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1. ΗΠΑΤΙΚΑ ΚΟΛΠΟΕΙ∆Η 
 

Ο κυτταρικός πληθυσµός του ήπατος αποτελείται από τα παρεγχυµατικά 

ηπατοκύτταρα και τα µη παρεγχυµατικά κύτταρα του ηπατικού κολποειδούς. Η κύρια 

λειτουργία των παρεγχυµατικών κυττάρων είναι η ρύθµιση του µεταβολισµού του 

οργανισµού. Από την άλλη µεριά τα κύτταρα των ηπατικών κολποειδών είναι 

υπεύθυνα για την διατήρηση της ηπατικής οµοιοστασίας και την ρύθµιση της 

ανοσολογικής απάντησης (1) . 

 

Έχουν αναγνωρισθεί τέσσερις τύποι κυττάρων των κολποειδών: τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα, τα κύτταρα Kupffer, τα κύτταρα Ito και τα κύτταρα Pit (natural killer, ΝΚ). 

Εντός του ηπατικού κολποειδούς οι διαφορετικοί τύποι κολποειδικών κυττάρων 

έχουν συγκεκριµένη εντόπιση που σχετίζεται άµεσα µε τις βιολογικές τους 

λειτουργίες. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα κύτταρα Kupffer έρχονται σε άµεση 

επαφή µε το αίµα µέσω της πυλαίας κυκλοφορίας, ενώ τα παρεγχυµατικά κύτταρα 

έρχονται σε επαφή µε το αίµα µέσω του υπενδοθηλιακού χώρου του Disse (Σχήµα 1) 

(2). 

Σχήµα 1: Ηπατικό κολποειδές 

 

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα  διαµορφώνουν µια µονή στοιβάδα από αραιά 

τοποθετηµένα κύτταρα και σχηµατίζοντας ένα φυσικό φραγµό που αποτρέπει την 

άµεση επαφή των ηπατοκυττάρων µε το αίµα. Μπροστά από αυτά και προς τον 

κολποειδικό αυλό βρίσκονται αγκυροβοληµένα τα κύτταρα του Kupffer. Από την 
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θέση αυτή έρχονται σε επαφή µε τα ηπατοκύτταρα µε µακριές κυτταροπλασµατικές 

προσεκβολές που διασχίζουν την ενδοθηλιακή στοιβάδα και τον χώρο του Disse. Η 

χαρακτηριστική αυτή δοµή υποδηλώνει τον σηµαντικό τους ρόλο στην άµυνα του 

ήπατος καθώς έρχονται πρώτα σε επαφή µε το αίµα της πυλαίας κυκλοφορίας που και 

συνεπώς µε αντιγόνα, ιούς, µικρόβια, τοξίνες και καρκινικά κύτταρα προερχόµενα 

από το γαστρεντερικό σύστηµα (3).  

 

Υπολογίζεται ότι ο συνολικός όγκος αίµατος του ανθρώπινου οργανισµού διηθείται 

από το ήπαρ 360 φορές ηµερησίως. Αυτό οφείλεται στην ταχύτατη (1500ml/min) ροή 

του αίµατος διαµέσω του ήπατος. Στο επίπεδο όµως των κολποειδών οι συνθήκες 

ροής είναι εντελώς διαφορετικές. Τα λευκά αιµοσφαίρια είναι αναγκασµένα να 

περάσουν από τα µικρής διαµέτρου (5-7 µm) κολποειδή µε πολύ µικρή ταχύτητα (25 

µm/min) γεγονός που επιβάλλει την αναγκαστική και παρατεταµένη επαφή τους µε τα 

κύτταρα των κολποειδών. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους  που καθιστούν τα 

κύτταρα των κολποειδών και κυρίως τα κύτταρα του Kupffer βασικούς ρυθµιστές του 

ανοσολογικού συστήµατος (4). 
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2. ΚΥΤΤΑΡΑ KUPFFER 
 

Τα κύτταρα Kupffer αποτελούν το 80-90% των ιστικών µακροφάγων του 

δυκτιοενδοθηλιακού συστήµατος και το 15% των κυττάρων του ήπατος. Βρίσκονται 

κυρίως περιπυλαία (43%), αλλά κύτταρα Kupffer υπάρχουν και στην ενδιάµεση ζώνη 

του ηπατικού λοβίου (32%) και περιφλεβικά (25%) (5). Έχουν τυπική µορφολογία 

µακροφάγων µε ανοµοιογενές περίγραµµα, κυτταροπλασµατικές προσεκβολές 

(ψευδοπόδια) και µικρολάχνες, άφθονα λυσοσσώµατα µε ποικιλία λυσοσσωµικών 

ενζύµων (γλυκουρονιδάση, αρυλσουλφατάση, όξινη φωσφατάση, καθεψίνες) και 

πινοκυτταρικά κυστίδια που υποδεικνύουν των σηµαντικό τους ρόλο στην πρόσληψη 

και αποδόµηση ουσιών και σωµατιδίων από το αίµα (1). Τα κύτταρα Kupffer που 

βρίσκονται περιπυλαία εµφανίζονται µεγαλύτερα µε περισσότερα και ετερογενή 

λυσοσσώµατα και έντονη φαγοκυτταρική δραστηριότητα ενώ αυτά που βρίσκονται 

περιφλεβικά παρουσιάζονται µικρότερα και εµφανίζουν µεγαλύτερη παραγωγή 

κυτταροκινών και κυτταροτοξικότητα (6).Παρά το γεγονός ότι θεωρούνται ακίνητα 

ιστικά µακροφάγα έχουν την ικανότητα αυτόνοµής κίνησης µε ταχύτητα 4,6µm/min 

(7). Από την ανακάλυψή τους το 1876 από τον Kupffer έχουν υποστηριχθεί ποικίλες 

θεωρίες όσον αφορά στην προέλευσή τους.  

 

2.1 Προέλευση, ∆ιαφοροποίηση και Ωρίµανση των Κυττάρων Kupffer 

 

Ο Kupffer το 1876-98 περιέγραψε δύο τύπους κύττάρων των κολποειδών, τα κύτταρα 

Ito που ονόµασε «Sternzellen» και τα κύτταρα του Kupffer που περιγράφει ως 

“προσλαµβάνοντα ινική”(8). O Kiyono το 1919 αναγνώρισε σε διάφορους ιστούς την 

ύπαρξη κυττάρων, µεταξύ αυτών και τα Kupffer, που βάφονταν µε lithium carmine. 

Τα κύτταρα αυτά τα ονόµασε κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού συστήµατος και 

κατηγοριοποίησε και τα Kupffer ως προερχόµενα από το δικτυοενδοθηλιακό 

σύστηµα των κολποειδών. Βασισµένος στα επιστηµονικά ευρήµατα του Kiyono ο 

Aschoff περιέγραψε µε τον όρο δικτυοενδοθηλιακό σύστηµα, ένα σύστηµα κύτταρων 

διεσπαρµένων στο οργανισµό µε κοινή µορφολογία και λειτουργία και κοινή 

µεσεγχυµατική προέλευση που αποτελείται από δικτυοενδοθήλια (φαγοκυτταρικά 

ενδοθήλια) και ιστιοκύτταρα (µακροφάγα). Τα Kupffer και τα ενδοθηλιακά του 

κολποειδούς κύτταρα κατηγοριοποιήθηκαν µαζί ως µια ενιαία κυτταρική µονάδα του 

δικτυοενδοθηλιακού συστήµατος του ήπατος (9).  
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Ο Wisse ωστόσο, χρησιµοποιώντας τεχνικές µονιµοποίησης µε ιστική διήθηση και 

ιστοχηµική χρώση υπεροξειδάσης, κατέδειξε ότι τα ενδοθηλιακά των κολποειδών και 

τα κύτταρα Kupffer αποτελούν δύο διαφορετικούς πληθυσµούς κυττάρων των 

ηπατικών κολποειδών µε τα Kupffer να αντιπροσωπεύουν τα ιστικά µακροφάγα του 

ήπατος (10). Τα κύτταρα Kupffer ορίζονται λοιπόν ως µακροφάγα του ηπατικού 

κολποειδούς που εµφανίζουν 1) έντονη φαγοκυτταρική δραστηριότητα, 2) θετικότητα 

για µονοκλωνικά αντισώµατα έναντι των µακροφάγων, 3) ικανότητα 

πολλαπλασιασµού, 4)  και ενδογενή υπεροξειδάση µε συγκεκριµένη ενδοκυττάρια 

εντόπιση (περιπυρηνικά και στο αδρό ενδοπλασµατικό δίκτυο) που αντιστοιχεί σε 

ιστικά µακροφάγα (11). 

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του συστήµατος µονοπύρηνων φαγοκυττάρων όπως 

προτάθηκε από τον Furth το 1972 τα µονοπύρηνα του περιφερικού αίµατος 

προέρχονται από προγονικά κύτταρα του µυελού των οστών τα οποία  µετά την 

µετανάστευσή τους στους διάφορους ιστούς του σώµατος µετατρέπονται σε ιστικά 

µακροφάγα (12). Παρά το γεγονός ότι τα µακροφάγα των περιφερικών ιστών και του 

ήπατος κατά των εµβρυϊκή ζωή αναπτύσσονται και διαφοροποιούνται ιστοχηµικά  

και ανοσοϊστοχηµικά πριν από την έναρξη της αιµοποίησης στον µυελό, ο ορισµός 

του Furth είναι µέχρι σήµερα η επικρατούσα άποψη για την προέλευση των 

µακροφάγων µετά την γέννηση. 

                

Έτσι πολυδύναµα αιµοποιητικά κύτταρα του µυελού δίνουν γένεση σε M-CFCs που 

παράγουν µονοβλάστες. Υπό την επίδραση διάφορων παραγόντων ανάπτυξης και 

διαφοροποίησης (IL-6, IL-3, GM-CSF, M-CSF) οι µονοβλάστες διαιρούνται και 

δίνουν γένεση στα προ-µονοκύτταρα και ακολούθως στα µονοκύτταρα. Από αυτούς 

τους παράγοντες ο πιο σηµαντικός για την δέσµευση της διαφοροποίησης σε 

µονοκύτταρα είναι ο M-CSF. Μελέτες σε ποντίκια έχουν καταδείξει ότι εντός 24 

ωρών τα µονοκύτταρα εισέρχονται στην συστηµατική κυκλοφορία όπου έχουν χρόνο 

ηµίσειας ζωής 17,4 ώρες και κατόπιν µεταναστεύουν στους ιστούς και κυρίως στο 

ήπαρ, τον πνεύµονα, το σπλήνα και την περιτοναϊκή κοιλότητα για να 

διαφοροποιηθούν in situ σε ιστικά µακροφάγα (13).  

 

Ο χρόνος ζωής των κυττάρων Kupffer είχε αρχικά υπολογισθεί να είναι 3,8 ηµέρες. 

Υπάρχουν ωστόσο ερευνητικά δεδοµένα που υποστηρίζουν µεγαλύτερο χρόνο ζωής. 
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Έτσι µελέτες µε ηπατικά µοσχεύµατα σε αρουραίους αναφέρουν ότι τα κύτταρα 

Kupffer του δότη αντικαθίστανται πλήρως 15-30 ηµέρες µετά την µεταµόσχευση (14) 

ενώ µελέτες σε ανθρώπινα µοσχεύµατα δείχνουν ότι κύτταρα Kupffer του δότη 

ανιχνεύονται ως και ένα χρόνο µετά την µεταµόσχευση (15). Μελέτες σε ποντίκια µε 

µονοκυτταροπενία µετά από χορήγηση ραδιενεργού στρόντιου (89S) καταδεικνύουν 

επίσης ότι τα κύτταρα Kupffer µπορούν να επιζήσουν για 6 εβδοµάδες χωρίς 

ανανέωση από το περιφερικό αίµα (16). Τα παραπάνω δεδοµένα δείχνουν ότι τα 

κύτταρα Kupffer αποτελούν ένα πληθυσµό ιστικών µακροφάγων µε µεγάλο χρόνο 

ηµίσειας ζωής. 

 

2.2 Πολλαπλασιασµός των κυττάρων Kupffer  

  

Η άποψη ότι ο πληθυσµός των ιστικών µακροφάγων δεν παρουσιάζει ικανότητα 

πολλαπλασιασµού αλλά υποστηρίζεται µε συνεχή ανανέωση από περιφερικά 

µονοκύτταρα έχει τύχει ευρείας αποδοχής (13). Υπάρχουν ωστόσο δεδοµένα ότι τα 

κύτταρα Kupffer έχουν ικανότητα πολλαπλασιασµού. Μελέτες µε 3H-θυµιδίνη 

καταδεικνύουν ρυθµό αναπαραγωγής της τάξης του 2% υπό φυσιολογικές συνθήκες 

που αυξάνεται υπό την επίδραση ερεθισµάτων που διεγείρουν τα κύτταρα Kupffer 

όπως η ηπατεκτοµή ή η χορήγηση γλυκάνης ή  Zymozan (17). Επιπλέον έχει 

καταδειχθεί η in vitro ικανότητα παραγωγής GM-CSF και M-CSF από τα κύτταρα 

των κολποειδών και από τα ηπατοκύτταρα  και τοπική παραγωγή M-CSF σε 

πειράµατα εξάλειψης των κυττάρων Kupffer που υποβοηθούν την διαφοροποίηση και 

πολλαπλασιασµό των εισελθόντων στο ήπαρ  µονοπύρηνων (18). Εκτός από την 

διαλυτή µορφή του M-CSF, έχουν επίσης αναφερθεί και µεµβρανικά και 

συνδεδεµένα µε την εξωκυττάριο ουσία µόρια M-CSF στο ήπαρ (19). Τα παραπάνω 

στηρίζουν την υπόθεση ότι τα κύτταρα Kupffer είναι δυνατόν να πολλαπλασιάζονται 

υπό ορισµένες συνθήκες καθώς το ήπαρ είναι ικανό να υποστηρίξει υπό την παρουσία 

CSFs την δηµιουργία του κατάλληλου µικροπεριβάλλοντος για τον πολλαπλασιασµό 

και την διαφοροποίηση τους µετά την γέννηση. 

 

Όσον αφορά στην τελική κατάληξη των κυττάρων Kupffer υπάρχουν λίγα δεδοµένα. 

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή µονοκυττάρων από το µυελό υπερβαίνει τις ανάγκες 

ανανέωσης των ιστικών µακροφάγων δεν παρατηρείται, σε φυσιολογικές 

καταστάσεις, συσσώρευση ιστικών µακροφάγων στο ήπαρ (20). Υπάρχουν ευρήµατα 
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που καταδεικνύουν ότι τουλάχιστον ένα µέρος του πληθυσµού των κυττάρων Kupffer 

µεταναστεύουν  κατά την διάρκεια της ζωής τους στα πυλαία διαστήµατα και κατόπιν 

στους ηπατικούς λεµφαδένες (21). Ωστόσο η επικρατούσα άποψη για την κατάληξη 

τόσο των  περιφερικών µονοκυττάρων, όσο και των κυττάρων του Kupffer τον 

οποίων ο κύκλος ζωής έχει περατωθεί είναι ότι αποπίπτουν και τα αποπτωτικά 

σωµάτια προσλαµβάνονται και φαγοκυτταρώνονται από τα κύτταρα Kupffer (22). 

Πίνακας 1. Προϊόντα των κυττάρων Kupffer 

Βιολογικά δραστικές ουσίες των κύτταρων Kupffer 

Λυσοσωµικά ένζυµα  Καθεψίνες, β-γλυκουρονιδάση, β-ακέτυλ-
γλυκοζαµινιδάση, υπεροξειδάση, εστεράσες, 
ακετυλάσες 

Ουδέτερες πρωτεάσες Ενεργοποιητής πλασµιγόνου, 95kDa τύπου IV 
κολλαγενάση-γελατινάση, Κολλαγενάση του 
διάµεσου ιστού 

Πρωτεογλυκάνες  
Φιµπρονεκτίνη  
Μεταβιβαστές της φλεγµονής  
Εικοσανοειδή Προσταγλανδίνες: PGI2, PGE2 PGD2, PGF2, TXA2 
 Λευκοτριένες: LTB4, LTE4 
Παράγοντας ενεργοποίησης    
αιµοπεταλίων (PAF) 

 

Κυτταροκίνες IL-1, IL-6, IL-10, IL-12, IL-13, INFα, INFβ, TNFα, 
TGFβ   

Χηµειοκίνες  
CC χηµειοκίνες MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES 
CXC χηµειοκίνες IL-8/CINC, MIP-2, KC 
Άµυνα κυτταροτοξικότητα Συµπλήρωµα  
 Ρίζες οξυγόνου 
 Μονοξείδιο του αζώτου 
 Λυσοζύµη 
Άλλα ένζυµα Απολιποπρωτεΐνη Ε  
 α1-Ιδουρονιδάση 

 Φωσφολιπάση Α2 

 

 

2.3 Βιολογικές λειτουργίες των κυττάρων Kupffer 

 

Τα κύτταρα Kupffer, όπως όλα τα µακροφάγα, παρουσιάζουν τρεις κύριες 

λειτουργίες : την φαγοκυττάρωση, την ικανότητα παρουσίασης αντιγόνων και την 

έκκριση βιολογικά δραστικών ουσιών (Πίνακας 1). Τα κύτταρα Kupffer ωστόσο 

παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε σχέση µε άλλα µακροφάγα  όπως η αυξηµένη 
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ικανότητα φαγοκυττάρωσης (23) και η αυξηµένη παραγωγή ριζών οξυγόνου που 

έχουν να κάνουν µε τον ειδικό τους ρόλο να επιβλέπουν ανοσολογικά και να 

αποκαθαίρουν την πυλαία κυκλοφορία χωρίς να προξενούν βλάβη στα παρακείµενα 

ηπατοκύτταρα.  

Πίνακας 2: Υποδοχείς των κυττάρων Kupffer 

Υποδοχέας Μόριο ∆έσµευσης Λειτουργία 

Υποδοχέας 
Γαλακτόζης/Φουκόζης 

Σωµατίδια που 
εκφράζουν οµάδες 
γαλακτόζης/φουκόζης 

Κάθαρση ερυθροκυττάρων, 
LDL, καρκινικών 
αυτοαντιγόνων, 
φιµπρονεκτίνης πλάσµατος, 
συσσωµατώµατα IgA  

Υποδοχέας µαννόζης/Ν-
ακετυλογλυκοζαµίνης 

Σωµατίδια που 
εκφράζουν µαννόζη 

Βακτήρια, ζύµες, παράσιτα 

Υποδοχέας LDL LDL Κάθαρση LDL-
χοληστερόλης 

Scavenger υποδοχέας Οξειδωµένη LDL, 
VLDL, λιποπρωτεΐνη α 

Κάθαρση οξειδωµένης LDL, 
VLDL  

Υποδοχέας Fc FcIgG Κάθαρση 
ανοσοσυµπλεγµάτων  

Υποδοχείς συµπληρώµατος  C1q, C3b Φαγοκυττάρωση 
οψωνοποιηµένων 
βακτηρίων, DNA, 
αιµοπεταλίων  

Υποδοχέας Φιµπρονεκτίνης Φιµπρονεκτίνη Φαγοκυττάρωση 
οψωνοποιηµένων 
αιµοπεταλίων, κολλαγόνου, 
ακτίνης, βακτηρίων, ινικής, 
DNA 

PAF-R PAF Ενεργοποίηση 
πολλαπλασιασµός 

Υποδοχέας CEA CEA  
TLR4-CD14  LPS Αποµάκρυνση LPS, 

ενεργοποίηση   
Υποδοχείς Κυτταροκινών   
TNF-RI, TNF-RII TNFα Αντίστοιχη δράση 
IL-1 R IL-1 Αντίστοιχη δράση 
IL-2 R IL-2 Αντίστοιχη δράση 
Υποδοχέας TGF-β TGF-β Αντίστοιχη δράση 
 
 

2.3.1 Άµυνα έναντι µικροβίων και καρκινικών κυττάρων - Φαγοκυττάρωση  

 

Τα κύτταρα Kupffer έχουν την ικανότητα να φαγοκυτταρώνουν µικροοργανισµούς 

και να καταστρέφουν το υλικό που έχει υποστεί ενδοκυττάρωση µέσω ριζών 
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οξυγόνου (24) ή µέσω σύντηξης µε λυσοσσώµατα (25). Η προσκόλληση και 

ενδοκυττάρωση διευκολύνεται µέσω υποδοχέων αναγνώρισης βακτηρίων, ζυµών, 

παρασίτων όπως ο υποδοχέας µαννόζης ή µέσω υποδοχέων οψωνινών για την 

φαγοκυττάρωση οψωνοποιηµένου υλικού που βρίσκονται στην επιφάνεια των 

κυττάρων Kupffer (Πίνακας 2). 

 
Η λειτουργία της φαγοκυττάρωσης επάγεται στα Kupffer υπό την επίδραση 

βακτηρίων (26), ιών (25), και ενδοτοξίνης (27). Έχει παρατηρηθεί ότι η 

υπερανάπτυξη βακτηρίων στο έντερο (28) και η ένεση ενδοτοξίνης στην πυλαία (29) 

σε αρουραίους σχετίζονται µε αυξηµένο αριθµό και φαγοκυτταρική δραστηριότητα 

των κυττάρων Kupffer. Σε πειραµατόζωα που έχει ανασταλεί η βακτηριακή εντερική 

χλωρίδα (28), όπως και κατόπιν αναστόµωσης της πυλαίας µε την κάτω κοίλη φλέβα 

(30) παρατηρείται µικρότερος αριθµός κυττάρων Kupffer µε ασθενέστερη 

φαγοκυτταρική δραστηριότητα. 

 

Η φαγοκυτταρική ικανότητα επίσης µπορεί να ανασταλεί σε περιπτώσεις µέγιστου 

φαγοκυτταρικού φόρτου (31), από τοξίνες όπως το αλκοόλ (32), τα χολικά άλατα (33) 

ή σε καταστάσεις υποξίας (34). Επιπλέον σε µοντέλα ηπατικής βλάβης όπως η 

θερµική βλάβη (35) και η ηπατική ίνωση από τετραχλωράνθρακα (CCl4) (35) η 

φαγοκυτταρική ικανότητα των κυττάρων Kupffer είναι επίσης κατασταλµένη. 

 

2.3.2 Κάθαρση της Ενδοτοξίνης  

 

Μια από τις σηµαντικότερες λειτουργίες των κυττάρων Kupffer είναι η κάθαρση από 

την πυλαία κυκλοφορία του λιποπολυσακχαρίτη (LPS). Πρόκειται για ένα δοµικό 

στοιχείο του εξωτερικού τοιχώµατος των κατά Gram αρνητικών βακτηρίων που 

αποτελεί µείζονα ενδοτοξίνη (36). Τα κύτταρα Kupffer προσλαµβάνουν την 

ενδοτοξίνη, την απενεργοποιούν και την µεταφέρουν στα ηπατοκύτταρα µε σκοπό να 

απεκκριθεί στην χολή (37). Για τον σκοπό αυτό τα κύτταρα Kupffer έχουν στην 

επιφάνεια τους ειδικούς (TLR4-CD14) (38) και µη-ειδικούς (scavenger receptor A, 

SR-A) υποδοχείς  δέσµευσης του LPS (39). Η σύνδεση του LPS κυρίως µε τον 

υποδοχέα TLR4 ( Toll-like receptor-4) έχει ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση των 

κυττάρων Kupffer που χαρακτηρίζεται από αυξηµένη φαγοκυτταρική ικανότητα (29), 
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και παραγωγή φλεγµονωδών µεταβιβαστών όπως εικοσανοειδή, κυτταροκίνες, 

χηµειοκίνες, φιµπρονεκτίνη, PAF, κ.τ.λ..  

 

Η ενεργοποίηση αυτή των ηπατικών µακροφάγων είναι ένας από του κυριότερους 

µηχανισµούς πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης και παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

άµυνα έναντι µικροβιακών εισβολέων αλλά σχετίζεται και µε ηπατοκυτταρική 

καταστροφή. Έτσι ενώ η ίδια η ενδοτοξίνη δεν είναι τοξική για τα ηπατοκύτταρα in 

vitro (40) πειραµατικά µοντέλα σήψης µε απολίνωση και διάτρηση του τυφλού ή 

πειράµατα µε ενδοπυλαία χορήγηση ενδοτοξίνης  έχουν δείξει ότι υψηλές 

συγκεντρώσεις ενδοτοξίνης στην πυλαία κυκλοφορία σχετίζονται µε βαριές 

διαταραχές της µικροκυκλοφορίας στο ήπαρ µε έντονη λευκοκυτταρική διήθηση και 

ηπατοκυτταρική βλάβη (41).  

 

Αποµονωµένα Kupffer από αυτά τα ζώα παράγουν αυξηµένα ποσά TNFα και IL-1 

πριν την εµφάνιση της ηπατικής βλάβης  και παρουσιάζουν αυξηµένη έκφραση στην 

επιφάνειά τους αντιγόνα της τάξης ΙΙ MHC (Ia). Η ενεργοποίηση των µακροφάγων σε 

αυτά τα πειραµατικά µοντέλα οδηγεί σε ενεργοποίηση του ενδοθηλίου των 

κολποειδών (έκφραση ICAM-1) και προσέλκυση στο ήπαρ λευκοκυττάρων του 

αίµατος µε τελικό αποτέλεσµα την ηπατοκυτταρική καταστροφή (41).  

 

Ωστόσο, προηγούµενη έκθεση σε µικρές δόσεις ενδοτοξίνης προστατεύει το ήπαρ 

από την βλάβη επάγοντας στα κύτταρα Kupffer ανοχή στις µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις ενδοτοξίνης (42). Ο σηµαντικός ρόλος της αλληλεπίδρασης της 

ενδοτοξίνης µε τα κύτταρα Kupffer στην παθοφυσιολογία της ηπατικής βλάβης 

φαίνεται από πειραµατικά δεδοµένα όπου η επαγωγή ανοχής στο LPS, η 

προφυλακτική κολεκτοµή ή η χορήγηση πολυµιξίνης Β (αντι-ενδοτοξίνη), 

προφυλάσσει το ήπαρ από την ηπατική βλάβη σε διάφορα µοντέλα ηπατοτοξικότητας 

όπως η χορήγηση CCl4 (43), γαλακτοζαµίνης (44) ή η ιογενής ηπατίτιδα από τον ιό 

frog virus 3 στα ποντίκια (45).    
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2.3.3 Βιολογικά δραστικές ουσίες των κυττάρων Kupffer - Ο ρόλος των Kupffer 

κατά την ανοσολογική απάντηση  

 

Τα κύτταρα Kupffer θεωρούνται ως ενορχηστρωτές της ανοσολογικής και 

φλεγµονώδους απάντησης στο ήπαρ µέσω της παραγωγής ποικίλων δραστικών 

µεταβιβαστών όπως τα εικοσανοειδή, οι κυτταροκίνες και οι χηµειοκίνες (Σχήµα 2). 

 

Το κυριότερο προϊόν των κυκλοξυγενασών που εκκρίνεται µετά από φαγοκυτταρική 

ενεργοποίηση των κυττάρων Kupffer είναι η PGD2. Μαζί µε αυτήν όµως παράγονται 

και PGΕ2, PGF2, ΤΧΑ2 και µικρά ποσά προστακυκλίνης (46). Σε απάντηση σε 

διέγερση µε IFNγ (47), ενδοτοξίνη, TNFα (48) και ιούς (49) τα κύτταρα Kupffer 

εκκρίνουν µεγάλα ποσά PGE2 που ασκεί ηπατο-προστατευτικό ρόλο. Μελέτες σε 

µοντέλα ηπατοτοξικότητας µε χορήγηση γαλακτοζαµίνης, CCl4 και ηπατικής 

ισχαιµικής βλάβης σε αρουραίους έχουν δείξει ότι οι PGE1 και PGE2 αναστέλλουν 

την ηπατοκυτταρική νέκρωση (50). 

 

Προϊόντα της λιποξυγενάσης παράγονται επίσης κατόπιν διέγερσης των κυττάρων 

Kupffer. Η λευκοτριένη Β4 (LTB4) µε κύρια φλεγµονώδη δράση παράγεται από 

κύτταρα Kupffer σε καλλιέργεια µετά από επίδραση βακτηριδίων (47), calcium 

inophore, PAF, φαγοκυττάρωση (51) και INFγ (52). Εκτός της άµεσης φλεγµονώδους 

δράσης η LTB4 επίσης καταστέλλει την έκκριση PGE2 από διεγερµένα µε zymosan 

κύτταρα Kupffer (25).  

 

Οι κυτταροκίνες που παράγονται από τα κύτταρα Kupffer  αναφέρονται στον Πίνακα 

1 και οι δράσεις τους περιγράφονται µε λεπτοµέρεια σε επόµενο κεφάλαιο της 

παρούσας διατριβής. Πρόκειται για µεταβιβαστές µε ποικίλη αυτοκρινή, παρακρινή 

αλλά και συστηµατική  δράση.  

 

Η IL-1, κεντρικός µεταβιβαστής στις διαδικασίες ανοσορρύθµισης των T-

λεµφοκυττάρων, στο ήπαρ επάγει την απάντηση οξείας φάσεως και ενεργοποιεί µε 

αυτοκρινή µηχανισµό τα κύτταρα Kupffer (25). Η IL-6 έχει περισσότερο 

συστηµατική δράση ως ενεργοποιητής της απάντησης οξείας φάσεως (24). Ο TNFα 

είναι ισχυρά κυτταροτοξική κυτταροκίνη µε κεντρικό ρόλο στις διαδικασίες 

απόπτωσης στο ήπαρ. 
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Σχήµα 2: Κατά την φλεγµονή τα κύτταρα Kupffer (KC) διεγείρονται από
ενδοτοξίνη (LPS), συµπλήρωµα (C3), ανοσοσυµπλέγµατα (IC) και βακτήρια και
αλληλεπιδρούν   µέσω ενός πολύπλοκου δικτύου χηµικών µεταβιβαστών όπου
συµµετέχουν κυτταροκίνες, χηµειοκίνες, εικοσανοειδή, αυξητικοί παράγοντες, ρίζες
οξυγόνου και µονοξείδιο του αζώτου µε πολυµορφοπύρηνα (PMN), λεµφοκύτταρα
(Lym), ενδοθηλιακά (EC), ηπατοκύτταρα (HC), κύτταρα Ito (IC) και Pit (PC)
κατευθύνοντας την  ανοσολογική απάντηση. 
 
Επιπλέον ο TNFα αύξάνει την έκφραση  αντιγόνων MHC της τάξης Ι και µορίων 

προσκόλλησης του ενδοθηλίου (53) και και διεγείρει την σύνθεση DNA και τον 

πολλαπλασιασµό των κυττάρων Kupffer και των ηπατοκυττάρων (54). Τέλος η IL-12 

παίζει σηµαντικό ρόλο στην διαφοροποίηση των T-λεµφοκυττάρων και την 

ενεργοποίηση των κυττάρων NK (55).  

 

Οι ιντερφερόνες ασκούν αντι-ιϊκή και αντικαρκινική δράση, επάγουν την έκφραση 

αντιγόνων MHC και επιδρούν στην κυτταρική διαφοροποίηση (24). Η παραγωγή INF 

από τα κύτταρα Kupffer επάγεται κατόπιν διέγερσης µε διπλής έλικας RNA (49) αλλά 
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και έκθεση σε ενδοτοξίνη (56) και τροποποιεί την έκκριση άλλων κυτταροκινών όπως 

η IL-1 και ο TNFα (52). Οι δε παραγόµενες από τα κύτταρα Kupffer CC (MIP-1, 

RANTES, MCP-5) και CXC (MIP-2, IL-8, KC) χηµειοκίνες παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην προσέλκυση µονοπυρήνων και πολυµορφοπυρήνων στο ήπαρ  (57). 

 

Στον αντίποδα των παραπάνω µεταβιβαστών που επάγουν την φλεγµονώδη 

αντίδραση και την ιστική καταστροφή χάριν της άµυνας του ξενιστή βρίσκονται 

ηπατοπροστατευτικοί µεταβιβαστές όπως η PGE2 και οι αντιφλεγµονώδεις-

ανοσορυθµιστικές κυτταροκίνες όπως η IL-10, IL-13 και ο TGFβ που επάγονται από 

τα ίδια ερεθίσµατα ενεργοποίησης των κυττάρων Kupffer και από φλεγµονώδεις 

κυτταροκίνες όπως ο TNFα (58).   

 

Υπάρχει σωρεία ερευνητικών δεδοµένων που καταδεικνύουν ότι το ήπαρ είναι 

όργανο µε ιδιάζουσα ανοσολογική συµπεριφορά που ευνοεί περισσότερο την 

ανοσολογική ανοχή από την ανοσολογική επαγρύπνηση και αντίδραση γεγονός 

συµβατό µε το ρόλο του ως όργανο που συµµετέχει στην κάθαρση του αντιγονικού 

φορτίου του εντέρου. Η έγχυση αντιγονικού φορτίου στην πυλαία κυκλοφορία και η 

παροχέτευση στην πυλαία κυκλοφορία της ροής του αίµατος από αλλογενετικά 

µοσχεύµατα οδηγεί σε ειδική του αντιγόνου ανοσολογική ανοχή που αποτρέπει την 

επιβραδυνόµενου τύπου αντίδραση υπερευαισθησίας σε δεύτερο αντιγονικό ερέθισµα 

στην πρώτη περίπτωση ή την απόρριψη του µοσχεύµατος στη δεύτερη (59). Επιπλέον 

παρά την συνεχή ύπαρξη στην πυλαία κυκλοφορία ενδοτοξίνης σε συγκεντρώσεις 

(10pg/ml-1ng/ml) ικανές να διεγείρουν µονοκύτταρα ή µακροφάγα του µυελού των 

οστών δεν παρατηρείται αντίστοιχη ανοσολογική αντίδραση στο ήπαρ (60). Μέρος 

αυτού του φαινοµένου αποδίδεται στην αυξηµένη παραγωγή από τα κύτταρα Kupffer 

IL-10 σε απάντηση στο LPS που καταστέλλει την ενεργοποίηση των CD4+ 

λεµφοκυττάρων από τα παρουσιαστικά του αντιγόνου ενδοθηλιακά και Kupffer (61).  

 

∆ύο κυτταροκίνες µε αντιφλεγµονώδη δράση που παράγονται από τα κύτταρα 

Kupffer, η IL-10 και o TGFβ πιστεύεται ότι συµβάλλουν στην ιδιάζουσα αυτή 

ανοσολογική συµπεριφορά (60). Υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα που καταδεικνύουν 

αναστολή της αντιγονικής πρόσληψης, και καταστολή της έκφρασης αντιγόνων MHC 

II και συνδιεγερτικών µορίων CD80 και CD86 στα ενδοθηλιακά κύτταρα του ήπατος 

και υπό την επίδραση της IL-10 (62).  
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Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι οι κυτταροκίνες και οι χηµειοκίνες  µαζί µε τα 

εικοσανοειδή που παράγονται από τα κύτταρα των κολποειδών και τα διερχόµενα 

κύτταρα του αίµατος σχηµατίζουν ένα πολύπλοκο δίκτυο διακυτταρικής επικοινωνίας 

η έκβαση της οποίας καθορίζει το είδος και την ένταση της ανοσολογικής απάντησης. 

 

2.3.4 Συµµετοχή των κυττάρων Kupffer στην ηπατική βλάβη  

 

Τα κύτταρα έχουν ενοχοποιηθεί στην παθογένεια της ηπατικής βλάβης σε πολλά 

πειραµατικά µοντέλα ηπατοξικότητας συµπεριλαµβανοµένων της βλάβης από 

τετραχλωράνθρακα CCl4 (63), ενδοτοξίνη (64), γαλακτοζαµίνη (65) και 

ακεταµινοφαίνη (66). Στην ηπατοκυτταρική νέκρωση τα κύτταρα Kupffer 

παρουσιάζουν µορφολογικούς χαρακτήρες ενεργοποίησης και απελευθερώνουν 

υπεροξείδιο, µονοξείδιο του αζώτου, εικοσανοειδή, κυτταροκίνες, χηµειοκίνες, 

λυσοσσωµικά και πρωτεολυτικά ένζυµα και εµφανίζουν αυξηµένη 

κυτταροτοξικότητα και χηµειοταξία (66). 

 

Οι ρίζες οξυγόνου είναι ένα από τα δραστικά µόρια που χρησιµοποιούν τα κύτταρα 

Kupffer για να καταστρέψουν τα βακτήρια και η σύνθεσή τους επάγεται από 

διάφορους παράγοντες µεταξύ των οποίων είναι οι ιντερφερόνες, η ενδοτοξίνη και οι 

προσταγλανδίνες (67).Οι ρίζες οξυγόνου αποτελούν ισχυρά ηπατοτοξικά µόρια όπως 

καταδεικνύεται από την µαζική ηπατική νέκρωση που παρατηρείται κατόπιν 

χορήγησης συνδυασµού ενδοτοξίνης µε Corynebacterium parvum. Στο µοντέλο αυτό 

τα προϊόντα της οξείδωσης των µεµβρανικών λιπιδίων των ηπατοκυττάρων 

ανιχνεύονται στην συστηµατική κυκλοφορία και σχετίζονται µε τον βαθµό 

ηπατοκυτταρικής νέκρωσης. Η χορήγηση δισµουτάσης του υπεροξειδίου, που 

καταβολίζει το υπεροξείδιο, µειώνει τον βαθµό ηπατικής βλάβης και την θνησιµότητα 

στο µοντέλο (64).  

 

Κύτταρα Kupffer που αποµονώθηκαν από το ήπαρ κατόπιν χορήγησης C. Parvum 

παρουσιάζουν αυξηµένη παραγωγή υπεροξειδίου η οποία αυξάνεται επιπλέον 

παρουσία ενδοτοξίνης (67). Η τοξικότητα των ριζών οξυγόνου έναντι των 

ηπατοκυττάρων έχει καταδειχθεί in vitro µετά από εξωγενή χορήγηση σε ιστικές 

καλλιέργειες (68). Ωστόσο πειράµατα συνκαλλιέργειας ηπατοκυττάρων και κυττάρων 

Kupffer που έχουν διεγερθεί µε ενδοτοξίνη παρατηρείται µειωµένη τοξικότητα. Το 
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φαινόµενο εξαρτάται από την παροχή αργινίνης και αποδίδεται στην ταυτόχρονη 

παραγωγή από τα κύτταρα Kupffer µονοξειδίου του αζώτου ή την επαγωγή της 

παραγωγής του στα ηπατοκύτταρα (69).  

 

Το µονοξειδίου του αζώτου στο ήπαρ παράγεται από  κύτταρα Kupffer και 

ηπατοκύτταρα υπό την επίδραση µεταβιβαστών από τα Kupffer. Ο ρόλος του στους 

µηχανισµούς ηπατικής βλάβης είναι διττός καθώς υπάρχουν καταστάσεις 

(ενδοτοξιναιµία, CCl4) όπου δρα προστατευτικά στα ηπατοκύτταρα µέσω αναστολής 

των κασπασών και της απόπτωσης και άλλες (ισχαιµία/επαναιµάτωση, αιµορραγικό 

shock, γαλακτοζαµίνη) που επιτείνει το οξειδωτικό stress µέσω αλληλεπίδρασης µε 

τις ρίζες οξυγόνου και σχηµατισµού περοξυνιτίτη ή επάγει την έκφραση 

φλεγµονωδών µεταβιβαστών όπως ο TNFα και η IL-1 (70). 

 

Οι κυτταροκίνες και οι χηµειοκίνες που παράγονται από τα κύτταρα Kupffer κατά την 

ενεργοποίηση τους παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο την παθογένεια της ηπατικής 

βλάβης. Η συµµετοχή του TNFα στην ηπατική βλάβη από το αλκοόλ  και ενδοτοξίνη 

έχει καταδειχθεί από πολλούς ερευνητές(71). Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα έχουν 

επίσης καταδείξει την σηµασία της παραγωγής από τα κύτταρα Kupffer της 

χηµειοκίνης MCP-1 στην παθογένεια της οξείας ηπατικής βλάβης από 

τετραχλωράνθρακα (72) και ακεταµινοφαίνη (73). Τα παραγόµενα λυσοσωµικά 

ένζυµα και οι ουδέτερες πρωτεάσες επίσης φαίνεται να παίζουν ρόλο σε µοντέλα 

ηπατοτοξικότητας (74).  

 

Ο κεντρικός ρόλος των κυττάρων Kupffer στην επαγωγή ηπατοκυτταρικής βλάβης 

υπογραµµίζεται από πειραµατικά δεδοµένα που δείχνουν ότι ο βαθµός ενεργοποίησης 

των κυττάρων Kupffer επηρεάζει το βαθµό της ηπατοκυτταρικής καταστροφής (66). 

Για παράδειγµα, προηγηθείσα ενεργοποίηση µε ενδοτοξίνη επιτείνει την βλάβη από 

τετραχλωράνθρακα ενώ η χορήγηση πολυµιξίνης B ή ενδοτοξίνης σε δόσεις που 

επάγουν ανοσολογική ανοχή δρουν προστατευτικά στο ίδιο µοντέλο (43). Χορήγηση 

ενδοτοξίνης σε αρουραίους όπου είχε προηγηθεί ενεργοποίηση των κυττάρων 

Kupffer λόγω ηπατεκτοµής επάγει καταστροφή του ενδοθηλίου, απόφραξη των 

κολποειδών από ινώδες και θανατηφόρο µαζική ηπατοκυτταρική νέκρωση   (75). 

Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι διεγερµένα κύτταρα Kupffer 
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εκφράζουν CD95L και µπορούν να επάγουν απόπτωση σε CD95+ λεµφοκύτταρα και 

ηπατοκύτταρα (76). 

 

Τα κύτταρα Kupffer ωστόσο συµµετέχουν και σε προστατευτικούς µηχανισµούς 

παραδείγµατος χάριν µέσω µεταβιβαστών που επάγουν την σύνθεση γλουταθειόνης 

(77) (αντι-οξειδωτικός παράγοντας) ή την παραγωγή PGE2 (50) και µονοξειδίου του 

αζώτου. Η παραγωγή ELR-CXC χηµειοκινών όπως η MIP-2  που επάγουν τον 

πολλαπλασιασµό των ηπατοκυττάρων έχει επίσης προστατευτικό ρόλο σε µοντέλα 

ηπατοτοξικότητας όπως η βλάβη από ακεταµινοφαίνη (57).  

 

Συµπερασµατικά η επαγόµενη από τα κύτταρα Kupffer ηπατοτοξικότητα είναι 

αποτέλεσµα όχι µόνο αντίδρασης σε ηπατοτοξίνες αλλά υπέρµετρης ενεργοποίησης ή 

καταστολής των ηπατοπροστατευτικών µηχανισµών.   

 

2.3.5 Ο ρόλος των κυττάρων Kupffer στην ηπατική ίνωση  

 

Η ηπατική ίνωση χαρακτηρίζεται από διαταραχή της αρχιτεκτονικής αλλά και της 

σύστασης της εξωκυττάριας ουσίας στο ήπαρ. Η εξωκυττάρια ουσία του 

υπενδοθηλιακού χώρου του Disse περιλαµβάνει κυρίως κολλαγόνο τύπου IV, 

λαµινίνη και πρωτεογλυκάνες οι οποίες κατά την ίνωση αντικαθίστανται προοδευτικά 

από ινώδες κολλαγόνο τύπων Ι και ΙΙΙ που εναποτίθεται άναρχα διαταράσσοντας την 

φυσιολογική αρχιτεκτονική του ηπατικού λοβίου. 

  

Η κύρια κυτταρική πηγή πρωτεϊνών της εξωκυττάριας ουσίας στο ήπαρ είναι τα 

κύτταρα Ito.Η έναρξη και η πρόοδος των ινωτικών διεργασιών στο ήπαρ 

χαρακτηρίζεται από δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι η διέγερση και αλλαγή του 

φαινοτύπου των κυττάρων Ito σε κύτταρα τύπου µυοϊνοβλάστη µε συνέπεια την 

αυξηµένη παραγωγή ινώδους κολλαγόνου (78). Το δεύτερο είναι η διαταραχή των 

µηχανισµών οµοιοστασίας της εξωκυττάριας ουσίας στο ήπαρ µε µείωση της 

έκφρασης των πρωτεολυτικών ενζύµων που καταβολίζουν την εξωκυττάρια ουσία 

και αύξηση της έκφρασης των αναστολέων των ενζύµων αυτών (79). Έτσι κατά την 

ίνωση παρατηρείται µειωµένη παραγωγή µεταλλοπρωτεασών (matrix 

metalloproteinases, MMPs) και αυξηµένη παραγωγή ειδικών (tissue inhibitors of 

matrix metalloproteinases, TIMPs) και µη (α1-αντιθρυψίνη) αναστολέων τους. 
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Τα κύτταρα Kupffer εµπλέκονται στις ινωτικές διεργασίες στο ήπαρ επηρεάζοντας 

και τις δύο αυτές διαδικασίες µέσω τις παραγωγής κυτταροκινών και παραγόντων 

αύξησης που επάγουν την φαινοτυπική αλλαγή των κύτταρων Ito και αλλά και µέσω 

παραγωγής µεταλλοπρωτεασών και αναστολέων τους.  Ο TGF-β1 που παράγεται 

κατά την ενεργοποίηση των κυττάρων Kupffer επάγει την αλλαγή του φαινοτύπου 

των κυττάρων Ito σε µυοϊνοβλάστες και αυξάνει την σύνθεση κολλαγόνου και 

πρωτεογλυκάνης (80). Ο TGF-β1 θεωρείται ως η κύρια κυτταροκίνη που σχετίζεται 

µε την ίνωση σε ποικίλα µοντέλα ηπατικής βλάβης σε πειραµατόζωα, 

συµπεριλαµβανοµένων της αλκοολικής ίνωσης (81), της ίνωσης κατά την ηπατική 

σχιστοσωµίαση ή της ίνωσης µετά από χορήγηση τετραχλωράνθρακα (82), αλλά και 

στον άνθρωπο (83).  

 

Ιn vitro µελέτες έχουν καταδείξει ότι τα κύτταρα του Kupffer επάγουν επιπλέον τον 

πολλαπλασιασµό των κυττάρων Ito µέσω αύξησης της έκφρασης σε αυτά υποδοχέων 

του PDGF που αποτελεί και την κυριότερη µιτογόνο κυτταροκίνη για τα κύτταρα Ito 

(84). O TNFα, η IL-1 και o MCP-1 που παράγονται κατά την ενεργοποίηση των 

κυττάρων Kupffer παρουσιάζουν επίσης µιτογόνο και χηµειοτακτική δράση στα 

κύτταρα Ito (85, 86). Επιπλέον τόσο ο TGFβ1 όσο και η IL-6 φαίνεται να επάγουν 

την έκφραση mRNA αναστολέων των µεταλλοπρωτεασών και συγκεκριµένα TIMP-1 

σε ηπατοκύτταρα, κύτταρα Kupffer και Ito (87). 

 

Τέλος ένας µηχανισµός που µπορεί να οδηγήσει σε φαινοτυπική αλλαγή τα κύτταρα 

Ito είναι η παραγωγή από τα Kupffer γελατινασών. Έχει καταδειχθεί ότι οι πρωτεΐνες 

της εξωκυτταρίου ουσίας παίζουν σηµαντικό ρόλο στην διατήρηση της φυσιολογικής 

λειτουργίας των ηπατοκυττάρων και των κυττάρων του Ito. Καλλιέργεια των 

τελευταίων σε κολλαγόνο τύπου I ή πλαστικό έχει σαν αποτέλεσµα ενεργοποίηση και 

µετατροπή σε µυοϊνοβλάστες. Αντίθετα καλλιέργεια σε κολλαγόνο τύπου IV διατηρεί 

τον αρχικό τους φαινότυπο(88). Πιστεύεται ότι η ενεργοποίηση των κυττάρων 

Kupffer και η απελευθέρωση γελατινάσης MMP-9 αποτελεί µιτογόνο ερέθισµα για τα 

κύτταρα Ito (89), καταστρέφει το κολλαγόνο τύπου IV και συνεισφέρει σηµαντικά 

στην διαδικασία φαινοτυπικής αλλαγής στα κύτταρα Ito (90).        
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2.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ KUPFFER ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ  

 

2.4.1 Τα κύτταρα Kupffer στις λοιµώξεις του ήπατος 

 

Η ρόλος των κυττάρων Kupffer στην πρωτογενή ανοσολογική απάντηση του ξενιστή 

και την τελική πρόγνωση της λοίµωξης φαίνεται  από µελέτες σε πειραµατικά 

µοντέλα σήψης. Βελτίωση της πρόγνωσης και του µείωση µικροβιακού φορτίου 

σχετιζόµενη µε αύξηση του αριθµού των κυττάρων Kupffer έχει παρατηρηθεί σε 

ποντίκια που υποβλήθηκαν σε πειραµατική σηψαιµία από σαλµονέλα κατόπιν 

προηγούµενης χορήγησης LPS (91).  Ενώ σε µοντέλα αποφρακτικού ικτέρου που 

χαρακτηρίζονται  από µειωµένη της φαγοκυτταρική ικανότητα και παραγωγή ριζών 

οξυγόνου των κύτταρων Kupffer έχει παρατηρηθεί αυξηµένη ευαισθησία σε 

λοιµώξεις (92). 

 

Στην λιστερίωση των ποντικών η συσσώρευση του βακίλου στο ήπαρ εξαρτάται από 

την αλληλεπίδραση λεκτινών της µεµβράνης των κυττάρων Kupffer µε 

υδατανθρακικές αλύσους του τοιχώµατος του βακίλου (93). Έπειτα η αναστολή της 

ανάπτυξης της λιστέριας στο ήπαρ (τον κύριο τόπο αναπαραγωγής του µικροβίου) 

εξαρτάται από την παραγωγή µεταβιβαστών όπως οι IL-6, IL-12, IL-1β, TNFα και το 

µονοξείδιο του αζώτου  από τα κύτταρα Kupffer που επάγουν την φλεγµονή και την 

βακτηριοκτόνο δράση άλλων κυτταρικών πληθυσµών στο ήπαρ (94). Πειραµατική 

αδρανοποίηση των κυττάρων Kupffer έχει ως αποτέλεσµα αδυναµία καταπολέµησης 

της λοίµωξης (95).  

 

Σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση της λοίµωξης παίζουν επίσης και οι παραγόµενες 

από τα κύτταρα Kupffer χηµειοκίνες  MIP-1α, MIP-1β, και MCP-1 και MIP-2  που 

αποτελούν σηµαντικούς µεταβιβαστές για την προσέλκυση µονοπύρηνων και 

πολυµορφοπύρηνων στο ήπαρ (96-98) αλλά και η ενεργοποίηση της απάντησης 

οξείας φάσης των ηπατοκυττάρων από την IL-6 (99). Πρόσφατες µελέτες σε 

παρασιτικές λοιµώξεις σε πειραµατόζωα κατά δεικνύουν επίσης συµµετοχή των 

κυττάρων Kupffer στις διαδικασίες λεµφοκυτταρικής διαφοροποίησης προς TΗ1 ή 

ΤΗ2 επικρατούσα ανοσολογική απάντηση (100).   
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Τα κύτταρα Kupffer εµπλέκονται εκτός της αντιµετώπισης και στην παθογένεια των 

ηπατικών λοιµώξεων.  Ιοί όπως ο κυτταροµεγαλοϊός (101) και παράσιτα όπως τα 

Plasmodium bergei (102) και η Leishmania (103) εισβάλλουν πρώτα στα κύτταρα του 

Kupffer όπου πολλαπλασιάζονται πριν να εισβάλλουν στο ηπατικό παρέγχυµα. 

 

Στον άνθρωπο,  φαινόµενα όπως η αυξηµένη συχνότητα σηψαιµίας και shock από 

κατά Gram αρνητικά βακτήρια που παρατηρείται σε ασθενείς µε οξεία ηπατική 

ανεπάρκεια έχουν αποδοθεί σε  µειωµένη ικανότητα των κυττάρων Kupffer να 

αποκαθαίρουν µικροοργανισµούς και ενδοτοξίνη από την πυλαία κυκλοφορία (104). 

Πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι σηµαντικό ποσοστό των ασθενών µε χρόνια ηπατική 

νόσο παρουσιάζουν συστηµατική ενδοτοξιναιµία και υψηλούς τίτλους αντισωµάτων 

έναντι βακτηριδίων του εντέρου σε αντίθεση µε φυσιολογικούς όπου ενδοτοξίνη 

ανιχνεύεται µόνο στην πυλαία κυκλοφορία (105). 

 

2.4.2 Κύτταρα Kupffer και καρκίνος 

 

Το ήπαρ είναι συχνή θέση αιµατογενούς µετάστασης και ιδιαίτερα καρκίνων του 

γαστρεντερικού συστήµατος. Αποµονωµένα κύτταρα Kupffer είναι κυτταροτοξικά 

έναντι κυττάρων κολονικού αδενοκαρκινώµατος που ιδιαίτερα παρουσία INFγ και 

ενδοτοξίνης (106, 107) . Για την κυτταροτοξικότητα αυτή έχει ενοχοποιηθεί η 

έκφραση από τα κύτταρα Kupffer µεµβρανικού TNFα καθώς απαιτείται άµεση 

κυτταρική επαφή και αναστέλλεται µε την χορήγηση αντί-TNFα  (108). Σύµφωνα µε 

πρόσφατες µελέτες  τα κύτταρα Kupffer επάγουν την έκφραση Fas σε καρκινικά 

κύτταρα ευαισθητοποιώντας τα έτσι σε αποπτωτικό θάνατο παρουσία 

κυτταροτοξικών λεµφοκυττάρων ή διαλυτού TNFα (109) (110).  

 

∆εδοµένα από In vivo µελέτες δείχνουν ότι η βαθµός ενεργοποίησης και καταστολής 

των κυττάρων Kupffer επηρεάζει τον αριθµό και το µέγεθος των ηπατικών 

µεταστάσεων κατόπιν ένεσης καρκινικών κυττάρων στην πυλαία κυκλοφορία (111). 

Χορήγηση αναστολέων των Kupffer όπως GdCl3, έχει σαν αποτέλεσµα αύξηση του 

µεγέθους των µεταστάσεων και διεγέρτες όπως το Zymosan, C. parvum, και η 

γλυκάνη µειώνουν το µέγεθος των ηπατικών µεταστάσεων.  
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∆εδοµένα από in vivo µικροσκοπία δείχνουν ότι τα κύτταρα Kupffer είναι επίσης 

δυνατόν να φαγοκυτταρώσουν καρκινικά κύτταρα (112). Το µονοξείδιο του αζώτου 

είναι ένα επιπλέον δραστικό µόριο που παράγεται από τα κύτταρα Kupffer σε 

απάντηση στην ενδοτοξίνη, τον TNFα, και την προσταγλανδίνη Ε2 (113) και 

χρησιµοποιείται από τα Kupffer για την άµυνα έναντι µικροβίων και καρκινικών 

κυττάρων (114).   

 

Τέλος εκτός από τους παραπάνω µηχανισµούς ένας έµµεσος µηχανισµός άµυνας είναι 

και η παραγωγή IL-12 που επάγει την κυτταροτοξικότητα των NK κυττάρων έναντι 

NK-ευαίσθητων αλλά και NK-ανθεκτικών καρκινικών κυττάρων  (111).  

 

2.4.3 Τα κύτταρα Kupffer στην αλκοολική ηπατική νόσο 

 

Η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει την κατανάλωση οξυγόνου στο ήπαρ και 

προκαλεί λιπώδη εκφύλιση, ηπατοµεγαλία και χρόνια φλεγµονή του ηπατικού 

παρεγχύµατος µε τελικό αποτέλεσµα την ίνωση και κίρρωση. Το ερευνητικό 

ενδιαφέρον έχει πρόσφατα εστιάσει στον ρόλο των κυττάρων Kupffer στην 

παθογένεια της αλκοολικής νόσου. Αυξηµένος αριθµός κυττάρων Kupffer έχει 

παρατηρηθεί στα πυλαία διαστήµατα στην οξεία και την χρόνια αλκοολική νόσο 

(115) και σύµφωνα µε µελέτες σε πειραµατόζωα η χορήγηση αιθανόλης αυξάνει τον 

αριθµό των κυττάρων Kupffer που εµφανίζουν µορφολογικές ενδείξεις 

ενεργοποίησης (116) και αυξηµένη παραγωγή IL-1 και TNFα (117). Η αδρανοποίηση 

δε των Kupffer µε GdCl3 µειώνει την παρατηρούµενη φλεγµονή και ηπατοκυτταρική 

νέκρωση από το αλκοόλ (118). Η ενεργοποίηση των κυττάρων Kupffer από το 

αλκοόλ πιστεύεται ότι οφείλεται σε διαταραχή της µικροβιακής χλωρίδας του εντέρου 

µε αύξηση των Gram αρνητικών βακτηριδίων και σε αύξηση της διαπερατότητας του 

εντερικού τοιχώµατος σε µόρια όπως η ενδοτοξίνη. Ταυτόχρονα το αλκοόλ επηρεάζει 

άµεσα τα Kupffer λόγω διαταραχών που προκαλεί στους µεµβρανικούς διαύλους 

ασβεστίου (119).  

 

Αυξηµένη συγκέντρωση TNFα παρατηρείται σε ασθενείς µε αλκοολική ηπατική νόσο 

(120). Η οξεία χορήγηση αιθανόλης σε πειραµατόζωα επάγει την παραγωγή TNFα 

και την έκφραση του CD14 (121) ενώ στον άνθρωπο έχει παρατηρηθεί άµεση αύξηση 

του µονοξειδίου του αζώτου στο περιφερικό αίµα [Unpublished observations]. 
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Χρόνια χορήγηση αιθανόλης τέλος αυξάνει την παραγωγή ελευθέρων ριζών 

οξυγόνου από τα κύτταρα Kupffer (122).  

 

Αυξηµένα ποσά κυκλοφορούντος και αυξηµένη έκφραση στο ηπατικό παρέγχυµα του 

MCP-1  έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς µε αλκοολική ηπατίτιδα και σχετίζονται µε 

τα επίπεδα SGPT και τον βαθµό φλεγµονωδών διηθήσεων (123). Επιπλέον έχουν 

ανιχνευθεί υψηλά επίπεδα IL-8 (124) και έχουν συσχετισθεί µε αυξηµένη έκφραση 

ICAM-1 και VCAM  όπως και µε τον βαθµό πολυµορφοπυρηνικών διηθήσεων στο 

ήπαρ (125).   

   

 Όλα τα παραπάνω συνηγορούν υπέρ της ενεργοποίησης της εκκριτικής 

δραστηριότητας των κυττάρων Kupffer υπό την επίδραση του αλκοόλ. Τοξικοί 

µεταβιβαστές (ρίζες οξυγόνου), κυτταροκίνες και χηµειοκίνες παραγόµενες από 

κύτταρα Kupffer πιστεύεται ότι συµµετέχουν στην παθογένεια της αλκοολικής 

ηπατικής νόσου.                      

 

2.4.4 Κύτταρα Kupffer και µεταµόσχευση ήπατος 

 

Υπάρχουν έµµεσα δεδοµένα που αποδίδουν στα κύτταρα Kupffer ιδιότητες κυττάρων 

παρουσιαστικών του αντιγόνου µε σηµαντικό ρόλο στις διαδικασίες απόρριψης κατά 

την ηπατική µεταµόσχευση. Τα κύτταρα Kupffer εκφράζουν αντιγόνα MHC τάξης II 

και είναι ικανά να παρουσιάζουν αντιγόνα in vitro (126). Μελέτες µεταµόσχευσης σε 

αρουραίους δείχνουν επαγωγή των MHC τάξης II στα κύτταρα Kupffer που 

σχετίζεται µε τον βαθµό ανοσολογικής αντίδρασης (127). Στον άνθρωπο έχει 

παρατηρηθεί ότι ο ρυθµός αντικατάστασης των κυττάρων Kupffer του δότη από αυτά 

του µεταµοσχευθέντος αυξάνεται στην φάση της απόρριψης (127).Τέλος απόρριψη 

όπως και το σύνδροµο εξαφάνισης των χοληφόρων παρουσιάζονται µε αυξηµένη 

συχνότητα σε µεταµοσχεύσεις όπου δεν υπάρχει ιστοσυµβατότητα για τα MHC τάξης 

ΙΙ παρά για τα  MHC τάξης Ι γεγονός που γεγονός που µπορεί να αποδοθεί σε 

παρουσίαση από τα κύτταρα Kupffer του δότη των MHC Ι αντιγόνων των χοληφόρων 

στον δέκτη (128).                

 

Επιπλέον η ηπατική βλάβη από την διαδοχική επίδραση της ισχαιµίας και 

επαναιµάτωσης στο ήπαρ ως συνέπεια της διαδικασίας εξωσωµατικής διατήρησης 
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του οργάνου οδηγεί σε πρωτογενή δυσλειτουργία του οργάνου και είναι σηµαντικός 

επιβαρυντικός παράγοντας στην έκβαση της µεταµόσχευσης (129). Υπάρχουν επαρκή 

βιβλιογραφικά δεδοµένα που αποδίδουν µέρος της ηπατικής βλάβης αυτού του τύπου 

στην ενεργοποίηση των κυττάρων Kupffer, την παραγωγή από αυτά ελευθέρων ριζών 

οξυγόνου που οδηγούν σε βαριές διαταραχές της ηπατικής µικροκυκλοφορίας (130). 

Χορήγηση GdCl3 που καταστέλλει την λειτουργία των κυττάρων Kupffer αναστέλλει 

την ηπατική βλάβη από ισχαιµία/επαναιµάτωση ενώ η χορήγηση σωµατιδίων latex 

που διεγείρει τα κύτταρα Kupffer επιδεινώνει την βλάβη από ισχαιµία επαναιµάτωση 

(131). Πρόσφατες µελέτες καταδεικνύουν ότι εκτός από την παραγωγή ελευθέρων 

ριζών οξυγόνου υπεύθυνη για τις παρατηρούµενες διαταραχές της µικροκυκλοφορίας 

είναι και η παραγωγή από τα κύτταρα Kupffer TNFα, MIP-2 και KC. Αυξηµένη 

έκφραση των τελευταίων έχει παρατηρηθεί στο ηπατικό παρέγχυµα και αυξηµένες 

συγκεντρώσεις στον ορό σε πειραµατικά µοντέλα µεταµόσχευσης σε ποντίκια κατά 

την φάση της επαναιµάτωσης του µοσχεύµατος και σχετίζονται ο µεν TNFα µε την 

ενεργοποίηση του ενδοθηλίου και την επαγωγή της έκφρασης β2-ιντεγκρινών (132) οι 

δε χηµειοκίνες µε την προσέλκυση πολυµορφοπύρηνων λευκοκυττάρων στο ηπατικό 

παρέγχυµα (133). 

 

Συµπερασµατικά τα κύτταρα Kupffer παίζουν σηµαντικό ρόλο στην άµυνα του 

ξενιστή τόσο άµεσα όσο και διαµέσου τροποποίησης της ανοσολογικής απάντησης. 

Εκτός της συµµετοχής τους στις ζωτικής σηµασίας αυτές φυσιολογικές λειτουργίες τα 

κύτταρα Kupffer συνθέτουν και απεκκρίνουν µια µεγάλη ποικιλία δυνητικά 

επιβλαβών βιολογικών µεταβιβαστών που υποδεικνύουν την συµµετοχή τους στην 

παθογένεια της ηπατικής βλάβης και ίνωσης.     
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3. ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ 
 

Ο όρος κυτταροκίνη αφορά σε έναν συνεχώς αυξανόµενο αριθµό µη δοµικών 

πρωτεϊνών-γλυκοπρωτεϊνών που αποτελούν χηµικούς διαµεσολαβητές µεταξύ των 

κυττάρων και ενέχονται σε διαδικασίες όπως η κυτταρική αύξηση και 

διαφοροποίηση, η ιστική επούλωση και ανάπλαση και η ρύθµιση της ανοσολογικής 

απάντησης. Ο ρόλος των κυτταροκινών είναι καθοριστικός του µεγέθους, της φύσης 

και της διάρκειας της φλεγµονής και γι’ αυτό το λόγο και αποτελούν θεραπευτικούς 

στόχους για την καταπολέµηση νόσων που σχετίζονται µε παθολογική ανοσολογική 

απάντηση. 

 

3.1 ΟΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ΩΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ 

 

Ο αυξανόµενος αριθµός κυτταροκινών, η δοµική ποικιλία που τις χαρακτηρίζει αλλά 

και το εύρος των βιολογικών δράσεων που ασκούν δυσχεραίνουν την προσπάθεια 

οµαδοποίησης και γενικής περιγραφής του ρόλο των παραπάνω µορίων στην 

κυτταρική και ιστική οµοιοστασία. Κατά γενική οµολογία ωστόσο, οι κυτταροκίνες 

αποτελούν πρωτεϊνικούς µεταβιβαστές πληροφορίας µεταξύ κύτταρων και ιστών που 

δρουν µέσω ειδικών µορίων υποδοχέων. 

 

Αρχικά πιστεύονταν ότι οι κυτταροκίνες δρουν ως κλασσικές ορµόνες και µε την 

απελευθέρωσή τους στην κυκλοφορία επιδρούν σε αποµεµακρυσµένους ιστούς µε 

ενδοκρινικό τρόπο. Πράγµατι, η ενδοκρινικού τύπου επαγόµενη από στρες 

απελευθέρωση και συστηµατική κατανοµή στο πλάσµα της Ιντερλευκίνης-6 (IL-6) 

αποτελεί ένα καλό παράδειγµα της παραπάνω θεωρίας. Η IL-6 µπορεί εύκολα να 

ανιχνευθεί στην συστηµατική κυκλοφορία σε ποικιλία φλεγµονωδών καταστάσεων 

και οι συγκεντρώσεις της σχετίζονται µε την βαρύτητα και πρόγνωση της νόσου 

(134). Με την απελευθέρωσή της στην συστηµατική κυκλοφορία η IL-6, επάγει την 

παραγωγή πρωτεϊνών οξείας φάσης από το ήπαρ και την έκκριση γλυκοκορτικοειδών 

διεγείροντας τον άξονα υποθαλάµου-υπόφυσης (135).  
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Γενικά, οι κυτταροκίνες που ανιχνεύονται συνήθως στην κυκλοφορία έχουν ως κύρια 

λειτουργία την επαγωγή γονιδιακής έκφρασης σε ένα ή περισσότερα όργανα στόχους, 

όπως συµβαίνει π.χ. µε την ρύθµιση της ηπατικής απάντησης οξείας φάσης από την 

IL-6. Πολλές από τις κυτταροκίνες ωστόσο δεν ανιχνεύονται στην κυκλοφορία, αλλά 

δρουν το πλείστον τοπικά στο άµεσο ιστικό µικροπεριβάλλον. Τέτοιες κυτταροκίνες 

όπως οι φλεγµονώδεις κυτταροκίνες IL-1 και ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων-α 

(Tumor Necrosis Factor–α, TNFα) και η χηµειοκίνη IL-8, επιδρούν κυρίως σε 

παρακείµενα κύτταρα µε παρακρινικό τρόπο ή στο κύτταρο που τις παράγει µε 

αυτοκρινικό τρόπο. Άλλες κυτταροκίνες όπως ο TNFα και η IL-1α επίσης µπορούν 

να δρουν και ως µόρια προσκολληµένα στην κυτταρική µεµβράνη του κυττάρου που 

τις παρήγαγε σε παρακείµενα κύτταρα διαµέσου άµεσης διακυτταρικής επαφής. 

 

Το µοντέλο αυτό διακυττάριας επικοινωνίας µέσω κυτταροκινών καταδεικνύει µια 

επιπλέον διαφορά από το κλασσικό µακρο-ενδοκρινικό σύστηµα. Ότι η επικοινωνία 

µεταξύ των κυττάρων διαµέσου των κυτταροκινών απαιτεί µεγάλη ιστική διασπορά 

των κυττάρων που τις παράγουν. Πράγµατι, τα φλεγµονώδη και ανοσολογικά 

κύτταρα που αποτελούν και την κύρια πηγή κυτταροκινών, είναι άφθονα και 

διεσπαρµένα σε κάθε όργανο και ιστό του σώµατος. Επιπλέον κύτταρα µη 

ανοσολογικής προέλευσης σε κάθε ιστό είναι ικανά να παράγουν ποικιλία 

κυτταροκινών υπό συνθήκες διέγερσης. Εποµένως, σε αντίθεση µε το κλασσικό 

ενδοκρινικό σύστηµα όπου η ορµόνη παράγεται από ένα αποκλειστικά όργανο και 

πρέπει να κατανεµηθεί στους ιστούς διαµέσου της κυκλοφορίας ώστε να φτάσει τα 

κύτταρα στόχο, η µεταβίβαση της πληροφορίας διαµέσου κυτταροκινών 

επιτυγχάνεται διαµέσου ενός πολύπλοκου τοπικού και συστηµατικού επικοινωνιακού 

δικτύου.  

 

Οι κυτταροκίνες είναι µικρές πρωτεΐνες µοριακού βάρους από 5 έως 50 kDa. Σε 

πολλές περιπτώσεις η ενεργής κυτταροκίνη αποτελείται από ένα µονοµερές 

πρωτεϊνικό µόριο (π.χ. IL-1β) (136) ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ενεργός κυτταροκίνη 

αποτελείται από οµοδιµερή (π.χ. IL-8, IL-10) (137, 138) ή οµοτριµερή (π.χ. TNFα) 

(139) ή ακόµα και ολιγοµερή (π.χ. IL-16) πρωτεϊνικά µόρια. Για πολύ λίγες 

κυτταροκίνες το ενεργό τους µόριο αποτελείται από ετεροµερή όπως ο TNF-β και η 

IL-12 (140). H β-πτυχωτή δοµή είναι η πιο συχνή µορφή δευτεροταγούς 

διαµόρφωσης των µορίων των κυτταροκινών. 
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3.1.1 Οι κυτταροκίνες ρυθµίζουν την πρωτογενή ανοσολογική απάντηση 

 

Η ανοσολογική απάντηση του ξενιστή µπορεί απλοποιηµένα να διαιρεθεί δε δύο 

λειτουργικά διακριτά ανοσολογικά συστήµατα, την πρωτογενή και την επίκτητη 

ανοσολογική απάντηση. Το σύστηµα της πρωτογενούς ανοσολογική απάντησης 

αναπτύχθηκε στους πολυκύτταρους οργανισµούς µε σκοπό την αντιµετώπιση της 

µικροβιακής διείσδυσης. Σε αντίθεση µε την ειδικότητα που χαρακτηρίζει την 

επίκτητη ανοσολογική απάντηση η πρωτογενής ανοσολογική απάντηση είναι µη 

ειδική και λειτουργεί ανεξάρτητα της αντιγονικής φύσεως του µικροβίου εισβολέα. 

Πρόκειται για ένα πρωτόγονο, µη-ειδικό και συχνά ανεπαρκές σύστηµα 

καταπολέµησης των µικροβίων µε σκοπό να καθυστερήσει την µικροβιακή εισβολή, 

τον κυτταρικό θάνατο και την ιστική καταστροφή του ξενιστή µέχρι την ανάπτυξη 

της πιο ειδικής και αποτελεσµατικής επίκτητης ανοσολογικής απάντησης (141). 

Επιπλέον εκτός από πρώτη γραµµή άµυνας η πρωτογενής ανοσολογική απάντηση 

µέσω της παραγωγής και έκκρισης από τα κυτταρικά συστήµατα που εµπλέκονται σε 

αυτή διαφορετικών κυτταροκινών καθορίζει και την φύση της επερχόµενης επίκτητης 

ανοσολογικής απάντησης (141).  

 

Ενεργοποίηση της πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης  

 

Το σύστηµα της πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης χρησιµοποιεί κυρίως 

µεµβρανικούς κυτταρικούς υποδοχείς και απεκκρινόµενες πρωτεΐνες για την  

αναγνώριση των υδατανθρακικών, λιπιδικών, πρωτεϊνικών και νουκλεοτιδικών 

µορίων των µικροβίων εισβολέων. Το πιο καλά µελετηµένο ως τώρα σύστηµα 

αναγνώρισης της πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης είναι το σύστηµα 

αναγνώρισης του Λιποπολυσακχαρίτη (Lipopolysaccharide, LPS) που αποτελείται 

από το CD14 και την οικογένεια των Toll-like υποδοχέων (TLR). Η οικογένεια 

υποδοχέων TLR και το µεµβρανικό µόριο CD14 λειτουργούν µαζί σαν ένα 

σύµπλεγµα υποδοχέων για το LPS  (ενδοτοξίνη) και άλλα µικροβιακά προϊόντα 

(142). Η οικογένεια των υποδοχέων TLR και τα ενδοκυττάρια µονοπάτια 

µεταβίβασης της πληροφορίας που χρησιµοποιούν φαίνεται να παίζουν ένα πολύ 

ευρύτερο ρόλο στην ανίχνευση ποικίλων µικροβιακών παραγόντων και την επαγωγή 

της ανοσολογικής απάντησης. 
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Προς το παρόν έχουν αναγνωριστεί πλήρως τα µόρια σύνδεσης για µόνο τρεις από 

τους υποδοχείς. Έτσι ενώ το LPS φαίνεται να είναι το κύριο µόριο σύνδεσης για τον  

TLR4, τα λιποτεειχοϊκά οξέα και πεπτιδογλυκάνες των ζυµών και των Gram-θετικών 

βακτηρίων φαίνεται να είναι τα πιο πιθανά µόρια σύνδεσης για τον TLR2 (143) και 

τα ριβονουκλεϊκά οξέα για την TLR 3 (144).  

 

Κατόπιν της ταυτοποίησης του TLR4 ως απαραίτητου υποδοχέα για την σύνδεση και 

κυτταρική ενεργοποίηση από το LPS (145) έχουν αρχίσει να γίνονται κατανοητοί οι 

µηχανισµοί µε τους οποίους το σύστηµα της πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης 

αναγνωρίζει και απαντά στην παρουσία του LPS. Φαίνεται λοιπόν ότι η 

αλληλεπίδραση του LPS µε τον υποδοχέα TLR4 δεν είναι άµεση αλλά απαιτεί 

προηγούµενη σύνδεση του LPS µε πρωτεΐνες του ξενιστή ακόµα απαιτείται η 

παρουσία ενός πρόσθετου µορίου του MD-2 που συνδέεται µε το εξωκυττάριο τµήµα 

του TLR4 προ της αλληλεπίδρασης µε το LPS (146).  

 

Συγκεκριµένα, οι Tobias και Ulevitch κατέδειξαν στον ορό την παρουσία πρωτεΐνης 

δέσµευσης του λιποπολυσακχαρίτη LBP (LPS Binding Protein) που σχηµατίζει 

σταθερό σύµπλεγµα µε το LPS (147). Πρόκειται για µια πρωτεΐνη οξείας φάσεως 60 

kDa η παραγωγή της οποίας από τα ηπατοκύτταρα βρίσκεται υπό τον έλεγχο 

κυτταροκινών και στεροειδών ορµονών (148). Η κύρια λειτουργία της LBP είναι να 

διευκολύνει την σύνδεση του LPS στο διαλυτό ή µεµβρανικό CD14 υποδοχέα.  

 

Καθώς ο CD14 δεν παρουσιάζει ενδοκυττάριο τµήµα για την µεταφορά του σήµατος 

η κυρίαρχη υπόθεση προς το παρόν είναι ότι το σύµπλεγµα LPS/LBP/CD14 

συνδέεται άµεσα µε το TLR4. Η σύνδεση αυτή παρουσία του µορίου MD2 αλλάζει τη 

διαµόρφωση του ενδοκυττάριου τµήµατός του TLR4 και επιτρέπει τον σχηµατισµό 

ενός κυτταροπλασµατικού συµπλέγµατος πρωτεϊνών αποτελούµενου από τις myeloid 

differentiation primary response protein (My88) και µια κινάση της σερίνης-

θρεονίνης (IRAK). To σύµπλεγµα αυτό ενεργοποιεί έναν καταρράκτη κινασών και 

ενδοκυττάριων µεταβιβαστών όπως οι tumor necrosis factor receptor associated 

factor-6 (TRAF-6), transforming growth factor-beta-activated kinase-1 (TAK-1) και 

TAK-1-binding protein-1 (TAB-1) που απαιτούνται για την ενεργοποίηση του nuclear 

factor κB (NF-κΒ) (149, 150) και την φωσφορυλίωση-ενεργοποίηση MAP κινασών 

{Fig. 6, Cytokines in Rheumatoid arthritis p. 13}. Η ενεργοποίηση και πυρηνική 
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µετάθεση του NF-κΒ, είναι κυρίαρχο ενδοκυττάριο γεγονός κατά την πρωτογενή 

ανοσολογική απάντηση.  

 

Χρησιµοποιώντας  δοµικά στοιχεία των µικροβίων ως αναγνωριστικά µόρια (π.χ. 

υδατανθρακικές αλύσους χωρίς σιαλικό οξύ, βακτηριακό DNA πλούσιο σε 

αλληλουχίες CpG) και µε την βοήθεια διαλυτών (π.χ. LBP, συµπλήρωµα C3, 

mannose binding protein) και µεµβρανικών (π.χ. CD14, υποδοχέας κολλεκτίνης) 

υποδοχέων το σύστηµα πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης είναι ικανό ανά πάσα 

στιγµή να διακρίνει µε σχετική ακρίβεια, αβλαβείς από δυνητικά επιβλαβείς 

παράγοντες.  

 

Οι κυτταροκίνες ως µεταβιβαστές της πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης 

 

Οι κυτταροκίνες αποτελούν τους κύριους µεταβιβαστές του συστήµατος  

πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης κατά την ενεργοποίηση του. Κεντρικό ρόλο 

φαίνεται να παίζουν τρεις κυτταροκίνες ο TNFα, η IL-1 και η IL-6. Είναι σηµαντικό 

να τονιστεί ότι οι τρεις αυτές κυτταροκίνες έκτός από την ρύθµιση της πρωτογενούς 

ανοσολογικής απάντησης παίζουν σηµαντικό ρόλο και στην ανάπτυξη και εξέλιξη της 

επίκτητης ανοσολογικής απάντησης. Καθένας από τους τρεις παράγοντες µπορεί να 

επάγει τον πολλαπλασιασµό λεµφοκυττάρων αλλά ιδιαίτερα ο TNFα και η IL-1 

µπορούν να επάγουν την παραγωγή επιπλέον αυξητικών παραγόντων των 

λεµφοκυττάρων. Η IL-1 αποτελεί συνεργικό µιτογόνο παράγοντα για τα Τ 

λεµφοκύτταρα, ο TNFα επάγει την τύπου 1 ανοσολογική απάντηση των βοηθητικών 

T-λεµφοκυττάρων (T helper cell type 1, TH1), και η IL-6 είναι αυξητικός παράγοντας 

των B-λεµφοκυττάρων. Τα παραπάνω καταδεικνύουν την στενή σχέση µεταξύ της 

πρωτογενούς και επίκτητης ανοσολογικής απάντησης και πως αυτές οι δύο 

συνδέονται και αλληλεπιδρούν µε µεσολαβητές τις κυτταροκίνες. 

 

Η ενεργοποίηση της πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης δεν έχει πάντα 

προστατευτικό για τον ξενιστή αποτέλεσµα. Η εντατική πρωτογενής ανοσολογική 

που χαρακτηρίζεται από ταχεία υπερπαραγωγή φλεγµονωδών κυτταροκινών όπως ο 

TNFα και η IL-1 συνοδεύεται ενίοτε από βαριές κυκλοφορικές διαταραχές, shock και 

θάνατο καταδεικνύοντας ότι η µη ελεγχόµενη ενεργοποίηση της πρωτογενούς 

ανοσολογικής απάντησης µπορεί ενίοτε να αποβεί µοιραία (151). Από την άλλη µεριά 
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ήπια αλλά εµµένουσα ενεργοποίηση της πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης 

µπορεί να οδηγήσει σε ποικίλες χρόνιες φλεγµονώδεις καταστάσεις και σε προϊούσες 

νοσολογικές οντότητες (152). 

 

Πίνακας 3: Στοιχεία της πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης 

Νευροενδοκρινικές µεταβολές 
• Πυρετός  
• Ανορεξία 
• Αυξηµένη επινεφριδιακή έκκριση 
κατεχολαµινών και 
κορτικοστεροειδών  

• Μεταβολές στην περιοδικότητα της 
ορµονικής δραστηριότητας και 
µειωµένη παραγωγή του παράγοντα 
έκκρισης της Ινσουλίνης –1 (IGF-1) 

• Αυξηµένη έκκριση αντι-
διουρητικής ορµόνης 

• Αυξηµένη έκκριση γλυκαγόνου 
• Μειωµένη Libido 

Μεταβολές στην αιµοποίηση 
• Λευκοκυττάρωση και 
απελευθέρωση ανώριµων 
πολυµορφοπυρήνων στην κυκλοφορία 

• Μειωµένη απόπτωση 
πολυµορφοπυρήνων 

• Θροµβοκυττάρωση 

• Αυξηµένος καταβολισµός ερυθρών 
• Αναιµία χρόνιας νόσου 
• Αυξηµένη απόπτωση 
λεµφοκυττάρων 

Αλλαγές στον µεταβολισµό 
• Καταβολισµός σκελετικών µυών 
και συνδετικού και οστίτη ιστού 

• Αυξηµένη χρησιµοποίηση 
αµινοξέων 

• Αυξηµένη γλυκονεογένεση 
• Αυξηµένη ηπατική λιπογένεση 
• Αυξηµένη λιπόλυση στους 
περιφερικούς ιστούς 

• Αυξηµένη δραστηριότητα 
λιποπρωτεϊνικής λιπάσης 

• Ανάπτυξη καχεξίας  
• Εξασθένηση του εντερικού 
φραγµού   

• Ανακατανοµή στοιχείων 
(σιδήρου, ψευδαργύρου, χαλκού) 

∆ιαταραχές ηπατικού µεταβολισµού 
• Μειωµένη σύνθεση και 

αυξηµένος καταβολισµός 
αλβουµίνης  

• Σύνθεση πρωτεϊνών οξείας φάσης 

• Αύξηση της παραγωγής 
µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ)  

• Αυξηµένη σύνθεση TIMPs 
• Αυξηµένη σύνθεση οξυγενάσης 

της αίµης 
 

Ο πίνακας 3 συνοψίζει στοιχεία της ανοσολογικής απάντησης του ξενιστή ως 

αποτέλεσµα της δράσης των φλεγµονωδών κυτταροκινών TNFα, IL-1, και IL-6. Η 

παρατεταµένη απώλεια στηρικτικού και λιπώδους ιστού όπως παρατηρείται σε 

πολλούς ασθενείς µε χρόνιες φλεγµονώδεις καταστάσεις οφείλεται στην έκκριση των 

παραπάνω κυτταροκινών. Οι IL-1, TNFα και IL-6, αποτελούν ανορεξιογόνους 
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παράγοντες που δρουν κυρίως µέσω  του υποθαλάµου καταστέλλοντας την έκκριση 

του νευροπεπτιδίου Υ και µειώνουν την πρόσληψη τροφής (153). Επιπλέον, 

αποµεµακρυσµένες  φλεγµονώδεις διεργασίες µπορούν να επάγουν άµεσα την τοπική 

παραγωγή φλεγµονωδών κυτταροκινών στον υποθάλαµο (154). Παρά το γεγονός ότι 

δεν υπάρχουν άµεσες ενδείξεις για άµεση δράση των κυτταροκινών στους 

σκελετικούς µύες και επαγωγή καταβολισµού των πρωτεϊνών (155), οι φλεγµονώδεις 

κυτταροκίνες φαίνεται να αυξάνουν την λιπόλυση (156) και καταστέλλουν την ιστική 

λιποπρωτεϊνική λιπάση (157) επάγοντας ταυτόχρονα την ηπατική στεατογέννεση 

(158). 

 

Συγκεκριµένα η IL-1, φαίνεται να ανατέλλει τον αναβολισµό στους σκελετικούς µύες 

µέσω της επαγωγής της έκκρισης γλυκοκορτικοειδών (159), της καταστολής της 

έκφρασης του insulin-like growth factor-1 (IGF-1) και της τροποποίησης της 

έκφρασης των IGF-1 binding proteins (160, 161). Επιπλέον, οι IL-1β και ο TNFα 

επάγουν της έκφραση της λεπτίνης (162, 163) που συµβάλλει στην ανορεξία που 

παρατηρείται στις καταστάσεις χρόνιας φλεγµονής.  

 

Ταυτόχρονά µε τον καταβολισµό των περιφερικών ιστών δηλαδή των σκελετικών 

µυών και λίπους, οι φλεγµονώδεις κυτταροκίνες επάγουν πρωτεϊνικό αναβολισµό στο 

ήπαρ. Οι IL-1 και IL-6, δρουν στον άξονα υποθαλάµου-υπόφυσης-επινεφριδίων για 

να επάγουν την έκκριση του παράγοντα έκκρισης της κορτικοτροπίνης, της 

κορτικοτροπίνης (ACTH) και της κορτιζόλης (164). Οι παραπάνω ορµόνες επάγουν 

την κινητοποίηση των ελεύθερων αµινοξέων από τους σκελετικούς µύες, το 

συνδετικό ιστό και το έντερο στο ήπαρ στο οποίο επάγουν την πρόσληψη αµινοξέων. 

Τα ελεύθερα αυτά αµινοξέα χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες πρωτεϊνοσύνθεσης 

στο ήπαρ όπως αυτές διαµορφώνονται παρουσία των φλεγµονωδών κυτταροκινών.  

 
Οι τρεις κυτταροκίνες και κυρίως οι IL-6 και IL-1, καταστέλλουν σε µεταγραφικό 

επίπεδο την παραγωγή αλβουµίνης (165) που αποτελεί και το κύριο πρωτεϊνικό 

προϊόν που παράγεται από το ήπαρ. Η µειωµένη σύνθεση αλβουµίνης και η 

υποαλβουµιναιµία είναι καταστάσεις που παρατηρούνται χαρακτηριστικά σε χρόνιες 

φλεγµονώδεις καταστάσεις και έχουν συσχετισθεί στενά µε την πρόγνωση. Επιπλέον, 

οι IL-6, IL-1 και λιγότερο ο TNFα επάγουν την µεταγραφή των πρωτεϊνών οξείας 
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φάσεως (Πίνακας 4). Πρόκειται για µια τάξη βαριά γλυκοζυλιωµένων εκκριτικών 

πρωτεϊνών που παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία βιολογικών λειτουργιών. 

 
Πίνακας 4: Πρωτεΐνες οξείας φάσης  

 
Πρωτεΐνες οξείας φάσεως που αυξάνονται κατά τις φλεγµονώδεις διεργασίες   
 
Συµπλήρωµα Πρωτεΐνες µεταφοράς  
C3 Σερουλοπλασµίνη 
C4 Απτοσφαιρίνη  
C9 Αιµοπηξίνη 
Factor B  
C1 inhibitor Συµµέτοχοι στην φλεγµονή 
C4b binding protein Φωσφολιπάση Α2 (PLA2) 
Πρωτεΐνη δέσµευσης της  µανόζης LBP 
 IL-Ra 
Σύστηµα Πήξης και Ινωδόλυσης  G-CSF 
Ινωδογόνο  
Πλασµιγόνο  
Ιστικός παράγων ενεργοποίησης 
πλασµιγόνου  

 

Ουροκινάση Άλλες 
Πρωτεΐνη S C-αντιδρώσα πρωτεΐνη 
Βιτρονεκτίνη Αµυλοειδές Α 
Αναστολέας του ενεργοποιητή  α1-όξινη γλυκοπρωτεΐνη 
πλασµιγόνου 1 Φιβρονεκτίνη 
Αντιπρωτεάσες Αγγειοτενσινογόνο 
α1-protease inhibitor  
α1-αντιχυµοτρψίνη  
Αναστολέας παγκρεατικής τρυψίνης  
Inter-α-trypsin inhibitor  
  
Πρωτεΐνες πλάσµατος που µειώνονται  
Αλβουµίνη α-εµβρυϊκή σφαιρίνη 
Τρανσφερίνη Σφαιρίνη δέσµευσης της θυροξίνης  
Τρανσθυρετίνη Insulin-like growth factor 
α2-HS γλυκοπρωτεΐνη Παράγοντας XII 
 

Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), η πρωτεΐνη δέσµευσης της  µανόζης (MBP, 

κολλεκτίνη), η πρωτεΐνη δέσµευσης του λιποπολυσακχαρίτη (LBP), το αµυλοειδές Α 

και το αµυλοειδές P αποτελούν µόρια αναγνώρισης µικροβιακών αντιγόνων τα οποία 

συνδεόµενα µε µικροβιακούς πολυσακχαρίτες και λιποπολυσακχαρίτες ενεργοποιούν 

το συµπλήρωµα ή υποβοηθούν την φαγοκυττάρωση. Η α1-αντιθρυψίνη και η α1-

αντιχυµοθρυψίνη είναι αναστολείς πρωτεασών ενώ άλλες όπως η απτοσφαιρίνη και η 

αιµοπηξίνη αποτελούν αντιοξειδωτικούς παράγοντες µε κύριο ρόλο τον περιορισµό 

 30



της ιστικής βλάβης που ακολουθεί την ενεργοποίηση της πρωτογενούς ανοσολογικής 

απάντησης. 

 

Οι Gabay και Kushner σε ένα πρόσφατο άρθρο τους εξετάζουν κριτικά τις 

ευεργετικές αλλά και επιβλαβείς συνέπειες της ενεργοποίησης της απάντησης οξείας 

φάσης στα πλαίσια ενεργοποίησης της πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης (166). 

Παρά το γεγονός ότι η ενεργοποίηση αυτού του τύπου της απάντησης φαίνεται 

βραχυχρόνια να προσφέρει πλεονέκτηµα επιβίωσης στον ξενιστή, η εµµένουσα τύπου 

οξείας φάσης απάντηση όπως συχνά συνοδεύει την επαναλαµβανόµενη έκθεση και 

συνεχή ενεργοποίηση της πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης µπορεί να αποβεί 

επιζήµια για τον ξενιστή οδηγώντας στην χρόνια φλεγµονή και προϊούσα νόσο. 

 
3.1.2 Οι κυτταροκίνες ως ρυθµιστές της επίκτητης ανοσολογικής απάντησης 

 

Σε αντίθεση µε την πρωτογενή ανοσολογική απάντηση που µπορεί να χαρακτηρισθεί 

ως µια σχετικά «άκαµπτη» διαδικασία η επίκτητη ανοσολογική απάντηση όπως 

οργανώνεται από τα λεµφοκύτταρα αποτελεί µια σαφώς προσαρµοσµένη στο 

παθογόνο αίτιο διεργασία. Τα βοηθητικά T λεµφοκύτταρα αποκτούν εδώ 

ενορχηστρωτικό ρόλο ενισχύοντας την µικροβιοκτόνο δράση των µακροφάγων, 

επάγοντας την παραγωγή αντισωµάτων από τα Β λεµφοκύτταρα και την 

υποστηρίζοντας τον κλωνικό πολλαπλασιασµό των κυτταροτοξικών Τ 

λεµφοκυττάρων. Καθώς απαιτείται διαφορετικής µορφής και έντασης απάντηση  για 

την καταπολέµηση διαφορετικών παθογόνων το σύστηµα της επίκτητης 

ανοσολογικής απάντησης παρουσιάζει ένα ευρύ ανοσολογικό ρεπερτόριο και αυτή η 

ποικιλοµορφία επιτυγχάνεται και ρυθµίζεται µέσω ενός πολύπλοκου δικτύου 

κυτταροκινών και ανοσοδραστικών κυττάρων που αυτές ενεργοποιούν. 

 

Οι κυτταροκίνες επηρεάζουν την λειτουργική διαφοροποίηση των CD4+ T 

κυττάρων  

 

Τα Τ κύτταρα που δεν έχουν έρθει σε επαφή µε αντιγόνο βρίσκονται σε κατάσταση 

«ηρεµίας» για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Όταν δεχτούν ερέθισµα ενεργοποίησης 

αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και γίνουν γένεση σε θυγατρικά κύτταρα που 

διαφοροποιούνται σε «εξοπλισµένα-ενεργοποιηµένα» ανοσοδραστικά κύτταρα. 
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Αυτός ο πολλαπλασιασµός µε την συνοδό διαφοροποίηση απαιτεί την παρουσία της 

IL-2 που παράγεται από ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα και δρα µε αυτοκρινή µηχανισµό.  

 

Ένα από τα πιο σηµαντικά γεγονότα κατά την ενεργοποίηση της  επίκτητης 

ανοσολογικής απάντησης είναι η διαφοροποίηση των CD4+ T κυττάρων στις δύο 

κύριες τάξεις ανοσοδραστικών  CD4+ T κυττάρων αποτελούµενες από τα Τ 

βοηθητικά τύπου 1 (ΤH1) και τύπου 2 (ΤH2) κύτταρα. Ο δρόµος που το λεµφοκύτταρο 

θα ακολουθήσει σε αυτή τη διαδικασία καθορίζεται από την παρουσία διαφορετικών 

κυτταροκινών κατά την φάση του λεµφοκυτταρικού πολλαπλασιασµού και 

ενεργοποίησης. Σε αυτό το σηµείο της διαδικασίας θα καθοριστεί ο τύπος την 

επίκτητης ανοσολογικής απάντησης σε ένα αντιγόνο το αν δηλαδή θα κυριαρχήσει η 

µακροφαγική ενεργοποίηση και η κυτταρικά-επαγόµενη ανοσία (ΤH1) ή η χηµική 

ανοσία (ΤH2). Τα Τ κύτταρα που αρχικά διεγείρονται παρουσία INFγ και IL-12 

γενικά αναπτύσσουν ΤH1 φαινότυπο κυρίως γιατί η INFγ αναστέλλει την ανάπτυξη 

ΤH2 κυττάρων. Η παραγωγή των INFγ και IL-12 από τα λεµφοκύτταρα κυρίως 

επάγεται από τις προερχόµενες από τα µακροφάγα  και παρουσιαστικά του αντιγόνου 

κύτταρα IL-1, TNFα και IL-18 που σχηµατίζουν έτσι την γέφυρα µεταξύ της 

πρωτογενούς και της επίκτητης ανοσολογικής απάντησης. Αντίθετα η ανάπτυξη του 

ΤH2 φαινοτύπου ευνοείται σε παρουσία των κυτταροκινών IL-4, IL-6 και IL-10. Η 

IL-6 επάγει άµεσα την διαφοροποίηση των πλασµατοκυττάρων, ενώ οι IL-4 και IL-10 

αναστέλλουν τη γένεση ΤH1 κυττάρων. Φαίνεται λοιπόν ότι η επικρατούσα µορφή 

της επίκτητης ανοσολογικής απάντησης καθορίζεται από την ισορροπία µεταξύ των 

διαφόρων κυτταροκινών.                  

 

3.2 Η ΥΠΕΡ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΟΓΚΩΝ (TNF). 

ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

Ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων (TNFα) είναι η πρότυπη κυτταροκίνη µιας 

συνεχώς αυξανόµενη οικογένειας πεπτιδίων µεταβιβαστών που αποτελείται από 

τουλάχιστον 19 κυτταροκίνες (167)  και περιλαµβάνει τους TNFβ (λεµφοτοξίνη-α, 

LT-α), Fas ligand (FasL), nerve growth factor (NGF) και CD40 ligand (CD40L). Με 

την ολοκλήρωση της καταγραφής της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώµατος, 

έχουν ανακαλυφθεί επιπλέον πρωτεΐνες που παρουσιάζουν δοµική οµολογία µε τον 

TNFα και µπορούν τώρα να συµπεριληφθούν στην υπερ-οικογένεια του  TNFα όπως 
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οι παράγοντες  TRAIL (TNF-related apoptosis inducing ligand), TWEAK (TNF-like 

and weak inducer of apoptosis, BlyS (B-lymphocyte stimulator), RANK ligand 

(receptor activator of NF-κΒ ligand) και άλλοι.  

 

Οι λειτουργίες όλων αυτών των παραγόντων είναι το πλείστον άγνωστες ωστόσο 

παρουσιάζουν σαφείς οµοιότητες στην δοµή και λειτουργία τους όπως το γεγονός ότι 

µε εξαίρεση την λεµφοτοξίνη αποτελούν οµοτριµερή και παρουσιάζονται κυρίως ως 

µόρια συνδεδεµένα µε την κυτταρική µεµβράνη  (167). Επιπλέον, οι περισσότερες 

από τις κυτταροκίνες της οικογένειας του TNFα ενέχονται πρωτογενώς στην ρύθµιση 

του κυτταρικού πολλαπλασιασµού και την απόπτωση ενώ κάποιοι από τους 

παράγοντες αυτούς όπως οι TNFα, TNFβ, FasL, CD30 Ligand (CD30L) και CD40L, 

εµφανίζουν φλεγµονώδεις ιδιότητες. 

 

3.2.1 ∆οµή και ρύθµιση του TNFα  

 

Στα πλαίσια της φυσιολογικής φλεγµονώδους απάντησης ο TNFα παίζει κυρίαρχο 

ρόλο στις διεργασίες της πρωτογενούς αλλά και στην επαγωγή της επίκτητης 

ανοσίας. Η παραγωγή του ρυθµίζεται αυστηρά µέσω έλεγχου σε πολλαπλά επίπεδα  

καθώς υπέρµετρη ή εµµένουσα παραγωγή του µπορούν να οδηγήσουν σε ποικίλες 

νοσογόνες καταστάσεις (168) . Έτσι ο TNFα µεταγράφεται ως ένα προ-πεπτίδιο 26 

kDa που δεν παρουσιάζει περιοχή ικανή για την  µετάδοση σήµατος (169). O pro-

TNFα παρουσιάζεται στην κυτταρική µεµβράνη όπου είναι βιολογικά δραστικός και 

µπορεί να µεταδίδει κυτταροτοξικά και φλεγµονώδη σήµατα διαµέσου άµεσης 

κυτταρικής επαφής (170). Την µεµβρανική του παρουσίαση ακολουθεί ενίοτε πέψη 

από ένζυµα που ανήκουν στην κατηγορία των µεταλλοπρωτεασών (TNFα-converting 

enzyme, TACE) και έχουν µεµβρανική ως επί το πλείστον εντόπιση µε αποτέλεσµα 

να απελευθερωθεί το ώριµο µονοµερές. Πρόκειται για ένα πεπτίδιο 17,3 kDa το οποίο 

ολιγοµερίζεται  ώστε να σχηµατισθεί το ενεργό οµοτριµερές µόριο του TNFα. 

Αποτελέσµατα της ανάλυσης µεταλλάξεων καταδεικνύουν ότι κάθε τριµερές TNFα 

µόριο παρουσιάζει τρεις ενεργές θέσεις δέσµευσης που εντοπίζονται στις µεταξύ των 

ολιγοµερών περιοχές (171).   

            

Ο TNFα παράγεται από ποικίλα κύτταρα που περιλαµβάνουν κύτταρα του 

ανοσολογικού συστήµατος (Β και Τ κύτταρα, βασεόφιλα, ηωσινόφιλα, µονοκύτταρα, 
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ιστικά µακροφάγα, δενδριτικά κύτταρα, κύτταρα ΝΚ, ουδετερόφιλα και 

µαστοκύτταρα) αλλά και µη ανοσολογικά κύτταρα όπως (αστροκύτταρα, ινοβλάστες, 

γλοία, κύτταρα κοκκιωµάτων, κερατινοκύτταρα, νευρώνες, οστεοκλάστες, 

επιθηλιακά µελαχρωµατικού επιθηλίου, λεία µυϊκά κύτταρα, σπερµατογόνα κύτταρα) 

και τέλος πολλά καρκινικά κύτταρα (167). Η σύνθεση του TNFα επάγεται από 

ποικίλα ερεθίσµατα. Στα µακροφάγα την έκκριση TNFα µπορούν να προκαλέσουν 

ποικίλα βιολογικά, χηµικά και φυσικά ερεθίσµατα όπως ιοί, βακτηριακά και 

παρασιτικά προϊόντα, καρκινικά κύτταρα, συµπλήρωµα, κυτταροκίνες (IL-1,IL-2, 

INFγ, GM-CSF, M-CSF και ο TNFα ο ίδιος), ισχαιµία, τραύµα και ακτινοβολία. 

Άλλοι κυτταρικοί τύποι ωστόσο απαιτούν άλλα ερεθίσµατα όπως LPS τα 

µονοκύτταρα, σύνδεση του Τ-κυτταρικού υποδοχέα τα Τ-λεµφοκύτταρα, 

αλληλεπίδραση µεµβρανικών ανοσοσφαιρινών τα Β-λεµφοκύτταρα, υπεριώδες φως 

οι ινοβλάστες, εστέρα φορβόλης και ιούς άλλα κύτταρα (167).  

 

Η παραγωγή του TNFα είναι αυστηρά ελεγχόµενη  ώστε να διακόπτεται πλήρως η 

έκφραση του γόνου σε συνθήκες ηρεµίας. Πράγµατι ο TNFα είναι µόλις ανιχνεύσιµος 

σε µη διεγερµένα κύτταρα αλλά αποτελεί το κύριο προϊόν των διεγερµένων 

µακροφάγων (172, 173). Η παραγωγή του TNFα mRNA αυξάνεται άµεσα εντός 15-

30 λεπτών από την στιγµή που το κύτταρο δεχτεί το ερέθισµα και δεν απαιτεί 

πρωτεϊνοσύνθεση. Ωστόσο από την στιγµή που το επαγωγικό ερέθισµα διακοπεί και  

ο γόνος σταµατήσει να µεταγράφεται το mRNA του TNFα καταβολίζεται ταχύτατα 

από κυτταροπλασµατικές ριβονουκλεάσες λόγω της ύπαρξης πολλαπλών 

αλληλουχιών AUAU (κοινών µεταξύ διαφόρων φλεγµονωδών κυτταροκινών)  στο 3’ 

άκρο του mRNA που προσδίδουν µεγάλη αστάθεια στο µόριο. 

 

Επιπλέον πολλοί από τους µεταβιβαστές την παραγωγή των οποίων επάγει ο ίδιος ο 

TNFα δρουν ως αναστολείς της µεταγραφής του γονιδίου του TNFα. Τέτοιο ρόλο 

παραδείγµατος χάριν έχουν τα κορτικοειδή και οι προσταγλανδίνες (172, 174) αλλά 

και οι αντι-φλεγµονώδεις κυτταροκίνες όπως η IL-10 (175) που δηµιουργούν µε 

αυτόν τον τρόπο κύκλωµα αρνητικής παλίνδροµής ρύθµισης του TNFα. 
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3.2.2 Βιολογικές δράσεις του TNFα 

 

Ο TNFα χαρακτηρίστηκε αρχικά ως παράγοντας που επάγει νέκρωση των όγκων in 

vivo (176) και εµφανίζει αντι-καρκινική δράση µέσω επαγωγής κυτταρικής 

απόπτωσης.  

Πίνακας 5: Βιολογικές δράσεις του TNFα  

Βιολογική δράση του TNFα  
   
Ανοσολογικά κύτταρα  Μη ανοσολογικά κύτταρα In Vivo 
   
Μονοκύτταρα/Μακροφάγα Επιθηλιακά αγγείων ΚΝΣ 
Παραγωγή TNFα Επίδραση στην αγγειογέννεση Πυρετός 
Παραγωγή κυτταροκινών  Αύξηση διαπερατότητας Ανορεξία 
Παραγωγή προσταγλανδινών Επαγωγή πήξης 
Χηµειοταξία-Μετανάστευση Καταστολή ινωδόλυσης 

∆ιαταραχές υποφυσιακής   
δραστηριότητας 

Επιτάχυνση µεταβολισµού Καταστολή πολλαπλασιασµού  
Αναστολή διαφοροποίησης Καρδιαγγειακό 
Καταστολή πολλαπλασιασµού 

Αναδιοργάνωση  
κυτταροσκελετού Καταπληξία 

 Επαγωγή συνθάσης ΝΟ Τριχοειδική εξαγγείωση  
πλάσµατος Πολυµορφοπύρηνα 

Ουδετερόφιλα 
Παραγωγή κυτταροκινών IL-1, 
IL-3, G-CSF, GM-CSF  

Επαγωγή Ιντεγκρινών Επαγωγή προστακυκλινών Γαστρεντερικό 
Αύξηση φαγοκυττάρωσης Ισχαιµία 
Παραγωγή υπεροξειδίου 

Επαγωγή Ε-σελεκτίνης, ICAM 
και VCAM Κολίτις 
 Ηπατική νέκρωση Αύξηση προσκολλητικότητας  

στην εξωκυττάριο ουσία Ινοβλάστες 
 Επαγωγή πολλαπλασιασµού 

Αναστολή σύνθεσης  
αλβουµίνης 

Λεµφοκύτταρα  Παραγωγή κυτταροκινών  
IL-1, IL-6 και LIF Μεταβολισµός Επαγωγή σχηµατισµού αποικιών  

Τ-κυττάρων Καταβολισµός πρωτεϊνών 
Απόπτωση ωρίµων Τ-κυττάρων 

Παραγωγή  
Μεταλλοπρωτεασών Καταβολισµός λιπών 

Επαγωγή κυτταροτοξικότητας  
Τ-κυττάρων 

Αναστολή σύνθεσης  
κολλαγόνου 

Απελευθέρωση ορµονών του  
Stress 

 Αντίσταση ινσουλίνης Σχηµατισµός υπεροξειδίου σε Β- 
Κύτταρα Ενδοκρινείς αδένες  
 ∆ιέγερση ACTH/Προλακτίνης  Ανοσολογικό σύστηµα 
 Καταστολή TSH, FSH και GH Επαγωγή κυτταροτοξικότητας 
  Επαγωγή ΝΚ-δράσης 
  
  

Επαγωγή τοξικότητας IL-2 
έναντι  όγκων 

  

Στην συνέχεια καταδείχθηκε ότι ο TNFα επιδρά ποικιλοτρόπως στην κυτταρική 

βιολογία 1) επιδρά στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, διαφοροποίηση και 

µεταβολισµό σε διάφορους τύπους κυττάρων 2) προκαλεί καχεξία µέσω της 

επαγωγής της λιπόλυσης, της αναστολής της δραστηριότητας της λιποπρωτεϊνικής 
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λιπάσης και την διέγερση της ηπατικής λιπογένεσης 3) επάγει απόπτωση 4) είναι 

ισχυρός επαγωγέας της φλεγµονής και κύριος ρυθµιστής της πρωτογενούς 

ανοσολογικής απάντησης (Πίνακας 5).  

 

Οι φλεγµονώδεις δράσεις του TNFα παράγονται άµεσα αλλά και έµµεσα µέσω της 

επαγωγής άλλων κυτταροκινών όπως οι IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, IL-18, 

INFγ, TGFβ, LIF και παράγοντας αναστολής της µετανάστευσης (migration 

inhibitory factor, MIF), µεταβιβαστών της φλεγµονής όπως οι λευκοτριένες, οι 

προσταγλανδίνες, οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, ο παράγοντας ενεργοποίησης των 

αιµοπεταλίων (platelet activation factor, PAF) και ορµονών όπως η κορτιζόλη, η 

αδρεναλίνη, η γλουκαγόνη, η ινσουλίνη και η νοραδρεναλίνη.  

 

Εκτός από κύριο µεταβιβαστή της πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης ο TNFα 

είναι επιπλέον και σηµαντικός έµµεσος ρυθµιστής της επίκτητης ανοσολογικής 

απάντησης µέσω της επαγωγής της σύνθεσης IL-12 και IL-18. Οι δυο αυτές 

κυτταροκίνες είναι επάγουν ισχυρά την παραγωγή της INFγ που κατευθύνει της 

διαφοροποίηση των βοηθητικών Τ-λεµφοκυττάρων προς ΤΗ1 φαινότυπο. Μέσω των 

αλληλεπιδράσεων των κυτταροκινών σχηµατίζεται ένα κύκλωµα θετικής 

παλίνδροµης ρύθµισης όπου τα ΤH1 λεµφοκύτταρα µέσω της παραγωγής INFγ 

προάγουν την ενεργοποίηση των µακροφάγων και την επίταση της παραγωγής TNFα.         

 

3.2.3 Υποδοχείς του TNFα και ενδοκυττάρια µεταβίβαση πληροφορίας  

 

Η έκθεση των κυττάρων στον TNFα έχει σαν αποτέλεσµα την ενεργοποίηση 

πολλαπλών ενδοκυττάριων διεργασιών. ∆ύο είναι τα φαινόµενα που παίζουν τον 

σηµαντικότερο ρόλο στην κυτταρική βιολογία α) η ενεργοποίηση  του καταρράκτη 

των κασπασών µε αποτέλεσµα την απόπτωση του κυττάρου (177) και β) η 

ενεργοποίηση δύο ισχυρών µεταγραφικών παραγόντων του NF-κB και του AP-1 που 

µε την σειρά τους οδηγούν στην έκφραση πολλαπλών γονιδίων µε αντι-αποπτωτική 

και φλεγµονώδη δράση (178, 179). Η ενεργοποίηση αυτών των γονιδίων και 

ιδιαίτερα όσον επάγονται από τον NF-κB προστατεύει το κύτταρο από τον 

αποπτωτικό θάνατο και  πιθανά ερµηνεύει την παρατήρηση ότι η TNFα επαγόµενη 

απόπτωση προϋποθέτει την αδρανοποίηση των προστατευτικών αυτών µηχανισµών 

µε αναστολή της µεταγραφής ή της µετάφρασης. Η αναστολή της απόπτωσης 
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επιτείνει τις υπό εξέλιξη φλεγµονώδεις διεργασίες οι οποίες επιτείνονται περαιτέρω 

καθώς ο µεταγραφικός επαγωγέας (promoter)  του TNFα περιλαµβάνει και ο ίδιος 

αλληλουχίες για την πρόσδεση των  NF-κB και AP-1 σχηµατίζοντας έτσι 

κυκλώµατος θετικής παλίνδροµης ρύθµισης και ενίσχυσης της δράσης του TNFα.  

 

Η δραστηριότητα του NF-κB ρυθµίζεται κυρίως µέσω της φωσφορυλίωσης 

πρωτεϊνών αναστολέων των IκBs οι οποίοι στην ενεργή µη-φωσφορυλιωµένη µορφή 

τους συγκρατούν τον  NF-κB στο κυτταρόπλασµα.(180). Η φωσφορυλίωση τους από 

το σύµπλεγµα της IκB κινάσης (ΙΚΚ) κατόπιν διέγερσης του κυττάρου από τον TNFα 

οδηγεί σε καταβολισµό τους απελευθέρωση του  NF-κB και µετάβαση του στον 

πυρήνα (181). Ο δε µεταγραφικός παράγοντας AP-1  αποτελεί ένα σύνολο διµερών 

µεταγραφικών παραγόντων αποτελούµενων από τις υποµονάδες Jun, Fos και ATF 

των οποίων η δραστηριότητα ρυθµίζεται από κινάσες τύπου MAPKs (Mitogen-

Activated  Protein Kinases). Η ενεργοποίηση των τελευταίων κατόπιν TNFα 

διέγερσης έχει σαν αποτέλεσµα την µετάβαση τους στον πυρήνα και την 

φωσφωρυλίωση-ενεργοποίηση µεταγραφικών παραγόντων του συστήµατος AP-1 

(182). Οι c-Jun αµινοτελικές κινάσες (c-Jun aminoterminal kinases, JNKs) και σε 

µικρότερο βαθµό η p38 είναι αυτές, µεταξύ των MAPK κινασών, που σχετίζονται 

περισσότερο µε την ενεργοποίηση του παράγοντα AP-1 κατόπιν TNFα διέγερσης 

(179). 

 

Η βιολογική δράση του TNFα πραγµατοποιείται διαµέσου δύο δοµικά διαφορετικών 

υποδοχέων που είναι ο τύπος Ι (TNF-RI ή p60, p55) και ο τύπος ΙΙ (TNF-RII ή p80, 

p75). Πρόκειται για δυο τρανσµεµβρανικές γλυκοπρωτεΐνες µε πολλαπλές 

αλληλουχίες πλούσιες σε κυστεΐνη στο εξωκυττάριο αµινοτελικό τους τµήµα. Οι 

TNF-RI και TNF-RΙΙ εκφράζονται σε όλους τους τύπους κυττάρων εκτός των 

ερυθρών αιµοσφαιρίων. Ενώ η κατανοµή του TNF-RI φαίνεται να είναι πιο ευρεία, 

έκφραση του TNF-RII παρουσιάζεται κυρίως σε ενδοθηλιακά και κύτταρα του 

αιµοποιητικού συστήµατος. Επιπλέον ενώ η έκφραση του TNF-RI παρουσιάζεται 

συνεχής, ο TNF-RII φαίνεται να είναι επαγόµενος υποδοχέας. Και οι δύο υποδοχείς 

υπό την επήρεια φλεγµονωδών ερεθισµάτων όπως η σύνδεση µε τον TNFα 

υπόκεινται σε πρωτεολυτική πέψη από µεταλλοπρωτεάσες του συνδετικού ιστού και 

αποπίπτουν από την κυτταρική επιφάνεια (183, 184) µε αποτέλεσµα να αυξάνουν 

δραµατικά οι συγκεντρώσεις τους στο πλάσµα και τους ιστούς σε καταστάσεις 
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φλεγµονής. Με τον τρόπο αυτό οι υποδοχείς του TNFα µπορούν να δράσουν ως 

φυσικοί αναστολείς του TNFα ή ως µόρια µεταφοράς του σε θέσεις µακριά από το 

σηµείο της φλεγµονής αναλόγως των σχετικών συγκεντρώσεών τους. 

 

Η σύνδεση του TNFα µε τους υποδοχείς του έχει ως αποτέλεσµα τον τριµερισµό των 

τελευταίων και την πρόσδεση στο κυτταροπλασµατικό τους τµήµα ενδοκυττάριων 

πρωτεϊνών µεταβιβαστών (Σχήµα 3) (182). Η πρώτη πρωτεΐνη που συνδέεται µε τον 

TNF-RI  είναι η TRADD (TNF-RI-associated death domain) η οποία χρησιµεύει ως 

µοριακή πλατφόρµα για την σύνδεση τουλάχιστον τριών επιπλέον ενδοκυττάριων 

µεταβιβαστών της πρωτεΐνης-1 αλληλεπίδρασης µε τον υποδοχέα (Receptor 

Interacting Protein 1, RIP-1), της πρωτεΐνης του τοµέα θανάτου του υποδοχέα Fas 

(Fas-Associated Death Domain protein, FADD) και του παράγοντα-2 του υποδοχέα 

TNF (TNF-receptor-associated Factor 2, TRAF-2) (185-188). Από την άλλη µεριά 

σύνδεση του TNFα µε τον υποδοχέα TNF-RIΙ έχει ως αποτέλεσµα την άµεση 

σύνδεση του κυτταροπλασµατικού του τµήµατος µε τον TRAF-2 και την προσέλκυση 

του παράγοντα-1 του υποδοχέα TNF (TNF-receptor-associated Factor 1, TRAF-1) 

(188). 

 

Η ενεργοποίηση του ενδοκυττάριου αγγελιοφόρου TRAF-2 κατόπιν σύνδεσης του 

TNFα µε τον TNF-RI ή τον TNF-RI έχει σαν αποτέλεσµα την ενεργοποίηση των 

κινασών ΙΚΚ και MAPK (p38 και JNK). Η αύξηση της δραστηριότητας των 

τελευταίων συνεπάγεται την απελευθέρωση και πυρηνική µετάθεση του NF-κB και 

την ενεργοποίηση του AP-1. Από την άλλη µεριά η παρουσία του TNFα το κύτταρο 

µπορεί να οδηγηθεί σε απόπτωση µε ποικίλους µηχανισµούς. Ο πιο καλά 

µελετηµένος από αυτούς περιλαµβάνει την σύνδεση του TRADD µε τον υποδοχέα 

TNF-RI, την ακόλουθη προσέλκυση του FADD και την πρωτεολυτική ενεργοποίηση 

της κασπάσης 8. Η ενεργοποίηση του καταρράκτη των κασπασών µε τελικό 

εκτελεστή την κασπάση 3 έχει ως αποτέλεσµα µαζική πρωτεολυτική καταστροφή και 

θάνατο του κυττάρου (189). Ο NF-κB είναι δυνατόν να προστατεύσει το κύτταρο από 

τον πρωτεολυτικό θάνατο µέσω επαγωγής της έκφρασης κυτταρικών αναστολέων της 

απόπτωσης (cellular Inhibitors of Apoptosis, cIAPs) που δρουν ως αναστολείς των 

κασπασών  (190).   
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Σχήµα 1: Στοιχεία του 
ενδοκυττάριου δρόµου 
µεταφοράς της πληροφορίας 
κατόπιν σύνδεσης του TNFα µε 
τους υποδοχείς TNFα-RI και 
TNFα-RIΙ και ο υποδοχέας Fas 
που ανήκει στην ίδια οικογένεια. 
Τόσο ο TNFα-RI όσο και ο Fas 
υποδοχέας µεταβιβάζουν 
αποπτωτικά και αντι-
φλεγµονώδη µηνύµατα κατόπιν 
πρόσδεσης µε τον ενδοκυττάριο 
µεταβιβαστή FADD (Fas-
associated Death Domain 
protein) και την ακόλουθη 
πρόσδεση και ενεργοποίηση της 
κασπάσης-8. Ο TNFα-RI είναι 
επίσης δυνατόν να µεταβιβάσει 
αντι-αποπτωτικά και 
φλεγµονώδη µηνύµατα προς τον 
κυτταρικό  
 

πυρήνα διαµέσου της πρόσδεσης των πρωτεϊνών-µεταβιβαστών RIP1 (Receptor Interacting Protein 1) 
και TRAF-2 (TNF Receptor associated factor 2). Ταυτόχρονα ο TNFα-RIΙ µεταβιβάζει αντι-
αποπτωτικά και φλεγµονώδη µηνύµατα µέσω της πρόσδεσης του TRAF2 και TRAF1(Baud V., Karin 
M. TRENDS in Cell Biology 2001;11(9): 372-377).    

 
 

Είναι εµφανές από τα παραπάνω πως ο TNFα παίζει διττό ρόλο στην κυτταρική 

φυσιολογία όντας δυνατόν να µεταβιβάσει εντολές που σχετίζονται µε την απόπτωση 

αλλά και µε την κυτταρική επιβίωση, πολλαπλασιασµό και φλεγµονώδη απάντηση. Η 

τελική επιλογή είναι αποτέλεσµα τόσο εξωκυττάριων γεγονότων και διακυτταρικών 

αλληλεπιδράσεων όσο και ισορροπίας και συσχετίσεων ενδοκυττάριων 

µεταβιβαστών. 

 

3.3 ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-6  

 

Η IL-6 παράγεται από ποικίλα κύτταρα και παίζει σηµαντικό ρόλο στην ρύθµιση της 

πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης και στην επαγωγή της διαφοροποίησης των 

Β-κυττάρων σε πλασµατοκύτταρα. Η ποικιλία των βιολογικών της δράσεων 

υποδηλώνεται και από την ποικιλία των ονοµάτων που έχουν χρησιµοποιηθεί για να 

την χαρακτηρίσουν συµπεριλαµβανοµένων των: παράγοντας διέγερσης των B-

κυττάρων (Β-cell stimulating factor), ιντερφερόνη-β2, παράγοντας διέγερσης των 

ηπατοκυττάρων (hepatocyte stimulating factor) (191). Στον άνθρωπο, τo γονίδιο της 

IL-6 βρίσκεται στο χρωµόσωµα 7 και το προϊόν του εµφανίζει µοριακό βάρος από 21 
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ως 28 kDa αναλόγως της µετα-µεταγραφικής τροποποίησης του και είναι το πρότυπο 

µόριο της υπερ-οικογένειας των κυτταροκινών που εκτός από την IL-6 περιλαµβάνει 

και τους Leukemia Inhibitory Factor (LIF), Oncostatin M (OSM), Ciliary 

Neurotrophilic Factor (CNTF), Cardiotrophin-1 (CT) και IL-11 (192). 

  

Οι βιολογικές λειτουργίες της IL-6 µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτές που 

ενέχονται στην υποστήριξη του αιµοποιητικού συστήµατος και σε αυτές που 

ενέχονται στην ενεργοποίηση του συστήµατος της πρωτογενούς ανοσολογικής 

απάντησης. Η IL-6 επάγει την διαφοροποίηση των Β-κυττάρων σε πλασµατοκύτταρα 

και την παραγωγή ανοσοσφαιρινών, τον πολλαπλασιασµό των µυελωµατικών και 

κυττάρων του πλασµατοκυτώµατος, τον πολλαπλασιασµό αιµοποιητικών 

προβαθµίδων και µεγακαρυοκυττάρων και τέλος τον πολλαπλασιασµό και την 

διαφοροποίηση των T-λεµφοκυττάρων σε κυτταροτοξικά λεµφοκύτταρα (192).  

Οι βιολογικές δράσεις της IL-6 στα µη αιµοποιητικά κύτταρα σχετίζονται κυρίως µε 

το σύστηµα της πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης και συγκεκριµένα την 

ενεργοποίηση του άξονα υποθαλάµου-υπόφυσης-επινεφριδίων και την επαγωγή της 

απάντησης οξείας φάσεως στο ήπαρ (193, 194). Ταυτόχρονα η IL-6 είναι 

πυρετογόνος και ανορεξιογόνος (194). Παθητική ανοσοποίηση πειραµατόζωων µε 

µονοκλωνικό αντίσωµα έναντι της IL-6 καταστέλλει πλήρως την απάντηση οξείας 

φάσεως στο ήπαρ και την ανορεξία, απώλεια βάρους που παρατηρούνται στα πλαίσια 

αποστήµατος πράγµα που σηµαίνει ότι η IL-6 σε µεγάλο βαθµό ρυθµίζει την 

συστηµατική απάντηση στα οξέα φλεγµονώδη ερεθίσµατα (195). Σε αντίθεση µε τον 

TNFα ωστόσο η IL-6 έχει µικρή επίδραση στην παραγωγή COX-2 και ΝΟ και PLA2. 

 

Μια από της πιο ενδιαφέρουσες δράσεις της IL-6 είναι η καταστολή της 

φλεγµονώδους απάντησης που επιτυγχάνεται µέσω της αναστολής της έκφρασης 

TNFα, IL-1 και χηµειοκινών. Σε πειράµατα πρόκλησης θανατηφόρου ενδοτοξιναιµίας 

σε ποντίκια, προηγούµενη χορήγηση IL-6 αυξάνει την επιβίωση των πειραµατόζωων 

και µειώνοντας τον παραγόµενο TNFα (196, 197). ∆ρώντας µε ενδοκρινικό τρόπο η 

IL-6 απελευθερώνεται ταχύτατα στην κυκλοφορία σε απάντηση στα φλεγµονώδες 

ερέθισµα (198) και η συγκεντρώσεις της στον ορό έχουν συσχετισθεί συχνά µε την 

πρόγνωση στο σηπτικό Shock και το σύνδροµο της συστηµατικής φλεγµονώδους 

απάντησης (systemic inflammatory response syndrome, SIRS) (199).  
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Το σύστηµα ενδοκυττάριας µεταφοράς της πληροφορίας της IL-6 αποτελείται από 

τον υποδοχέα της IL-6, IL-6R και την κοινή για όλους τους υποδοχείς των 

κυτταροκινών που ανήκουν στην υπερ-οικογένεια της IL-6 πρωτεΐνη ενδοκυττάριας 

µεταβίβασης σήµατος της gp130. Ο IL-6R δεν παρουσιάζει ενδοκυττάριο τµήµα και 

εποµένως είναι εξίσου λειτουργικός τόσο στην µεµβρανικά συνδεδεµένη όσο και 

στην διαλυτή µορφή του. Όταν λοιπόν ο µεµβρανικός ή διαλυτός IL-6R συνδεθεί µε 

την IL-6 προσδένεται στην πρωτεΐνη gp130. Το τρι-µοριακό αυτό σύµπλεγµα  

αλληλεπιδρά µε ένα δεύτερο τρι-µοριακό σύµπλεγµα IL-6/IL-6R/gp130 ή IL-11/IL-

11R/gp130 και τότε είναι δυνατή η ενδοκυττάρια µεταφορά του µηνύµατος 

πρόσδεσης της IL-6. Η πρωτεΐνη gp130 είναι µέλος µιας µεγαλύτερης οικογένειας 

υποδοχέων που περιλαµβάνει εκτός των υποδοχέων της IL-6, IL-11, LIF, OSM και 

τους υποδοχείς των granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF), leptin και IL-12. 

Έκφραση της gp130 παρουσιάζεται σε όλους τους ιστούς αλλά η ειδικότητα της 

δράσης σε διαφορετικούς ιστούς των κυτταροκινών της υπερ-οικογένειας της IL-6 

επιτυγχάνεται από την ποικιλοµορφία της ιστικής έκφρασης των ειδικών υποδοχέων 

τους.  

 

Ενεργοποίηση της πρωτεΐνης gp130 έχει ως αποτέλεσµα την φωσφορυλίωση από 

κινάσες της τυροσίνης και ενεργοποίηση των µεταγραφικών παραγόντων που 

ονοµάζονται STATs (signal transduction and activators of transcription) και ειδικά 

των STAT-3 και STAT-1. Η ενεργοποίηση των STAT-3 και Janus kinase-tyrosine 

kinase (JAK-TYK) είναι υπεύθυνη για τις φλεγµονώδεις και ανοσορρυθµιστικές 

ιδιότητες της IL-6 (192). Επιπλέον, το ενεργοποιηµένο σύστηµα των JAK-κινασών 

αλληλεπιδρά µε το σύστηµα Ras για την ρύθµιση του κυτταρικού πολλαπλασιασµού 

και της διαφοροποίησης. Η ενεργοποίηση του Ras, έχει επιπλέον ως αποτέλεσµα την 

ενεργοποίηση δυο ακόµα ενδοκυττάριων δρόµων κινασών των mitogen-activated 

protein external signal-regulated kinase (MEK) και ΜΑΡΚ που οδηγούν σε 

ενεργοποίηση των NF-κB και NF-IL-6 µεταγραφικών παραγόντων.  

 

3.4 ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-12        

 

Η Ιντελευκίνη-12 όπως υποδηλώνουν τα ονόµατα που αρχικά της αποδόθηκαν, 

παράγοντας διέγερσης των ΝΚ κυττάρων (NK cell stimulatory factor, NKSF) και 

παράγοντας ωρίµανσης των κυτταροτοξικών λεµφοκυττάρων (cytotoxic lymphocyte 
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maturation factor, CLMF), αναγνωρίστηκε αρχικά ως µια κυτταροκίνη παραγόµενη 

από ανθρώπινες κυτταρικές σειρές B-κυττάρων µεταλλαγµένες από τον ιό Epstein-

Barr (EBV) µε κύρια βιολογική δράση την ενεργοποίηση των NK κυττάρων και τον 

πολλαπλασιασµό και  ωρίµανση κυτταροτοξικών Τ-κυττάρων LAK (lymphokine-

activated killer cells) (200, 201). 

  

Σε αντίθεση µε όλες τις άλλες κυτταροκίνες το µόριο της IL-12 είναι ένα 

ετεροδιµερές µε µοριακό βάρος 70 kDa αποτελούµενο από δύο οµοιοπολικά 

συνδεδεµένες αλύσους τις p40 και p35 κωδικοποιούµενες από γονίδια σε διαφορετικά 

χρωµοσώµατα. Τα δύο γονίδια πρέπει να εκφράζονται µαζί στο ίδιο κύτταρο για να 

µπορέσει να παραχθεί το ενεργό διµερές p70 µόριο, γεγονός που υποδεικνύει ότι η 

παραγωγή της IL-12 βρίσκεται κάτω από πολύ αυστηρό έλεγχο. Έτσι η  p35 

υποµονάδα, παράγεται σε µικρές ποσότητες από ποικιλία κυττάρων, ενώ η p40 

υποµονάδα, εκφράζεται µόνο από τα κύτταρα που µπορούν να παράγουν βιολογικά 

δραστική IL-12 (55).  

 

Παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίστηκε αρχικά ως προϊόν Β-κυτταρικών σειρών  (201), 

η IL-12 είναι κυρίως προϊόν φαγοκυττάρων, δηλαδή µονοκυττάρων και δενδριτικών 

κυττάρων (κύτταρα Kupffer, κύτταρα Langerhans κ.τ.λ)  (202), και η παραγωγή της 

επάγεται µέσω µηχανισµών εξαρτώµενων ή όχι από τα T-κύτταρα. Οι ανεξάρτητοι 

από τα T-κύτταρα µηχανισµοί όπως η διέγερση µε βακτηριακό DNA ή η 

αλληλεπίδραση του LPS µε το CD14 στην επιφάνεια των φαγοκυττάρων 

καταδεικνύουν τον φλεγµονώδη και ανοσορρυθµιστικό ρόλο της IL-12 στην 

πρωτογενή ανοσολογική απάντηση. Επιπλέον οι εξαρτώµενοι από τα T-κύτταρα 

µηχανισµοί παραγωγής της IL-12, και κυρίως η αλληλεπίδραση του CD40L που 

εκφράζεται σε ενεργοποιηµένα T-κύτταρα µε τον υποδοχέα CD40 των 

µονοκυττάρων/µακροφάγων,  καταδεικνύουν τον σηµαντικό ρόλο της IL-12 στην  

επίκτητη ανοσολογική απάντηση και την διατήρηση του TH1 Τ-κυτταρικού 

φαινοτύπου (203).  Η INFγ επίσης αποτελεί ισχυρό διεγέρτη της παραγωγής IL-12. 

Καθώς µια από της κυριότερες βιολογικές δράσεις της IL-12 είναι η επαγωγή της 

έκφρασης της INFγ από Τ-λεµφοκύτταρα και NK κύτταρα, η παρουσία των δύο 

κυτταροκινών φαίνεται να διαµορφώνει ένα κύκλωµα θετικής παλίνδροµής ρύθµισης 

για την επαγωγή και διατήρηση της TH1 ανοσολογικής απάντησης (204). Αντίθετα η 
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IL-10, o TGFβ, η IL-6, η PGE2 και σε µικρότερο βαθµό οι IL-4, Il-13, IL-11 και ο 

MCP-1 αναστέλλουν την παραγωγή της IL-12 (55).  

 

Οι βιολογικές δράσεις της IL-12 επάγονται κατόπιν σύνδεσής της µε τον υποδοχέα 

IL-12R. Ο υποδοχέας της IL-12 αποτελείται από δύο υποµονάδες την   β1 και β2 

αλυσίδα. Η υποµονάδα IL-12Rβ1 ανήκει στην οικογένεια των υποδοχέων 

αιµοποίησης, παρουσιάζει µεγάλη οµολογία µε την πρωτεΐνη gp130, συνδέεται µε την 

p40 υποµονάδα της IL-12 και προσδίδει στον IL-12R θέση υψηλής συγγένειας 

δέσµευσης για την IL-12. Η υποµονάδα  IL-12Rβ2 είναι µέλος της οικογένεια των 

υποδοχέων των κυτταροκινών, παρουσιάζει επίσης µεγάλη οµολογία µε την πρωτεΐνη 

gp130 και τους υποδοχείς G-CSF και LIF, συνδέεται µε την υποµονάδα p35 της IL-

12 και είναι υπεύθυνη για την ενδοκυττάρια µεταφορά του σήµατος (55). NK και Τ-

κύτταρα σε ηρεµία εκφράζουν στην µεµβράνη τους IL-12Rβ1 αλλά η έκφραση της 

IL-12Rβ2 υποµονάδας βρίσκεται υπό τον έλεγχο των INFγ (επαγωγή έκφρασης) και 

της IL-4 (αναστολή έκφρασης). Έτσι λειτουργικό υποδοχέα εκφράζουν οι ΤΗ1 αλλά 

όχι οι ΤΗ2 λεµφοκυτταρικοί κλώνοι (55, 205). 

 

Η σύνδεση της IL-12 µε τον υποδοχέα της οδηγεί σε ταχύτατη φωσφορυλίωση 

οµάδων τυροσίνης των JAK2 (Janus kinase 2) και ΤyΚ2 (Tyrosine kinase 2) κινασών. 

Η ενεργοποίηση των δύο αυτών οικογενειών Janus κινασών έχει ως αποτέλεσµα την 

ενεργοποίηση µεταγραφικών παραγόντων της οικογένειας STAT (STAT1, STAT3 

και STAT4) υπευθύνων για την βιολογική δράση της IL-12 (206, 207). 

 

Η δράση της IL-12 εξαρτάται από το ιστικό µικροπεριβάλλον και την σχετική 

παρουσία άλλων κυτταροκινών. Έτσι στα αιµοποιητικά κύτταρα δρα συνεργικά µε 

την IL-3 και τον SCF (stem cell factor) και προάγει τον πολλαπλασιασµό και την 

διαφοροποίηση των προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων σε κύτταρα της 

κοκκιώδους, ερυθροκυτταρικής και µεγακαρυοκυτταρικής σειράς (208) και παρουσία 

διεγέρτη όπως οι διεστέρες φορβόλης και το PHA επάγει τον πολλαπλασιασµό των T-

κυττάρων (200). Ωστόσο in vivo και συνεπεία της παρουσίας NK κυττάρων στα 

οποία επάγει την παραγωγή ιντερφερόνης, είναι δυνατόν να καταστείλει την 

αιµοποίηση (209). Μια από τις κυριότερες δράσεις της IL-12 είναι η επαγωγή της 

έκφρασης INFγ από ενεργοποιηµένα ΝΚ και Τ-κύτταρα (200). Μεταξύ των T-

κυττάρων τόσο CD4 όσο και CD8 κύτταρα µε υποδοχείς TCR αβ  και γδ, είναι 
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δυνατόν να παράγουν INFγ, παρουσία της IL-12 (210). Ωστόσο έχει αναφερθεί ότι τα 

κύρια κύτταρα παραγωγής INFγ κατόπιν IL-12 διέγερσης είναι τα CD30+ κύτταρα 

(211). Η παρουσία µορίων µε ρόλο συν-διεγέρτη, όπως οι διεστέρες φορβόλης, το 

anti-CD28 ή B7, το anti-CD3, η IL-2, ο TNFα και η IL-1 πολλαπλασιάζουν της 

επαγωγική ικανότητα της IL-12. Επίσης η IL-12 επάγει την έκφραση TNFa, GM-

CSF, IL-8, IL-3 και υπό ειδικές συνθήκες και τις τύπου 2 κυτταροκίνες IL-4 και IL-

10 (55). 

  

Μια από της δράσεις της IL-12 που είχε παρατηρηθεί κατά την ανακάλυψη και τον 

χαρακτηρισµό του µορίου είναι η δυνατότητά της να αυξάνει την κυτταροτοξικότητα 

των NK κυττάρων. Πράγµατι, επώαση περιφερικών λεµφοκυττάρων αίµατος µε IL-

12 για λίγες ώρες έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση NK-εξαρτώµενης 

κυτταροτοξικότητας έναντι NK-ευαίσθητων κυττάρων (π.χ.: K562) αλλά και NK-

ανθεκτικών κυττάρων και κυττάρων µολυσµένων µε ιούς (200, 212, 213). Επιπλέον 

έχει παρατηρηθεί in vitro ότι η IL-12 είναι χηµειοτακτική για τα ανθρώπινα ΝΚ 

κύτταρα και διεγείρει την προσκόλληση τους στο αγγειακό ενδοθήλιο διαµέσου των 

LFA-1/ICAM-1, VLA-4/VCAM-1 αλληλεπιδράσεων (214). Η αύξηση της 

κυτταροτοξικότητας των NK κυττάρων υπό την επίδραση της IL-12 οφείλεται στο 

γεγονός ότι η IL-12 επάγει την έκφραση mRNA των σχετιζόµενων µε τα 

κυτταροτοξικά κοκκία πρωτεϊνών όπως η περφορίνη και η granzyme B αλλά και 

διευκολύνει την µέγιστη δυνατή έκκριση τους κατά την κυτταρική διέγερση (215, 

216). Μέσω ανάλογου µηχανισµού και σε συνέργια µε την IL-2 η IL-12 επάγει την 

κυτταρολυτική ικανότητα και τον πολλαπλασιασµό των T-λεµφοκυττάρων και  την 

γένεση των κυττάρων LAK (κυτταροτοξικά κύτταρα αποτελούµενα από 

ενεργοποιηµένα ΝΚ κύτταρα και κυτταροτοξικά Τ-κύτταρα χωρίς anti-MHC 

ειδικότητα). Επιπλέον η IL-12 είναι ισχυρός διεγέρτης των NK1 κυττάρων στο ήπαρ. 

Πρόκειται για έναν υποπληθυσµό Ταβ κυττάρων του ποντικού (CD4+, CD56+ το 

ανθρώπινο ανάλογο) που εκφράζουν υποδοχείς κυττάρων ΝΚ και έχουν την 

δυνατότητα να παράγουν ταχύτατα µεγάλες ποσότητες κυτταροκινών TH1 και TH2 

τύπου (217). Στην ενεργοποίηση αυτών των κυττάρων έχει αποδοθεί και η αντι-

καρκινική δράση της IL-12 που παρατηρείται σε πειραµατικά µοντέλα ηπατικής 

µετάστασης σε πειραµατόζωα (218). 
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Η IL-12 είναι η σηµαντικότερη κυτταροκίνη για την γένεση του TH1 φαινοτύπου της 

επίκτητης ανοσολογικής απάντησης. Φαίνεται ότι τόσο η IL-4 όσο και η IL-12  είναι 

απαραίτητες κυτταροκίνες για την δέσµευση των CD4 λεµφοκυττάρων στους TH2 και 

TH1 φαινοτύπους αντίστοιχα και η σχετική υπεροχή µιάς εκ των δυο αυτών 

κυτταροκινών καθορίζει και την επικρατούσα µορφή της ανοσολογικής απάντησης 

(219, 220). 

 

Τέλος η IL-12 εµφανίζει ισχυρή αντικαρκινική και αντι-µεταστατική δράση έναντι 

πολλών τύπων νεοπλασιών σε µελέτες σε πειραµατόζωα αλλά και στον άνθρωπο 

(221). Η δράση αυτή αποδίδεται κυρίως στον πολλαπλασιασµό και ενεργοποίηση των 

NK αλλά και των εξαρτώµενων από αντισώµατα κυτταροτοξικών λεµφοκυττάρων 

(222). Ωστόσο µέρος αυτής της δράσης οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής INFγ 

και την ακόλουθη ενεργοποίηση της iNOS, που έχει ως αποτέλεσµα παραγωγή NO 

που αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό των καρκινικών κυττάρων (223). Εµµέσως και 

πάλι µέσω της INFγ η IL-12 αυξάνει την παραγωγή της χηµειοκίνης IP-10 

(interferon-inducible protein-10) που εκτός από χηµειοτακτική για τα λεµφοκύτταρα 

είναι και ισχυρή αντι-αγγειογεννετική χηµειοκίνη καθώς αναστέλλει τον 

πολλαπλασιασµό και την διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων  (224).  

 

Συµπερασµατικά η IL-12 µπορεί να χαρακτηρισθεί ως διαµεσολαβητής  που 

γεφυρώνει τις διαδικασίες πρωτογενούς και επίκτητης ανοσολογικής απάντησης µε 

πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαδικασίες καταπολέµησης µικροοργανισµών και 

καρκινικών κυττάρων αλλά και στην παθοφυσιολογία της αυτοανοσίας. 

 

3.5 ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-10 

 

Όταν ανακαλύφθηκε η ιντελευκίνη-10 (IL-10) περιγράφηκε ως παράγοντας 

αναστολής της σύνθεσης κυτταροκινών. Ένα ιικό οµόλογο της περιγράφεται στο 

γονιδίωµα του ιού Epstein-Barr. Η IL-10 καταστέλλει την γονιδιακή έκφραση και 

σύνθεση των κυτταροκινών των Τ-κυττάρων, των φλεγµονωδών κυτταροκινών των 

µακροφάγων και την λειτουργία των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων. Πάρα το 

γεγονός ότι η IL-10 καταστέλλει την έκφραση της IL-1 δεν επηρεάζει την παραγωγή 

του υποδοχέα της IL-1R. Με ανάλογο τρόπο καταστέλλει την παραγωγή του TNFα 

αλλά η χορήγηση της στον άνθρωπο αυξάνει τα επίπεδα του κυκλοφορούντος TNF-
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RΙ πιθανά και µέσω επαγωγής της αποκοπής του από την κυτταρική επιφάνεια (225, 

226). Συνεπώς η IL-10 µπορεί να θεωρηθεί η ιδανική αντι-φλεγµονώδης 

κυτταροκίνη. 

 

Η IL-10 παράγεται από TH2 λεµφοκύτταρα, µονοκύτταρα/µακροφάγα και 

ενδοθηλιακά κύτταρα. Συντίθεται ως µονοµερές µοριακού βάρους 18-20 kDa και το 

ενεργό µόριο αποτελεί οµοδιµερές. Οι υποδοχείς της IL-10 έχουν µοριακό βάρος 110 

kDa και ανήκουν στην οικογένεια των υποδοχέων ιντερφερόνης και είναι άγνωστο 

µέχρι σήµερα το αν υπάρχουν σε διαλυτή µορφή. Η σύνδεση της IL-10 µε τον 

υποδοχέα της όπως συµβαίνει και µε την ενεργοποίηση του υποδοχέα της 

ιντερφερόνης από την INFγ προκαλεί φωσφορυλίωση των οµάδων τυροσίνης των 

κινασών των οικογενειών JAK1  και TyK2. Μέρος της δράσης της IL-10 αποδίδεται 

στην αναστολή της πυρηνικής µετάθεσης του NFκB και στην αύξηση της αστάθειας 

και του καταβολισµού του mRNA των φλεγµονωδών κυτταροκινών (227, 228).   

 

Η IL-10 αποτελεί TH2 τύπου κυτταροκίνη και ανταγωνίζεται και καταστέλλει την 

έκφραση κυτταροκινών τύπου TH1 µέλη των οικογενειών κυτταροκινών των INFγ, 

TNFα, GM-CSF, IL-2 από τα λεµφοκύτταρα (175). Από τους µεταβιβαστές της 

φλεγµονής που προέρχονται από µονοκύτταρα/µακροφάγα η IL-10 καταστέλλει την 

έκφραση των κυτταροκινών IL-1α, IL-1β, TNFα, IL-6, IL-8 και IL-12, τους 

παράγοντες αιµοποίησης GM-CSF, G-CSF και M-CSF, τις χηµειοκίνες MIP-1α, 

MIP-2a, RANTES (regulated on activation, normal T cell expressed and secreted) και 

LIF ενώ καταστέλλει και την ίδια την παραγωγή IL-10 (175, 229). Καταστέλλει 

επίσης την έκφραση στην επιφάνεια των κυττάρων των αντιγόνων µείζονος 

ιστοσυµβατότητας της τάξης II (MHC II), των βοηθητικών διεγερτικών µορίων όπως 

το B7, και την αναγνώριση του LPS από το CD14 (228).  Επιπλέον καταστέλλει την 

σύνθεση µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) και την σύνθεση γελατινασών και 

κολλαγενάσης (175).  

 

Μελέτες σε διαγονιδιακά ποντίκια όπου απουσιάζει η έκφραση της IL-10 δείχνουν ότι 

παρά την φυσιολογική ανάπτυξη του αιµοποιητικού συστήµατος και της χηµικής και 

κυτταρικής ανοσίας τα πειραµατόζωα αυτά αναπτύσσουν µια θανατηφόρο νόσο που 

χαρακτηρίζεται από αναιµία, εντεροκολίτιδα, απώλεια βάρους. Η εξέλιξη της νόσου 

αναστέλλεται και ο θάνατος προλαµβάνεται µε χορήγηση στα πειραµατόζωα 
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αντισωµάτων που εξουδετερώνουν την INFγ και τον TNFα (175). Οι µελέτες αυτές 

καταδεικνύουν την σηµασία της IL-10 ως µεταβιβαστή που εξισορροπεί την δράση 

των φλεγµονωδών µεταβιβαστών κατά την πρωτογενή αλλά και επίκτητη 

ανοσολογική απάντηση.  

 

3.6 ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-13 

 

Η Ιντερλευκίνη-13 (IL-13) παράγεται κυρίως από ενεργοποιηµένα T-λεµφοκύτταρα, 

παρουσιάζει πολλές οµοιότητες τόσο στην βιολογική της δράση όσο και στον 

υποδοχέα της µε την IL-4 και ασκεί ανοσορυθµιστικό ρόλο στα µονοκύτταρα και Β-

λεµφοκύτταρα (230, 231). Πρόκειται για µια µη-γλυκοζυλιωµένη πρωτεΐνη 132 

αµινοξέων µε µοριακό βάρος περίπου 12 kDa. Το γονίδιο της βρίσκεται πολύ κοντά 

στο γονίδιο της IL-4, σε µια περιοχή 4.5 χιλιοβάσεων DNA στο χρωµόσωµα 5q31 

γεγονός που υποδηλώνει κοινή προγονική προέλευση (232). Η IL-13 και η IL-4 

µοιράζονται την ίδια πρωτεϊνική άλυσο-υποµονάδα ως µέρος του υποδοχέα τους την 

IL-4Rα και επιπλέον χρησιµοποιούν κοινό ενδοκυττάριο µονοπάτι µεταβίβασης της 

πληροφορίας µε κοινά επαγόµενο µεταγραφικό παράγοντα τον STAT 6 γεγονός που 

πιθανά εξηγεί και πολλές από τις οµοιότητες που εµφανίζουν στην δράση τους 

(σχήµα 5) (233, 234). Οι IL-13 και η IL-4 παρουσιάζουν οµολογία της τάξης του 20-

30% αλλά οι α-έλικες των δύο µορίων οι οποίες περιλαµβάνουν και τις δραστικές 

περιοχές των δύο κυτταροκινών παρουσιάζουν µεγάλη οµολογία (235). Έτσι και οι 

δύο κυτταροκίνες παράγονται κυρίως από TH2 διαφοροποιηµένα λεµφοκύτταρα και 

µαστοκύτταρα και παρουσιάζουν κοινές βιολογικές λειτουργίες όπως η επαγωγή στα 

Β-λεµφοκύτταρα ανοσοσφαιρινικής ισοτυπικής αλλαγής µε παραγωγή IgE και ΙgG1 

ανοσοσφαιρινών και η καταστολή της παραγωγής φλεγµονωδών κυτταροκινών από 

τα µονοκύτταρα και µακροφάγα (230, 236). Η κύρια λειτουργική διαφορά των δύο 

κυτταροκινών είναι η δράση τους στα Τ-λεµφοκύτταρα όπου ενώ η IL-4 είναι 

ισχυρός επαγωγέας πολλαπλασιασµού, ενεργοποίησης και TH2 διαφοροποίησης η IL-

13 παρουσιάζει λιγότερο ισχυρή επίδραση στα Τ-κύτταρα (231).  

 

Η σύνδεση της IL-13 µε τον υποδοχέα της IL-13Rα1 στην κυτταρική µεµβράνη έχει 

ως αποτέλεσµα την προσέλκυση και πρόσδεση στο σύµπλεγµα του κοινού υποδοχέα 

IL-4Rα που σταθεροποιεί το σύµπλεγµα και µεταφέρει ενδοκυττάριο το µήνυµα 

πρόσδεσης της IL-13 (237). Το σύµπλεγµα ενεργοποιεί κινάσες της οικογένειας Janus 

 47



(JAK1 καιTyK2) (234) µε αποτέλεσµα την ακόλουθη φωσφορυλίωση και 

ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα STAT 6. Ο φωσφορυλιωµένος 

παράγοντας διµερίζεται και µετατίθεται στον πυρήνα όπου επάγει τις περισσότερες 

από τις ανοσοτροποποιητικές-αντιφλεγµονώδεις δράσεις της IL-13 (238). Ένας 

δεύτερος δρόµος µεταβίβασης αντιφλεγµονωδών και αντι-αποπτωτικών µηνυµάτων 

από την IL-13 είναι η ενεργοποίηση της κινάσης της 3-φωσφατιδινοσιτόλης  (239). 

Πρόσφατα ανακαλύφθηκε και ένας δεύτερο υποδοχέας πρόσδεσης για την IL-13 ο 

IL-13Rα2 µε άγνωστες µέχρι τώρα βιολογικές δράσεις που έχει προταθεί ως 

ανταγωνιστής της δράσης της IL-13 (240). 

 

H IL-13 καταστέλλει την παραγωγή κυτταροκινών, όπως ο TNFα και η IL-1, 

χηµειοκινών, όπως οι IL-8 και MIP-1a και αυξητικών παραγόντων, όπως ο MG-CSF 

και o G-CSF από διεγερµένα µονοκύτταρα/µακροφάγα και επιθηλιακά κύτταρα (230, 

231, 241). Τροποποιεί σηµαντικά την έκφραση αντιγόνων επιφανείας σε 

µονοκύτταρα και µακροφάγα  και συγκεκριµένα καταστέλλει την έκφραση των CD14 

και Fcγ υποδοχέων και επάγει την έκφραση υποδοχέων των β2 ιντεγκρινών και των 

µειζόνων αντιγόνων ιστοσυµβατότητας MHC II (230).  

 

 
 
Σχήµα 5: Κοινό ενδοκυττάριο µονοπάτι µεταβίβασης σήµατος για τις IL-13 και IL-4 
(McKenzie A.Pharmacology & Therapeutics 2000;88:143- 151). 
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Επιπλέον, µέσω του µονοπατιού των κινασών της 3-φωσφατιδινοσιτόλης, 

υποστηρίζει την κυτταρική επιβίωση των επιθηλιακών κυττάρων  (239), επάγει τις 

ανασταλτικές της απόπτωσης πρωτεΐνες Bcl-xL και Mcl-1 στα Β-λεµφοκύτταρα (242) 

και καταστέλλει την iNOS και την παραγωγή µονοξειδίου του αζώτου (243). Τέλος 

αναστέλλει την ενεργοποίηση του NFκB πιθανά µέσω ανταγωνισµού των 

παραγόντων STAT-6 και NFκB για τον συν-ενεργοποιητή (co-activator) p300 (244)  

και βελτιώνει την έκβαση σε πειράµατα θανατηφόρου ενδοτοξιναιµίας σε ποντίκια 

(245). 

 
 
3.7 ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΠΑΡ 

 

Οι κυτταροκίνες συµµετέχουν στην παθογένεια των ηπατικών νοσηµάτων 

συµπεριλαµβανοµένων της λοιµώδους, τοξικής και ισχαιµικής ηπατίτιδας, της 

αυτοάνοσης ηπατίτιδας και των αυτοάνοσων νόσων των χοληφόρων, της ηπατικής 

ίνωσης και της απόρριψης των ηπατικών µοσχευµάτων (246-250). Είναι επίσης 

σηµαντικός ο ρόλος του στον περιορισµό της ηπατικής βλάβης και στην 

αντιµετώπιση των ηπατοτρόπων ιών και µικροβίων (251-254) όπως και στις 

διαδικασίες ηπατικής αναγέννησης µετά από βλαπτικό ερέθισµα π.χ. µετά από µερική 

ηπατεκτοµή. 

 

3.7.1 Ηπατική αναγέννηση 

 

Το ήπαρ αποτελεί ένα από τα λίγα όργανα του ενήλικα οργανισµού που έχουν την 

ικανότητα αναγέννησης µετά από τοξική βλάβη ή ηπατεκτοµή. Μελέτες σε 

πειραµατόζωα έχουν δείξει ότι κατόπιν εκτοµής των 2/3 της µάζας του οργάνου το 

ήπαρ αναπαράγεται µέχρι να αποκατασταθεί η αρχική του µάζα όπου και σταµατά 

(255). Κατά την διαδικασία αυτή το 95% των ηπατοκυττάρων εισέρχονται σε φάση 

σύνθεσης DNA και πολλαπλασιασµού εντός ωρών ώστε να αποκαταστήσουν την 

παρεγχυµατική µάζα εντός 7 ηµερών. Η διαδικασία αυτή εξαρτάται από την 

παρουσία της IL-6 που επάγει την µετάβαση από την Go στην G1 και τελικά στην 

G1/S φάση του κυτταρικού κύκλου (256). Σηµαντική επίσης έχει αποδειχθεί και η 

παρουσία TNFα εν µέρη µέσω της ικανότητάς του να επάγει την IL-6  (257). Οι δύο 

αυτές κυτταροκίνες είναι επαγωγείς των µεταγραφικών παραγόντων STAT3 και NF-
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κB που ενεργοποιούνται άµεσα κατά την ηπατεκτοµή (258-260) και ρυθµίζουν τις 

διαδικασίες ηπατικής αναγέννησης. Πειράµατα σε διαγονιδιακά ποντίκια IL-6 -/-, 

καταδεικνύουν ότι απουσία της IL-6 δεν παρατηρείται ενεργοποίηση του STAT3 και 

η έκφραση των AP-1, Myc και cyclin D1 καταστέλλεται µε συνέπεια καταστολή και 

της ηπατικής αναγέννησης (261). Ανάλογες παρατηρήσεις έχουν γίνει και σε TNF-RI 

-/- πειραµατόζωα που όµως αναστρέφονται κατόπιν χορήγησης IL-6 (257).     

 

Ένας από τους προτεινόµενους µηχανισµούς ενεργοποίησης των κυτταροκινών είναι 

η παρουσία ενδοτοξίνης.  Η ηπατική βλάβη ή η ηπατεκτοµή φαίνεται ότι προκαλούν 

διαταραχές στην πυλαία κυκλοφορία και αύξηση της συγκέντρωσης ενδοτοξίνης που 

στην συνέχεια ενεργοποιεί ενδοθηλιακά και Kupffer των ηπατικών κολποειδών και 

επάγει την έκφραση TNFα, IL-6 και IL-1. Οι παραγόµενες κυτταροκίνες 

ενεργοποιούν του µεταγραφικούς παράγοντες STAT3 και NF-κB στα παρακείµενα 

ηπατοκύτταρα µε συνέπεια την µετάβαση τους σε φάση S. Τα παραπάνω 

υποστηρίζονται από πειράµατα σε ζώα όπου η απουσία µικροβιακής χλωρίδας και η 

ανθεκτικότητα στην ενδοτοξίνη ή η χορήγηση εξουδετερωτικών του TNFα 

αντισωµάτων καταστέλλει την ηπατική αναγέννηση (262-264). 

 

3.7.2 Ηπατική ίνωση  

 

Η ηπατική ίνωση χαρακτηρίζεται από την άναρχη εναπόθεση εξωκυττάριας ουσία 

στο ήπαρ σε ασθενείς µε χρόνια ηπατική νόσο και αντιπροσωπεύει µια διαδικασία 

επούλωσης µε σκοπό να περιχαρακωθεί η ηπατική φλεγµονή. Ανεξαρτήτως της 

αρχικής αιτίας της ηπατικής βλάβης (ιογενούς, τοξικής, αυτοάνοσης ή µεταβολικής) 

παρατηρείται αύξηση της σύνθεσης και εναπόθεση ινώδους κολλαγόνου, 

προτεογλυκανών, γλυκοπρωτεϊνών, φιµπρονεκτίνης και λαµινίνης και µείωση 

καταβολισµού της εξωκυττάριας ουσίας. Κεντρικό ρόλο στης παραπάνω διαδικασίες 

παίζουν τα κύτταρα Ito των ηπατικών κολποειδών ως κύριοι παραγωγοί των 

συστατικών της εξωκυττάριας ουσίας, κολλαγενασών και αναστολέων τους (265).   

 

Οι διαδικασίες ενεργοποίησης και πολλαπλασιασµού των κυττάρων Ito και επαγωγής 

σύνθεσης εξωκυττάριας ουσίας βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο κυτταροκινών 

προερχόµενων από τα ενεργοποιηµένα Kupffer, ενδοθηλιακά των κολποειδών και 

κύτταρα των φλεγµονωδών διηθηµάτων (Πίνακας 6). Ο PDGF είναι ισχυρός 
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παράγοντας πολλαπλασιασµού των Ito (266) µαζί µε τους bFGF (267) και VEGF 

(268), η ενδοθηλίνη (ET-1) αποτελεί ισχυρό παράγοντα συστολής (269) ενώ ο TGFβ1 

επάγει την σύνθεση και εναπόθεση κολλαγόνου (270). O PDGF, η ενδοθηλίνη και ο 

TGFβ1 παράγονται και από τα κύτταρα Ito κατόπιν της ενεργοποίησης τους και 

δρώντας µε αυτοκρινή µηχανισµό δηµιουργούν κύκλωµα θετικής παλίνδροµης 

ρύθµισης και επιτάχυνσης των διεργασιών της ίνωσης (270).   

 
Πίνακας 6. Κυτταροκίνες και αυξητικοί παράγοντες που επιδρούν στα κύτταρα Ito 
κατά την ηπατική ίνωση  

∆ράση Κυτταρική πηγή στο ήπαρ 
Πολλαπλασιασµός  
Platelet-derived growth factor (PDGF) Kupffer, Ito, αιµοπετάλια 
Endothelin-1 Ito, ενδοθηλιακά 
Hepatocyte growth factor (HGF) Kupffer, Ito, ενδοθηλιακά 
Fibroblast growth factor (FGF) Άγνωστο 
Insulin-like growth factor Ηπατοκύτταρα 
Thrombin Ηπατοκύτταρα 
Vascular Endothelial growth factor (VEGF) Ενδοθηλιακά, ηπατοκύτταρα 
  
Συσταλτικότητα  
Endothelin-1 Ito, ενδοθηλιακά 

Μονοξείδιο αζώτου Kupffer, Ito, ενδοθηλιακά, 
ηπατοκύτταρα 

Vasopressin Άγνωστο 
Εικοσανοειδή Kupffer 
  
Εξωκυττάρια ουσία  
Παραγωγή   

Transforming growth factor β1 (TGFβ1) Kupffer, Ito, ενδοθηλιακά, 
ηπατοκύτταρα 

IL-13 ∆ενδριτικά, λεµφοκύτταρα, 
µακροφάγα 

Αναστολή παραγωγής  
Tumor necrosis factor-α (TNFα) Kupffer 
IL-10 Kupffer, Ito 
Καταβολισµός  
Tumor necrosis factor-α (TNFα) Kupffer 
IL-10 Kupffer, Ito 
  
Χηµειοταξία  
Tumor necrosis factor-α (TNFα) Kupffer 
Platelet-derived growth factor (PDGF) Kupffer, Ito, αιµοπετάλια 
Monocyte chemotactic peptide-1 (MCP-1) Kupffer, Ito 
IL-8/ Cytokine induced neutrophil 
chemoattractant (CINC) Kupffer, Ito 
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Η IL-13 αποτελεί επίσης κυτταροκίνη που επάγει την ίνωση στα πλαίσια χρόνιας TH2 

ανοσολογικής απάντησης. Μοντέλα πειραµατικής ηπατικής σχιστοσωµίασης 

δείχνουν ότι διαγονιδιακά πειραµατόζωα IL-13 -/- δεν αναπτύσσουν ίνωση και 

αντισώµατα που εξουδετερώνουν την IL-13 µειώνουν την παρατηρούµενη ίνωση σε 

φυσιολογικά ζώα (271).    

 
Παρά το γεγονός ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στις κυτταροκίνες που 

επάγουν την φλεγµονή και ίνωση εξίσου σηµαντικές είναι και αυτές που την 

καταστέλλουν. Για παράδειγµα η IL-10 που καταστέλλει την ενεργοποίηση των 

κυττάρων Kupffer και επάγει την έκφραση κολλαγενάσης (272). H INFγ, επίσης 

καταστέλλει την ενεργοποίηση των κυττάρων Ito (273). 

 

O TNFα, παρά το γεγονός ότι είναι κεντρικός µεταβιβαστής της φλεγµονής 

καταστέλλει µέσω ενεργοποίησης του µεταγραφικού παράγοντα AP-1 την σύνθεση 

κολλαγόνου (274) και επάγει την έκφραση των µεταλλοπρωτεασών (274) ενώ και η 

αποπτωτική του δράση στα φλεγµονώδη κύτταρα πιθανά παίζει επίσης ρόλο στον 

περιορισµό της φλεγµονής και ίνωσης (275).    

 

3.7.3 Ο ρόλος των κυτταροκινών στην λοίµωξη από ηπατοτρόπους ιούς 

 

Οι κυτταροκίνες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην άµυνα έναντι ιογενών λοιµώξεων, 

τόσο έµµεσα καθορίζοντας την επικρατούσα µορφή της ανοσολογικής απάντησης 

όσο και άµεσα µέσω αναστολής του ιικού πολλαπλασιασµού. Ωστόσο, στα πλαίσια 

της ανοσολογικής αντίδρασης έναντί του ιού οι κυτταροκίνες µπορούν παράλληλα να 

προκαλέσουν ηπατική βλάβη. 

 

Αµέσως την λοίµωξη από έναν ιό ενεργοποιούνται στα πλαίσια την πρωτογενούς 

ανοσολογικής απάντησης µη ειδικοί µηχανισµοί αντιµετώπισης της λοίµωξης που δεν 

εξαρτώνται από την παρουσία αντισωµάτων. Μεταξύ αυτών είναι η παραγωγή 

ιντερφερόνης (INF) και IL-12. Οι INF-α, INF-β και INF-ω είναι τύπου Ι ιντερφερόνες 

η παραγωγή των οποίων οδηγεί στην ενεργοποίηση της έκφρασης παραγόντων µε 

άµεση αντι-ιική δράση όπως είναι δεοξυριβονουκλεάσες που καταστρέφουν το 

γονιδίωµα του ιού ή παράγοντες που αναστέλλουν την κυτταρική πρωτεϊνοσύνθεση 

και εποµένως τον ιικό πολλαπλασιασµό (276). Η INFγ είναι τύπου II ιντερφερόνη 
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που δρα κυρίως ανοσοτροποποιητικά. Η IL-12 που παράγεται από µακροφάγα και 

παρουσιαστικά του αντιγόνου κύτταρα (Kupffer) κατόπιν ιογενούς λοίµωξης οδηγεί 

στην ενεργοποίηση των κυττάρων NK που οδηγούν σε κυτταρική λύση τα µολυσµένα 

ηπατοκύτταρα (277).  

 

Η παρουσίαση των ιικών πεπτιδίων στα CD8+ και CD4+ οδηγεί σε φαινοτυπική 

εκτροπή προς TH1 ή TH2 φαινότυπο χαρακτηριζόµενους ο πρώτος από επικρατούσα 

παραγωγή INF-γ, IL-2 και κυτταρικού τύπου ανοσολογική απάντηση και ο δεύτερος 

από επικρατούσα παραγωγή IL-4, IL-5, IL-10 και χηµικού τύπου ανοσολογική 

απάντηση (278). Η διαφοροποίηση αυτή εξαρτάται από το κυτταροκινικό περιβάλλον 

όπως διαµορφώνεται και από µη-λεµφοκυτταρικούς πληθυσµούς (στο ήπαρ τα 

κύτταρα των κολποειδών και τα ηπατοκύτταρα). Συγκεκριµένα η παρουσία INF-γ, 

IL-12 και TGFβ ευνοεί τον τύπου Ι φαινότυπο ενώ η παρουσία IL-4 και IL-10 ευνοεί 

τον τύπου II φαινότυπο (279). Έτσι η τοπική ισορροπία των κυτταροκινών οδηγεί σε 

πολλαπλασιασµό και διαφοροποίηση τα εδικά του αντιγόνου κυτταροτοξικά και 

βοηθητικά λεµφοκύτταρα ώστε να αντιµετωπίσουν κυτταρολυτικά τον ιό. 

 

Οι κυτταροκίνες εκτός του παραπάνω έµµεσου ρόλου τους στην ανοσολογική 

αντίδραση κατά των ιών έχουν και άµεση ιοστατική δράση. ∆ιαγονιδιακά ποντίκια 

που δεν εκφράζουν υποδοχέα ιντερφερόνης (INF-γ R-/-), ή φυσιολογικά κατόπιν 

χορήγησης εξουδετερωτικών της INF-γ αντισωµάτων αδυνατούν να αντιµετωπίσουν 

κυτταροπαθητικά στελέχη του ιού LCMV (lymphocytic choriomeningitis virus) 

(280). Υπάρχουν in vitro αλλά και  in vivo δεδοµένα που καταδεικνύουν ότι ο TNFα 

αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό του HBV (281), πιθανά µέσω µεταµεταγραφικού 

µηχανισµού που καταστρέφει το RNA του ιού (282). Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι ο 

επαγωγέας του HBV core αναστέλλεται από τους TNFα, INF-γ και INF-α (282). 

Μελέτες σε διαγονιδιακά ποντίκια που εκφράζουν HBV δείχνουν φλεγµονώδη 

αντίδραση και αναστολή του ιικού πολλαπλασιασµού µετά από έγχυση ειδικών έναντι 

του HBV κυτταροτοξικών λεµφοκυττάρων. Η αντίδραση αναστέλλεται µε χορήγηση 

εξουδετερωτικών του TNFα και της INF-γ αντισωµάτων. Η αναστολή του ιϊκού 

πολλαπλασιασµού επιτυγχάνεται ακόµα και όταν τα κυτταροτοξικά λεµφοκύτταρα 

προέρχονται από διαγονιδιακά πειραµατόζωα που δεν εκφράζουν περφορίνη (283, 

284). Τέλος η χορήγηση ανασυνδυασµένης IL-12 επίσης αναστέλλει τον ιικο 

πολλαπλασιασµό του HBV (285). Τα παραπάνω δείχνουν ότι και κατά την φάση της 
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επίκτητης ανοσολογικής απάντησης οι κυτταροκίνες συµµετέχουν στην κάθαρση των 

ιών.  

 

Ωστόσο εντός των διαδικασιών της ανοσολογικής απάντησης οι κυτταροκίνες 

µπορούν να έχουν και ηπατοτοξική δράση. Σε διαγονιδιακά πειραµατόζωα που 

εκφράζουν τοπικά στο ήπαρ INF-γ παρατηρείται εικόνα χρόνιας ενεργού ηπατίτιδας 

προσοµοιάζουσας αυτή του ανθρώπου (286). Υπερεκφράση αντιγόνου επιφανείας του 

ιού HBV (HBsAg) σε πειραµατόζωα η καθιστά τα ηπατοκύτταρα ευαίσθητα σε 

κυτταρόλυση από INF-γ και οδηγεί σε κεραυνοβόλο ηπατίτιδα (281).  

Χαρακτηριστικά του µοντέλου είναι η υπερπλασία των κυττάρων Kupffer και οι 

έντονες µονοκυτταρικές διηθήσεις και πιστεύεται ότι η παραγωγή TNFα από τα 

ενεργοποιηµένα Kupffer και τα µονοκύτταρα µπορεί να συνεισφέρει στην 

παρατηρούµενη ηπατοκυτταρική νέκρωση (287).  Τόσο στην HBV όσο και στην 

HCV χρόνια λοίµωξη στον άνθρωπο οι παραγόµενες κυτταροκίνες (TNFα, INF-γ, IL-

8, GM-CSF) ενέχονται στις διαδικασίες  φλεγµονής και ίνωσης στο ήπαρ  (288).  

 

3.7.4 Ο ρόλος των κυτταροκινών στην αλκοολική ηπατική νόσο 

 

Η παρατήρηση ότι πολλές από τις µεταβολικές δράσεις των κυτταροκινών όπως ο 

πυρετός, η ανορεξία, η απώλεια µυϊκής µάζας, η πολυµορφοπυρήνωση, η αύξηση των 

πρωτεϊνών οξείας φάσης (CRP) αποτελούν και ευρήµατα στην αλκοολική ηπατίτιδα 

υπογραµµίζει την πιθανή παθογενετική σχέση της αλκοολικής ηπατικής νόσου µε 

διαταραχές των κυτταροκινών. Πράγµατι σε ασθενείς µε αλκοολική ηπατίτιδα έχουν 

βρεθεί αυξηµένες συγκεντρώσεις IL-1β (289), IL-6 (290) και TNFα (291) στο 

πλάσµα και συσχέτιση τους µε την πρόγνωση (292) όπως και αυξηµένη παραγωγή 

των παραπάνω κυτταροκινών από περιφερικά µονoκύτταρα του αίµατος κατόπιν 

διέγερσης µε ενδοτοξίνη (290, 293, 294). Αντίστοιχη αύξηση στην έκφραση των 

παραπάνω κυτταροκινών έχει παρατηρηθεί ανοσοϊστοχηµικά σε ηπατικό ιστό  στο 

επιθήλιο των χοληφόρων και στα κύτταρα Kupffer (295). Η ανακάλυψη συσχέτισης 

τύπων πολυµορφισµού του επαγωγέα του TNFα µε γενετική προδιάθεση για 

ανάπτυξη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας ενισχύει την παραπάνω σχέση (296). 

 

Η έκθεση σε αιθανόλη ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ικανή να επάγει άµεσα την 

παραγωγή φλεγµονωδών κυτταροκινών. Σε µονοκύτταρα καλλιεργούµενα υπό την 
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επίδραση αιθανόλης in vitro έχει παρατηρηθεί µείωση της παραγωγής TNFα (297). 

Ένας προτεινόµενος µηχανισµός δράσης είναι ότι η αιθανόλη προκαλεί αύξησης της 

διαπερατότητας του εντερικού βλεννογόνου στην βακτηριακή ενδοτοξίνη µε 

αποτέλεσµα η συγκέντρωση της στην πυλαία και συστηµατική κυκλοφορία να επάγει 

την έκφραση φλεγµονωδών κυτταροκινών (295). Η κατάργηση µε χορήγηση 

αντιβιοτικών ή η τροποποίηση π.χ. µε χορήγηση ξενοβιοτικών οργανισµών της 

εντερικής χλωρίδας είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της ηπατικής βλάβης από 

αιθανόλη σε πειραµατόζωα (298, 299). 

 

Ένας δεύτερος προτεινόµενος µηχανισµός είναι ότι τα προϊόντα του µεταβολισµού 

της αιθανόλης δηλαδή οι ρίζες οξυγόνου και  η ακεταλδεΰδη οξειδώνουν κυτταρικές 

πρωτεΐνες και οδηγούν στον σχηµατισµό νεο-αντιγόνων και την εµφάνιση 

ανοσολογικής αντίδρασης ή ενεργοποιούν µεταγραφικούς παράγοντες όπως ο NF-κB 

που επάγουν την έκφραση κυτταροκινών σε Kupffer και µονοκύτταρα (295, 300, 

301). Η χορήγηση δε φαρµάκων που αυξάνουν την ενδοκυττάρια αντιοξειδωτική 

γλουταθειόνη µειώνει την παραγωγή από τα µονοκύτταρα IL-6, TNFα και IL-8 σε 

ασθενείς µε αλκοολικής αιτιολογίας κίρρωση (302). Μελέτες σε HepG2 κύτταρα 

ηπατώµατος έχουν δείξει ότι η αιθανόλη in vitro καθιστά τα κύτταρα ευάλωτα σε 

TNFα επαγόµενη απόπτωση και µείωση της ηπατικής βλάβης από αιθανόλη έχει 

παρατηρηθεί σε πειραµατόζωα µετά από χορήγηση εξουδετερωτικών αντι-TNFα 

αντισωµάτων (303). Μειωµένη παραγωγή IL-10, PGE2 και αυξηµένη παραγωγή 

TGFβ έχουν επίσης ενοχοποιηθεί στην παθογένεια της αλκοολικής ηπατικής νόσου 

(304-306).  

 

Τέλος έχει παρατηρηθεί αυξηµένος αριθµός αποπτωτικών ηπατοκυττάρων στις 

περιοχές µε τις βαρύτερες ιστολογικές αλλοιώσεις σε πειραµατόζωα αλλά και τον 

άνθρωπο (307-309). Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι αφενός η 

έκθεση σε αιθανόλη επάγει την έκφραση FasL mRNA στα ηπατοκύτταρα (310) 

αφετέρου οι αυξηµένες συγκεντρώσεις ενδοτοξίνης αυξάνουν την έκκριση  διαλυτού 

FasL από τα κύτταρα Kupffer και τα ενδοθηλιακά κύτταρα (311). Εφόσον τα 

ηπατοκύτταρα εκφράζουν σε αφθονία υποδοχέα Fas (312) πιθανολογείται ότι η 

συνέκφραση FasL και TNFα µπορεί να οδηγήσει τα ηπατοκύτταρα σε αποπτωτικό 

θάνατο και να επιτείνει την ηπατική βλάβη (295). Πράγµατι µελέτες σε αλκοολικούς 
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ασθενείς βρίσκουν αυξηµένες συγκεντρώσεις διαλυτού FasL στο πλάσµα που 

σχετίζονται µε την ιστολογική βαρύτητα της ηπατικής νόσου (313).      

 
    

 56



4. ΧΗΜΕΙΟΚΙΝΕΣ 

 

Στα πλαίσια διερεύνησης της παθογένειας της ηπατικής βλάβης και εξεύρεσης 

αποτελεσµατικότερων µεθόδων θεραπευτικής παρέµβασης, το ερευνητικό ενδιαφέρον 

έχει πρόσφατα εστιαστεί στην µελέτη παραγόντων που ρυθµίζουν την µετανάστευση 

και ενεργοποίηση των λευκοκυττάρων στο ήπαρ. Οι χηµειοκίνες αποτελούν µια 

κατηγορία διαλυτών µεταβιβαστών που εµπλέκονται σε µεγάλο βαθµό σε αυτή την 

διαδικασία. Ο όρος χηµειοκίνη καθιερώθηκε το 1992 για να περιγράψει µια 

οικογένεια συγγενικών χηµειοτακτικών κυτταροκινών µε κοινές αµινοξεϊκές 

αλληλουχίες, που αποτελούν ισχυρούς παράγοντες προσέλκυσης για ποικίλους 

λευκοκυτταρικούς υποπληθυσµούς όπως τα ουδετερόφιλα πολυµορφοπύρηνα, τα 

λεµφοκύτταρα και τα µονοκύτταρα (314).  

 

Η ιστορία των χηµειοκινών ξεκινά βέβαια από τον χαρακτηρισµό της πρώτης 

χηµειοκίνης του παράγοντα των αιµοπεταλίων 4 (platelet factor 4) το 1977 αλλά ο 

χαρακτηρισµός της πρότυπης χηµειοκίνης της IL-8 έγινε µόλις το 1987 (315). Η 

τεχνολογική ανάπτυξη της µοριακής βιολογίας τα τελευταία έτη έδωσε την 

δυνατότητα της αναγνώρισης και χαρακτηρισµού πολλών δοµικά συναφών 

χηµειοτακτικών κυτταροκινών. Έτσι κατά την διάρκεια των 10 τελευταίων ετών έγινε 

εµφανές ότι οι χηµειοκίνες ανήκουν σε µια µεγάλη υπερ-οικογένεια µεταβιβαστών 

αποτελούµενη από 4 υπο-οικογένειες που εµφανίζουν από 2 ως 4 κυστεΐνες στο 

αµινοτελικό τους άκρο οι οποίες προσδίδουν και διαφορετική δευτεροταγή δοµή στο 

µόριο. Η οικογένεια CXC (ή α) χαρακτηρίζεται από την παρουσία δύο µορίων 

κυστεΐνης που χωρίζονται µεταξύ τους από ένα µη κοινό της οµάδας αµινοξύ. 

Αντίθετα στην οικογένεια CC ( ή β) δεν παρουσιάζεται αµινοξύ µεταξύ των µορίων 

της κυστεΐνη, η οικογένεια C ( ή γ ) εµφανίζει µόνο ένα µόριο κυστεΐνης στο 

αµινοτελικό άκρο ενώ τέλος η οικογένεια CX3C (ή δ) χαρακτηρίζεται αντίστοιχα από 

την παρουσία  τριών µη κοινών αµινοξέων µεταξύ των δύο αµινοτελικών κυστεϊνών 

(315). Μέχρι σήµερα έχουν χαρακτηρισθεί περί τις 50 διαφορετικές χηµειοκίνες 

(316). Οι περισσότερες από αυτές ανήκουν στις οµάδες CXC και CC (317) (Πίνακας 

7).  
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Πίνακας 7: Χηµειοκίνες που σχετίζονται µε την παθογένεια της ηπατικής νόσου 

 Χηµειοκίνη Υποδοχέας Συσχέτιση µε ηπατική νόσο 
CC Χηµειοκίνες MCP-1 CCR2, CCR9/10 Ισχαιµία/επαναιµάτωση, βλάβη 

από CCl4, βλάβη από 
ακεταµινοφαίνη, ίνωση, αλκοολική 
ηπατίτις, λοιµώξεις 

 MIP-1α CCR1, CCR5, 
CCR9/10 

GVHD, ηπάτωµα  

 TARC CCR4, CCR8 Κεραυνοβόλος ηπατίτιδα 
CXC χηµειοκίνες    

ELR-CXC ENA-78 CXCR2 Ισχαιµία/επαναιµάτωση 
 IL-8/CINC CXCR1, CXCR2 Αλκοολική ηπατίτις, ίνωση, 

ιογενής ηπατίτις, µεταµόσχευση, 
λοίµωξη  

 KC CXCR2 Ισχαιµία/επαναιµάτωση, λοίµωξη 
 MIP-2 CXCR2 Ισχαιµία/επαναιµάτωση, ίνωση, 

ηπατική αναγέννηση, βλάβη από 
ακεταµινοφαίνη, ηπατίτιδα από 
αδενοϊό, λοίµωξη  

Non-ELR-CXC IP-10 CXCR3 Ισχαιµία/επαναιµάτωση, ατρησία 
χοληφόρων, ηπατίτις C, λοίµωξη 

 MIG CXCR3 Ηπάτωµα, λοίµωξη 
 SDF-1α CXCR4 Ηπάτωµα 
CX3C χηµειοκίνες    

 Fracteline CX3CR ή V28 Τοξικότητα ακεταµινοφαίνης 
 

Η οικογένεια των CC χηµειοκινών περιλαµβάνει της ακόλουθες : monocyte 

chemoattractant protein (MCP) 1 έως 5, eotaxin, regulated on T-cell activation, 

normal T cell expressed and secreted (RANTES), macrophage inflammatory protein 

(MIP)-1α και β, macrophage-derived chemokine, thymus and activation-regulated 

chemokine (TARC) και C-10. Κοινό χαρακτηριστικό της οικογένειας είναι η 

χηµειοταξία έναντι των µονοκυττάρων (57). Η οικογένεια των CXC χηµειοκινών 

χωρίζεται σε δύο υποοµάδες που διαφοροποιούνται από την παρουσία ή όχι της 

αµινοξεϊκής αλληλουχίας Glu-Leu-Arg (ELR) πλησίον της CXC αλληλουχίας που 

τους δίνει την δυνατότητα να συνδέονται µε τον υποδοχέα CXC2 (318). Οι ELR-

CXC χηµειοκίνες περιλαµβάνουν τις ιντερλευκίνη-8 (IL-8), cytokine-induced 

neutrophil chemoattractant (CINC), MIP-2, KC, epithelial neutrophil-activating 

protein-78 (ENA-78) και growth-regulated oncogene (GRO)-α, β και γ. Ενώ η 

οικογένεια των ELR-CXC χηµειοκινών είναι ισχυροί παράγοντες προσέλκυσης 
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ουδετερόφιλων και επάγουν αγγειογέννεση, οι non-ELR-CXC χηµειοκίνες είναι 

χηµειοτακτικές για µονοκύτταρα και αναστέλλουν την αγγειογεννετική δράση των 

πρώτων (319). Οι τελευταίες περιλαµβάνουν την interferon-γ-inducible protein (IP-

10) και την monokine induced by INF-γ (MIG) (57).        

 

4.1 Υποδοχείς χηµειοκινών και ενδοκυττάρια µεταβίβαση σήµατος 

 

Μέχρι σήµερα έχουν ανακαλυφθεί τουλάχιστον 15 διαφορετικοί υποδοχείς 

χηµειοκινών και ο καθένας παρουσιάζει ειδικότητα έναντι πολλαπλών διαφορετικών 

χηµειοκινών, συνήθως όµως η παρατηρούµενη αλληλοεπικάλυψη δεν περνά τα όρια 

διαφορετικών υπο-οικογενειών (317). Ωστόσο υπάρχουν χαρακτηρισµένοι υποδοχείς 

για τους οποίους δεν έχει ακόµα ανακαλυφθεί το µόριο σύνδεσης, όπως και υποδοχείς 

εκφραζόµενοι στο ιικο γονιδίωµα και αναµένεται ο αριθµός των διαφορετικών 

χηµειοκινικών υποδοχέων να αυξηθεί στα επόµενα έτη (317).  

 

Όλοι οι υποδοχείς χηµειοκινών είναι µόρια µε 7 διαµεµβρανικά τµήµατα και 

συνδέονται µε ενδοκυττάριες πρωτεΐνες τύπου Gi που συνδέονται µε GTP. Κατόπιν 

σύνδεσης µε την χηµειοκίνη ο υποδοχέας ενεργοποιείται και τα GDP 

φωσφορυλιώνεται σε GTP. Στην συνέχεια η ετεροτριµερής G πρωτεΐνη διασπάται την 

GTP-α και την βγ υποµονάδα. Η τελευταία ενεργοποιεί δύο ένζυµα την φωσφολιπάση 

C (PLCβ2 και β3) και την κινάση της 3 υδροξυ-φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (PI3Kγ). Η 

PLCβ διασπά την 4,5 διφωσφορική φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη µε αποτέλεσµα την 

παραγωγή 1,4,5 τριφωσφορικής ινοσιτόλης (IP3) και διακυλογλυκερόλης (DAG). Και 

τα δύο αυτά µόρια αποτελούν ενδοκυττάριους δεύτερους αγγελιοφόρους. Η IP3 

απελευθερώνει από ενδοκυττάριες αποθήκες Ca2+ αυξάνοντας την ενδοκυττάρια 

συγκέντρωση ελευθέρου Ca2+ και η DAG ενεργοποιεί δύο ισοένζυµα πρωτεϊνικής 

κινάσης C. Η PI3Kγ δίνει γένεση στην  3,4,5 τριφωσφορική φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη 

που ενεργοποιεί την πρωτεϊνική κινάση B. Επιπλέον η βγ υποµονάδα ενεργοποιεί 

MAP κινάσες και η a υποµονάδα κινάσες τυροσίνης (316, 320). Η ποικιλία των 

ενδοκυττάριων διαδικασιών που επάγονται από την σύνδεση των χηµειοκινών µε τον 

υποδοχέα τους αντανακλούν και την ποικιλία των βιολογικών τους δράσεων. 

Συγκεκριµένα στο ήπαρ εκτός από την προσέλκυση φλεγµονωδών κυττάρων και την 

αγγειογέννεση οι χηµειοκίνες συµµετέχουν και σε µηχανισµούς ηπατοκυτταρικής 

προστασίας και αναγέννησης.  
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4.2 Ο ρόλος των χηµειοκινών στην παθογένεια της ηπατικής νόσου 

 

4.2.1 Κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια 

 

Η κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια είναι ένα κλινικό σύνδροµο που 

χαρακτηρίζεται από οξεία ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια επί απουσίας χρόνιας 

ηπατικής νόσου και χαρακτηρίζεται ιστολογικά από µαζική ηπατοκυτταρική νέκρωση 

και διάχυτες διηθήσεις από φλεγµονώδη κύτταρα (321). Ένα συχνό αίτιον αποτελεί η 

ηπατική βλάβη από ακεταµινοφαίνη. ∆εδοµένα από µελέτες σε πειραµατόζωα 

δείχνουν δραµατική αύξηση του MCP-1 µετά από υπερδοσολογία ακεταµινοφαίνης 

σε ποντίκια. Ωστόσο διαγονιδιακά ποντίκια όπου δεν εκφράζεται ο υποδοχέας CCR2 

εµφανίζουν βαρύτερες ιστολογικά αλλοιώσεις και αυξηµένα επίπεδα TNFα και INF-γ 

(73). Αυξηµένη παραγωγή MCP-1 έχει παρατηρηθεί από κύτταρα Kupffer (322) και 

Ito (323) κατόπιν διέγερσης µε ρίζες οξυγόνου. Σε βλάβη από CCl4 επίσης έχει 

παρατηρηθεί αύξηση του MCP-1 και µάλιστα η χορήγηση αντιοξειδωτικών 

παραγόντων όπως η βιταµίνη Ε µειώνει την έκφραση του (72).  

 

Οι ELR-CXC χηµειοκίνες MIP-2 και ΕΝΑ-78 φαίνεται να παίζουν 

ηπατοπροστατευτικό ρόλο στην οξεία ηπατοκυτταρική νέκρωση πιθανά µέσω της 

διέγερσης του πολλαπλασιασµού των ηπατοκυττάρων (324). Επαγωγή των MIP-2 και 

ENA-78 έχει παρατηρηθεί µετά από µερική ηπατεκτοµή και αδρανοποίηση τους µε 

ειδικά αντισώµατα µειώνει τον ρυθµό ηπατικής αναγέννησης (325). Μελέτες σε 

ποντίκια µε ηπατοτρόπους αδενοϊούς ως φορείς MIP-2 cDNA (ad-MIP-2) µε σκοπό 

την έκφραση της χηµειοκίνης ειδικά στο ήπαρ δείχνουν ότι χορήγηση ad-MIP-2 

προστατεύει από την ηπατοτοξικότητα της ακεταµινοφαίνης (326). Η δράση αυτή 

των  ELR-CXC χηµειοκινών φαίνεται να πραγµατοποιείται µέσω του υποδοχέα 

CXCR2 αφού η εξουδετέρωσή του µε ειδικά αντισώµατα αναστέλλει το φαινόµενο 

(324).  

 

4.2.2 Βακτηριακές και ιογενείς λοιµώξεις  

 

Κατά την σήψη, τα κύτταρα Kupffer αποκαθαίρουν τα βακτήρια και τα προϊόντα τους 

από τα αίµα σε µια προσπάθεια να µειώσουν το βακτηριακό φορτίο της συστηµατικής 

κυκλοφορίας και να προστατεύσουν τον οργανισµό από την κυκλοφορική 
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καταπληξία. Στην προσπάθεια αυτή εκκρίνουν χηµειοτακτικούς παράγοντες που 

προσελκύουν ουδετερόφιλα πολυµορφοπύρηνα στο ηπατικό παρέγχυµα. Τα 

ενεργοποιηµένα ουδετερερόφιλα είναι δυνατόν να παράγουν ελεύθερες ρίζες 

οξυγόνου που οξειδώνουν τα λιπίδια των µεµβρανών των ηπατοκυττάρων και 

προκαλούν ηπατοκυτταρική νέκρωση. Σε πειραµατικά µοντέλα σήψης από 

απολίνωση και διάτρηση του τυφλού παρατηρείται αυξηµένη έκφραση χηµειοκινών 

CC και CXC στο ήπαρ συµπεριλαµβανοµένων των MIP-1α, MIP-1β, MCP-1 (98) και 

IL-8, KC, MIP-2, IP-10 (327-329). Αδρανοποίηση των κυττάρων Kupffer µε GdCl3 

προκαλεί µείωση των επίπέδων MCP-1 και MIP-2 στην συστηµατική κυκλοφορία και 

µείωση της βαρύτητας των ιστολογικών αλλοιώσεων,  ενώ αδρανοποίηση της MIP-2 

ή της IL-8 µε ειδικά αντισώµατα µειώνει τις πολυµορφοπυρηνικές διηθήσεις στο 

ήπαρ στο ίδιο µοντέλο (57, 328, 330).Οι MCP-1 (96) και η MIP-2 (97) µελετηθεί και 

φαίνεται να παίζουν ρυθµιστικό ρόλο στην προσέλκυση φλεγµονωδών κυττάρων 

στην λοίµωξη από λιστέρια. Η TARC, που αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης των 

CD4+ T-λεµφοκυττάρων, παίζει κεντρικό ρόλο στο µοντέλο κεραυνοβόλου 

ηπατίτιδας µετά από συνχορήγηση Propionibacterium acnes µε ενδοτοξίνη και η 

αντισωµατική αδρανοποίηση οδηγεί σε µείωση των CD4+ T-λεµφοκυττάρων και των 

IL-4 και INF-γ κυτταροκινών στο ήπαρ, αυξάνοντας δραµατικά την επιβίωση στο 

µοντέλο (331). Μελέτες γονιδιακής θεραπείας µε αδενοϊούς έχουν δείξει ότι η 

χορήγηση και µόνο του ηπατοτρόπου ιού φορέα οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής 

MCP-1, MIP-2 και IP-10 µε συνέπεια διήθηση του οργάνου από ουδετερόφιλα, 

αύξηση του αριθµού των µακροφάγων και ηπατική βλάβη (332). 

 

4.2.3 Μεταµόσχευση ήπατος 

 

Η επιτυχία της µεταµόσχευσης εξαρτάται αρχικά από την φάση 

ισχαιµίας/επαναιµάτωσης που είναι δυνατόν να απειλήσει την ακεραιότητα του 

µοσχεύµατος. Η MCP-1 είναι η κύρια CC χηµειοκίνη που παράγεται στην φάση αυτή 

από τα κύτταρα Kupffer σε απάντηση στην ελαστάση των ουδετερόφιλων και στις 

ρίζες οξυγόνου (322). Αδρανοποίηση της MCP-1 ή των κυττάρων Kupffer σχετίζεται 

µε µείωση των ιστολογικών αλλοιώσεων που παρατηρούνται σε αυτή την φάση στο 

µόσχευµα (322). Επιπλέον, η MCP-1 φαίνεται να λαµβάνει µέρος σε ένα κύκλωµα 

θετικής παλίνδροµής ρύθµισης της προσέλκυσης των ουδετερόφιλων µέσω της 

επαγωγής της έκφρασης ICAM-1 στα ενδοθηλιακά κύτταρα (333).  
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H IL-8 παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην αρχική φάση της ηπατικής 

µεταµόσχευσης. Αυξηµένα επίπεδα  IL-8 έχουν παρατηρηθεί σε µεταµοσχευθέντες 

ασθενείς που παρουσίασαν επιπλοκές συµπεριλαµβανοµένων της οξείας απόρριψης, 

της βακτηριακής λοίµωξης και της λοίµωξης µε κυτταροµεγαλοϊό (CMV) (334). Ο 

ρόλος της IL-8/CINC έχει µελετηθεί σε µοντέλα ηπατικής µεταµόσχευσης σε 

αρουραίους . Έχει παρατηρηθεί ότι τα µονοκύτταρα που διηθούν το µόσχευµα είναι 

CINC- θετικά  και τα επίπεδα του CINC  είναι αυξηµένα µέχρι και 5 ηµέρες µετά την 

µεταµόσχευση. Η αύξηση αυτή σχετίζεται µε την αρχική συσσώρευση 

πολυµορφοπυρήνων που παρατηρείται στο µόσχευµα  και σχετίζεται µε τις 

διαδικασίες οξείας απόρριψης (335). 

 

4.2.4 Χρόνια Ηπατική νόσος  

 

Αλκοολική ηπατική νόσος  

 

Η αλκοολική ηπατική νόσος χαρακτηρίζεται από: στεάτωση µε εναπόθεση λίπους στο 

ηπατικό παρέγχυµα, αλκοολική ηπατίτιδα µε διήθηση του ηπατικού παρεγχύµατος 

από ουδετερόφιλα πολυµορφοπύρηνα και αλκοολική κίρρωση χαρακτηριζόµενη από 

χρόνια φλεγµονώδη στοιχεία και ίνωση. Στην αλκοολική ηπατίτιδα ανιχνεύεται 

παρατηρείται αυξηµένη παραγωγή MCP-1 από ενδοηπατικά και περιφερικά 

µονοκύτταρα και ανιχνεύεται συσχέτιση των επιπέδων της MCP-1 του ορρού µε την 

συγκέντρωση της SGOT (123). Επιπλέον αυξηµένη έκφραση mRNA στα 

φλεγµονώδη κύτταρα και αυξηµένη παρουσία IL-8, MIP-1α και MIP-1β στο ηπατικό 

παρέγχυµα παρατηρείται στις εστίες φλεγµονωδών διηθήσεων στην αλκοολική 

ηπατίτιδα (336). Ωστόσο στην αλκοολική κίρρωση παρουσία χηµειοκινών 

ανιχνεύεται µόνο στο ενδοθήλιο, τα ινώδη διαφραγµάτια και τα πυλαία διαστήµατα 

(336). Αυξηµένη έκφραση MCP-1, MIP-2 και CINC έχει παρατηρηθεί σε µοντέλα 

αλκοολικής ηπατίτιδας σε πειραµατόζωα σχετιζόµενη µε την έκφραση ICAM-1, 

VCAM-1 και L σελεκτίνης και τον βαθµό των πολυµορφοπυρηνικών διηθήσεων 

(125).  In vitro µελέτες έχουν δείξει ότι η IL-8/CINC παράγεται είτε άµεσα από 

ηπατοκύτταρα που έρχονται σε επαφή µε αιθανόλη (337), είτε από κύτταρα Kupffer 

που αλληλεπιδρούν µε ευαισθητοποιηµένα µε αιθανόλη ηπατοκύτταρα (338). 
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Ηπατική Ίνωση 

 

Οι χηµειοκίνες, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην έναρξη και πρόοδο της ίνωσης κατά 

την χρόνια ηπατική νόσο µέσω της προσέλκυσης φλεγµονωδών κυττάρων. Υπάρχουν 

ωστόσο δεδοµένα που υποστηρίζουν άµεση συµµετοχή τους στις διαδικασίες της 

ηπατικής ίνωσης µέσω της δράσης τους στους ηπατικούς µυοϊνοβλάστες 

(ενεργοποιηµένα κύτταρα Ito). Στην κίρρωση έχει παρατηρηθεί αυξηµένη έκφραση 

MCP-1 στα πυλαία διαστήµατα, τα ινώδη διαφραγµάτια, τα επιθηλιακά κύτταρα των 

χοληφόρων τα ενεργοποιηµένα Ito και τα µονοκύτταρα και µακροφάγα. Επιπλέον ο 

βαθµός της µονοκυταρικής/µακροφαγικής διήθησης στα πυλαία διαστήµατα 

σχετίζεται µε τον βαθµό έκφρασης MCP-1 (339). Πειράµατα  in vitro ενεργοποίησης 

των κυττάρων Ito καταδεικνύουν παραγωγή MCP-1 και στην συνέχεια MIP-2 κατά 

την διάρκεια της φαινοτυπικής µετατροπής τους σε µυοϊνοβλάστες και υπό την 

επίδραση TNFα ή ενδοτοξίνης (340). Στοιχειοθετείται  έτσι ένα κύκλωµα θετικής 

παλίνδροµης ρύθµισης µεταξύ µονοκυττάρων/µακροφάγων και ενεργοποιηµένων Ito, 

όπου τα Ito προσελκύουν στην θέση της ηπατικής βλάβης µονοκύτταρα/µακροφάγα. 

Τα τελευταία µέσω παραγωγής προσταγλανδινών (341) και TNFα (340) επάγουν την 

παραγωγή χηµειοκινών στα Ito µε αποτέλεσµα την χηµειοτακτική προσέλκυση 

περισσότερων µυοϊνοβλαστών και την επίταση των διαδικασιών της ίνωσης (86). 

Εκτός του MCP-1 η IL-8/CINC παράγεται επίσης από ενεργοποιηµένα κύτταρα Ito 

(342) και τα επίπεδα της IL-8 τόσο στο ήπαρ όσο και στο περιφερικό αίµα επίσης 

σχετίζονται µε την βαρύτητα στην χρόνια ενεργό ηπατίτιδα  (343, 344) αλλά και τον 

βαθµό ηπατική ανεπάρκειας στην κίρρωση (345). 

 

Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι κατά την ηπατική βλάβη παράλληλα µε το πολύπλοκο 

δίκτυο κυτταροκινών που ρυθµίζει τον ηπατικό µεταβολισµό, την αναγέννηση, την 

απόπτωση, την λεµφοκυτταρική διαφοροποίηση και την οµοιοστασία της 

εξωκυτταρίου ουσίας λειτουργεί σε στενή σχέση και αλληλεπίδραση µε το πρώτο και 

ένα δεύτερο δίκτυο χηµειοκινών για την προσέλκυση και ενδοπαρεγχυµατική 

µετανάστευση φλεγµονωδών κυττάρων. Νέα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι αυτό 

το δεύτερο είναι εξίσου πολύπλοκο και σηµαντικό µε το πρώτο τόσο για την άµυνα 

και παρεγχυµατική αναγέννηση όσο και για την ηπατοκυτταρική βλάβη και ίνωση.    
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5. ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 
 

Η ανακάλυψη της παραγωγής και έκκρισης µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ.) από τα 

κύτταρα των θηλαστικών πυροδότησε κατά την διάρκεια των τελευταίων 10 ετών ένα 

πολύ µεγάλο αριθµό µελετών  που κατέδειξαν τον σηµαντικό ρόλο της διατοµικής 

αυτής ελεύθερης ρίζας στην διατήρηση της οµοιοστασίας του καρδιαγγειακού, 

νευρικού και ανοσολογικού συστήµατος (346, 347). Ταυτόχρονα καταδείχθηκε η 

επιβλαβής του συνεισφορά στην παθογένεια πολλών νοσηµάτων που 

χαρακτηρίζονται από φλεγµονή όπως την ρευµατοειδή αρθρίτιδα (348), στην χρόνια 

ηπατική νόσο (349), στην φλεγµονώδη νόσο του εντέρου (350), στο σηπτικό και 

αιµορραγικό shock (351, 352). 

 

To  ΝΟ. συντίθεται από L-αργινίνη από τρία µέχρι τώρα γνωστά ισοένζυµα συνθάσης 

ΝΟ: την ενδοθηλιακή (eNOS ή NOS3) και την νευρωνική (NOS1) συνθάση του ΝΟ 

που εκφράζονται συνεχώς στους αντίστοιχους τύπους κυττάρων και την επαγώγιµη 

συνθάση ΝΟ (iNOS ή NOS2) η έκφραση της οποίας επάγεται από διάφορα 

ερεθίσµατα σε ποικιλία κυττάρων. Η παραγωγή ΝΟ. από την NOS3 ρυθµίζεται 

κυρίως από τις διακυµάνσεις των επιπέδων του ενδοκυττάριου ασβεστίου αντίθετα η 

NOS2 δεν εξαρτάται από ενδοκυττάριο ασβέστιο αλλά ρυθµίζεται µεταγραφικά. Στα 

περισσότερα κυτταρικά συστήµατα η έκφραση της NOS2 απαιτεί προηγούµενη 

ενεργοποίηση από κυτταροκίνες ή µικροβιακά προϊόντα (353).    

 

5.1 Χηµεία του NO. 

 

Η  φυσιολογική χηµεία του NO. είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει 

µεγάλη ποικιλία χηµικών αντιδράσεων που είναι δυνατόν να συµβούν παρουσία του 

ΝΟ. στο ενδο- και δια-κυτταρικό περιβάλλον. Οι δράσεις του ΝΟ. µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν στις άµεσες, εκείνες δηλαδή όπου το ίδιο το µόριο αλληλεπιδρά 

µε ένα βιολογικό µόριο στόχο και στις έµµεσες όπου το δραστικό µόριο αποτελεί 

µεταβολίτη του NO. όπως δραστικά οξείδια του αζώτου προερχόµενα από 

αλληλεπίδραση του NO. µε Ο2 ή υπεροξείδιο (Ο2
-). Η κατηγοριοποίηση αυτή 

διευκολύνει την κατανόηση του διττού ρόλου το NO. ως επιβλαβές αλλά και 

οµοιοστατικό και προστατευτικό του κυττάρου µόριο µε βάση τις διαφορετικές 
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χηµικές του δράσεις όπως αυτές εξαρτώνται από την συγκέντρωση και τον ρυθµό 

παραγωγής και έκκρισης του. Συγκεκριµένα οι µικρότερες συγκεντρώσεις ΝΟ. 

ευνοούν τις άµεσες δράσεις ενώ υψηλότερες συγκεντρώσεις τις έµµεσες. Έτσι 

κύτταρα που εκφράζουν NOS1 ή NOS3 παράγουν µικρά ποσά NO. οι άµεσες, 

οµοιοστατικές και προστατευτικές δράσεις του µορίου επικρατούν αντίθετα σε ιστούς 

και συνθήκες, όπως η χρόνια φλεγµονή, όπου εκφράζεται η NOS2 επικρατούν οι 

έµµεσες και περισσότερο επιβλαβείς δράσεις του ΝΟ.. 

 

5.1.1 Άµεσες δράσεις του NO. 

 

Η χηµική επίδραση του ΝΟ.  µε πρωτεΐνες που περιέχουν άτοµα µετάλλου ή µε 

οργανικές ελεύθερες ρίζες αποτελούν δύο από τις πιο καλά χαρακτηρισµένες άµεσες 

δράσεις του.  

 

Νιτροζυλίωση µετάλλων 

 

Η νιτροζυλίωση µετάλλων συµβαίνει in vivo κυρίως σε πρωτεΐνες που περιέχουν 

άτοµα σιδήρου συνήθως εντός του µορίου αίµης (354). Σε αυτή την κατηγορία ανήκει 

η αντίδραση του NO. µε την γουανυλική κυκλάση που οδηγεί στο σχηµατισµό cGMP 

από GTP (347, 355). Το cGMP έχει διάφορες οµοιοστατικές και αντι-φλεγµονώδεις 

δράσεις όπως η ρύθµιση του αγγειακού τόνου, η αναστολή της συσσώρευσης 

αιµοπεταλίων και της προσκόλλησης των λεκοκυττάρων στο ενδοθήλιο. Αυτού  του 

τύπου η αλληλεπίδραση αναστέλλει και άλλες µεταλλοπρωτεΐνες όπως η καταλάση, η 

οξειδάση του κυτοχρώµατος και το κυτόχρωµα P450 (354).   

 

Αλληλεπίδραση µε µέταλλα και οξειδωτικό stress 

 

Μέρος της παθοφυσιολογίας της οξείας και χρόνιας φλεγµονής σχετίζεται µε 

οξειδωτικού τύπου αντιδράσεις που καταλύονται παρουσία ατόµων σιδήρου ή 

οµάδων αίµης (356); (357); (358). Τα προϊόντα τους επάγουν οξειδωτικό stress που 

επιφέρει άµεση κυτταρική βλάβη µέσω καταστροφής του DNA και απόπτωσης, 

επάγει την γονιδιακή έκφραση µεταβιβαστών που ευνοούν την φλεγµονή και της 

έκφραση µορίων προσκόλλησης στο ενδοθήλιο και τα λευκοκύτταρα (356, 358, 359). 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η αντίδραση Fenton, µια αντίδραση που καταλύεται από 
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σίδηρο και οδηγεί στην παραγωγή ριζών υδροξυλίου (ΟΗ.) από Ο2
-. Η παρουσία ΝΟ. 

που αλληλεπιδρά µε τον σίδηρο αναστέλλει δραµατικά την παραγωγή ΟΗ. (360, 361) 

υποδεικνύοντας την σηµασία του ΝΟ. ως αντιοξειδωτικού παράγοντα . Η 

αντιοξειδωτική δράση το NO. αποδίδεται επίσης στην αναγωγική του επίδραση σε 

οξειδωµένες µορφές πρωτεϊνών που περιέχουν αίµη όπως η αιµοσφαιρίνη, η 

µυοσφαιρίνη και ορισµένα κυτοχρώµατα οι οποίες όταν βρεθούν σε οξειδωµένη 

µορφή αλληλεπιδρούν µε H2O2 και απελευθερώνουν  ισχυρά οξειδωτικές ρίζες 

σιδήρου (357); (362); (358). Εκτός από την νιτροζυλίωση του σιδήρου το NO. µπορεί 

να εξουδετερώσει άµεσα υψηλής ενέργειας ελεύθερες ρίζες άνθρακα, οξυγόνου και 

αζώτου προερχόµενες από υπεροξείδωση των λιπιδίων των κυτταρικών µεµβρανών 

προστατεύοντας από την ιστική νέκρωση σε καταστάσεις οξειδωτικού stress (361). 

 

5.1.2 Έµµεσες δράσεις του NO. 

 

Σε αντίθεση µε τις άµεσες οι έµµεσες δράσεις του NO. οφείλονται σε µεταβολίτες του 

προερχόµενους από την αλληλεπίδραση µε Ο2 που οδηγεί στο σχηµατισµό δινιτρικού 

τριοξειδίου (N2O3) ή µε Ο2
- που οδηγεί στο σχηµατισµό της ρίζας περοξυνιτρίτη 

(ΟΝΟΟ-).Τα δύο αυτά µόρια αποτελούν πολύ ισχυρούς παράγοντες νιτροζυλίωσης 

και οξείδωσης αντίστοιχα (358). Παρά το ότι τόσο η οξείδωση όσο και η 

νιτροζυλίωση συναντώνται ως διαδικασίες και υπό φυσιολογικές συνθήκες οι δύο 

αυτοί τύποι χηµικού stress έχουν κυρίως συσχετισθεί µε καταστάσεις φλεγµονής που 

συνοδεύονται από επαγωγή της iNOS (358).  

 

Η νιτροζυλίωση αµινοµάδων (Ν-νιτροζυλίωση) από το N2O3 οδηγεί στο σχηµατισµό 

των καρκινογόνων νιτροζαµινών και η διαδικασία αυτή έχει ενοχοποιηθεί ως ένα από 

τα αίτια της γνωστής συσχέτισης των καταστάσεων χρονίας φλεγµονής και της 

ανάπτυξης καρκίνων (358, 363). Η S-νιτροζυλίωση οµάδων θειόλης παίζει σηµαντικό 

ρόλο στην ρύθµιση ενδοκυττάριων οδών µεταβίβασης σήµατος και στην γονιδιακή 

επαγωγή µεταβιβαστών που σχετίζονται µε την φλεγµονή (364). Η S-νιτροζυλίωση 

µιας οµάδας κυστεΐνης του µεταγραφικού παράγοντα p21 Ras στα λεµφοκύτταρα 

οδηγεί σε επαγωγή της έκφρασης φλεγµονωδών κυτταροκινών όπως ο TNFα (365).  

Επιπλέον καθώς οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης µεταξύ ενδοθηλίου και λευκών 

αιµοσφαιρίων εξαρτώνται από την παρουσία οµάδων θειόλης (356) η  S-

νιτροζυλίωση των οµάδων αυτών ερµηνεύει πειραµατικά δεδοµένα όπου η εξωγενής 
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χορήγηση µορίων που αποδίδουν ΝΟ. σε συνθήκες ιστικής φλεγµονής αναστέλλει τις 

διαδικασίες προσκόλλησης των πολυµορφοπυρήνων στο αγγειακό ενδοθήλιο (356, 

359). 

 

Η ρίζα περοξυνιτρίτη από την άλλη µεριά είναι ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας που 

µπορεί να οξειδώσει ποικιλία οµάδων όπως θειόλες, εστέρες θειόλης, οµάδες 

τυροσίνης, υδατάνθρακες, λιπίδια και DNA. Για τον σχηµατισµό του απαιτείται µια 

λεπτή ισορροπία µεταξύ των ρυθµών ιστικής διάχυσης ΝΟ. και Ο2
- που επιτυγχάνεται 

µόνο σε καταστάσεις αθρόας παραγωγής και των δύο µορίων υπό συνθήκες 

φλεγµονής (361). Πρόκειται για κεντρικό µόριο στις διαδικασίες έντονου οξειδωτικού 

stress που οδηγεί σε βαριές διαταραχές της κυτταρικής ακεραιότητας µέσω 

υπεροξείδωσης των µεµβρανικών λιπιδίων, νιτροζυλίωσης των οµάδων τυροσίνης 

των κινασών και καταστροφής του DNA (366).      

 

5.2 Παραγωγή NO. στο ήπαρ  

 

Κάτω από συνθήκες ηρεµίας η παραγωγή ΝΟ. στο ήπαρ είναι µικρή προερχόµενη 

κυρίως από ενδοθηλιακά των κολποειδών κύτταρα και κύτταρα Kupffer που 

εκφράζουν το ισοένζυµο NOS3 και ο φυσιολογικός του ρόλος είναι η ρύθµιση του 

τόνου των ηπατικών κολποειδών και της ηπατική ροής αίµατος (367, 368). Ωστόσο 

ποικιλία καταστάσεων όπως η ενδοτοξιναιµία, το αιµορραγικό  shock, η 

ισχαιµία/επαναιµάτωση, η λοιµώδης ηπατίτιδα, η ηπατική αναγέννηση και η έκθεση 

σε ηπατοτοξικούς παράγοντες  (CCl4, ακεταµινοφαίνη) οδηγούν σε άµεση επαγωγή 

NOS2 και παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων ΝΟ. από ηπατοκύτταρα, Kupffer, 

ενδοθηλιακά και Ito εντός ωρών από το ερέθισµα. Η µεταγραφική ενεργοποίηση του 

γονιδίου της NOS2 σε ηπατοκύτταρα και Kupffer επιτυγχάνεται εν µέρει από την 

ενεργοποίηση του παράγοντα NF-κΒ και εποµένως βρίσκεται υπό το έλεγχο 

φλεγµονωδών κυτταροκινών όπως η IL-1β, ο TNFα και η INF-γ που δρουν συνεργικά 

για την επαγωγή της (369). Η ποσότητα του παραγόµενου ΝΟ.  όπως και η διάρκεια 

παραγωγής του εξαρτώνται από το ερέθισµα και τον τύπο κυττάρων που διεγείρονται 

για την έκφραση NOS2. Έτσι η ενδοτοξίνη σε µικρές συγκεντρώσεις διεγείρει τα 

κύτταρα Kupffer να παράγουν µεγάλες ποσότητες ΝΟ. ενώ σε µεγαλύτερες επάγει την 

παραγωγή ΝΟ.  και σε ηπατοκύτταρα παροδικά για 24 µε 48 ώρες (353, 370). 
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Αντίθετα διέγερση µε Corynebacterium parvum  επάγει την παραγωγή ΝΟ. στα 

ηπατοκύτταρα για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα (7-14 ηµέρες) (353).  

 

5.2.1 Ηπατοπροστατευτική δράση του ΝΟ.   

 

Οι φλεγµονώδεις κυτταροκίνες, όπως ο TNFα, έχουν ενοχοποιηθεί στην παθογένεια 

της ηπατικής βλάβης σε ποικίλες φλεγµονώδεις καταστάσεις όπως η ενδοτοξιναιµία. 

Μελέτες σε πειραµατικά µοντέλα ενδοτοξιναιµίας µετά από χορήγηση LPS δείχνουν 

ότι η συγχορήγηση µη ειδικών αναστολέων της NOS όπως η µονοµέθυλ-αργινίνη (L-

NMMA) ή ο µεθυλικός της εστέρας (L-NAME) αυξάνει δραµατικά την ηπατική 

βλάβη από LPS ή TNFα (371). Επιπλέον χορήγηση ουσιών  που απελευθερώνουν 

ΝΟ.  προστατεύει το ήπαρ από την βλάβη (372, 373). Η ηπατική βλάβη από LPS-

γαλακτοζαµίνη (η γαλακτοζαµίνη αναστέλλει την έκφραση της NOS2) αναστέλλεται 

επίσης µετά από χορήγηση ουσιών  που απελευθερώνουν ΝΟ.  (374).  

 

Ωστόσο µελέτες µε διαγονιδιακά ποντίκια που δεν εκφράζουν NOS2 και πειράµατα 

µε ειδικούς αναστολείς της NOS2  όπως οι L-NIL και  W-1400 οδηγούν σε 

αλληλοσυγκρουόµενα συµπεράσµατα. Έτσι δεν έχει παρατηρηθεί σηµαντική διαφορά 

µεταξύ διαγονιδιακών NOS2-/- και φυσιολογικών ποντικιών όσον αφορά στην 

ηπατική νέκρωση µετά από χορήγηση ενδοτοξίνης (375) αν και έχει αναφερθεί 

µείωση των πολυµορφοπυρηνικών διηθήσεων στο ηπατικό παρέγχυµα στα 

διαγονιδιακά ζώα (376). Επιπλέον η χορήγηση εκλεκτικών της NOS3 αναστολέων 

δεν επηρέαζε το µέγεθος της ηπατοκυτταρικής νέκρωσης ούτε τον βαθµό 

πολυµορφοπυρηνικών διηθήσεων  (373). Φαίνεται λοιπόν ότι η ηπατοπροστατευτική 

δράση του ΝΟ. σε αυτά τα µοντέλα αποδίδεται το πλείστον στο παραγόµενο από την 

NOS3 ΝΟ.  που διατηρεί την ηπατική ροή του αίµατος, µειώνει την 

συγκολλητικότητα των αιµοπεταλίων περιορίζοντας την θρόµβωση και  αναστέλλει 

ως ένα βαθµό τις πολυµορφοπυρηνικές διηθήσεις (353).  

 

Σταθερά ευρήµατα παρουσιάζονται ωστόσο για την δράση του ΝΟ. στην απόπτωση 

των ηπατοκυττάρων. Η χορήγηση ειδικών αναστολέων της NOS2, παρά το γεγονός 

ότι δεν µειώνει την LPS- επαγόµενη ηπατοκυτταρική νέκρωση φαίνεται να µειώνει 

την παρατηρούµενη απόπτωση (373). Ηπατοκύτταρα σε καλλιέργεια υπόκεινται σε 

αποπτωτικό θάνατο κατόπιν έκθεσης σε FasL, TNFα σε συνδυασµό µε ακτινοµυκίνη 
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D που αναστέλλει µη-ειδικά την µεταγραφή, TGFβ ή αυτόµατα κατόπιν 

παρατεταµένης καλλιέργειας.  In vitro µελέτες µε εξωγενή χορήγηση ΝΟ.  ή επαγωγή 

της NO2 στα ηπατοκύτταρα αναστέλλουν τις αποπτωτικές διαδικασίες (377, 378). Τα 

παραπάνω επιβεβαιώνονται από in vivo δεδοµένα όπου η εξωγενής χορήγηση ΝΟ. 

αναστέλλει την απόπτωση µετά από χορήγηση TNFα-γαλακτοζαµίνης σε αρουραίους 

(374). Επίσης µετά από µερική ηπατεκτοµή παρατηρείται δραµατική αύξηση της  

απόπτωσης σε διαγονιδιακά NOS2 -/- ποντίκια (379).  

 

Η δράση του ΝΟ. ασκείται σε διάφορα επίπεδα. Η άµεση αντι-αποπτωτική δράση του 

ΝΟ. αποδίδεται στην αναστολή της πρωτεολυτικής δραστηριότητας των κασπασών 3 

και 8 µέσω S-νιτροζυλίωσης οµάδων θειόλης στο ενεργό κέντρο των παραπάνω 

ενζύµων. Επίσης έχει παρατηρηθεί αναστολή της πρωτεολυτικής ενεργοποίησης των 

κασπασών µέσω αύξησης του ενδοκυττάριου cGMP µε άγνωστο ως τώρα µηχανισµό 

(353). Εκτός των παραπάνω άµεσων δράσεων το ΝΟ. αναστέλλει την ηπατοκυτταρική 

απόπτωση και µέσω επαγωγής του Bcl-2, αναστολής της c-Jun αµινοτελικής κινάσης, 

αλλά και µέσω επαγωγής της έκφρασης πρωτεϊνών που προστατεύουν από την 

απόπτωση όπως η 70kDa heat shock protein (HSP70) και η οξυγενάση της αίµης-1 

(353, 380-382).  

 

Ένας άλλος µηχανισµός µέσω του οποίου το ΝΟ. ασκεί ηπατοπροστατευτική δράση 

είναι η µείωση του οξειδωτικού stress και της παρεγχυµατικής βλάβης προερχόµενης 

από διαδικασίες όπως η υπεροξείδωση των κυτταρικών µεµβρανών από ελεύθερες 

ρίζες οξυγόνου. Αυτό έχει καταδειχθεί από αντίστοιχα µοντέλα ηπατικής βλάβης 

όπου προεξάρχει το οξειδωτικό stress όπως η βλάβη από τετραχλωράνθρακα (CCl4) 

(383), ακεταµινοφαίνη (384) και αιθανόλη (385) (Πίνακας 6). Έτσι εξωγενής 

χορήγηση ΝΟ. ή επαγωγή της NOS2 από κυτταροκίνες προστατεύει το ήπαρ από την 

τοξική δράση της ακεταµινοφαίνης ενώ αναστολή της NOS οδηγεί σε µείωση της 

ενδοκυττάριας µη οξειδωµένης  γλουταθειόνης και επιδείνωση της ηπατοκυτταρικής 

νέκρωσης (384). Επίσης στην ηπατική βλάβη από CCl4 το ΝΟ.  αναστέλλει την 

υπεροξείδωση των ηπατοκυτταρικών µεµβρανών και την ίνωση (383).  

 

Η εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών άνθρακα, οξυγόνου, αζώτου, η αναγωγή 

οξειδωµένων πρωτεϊνών αίµης, η αλληλεπίδραση µε µέταλλα που καταλύουν 
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οξειδωτικού τύπου αντιδράσεις και η επαγωγή της οξυγενάσης της αίµης-1 είναι 

µηχανισµοί που πιθανά εµπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες.  

 

5.2.2 Ηπατοτοξική δράση του NO. 

 

Ενώ η έκφραση NOS2 µπορεί να προστατεύσει το ήπαρ από την βλάβη που 

συνοδεύει την φλεγµονή η αυξηµένη παραγωγή του σε καταστάσεις έντονου 

οξειδωτικού stress όπως κατά την φάση ισχαιµίας/επαναιµάτωσης η το αιµορραγικό 

shock µπορεί να είναι καταστροφική για το ηπατικό παρέγχυµα (352). H µη 

εκλεκτική αναστολή του NO. µε χορήγηση L-NAME επιδεινώνει την ηπατική βλάβη 

κατά την ανάνηψη από αιµορραγικό shock (386). Αντίθετα µελέτες σε αρουραίους µε 

χορήγηση ειδικών αναστολέων της NOS2 (L-NIL) ή δεδοµένα από διαγονιδιακά 

NOS2-/- ποντίκια  καταδεικνύουν ότι απουσία της NOS2 παρατηρείται µείωση της 

ηπατικής βλάβης µετά από αιµορραγικό shock σε σχέση µε µάρτυρες που εκφράζουν 

NOS2 (352). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από µοντέλα ηπατικής 

ισχαιµίας/επαναιµάτωσης  όπου διαγονιδιακά NOS2-/- πειραµατόζωα παρουσιάζουν 

πολύ µικρότερη ηπατοκυτταρική καταστροφή (353).  

 

Οι µηχανισµοί ηπατοτοξικότητας του NO. είναι άµεσοι και έµµεσοι. Ως άµεσος 

µηχανισµός έχει ενοχοποιηθεί η αλληλεπίδραση του NO. µε Ο2
- που κάτω από ειδικές 

συνθήκες διάχυσης των δύο µορίων µπορεί να οδηγήσει στον σχηµατισµό του 

δραστικού περοξυνιτρίτη ο οποίος προκαλεί βαριές οξειδωτικές βλάβες µέσω 

υπεροξείδωσης των µεµβρανικών λιπιδίων. Ως έµµεσος µηχανισµός έχει προταθεί η 

επαγωγή από το NO.  φλεγµονωδών κυτταροκινών όπως ο TNFα. Πράγµατι η µείωση 

της ηπατικής βλάβης στα προηγούµενα µοντέλα συνοδευόταν και από µείωση της 

ενεργοποίησης των NF-κB και STAT3 (352). Επιπλέον µείωση της παραγωγής TNFα 

και της συνοδού ηπατοκυτταρικής βλάβης παρατηρείται σε χορήγηση 

κονκαναβαλίνης Α (Con A) ή γαλακτοζαµίνης/LPS σε NOS-/- πειραµατόζωα και η 

δράση αυτή επιβεβαιώνεται µε χορήγηση εκλεκτικών NOS2 αναστολέων σε 

φυσιολογικά ζώα (70). 

 

Συµπερασµατικά ενώ το προερχόµενο από την NOS3 ΝΟ. έχει αποκλειστικά 

ηπατοπροστατευτικό ρόλο στην διατήρηση της ηπατικής οµοιοστασίας µέσω της 

ρύθµισης της αιµατικής ροής, της αναστολής του σχηµατισµού θρόµβων και της 
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µείωσης της προσκολλητικότητας των αιµοπεταλίων ο ρόλος του NO. που προέρχεται 

από την επαγώγιµη NOS2 δεν είναι τόσο σαφής. Φαίνεται ότι το τελικό αποτέλεσµα 

της επαγωγής της NOS2 στο ήπαρ είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων µεταξύ των 

οποίων είναι ο τύπος και η ένταση του βλαπτικού ερεθίσµατος, το συνυπάρχων 

οξειδωτικό stress και το ανοσολογικό υπόστρωµα του οργάνου (Πίνακας 8).   

 

Πίνακας 8. Ο ρόλος του ΝΟ. στην ηπατική βλάβη 

Επαγωγή  ∆ράση του ΝΟ. Μηχανισµός 
In vivo   
Ενδοτοξιναιµία Προστατευτική Αναστολή απόπτωσης 
 Τοξική Οξειδωτικό stress 
TNFα + Γαλακτοζαµίνη Προστατευτική Αναστολή απόπτωσης 
LPS + Γαλακτοζαµίνη Τοξική Επαγωγή φλεγµονωδών 

κυτταροκινών (TNFα)  
Κονκαναβαλίνη Α Τοξική Επαγωγή φλεγµονωδών 

κυτταροκινών (TNFα) 
CCl4 Προστατευτική Μείωση οξειδωτικού stress 
Ηπατική αναγέννηση Προστατευτική Αναστολή απόπτωσης 
Ισχαιµία/επαναιµάτωση Τοξική Οξειδωτικό stress 
Αιµορραγικό shock  Τοξική Οξειδωτικό stress, ενεργοποίηση 

φλεγµονωδών µεταβιβαστών 
Αλκοολική Ηπατική 
νόσος 

Προστατευτική Άγνωστο 

In vitro   
TNFα, FasL Προστατευτική Αναστολή κασπασών- απόπτωσης 
H2O2 Προστατευτική Επαγωγή οξυγενάσης της αίµης–1  
Ακεταµινοφαίνη Προστατευτική Μείωση οξειδωτικού stress 
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6. ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΑΣΕΣ 

 

Οι µεταλλοπρωτεάσες είναι µία οικογένεια πρωτεολυτικών ενζύµων µε ευρεία 

συµµετοχή στις διαδικασίες αποδόµησης του εξωκυτταρίου ιστού (387, 388). 

Παρουσιάζουν µεταξύ τους µεγάλη οµολογία αµινοξεϊκής αλληλουχίας, όλα φέρουν 

ιόν ψευδαργύρου στο ενεργό τους κέντρο και εκτός των διαµεµβρανικών 

µεταλλοπρωτεασών εκκρίνονται µε την µορφή ανενεργών προενζυµικών µορφών που 

απαιτούν πρωτεολυτική ενεργοποίηση. Παίζουν σηµαντικό ρόλο στις φυσιολογικές 

διεργασίες αναδόµησης του συνδετικού ιστού όπως  η εµβρυϊκή ανάπτυξη (389), η 

ωοθηλακιορρηξία (390) η επούλωση τραύµατος (391) και η αγγειογέννεση (392) 

αλλά και στην παθογένεια νόσων που χαρακτηρίζονται από διαταραχή της 

οµοιοστασίας της εξωκυτταρίου ουσίας όπως η ηπατική ίνωση (393), η ρευµατοειδής, 

ψωριασική αρθρίτιδα και οστεοαρθρίτιδα (394-396) και οι διαδικασίες διήθησης και 

µετάστασης των όγκων (397).   

 

Αναλόγως της δραστικότητάς τους έναντι διαφορετικών υποστρωµάτων 

κατατάσσονται σε τρεις κύριες οµάδες: τις κολλαγενάσες µε µεγαλύτερη 

πρωτεολυτική ικανότητα έναντι του ινώδους κολλαγόνου, τις γελατινάσες  µε 

ισχυρότερη πρωτεολυτική ικανότητα έναντι της γελατίνης (κολλαγόνο IV) και τις 

στρωµελυσίνες που εµφανίζουν µεγαλύτερη ευρύτητα όσον αφορά το υπόστρωµά 

τους (Πίνακας 9). Ειδική κατηγορία επίσης αποτελούν οι µεµβρανικές 

µεταλλοπρωτεάσες που παρουσιάζουν διαµεµβρανικό τµήµα και εντοπισµένη δράση 

γύρω από την κυτταρική µεµβράνη. Η δραστηριότητα των µεταλλοπρωτεασών 

ελέγχεται σε πολλαπλά επίπεδα µέσω της ρύθµισης της γονιδιακής τους έκφρασης, 

της πρωτεολυτικής τους ενεργοποίησης και της αδρανοποίησης από µη-ειδικούς (α2-

µακροσφαιρίνη) και ειδικούς ιστικούς αναστολείς (TIMP1-4) (388).  

 

6.1 Μεταλλοπρωτεϊνάσες και ηπατική ίνωση 

 

Η ηπατική ίνωση είναι µια προϊούσα παθολογική διαδικασία όπου πολλαπλές τόσο σε 

κυτταρικό όσο και σε µοριακό επίπεδο διαταραχές στην οµοιοστασία της 

εξωκυττάριας ουσίας οδηγούν τελικά σε αυξηµένη εναπόθεση συνδετικού ιστού στο 

εξωκυττάριο χώρο. Όταν αυτό συνδυάζεται µε αναποτελεσµατική αναδόµηση οδηγεί 
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σε καταστροφή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του ήπατος και σε κίρρωση. 

Πίνακας 9. Μεταλλοπρωτεάσες του εξωκυτταρίου ιστού 

Όνοµα ΜΒ 
(kDa) 

Κυτταρική Πηγή Υπόστρωµα 

Κολλαγενάσες    

Κολλαγενάση του διάµεσου 
ιστού, MMP-1 

55 Κύτταρα συνδετικού ιστού, Ito, 
µονοκύτταρα/µακροφάγα, 
Ενδοθηλιακά 

Ινώδες κολλαγόνο (I, II, III, V, VII, 
VIII, X), γελατίνη, πρωτεογλυκάνες, 
εντακτίνη 

Κολλαγενάση-3, MMP-13 52 Ινοβλάστες, χονδροκύτταρα, 
ενδοθηλιακά, Kupffer 

Ινώδες κολλαγόνο (I, II, III), MMP-9 

Κολλαγενάση 
ουδετεροφίλων, MMP-8 

75 Ουδετερόφιλα 
πολυµορφοπύρηνα 

Ινώδες κολλαγόνο (I, II, III), γελατίνη 

Γελατινάσες    

Γελατινάση Α, MMP-2 72 Ποικιλία κυττάρων, Ito, 
καρκινικά, ινοβλάστες 

Γελατίνη, ελαστίνη, φιµπρονεκτίνη, 
κολλαγόνο (IV, V, VII, X, IX), 
λαµινίνη, δεκορίνη 

Γελατινάση Β, MMP-9 92 Κύτταρα συνδετικού ιστού, 
καρκινικά, 
µονοκύτταρα/µακροφάγα, 
Kupffer, ουδετερόφιλα 

Γελατίνη, ελαστίνη, κολλαγόνο (IV, V, 
VII, X, IX), TGFβ   

Στρωµελυσίνες    

Στρωµελυσίνη-1, MMP-3 55 Κύτταρα συνδετικού ιστού, 
µονοκύτταρα/µακροφάγα, 
ενδοθηλιακά, καρκινικά 

Πρωτεογλυκάνες, φιµπρονεκτίνη, 
γελατίνη, κολλαγόνο (III, IV, V, IX), 
δεκορίνη, λαµινίνη, εντακτίνη, MMP-1, 
MMP-9, IGF-BP    

Στρωµελυσίνη-2, MMP-10 55 Μακροφάγα, καρκινικά Πρωτεογλυκάνες, γελατίνη, κολλαγόνο 
(III, IV, V, IX), λαµινίνη, MMP-1 

Στρωµελυσίνη-3, MMP-11 61 Στρωµατικά καρκίνων Φιµπρονεκτίνη, λαµινίνη, γελατίνη, 
κολλαγόνο IV 

Ματριλυσίνη, MMP-7, 
PUMP-1 

28 Ανώριµα µονοκύτταρα, 
κύτταρα συνδετικού ιστού, 
καρκινικά 

Kολλαγόνο IV, γελατίνη, 
πρωτεογλυκάνες, ελαστίνη, ιντεγκρίνες, 
πλασµιγόνο, φιµπρονεκτίνη  

Μεµβρανικές    

MT1-MMP, MMP-14 63 Ito, καρκινικά Κολλαγόνο (I, II, III), γελατίνη, MMP-2 

MT2- MMP, MMP-15  Ηπατοκύτταρα, επιθηλιακά 
χοληφόρων, ενδοθηλιακά, 
καρκινικά 

Φιµπρονεκτίνη, εντακτίνη, λαµινίνη, 
MMP-2 

MT3- MMP, MMP-16  Καρκινικά Φιµπρονεκτίνη, γελατίνη,  MMP-2 

MT4- MMP, MMP17  Καρκινικά  
Άλλες    

Μεταλλοελαστάση, MMP-12 54 Μακροφάγα Ελαστίνη, ινωδογόνο, γελατίνη 

MMP-19 57  Γελατίνη 

MMP-20, εναµελυσίνη 48 Οδοντοβλάστες Αµελογενίνη 

 

Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι εκτός της αυξηµένης σύνθεσης 

και εναπόθεσης συνδετικού ιστού ιδιαίτερα σηµαντικός στην πρόοδο της ίνωσης είναι 
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και ο ρόλος της αποδόµησης της εξωκυτταρίου ουσίας και φαίνεται ότι το τελικό 

αποτέλεσµα εξαρτάται από την  ισορροπία µεταξύ των δύο διαδικασιών (398).  

 

Κεντρικό ρόλο στις διαδικασίες ηπατικής ίνωση διαδράµουν τα κύτταρα Ito που 

αποτελούν και την κύρια κυτταρική πηγή κολλαγόνου κατά την ηπατική ίνωση . Υπό 

φυσιολογικές συνθήκες τα Ito βρίσκονται στον υπενδοθηλιακό χώρο του Disse και σε 

επαφή µε την πλούσια σε κολλαγόνο τύπου IV, λαµινίνη και πρωτεογλυκάνες 

εξωκυττάρια ουσία. In vitro µελέτες µε αποµονωµένα κύτταρα Ito δείχνουν ότι όταν 

αποµακρυνθούν από αυτό το περιβάλλον και καλλιεργηθούν σε πλαστικό ή 

κολλαγόνο τύπου I αλλάζουν το φαινότυπό τους, µετατρέπονται σε κύτταρα τύπου 

µυοϊνοβλάστη και παράγουν µεγάλα ποσά ινώδους κολλαγόνου (88, 399).  

Αυτές οι παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι η αποδόµηση της φυσιολογικής 

εξωκυττάριας ουσίας συµµετέχει δραστικά στην παθογένεια της ηπατικής ίνωσης  

τουλάχιστον στα αρχικά της στάδια. Η παραπάνω υπόθεση υποστηρίζεται και από 

ερευνητικά δεδοµένα που καταδεικνύουν έκφραση µεταλλοπρωτεασών της 

εξωκυττάριας ουσίας στην ηπατική βλάβη και ίνωση. Μεταξύ των 

µεταλλοπρωτεασών που έχουν ενοχοποιηθεί στις παραπάνω διαδικασίες ιδιαίτερα 

σηµαντικές θεωρούνται οι γελατινάση Α (MMP-2) και η γελατινάση Β (MMP-9) που 

συνιστούν και την οµάδα των γελατινασών. 

 

6.1.1 Γελατινάση A 

 

H MMP-2 εκκρίνεται από τα κύτταρα Ito µε την ανενεργό προενζυµική της µορφή 

(προγελατινάση Α) κατά την in vitro ενεργοποίηση και εξέλιξη τους σε 

µυοϊνοβλάστες (87, 400). Το προ-ένζυµο σχηµατίζει τριµοριακό σύµπλεγµα στην 

επιφάνεια του κυττάρου αποτελούµενο από την προγελατινάση A, την µεµβρανική 

µεταλλοπρωτεϊνάση MT1-MMP και τον ιστικό αναστολέα των µεταλλοπρωτεασών 

TIMP-2. Η πρόσδεση και ακινητοποίηση της προγελατινάσης στον TIMP-2 έχει ως 

αποτέλεσµα  την πρωτεολυτική ενεργοποίηση στην κυτταρική επιφάνεια από την 

MT1-MMP (89, 401, 402). Πρόσφατες µελέτες καταδεικνύουν ότι και τα τρία αυτά 

µόρια εκφράζονται από τα κύτταρα Ito κατά την ενεργοποίηση τους µε αποτέλεσµα 

την επαγωγή γελατινολυτικής δραστηριότητας στην επιφάνεια τους και την 

διατάραξη της επικοινωνίας µεταξύ των Ito και της εξωκυττάριας ουσίας του χώρου 

του Disse  (403, 404). Η επικρατούσα άποψη είναι ότι η διαταραχή αυτής της 
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αλληλεπίδρασης µπορεί να οδηγήσει σε επίταση του φαινοµένου την 

µυοϊνοβλαστικής µεταµόρφωσης των κυττάρων Ito, αύξηση της παραγωγής ινώδους 

κολλαγόνου και επιδείνωση της ίνωσης. Η παρατήρηση ότι η ενεργοποίηση της 

MMP-2 από τα κύτταρα Ito επιτείνεται παρουσία ινώδους κολλαγόνου τύπου I  

ενισχύει την παραπάνω υπόθεση (403). Τέλος η µιτογόνος επίδραση της MMP-2 σε 

καλλιέργειες κυττάρων Ito υποδεικνύει την ύπαρξη επιπλέον µηχανισµού 

επιδείνωσης της ίνωσης παρουσία αυξηµένων συγκεντρώσεων MMP-2 στον ηπατικό 

ιστό (89). 

 

Σε πειραµατικά µοντέλα ίνωσης έχει παρατηρηθεί αύξηση σε επίπεδο mRNA 

έκφρασης και πρωτεϊνικής έκκρισης και γελατινολυτικής δραστηριότητας της MMP-

2 µετά από χορήγηση CCl4 ιδιαίτερα στα ενδιάµεσα στάδια της ίνωσης (405). Στον 

άνθρωπο η MMP-2, όπως και η MMP-9, εκφράζεται στον φυσιολογικό ηπατικό ιστό, 

στα πλαίσια των διαδικασιών αναδόµησης της εξωκυτταρίου ουσίας, ωστόσο σε 

µικρές και δύσκολα ανιχνεύσιµες ποσότητες (401, 406). Αύξηση της έκφρασης 

mRNA της MMP-2 διαπιστώνεται σε µελέτες in situ υβριδισµού  κατά την ίνωση 

(407).Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από µελέτες σε ηπατικό ιστό προερχόµενο από 

ασθενείς µε ιογενή χρόνια ηπατίτιδα και κίρρωση, πρωτοπαθή χολική κίρρωση, 

ατρησία χοληφόρων ή πρωτοπαθή σκληρυντική χολλαγγειΐτιδα (393, 401).  

 

Αυξηµένες συγκεντρώσεις MMP-2, σχετιζόµενες µε τον βαθµό ιστολογικών 

αλλοιώσεων  και ιδιαίτερα τον βαθµό ίνωσης, και παρουσία ενεργοποιηµένου 

ενζύµου έχουν τέλος παρατηρηθεί και στον ορό ασθενών µε χρόνια ηπατική νόσο 

(408, 409). Σε αντίθεση µε τα παραπάνω µελέτες που διενεργήσαµε µε συνδυασµό 

ανοσοενζυµικής µεθόδου και ζυµογραφίας καταδεικνύουν µειωµένη συγκέντρωση 

MMP-2 και µειωµένη γελατινολυτική δραστηριότητα στον ορό ασθενών µε οξεία και 

χρονία ιογενή ηπατίτιδα και κίρρωση σε σχέση µε φυσιολογικούς µάρτυρες 

εξαιρουµένων των ασθενών που παρουσίαζαν µη-αντισταθµιζόµενη κίρρωση 

(unpublished observation). Το παραπάνω παράδοξο ερµηνεύεται αν υποτεθεί η 

ύπαρξη διακύµανσης της παραγωγής της MMP-2 κατά την  διάρκεια των 

διαφορετικών σταδίων της ίνωσης που µπορεί άλλωστε να δικαιολογήσει και το 

φαινόµενο της τελικής εναπόθεσης κολλαγόνου IV, λαµινίνης και πρωτεογλυκανών 

που παρατηρείται στο ινωτικό ήπαρ.    
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6.1.2 Γελατινάση Β 

 

Η γελατινάση Β αναγνωρίζεται επίσης στο ήπαρ εκκρινόµενη σε µικρές ποσότητες 

υπό φυσιολογικές συνθήκες (406). Σε αντίθεση µε την MMP-2 που παράγεται κυρίως 

από τα Ito η MMP-9 παράγεται κυρίως από τα κύτταρα Kupffer και η παραγωγή της 

αυξάνεται κατόπιν ενεργοποίησης τους (410). Η MMP-9  εκκρίνεται µε την µορφή 

ανενεργού προενζύµου (προγελατινάση Β) ένζυµα υπεύθυνα για την πρωτεολυτική 

ενεργοποίηση της είναι η στρωµελυσίνη και η πλασµίνη. Συµµετέχει στις διαδικασίες 

µυοϊνοβλαστικής µεταµόρφωσης των κυττάρων Ito µε µηχανισµό αντίστοιχο της 

MMP-2 (90). Ένας επιπλέον µηχανισµός συµµετοχής της MMP-9 στην παθογένεια 

της ηπατικής ίνωσης είναι η εµπλοκής της στην ενεργοποίηση του TGF-β. 

Πρόσφατες µελέτες σε καρκινικές κυτταρικές σειρές καταδεικνύουν ότι η MMP-9 

µπορεί να προσκολλάται σε µεµβρανικούς υποδοχείς όπως το CD44. Το 

σχηµατιζόµενο µοριακό σύµπλεγµα είναι δυνατόν να συνδεθεί µε τους TGF-β1, -2 

και –3 να τους ενεργοποιήσει πρωτεολυτικά (411).  

 

Αύξηση της γελατινολυτικής δραστηριότητας (MMP-9 και MMP-2) του ηπατικού 

ιστού έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς µε κίρρωση αλκοολικής και ιογενούς αιτιολογίας  

(412). Ωστόσο στο περιφερικό αίµα οι συγκεντρώσεις της MMP-9 ανιχνεύονται 

µειωµένες στην χρόνια ηπατίτιδα και κίρρωση (413). Μελέτες µε ανοσοενζυµική 

µέθοδο αλλά και µε ζυµογραφία που διενεργήσαµε καταδεικνύουν µειωµένη 

συγκέντρωση και γελατινολυτική δραστηριότητα αντιστοιχούσα στην MMP-9 στον 

ορό ασθενών µε ιογενή χρόνια ηπατίτιδα και κίρρωση σε σχέση µε φυσιολογικούς 

µάρτυρες. Τα αντικρουόµενα δεδοµένα πιθανά να παράγονται από µεθοδολογικές 

διαφορές στην µέτρηση της MMP-9 ή σε διακυµάνσεις των συγκεντρώσεων της σε 

σχέση µε την εξέλιξη των ινωτικών διεργασιών στο ήπαρ. 

 

Η οµοιοστασία της εξωκυττάριας ουσίας στο ήπαρ αποτελεί µια πολυπαραγοντική 

διαδικασία µε ποικίλα επίπεδα ρύθµισης και άµεσα εξαρτώµενη από αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των κυττάρων των κολποειδών και των συστατικών της εξωκυτταρίου ουσίας. 

Οι αλληλεπιδράσεις αυτές αποτελούν το αντικείµενο εντατικής µελέτης αλλά 

παραµένουν προς το παρόν εν πολλοίς αδιευκρίνιστες. Τα περισσότερα δεδοµένα 

προέρχονται από in vitro µελέτες και ένα µεγάλο µέρος των ως τώρα διαµορφωµένων 

θεωριών για την εµφάνιση και εξέλιξη της ηπατικής ίνωσης αποτελούν επέκταση του 
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µοντέλου in vitro ενεργοποίησης των κυττάρων Ito. In vivo µελέτες µε την χρήση της 

διαγονιδιακής τεχνολογίας πιθανόν να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν το 

προτεινόµενο µοντέλο ηπατικής ίνωσης και να παράσχουν ερµηνεία για πολλά από τα 

αντικρουόµενα υπάρχοντα δεδοµένα.  
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7. ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗ 
 

Το 1973  οι Brazeau P et al ανακάλυψαν την ύπαρξη στον υποθάλαµο ενός 

δεκατετραπεπτιδίου µε την ιδιότητα να αναστέλλει την έκκριση της αυξητικής 

ορµόνης της υποφύσεως (414). Στις µελέτες που ακολούθησαν το τεκατετραπεπτίδιο 

αυτό (SST-14) που ονοµάσθηκε σωµατοστατίνη φάνηκε ότι αποτελεί το πρωτότυπο 

µέλος µιας φυλογενετικά αρχαίας πολυγονιδιακής οικογένειας πεπτιδίων µε δύο 

κύρια βιοδραστικά προϊόντα την σωµατοστατίνη SST-14 και την σωµατοστατίνη 

SST-28, ένα πεπτίδιο µε επιπλέον αµινοξεϊκή αλληλουχία στο αµινοτελικό άκρο του 

SST-14 (415). Τα δύο πεπτίδια παράγονται σε διαφορετικές αναλογίες από ποικιλία 

κυττάρων και δρουν ως νευροµεταβιβαστές, ως µεταβιβαστές µε 

παρακρινή/αυτοκρινή ή και ευρεία διαµέσου της κυκλοφορίας δράση συµµετέχοντας 

στην ρύθµιση φυσιολογικών διαδικασιών όπως η κυτταρική έκκριση, η 

νευρορύθµιση, η συσταλτικότητα των λείων µυικών ινών, η απορρόφηση  της τροφής 

και ο κυτταρικός κύκλος και µεταβολισµός (416-418). Εκτός από την ρύθµιση της 

έκκρισης της αυξητικής και της TSH στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (ΚΝΣ) η 

σωµατοστατίνη συµµετέχει επίσης στην ρύθµιση της παγκρεατικής λειτουργίας, της 

κινητικότητας του πεπτικού, του τόνου των αγγείων και της ανοσολογικής 

απάντησης. Επιπλέον φαίνεται να διαδράµει καίριο ρόλο στην παθογένεια 

καταστάσεων όπως η νεοπλασία, η φλεγµονή, ο σακχαρώδης διαβήτης, η επιληψία, η 

νόσος Alzheimer, η χορεία του Huntington και το AIDS (416).   

 

7.1 Παραγωγή και δράσεις της σωµατοστατίνης 

 

Κύτταρα που παράγουν SST αναγνωρίζονται σε όλο το κεντρικό και περιφερικό 

νευρικό σύστηµα, στην ενδοκρινή µοίρα του παγκρέατος, στο έντερο και σε 

µικρότερα ποσά στον θυρεοειδή, τα επινεφρίδια, τους υπογνάθιους σιελογόνους 

αδένες, τα νεφρά, τον προστάτη και τον πλακούντα (416). Νευρώνες και νευρωνικές 

ίνες ευρίσκονται διάσπαρτες στο ΚΝΣ µε εξαίρεση την παρεγκεφαλίδα (419, 420). 

Περιοχές πλούσιες σε σωµατοστατίνη περιλαµβάνουν τον υποθάλαµο, τις βαθύτερες 

στοιβάδες του φλοιού, την φαιά ουσία γύρω από τον υδραγωγό, το νεοραβδωτό σώµα 

και το µεταιχµιακό σύστηµα όπως και όλες τις µείζονες αισθητικές οδούς. Στο 

πεπτικό τα κύτταρα που παράγουν σωµατοστατίνη είναι είτε δ κύτταρα στα νησίδια 
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του παγκρέατος και τον εντερικό βλεννογόνο είτε νευρώνες της υποβλεννογόνιας 

στοιβάδας και του µυεντερικού πλέγµατος. Επιπλέον εκτός των τυπικών αυτών 

νευροενδοκρινικών κυττάρων πολλά καρκινικά κύτταρα, αλλά και κύτταρα του 

ανοσολογικού συστήµατος (λεµφοκύτταρα, µακροφάγα, επιθηλιακά του θύµου, 

κύτταρα του αρθρικού υµένα) παράγουν επίσης σωµατοστατίνη κατόπιν διέγερσης 

(416).  

 

Η σωµατοστατίνη δρα  στο ΚΝΣ ως νευροδιαβιβαστής και επηρεάζει αντιληπτικές, 

κινητικές, αισθητικές και λειτουργίες του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, 

αναστέλλει την απελευθέρωση ντοπαµίνης από το µεσεγκέφαλο και νορεπινεφρίνης, 

TRH, CRH από τον υποθάλαµο. Επίσης αναστέλλει την έκκριση της αυξητικής 

ορµόνης, της TSH, των ορµονών των παγκρεατικών νησιδίων, της προλακτίνης και 

σχεδόν όλων των ορµονών του γαστρεντερικού συστήµατος. Έχει επίσης 

ανασταλτική δράση στην κινητικότητα και την εξωκρινική λειτουργία (γαστρικό οξύ, 

πεψίνη, χολή) του γαστρεντερικού συστήµατος και αγγειοσυσπαστική δράση στην 

σπλαχνική κυκλοφορία. Στον θυρεοειδή αναστέλλει την απελευθέρωση T3, Τ4 και 

καλσιτονίνης, στα νεφρά την παραγωγή ρενίνης και την επαναρρόφηση ύδατος από 

την ADH, και στα επινεφρίδια την παραγωγή κατεχολαµινών και αλδοστερόνης (416, 

421). 

 

Στο περιφερικό νευρικό σύστηµα η σωµατοστατίνη, παραγόµενη από ένα διακριτό 

πληθυσµό νευρώνων στα γάγγλια της ραχιαίας ρίζας του νωτιαίου µυελού, 

µεταφέρεται µέσω περιφερικών αισθητικών νευρώνων και απελευθερώνεται από 

τελικές αισθητικές νευρικές ίνες σε απάντηση σε αλγογόνο βλαπτικό ερέθισµα (417, 

418). Πιστεύεται ότι πολλές από τις δράσεις της σωµατοστατίνης βρίσκονται σε 

αντιδιαστολή µε αυτές της ουσίας P που παράγεται επίσης σε τελικές αισθητικές 

νευρικές ίνες, είναι σηµαντικός µεταβιβαστής άλγους και νευρογενούς φλεγµονής και 

επαγωγέας φλεγµονωδών µεταβιβαστών όπως οι κυτταροκίνες (422-424). Πράγµατι 

συνθετικά ανάλογα της σωµατοστατίνης έχουν αναλγητική δράση όταν χορηγούνται 

συστηµατικά, τοπικά, υποσκληρίδια ή επισκληρίδια (425-427).  

 

Εκτός όµως της νευρορυθµιστικής της δράσης η σωµατοστατίνη έχει και άµεση 

κατασταλτική επίδραση στην φλεγµονή. Αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό των 

λεµφοκυττάρων (428, 429), µειώνει την κυτταροτοξικότητα των κυττάρων NK (430), 
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αναστέλλει την παραγωγή ανοσοσφαιρινών από τα Β-λεµφοκύτταρα (428), µειώνει 

την χηµειοταξία των λευκοκυττάρων (431) και την παραγωγή προφλεγµονωδών 

κυτταροκινών και INFγ από τα µονοκύτταρα (432, 433). Τέλος αναστέλλει την 

απελευθέρωση ισταµίνης και την παραγωγή λευκοτριένης D4 από ανοσολογικά 

διεγερθέντα βασεόφιλα (434). 

  

Η έκκριση σωµατοστατίνης επηρεάζεται από µεγάλη ποικιλία µορίων 

συµπεριλαµβανοµένων ιόντων, θρεπτικών ουσιών, νευροπεπτιδίων, 

νευροµεταβιβαστών, κλασσικών ορµονών, αυξητικών παραγόντων και κυτταροκινών. 

Θρεπτικές ουσίες όπως η γλυκόζη, τα αµινοξέα και τα λιπίδια επηρεάζουν την 

έκκριση σωµατοστατίνης από τα κύτταρα δ. Το γλουκαγόνο, η GHRH, η 

νευροτενσίνη, η CRH, το CGRP και η µποµπεσίνη διεγείρουν την παραγωγή 

σωµατοστατίνης σε διάφορους ιστούς ενώ το GABA και τα οποιοειδή την 

αναστέλλουν (416, 421). Από τις ορµόνες που έχουν µελετηθεί η GH και οι 

θυρεοειδικές ορµόνες επίσης αυξάνουν την παραγωγή σωµατοστατίνης από τον 

υποθάλαµο ενώ τα γλυκοκορτικοειδή σε µικρές δόσεις την αυξάνουν και σε 

µεγαλύτερες την αναστέλλουν. Η ινσουλίνη διεγείρει την έκκριση της υποθαλαµικής 

και αναστέλλει την σωµατοστατίνη του εντέρου και του παγκρέατος (416). Τέλος οι 

κυτταροκίνες IL-1, TNFα, IL-6, INF-γ και IL-10 επάγουν την έκφραση mRNA της 

σωµατοστατίνης ενώ ο TGF-β και η λεπτίνη την αναστέλλουν (435-438). 

  

7.2 Υποδοχείς σωµατοστατίνης 

 

Η σωµατοστατίνη δρα µέσω µεµβρανικών υποδοχέων υψηλής συγγένειας µε το µόριο 

(439). Μέχρι σήµερα έχουν κλωνοποιηθεί πέντε υπότυποι υποδοχέων από SSTR1 ως 

SSTR5 (440). Όλοι οι υπότυποι αποτελούν µεµβρανικούς υποδοχείς που συνδέονται 

µε πρωτεΐνες G και παρουσιάζουν εξίσου υψηλή συγγένεια σύνδεσης µε τα φυσικά 

πεπτίδια SST-14 και SST-28 (441). 

 

Μελέτες υβριδισµού µε ειδικά cRNA για την ανάλυση της ιστικής κατανοµής του 

mRNA των SSTR υποδοχέων σε αρουραίους καταδεικνύουν την ύπαρξη ειδικής των 

υποτύπων κατανοµής στους διαφορετικούς ιστούς (442). Έτσι  αναγνωρίζεται έντονη 

έκφραση όλων των υποτύπων στο ΚΝΣ µε εστίες ειδικής του υπότυπου έκφρασης. Η 

υπόφυση και ο σπλήνας εκφράζουν επίσης όλους τους παραπάνω υποδοχείς σε 
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αναλογίες  SSTR2> SSTR1= SSTR3> SSTR5>SSTR4 για το σπλήνα και SSTR3> 

SSTR1= SSTR4= SSTR5> SSTR2 για τον σπλήνα. Ο στόµαχος εκφράζει όλους τους 

υποδοχείς εκτός του SSTR5 και το λεπτό έντερο όλους εκτός του SSTR2. Τα νεφρά 

εκφράζουν SSTR3 και SSTR4 ενώ το ήπαρ SSTR3 και το πάγκρεας SSTR2 (442). 

Eνεργοποιηµένα κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος όπως µακροφάγα, Β και Τ 

λεµφοκύτταρα όπως και θυµοκύτταρα του ποντικού εκφράζουν κυρίως SSTR2 (443). 

Τέλος πολλοί τύποι καλόηθων ή κακόηθων νεοπλασιών εκφράζουν συνήθως 

παραπάνω από ένα υπότυπο υποδοχέα (444).  

 

 

 
 
 
 
 

∆ιαγραµµατική απεικόνηση µέρους των µηχανισµών ενδοκυττάριας µεταβίβασης σήµατος της
σωµατοστατίνης. Α: ∆οµή των G υποδοχέων, Β: Αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης και
µείωση του ενδοκυτταρίου cAMP κατόπιν ενεγοποίησης Gi πρωτεΐνης C: Αναστολή της
εισρροής Ca++ άµεσα (Go) ή µέσω διέγερσης της εκρροής K+, D: Ενεργοποίηση της
τυροσινικής φωσγατάσης και αντι-µιτωτική δράση µέσω αναστολής του EGF (Lamberts SWJ
et al. Octreotide. New Engl J Med 1996;334 (4):246-254).    

 

7.3 Σύνδεση µε G πρωτεΐνες και ενδοκυττάρια µεταβίβαση πληροφορίας 

 

Οι υποδοχείς σωµατοστατίνης (SSTRs) επάγουν κυτταρική απάντηση µέσω µορίων 

δεύτερων αγγελιοφόρων που συνδέονται µε G πρωτεΐνες συµπεριλαµβανοµένων των: 
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αδενυλική κυκλάση, διαύλους K+ και Ca2+, αντλία Na/H+, γουανυλική κυκλάση, 

φωσφολιπάση C, φωσφολιπάση A2, κινάση MAP (MAPK) και φωσφατάσες σερίνης-

θρεονίνης και τυροσίνης όπως φαίνεται στην παραπάνω διαγραµµατική απεικόνιση 

(444, 445).  

 

Οι SSTRs είναι ισχυροί αναστολείς της αδενυλικής κυκλάσης µε αποτέλεσµα την 

µείωση του ενδοκυττάριου cAMP µέσω όλων των Gαi υποµονάδων Gαi1, Gαi2 και 

Gαi3 (446-448). Τα διµερή Gα13 και βγ συνδεόµενα µε την Gα13 είναι συνδέονται και 

ενεργοποιούν διαύλους K+ και προκαλώντας υπερπόλωση της κυτταρικής µεµβράνης 

αναστέλλουν την αυτόµατη εκπόλωση και εισροή Ca2+ µε τελικό αποτέλεσµα την 

µείωση των ενδοκυττάριων συγκεντρώσεων Ca2+(449). Επιπλέον µείωση του 

ενδοκυττάριου ασβεστίου πραγµατοποιείται και από άµεση απενεργοποίηση των 

διαύλων υψηλού δυναµικού Ca2+ από την Gαο2 ή από την φωσφορυλίωση από την 

ενεργοποιούµενη από τους SSTRs cGMP πρωτεϊνική κινάση (450). Ενεργοποίηση 

ωστόσο των ίδιων διαύλων µπορεί να προκύψει µέσω αποφωσφορυλίωσης από 

φωσφατάσες σερίνης-θρεονίνης που επίσης ενεργοποιούνται από SSTRs (451).  

 

Πίνακας 10:  Χαρακτηριστικά των υποτύπων των υποδοχέων σωµατοστατίνης 

του ανθρώπου    

 SSTR1 SSTR2A SSTR3 SSTR4 SSTR5 

Γονιδιακή εντόπιση   14q13 17q24 22q13.1 20p11.2 16p13.3 

Μοριακό βάρος (kDa) 53-72 71-95 65-85 45 52-66 

Σύνδεση µε πρωτεΐνες G  + + + + + 
Ενδοκυττάρια 
µεταβίβαση πληροφορίας      

     Αδενυλική κυκλάση ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Φωσφατάση τυροσίνης ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
Κινάση MAP ↑ ↓ ↑↓ ↑ ↓ 
∆ίαυλοι K+  ↑ ↑ ↑ ↑ 
∆ίαυλοι Ca2+ ↓ ↓    

Αντλία Na+/H+ ↑     
∆ίαυλοι AMPA/kainite 
glutamate ↑ ↓    

Φωσφολιπάση Α2  ↑   ↓↑ 
Φωσφολιπάση C/IP3  ↑  ↑  
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Άλλα µονοπάτια ενδοκυττάριας µεταβίβασης σήµατος που ενεργοποιούνται από τους 

SSTRs είναι η παραγωγή αραχιδονικού µέσω της ενεργοποίησης της φωσφολιπάσης 

A2 και η παραγωγή τριφωσφορικής ινοσιτόλης (IP3) µέσω ενεργοποίησης της 

φωσφολιπάσης C (452). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι διαφορετικοί 

υπότυποι υποδοχέων ενεργοποιούν περισσότερες από µία G-πρωτεΐνες 

ενεργοποιώντας ποικίλα και αλληλοεπηρεαζόµενα ενδοκυττάρια µονοπάτια 

µεταβίβασης σήµατος.  

 

Τα µέχρι τώρα ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν επίσης ότι οι διαφορετικοί τύποι 

υποδοχέων παρουσιάζουν µικρή ειδικότητα όσον αφορά στα ενδοκυττάρια µονοπάτια 

που ενεργοποιούν (Πίνακας 10). Επιπλέον σύµφωνα µε πρόσφατα ερευνητικά 

δεδοµένα είναι δυνατός ο σχηµατισµός οµό- και έτερο-διµερών συµπλεγµάτων 

SSTRs που τροποποιεί τις φυσικές ιδιότητες του υποδοχέα τόσο όσον αφορά στην 

σύνδεση µε σωµατοστατίνη όσο και στην ενδοκυττάρια µεταφορά πληροφορίας 

(416).  

 
7.4 Συνθετικά ανάλογα σωµατοστατίνης 

 

Παρά το  εύρος των φαρµακολογικών δράσεων της σωµατοστατίνης  η κλινική της 

χρήση περιορίζεται από τον µικρό χρόνο ηµίσειας ζωής της στο πλάσµα, την ανάγκη 

για συνεχή ενδοφλέβια έγχυση και τα φαινόµενα παλίνδροµης επαγωγής ορµονών 

όπως η αυξητική ορµόνη, η γλουκαγόνη και η ινσουλίνη που ακολουθούν την 

χορήγηση της (453). Η ανάγκη για µεγαλύτερη µεταβολική σταθερότητα 

(µεγαλύτερος χρόνος ηµίσειας ζωής) αλλά και ειδικότητα έναντι διαφορετικών 

υπότυπων σωµατοστατινικών υποδοχέων οδήγησε στην παρασκευή συνθετικών 

αναλόγων σωµατοστατίνης.  

 

Μελέτες στην δοµή του µορίου της SST-14  έχουν καταδείξει ότι αναγκαία για 

βιολογική δράση της σωµατοστατίνης είναι τα αµινοξέα Phe7, Trp8, Lys9 και Thr10 

που σχηµατίζουν β στροφή µε σηµαντικότερα τα Trp8 και  Lys9 . Έτσι η στρατηγική 

που ακολουθήθηκε ήταν η διατήρηση της αµινοξεϊκής αλληλουχίας  Phe7, Trp8, Lys9 

και Thr10 και η προσθήκη κυκλικών ή όχι αµινοξεϊκών αλληλουχιών που θα 
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σταθεροποιούσαν την β-στροφή αλλά θα έκαναν το µόριο πιο ανθεκτικό στην 

πρωτεόλυση (Σχήµα 6). 

 

Σχήµα 6. Συνθετικά ανάλογα της σωµατοστατίνης 

 
 

Το πρώτο συνθετικό ανάλογο που παρασκευάσθηκε µέσω αυτής της στρατηγικής και 

χρησιµοποιήθηκε στην κλινική πράξη είναι το SMS201-995 (SMS, οκτρεοτίδη). Η 

οκτρεοτίδη αναστέλλει την έκκριση της αυξητικής ορµόνης, της γλουκαγόνης και της 

ινσουλίνης ισχυρότερα από ότι η σωµατοστατίνη, ο χρόνος ηµίσειας ζωής της µετά 

από υποδόρια ένεση είναι 2 ώρες και δεν παρατηρείται το φαινόµενο της 

παλίνδροµης επαγωγής ορµονών µετά από χορήγηση της (454, 455). Η οκτρεοτίδη 

όπως και τα συνθετικά ανάλογα µε ακόµα µεγαλύτερους χρόνους ηµίσειας ζωής που 

ακολούθησαν (BIM23014 ή Λανρεοτίδη και RC160 ή Βαπρεοτίδη) παρουσιάζουν 
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υψηλή συγγένεια για τους υποδοχείς SSTR2 και 5,  µέτρια για τον υποδοχέα  SSTR3 

και χαµηλή για τους υποδοχείς SSTR1 και 4 (416).  

 

Η οκτρεοτίδη είναι και το πιο πολυχρησιµοποιηµένο από τα συνθετικά ανάλογα  στην 

κλινική πράξη και µέχρι σήµερα έχει χορηγηθεί θεραπευτικά µε επιτυχία σε ορµονο-

παραγωγά αδενώµατα υπόφυσης, σε µεταστατικό καρκινοειδές ή όγκους 

παγκρεατικών νησιδίων, σε νευροενδοκρινικούς όγκους και αδενοκαρκινώµατα 

θετικά για υποδοχείς σωµατοστατίνης, στην αιµορραγία κιρσών οισοφάγου και σε 

καταστάσεις που συνοδεύονται από ανθεκτική στην αντιβιοτική αγωγή διάρροια 

(π.χ.AIDS)  (456-461).  

 

Στην παρούσα θέση µελετάται η επίδραση της οκτρεοτίδης στις λειτουργίες των 

κυττάρων Kupffer. Οι λόγοι που µας οδήγησαν στην µελέτη της οκτρεοτίδης και της 

δράσης της στα ιστικά µακροφάγα του ήπατος είναι οι εξής: 

α) ∆εδοµένης της ανοσορρυθµιστικής ικανότητας της σωµατοστατίνης υποθέσαµε ότι 

και η οκτρεοτίδη δρώντας µέσω των ίδιων υποδοχέων και ασκώντας ανάλογες 

δράσεις πιθανόν να έχει εξίσου σηµαντικό ανοσοτροποποιητικό ρόλο. 

β) Η καλύτερη φαρµακοκινητική συµπεριφορά της οκτρεοτίδης επιτρέπει καλύτερο 

πειραµατικό έλεγχο αλλά και ευκολότερη θεραπευτική εφαρµογή 

γ) Η ευρεία χρήση του µορίου στην κλινική ιατρική και την γαστρεντερολογία και 

ιδιαίτερα σε καταστάσεις stress (οξεία αιµορραγία, νεοπλασίες ήπατος-πεπτικού) 

επιβάλλουν την καλύτερη µελέτη των ιδιοτήτων του µορίου.   
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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1. ΣΚΟΠΟΣ 
 

Η ηπατική οµοιοστασία είναι το αποτέλεσµα  εντατικής επικοινωνίας και 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ηπατοκυττάρων και των κυττάρων των ηπατικών 

κολποειδών. Η εντόπιση των τελευταίων γύρω από τα κολποειδή και η άµεση σχέση 

τους µε την πυλαία κυκλοφορία, τους  επιτρέπει να έρχονται πρώτα σε επαφή µε 

µικροργανισµούς, τοξίνες και καρκινικά κύτταρα. Σε αυτό το περιβάλλον, τα τρία 

αυτά διαφορετικά είδη µη παρεγχυµατικών κυττάρων  ασκούν κοινές µεταξύ τους 

βιολογικές λειτουργίες που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις διαδικασίες της 

φλεγµονής όπως η φαγοκυττάρωση (462), η παραγωγή φλεγµονωδών µεταβιβαστών 

(90, 463, 464), η παρουσίαση αντιγόνων και µορίων προσκόλλησης (465) (466) και η 

ρύθµιση της εξωκυτταρίου ουσίας (270, 467, 468). 

 

Η µελέτη της in vitro συµπεριφοράς αµιγών πληθυσµών κολποειδικών κυττάρων σε 

πρωτογενείς καλλιέργειες είναι θεµελιώδους σηµασίας για την πληρέστερη 

κατανόηση των διακριτών βιοχηµικών και ανοσολογικών χαρακτηριστικών τους. 

Επιπλέον, η πρωτογενής καλλιέργεια αµιγών κυτταρικών πληθυσµών είναι ένα 

πρόσφορο και αξιόπιστο πειραµατικό µοντέλο για εκτεταµένη διερεύνηση της δράσης 

φαρµακευτικών ουσιών στην κυτταρική ανοσοβιολογία.      

 
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι: 
 

• Η αποµόνωση αµιγών πληθυσµών κυττάρων Kupffer  

• Η πρωτογενής καλλιέργεια  κυττάρων Kupffer 

• Η µελέτη της βιολογικής συµπεριφοράς των κυττάρων Kupffer in vitro όπως 
εκφράζεται από την παραγωγή µεταβιβαστών που σχετίζονται µε την 
φλεγµονή και την παραγωγή πρωτεολυτικών ενζύµων της εξωκυττάριας 
ουσίας από διεγερµένα και µη κύτταρα 

• Η διερεύνηση της in vitro επίδρασης συνθετικού αναλόγου της 
σωµατοστατίνης (οκτρεοτίδη) στην βιολογική συµπεριφορά των κυττάρων 
Kupffer 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

1. ΥΛΙΚΑ 

 

Pronase (7 U/mg, nuclease-free, Streptomyces griseus) αγοράστηκε από την Roche, 

Mannheim, Germany. Αποθηκεύονταν σε κλάσµατα στους 4οC και διαλύονταν σε 

στείρο GBSS ή HBSS την ηµέρα της κυτταρικής αποµόνωσης.  

 

DNΑse I (πάγκρεας µόσχου) αγοράστηκε από την Roche. Αποθηκεύονταν σε 

κλάσµατα στους 4οC και διαλύονταν σε στείρο GBSS ή HBSS την ηµέρα της 

κυτταρικής αποµόνωσης. 

 

Nycodenz αγοράστηκε από την Nycomed-Pharma, Oslo, Norway. Αποθηκεύονταν 

σε κλάσµατα στους –20οC προστατευµένο από φως και διαλύονταν σε στείρο GBSS 

την ηµέρα της κυτταρικής αποµόνωσης για την κατασκευή διαλύµατος 27.6% 

Iohexol (1.148 gr/ml). 

 

Catalase (10.000U/mg, ήπαρ µόσχου) αγοράστηκε από την Sigma, St. Lious, USA. 

Αποθηκεύονταν σε κλάσµατα των 10mg στους –20οC. Την ηµέρα της κυτταρικής 

αποµόνωσης διαλύονταν σε 500 ml στείρου ύδατος.  

 

Collagenase B (>0.15U/mg, από καλλιέργειες Clostridium Histolyticum) αγοράστηκε 

από την Roche. Αποθηκεύονταν σε κλάσµατα στους 4οC και διαλύονταν σε στείρο 

HBSS την ηµέρα της κυτταρικής αποµόνωσης. 

 

Optiprep αγοράστηκε από την Nycomed-Pharma. Αποθηκεύονταν στους 4οC 

προστατευµένο από φως. 25 ml Optiprep αναµιγνύονταν µε 26 ml HBSS την ηµέρα 

της κυτταρικής αποµόνωσης για την κατασκευή διαλύµατος 29.4% Iodixanol (1.159 

gr/ml). 

 

Trizol® αγοράστηκε από την Gibco BRL, Paisley, UK. Αποθηκεύονταν στους 4οC 

προστατευµένο από φως. 
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ED-2 (µονοκλωνικό αντίσωµα IgG1 ποντικού έναντι αρουραίου) αγοράστηκε από 

την Serotec, Oxford, UK. 

 

Normal rabbit serum (X0902) αγοράστηκε από την Dako, Glostrup, Denmark. 

 

Rabbit anti-mouse secondary antibody AP conjugated (D0314) αγοράστηκε από 

την Dako.  

 

DAKO® Fast Red Substrate System (K0699) αγοράστηκε από την Dako.  

 

LPS (Escherichia coli 026:B6; phenol extract) αγοράστηκε από την Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Germany. Κατασκευάζονταν διάλυµα 2,5 mg/ml σε DMEM και 

φυλάσσονταν στους –20οC.  

 

Οκτρεοτίδη-Sandostatin (0,1mg/ml) αγοράστηκε από την Novartis, Basel, 

Switzerland. 

 

Wortmannin (Penicillium funiculosum) αγοράστηκε από την Sigma-Aldrich. 

Κατασκευάζονταν διάλυµα 100µM σε DMSO και φυλάσσονταν στους –20οC.   

 

L-NAME (NG-nitro-L-arginine methyl ester) αγοράστηκε από την Sigma-Aldrich. 

Κατασκευάζονταν διάλυµα 0.1Μ σε απεσταγµένο-στείρο νερό και φυλάσσονταν 

στους –20οC. 

 

ELISA kits rat TNFα, IL-6, IL-10, IL-12, IL-13, MCP-1, RANTES, MIP-2 

αγοράστηκαν από την Biosource International Inc, California, USA. 

 

ELISA kits rat IL-8 (GRO/CINC-1) αγοράστηκε από την Immuno-Biological 

Laboratories, Gunma, Japan. 

 

HEPES (4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid) αγοράστηκε από την 

MERCK, Darmstadt Germany. 
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FAD (Flavin adenine dinucleotide disodium salt dihydrate) αγοράστηκε από την 

Sigma-Aldrich. 

 

NADPH (b-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt) 

αγοράστηκε από την Sigma-Aldrich. 

 

Nitrate Reductase (Aspergillus spp.) αγοράστηκε από την Sigma-Aldrich. 

 

LDH (L-Lactic Dehydrogenase, µύες µόσχου) αγοράστηκε από την Sigma-Aldrich. 

 

Pyruvic acid, Sulfanilamide, Phosphoric Acid (H3PO4), N-(1-naphthyl) ethyl-

enediamine, ΝαΝΟ2, Mercaptoethanol, Glycerol, Triton X-100, SDS, EDTA, Brij 

35, Coomasie brilliant blue R-250 αγοράστηκαν από την Sigma-Aldrich. 

 

Zymogram ready gels αγοράστηκαν από την Bio-Rad, Alfred Nobel Drive, 

California, USA.   

 

Καλλιεργητικά τρυβλία και αναλώσιµα πλαστικά καλλιέργειας αγοράστηκαν από 

την  Corning-Costar, Acton, USA και την Nalge Nunc International, UK. 
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2. ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ 

 

2.1 Κυτταρική αποµόνωση και καλλιέργεια 

 

Όλα τα διαλύµατα και θρεπτικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για τις µεθόδους 

κυτταρικής αποµόνωσης και καλλιέργειας κατασκευάσθηκαν υπό στείρες συνθήκες 

µε την χρήση απεσταγµένου στείρου ύδατος (Fresenius-Kabi Hellas, Αθήνα, Ελλάς) ή 

αποστειρώθηκαν µετά την κατασκευή τους µε την χρήση διηθητικού φίλτρου 

(Corning-Costar, Acton, USA)    

 

Gey’s Balanced Salt Solution (GBSS) 

GBSS (1X) (GibcoBRL-Life Technologies, Paisley, UK) 

 

Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS) 

HBSS (10X) (GibcoBRL). Για την κατασκευή του διαλύµατος 100ml HBSS (10X) 

διαλύονταν σε 800ml απεσταγµένο στείρο ύδωρ στα οποία προσθέτονταν 9ml 

στείρου διαλύµατος 7% NaHCO3 (GibcoBRL) και 4ml στείρου διαλύµατος 1M 

HEPES (GibcoBRL) για την ρύθµιση του pH :7.4. 

 

Hank’s Balanced Salt Solution w/o Ca++/Mg++ (HBSS w/o Ca++/Mg++ ) 

HBSS w/o Ca++/Mg++ (10X) (GibcoBRL). Η κατασκευή του τελικού διαλύµατος 

πραγµατοποιούνταν ως ανωτέρω.   

 

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM)  εµπλουτισµένο µε L-glutamine, 

4500mg/ml D-glucose, 25mM HEPES(GibcoBRL) και διάλυµα αντιβιοτικών 

100U/ml Penicillin/Streptomycin (GibcoBRL) χρησιµοποιήθηκε για τις κυτταρικές 

καλλιέργειες. Το καλλιεργητικό µέσο χρησιµοποιούνταν µε ή χωρίς την προσθήκη 

10% απενεργοποιηµένου  ορρού εµβρύου µόσχου (Foetal Calf Serum, FCS) 

(GibcoBRL).  

 

∆ιάλυµα πρωτεϊνικής οµογενοποίησης 

Το διάλυµα κατασκευάζονταν µε διάλυση 5 ml 10% SDS, 5 ml Glycerol, 4 ml 1 M 

Tris/HCl pH:6.8, 2.5 ml Mercaptoethanol, 9 ml 100mM EDTA σε 19,5 ml 

απεσταγµένο νερό. 
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2.2 Κυτταροχηµικές και ανοσοκυτταροχηµικές χρώσεις 

 

PBS (Phosphate Buffered Saline) 

Το διάλυµα αποτελούνταν από140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 1.5 mM KH2HPO4, και 

8.1 mM Na2HPO4, pH: 7.4-7.6. 

 

DAB  

Για την κατασκευή του διάλυµατος 1mg/ml διαµινοβενζιδίνης, 50mg DAB (Dako, 

Glostrup, Denmark) διαλύονταν σε 10 ml HBSS ή GBSS και διηθούνταν διαµέσου 

φίλτρου για την κατακράτηση του αδιάλυτου DAB. Το pH του διαλύµατος 

ρυθµίζονταν µεταξύ pH 7.4-7.6 µε προσθήκη διαλύµατος 1Μ NaOH ή 7.5% NaHCO3 

και το διάλυµα συµπληρώνονταν  µε HBSS ή GBSS µέχρι τελικού όγκου 50ml. Το 

διάλυµα κατασκευάζονταν αµέσως πριν την χρήση του και προθερµαίνονταν στους 

37oC. Αµέσως πριν την διαδικασία χρώσης προσθέτονταν 50µl διαλύµατος 30% 

H2O2.  

 

CAF (Κιτρικό, ακετόνη, φορλµαλδεΰδη) 

Για την κατασκευή του διαλύµατος 25 ml κιτρικού (18 mmol κιτρικού οξέως, 9 mmol 

κιτρικού νατρίου, 12 mmol χλωριούχου νατρίου, pH:3.6) αναµιγνύονταν µε 65 ml 

ακετόνης και 8 ml φορµαλδεΰδης 37%. Το διάλυµα φυλάσσονταν στους 4oC µέχρι 4 

εβδοµάδες.  

 

NCAE (Naphthol AS-D chloroacetate) 

Για την κατασκευή του διαλύµατος NCAE 1 ml διαλύµατος 0.1 mol/lt Sodium Nitrate 

αναµειγνύονταν µε 1 ml διαλύµατος 15 mg/ml Fast Red violet LB Base σε 0.4 mol/lt 

HCl. Στο µείγµα προσθέτονταν 40 ml απιονισµένου νερού, 37οC και 5 ml διαλύµατος 

1 mol/lt TRISMA® maleate pH: 6.3. Στο τελικό αυτό διάλυµα προσθέτονταν 1 ml 

8mg/ml Naphthol AS-D chloroacetate. Το διάλυµα χρώσης κατασκευάζονταν αµέσως 

πριν την διαδικασία χρώσης σε κάθε πείραµα.  

 

Παραφορµαλδεΰδη 

Για την κατασκευή του διαλύµατος 4% παραφορµαλδεΰδης 4 gr  παραφορµαλδεΰδης 

διαλύονταν σε 100 ml διαλύµατος PBS, pH: 7,4. Το µίγµα θερµαίνονταν υπό συνεχή 
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ανάδευση µέχρι τους 100οC για 15 λεπτά µέχρι να διαλυθεί πλήρως η 

παραφορµαλδεΰδη.  

 

PBS (Phosphate Buffered Saline) 

Το διάλυµα αποτελούνταν από140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 1.5 mM KH2HPO4, και 

8.1 mM Na2HPO4, pH: 7.4-7.6. 

 

α-Naphthyl acetate  

Για την κατασκευή του διαλύµατος α-Naphyl acetate (Sigma) διαλύονταν πρώτα σε 

µικρή ποσότητα (500 µl) ακετόνης και στην συνέχεια σε ανάλογη ποσότητα 

ρυθµιστικού διαλύµατος 0.1 M Tris-HCl Buffer (pH 7.6) ώστε να επιτευχθεί τελική 

συγκέντρωση 0.1mM α-Naphthyl acetate. Κατόπιν στο διάλυµα προσθέτονταν Fast 

Blue RR (Sigma) υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι κορεσµού του διαλύµατος. Το διάλυµα 

διηθούνταν διαµέσου φίλτρου 0,2µm για την κατακράτηση της αδιάλυτης χρωστικής 

και χρησιµοποιούνταν αµέσως µετά την κατασκευή του.  

 

TBS (Tris Buffered Saline) 

Το διάλυµα αποτελούνταν από 50mM Tris, 150mM NaCl και ρυθµίζονταν µε 

σταγόνες πυκνού HCl ώστε pH: 7.6.  

 

Methyl-green 2% 

Για την κατασκευή διαλύµατος 2% methyl-green 2 gr methyl-green (Sigma) 

διαλύονται σε 100 ml απιονισµένου νερού. Προστίθεται ίσος όγκος χλωροφορµίου 

και ακολουθεί έντονη ανάδευση. Με το πέρας της ανάδευσης και τον διαχωρισµό των 

δύο φάσεων η φάση του οργανικού διαλύτη αφαιρείται. Η παραπάνω διαδικασία 

εκτελείται 5-6 φορές εντός απαγωγού µέχρι ο διαλύτης να είναι πλήρως διαυγής µετά 

την ανάδευση.       
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

3.1 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ KUPFFER 

 

3.1.1 Βιοψίες 

 

Η αποµόνωση κυττάρων Kupffer πραγµατοποιήθηκε από σφηνοειδείς ηπατικές 

βιοψίες (3-5gr ιστού) ασθενών που υποβλήθηκαν σε λαπαροτοµή για χειρουργική 

αντιµετώπιση νόσου του πεπτικού. Οι ασθενείς δεν παρουσίαζαν κλινικές, βιοχηµικές 

ή ορολογικές ενδείξεις ηπατικής νόσου και η µακροσκοπική εµφάνιση του ήπατος 

κατά την επέµβαση συνηγορούσε υπέρ υγιούς οργάνου. Το ηπατικό ιστοτεµάχιο, 

αµέσως µετά την λήψη, τοποθετούνταν εντός ισότονου διαλύµατος Gey’s Balanced 

Salt Solution (GBSS) pH: 7.4, και µεταφέρονταν µε πάγο στο εργαστήριο µε σκοπό 

την έναρξη της διαδικασίας κυτταρικής αποµόνωσης εντός 10 λεπτών. 

          

3.1.2 Ενζυµική πέψη του ιστού 

 

Η διαδικασία αποµόνωσης των ανθρωπίνων κυττάρων του Kupffer βασίστηκε σε 

δηµοσιευµένα πειραµατικά πρωτόκολλα µε κατάλληλες τροποποιήσεις που 

περιγράφονται εν συντοµία  (463, 469). Κατόπιν της µεταφοράς του βιοπτικού υλικού 

στο εργαστήριο η διαδικασία που περιγράφεται πραγµατοποιούνταν το πλείστον 

εντός θαλάµου κάθετης νηµατικής ροής (Hood) και υπό στείρες συνθήκες. Η ηπατική 

βιοψία κατακερµατίζονταν µε νυστέρι και το οµογενοποίηµα επωάζονταν για 30 

λεπτά υπό συνεχή ανάδευση σε 75 ml διαλύµατος GBSS που περιείχε  0.2% Pronase, 

0.8 µg/ml DNAse στους 37οC. Το pH του διαλύµατος ελεγχόταν περιοδικά και 

διατηρούνταν µεταξύ pH: 7.3-7.5 µε προσθήκη σταγόνων διαλύµατος 1Ν NaOH. Το 

οµογενοποίηµα διηθούνταν διαµέσου Nylon γάζας (125µm) για την αποµάκρυνση 

του ιστού που δεν είχε υποστεί πέψη και ακολουθούσε επώαση στις ίδιες συνθήκες. 

Το κυτταρικό εναιώρηµα που προέκυπτε φυγοκεντρούνταν στα 300g για 15 λεπτά, 4ο 

C. Ακολουθούσε αποβολή του υπερκειµένου, επαναδιάλυση του κυτταρικού ιζήµατος  

σε GBSS και φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες δύο φορές. 
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3.1.3 Εµπλουτισµός κολποειδικών κυττάρων 

 

Ο εµπλουτισµός του κυτταρικού εναιωρήµατος σε κολποειδικά κύτταρα 

πραγµατοποιούνταν µέσω φυγοκέντρησης του σε Iohexol. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνονταν ο διαχωρισµός των τραυµατισµένων από την Pronase ηπατοκυττάρων 

από τα κύτταρα των κολποειδών βάσει των µεταξύ τους διαφορών στην πλευστότητα-

ειδικό βάρος. Για τον σκοπό αυτό διάλυµα 28.7 % Iohexol (Nycodenz) σε GBSS 

αναµιγνυόταν µε το κυτταρικό εναιώρηµα για την επίτευξη τελικής συγκέντρωσης 

16.68 % Nycodenz (d=1.089 gr/ml). 1ml GBSS επιστιβάζονταν στην επιφάνεια του 

διαλύµατος το οποίο στη συνέχεια φυγοκεντρούνταν στα 1350g για 22 λεπτά και 

στους 4oC. Η κυτταρική στοιβάδα που σχηµατίζονταν µετά την φυγοκέντρηση 

επαναδιαλυόταν σε GBSS και φυγοκεντρούνταν στα 300g για 15 λεπτά δύο φορές. Η 

τελική επαναδιάλυση του κυτταρικού ιζήµατος γινόταν σε 5 ml GBSS µε 0.8 µg/ml 

DNAse.  

 

3.1.4 Εµπλουτισµός κυττάρων Kupffer 

 

Ο εµπλουτισµός σε κύτταρα Kupffer επιτυγχάνονταν µε κλασµατικό διαχωρισµό του 

εναιωρήµατος των κολποειδικών κυττάρων στους υποπληθυσµούς που τα αποτελούν 

µε την µέθοδο της φυγοκέντρου έκλουσης (centrifugal elutriation) όπως 

περιγράφτηκε από τον Knook µε µικρές τροποποιήσεις(470). Η µέθοδος της 

φυγοκέντρου έκλουσης είναι µια µέθοδος  κυτταρικού διαχωρισµού που βασίζεται σε 

διαφορές στο µέγεθος και ειδικό βάρος των κυττάρων. Χρησιµοποιείται σε 

εναιωρήµατα µε µικρές µεταξύ των κυτταρικών υποπληθυσµών διαφορές όπως τα 

κύτταρα των ηπατικών κολποειδών. Η µεγάλη αναλυτική ικανότητα της µεθόδου 

βασίζεται στην συνδυασµένη εφαρµογή χαµηλής έντασης φυγοκέντρου δύναµης, για 

διατήρηση της κυτταρικής ακεραιότητας, µε αντίθετης φοράς δύναµη έκλουσης και η 

αρχή της µεθόδου περιγράφτηκε για πρώτη φορά το 1948 από τον Lindahl PE (Σχήµα 

7). 

 

Αυξάνοντας διαδοχικά την ροή έκλουσης είναι δυνατός ο κλασµατικός διαχωρισµός 

οµοιογενών κυτταρικών πληθυσµών µε αυξανόµενο µέγεθος και ειδικό βάρος. Το 
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σχήµα 8 απεικονίζει παραστατικά την συσκευή φυγοκέντρου έκλουσης όπως 

σχεδιάστηκε από τον Sanderson το 1976 (471). 

 

Σχήµα 7: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση της αρχής της µεθόδου φυγόκεντρου έκλουσης   

  
 

Το σύστηµα φυγοκέντρου έκλουσης που χρησιµοποιήθηκε αποτελούνταν από την 

φυγόκεντρο J2-MC (Beckman, Paolo Alto, California, USA) εξοπλισµένη µε ρότορα 

JE-6B, standard chamber (Beckman) και συνδυαζόµενη µε αντλία υψηλής ακρίβειας 

Masterflex 7521-25 (Cole Parmer, Chicago, USA). Πριν την εισαγωγή του δείγµατος 

ο ρότορας, η αντλία και οι σωληνώσεις του συστήµατος αποστειρώνονταν µε 250ml 
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διαλύµατος 6% Η2Ο2, για 30 λεπτά και το H2O2 αποµακρύνονταν µε 250ml 

διαλύµατος 0.02% Catalase για 15 λεπτά. 

 

Η διαδικασία φυγοκέντρου έκλουσης πραγµατοποιούνταν στις 2500 rpm και στους 

25oC. Ως µέσω έκλουσης χρησιµοποιούνταν διάλυµα GBSS. Το κυτταρικό 

εναιώρηµα εισάγονταν στον ρότορα µε αρχική ροή 19.5 ml/min. Στην συνέχεια 

ακολουθούσε κλασµατική έκλουση των κυττάρων µε σταδιακή αύξηση της ροής της 

αντλίας διατηρώντας σταθερές τις στροφές της φυγοκέντρου. Οι ροές που 

χρησιµοποιήθηκαν και ο όγκος των κλασµάτων που αποµονώνονταν περιγράφονται 

στον πίνακα 11. Το κυτταρικό µέγεθος των εκλουόµενων κυττάρων υπολογίζεται από 

τύπο:  

F= XD2(R/1000)2  

Όπου: 

F= ροή αντλίας (ροή έκλουσης) 

X= 0.0511 (Standard Chamber) 

D= κυτταρική διάµετρος 

R= στροφές ανά λεπτό 

 

Σχήµα 8: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση της συσκευής φυγοκέντρου έκλουσης. 
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Πίνακας 11: Φυγόκεντρος έκλουση ανθρωπίνων κυττάρων Kupffer (2500rpm, 25oC) 

Κλάσµατα Ροή αντλίας 
(ml/min) 

Κυτταρικό 
µέγεθος (µm) 

Όγκος 
(ml) 

Κυτταρικοί πληθυσµοί 

0 19.5 <7.8 100 Εισαγωγή δείγµατος, έκλουση 
ερυθρών  

I 23.5 7.8-8.5 100 Κύτταρα αίµατος (ερυθρά , 
λεµφοκύτταρα) 

II 28 8.5-9.4 100 Ενδοθηλιακά, κύτταρα Ito 
III 43 9.4-11.6 50 Κύτταρα Kupffer 
IV 50 11.6-12.5 50 Κύτταρα Kupffer 
V 60 12.5-14 50 Κύτταρα Kupffer 
 

Τα κλάσµατα ΙΙΙ-V συλλέγονταν και φυγοκεντρούνταν στα 300g για 15 λεπτά και 

στους 4οC. Το κυτταρικό ίζηµα συλλέγονταν και επαναδιαλύονταν σε καλλιεργητικό 

µέσο DMEM εµπλουτισµένου µε αντιβιοτικά και 10% FCS. Τα κύτταρα µετρούνταν 

σε κυτταροµετρική πλάκα Neubawer και η βιωσιµότητα τους ελέγχονταν µε κυανούν 

του τρυπανίου. Τα κύτταρα που αποµονώνονταν ετίθεντο σε καλλιέργεια σε πλάκες 

96 βοθρίων µε πυκνότητα 5X105/βοθρίο σε ατµόσφαιρα 5% CO2 στους 37oC. 

 

3.2 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ KUPFFER ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ 

 

Η αποµόνωση των κυττάρων Kupffer από ήπαρ αρουραίου βασίστηκε στο 

συνδυασµό και κατάλληλη τροποποίηση δηµοσιευµένων µεθόδων αποµόνωσης που 

περιλαµβάνουν ενζυµική πέψη του ιστού µε in situ διήθηση εκ της πυλαίας φλέβας 

(472), φυγοκέντρηση σε Iodixanol (469), φυγόκεντρο έκλουση (473) και εκλεκτική 

προσκόλληση στο πλαστικό (474). 

   

3.2.1 Πειραµατόζωα 

 

Στην µελέτη χρησιµοποιήθηκαν υγιείς άρρενες αρουραίοι Sprague-Dawley ηλικίας 

µεγαλύτερης των 12 µηνών και βάρους 450-600 gr. Τα πειραµατόζωα είχαν ελεύθερη 

πρόσβαση σε ύδωρ και τροφή. Η µελέτη και όλοι οι χειρισµοί στους οποίους 

υπεβλήθησαν τα πειραµατόζωα είχαν την έγκριση της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής 

Υπηρεσίας Ηρακλείου/ Υπουργείο Γεωργίας ως σύµφωνες µε τις οδηγίες της 

Ελληνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας για την διαβίωση και χειρισµό των 

πειραµατόζωων.  
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3.2.2 Ενζυµική πέψη του ηπατικού ιστού   

       

Το πειραµατόζωο αναισθητοποιούνταν µε ενδοπεριτοναϊκή ένεση Πεντοβαρβιτάλης 

(50 mg/kg) ή Θειοπεντάλης (150 mg/kg) κατόπιν εισαγωγής µε Ισοφλουράνιο. 

Ακολουθούσε µέση υπερ/υποµφάλιος τοµή στο κοιλιακό τοίχωµα και αποκάλυψη της 

πυλαίας φλέβας. Η πυλαία φλέβα καθετηριάζονταν µε πλαστικό καθετήρα 22 G  και 

ηπαρινίζονταν µε 1000 IU ηπαρίνης σε 1 ml 0.9% NaCl. Ο καθετήρας στερεώνονταν 

µε ράµµατα Mersilk 3.0 και συνδέονταν µε την συσκευή διήθησης.  

 

Για την ενζυµική πέψη του ηπατικού παρεγχύµατος εφαρµοζόταν η µέθοδος της 

διπλής διήθησης του ηπατικού ιστού µε Collagenase-Pronase διαµέσου του αγγειακού 

δέντρου της πυλαίας φλέβας όπως περιγράφτηκε από τους Zahten et al το 1978 (475). 

Ο ιστός διηθούνταν αρχικά in situ µε 200 ml HBSS w/o Ca++/Mg++. Κατόπιν το ήπαρ 

εκτέµνονταν και µεταφέρονταν σε τρυβλίο 35mm2 χωρίς να αφαιρεθεί ο καθετήρας 

διήθησης και ακολουθούσε διήθηση ex situ µε 60 ml διαλύµατος 0.2% Pronase σε 

HBSS και στην συνέχεια διήθηση µε 225 ml διαλύµατος 0.012% Collagenase σε 

HBSS. Η διήθηση πραγµατοποιούνταν µε σταθερή ροή 10 ml/min µε την χρήση 

αντλίας ακριβείας  Masterflex 7521-25 (Cole Parmer, Chicago, USA) χωρίς 

ανακύκλωση των διαλυµάτων και στους 37οC.  

 

Μετά το τέλος της διήθησης το ήπαρ µεταφέρονταν στην Hood σε τρυβλίο όπου η 

κάψα του οργάνου αφαιρούνταν και το ιστικό οµογενοποίηµα µεταφερόταν σε στείρο 

δοχείο, αναµιγνύονταν µε προθερµασµένο στους 37οC διάλυµα 0.03% Pronase και 

0.01% DNase σε HBSS µέχρι τελικού όγκου 100 ml και επωάζονταν υπό συνεχή 

ανάδευση στους 37οC για 30 λεπτά. Ο οµογενοποιηµένος ιστός διηθούνταν κατόπιν 

διαµέσου nylon γάζας (120µm) για την κατακράτηση του ιστού που δεν είχε υποστεί 

πέψη και το κυτταρικό εναιώρηµα που προέκυπτε αναµιγνύονταν µε HBSS (4oC) 

µέχρι τελικού όγκου 200ml και φυγοκεντρούνταν στα 400g για 7 λεπτά, 4οC.  
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3.2.3 Εµπλουτισµός κολποειδικών κυττάρων 

 

Για τον διαχωρισµό των τραυµατισµένων από την Pronase ηπατοκυττάρων από τα 

κύτταρα των ηπατικών κολποειδών χρησιµοποιούνταν φυγοκέντρηση σε Iodixanol. 

Το κυτταρικό ίζηµα που προέκυπτε µετά την διαδικασία της ενζυµικής πέψης του 

ιστού διαλύονταν σε HBSS µέχρι τελικό όγκο 24 ml που αναµιγνύονταν µε 16 ml  

29.4% Iodixanol ώστε να προκύψει διάλυµα 11.7% Iodixanol (d=1.066 gr/ml). Στην 

συνέχεια ακολουθούσε επιστοίβαξη του κυτταρικού εναιωρήµατος σε διάλυµα 17.6% 

Iodixanol (d=1.0974 gr/ml) µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό διπλής διαβάθµισης 

πυκνότητας (double layer discontinuous gradient). Το τελικό διάλυµα 

φυγοκεντρούνταν στα 1400g για 17 λεπτά και στους 4οC.  

 

Με το πέρας της φυγοκέντρησης σχηµατίζονταν δυο κυτταρικές στοιβάδες, µία στην 

κορυφή του διαλύµατος πυκνότητας 11.7% και µια στο ενδιάµεσο µεταξύ των δύο 

πυκνοτήτων 11.7 και 17.6% (Σχήµα 9). Η κορυφαία στοιβάδα περιείχε τα µικρότερου 

ειδικού βάρους κύτταρα των κολποειδών µαζί µε τα κυτταρικά συστατικά του 

αίµατος και η στοιβάδα της µεσόφασης τα µεγαλύτερα και βαρύτερα κύτταρα 

Kupffer µαζί µε όσα εναποµείναντα ζώντα µικρά ηπατοκύτταρα. Το κυτταρικό ίζηµα 

που σχηµατίζονταν στον βυθό του σωληναρίου αποτελούνταν κυρίως από νεκρά 

ηπατοκύτταρα.  

    

Σχήµα 9: Φυγοκέντρηση σε διπλής διαβάθµισης πυκνότητας διάλυµα Iodixanol    
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Οι δύο εµπλουτισµένες µε κολποειδικά κύτταρα κυτταρικές στοιβάδες συλλέγονταν 

και επαναδιαλύονταν σε HBSS και ξεπλένονταν µε φυγοκέντρηση στα 400g για 7 

λεπτά και στους 4οC. Το κυτταρικό ίζηµα που προέκυπτε επαναδιαλύονταν σε 20 ml 

0.05% DNΑse σε HBSS και τα κυτταρικά συσσωµατώµατα διαχωρίζονταν µέσω 

αναρρόφησης µε βελόνη 22G.    

 

3.2.4 Εµπλουτισµός κυττάρων Kupffer 

 

Ο εµπλουτισµός σε κύτταρα Kupffer επιτυγχάνονταν µε κλασµατικό διαχωρισµό µε 

την µέθοδο της φυγοκέντρου έκλουσης αναλόγως προς τον διαχωρισµό των 

ανθρωπίνων κυττάρων Kupffer και όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

 

Πίνακας 12. Φυγόκεντρος έκλουση κυττάρων Kupffer αρουραίου (2500rpm, 25oC) 

Κλάσµατα Ροή 
αντλίας 
(ml/min) 

Κυτταρικό 
µέγεθος (µm) 

Όγκος 
(ml) 

Κυτταρικοί πληθυσµοί 

0 18.5  200 Εισαγωγή δείγµατος, έκλουση 
κυτταρικών συγκριµάτων 

I 25 100 Κύτταρα αίµατος (ερυθρά , 
λεµφοκύτταρα) 

II 35 7.9-10.5 100 Ενδοθηλιακά, κύτταρα Ito 

III 45 10.5-12 100 Κύτταρα Kupffer 

IV 60 12-14 100 Κύτταρα Kupffer 

V 80 14-16 100 Κύτταρα Kupffer, µικρά 
ηπατοκύτταρα 

VI 100 16-18 100 Ηπατοκύτταρα 

< 7.9 

 

Η διαδικασία φυγοκέντρου έκλουσης πραγµατοποιούνταν στις 2500 rpm και στους 

25o C. Ως µέσω έκλουσης χρησιµοποιούνταν διάλυµα HBSS. Το κυτταρικό 

εναιώρηµα εισάγονταν στον ρότορα µε αρχική ροή 18.5 ml/min. Ακολουθούσε 

έκλουση τουλάχιστον 200ml διαλύµατος. Η εισαγωγή όλου του δείγµατος εντός του 

ρότορα επιβεβαιωνόταν από την εµφάνιση κυτταρικού ιζήµατος σταθερού όγκου 

εντός του ρότορα. Ακολουθούσε κλασµατική έκλουση των κυττάρων µε σταδιακή 

αύξηση της ροής της αντλίας διατηρώντας σταθερές τις στροφές της φυγοκέντρου. Οι 
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ροές που χρησιµοποιήθηκαν και ο όγκος των κλασµάτων που αποµονώνονταν 

περιγράφονται στον πίνακα 12.  

 

Τα κλάσµατα ΙΙΙ-ΙV συλλέγονταν και φυγοκεντρούνταν στα 400g για 7 λεπτά και 

στους 4οC. Το κυτταρικό ίζηµα συλλέγονταν και επαναδιαλύονταν σε καλλιεργητικό 

µέσο (DMEM) εµπλουτισµένο µε αντιβιοτικά και 10% FCS . Τα κύτταρα µετρούνταν 

σε κυτταροµετρική πλάκα Neubawer και η βιωσιµότητα τους ελέγχονταν µε κυανούν 

του τρυπανίου. 

 

3.2.5 Εκλεκτική προσκόλληση σε πλαστικά τρυβλία 

 

Για την λήψη κεκαθαρµένων πληθυσµών κυττάρων Kupffer χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος της εκλεκτικής προσκόλλησης στο πλαστικό. Η µέθοδος αυτή βασίζεται 

στην ιδιότητα των κυττάρων Kupffer να προσκολλούνται σε πλαστικά τρυβλία εντός 

βραχέως διαστήµατος επώασης φαινόµενο που επιτείνεται κατόπιν εξεργασίας του 

ιστού µε Pronase (469). Για τον σκοπό αυτό τα κύτταρα από τα κλάσµατα III-IV 

ετίθεντο σε καλλιέργεια σε πλάκες 6 βοθρίων µε πυκνότητα 1-3X106/βοθρίο. Στην 

συνέχεια επωάζονταν σε επωαστικό κλίβανο σε θερµοκρασία 37ο, 5% CO2 για δυο 

ώρες. Τα κύτταρα που δεν προσκολλούνταν στον βυθό του καλλιεργητικού τρυβλίου 

ξεπλένονταν µε νέο καλλιεργητικό µέσο. 

 

3.3 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Τα κύτταρα που προσκολλούνταν στο πλαστικό µετά από 2 ώρες επώαση 

καλλιεργούνταν στην συνέχεια σε πλάκες 6 βοθρίων µε την προσθήκη νέου 

καλλιεργητικού µέσου DMEM εµπλουτισµένου µε αντιβιοτικά και 10% FCS για 24 

ώρες σε ατµόσφαιρα 5% CO2 στους 37oC. Την δεύτερη ηµέρα καλλιέργειας  το 

καλλιεργητικό µέσο αντικαθιστούνταν µε νέο DMEM χωρίς FCS. Κατόπιν 4ωρης 

επώασης το καλλιεργητικό µέσο αντικαθιστούνταν ξανά  µε DMEM χωρίς FCS που 

περιείχε µε διεγέρτη ή αναστολέα.  

 

Κατόπιν χρόνου επώασης  24 και 48 ωρών το υπερκείµενο συλλέγονταν, 

φυγοκεντρούνταν για να κατακρηµνισθούν τα κυτταρικά συγκρίµατα στα 700g για 10 

λεπτά, 4οC και µοιράζονταν σε κλάσµατα µικρού όγκου που φυλάσσονταν στους –
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70οC µέχρι την πραγµατοποίηση των µετρήσεων. Η µονοκυττάριος στοιβάδα µετά 

την λήψη του υπερκειµένου οµογενοποιούνταν µε 1 ml Trizol® (Gibco-BRL) ή 1 ml 

διαλύµατος πρωτεϊνικής οµογενοποίησης και φυλάσσονταν στους –70οC για την 

αποµόνωση ολικού RNA ή πρωτεϊνών αντίστοιχα. Ο συνολικός χρόνος φύλαξης δεν 

υπερέβη τους 4 µήνες και  όλα τα δείγµατα ξεπάγωναν για  µία και µοναδική φορά.   

 

3.4 ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ 

 

3.4.1 Χρώση υπεροξειδάσης  

 

Η παρουσία των κυττάρων Kupffer στον πληθυσµό των κυττάρων που 

αποµονώνονταν από ήπαρ  ανθρώπου και αρουραίου µελετήθηκε µε κυτταροχηµική 

χρώση υπεροξειδάσης. Η ανεύρεση ενζυµικής δραστηριότητας ενδογενούς 

υπεροξειδάσης περιπυρηνικά και στο κυτταρόπλασµα (στο αδρό ενδοπλασµατικό 

δίκτυο και τα λυσοσώµατα) αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα των κυττάρων 

Kupffer (10). Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν παρασκευάσµατα 

κυτταροφυγοκέντρου από µόλις αποµονωθέντα κύτταρα και κύτταρα σε καλλιέργεια 

σε ειδικά καλλιεργητικά τρυβλία για χρώση (chamber-slides). 

 

Για τα κυτταρολογικά παρασκευάσµατα το κυτταρικό ίζηµα όπως προέκυπτε από την 

διαδικασία αποµόνωσης επαναδιαλύονταν σε 1 ml HBSS και µικρά κλάσµατα (100-

200 µl) από αυτό φυγοκεντρούνταν σε κυτταροφυγόκεντρο στην επιφάνεια 

ηλεκτροστατικά φορτισµένων αντικειµενοφόρων πλακών, 1000 rpm για 1 λεπτό. Για 

τα παρασκευάσµατα καλλιεργηµένων κυττάρων χρησιµοποιήθηκαν chamber-slides 2 

βοθρίων µε 1-2Χ106 κύτταρα/βοθρίο. Κατά την δεύτερη ηµέρα καλλιέργειας το 

υπερκείµενο καλλιεργητικό µέσο αποβάλλονταν και τα πλακάκια ξεπλένονταν µε 

PBS δύο φορές. 

  

Παρασκευάσµατα κυτταροφυγοκέντρου και chamber-slides µονιµοποιούνταν σε 

ακετόνη για 15 λεπτά 4οC. Στην συνέχεια επωάζονταν µε διάλυµα 0.5% Triton X-100 

για 15 λεπτά στους 25 οC,  ώστε να αυξηθεί η διαπερατότητα των κυτταρικών 

µεµβρανών. Ακολουθούσε ξέπλυµα µε PBS, και επώαση µε διάλυµα 1mg/ml 

διαµινοβενζιδίνης (DAB), pH: 7.4-7.6 που περιείχε 0.03% Η2Ο2 στους 37οC για 20 

λεπτά. Με το πέρας της επώασης τα πλακάκια ξεπλένονταν ελαφρώς µε PBS και 
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µονιµοποιούνταν µε υδατικό µονιµοποιητικό µέσο  Glycergel® (DAKO) προ της 

προσθήκης καλυπτρίδας. Η ίδια διαδικασία παραλείποντας την προσθήκη H2O2 και 

προσθέτοντας 600 IU/ml Catalase (Sigma) για την καταστολή της παραγωγής 

ενδογενούς υπεροξειδίου ακολουθήθηκε για την κατασκευή αρνητικών µαρτύρων για 

κάθε δείγµα (476).  

 

3.4.2 Χρώση εστεράσης χλωροξεϊκής AS-D ναφθόλης  

 

Η παρουσία των κυττάρων Kupffer στον πληθυσµό των κυττάρων που 

αποµονώνονταν από ανθρώπινο ήπαρ µελετήθηκε επιπλέον µε κυτταροχηµική χρώση 

εστεράσης. Ως υπόστρωµα της εστεράσης χρησιµοποιήθηκε η χλωροξεϊκή AS-D 

ναφθόλη (Naphthol AS-D Chloroacetate, NCAE) που προσδίδει ερυθρή κοκκίωδη 

εµφάνιση στα κύτταρα Kupffer (477). Η χρώση πραγµατοποιήθηκε µε Kit (Sigma) 

και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εν συντοµία παρασκευάσµατα 

κυτταροφυγοκέντρου από µόλις αποµονωθέντα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν σε 

διάλυµα CAF για 30 sec, 25oC. Ακολουθούσε ξέπλυµα µε απεσταγµένο νερό και 

επώαση µε διάλυµα NCAE στους 37οC, για 15 λεπτά σε σκοτεινό χώρο. Τα πλακάκια 

ξεπλένονταν κατόπιν µε απεσταγµένο νερό και βάφονταν µε αιµατοξυλίνη Gill No 3 

(Sigma) για 2 λεπτά. Ακολουθούσε ξέπλυµα µε νερό βρύσης, µονιµοποίηση µε 

υδατικό µέσο Glycergel® και τοποθέτηση καλυπτρίδας. 

 

3.4.3 Χρώση µη ειδικής εστεράσης  

 

Μελετήθηκαν παρασκευάσµατα κυτταροφυγοκέντρου και κύτταρα σε καλλιέργεια 

εντός καλλιεργητικών τρυβλίων χρώσης (chamber-slides) αποµονωθέντα από ήπαρ 

αρουραίου. Τα παρασκευάσµατα  ελέγχθηκαν για την παρουσία στο κυτταρόπλασµα 

των κυττάρων ενζυµικής δραστηριότητας µη-ειδικής εστεράσης που χαρακτηρίζει 

κύτταρα της µονοκυτταρικής-µακροφαγικής σειράς (478) (479). Εν συντοµία τα 

πλακάκια ή τα καλλιεργητικά τρυβλία ξεπλένονταν δύο φορές µε PBS, pH:7.4 και στην 

συνέχεια αφού στεγνώσουν µονιµοποιούνταν σε διάλυµα 4% παραφορµαλδεΰδης για 60 

λεπτά στους 25οC. Ακολουθούσε ξέπλυµα µε 0.1 M Tris/HCl, pH:7.6 και επώαση µε 

διάλυµα 0.1% Triton X-100, 0.1% Sodium Citrate για 15 λεπτά, 4οC για την αύξηση της 

διαπερατότητας των κυτταρικών µεµβρανών. Αφού ξεπλένονταν µε Tris/HCl τα 

πλακάκια επωάζονταν µε διάλυµα 0.1mM α-naphthyl acetate για 60 λεπτά στους 25οC. 
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Τα παρασκευάσµατα ξεπλένονταν µε νερό και ακολουθούσε αντίχρωση µε πράσινο του 

µεθυλενίου 2% (Methyl-green) για 3 λεπτά, µονιµοποίηση µε  υδατικό µέσο Glycergel®  

και τοποθέτηση καλυπτρίδας. 

   

3.5 ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ 

 

Παρασκευάσµατα κυττάρων αποµονωθέντα από ήπαρ αρουραίου ελέγχθηκαν για την 

παρουσία κυττάρων Kupffer ανοσοϊστοχηµικά. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε 

το αντίσωµα ED-2 (Serotec). Πρόκειται για µονοκλωνικό αντίσωµα ποντικού τάξης 

IgG1 που αντιδρά µε µεµβρανικό αντιγόνο 175, 160 και 95kDa ιστικών µακροφάγων 

(µονοκύτταρα και δενδριτικά είναι αρνητικά) και συγκεκριµένα των κυττάρων 

Kupffer αρουραίου (480). Χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της έµµεσης 

ανοσοϊστοχηµείας µε χρώση αλκαλικής φωσφατάσης.  

 

Συγκεκριµένα, παρασκευάσµατα κυτταροφυγοκέντρου και κύτταρα σε καλλιέργεια 

εντός καλλιεργητικών τρυβλίων µονιµοποιήθηκαν δύο φορές σε ακετόνη (4οC) για 

10-15 λεπτά. Στην συνέχεια ενυδατώνονταν µε επώαση µε TBS για 15 λεπτά, 25 οC. 

Ακολουθούσε επώαση µε ορό κονίκλου (Normal rabbit serum, Dako) σε αραίωση 

1:20 σε TBS για 30 λεπτά, 25oC. Στην συνέχεια επωάζονταν µε το αντίσωµα ED-2 σε 

αραίωση 1:400 σε TBS-BSA (Sigma, 1:100) εντός επωαστικού θαλάµου µε 

ατµόσφαιρα κορεσµένη σε υδρατµούς για 24 ώρες, 25οC. Με το πέρας της επώασης 

τα παρασκευάσµατα ξεπλένονταν µε TBS 2-3 φορές και επωάζονταν µε αντι-ποντίκιο 

αντίσωµα κονίκλου συζευγµένο µε αλκαλική φωσφατάση (Dako) σε αραίωση 1:30 σε 

TBS-BSA (1:20) για 30 λεπτά, 25 οC. Ακολουθούσε ξέπλυµα και επώαση µε το 

υπόστρωµα naphthol phosphate-Fast red (DAKO® Fast Red Substrate System) για 20 

λεπτά, 25οC. Τα παρασκευάσµατα ξεπλένονταν µε νερό και επωάζονταν µε  

αιµατοξυλίνη για 20-30 δευτερόλεπτα. Εν τέλει το παρασκεύασµα ξεπλένονταν, 

µονιµοποιούνταν µε υδατικό µέσο Glycergel®  και τοποθετούνταν καλυπτρίδα. Τοµές 

κρυοστάτη ηπατικού ιστού αρουραίου χρησιµοποιήθηκαν ως θετικοί µάρτυρες.    
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3.6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

 

3.6.1 Παραγωγή φλεγµονωδών µεταβιβαστών από τα κύτταρα Kupffer 

 

Μελετήθηκε  η παραγωγή φλεγµονωδών µεταβιβαστών από τα κύτταρα Kupffer. 

Αποµονωθέντα κύτταρα αρουραίου ετέθησαν σε καλλιέργεια σε καλλιεργητικές 

πλάκες 6 βοθρίων (2-3Χ106/βοθρίο) και 24 ώρες µετά το καλλιεργητικό µέσο 

αντικαταστάθηκε µε νέο DMEM χωρίς FCS. Μετά από επώαση 4 ωρών το 

καλλιεργητικό µέσο αφαιρούνταν και αντικαθιστούταν µε νέο DMEM χωρίς FCS. Το 

υπερκείµενο των καλλιεργειών συλλέγονταν µετά από 24 και 48 ώρες. Ακολουθούσε 

φυγοκέντρηση στα 700g για 10 λεπτά, 4οC και φύλαξη του υπερκειµένου σε 

κλάσµατα στους –70οC. Μελετήθηκε η παραγωγή από τα κύτταρα κυτταροκινών 

(TNFα, IL-6, IL-10, IL-12 και IL-13), χηµειοκινών (IL-8/GRO/CINC-1,  MIP-2, 

MCP-1 και RANTES), µονοξειδίου του αζώτου και µεταλλοπρωτεασών.  

 

3.6.2 Ανοσολογική απάντηση των  κυττάρων Kupffer. Επίδραση της ενδοτοξίνης  

 

Μελετήσαµε την λειτουργικότητα των κυττάρων Kupffer in vitro µε βάση την 

ικανότητα τους να απαντούν ανοσολογικά στην παρουσία ενδοτοξίνης-

λιποπολυσακχαρίτη (LPS) στο καλλιεργητικό µέσο. Με στόχο τον έλεγχο της 

ικανότητας των κυττάρων Kupffer να διεγείρονται παρουσία ενδοτοξίνης και για τον 

καθορισµό της βέλτιστης συγκέντρωσης ενδοτοξίνης πραγµατοποιήθηκαν τα 

παρακάτω πειράµατα. 

 

Αποµονωθέντα κύτταρα Kupffer αρουραίου ετέθησαν σε καλλιέργεια σε 

καλλιεργητικές πλάκες 6 βοθρίων (2-3Χ106/βοθρίο) και 24 ώρες µετά το 

καλλιεργητικό µέσο αντικαταστάθηκε µε νέο DMEM χωρίς FCS. Μετά από επώαση 

4 ωρών το καλλιεργητικό µέσο αφαιρούνταν και αντικαθιστούταν µε νέο DMEM 

χωρίς FCS που περιείχε ή όχι διαφορετικές συγκεντρώσεις 0.1µg/ml, 1µg/ml, 

10µg/ml LPS (Sigma). Το υπερκείµενο των καλλιεργειών συλλέγονταν 24 και 48 

ώρες µετά και ακολουθούσε φυγοκέντρηση στα 700g για 10 λεπτά, 4οC και φύλαξη 

σε κλάσµατα στους –70οC. Στο υπερκείµενο των καλλιεργειών µελετήθηκε η 

παραγωγή από τα κύτταρα Kupffer µονοξειδίου του αζώτου και TNFα. 
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∆εδοµένης της επαρκούς ανοσολογικής απάντησης των κυττάρων Kupffer επιλέχθηκε 

η βέλτιστη συγκέντρωση LPS (1µg/ml) και τα πειράµατα επαναλήφθηκαν ώστε να 

µελετηθεί ευρύτερα η απάντηση των κυττάρων Kupffer στην παρουσία  LPS. 

Μελετήθηκαν στο υπερκείµενο οι κυτταροκίνες (TNFα, IL-6, IL-10, IL-12 και IL-

13), οι χηµειοκίνες (IL-8/GRO/CINC-1,  MIP-2, MCP-1 και RANTES), το 

µονοξειδίου του αζώτου και οι µεταλλοπρωτεϊνάσες.  

 

3.6.3 Επίδραση της οκτρεοτίδης στα κύτταρα Kupffer 

 

Η επίδραση της οκτρεοτίδης στην λειτουργία των κυττάρων Kupffer in vitro 

µελετήθηκε σε καλλιέργειες 30 ωρών κυττάρων αρουραίου. Συγκεκριµένα 

µελετήθηκε στο υπερκείµενο καλλιεργειών η παραγωγή από τα κύτταρα Kupffer 

µεταβιβαστών  υπό την παρουσία ή όχι  διαφορετικών συγκεντρώσεων οκτρεοτίδης 1, 

10, 100 ng/ml για 24 και 48 ώρες. 

  

Η επίδραση της οκτρεοτίδης στην επαγόµενη από ενδοτοξίνη παραγωγή 

µεταβιβαστών µελετήθηκε στους ίδιους χρόνους επώασης παρουσία 1µg/ml LPS µε ή 

χωρίς οκτρεοτίδη (Sandostatin, Novartis) σε  συγκεντρώσεις 1pg/ml, 100pg/ml, 

1ng/ml, 10ng/ml και 100ng/ml. Ελέγχθηκε η παραγωγή από τα κύτταρα Kupffer  

κυτταροκινών (TNFα, IL-6, IL-10, IL-12 και IL-13), χηµειοκινών (IL-8/GRO/CINC-

1,  MIP-2, MCP-1 και RANTES), µονοξειδίου του αζώτου και µεταλλοπρωτεασών.  

 

3.6.4 Ενδοκυττάρια µεταβίβαση σήµατος στα κύτταρα Kupffer. Κινάσες της 

φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης.  

 

Εξετάστηκε επιπλέον η πιθανή συµµετοχή των PI3 κινασών στην ενδοκυττάρια 

µεταβίβαση σήµατος κατά την διαδικασία παραγωγής µεταβιβαστών από τα κύτταρα 

Kupffer in vitro. Για τον σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν µελέτες φαρµακολογικής 

αναστολής των PI3 κινασών µε επώαση των κυττάρων µε Wortmannin (481). Εν 

συντοµία  κύτταρα Kupffer αρουραίου σε καλλιέργειες 30ωρών επωάζονταν για 15 

λεπτά µε 30 ή 100 nM Wortmannin (Sigma). Ακολουθούσε επώαση µε ενδοτοξίνη 

(1µg/ml) ή οκτρεοτίδη (100pg/ml) ή συνδυασµό τους για 24 ώρες. Το υπερκείµενο 
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των καλλιεργειών συλλέγονταν, φυγοκεντρούνταν και φυλάσσονταν στους –70οC. 

Στο υπερκείµενο µελετήθηκε η παραγωγή TNFα, MCP-1 και NO.  

 

3.6.5 Αυτοκρινείς µηχανισµοί µονοξειδίου του αζώτου στα κύτταρα Kupffer 

 

Εξετάστηκε επίσης η πιθανή συµµετοχή του NO σε αυτοκρινείς µηχανισµούς 

ρύθµισης της παραγωγής µεταβιβαστών από τα κύτταρα Kupffer in vitro. Για τον 

σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν µελέτες φαρµακολογικής αναστολής της παραγωγής 

ΝΟ µε επώαση των κυττάρων µε τον µη-ειδικό αναστολέα της συνθάσης του ΝΟ L-

NAME (482). Εν συντοµία κυτταρικές καλλιέργειες 30 ωρών κυττάρων αρουραίου 

επωάζονταν για 15 λεπτά µε 250 ή 500 µM L-NAME (Sigma). Ακολουθούσε επώαση 

µε ενδοτοξίνη (1µg/ml) ή οκτρεοτίδη (100pg/ml) ή συνδυασµό τους για 24 ώρες. Το 

υπερκείµενο των καλλιεργειών συλλέγονταν, φυγοκεντρούνταν και φυλάσσονταν 

στους –70οC. Στο υπερκείµενο µελετήθηκε η παραγωγή TNFα, MCP-1 και NO.  

 

3.7 ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ-ΧΗΜΕΙΟΚΙΝΕΣ 

 

3.7.1 Κυτταροκίνες 

 

Οι κυτταροκίνες TNFα, IL-6, IL-10, IL-12 και IL-3 µελετήθηκαν στο υπερκείµενο 

καλλιεργειών κυττάρων Kupffer αρουραίου µε ανοσοενζυµική µέθοδο ELISA.  

 

Πίνακας 13: Ειδικότητα και ευαισθησία των ELISA για κυτταροκίνες 

ELISA Μόριο Ευαισθησία Αραίωση 
δείγµατος 

TNFα Φυσικό και ανασυνδυασµένο µόριο 
αρουραίου 

< 4 pg/ml 1:10 

IL-6 Φυσικό και ανασυνδυασµένο µόριο 
αρουραίου 

< 8 pg/ml 1:1 

IL-10 Φυσικό και ανασυνδυασµένο µόριο 
αρουραίου 

< 5 pg/ml καµία 

IL-12 Φυσικά και ανασυνδυασµένα µόρια p70 
(IL-12) και ελεύθερη p40 υποµονάδα 

< 5 pg/ml καµία 

IL-13 Φυσικό και ανασυνδυασµένο µόριο 
αρουραίου 

1.5 pg/ml καµία 
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Χρησιµοποιήθηκαν εµπορικώς διαθέσιµα kit (Biosource) και σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του κατασκευαστή. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται η ειδικότητα και η 

ευαισθησία των µεθόδων καθώς και οι αραιώσεις των δειγµάτων που εφαρµόσθηκαν 

για την µελέτη στο υπερκείµενο των καλλιεργειών. 

 

3.7.2 Χηµειοκίνες 

 

Οι χηµειοκίνες IL-8 (GRO/CINC-1), MCP-1, RANTES, MIP-2 µελετήθηκαν στο 

υπερκείµενο καλλιεργειών κυττάρων Kupffer αρουραίου µε ανοσοενζυµική µέθοδο 

ELISA. Χρησιµοποιήθηκαν εµπορικώς διαθέσιµα kit (Biosource, IBL) και σύµφωνα 

µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται η 

ειδικότητα και η ευαισθησία των µεθόδων καθώς και οι αραιώσεις των δειγµάτων που 

εφαρµόσθηκαν για την µελέτη στο υπερκείµενο των καλλιεργειών. 

 

Πίνακας 14: Ειδικότητα και ευαισθησία των ELISA για χηµειοκίνες 

ELISA Μόριο Ευαισθησία Αραίωση 
δείγµατος 

IL-8 
(GRO/CINC-1) 

Φυσικό και ανασυνδυασµένο 
µόριο αρουραίου 

< 4.7 pg/ml 1:25 

MCP-1 Φυσικό και ανασυνδυασµένο 
µόριο αρουραίου 

< 8 pg/ml 1:10 

RANTES Φυσικό και ανασυνδυασµένο 
µόριο αρουραίου 

< 20 pg/ml καµία 

MIP-2 Φυσικό και ανασυνδυασµένο 
µόριο αρουραίου 

< 1 pg/ml 1:4 

   

3.8 ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

 

Η παραγωγή από τα κύτταρα Kupffer ΝΟ µελετήθηκε στο υπερκείµενο καλλιεργειών 

κυττάρων Kupffer αρουραίου. Το σύνολο (ΝΟΧ) των νιτρικών (ΝΟ-
3) και νιτρωδών 

(ΝΟ-
2), που αντιπροσωπεύουν την συνολική παραγωγή NO, µετρήθηκε µε 

φωτοµετρική µέθοδο βασισµένη στην αντίδραση Griess (483). Η µεθοδολογία 

τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε να πραγµατοποιείται σε πλάκες των 96 βοθρίων.  

 

Συγκεκριµένα 50 µl δείγµατος αναµιγνύονταν µε 50 µl διαλύµατος 200 mM HEPES 

και 50 µl διαλύµατος 20 µM FAD, 0.4 mM NADPH. Ακολουθούσε προσθήκη 50 µl 

διαλύµατος 0.8 U/ml Nitrate reductase και επώαση για 1 ώρα στους 37οC σε ξηρό 
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επωαστικό κλίβανο για την µετατροπή των νιτρωδών σε νιτρικά. Στην συνέχεια 

προσθέτονταν 50 µl διαλύµατος 81 U/ml LDH και 50 µl διαλύµατος 54 mM Pyruvic 

acid για την πλήρη οξείδωση του NADPH (η παρουσία NADPH αναστέλλει την 

αντίδραση Griess) και ακολουθούσε επώαση για 10 λεπτά στους 37οC. Η τελική 

προσθήκη 300 µl διαλύµατος Griess  (1% Sulfanilamide, 0.1% N-1-naphthyl-ethylen-

diamine, 2.5% H3PO4) οδηγούσε σε  ταχεία ανάπτυξη λαµπερού ερυθρού χρώµατος. Η 

απορρόφηση του τελικού προϊόντος της αντίδρασης ανιχνεύονταν σε µήκος κύµατος 

545 ή 550 nm µε φασµατοφωτόµετρο ELX 800 (Bio-Tek Instruments, Vermont, USA) 

κατάλληλο για πλάκες 96 βοθρίων. Τα δείγµατα υπερκειµένων µελετήθηκαν χωρίς 

αραίωση και εις διπλούν. Η τελική συγκέντρωση NΟx υπολογίζονταν σε κάθε πείραµα 

µε βάση πρότυπη καµπύλη που κατασκευάζονταν από διαδοχικές αραιώσεις ΝaΝΟ2  

(6,25-400 µΜ NaNO2).     

 

3.9 ΖΥΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Η in vitro παραγωγή από τα κύτταρα Kupffer  µεταλλοπρωτεασών µελετήθηκε µε 

ζυµογραφία. Σύµφωνα µε την αρχή της µεθόδου οι πρωτεΐνες του δείγµατος  

διαχωρίζονται βάσει της ηλεκτροφορητικής τους κινητικότητας σε γέλη 

πολυακρυλαµίδης-SDS (SDS-PAGE), επαναδιατάσσονται µε αφαίρεση του SDS  και 

η ενζυµική δραστηριότητα έναντι γελατίνης ανιχνεύεται µέσω της παρουσίας στην 

γέλη ενσωµατωµένου  υποστρώµατος (γελατίνη).  Η µέθοδος είναι δυνατόν να 

ανιχνεύσει και να ταυτοποιήσει βάσει της ηλεκτροφορητικής τους κινητικότητας 

µεταλλοπρωτεάσες µε ενζυµική δραστηριότητα έναντι της γελατίνης. Συγκεκριµένα 

ανιχνεύει τις ενεργές ή προενζυµικές µορφές των MMP-2 και MMP-9 (γελατινάση Α 

και γελατινάση Β αντίστοιχα) ελεύθερες ή συνδεδεµένες µε αναστολείς (410). 

  

Εν συντοµία δείγµατα υπερκειµένου καλλιεργειών κυττάρων Kupffer (αραίωση 1:1) 

ηλεκτροφορούνταν σε εµπορικώς διαθέσιµα gel 10% SDS-PAGE µε ενσωµατωµένη 

0.1% γελατίνη (Zymogram ready gels, Bio-Rad). Με το πέρας της ηλεκτροφόρησης 

τα gel επωάζονταν υπό συνεχή ανάδευση µε διάλυµα 0.5% Triton X-100 για την 

αφαίρεση του SDS και την επαναδιάταξη των πρωτεϊνών. Εν συνεχεία επωάζονταν 

στους 37οC εντός διάλυµατος 50mM Tris/HCl, 200mM NaCl, 5mM CaCl2, 0.2% Brij 

35, pH 8.0 για 18-20 ώρες. Ακολουθούσε χρώση µε Coomasie brilliant blue R-250 

και αποχρωµατισµός µε 10% acetic acid-20% methanol. Η παρουσία γελατινολυτικής 
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δραστηριότητας αναγνωρίζονταν από την εµφάνιση διαυγούς µπάντας έναντι κυανού 

χρώµατος του gel. Η παρατηρούµενη ενζυµική δραστηριότητα ποσοτικοποιούνταν σε 

µονάδες οπτικής πυκνότητας (απορρόφησης) µε την χρήση συστήµατος ψηφιακής 

φωτογραφίας (Gel-doc 2000) και ανάλυσης (QuantiscanTM, Biosoft, Cambridge, UK) 

του gel. 
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4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Οι τιµές που παρουσιάζονται στα τα in vitro πειράµατα αποτελούν την µέση τιµή ± 

τυπικό σφάλµα των υπό µελέτη παραγόντων στο υπερκείµενο, όπως προέκυψαν από 

3-8 διαφορετικά πειράµατα κυτταρικής αποµόνωσης-καλλιέργειας.  

 

Στα πειράµατα µε διπλούς χρόνους επώασης (24 και 48 ώρες) χρησιµοποιήθηκε η 

δοκιµασία της διπλής ανάλυσης της µεταβλητότητας (two-way variance analysis) για 

τον έλεγχο των διαφορών σε σχέση µε τον εκάστοτε διεγέρτη και χρόνο επώασης. Επί 

ανεύρεσης τυχόν στατιστικά σηµαντικής διακύµανσης χρησιµοποιούνταν η µέθοδος 

Student’s t test για ανεξάρτητες µεταβλητές για την ανεύρεση της πηγής της 

διακύµανσης.  

 

Στα πειράµατα µε έναν χρόνο επώασης (24 ώρες) χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία 

ANOVA ακολουθούµενη από LSD post-hoc ανάλυση επί ανεύρεσης τυχόν 

στατιστικά σηµαντικής διακύµανσης 

 

Στατιστικά σηµαντικό θεωρήθηκε δίπλευρο P<0.05. Για την ανάλυση των δεδοµένων 

χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS 10.0.7 σε υπολογιστή. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ KUPFFER 

 

1.1 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ KUPFFER 

 

Ο ανθρώπινος ηπατικός ιστός κατά την διαδικασία της κυτταρικής αποµόνωσης 

κατακερµατίζονταν µηχανικά, αρχικά µε νυστέρι και κατόπιν µε επώαση στους 37οC 

υπό συνεχή ανάδευση. Κατά την διαδικασία αυτή, από τον αρχικό ιστό προέκυπτε 

ιστικό οµογενοποίηµα και στην συνέχεια κυτταρικό εναιώρηµα αποτελούµενο κυρίως 

από ηπατοκύτταρα και κύτταρα των ηπατικών κολποειδών. Η ενζυµική πέψη µε 

Pronase κατά την φάση αυτή οδηγούσε σε τραυµατισµό της κυτταρικής µεµβράνης 

των ηπατοκυττάρων µε αποτέλεσµα τον διαχωρισµό τους από τα κύτταρα των 

ηπατικών κολποειδών µε την διαδικασία της φυγοκέντρησης σε Iohexol.  

 

Με το πέρας της φυγοκέντρησης σε Iohexol δηµιουργούνταν µια κυτταρική στοιβάδα 

στην κορυφή και ευµέγεθες κυτταρικό ίζηµα στον  βυθό του σωληναρίου. Το 

κυτταρικό ίζηµα αποτελούνταν κυρίως από κύτταρα που βάφονταν κυανά κατά την 

διαδικασία ελέγχου βιωσιµότητας µε κυανούν του τρυπανίου. Το κυτταρικό µέγεθος, 

η συχνή ύπαρξη δύο πυρήνων και η µορφολογία στο µικροσκόπιο συνηγορούσαν 

υπέρ τραυµατισµένων ηπατοκυττάρων. Αντίθετα η κορυφαία κυτταρική στοιβάδα 

περιελάµβανε 5±1×106 κύτταρα ανά γραµµάριο ηπατικού ιστού, ανοµοιογενή όσον 

αφορά το µέγεθος και την µορφολογία και αποτελούνταν ως επί το πλείστον από µη 

παρεγχυµατικά, µικρού µεγέθους και σε ποσοστό άνω του 90% βιώσιµα κύτταρα. 

Στον κυτταρικό αυτό πληθυσµό παρατηρούνταν κυρίως κύτταρα των ηπατικών 

κολποειδών δηλαδή ενδοθηλιακά Ito και Kupffer αλλά ανευρίσκονταν και αρκετά 

µικρά ζωντανά ηπατοκύτταρα. 

 

Εν συνεχεία ο εµπλουτισµένος κολποειδικός πληθυσµός υποβάλλονταν στην 

διαδικασία της φυγοκέντρου έκλουσης. Τα κλάσµατα ΙΙΙ-V που προέκυπταν µε 

σταδιακή αύξηση της ροής από 28-60 όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο υλικά και 

µέθοδοι (Πίνακας 9) συλλέγονταν και φυγοκεντρούνταν στα 300g για 15 λεπτά στους 

4οC. Μετά από την διαδικασία της φυγοκέντρου έκλουσης προέκυπτε οµοιογενής σε 
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µέγεθος και µορφολογία πληθυσµός  4 ± 1× 105 κύτταρων ανά γραµµάριο ηπατικού 

ιστού που αποτελούνταν από µικρά κύτταρα µε έκκεντρο ευµεγέθη πυρήνα πλούσιο 

κυτταρόπλασµα και παρουσίαζε  >90% βιωσιµότητα µε την δοκιµασία του κυανούν 

του τρυπανίου.  

 

Πολλαπλά κυτταρολογικά παρασκευάσµατα από κάθε πείραµα αποµόνωσης 

εξετάστηκαν µε ιστοχηµικές χρώσεις για την παρουσία των ενζύµων ενδογενής 

υπεροξειδάση και εστεράση της χλωροξεϊκής ASD ναφθόλης (Φωτογραφία 1 και 

Φωτογραφία 2 αντίστοιχα). Ο κυτταρικός πληθυσµός που αποµονώνονταν 

αποτελούνταν σε ποσοστό  άνω του 90% από κύτταρα Kupffer θετικά στις χρώσεις 

εστεράσης και ενδογενούς υπεροξειδάσης.  

 

Φωτογραφία 1: Χρώση ενδογενούς υπεροξειδάσης. Κυτταρολογικό παρασκεύασµα 

αµέσως µετά την διαδικασία κυτταρικής αποµόνωσης (Κλάσµα έκλουσης III). 

Παρατηρείται οµοιογενής πληθυσµός από µικρά µη-παρεγχυµατικά κύτταρα θετικά 

για ενδογενή υπεροξειδάση. Παρατηρούνται λίγα µικρά απύρηνα εντόνως θετικά 

στην υπεροξειδάση ερυθροκύτταρα κάποια από αυτά φαγοκυτταρωµένα από κύτταρα 

Kupffer (X200). 
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Φωτογραφία 2: Χρώση εστεράσης χλωροξεϊκής AS-D ναφθόλης. Κυτταρολογικό 

παρασκεύασµα αµέσως µετά την διαδικασία κυτταρικής αποµόνωσης (Μείγµα 

κλασµάτων έκλουσης III-IV). Παρατηρείται οµοιογενής πληθυσµός από µικρά, 

θετικά για εστεράση, µη-παρεγχυµατικά κύτταρα µε έκκεντρο πυρήνα και πλούσιο 

κυτταρόπλασµα. 

    
 

1.2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ KUPFFER 

 

Αµέσως µετά την αποµόνωσή τους από τον ηπατικό ιστό τα κύτταρα καλλιεργούνταν 

σε πλάκες 96 βοθρίων µε πυκνότητα 5X105/βοθρίο, σε ατµόσφαιρα 5% CO2 στους 

37o C. Τα κύτταρα Kupffer προσκολλούνταν στον βυθό του καλλιεργητικού τρυβλίου 

εντός 2 ωρών από την αποµόνωσής και µέσα στις πρώτες 12 ώρες από την έναρξη της 

καλλιέργειας αποπλατύνονταν, δηµιουργούσαν κυτταροπλασµατικές προσεκβολές 

και αποκτούσαν ακανόνιστο σχήµα. Οι κυτταρικές καλλιέργειες διατηρούνταν επί 

10ηµέρου χωρίς τα κύτταρα να παρουσιάζουν µεταβολές στο σχήµα και την 

µορφολογία τους.  

 

Ωστόσο µε η διατήρηση της καλλιέργειας για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 

παρατηρούνταν µείωση του αριθµού των κυττάρων Kupffer που συνοδεύονταν 

αύξηση του ποσοστού κυττάρων µε επίµηκες σχήµα, µακριές κυτταροπλασµατικές 

προσεκβολές και αυτο-φθορίζοντα κοκκία ρετινοϊδών οµοιάζοντα µορφολογικά µε 

 115



ινοβλάστες στο ανάστροφο µικροσκόπιο. Τα παραπάνω κύτταρα πιθανόν 

αποτελούσαν κύτταρα Ito που αποµονώνονταν µαζί µε τον πληθυσµό των κυττάρων 

Kupffer, διεγείρονταν από την επαφή µε το πλαστικό και πολλαπλασιάζονταν στα 

καλλιεργητικά τρυβλία επί παράτασης του χρόνου καλλιέργειας. 
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‘2. ΚΥΤΤΑΡΑ KUPFFER ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ 

 

2.1 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ KUPFFER ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ 

 

2.1.1 Ενζυµική πέψη του ηπατικού ιστού 

 

Για την οµογενοποίηση του ηπατικού παρεγχύµατος ο ιστός υποβάλλονταν σε 

ενζυµική πέψη, αρχικά µε διήθηση µέσω της πυλαίας φλέβας και κατόπιν, µετά από 

τον µηχανικό κατακερµατισµό του ιστού, µε επώαση µε το ενζυµικό διάλυµα υπό 

συνεχή ανάδευση στους 37οC. Κατά την διαδικασία αυτή από τον αρχικό ιστό 

προέκυπτε ιστικό οµογενοποίηµα και στην συνέχεια κυτταρικό εναιώρηµα 

αποτελούµενο κυρίως από ηπατοκύτταρα και κύτταρα των ηπατικών κολποειδών. 

 

Πολλαπλά κυτταρολογικά παρασκευάσµατα από το αρχικό αυτό κυτταρικό 

εναιώρηµα βάφτηκαν µε ED-2 αντισώµατα. Εκτός των ηπατοκυττάρων 

παρατηρήθηκε ανοµοιογενής κυτταρικός πληθυσµός από µεγάλα και µικρά µη 

παρεγχυµατικά κύτταρα θετικός για ED-2 σε ποσοστό 30-35% (φωτογραφία 3Α). Τα 

αποτελέσµατα αυτά είναι συµβατά µε προηγούµενες µελέτες όπου χρησιµοποιήθηκε 

Pronase στην αρχική ενζυµική πέψη του ηπατικού ιστού.     

 

2.1.2 Εµπλουτισµός κολποειδικών κυττάρων 

Το επόµενο βήµα στην διαδικασία κυτταρικής αποµόνωσης ήταν η φυγοκέντρηση σε 

διάλυµα Iodixanol για την αποµάκρυνση των νεκρών ηπατοκυττάρων και τον 

εµπλουτισµό του κυτταρικού εναιωρήµατος σε κολποειδικά κύτταρα. Τα κύτταρα που 

περιέχονταν στην κορυφαία κυτταρική στοιβάδα (11.7% Iodixanol) µετά την 

φυγοκέντρηση ήταν κυρίως µη παρεγχυµατικά κύτταρα ED-2 θετικά σε ποσοστό 40-

60% (φωτογραφία 3Β). Ωστόσο η πλειοψηφία των κυττάρων που περιέχονταν στην 

κυτταρική στοιβάδα της µεσόφασης (17.6% Iodixanol) ήταν µικρά ηπατοκύτταρα 

(φωτογραφία 3C). Μόνο ένα µικρό ποσοστό (15-20%) από τα κύτταρα αυτά ήταν 

ED-2 θετικά κύτταρα. Το µεγαλύτερο µέρος των τραυµατισµένων ηπατοκυττάρων 

που περιέχονταν στο αρχικό κυτταρικό εναιώρηµα µετά την διαδικασία 

φυγοκέντρησης σε Iodixanol σχηµάτιζαν ίζηµα στον βυθό του σωλήνα 

φυγοκέντρησης. 
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Φωτογραφία 3: Ανοσοϊστοχηµεία µε ED-2. A: Κυτταρολογικό παρασκεύασµα προ 

της διαδικασίας φυγοκέντρησης σε Iodixanol. B: Κύτταρα από την κορυφαία 

στοιβάδα (11.7% Iodixanol) η πλειοψηφία ED-2 θετικά. C: Κύτταρα από την 

στοιβάδα της µεσόφασης (17.6% Iodixanol). Μόνο ένα µικρό ποσοστό εµφανίζονται 

θετικά στο ED-2. D: Ηπατοκύτταρα µετά την διαδικασία της φυγοκέντρου έκλουσης 

(200X). 

 
 

2.1.3 Εµπλουτισµός κυττάρων Kupffer 

 

Ο εµπλουτισµένος σε κολποειδικά κύτταρα πληθυσµός από την κορυφαία στοιβάδα 

και την µεσόφαση υποβλήθηκε στην συνέχεια στην διαδικασία της φυγοκέντρου 

έκλουσης. Μετά την εισαγωγή τους τα κύτταρα διαχωρίστηκαν σε  6 κλάσµατα 

έκλουσης (Ι-VI) µε σταδιακή αύξηση της ροής έκλουσης από 18.5 σε 100 ml/min. Τα 

κλάσµατα έκλουσης και το ποσοστό των ED-2 θετικών κυττάρων σε κάθε πληθυσµό 

που αποµονώθηκε περιγράφονται στον πίνακα 16 και την φωτοφραφία 4. 

 

Το µεγαλύτερο µέρος των µη-παρεγχυµατικών κυττάρων εµφανίζονταν στα 

κλάσµατα II, III,  και IV ενώ η περαιτέρω αύξηση της ροής έκλουσης απέδιδε 

µικρούς σε αριθµό πληθυσµούς µη-παρεγχυµατικών κυττάρων ενώ ταυτόχρονα η 
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καθαρότητα του πληθυσµού µειώνονταν καθώς αυξάνονταν η επιµόλυνση µε 

ηπατοκύτταρα. (φωτογραφία 3D). 

Πίνακας 16:  Ποσοστό ED-2 θετικών κυττάρων στην διαδικασία φυγοκέντρου 

έκλουσης (2500rpm, 25oC). 

Κλάσµα Ροή 
έκλουσης

Κυτταρικό 
µέγεθος 

Κυτταρικοί Πληθυσµοί 

 (ml/min) (µm)  

I 25 < 7.9 Ερυθροκύτταρα, µικρά ED-2 αρνητικά µη-παρεγχυµατικά κύτταρα 

II 35 7.9-10.5  < 10% ED-2 θετικά µικρά κύτταρα 

III 45 10.5-12 60-70% ED-2 θετικά και ED-2 αρνητικά µη-παρεγχυµατικά κύτταρα  

IV 60 12-14 90-95%ED-2 θετικά και ED-2 αρνητικά µη-παρεγχυµατικά κύτταρα 

V 80 14-16 40-50% µεγάλα ED-2 θετικά και ED-2 αρνητικά µη-παρεγχυµατικά κύτταρα

VI 100 16-18 10-15% µεγάλα ED-2 θετικά και ηπατοκύτταρα 

 

Φωτογραφία 4: Ανοσοϊστοχηµεία ED-2. A: Κυτταρολογικό παρασκεύασµα από το 

κλάσµα έκλουσης ΙΙ. Παρατηρούνται ED-2 θετικά κύτταρα σε ποσοστό µικρότερο 

του 10% (400X). B, C, D: Κυτταρολογικά παρασκευάσµατα από τα κλάσµατα ΙII, IV, 

V αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των κυττάρων είναι ED-2 θετικά (400X). 
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Τα κύτταρα που αποµονώθηκαν στα κλάσµατα II, III και IV βάφτηκαν µε χρώση µη-

ειδικής εστεράσης και µε το αντίσωµα ED-2. Οι τρείς κυτταρικοί πληθυσµοί 

παρουσίαζαν έντονη θετικότητα στην χρώση µη-ειδικής εστεράσης σε ποσοστό 95% 

(φωτογραφία 5 A, B, C). Όσον αφορά στο ED-2, τα κλάσµατα III και IV 

παρουσίαζαν θετικότητα σε ποσοστό 60-70% και 90-95% αντίστοιχα. Αντίθετα, ED-

2 θετικά κύτταρα παρουσιάζονταν µόνο σε ποσοστό 10% στο κλάσµα. ΙΙ 

(φωτογραφία 4 Α Β C). Αυτό το γεγονός υποδεικνύει ότι η χρώση της µη-ειδικής 

εστεράσης δεν αποτελεί ειδικό δείκτη για την αναγνώριση των κυττάρων Kupffer 

αλλά εµφανίζεται θετική και σε άλλα κύτταρα των ηπατικών κολποειδών (π.χ. 

ενδοθηλιακά, µονοκύτταρα).    

 

Τα κλάσµατα III και IV που περιείχαν τα περισσότερα ED-2 θετικά κύτταρα Kupffer 

αθροιστικά απέδιδαν πληθυσµό 90-120Χ106κύτταρα/ήπαρ και ήταν θετικά στο ED-2 

σε ποσοστό 70-80%. Η βιωσιµότητα των κυττάρων ελέγχονταν µε κυανό του 

τρυπανίου και ήταν άνω του 98%. Αυτός ο πληθυσµός των κολποειδικών κυττάρων 

εµπλουτίζονταν περαιτέρω σε κύτταρα Kupffer µέσω της διαδικασίας εκλεκτικής 

προσκόλλησης στο πλαστικό.        

 

Η προσκόλληση στο πλαστικό κατόπιν βραχυχρόνιας επώασης αποτελεί 

χαρακτηριστικό των κυττάρων Kupffer που διατηρείται παρά την ενζυµική πέψη µε 

Pronase-Collagenase. Η εφαρµογή της µεθόδου στα κύτταρα που αποµονώθηκαν από 

τα κλάσµατα III και IV απέδωσε κυτταρικό πληθυσµό 80-100Χ106 κύτταρα/ ήπαρ 

αποτελούµενο αποκλειστικά σχεδόν από κύτταρα Kupffer: >95% ED-2 θετικά, >95% 

εστεράση θετικά κύτταρα σε καλλιέργεια (φωτογραφίες 5D και 6). Τα µη-

προσκολλούµενα κύτταρα που αποµακρύνονται κατά το τελευταίο βήµα της 

διαδικασίας αποτελούσαν περίπου το 10-15% από τα κύτταρα που ετέθησαν σε 

καλλιέργεια και είναι ED-2 θετικά σε ποσοστό 5-10%.   
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Φωτογραφία 5: Μη-ειδική εστεράση. A B, C: Κυτταρολογικά παρασκευάσµατα από 

τα κλάσµατα έκλουσης II, III και IV αντίστοιχα. Πάνω από το 95% των κυττάρων 

εµφανίζονται θετικά για µη-ειδική εστεράση. D: Κύτταρα Kupffer σε καλλιέργεια, 

πάνω από το 95% των κυττάρων εµφανίζονται θετικά για µη-ειδική εστεράση (400X).  

 
 

 

2.2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ KUPFFER 

 

Τα αποµονωθέντα κύτταρα προσκολλώνταν γρήγορα στην καλλιεργητική επιφάνεια 

και εντός 12 ωρών από την έναρξη της καλλιέργειας αποπλατύνονταν, και εµφάνιζαν 

κυτταροπλασµατικές προσεκβολές, ατρακτοειδές σχήµα και ακανόνιστη περιφέρεια. 

Καλλιεργήθηκαν συνολικά για 14 ηµέρες και κατά την διάρκεια της καλλιέργειας δεν 

παρουσιάστηκαν αλλαγές στην µορφολογία και τα κυτταροχηµικά χαρακτηριστικά 

τους. Με την παράταση του χρόνου καλλιέργειας ωστόσο παρουσιάζονταν 

προοδευτική µείωση του καλλιεργούµενου πληθυσµού και αύξηση του ποσοστού 

κυττάρων µε χαρακτήρες ινοβλαστών που πιθανόν προέρχονταν από επιµολύνσεις µε 

κύτταρα Ito.          
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Φωτογραφία 6: Ανοσοϊστοχηµεία ED-2.  Κύτταρα Kupffer σε καλλιέργεια. Τα 

κύτταρα παρουσιάζονται θετικά για το ED-2 σε ποσοστό µεγαλύτερο του 95%. Στην 

καλλιέργεια τα κύτταρα Kupffer προσκολλούνται ταχέως στην καλλιεργητική 

επιφάνεια και αποπλατύνονται, εµφανίζουν κυτταροπλασµατικές προσεκβολές και 

ακανόνιστη περιφέρεια.  
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3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

KUPFFER 

 

Στο υπερκείµενο των καλλιεργειών των κυττάρων Kupffer µελετήθηκε η παραγωγή 

κυτταροκινών (TNFα, IL-6, IL-10, IL-12, IL-13), χηµειοκινών (IL-8, MIP-2, MCP-1, 

RANTES), µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟΧ) και µεταλλοπρωτεασών.  

 

3.1 Βασική παραγωγή φλεγµονωδών µεταβιβαστών από τα κύτταρα Kupffer 

 

Μετά την κυτταρική αποµόνωση τα κύτταρα Kupffer  καλλιεργήθηκαν επί 24 ώρες 

µε καλλιεργητικό υλικό εµπλουτισµένο µε 10% FCS. Στην συνέχεια το 

καλλιεργητικό µέσο αντικαταστάθηκε µε νέο χωρίς την παρουσία FCS και διεγέρτη. 

Μετά από επώαση 24 και 48 ωρών τα υπερκείµενα συλλέχθηκαν για την ανίχνευση 

των ανωτέρω µεταβιβαστών. 

 

Στο υπερκείµενο ανεβρέθηκαν ανιχνεύσιµες ποσότητες TNFα, IL-6 και IL-13 σε όλα 

τα δείγµατα. ∆εν παρατηρήθηκαν διαφορές µεταξύ 24 και 48 ωρών επώασης όσον 

αφορά στις συγκεντρώσεις των ανωτέρω κυτταροκινών στο υπερκείµενο (Πίνακας 

17). Αντίθετα ανιχνεύσιµες ποσότητες IL-10 παρατηρήθηκαν µόνο σε 1 από τα 7 

πειράµατα 24ωρης επώασης (14%) και σε 1 από τα 4 πειράµατα 48ωρης επώασης 

(25%). Όσον αφορά στην IL-12 ανιχνεύσιµες ποσότητες παρατηρήθηκαν στο 1 από 

τα 3 πειράµατα 24ωρης επώασης (33%) αλλά αθροιζόµενη µε το χρόνο στο 

υπερκείµενο ανιχνεύτηκε σε όλα  τα πειράµατα 48ωρης επώασης (3/3, 100%, F1
14 : 

4.444, P>0.05,  Πίνακας 17). 

 

Όσον αφορά στις χηµειοκίνες που µελετήθηκαν, στο υπερκείµενο των καλλιεργειών 

παρατηρήθηκαν ανιχνεύσιµες ποσότητες IL-8 (GRO/CINC-1), MIP-2, MCP-1 και 

RANTES τόσο στις 24 όσο και στις 48 ώρες επώασης. Η IL-8 και ο MCP-1 

αθροίζονταν στο υπερκείµενο µε αποτέλεσµα µεγαλύτερες συγκεντρώσεις των δύο 

ουσιών να παρατηρούνται στα πειράµατα των 48ωρών (F : 5.063, P<0.05 και  F1 : 

45.407, P<0.001 αντίστοιχα, Πίνακας 17). 

1
13 22
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Τα κύτταρα Kupffer σε καλλιέργεια παρήγαγαν επίσης ανιχνεύσιµες ποσότητες NO 

απουσία διεγέρτη. Το παραγόµενο τελικό σταθερό προϊόν του NO (ΝΟΧ) 

αθροίζονταν στο υπερκείµενο της καλλιέργειας µε αποτέλεσµα µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις στα πειράµατα των 48 ωρών (F1 : 6.818, P<0.05, Πίνακας 17). 20

 

Τέλος, σε όλα τα πειράµατα ζυµογραφίας αναγνωρίστηκε µια γελατινολυτική µπάντα 

µε ηλεκτροφορητική κινητικότητα που αντιστοιχούσε στην 95kDa κολλαγενάση 

τύπου IV/γελατινάση Β δηλαδή την προενζυµική µορφή της MMP-9. Το παραγόµενο 

ένζυµο αθροίζονταν στο υπερκείµενο της καλλιέργειας µε αποτέλεσµα µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις στα πειράµατα των 48 ωρών (F1
20 : 6.859, P<0.05, Πίνακας 17). Καµία 

άλλη µπάντα αντιστοιχούσα σε ενεργό ή προενζυµική µεταλλοπρωτεάση µε 

γελατινολυτική δραστηριότητα δεν ανιχνεύτηκε στο υπερκείµενο των καλλιεργειών 

κυττάρων Kupffer.   
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Πίνακας 17: Παραγωγή µεταβιβαστών από καλλιέργειες κυττάρων Kupffer µε ή χωρίς την παρουσία ενδοτοξίνης (LPS) 
 

24 HRS 
 

48 HRS 
  

  
  
  

TREATMENT 
GROUPS 

N      Mean SEM N Mean SEM

LPS 
 vs  

CTRL 

24 HRS 
vs 

 48 HRS 
CTRL 6        18.3 1.5 4 33.3 9.6 <0.001 NSTNFα (pg/ml) 
LPS 7      4921.1 671.7 6 3846.8 785.4     
CTRL 6        34.0 10.1 4 21.9 15.3 <0.01 NSIL-6 (pg/ml)  LPS 7      2241.4 723.0 6 2206.1 791.0     
CTRL 3        2.5 2.5 3 4.9 2.1 <0.01 NSIL-12 (pg/ml)  LPS 7      11.6 2.3 5 21.6 3.9     
CTRL 7        2.0 2.0 4 0.3 0.3 <0.001 NSIL-10 (pg/ml)  LPS 7      677.0 225.6 4 676.7 250.1     
CTRL 6        31.3 5.7 4 25.3 8.5 NS NSIL-13 (pg/ml)  LPS 7      36.4 7.4 6 34.1 12.9     
CTRL 3        0.5937 0.180 2 0.886 0.014 <0.001 <0.05IL-8 (ng/ml) 
LPS 6       16.669 1.710 6 19.9337 1.5726
CTRL 7        935.3 233.8 5 1174.7 117.0 <0.001 NSMIP-2 (pg/ml) LPS 8      5712.2 71.7 6 5790.9 136.0     
CTRL 7        155.0 53.2 5 210.4 47.9 <0.001 <0.001MCP-1 (pg/ml)  LPS 8      1197.3 124.7 6 2269.4 73.2     
CTRL 7        84.4 57.8 4 87.5 65.4 <0.01 NSRantes (pg/ml)  LPS 6      415.9 111.7 5 506.1 134.1     
CTRL 6        10.0 2.5 5 10.3 3.7 <0.001 <0.05Nitric Oxide (µΜ/lt)  
LPS 7      58.7 6.5 6 107.5 18.2     
CTRL 6        564.9 38.6 5 673.2 56.8 <0.01 <0.05MMP-9 (OD)  LPS 7      695.2 44.2 6 848.0 62.7     
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3.2 Ανοσολογική απάντηση των KC στην ενδοτοξίνη (LPS) 

 

Με σκοπό να ελεγχθεί η το αν τα αποµονωµένα κύτταρα Kupffer σε καλλιέργεια  

αντιδρούν  στην παρουσία ενδοτοξίνης (LPS) αλλά και για να καθοριστεί η  

κατάλληλη δόση του διεγέρτη (LPS) που επάγει ανιχνεύσιµη ανοσολογική απάντηση 

πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω πειράµατα:  

 

Κύτταρα Kupffer, 24 ώρες µετά την αποµόνωση, καλλιεργήθηκαν σε καλλιεργητικό 

µέσο χωρίς FCS και υπό την επίδραση ή όχι διαφορετικών συγκεντρώσεων 

ενδοτοξίνης (0.1µg/ml, 1µg/ml, 10µg/ml LPS) για 24 και 48 ώρες. Στο υπερκείµενο 

µελετήθηκε η συγκλεντρωση TNFα και ΝΟ (ΝΟΧ). Τα KC απάντησαν ανοσολογικά 

στην παρουσία ενδοτοξίνης µε αύξηση της παραγωγής TNFα και ΝΟ(P<0.001). Η 

συγκέντρωση του TNFα στο υπερκείµενο ήταν εξαρτώµενη της συγκέντρωσης της 

ενδοτοξίνης στο καλλιεργητικό µέσο (F12 : 47.782, P<0.001, n=3) αλλά δεν 

παρατηρήθηκε διαφορά στις συγκεντρώσεις του TNFα µεταξύ 24 και 48 ωρών 

επώασης µε ενδοτοξίνη (F1
12 : 1.4599, P>0.05, σχήµα). Η συγκέντρωση NO

2

Χ ήταν 

επίσης εξαρτώµενη της συγκέντρωσης ενδοτοξίνης (F12 : 41.994, P<0.001, n=3) αλλά 

για το ΝΟ

2

Χ παρατηρήθηκε συσσώρευση στο υπερκείµενο των καλλιεργειών µε τον 

χρόνο µε αποτέλεσµα σηµαντικά µεγαλύτερες συγκεντρώσεις του µορίου να 

ανιχνεύονται στα πειράµατα 48 ωρών (F1
12 : 33.9341, P<0.001, γράφηµα 1).  

 

∆εδοµένης της επαρκούς ανοσολογικής απάντησης των KC στην παρουσία 

ενδοτοξίνης σε συγκέντρωση 1µg/ml αποφασίστηκε η χρήση της συγκεκριµένης 

συγκέντρωσης LPS στα πειράµατα ανοσολογικής διέγερσης των KC που 

ακολούθησαν.  

 

Συγκεκριµένα, KC αρουραίου σε καλλιέργεια 24 ώρες µετά την αποµόνωσή τους 

καλλιεργήθηκαν παρουσία ενδοτοξίνης (1µg/ml) στο καλλιεργητικό µέσο. Μετά από 

επώαση 24 και 48 ωρών τα υπερκείµενα συλλέχθηκαν ώστε να µελετηθεί η 

παραγωγή κυτταροκινών, χηµειοκινών, ΝΟx και µεταλλοπρωτεασών. 
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Γράφηµα 1: Παραγωγή ΝΟx και TNFα από KC παρουσία ενδοτοξίνης για 24 και 48 

ώρες. Παρατηρείται αύξηση της παραγωγής ΝΟx και TNFα  εξαρτώµενη της 

συγκέντρωσης ενδοτοξίνης στο υπερκείµενο (P<0.001). Αναπαρίστανται µέσες 

τιµές±τυπικό σφάλµα (n=3). 
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Παραγωγή κυτταροκινών 

 

Παρουσία 1µg/ml ενδοτοξίνης παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση των 

συγκεντρώσεων TNFα από 33±10 σε 3847± 785 pg/ml (F1
19 : 55.533, P<0.001), IL-6 

από 22±15 σε 2206±791 pg/ml (F1
19 : 12.713, P<0.01), IL-12 από 5±2 σε 22±4 pg/ml  

(F1
14 : 13.637, P<0.01) και IL-10 από 0.3±0.3 σε 677±250 pg/ml (F1

18 : 15.648, 

P<0.001) στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC (Πίνακας 17). Αντιθέτως δεν 

παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση των συγκεντρώσεων της IL-13 όπου τόσο στις 24 

όσο και 48 ώρες επώασης δεν υπήρξαν µεταβολές από την βασική in vitro παραγωγή 

(F1
19 : 0.545, P>0.05) (Πίνακας 17).   
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Παραγωγή Χηµειοκινών  

 

Παρουσία 1µg/ml ενδοτοξίνης παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση της παραγωγής 

χηµειοκινών από τα KC. Συγκεκριµένα οι συγκεντρώσεις στο υπερκείµενο της IL-8 

(GRO/CINC-1) αυξήθηκαν από 0.9±0.01 σε 20±1.6 ng/ml  (F1
13 : 87.568, P<0.001), 

της MIP-2 από 1175±117 σε 5791±136 pg/ml (F : 926.90, P<0.001), του MCP-1 

από 210±50 σε 2269±73 pg/ml (F1 : 260.929, P<0.001) και του RANTES από 87± 

65 σε 506± 134 pg/ml (F1
18 : 14.810, P<0.01) (Πίνακας 17). 

1
22

22

 

Μονοξείδιο του Αζώτου  

 

Όπως περιγράφεται και στα προηγούµενα πειράµατα η ενδοτοξίνη οδηγούσε σε 

αύξηση της παραγωγής NOx από τα KC από 10±4 σε 107±18 µM/lt (F1
20 : 49.07, 

P<0.001). To ΝΟx αθροίζονταν στο υπερκείµενο των καλλιεργειών αναλόγως του 

χρόνου επώασης µε LPS (P<0.05) (Πίνακας 17). 

 

 Μεταλλοπρωτεάσες 

 

Η µελέτη στο υπερκείµενο των καλλιεργειών KC µε ζυµογραφία κατέδειξε επιπλέον 

ότι υπό την επίδραση της ενδοτοξίνης, αυξάνονταν η παραγωγή της προενζυµικής 

µορφής της  MMP-9 από 673±57 σε 848±63 (AU/OD) (F : 8.842, P<0.01) (Πίνακας 

17). ∆εν παρατηρήθηκε ωστόσο επαγωγή της παραγωγής άλλης µεταλλοπρωτεάσης 

µε γελατινολυτική δραστηριότητα αλλά ούτε και µεταβολή της ηλεκτροφορητικής 

κινητικότητας της MMP-9 συµβατή µε παρουσία του ενεργοποιηµένου ενζύµου σε 

κανένα από τα πειράµατα.       

1
20
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4. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΚΤΡΕΟΤΙ∆ΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ KUPFFER 

 

Μελετήθηκε η επίδραση της οκτρεοτίδης στην βασική και επαγόµενη από ενδοτοξίνη 

παραγωγή κυτταροκινών, χηµειοκινών, NOx και µεταλλοπρωτεασών από τα κύτταρα 

Kupffer. 

 

4.1 Επίδραση της οκτρεοτίδης στην βασική παραγωγή φλεγµονωδών 

µεταβιβαστών  

 

Μετά την κυτταρική αποµόνωση τα κύτταρα Kupffer  καλλιεργήθηκαν επί 24 ώρες 

µε καλλιεργητικό υλικό εµπλουτισµένο µε 10% FCS. Στην συνέχεια το 

καλλιεργητικό µέσο αντικαταστάθηκε µε νέο χωρίς FCS που περιείχε ή όχι 

οκτρεοτίδη σε συγκεντρώσεις (1, 10 και 100 ng/ml). Μετά από επώαση 24 και 48 

ωρών τα υπερκείµενα συλλέχθηκαν για την ανίχνευση µεταβιβαστών της φλεγµονής. 

 

Κυτταροκίνες 

 

Η παρουσία οκτρεοτίδης στο καλλιεργητικό µέσο για 24 ή 48 ώρες δεν µετέβαλλε την 

συγκέντρωση TNFα στο υπερκείµενο των καλλιεργειών (F : 0.831, P>0.05, 

γράφηµα 2). 

3
19
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Γράφηµα 2: TNFα στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία οκτρεοτίδης για 24 

και 48 ώρες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (n=3-6). 
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Αντίθετα παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγής της IL-6 µετά από επώαση µε 

οκτρεοτίδη αλλά χωρίς η διαφορά από τις καλλιέργειες που δεν είχαν διεγέρτη να 

είναι στατιστικά σηµαντική (F : 1.067, P>0.05, γράφηµα 3). 2
7

 

Γράφηµα 3: IL-6 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία οκτρεοτίδης για  48 

ώρες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (n=3-4). 
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Όσον αφορά στην IL-12 η παραγωγή της µειώθηκε σηµαντικά υπό την επίδραση 1 

ng/ml οκτρεοτίδης για 48 ώρες από 4.87±2 σε 0.19±0.2 pg/ml (F12 : 3.178, P>0.05, 

γράφηµα 4) (P<0.05). Για την IL-10 µετρήσιµες ποσότητες στο υπερκείµενο των 

καλλιεργειών παρατηρήθηκαν µόνο σε 4 από τα 25 δείγµατα (16%) σε σύνολο 7 

πειραµάτων απουσία LPS. Εξάγεται εποµένως έµµεσα το συµπέρασµα ότι η 

παρουσία της οκτρεοτίδης δεν επηρεάζει την µικρή βασική παραγωγή IL-10 από τα 

κύτταρα Kupffer. Η παραγωγή της IL-13 αυξήθηκε υπό την επίδραση της 

οκτρεοτίδης µε τρόπο εξαρτώµενο από την συγκέντρωση οκτρεοτίδης στο 

υπερκείµενο (F 2
16 : 4.5508, P<0.05, γράφηµα 5). Η µέγιστη αύξηση παρατηρήθηκε 

στα πειράµατα επώασης µε 100 ng/ml οκτρεοτίδης για 24 ώρες από 31±6 σε 85±25 

pg/ml IL-13 (P<0.05, γράφηµα 5). 

2

 

Γράφηµα 4 : IL-12 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία οκτρεοτίδης για 24 

και  48 ώρες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (* P<0.05, n=3). 
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Γράφηµα 5: IL-13 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία οκτρεοτίδης για 24 

και  48 ώρες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (* P<0.05, n=3-6). 
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Χηµειοκίνες 

 

Η παρουσία οκτρεοτίδης στο καλλιεργητικό µέσο για 24 ή 48 ώρες δεν επηρέασε την 

παραγωγή των IL-8 (GRO/CINC-1) (F12 : 0.0689, P>0.05, γράφηµα 6), MIP-2 (F18 : 

0.0383, P>0.05, γράφηµα 7) και MCP-1 (F 2
14 : 0.0912, P>0.05, γράφηµα 8). Αντίθετα 

παρατηρήθηκε µια τάση µείωσης της παραγωγής  RANTES παρουσία οκτρεοτίδης 

από 84±58 σε 10±5 pg/ml (F17 : 0.545, P>0.05, γράφηµα 9) χωρίς οι διαφορές 

ωστόσο να είναι στατιστικά σηµαντικές.  

2 2

2

 

Μονοξείδιο αζώτου 

 

Η επώαση µε οκτρεοτίδη οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής NOx από τα KC. Το 

φαινόµενο παρατηρήθηκε σε συγκέντρωση οκτρεοτίδης 100 ng/ml και χρόνο 

επώασης 48 ωρών και χωρίς να παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά από τις 

καλλιέργειες χωρίς διεγέρτη (F : 0.818, P>0.05, γράφηµα 10)  3
21
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Γράφηµα 6: IL-8 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία οκτρεοτίδης για 24 

και  48 ώρες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (n=3). 
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Γράφηµα 7: MIP-2 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία οκτρεοτίδης για 24 

και  48 ώρες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (n=3-7). 
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Γράφηµα 8: MCP-1 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία οκτρεοτίδης για 24 

και  48 ώρες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (n=3-5). 
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Γράφηµα 9: RANTES στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία οκτρεοτίδης για 

24 και  48 ώρες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (n=3-7). 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

10010Octrotide 
(ng/ml)

R
AN

TE
S 

C
on

c 
(p

g/
m

l)

 24
 48

 
 

 

 

 134



  

Γράφηµα 10: NOx στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία οκτρεοτίδης για 24 

και  48 ώρες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (n=3-6). 
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Μεταλλοπρωτεάσες 

 

Η παρουσία οκτρεοτίδης στο καλλιεργητικό µέσο στους προαναφερόµενους χρόνους 

επώασης µείωσε την παραγωγή MMP-9 από τα KC από 673±57 σε 429±110 OD 

(F17 : 6.114, P<0.01, γράφηµα 11). Το φαινόµενο παρατηρήθηκε σε συγκέντρωση 

οκτρεοτίδης 1 ng/ml τόσο στα πειράµατα 24 όσο και στα πειράµατα 48 ωρών 

επώασης (P<0.01). ∆εν παρατηρήθηκε ωστόσο  παραγωγή άλλης γελατινάσης ή 

ενεργοποίηση της MMP-9 υπό την επίδραση της οκτρεοτίδης σε κανένα από τα 

δείγµατα που µελετήθηκαν.   

2
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Γράφηµα 11: MMP-9 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία οκτρεοτίδης για 

24 και  48 ώρες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (* P<0.05, n=3-6). 
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4.2 Επίδραση της οκτρεοτίδης στην επαγόµενη από LPS παραγωγή 

φλεγµονωδών µεταβιβαστών  

 

Για να µελετηθεί η επίδραση της οκτρεοτίδης στην επαγόµενη από LPS παραγωγή 

µεταβιβαστών, τα κύτταρα Kupffer µετά την αποµόνωσή τους καλλιεργήθηκαν επί 24 

ώρες µε καλλιεργητικό υλικό εµπλουτισµένο µε 10% FCS και κατόπιν το 

καλλιεργητικό µέσο αντικαταστάθηκε µε νέο χωρίς FCS που περιείχε ή όχι 

ενδοτοξίνη (1 µg/ml) ή/και οκτρεοτίδη (0.001, 0.1, 1, 10, 100 ng/ml). Μετά από 

επώαση 24 και 48 ωρών τα υπερκείµενα συλλέχθηκαν ώστε να µελετηθεί η 

παραγωγή κυτταροκινών, χηµειοκινών, NOx και µεταλλοπρωτεασών.  Τα 

αποτελέσµατα που περιγράφονται προέκυψαν από καλλιέργειες κυττάρων που 

αποµονώθηκαν από 8 συνολικά πειραµατόζωα. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες 

µελετήθηκαν στα ίδια καλλιεργητικά υπερκείµενα.   
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Κυτταροκίνες  

 

Παρουσία της οκτρεοτίδης παρατηρήθηκε σηµαντική ελάττωση του επαγόµενου από 

την ενδοτοξίνη TNFα από 3847±785 σε 1484±554 pg/ml (F 5 : 2.987, P<0.05, 

γράφηµα 12). Η αναστολή της παραγωγής του TNFα σχετίζονταν άµεσα µε την 

συγκέντρωση της οκτρεοτίδης στο υπερκείµενο. Παρατηρήθηκε δε ότι η συσχέτιση 

αυτή συγκέντρωσης οκτρεοτίδης και ποσοστού αναστολής του TNFα είχε 

κωδωνοειδή µορφή (F : 7.879, P<0.001, γράφηµα 12C). Η µέγιστη αναστολή 

παρατηρήθηκε σε επώαση µε συγκέντρωση οκτρεοτίδης 0.1 ng/ml για 48 ώρες 

(P<0.05, γράφηµα 12B) και ήταν της τάξης του 59.1±12.4% (P<0.001, γράφηµα 

12C). Ενδιαφέρον επίσης εύρηµα αποτέλεσε το γεγονός ότι σε όλα τα πειράµατα των 

48 ωρών ο TNFα ανιχνεύονταν στο υπερκείµενο σε µικρότερες συγκεντρώσεις από 

ότι σε αυτά των 24 ωρών (F1 : 10.187, P<0.01, γράφηµα 12).   

47

5
47

47

 

Ακολούθως εξετάστηκε η επίδραση της οκτρεοτίδης στην LPS επαγόµενη παραγωγή 

TNFα κατόπιν προεπώασης των KC µε την οκτρεοτίδη. Φάνηκε ότι µικρού χρόνου 

προηγηθείσα επώαση µε οκτρεοτίδη πριν την προσθήκη του LPS καταργεί την 

ανασταλτική δράση της οκτρεοτίδης στην παραγωγή TNFα που παρατηρήθηκε στα 

προηγούµενα πειράµατα (γράφηµα 13).  

 

Επιπλέον, η παρουσία οκτρεοτίδης δεν φάνηκε να επηρεάζει την LPS επαγόµενη IL-6 

(F : 0.183, P>0.05, γράφηµα 14) και IL-12  (F : 0.901, P>0.05, γράφηµα 15). 

Ανάλογα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και για την IL-10, όπου η επαγωγή της IL-

10 από το LPS δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την παρουσία της οκτρεοτίδης (F 4
25 : 

0.396, P>0.05, γράφηµα 16).  

5
47

5
42

 

Όσον αφορά στην IL-13, παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκε µια µικρή µείωση των 

συγκεντρώσεων στο υπερκείµενο παρουσία LPS και οκτρεοτίδης σε σχέση µε τα 

καλλιεργητικά βοθρία που περιείχαν µόνο LPS, η µείωση αυτή δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντική και δεν παρουσίαζε εµφανή συσχέτιση µε τις συγκεντρώσεις οκτρεοτίδης 

στο υπερκείµενο (F 5 : 0.650, P>0.05, γράφηµα 17). 45
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Γράφηµα 12: TNFα στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS  (1µg/ml) και 

οκτρεοτίδης σε συγκεντρώσεις από 0.001-100 ng/ml. A. Επώαση για 24 ώρες. B. 

Επώαση για 48 ώρες. C. Ποσοστιαία αναστολή της παραγωγής TNFα από την 

οκτρεοτίδη. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (* P<0.05,** P<0.01, *** 

P<0.001 n=4-7). 
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Γράφηµα 13: TNFα στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS (1µg/ml) και 

οκτρεοτίδης (0.1ng/ml) για 24 ώρες. Σύγκριση πειραµάτων ταυτόχρονης επώασης µε 

LPS-οκτρεοτίδη µε πειράµατα όπου έχει προηγηθεί επώαση µε οκτρεοτίδη για 15 

λεπτά πριν από την προσθήκη LPS. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (* 

P<0.05,** P<0.01, *** P<0.001, n=3) 
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Γράφηµα 14: IL-6 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS  (1µg/ml) και 

οκτρεοτίδης σε συγκεντρώσεις από 0.001-100 ng/ml. Επώαση για 24 και 48 ώρες. 

Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (** P<0.01, *** P<0.001, n=3-7). 
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Γράφηµα 15: IL-12 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS  (1µg/ml) και 

οκτρεοτίδης σε συγκεντρώσεις από 0.001-100 ng/ml. Επώαση για 24 και 48 ώρες. 

Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (** P<0.01, n=3-7). 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

**

- + + + ++ +
0 0

LPS (1µg/ml)

*

1001010.10.001Octreotide (ng/ml)

IL
-1

2 
(p

g/
m

l)
 24HRS
 48HRS

 
Γράφηµα 16: A. IL-10 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS  (1µg/ml) 

και οκτρεοτίδης σε συγκεντρώσεις από 0.1-100 ng/ml. Επώαση για 24 και 48 ώρες. 

Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (*** P<0.001, n=3-4). 
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Γράφηµα 17: IL-13 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS  (1µg/ml) και 

οκτρεοτίδης σε συγκεντρώσεις από 0.001-100 ng/ml. Επώαση για 24 και 48 ώρες. 

Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (n=3-7). 
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Χηµειοκίνες 

 

Από την οµάδα των CΧC χηµειοκινών µελετήθηκαν στο υπερκείµενο καλλιεργειών 

οι IL-8 (GRO/CINC-1) και η MIP-2. Η παρουσία οκτρεοτίδης στο καλλιεργητικό 

µέσο δεν φάνηκε να επηρεάζει την επαγόµενη από το LPS  παραγωγή της IL-8 

(GRO/CINC-1) (F : 1.645, P>0.05, γράφηµα 18) και της MIP-2 (F 5
50 : 0.925, 

P>0.05, γράφηµα 19). 

5
39

 

Αντίθετα παρουσία της οκτρεοτίδης µειώθηκε η παραγωγή και των δύο χηµειοκινών 

της τάξης CC που µελετήθηκαν. Συγκεκριµένα η παραγωγή του MCP-1 µειώθηκε 

από 2269±73 σε 1455±263 pg/ml παρουσία LPS και οκτρεοτίδης σε σχέση µε τις 

καλλιέργειες όπου υπήρχε µόνο LPS (F 5
50 : 3.073, P<0.05, γράφηµα 20). Η ελάττωση 

της παραγωγής ήταν εξαρτώµενη της συγκέντρωσης της οκτρεοτίδης στο 

υπερκείµενο διαµορφώνοντας καµπύλη κωδωνοειδούς µορφής (F : 3.050, P<0.05, 

γράφηµα 20C). Το µέγιστο της αναστολής παρατηρήθηκε στην συγκέντρωση 

οκτρεοτίδης 0.1 ng/ml (P<0.05) και ήταν της τάξης του 27±14 και 35±12% στα 

πειράµατα 24 και 48 ωρών αντίστοιχα (P<0.05, γράφηµα 20C).  

5
50

 

Ανάλογα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και στην περίπτωση του RANTES. Η 

οκτρεοτίδη ανέστειλε την επαγόµενη από το LPS παραγωγή RANTES από 506±134 

σε 172±46 pg/ml (F 5 : 3.1948, P<0.05, γράφηµα 21). Η παρατηρούµενη αναστολή 

εξαρτιόνταν από την συγκέντρωση της οκτρεοτίδης στο υπερκείµενο των 

καλλιεργειών διαµορφώνοντας και πάλι καµπύλη κωδωνοειδούς µορφής (F 5
46 : 

3.7492, P<0.01, γράφηµα 21C) µε µέγιστη αναστολή της τάξης του 51±17 και 

54±16% σε συγκέντρωση οκτρεοτίδης 0.1 ng/ml και χρόνο επώασης 24 και 48 ώρες 

(P<0.01, γράφηµα 21C).  

46

 

Όπως παρατηρήθηκε και µε τον TNFα όταν προηγήθηκε µικρού χρόνου επώαση µε 

οκτρεοτίδη πριν την προσθήκη του LPS το ανασταλτικό αποτέλεσµα της οκτρεοτίδης 

καταργήθηκε (γράφηµα 22).   
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Γράφηµα 18: IL-8 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS  (1µg/ml) και 

οκτρεοτίδης σε συγκεντρώσεις από 0.001-100 ng/ml. Επώαση για 24 και 48 ώρες. 

Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (*** P<0.001, n=3-7). 
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Γράφηµα 19: MIP-2 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS  (1µg/ml) και 

οκτρεοτίδης σε συγκεντρώσεις από 0.001-100 ng/ml. Επώαση για 24 και 48 ώρες. 

Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (*** P<0.001, n=3-7). 
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Γράφηµα 20 : MCP-1 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS  (1µg/ml) 

και οκτρεοτίδης σε συγκεντρώσεις από 0.001-100 ng/ml. A. Επώαση για 24 ώρες. B. 

Επώαση για 48 ώρες. C.   Ποσοστιαία αναστολή της παραγωγής MCP-1 από την 

οκτρεοτίδη. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (* P<0.05,** P<0.01, *** 

P<0.001, n=3-7). 
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Γράφηµα 21: RANTES στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS  (1µg/ml) 

και οκτρεοτίδης σε συγκεντρώσεις από 0.001-100 ng/ml. A. Επώαση για 24 ώρες. B. 

Επώαση για 48 ώρες. C.   Ποσοστιαία αναστολή της παραγωγής RANTES από την 

οκτρεοτίδη. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (* P<0.05,** P<0.01, *** 

P<0.001, n=3-7). 
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Γράφηµα 22: MCP-1 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS (1µg/ml) και 

οκτρεοτίδης (0.1ng/ml) για 24 ώρες. Σύγκριση πειραµάτων ταυτόχρονης επώασης µε 

LPS-οκτρεοτίδη µε πειράµατα όπου έχει προηγηθεί επώαση µε οκτρεοτίδη για 15 

λεπτά πριν από την προσθήκη LPS. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα 

(n=3). 
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Μονοξείδιο αζώτου 

 

Η παρουσία οκτρεοτίδης στο καλλιεργητικό µέσο είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της 

LPS επαγόµενης παραγωγής NO (γράφηµα 23). Η µέγιστη ελάττωση της παραγωγής 

NO κατά 25±12 και 27±13 % παρατηρούνταν µε συγκέντρωση οκτρεοτίδης 0.1 ng/ml 

και επώαση 24 και 48 ωρών αντίστοιχα. Το φαινόµενο εξαρτιόταν από την 

συγκέντρωση της οκτρεοτίδης στο υπερκείµενο των καλλιεργειών διαµορφώνοντας 

καµπύλη κωδωνοειδούς µορφής, χωρίς ωστόσο η παρατηρούµενη αναστολή να 

φτάνει σε στατιστικώς σηµαντικά επίπεδα (F : 2.328, P>0.05, γράφηµα 23C). Κατά 

ανάλογο τρόπο µε τον TNFα και το MCP-1, προηγηθείσα επώαση µε οκτρεοτίδη πριν 

την προσθήκη του LPS καταργούσε την ανασταλτική επίδραση της οκτρεοτίδης στην 

παραγωγή του NO (γράφηµα 24).  

5
47
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Γράφηµα 23: ΝΟx στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS  (1µg/ml) και 

οκτρεοτίδης σε συγκεντρώσεις από 0.001-100 ng/ml. A. Επώαση για 24 ώρες. B. 

Επώαση για 48 ώρες. C. Ποσοστιαία αναστολή της παραγωγής NOx από την 

οκτρεοτίδη. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (* P<0.05,** P<0.01, *** 

P<0.001, n=4-7). 
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Γράφηµα 24: ΝΟ στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS (1µg/ml) και 

οκτρεοτίδης (0.1ng/ml) για 24 ώρες. Σύγκριση πειραµάτων ταυτόχρονης επώασης µε 

LPS-οκτρεοτίδη µε πειράµατα όπου έχει προηγηθεί επώαση µε οκτρεοτίδη για 15 

λεπτά πριν από την προσθήκη LPS. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα 

(*** P<0.001, n=3). 
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Μεταλλοπρωτεάσες  

 

Η προσθήκη οκτρεοτίδης στο καλλιεργητικό µέσο δεν φάνηκε να επηρεάζει την 

επαγωγή της παραγωγής MMP-9 από το LPS. Παρά το γεγονός ότι σε κάποια 

πειράµατα παρατηρήθηκε µείωση των συγκεντρώσεων παρουσία οκτρεοτίδης, αυτή η 

µείωση δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική και δεν σχετίζονταν εµφανώς µε την 

συγκέντρωση της οκτρεοτίδης στο υπερκείµενο (F 5 : 0.504, P>0.05, γράφηµα 25). 44
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Γράφηµα 25: MMP-9 στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC παρουσία LPS  (1µg/ml) 

και οκτρεοτίδης σε συγκεντρώσεις από 0.001-100 ng/ml. Επώαση για 24 και 48 ώρες. 

Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (** P<0.01, n=3-7). 
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5. ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ KUPFFER: 

ΚΙΝΑΣΕΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΑΤΙ∆ΥΛΟΝΟΣΙΤΟΛΗΣ 

 

Εξετάστηκε η πιθανή συµµετοχή των PI3 κινασών στην ενδοκυττάρια µεταβίβαση 

σήµατος κατά την διαδικασία παραγωγής TNFα, MCP-1 και NO. από τα κύτταρα 

Kupffer. 

 

Για τον σκοπό αυτό τα κύτταρα Kupffer µετά την αποµόνωσή τους καλλιεργήθηκαν 

επί 24 ώρες µε καλλιεργητικό υλικό εµπλουτισµένο µε 10% FCS. Στην συνέχεια το 

καλλιεργητικό µέσο αντικαταστάθηκε µε νέο χωρίς FCS που περιείχε Wortmannin σε 

συγκεντρώσεις 30-300 nM. Κατόπιν βραχυχρόνιας (15 λεπτά ) επώασης στο 

καλλιεργητικό µέσο προσετέθησαν ενδοτοξίνη (1µg/ml) ή οκτρεοτίδη (0.1ng/ml) ή 

συνδυασµός τους. Το υπερκείµενο των καλλιεργειών συλλέγονταν µετά από 24 ώρες 

για την µελέτη της παραγωγής TNFα, MCP-1 και NO. 

Η προεπώαση των καλλιεργειών µε Wortmannin είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της 

επαγόµενης από το LPS παραγωγής TNFα (P<0.05), NO (NOX) (P<0.05), και MCP-1 

(P<0.05).  Η παρατηρούµενη µείωση µάλιστα συσχετίζονταν µε την συγκέντρωση 

του Wortmannin στο υπερκείµενο (γράφηµα 26). 

 

Στις καλλιέργειες όπου το καλλιεργητικό µέσο περιείχε συνδυασµό LPS και 

οκτρεοτίδης χρησιµοποιήθηκε η συγκέντρωση οκτρεοτίδης που στα προηγούµενα 

πειράµατα προκαλούσε την µέγιστη καταστολή φλεγµονωδών µεταβιβαστών. Η 

προεπώαση µε Wortmannin προκαλούσε αναστολή της κατασταλτικής δράσης της 

οκτρεοτίδης στην LPS επαγόµενη παραγωγή TNFα, MCP-1 και NO (NOX) (γράφηµα 

27). Το φαινόµενο σχετίζονταν µε την συγκέντρωση Wortmannin στο υπερκείµενο. 
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Γράφηµα 26: TNFα, NO (ΝΟΧ) και MCP-1 στο υπερκείµενο καλλιεργειών 

κυττάρων Kupffer παρουσία LPS (1µg/ml) κατόπιν προεπώασης µε Wortmannin (30- 

300 nM). Επώαση για 24 ώρες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (n=3). 

*P<0.05, *** P<0.001. 
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Γράφηµα 27: TNFα, ΝΟ (ΝΟΧ) και MCP-1 στο υπερκείµενο καλλιεργειών 

κυττάρων Kupffer παρουσία LPS (1µg/ml) και οκτρεοτίδης (0.1ng/ml) µε ή χωρίς 

προεπώαση µε Wortmannin (30- 300 nM). Επώαση για 24 ώρες. Αναπαρίστανται 

µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (n=3). *P<0.05, *** P<0.001. 
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6. ΑΥΤΟΚΡΙΝΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ KUPFFER 

 

Εξετάστηκε η πιθανή συµµετοχή του NO σε αυτοκρινείς µηχανισµούς ρύθµισης της 

παραγωγής µεταβιβαστών από τα κύτταρα Kupffer. 

Για τον σκοπό αυτό τα κύτταρα Kupffer µετά την αποµόνωσή τους καλλιεργήθηκαν 

επί 24 ώρες µε καλλιεργητικό υλικό εµπλουτισµένο µε 10% FCS. Στην συνέχεια το 

καλλιεργητικό µέσο αντικαταστάθηκε µε νέο χωρίς FCS που περιείχε L-NAME σε 

συγκεντρώσεις 250 ή 500 µM. Κατόπιν βραχυχρόνιας (15 λεπτά ) επώασης στο 

καλλιεργητικό µέσο προσετέθησαν ενδοτοξίνη (1µg/ml) ή οκτρεοτίδη (100pg/ml) ή 

συνδυασµός τους. Το υπερκείµενο των καλλιεργειών συλλέγονταν µετά από 24 ώρες 

για την µελέτη της παραγωγής TNFα, MCP-1 και NO. 

Η παρουσία του L-NAME ανέστειλε την επαγωγή NO από το LPS κατά 44% 

(P<0.05) και 57%(P<0.01) σε βαθµό εξαρτώµενο από τις συγκεντρώσεις του L-

NAME (γράφηµα 28). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι η παρουσία L-

NAME  στο καλλιεργητικό µέσο και η επακόλουθη καταστολή του NO είχε ως 

αποτέλεσµα την αύξηση των συγκεντρώσεων TNFα και µάλιστα µε τρόπο 

εξαρτώµενο από την συγκέντρωση L-NAME και τον βαθµό αναστολής του NO 

(γράφηµα 28). Η προσθήκη L-NAME δεν µετέβαλλε σηµαντικά τις συγκεντρώσεις 

του MCP-1 παρά το ότι παρατηρήθηκε και εδώ µια τάση αύξησης και του MCP-1 σε 

σχέση µε τις καλλιέργειες που περιείχαν µόνο LPS (γράφηµα 28).    
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 Γράφηµα 28: TNFα, ΝΟ (ΝΟΧ) και MCP-1 στο υπερκείµενο καλλιεργειών 

κυττάρων Kupffer παρουσία LPS (1µg/ml) κατόπιν προεπώασης µε L-NAME (250, 

500µM). Επώαση για 24 ώρες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές±τυπικό σφάλµα (n=3). 

*P<0.05, ** P<0.01. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

4.1 Αποµόνωση κυττάρων Kupffer   

 

Το ήπαρ από πλευράς κυτταρικής σύστασης αποτελείται από τα ηπατοκύτταρα και τα 

κύτταρα που σχηµατίζουν τα  ηπατικά κολποειδή.  Τα ηπατικά κολποειδή 

διαµορφώνονται µεταξύ των ηπατικών δοκίδων ως  χώροι µε χαλαρό συνδετικό 

υπόστρωµα που επενδύονται µεταξύ άλλων από τους τρεις κυριότερους 

υποπληθυσµούς µη-παρεγχυµατικών κυττάρων του ήπατος δηλαδή, τα µακροφάγα 

του ήπατος, γνωστά ως κύτταρα Kupffer (KC), τα ενδοθηλιακά των κολποειδών 

κύτταρα (SEC) και τους ηπατικούς µυοϊνοβλάστες ή κύτταρα Ιto (SC) (11, 484). Τα 

ηπατοκύτταρα αντιπροσωπεύουν το 90% της µάζας του ήπατος και το 65% του 

συνολικού αριθµού ηπατικών κυττάρων (485). Τα ενδοθηλιακά, Kupffer και Ito 

αντιπροσωπεύουν το  60, 30, and 10% αντίστοιχα των µη παρεγχυµατικών κυττάρων 

(486).   

 

Η διατήρηση της ηπατικής ιστικής οµοιοστασίας είναι το αποτέλεσµα της εντατικής 

διακυτταρικής επικοινωνίας µεταξύ ηπατοκυττάρων και κυττάρων των κολποειδών. 

Σε αυτό το  πλαίσιο οι τρείς υποπληθυσµοί των κολποειδικών κυττάρων ασκούν 

ποικίλες και πολλές φορές κοινές µεταξύ τους βιολογικές λειτουργίες µε σηµαντικό 

ρόλο τόσο στην διατήρηση της φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας όσο και στις 

φλεγµονώδεις διεργασίες που επισυµβαίνουν κατά την ηπατική νόσο (484). Οι 

βιολογικές αυτές  λειτουργίες περιλαµβάνουν την φαγοκυττάρωση (462), την 

παραγωγή εικοσανοειδών και κυτταροκινών (90, 463, 464), την κυτταροτοξικότητα 

(487), την έκφραση µορίων προσκόλλησης  (465), την παρουσίαση αντιγόνων  (466) 

και την σύνθεση και αποδόµηση της εξωκυττάριας ουσίας (467). 

 

Για την κατανόηση εποµένως των µηχανισµών διατήρησης της ηπατικής 

οµοιοστασίας αλλά και επαγωγής της ηπατικής νόσου απαιτείται γνώση των 

βιοχηµικών και ανοσολογικών χαρακτηριστικών των κολποειδικών κυττάρων. Οι 

υπάρχουσες κυτταρικές σειρές µακροφάγων, ενδοθηλιακών κυττάρων και 

µυοϊνοβλαστών παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά µόνο κατά προσέγγιση, 

εµφανίζοντας ταυτόχρονα και σηµαντικές λειτουργικές και γενετικές διαφορές από τα 
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αντίστοιχα κολποειδικά κύτταρα. Γι’ αυτό τον λόγο οι πρωτογενείς καλλιέργειες 

αµιγών µη-παρεγχυµατικών κυτταρικών υποπληθυσµών αποτελούν πολύτιµο 

εργαλείο για την εξερεύνηση των ιδιαίτερων ανοσολογικών χαρακτηριστικών του 

καθενός από αυτούς στο ήπαρ και την κατανόηση των διακριτών ρόλων των 

κολποειδικών κυττάρων στην ηπατική φυσιολογία και παθοφυσιολογία.        

 

Στο παρελθόν έχουν περιγραφεί διάφορες µέθοδοι για την αποµόνωση των 

διαφορετικών υποπληθυσµών των κολποειδικών κυττάρων βασιζόµενες σε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των κυττάρων αυτών όπως το µέγεθος, το ειδικό βάρος και η 

βιολογική συµπεριφορά (488, 489).  Ειδικά για τα κύτταρα Kupffer οι υπάρχουσες 

µέθοδοι αποµόνωσης που βασίζονται σε µία µόνο ιδιότητα-χαρακτηριστικό των KC 

παρουσιάζουν µικρή ειδικότητα και ο αποµονωµένος κυτταρικός πληθυσµός συχνά 

περιλαµβάνει επιµολύνσεις από άλλα είδη κολποειδικών κυττάρων.  Το παραπάνω 

οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει σηµαντική αλληλοεπικάλυψη των KC µε τα 

υπόλοιπα µη-παρεγχυµατικά κύτταρα σε φυσικές ιδιότητες όπως το ειδικό βάρος και 

το κυτταρικό µέγεθος. (490). ∆εδοµένης της αδυναµίας σηµαντικού 

πολλαπλασιασµού των αποµονωµένων KC, ακόµα και µικρές αρχικές επιµολύνσεις 

από αλλά µη-παρεγχυµατικά κύτταρα όπως τα SC, οδηγούν ταχύτατα σε καλλιέργειες 

µικτού κολποειδικού πληθυσµού. Μεγάλη ειδικότητα και ευαισθησία θεωρητικά 

παρουσιάζουν µέθοδοι που βασίζονται στην παρουσία ειδικών αντιγονικών επίτοπων 

π.χ. κυτταροµετρία ροής, στήλες ή µαγνήτες µε επικάλυψη µε ειδικά αντισώµατα. 

Ωστόσο, δεδοµένης της απουσίας πολλαπλασιασµού των KC και του υψηλού 

κόστους των µεθόδων είναι αδύνατον να εφαρµοσθούν για την αποµόνωση επαρκών 

κυτταρικών πληθυσµών.    

 

Στην παρούσα διατριβή περιγράφουµε µε λεπτοµέρεια µια αξιόπιστη και 

επαναλήψιµη  µεθοδολογία για την αποµόνωση αµιγών πληθυσµών KC βασισµένη 

στον συνδυασµό και κατάλληλη τροποποίηση γνωστών τεχνικών κυτταρικής 

αποµόνωσης. Αυτές είναι η ενζυµική πέψη του ηπατικού παρεγχύµατος (472), ο 

κυτταρικός διαχωρισµός µέσω φυγοκέντρησης σε διαβαθµισµένης πυκνότητας 

διάλυµα (469), η φυγόκεντρος έκλουση (473) και η επιλεκτική προσκόλληση σε 

πλαστικά τρυβλία (474). Με τις τεχνικές αυτές, εκµεταλλευόµενοι συνδυαστικά τις 

υπάρχουσες διαφορές µεταξύ των κολποειδικών κυττάρων όσον αφορά στο ειδικό 
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τους βάρος, στο µέγεθος και στην δυνατότητα προσκόλλησης στο πλαστικό, 

αυξήσαµε την καθαρότητα του αποµονωθέντος κυτταρικού πληθυσµού, χωρίς να 

µειώσουµε τον αριθµό και την βιωσιµότητα των αποµονωθέντων κυττάρων. Η 

µεθοδολογία που περιγράφεται αποτελείται  από τέσσερα στάδια.  

 

Η ενζυµική πέψη του ηπατικού ιστού είναι το πρώτο και ίσως και το σηµαντικότερο 

βήµα κατά την διαδικασία αποµόνωσης καθώς η τελική απόδόση σχετίζεται στενά µε 

τον βαθµό ενζυµικής αποσάθρωσης του παρεγχύµατος. Φαίνεται ότι στην διαδικασία 

αυτή ο συνδυασµός προνάσης και κολλαγενάσης έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε 

σχέση µε άλλους συνδυασµούς ενζύµων που έχουν χρησιµοποιηθεί (472, 475, 491). 

Η κολλαγενάση  είναι απαραίτητη για την πέψη του συνδετικού υποστρώµατος του 

ήπατος ώστε να απελευθερωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παρεγχυµατικά και 

κολποειδικά κύτταρα ενώ ή προνάση χρησιµοποιείται για την εκλεκτική καταστροφή 

των ηπατοκυττάρων. Η καταστροφή των ηπατοκυττάρων θεωρείται αναγκαία για την 

βέλτιστη απόδοση των µεθόδων κυτταρικού διαχωρισµού που ακολουθούν όπως ο 

διαχωρισµός  µέσω φυγοκέντρισης σε διαβαθµισµένης πυκνότητας διάλυµα και η 

φυγόκεντρος έκλουση όπου η παρουσία µεγάλου αριθµού ηπατοκυττάρων µπορεί να 

οδηγήσει σε σχηµατισµό συσσωµατωµάτων και ατελή διαχωρισµό.  

 

Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισµό της συγκέντρωσης της 

προνάσης που θα χρησιµοποιηθεί.  Μικρές συγκεντρώσεις προνάσης οδηγούν σε 

µειωµένη ενζυµική πέψη, παραµονή µεγάλου αριθµού ηπατοκυττάρων στο 

εναιώρηµα και ατελή κυτταρικό διαχωρισµό ενώ αυξηµένες συγκεντρώσεις οδηγούν 

σε καταστροφή µεγάλου αριθµού µη-παρεγχυµατικών κυττάρων και µειωµένη 

απόδοση της µεθόδου.    Οι περισσότερες µελέτες όπου χρησιµοποιείται προνάση 

αναφέρουν συγκεντρώσεις του ενζύµου της τάξης του 0.2% τόσο κατά το πρώτο όσο 

και κατά το δεύτερο στάδιο ενζυµικής πέψης (463, 489, 491). Για την αποµόνωση 

των ανθρώπινων κύτταρων, όπου η ηπατική βιοψία κατακερµατίζονταν µε νυστέρι 

και κατόπιν επωάζονταν σε ενζυµικό διάλυµα δύο φορές,  χρησιµοποιήσαµε διάλυµα 

προνάσης 0.2% και δεν παρατηρήσαµε καταστροφή  του πληθυσµού των 

κολποειδικών κυττάρων. Αντίθετα κατά την αποµόνωση κυττάρων αρουραίου, 

αναγκασθήκαµε να µειώσουµε την συγκέντρωση της προνάσης κατά το δεύτερο βήµα 

της ενζυµικής επώασης στο 0.003% γιατί στην συγκέντρωση 0.2% καταστρέφονταν 
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µεγάλος πληθυσµός από κύττάρων των κολποειδών και µειώνονταν η αριθµητική 

απόδοση της µεθόδου.               

 

Το δεύτερο βήµα της µεθοδολογίας είναι η φυγοκέντρηση του αρχικού κυτταρικού 

εναιωρήµατος σε διαβαθµισµένης πυκνότητας διάλυµα (density gradient 

centrifugation) µε σκοπό τον εµπλουτισµό του σε κολποειδικά κύτταρα και την 

αποµάκρυνση µεγάλου µέρους των ηπατοκυττάρων από το αρχικό εναιώρηµα. Η 

φυγοκέντρηση σε Iodixanol, Nycodenz ή Percoll κρίνεται ως απαραίτητο ενδιάµεσo 

στάδιο πριν την διαδικασία της φυγοκέντρου έκλουσης ώστε να διαχωριστούν τα 

κολποειδικά κύτταρα από τα «τραυµατισµένα» από την προνάση ηπατοκύτταρα. 

Καθώς η ακεραιότητα της µεµβράνης των ηπατοκυττάρων έχει καταστραφεί 

καθιζάνουν σε πυκνότητες κοντά στο ειδικό βάρος των µακροµοριακών τους 

συστατικών δηλαδή µεγαλύτερες του 1,12g/ml και µπορούν εύκολα να 

αποµακρυνθούν από το κυτταρικό εναιώρηµα προ της φυγοκέντρου έκλουσης (469).  

 

Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι τα κολποειδικά κύτταρα έχουν διαφορετική 

πλευστότητα-ειδικό βάρος δηλαδή τα SEC 1.07 gr/ml, τα KC και SC  1.09 gr/ml και 

τα ηπατοκύτταρα 1.11 gr/ml (486) και ότι είναι δυνατός ο µεταξύ τους διαχωρισµός 

µε φυγοκέντρηση σε διάλυµα διαβαθµισµένης πυκνότητας (492). Έτσι, διαλύµατα 

από Percoll, Stractan και Nycodenz έχουν στο παρελθόν χρησιµοποιηθεί και για τον 

τελικό διαχωρισµό των υποπληθυσµών των κολποειδικών κυττάρων (493). Η 

δηµοσιευµένη µεθοδολογία συστήνει την χρήση διαλύµατος διπλής διαβάθµισης για 

τον διαχωρισµό και ταυτόχρονη αποµόνωση των KC από την µεσόφαση και των SC 

από την κορυφαία κυτταρική στοιβάδα που σχηµατίζονται µετά την φυγοκέντρηση 

(463).  Πρακτικά όµως φαίνεται να υπάρχει σηµαντική αλληλοεπικάλυψη µεταξύ των 

κολποειδικών κυττάρων (486).  

 

Πράγµατι µικτός κολποειδικός πληθυσµός ανευρίσκεται τόσο στην κορυφαία 

κυτταρική στοιβάδα όσο και στην µεσόφαση στο διάλυµα διπλής διαβάθµισης (11.7-

17.6% Iodixanol) που χρησιµοποιήσαµε. Ο µεγαλύτερος δε πληθυσµός KC φαίνεται 

να εµπεριέχεται στην κορυφαία κυτταρική στοιβάδα που διεθνώς χρησιµοποιείται για 

την αποµόνωση των SC (463).  Χρησιµοποιώντας µόνο την στοιβάδα της µεσόφασης, 

όπως υποδεικνύει µέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας για την αποµόνωση των KC και 
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διαχωρισµό τους από τα SC και SEC, παρατηρήσαµε µια δραµατική µείωση του 

αποµονωθέντος πληθυσµού KC.   Πιστεύουµε εποµένως ότι η χρήση διαλυµάτων 

διπλής διαβάθµισης πυκνότητας για την αποµόνωση SC από την κορυφαία στοιβάδα 

αυξάνει κατά πολύ τις επιµολύνσεις του αποµονωθέντος SC πληθυσµού µε  KC. 

Επιπλέον ο πληθυσµός KC που αποµονώνεται µόνο από την µεσόφαση είναι µικρός 

και στερείται ενός σηµαντικού υποπληθυσµού κυττάρων Kupffer µε χαµηλότερο 

ειδικό βάρος και πιθανόν και διαφορετικές βιολογικές ιδιότητες  που συσσωρεύεται 

στην κορυφαία φάση.  Βάσει των αποτελεσµάτων της παρούσας θέσης, πιστεύουµε 

ότι  για την αποµόνωση των KC είναι προτιµότερη η χρήση διαλύµατος µίας 

πυκνότητας (16.8-17.6%), όπως χρησιµοποιήσαµε για την αποµόνωση των 

ανθρωπίνων KC, που σε συνδυασµό µε την υπόλοιπη µεθοδολογία που περιγράφουµε 

αυξάνει την τελική απόδοση.  

 

Η µέθοδος της φυγοκέντρου έκλουσης εφαρµόστηκε για πρώτη φορά από τον Knook 

et al (1976) για τον διαχωρισµό τον υποπληθυσµών των κολποειδικών κυττάρων µε 

βάση µικρές διαφορές στο µέγεθος (473, 489). Το µέγεθος των µη-παρεγχυµατικών 

κυττάρων υπολογίζεται ως 7µm για τα SC, 7.6-7.7µm για τα  SEC και 10.2µm για τα 

KC  (475).  Ωστόσο στην πράξη παρατηρείται αρκετά σηµαντική αλληλοεπικάλυψη 

µεταξύ των διαφορετικών κυτταρικών υποπληθυσµών αλλά και σηµαντική 

ετερογένεια εντός του ίδιου κυτταρικού υποπληθυσµού (469). Για παράδειγµα τα 

περιφλεβικά KC είναι µικρότερα και παρουσιάζουν εντονότερη παραγωγή χηµικών 

διαµεσολαβητών (κυταρoκίνες) σε σύγκριση µε τα περιπυλαία KC που είναι 

µεγαλύτερα σε µέγεθος και παρουσιάζουν εντονότερη φαγοκυτταρική δραστηριότητα  

(5, 6, 494, 495).  Επίσης έχουν αναφερθεί δύο διαφορετικοί πληθυσµοί SEC µε 

διαφορετική βιολογική δράση, εντόπιση και µέγεθος που αποµονώνονται σε 

διαφορετικές ροές έκλουσης (496). Με βάση τα παραπάνω η µέθοδος της 

φυγοκέντρου έκλουσης αναµένεται να παρουσιάζει µέτρια αποτελεσµατικότητα στον 

διαχωρισµό των υποπληθυσµών που εµφανίζουν αλληλοεπικάλυψη µεγέθους όπως 

είναι οι υποπληθυσµοί των κολποειδικών κυττάρων. 

 

Ωστόσο, προηγούµενες µελέτες αποµόνωσης KC αναφέρουν καθαρότητα 90-95% 

του αποµονωθέντος πληθυσµού εφαρµόζοντας την µέθοδο της φυγοκέντρου 

έκλουσης (497, 498). Στην παρούσα διατριβή χρησιµοποιώντας µη-ειδικές 
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ιστοχηµικές χρώσεις για την αναγνώριση των KC, όπως η χρώση ενδογενούς 

υπεροξειδάσης, εστεράσης της χλωροξεϊκής ASD ναφθόλης και µη-ειδικής 

εστεράσης, παρατηρήσαµε πράγµατι ανάλογα ποσοστά καθαρότητας (90-95%) του 

αποµονωθέντος πληθυσµού µετά την διαδικασία της φυγοκέντρου έκλουσης τόσο για 

τα ανθρώπινα όσο και για τα KC αρουραίου .  Ωστόσο χρησιµοποιώντας το ειδικό για 

τα ηπατικά ιστικά µακροφάγα του αρουραίου αντίσωµα ED-2 η καθαρότητα του 

αποµονωθέντος πληθυσµού δεν ήταν ποτέ µεγαλύτερη από 80%. Η εφαρµογή 

µεγαλύτερων ροών έκλουσης από αυτών της διεθνούς βιβλιογραφίας ώστε να 

αποµονώσουµε µόνο τα µεγαλύτερα KC (τα SC και SEC υπολογίζονται ως 

µικρότερου µεγέθους κύτταρα σε σχέση µε τα KC) µείωσε την αριθµητική απόδοση 

της µεθόδου και αύξησε τις επιµολύνσεις µε µικρά ηπατοκύτταρα.   

 

Πολλές από τις δηµοσιευµένες µελέτες που χρησιµοποιούν την φυγόκεντρο έκλουση 

για την αποµόνωση των KC χρησιµοποιούν µη ειδικές χρώσεις για την αναγνώριση 

των Kupffer. Τέτοιες είναι η χρώση ενδογενούς υπεροξειδάσης και µη-ειδικής 

εστεράσης, η ανοσοϊστοχηµεία µε αντίσωµα ED-1 και η δοκιµασία φαγοκυττάρωσης 

µικροτεµαχιδίων latex (498). Συγκεκριµένα η φαγοκυτταρική δραστηριότητα και η 

ενζυµική δραστηριότητα ενδογενούς υπεροξειδάσης δεν είναι ειδικό χαρακτηριστικό 

µόνο των KC καθώς παρατηρείται και στα SEC (499). Επιπλέον ενζυµική 

δραστηριότητα µη-ειδικής εστεράσης παρατηρήθηκε στην παρούσα µελέτη σε άνω 

του 90% και στα τρία κλάσµατα έκλουσης II, III, και IV που εκτός από KC περιείχαν 

SEC και SC σε σηµαντικό ποσοστό. Αυτό υποδηλώνει ότι και η χρώση µη-ειδικής 

ενδογενούς εστεράσης δεν είναι ειδική για τα KC αλλά παρατηρείται και σε άλλα µη-

παρεγχυµατικά κύτταρα πιθανόν ενδοθηλιακής προέλευσης (500). Τέλος η 

ανοσοκυτταροχηµεία µε ED-1 σηµαίνει θετικούς όλους τους πληθυσµούς 

µακροφάγων του ήπατος και δεν µπορεί να διαχωρίσει τα KC από κοινά µακροφάγα 

που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στον ηπατικό ιστό  (501). Καµία από τις παραπάνω 

µεθόδους αναγνώρισης δεν είναι ειδική για τα KC και συνεπώς η χρήση τους οδηγεί 

σε υποεκτίµηση των επιµολύνσεων από αλλά µη-παρεγχυµατικά κύτταρα.  

 

Χαρακτηριστικά παραθέτουµε πρόσφατη µελέτη από τους Olynyk et al όπου 

χρησιµοποιήθηκε ανοσοκυτταροχηµεία  µε ED-2 για την αναγνώριση των KC 

κατόπιν διαδικασίας αποµόνωσης µε φυγοκέντρηση σε µεντριζαµίδη ακολουθούµενη 
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από φυγόκεντρο έκλουση. Οι συγγραφείς αναφέρουν ποσοστό καθαρότητας 95% του 

αποµονωθέντος πληθυσµού µε βάση την δοκιµασία φαγοκυττάρωσης latex. Ωστόσο ο  

πληθυσµός αυτός παρουσίαζε ετερογένεια όσον αφορά στην θετικότητά έναντι του 

ED-2 και η πλειοψηφία των αποµονωθέντων φαγοκυττάρων από τα πρώτα κλάσµατα 

έκλουσης ήταν ED-2 αρνητικά (498). Καθώς τόσο τα Kupffer όσο και τα 

µονοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα παρουσιάζουν φαγοκυτταρική 

δραστηριότητα  µέρος των ED-2 αρνητικών φαγοκυττάρων ήταν το µάλλον 

µονοκύτταρα και ενδοθηλιακά  κύτταρα (462). 

 

Στην παρούσα διατριβή η αναγνώριση του KC πληθυσµού πραγµατοποιήθηκε µε 

ανοσοκυτταροχηµεία  µε το αντίσωµα ED-2 ειδικό έναντι των KC του αρουραίου 

(493, 502-504). Έτσι µελετήσαµε την περιεκτικότητα σε KC στους αποµονωθέντες 

κυτταρικούς πληθυσµούς καθ’ όλη την διαδικασία κυτταρικής αποµόνωσης από τον 

ιστό µέχρι το τελικό κυτταρικό εναιώρηµα προς καλλιέργεια. ∆οκιµάσαµε ποικίλες 

βιβλιογραφικά τεκµηριωµένες τροποποιήσεις σε όλα τα στάδια και κατά την 

διαδικασία φυγοκέντρου έκλουσης χωρίς τελικά να µπορέσουµε να αποµονώσουµε 

επαρκή κυτταρικό πληθυσµό KC αρουραίου µε µεγαλύτερη του 80% καθαρότητα. Τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάζουµε όσον αφορά στην αποτελεσµατικότητα της 

µεθόδου φυγοκέντρου έκλουσης συµφωνούν µε παλαιότερες µεθοδολογικές µελέτες 

όπως αυτή του  Nagelkerke et al  που αναφέρει καθαρότητα της τάξης του 70% σε 

KC µε της εφαρµογή της µεθόδου (505) 

 

Για τους παραπάνω λόγους εφαρµόσαµε ως τελευταίο στάδιο στην διαδικασία 

αποµόνωσης την εκλεκτική προσκόλληση στο πλαστικό , την οποία και θεωρούµε 

απαραίτητη, για την µείωση των παρατηρούµενων επιµολύνσεων από άλλα µη 

παρεγχυµατικά κύτταρα στον πληθυσµό των αποµονωθέντων KC. Χρησιµοποιώντας 

αυτή την τροποποίηση στάθηκε δυνατόν καταλήξαµε στην διαµόρφωση µιας 

αποδοτικής και αξιόπιστης µεθόδου αποµόνωσης που  για πρώτη φορά βάσει της 

διεθνούς βιβλιογραφίας αποδίδει αµιγή κυτταρικό πληθυσµό 80-100X106 

κύτταρα/ήπαρ αποτελούµενο σχεδόν αποκλειστικά (ποσοστό µεγαλύτερο 95%) από 

ED-2 θετικά κύτταρα Kupffer αρουραίου. Στα ανθρώπινα δείγµατα εφαρµόζοντας 

ανάλογη µεθοδολογία αλλά χωρίς την εφαρµογή του τελευταίου σταδίου της 

προσκόλλησης στο πλαστικό στάθηκε δυνατή η αποµόνωση ενός λιγότερο αµιγούς 
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κυτταρικού πληθυσµού που περιελάµβανε εστεράση θετικά KC σε ποσοστό περίπου 

90% και µε απόδοση 4±1 Χ105 κύτταρα/gr ηπατικού ιστού. Τα αποµονωθέντα 

κύτταρα διατηρούνταν σε καλλιέργεια συνολικά για 10 (ανθρώπινα) και 14 

(αρουραίου) ηµέρες χωρίς να παρουσιάζουν αλλαγές στην µορφολογία και τα 

κυτταροχηµικά χαρακτηριστικά τους. 

 

Επιπλέον µελετήσαµε την λειτουργική ακεραιότητα των καλλιεργούµενων κυττάρων 

24 ώρες µετά την διαδικασία αποµόνωσης µέσω διέγερσης µε λιποπολυσακχαρίτη 

(LPS) κατά Gram αρνητικού βακτηριδίου.  Η διέγερση των καλλιεργειών µε LPS 

οδηγούσε σε αύξηση της παραγωγής TNFα και NO από τα KC που ανιχνεύονταν στο 

υπερκείµενο της καλλιέργειας. Η παραγωγή των δύο µεταβιβαστών εξαρτιόταν από 

την συγκέντρωση του LPS στο καλλιεργητικό µέσο.  

 

Συµπερασµατικά, η αποµόνωση επαρκούς πληθυσµού κυττάρων Kupffer υψηλής 

καθαρότητας απαιτεί την εφαρµογή συνδυασµένης µεθοδολογίας αποτελούµενης από 

ήπια ενζυµική πέψη του ηπατικού παρεγχύµατος, φυγοκέντρηση σε διαβαθµισµένης 

πυκνότητας διάλυµα, κλασµατικό διαχωρισµό µε φυγόκεντρο έκλουση και εκλεκτική 

προσκόλληση των KC στο πλαστικό. Ο διαχωρισµός και αποµόνωση των 

κολποειδικών υποπληθυσµών, που χαρακτηρίζονται από µεγάλη φαινοτυπική 

ετερογένεια και αλληλοεπικάλυψη όσον αφορά τις φυσικές τους ιδιότητες, απαιτεί 

την συνδυασµένη χρήση µεθόδων που εκµεταλλεύονται µικρές διαφορές σε 

διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά των κυττάρων. Στην παρούσα διατριβή 

περιγράφουµε λεπτοµερώς µια αποτελεσµατική και αξιόπιστη µεθοδολογία που 

οδηγεί σε αµιγείς και επαρκούς µεγέθους πληθυσµούς κυττάρων Kupffer.  

 

4.2 Βιολογική συµπεριφορά των κυττάρων Kupffer-Παραγωγή µεταβιβαστών 

που σχετίζονται µε την φλεγµονή 

 

Στο περιβάλλον των κολποειδών τα κύτταρα Kupffer  επιτελούν ποικίλα καθήκοντα 

συµπεριλαµβανοµένων της φαγοκυττάρωσης και εξουδετέρωσης βακτηρίων, ζυµών 

και παρασίτων, της κάθαρσης ενδοτοξινών και ανοσοσυµπλεγµάτων, της άµυνας 

έναντι καρκινικών κυττάρων και ιών, της παρουσίασης αντιγόνων, της ρύθµισης της 
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εξωκυτταρίου ουσίας, του µεταβολισµού του σιδήρου και της χολερυθρίνης και τέλος 

της διατήρησης της ηπατικής οµοιοστασίας (90, 506, 507). 

 

Οι παραπάνω λειτουργίες τους σε συνδυασµό µε ο γεγονός ότι τα KC αποτελούν τον 

µεγαλύτερο πληθυσµό ιστικών µακροφάγων του δικτυοενδοθηλιακού συστήµατος 

προσδίδουν στα KC ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στις διαδικασίες πρωτογενούς 

ανοσολογικής απάντησης και άµυνας του οργανισµού. Στα πλαίσια του ρόλου αυτού 

τα KC παράγουν ποικιλία ανοσοτροποποιητικών µεταβιβαστών που ρυθµίζουν τις 

φλεγµονώδεις  διεργασίες στο ηπατικό παρέγχυµα και την ανοσολογική απάντηση 

του οργανισµού στο σύνολο της (90).  

 

Στην παρούσα διατριβή αποµονωµένα KC  από ήπαρ αρουραίου µελετήθηκαν όσον 

αφορά στην in vitro παραγωγή ποικίλων ανοσοτροποποιητικών µεταβιβαστών. 

Κύτταρα KC σε καλλιέργεια και άνευ ανοσολογικής διέγερσης βρέθηκε να παράγουν 

σηµαντικά ποσά φλεγµονωδών κυτταροκινών και συγκεκριµένα TNFα και IL-6. Σε 

µόλις ανιχνεύσιµες ποσότητες ήταν η ανοσοτροποποιητική κυτταροκίνη IL-12 που 

ανιχνεύονταν κυρίως στα πειράµατα 48ωρης επώασης  ενώ αρκετά σηµαντική ήταν η 

βασική παραγωγή της IL-13. Αντίθετα µη ανιχνεύσιµη ήταν η βασική παραγωγή της 

κυρίως αντι-φλεγµονώδους κυτταροκίνης IL-10.  

 

Επιπλέον σηµαντική ήταν η παραγωγή χηµειοκινών από τα KC. Τόσο οι CXC 

χηµειοκίνες, δηλαδή η IL-8 (GRO/CINC-1) και η MIP-2 όσο και οι CC χηµειοκίνες 

δηλαδή οι MCP-1 και RANTES  ανιχνεύονταν σε µεγάλα ποσά στο υπερκείµενο των 

καλλιεργειών KC άνευ της επίδρασης ανοσοδιεγερτικού παράγοντα. Την συνολική 

εικόνα συµπληρώνουν η παραγωγή µικρής ποσότητας NO όπως ανιχνεύεται από το 

τελικό του προϊόν στο υπερκείµενο των καλλιεργειών και µια αρκετά σηµαντική 

παραγωγή µεταλλοπρωτεασών και συγκεκριµένα MMP-9. Τα παραπάνω ευρήµατα 

ενισχύουν τα όλο και αυξανόµενα βιβλιογραφικά δεδοµένα της τελευταίας δεκαετίας 

που προσδίδουν στα κύτταρα Kupffer όχι πλέον τον ρόλο ενός µη-ειδικού 

φαγοκυττάρου αλλά τον ρόλο συντονιστή στην εντατική διακυτταρική επικοινωνία 

που λαµβάνει χώρα στα ηπατικά κολποειδή µε στόχο την διατήρηση της ηπατικής 

οµοιόστασης.            
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Οι λιποπολυσακχαρίτες (LPS), οι ενδοτοξίνες των κατά Gram αρνητικών 

βακτηριδίων, παίζουν σηµαντικό ανοσοτροποποιητικό ρόλο. Η κύρια πύλη εισόδου 

τους στον οργανισµό κάτω από φυσιολογικές αλλά και παθολογικές καταστάσεις 

είναι ο γαστρεντερικός σωλήνας, που φυσιολογικά είναι αποικισµένος από κατά 

Gram αρνητικά βακτήρια (508). Το ήπαρ, εξαιτίας της στρατηγικής του θέσης στην 

κυκλοφορία του αίµατος είναι το όργανο που κατεξοχήν αναλαµβάνει την πρώτης 

γραµµής άµυνα στην προστασία του οργανισµού ελέγχοντας την είσοδο στην 

συστηµατική κυκλοφορία βακτηρίων και βακτηριδιακών προϊόντων όπως το LPS 

(509). ∆εδοµένα από πειραµατικά µοντέλα καταδεικνύουν ότι η κάθαρση της 

ενδοτοξίνης ακόµα και κατόπιν ενδοφλέβιας έγχυσης πραγµατοποιείται κυρίως στο 

ήπαρ (510). Τα κύτταρα Kupffer  είναι τα πρώτα κύτταρα που έρχονται σε επαφή µε 

το LPS και αυτά που παίζουν και τον σηµαντικότερο ρόλο στην δέσµευση, µερική 

αποδόµηση και κάθαρση του.  Σεσηµασµένο LPS χορηγούµενο από την πυλαία 

φλέβα ανευρίσκεται ταχύτατα στα φαγοσώµατα και κατόπιν στα λυσοσσώµατα των 

KC (24). 

 

Πέραν της ικανότητάς τους να προσλαµβάνουν και να εξουδετερώνουν την 

ενδοτοξίνη εµποδίζοντας την διασπορά της στην συστηµατική κυκλοφορία τα KC 

απαντούν στην παρουσία του LPS µε παραγωγή χηµικών διαµεσολαβητών φλεγµονής 

όπως οι κυτταροκίνες, οι χηµειοκίνες και οι ρίζες οξυγόνου, και πολλά από τα 

επιβλαβή αποτελέσµατα του λιποπολυσακχαρίτη τόσο στο ήπαρ όσο και 

συστηµατικά έχουν συσχετισθεί µε την παραγωγή φλεγµονωδών µεταβιβαστών από 

τα KC (67, 511). Πρέπει να τονισθεί ότι η ενδοτοξίνη από µόνη της δεν αποτελεί 

ηπατοτοξικό παράγοντα σε χαµηλές συγκεντρώσεις. Ωστόσο η ιδιότητα της να επάγει 

ανοσολογική απάντηση ευθύνεται για  την παθολογία που µπορεί να προκαλέσει στο 

ήπαρ (512, 513).  

 

Σωρεία ερευνητικών δεδοµένων καταδεικνύουν ότι το LPS αποτελεί σηµαντικό 

ηπατοτοξικό συν-παράγοντα σε πολλά µοντέλα ηπατοτοξικότητας (514). Σε 

πειραµατικά µοντέλα ηπατικής βλάβης από τετραχλωράνθρακα, ανεπάρκεια χολίνης 

αλλά και στην αλκοολική ηπατική νόσο,  η ηπατική βλάβη καταστέλλεται ή 

προλαµβάνεται µε την χορήγηση µη- απορροφήσιµων αντιβιοτικών, µε κολεκτοµή ή 

σε συνθήκες απουσίας µικροβιακής χλωρίδας (298). Αντιθέτως η χορήγηση LPS  
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επιδεινώνει την ηπατική βλάβη από ηπατοτοξίνες ενώ η χορήγηση εξουδετερωτικών 

έναντι του LPS αντισωµάτων όπως το Ε-5, µειώνει σηµαντικά την ηπατοτοξική 

δράση του τετραχλωράνθρακα και της γαλακτοζαµίνης (515).  

 

Στην αλκοολική ηπατική νόσο έχει σαφώς καταδειχθεί η συµµετοχή της ενδοτοξίνης 

στην παθογένεια της ηπατικής βλάβης. Αρουραίοι όπου χορηγείται αποκλειστικά 

δίαιτα αιθανόλης αναπτύσσουν µόνο ηπατική στεάτωση εκτός αν πραγµατοποιηθεί 

συγχορήγηση LPS που οδηγεί στην εµφάνιση της γνωστής ιστολογικής εικόνας της 

αλκοολικής ηπατίτιδας (516). Επιπλέον, η ιστολογική βλάβη είναι µικρότερη αν 

µειωθεί το επίπεδο της ενδογενούς ενδοτοξιναιµίας µε χορήγηση αντιβιοτικών ή 

εποικισµό του πεπτικού από λακτοβάκιλλους (298, 299). Πρόσφατα βιβλιογραφικά 

δεδοµένα καταδεικνύουν ότι η αλληλεπίδραση KC και LPS πιθανόν να παίζει 

κυρίαρχο ρόλο στην παθοφυσιολογία και άλλων  τύπων ηπατικής βλάβης όπως η 

βλάβη από ισχαιµία-επαναιµάτωση (508). Για τους παραπάνω λόγους, η µελέτη της 

αλληλεπίδρασης KC και LPS αποτελεί απαραίτητη παράµετρο στην προσπάθεια 

διερεύνησης των µηχανισµών ηπατοτοξικότητας που οδηγούν στη χρόνια ηπατική 

νόσο. Οι πρωτογενείς καλλιέργειες KC παρουσία LPS είναι πολύτιµο εργαλείο τόσο 

στην προσπάθεια ερµηνείας όσο και στην προσπάθεια φαρµακολογικής 

τροποποίησης των παραπάνω µηχανισµών.  

 

Στην παρούσα µελέτη η διέγερση των KC µε την προσθήκη LPS στο καλλιεργητικό 

µέσο οδήγησε σε αυξηµένη παραγωγή των κυτταροκινών  TNFα, IL-6, IL-12 . Ο 

TNFα είναι ένας από τους σηµαντικότερους  µεταβιβαστές που παράγονται από τα 

µακροφάγα. Στον αρουραίο τα KC φαίνεται να είναι η κυριότερη πηγή TNFα και 

ένας από τους κυριότερους παράγοντες που διεγείρουν την έκκριση του είναι το LPS 

(517, 518). Παρά το γεγονός ότι η γονιδιακή του έκφραση κατόπιν διέγερσης αυξάνει 

µόνο 3 φορές, τα επίπεδα του mRNA µπορούν να φτάσουν µέχρι και το 1% του 

συνολικού mRNA του κυττάρου και η κυτταροκίνη αυτή να γίνει η κυριότερη 

εκκρινόµενη πρωτεΐνη  του µακροφάγου (519). Η σύνθεση του ρυθµίζεται σε µεγάλο 

βαθµό σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο και αφορά στην τροποποίηση µιας πλούσιας σε 

U-A περιοχής σε µη µεταφράσιµη περιοχή του mRNA πλησίον του 3’ άκρου του 

µορίου που του προσδίδει µεγάλη αστάθεια (520).  
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Οι δράσεις του TNFα είναι πολλαπλές και πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνος για τις 

σηµαντικότερες από τις συνέπειες της ενδοτοξιναιµίας (521). Στο ήπαρ είναι ένας από 

τους κυριότερους παράγοντες ηπατοτοξικότητας σε πολλά πειραµατικά µοντέλα 

οξεία ηπατικής βλάβης συµπεριλαµβανοµένων της βλάβης από γαλακτοζαµίνη, 

κονκαναβαλίνη Α και LPS. Έχει επίσης ενοχοποιηθεί ισχυρά στην παθογένεια της 

αλκοολικής ηπατικής νόσου και της χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας. Από την άλλη 

µεριά είναι απαραίτητος για τον ηπατοκυτταρικό πολλαπλασιασµό δρώντας ως συν-

µιτογόνος παράγοντας και επάγοντας την µεταγραφή του αντι-αποπτωτικού 

παράγοντα NF-kΒ κατά τις διαδικασίες ηπατικής αναγέννησης (54).  

 

Η IL-6 ή όπως παλαιότερα ονοµάζονταν «παράγοντας διέγερσης των 

ηπατοκυττάρων» παράγεται από τα KC και δρα παρακρινικά για να προσαρµόσει τον 

ηπατοκυτταρικό µεταβολισµό στις αυξηµένες µεταβολικές απαιτήσεις του 

οργανισµού κατά τις διαδικασίες της οξείας φλεγµονώδους απάντησης (522). Μαζί µε 

τους IL-1β και TNFα αποτελούν τους σηµαντικότερους επαγωγείς της απάντησης  

οξείας φάσεως. Συγκεκριµένα η IL-6 είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των 

πρωτεϊνών οξείας φάσεως τύπου 2, όπως το ινωδογόνο  η α2-µακροσφαιρίνη η 

απτοσφαιρίνη και η αιµοπηξίνη (523). Πρόσφατες µελέτες σε τρανσγενοµικά 

ποντίκια που δεν παρήγαγαν IL-6 κατέδειξαν επιπλέον ότι η παραγόµενη από τα KC  

IL-6, επάγει την έκφραση του ενεργοποιητή της µεταγραφής STAT3, και είναι 

απαραίτητη και στις διαδικασίες ηπατοκυτταρικής αναγέννησης (524).  

 

Η IL-12, προϊόν κυρίως αντιγονο-παρουσιαστικών κυττάρων όπως τα KC, γεφυρώνει 

τις διαδικασίες πρωτογενούς και επίκτητης ανοσολογικής απάντησης. Επάγεται κατά 

την διέγερση µε λιποπρωτεΐνες µικροβίων µέσω ενεργοποίησης υποδοχέων Toll-like 

και παίζει σηµαντικό ρόλο στην εξαρτώµενη και µη από Τ-λεµφοκύτταρα 

µακροφαγική ενεργοποίηση, στην επαγωγή της ανοσιακής απάντησης τύπου TH1, 

στον πολλαπλασιασµό και ενεργοποίηση των NK και των κυτταροτοξικών Τ-

λεµφοκυττάρων και στην καταστολή της παραγωγής IgG1 και IgE. Για αυτό και είναι 

σηµαντικός παράγοντας στην αντίσταση του οργανισµού έναντι βακτηρίων και 

παρασίτων αλλά και κατά τις διαδικασίες ενεργοποίησης µηχανισµών της 

αυτοανοσίας (525). 
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Ενισχυτικό του ρυθµιστικού ρόλου των KC στις φλεγµονώδεις διεργασίες του ήπατος 

είναι το γεγονός ότι µαζί µε τις κυτταροκίνες που προαναφέρθηκαν και ως κύρια 

δράση έχουν την επαγωγή της φλεγµονής τα διεγερµένα από LPS κύτταρα Kupffer 

στην παρούσα µελέτη παρήγαγαν ταυτόχρονα και αυξηµένα ποσά IL-10, που δεν 

ανιχνεύονταν ως προϊόν των KC άνευ ανοσοδιέγερσης.  Η IL-10 που δρα κυρίως ως 

κατασταλτικός της φλεγµονής παράγοντας είναι πιθανόν να αποτελεί αυτοκρινή 

µηχανισµό αρνητικής παλίνδροµης ρύθµισης για τα διεγερµένα KC καθώς έχει βρεθεί 

ότι καταστέλλει την παραγωγή TNFα και ριζών οξυγόνου από τα KC (526).  

Ταυτόχρονα όµως είναι δυνατόν να επηρεάζει και την παραγωγή µεταβιβαστών της 

φλεγµονής (IL-1β, IL-6) στα παρακείµενα ενδοθηλιακά κύτταρα ή να περιορίζει την 

TΗ1 απάντηση καταστέλλοντας τον πολλαπλασιασµό Τ-λεµφοκυτταρικών κλώνων 

κατά τις διαδικασίες παρουσίασης αντιγόνου όπου συµµετέχουν πάλι τα KC ως 

αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα  (61).  

 

Από την άλλη µεριά η IL-10 παρουσιάζει και προ-φλεγµονώδεις ιδιότητες. Επάγει 

τον πολλαπλασιασµό των NK-κυττάρων και σε συνδυασµό µε άλλες κυτταροκίνες 

όπως η IL-2 και η IL-18 επάγει την παραγωγή INFγ, GM-CSF και TNFα. Πρόσφατα 

ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι σε µοντέλα σήψης η προερχόµενη από τα 

KC IL-10 ασκεί προστατευτικό ρόλο µέσω της επαγωγής INFγ από τα 

σπληνοκύτταρα (527).  

  

H IL-13 µαζί µε τις κυτταροκίνες IL-4, IL-5, και IL-9 είναι υπεύθυνη για την 

επαγωγή της ανοσιακής απάντησης τύπου TH2, που παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

αντιµετώπιση παρασιτικών λοιµώξεων και στους µηχανισµούς της αλλεργικής 

αντίδρασης (528). Η παραγωγή της στο ήπαρ σχετίζεται µε την παρατηρούµενη 

ηπατική ίνωση ως αποτέλεσµα παρατεινόµενης TH2 απάντησης. Επιπλέον, η IL-13 

θεωρείται κυτταροκίνη µε αντι-φλεγµονώδη δράση καθότι καταστέλλει την 

παραγωγή TNFα, IL-1, IL-8 και MIP-1α από τα µακροφάγα µέσω της ενεργοποίησης 

του παράγοντα STAT6, αυξάνει την έκφραση β2-ιντεγκρινών και αντιγόνων 

ιστοσυµβατότητας MHC ΙΙ και καταστέλλει την έκφραση των CD14 και Fcγ (529). 

Φαίνεται επίσης ότι αναστέλλει την ενεργοποίηση του NF-κB και προστατεύει από 

την βλαπτική επίδραση του LPS σε πειραµατικά µοντέλα ενδοτοξιναιµίας εν µέρει 
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και µέσω της ενεργοποίησης του  STAT6 που δρα ανταγωνιστικά προς τον NF-κB για 

την δέσµευση του συνπαράγοντα p300  (233, 245).  

 

Στην παρούσα µελέτη KC σε καλλιέργεια φαίνεται να παράγουν µικρά ποσά IL-13 

άνευ ανοσοδιεγέρτη. Η διέγερση µε LPS δεν φαίνεται να επηρεάζει την παραγωγή IL-

13 από τα KC. Πρόσφατα δεδοµένα σε T-λεµφοκύτταρα καταδεικνύουν ότι η 

διέγερση µε LPS από E. coli και η κυτταρική ενεργοποίηση µέσω TLR-4 δεν οδηγούν 

σε αύξηση της παραγωγής IL-13. Αντίθετα LPS από άλλα βακτήρια όπως π.χ. 

Porphyromonas gingivalis που δεν φαίνεται να δρουν µέσω TLR-4 επάγουν την 

παραγωγή  IL-13 στα ίδια κύτταρα (530). Τα ευρήµατα της παρούσης διατριβής 

µπορεί να σχετίζονται µε τον παραπάνω µηχανισµό.        

 

Το ΝΟ αποτελεί ένα πολυδύναµο µόριο η παραγωγή του οποίου καταδεικνύεται στην 

παρούσα διατριβή ότι επάγεται στα KC υπό την επίδραση LPS. Μικρή παραγωγή του 

µορίου ανιχνεύτηκε σε αποµονωµένα KC άνευ ανοσοδιέγερσης. Πιθανόν αυτό είναι 

προϊόν της NOS3 που ανιχνεύεται σε συνθήκες ηρεµίας σε ενδοθηλιακά και KC για 

την ρύθµιση του τόνου των ηπατικών κολποειδών και της ηπατική ροής αίµατος (367, 

368). Υπό την επίδραση του LPS ή άλλων ηπατοτοξικών ερεθισµάτων παρατηρήθηκε 

παραγωγή µεγαλύτερων  ποσοτήτων ΝΟ πιθανόν µέσω επαγωγής της  NOS2 στα KC 

(353, 369). Ο ρόλος του παραγόµενου ΝΟ είναι διττός και το ακριβές αποτέλεσµα της 

παραγωγής του διαφέρει στα διαφορετικά πειραµατικά µοντέλα. Έτσι µελέτες σε 

πειραµατικά µοντέλα ενδοτοξιναιµίας µετά από χορήγηση LPS δείχνουν ότι η 

συγχορήγηση µη ειδικών αναστολέων της NOS όπως η µονοµέθυλ-αργινίνη (L-

NMMA) ή ο µεθυλικός της εστέρας (L-NAME) αυξάνει δραµατικά την ηπατική 

βλάβη από LPS ή TNFα (371). Επιπλέον χορήγηση ουσιών  που απελευθερώνουν 

ΝΟ.  προστατεύει το ήπαρ από την βλάβη (372, 373).  

 

Από την άλλη µεριά εξίσου αξιόπιστα πειραµατικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι 

εµµένουσα παραγωγή ΝΟ. έχει ηπατοτοξικό αποτέλεσµα  άµεσα (531) αλλά και 

έµµεσα, µέσω ενδιάµεσων µεταβολιτών αζώτου (532). Αύξηση της παραγωγής TNFα 

και IL-6 έχει παρατηρηθεί επί επαγωγής της NOS2 σε µοντέλα ενδοτοξιµαιµίας 

(533). Επιπλέον µείωση της παραγωγής TNFα και της συνοδού ηπατοκυτταρικής 

βλάβης παρατηρείται σε χορήγηση κονκαναβαλίνης Α (Con A) ή 
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γαλακτοζαµίνης/LPS σε NOS-/- πειραµατόζωα και η δράση αυτή επιβεβαιώνεται µε 

χορήγηση εκλεκτικών NOS2 αναστολέων σε φυσιολογικά ζώα (70). Τα δεδοµένα µας 

στα αποµονωµένα LPS-διεγερµένα KC δείχνουν ότι στα συγκεκριµένα πειραµατικά 

πλαίσια η παραγωγή του ΝΟ.  από τα KC δεν ασκεί επαγωγική δράση στην έκκριση 

του TNFα. Τουναντίον η καταστολή της παραγωγής του ΝΟ.  µε την χρήση 

αναστολέα της ΝΟ. συνθάσης (L-NAME) οδήγησε σε µικρή αύξηση του 

παραγόµενου TNFα και του MCP-1. Ο µηχανισµός του παρατηρούµενου φαινοµένου 

µπορεί να είναι είτε άµεσος είτε αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του ΝΟ.  µε την 

παραγωγή προσταγλανδινών από τα KC (534, 535). 

 

Η γελατινάση Β αναγνωρίζεται επίσης στο ήπαρ εκκρινόµενη σε µικρές ποσότητες 

υπό φυσιολογικές συνθήκες (406). Κύρια κυτταρική πηγή της είναι τα KC που στην 

παρούσα µελέτη παράγουν MMP-9 απουσία ανοσοδιεγέρτη. Η παραγωγή αυτή 

πιθανά αντανακλά την απαραίτητη για της διαδικασίες αναδόµησης της εξωκυτταρίου 

ουσίας παραγωγή µεταλλοπρωτεασών που συµβαίνει και in vivo σε συνθήκες 

ηρεµίας. Στην παρούσα θέση στο υπερκείµενο των καλλιεργειών KC, ανιχνεύτηκε 

µόνο η προενζυµική µορφή της MMP-9 της οποίας η ενεργοποίηση in vivo στον ιστό 

πραγµατοποιείται υπό την επίδραση πρωτεολυτικών ενζύµων όπως η στρωµελυσίνη 

και η πλασµίνη (410).  

 

Υπό την επίδραση του LPS τα KC παρήγαγαν αυξηµένα ποσά MMP-9. Επαγωγή 

γελατινολυτικής δραστηριότητας µέσω αύξησης της MMP-9 υπό την επίδραση LPS 

έχει µέχρι τώρα καταδειχθεί σε περιτοναϊκά µακροφάγα (536), περιφερικά 

µονοκύτταρα (537), ουδετερόφιλα πολυµορφοπύρηνα (538) και µαστοκύτταρα (539). 

Η παραγωγή της πιστεύεται ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην προσέλκυση των 

ανωτέρω κυττάρων στις θέσεις της φλεγµονής (539, 540). Τα επίπεδα έκφρασης της 

στα ουδετερόφιλα πολυµορφοπύρηνα έχουν συσχετισθεί  µε την βαρύτητα της νόσου 

σε σηπτικούς ασθενείς (538) ενώ µελέτες σε τρανσγενοµικά ποντίκια που δεν 

παρουσιάζουν έκφραση MMP-9 δείχνουν ότι ο φαινότυπος αυτός επηρεάζει θετικά 

την έκβαση της ενδοτοξιναιµίας (541). Στα KC είναι η πρώτη φορά που 

καταδεικνύεται επαγωγή της παραγωγής MMP-9 υπό την επίδραση LPS.  ∆εδοµένου 

του σηµαντικού της ρόλου στις διαδικασίες µυοϊνοβλαστικής µεταµόρφωσης των 

κυττάρων Ito και της εµπλοκής της στην ενεργοποίηση του κυριότερου παράγοντα 
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ίνωσης στο ήπαρ του TGF-β το παραπάνω εύρηµα έχει ιδιαίτερη σηµασία. Η αύξηση 

της παραγωγής της MMP-9 συνδυαζόµενη µε της αυξηµένη παραγωγή χηµειοκινών 

που θα αναλυθεί περαιτέρω µπορεί  επίσης να αποτελεί και µέρος του µηχανισµού 

κυτταρικής µετανάστευσης και προσέλκυσης KC, µονοκυττάρων και Ito στις θέσεις 

της ηπατικής φλεγµονής. Άλλωστε αύξηση της γελατινολυτικής δραστηριότητας 

τύπου MMP-9 του ηπατικού ιστού έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς µε κίρρωση 

αλκοολικής και ιογενούς αιτιολογίας  (412). 

 

Κοινή συνιστώσα στις διαδικασίες της ηπατικής φλεγµονής αποτελεί η διήθηση του 

ηπατικού παρεγχύµατος από φλεγµονώδη κύτταρα (542). Ωστόσο οι µηχανισµοί που 

ρυθµίζουν την προσέλκυση φλεγµονωδών κυττάρων στο ήπαρ δεν έχουν ακόµη 

πλήρως διευκρινιστεί. Οι χηµειοκίνες και οι υποδοχείς τους έχουν αποτελέσει 

αντικείµενο εκτεταµένης µελέτης στην διάρκεια της δεκαετίας που µας πέρασε ώστε 

έχει πλέον καταδειχθεί ο σηµαντικός τους ρόλος στις διαδικασίες προσέλκυσης των 

διαφορετικών πληθυσµών φλεγµονωδών κυττάρων στο σηµείο της φλεγµονής και 

εντέλει στην ρύθµιση της ανοσολογικής απάντησης του οργανισµού στο σύνολό της.  

 

Έκφραση χηµειοκινών στο ήπαρ επάγεται σε όλους σχεδόν τους τύπους  ηπατικής 

βλάβης και φαίνεται να υπάρχει στενή συσχέτιση του προφίλ των παραγόµενων 

χηµειοκινών στο ήπαρ και του είδους των φλεγµονωδών κυττάρων που διηθούν τον 

ηπατικό ιστό (543). Παραδείγµατος χάριν κατά τα πρώτα στάδια της αλκοολικής 

ηπατικής νόσου όπως και κατά την οξεία αλκοολική ηπατίτιδα κυριαρχούν οι CXC 

χηµειοκίνες και παρατηρούνται καθ’υπεροχήν πολυµορφοπυρηνικές διηθήσεις ενώ 

αντίθετα µε την εγκατάσταση της αλκοολικής αιτιολογίας κίρρωσης το προφίλ των 

παραγόµενων κυτταροκινών αλλάζει µε επικράτηση των CC χηµειοκινών και καθ’ 

υπεροχή µονοπυρηνική διήθηση του ηπατικού παρεγχύµατος  (544). 

 

Οι παραγόµενες στο ήπαρ χηµειοκίνες φαίνεται να σχετίζονται άµεσα µε το µέγεθος 

και την ποιότητα των φλεγµονωδών διηθήσεων. Οι πυκνές πολυµορφοπυρηνικές 

διηθήσεις που παρατηρούνται στην οξεία αλκοολική ηπατίτιδα σχετίζονται µε 

αυξηµένα επίπεδα IL-8 στον ορό και τον ηπατικό ιστό των ασθενών (545). Μελέτες 

µε ηπατοτρόπους αδενοϊούς που φέρουν το γονίδιο του CINC καταδεικνύουν ότι η 

υπερέκφραση CINC στο ήπαρ οδηγεί σε βαριά φλεγµονή και καταστροφή του 
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ηπατικού παρεγχύµατος (546). Επιπλέον, αυξηµένη έκφραση CINC στα µονοκύτταρα 

αρουραίου έχει συσχετισθεί µε αυξηµένες πολυµορφοπυρηνικές διηθήσεις σε 

πειραµατικά µοντέλα απόρριψης ηπατικών αλλοµοσχευµάτων (335). Στην χρόνια 

ιογενή ηπατίτιδα τα επίπεδα έκφρασης IL-8 στον ηπατικό ιστό σχετίζονται άµεσα µε 

τον βαθµό φλεγµονής στα πυλαία διαστήµατα και τα ενδοηπατικά χοληφόρα (344) 

και αυξηµένη έχει βρεθεί η έκφραση της ανωτέρω χηµειοκίνης σε ασθενείς µε ιογενή 

κίρρωση (547). Φαίνεται ότι οι ιικές πρωτεΐνες HBV X και NS5A HCV είναι δυνατόν 

να επάγουν την έκφραση IL-8 (548) η οποία µάλιστα έχει καταδειχθεί ότι αναστέλλει 

την  αντι-ιική δράση της ιντερφερόνης in vitro (549). Οι MIP-2 και KC, οµόλογα των 

ανθρωπίνων GRO-α, -β, -γ, συµµετέχουν στην παθοφυσιολογία της ηπατικής βλάβης 

από ισχαιµία-επαναιµάτωση, καθώς εξουδετέρωσή τους µε αντισώµατα µειώνει τις 

φλεγµονώδεις διηθήσεις και την ηπατοκυτταρική βλάβη σε ανάλογα πειραµατικά 

µοντέλα (550).  

 

Οι CC χηµειοκίνες MCP-1 και RANTES φαίνεται να εµπλέκονται στην προσέλκυση 

στο ήπαρ µονοκυττάρων και ενεργοποιηµένων λεµφοκυττάρων σε πειραµατικά 

µοντέλα ηπατικών κοκκιωµάτων (551) και στην χρόνια ηπατίτιδα C (339, 552). Η 

υπερέκφραση MCP-1 έχει επίσης συσχετισθεί µε την προσέλκυση στο ήπαρ 

πολυµορφοπύρηνων µέσω επαγωγής της έκφρασης του ICAM-1 σε µοντέλα 

ισχαιµίας-επαναιµάτωσης (333). Επιπλέον, πρόσφατες µελέτες έχουν καταδείξει τον 

σηµαντικό ρόλο του MCP-1 στις διαδικασίες ηπατικής ίνωση καθώς φαίνεται να 

ενεργοποιεί και να προσελκύει στις θέσεις της φλεγµονής τους ηπατικούς 

µυοϊνοβλάστες ή κύτταρα Ito (86). 

  

Ποιο όµως κύτταρο ή κύτταρα είναι υπεύθυνα για την παραγωγή χηµειοκινών στο 

ήπαρ; Αυτό το ερώτηµα έχει αποτελέσει αντικείµενο εντατικών ερευνών τα τελευταία 

χρόνια. Αυξηµένη έκφραση mRNA KC και MIP-2 στα κύτταρα Kupffer έχει 

παρατηρηθεί κατά την ηπατική βλάβη από ισχαιµία-επαναιµάτωση και σχετίζονταν 

µάλιστα µε τα επίπεδα των παραπάνω χηµειοκινών στο πλάσµα και τον βαθµό 

διήθησης του ηπατικού παρεγχύµατος από ουδετερόφιλα πολυµορφοπύρηνα (133). 

Προηγούµενες µελέτες έχουν καταδείξει ενδογενή έκφραση των CC χηµειοκίνων 

MIP-1, MCP-1 και RANTES στα KC. Συγκεκριµένα αυξηµένη παραγωγή MIP-1, 

MCP-1 και RANTES έχει παρατηρηθεί σε KC που αποµονώθηκαν από αρουραίους 
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µετά από in vivo χορήγηση LPS. Επιπλέον, σε µοντέλα ενδοτοξιναιµίας έχει 

παρατηρηθεί καταστολή της παραγωγής χηµειοκινών και µείωση της ηπατικής 

ιστικής βλάβης αν προηγηθεί χορήγηση χλωριούχου γαδολινίου που οδηγεί σε 

απόπτωση τα KC (553).  

 

Ηπατοκύτταρα και KC αρουραίου σε καλλιέργεια εκφράζουν mRNA της χηµειοκίνης 

CINC, οµόλογο της ανθρώπινης IL-8 κατόπιν διέγερσης µε LPS ή κυτταροκίνες 

(338). Τα δυο είδη κυττάρων φαίνεται να συµµετέχουν εξίσου στην παραγωγή 

χηµειοκινών in vivo, διαµορφώνοντας έτσι το προφίλ και την τοπογραφία της 

χηµειοκινικής έκφρασης κατά τα διαφορετικά στάδια και τύπους της ηπατικής 

φλεγµονής. Χαρακτηριστικά αυξηµένη έκφραση IL-8, MCP-1, MIP-1a και MIP-1b 

παρατηρείται στις θέσεις φλεγµονής στο ηπατικό παρέγχυµα στην αλκοολική 

ηπατίτιδα, ενώ στην αλκοολική κίρρωση έκφραση χηµειοκινών παρατηρείται µόνο 

στο ενδοθήλιο και τα σηµεία φλεγµονώδους διήθησης εντός των πυλαίων 

διαστηµάτων και πλησίον των ινωδών διαφραγµάτων (336). Σε συµφωνία µε τα 

παραπάνω δηµοσιευµένα δεδοµένα στην παρούσα διατριβή καταδείξαµε ότι 

αποµονωµένα KC αρουραίου παρουσιάζουν σηµαντική ενδογενή παραγωγή CXC και 

CC χηµειοκινών επί απουσίας ανοσοδιεγέρτη. Επιπλέον, παρουσία LPS η παραγωγή 

χηµειοκινών επάγεται σηµαντικά οδηγώντας στην ανίχνευση αυξηµένων ποσών  

CINC/IL-8, MIP-2 , MCP-1 και RANTES στο υπερκείµενο των καλλιεργειών.   

 

Η ενεργοποίηση των ηπατικών µακροφάγων από λιποπολυσακκχαρίτες είναι ένας 

από του κυριότερους µηχανισµούς πρωτογενούς ανοσολογικής απάντησης του 

οργανισµού αλλά ταυτόχρονα σχετίζεται στενά µε τους παθοφυσιολογικούς 

µηχανισµούς  ηπατοκυτταρικής καταστροφής κατά την ηπατική νόσο. Τα φαινόµενα 

της εµµένουσας ενεργοποίησης και ανοχής που παρατηρούνται κατά την επίδραση µε 

LPS σε κύτταρα Kupffer διαφοροποιούν την συµπεριφορά των κυττάρων αυτών από 

τα µονοκύτταρα και τα µακροφάγα άλλων ιστών. Άλλωστε, λόγω της θέσης τους τα 

KC εκτίθενται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις LPS  από τα περιφερικά µονοκύτταρα 

και µακροφάγα και  για πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Έτσι, έχουν 

παρατηρηθεί σηµαντικές διαφορές στην έκφραση του CD14  που στα KC στο 

φυσιολογικό ήπαρ εκφράζεται σε µικρότερο βαθµό από ότι στα περιφερικά 

 172



  

µονοκύτταρα και µακροφάγα ενώ κατά την ηπατική νόσο ή επί της παρουσίας LPS το 

επίπεδο έκφρασης CD14 στα KC αυξάνεται (508).   

 

Ωστόσο τα ενδοκυττάρια µονοπάτια µεταβίβασης σήµατος που λαµβάνουν χώρα 

κατά τις διαδικασίες ενεργοποίησης των κυττάρων Kupffer από LPS δεν έχουν 

επαρκώς διερευνηθεί. Κατόπιν σύνδεσης µε ειδικούς υποδοχείς επιφανείας και 

κυρίως τον TLR-4, το LPS οδηγεί σε επάγει ποικίλες ενδοκυττάριες διεργασίες 

µεταβίβασης σήµατος µε αποτέλεσµα την κυτταρική ενεργοποίηση και την διέγερση 

ευρέως φάσµατος αµυντικών κυτταρικών µηχανισµών (554). Σε αυτές τις διαδικασίες 

συµµετέχουν ποικιλία κινασών, για παράδειγµα κινάσες της τυροσίνης (protein-

tyrosine kinase, PTK), σχετιζόµενες µε τον υποδοχέα LPS κινάσες σερίνης/θρεονίνης 

(LPS receptor-associated serine/threonine kinase), Ras, Raf-1, IκB, MEK και MAPK 

κινάσες. Εν συνεχεία, ένας καταρράκτης ενδοκυττάριων ενζυµικών αντιδράσεων 

δραστηριοποιεί πολλαπλούς µεταγραφικούς ενεργοποιητές, συµπεριλαµβανοµένων 

των AP-1 και NF-κB που επάγουν την έκφραση πολλαπλών γονιδίων για την 

παραγωγή µεταβιβαστών της φλεγµονής (148, 555, 556).  

 

Η ενεργοποίηση των κινασών της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (PI3-κινάσες) κατά την 

διαδικασία ενδοκυττάριας µεταβίβασης σήµατος µετά από την σύνδεση του LPS µε 

των υποδοχέα του είναι θέµα που τώρα µελετάται. Πρόσφατες δηµοσιεύσεις σε 

µονοκύτταρα και µακροφάγα καταδεικνύουν ότι το µονοπάτι των PI3-κινασών 

ενεργοποιείται κατόπιν σύνδεσης των TLR2 και TLR4 µε αγωνιστή και µπορεί να 

δράσει µε δύο τρόπους είτε επαγωγικά είτε ανασταλτικά στην έκφραση γονιδίων 

εξαρτώµενων από τον NF-κΒ (557). Το φαινόµενο δεν έχει διερευνηθεί στα KC. Στην 

παρούσα διατριβή καταδεικνύεται για  πρώτη φορά ότι ο αναστολέας των PI3-

κινασών Wortmannin αναστέλλει την επαγοµένη από το LPS παραγωγή TNFα, MCP-

1 και ΝΟ στα KC. Τα συγκεκριµένα ευρήµατα υποδηλώνουν ότι το µονοπάτι των 

PI3-κινασών αποτελεί µέρος των ενδοκυττάριων διαδικασιών που επάγουν την 

παραγωγή µεταβιβαστών της φλεγµονής κατόπιν LPS ενεργοποίησης στα KC.     

 

Πρόσφατες µελέτες σε B-λεµφοκύτταρα και µακροφάγα, καταδεικνύουν ότι η 

ενεργοποίηση του καταρράκτη των PI3-κινασών  κατόπιν διέγερσης µε LPS 

αναστέλλει την πρωτεόλυση του IκBκ, προάγοντας έτσι την σύνδεση του NF-κΒ µε 
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το DNA. Αυτό οδηγεί σε µεταγραφική ενεργοποίηση γονιδίων κυτταροκινών και 

iNOS  (558). Προς το παρόν δεν υπάρχουν δεδοµένα για ανάλογο φαινόµενο όσον 

αφορά στην ρύθµιση γονιδίων των χηµειοκινών. Οι µοριακοί µηχανισµοί που 

οδηγούν σε αύξηση ή αναστολή της παραγωγής κυτταροκινών και χηµειοκινών κατά 

την διέγερση των KC ήταν εκτός των πλαισίων της παρούσης διατριβής. Το ερώτηµα 

του αν η LPS-επαγόµενη αύξηση της παραγωγής  TNFα, MCP-1 και NO είναι 

αποτέλεσµα επαγωγής της µεταγραφής των γονιδίων τους ή συνέπεια µετα-

µεταγραφικής τροποποίησης του mRNA των παραπάνω µεταβιβαστών αλλά και το 

σηµείο εµπλοκής των PI3-κινασών σε αυτή την διαδικασία µπορούν να αποτελέσουν 

την βάση µελλοντικών µελετών.  Παρότι ο µηχανισµός είναι αδιευκρίνιστος το 

εύρηµα ότι η τελική παραγωγή TNFα, MCP-1 και NO αναστέλλεται από τo 

Wortmannin εµπλέκει τον καταρράκτη των PI3-κινασών στους µηχανισµούς 

διέγερσης των κυττάρων Kupffer από το LPS.         

 

4.3 Επίδραση της οκτρεοτίδης στην παραγωγή µεταβιβαστών από τα κύτταρα 

Kupffer 

 

Η σωµατοστατίνη είναι προϊόν µιας φυλογενετικά παλαιάς πολυγονιδιακής 

οικογένειας πεπτιδίων που περιλαµβάνει δυο δραστικές ουσίες την σωµατοστατίνη-

14 και την σωµατοστατίνη-28. Στο κεντρικό νευρικό σύστηµα η σωµατοστατίνη 

συµµετέχει στην νευρωνική µεταβίβαση ερεθισµάτων δρώντας ως νευροδιαβιβαστής 

και ρυθµίζει την έκκριση της αυξητικής ορµόνής και της θυρεοτροπίνης δρώντας ως 

νευρορµόνη (559). Στην περιφέρεια η σωµατοστατίνη παράγεται στον γαστρεντερικό 

σύστηµα είτε από ελεύθερες νευρικές απολήξεις στον εντερικό βλεννογόνο και την 

ηπατική πύλη είτε από ποικίλα µη-νευρικά κύτταρα σε όλο το µήκος του 

γαστρεντερικού σωλήνα και στο πάγκρεας (442, 560-563). Εκεί λειτουργώντας ως 

νευροδιαβιβαστής ή µε αυτοκρινικό και παρακρινικό τρόπο δρα κυρίως ανασταλτικά 

στις απεκκριτικές διαδικασίες, την νευρική δραστηριότητα, την συσταλτικότητα των 

λείων µυικών ινών και την απορρόφηση θρεπτικών ουσιών (559, 564). Επιπλέον, 

υπάρχει πληθώρα ερευνητικών δεδοµένων που καταδεικνύουν ότι η σωµατοστατίνη 

έχει ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες (565).       
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Παραγωγή σωµατοστατίνης έχει παρατηρηθεί σε θέσεις φλεγµονής όπου και 

πιστεύεται ότι δρα ως αντι-φλεγµονώδης παράγοντας (559). Υποδοχείς 

σωµατοστατίνης µε κυριότερο τον SST2 ανιχνεύονται σε µονοπύρηνα-µακροφάγα 

και Τ-λεµφοκύτταρα και καθήλωση ραδιενεργού σωµατοστατίνης έχει παρατηρηθεί 

στις θέσεις ενεργού φλεγµονής σε πλειάδα κοκκιωµατώδων και αυτοάνοσων (π.χ. 

ρευµατοειδής αρθρίτις) νοσηµάτων (566). ∆ρώντας τοπικά η σωµατοστατίνη µπορεί 

να καταστείλει την φλεγµονή µε διάφορους τρόπους. Καταρχήν έχει βρεθεί ότι 

µειώνει την διαπερατότητα των αγγείων, επάγει αγγειοσύσπαση και αναστέλλει την 

αγγειογέννεση (567). Επιπλέον απεκκρινόµενη από ελεύθερες νευρικές απολήξεις σε 

απάντηση σε φλεγµονώδη ερεθίσµατα ανταγωνίζεται τις δράσεις της ουσίας P, που 

αποτελεί µείζον νευροδιαβιβαστή του πόνου και επαγωγέα φλεγµονωδών 

µεταβιβαστών, λευκοτριενών και προσταγλανδυνών (422).  

 

Εκτός των παραπάνω ωστόσο η σωµατοστατίνη έχει και άµεση ανοσοτροποποιητική 

δράση. Στα µονοκύτταρα και µακροφάγα µειώνει την παραγωγή υπεροξειδίου και 

INFγ και επάγει την εξαρτώµενη από αντισώµατα κυτταροτοξικότητα (568-570).  Στα 

λεµφοκύτταρα, µειώνει τον πολλαπλασιασµό των T-λεµφοκυττάρων, αναστέλλει την 

ενεργοποίηση των NK κυττάρων και την παραγωγή ανοσοσφαιρινών από τα B-

λεµφοκύτταρα  (429, 430, 571) και µέσω επαγωγής της έκκρισης της IL-4 πιστεύεται 

ότι µπορεί να επηρεάζει την διαφοροποίηση των Τ-λεµφοκυττάτων  προς TΗ2 

φαινότυπο (572). Τέλος στα διεγερµένα βασεόφιλα αναστέλλει την παραγωγή  

ισταµίνης και λευκοτριένης D4 (434). 

 

Τα ανάλογα της σωµατοστατίνης, διατηρούν τις αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες του 

φυσικού νευροπεπτιδίου (573). Επιπλέον λόγω της µακράς διάρκειας δράσης τους 

είναι καταλληλότερα για θεραπευτική χορήγηση. Μέχρι τώρα η οκτρεοτίδη, το πρώτο 

ανάλογο της σωµατοστατίνης που χρησιµοποιήθηκε στην κλινική πράξη, χορηγείται 

θεραπευτικά για την αντιµετώπιση εκκριτικών αδενωµάτων της υποφύσεως και 

µεταστατικών νευροενδοκρινών όγκων του πεπτικού όπως το καρκινοειδές και ακόµα 

στην κιρσική αιµορραγία και σε ανθεκτικά διαρροϊκά σύνδρόµα (456-458, 460, 461). 

Πρόσφατα καταδείξαµε ότι η χορήγηση οκτρεοτίδης αυξάνει σηµαντικά την επιβίωση 

σε ασθενείς µε ηπατοκυτταρικό καρκίνο και αποτελεί σηµαντική εναλλακτική 

επιλογή στην αντιµετώπιση του ανεγχείρητου ηπατώµατος (574). Ωστόσο η ανωτέρω 
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ουσία έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικό αναλγητικό και αντι-φλεγµονώδες σε διάφορα 

µοντέλα φλεγµονής  όπως σε πειραµατική άσηπτη αρθρίτιδα (431, 575), κατά την 

ενδοτοξιναιµία (576) και σε πειραµατικά µοντέλα ηπατικής βλάβης (577-579). 

 

Οι ολοένα και αυξανόµενες θεραπευτικές εφαρµογές της οκτρεοτίδης στην κλινική 

γαστρεντερολογία (580) σε συνδυασµό µε τα υπάρχοντα δεδοµένα, προερχόµενα 

κυρίως από τον χώρο της βασικής έρευνας, που αποδίδουν ανοσοτροποιητικό ρόλο 

στην σωµατοστατίνη και τα συνθετικά της ανάλογα (431), µας έδωσαν το έναυσµα να 

µελετήσουµε την επίδραση της οκτρεοτίδης στην παραγωγή φλεγµονωδών 

µεταβιβαστών από διεγερµένα και µη κύτταρα Kupffer.  

 

Η προσθήκη οκτρεοτίδης στο καλλιεργητικό µέσο των καλλιεργειών KC άνευ της 

παρουσίας άλλης ανοσοτροποποιητικής ουσίας ή διεγέρτη προκάλεσε µικρές µόνο 

µεταβολές στην έκκριση µεταβιβαστών της φλεγµονής που συνοψίζονται παρακάτω. 

Σε αντίθεση µε προηγούµενες µελέτες που καταδεικνύουν µείωση της παραγωγής 

TNFα από KC µετά από επίδραση µε σωµατοστατίνη ή οκτρεοτίδη (581, 582) δεν 

παρατηρήσαµε σηµαντική µεταβολή του παραγόµενου TNFα στα KC που 

διεγέρθηκαν µόνο µε οκτρεοτίδη. Η παρατηρούµενη διαφορά µπορεί να οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι Chao et al µελέτησαν το φαινόµενο σε καλλιέργειες κυττάρων που 

περιείχαν FCS και συνεπώς πολλαπλούς παράγοντες που είναι δυνατόν να διεγείρουν 

τα KC (π.χ. µικρά ποσά LPS, συµπλήρωµα κ.α.). Άλλωστε τα πόσα του TNFα που 

ανιχνεύουν στο υπερκείµενο  (455±58 pg/ml) σε σχέση µε τα ποσά του TNFα που 

ανιχνεύθηκαν στην παρούσα θέση (33±10 pg/ml) ενισχύουν το παραπάνω 

ενδεχόµενο.     

 

Εκτός του TNFα ανεπηρέαστη παρέµεινε και η βασική παραγωγή IL-6, IL-10 αλλά 

και των χηµειοκινών IL-8(GRO/CINC-1), MIP-2, και  MCP-1 που µελετήθηκαν.  

Αντίθετα παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική µείωση της IL-12 και αύξηση της IL-

13. Πρόσφατες µελέτες καταδεικνύουν τον ανοσορρυθµιστικό και 

ηπατοπροστατευτικό ρόλο της IL-13 σε πειραµατικά µοντέλα ηπατικής φλεγµονής 

όπου σε συνδυασµό µε την IL-4 επάγουν την ενεργοποίηση του STAT6 ο οποίος δρα 

ανταγωνιστικά ως προς  τον NF-κB καταστέλλοντας τις φλεγµονώδεις διεργασίες στο 

ήπαρ (244, 583). Σε συνδυασµό µε την καταστολή της βασικής παραγωγής της IL-12 

 176



  

η άυξηση της παραγωγής της IL-13 καταδεικνύει την αντι-φλεγµονώδη δράση της 

οκτρεοτίδης αλλά και ενισχύει τις υπάρχουσες θεωρίες που υποστηρίζουν τον ενεργό 

ρόλο των νευροπεπτιδίων, όπως η σωµατοστατίνη και τα ανάλογα της, στην 

διαµόρφωση του φαινοτύπου της ανοσολογικής απάντησης τοπικά στις θέσεις 

φλεγµονής (584). Χαρακτηριστικά η σωµατοστατίνης παραγόµενη από µακροφάγα 

του κοκκιώµατος καταστέλλει την έκφραση INFγ από τα T-λεµφοκύτταρα και επάγει 

την παραγωγή  IL-4, IL-13 συµµετέχοντας έτσι στην διαµόρφωση του TΗ2 

φαινοτύπου στην ηπατική σχιστοσωµίαση (585).  

 

Μικρή αύξηση του παραγόµενου NO. παρατηρήθηκε επίσης υπό την επίδραση της 

οκτρεοτίδης στα KC. Η αύξηση αυτή ήταν µικρού µεγέθους και χωρίς στατιστική 

σηµαντικότητα αλλά πιθανά υποδηλώνει επίδραση της οκτρεοτίδης στην παραγωγή 

NO.  από την cNOS των KC καθώς τα επίπεδα NO. που µετρήθηκαν στο υπερκείµενο  

δεν ήταν του ύψους που παρατηρείται  κατά την έκφραση της επαγόµενης συνθάσης. 

Ανάλογα αποτελέσµατα για την nNOS και cNOS έχουν αναφερθεί πρόσφατα και από 

άλλους ερευνητές υπό άλλες πειραµατικές συνθήκες (586, 587). Τέλος η σηµαντική 

µείωση της παραγωγής MMP-9 και η µικρή µείωση του παραγόµενου RANTES από 

τα KC µετά από επίδραση οκτρεοτίδης αναφέρεται για πρώτη φορά και η σηµασία 

της δράσης αυτής παραµένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη. Πιθανόν καθώς και οι δύο 

ουσίες επηρεάζουν την µετανάστευση των µονοπύρηνων-µακροφάγων και των 

ηπατικών µυοϊνοβλαστών η παρατηρούµενη µείωση  έχει να κάνει µε την αναστολή 

των διαδικασιών µετανάστευσης στον ηπατικό ιστό σε κατάσταση «ηρεµίας».   

 

Στην παρούσα διατριβή καταδεικνύουµε επίσης ότι η επώαση µε οκτρεοτίδη,   σε 

«φυσιολογικές» της τάξης του nanomolar συγκεντρώσεις (588), επηρεάζει την 

παραγωγή µεταβιβαστών της φλεγµονής από τα διεγερµένα µε LPS κύτταρα Kupffer.  

Συγκεκριµένα όσον αφορά τις κυτταροκίνες σηµαντική είναι η µείωση που 

παρατηρήθηκε στην παραγωγή του TNFα ενώ οι IL-6, η IL-12 και η IL-10 

παραµείναν ανεπηρέαστες. Μείωση παρατηρήθηκε και στο ποσό του παραγόµενου 

NO. που θεωρήθηκε πραγµατική, έστω και αν ήταν µη σηµαντική στατιστικά, διότι 

ήταν εξαρτώµενη από την συγκέντρωση της οκτρεοτίδης στο υπερκείµενο και 

παρατηρούνταν στις ίδιες συγκεντρώσεις όπου παρατηρήθηκε και η µείωση του 

ΤNFα. Η µείωση του παραγόµενου TNFα και του NO. συνδυαζόµενη µε την 
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διατήρηση σταθερής της παραγωγής IL-10 υπό την επίδραση της οκτρεοτίδης 

σκιαγραφεί µια τάση προς επικράτηση των αντιφλεγµονωδών µεταβιβαστών σε 

σχέση µε τους µεταβιβαστές που επάγουν φλεγµονή.  

 

Επιπλέον η επίδραση µε οκτρεοτίδη επηρέασε και την παραγωγή χηµειοκινών από 

LPS διεγερθέντα KC. Παρατηρήθηκε συγκεκριµένα ότι η οκτρεοτίδη αναστέλλει την 

παραγωγή των CC χηµειοκινών MCP-1 και RANTES ενώ δεν επηρεάζει την 

παραγωγή των  CXC χηµειοκινών IL-8(GRO/CINC-1) και MIP-2. Τα ευρήµατα µας 

υποστηρίζουν την πιθανή συµµετοχή της σωµατοστατίνης και των αναλόγων της στις 

διαδικασίες προσέλκυσης διαφορετικών πληθυσµών φλεγµονωδών κυττάρων στο 

ηπατικό παρέγχυµα.   

 

Ο τρόπος µε τον όποίο η οκτρεοτίδη αναστέλλει την παραγωγή φλεγµονωδών 

µεταβιβαστών στο πειραµατικό µας µοντέλο µας οδήγησε έµµεσα στο συµπέρασµα 

ότι η συγκεκριµένη δράση του αναλόγου αυτού της σωµατοστατίνης 

πραγµατοποιείται µέσω επιφανειακών κυτταρικών υποδοχέων συζευγµένων µε 

πρωτεΐνες G και εποµένως το πιθανότερο µέσω υποδοχέων σωµατοστατίνης στην 

επιφάνεια των KC. Συγκεκριµένα η ανασταλτική δράση της οκτρεοτίδης ήταν 

εξαρτώµενη από της συγκέντρωση της ουσίας στο υπερκείµενο  διαµορφώνοντας 

κωδωνοειδή καµπύλη συγκεντρώσης-αναστολής όπου η ανασταλτική δράση της 

ουσίας µειώνονταν και εντέλει καταργούνταν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις της 

ουσίας. Επιπλέον πειράµατα µε προ-επώαση µε οκτρεοτίδη κατέδειξαν ότι µικρού 

χρόνου προεπώαση µε τον αγωνιστή καταργεί την ανασταλτική δράση της ουσίας.  

Τα φαινόµενα αυτά παρατηρούνται πολύ συχνά στις δράσεις που επάγονται µέσω 

κυτταρικών υποδοχέων συνδεδεµένων µε πρωτεΐνες G και αντιπροσωπεύουν 

διαδικασίες απευαισθητοποίησης του υποδοχέα που σχετίζονται µε την αποδέσµευση 

της G πρωτεΐνης από τον συνδεδεµένο µε το αγωνιστή υποδοχέα, παρατηρούνται δε 

χαρακτηριστικά στους υποδοχείς σωµατοστατίνης (589, 590). Άλλωστε 

προκαταρκτικά αποτελέσµατα ανοσοφθορισµού που πραγµατοποιούνται τώρα στο 

εργαστήριο µας καταδεικνύουν την παρουσία υποδοχέων σωµατοστατίνης σε 

αποµονωµένα KC αλλά η παρουσίασή τους δεν εντάσσεται στα πλαίσια της 

παρούσης θέσης.  
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Η σύνδεση της σωµατοστατίνης και των αναλόγων της στους αντίστοιχους υποδοχείς 

της κυτταρικής επιφάνειας οδηγεί στην σύνδεση µε τις πρωτεΐνες G και στην 

ενεργοποίηση ποικίλων ενδοκυττάριων µεταβιβαστών της πληροφορίας. Αυτοί 

περιλαµβάνουν τον καταρράκτη αδενυλκυκλάση (AC)-cAMP-πρωτεϊνική κινάση Α 

(PKA), τον καταρράκτη φωσφολιπάση C (PLC)-πρωτεϊνική  κινάση C (PKC)-

αραχιδονικό οξύ, την ενεργοποίηση καναλιών καλίου και ασβεστίου, την 

ενεργοποίηση της αντλίας Na+/H+ κ.α. (416). Επιπλέον, η σωµατοστατίνη µπορεί να 

αναστείλει ή να ενεργοποιήσει το µονοπάτι των PLC-IP3, αναλόγως του κυτταρικόυ 

τύπου (452), να ενεργοποιήσει φωσφο-τυροσινο-φωσφατάσες (PTPs) και 

φωσφατάσες της σερίνης θρεονίνης, ενώ τέλος φαίνεται να επιδρά και στον 

καταρράκτη των ενεργοποιούµενων από µιτογόνα κινασών (mitogen-activated protein 

kinases,  MAPK)  (441). 

 

Οι κινάσες της φωσφατυδιλινοσιτίλης-3 (PI3-kinases) εµπλέκονται επίσης στους 

µηχανισµούς ενδοκυττάριας µεταβίβαση της πληροφορίας που ενεργοποιούνται µετά 

από σύνδεση του αγωνιστή µε τους υποδοχείς της σωµατοστατίνης. Οι  Medina et al 

έχουν καταδείξει ότι η σωµατοστατίνη αναστέλλει τον εξαρτώµενο από το cAMP 

πολλαπλασιασµό των θυρεοειδικών  FRTL-5 κυττάρων µέσω µηχανισµού που 

εξαρτάται από την ενεργοποίηση των  PI-3 κινασών (591).   Οι Sakanaka et al επίσης 

κατέδειξαν ότι η παραγωγή αραχιδονικού στα  CHO-K1 κύτταρα επάγεται µέσω 

διέγερσης του SSTR4 (υποδοχέας σωµατοστατίνης 4) µε µηχανισµό που 

αναστέλλεται από το Wortmannin (592). Ωστόσο ο καταρράκτης των  PI-3 κινασών 

δεν έχει εµπλακεί ξανά στην ρύθµιση της παραγωγής κυτταροκινών-χηµειοκινών ή 

µονοξειδίου του αζώτου από την σωµατοστατίνη ή τα ανάλογα της. Στο παρελθόν 

έχει καταδειχθεί ότι η ανασταλτική δράση των κυτταροκινών IL-4 και IL-13 στην 

παραγωγή RANTES και MCP-1 από τα εντερικά επιθηλιακά κύτταρα (HT-29) 

επάγεται µέσω αναστολής της ενεργοποίησης των PI-3 κινασών (593).  

 

Στην παρούσα θέση, προεπώαση των καλλιεργειών KC µε τον αναστολέα των PI3-

κινασών Wortmannin κατέστειλε την ανασταλτική επίδραση της οκτρεοτίδης στην 

παραγωγή TNFα, χηµειοκινών και ΝΟ. σε βαθµό εξαρτώµενο από την συγκέντρωση 

του Wortmannin στο υπερκείµενο. Το εύρηµα αυτό εµπλέκει το ενδοκυττάριο 

µονοπάτι των PI3-κινασών στους µηχανισµούς ενδοκυττάριας µεταβίβασης σήµατος 
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της σωµατοστατίνης και των αναλόγων της. Υποδηλώνει δε ότι η ανασταλτική δράση 

της οκτρεοτίδης στην παραγωγή φλεγµονωδών µεταβιβαστών στο πειραµατικό µας 

µοντέλο ασκείται µέσω ενεργοποίησης των PI3-κινασών. Σε συνδυασµό µε τα 

προηγούµενα ευρήµατα της εµπλοκής των PI-3 κινασών στις διαδικασίες 

ενεργοποίησης των KC από το LPS υποθέτουµε ότι η ανασταλτική δράση τις 

οκτρεοτίδης µπορεί να αποδοθεί σε ανταγωνισµό του LPS και της οκτρεοτίδης για 

κοινά µονοπάτια ενδοκυττάριας µεταβίβασης σήµατος.    

 

Προηγούµενες µελέτες έχουν καταδείξει τις ανοσοτροποιητικές ιδιότητες της 

σωµατοστατίνης και των αναλόγων της κυρίως όσον αφορά στην παραγωγή 

κυτταροκινών και NO.. Συγκεκριµένα η σωµατοστατίνη έχει βρεθεί ότι αναστέλλει 

την ενεγοποίηση του NF-kB και την παραγωγή TNFα και IL-8 σε παγκρεατικούς 

µυοϊνοβλάστες και την επαγόµενη από βακτηριακά προϊόντα παραγωγή  IL-1 και IL-

8 σε επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου (588, 594). Επιπλέον έχει βρεθεί ότι η 

σωµατοστατίνη και η οκτρεοτίδη αναστέλλουν την «βασική» παραγωγή TNFα και  

NO. από τα KC και την έκκριση TNFα, IL-1β, IL-6, IL-12 και IL-8 από µονοκύτταρα 

ενεργοποιηµένα µε LPS (433, 581, 595). Ωστόσο δεν υπάρχουν προηγούµενες 

µελέτες για την δράση της οκτρεοτίδης στην παραγωγή κυτταροκινών, χηµειοκινών, 

NO. και µεταλλοπρωτεασών από LPS-διεγερθέντα KC. ∆εδοµένου του ιδιαίτερα 

σηµαντικού ρόλου που παίζει ο TNFα, το NO. και η IL-10 στις φλεγµονώδεις 

διεργασίες του ήπατος τα ευρήµατα της παρούσας θέσης κρίνοντα ιδιαίτερα 

σηµαντικά. Επιπλέον η επιλεκτική καταστολή των CC χηµειοκινών που 

παρατηρήθηκε υπό την επίδραση της οκτρεοτίδης εµπλέκει για πρώτη φορά 

νευρορµονικούς µεταβιβαστές στους µηχανισµούς προσέλκυσης φλεγµονωδών 

κυττάρων και στην ποσότητα και ποιότητα των φλεγµονωδών διηθηµάτων στο ήπαρ.     

 

Τα in vitro δεδοµένα στα κύτταρα Kupffer που παρουσιάστηκαν εν µέρη εξηγούν 

δηµοσιευµένα in vivo δεδοµένα όσον αφορά στον  ανοσοτροποποιητικό ρόλο της 

σωµατοστατίνης και των αναλόγων της. Έτσι προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι 

ενδοαρθρική χορήγηση σωµατοστατίνης καταστέλλει τον πόνο και την φλεγµονή και 

µειώνει την υπερτροφία του αρθρικό υµένα και το µέγεθος των φλεγµονωδών στην 

ρευµατοειδή αρθρίτιδα και σε πειραµατικά µοντέλα άσηπτης χρόνιας αρθρίτιδας 

(596-598).  Η οκτρεοτίδη έχει αποδειχθεί ότι µειώνει την οξεία βλάβη αλλά και τις 
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χρόνιες ινωτικές διεργασίες του εντερικού βλεννογόνου σε πειραµατικά µοντέλα 

µετακτινικής και χρόνιας φλεγµονώδους κολίτιδας (599, 600).  Στο ήπαρ η 

σωµατοστατίνη και η οκτρεοτίδη προστατεύούν σηµαντικά από την οξεία 

φλεγµονώδη αντίδραση που προκαλεί η χορήγηση γαλακτοζαµίνης (601) και η 

πειραµατική ισχαιµία-επαναιµάτωση (577-579). Επιπλέον µειώνουν την ιστική βλάβη 

σε πειραµατικά µοντέλα χρόνιας ίνωσης µετά από χορήγηση CCl4 (602), 

κοκκιωµατώδους βλάβης από λοίµωξη µε σχιστόσωµα (603) και εξωηπατικής 

χολόστασης κατόπιν απολίνωσης του χοληδόχου πόρου (604).  

 

Ωστόσο οι µηχανισµοί µε τους οποίους η σωµατοστατίνη και τα ανάλογα της ασκούν 

τις παραπάνω αντι-φλεγµονώδεις και αντι-ινωτικές δράσεις δεν έχουν επαρκώς 

διερευνηθεί. Είναι δυνατόν η µείωση της παραγωγής TNFα και NO. που προκαλεί η 

οκτρεοτίδη στο δικό µας πειραµατικό σύστηµα να παρατηρείται και in vivo  (600, 

605) και να ευθύνεται για την µείωση της βλάβης που παρατηρείται στα πειραµατικά 

µοντέλα οξείας ηπατικής βλάβης. Ακόµα, η καταστολή της επαγωγής του MCP-1 και 

RANTES στα KC είναι πιθανόν να εκφράζεται in vivo ως µείωση των φλεγµονωδών 

διηθήσεων στο ηπατικό παρέγχυµα.  Τέλος η µείωση της παραγωγής της MMP-9 και 

του MCP-1 και εποµένως της προσέλκυσης και ενεργοποίησης των ηπατικών 

µυοϊνοβλαστών µπορεί να σχετίζονται µε την παρατηρούµενη αντι-ινωτική δράση της 

οκτρεοτίδης στα µοντέλα χρόνιας ηπατικής βλάβης.  

 

Η σωµατοστατίνη και τα ανάλογα της δεν έχουν µέχρι τώρα χρησιµοποιηθεί στην 

κλινική πράξη για την θεραπεία φλεγµονωδών νόσων του ήπατος. Ωστόσο, υπάρχουν 

βιβλιογραφικά δεδοµένα που καταδεικνύουν τις αντι-φλεγµονώδεις ιδιότητές της σε 

άλλα συστήµατα. Για παράδειγµα η χορήγηση σωµατοστατίνης στην οφθαλµοπάθεια 

Graves φαίνεται να µειώνει τα κυκλοφορούντα επίπεδα TNFα και διαλυτών µορίων 

προσκόλλησης (606). Επιπλέον καλά αποτελέσµατα αναφέρονται µετά από χορήγηση 

αναλόγων της σωµατοστατίνης για την θεραπεία της ανθεκτικής ρευµατοειδούς 

αρθρίτιδας (607). ∆εδοµένης της ασφάλειας των σωµατοστατινικών αναλόγων όπως 

προκύπτει από τις ήδη υπάρχουσες εφαρµογές τους στις παθήσεις του 

γαστρεντερικού και τις δυνατότητας χορήγησης ακόµα και επί δραµατικής µείωσης 

της ηπατικής λειτουργίας (608) πιστεύουµε ότι οι περαιτέρω in vivo µελέτες µε 
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χορήγηση σωµατοστατινικών αναλόγων σε πειραµατικά µοντέλα φλεγµονωδών 

παθήσεων του ήπατος είναι αναγκαίες και µπορεί να αποβούν ιδιαίτερα καρποφόρες.         
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ηπατική οµοιοστασία είναι αποτέλεσµα εντατικής διακυτταρικής επικοινωνίας 

µεταξύ παρεγχυµατικών κύτταρων και κυττάρων των ηπατικών κολποειδών. 

Ανάµεσα στα τελευταία τα ιστικά µακροφάγα του ήπατος, δηλαδή τα κύτταρα 

Kupffer, έχουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο καθότι είναι τα πρώτα κύτταρα που 

«υποδέχονται» και «αξιολογούν» το αντιγονικό φορτίο της πυλαίας κυκλοφορίας. Για 

αυτό τον λόγο τα κύτταρα Kupffer θεωρούνται ως ενορχηστρωτές της ηπατικής αλλά 

και συστηµατικής απάντησης στα ανοσολογικά ερεθίσµατα.  

 

Παρά τις οµοιότητες των τους ιδιοτήτων φυσικών µε τους υπόλοιπους κυτταρικούς 

υποπληθυσµούς των ηπατικών κολποειδών και την συµπαγή ιστική αρχιτεκτονική 

του ήπατος είναι δυνατή η εκλεκτική αποµόνωσή τους από ήπαρ αρουραίου και 

ανθρώπου. Στην παρούσα θέση περιγράφεται µε λεπτοµέρεια η διαδικασία 

κυτταρικής αποµόνωσης που για πρώτη φορά οδηγεί σε σχεδόν αµιγείς πληθυσµούς 

κυττάρων Kupffer.            

 

Καταδείχθηκε επίσης ότι οι πρωτογενείς καλλιέργειες κυττάρων Kupffer αποτελούν 

ένα αξιόπιστο in vitro πειραµατικό µοντέλο, χρήσιµο για την µελέτη της  

πρωτογενούς ηπατικής ανοσολογικής απάντησης, την µελέτη των παθοφυσιολογικών 

µηχανισµών που οδηγούν στην ηπατική νόσο αλλά  και για την διερεύνηση της 

δράσης ανοσοτροποποιητικών ουσιών και φαρµάκων στα κύτταρα Kupffer.  

 

Τα αποµονωµένα κύτταρα Kupffer φάνηκε ότι αποτελούν σηµαντική πηγή ποικίλων 

µεταβιβαστών όπως οι κυτταροκίνες TNFα, IL-6, IL-12, 1L-10 και IL-13, οι 

χηµειοκίνες IL-8, MIP-2, MCP-1 και RANTES, το µονοξείδιο του αζώτου και οι 

µεταλλοπρωτεϊνάση MMP-9  που ενέχονται στην στις διαδικασίες οµοιοστασίας του 

ήπατος αλλά και στους µηχανισµούς που λαµβάνουν χώρα κατά την ηπατική νόσο.  

 

∆ιερευνήθηκε επιπλέον η αλληλεπίδραση της ενδοτοξίνης µε τα κύτταρα Kupffer in 

vitro, που αποτελεί κυρίαρχο, επαγωγικό παράγοντα στους µηχανισµούς ηπατικής 

βλάβης σε διάφορα µοντέλα ηπατοτοξικότητας, και καταδείχθηκε πως και µε πιο 
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µηχανισµό επηρεάζει την παραγωγή φλεγµονωδών αλλά και αντι-φλεγµονωδών 

µεταβιβαστών από τα κύτταρα Kupffer. 

 

Τέλος µελετήθηκε η ανοσοτροποποιητική δράση αναλόγου της σωµατοστατίνης 

(οκτρεοτίδη) και η επίδραση της στην «βασική» αλλά και LPS-επαγόµενη παραγωγή 

µεταβιβαστών από τα κύτταρα Kupffer. Φάνηκε ότι οκτρεοτίδη µεταβάλλει κυρίως 

την ανοσολογική απάντηση των κυττάρων Kupffer στο LPS καταστέλλοντας την 

παραγωγή «φλεγµονωδών» µεταβιβαστών όπως ο TNFα και το ΝΟ και παραγόντων 

προσέλκυσης µονοκυττάρων και λεµφοκυττάρων όπως οι CC χηµειοκίνες MCP-1 και 

RANTES και ότι αυξάνει την βασική παραγωγή IL-13 και NO. και µειώνει την 

βασική παραγωγή IL-12. Αντίθετα δεν φάνηκε να επηρεάζει την LPS-επαγόµενη 

παραγωγή των κυτταροκινών IL-6, IL-12, IL-13 και IL-10 και παραγόντων 

προσέλκυσης ουδετερόφιλων πολυµορφοπύρηνων όπως η CXC χηµειοκίνες IL-8 και 

MIP-2.  

 

Ο φυσιολογικός ρόλος της εκτεταµένης αυτής ανοσολογικής δράσης ενός 

νευροπεπτιδίου στη ιστικά µακροφάγα του ήπατος παραµένει ως αντικείµενο προς 

διερεύνηση. Ωστόσο τα ευρήµατα της παρούσας θέσης ερµηνεύουν εν µέρη  

προηγούµενες µελέτες που αφορούν τις ανοσοτροποποιητικές (577-579, 600, 602, 

604) και θεραπευτικές ιδιότητες (580) της οκτρεοτίδης στην ηπατική νόσο και 

υποδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω µελέτης και in vivo επιβεβαίωσης των 

σηµαντικών ιδιοτήτων αυτού του νευροπεπτιδίου.  
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6. CONCLUSIONS-SUMMARY 
 
Hepatic homeostasis is the result of an intense communication between the 

hepatocytes and the sinusoidal cells. Due to their location the Kupffer cells, that is the 

resident liver macrophages, are the first cells of the mononuclear phagocyte system to 

be exposed to particulate and immunoreactive material absorbed from the 

gastrointestinal tract. This enables Kupffer cells to play a key role in host defense. 

However, current evidence indicates that they are also involved in the pathogenesis of 

liver disease through a variety of mechanisms. 

 

Isolation of Kupffer cells in adequate numbers and purity is often difficult owing to 

the similar physical properties of the sinusoidal cell subpopulations and the solid 

structure of the liver tissue. In order to do so, a combination of cell techniques that 

takes advantage of more that one mechanism of cell separation has to be applied. In 

the present thesis, we describe in detail such a methodology for the isolation of large 

and highly purified populations of Kupffer cells from human and rat liver. Isolated 

cells retain their functional integrity and their ability to respond to immune stimuli.   

 

We have also shown that isolated Kupffer cells in culture is a valuable tool in order to 

explore the liver primary immune responses and the pathophysiologic mechanisms 

leading to hepatotoxicity. Furthermore, they represent a suitable in vitro model for the 

study of the effects of immunomodulating drugs in the liver.     

 

Isolated Kupffer cells in culture have been shown to produce a variety of soluble 

mediators involved in liver inflammatory disorders. We have shown that Kupffer cells 

represent a major source of the cytokines TNFα, IL-6, IL-12, 1L-10, IL-13 and the 

chemokines IL-8, MIP-2, MCP-1, RANTES and they also produce metalloproteinases 

like the MMP-9 and nitric oxide. 

 

Lipopolysaccharide (LPS) is the initiating agent in many types of liver disease and 

LPS-activated Kupffer cells are currently being considered as the effector cells in 

various experimental hepatotoxicity models. In the present thesis we investigated the 

in vitro interaction of LPS and Kupffer cells. We showed that LPS activates isolated 
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Kupffer cells leading to increased production of both inflammatory (TNFα, IL-6, IL-

12) and anti-inflammatory (IL-10) cytokines, chemokines, nitric oxide and 

metalloproteinases and we explored part of the intracellular signaling mechanisms 

that take place following KC interaction with LPS.   

 

Finally we explored the immunomodulatory effects of the somatostatin analogue 

Octreotide on “resting” and LPS-activated Kupffer cells. We showed that octreotide 

decreases the production of IL-12 and MMP-9 and increases the production of IL-13 

by “resting” Kupffer cells. Furthermore, acting through a Wortmannin-sensitive 

pathway, octreotide suppresses TNFα, nitric oxide and the CC chemokines MCP-1 

and RANTES production by LPS-activated Kupffer cells. No effect was observed on 

IL-6, IL-10 and the CXC chemokines IL-8 and MIP-2 

 

The physiological significance of immunomodulation by circulating or locally 

produced neuropeptides in the liver remains to be determined.  However our data 

partly explain previous findings concerning the immunoregulatory (577-579, 600, 

602, 604) and therapeutic (580) effects of octreotide in liver disorders and support the 

need for further studies and in vivo validation of the immunoregulatory properties of 

somatostatin and its analogues in liver disease.    
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