγμονώδεις 

δράσεις των πεπτιδίων CRF έχουν αναφερθεί και έχει προταθεί ότι μπορούν να δράσουν με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο ανάλογα με την συγκέντρωση στην οποία εκκρίνονται (97). Τα 

αποτελέσματά μας δείχνουν ότι ένας άλλος παράγοντας που πιθανά καθορίζει το είδος της 

δράσης των πεπτιδίων CRF είναι το στάδιο ενεργοποίησης της φλεγμονώδους 

ανοσοαπάντησης. Πολλές φορές εξάλλου οι περιπτώσεις οξείας φλεγμονής καταλήγουν σε 

χρόνιες καταστάσεις και θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί μελλοντικά με ποιο τρόπο 

μεταβάλλεται η έκφραση των πεπτιδίων CRF αλλά και των υποδοχέων τους κατά την πορεία 

της φλεγμονής.  

Πεπτίδια CRF και δενδριτικά κύτταρα: Η αντιγονοπαρουσιαστική ικανότητα των 

APCs (antigen presenting cells) είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την 

ανοσοαπάντηση. Μελοντικό στόχο απότελεί η μελέτη της επίδρασης των πεπτιδίων CRF  

στην αντιγονοπαρουσιαστική ικανότητα των APCs και πιο συγκεκριμένα των δενδριτικών 

κυττάρων. Τα σήματα των TLR  ενεργοποιούν την έκφραση μορίων της τάξης II του ΜΣΙ 

στην επιφάνεια των δενδριτικών κυττάρων, ενώ έχουν αρνητική επίδραση στην ενεργοποίηση 

των κατασταλτικών T- κυττάρων (CD4+CD25+ Treg) (297, 298). Μάλιστα η ρύθμιση της 

δράσης των Treg κυττάρων εξαρτάται από την παραγωγή της IL-6, η οποία όπως είδαμε 

επηρεάζεται από τα πεπτίδια CRF. Ίσως λοιπόν τα πεπτίδια επάγοντας IL-6 επηρεάζουν 

αρνητικά την δραστικότητα των κατασταλτικών Τreg κυττάρων επάγοντας έτσι στην ουσία 

την ενεργοποίηση των T- κυττάρων. Πρώιμα αποτελέσματα από το εργαστήριό μας δείχνουν 

ότι επίδραση με πεπτίδια CRF επάγει τον πολλαπλασιασμό καρκινικών Τ- κυττάρων και 

μάλιστα μέσω ενεργοποίησης της MEK.  

Οι πιθανοί μηχανισμοί δράσης των πεπτιδίων CRF στα μακροφάγα οι οποίοι 

προτείνονται στην παρούσα μελέτη, αφορούν τα κύτταρα που βρίσκονται στην πρώτη 

γραμμή άμυνας του οργανισμού και διαμεσολαβούν τις αντιδράσεις της μη ειδικής ανοσίας. 

Στην συνέχεια προχωρώντας ένα βήμα στο επόμενο στάδιο της ανοσοαπάντησης, την ειδική 

ανοσία, θα μελετηθεί ο πιθανός ρόλος των πεπτιδίων στην ενεργοποίηση των T- κυττάρων 

μέσω της αντιγονοπαρουσίασης από τα δενδριτικα κύτταρα. Απώτερος σκοπός είναι να 

διερευνηθεί εις βάθος ο ρόλος των πεπτιδίων CRF στην φυσιολογία της ανοσοαπάντησης. 
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