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Abstract
NALP3 protein belongs to the NLR (NOD-LRR) receptor family, a recently 

described cytosolic pattern recognition receptor (PRR) system. In contrast to the 

transmembrane Toll-like receptors (TLRs) that function through transcriptional activation of 

inflammatory genes, this kind of receptors are essential for the maturation of precursors of 

crucial proinflammatory cytokines. In response to various signals, NALP3 forms a 

multiprotein complex, called NALP3-inflammasome, that activates the proinflammatory 

caspase-1 that subsequently proceed the maturation of interleukine-1β (IL-1β) and IL18. 

Excessive production of these cytokines is associated with septic shock and autoimmune 

disorders. Several studies have provided evidence that NLR and TLR pathways work in 

synergy to bring about intracellular responses.  

 In this project we study the interplay between TLRs and NLRs in the induction of 

innate immune responses. For this purpose, we use macrophages from C57BL/6 and NALP3 

deficient mice and assess the phosphorylation of molecules downstream of these pathways, as 

well as the expression of target genes, such as chemokines and anti- and inflammatory 

cytokines. Furthermore, we exam the role of NALP3 protein in the LPS tolerance 

phenomenon, which is the development of a state of refractoriness to a second stimulation in 

cells treated with lipopolysaccharide (LPS). Since many studies have provided evidence that 

there is impaired antigen presentation by cells of immune system during LPS tolerance, we 

examed the expression of MHC (major histocompatibility comlex) molecules in NALP3 

knock out macrophages during the phenomenon. Although we did not detect any differences 

in the expression of these molecules between C57BL/6 and NALP3 deficient macrophages 

during LPS tolerance, we observed decreased upregulation of MHC molecules after the first 

treatment with LPS. Our results indicate that NALP3 protein may have a role in antigen 

presentation and in the activation of adaptive immunity.     

 The clarification of the mechanisms by which PRRs communicate is obligatory for 

understanding the induction of immune responses. Our study provides valuable information 

for the crosstalk between the cytosolic NALP3 and the transmembrane TLR receptors not 

only as innate immune responses are concerned but also for the mechanisms that bridge 

innate and acquired immunity. By combining all the above, our work provide a clearer insight 

into the function of this novel key regulatory molecule of immune responses that can be 

considered as a potential novel anti-inflammatory approach.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Tα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος έχουν αναπτύξει διάφορους 

μηχανισμούς προκειμένου να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν έναν μεγάλο 

αριθμό παθογόνων μικροοργανισμών, οι οποίοι μεταλλάσονται με γρήγορους 

ρυθμούς. Οι υποδοχείς PRRs (pattern recognition receptors) εκφράζονται στα 

κύτταρα της φυσικής ανοσίας, αναγνωρίζουν συστατικά των μικροοργανισμών αυτών 

και  ενεργοποιούν μηχανισμούς φυσικής αλλά και ειδικής ανοσίας με στόχο την 

αποτελεσματική καταπολέμησή τους. Η ανακάλυψη τους έκανε γνωστό οτι και η 

φυσική ανοσία δρα με ουσιαστική ειδικότητα και άρχισαν να αποσαφηνίζονται οι 

μηχανισμοί με τους οποίους διακρίνει μεταξύ εαυτού και ξένου. Οι PRRs 

αναγνωρίζουν μοτίβα που προκαλούν βλάβη (damage- associated molecular patterns 

ορ DAMPs), τα οποία είναι σήματα κινδύνου που μπορεί να προέρχονται είτε από 

παθογόνα συστατικά (pathogen-associated molecular patterns or PAMPs) είτε από 

τον ίδιο τον οργανισμό (stress-associated molecular patterns or SAMPs) [1,2].  

Υπάρχουν διάφορα είδη PRRs τα οποία κατανέμονται σε διάφορα κυτταρικά 

διαμερίσματα: εξωκυττάριο χώρο, πλασματική μεμβράνη και κυτταρόπλασμα. Το 

συμπλήρωμα αποτελεί το κύριο εξωκυττάριο PRR σύστημα και βρίσκεται στην 

πρώτη γραμμή άμυνας αναγνώρισης μικροβίων τα αποία οψωνοποιεί για 

απομάκρυνση μέσω φαγοκυττάρωσης. Οι καλύτερα χαρακτηρισμένοι διαμεμβρανικοί 

PRRs είναι οι Toll-like υποδοχείς (TLRs) που επιτηρούν τον εξωκυττάριο χώρο αλλά 

και ενδοκυττάρια διαμερίσματα και αναγνωρίζουν μια ποικιλία απο παθογόνα μοτίβα 

[3]. H ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα nuclear factor - kB (NF-kB), των 

πρωτεϊνικών κινασών ενεργοποιούμενες απο μιτογόνα (mitogen activating protein 

kinases or MAPKs), καθώς και μονοπατιών που σχετίζονται με την ιντερφερόνη-β 

(IFN-β) είναι οι πιο καλά αναγνωρισμένοι τρόποι δράσης τους. Ενδοκυττάριες CARD 

(caspase-recruiting domain) ελικάσες όπως η RIG-I (retinoic acid-inducible protein I ) 

και η MDA5 (melanoma differentiation-associated gene 5) έχουν κυρίως αντιική 

δράση προκαλώντας την παραγωγή και έκκριση τύπου Ι ιντερφερονών [4].  

Ένα συμπληρωματικό σύστημα ενδοκυττάριων PRRs βασίζεται στους NLRs 

[nucleotide-oligomerization domain (NOD), leucine-rich repeat (LRR) containing 

receptors] υποδοχείς οι οποίοι σε αντίθεση με τους TLRs που δρουν μέσω της 

μεταγραφικής ενεργοποίησης προφλεγμονωδών γονιδίων, είναι απαραίτητοι για την 
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ωρίμανση και ενεργοποίηση πρόδρομων μορφών προφλεγμονωδών κυτταροκινών 

[5]. Ως απάντηση σε ένα σύνολο από ερεθίσματα, διάφορα μέλη της οικογένειας των 

ΝLRs σχηματίζουν ένα κυτταροπλασματικό σύμπλοκο πρωτεϊνών, που ονομάζονται 

φλεγμονοσώματα, τα οποία ενεργοποιούν προφλεγμονώδεις κασπάσες και οι οποίες 

με τη σειρά τους καταλύουν την ωρίμανση διαφορων κυτταροκινών - υποστρωμάτων 

τους [6-9].  

Η νέα αυτή οικογένεια PRRs δεν αναγνωρίζει μόνο παθογόνα συστατικά αλλά 

και σήματα κινδύνου που παράγει ο ίδιος ο οργανισμός ως απάντηση σε βλαβερά 

ερεθίσματα. Η θεωρία των σημάτων κινδύνου (danger signal theory) προτείνει οτι τα 

κύτταρα της φυσικής ανοσίας έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν εκτός απο 

παθογόνα μοτίβα (PAMPs) τέτοια σήματα κινδύνου, όπως είναι το DNA, το RNA και 

το ουρικό οξύ που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκτός κυττάρου ή σε συγκεκριμένες 

περιοχές εντός κυττάρου [10]. Το NALP3 φλεγμονόσωμα είναι το καλύτερα 

μελετημένο και θεωρείται απο τους κύριοτερους υποδοχείς που αναγνωρίζουν και 

ενεργοποιούνται απο τέτοιου είδους σήματα κινδύνου. 

Η ιντερλευκίνη-1β (IL-1β) και η ιντερλευκίνη-18 (IL-18) είναι οι κυριότερες 

κυτταροκίνες που επεξεργάζεται το ΝALP3 φλεγμονόσωμα. Οι κυτταροκίνες αυτές 

συντίθονται ως ανενεργά πρόδρομα μόρια και απαιτούν επεξεργασία απο την 

κασπάση-1 για την ενεργοποίηση τους. Η IL-1β και η IL-18 είναι προφλεγμονώδεις 

κυτταροκίνες οι οποίες εμπλέκονται στην απάντηση του οργανισμού στην λοίμωξη 

και το τραύμα. Η IL-18 προκαλεί την έκκριση ιντερφερόνης γ απο άωρα IL12-primed 

T κύτταρα προάγοντας έτσι την διαφοροποίηση των τύπου 1 βοηθητικών Τ κυττάρων 

(Τh1). H IL-1β αποτελεί το κυριότερο ενδογενές πυρογόνο του ανθρώπινου 

οργανισμού. Επιπρόσθετα, η κυτταροκίνη αυτή έχει διάφορες δράσεις στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα και φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο σε διάφορες καταστρεπτικές 

παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων. Υπερπαραγωγή των κυτταροκινών αυτών 

σχετίζεται με το σηπτικό σοκ και αυτοάνοσες διαταραχές [11] .  

Η στρατολόγηση της κασπάσης-1 στο ΝALP3 φλεγμονόσωμα και η 

ενεργοποίηση της φαίνεται να είναι το κύριο βήμα για την επεξεργασία και ωρίμανση 

των παραπάνω κυτταροκινών. Λαμβάνοντας υπόψην την σημασία των κυτταροκινών 

αυτών στις διάφορες φλεγμονώδεις διαδικασίες, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός οτι 

ανεπαρκής έλεγχος της δραστικότητας του φλεγμονοσώματος μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρές φλεγμονώδεις διαταραχές. Συνδυάζοντας, λοιπόν, όλα τα παραπάνω η 

αποσαφήνηση των μηχανισμών ενεργοποίησης, λειτουργίας και ρύθμισης των 
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φλεγμονοσωμάτων θα βοηθήσει στην κατανόηση της διαδικασίας που οδηγεί στην 

καταπολέμηση και την κάθαρση των μικροβίων αλλά και των παθοφυσιολογικών 

μηχανισμών των φλεγμονωδών νοσημάτων. 

 

1.1 Η NALP3 πρωτεΐνη: Mέλος της ΝLR οικογένειας 

κυτταροπλασματικών υποδοχέων  
Η NLR (γνωστή και ως Caterpiller) οικογένεια πρωτεϊνών αποτελείται από 22 

κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες στον άνθρωπο και βασιζόμενη σε φυλογενετική 

ανάλυση διαχωρίζεται σε περαιτέρω ξεχωριστές υποοικογένειες. Η CIITA [major 

histocompatibility complex (MHC) class II transactivator] πρωτεΐνη, το πρώτο μέλος 

της οικογένειας,  είναι ο κύριος μεταγραφικός παράγοντας που ρυθμίζει την έκφραση 

των MHC ΙΙ γονιδίων. Η υποοικογένεια NOD αποτελείται απο πέντε μέλη, η δράση 

των οποίων σχετίζεται κυρίως με την ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα 

NF-kB μέσω της κινάσης σερίνης/θρεονίνης RIP2 και όχι κάποιας κασπάσης. Η IPAF 

(inflammatory protease activating factor) ήταν το πρώτο μόριο που αναφέρθηκε να 

ενεργοποιεί την κασπάση-1 άμεσα, χωρίς την ανάγκη δράσης ενός πολυπρωτεινικού 

συμπλόκου. Η πρωτεΐνη NAIP (neuronal apoptosis inhibitory protein) 

συμπεριλαμβάνεται στην υποοικογένεια αυτή, παρόλο που είναι γνωστή ως 

αναστολέας και όχι ως ενεργοποιητής κασπασών [12]. Τέλος, 14 NALP πρωτεΐνες  

συνιστούν την μεγαλύτερη υποοικογένεια των NLRs. Η NALP3 πρωτεΐνη είναι το 

καλύτερα μελετημένο μέλος της οικογένειας.  

Το πλήρες μήκος της πρωτεΐνης είναι 920 αμινοξέα και κωδικοποιείται απο το 

γονίδιο CIAS1 (cold -induced autoinflammatory syndrome 1), που περιέχει 9 εξόνια 

και βρισκεται στο χρωμόσωμα 1q44 [13]. Εκφράζεται κυρίως στα περιφερικά λευκά 

αιμοσφαίρια αλλά είναι επαγώγιμο μόριο σε πολλούς κυτταρικούς τύπους ως 

απάντηση στην φλεγμονή. Η NALP3 πρωτεΐνη παρουσιάζει την ακόλουθο 

αρχιτεκτονική δομή: LRR-NACHT-PYD (εικόνα 1). Η περιοχή LRR (leucin rich 

repeats) καταλαμβάνει μικρό μήκος (22-28 αμινοξέα) και συνίσταται από 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα πλούσια σε κατάλοιπα λευκίνης στο καρβοξυτελικό άκρο 

της πρωτεΐνης [14]. Η περιοχή αυτή φαίνεται να είναι πολύ σημαντική, αφού είναι 

επίσης διατηρημένη στους TLRs και αποτελεί την περιοχή πρόσδεσης των 

ενεργοποιητών τους. Έχουν χαρακτηριστεί τουλάχιστον 4 ισομορφές της πρωτεΐνης, 

από τις οποίες η μικρότερη (NALP3s) στερείται της LRR περιοχής. Η περιοχή 
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NACHT (NAIP, CIITA, HET-E and TP-1 associated protein) αντιστοιχεί σε μια 

περιοχή ολιγομερισμού που έχει την ικανότητα πρόσδεσης νουκλεοτιδίων, γι’αυτό 

και ονομάζεται επίσης NOD (nucleotide binding oligomerization domain). Ανήκει 

στην οικογένεια AAA+ (ATPase associated with diverse cellular activities) τα μέλη 

της οποίας σχηματίζουν ολιγομερείς δομές και υποστηρίζουν την δημιουργία 

μεγάλων μοριακών συμπλόκων. Η περιοχή PYD (Pyrin domain) στο αμινοτελικό 

άκρο της πρωτεΐνης είναι απαραίτητη για τις αλληλεπιδράσεις με άλλες πρωτεΐνες 

που περιέχουν την ίδια περιοχή και συμετέχουν στον σχηματισμό του 

φλεγμονοσώματος [15].  Εκτός απο την NALP3 πρωτεΐνη, άλλα μέλη της οικογένειας 

ΝLR, όπως η IPAF, η NALP1 και η NOD2, έχουν την ικανότητα σχηματισμού 

ενδοκυττάριων συμπλόκων που επεξεργάζονται την ωρίμανση κυτταροκινών, καθένα 

ενεργοποιούμενο απο το δικό του προσδέτη. 

 

         
 

                                  
                                   

Εικόνα 1 Η δομή της NALP3 πρωτεΐνης. (πηγή : αναφ. 15) 

        

                    

          1.2 Φλεγμονώδεις κασπάσες: Ο ρόλος της κασπάσης -1 στην 

ενεργοποίηση κυτταροκινών 
  Οι κασπάσες είναι κυστεϊνό-ασπαραγινικές πρωτεϊνάσες απαραίτητες όχι 

μόνο για την απόπτωση (αποπτωτικές κασπάσες) αλλά και την επεξεργασία και την 

ενεργοποίηση προφλεγμονωδών κυτταροκινών (φλεγμονώδεις κασπάσες) [15]. Αν 

και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι κασπάσες -1, -4, -5, -11, and -12 μπορεί να 

εμπλέκονται στην απόπτωση, θεωρούνται κυρίως φλεγμονώδεις κασπάσες. Τα 
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ποντίκια στερούνται κασπάσης -5. Αντιστρόφως, δεν υπάρχουν ομόλογες κασπάσες -

11 και -12 στους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, η κασπάση -12 φαίνεται να είναι 

ανενεργή στους ανθρώπους [16]. Οι φλεγμονώδεις, όπως και οι αποπτωτικές 

κασπάσες, συντίθονται ως ανενεργά ζυμογόνα και μοιράζονται μια κοινή, καλά 

διατηρημένη δομή αποτελούμενη απο μια προ-περιοχή (prodomain) και μια 

καταλυτική περιοχή. Η προ-περιοχή περιλαμβάνει ένα μοτίβο στρατολόγησης 

κασπασών (caspase-recruitment domain οr CARD), η οποία ανήκει στην death fold 

(DF) οικογένεια [17]. Για να ενεργοποιηθούν, οι κασπάσες πλησιάζουν πολύ κοντά 

με πρωτεΐνες που λαμβάνουν μέρος στον σχηματισμό του φλεγμονοσώματος και οι 

οποίες περιλαμβάνουν, επίσης, CARD περιοχή με τις οποίες και συνδέονται με 

ομότυπες αλληλεπιδράσεις. Το γεγονός οτι οι πρωτεΐνες που περιλαμβάνουν DF 

περιοχή συνδέονται με πρωτεΐνες της ίδιας οικογένειας μόνο με ομότυπo τρόπο 

βοήθησε πολύ στην ταυτοποίηση των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων.  

Η κασπάση -1 είναι η πιο καλά χαρακτηρισμένη φλεγμονώδης κασπάση. 

Ήταν, επίσης, γνωστή ως μετατρεπτικό ένζυμο της IL-1β (IL-1β converting enzyme 

or ICE), διότι είχε απομονωθεί αρχικά έπειτα απο προσπάθειες ταυτοποίησης του 

ενζύμου που ήταν υπεύθυνο για την μετατροπή της proIL-1β στην ενεργό της μορφή 

[18]. Πράγματι, γενετικά τροποποιημένα ποντίκια που στερούνται της κασπάσης -1 

δεν παράγουν ώριμη IL-1β και είναι ανθεκτικά στο ενδοτοξικό σοκ [19]. Μέχρι τώρα, 

η κασπάση -1 είναι γνωστό οτι είναι απαραίτητη για την ωρίμανση και άλλων μελών 

της οικογένειας της IL-1. Η κασπάση -1 συντίθεται ως ένα 45-kDa ανενεργό 

ζυμογόνο (προκασπάση -1) και η επεξεργασία και ενεργοποίηση της απαιτεί την 

δράση του φλεγμονοσώματος. Αν και εκφράζεται συστατικά, η προκασπάση -1 

παραμένει ανενεργή στο κυτταρόπλασμα έως ότου τα κύτταρα στα οποία εκφράζεται, 

όπως τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα, λάβουν ένα κατάλληλο ερέθισμα. Η ενεργή 

μορφή του ενζύμου αποτελείται απο δύο υπομονάδες, την p20 και την p10, οι οποίες 

σχηματίζουν ετεροτετραμερή [20].  

 

 

1.3 Σχηματισμός του φλεγμονοσώματος: Η κύρια συμβολή της 

πρωτεΐνης NALP3 στην ενεργοποίηση της κασπάσης -1 
Γνωρίζοντας οτι η κασπάση -8 και -9 ενεργοποιούνται απο το σύμπλεγμα 

Fas/CD95-death inducing signalling complex (Disc) και το Apaf-1 αποπτόσωμα, 
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αντίστοιχα, ο Tschopp και οι συνεργάτες του ερεύνησαν αν και η κασπάση -1 

ενεργοποιείται σε ένα αντίστοιχο πολυπρωτεϊνικό σύμπλεγμα. Πράγματι, σε ένα in 

vitro σύστημα που έστησαν, παρατήρησαν τον σχηματισμό ενός συμπλέγματος 

αποτελούμενο απο τις ενδοκυττάριες πρωτεΐνες ASC (apoptosis associated speck-like 

protein containing a CARD) και NALP1 μαζί με τις κασπάσες -1 και -5. Ονόμασαν το 

σύμπλεγμα αυτό Φλεγμονόσωμα [5]. Περαιτέρω μελέτες υπερέκφρασης 

(overexpression studies) σε 293T κύτταρα έδειξαν οτι στο NALP1 φλεγμονόσωμα, η 

πρωτεΐνη ASC στρατολογεί και συνδέεται με την κασπάση -1 ενώ η NALP1 

αλληλεπιδρά με την κασπάση -5 [21]. Επιπλέον, αυτές οι μελέτες αποκάλυψαν οτι η 

πρωτεΐνη NALP3 είναι πολύ ισχυρότερος ενεργοποιητής της κασπάσης -1 σε 

σύγκριση με την πρωτεΐνη NALP1 αλλά και άλλων πρωτεϊνών που σχηματιζουν 

τέτοια συμπλέγματα που ενεργοποιούν την κασπάση -1, όπως η IPAF1, που δρα 

απουσία της ASC.  
Η πρωτεΐνη NALP1 (DEFCAP, NAC, CARD7) είναι το μόνο μέλος της 

οικογένειας που περιέχει ένα επιπλέον CARD μοτίβο στο καρβοξυτελικό άκρο της, 

που την καθιστά ικανή να αλληλεπιδρά με την κασπάση -5. Το γεγονός, λοιπόν, οτι η 

πρωτεΐνη NALP3 δεν περιέχει CARD περιοχή, καθιστά αναγκαία την αλληλεπίδραση 

με μια πρωτεΐνη – αντάπτορα (adaptor protein) για την στρατολόγηση της κασπάσης.  

Αυτή η πρωτεΐνη είναι η ASC η οποία συνδέεται με την NALP3 μέσω PYD–PYD 

αλληλεπιδράσεων. Έπειτα, μέσω της CARD περιοχής της ASC στρατολογείται η 

κασπάση -1 στο φλεγμονόσωμα (εικόνα 2). Η ASC δεν βρέθηκε να έχει συγγένεια 

για την κασπάση -5. Το ανθρώπινο γονιδίωμα, αλλά όχι του ποντικού, περιέχει το 

γονίδιο της Cardinal/TUCAN/CARD8 το οποίο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη με δομή 

παρόμοια με το καρβοξυτελικό άκρο της NALP1 και αντιστοιχεί στην ακολουθία που 

λείπει απο τις πρωτεΐνες NALPs 2–14 [22]. Πράγματι, η Cardinal βρέθηκε να 

λαμβάνει μέρος στο σχηματισμό του φλεγμονοσώματος. Ωστόσο, από τις μελέτες 

υπερέκφρασης δεν φάνηκε να είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση της κασπάσης -

1, σε αντίθεση με την ASC and την NALP3 πρωτεΐνη όπου ήταν αναγκαίες γι’αυτήν 

την διαδικασία. Η Cardinal φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στην σύνδεση του 

φλεγμονοσώματος με το κυτταροσκελετό [21]. 

 Περαιτέρω πληροφορίες για την φυσιολογική σημασία καθενός από τα 

συστατικά του NALP3 φλεγμονοσώματος προήλθε από την δημιουργία γενετικά 

τροποποιημένων ποντικών. Πράγματι, μελέτες σε ASC-/- [23] και NALP3-/- [24] 

knock out ποντίκια επιβεβαίωσαν τον καθοριστικό ρόλο αυτών των  πρωτεϊνών στην 
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επεξεργασία κυτταροκινών της οικογένειας IL -1 από κασπάση -1 εξαρτώμενα 

σύμπλοκα. Παρόλα αυτά, όμως, ίσως η κύρια συμβολή των μελετών αυτών ήταν οι 

πληροφορίες που προσέφεραν για τους προσδέτες που αναγνωρίζει και ενεργοποιούν 

το NALP3 φλεγμονόσωμα που βοήθησαν να καταλάβουμε το ρόλο του στην φυσική 

ανοσία.  

 

 
Εικόνα 2 Σχηματικό μοντέλο ενεργοποίησης του NALP3 φλεγμονοσώματος και έκκρισης της IL-1β και της IL -
18, όπως προκύπτει ύστερα απο μελέτες σε πειραματικα μοντέλα ποντικού (πηγή : αναφ. 26) 
 

 

 

1.4 Η ρύθμιση της ενεργοποίησης του φλεγμονοσώματος 
Πρόσφατα, δείχτηκε ότι η πρωτεΐνη SGT1 (ubiquitin ligase – associated 

protein) και η HSP90 (heat shock protein 90) συνδέονται με την NALP3 και 

ρυθμίζουν την ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος στους ανθρώπους. Η πρωτεΐνη 

NALP3 απουσία ενός κατάλληλου ερεθίσματος βρίσκεται συνδεδεμένη με τις δύο 

αυτές πρωτεΐνες σε μια ανενεργή μορφή. Μόλις, όμως, κάποιο PAMP � DAMP 

ανιχνευθεί στο κυτταρόπλασμα, η HSP90 και η SGT1 αποσυνδέονται από την  

πρωτεΐνη NALP3 και επιτρέπουν τον σχηματισμό του φλεγμονοσώματος. Παρόλα 

αυτά, οι δυο αυτές πρωτεΐνες φαίνεται να είναι απαραίτητες για την σταθερότητα του 

φλεγμονοσώματος. 'Knockdown' της SGT1 με την τεχνική του small interfering RNA 

καθώς και χημική αναστολή της HSP90, εμπόδισαν την λειτουργία του 

φλεγμονοσώματος. Επιπλέον, η συνδυασμένη δράση των δύο πρωτεϊνών απαιτείται 

για την ενεργοποίηση του. Η απουσία της SGT1 επηρεάζει την σύνδεση της HSP90 

στην NACHT περιοχή της πρωτεΐνης NALP3. Αντίστοιχα, μικρές δόσεις με χημικούς 
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αναστολείς της HSP90 εμποδίζουν την αλληλεπίδραση της  reduce SGT1 πρωτεΐνης 

με την LRR περιοχή της NALP3, μπλοκάροντας, έτσι, την ενεργοποίηση της 

τελευταίας. Οι πρωτεΐνες αυτές φαίνεται να ρυθμίζουν την ενεργοποίηση του 

φλεγμονοσώματος διευκολύνοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων και 

προάγοντας τον ολιγομερισμό της NALP3 πρωτεΐνης [14].  

 Οι πρωτεΐνες που ενεργοποιούν κασπάσες βρίσκονται τυπικά στο 

κυτταρόπλασμα ως ανενεργά μονομερή με την LRR περιοχή να αλληλεπιδρά με την 

NACHT, προστατεύοντας, έτσι, από αυθόρμητη ενεργοποίηση. Πρόσφατες μελέτες, 

αποκάλυψαν τον καταλυτικό ρόλο του ATP στον ολιγομερισμό της NALP3 

πρωτεΐνης. Ο Duncan και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι η NALP3 προσδένει το 

ATP/dATP με την NACHT περιοχή της, αλλά όχι το CTP, το GTP ή το UTP, και 

παρουσιάζει δράση ATPάσης, η οποία απαιτείται για τον ολιγομερισμό του μορίου 

και την ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος. Μεταλλάξεις στην περιοχή πρόσδεσης 

νουκλεοτιδίων αναστέλλουν την ενεργοποίηση της κασπάσης -1 και την παραγωγή 

της IL-1β, αναστέλλοντας τον ολιγομερισμό της πρωτεΐνης και τις αλληλεπιδράσεις 

της με άλλες πρωτεΐνες – αντάπτορες [26]. Συνεπώς, οι περιοχές NACHT και LRR 

φαίνεται να ρυθμίζουν την ενεργότητα του φλεγμονοσώματος. Εκτός, όμως, από την 

σημασία  του ATP στην ρύθμιση του φλεγμονοσώματος, παίζει καθοριστικό ρόλο και 

στην ενεργοποίηση του (βλ. παρακάτω). 

 

 1.5 Η αλληλεπίδραση μεταξύ των TLRs και των NLRs 

υποδοχέων για την επαγωγή ανοσολογικών αποκρίσεων 

 Τα σηματοδοτικά μονοπάτια των NLR και TLR υποδοχέων φαίνεται ότι 

συνεργάζονται για την διεξαγωγή κυτταρικών αντιδράσεων. Έχει τεκμηριωθεί ότι η 

διέγερση των TLR υποδοχέων είναι απαραίτητη για την σύνθεση της 31kDa 

πρόδρομης μορφής της IL-1β (pro-IL-1β). Η διαδικασία αυτή αναφέρεται συχνά ως 

‘priming’ του συστήματος για την κασπάση -1, η οποία ακολούθως καταλύει την 

ωρίμανση της κυτταροκίνης. Η IL-1b συντίθεται ως ανενεργό πρόδρομο μόριο (pro-

IL-1b) ως απάντηση σε διάφορους ενεργοποιητές των TLR υποδοχέων όπως ο 

λιποπολυσακχαρίτης (LPS), το λιποτεϊχοϊκό οξύ (LTA), τα CpG ολιγονουκλεοτίδια, 

το αντι-ιϊκό σωματίδιο R848, και το λιποπεπτίδιο Pam3CSK4.H επαγωγή της 

έκφρασης της προ-IL-1β ύστερα από διέγερση των TLRs γίνεται κυρίως μέσω της 

ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα NF-kB. Η IL-18 είναι μια 
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προφλεγμονώδης κυτταροκίνη με πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την IL-1β που, 

επίσης, συντίθεται ως ανενεργή πρόδρομη μορφή [27].H διέγερση των TLRs 

απαιτείται για την ωρίμανση της IL-18, η οποία σε αντίθεση με την προ-IL-1β, 

εκφράζεται συστατικά [28].  
 Επιπρόσθετα, η σηματοδότηση των TLR υποδοχέων είναι απαραίτητη για την 

επαγωγή της έκφρασης πρωτεϊνών με σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του 

φλεγμονοσώματος. Η NALP3 πρωτεΐνη εκφράζεται σε μικρά ποσοστά σε διάφορους 

τύπους κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως τα κοκκιοκύτταρα, τα 

μονοκύτταρα, τα δενδριτικά κύτταρα και τα B και T λεμφοκύτταρα. Παρόλα αυτά, τα 

επίπεδα έκφρασης της αυξάνονται θεαματικά στα κύτταρα αυτά ύστερα από διέγερση 

διαφόρων TLR υποδοχέων. Ανάλυση με Real-time PCR του cDNA που 

απομονώθηκε από μακροφάγα ποντικού ύστερα από διέγερση του TLR4 υποδοχέα 

έδειξε ότι τα επίπεδα του NALP3 mRNA φτάνουν στο μέγιστο έπειτα από τη 1 ώρα 

επώασης με LPS [25]. Η ανθρώπινη NALP3 πρωτεΐνη είναι, επίσης, επαγώγιμο μόριο 

ύστερα από διέγερση με TLR αγωνιστές [29]. Τα μακροφάγα και τα δενδριτικά 

κύτταρα εκφράζουν τις πρωτεΐνες ASC και κασπάση -1 συστατικά, αλλά η έκφραση 

της κασπάση -11 στα ποντίκια, η οποία φαίνεται να είναι λειτουργικά ανάλογη της 

ανθρώπινης κασπάσης -4 και -5, έχει δειχτεί ότι επάγεται έπειτα από διέγερση των 

TLRs. H σημασία της κασπάσης -11 για την λειτουργία του φλεγμονοσώματος 

υποστηρίζεται από την παρατήρηση ότι η ωρίμανση της IL-1β σε μακροφάγα από   

ποντίκια με γενετική απαλοιφή της κασπάση -11 είναι ελλατωματική σε 

συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες [30]. Τα knockout ποντίκια για την κασπάση-

11 είναι ανθεκτικά σε θάνατο που προκαλείται από ενδοτοξικό σοκ και παρουσιάζουν 

μειωμένα επίπεδα της IL-1α και της IL-1β έπειτα από διέγερση με LPS . 

Τα ανθρώπινα μονοκύτταρα εκκρίνουν περίπου μόνο το 20% της IL-1β που 

παράγουν έπειτα από επώαση 24-48 ωρών με LPS [25]. Το μοντέλο των δύο 

σημάτων (two-signal required model) προτείνει ότι η έκκριση της ώριμης μορφής της 

IL-1β απαιτεί όχι μόνο ένα ερέθισμα από το εξωκυττάριο περιβάλλον, αλλά 

επιπρόσθετα, ένα σήμα κινδύνου του ίδιου του οργανισμού, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 

η φυσική ανοσία δεν ενεργοποιείται κατά λάθος, όπως για παράδειγμα από 

συμβιοτικά βακτήρια. Το πρώτο σήμα, που όπως αναφέραμε προέρχεται από τους 

TLR υποδοχείς, οδηγεί στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NF – Kb 

και στην σύνθεση της προ-IL-1β και άλλων πρωτεϊνών που απαιτούνται για την 

λειτουργία του φλεγμονοσώματος. Το δεύτερο ερέθισμα καταλήγει στην 

 13



ενεργοποίηση του NALP3 φλεγμονοσώματος και της κασπάσης -1 η οποία 

ακολούθως επάγει την πρωτεολυτική ωρίμανση και απελευθέρωση της 17 kDa 

ενεργής μορφής  της IL-1β [31]. 

 

 

 1.6 Ενεργοποίηση του NALP3 φλεγμονοσώματος: Υποδοχέας 

αναγνώρισης σημάτων κινδύνου 
    Μέχρι πρόσφατα, δεν ήταν πλήρες κατανοητό ποιοι είναι οι ενεργοποιητές 

του φλεγμονοσώματος που οδηγούσαν στην ωρίμανση και έκκριση των 

προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Ωστόσο, πολλές μελέτες είχαν δείξει ότι σήματα 

κινδύνου που απελευθερώνονται από νεκρά ή κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβη 

ενεργοποιούν το NALP3 φλεγμονόσωμα, παρόμοια και με την guard hypothesis που 

αναφέρεται στα R- ανθεκτικά στις ασθένειες γονίδια ( disease resistant genes) των 

φυτών . 

   Το καλύτερα χαρακτηρισμένο σήμα κινδύνου που διεγείρει την έκκριση της 

IL-1β είναι το εξωκυττάριο ATP [32, 33]. Έχει δειχτεί ότι τα κύτταρα που βρίσκονται 

σε συνθήκες στρες απελευθερώνουν ATP στον περικυττάριο χώρο. Πιο 

συγκεκριμένα, οι κεντρικοί αλλά και οι περιφερικοί νευρώνες, καθώς και τα 

αιμοπετάλια απελευθερώνουν ATP με εξωκυττάρωση. Τα ενδοθηλιακά και τα 

επιθηλιακά κύτταρα, επίσης, εκκρίνουν ATP, πιθανώς μέσω ATP-binding cassette 

μεταφορέων της κυτταρικής μεμβράνης, ενώ τα T λεμφοκύτταρα και τα μακροφάγα 

απελευθερώνουν ATP με μηχανισμούς όχι ακόμα πλήρως αποσαφηνισμένους [34]. Η 

ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος μέσω του ATP διαμεσολαβείται μέσω των P2X7 

υποδοχέων (P2X7R). Οι υποδοχείς αυτοί προσδένουν το εξωκυττάριο ATP και έχουν 

σαν επακόλουθα την ροή ενδοκυττάριων ιόντων καλίου (K+ )προς τον εξωκυττάριο 

χώρο και την εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης, καθώς και κυτταρικό οίδημα και 

αποδιοργάνωση του κυτταροσκελετού. Ποντίκια με γενετική απαλοιφή του γονιδίου 

του P2X7 υποδοχέα είναι ανίκανα να εκκρίνουν IL-1β σε απάντηση στο εξωκυττάριο 

ATP. Παρόλα αυτά, η ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος μέσω του ATP υπό 

φυσιολογικές συνθήκες παραμένει αδιευκρίνιστη [35].  

Έχει προταθεί ότι η πτώση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης K+ είναι            

κρίσιμης σημασίας για την ενεργοποίηση της κασπάσης -1 [36]. Η πτώση του K+  

έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της άσβεστο (Ca++) - ανεξάρτητης 
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φωσφολιπάσης -A2 (iPLA2). Πράγματι, αναστολή της iPLA2 μπλοκάρει την 

επεξεργασία και ωρίμανση της IL-1β. Επιπλέον, η μείωση της συγκέντρωσης του K+ 

στο κυτταρόπλασμα φαίνεται να παίζει ρόλο στην έκκριση των κυτταροκινών από το 

κύτταρο. Μονοκύτταρα επωαζόμενα σε διάλυμα νατρίου (Na+), το οποίο δεν περιέχει 

K+ και άρα προάγει την έξοδο του από το κύτταρο, απελευθερώνουν πρόδρομες αλλά 

και ώριμες μορφές IL-1β και κασπάσης -1 ακόμα και χωρίς διέγερση με ATP. Τέλος, 

η εξωκυττάρια ροή K+ που προκαλεί το ATP έχει δειχτεί ότι είναι υπεύθυνη για την 

αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης ασβεστίου που φαίνεται να είναι 

σημαντική για την έκκριση της IL- 1β. Οι άσβεστο – εξαρτώμενες φωσφολιπάσες 

είναι σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυνες για την εξωκυττάρωση των λυσοσωμάτων  και 

την απελευθέρωση της κασπάσης -1 και της IL-1β. Επομένως,  η επεξεργασία και η 

έκκριση της IL-1β φαίνεται να είναι ανεξάρτητες διαδικασίες [37].   
   Άλλοι παράγοντες που μειώνουν την ενδοκυττάρια συγκέντρωση ασβεστίου, 

εκτός από το ΑΤP, έχουν σαν αποτέλεσμα την έκκριση IL-1b. Σ’ αυτούς τους 

παράγοντες περιλαμβάνονται οι τοξίνες νιγερισίνη (nigericin), η οποία είναι ένα 

αντιβιοτικό που απομονώνεται από το βακτήριο Streptomyces hygroscopicus [36], 

και την μαϊτοτοξίνη (maitotoxin) που παράγεται από το dinoflagellate Gambierdiscus 

toxicus και προκαλεί την δηλητηρίαση από θαλλασινά ciguatera [38]. Πρόσφατα, το 

κανάλι pannexin-1 που ενεργοποιείται έπειτα από διέγερση του P2X7 υποδοχέα 

δείχτηκε ότι είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση της κασπάσης -1 από το ATP 

[39]. Πράγματι, η αναστολή του καναλιού αυτού μπλόκαρε απόλυτα την 

ενεργοποίηση της κασπάσης -1 από το ATP, την νιγερισίνη και την μαϊτοτοξίνη και 

την ωρίμανση της IL-1β, χωρίς να επηρεάσουν  την συγκέντρωση του καλίου στο 

κύτταρο [40]. Αυτό υποδηλώνει ότι η εξωκυττάρια ροή K+ δεν επαρκεί για την 

ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος και απαιτεί την διέγερση του καναλιού 

Pannexin-1 ως κάτωθεν μόριο – στόχος του μονοπατιού. Εκτός από το K+, ένας 

άλλος παράγοντας που φαίνεται να είναι πολύ σημαντικός για την ενεργοποίηση του 

NALP3 φλεγμονοσώματος είναι οι ενεργές ρίζες οξυγόνου (reactive oxygen species 

or ROS). Κατά τη διάρκεια κυτταρικού στρες, τα επίπεδα των ενεργών ρίζών 

οξυγόνου αυξάνονται δραματικά, και χρησιμεύουν για παράδειγμα στην 

καταπολέμηση των διαφόρων μικροοργανισμών που έχουν φαγοκυτταρωθεί. 

Αυξημένα επίπεδα ROS έχουν παρατηρηθεί σε μακροφάγα που έχουν επωαστεί με 

ATP αλλά και σε κύτταρα ποντικών υπό κατάσταση στρες, όπου και στις δυο 

περιπτώσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της κασπάσης -1. Αν και το 
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μονοπάτι που συνδέει τις ROS με την ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος 

παραμένει άγνωστο,  έχει προταθεί ο ρόλος των MAPK (p38 και erk) στην 

διαδικασία αυτή. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για την διερεύνηση της σύνδεσης 

του μονοπατιού των ενεργών ριζών οξυγόνου με αυτό του καλίου.  

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι κρύσταλοι του ουρικού μονονατρίου 

(MSU) καθώς και αυτοί του πυροφωσφορικού ασβεστίου (CPPD) που 

απελευθερώνονται από νεκρά κύτταρα και προκαλούν την ουρική και την 

ψευδοουρική αρθρίτιδα αντίστοιχα, μπορούν να δράσουν ως σήματα κινδύνου και να 

ενεργοποιήσουν το Nalp3 φλεγμονόσωμα. Συγκεκριμένα, αυτοί οι παράγοντες ήταν 

πολύ ισχυρότεροι ενεργοποιητές του φλεγμονοσώματος σε σύγκριση με τους ήδη 

γνωστούς. Μακροφάγα από ποντίκια με γενετική απαλοιφή διαφόρων συστατικών 

του φλεγμονοσώματος, όπως της κασπάσης -1, της ASC και της NALP3 πρωτεΐνης, 

ήταν ανίκανα να εκκρίνουν IL -1β σε απάντηση σ’αυτούς τους κρυστάλους [42]. 

Μάλιστα, ενώ η αναστολή του P2X7 υποδοχέα εμπόδισε την ενεργοποίηση του 

φλεγμονοσώματος από το ATP, δεν επηρέασε αυτήν από τους MSU κρυστάλους, 

υποδηλώνοντας ότι τα δυο μονοπάτια ενεργοποίησης δρουν ανεξάρτητα. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η διερεύνηση τυχόν ρόλου του καναλιού pannexin- 1 στην 

ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος και της κασπάσης -1 από τους CPPD και MSU 

κρυστάλους. Η παραγωγή της IL-18 ενεργοποιείται, επίσης, από τους MSU 

κρυστάλους [43]. Πράγματι, μελέτες σε ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα στους οποίους 

η κλασσικές αντιφλεγμονώδεις θεραπείες είχαν αποτύχει, παρουσίασαν πολύ γρήγορη 

και ικανοποιητική βελτίωση με την χορήγηση αναστολέων της IL-1β [44]. Αυτά τα 

πρώτα αποτελέσματα προτείνουν ότι η στοχευμένη θεραπεία κατά της IL-1β ή του 

φλεγμονοσώματος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δραστικές εναλλακτικές  

θεραπείες σε ανθεκτικές μορφές των παραπάνω αρθρίτιδων.  

Επιπρόσθετα, η υπεριώδες ακτινοβολία B (UVB) που προσβάλει το δέρμα 

βρέθηκε ότι ενεργοποιεί το NALP3 φλεγμονόσωμα στα κερατινοκύτταρα. Τα 

κερατινοκύτταρα εκφράζουν συστατικά του φλεγμονοσώματος και εκκρίνουν 

προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες. Η δραματική αύξηση της ενδοκυττάριας 

συγκέντρωσης Ca2+ που συμβαίνει ύστερα από έκθεση στην UV ακτινοβολία 

προτάθηκε ότι λειτουργεί ως σήμα κινδύνου στα κερατινοκύτταρα και έχει σαν 

επακόλουθο φλεγμονώδη απάντηση και έκκριση της IL-1β. Η ενεργοποίηση και 

έκκριση της κυτταροκίνης αυτής από τα κερατινοκύτταρα καθιστά πιθανή την 

συμμετοχή του κυτταρικού αυτού τύπου σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις που 
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χαρακτηρίζονται από φλεγμονή του δέρματος μέσω υπερπαραγωγής IL-1. 

Παραδείγματα αποτελούν το ηλιακό έγκαυμα, καθώς και οι κρυοπυρινοπάθειες με 

δερματική προσβολή, που όπως θα δούμε και παρακάτω, προκύπτουν από 

μεταλλάξεις στο γονίδιο της NALP3 πρωτεΐνης [45].  

Tέλος, διάφορα αλλεργιογόνα του δέρματος ταυτοποιήθηκαν ως 

ενεργοποιητές του NALP3 φλεγμονοσώματος. Επαναλαμβανόμενες εκθέσεις σ’αυτά 

τα αντιγόνα προκαλούν μια Τ- εξαρτώμενη κυτταρική αντίδραση, την 

υπερευαισθησία εξ επαφής. Η αντίδραση αυτή περιλαμβάνει την φάση 

ευαισθητοποίησης και την φάση έκλυσης. Η ερεθιστική δράση του αντιγόνου είναι 

απαραίτητη για την φάση ευαισθητοποίησης, κατά την οποία συμβαίνει η πρόσληψη 

του αντιγόνου απο τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα του δέρματος και η 

μετανάστευσή τους στους επιχώριους λεμφαδένες. Έπειτα, τα ενεργοποιημένα Τ 

λεμφοκύτταρα εκλύουν την φάση έκλυσης στην δεύτερη επαφή με το αντιγόνο. Τα 

NALP3 knock out ποντίκια παρουσιάζουν ελλατωμένη υπερευαισθησία εξ επαφής σε 

απάντηση στο τρινιτροφαινυλχλωρίδιο (trinitrophenylchloride or TNP-Cl) [24]. Το 

πρόβλημα στην αντίδραση της υπερευαισθησία εξ επαφής φαίνεται να εντοπίζεται 

στην φάση της ευαισθητοποίησης, αφού η φάση έκλυσης εκλύεται κανονικά όταν τα 

ποντίκια αυτά μεταμοσχευθούν με ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα απο 

ευαισθητοποιημένα αγρίου τύπου (wild type) ποντίκια. Επιπρόσθετα, το χημικό 2,4- 

dinitrofluorobenzene (DNFB) προκαλεί την έκκριση της IL-1β μέσω ενεργοποίησης 

της κασπάσης -1 στα κερατινοκύτταρα, υποδηλώνοντας οτι το φλεγμονόσωμα, ίσως, 

άμεσα ενεργοποιείται απο αυτές τις ουσίες [46]. Παρόλα αυτά, η πρωτεΐνη NALP3 

φαίνεται να γεφυρώνει  την ερεθιστική δράση αυτών των ουσιών μέσω της έκκρισης 

της IL-1β και της IL-18, επιτρέποντας, έτσι, την αποτελεσματική ενεργοποίηση της 

ειδικής ανοσίας.  

 

1.7 Ενεργοποίηση του NALP3 φλεγμονοσώματος απο παθογόνα 

συστατικά 
   Παρόλο που το NALP3 φλεγμονόσωμα θεωρείται υποδοχέας αναγνώρισης 

σημάτων κινδύνου, πολλές μελέτες έχουν δείξει την ενεργοποίησή του απο διάφορα 

παθογόνα. Έχει, ήδη, αναφερθεί οτι βακτηριακές τοξίνες όπως η νιγερισίνη, η 

μαϊτοτοξίνη, η αερολυσίνη (Aeromonas hydrophila), η γραμισιδίνη (Bacillus brevis) 

και η a-τοξίνη του Staphylococcus aureus είναι ισχυροί ενεργοποιητές του NALP3 
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φλεγμονοσώματος. Σύμφωνη με αυτό είναι και μια πρόσφατη μελέτη που έδειξε οτι η 

ανθρώπινη πρωτεΐνη  NALP3 εκφράζεται, εκτός απο τα κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος, στα επιθηλιακά κύτταρα στοματικού και του γεννητικού βλεννογόνου 

και, μάλιστα, σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή της 

πρωτεΐνης NALP3 φαίνεται να περιορίζεται στα μη κερατινοποιημένα επιθηλιακά 

κύτταρα του στοματοφάρυγγα, του οισοφάγου και της έξω μοίρας του τραχήλου της 

μήτρας [47]. Επομένως, η κατανομή της έκφρασης της πρωτεΐνης NALP3 

υποδηλώνει οτι το NALP3 φλεγμονόσωμα μπορεί να παίζει κρίσιμο ρόλο στην πρώτη 

γραμμή άμυνας κατά των διαφόρων παθογόνων – εισβολέων και ενδεχομένως 

κάποιων αλλεργιογόνων.    

Η μελέτη του Kanneganti και των συνεργατών του [48] περιγράφει τον ρόλο 

της ΝΑLP3 (και της ASC) πρωτεΐνης στην ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος απο 

βακτηριακό RNA (απο Escherichia coli, Listeria και Legionella) καθώς και απο τα 

αντι-ιϊκά ιμιδαζοκουϊνολονικά (imidazoquinolone) σωματίδια R837 και R848. Αν και 

αυτά τα σωματίδια είναι γνωστά ως ενεργοποιητές των TLR7/8 υποδοχέων, η μελέτη 

αυτή προτείνει οτι αναγνωρίζονται και απο τον ενδοκυττάριο υποδοχέα Nalp3. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός οτι ολικό RNA απο ήπαρ ποντικών δεν ήταν ικανό να  

ενεργοποιήσει το φλεγμονόσωμα.H διάκριση μεταξύ μικροβιακού και ενδογενούς 

RNA απο την NALP3 πρωτεΐνη ίσως οφείλεται στην πολυαδενυλιωμένη ουρά του 

ευκαρυωτικού RNA (polyA -tail) και σε διαφορές μεταξύ νουκλεοτιδικών 

τροποποιήσεων του βακτηριακού απο το RNA των θηλαστικών. 

  Η αντι-ιϊκή δράση του NALP3 φλεγμονοσώματος υποστηρίζεται απο την 

μελέτη που δείχνει την ενεργοποίηση της κασπάσης -1 μέσω της NALP3 πρωτεΐνης 

απο ιϊκό dsRNA [49]. Πράγματι, το γονιδίωμα κάποιων ποξιϊών (poxviruses) 

κωδικοποιεί για διάφορες πρωτεΐνες που περιέχουν Pyrin-περιοχές, οι οποίες 

ανταγωνίζονται την σύνδεση της κασπάσης -1 με το φλεγμονόσωμα  και μπλοκάρουν 

την ενεργοποίηση της, υποδηλώνοντας οτι ορισμένοι ιοί στοχεύουν συστατικά του 

φλεγμονοσώματος για να αποφύγουν αντι-ιϊκούς μηχανισμούς του κυττάρου ξενιστή 

[50]. Επιπλέον, δύο ρετροιοί (Sendai και Influenza) έχουν αναφερθεί σαν 

ενεργοποιητές του NALP3 φλεγμονοσώματος [49], χωρίς να είναι γνωστό όμως πιο 

συγκεκριμένο συστατικό τους (viral PAMP) είναι αυτό που αναγνωρίζει το 

φλεγμονόσωμα. Επίσης, η ενεργοποίηση απο τους ιούς αυτούς έγινε παρουσία ATP. 

Αφού, λοιπόν, το ATP θεωρείται απο μόνο του ισχυρός ενεργοποιητής του 

φλεγμονοσώματος, ο ρόλος των ιών αυτών στην ενεργοποίησή του παραμένει 
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αμφιλεγόμενος. Ένα αλλό ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει απο την παρατήρηση 

αυτή είναι αν και τα siRNAs ενεργοποιούν το φλεγμονόσωμα. Αφού, λοιπόν, τα 

siRNAs αποτελούν αντικείμενο για μελλοντική θεραπευτική χρήση και είναι γνωστό 

οτι μπορούν να δράσουν τοξικά για τα κύτταρα, η ενδεχόμενη αναγνώρισή τους απο 

το NALP3 φλεγμονόσωμα και η ενεργοποιησή του απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.   

Ο ρόλος του μουραμιλικού διπεπτιδίου (muramyl dipeptide  or MDP), το 

οποίο αποτελεί προϊόν αποδόμησης της πεπτιδογλυκάνης (PGN) του βακτηριακού 

τοιχώματος, στην ενεργοποίηση του NALP3 φλεγμονοσώματος παραμένει 

αμφισβητήσιμος. Υπάρχουν μελέτες σε ανθρώπινα μονοκύτταρα που δείχνουν οτι η 

NALP3 πρωτεΐνη αναγνωρίζει το MDP [51]. Αντίθετα, μελέτες σε μακροφάγα 

ποντικού απέτυχαν να δείξουν ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος απο το MDP [24, 

52]. Παρόλα αυτά, έχει γίνει εμφανές οτι η ισχύς της ανοσολογικής αντίδρασης στο 

MDP ποικίλει και εξαρτάται και απο το είδος του ζώου αλλά και τα διαφορετικά 

στελέχη. Είναι γνωστό απο δεκαετίες, οτι τα ποντίκα είναι πολύ λιγότερο ευαίσθητα 

απο τους ανθρώπους σ’αυτά τα προϊόντα διάσπασης της PGN και το στέλεχος 

C57BL/6 είναι λιγότερο ευαίσθητα απο το BALB/c στέλεχος ποντικών. 

Η μόλυνση με τα βακτήρια Listeria monocytogens και Staphylococcus aureus 

έχει δειχτείοτι προκαλούν την ενεργοποίηση του NALP3 φλεγμονοσώματος σε 

μακροφάγα που έχουν διεγερθεί με LPS παρουσία ATP [52]. Η Escherichia coli έχει, 

επίσης, ταυτοποιηθεί σαν ενεργοποιητής του NALP3 φλεγμονοσώματος. Μακροφάγα 

που επωάστηκαν με το βακτήριο Listeria monocytogenes που δεν παρήγαγε την 

τοξίνη listeriolysin O, η οποία είναι απαραίτητη για την λύση των φαγοσωμάτων, 

ήταν ανίκανα να εκκρίνουν IL-1β, γεγονός που υποδηλώνει οτι η απελευθέρωση του 

βακτηρίου στο κυτταρόπλασμα είναι αναγκαία για την πρόσδεση του και 

ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος. Παρόλα αυτά, δεν είναι πλήρως κατανοητό αν 

τα βακτήρια αυτά αναγνωρίζονται και ενεργοποιούν άμεσα το NALP3 

φλεγμονόσωμα. Για παράδειγμα, επειδή αυτές οι τοξίνες προκαλούν πόρους στην 

κυτταρική μεμβράνη, η ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος θα μπορούσε να 

εξηγηθεί απο την πτώση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης K+ λόγο εξωκυττάριας 

ροής (εικόνα 3). Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε οτι η απευθείας μεταφορά στο 

κυτταρόπλασμα  διαφόρων heat-killed βακτηρίων και PAMPs είναι ικανά να 

ενεργοποιήσουν το NALP3-φλεγμονόσωμα χωρίς την ανάγκη για ΑΤP ή κάποιο άλλο 

σήμα κινδύνου, παρέχοντας αρκετές αποδείξεις οτι τα παθογόνα αυτά συστατικά 

αναγνωρίζονται άμεσα απο το φλεγμονόσωμα [53].  
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Εικόνα 3 Ενεργοποίηση του NALP3 φλεγμονοσώματος : δύο πιθανά μοντέλα. (α) Ενεργοποίηση μέσω 
αλλαγών στο ιοντικό και οξειδοαναγωγικό περιβάλλον στο κυτταρόπλασμα (β) Ενεργοποίηση μέσω 
απευθείας πρόσδεσης και αναγνώρισης παθογόνων  συστατικών (πηγή : αναφ. 26) 

 

 

1.8 Η NALP3 πρωτεΐνη και τα αυτοφλεγμονώδη κληρονομικά 

νοσήματα 
Ανεξέλεκτη παραγωγή της IL-1β είναι επιβλαβής για τον οργανισμό και 

γι’αυτό η έκκρισή της ρυθμίζεται πολύ αυστηρά. Μεταλλάξεις στο γονίδιο CIAS1 

που κωδικοποιεί την NALP3 πρωτεΐνη έχει συσχετιστεί με τρία διαφορετικά 

αυτοσωμικώς επικρατή αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, τα επονομαζόμενα περιοδικά 

σύνδρομα σχετιζόμενα με την κρυοπυρίνη (Cryopyrin-associated periodic syndromes 

or CAPS). Αυτά είναι το Muckle–Wells σύνδρομο (MWS), το familial cold 

autoinflammatory syndrome (FCAS) και το neonatal onset multisystemic 

inflammatory disease (NOMID) [55, 56]. Ο πιο συχνός τύπος μετάλλαξης (R260W) 

ανευρίσκεται σε ασθενείς με τα σύνδρομα MWS και FCAS. Αν και αυτά τα 

νοσήματα έχουν χαρακτηριστεί ως διαφορετικές οντότητες, οι ασθενείς συχνά 

εμφανίζονται με κοινά και αλληλοεπικαλυπτόμενα συμπτώματα που περιλαμβάνουν 

πυρετό, δερματικά εξανθήματα (τύπου ουρτικάριας) και ποικίλου βαθμού 

αρθραλγίες/αρθρίτιδες. Γενικά, οι ασθενείς με το σύνδρομο NOMID/CINCA , το 

οποίο αναφέρεται στην βιβλιογραφία και ως chronic infantile neurological cutaneous 

and articular autoinflammatory disease (CINCA), παρουσιάζουν τον πιο σοβαρό 

κλινικό φαινότυπο και αρκετές φορές έχουν προσβολή του κεντρικού νευρικού 

συστήματος απο την νόσο. Η αμυλοείδωση αποτελεί την πιο σοβαρή επιπλοκή των 
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συνδρόμων αυτών. Μονοκύτταρα απο τους ασθενείς αυτούς παράγουν υψηλότερα 

επίπεδα της κυτταροκίνης IL- 1β σε σχέση με υγιείς και η οποία ανιχνεύεται ακόμα 

χωρίς την διεγερσή τους απο κάποιο DAMP [21]. Πράγματι, αυτοί οι ασθενείς 

παρουσιάζουν θεαματική ανταπόκριση στη θεραπεία με τον φυσικό αναστολέα της 

IL-1, Anakinra (IL-1 receptor antagonist or IL-1ra) [57]. 

Οι περισσοτέρες απο τις 40 γνωστές μεταλλάξεις στο γονίδιο της NALP3 

εντοπίζονται στην NACHT περιοχή, η οποία κωδικοποιείται απο το εξώνιο 3 του 

γονιδίου CIAS1. Επομένως, η υπερπαραγωγή της IL- 1β θα μπορούσε να εξηγηθεί 

απο την αυξημένη τάση για σχηματισμό του φλεγμονοσώματος, αφού η NACHT 

περιοχή έχει δειχτεί να είναι σημαντική για αυτήν την διαδικασία. Οι μεταλλάξεις 

αυτές φαίνεται οτι δεν καθιστούν την πρωτεΐνη NALP3 συστατικά ενεργή, αλλά πιο 

πιθανά οτι μειώνουν τον ουδό σχηματισμού και ενεργοποίησης του 

φλεγμονοσώματος παρουσία των εξωτερικών ερεθισμάτων. Σύμφωνη με την 

υπόθεση αυτή είναι η παρατήρηση οτι το NALP3 φλεγμονόσωμα στα μονοκύτταρα 

απο τους ασθενείς με τα παραπάνω σύνδρομα διεγείρονται απο το LPS απουσία 

ATP[58]. Έτσι, η θεωρία για το βιολογικό αποτέλεσμα των μεταλλάξεων αυτών θα 

μπορούσε να είναι ότι διευκολύνουν την ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος και 

την έκκριση προφλεγμονωδών κυτταροκινών από το κύτταρο, παρακάμπτοντας 

κάποια από τα φυσιολογικά ρυθμιστικά βήματα της διαδικασίας αυτής. Επομένως, 

μικρές συγκεντρώσεις ενός μικροβιακού παράγοντα ή κάποιου σήματος κινδύνου που 

φυσιολογικά δεν θα εντοπιζόταν από το φλεγμονόσωμα, προκαλούν συμπτώματα 

επακόλουθα της απορύθμισης της Nalp3 πρωτεΐνης. Επιπρόσθετα, αυτές οι 

μεταλλάξεις θα μπορούσαν να εμποδίζουν την πρόσδεση αναστολέων σχηματισμού 

του φλεγμονοσώματος, όπως της πυρίνης που έχει αναφερθεί σαν αρνητικός 

ρυθμιστής της κασπάσης -1 [59]. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι  in vivo θεραπεία 

με anakinra σε ασθενείς με μεταλλάξεις στο γονίδιο CIAS1 συνδυάστηκε με in vitro 

μείωση στην παραγωγή και έκκριση της IL-1β από τα μονοκύτταρά τους, σε 

σύγκριση με τα επίπεδα έκκρισης πριν από την θεραπεία [58].  Μια πιθανή εξήγηση 

για το in vitro αυτό αποτέλεσμα της in vivo θεραπείας είναι ότι η IL-1β διεγείρει την 

σύνθεση της κασπάσης -1 και της προ- IL-1β. Εναλλακτικά, η IL -1 θα μπορούσε να 

δρα σαν ενεργοποιητής του φλεγμονοσώματος, αφού η υπερπαραγωγή της 

κυτταροκίνης αυτής παρά η παρουσία ενός εξωτερικού ερεθίσματος είναι το κύριο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με αυτοφλεγμονώδη νοσήματα.  
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1.9 To φαινόμενο αντοχής στις ενδοτοξίνες (endotoxin 

tolerance) 
Πρόσφατα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στους παράγοντες που 

διατηρούν τους μηχανισμούς της φυσικής ανοσίας σε ισορροπία, ώστε να μην 

προκαλούν βλάβη στον ίδιο τον οργανισμό. Ένας τέτοιος μηχανισμός που αποτρέπει 

την υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι η ανάπτυξη ανθεκτικότητας 

σε επαναλαμβανόμενες και μακράς διαρκείας εκθέσεις στα ίδια σήματα κινδύνου, 

όπως την ενδοτοξίνη των gram-αρνητικών βακτηρίων, λιποπολυσακχαρίτης (LPS) . 

Το φαινόμενο αντοχής στο LPS είναι μια παροδική κατάσταση που διαρκεί 48-72 

ώρες και χαρακτηρίζεται απο αναστολή της παραγωγής και έκκρισης κυτταροκινών 

απο τα ενεργοποιημένα μακροφάγα, συμπεριλαμβανομένου του TNFa, της IL-6, της 

IL-1 και της IL-12 [61]. Αν και δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι παράγοντες που 

ευθύνονται για το φαινόμενο, τρείς διαφορετικοί μηχανισμοί έχουν προταθεί με πιο 

πιθανό τον τελευταίο: α) μείωση της έκφρασης του TLR4-MD2 υποδοχέα στην 

επιφάνεια του κυττάρου έπειτα απο παρατεταμένη διέγερση με το LPS [62] β) 

παραγωγή αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-10, TGF-b) που απενεργοποιούν 

αυτοκρινώς τα μακροφάγα [63] γ) αναστολή ενδοκυττάριων σηματοδοτικών 

μονοπατιών που απαιτούνται για την έκφραση των γονιδίων – στόχων του LPS. Ο 

τελευταίος μηχανισμός θεωρείται ο πιο πιθανός, αφού ποντίκια με γενετική απαλοιφή 

της IL-10 και του TGF-b αναπτύσουν αντοχή στο LPS και υπερέκφραση του TLR4 

υποδοχέα δεν αποτρέπει το φαινόμενο. Ανάλυση των κύριων σηματοδοτικών 

μονοπατιών που ενεργοποιούνται στα μακροφάγα ύστερα απο διέγερση με LPS 

έδειξε οτι το φαινόμενο αντοχής σχετίζεται με ελλατωμένη ενεργοποίηση του NF – 

kb και των ΜΑPKs, που καταλήγουν σε ελλατωμένη ενεργοποίηση μεταγραφικών 

παραγόντων απαραίτητων για την έκφραση διαφόρων φλεγμονωδών γονιδίων [64, 

65]. Διάφοροι αναστολείς του TLR4 σηματοδοτικού μονοπατιού, όπως οι πρωτεΐνες 

MyD88s και ΙΡΑΚ-Μ, έχουν συσχετιστεί με την ανάπτυξη αντοχής στο LPS. 

Τελευταίας τεχνολογίας μέθοδοι, όπως η τεχνική των microarrays που επιτρέπει την 

ταυτόχρονη μελέτη της έκφρασης ενός μεγάλου αριθμού γονιδίων, έριξαν φως στην 

μελέτη του φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνική βοήθησε καταλυτικά στην 

ομαδοποίηση γονιδίων με αυξημένη και μειωμένη έκφραση κατά την ανάπτυξη της 

αντοχής αλλά και στον χαρακτηρισμό υποψηφίων μορίων – στόχων ως υπεύθυνα για 

την επαγωγή του φαινομένου [66].  Δεδομένου ότι η  NALP3 πρωτεΐνη είναι 
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επαγώμενο μόριο έπειτα από διέγερση με LPS και μελέτες υπερέκφρασης παρείχαν 

στοιχεία ότι δρά σαν αναστολέας του παράγοντα ΝF- kb [29] οδηγηθήκαμε στην 

υπόθεση ότι η NALP3 πρωτεΐνη μπορεί να εμπλέκεται στο φαινόμενο ανάπτυξης 

αντοχής στο LPS, όπως αναλύεται παρακάτω. 

 

1.10 Μειωμένη ικανότητα αντιγονοπαρουσίασης κατά την 

διάρκεια του φαινομένου αντοχής στο LPS 
Τα κύτταρα της φυσικής ανοσίας, εκτός από την αναγνώριση παθογόνων 

συστατικών, όπως το LPS, έχουν καταλυτικό ρόλο στην έναρξη της ανοσολογικής 

απάντησης ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Κατά την πρόκληση αντοχής στο 

LPS, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι μειώνεται η έκφραση των υποδοχέων του 

μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας τύπου ΙΙ (MHC class II) στα 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, γεγόνος που συσχετίζεται άμεσα με μειωμένη 

ικανότητα αντιγονοπαρουσίασης και ενεργοποίησης της ειδικής ανοσίας [66]. 

Ελλατωμένα βρίσκονται και τα επίπεδα ορισμένων μορίων συνδιέγερσης 

(costimulatory molecules), όπως του CD86 [67]. Παρόμοιες αλλαγές στην λειτουργία 

των μονοκυττάρων έχουν περιγραφεί σε ασθενείς με σηπτικό σοκ, σοβαρά εγκάυματα 

και πολυτραυματίες. Αυτοί οι ασθενείς πολύ συχνά παρουσιάζουν μια παροδική 

ανοσοανεπάρκεια, όπου στην πιο σοβαρή μορφή της αναφέρεται ως ανοσοπαράλυση 

(immunoparalysis) και προδιαθέτει σε απειλητικές για την ζωή λοιμώξεις [68]. 

Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη θεραπεία για τις καταστάσεις αυτές. Το 

φαινόμενο αντοχής στις ενδοτοξίνες είναι ένα αντιπροσωπευτικό μοντέλο της 

ανοσοανεπάρκειας αυτών των ασθενών η μελέτη του οποίου μπορεί να βοηθήσει 

στην κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών αυτών των κλινικών 

καταστάσεων. 
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2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της αλληλεπίδρασης της 

ενδοκυττάριας NALP3 πρωτεΐνης με τους διαμεμβρανικούς TLR υποδοχείς για την 

επαγωγή ανοσολογικών αποκρίσεων. Όπως αναφέραμε, υπάρχουν αρκετά στοιχεία 

στη βιβλιογραφία που αποδεικνύουν οτι η σηματοδότηση των TLRs είναι απαραίτητη 

για την λειτουργία του φλεγμονοσώματος. Δεν υπάρχουν, όμως, αρκετά στοιχεία αν η 

πρωτεΐνη NALP3 εμπλέκεται στα σηματοδοτικά μονοπάτια των TLR υποδοχέων. 

Ερευνητικός στόχος 1: Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετήθηκε πως 

επηρεάζει η απουσία της NALP3 πρωτεΐνης την ανοσολογική απόκριση των TLR 

υποδοχέων σε διάφορους γνωστούς διεγέρτες τους.  

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν μακροφάγα απο ποντίκια με γενετική 

απαλοιφή της NALP3 πρωτεΐνης και C57BL/6 ποντίκια, ως μάρτυρες και μελετήθηκε 

η φωσφορυλίωση σημαντικών πρωτεϊνών που βρίσκονται κάτωθεν καλά 

χαρακτηρισμένων μονοπατιών των TLRs (MAPKs), αλλά και η έκφραση διαφόρων 

γονιδίων – στόχων, όπως ορισμένων προ -  και αντι- φλεγμονωδών κυτταροκινών και 

χημοκινών. 

Στο δεύτερο μέρος της ερευνητικής εργασίας μελετήθηκε ο ρόλος της NALP3 

πρωτεΐνης στο φαινόμενο της ανοχής στο LPS (LPS tolerance), που όπως 

αναφέρθηκε είναι μια παροδική κατάσταση ανθεκτικότητας των κυττάρων στην 

δεύτερη διέγερση με LPS.  

Ερευνητικός στόχος 2: Μελετήθηκε η υπόθεση ότι η NALP3 πρωτεΐνη 

μπορεί να είναι απαραίτητη για την επαγωγή του φαινομένου αντοχής στο LPS.  

Όπως και στα παραπάνω, χρησιμοποιήθηκαν μακροφάγα απο ποντίκια με 

γενετική απαλοιφή της NALP3 πρωτεΐνης και C57BL/6 ποντίκια ως μάρτυρες, στα 

οποία είχε προκληθεί αντοχή στο LPS και μελετήθηκε η ενεργοποίηση πρωτεϊνών σε 

σηματοδοτικά μονοπάτια με τεκμηριωμένο ρόλο στο φαίνομενο (ΜΑPKs και NF-kb), 

καθώς και η παραγωγή και έκκριση προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Τέλος, 

μελετήθηκε η έκφραση υποδοχέων επιφανείας ( MHC molecules) με κυτταρομετρία 

ροής, η έκφραση των οποίων έχει δειχτεί ότι αλλάζει κατά την διάρκεια  του 

φαινομένου. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΙ-ΥΛΙΚΑ: 
   

3.1 Θρεπτικά μέσα καλλιέργειας:   
DMEM - Dulbeccos Modified Eagles Medium (Gibco)  

• 1gr/L D-Glucose 

• Pyruvate 

• Συμπληρώνουμε με 10% fetal bovine serum  

Ρυθμιστικό διάλυμα   1X PBS (Phosphate Buffered Saline), pH 7.4:  

•  8 gr NaCl 

• 0.2 gr KCl 

• 1.44 gr Na2HPO4 

• 0.24 gr KH2PO4  

για τελικό όγκο  διαλύματος 1 λίτρου 

Αντιβιοτικά  

• Πενικκιλίνη/Στρεπτομυκίνη (Geneticin G418 100mg/ml, 

Gibco-BRL) 

• Αμφοτερικίνη 

Προσδέτες- Ligands  

• Pam3cys (100 ng/ml) της εταιρείας R&D 

• PolyI:C (100 μg/ml) της εταιρείας Bender MedSystems  

• LPS (100 ng/ml) 

• ODN ( 10 μg/ml) 

 

Τα μακροφάγα διεγείρονται με τους διεγέρτες που αναφέραμε για τριάντα 

λεπτά αν πρόκειται να απομονωθεί το πρωτεΐνικό εκχύλισμα για να διεξαχθεί 

Western blot ανάλυση, για 3h αν πρόκειται να γίνει απομόνωση RNA, και για 18-24h 

στην περίπτωση που είτε τα κύταρα θα χρησιμοποιηθούν για κυτταρομετρία ροής είτε 

θα γίνει δοκιμασία Elisa από το υπερκείμενο τους. 

 

Επωαστήρας σε θερμοκρασία 37ο C και συνθήκες CO2 5%  
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3.2 Κυτταρικές καλλιέργειες: 
  

3.2.1 Διαφοροποίηση μακροφάγων από πρόδρομα κύτταρα 
μυελού των οστών (Βone Marrow Derived Macrophages- ΒMDMs)  
 

Κύτταρα μυελού των οστών απομονώνονται από μηριαίο οστό και οστό 

κνήμης ποντικού. Ο μυελός ξεπλένεται με PBS και τελικα εξέρχεται από τα οστά με 

χρήση βελόνας διαμέτρου 18G και σύρριγγα των 20ml. Τα συσσωματώματα 

κυττάρων επαναδιαλύονται με πιπετάρισμα μέσω της σύριγγας και τα κύτταρα 

επιστρώνονται σε φλάσκα εμβαδού 175 cm
2 
και καλλιεργούνται για επτά ημέρες σε 

θρεπτικό μέσο DMEM/10%FBS εμπλουτισμένο με 20% LCM (L-conditioned 

medium), το οποίο είναι θρεπτικό πλούσιο στον αυξητικό παράγοντα MCSF που 

παράγεται μετα από κάλλιέργεια της κυτταρικής σειράς ινοβλαστών L929.  

Την έβδομη μέρα της καλλιέργειας τα προσκολλημένα κύτταρα αποτελούν 

τον πληθυσμό μακροφάγων που χρησιμοποιούνται στις μετέπειτα πειραματικές 

δοκιμασίες (περίπου το 80% των προσκολλημένων κυττάρων στη φλάσκα είναι 

μακροφάγα). Τα προσκολλημένα κύτταρα απομονώνονται και επαναδιαλύονται σε 

νέο θρεπτικό DMEM/10%FBS σε συγκέντρωση 10
6 

κύτταρα/ml για να 

χρησιμοποιηθούν στις μετέπειτα πειραματικές δοκιμασίες.  

 
3.2.2 Aπομόνωση περιτοναϊκών μακροφάγων από ποντίκια 

(Peritoneal Elicited Macrophages- PEMs) 
  
Τα περιτοναϊκά μακροφάγα συσσωρεύονται στο περιτόνιο ποντικού 3-4 μέρες 

μετά από ενδοπεριτοναϊκή ένεση 2ml θειογλυκολικού 2%. Την τέταρτη ημέρα το 

ποντίκι θυσιάζεται και η περιτοναϊκή κοιλότητα ξεπλένεται με ΗΒSS. Τα κύτταρα 

φυγοκεντρούνται και επαναιωρούνται σε θρεπτικό μέσο DMEM χωρίς ορό. Στη 

συνέχεια επιστρώνονται σε φλάσκα και επωάζονται για δύο ώρες στους 37°C. Τα 

προσκολλημένα κύτταρα απομονώνονται και επανδιαλύονται σε φρέσκο θρεπτικό 

DMEM/10%FBS σε συγκέντρωση 10
6 
κύτταρα/ml για να χρησιμοποιηθούν στις 

μετέπειτα πειραματικές δοκιμασίες. 

 

3.3 Πρόκληση αντοχής στο LPS 
Όπως έχει περιγραφεί προηγουμένως [65], τα μακροφάγα που έχουν 

διαφοροποιηθεί από τον μυελό των οστών (ΒΜDMs) χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η 
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μια από αυτές διεγείρεται με 100 ng/ml LPS για 16 ώρες. Την επόμενη μέρα και μετά 

την πρώτη διέγερση με το LPS, αφαιρούμε τα υπερκείμενα και τα κύτταρα 

ξεπλένονται μία φορά με ΗΒSS σε θερμοκρασία δωματίου για να απομακρυνθούν τα 

υπολλείματα του διεγέρτη. Μετά την προσθήκη φρέσκου θρεπτικού (DMEM/ 10 % 

FBS) τα κύτταρα επωάζονται για δύο ώρες σε θερμοκρασία 37ο C και συνθήκες CO2 

5% και στην συνέχεια τα μισά από αυτά ξαναδιεγείρονται με 100 ng/ml LPS. 

Ακολουθεί λύση των κυττάρων στα 30 λεπτά για συλλογή πρωτεΐνικού εκχυλίσματος, 

σε 3 ώρες για την απομόνωση RNA και συλλογή του υπερκείμενου στις 8 ώρες για 

ανίχνευση κυτταροκινών με την δοκιμασία ΕLISA.       

 
 
 
3.4 Παρασκευή ολικών κυτταρικών εκχυλισμάτων (whole cell 

extracts) από κύτταρα 
  
Τα κύτταρα πριν τη συλλογή τους ξεπλένονται τρεις φορές με 1XPBS και στη 

συνέχεια αποκολλώνται από το τρυβλίο με την βοήθεια ειδικού εργαλείου 

προσεκτικά χωρίς ποσοτικές απώλειες και το κυτταρικό εναιώρημα φυγοκεντρείται 

για 10 λεπτά στις 1500 rpm στους 4ºC. Προσεκτικά απομακρύνουμε το υπερκείμενο 

και το κυτταρικό ίζημα επαναδιαλύεται σε κατάλληλο όγκο διαλύματος λύσης (Ripa 

buffer) το οποίο προκαλεί ρήξη των κυτταρικών και των πυρηνικών μεμβρανών. 

Ακολουθεί επώαση για 15 λεπτά στον πάγο και φυγοκέντρηση στους 4ºC στις 

14.000rpm για 15 λεπτά προκειμένου να διαχωριστεί το διαλυτό πρωτεϊνικό 

εκχύλισμα από το γενωμικό DNA και τα μεμβρανικά τμήματα που καθιζάνουν. Μετά 

τη φυγοκέντρηση, το διαλυτό υπερκείμενο μεταφέρεται σε νέους σωλήνες και 

φυλάσσεται στους -80ºC μέχρι να χρησιμοποιηθεί. 

 

3.5 Μέθοδος Bradford: Φωτομετρικός ποσοτικός προσδιορισμός 
πρωτεϊνών  

 

Biorad  Protein assay Dye Reagent (Biorad Lab. Ltd., Hemel Hempsted, 

UK) 

 

Κυβέττες (Cuvettes)  

 

 Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών πραγματοποιείται με την 

χρήση φωτόμετρου και στηρίζεται στην ιδιότητα του αντιδραστηρίου Biorad Protein 
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assay Dye Reagent να μεταβάλει το χρώμα του από ανοιχτό σε βαθύ μπλε ανάλογα με 

την συγκέντρωση της πρωτεΐνης. Σε μικρούς δοκιμαστικούς σωλήνες προστίθεται 

1.2ml WFI , 0.3ml χρωστική Biorad και 0.005ml  προϊόν κυτταρολύσεως. Εν 

συνεχεία αναδεύεται με vortex μέχρι το διάλυμα να γίνει ομοιογενές και εν συνεχεία 

εισάγεται σε κυβέττες. Ακολουθεί φωτομέτρηση  στο μήκος κύματος των 595 nm και 

προσδιορίζεται η  πρωτεϊνική συγκέντρωση των δειγμάτων σύμφωνα με την εξίσωση 

της πρότυπης καμπύλης y=0.01655x  όπου y η οπτική πυκνότητα O,D και x η 

ποσότητα της πρωτεΐνης σε μg.  

 

 

3.6.1 Αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πηκτή 

πολυακρυλαμίδης (SDS-PAGE Electrophoresis) 

Η ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών σε αποδιατακτικό πήκτωμα 

πολυακρυλαμίδης αποσκοπεί στον διαχωρισμό τους με βάση το μοριακό τους βάρος. 

Χρησιμοποιείται πήκτωμα πολυακρυλαμίδης με σύσταση συνήθως 10%  και 

αποτελείται από δύο στρώματα. Το πρώτο (stacking gel)   συνιστά το στρώμα 

συγκέντρωσης των πρωτεϊνών όπου έρχονται σε επαφή τα μακρομόρια ενώ το 

δεύτερο είναι το στρώμα διαχωρισμού των πρωτεϊνικών μακροκορίων. Η σύσταση 

τους αναφέρεται παρακάτω.   
10X  Διάλυμα Ηλεκτροφόρησης ( Running Buffer )  

• O.25M Tris-HCl, pH=8.3 

• 1.92M γλυκίνη 

• 1% (w/v) SDS 

Διάλυμα Δειγμάτων  (Gel Sample Buffer)  

• 187.5 mM Tris-HCl,  

• 150 mM β-μερκαπτοαιθανόλη 

• 6% (w/v) SDS 

• 0.03% (w/v)  χρωστική bromophenol blue 

Πηκτή πολυακρυλαμίδης – 10% αποδιατακτική  

• dH2O                                                        V =          4ml 

• 30% διάλυμα πολυακριλαμίδης*                             3ml 

• 1 M  Tris-HCl, pH=8.8                                         2.5ml 

• 10% SDS                                                              0.1ml 
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• Ammonium Persulfate (APS) 10%                      0.1ml 

• TEMED                                                            0.004ml 

                                                                                           Vτελ = 10 ml 

 

Πηκτή πολυακρυλαμίδης – % αποδιατακτική  

• dH2O                                                        V =        2.7ml 

• 30% διάλυμα πολυακριλαμίδης*                       0.660ml 

• 1 M  Tris-HCl, pH=8.8                                          0.5ml 

• 10% SDS                                                              0.04ml 

• Ammonium Persulfate (APS) 10%                      0.04ml 

• TEMED                                                              0.004ml 

                                                                                             Vτελ = 10 ml 

 

*Acrylamide-bisacrylamide 30% 

Acrylamide     58.4gr 

Bisacrylamide   1.6gr 

H2O μέχρι τα    200mλ 

 

Πρωτεϊνικός μάρτυρας με μοριακά βάρη: 181 KD, 115.5 KD, 82.2 KD, 64.2 

KD, 48.8 KD, 37.1 KD, 25.9 KD, 19.4 KD (Invitrogen) 

 

 

Η διεξαγωγή της SDS/PAGE ηλεκτοφόρησης πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας το   δοχείο (tank) της Mini-Protean III (Biorad Lab Ltd). Αρχικά 

συναρμολογείται η συσκευή ηλεκτροφόρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστευάστριας εταιρείας, παρασκευάζεται η πηκτή πολυακρυλαμίδης από τα 

αντίστοιχα διαλύματα , συνήθως σε συγκέντρωση 10%. Εάν επιθυμούμε διαφορετική 

συγκέντρωση πηκτής πολυακρυλαμίδης τροποποιούμε ανάλογα τις σχετικές 

ποσότητες. Η πηκτή πολυακρυλαμίδης εισάγεται στην συσκευή και αφήνεται σε 

ηρεμία για 10-15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου προκειμένου να πολυμεριστεί. 

Προστίθεται ένα πολύ λεπτό στρώμα ισοπροπανόλης για την απόλυτη ευθυγράμμιση 

της πολυακρυλαμίδης. Εφόσον ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός του πρώτου μέρους 

(running gel),  αφαιρείται η ισοπροπανόλη και προστίθεται η πηκτή 

πολυακρυλαμίδης 4% που έχει παρασκευαστεί. Τοποθετούμε στην κορυφή της 
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συσκευής τα χτενάκια τα οποία θα διαμορφώσουν τα πηγαδάκια της πηκτής και 

αφήνουμε για 15-20 λεπτά προκειμένου να πολυμεριστεί. Μετά τον πολυμερισμό 

ολόκληρης της πηκτής απομακρύνονται τα χτενάκια και ξεπλένονται εκτενώς με 

διάλυμα ηλεκτροφόρησης (1Χ SDS-PAGE running buffer). 

Όσον αφορά τα εκάστοτε κυτταρικά κλάσματα φωτομετρούνται με την μέθοδο 

Bradford (παράγραφος 2.3.2.3, Υλικά και Μέθοδοι) προκειμένου να υπολογίζεται η 

ποσότητα ολικής πρωτεΐνης που περιέχουν. Τα δείγματα περιέχουν συνήθως 15-30μg  

ολικής πρωτεΐνης και αναμιγνύονται με 3Χ διάλυμα δειγμάτων SDS Gel Sample 

Buffer. Ακολουθεί βρασμός των δειγμάτων στην συσκευή ΗEAT BLOCK στους 100 
ο C για 8-10 λεπτά προκειμένου να αποδιαταχτούν οι πρωτεΐνες και αν αποκτήσουν 

την πρωτόταγή τους δομή. Τα αποδιαταγμένα δείγματα μεταφέρονται στον πάγο με 

σκοπό να μειωθεί άμεσα και γρήγορα η υψηλή θερμοκρασία. Εν συνεχεία 

φυγοκεντρούνται στις 14.000 rpm για 1 λεπτό με σκοπό να μεταφερθούν στον πάτο οι 

υδρατμοί που εντοπίζονται στην κορυφή των eppendorfs εξαιτίας του βρασμού. 

Έπειτα φορτώνουμε τα δείγματα στην πηκτή η οποία πλέον περικλείεται από το 

διάλυμα ηλεκτροφόρησης και θέτουμε σε λειτουργία την συσκευή ηλεκτροφόρησης 

ρυθμίζοντας το τροφοδοτικό ρεύματος στα 100-120 Volts και αναμένουμε για 90-120 

λεπτά έως ότου τα δείγματα διατρέξουν κατά μήκος ολόκληρη την πηκτή. Ο 

προσδιορισμός των μοριακών βαρών γίνεται με την βοήθεια πρωτεϊνικού μάρτυρα.  

 
3.6.2 Ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών σε φίλτρα - Western Blotting 
Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών που 

έχουν απομονωθεί σε  αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης σύμφωνα με την 

προηγούμενη  παράγραφο. 
Διάλυμα μεταφοράς πρωτεϊνών (transfer buffer)  

• 25 mM Tris- HCl , pH 8.3  

• 0.2 M γλυκίνη  

               Συμπληρώνουμε με dH2O ως τα 800 ml και προσθέτουμε  200 ml αιθανόλη 

10X Διάλυμα ξεπλύματος (wash solution):10X TBS  

• 80 gr Tris-HCl 

• 24.2 gr NaCl 

                  Προσαρμόζουμε το pH:7.6 και συμπληρώνουμε με dH2O ως τα 1000 ml  

                  Ακολουθεί αραίωση του TBS σε 1X (1000ml) και προσθέτουμε 
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• 0.05% v/v Tween 20 

 Διάλυμα μπλοκαρίσματος (blocking solution):  

• 1X TBS-Tween 

• 0.5% άπαχο γάλα (0-1% λιπαρά) 

 Διάλυμα αντισώματος (Ab solution):  

• 1X TBS-Tween 

• 0.5% άπαχο γάλα (0-1% λιπαρά) 

• αντίσωμα στην κατάλληλη αραίωση 

Διαδικασία: 

  Την αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνικών δειγμάτων μας 

ακολουθεί η μεταφορά αυτών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Η συσκευή που 

χρησιμοποιήθηκε για την μεταφορά των πρωτεϊνών είναι της BioRad Mini Trans-

Blot. Το τανκ περιέχει το διάλυμα μεταφοράς(transfer buffer) των πρωτεϊνών καθώς 

και τις «κασέτες» οι οποίες φέρουν το πήκτωμα και την μεμβράνη μεταφοράς. 

Ειδικότερα περιέχουν δύο χαρτιά Whatmann πάχους 3 χιλιοστών και επιφάνειας 6x9 

εκατοστών τα οποία εμποτίζονται στο διάλυμα μεταφοράς. Εντός των Whatmann 

εσωκλείονται η επίσης εμποτισμένη στο διάλυμα μεταφοράς, μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης πάνω στην οποία τοποθετείται η πηκτή πολυακρυλαμίδης. Οι 

κασέττες τοποθετούνται στο τανκ με συγκεκριμένο τρόπο προκειμένου να γίνει 

σωστά η μεταφορά των πρωτεϊνών από αρνητικό προς το θετικό πόλο. Ακολούθως η 

μεμβράνη νιτροκυτταρίνης μεταφέρεται στο διάλυμα μπλοκαρίσματος όπου 

επωάζεται για 1 ώρα στην συσκευή ανακίνησης. Εν συνεχεία πλένεται με το διαλύμα 

ξεπλύματος 3 φορές για 10 λεπτά αν πρόκειται να τοποθετηθεί σε διάλυμα 

φωσφοειδικού 1ου  αντισώματος ή εισάγεται απευθείας  στο διάλυμα  του 1ου 

αντισώματος  αν πρόκειται για απλό αντίσωμα. Κατόπιν αφήνεται σε ειδική συσκευή 

ανακίνησης overnight στους 4 ο C. Την επόμενη μέρα η μεμβράνη πλένεται με το 

διαλύμα ξεπλύματος TBS-Tween, 3 φορές για 10 λεπτά Έπειτα επωάζεται  στο 

διάλυμα  του 2ου αντισώματος, το οποίο προσδιορίζεται ανάλογα με την προέλευση 

του 2ου   και  αφήνεται στην συσκευή ανακίνησης για 1 ώρα σε θερμοκρασία 

δωματίου. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία ξεπλύματος με TBS-Tween της μεμβράνης 

3 φορές για 10 λεπτά. Η διασικασία ανίχνευσης των πρωτεϊνών περιλαμβάνει την  

ενεργοποίηση της μεμβράνης νιτροκυτταρίνης για απόδοση σήματος μέσω της 

μεθόδου ενισχυμένης χημειο-βιοφωτοαύγειας (ECL: Enchanced Chemo 
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Luminesence, Amersham). Προσθέτουμε ίσο όγκο (0.7 ml) από το κάθε ένα από τα 

δύο διαλύματα και επωάζουμε την μεμβράνη για 2-3 λεπτά. Τέλος εμφανίζουμε σε 

φίλμ αυτοραδιογραφίας [Fuji medical X-Ray film (Super RX)]. Οι μεμβράνες 

μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για εκ νέου ανίχνευση διαφορετικού επίτοπου, 

αφού υποβληθούν σε διαδικασία stripping, με χρήση κατάλληλου διαλύματος 

(Stripping buffer : 100 mM2-mercaptoethanol, 2% SDS, 62.5 mM Tris-HCl pH 6.7) 

και επώαση στους 500 C για 30 λεπτά, με παροδική ανάδευση. Ακολουθούν 

εκπλύσεις και επωάσεις των μεμβρανών, όπως περιγράφεται παραπάνω. Εναλλακτικά 

εάν θέλουμε να επανανιχνεύσουμε την μεμβράνη με αντίσωμα διαφορετικής ζωικής 

προέλευσης αρκεί η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης να επωαστεί  για 30 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου με ανάδευση. Ακολουθούν εκπλύσεις με TBS-Tween και 

επωάσεις των μεμβρανών με τα επιθυμητά αντισώματα όπως περιγράφεται 

παραπάνω. 

Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται στους παρακάτω 

πίνακες. 

 

Αντίσωμα Ζώο προέλευσης Αραίωση Εταιρεία προέλευσης 

a-phospho ERK1/2 

Ser217/221 

Mouse 1:500 Sigma 

p-p38 Rabbit 1:1000 Cell signaling 

a-ERK1/2 (C-16) Rabbit 1:1000 Cell signaling 

p38 Rabbit 1:1000 Cell signaling 

IkB-a Rabbit 1:1000 Cell signaling 

pY-STAT1 Mouse 1:1000 Cell signaling 

pY STAT3 Mouse 1:1000 Cell signaling 

STAT1 Mouse 1:1000 BD Bioscience 

STAT3 Mouse 1:2500 BD Bioscience 

 
 
Πίνακας 1. Πρωτεύοντα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της παρούσας 
ερευνητικής εργασία 
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Αντίσωμα Αραίωση Εταιρεία προέλευσης 

a-mouse HRP 1:10000 Sigma 
a-rabbit HRP 1:2000 Sigma 

 
 
Πίνακας 2. Δευτερεύοντα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση των 
πρωτευόντων κατά την εκπόνηση της παρούσας ερευνητικής εργασίας. 
 

 

3.7 Απομόνωση RNA από κυτταρικά εκχυλίσματα 
 Τα κύτταρα συλλέγονται και φυγοκεντρούνται σε 1.500 στροφές ανά λεπτό, 

για 10 λεπτά. Ξεπλένονται με PBS και κατόπιν διαλύονται σε 1 ml Τrizol. Αφήνονται 

για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και κατόπιν προστίθενται 200 µl 

χλωροφόρµιο. Μετά από ισχυρή ανάδευση (15sec), το διάλυµα αφήνεται σε ηρεµία 

για 10 λεπτά. Ο διαχωρισµός των φάσεων (υδατική και οργανική φάση) 

ολοκληρώνεται µε φυγοκέντρηση στις 12.000 στροφές ανά λεπτό για 15 λεπτά στους 

4οC. H φυγοκέντρηση διαχωρίζει το µίγµα σε 3 φάσεις: Στην οργανική φάση 

(κόκκινου χρώµατος) που περιέχει τις πρωτεΐνες, στην µεσόφαση που περιέχει το 

DNA και στην υδατική φάση (άχρωµη) που περιέχει το RNA. Για την κατακρήµνιση 

του RNA, η υδατική φάση, η οποία μεταφέρεται σε νέο σωληνάριο, επωάζεται µε ίση 

ποσότητα  ισοπροπανόλης (συνήθως 600 μl) για 10 λεπτά και κατόπιν φυγοκεντρείται 

στις 12000 στροφές ανά λεπτό για 10 λεπτά στους 4οC. To ίζημα του RNA 

εκπλένεται 2 φορές µε 1 ml αιθανόλης 75%, αφήνεται να στεγνώσει και 

επαναδιαλύεται σε 50μl Η2Ο. Για την εκτίμηση της ποσότητας και της καθαρότητας 

του RNA µετρούνται οι απορροφήσεις στα 260 nm και στα 280 nm, όπου 

απορροφούν αντίστοιχα το RNA και οι πρωτεΐνες. Ο λόγος των δύο απορροφήσεων 

δίνει την καθαρότητα του RNA (απαιτούμενος λόγος 1,8-2), ενώ η ποσότητα 

υπολογίζεται βάση της απορρόφησης στα 260 nm (τιμή απορρόφησης 1 nm 

αντιστοιχεί σε 40μg/ml RNA). Στη συνέχεια ακολουθεί η μέθοδος εκλεκτικής 

ενίσχυσης του RNA με χρήση ειδικής πολυμεράσης, όπως αυτή περιγράφεται 

παρακάτω.  
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3.8 Μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης ανάστροφης 

μεταγραφής (RT-PCR)  
Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης ανάστροφης µεταγραφής (RT-

PCR) είναι µία in vitro µέθοδος για τoν προσδιορισµό συγκεκριμένου mRNA ενός 

ιστού. Η µέθοδος χωρίζεται σε δύο µέρη: στην απομάκρυνση υπολειμμάτων DNA 

και στην µετατροπή του mRNA σε συµπληρωµατικό DNΑ (cDNA) (αντίδραση RT). 

Αρχικά, το RNA επωάζεται με DNase I  για την απομάκρυνση υπολειμμάτων 

DNA ως εξής: Σε 2 μg RNA προστίθεται  Η2O σε ποσότητα τέτοια ώστε ο τελικός 

όγκος του μείγματος να είναι 6,4 μl. Στη συνέχεια προστίθενται 1 μl DNase I και 1 μl 

DNase I 10x ρυθμιστικό διάλυμα και το δείγμα επωάζεται για 20 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου. Η αντίδραση τερματίζεται με την προσθήκη 1 μl EDTA 25 

mM και ακολουθεί επώαση για 10 λεπτά στους 65 οC. Τα δείγµατα του RNA 

φυλάσσονται στους –80oC ή χρησιμοποιούνται απευθείας στην αντίδραση RT.  

Αρχικά προετοιμάζεται ένα μείγμα αντίδρασης που περιλαμβάνει: 2 μg ολικού 

RΝΑ, 2 μl dNTPs (μείγμα ολιγονουκλεοτιδίων) και 1 μl Random Hexamers. Στη 

συνέχεια πραγματοποιείται αποδιάταξη του RΝΑ με την επώαση του μείγματος για 5 

λεπτά στους 65°C και ακολουθεί ψύξη στους 4°C. Με τη διαδικα αυτή 

καταστρέφονται τυχόν συσσωματώματα ή δευτεροταγείς δομές που θα μπορούσαν να 

εμποδίσουν την έναρξη σχηματισμού του cDΝΑ. Κατόπιν προετοιμάζεται το κύριο 

μείγμα της αντίδρασης. Για κάθε δείγμα απαιτούνται 4 μl cDΝΑ buffer (5x), 1 μl 

DΤΤ (διθειοθρειτόλη), 1 μl RΝΑase out (διάλυμα αναστολέων ριβονουκλεασών), 1 

μl ενζύμου Thermoscript RT (αντίστροφη μεταγραφάση) και 1 μl Η2O. Το παραπάνω 

μείγμα προστίθεται στο αρχικό και το δείγμα επωάζεται για 60 min στους 50°C, 

οπότε δρα η αντίστροφη μεταγραφάση. Η αντίδραση τερματίζεται με επώαση του 

δείγματος για 5 min στους 85°C όποτε και αποδιατάσσονται τα υβρίδια και 

απενεργοποιείται η αντίστροφη μεταγραφάση.  

Εκτός του cDNA που προκύπτει από τα άγνωστα υπό μελέτη δείγματα, με την 

ίδια μέθοδο δημιουργείται και ένα σταθερό “πρότυπο/standard” cDNA από κύτταρα 

τα οποία εκφράζουν το γονίδιο που μελετάται –στην προκειμένη περίπτωση 

πρόκειται για RNA από κύτταρα τα οποία έχουν διεγερθεί με LPS, το οποίο είναι 

σταθερό για όλες τις αντιδράσεις real time PCR που θα ακολουθήσουν, και 

χρησιμοποιείται προκειμένου να γίνουν και να κανονικοποιηθούν οι καμπύλες 

ενίσχυσης σε κάθε πείραμα. 
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3.9 Ημιποσοτική PCR (real time PCR) 
Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real time PCR) 

διεξάγεται μέσα σε ειδικό θερμικό κυκλοποιητή (ABI-Prism 7000 Real time PCR). 

Στην περίπτωση αυτή το dsDNA που παράγεται κατά τα διάρκεια της αντίδρασης 

μπορεί να ποσοτικοποιηθεί στο τέλος του κάθε κύκλου. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια 

ενός παράγοντα σύνδεσης στο DNA (DNA-binding agent), που εν προκειμένω είναι η 

SYBR green η οποία έχει την ιδιότητα να εντίθεται μη ειδικά στο dsDNA, αλλά όχι 

στο μονόκλωνο DNA.  

To cDNA που έχει προκύψει από την αντίδραση ανάστροφης μεταγραφής 

(reverse transcription), αραιώνεται 10 φορές σε νερό κατεργασμένο με 

διαιθυλπυροκαρβονικό εστέρα (DEPC). 5 μl αραιωμένου δείγματος 

χρησιμοποιούνται ως μήτρα για κάθε αντίδραση PCR. Το cDNA επωάζεται παρουσία 

του ζεύγους εκκινητών για το γονίδιο που μας ενδιαφέρει, μείγματος dNTPs, 

διαλύματος MgCl2, ρυθμιστικού διαλύματος PCR, SYBR green και ROX στις 

κατάλληλες κάθε φορά συνθήκες.  

Η ποσοτικοποίηση του προϊόντος του γονιδίου στόχου απαιτεί την 

κανονικοποίηση του λαμβανόμενου σήματος προς το σήμα ενός ενδογενούς γονίδιου 

μάρτυρα που είναι ένα καθολικά εκφραζόμενο γονίδιο του οποίου ο ρυθμός 

μεταγραφής δεν επηρεάζεται από την επίδραση των ενεργοποιητών που 

χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη πειραματική προσέγγιση. Στην προκειμένη 

περίπτωση το γονίδιο αυτό είναι η ακτίνη, μια πρωτεΐνη του κυττροσκελετού. Για να 

γίνει η σχετική ποσοτικοποίηση του γονιδίου που μας ενδιαφέρει, για κάθε δείγμα 

γίνεται ταυτόχρονα ενίσχυση του υπό μελέτη γονιδίου και του γονιδίου-μάρτυρα. Στη 

συγκεκριμένη εργασία για τη σχετική ποσοτικοποίηση της έκφρασης του υπό μελέτη 

γονιδίου χρησιμοποιείται ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη μεθοδολογία σχετικής 

ποσοτικοποίησης (relative quantification) με χρήση καμπύλης αναφοράς (standard 

curve). Για τη δημιουργία της καμπύλης αναφοράς τόσο για το γονίδιο-στόχο όσο και 

για το γονίδιο αναφοράς , ενισχύονται με PCR ταυτόχρονα με τα άγνωστα δείγματα 

και διαδοχικές γνωστές αραιώσεις ενός δείγματος που είναι θετικό για την έκφραση 

του υπό μελέτη γονιδίου (στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για cDNA που 

απομονώθηκε από μακροφάγα τα οποία έχουν διεγερθεί με LPS). Για κάθε δείγμα, η 
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κανονικοποιημένη έκφραση του γονιδίου στόχου ορίζεται ως ο λόγος της σχετικής 

ποσότητας του γονιδίου στόχου προς τη σχετική ποσότητα του γονιδίου αναφοράς.  

Τα παραπάνω γίνονται με τη χρήση του λογισμικού του ΑΒΙprism 7000 για τη 

δημιουργία καμπυλών και τον υπολογισμό της σχετικής ποσότητας μεταγράφων και 

μεταφορά των αποτελεσμάτων σε μία βάση δεδομένων Excel όπου επιτυγχάνεται 

αυτοματοποίηση των μαθηματικών πράξεων. 

Oι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία είναι οι εξής: 

 
m B-actin  
F: 5΄ AGGTGTGCACCTTTTATTGGTCTCAA 3΄  
R: 5΄ TGTATGAAGGCTTTGGTCTCCCT 3΄ 

mTNF  
F: 5΄ ATGAGCACAGAAAGCATGATC 3΄  
R: 5΄ TAGAGGCTTGTCACTCGAATT 

 

3.10 Δοκιμασία ELISΑ  
Μακροφάγα διεγείρονται με τους διεγέρτες που προαναφέραμε(4.1.4) για 3-

24h και το υπερκείμενο χρησιμοποιείται για δοκιμασία Elisa. Με τη χρήση 

κατάλληλων Elisa κιτ εξετάστηκαν τα επίπεδα έκκρισης των παρακάτω 

φλεγμονωδών παραγόντων σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας.  

TNFα: Mouse TNF (Mono/Mono) Elisa set(BD)  

IL-10 : Mouse IL-10 Elisa set (BD)  

IL-12p70 : Mouse IL-12(p70) Elisa set (BD) 

 

3.11 Κυτταρομετρία ροής (Flow cytometry)  
Ο ανοσοφαινότυπος των διαφοροποιημένων μακροφάγων από το μυελό των 

οστών στα οποία έχει προκληθεί αντοχή στο LPS μελετήθηκε με κυτταρομετρία 

ροής. Μετά την συλλογή των καλλιεργειών, ποσότητα κυττάρων 0.5 x 10
6 
ξεπλένεται 

δύο φορές με διάλυμα PBS και στην συνέχεια επαναδιαλύονται σε 100 μl διαλύματος  

PBS που περιέχει 2,5% ορό εμβρύου βοός (FBS). Ακολουθεί επώαση με το 

κατάλληλο μονοκλωνικό αντίσωμα για επιφανειακές πρωτείνες ή με το αντίστοιχο 

ισοτυπικό αντίσωμα ελέγχου για 30 λεπτά στους 4°C. Μετά από μία πλύση σε 

διάλυμα PBS/FΒS 2,5% γίνεται μονιμοποίησή τους σε 200 μl διαλύματος PBS/PFA 
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2%. Τα κύτταρα προσάγονται κατά 15 10
5
 – 20 10

5 
κυτταρικά γεγονότα (cellular 

events)/δείγμα στον κυττατομετρητή όπου και αναλύονται.  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα για τα παρακάτω 

επιφανειακά μόρια: ΜΗCI, MHCII. Tα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι από 

την ΒD Biosciences.  

Τα κατάλληλα ισοτυπικά αντισώματα ελέγχου (isotype controls) που αφορούν 

αντισώματα της ίδιας υποτάξης με τα προς μελέτη, χωρίς ειδικότητα για κάποια από 

τις κυτταρικές πρωτεΐνες, χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου από τις αναλύσεις να 

αποκλειστούν τα κύτταρα που δεσμεύονται με μη ειδικό τρόπο.  

H επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται στο πρόγραμμα 

WinMDI 2.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1.1 Ο ρόλος της NALP3 πρωτεΐνης στο σηματοδοτικό 

μονοπάτι των ΜΑPKs έπειτα από διέγερση των TLR υποδοχέων 
 Για να μελετήσουμε την επίδραση που έχει η έλλειψη της  NALP3 πρωτεΐνης 

στην σηματοδότηση καθοδικά των TLR υποδοχέων, εξετάστηκε η ενεργοποίηση των 

κινασών MΑPK μετά από διέγερση με διάφορους ειδικούς προσδέτες τους. Για το 

σκοπό αυτό μακροφάγα μυελού των οστών (BMDMs) από C57BL/6 (wt) και 

NALP3-/- ποντίκια επιστρώνονται σε τρυβλία και διεγείρονται με τους παρακάτω 

προσδέτες για τριάντα λεπτά. Xρησιμοποιήθηκαν το Pam3cys και το zymosan για την 

διέγερση του TLR2, το polyI:C για τον TLR3, o λιποπολυσακχαρίτης (LPS) για τον 

 37



TLR4 και το ODN για το TLR9. Το πρωτεϊνικό εκχύλισμα απομονώνεται και 

αναλύεται με ανοσοαποτύπωση τύπου Western για την ενεργοποίηση των κινασών 

MΑPKs και συγκεκριμένα της p-erk και p-p38, με αντίστοιχα δείγματα ελέγχου τα 

βασικά επίπεδα έκφρασης των πρωτεϊνών αυτών ( erk και p38). 
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 Eικόνα 4 Προσδιορισμός της ενεργοποίησης των ΜΑPKs, ERK και p38 σε μακροφάγα (ΒΜDMs) ποντικών 

C57BL/6 (wt) και NALP3-/- αντίστοιχα με western blot ανάλυση. Τα μακροφάγα υπέστησαν διέγερση διάρκειας 

30΄ με τους προσδέτες που απεικονίζονται ανοδικά της εικόνας. 

 

 

 

Για επιλεγμένους προσδέτες ελέγχθηκε η ενεργοποίηση των παραπάνω 

κινασών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ( 10, 20 και 90 λεπτά).  
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WT NALP3-/-

α - p ERK 

α -  ERK 

10΄ min 

LPS 
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WT NALP3-/-
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10΄min 20΄ 90΄- 10΄ 20΄ 90΄-

LPS pI:C pI:C 

α - p ERK 

α -  ERK 
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WT NALP3-/-
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Eικόνα 5  Προσδιορισμός της ενεργοποίησης της ERK σε μακροφάγα (ΒΜDMs) ποντικών C57BL/6 (wt) και 

NALP3-/- αντίστοιχα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με western blot ανάλυση 

 

Παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ wt και NALP3 

ko μακροφάγων όσο αναφορά τα επίπεδα φωσφορυλίωσης των ΜΑPKs που 

μελετήσαμε σε κανέναν από τους ΤLR διεγέρτες και σε κανένα απο τα χρονικά 

διαστήματα που μελετήσαμε. Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν οτι η NALP3 

πρωτεΐνη δεν εμπλέκεται στην ενεργοποίηση των ΜΑPKs έπειτα απο διέγερση των 

TLR υποδοχέων. 

 

4.1.2 Παραγωγή κυτταροκινών στα ΝΑLP3 -/- μακροφάγα 

μετά από ενεργοποίηση των TLR υποδοχέων 

 
Η διέγερση των TLR υποδοχέων και των παραπάνω σηματοδοτικών 

μονοπατιών καταλήγει στην παραγωγή και έκκριση διαφόρων κυτταροκινών που 

έχουν σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μηχανισμών της φυσικής αλλά και της 

ειδικής ανοσίας. Γι’ αυτό μελετήσαμε την έκφραση διαφόρων γονιδίων – στόχων των 

TLR υποδοχέων και συγκεκριμένα των προφλεγμονωδών κυτταροκινών ΙL-6 και IL-

12 και της αντιφλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-10. Μακροφάγα μυελού των οστών 

(BMDMs) από C57BL/6 και NALP3-/- ποντίκια διεγείρονται με διάφορους 

προσδέτες των TLRs για 18 ώρες και τα υπερκείμενα χρησιμοποιούνται για ανάλυση 
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ΕLISA. Παρατηρήσαμε ότι τα  NALP3-/- μακροφάγα παρήγαγαν παρόμοια επίπεδα 

των κυτταροκινών που ελέγξαμε σε σύγκριση με τα μακροφάγα αγρίου τύπου έπειτα 

από την διέγερση με τους προσδέτες των TLRs που χρησιμοποιήσαμε. 

 

 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

neg pam3Cys poly I:C LPS ODN

WT
NALP3-/-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eικόνα 6 Παραγωγή των προφλεγμονωδών κυτταροκινών IL-6 και IL-12 σε C57BL/6 (wt) και NALP3-/- 
μακροφάγα (BMDMs) έπειτα απο διέγερση 18 ωρών με τους προσδέτες των ΤLR υποδοχέων που απεικονίζονται 
στην εικόνα. Τα επίπεδα των κυτταροκινών προσδιορίστηκαν με την μέθοδο ELISA. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Eικόνα 7  Παραγωγή της αντιφλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-10 (pg/ml) σε C57BL/6 (wt) και NALP3-/- 
μακροφάγα (BMDMs) έπειτα απο διέγερση 18 ωρών με τους προσδέτες των ΤLR υποδοχέων που απεικονίζονται 
στην εικόνα. Τα επίπεδα της κυτταροκίνης προσδιορίστηκαν με την μέθοδο ELISA 
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4.2 Μελέτη της ενεργοποίησης των παραγόντων STATs έπειτα 

από διέγερση με IFNs στα ΝΑLP3 -/- μακροφάγα  
Ένας από τους βασικότερους αντι-ιϊκούς μηχανισμούς είναι η παραγωγή 

ιντερφερόνων τύπου Ι έπειτα από την διέγερση των ΤLR υποδοχέων, οι οποίες 

προσδένονται στους αντίστοιχους υποδοχείς και μεσολαβούν την δράση τους μέσω 

ενεργοποίησης των παραγόντων STAT1 και STAT3. Δεδομένου ότι το NALP3 

φλεγμονόσωμα έχει αναφερθεί να αναγνωρίζει ιους και ενδεχομένως να συμβάλει 

στην καταπολέμηση τους, θελήσαμε να μελετήσουμε αν η απώλεια της ΝΑLP3 

πρωτεΐνης επηρεάζει τα σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται έπειτα από 

την διέγερση με ΙFNs. Πιο συγκεκριμένα, μελετήσαμε την ενεργοποίηση των 

παραγόντων STAT1 και STAT3, μέσω της φωσφορυλίωσης τους σε συγκεκριμένα 

κατάλοιπα τυροσίνης, έπειτα από διέγερση μακροφάγων (BMDMs) με IFNa και 

IFNg. Xρησιμοποιήσαμε δύο συγκεντρώσεις για την διέγερση των κυττάρων με IFNa 

(100 και 1000 units/ml) . Παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην 

φωσφορυλίωση των παραγόντων αυτών μεταξύ wt και NALP3 knock out 

μακροφάγων.  

WT NALP3-/-

IFNa IFNg -

α - p STAT1 

α -  STAT1 

α - p STAT3 

-
100 1000 

IFNa IFNg 

100 1000 

U /ml U /ml  
 

Eικόνα 8 Προσδιορισμός της ενεργοποίησης των μεταγραφικών παραγόντων STAT1 και STAT3 με western blot 

ανάλυση σε περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικών C57BL/6 (wt) και NALP3-/-   έπειτα από διέγερση με ΙFNs.   
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4.3 Μελέτη του φαινομένου αντοχής στο LPS στα μακροφάγα 

με γενετική απαλοιφή της ΝΑLP3 πρωτεΐνης 
Σε μακροφάγα που διαφοροποιήθηκαν από τον μυελό των οστών (BMDMs) 

από C57BL/6 και NALP3-/- ποντίκια προκαλείται αντοχή στο LPS, με την 

διαδικασία που περιγράφηκε στα υλικά και μέθοδοι και απεικονίζεται σχηματικά 

στην εικόνα 8. Οι συνθήκες που προκύπτουν και αναφέρονται στο διάγραμμα είναι 

τρείς. Media- media (MM) που αναφέρεται σε κύτταρα που δεν έχουν υποστεί καμία 

διέγερση, LPS –media (LM) που αφορά κύτταρα που έχουν διεγερθεί με LPS 16 ώρες 

και LPS-LPS (LL) που είναι τα κύτταρα που διεγέρθηκαν ξανά με τον 

λιποπολυσακχαρίτη και στα οποία έχει προκληθεί αντοχή. 

 

  
Eικόνα 9 Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας με την οποία προκαλείται αντοχή στο LPS στα 
μακροφάγα διαφοροποιημένα από τον μυελό των οστών (BMDMs) 
 

 

4.3.1 Παραγωγή κυτταροκινών στα LPS ανθεκτικά μακροφάγα  
Η μελέτη του φαινομένου αντοχής στο LPS έγινε με την μέτρηση των 

επιπέδων διαφόρων προφλεγμονωδών κυτταροκινών, η έκκριση των οποίων είναι 

γνωστό ότι αναστέλλεται μετά την επαγωγή του φαινομένου. Μελετήσαμε την 

παραγωγή των προφλεγμονωδών κυτταροκινών IL-6 και TNFa στα μακροφάγα με 

γενετική απαλοιφή της ΝΑLP3 πρωτεΐνης έπειτα από πρόκληση αντοχής στο LPS σε 

σύγκριση με αυτήν από τα μακροφάγα αγρίου τύπου. Πιο συγκεκριμένα, τα επίπεδα 

της  IL-6 μετρήθηκαν με την μέθοδο της ΕLISA έπειτα από 8 ώρες από την δεύτερη 

διέγερση με LPS , ενώ του TNFa με real time PCR έπειτα από 3 ώρες από την 

δεύτερη διέγερση. Παρατηρήσαμε ότι τα NALP3-/- μακροφάγα γίνονται ανθεκτικά 

στο LPS με την δεύτερη διέγερση και αναστέλλεται η παραγωγή αυτών των 

κυτταροκινών σε επίπεδα που δεν διέφεραν από τα μακροφάγα αγρίου τύπου.  

 42



 

              

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 MM 8h ML LL

IL
 -6

 p
g/

m
l

WT
NALP3-/-

 
Eικόνα 10 Μέτρηση των επιπέδων της προφλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-6 σε C57BL/6 (wt) και 
NALP3-/- μακροφάγα (BMDMs) έπειτα απο την πρώτη (ΜL συνθήκη) και δεύτερη (LL συνθήκη) 
διέγερση με LPS με την μέθοδο ELISA. 
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Eικόνα 11 Μέτρηση των επιπέδων του προφλεγμονώδους παράγοντα ΤΝFa σε C57BL/6 (wt) και 
NALP3-/- μακροφάγα (BMDMs) έπειτα απο την πρώτη (ΜL συνθήκη) και δεύτερη (LL συνθήκη) 
διέγερση με LPS με την μέθοδο real time PCR. 
 

 

4.3.2 Μελέτη της ενεργοποίησης των ΜΑPKs στα ΝΑLP3-/- 

μακροφάγα έπειτα από πρόκληση αντοχής στο LPS 
 Στην συνέχεια, θελήσαμε να μελετήσουμε την επίπτωση της απώλειας της 

ΝΑLP3 πρωτεΐνης στην ενεργοποίηση των ΜΑPKs κατά την διάρκεια της αντοχής 

στο LPS. Για τον σκοπό αυτό, απομονώσαμε τα πρωτεΐνικά εκχυλίσματα από 

μακροφάγα από C57BL/6 και NALP3-/- ποντίκια, 30 λεπτά μετά την πρόκληση 

αντοχής στο LPS. Ελέχθηκε η φωσφορυλίωση των πρωτεΐνων erk και p38 μετά την 
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την πρώτη (ΜL συνθήκη) και δεύτερη (LL συνθήκη) διέγερση με LPS. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, η ενεργοποίηση αυτών των ΜAPKs  αναστέλλεται  στα C57BL/6 

μακροφάγα μετά την πρόκληση αντοχής στο LPS. Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν ότι 

η φωσφορυλίωση τους εξακολουθεί να αναστέλλεται στα NALP3-/- μακροφάγα, 

υποδεικνύοντας ότι η απώλεια της πρωτεΐνης δεν επηρεάζει την επαγωγή του 

φαινομένου.  

  

WT NALP3-/-

α - p ERK 

α -  ERK 

ML LLMM ML LLMM 

α – p P38 

 
Eικόνα 12 Προσδιορισμός της ενεργοποίησης των MAPKs με western blot ανάλυση σε μακροφάγα  (ΒΜDMs) 

ποντικών C57BL/6  (wt) και NALP3-/-  αντίστοιχα, έπειτα απο την πρώτη (ΜL συνθήκη) και δεύτερη (LL 

συνθήκη) διέγερση με LPS.  

  
 

 

 

 

4.3.3 Ενεργοποίηση του παράγοντα ΝF- kb κατά το φαινόμενο 

αντοχής στο LPS  
 Aκολούθησε ο προσδιορισμός της ενεργοποίησης του μεταγραφικού 

παράγοντα NF-κB στα LPS ανθεκτικά μακροφάγα. Όπως είναι γνωστό, ο 

συγκεκριμένος παράγοντας ενεργοποιείται από τις MAPKs και συμβάλει στην 

έκφραση ενός μεγάλου αριθμού φλεφμονωδών γονιδίων. Δεδομένου ότι οι παραπάνω 

κινάσες αναστέλονται έπειτα από πρόκληση αντοχής στο LPS τόσο στα μακροφάγα 

αγρίου τύπου όσο και σε αυτά με γενετική απαλοιφή της ΝΑLP3 πρωτεΐνης, 
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αναμένουμε αναστολή της λειτουργίας του NF-κB, επίσης. Για να αποκλείσουμε την 

ενεργοποίηση του από εναλλακτικά μονοπάτια μελετήσαμε την ενεργότητα του 

παράγοντα NF-κB στα LPS ανθεκτικά μακροφάγα έπειτα από 30 λεπτά διέγερσης 

που παρατηρείται και το μέγιστο της ενεργοποίησης του. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε 

η αποικοδόμηση του αναστολέα του παράγοντα NF-κB, ΙkBα, ως ενδεικτικό της 

ενεργοποίησης του. Πιο αναλυτικά, πρωτεΐνικά εκχυλίσματα απομονώθηκαν 30 

λεπτά έπειτα από την την πρώτη (ΜL συνθήκη) και δεύτερη (LL συνθήκη) διέγερση 

με LPS, καθώς και έπειτα από 8 ώρες αντίστοιχα ως αρνητικά δείγματα ελέγχου. 

Παρατηρήσαμε ότι ο παράγοντας ΙkBα αποικοδομήθηκε 30 λεπτά έπειτα από την 

πρώτη διέγερση, όπως αναμενόταν, τόσο στα wt όσο και στα NALP3 knock out 

μακροφάγα. Στα ανθεκτικά ωστόσο μακροφάγα και των δύο τύπων δεν 

παρατηρήθηκε αποικοδόμηση του ΙkBα έπειτα από 30 λεπτά διέγερσης, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι ο παράγοντας NF-κB δεν ενεργοποιείται έπειτα από πρόκληση 

αντοχής στο LPS. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι η ΝΑLP3 πρωτεΐνη δεν 

εμπλέκεται στην αναστολή του παράγοντα NF-κB κατά την επαγωγή του φαινομένου 

ανθεκτικότητας στο LPS.    
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   Eικόνα 13 Προσδιορισμός της ενεργοποίησης του παράγοντα NF- kb με western blot ανάλυση σε μακροφάγα  

(ΒΜDMs) ποντικών C57BL/6 (wt) και NALP3-/-  αντίστοιχα, έπειτα απο πρόκληση αντοχής στο LPS. 

            

4.3.4 Έκφραση των MHC υποδοχέων στα LPS ανθεκτικά 

μακροφάγα 
 Στην συνέχεια μελετήσαμε το φαινόμενο αντοχής στο LPS σε επίπεδο 

έκφρασης υποδοχέων επιφανείας που συσχετίζονται με την παθοφυσιολογία του 
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φαινομένου. Συγκεκριμένα, ελέγξαμε τα επίπεδα έκφρασης των υποδοχέων MHC I 

και II έπειτα από την πρώτη και δεύτερη διέγερση με LPS με την μέθοδο της 

κυτταρομετρίας ροής. Σκοπός μας ήταν να μελετήσουμε αν η απώλεια της NALP3 

πρωτεΐνης επηρεάζει την έκφραση των μορίων αυτών, συμβάλοντας, έτσι, στην 

αντιγονοπαρουσίαση και στην ενεργοποίηση της ειδικής ανοσίας. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, τα επίπεδα των υποδοχέων ΜΗCII και MHCI στα μακροφάγα αγρίου 

τύπου αυξάνονται έπειτα από την πρώτη διέγερση με το LPS (16 ώρες). Αντίθετα, 

όπως έχουν περιγράψει και προηγούμενες μελέτες, τα επίπεδα τους επιστρέφουν σε 

αυτά της βασικής έκφρασης έπειτα από την δεύτερη διέγερση που αναπτύσουν 

αντοχή στο LPS. Παρατηρήσαμε, όμως, ότι στα μακροφάγα με γενετική απαλοιφή 

της NALP3 πρωτεΐνης η αύξηση των επιπέδων των μορίων αυτών υπολείπεται σε 

σχέση με τα αγρίου τύπου στην πρώτη διέγερση ( ML συνθήκη ) με το LPS. Έπειτα 

από την πρόκληση αντοχής ( LL συνθήκη ) τα έπιπεδα έκφρασης και των δύο 

υποδοχέων παρέμεναν σχεδόν στα επίπεδα βασικής έκφρασης, όπως και στα 

μακροφάγα αγρίου τύπου.   
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Eικόνα 14 Προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης του ΜΗCII υποδοχέα με κυτταρομετρία ροής σε μακροφάγα 

(ΒΜDMs) ποντικών C57BL/6 (wt) και NALP3-/-  αντίστοιχα, έπειτα απο την πρώτη (ΜL συνθήκη) και δεύτερη 

(LL συνθήκη) διέγερση με LPS. 
 

 

 46



MM 
ML 

isotype 

MHCI 
WT 

LL 

 
 

 

KO 

isotype 

 

Eικόνα 15 Προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης του ΜΗCI υποδοχέα με κυτταρομετρία ροής σε μακροφάγα 

(ΒΜDMs) ποντικών C57BL/6 (wt) και NALP3-/-  αντίστοιχα, έπειτα απο την πρώτη (ΜL συνθήκη) και δεύτερη 

(LL συνθήκη) διέγερση με LPS. 

 

Συζήτηση 
 Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο πεδίο της 

φυσικής ανοσίας όσο αναφορά τους μηχανισμούς με τους οποίους τα κύτταρα 

διακρίνουν τα παθογόνα συστατικά και οδηγούν σε ανοσολογικές απαντήσεις με 

σκοπό την εξουδετέρωση τους. Η συμβολή των PRR υποδοχεών θεωρείται 

καταλυτική στην αναγνώριση παθογόνων – εισβολέων, καθώς επιτηρούν τόσο τον 

εξωκυττάριο όσο και τον ενδοκυττάριο χώρο και κατέχουν θεμελιώδη ρόλο στην 

έναρξη της φυσικής αλλά και της ειδικής ανοσολογικής απόκρισης. Παρόλο που οι 

διαμεμβρανικοί ΤLR υποδοχείς έχουν μελετηθεί εκτενώς, λίγα είναι γνωστά για την 

λειτουργία των κυτταροπλασματικών NLR υποδοχέων. Το γεγονος ότι η NALP3 

πρωτεΐνη ταυτοποιήθηκε ως υποδοχέας αναγνώρισης σημάτων κινδύνου διεύρυνε το 

φάσμα των παραγόντων που ενεργοποιούν την φυσική ανοσία. Ταυτόχρονα, όπως 

προτείνει το μοντέλο των δύο σημάτων, τα σήματα κινδύνου μπορεί να αποτελούν 

έναν ρυθμιστικό μηχανισμό για την πρόληψη της υπερδιέγερσης του ανοσοποιητικού 

συστήματος [31]. Τέτοιοι ρυθμιστικοί μηχανισμοί είναι απαραίτητοι για την ρύθμιση 

του μεγέθους αλλά και της διάρκειας της προκαλούμενης αντίδρασης. Η επικοινωνία 
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και αλληλεπίδραση των σηματοδοτικών μονοπατιών των PRRs είναι αναγκαία για 

τον συντονισμό τους, ενώ η αποσαφήνιση των μηχανισμών αυτών θα βοηθήσει στην 

βαθύτερη κατανόηση των διεργασιών που διέπουν τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις.  

Πολλές μελέτες έχουν δείξει οτι η διέγερση των TLR υποδοχέων είναι 

απαραί

κή απαλοιφή της NALP3 πρωτεΐνης και 

C57BL

ν τ  ς

ς

τητη για την λειτουργία του NALP3 φλεγμονοσώματος [24-25]. Τόσο η pro-

IL-1β, που αποτελεί το υπόστρωμα του φλεγμονοσώματος, όσο και η ίδια η NALP3 

πρωτεΐνη δεν έκφράζονται συστατικά στα κύτταρα και συντίθονται ως απάντηση σε 

διάφορους ενεργοποιητές των TLR υποδοχέων. Στην παρούσα ερευνητική εργασία 

επικεντρωθήκαμε στην μελέτη των αλληλεπιδράσεων των TLRs με την NALP3 

πρωτεΐνη για την επαγωγή αντιδράσεων της φυσικής ανοσίας. Πιο συγκεκριμένα, 

μελετήσαμε την επίπτωση της έλλειψης της κυτταροπλασματικής NALP3 πρωτεΐνης 

στην ανοσολογική απόκριση των διαμεμβρανικών TLR υποδοχέων. Ο κυτταρικός 

τύπος που χρησιμοποιήσαμε ήταν τα μακροφάγα, αφού είναι από τα κύτταρα της 

φυσικής ανοσίας που εκφράζουν από τα υψηλότερα επίπεδα της πρωτεΐνης ύστερα 

από διέγερση των TLR υποδοχέων [25, 29].  

Σε μακροφάγα απο ποντίκια με γενετι

/6, ως μάρτυρες, ελέγχθηκε η ενεργοποίηση καλά χαρακτηρισμένων 

μονοπατιώ  καθοδικά των TLRs, μέσω ης φωσφορυλίωση   σημαντικών πρωτεϊνών 

– στόχων. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η επαγώμενη έκφραση γονιδίων διαφόρων προ -  

και αντι- φλεγμονωδών κυτταροκινών ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης αυτής. Η 

ενεργοποίηση των MAPKs καθοδικά του MyD88- εξαρτώμενου σηματοδοτικού 

μονοπατιού των TLRs είναι καλά τεκμηριωμένη [3]. Μελετήσαμε, λοιπον, αν η 

ΝΑLP3 πρωτεΐνη εμπλέκεται στο σηματοδοτικό μονοπάτι των MAPKs, ελέγχοντας 

την φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών ERK και p38 έπειτα από την διέγερση με 

διάφορους ειδικούς προσδέτες των  TLRs (εικόνα 4). Δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ wt και NALP3 ko μακροφάγων όσο αναφορά τα επίπεδα 

φωσφορυλίωσης των ΜΑPKs που μελετήσαμε. Ταυτόχρονα, μελετήσαμε την 

έκφραση διαφόρων γονιδίων – στόχων καθοδικά τη  ενεργοποίησης των παραπάνω 

κινασών, και συγκεκριμένα των κυτταροκινών ΙL-6, IL-12 και της IL-10. Τα 

αποτελέσματά μας συμφωνούν με αυτά άλλων μελετών [53] που, επίσης, δεν είχαν 

επισημάνει διαφορές στην φωσφορυλίωση της erk πρωτεΐνης και στην παραγωγή των 

κυτταροκινών ΙL-12 και TNFa, έπειτα από διέγερση με LPS. Εμείς διενεργήσαμε μια 

πιο ευρεία μέλετη σάρωσης (screening) ελέγχοντας την ενεργοποίηση των ΜΑPKs 

και ορισμένων γονιδίων- στόχων τους σε διάφορα χρονικά διαστήματα από την 
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διέγερση αρκετών ΤLR υποδοχέων (εικόνα 5, 6, 7). Τα αποτελέσματα μας παρέχουν 

αρκετά στοιχεία που υποδεικνύουν οτι η NALP3 πρωτεΐνη δεν εμπλέκεται στην 

ενεργοποίηση των ΜΑPKs και των γονιδίων στόχων τους που ελέγξαμε, έπειτα απο 

διέγερση των TLR υποδοχέων.  

Η παραγωγή ιντερφερόνων τύπου Ι έπειτα από την διέγερση των ΤLR 

υποδοχ

 

LPS στ

ν ποντικών με 

έων είναι από τους σημαντικότερους αντι-ιϊκούς μηχανισμούς. Δεδομένου οτι 

το NALP3 φλεγμονόσωμα έχει ταυτοποιηθεί ως υποδοχέας αναγνώρισης ιϊκών 

σωματιδίων και ζωντανών ιών [48, 49], θελήσαμε να μελετήσουμε αν η απώλεια της 

ΝΑLP3 πρωτεΐνης επηρεάζει τα σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται 

έπειτα από την διέγερση με ΙFNs. Για το λόγο αυτό, διεγείραμε μακροφάγα με IFNa 

και IFNg και μελετήσαμε την φωσφορυλίωση των παραγόντων STAT1 και STAT3, 

σε συγκεκριμένα κατάλοιπα τυροσίνης. Παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει σημαντική 

διαφορά στην φωσφορυλίωση των παραγόντων αυτών μεταξύ wt και NALP3 knock 

out μακροφάγων (εικόνα 8). Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν οτι η ΝΑLP3 

πρωτεΐνη δεν συμμετέχει στα παραπάνω σηματοδοτικά μονοπάτια και οτι η αντι-ιϊκή 

δράση του NALP3 φλεγμονοσώματος πρέπει να μεσολαβείται απο άλλα μονοπάτια.  

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης μας, ερευνήσαμε το φαινόμενο αντοχής στο

α ΝΑLP3 knock out μακροφάγα, που όπως αναφέρθηκε είναι μια παροδική 

κατάσταση ανθεκτικότητας των κυττάρων στην δεύτερη διέγερση με LPS [60].  Δύο 

στοιχεία μας οδήγησαν στην υπόθεση ότι η NALP3 πρωτεΐνη μπορεί να είναι 

απαραίτητη για την επαγωγή του φαινομένου αντοχής στο LPS. Όπως αναφέρθηκε, η 

NALP3 πρωτεΐνη δεν εκφράζεται συστατικά στα κύτταρα, αλλά είναι επαγώμενο 

μόριο έπειτα από διέγερση με LPS [25, 29]. Επιπρόσθετα, ο O’Connor και οι 

συνεργάτες του έδειξαν ότι επιμόλυνση (transfection) κυττάρων με πλασμιδιακές 

κατασκευές που περιέχουν το γονίδιο CIAS1 αναστέλλει την ενεργοποίηση του  

μεταγραφικού παράγοντα NF-κB έπειτα από διέγερση με TNFα [29].  

 Σε μακροφάγα που διαφοροποιήθηκαν από τον μυελό των οστώ

γενετική απαλοιφή της NALP3 πρωτεΐνης και C57BL/6 ποντίκια ως μάρτυρες, 

προκλήθηκε αντοχή στο LPS, όπως έχει περιγραφεί προηγουμένως [65].  Αρχικά, 

ελέγξαμε την πρόκληση αντοχής στα κύτταρα, προσδιορίζοντας την έκκριση των 

κυτταροκινών IL-6 και TNFa, οι οποίες είναι γνωστό ότι αναστέλλονται μετά την 

επαγωγή του φαινομένου. Παρατηρήσαμε ότι η παραγωγή των κυτταροκινών αυτών 

αναστέλλεται μετά την δεύτερη διέγερση με το LPS τόσο στα wt όσο και στα NALP3 

knock out μακροφάγα (εικόνα 10, 11), υποδεικνύοντας ότι η απώλεια της NALP3 
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πρωτεΐνης δεν επηρεάζει την ικανότητα των κυττάρων αυτών να καθίστανται 

ανθεκτικά στο LPS. Ταυτόχρονα, μελετήσαμε τα σηματοδοτικά μονοπάτια που 

συμβάλλουν στην παραγωγή των παραπάνω κυτταροκινών και συγκεκριμένα, των 

MAPKs (erk, p38) και του NF-κΒ. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλονται έπειτα από 

την πρόκληση αντοχής στο LPS [63, 64]. Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν ότι η 

ενεργοποίηση τους εξακολουθεί να αναστέλλεται στα LPS ανθεκτικά NALP3 knock 

out μακροφάγα (εικόνα 12, 13). Τα αποτελέσματα μας υποστηρίζουν ότι η απώλεια 

της NALP3 πρωτεΐνης δεν επηρεάζει την επαγωγή του φαινομένου αντοχής στο LPS.  

 Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι στα LPS ανθεκτικά κύτταρα μειώνεται η 

έκφραση των υποδοχέων του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας (MHC 

molecules  και ορισμένων συνδιεγερτικών μορίων, γεγόνος που συσχετίζεται άμεσα 

με μειωμένη ικανότητα αντιγονοπαρουσίασης των κυττάρων αυτών και 

ελλατωματική  της ειδικής ανοσίας [66, 67]. Για το λόγο α τό, 

θελήσαμε να μελετήσουμε τα επίπεδα έκφρασης των υποδοχέων MHC I και II έπειτα 

από την πρώτη και δεύτερη διέγερση με LPS με την μέθοδο της κυτταρομετρίας 

ροής. Κι ενώ τα επίπεδα των υποδοχέων ΜΗCI και MHCIΙ μειώνονται σχεδόν στα 

επίπεδα βασικής έκφρασης στα LPS ανθεκτικά μακροφάγα και των δύο γονοτύπων, 

παρατηρήσαμε ότι στα μακροφάγα με γενετική απαλοιφή της NALP3 πρωτεΐνης η 

αύξηση των επιπέδων των μορίων αυτών υπολείπεται σε σχέση με τα αγρίου τύπου 

στην πρώτη διέγερση με το LPS (εικόνα 14, 15). Τα αποτελέσματα μας υποδηλώνουν 

ότι η NALP3 πρωτεΐνη ενδεχομένως να επηρεάζει την έκφραση των μορίων αυτών, 

συμβάλοντας, έτσι, στην αντιγονοπαρουσίαση και στην ενεργοποίηση της ειδικής 

ανοσίας.  

Τη

)

ενεργοποίηση  υ

ν παραπάνω υπόθεση υποστηρίζει η παρατήρηση ότι τα NALP3 knock out 

ποντίκια εμφανίζουν ελλατωματική υπερευαισθησία εξ επαφής σε απάντηση σε 

διάφορα αλλεργιογόνα του δέρματος, η οποία είναι μια Τ- εξαρτώμενη κυτταρική 

αντίδραση [24]. Το πρόβλημα στην αντίδραση της υπερευαισθησία εξ επαφής 

φαίνεται να εντοπίζεται στην φάση της ευαισθητοποίησης, αφού η φάση έκλυσης 

συμβαίνει κανονικά όταν τα ποντίκια αυτά μεταμοσχευθούν με ενεργοποιημένα Τ 

λεμφοκύτταρα απο ευαισθητοποιημένα αγρίου τύπου ποντίκια. Τα μειωμένα επίπεδα 

των ΜΗCII υποδοχέων στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα των NALP3 knock out 

ποντικών θα μπορούσαν να ευθύνονται για την ελλατωματική ενεργοποίηση των 

CD4+ Τ λεμφοκυττάρων κατά την αντίδραση υπερευαισθησίας εξ επαφής. 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα μας προτείνουν έναν πιθανό μηχανισμό για την αντι-
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ιϊκή δράση του NALP3 φλεγμονοσώματος. Η συμβολή του στην καταπολέμηση των 

εισβολέων – ιών θα μπορούσε να γίνεται μέσω της συμμετοχής του στην επαγωγή της 

έκφρασης των ΜΗCI υποδοχέων και στην ενεργοποίηση των CD8+ κυτταροτοξικών 

Τ λεμφοκυττάρων.   

Φυσικά, ο ενδεχόμενως ρόλος της ΝΑLP3 πρωτεΐνης στην επαγώγη της 

έκφρασ

ο  

φοροι PRR υποδοχείς 

σ ο  

 

 

ης των ΜΗC υποδοχέων χρήζει περαιτέρω διερεύνηση, δεδομένου ότι η 

ρύθμιση της έκφρασης των μορίων αυτών είναι περίπλοκη και ακόμα όχι απόλυτα 

κατανοητή [70]. Λειτουργικά in vitro πειράματα καθώς και κατάλληλα in vivo 

μοντέλα είναι απαραίτητα για την μελέτη του βιολογικού αποτελέσματος της 

παρατήρησης μας. Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι αν η NALP3 πρωτεΐνη 

εμπλέκεται άμεσα στην ρύθμιση των μορίων αυτών ανεξάρτητα από το 

φλεγμονόσωμα ή αν είναι ένα έμμεσο απ τέλεσμα μέσω των κυτταροκινών που 

επεξεργάζεται. Τα αποτελέσματα μας παρέχουν αρκετά στοιχεία ότι η NALP3 

πρωτεΐνη δεν επηρεάζει την ενεργοποίηση των μεταγραφικών παραγόντων STAT1 

και STAT3 έπειτα από διέγερση με ΙFNs, ο ρόλος των οποίων είναι καλά 

τεκμηριωμένος στην ρύθμιση των παραπάνω υποδοχέων. Έχουν χαρακτηριστεί 

τουλάχιστον 4 ισομορφές της πρωτεΐνης, από τις οποίες η μικρότερη (NALP3s) 

στερείται της LRR περιοχής- αναγνώρισης. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι εκτός 

από ενδοκυττάριος PRR υποδοχέας , η NALP3 πρωτεΐνη μπορεί να έχει και άλλες 

λειτουργίες. Για παράδειγμα, άλλα μέλη της NLR οικογένειας υποδοχέων δρούν σαν 

μεταγραφικοί παράγοντες, όπως η CIITA πρωτεΐνη που είναι ο κύριος μεταγραφικός 

παράγοντας που ρυθμίζει την έκφραση των MHC ΙΙ γονιδίων.  

 H αποσαφήνιση των μηχανισμών με τους οποίους οι διά

αλληλεπιδρούν είναι απαραίτητη για την κατανόηση της επαγωγής των 

ανοσολογικών αντιδρά εων. Η παρ ύσα ερευνητική εργασία παρέχει χρήσιμες 

πληροφορίες όσο αναφορά την συνεργασία της κυτταροπλασματικής NALP3 

πρωτεΐνης με τους διαμεμβρανικούς TLR υποδοχείς όχι μόνο όσο αναφορά τις 

αντιδράσεις φυσικής ανοσίας αλλά και των μηχανισμών που γεφυρώνουν την ειδική 

με την μη ειδική ανοσία. Επομένως, τα αποτελέσματα μας συμβάλλουν σημαντικά στην 

κατανόηση της λειτουργίας της NALP3 πρωτεΐνης που φαίνεται να κατέχει βασικό ρόλο 

στην επαγωγή ανοσολογικών αντιδράσεων και συνεπώς, μπορεί να θεωρείται ως μελλοντικός 

θεραπευτικός στόχος για φλεγμονώδη νοσήματα.   
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