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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Με τον όρο φλεγμονώδης νόσος του εντέρου αναφερόμαστε σε χρόνιες 

φλεγμονώδεις διαταραχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χρόνια υποτροπιάζουσα 

ανοσολογική ενεργοποίηση και φλεγμονή του γαστρεντερικού σωλήνα. Η ακριβής 

αιτιολογία των ΙΦΝΕ παραμένει ασαφής, αν και έχουν αναγνωρισθεί αρκετοί 

παράγοντες που συνεισφέρουν σημαντικά στην παθογένεια της νόσου και 

σχετίζονται με τη διατήρηση της ομοιόστασης. Με την παρούσα μελέτη στοχεύσαμε 

στην αξιολόγηση του ρόλου της CRH στην διαδικασία της ιστικής αναγέννησης κάτω 

από παθολογικές συνθήκες και στην αποσαφήνιση των ενδεχόμενων 

αλληλεπιδράσεών του με άλλους ομοιοστατικούς μηχανισμούς όπως η ανοσολογική 

απόκριση, η επιθηλιακή αναγέννηση και η αυτοφαγία. Για αυτούς τους λόγους 

χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο της χημικά επαγόμενης κολίτιδας. Σε αυτό το μοντέλο, 

οι Crh -/- μύες εμφανίζουν υψηλή θνησιμότητα, με αυξημένα πρωτεϊνικά επίπεδα 

των προφλεγμονωδών πρωτεϊνών, TNFα, IL1β και IL12p70 και αυξημένα επίπεδα 

IL6 πριν την έναρξη της φλεγμονώδους διαδικασίας (base line).  

Στα πλαίσια της ιστικής επιδιόρθωσης τόσο η ιστολογική ανάλυση όσο και η 

ανάλυση γενετικής έκφρασης προτείνουν ότι η έλλειψη της CRH οδηγεί σε 

περιορισμό της ενεργότητας των Wnt / Notch μονοπατιών με παράλληλη διαταραχή 

του αριθμού και της μορφολογίας των κυτταρικών τύπων που ελέγχουν αλλά και 

των καθοδικών γονιδίων στόχων. Το μονοπάτι Wnt / β κατενίνης, που βρίσκεται 

ανοδικά των δύο αυτών μονοπατιών, ρυθμίζεται επίσης αρνητικά από την απαλοιφή 

της CRH. Η απευθείας δράση της CRH στη ρύθμιση του μονοπατιού Wnt / β 

κατενίνης επιβεβαιώθηκε και με τη βοήθεια μοντέλων – οργανισμών όπως το 

zebrafish (Danio rerio), αποκαλύπτοντας μια συντηρημένη δράση της ορμόνης του 

stress.   

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του stress λόγω απουσίας θρεπτικών 

συστατικών, η β κατενίνη αλληλεπιδρά με την αυτοφαγία, ενώ παράλληλα το 

μονοπάτι Wnt / β κατενίνης είναι κρίσιμος αρνητικός ρυθμιστής της αυτοφαγίας. 

Υποθέσαμε, λοιπόν, ότι αυτή η περίσσεια β κατενίνης στους Crh -/- μύες, αλλά και η 

επακόλουθη αναστολή του μονοπατιού Wnt / β κατενίνης θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν σήμα εισόδου στο μηχανισμό της αυτοφαγίας. Πράγματι, η β κατενίνη 
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συνεντοπίζεται με τον αυτοφαγικό μάρτυρα LC3 στο έντερο διαγονιδιακών μυών Crh 

-/-. Η περαιτέρω ανάλυση της παρουσίας της αυτοφαγίας στο έντερο των Crh -/- 

μυών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι εμφανίζουν ενεργοποιημένο αυτοφαγικό 

μηχανισμό ήδη από συνθήκες ελέγχου σε σύγκριση με τους αγρίου τύπου μύες, η 

οποία παραμένει εμφανής σε όλη την πορεία της DSS κολίτιδας. Η χορήγηση του 

αναστολέα της αυτοφαγίας, 3-Methyladenine, οδήγησε σε αύξηση του προσδόκιμου 

επιβίωσης των Crh -/- μυών μετά την παύση της χορήγησης του DSS, ενώ περιόρισε 

την ανεξέλεγκτη έκκριση κυτοκινών. In vitro, η υστέρηση αμινοξέων σε 

εμβρυονικούς ινοβλάστες μυός (Mouse Embryonic Fibroblasts - MEFs) και η μέσω 

LPS επαγόμενη αυτοφαγία σε μακροφάγα μυός Raw264.7 επιβεβαιώνουν την 

υπόθεση που προέκυψε από τα in vivo πειραματικά δεδομένα ότι υπάρχει μία 

αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην CRH και την αυτοφαγία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση ανάμεσα στην αυτοφαγία και το 

inflammasome, αναζητήσαμε μία ενδεχόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ της απαλοιφής 

της CRH και της ενεργοποίησης του inflammasome. Η γονιδιακή έκφραση των 

NLRPs ρυθμίζεται θετικά λόγω της απουσίας της CRH κατά την πορεία της 

φλεγμονής και κυρίως στη φάση της ιστικής αναγέννησης. H χορήγηση αντιβιοτικών 

ευρέως φάσματος και η επακόλουθη απαλοιφή των μικροβιωτικών οργανισμών του 

εντέρου για 10 ημέρες πριν αλλά και καθόλη τη διάρκεια της χορήγησης DSS, είχε 

ως αποτέλεσμα τo θεαματικό περιορισμό της φλεγμονώδους αντίδρασης στους Crh -

/- μύες. Η αντίδραση αυτή οδήγησε σε υψηλά επίπεδα επιβίωσης συνοδευόμενα από 

περιορισμένη απώλεια βάρους και πλήρη ιστική επιδιόρθωση.  

Για να ελέγξουμε την υπόθεση ότι τα αυξημένα πρωτεϊνικά επίπεδα IL6 στους 

Crh -/-  μύες σε συνθήκες ελέγχου ευθύνονται για την μετέπειτα απορρύθμιση της 

φλεγμονώδους αντίδρασης και των επιμέρους ομοιοστατικών μηχανισμών που 

περιγράφησαν (αυτοφαγία, ενεργοποίηση inflammasomes) χρησιμοποιήσαμε τον 

φαρμακολογικό αναστολέα του υποδοχέα του IL6 (IL6R), tocilizumab. Η αναστολή 

της βιολογικής δράσης της IL6, οδήγησε σε δραστική βελτίωση της ιστολογικής 

εικόνας, θεαματική αύξηση της επιβίωσης των Crh -/- μυών, και παράλληλη απώλεια 

βάρους πανομοιότυπη με τα ζώα αγρίου τύπου. Τα πειραματικά δεδομένα 

υποδεικνύουν μία συνεργατική δράση των CRH και IL6, η οποία γίνεται εμφανής 
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όταν ένας από τους δύο παράγοντες απουσιάζει ή δεν λειτουργεί επαρκώς 

οδηγώντας στην ανάπτυξη κολίτιδας.  

Για πρώτη φορά παρέχουμε μια γενικευμένη θεώρηση για τη συμμετοχή της 

CRH στην παθολογία των ΙΦΝΕ, και την ενορχήστρωση των επιμέρους 

ομοιοστατικών μηχανισμών μέσω της ιστικής αντίδρασης στο φλεγμονώδες stress. 

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, η CRH συμμετέχει στην ανοσολογική 

αντίδραση του ξενιστή τόσο υπό συνθήκες ελέγχου, όσο και μετά από ένα 

φλεγμονώδες ερέθισμα ελέγχοντας εκτός των άλλων και την αφθονία και τη 

σύσταση των συμβιωτικών βακτηρίων. Η αποσαφήνιση της σειράς των γεγονότων 

που ακολουθούν την γενετική απαλοιφή της CRH μπορεί να παρέχει στόχους για 

θεραπευτικές προσεγγίσεις, ανάλογα με το στάδιο και την πορεία της φλεγμονής. Τα 

ευρήματά μας προσφέρουν επιπλέον στοιχεία στην αντιμετώπιση φλεγμονωδών 

παθολογικών καταστάσεων, μέσω κατανόησης των μηχανισμών της επίδρασης των 

στρεσογόνων περιβαλλοντικών παραγόντων στην πορεία της κολίτιδας. 
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SUMMARY 

 

The term inflammatory bowel disease refers to chronic inflammatory 

conditions, characterized by chronic relapsing immune activation and inflammation 

of the gastrointestinal tract. The precise etiology of IBD is unclear, although many 

contributing factors have been identified. These factors are mostly linked to the 

maintenance of homeostasis. In the current study, we aim to evaluate the role of 

CRH in the process of tissue regeneration under pathological conditions and to 

clarify putative interactions with other homeostatic mechanisms, such as the 

immune response, epithelial regeneration and autophagy. For this purpose, we 

used the model of DSS induced colitis. In this model, Crh -/- mice exhibit decreased 

survival rates, characterized by increased protein levels of proinflammatory 

cytokines TNFalpha, IL1beta and IL12p70 and particularly IL6, which was elevated 

even before the initiation of DSS administration (baseline).  

In terms of tissue regeneration, histological and gene expression analysis 

imply that CRH deficiency leads to downregulation of Wnt / Notch pathways. 

Disruption of the number, the morphology of epithelial types and the downstream 

targets of Wnt / Notch pathways, is also observed. Wnt / beta catenin pathway, 

which acts upstream of Wnt / Notch pathways, is also downregulated due to CRH 

deficiency. The direct effect of CRH was further confirmed with the utilization of 

model organisms, such as zebrafish (Danio rerio), revealing a conserved function of 

the stress hormone, CRH. 

It has been established that during the stress response, beta catenin 

interacts with the autophagic machinery due to lack of nutrients, while Wnt / beta 

catenin pathway is a crucial negative regulator of autophagy. We hypothesized that 

excessive beta catenin in Crh -/- mice along with the subsequent Wnt / beta 

catenin inhibition could act as an input signal in the autophagic regulation. Indeed, 

beta catenin immunoreactivity is colocalized with the autophagic marker, LC3, in 

the intestine of Crh -/- mice. Further analysis of the regulation of macroautophagy 

in Crh -/- colon, suggested that CRH deficiency results in upregulated autophagic 

activation under baseline conditions compared to WT mice, which is observed 

through the course of experimental colitis. Administration of the autophagic 
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inhibitor, 3-Methyladenine, increased life expectancy of Crh -/- mice following DSS 

administration and limited the excessive cytokines secretion. In vitro, aminoacid 

deprivation in Mouse Embryonic Fibroblasts (MEFs) and LPS-induced autophagy in 

murine macrophages, Raw264.7, confirmed the hypothesis that there is a negative 

correlation between autophagy and CRH. 

Considering the known interaction between autophagy and inflammasomes, 

we searched for a putative interaction between CRH deficiency and inflammasome 

activation. NLRPs gene expression is upregulated due to CRH deficiency throughout 

the inflammatory response and especially during the repair phase. Broad spectrum 

antibiotics administration, and the subsequent microbiome elimination, for 10 days 

prior to and during DSS administration, resulted in the amelioration of the 

inflammatory response in Crh -/- mice, along with high survival rates characterized 

by low body weight loss and complete tissue regeneration. 

In order to test whether the upregulated protein levels of IL6 in Crh -/- mice under 

baseline conditions, are responsible for the subsequent dysregulation of the 

inflammatory response and the individual homeostatic mechanisms, we used the 

pharmacological inhibitor of IL6 receptor (IL6R), tocilizumab. The inhibition of the 

biological effect of IL6, resulted in the amelioration of the histopathological features 

and increased the survival rate of Crh -/- mice. Our experimental data imply the 

synergistic effect of CRH and IL6, which is revealed when one of these two factors 

is absent or dysfunctional, leading to development of colitis. 

For the first time, we provide a generalized approach for the understanding 

of CRH participation in IBD pathogenesis and the orchestration of the individual 

homeostatic mechanisms through tissue response to inflammatory stress. Based on 

our findings, CRH contributes in the host immune response both under baseline 

conditions and following an inflammatory stimulus, by controlling, among others, 

the abundance and the composition of the microbiome. The clarification of the exact 

order of events that follow CRH deficiency may provide therapeutic targets, based 

on the stage of the disease and the inflammatory response. Our findings provide 

further evidence to study inflammatory pathological conditions, through the 

understanding of the effect of environmental stressors on the progress of the 

disease.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΙΦΝΕ) 

Ο όρος φλεγμονώδης νόσος του εντέρου αναφέρεται σε χρόνιες φλεγμονώδεις 

διαταραχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υποτροπιάζουσα ανοσολογική ενεργοποίηση και 

φλεγμονή του εντέρου. Υπάρχουν δύο βασικές κλινικές μορφές της ΙΦΝΕ – η νόσος του 

Crohn (Crohn’s Disease – CD), που μπορεί να πλήξει οποιοδήποτε μέρος της 

γαστρεντερικής οδού και η ελκώδης κολίτιδα (Ulcerative Colitis – UC), που περιορίζεται στο 

βλεννογόνο του παχέος εντέρου. Η ΙΦΝΕ έχει πολύ σημαντικές επιπλοκές και επιδράσεις 

στην ποιότητα ζωής των ασθενών 1, 2. Τα τελευταία χρόνια, η θεραπεία της CD και UC έχει 

βελτιωθεί με την εφαρμογή νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Βιολογικά μόρια όπως 

αναστολείς του TNF (Tumor Necrosis Factor), που βρίσκονται μεταξύ των κύριων 

θεραπευτικών επιλογών νέας γενιάς, στοχεύουν στα συμπτώματα και την φλεγμονή σε 

ασθενείς με ΙΦΝΕ  3, 4.  Ωστόσο, ο ιατρικός χειρισμός της ΙΦΝΕ παραμένει αρκετά 

περίπλοκος και συχνά δεν οδηγεί στον έλεγχο όλων των πτυχών της, ιδιαίτερα της 

προχωρημένης, νόσου. Ακόμα και με θεραπεία, οι ασθενείς συχνά υποφέρουν από 

διάρροια, ορθική αιμορραγία, κοιλιακό πόνο και αρθραλγία. 

Η ακριβής αιτιολογία της ΙΦΝΕ παραμένει ασαφής, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν 

αναγνωρισθεί αρκετοί παράγοντες που συνεισφέρουν σημαντικά στην παθογένεια της 

νόσου 5. Αυτοί οι παράγοντες εμπίπτουν σε τρεις διακριτές κατηγορίες: γενετικοί 

παράγοντες, το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή και περιβαλλοντικοί παράγοντες που 

περιλαμβάνουν και το μικροβιωτικό περιβάλλον του εντέρου, δηλαδή τα εντερικά βακτήρια 
6. Οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες είναι απαραίτητες για τη 

διατήρηση της εντερικής ομοιόστασης και την υποστήριξη της προστασίας ενάντια σε 

παθογόνα και ΙΦΝΕ. Σε κυτταρικό επίπεδο, η δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

εντερικών επιθηλιακών κυττάρων (Intestinal Epithelial Cells – IECs), των εντερικών 

βακτηρίων και των τοπικών ανοσολογικών κυττάρων είναι καθοριστική για τη διατήρηση 

της εντερικής ομοιόστασης 7, 8, η διαταραχή της οποίας ευοδώνει την ανάπτυξη ΙΦΝΕ στο 

κατάλληλο γενετικό περιβάλλον. 
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1.1.1.  Εντερική ομοιόσταση και εντερικός επιθηλιακός φραγμός 

Το εντερικό επιθήλιο είναι μια συμπαγής επιφάνεια που καλύπτει το εσωτερικό μέρος 

του εντερικού αυλού και αποτελείται από ένα μονόστοιβο στρώμα κυλινδρικών IECs, που 

σχηματίζουν ένα φυσικό φραγμό. Τα IECs, παρέχουν πολλά περισσότερα από ένα απλό 

φυσικό φραγμό που επεξεργάζεται και απορροφά θρεπτικά συστατικά, δεδομένου ότι 

διαμεσολαβούν αρκετές επιμέρους λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την εντερική 

ομοιόσταση. Σε αυτές περιλαμβάνονται η έκκριση ουσιών που επηρεάζουν το μικροβιακό 

αποικισμό, τον έλεγχο του εντερικού μικροπεριβάλλοντος, την ανίχνευση τόσο των 

ωφέλιμων όσο και των επιβλαβών βακτηρίων, καθώς και την ενεργοποίηση και πορεία της 

ανοσολογικής απόκρισης. Για την εκπλήρωση αυτών των λειτουργιών, το εντερικό επιθήλιο 

εμφανίζει μοναδικές ανατομικές και κυτταρικές προσαρμογές όπως η διαφοροποίηση προς 

αρκετούς εξειδικευμένους κυτταρικούς τύπους με διακριτές λειτουργίες 7, 8. 

 

1.1.1.1. Η εντερική κόγχη βλαστικών κυττάρων (Stem Cell Niche) 

Η επιθηλιακή ομοιόσταση του εντέρου διατηρείται μέσω μίας λεπτής ισορροπίας 

ανάμεσα στην αυτοανανέωση και τη διαφοροποίηση, που διατηρείται καθόλη τη διάρκεια 

της ζωής. Αυτή η ισορροπία επιτυγχάνεται με συγκεκριμένες λειτυργίες που επιτελούνται 

κυρίως στη βάση των πτυχώσεων που σχηματίζει το μονόστοιβο εντερικό επιθήλιο, που 

καλείται εντερική κόγχη και είναι η εστία των βλαστικών κυττάρων. Η κόγχη σχηματίζεται 

από το στενά συνδεδεμένο περίβλημα των περικρυπτικών ινοβλαστών, που 

χαρακτηρίζονται επίσης και ως υποεπιθηλιακοί μυοϊνοβλάστες 9. Αυτά τα κύτταρα 

εκκρίνουν ποικίλους, δυνητικά αυξητικούς, παράγοντες και κυτοκίνες που ευοδώνουν τον 

επιθηλιακό πολλαπλασιασμό 10. 
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Εικόνα 1: Δομική οργάνωση λεπτού και παχέος εντέρου. a) Στο λεπτό έντερο (η δομική 

οργάνωση του οποίου φαίνεται στη φωτογραφία σαρωτικού μικροσκοπίου αριστερά) τα LGR5 θετικά 

(Leu-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5-expressing) βλαστικά κυλινδρικά κύτταρα 

της βάσης της κρύπτης (Crypt Base Columnar – CBC) εναλλάσσονται με κύτταρα Paneth στη βάση 

της κρύπτης (μεσαίο γράφημα). Αυτά τα βλαστικά κύτταρα παράγουν συνεχώς ταχέως 

πολλαπλασιαζόμενα Transit Amplifying (TA) κύτταρα, που καλύπτουν την υπόλοιπη κρύπτη. Τα TA 

κύτταρα διαφοροποιούνται στα επιμέρους λειτουργικά κύτταρα της λάχνης (εντεροκύτταρα, 

θυσανοειδή κύτταρα, καλυκοειδή κύτταρα και εντεροενδοκρινικά κύτταρα) για να αντικαταστήσουν 

τα επιθηλιακά κύτταρα που χάνονται  μέσω της anoikis στην κορυφή της λάχνης. Τα συντηρημένα 

βλαστικά κύτταρα στη θέση +4 (από την βάση της κρύπτης) μπορούν να ανανεώσουν τα LGR5+ CBC 
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βλαστικά κύτταρα μετά από τραύμα. Αυτή η ιεραρχία διαφοροποίησης φαίνεται και στο γράφημα 

δεξιά. Η επιθηλιακή αναπλήρωση πραγματοποιείται κάθε 3-5 ημέρες. Νέα κύτταρα Paneth 

παρέχονται από τα TA κύτταρα κάθε 3-6 εβδομάδες. b)  Στο παχύ έντερο (η δομική οργάνωση του 

οποίου φαίνεται στη φωτογραφία σαρωτικού μικροσκοπίου αριστερά) τα LGR5+ βλαστικά κύτταρα 

στη βάση της κρύπτης παράγουν ταχέως πολλαπλασιαζόμενα TA κύτταρα στο κατώτερο μισό της 

κρύπτης (μεσαίο γράφημα). Τα TA κύτταρα στη συνέχεια διαφοροποιούνται στις ώριμες κυτταρικές 

σειρές του επιφανειακού επιθηλίου (καλυκοειδή κύτταρα, εντεροκύτταρα, εντεροενδοκρινικά 

κύτταρα και θυσανοειδή κύτταρα), όπως φαίνεται στο γράφημα δεξιά. Η επιθηλιακή αναπλήρωση 

επιτελείται κάθε 5-7 ημέρες 11. 

 

 
Εικόνα 2: Το εντερικό επιθήλιο. (a) Χρώση Αιματοξυλίνης & Ηωσίνης που δείχνει τη μορφολογία  

του εντέρου μυός. Το έντερο καλύπτεται από μία απλή στοιβάδα επιθηλιακών κυττάρων που 

οργανώνονται σε προεκβολές οι οποίες ονομάζονται κρύπτες του Lieberkuhn και δακτυλοειδείς 

προεξοχές που ονομάζονται λάχνες. Ανοσοϊστοχημική ανάλυση των τεσσάρων βασικών 

διαφοροποιημένων κυτταρικών τύπων που παρατηρούνται στο εντερικό επιθήλιο: (b) περιοδικό οξύ 

– Schiff (Periodic Acid – Schiff – PAS) για τη σήμανση των καλυκοειδών κυττάρων, (c) αντι – 
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synaptophysin για τη σήμανση των εντεροενδοκρινικών κυττάρων, (d) λυσοζύμη για τη σήμανση 

των κυττάρων Paneth και (e) αλκαλική φωσφατάση για τη σήμανση των εντεροκυττάρων. 12 

 

1.1.1.2. Ρύθμιση της επιθηλιακής κυτταρικής διαφοροποίησης: Το 

μονοπάτι Wnt έναντι του μονοπατιού Notch 

Η πρωταρχική κινητήριος δύναμη για τον πολλαπλασιασμό των επιθηλιακών 

κυττάρων στην εντερική κρύπτη είναι το Wnt (Wingless-type MMTV integration site 

family), που ενεργοποιεί μια αλυσίδα αντιδράσεων εξαιρετικά διατηρημένη στη διάρκεια της 

εξέλιξης 13, 14. Κεντρικό ρόλο στο κοινό (canonical) μονοπάτι Wnt διαδραματίζει ο 

καθοδικός στόχος, β κατενίνη. Απουσία σήματος ενεργοποίησης του Wnt μονοπατιού, η β 

κατενίνη στοχεύεται για πρωτεασωμική αποικοδόμηση μέσω διαδοχικών φωσφορυλιώσεων 

που συμβαίνουν στο Ν-τελικό άκρο της. Ένα σύμπλοκο αποικοδόμησης, που αποτελείται 

από τους ογκοκατασταλτικούς παράγοντες axin και APC (Adenomatous Polyposis Coli), και 

τις σταθερά ενεργές κινάσες GSK3β (Glycogen Synthase Kinase 3β) και casein kinase I, 

ρυθμίζει το στάδιο φωσφορυλίωσης της β κατενίνης στο κύτταρο. Όταν οι προσδέτες του 

Wnt δρουν μέσω των υποδοχέων του Frizzled και LRP (Low-density lipoprotein Receptor–

related Protein) το παραπάνω σύμπλοκο καταστροφής απενεργοποιείται μέσω μίας 

διαδικασίας η οποία δεν είναι πλήρως κατανοητή. Κατά συνέπεια, η β κατενίνη δεν 

φωσφορυλιώνεται και συσσωρεύεται στο κύτταρο. Η ακόλουθη μετατόπιση της β κατενίνης 

στον πυρήνα οδηγεί στην πρόσδεσή της σε μεταγραφικούς παράγοντες της οικογένειας 

TCF/LEF (T Cell factor/Lymphocyte Enhancer Factor). Τα TCF/LEF – β κατενίνη 

σχηματίζουν ένα ενεργό μεταγραφικό σύμπλοκο που ενεργοποιεί τα γονίδια στόχους 16, 17. 

Η ρύθμιση του μονοπατιού Wnt / β κατενίνης είναι καθοριστικής σημασίας για την 

διατήρηση της ομοιόστασης, καθώς όπως έχουν δείξει πολλές μελέτες ο εκκρινόμενος 

ανταγωνιστής του Wnt, Dkk1, επάγεται από φλεγμονώδεις κυτοκίνες και επιδεινώνει την 

εντερική φλεγμονή 15-17. Επιπλέον το Dkk1 είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της 

φυσιολογικής επιθηλιακής μορφολογίας κατά τη διάρκεια της εντερικής φλεγμονής, καθώς 

απουσία του Dkk1 παρατηρήθηκε μια δραματική αύξηση στο μήκος της κρύπτης σε 

σύγκριση με μύες ελέγχου, η οποία ήταν ιδιαίτερα εμφανής σε περιοχές με ιστολογικά 

έντονη φλεγμονή 18. Ο προσδιορισμός της κυτταρικής προέλευσης του Dkk1 της 

βλεννογόνου κατά τη διάρκεια της φλεγμονής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προηγούμενες 

μελέτες έχουν εντοπίσει το Dkk1 στα IECs 16, τα μαστικά επιθηλιακά κύτταρα 19, τα 
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μακροφάγα 17, τους οστεοβλάστες 20, τα αρθροσιελικά κύτταρα (synovial cells) 15, τα 

χονδροκύτταρα 15, τα αιμοπετάλια 21, τους μυοϊνοβλάστες 22 και τα ενδοθηλιακά κύτταρα 
23. Αυτά τα δεδομένα προτείνουν ότι ο αναστολέας εκφράζεται από μια ποικιλία κυτταρικών 

τύπων, γεγονός το οποίο είναι συμβατό με την παρατήρηση ότι το Dkk1 αποτελεί 

μεταγραφικό στόχο του πλειοτροπικού άξονα σηματοδότησης του β κατενίνη / TCF 24. 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα TA διαφοροποιούνται τελικά σε ένα από τους 

τέσσερις βασικούς κυτταρικούς τύπους επιθηλιακών κυττάρων της γαστρεντερικής οδού. Οι 

τρεις από αυτούς τους κυτταρικούς τύπους (τα καλυκοειδή, τα εντεροενδοκρινικά και τα 

κύτταρα Paneth), ανήκουν στην εκκριτική κυτταρική σειρά. Τα απορροφητικά 

εντεροκύτταρα αποτελούν τον τέταρτο κυτταρικό τύπο. Το Notch μονοπάτι κατέχει 

κεντρικό ρόλο στον καθορισμό του τελικού επιθηλιακού κυτταρικού τύπου. Τα γονίδια του 

Notch κωδικοποιούν διαμεμβρανικούς υποδοχείς που ρυθμίζουν ένα ευρύ φάσμα 

καθορισμού του κυτταρικού τύπου και διαδικασιών διαφοροποίησης κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης 25. Η αλληλεπίδραση καθενός από τους τέσσερις υποδοχείς του Notch με κάθε 

έναν από τους πέντε προσδέτες του Notch οδηγεί σε πρωτεολυτική διάσπαση του υποδοχέα 

στο επίπεδο της κυτταρικής μεμβράνης. Η επακόλουθη ελεύθερη ενδοκυτταρική περιοχή 

Notch (Notch IntraCellular Domain – NCID) μετατίθεται στον πυρήνα. Εκεί η NCID 

προσδένεται στο μεταγραφικό παράγοντα RBP-Jκ (CSL ή CBF1) και ενεργοποιεί την 

μεταγραφή των γονιδίων στόχων 26.  

Αντίστοιχα με τη σηματοδότηση μέσω Wnt, το μονοπάτι του Notch είναι απαραίτητο 

για να διατηρεί τα κύτταρα της κρύπτης σε στάδιο πολλαπλασιασμού και όχι 

διαφοροποίησης. Η αναστολή του μονοπατιού του Notch στο εντερικό επιθήλιο μέσω 

εξαρτημένης απαλοιφής του γονιδίου του CSL ή μέσω φαρμακολογικών αναστολέων της 

gamma-secretase οδηγεί σε ταχεία και καθολική μετατροπή των επιθηλιακών κυττάρων σε 

καλυκοειδή κύτταρα 27, 28. Επιπλέον, κυτταρική ανίχνευση μέσω Cre της δραστηριότητας 

του Notch1 στο έντερο οδηγεί σε κλωνικές «κορδέλες» κυττάρων, καταδεικνύοντας ότι η 

σηματοδότηση μέσω Notch1 παραμένει ενεργή στα ενήλικα εντερικά βλαστικά κύτταρα 29. 

Αύξηση της λειτουργικότητας μέσω υπερέκφρασης ενός διαρκώς ενεργοποιημένου Notch1 

υποδοχέα στο εντερικό επιθήλιο οδηγεί σε αντίστροφα αποτελέσματα, την απαλοιφή των 

καλυκοειδών κυττάρων και τον περιορισμό της διαφοροποίησης των εντεροενδοκρινικών 

κυττάρων και των κυττάρων Paneth 30, 31. Συνεπώς το μονοπάτι του Notch ελέγχει την 
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τελική επιλογή μεταξύ απορροφητικής και εκκριτικής κυτταρικής σειράς στο εντερικό 

επιθήλιο. 
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Εικόνα 3: Σχηματική επισκόπηση της προέλευσης και σταδιακής διαφοροποίησης των 

επιθηλιακών κυτταρικών τύπων στο έντερο. Τα εντερικά βλαστικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται υπό 

τον  έλεγχο  των  Wnt  και  Notch  μονοπατιών  και  μπορούν  να  διαφοροποιηθούν  προς  κάθε  ένα  από  τους 

τέσσερεις  κυτταρικούς  τύπους  που  υπάρχουν  στο  εντερικό  επιθήλιο.  Το Math1  είναι  απαραίτητο  για  τον 

καθορισμό  της  εκκριτικής  κυτταρικής  σειράς.  Τα  Gfi1  και  Sox9  είναι  υπεύθυνα  για  τη  διαφοροποίηση  των 

κυττάρων  Paneth.  Τα  Gfi1,  kruppel‐like  factor  4  (Klf4)  και  E47‐like  factor  3  (Elf3)  είναι  απαραίτητα  για  την 

ανάπτυξη  των  καλυκοειδών  κυττάρων.  Το  Neurogenin3  (Ngn3)  απαιτείται  για  την  εξειδίκευση  των 

ενδοκρινικών  κυττάρων.  Καθοδικά  του Ngn3,  μια σειρά από μεταγραφικούς παράγοντες  είναι  υπεύθυνη  για 

τον καθορισμό διαφόρων εντεροενδοκρινικών κυττάρων που εκφράζουν ορμόνες. Το Hes1, μέσω του Elf3 και 

του  Τransforming growth  factor  β  type  II  receptor  (Tgf‐βRII),  είναι  υπεύθυνο  για  τη  διαφοροποίηση προς  τα 

εντεροκύτταρα της απορροφητικής κυτταρικής σειράς. Η συμμετοχή των ποικίλων μεταγραφικών παραγόντων 

βασίζεται σε γενετικά πειράματα σε μύες. 12 

 

1.1.1.3. Η αυτοφαγία ελέγχει την εντερική ομοιόσταση 

Τα IECs και ο εντερικός βλεννογόνος σχηματίζουν ένα φυσικό φραγμό συνεχώς 

εκτεθειμένο σε τροφικά και μικροβιακά αντιγόνα. Για να εκπληρώσουν το ρόλο τους στην 

απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, απαιτείται ένας βαθμός διαπερατότητας στα 

περιεχόμενα του αυλού. Η ανάγκη διατήρησης της εντερικής ομοιόστασης έχει οδηγήσει 

στην εξέλιξη ενός αριθμού περίπλοκων σηματοδοτικών μονοπατιών μεταξύ διαφορετικών 

κυτταρικών τύπων. Πρόσφατα, μια σειρά μελετών, κυρίως γενωμικές μελέτες συσχέτισης 

(Genome-Wide Association Studies – GWAS), έχουν αναγνωρίσει τη σημαντικότητα της 

αυτοφαγίας ως ρυθμιστή της κυτταρικής ομοιόστασης και της έμφυτης ανοσίας 32. Αυτή η 

διαδικασία είναι απαραίτητη για την κυτταρική ομοιόσταση, ενώ ατέλειες στην αυτοφαγία 

οδηγούν σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών  τόσο σε μοντέλα οργανισμών όσο και στον 

άνθρωπο 33-35. 

Για την επιβίωσή τους, τα κύτταρα πρέπει να απαλλάσσονται από κατεστραμμένα, ή  

εν δυνάμει τοξικά στοιχεία. Αυτό το επιτυγχάνουν με τη διαδικασία της αυτοφαγίας, η 

οποία περιλαμβάνει μια σειρά δυναμικών αντιδράσεων μεμβρανικών αναδιατάξεων που 

μεσολαβούνται από μια κεντρική ομάδα πρωτεϊνών, τις πρωτεΐνες Atg 36. Μέχρι σήμερα 

αυτές οι πρωτεΐνες έχουν αναλυθεί στο πλαίσιο διακριτών μακρομοριακών συμπλόκων που 

λειτουργούν σε συγκεκριμένα στάδια του αυτοφαγικού μονοπατιού. Κατά τη διάρκεια της 
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αυτοφαγίας, τα ανεπιθύμητα κυτταρικά στοιχεία – πρωτεΐνες, λιπίδια, ολόκληρα οργανίδια 

και παθογόνα-εισβολείς – παραδίδονται από διπλά μεμβρανικά κυστίδια, που καλούνται 

αυτοφαγοσώματα, στο λυσόσωμα, όπου καταστρέφονται. Στα τελικά στάδια της 

αυτοφαγίας, στο στάδιο της ωρίμανσης του αυτοφαγοσώματος, τα αυτοφαγοσώματα 

συντήκονται με λυσοσώματα και σχηματίζουν αυτολυσοσώματα για αποικοδόμηση. Τα 

αυτολυσοσώματα ωριμάζουν καθώς περισσότερα αυτοφαγοσώματα και λυσοσώματα 

συντήκονται. Κατά το στάδιο τερματισμού, τα λυσοσώματα παίρνουν σωληνοειδή μορφή 

και τεμαχίζονται ώστε να ανανεωθούν, μια διαδικασία που ελέγχεται από το mTOR 37. 

 

 

 
Εικόνα 4: Δυνητικοί κυτταρικοί στόχοι των αυτοφαγικών πρωτεϊνών στο έντερο. Οι 

αυτοφαγικές πρωτεΐνες είναι απαραίτητες σε ποικίλες κυτταρικές λειτουργίες που σχετίζονται με το 

έντερο. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και επιβίωση των λεμφοκυττάρων, την 

αντιγονοπαρουσίαση από τα δενδριτικά κύτταρα, την ξενοφαγία και την έκκριση κυτοκινών από 
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κύτταρα που προέρχονται από μονοκύτταρα και την έκκριση αντιμικροβιακών πεπτιδίων από τα 

κύτταρα Paneth. 38 

 
Εικόνα 5: Σχηματική επισκόπηση της αυτοφαγίας και της ρύθμισής της. Το πάνω δεξιά τμήμα 

αποτελεί ένα μοντέλο της υπάρχουσας γνώσης για τα μοριακά γεγονότα που εμπλέκονται στην 

μεμβρανική έναρξη, επιμήκυνση και λήξη του αυτοφαγοσώματος. Μετά την επαγωγή της 

αυτοφαγίας, το σύμπλοκο ULK1 (ULK1-ATG13-FIP200-ATG101) (καθοδικά του ανασταλτικού 

συμπλόκου σηματοδότησης mTOR) μετατοπίζεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Το σύμπλοκο ATG12-

ATG5-ATG16L1 είναι παρών στην εξωτερική μεμβράνη και το σύμπλοκο LC3-PE είναι παρών και 

στην εξωτερική και στην εσωτερική μεμβράνη της μεμβράνης απομόνωσης. Τα κυτταρικά γεγονότα 

που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αυτοφαγίας παρουσιάζονται στο κάτω διάγραμμα, όπου 

περιλαμβάνονται οι κύριες γνωστές κυτταρικές και μικροβιακές πρωτεΐνες που ρυθμίζουν την έναρξη 

της αυτοφαγίας, την αναγνώριση του φορτίου, και την ωρίμανση του αυτοφαγοσώματος. 

Απεικονίζονται μόνο οι κυτταρικές πρωτεΐνες που είναι γνωστό ότι δρουν στη στόχευση μικροβίων, 
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ενώ υπάρχουν και άλλες πρωτεΐνες που δρουν επίσης στην αναγνώριση του φορτίου των 

μιτοχονδρίων και άλλων οργανιδίων.  

Pam3Cys4, ένας συνθετικός αγωνιστής του TLR2; PERK, μια eIF2α κινάση; PRGP-LE, peptidoglycan-

recognition protein; Ub, ubiquitin; UBA, ubiquitin-associated domain; UBZ, ubiquitin-binding zinc 

finger; v-FLICE, viral FLICE. 39  

 
1.1.1.4. Υποδοχείς αναγνώρισης προτύπου και εντερική ομοιόσταση 

Νέα δεδομένα προστίθενται καθημερινά που καταδεικνύουν ότι η ανίχνευση 

μικροβίων μέσω υποδοχέων αναγνώρισης προτύπου (Pattern Recognition Receptors - 

PRRs), επάγει συμπληρωματικές λειτουργίες στα IECs και στα αιμοποιητικά κύτταρα, οι 

οποίες ελέγχουν την εντερική ομοιόσταση 40-42. Η ενεργοποίηση των PRR αποτελεί ιδιαίτερα 

σημαντική διαδικασία στο υγιές έντερο και θεωρείται ότι διατηρεί τη λειτουργία του 

εντερικού φραγμού και τη σύνθεση των συμβιωτικών οργανισμών. Η υπερβολική ή ελλιπής 

σηματοδότηση μέσω PRR έχει συνδεθεί με την παθοφυσιολογία της ΙΦΝΕ. Μελέτες 

γενετικής συσχέτισης (GWAS) έδειξαν πολυμορφισμούς σε γονίδια των PRR, που 

περιλαμβάνουν και τα NOD2, NLRP3 και διάφορους TLR υποδοχείς (Toll-Like Receptor), σε 

ασθενείς με ΙΦΝΕ. Οι μηχανισμοί που μπορεί να διαμεσολαβούν τις παραπάνω λειτουργίες 

παραμένουν εν πολλοίς αδιευκρίνιστοι 40, 42.  

Ειδικά για τη σημαντικότητα της σηματοδότησης μέσω TLRs στη ρύθμιση της 

λειτουργίας του επιθηλιακού φραγμού, μελέτες πειραματικής κολίτιδας σε μύς 

επιβεβαιώνουν τη συσχέτισή τους με τη νόσο. Για παράδειγμα, μύες από τους οποίους 

απουσιάζουν συγκεκριμένα TLRs, όπως Tlr2, Tlr4, Tlr5 ή Tlr9, ή η κοινή πρωτεΐνη 

προσαρμογέας της σηματοδότηση του TLR, MyD88, εμφανίζουν αυξημένη ευπάθεια στην 

DSS κολίτιδα, που χαρακτηρίζεται από ελαττωματική ιστική επιδιόρθωση ή / και αυξημένη 

θνησιμότητα. Τα TLRs ευοδώνουν εγγενείς προστατευτικές δράσεις στα IECs επάγοντας 

ποικίλους πολλαπλασιαστικούς και αντι-αποπτωτικούς παράγοντες, προάγοντας την 

επιθηλιακή αποκατάσταση και ενισχύοντας τους διακυτταρικούς στενοσυνδέσμους και άρα 

τον επιθηλιακό φραγμό 40, 42. Η εγγενής σηματοδότηση TLR έχει επίσης κεντρικό ρόλο στον 

περιορισμό του αποικισμού και την μετατόπιση των βακτηρίων επάγοντας την παραγωγή 

αντιμικροβιακών πεπτιδίων, όπως defensins και RegIIIγ από IEC 41, 43. 

Τα inflammasomes είναι πολυμοριακά σύμπλοκα που σχηματίζονται μετά την 

ενεργοποίηση των κυτταροπλασματικών NLRs (NOD-Like Receptors), τα οποία στη 

συνέχεια αλληλεπιδρούν με την caspase1 και συμβάλλουν στη διατήρηση της λειτουργίας 
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του επιθηλιακού φραγμού. Η ενεργοποιημένη caspase1 έχει κεντρική συμμετοχή στην 

ενεργοποίηση και την έκκριση δύο βασικών προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, της IL1β και της 

IL18, οι οποίες στη συνέχεια προσδένονται σε υποδοχείς που χρησιμοποιούν το MyD88 ως 

προσαρμογέα μετάδοσης σήματος 44. Η εξωγενής χορήγηση IL18 βελτίωσε την DSS 

κολίτιδα σε Casp1-/- μύες 45, 46, ενώ IL18-/- και IL18r1-/- μύες εμφάνισαν αυξημένη 

ευπάθεια στην DSS κολίτιδα, επισημαίνοντας το ρόλο της IL18 στην ακεραιότητα του 

επιθηλιακού φραγμού και την επιδιόρθωση των βλαβών του 47, 48. Πρόσφατες μελέτες 

έχουν δείξει ότι η μέσω NLR ενεργοποίηση των inflammasome προστατεύει το επιθήλιο, 

καθώς μύες ελλείποντες σε NLRP3, στον προσαρμογέα του ASC ή την caspase1, 

παρουσιάζουν οξύτερη κολίτιδα και αυξημένη θνησιμότητα μετά από χορήγηση DSS 45, 46, 

49. 

 Μελέτες σε μοντέλα χρόνιας κολίτιδας σε μύες έχουν δείξει ότι η παρατεταμένη 

ενεργοποίηση των PRRs ευνοεί την εντερική φλεγμονή. Τα παθογόνα και τα βακτήρια που 

συμμετέχουν στη μικροβιακή χλωρίδα συνδέονται με ένα ετερογενές φάσμα PRRs και 

κυτταρικών αποκρίσεων στο stress που δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά 

ενσωματώνονται από το κύτταρο στις κατάλληλες τελεστικές αντιδράσεις. Συνεπώς, 

ελλείψεις σε ένα από τα μονοπάτια που ενεργοποιούν οι PRRs μπορεί να επηρεάζουν 

διαφορετικές αλληλουχίες σηματοδότησης, καθώς επίσης και να επηρεάζουν διαδικασίες 

που εμπλέκονται στην εντερική ομοιόσταση, όπως η αυτοφαγία. Για παράδειγμα, TLR 

σήματα μπορούν να επάγουν την αυτοφαγία και αυτό έχει αναφερθεί ότι ενισχύει την 

εκκαθάριση από μικρόβια 50. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το NOD2 επάγει την 

αυτοφαγία αλληλεπιδρώντας άμεσα με το ATG16L1, που στρατολογείται σε σημεία εισόδου 

βακτηρίων 51, 52. Επιπλέον, δενδριτικά κύτταρα που εκφράζουν μεταλλαγμένες μορφές των 

NOD2 ή ATG16L1 που σχετίζονται με τη νόσο του Crohn έδειξαν μειωμένη αυτοφαγία ως 

αντίδραση σε MDP (Muramyl DiPeptide), γεγονός που οδήγησε σε προβληματική 

αντιγονοπαρουσίαση και βακτηριακή εκκαθάριση 51.  

 Στο σύνολό τους οι παραπάνω μελέτες υποδεικνύουν ότι ετερογενή σήματα από την 

ενεργοποίηση των PRR, αλληλεπιδρούν με αυτοφαγικά και άλλα μονοπάτια, ώστε να 

συντονίσουν τη διαχείριση του βακτηριακού φορτίου και τη ρυθμιση της ανοσολογικής 

εγρήγορσης. Επίσης καταδεικνύουν ότι ανεπάρκειες ή διαταραχές σε αυτά τα δίκτυα 

συμβάλλουν στην παθογένεια της ΙΦΝΕ. Η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας αυτών 
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των δικτύων στα IECs, σε υγιές και φλεγμαίνο έντερο, μπορεί να οδηγήσει σε νέες 

στρατηγικές για την ενδυνάμωση των αμυνών του επιθηλιακού φραγμού. 

 

 
Εικόνα 6: Συντηρημένες εγγενείς ανοσολογικές μονάδες τελεστές στο έντερο. Τα IECs και 

τα δενδριτικά κύτταρα ανιχνεύουν συγκεκριμένους μολυσματικούς παράγοντες, επάγοντας την 

παραγωγή παραγόντων που κατευθύνουν διαφορετικές τελεστικές αντιδράσεις (μαύρα βέλη). Οι 

τοπικοί πληθυσμοί λευκοκυττάρων μπορούν να παράγουν ταχέως αυτές τις κυτοκίνες τελεστές για 

να περιορίσουν την ανάπτυξη των παθογόνων. Τα κύτταρα και τα μόρια που σχετίζονται με διακριτά 

πρότυπα τελεστών έχουν συγκεκριμένο χρωματισμό. Τα τύπου TH1 (μπλε), τα τύπου TH17 

(κόκκινο), τα μικτά TH1 και TH17 (καφέ), τα τύπου TH2 (μωβ) και η παρατεταμένη έκφραση 

οποιουδήποτε από αυτά τα μόρια μπορεί να συνεισφέρει στην χρόνια φλεγμονή του εντέρου. Τα 

κυκλώματα των ρυθμιστικών T κυττάρων (πράσινο) μπορούν να καταστείλουν όλων των τύπων τις 

φλεγμονώδεις τελεστικές αντιδράσεις και να ενισχύσουν την παραγωγή των προστατευτικών 

εκκριτικών IgA (sIgA) αντισωμάτων. 

17+γ+, IL-17- και IFN- γ-secreting CD4+ T cell; ILC2, type-2 ILC; TSLP, thymic stromal 

lymphopoietin. 53 

 
1.1.2.  Η κατάρρευση της εντερικής ομοιόστασης ως αιτία της ΙΦΝΕ 

Όπως προαναφέρθηκε, η εντερική ομοιόσταση εξαρτάται από περίπλοκες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ της μικροχλωρίδας, του εντερικού επιθηλίου και του 

ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή. Ετερογενείς ρυθμιστικοί μηχανισμοί 
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συνεργάζονται για να διατηρήσουν την εντερική ομοιόσταση και η διαταραχή αυτών των 

μονοπατιών συμμετέχει στην παθολογία χρόνιας φλεγμονής που παρατηρείται στην ΙΦΝΕ. 

Είναι πλέον γνωστό ότι οι ανοσολογικές μονάδες «τελεστές» που καθοδηγούν την εντερική 

φλεγμονή είναι συντηρημένες στα εγγενή και προσαρμοστικά λευκοκύτταρα και μπορούν 

να ελέγχονται από τα ρυθμιστικά κύτταρα του ξενιστή. Πρόσφατες μελέτες προτείνουν ότι 

αρκετοί παράγοντες συμμετέχουν στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ ομοιόστασης και 

φλεγμονής, και αποτελούν μελλοντικές προκλήσεις για την ανάπτυξη νέων θεραπειών για 

την ΙΦΝΕ. 

 
1.1.2.1. Η θεωρία των εισβαλλόντων βακτηρίων 

Το μικροβίωμα αποτελείται από ένα ετερογενές σύνολο συμβιωτικών βακτηριακών 

ειδών που έχουν ταυτοποιηθεί μέσω καλλιεργειών και άλλων μεθόδων 54, 55. Η κατάρρευση 

της εντερικής επιθηλιακής στοιβάδας  συντελεί στην εισβολή συμβιωτικών βακτηρίων, που 

επάγουν την ανοσολογική αντίδραση οδηγώντας στην ανάπτυξη της ΙΦΝΕ 56, 57. Η 

διαταραχή του μικροβιώματος υποστηρίζει την προδιάθεση για ΙΦΝΕ μέσω ενός ευρέος 

φάσματος μηχανισμών όπως η μεταβολή του pH, του οξυγόνου ή του AMP κατά μήκος του 

εντέρου, η έκκριση αντιμικροβιακών πεπτιδίων όπως β-defensins από τα εντεροκύτταρα ή 

mucin2 από τα καλυκοειδή κύτταρα, αλλά και μεταβολικές διεργασίες όπως η 

απελευθέρωση υδρόθειου 58. 

Όσων αφορά στο ανοσολογικό σύστημα, είναι απαραίτητο να διατηρείται μια 

ισορροπία ανάμεσα στην ανοχή προς τα συμβιωτικά βακτήρια και την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των παθογόνων βακτηρίων. Η διαταραχή αυτής της ισορροπίας βρίσκεται 

στον πυρήνα των περισσότερων φλεγμονωδών νόσων. Το NOD2, που είναι υπεύθυνο για 

την ενεργοποίηση της ανοσολογικής αντίδρασης από βακτηριακές πεπτιδογλυκάνες, ήταν 

το πρώτο γονίδιο που σχετίστηκε με προδιάθεση σε ΙΦΝΕ 59 και αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα μηχανισμού που επιδεινώνει μια φλεγμονώδη νόσο επιτείνοντας ή 

περιορίζοντας την αντίδραση σε συμβιωτικά βακτήρια. Τα NLRs αντιδρούν στις εντερικές 

βακτηριακές μεταβολές ανιχνεύοντας είτε την παρουσία κυτταροπλασματικών βακτηριακών 

στοιχείων (π.χ. το NLRC4 ανιχνεύει την βακτηριακή flagellin και το AIM2 ανιχνεύει 

βακτηριακό DNA) είτε τις μεταβολές της κυτταρικής ομοιόστασης εξαιτίας της εισβολής 

βακτηρίων (π.χ. το NLRP3 θεωρείται ότι ανιχνεύει την καταστροφή των μιτοχονδρίων και 

την εκροή καλίου) 60.  
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1.1.2.2. Αυτοφαγία, TLRs και ανοσία 

Πρόσφατες μελέτες έχουν ταυτοποιήσει ένα περίπλοκο σύστημα αλληλεπίδρασης 

των ενεργοποιημένων TLRs, του inflammasome και των αυτοφαγικών μονοπατιών. Όπως 

δείχθηκε, η χορήγηση του αγωνιστή του TLR4, LPS, απουσία μολυσματικών προσδετών δεν 

επάγει την ενεργοποίηση του inflammasome σε μακροφάγα αγρίου τύπου, ενώ η 

απενεργοποίηση της αυτοφαγίας μέσω γενετικής απαλοιφής του Atg16L1 ή του Atg7 οδηγεί 

στην μέσω LPS ενεργοποίηση του inflammasome 61. Ο ακριβής μηχανισμός και τα 

εμπλεκόμενα μόρια στην αλληλεπίδραση μεταξύ της αυτοφαγίας και της ενεργοποίησης του 

inflammasome παραμένουν ασαφή. 

Εκτός από το inflammasome, και οι ενεργοποιημένοι TLRs αλληλεπιδρούν με το 

μονοπάτι της αυτοφαγίας σε αρκετά διαφορετικά επίπεδα 62-64. Αρχικά είχε δειχθεί ότι το 

LPS επάγει την αυτοφαγία μέσω του υποδοχέα TLR4 σε μακροφάγα, μέσω ενός μηχανισμού 

που απαιτεί τον TLR προσαρμογέα, TRIF, αλλά όχι το MyD88 και στρατολογεί τα καθοδικά 

μόρια RIP1 (Receptor-Interacting Protein 1) και p38 MAPK (p38 Mitogen-Activated Protein 

Kinase) 64. Αντίθετα, η εξαρτώμενη από TLR7 ενεργοποίηση της αυτοφαγίας έχει βρεθεί ότι 

πραγματοποιείται μέσω MyD88, ενώ υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι τόσο το 

TRIF όσο και το MyD88 ενεργοποιούν την αυτοφαγία μέσω άμεσης αλληλεπίδρασης με τη 

Beclin1 65. Υπάρχουν, τέλος, μελέτες που υποστηρίζουν ότι η σηματοδότηση TLR δεν 

επάγει μόνο την κλασσική αυτοφαγία, αλλά επιστρατεύει τις αυτοφαγικές πρωτεΐνες στη 

φαγοσωμική μεμβράνη και παραδίδει υλικό από φαγοκύτωση στο λυσόσωμα. Η δέσμευση 

των TLRs κατά τη διάρκεια της φαγοκύτωσης σφαιριδίων καλυμμένων με LPS ή σωματιδίων 

zymosan επάγει την ταχεία ενεργοποίηση της Beclin1 και του LC3 στις φαγοσωμικές 

μεμβράνες μέσω ενός μηχανισμού εξαρτώμενου από Atg5 και Atg7 66. 
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Εικόνα 7: Το μονοπάτι LAP (LC3 Associated Phagocytosis) κατά την εγγενή ανοσία. Η 

εσωτερικοποίηση των παθογόνων μέσω εγγενών υποδοχέων όπως TLRs της κυτταρικής επιφάνειας 

και Dectin-1, επάγει την ενεργοποίηση του LC3 στο φαγόσωμα (κεντρική περιοχή). Ο σχηματισμός 

του LAP φαίνεται να είναι απαραίτητος για να προάγει την ταχεία συγχώνευση φαγοσωμάτων-

λυσοσωμάτων και την εκκαθάριση του βακτηριακού φορτίου. Τα πεπτίδια που εξάγονται από την 

πέψη των παθογόνων στο φαγόσωμα, επαναπροωθούνται στην κυτταρική μεμβράνη για 

αντιγονοπαρουσίαση. Το LAP που επάγεται από Dectin-1 οδηγεί σε ενισχυμένη αποικοδόμηση των 

παθογόνων με αυξημένη MHC-II αντιγονοπαρουσίαση (κεντρική περιοχή). Πλασμακυτταροειδή 

δενδριτικά κύτταρα εσωτερικοποιούν ανοσολογικά σύμπλοκα που περιέχουν DNA (DNA-containing 

Immune Complexes - DNA-IC) μέσω FcgR. Τα στοιχεία αντισώματος του συμπλόκου ενεργοποιούν 

τη στρατολόγηση των TLR9  και LC3 στα φαγοσώματα. Στο φαγόσωμα, το DNA ενεργοποιεί το TLR9 

και εκκινεί την εξαρτώμενη από NF-kB έκκριση TNF και την εξαρτώμενη από IRF7 έκκριση IFNα. Η 

παραγωγή της IFNα μεσολαβείται από την φαγοσωμική προώθηση μέσω LAP σε μια εξειδικευμένη 

περιοχή σηματοδότησης της ιντερφερόνης (αριστερή περιοχή) Το μονοπάτι LAP εμπλέκεται επίσης σε 
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αντι-φλεγμονώδεις λειτουργίες. Το PS (Phosphatidyl Serine) που εκτίθεται στην εξωτερική 

μεμβράνη νεκρών κυττάρων αναγνωρίζεται από το TIM4 στα φαγοκύτταρα. Η εγκόλπωση 

ενεργοποιεί το μονοπάτι LAP και την ταχεία εκκαθάριση των νεκρών κυττάρων, γεγονός το οποίο 

διατηρεί τη φλεγμονή υπό έλεγχο προωθώντας την απελευθέρωση TGFβ και IL10 και περιορίζοντας 

την απελευθέρωση IL1 και IL6 (δεξιά περιοχή). 67 

 

1.1.2.3. Κυτοκίνες και παθογένεια της ΙΦΝΕ 

Η αλλαγή στην προτυπική παραγωγή κυτοκινών από ανοσολογικά κύτταρα στην 

περιφέρεια και τον βασικό υμένα σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, περιγράφηκε αρχικά στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 και στην αρχή της δεκαετίας του 1990 68, 69. Παρόλα αυτά η 

λειτουργική συσχέτιση των παρατηρούμενων μεταβολών με τα κλινικά ευρήματα της ΙΦΝΕ 

παραμένει ασαφής. Σε μύες με γονιδιακή αδρανοποίηση ρυθμιστικών κυτοκινών (όπως 

IL12 και IL10) βρέθηκε ότι αναπτύσσουν αυθόρμητα κολίτιδα, γεγονός που υποδηλώνει 

τον κρίσιμο ρόλο των κυτοκινών στην εντερική φλεγμονή 70. Επιπλέον, μελέτες σε 

πειραματικά μοντέλα κολίτιδας σε μύες έδειξαν ότι η χορήγηση ανασυνδυασμένων αντι-

φλεγμονωδών κυτοκινών ή η ουδετεροποίηση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τόσο για την πρόληψη όσο και για τη θεραπεία της χρόνιας εντερικής 

φλεγμονής 70-72. Περαιτέρω δεδομένα από μελέτες GWAS έχουν υποδείξει αρκετούς 

γενετικούς τόπους που σχετίζονται με ευπάθεια σε ΙΦΝΕ και περιλαμβάνουν γονίδια που 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη σηματοδότηση υποδοχέων κυτοκινών και 

χημειοκινών και τις κυτταρικές αντιδράσεις των βοηθητικών Τ κυττάρων (T helper – TH), 

όπως για παράδειγμα STAT1 (Signal Transducer and Activator of Transcription 1), STAT3, 

STAT4, CCR6 (CC‐chemokine Receptor 6), CCL2 (CC‐chemokine Ligand 2), CCL13, IL‐12R 

(IL‐12 Receptor), IL‐23R και JAK2 (JAnus Kinase 2) 73.  

 Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές προσπάθειες 

θεραπείας ασθενών με ΙΦΝΕ με τη χρήση ανασυνδυασμένων αντι-φλεγμονωδών κυτοκινών 

ή αντισωμάτων εξειδικευμένα για προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες. Τα αποτελέσματα της 

χορήγησης αντι-φλεγμονωδών κυτοκινών (όπως IFNβ, IL10 και IL11) ήταν απογοητευτικά 
74-76, αλλά ένα σημαντικό επίτευγμα ήταν η κλινική χρήση ενός εξουδετερωτικού 

αντισώματος του προφλεγμονώδους TNFα (infliximab) σε ασθενείς με νόσο του Crohn 77. Η 

θεραπεία με anti-TNFα οδήγησε σε αξιοσημείωτη κλινική βελτίωση και μακροσκοπική 

επούλωση της φλεγμαίνουσας βλεννογόνου. Καθώς παρατηρήθηκαν ανάλογα ευρήματα σε 

ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, η θεραπεία με anti-TNFα με διάφορα χιμαιρικά, 
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εξανθρωπισμένα (humanized) ή πλήρως ανθρώπινα αντισώματα (όπως adalimumab, 

certolizumab pegol, golimumab και infliximab) θεωρείται πλέον η κύρια βιολογική θεραπεία 

της ΙΦΝΕ 78-80. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί αρκετές εναλλακτικές προσεγγίσεις στόχευσης 

κυτοκινών για τη θεραπεία της ΙΦΝΕ, οι οποίες όμως χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης σε 

ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές. Ωστόσο, η ουδετεροποίηση άλλων κυτοκινών, όπως IFNγ (με 

fontolizumab), δεν βελτίωσε τα κλινικά συμπτώματα της νόσου του Crohn 81, ενώ το 

εξειδικευμένο για IL17A αντίσωμα secukinumab οδήγησε σε επιδείνωση της ασθένειας 82.  

 Τα δενδριτικά κύτταρα του βασικού υμένα και τα μακροφάγα είναι τα κύρια 

αντιγοπαρουσιαστικά κύτταρα (Antigen-Presenting Cells - APCs) που εντοπίζονται στο 

βλεννογόνο στην ΙΦΝΕ. Μετά την ενεργοποίηση, αυτά τα κύτταρα παράγουν μεγάλες 

ποσότητες κυτοκινών, όπως IL1β, IL6, IL18 και TNFα 83. Μέλη της οικογένειας των 

ετεροδιμερών κυτοκινών IL12 (όπως IL12, IL23, IL27 και IL35) παράγονται από τα APCs 

κατά την διάρκεια της εντερικής φλεγμονής. Τόσο τα δενδριτικά όσο και τα μακροφάγα 

εμφανίζουν αυξημένη παραγωγή IL12 (που αποτελείται από της υπομονάδες p35 και p40) 

στη νόσο του Crohn, αλλά όχι στην ελκώδη κολίτιδα, πιθανά γιατί τα ενεργοποιημένα APCs 

ευνοούν την κυτταρική διαφοροποίηση των TH1 κατά την έναρξη της νόσου του Crohn 83, 

84. Με παρόμοιο τρόπο, αυτά τα κύτταρα παράγουν μεγάλες ποσότητες IL23 (που 

αποτελείται από την υπομονάδα IL12p40 και την υπομονάδα p19) σε ασθενείς με νόσο του 

Crohn 85. Αυτή η κυτοκίνη υποστηρίζει τις τοπικές αντιδράσεις των κυττάρων TH17 και 

καταστέλλει την ενεργότητα των ρυθμιστικών Τ κυττάρων. Οι δυνητικές θεραπευτικές 

ιδιότητες αυτών των κυτοκινών έχουν μελετηθεί σε πειραματικά μοντέλα κολίτιδας και σε 

κλινικές δοκιμές με χρήση εξουδετερωτικών αντισωμάτων 71, 86-88. Εξειδικευμένα 

αντισώματα για την κοινή p40 υπομονάδα των IL12 και IL23 (briakinumab και 

ustekinumab) δοκιμάστηκαν σε ασθενείς με νόσο του Crohn 89, 90. Σε αυτές τις μελέτες 

παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα κλινικής απόκρισης στη θεραπεία, ιδίως σε ασθενείς που 

ήταν ανθεκτικοί σε ανταγωνιστές  του TNFα. 

Αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός εξειδικευμένου δικτύου 

κυτοκινών που ελέγχουν την φλεγμονή του εντερικού βλεννογόνου, στην ΙΦΝΕ και που 

συχνά είναι εξειδικευμένο ανά ασθενή. 
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Εικόνα 8: Κυτοκίνες στην παθογένεια της ΙΦΝΕ. Σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και σε μοντέλα 

πειραματικής κολίτιδας σε μύες, προ-φλεγμονώδεις και αντι-φλεγμονώδεις κυτοκίνες έχει δειχθεί ότι 

παράγονται από διάφορα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος της βλεννογόνου ως απόκριση σε 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα, όπως οι συμβιωτικοί μικροοργανισμοί. Συγκεκριμένα, τα δενδριτικά 

κύτταρα, τα ουδετερόφιλα, τα μακροφάγα, τα κύτταρα φυσικοί φονείς, τα δραστικά Τ κύτταρα της 

βλεννογόνου (TH1, TH2 και TH17) και τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα παράγουν κυτοκίνες στον 

φλεγμαίνοντα βλεννογόνο. Η ισορροπία ανάμεσα στις προ-φλεγμονώδεις και αντι-φλεγμονώδεις 

κυτοκίνες ρυθμίζει και την ανάπτυξη αλλά και την πορεία της φλεγμονής του βλεννογόνου σε 

ασθενείς με ΙΦΝΕ. 91 

 

Η βασική θεραπευτική προσέγγιση για τους ασθενείς με CD και UC περιλαμβάνει 

ανοσοκαταστολή με κορτικοστεροειδή, azathioprine και αντι-TNF αντισώματα 92. Ακόμα και 

ο πιο αποδοτικός συνδυασμός ανοσορρύθμισης και αντι-TNF θεραπείας σε ασθενείς με CD 

επιτυγχάνει ύφεση της νόσου χωρίς στεροειδή μόλις στο 57% των περιπτώσεων 93. 

Δεδομένου του πλήθους των ασθενών που δεν εξυπηρετούνται από τις υπάρχουσες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ανεύρεση κυρίαρχων 

μηχανισμών που θα ήταν επιδεκτικοί σε νέους φαρμακολογικούς χειρισμούς και 

καινούργιες θεραπευτικές προσεγγίσεις. 
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Η σημασία των κορτικοστεροειδών για τη θεραπεία της ΙΦΝΕ ανακαλύφθηκε αρχικά 

στις δεκαετίες του 1950 και 1960 για την UC και στις δεκαετίες του 1970 και 1980 για την 

CD, αν και οι περιορισμοί στην συμβατική θεραπεία με κορτικοστεροειδή παραμένουν 

ακόμα. Κατά τη διάρκεια της ενεργής φλεγμονής, τα κορτικοστεροειδή αποτελούν ακόμα τη 

θεραπεία πρώτης γραμμής, αλλά με σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

παρενέργειες. Οι πιο κοινές παρενέργειες είναι οι περιστασιακές μολύνσεις, ψύχωση που 

επάγεται από στεροειδή, εξάρτηση από τα στεροειδή, διαβήτης και οστεοπόρωση. Επιπλέον, 

παρατηρείται ποικιλομορφία στην κλινική αντίδραση σε αυτούς τους παράγοντες. Τα 

κορτικοστεροειδή δεν επάγουν την ίαση του βλεννογόνου ούτε διατηρούν την κλινική 

ύφεση, γι’ αυτό και η χρήση τους περιορίζεται στην έναρξη της ύφεσης 94. Τέλος έχει 

καταγραφεί υψηλό ποσοστό εμφάνισης λεμφώματος σε επίπεδο πληθυσμού με τη συχνή 

χρήση κορτικοστεροειδών 95.  

 

1.2. Αντίδραση στο stress και ανοσολογική ρύθμιση 

Σε βιολογικό επίπεδο, ένα στρεσογόνο ερέθισμα ενεργοποιεί τον άξονα υποθάλαμος 

– υπόφυση – επινεφρίδια (Hypothalamic–Pituitary–Adrenal axis – HPA axis) ή / και το 

συμπαθητικό νευρικό σύστημα ώστε να διευκολύνει έναν οργανισμό στο να προσαρμοστεί 

φυσιολογικά σε μία απειλή της ομοιοστασίας 96. Η ρύθμιση του ανοσολογικού συστήματος 

από το κεντρικό νευρικό σύστημα περιλαμβάνει ένα περίπλοκο δίκτυο αμφίδρομων 

σημάτων ανάμεσα στο νευρικό, το ενδοκρινικό και το ανοσολογικό σύστημα. Ο άξονας HPA 

και το αυτόνομο νευρικό σύστημα παρέχουν δύο κύρια μονοπάτια για τη ρύθμιση του 

ανοσολογικού συστήματος: οι στρεσογόνοι παράγοντες μπορούν να ενεργοποιήσουν τους 

άξονες συμπαθητικό – επινεφρίδια – μυελός (Sympathetic–Adrenal–Medullary axis – SAM 

axis) και τον άξονα HPA και έτσι να προκαλέσουν την απελευθέρωση ορμονών από την 

υπόφυση και τα επινεφρίδια. Για παράδειγμα, οι κατεχολαμίνες (αδρεναλίνη και 

νοραδρεναλίνη), η αδρενοκορτικοτροπίνη (AdrenoCorticoTropic hormone – ACTH) και η 

κορτιζόλη επηρεάζονται όλες από αρνητικά γεγονότα και αρνητικά συναισθήματα και κάθε 

μια από αυτές τις ορμόνες μπορεί να επηρεάσει την ανοσολογική απόκριση.  

Σχεδόν όλα τα ανοσολογικά κύτταρα διαθέτουν υποδοχείς για μία ή περισσότερες 

από τις ορμόνες που σχετίζονται με τους άξονες HPA και SAM, οι οποίες αποκαλούνται 

ορμόνες του stress. Αυτές οι ορμόνες επηρεάζουν την ανοσολογική ρύθμιση μέσω δύο 

μονοπατιών: άμεσα μέσω πρόσδεσης των ορμονών στον εγγενή υποδοχέα τους στην 
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επιφάνεια του κυττάρου ή έμμεσα επάγοντας την παραγωγή κυτοκινών, όπως η IFNγ, η 

IL1, η IL2, η IL6 και ο TNFα. Δεδομένου ότι οι περισσότερες κυτοκίνες έχουν πολλές 

λειτουργίες και επιδρούν σε διαφορετικούς κυτταρικούς στόχους, υπάρχουν πολλές 

δευτερογενείς δράσεις των ορμονών του stress στην ανοσολογική αντίδραση 97, 98 99. 

 

 
Εικόνα 9: Ρύθμιση της ορμονικής αντίδρασης μέσω του stress από το κεντρικό νευρικό 

σύστημα. Βιώνοντας μια στρεσογόνο κατάσταση, όπως τη αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος, διεγείρεται 

ο άξονας HPA και ο άξονας SAM. Η παραγωγή της αδρενοκορτικοτροπίνης από την υπόφυση οδηγεί 

στην παραγωγή γλυκοκορτικοειδών. Τα λευκοκύτταρα διαθέτουν υποδοχείς για τις ορμόνες του 

stress που παράγονται από την υπόφυση και τα επινεφρίδια και μπορούν να ελεγχθούν από την 

πρόσδεση αυτών των ορμονών στους αντίστοιχους υποδοχείς. Επιπρόσθετα, η νοραδρεναλίνη που 

παράγεται από τις νευρικές απολήξεις μπορεί επίσης να ελέγξει τη λειτουργία των ανοσολογικών 

κυττάρων με την πρόσδεση στον υποδοχέα της στην επιφάνεια των κυττάρων στα λεμφικά όργανα. 

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι αμφίδρομες, ούτως ώστε οι κυτοκίνες που παράγονται από τα 

ανοσολογικά κύτταρα να μπορούν να ρυθμίσουν τη δραστηριότητα του υποθαλάμου. 96 
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1.2.1.  Ο αναδυόμενος ρόλος της CRH 

Η CRH είναι ένα πεπτίδιο 41 αμινοξέων που εκκρίνεται από τον παρακοιλιακό πυρήνα 

του υποθαλάμου 100. Η CRH και οι υποδοχείς της παίζουν σημαντικό ρόλο στο συντονισμό 

της αντίδρασης στο stress, μέσω της ενεργοποίησης του συμπαθητικού συστήματος, την 

καταστολή του ανοσολογικού συστήματος και τον έλεγχο συμπεριφορών που σχετίζονται 

με το stress 101, ενώ εκφράζεται, παράγεται και δρα σε αρκετές περιοχές εκτός του 

υποθαλάμου. Η CRH ανήκει στην οικογένεια των πεπτιδίων που περιλαμβάνει τις 

ουροκορτίνες (UCN I, UCN II και UCN III). Η σηματοδότηση της CRH και των σχετιζόμενων 

με CRH πεπτιδίων μεσολαβείται από δύο τύπους G-coupled υποδοχέων, τους R1 και R2, 

που κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια. Ο υποδοχέας CRHR1 προσδένει CRH, UCN 

I, ουροτενσίνη Ι και sauvagine σχεδόν με την ίδια συγγένεια, ενώ ο υποδοχέας CRHR2 

προσδένει UCN I, UCN II, UCN III, sauvagine και ουροτενσίνη Ι με σημαντικά υψηλότερη 

συγγένεια από τη CRH 102. 

 Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι η CRH μεσολαβεί ενδοκρινικές αντιδράσεις του 

stress όχι μόνο ενεργοποιώντας τον άξονα HPA αλλά και μέσω απευθείας δράσης στην 

περιφέρεια και στην ρύθμιση των επιπτώσεων του stress σε διάφορα όργανα, 

συμπεριλαμβανομένου του γαστρεντερικού συστήματος 103-105. Ανοσοδραστικότητα της CRH 

έχει περιγραφεί σε περιοχές της περιφέρειας με φλεγμονή 106-108. Η «ανοσολογική» CRH 

εκκρίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει φλεγμονή και κατέχει δυνητικά προ- και αντι-

φλεγμονώδεις ιδιότητες επιδρώντας σε διαδικασίες της εγγενούς και της επίκτητης ανοσίας. 

Τα πεπτίδια της οικογένειας CRH μπορούν να επηρεάσουν το ανοσολογικό σύστημα άμεσα, 

με παρακρινικό τρόπο ή έμμεσα μέσω των κατεχολαμινών ή επάγοντας δυνητικά 

συστημικούς ανοσορρυθμιστές (π.χ. κορτιζόλη, DHEA). Η CRH επάγει την έκφραση των 

προ-φλεγμονωδών κυτοκινών IL1, IL6 και TNFα από ενεργοποιημένα μακροφάγα 

απευθείας συνεπικουρώντας τις δράσεις μέσω του TLR4 109, 110. Αυτή η δράση εξαρτάται 

από σηματοδότηση τόσο μέσω του υποδοχέα CRHR1 όσο και μέσω του CRHR2. Τα πεπτίδια 

της οικογένειας CRH επηρεάζουν επίσης την έκφραση των χημειοκινών και την παραγωγή 

των προσταγλανδινών από ανοσολογικά κύτταρα. Η σηματοδότηση μέσω του CRHR2 

επάγει την έκκριση της IL8 και της MCP-1 (Macrophage Chemoattractant Protein 1) σε 

επιθηλιακά κύτταρα 111 και την έκκριση της PGE2 από τα μακροφάγα 112, ενώ η CRH 

(επίσης μέσω του CRHR2) επάγει την παραγωγή IL8 από μαστοκύτταρα 113. Έχει αναφερθεί 

ότι η CRH ή / και οι UCNs ευνοούν την παραγωγή των IL8 και MCP1 από κύτταρα των 
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επινεφριδίων και τη διήθηση των επινεφριδίων από ανοσολογικά κύτταρα. Επίσης, η PGE2 

που εκκρίνεται από τα μακροφάγα μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή της CRH όπως 

φαίνεται στην περίπτωση των κυττάρων του ενδομητρίου 114. 

 
1.2.2.  Ιστικό stress και φλεγμονή 

H παρουσία της CRH σε φλεγμαίνοντες ιστούς περιγράφηκε εδώ και αρκετά χρόνια 

και στήριξε πλήθος μελετών που έδειξαν τις ανοσοτροποποιητικές δράσεις αυτής της 

ορμόνης σε περιφερικούς ιστούς. Συγκεκριμένα σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και 

ανάλογα ζωϊκά μοντέλα, αυξημένη έκφραση της CRH παρατηρείται τόσο σε επίπεδο 

ανοσοδραστικότητας όσο και σε επίπεδο γονιδιακής έκφρασης 108. Αν και όλα τα κύτταρα 

ανιχνεύουν διαταραχές στην ομοιόσταση και τροποποιούν τις λειτουργίες τους, η απόκριση 

στο stress συγκεκριμένων ομάδων κυττάρων επιδρά σε αλλαγές στο συστημικό επίπεδο και 

τροποποιεί τις λειτουργίες του οργανισμού η οδηγεί σε ανάπτυξη νόσου. Τα μακροφάγα 

απελευθερώνουν κυτοκίνες όταν για παράδειγμα εντοπίζουν παθογόνα ή σε υποξικές 

συνθήκες, αλλά ανιχνεύουν και άλλου τύπου στρεσογόνους παράγοντες, όπως σχετικούς 

με το μεταβολισμό, και τελικά παράγουν σήματα ώστε να συντονίσουν τις άμυνες και την 

προσαρμογή των λειτουργιών σε συστημικό επίπεδο 115. Σε αυτές τις διαδικασίες έχει 

ενοχοποιηθεί η δράση των πεπτιδίων της οικογένειας CRH, καθώς έχει δειχθεί ότι η CRH 

εκφράζεται σε διάφορες ομάδες κυττάρων όπως ινοβλάστες, μονοκύτταρα, ενδοθηλιακά 

κύτταρα 116 αλλά και σε εντερικούς νευρώνες , όπου η έκφραση της αυξάνει μετά από 

χορήγηση LPS 117. Παράλληλα έχει δειχθεί αυξηση της έκφρασης του υποδοχέα CRHR1 σε 

εντερικούς νευρώνες, επιθηλιακά κύτταρα αλλά και μακροφάγα σε βιοψίες από ασθενείς με 

UC 118.  

 Κατ’ αντιστοιχία με το κυτταρικό stress, το stress σε επίπεδο ιστού μπορεί να είναι 

τοπικό αλλά και να επεκτείνεται με στοιχεία εκτός του ιστού. Αυτή η «βοήθεια» μπορεί να 

περιλαμβάνει τη στρατολόγηση εξειδικευμένων κυττάρων είτε από τον ίδιο τον ιστό (π.χ. 

μακροφάγα) είτε από τη συστηματική κυκλοφορία (π.χ. μονοκύτταρα). Οι χημειοκίνες 

αποτελούν το πιο κοινό στοιχείο εξωκυτταρικής απάντησης σε διάφορους στρεσογόνους 

παράγοντες 119-121. Συνεπώς, η φλεγμονή μπορεί να θεωρηθεί ως μια εκδοχή της 

αντίδρασης στο ανοσολογικό stress σε επίπεδο ιστού.  

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η CRH είχε αρχικά θεωρηθεί ότι δρα ως προ-

φλεγμονώδης παράγοντας. Οπως δείξαμε σε προηγούμενη μελέτη, η γενετική απαλοιφή 
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της CRH οδηγεί σε ευπάθεια στην πειραματική κολίτιδα μέσω DSS, μέσω της αρνητικής 

ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης του TLR4 122. Η κρατούσα άποψη που επιβεβαι�νεται 

και απο τις μελέτες που περιγράφονται σε αυτή τη διατριβή, είναι ότι σε διαδικασίες που 

εμπλέκουν την εγγενή ανοσία η CRH έχει αντιφλεγμονώδη δράση και στοχεύει στην 

επαναφορά της ομοιοστασίας. Δεδομένα από αρκετές μελέτες συγκλίνουν σε ένα διττό 

ρόλο των τοπικά εκκρινόμενων πεπτιδίων της οικογένειας CRH, που αποδίδεται σε 

διαφορετικούς υποδοχείς, κυτταρικούς τύπους και ιστούς. Η CRH μπορεί να επάγει σε 

ανοσολογικά κύτταρα, όπως ιστιοκύτταρα και μακροφάγα, την απελευθέρωση VEGF, TNFα, 

IL1β και IL6 μέσω του CRHR1, δράση η οποία μπορεί να ανασταλεί με ανταγωνιστές του 

CRHR1 109, 113. Επίσης το UCN επάγει την έκκριση IL1β και IL6 σε μονοπύρηνα κύτταρα του 

περιφερικού, από τα οποία μπορεί να προκληθεί χρόνια ρευματοειδής αρθρίτιδα μέσω του 

CRHR1 123. Σε αντιπαραβολή με τις παραπάνω μελέτες, έχει δειχθεί ότι η CRH αναστέλλει 

τη σύνθεση της προσταγλανδινών που επάγονται από IL1α στους ινοβλάστες μέσω του 

CRHR1 124, ενώ έχει προταθεί και αντιφλεγμονώδης ρόλος του CRHR1 στην αγγειακή 

φλεγμονή μέσω επίδρασης στον TNFα 125. Αντίστοιχα και στον υποδοχέα CRHR2 έχει 

αποδοθεί διπλός ρόλος. Συγκεκριμένα μύες με γενετική απαλοιφή του CRHR2 εκδηλώνουν 

περιορισμένη εντερική φλεγμονή με μειωμένη γονιδιακή έκφραση του MCP1 111, ενώ ο 

περιορισμός του αριθμού των ουδετερόφιλων μετά από χορήγηση UCN3 σε 

βρογχοκυψελιδική έκπλυση από χορήγηση LPS, αναστρέφεται με τον επιλεκτικό 

ανταγωνιστή του CRHR2, astressin 2B. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή των CRHR1 και 

CRHR2, είτε με γενετική απαλοιφή είτε με επιλεκτικούς ανταγωνιστές, οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι το CRHR1 προάγει την εντερική φλεγμονή, καθώς και την ενδογενή και 

φλεγμονώδη αγγειογένεση, ενώ το CRHR2 αναστέλλει αυτές τις δράσεις 126. 

 

1.2.3.  Stress και επιδιόρθωση τραύματος 

Εκτός από την ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης, αναπόσπαστο κομμάτι της 

φλεγμονώδους πορείας είναι η λύση της φλεγμονής και η ιστική επιδιόρθωση με 

επαναφορά στην ομοιόσταση. Όπως έχουμε δείξει προηγούμενα 122 και υποστηρίζεται από 

τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, η απαλοιφή της CRH σε μύες οδηγεί στην αδυναμία 

λύσης της φλεγμονώδους αντίδρασης και επιτυχούς ιστικής αναγέννησης, υποδηλώνοντας 

ένα άμεσο ρόλο της CRH σε αυτή τη διαδικασία.  
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Η διαδικασία επιδιόρθωσης τραύματος προχωρά μέσω αλληλεπικαλυπτόμενων 

σταδίων. Η ανοσολογική λειτουργία και συγκεκριμένες κυτοκίνες και οι χημειοκίνες, όπως η 

IL1α, η IL1β, ο TGFβ, o TNF και η IL8, έχουν κεντρικό ρόλο στα πρώιμα στάδια της 

επιδιόρθωσης τραύματος. Συντελούν στην προστασία έναντι μολύνσεων και στην 

προετοιμασία του τραυματισμένου ιστού για επιδιόρθωση, ενισχύοντας την ενεργοποίηση 

και την στρατολόγηση των φαγοκυττάρων. Επίσης, οι κυτοκίνες που απελευθερώνονται 

από αυτά τα κύτταρα ρυθμίζουν την ικανότητα των ινοβλαστών και των επιθηλιακών 

κυττάρων να αναδιαμορφώσουν τον κατεστραμμένο ιστό. Η IL1 ρυθμίζει επίσης τον 

χημειοτακτισμό των ινοβλαστών και την παραγωγή κολλαγόνου, ενώ επάγει και την 

παραγωγή άλλων κυτοκινών όπως IL2, IL6 και IL8 127. Η άμεση επίδραση της CRH σε αυτή 

τη διαδικασία έχει μελετηθεί σε πρωτογενείς ινοβλάστες δέρματος, όπου η γενετική 

απαλοιφή της CRH οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα κυτταρικού πολλαπλασιασμού και 

χημειοταξίας, με ταυτόχρονη μείωση στην έκκριση IL6 και TGFβ 128. Αυτές οι παρατηρήσεις 

υποδεικνύουν τη σημασία των νευροπεπτιδίων του stress στη λειτουργία των ινοβλαστών 

του δέρματος και στην διαδικασία της επιδιόρθωσης τραύματος. 

 Το stress διαταράσσει την παραγωγή των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών που είναι 

απαραίτητες για την ιστική επιδιόρθωση και κατά συνέπεια επιβραδύνει σημαντικά την 

διαδικασία επιδιόρθωσης τραύματος. Μελέτες σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι η αύξηση των 

γλυκοκορτικοειδών λόγω stress μπορεί παροδικά να καταστείλει την παραγωγή των IL1β, 

TNF και PDGF 129 , ενώ χρόνια έκθεση σε γλυκοκορτικοειδή οδηγεί σε αναστολή της 

επούλωσης και επιθηλιοποίησης. 

 

1.3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Οπως έχει τεκμηριωθεί η ανεπάρκεια CRH, με ακραία έκφανση τη γενετική απαλοιφή 

της CRH, οδηγεί σε αυξημένη ευπάθεια στην πειραματική κολίτιδα που εξαρτάται από την 

ενεργοποίηση της εγγενούς, φυσικής, ανοσίας 122. Με την παρούσα μελέτη στοχεύσαμε 

στην ακριβή ταυτοποίηση του ρόλου της CRH στην διαδικασία της ιστικής αναγέννησης 

στην πειραματική κολίτιδα και των αλληλεπιδράσεών της με τοπικούς ιστικούς 

ομοιοστατικούς μηχανισμούς, όπως η ανοσολογική απόκριση, η αυτοφαγία και η διατήρηση 

της φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας. Οπως έχει τεκμηριωθεί η περιφερικά 

εκφραζόμενη CRH σε συνδυασμό με τις γνωστές προ-φλεγμονώδεις δράσεις της, όπως 

στην ενεργοποίηση των Th1 κυττάρων130, σε αντιδραστική φλεγμονή 107, 131, 132 ή σε C. 
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Difficile εντερίτιδα 103, 133, έχει προστατευτικό ρόλο στις αντιδράσεις εγγενούς ανοσίας. 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο χημικά επαγόμενης κολίτιδας μέσω 

χορήγησης DSS που εξαρτάται από την ενεργοποίηση της εγγενούς ανοσίας. Σε συνέχεια 

της φάσης οξείας φλεγμονής ακολουθεί η φάση λύσης της φλεγμονής και ιστικής 

αναγέννησης ή μετάβασης σε χρόνια νόσο ή / και σε κατάληξη. Κατά τα διάρκεια της 

φάσης αναγέννησης οι Crh -/- μύες εμφανίζουν υψηλή θνησιμότητα, υποδεικνύοντας την 

αδυναμία τους να προχωρήσουν σε λύση της φλεγμονής και αποκατάσταση της λειτουργίας 

του εντερικού φραγμού.   

Η ευρύτερη σημασία της παρούσας μελέτης αφορά στην κατανόηση του ρόλου της 

φυσιολογικής αντίδρασης στο stress ως κομβικό σημείο στο συντονισμό των ομοιοστατικών 

μηχανισμών που απαιτούνται για τη λύση της φλεγμονής και την επανόρθωση της 

επιθηλιακής λειτουργίας. Η ταυτοποίση των κύριων παραγόντων και μηχανισμών που 

διαμεσολαβούν αυτή τη διαδικασία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για νέα θεραπευτικά 

σχήματα σε φλεγμονώδεις νόσους όπως η ΙΦΝΕ.   
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2. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 

 Για την παρούσα διατριβή, ως πειραματόζωο χρησιμοποιήθηκε ο μυς (Mus Musculus) 

και ελέγχθηκε η συμμετοχή της γενετικής απαλοιφής της CRH στην πορεία της χημικά 

επαγόμενης κολίτιδας. Μελετήθηκαν τρία βασικά χρονικά σημεία κατά την πορεία του 

μοντέλου της DSS κολίτιδας, τα οποία ήταν οι συνθήκες ελέγχου, 7 ημέρες χορήγησης 3% 

DSS και οι 7 ημέρες χορήγησης 3% DSS ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής 

αναγέννησης. Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής διαδικασίας in 

vivo, τα ζώα θανατώνονταν και απομονωνόταν το λεπτό έντερο και το κόλον.  Αναλόγως 

με την επιθυμητή ανάλυση, οι ιστοί είτε μονιμοποιούνταν και ακολουθούσε εγκλεισμός σε 

παραφίνη και κοπή τομών, είτε φυλάσσοντας στους -800C για ομογενοποίηση και μοριακή 

ανάλυση. 

 
2.1. Υλικά 

2.1.1.  Χημικά και βιολογικά αντιδραστήρια 

Όλα τα διαλύματα παρασκευάστηκαν με dH2O και ddH2O. Τα διαλύματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στις μοριακές μεθόδους αποστειρώθηκαν με υγρή αποστείρωση για 20 

λεπτά υπό πίεση 120lb/cm2. 

 Για τη μέτρηση της συγκέντρωσης πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε το αντιδραστήρια 

Bradford της εταιρείας Sigma Aldrich Co. LLC (Catalog Number: Β6916). 

 Για την επαγωγή κολίτιδας στα ποντίκια χρησιμοποιήθηκε δεξτρανικό σουλφωνικό 

άλας νατρίου (Dextran Sodium Sulfate, DSS) της εταιρείας MP Biomedicals (Catalog 

Number: 160110). Το DSS είναι ένα πολυανιανικό προϊόν της δεξτράνης που 

παράγεται μετά από εστεροποίηση με χλωροθειϊκό οξύ. Το περιεχόμενο σε θείο είναι 

περίπου 17% που αντιστοιχεί σε ένα μέσο όρο 1,9 σουλφωνικών ομάδων ανά 

γλυκοζυτικού καταλοίπου του δεξτρανικού μορίου. 

 Για τα πειράματα διάσωσης των μυών από την επαγωγή της πειραματικής κολίτιδας 

χρησιμοποιήθηκαν: 

o 3-methyladenine (3MA) της εταιρίας Sigma Aldrich Co. LLC (Catalog Number: 

M9281) 

o Εξανθρωπισμένο αντίσωμα έναντι του υποδοχέα της IL6 (Tocilizumab) της 

εταιρίας Hoffmann-La Roche Ltd. 

o Αντιβιοτικά ευρέως φάσματος: 
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1. Ciprofloxacin της εταιρίας Sigma Aldrich Co. LLC (Catalog Number: 

17850) 

2. Metronidazole της εταιρίας Sigma Aldrich Co. LLC (Catalog Number: 

M3761) 

 Για τη μεταφορά πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης PROTRAN 

της εταιρείας Whatman. 

 Η παραφίνη που χρησιμοποιήθηκε για τον εγκλεισμό μονιμοποιημένων ιστών ήταν 

της εταιρείας B.D.H. Chemίcals Ltd. 

 Τα ένζυμα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν των παρακάτω εταιρειών: 

o Πολυμεράση DNA, Taq της εταιρείας New England Biolabs. 

o Πρωτεϊνάση Κ της εταιρείας Sigma Aldrich Co. LLC (Catalog Number: Ρ6556). 

 Για τις εμφανίσεις των φιλμ χρησιμοποιήθηκαν υγρά εμφάνισης της εταιρείας Fuji. 

 Τα χημικά αντιδραστήρια χημειοφωταύγειας που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα 

πειράματα ανοσοαποτυπώματος (Western Blotting) ήταν το Western Blotting 

Lurninol Reagent της εταιρείας Santa Cruz Biotechnology, και το Westem Blot 

Detection System της εταιρείας CHEMICON. 

 Αντιδραστήριο Schiff’s της εταιρίας VWR International (Catalog Number: 

30969.261) 

 Διάλυμα 1% Alcian blue  σε 3% διάλυμα οξικού οξέος της εταιριας Sigma Aldrich Co. 

LLC (Catalog Number: B8438) 

 Κυτίο σήμανσης αλκαλικής φωσφατάσης της εταιρίας Vector Laboratories Inc. 

(Catalog Number: SK-5100) 

 Τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν στις κυτταροκαλλιέργειες και στην ex vivo 

καλλιέργεια παχέος εντέρου ήταν τα εξής: 

o Υγρό θρεπτικό υλικό DMEM από την εταιρεία Gibco (Catalog Number: 21969-

035). 

o Ρυθμιστικό διάλυμα DPBS από την εταιρεία Gibco (Catalog Number: 14190-

094). 

o Διάλυμα θρυψίνης- ΕDTA συγκέντρωσης 0.25% από την εταιρεία Gibco 

(Catalog Number: 25200-056). 

o Εκλυτική Ορμόνη της Κορτικοτροπίνης (CRH) της εταιρείας Sigma Aldrich Co. 

LLC (Catalog Number: C3042). 
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o Διάλυμα LipoPolySaccharide (LPS) της εταιρίας Sigma Aldrich Co. LLC 

(Catalog Number: L2630). 

o Υγρό θρεπτικό υλικό RPMI από την εταιρεία Sigma Aldrich Co. LLC (Catalog 

Number: R0883). 

o Μίγμα αντιβιοτικών πενικιλίνης- στρεπτομυκίνης (Pen- Strep) από την 

εταιρεία Gibco (Catalog Number: 15070-063). 

o Διάλυμα του αμινοξέος L- γλουταμίνης (L- Glut) από την εταιρεία Gibco 

(Catalog Number: 25030-024). 

o Ορός εμβρύου βοός (FBS, Fetal Bovine Serum) από την εταιρεία Gibco 

(Catalog Number: 26140-079). 

 Για την μέτρηση των πρωτεϊνικών επιπέδων κυτοκινών σε υπερκείμενο ex vivo 

καλλιεργειών παχέος εντέρου χρησιμοποιήθηκαν κυτία της εταιρίας eBioscience Inc.: 

o Mouse IL-1 beta ELISA Ready-SET-Go!® (Catalog Number: 88-7013) 

o Mouse IL-6 ELISA Ready-SET-Go!® (Catalog Number: 88-7064) 

o Mouse IL-12 p70 ELISA Ready-SET-Go!® (Catalog Number: 88-7121) 

o Mouse IL-18 Platinum ELISA (Catalog Number: BMS618/3) 

o Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go!® (Catalog Number: 88-7324) 

 Τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν στην απομόνωση και τον καθαρισμό του RNA 

ήταν τα εξής: 

o Διάλυμα TRI reagent από την εταιρεία Sigma Aldrich Co. LLC (Catalog 

Number: T9424). 

o Κυτίο καθαρισμού RNA από το γενωμικό DNA DNase I (RNase free) της 

εταιρείας Ambion (Catalog Number: AM2222, AM2224). 

 Τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίστροφη μεταγραφή και την ποσοτική 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Real time Polymerase Chain Reaction - PCR) 

ήταν τα εξής: 

o Διάλυμα εξαμερών ολιγονουκλεοτιδίων (Random Primers) από την εταιρεία 

Invitrogen (Catalog Number: P/N 58875). 

o M-MLV αντίστροφη μεταγραφάση της εταιρείας lnνitrogen (Catalog Number: 

28025-013, 28025-021) 

o Αναστολείς ριβονουκλεασών (RNAse out recornbinant Ribonuclease 

Inhibitors) της εταιρείας Invitrogen (Catalog Number: P/N 100000840). 
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o Ολιγονουκλεοτίδια – εκκινητές από την εταιρία Macrogen Inc. 

o Μείγμα φθορίζουσα χρωστικής SYBR green της εταιρείας Quiagen (Catalog 

Number: 330513). 

 Για τις καλλιέργειες βακτηρίων χρησιμοποιήθηκαν προπαρασκευασμένα τρυβλία Petri 

με τα εξής θρεπτικά υλικά: 

o LB Άγαρ της εταιρίας AppliChem GmbH (Catalog Number: A0927). 

o Άγαρ Phenylethyl Alcohol (PEA) w/5% Sheep Blood της εταιρίας Thermo 

Oxoid Remel (Catalog Number: R01661). 

o Άγαρ MacConkey της εταιρίας Thermo Oxoid Remel (Catalog Number: 

R01551). 

 Λοιπά υλικά: 

o Χαρτί Whatman 

o Αλβουμίνη ορού βοός (Bovine Serum Albumin - BSA) της εταιρίας Sigma 

Aldrich Co. LLC (Catalog Number: A7906). 

o Triton X-100 της εταιρίας Sigma Aldrich Co. LLC (Catalog Number: T9284). 

o Απόλυτη αιθανόλη. 

o Ξυλένιο. 

o Μέσω επικάλυψης Vectashield with DAPI της εταιρίας Vector Laboratories Inc. 

(Catalog Number: H-1200 ). 

o 1,3-Diethyl-8-PhenylXan της εταιρίας VWR International (Catalog Number: 

360294Η) 

 

2.1.2.  Εργαστηριακός εξοπλισμός 

2.1.2.1. Όργανα και συσκευές 

 Μηχανικές πιπέτες της εταιρείας Orange Scientific 

 Ηλεκτρικές πιπέτες Fastpette της εταιρείας Labnet. 

 Φυγόκεντρος eppendorf Centrifuge 5804.  

 Ψυχόμενη επιτραπέζια φυγόκεντρος της εταιρείας Eppendorf, μοντέλο Centrifuge 

5804. 

 Επωαστήρας κυττάρων της εταιρείας Thermo Form Hepa Filter. 

 Απαγωγός νηματικής ροής της εταιρείας NUAIRE. 

 Καταψύκτης -80ο C της εταιρείας  KALTIS.  
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 Καταψύκτης θερμοκρασίας -20ο C της εταιρείας Electronic. 

 Καταψύκτης υγρού αζώτου της εταιρείας Thermo Form, μοντέλο Cryo Plus 2. 

 Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών της εταιρείας BIORAD, μοντέλο  

Power Pac Basic. 

 Τροφοδοτικά για την ηλεκτροφόρηση πηκτωμάτων ακρυλαμιδίου της εταιρείας 

BIORAD. 

 Συσκευή για τη μεταφορά των πρωτεϊνών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης της 

εταιρείας BIORAD, μοντέλο Power Pac Basic. 

 Μηχάνημα εμφάνισης  φιλμ της εταιρείας PROTEC, μοντέλο OPTIMAX 2010. 

 Θερμαινόμενη πλάκα της εταιρείας SCHOTT. 

 Πεχάμετρο της εταιρείας WTW, μοντέλο inoLab 

 Ηλεκτρονικός ζυγός της εταιρείας Sartorius. 

 Ηλεκτρονικός μικροζυγός της εταιρείας STRADON. 

 Μαγνητικοί αναδευτήρες της εταιρείας SCHOTT. 

 Φωτόμετρο της εταιρείας ΒΙΟΜΑΤΕ3. 

 Νανοφωτόμετρο της εταιρείας IMPLEN. 

 Ομογενοποιητής της εταιρίας Omni International. 

 

2.1.2.2. Μικροσκόπια και λογισμικά επεξεργασίας εικόνας 

 Μικροσκόπιο φθορισμού της εταιρείας LEICA, μοντέλο DMRA2.  

 Ψηφιακή κάμερα Leica DFC350 FX. 

 Λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων GraphPad Prism5.  

 Λογισμικό λήψης φωτογραφιών LAS V4.2. 

 Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών Adobe Photoshop CS6. 

 Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών Image J v1.46r. 

 

2.1.3.  Γυαλικά – πλαστικά 

 Ορολογικές πιπέτες 2.5, 10 και 25 ml της εταιρείας Starstedt. 

 Πλαστικοί δοκιμαστικοί σωλήνες με βιδωτό πώμα χωρητικότητας 15 και 50 ml της 

εταιρείας Greiner. 

 Πλαστικά σωληνάκια τύπου eppendorf χωρητικότητας 0.5, 1.5 και 2 ml της εταιρείας 

STARSTEDT. 
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 Πλαστικές κυψελίδες όγκου 10 x 4 x 45 mm της εταιρείας STARSTEDT. 

 Πλαστικά ακρορύγχια (tips) χωρητικότητας 200μl και 1000μl της εταιρείας 

STARSTEDT. 

 Τρυβλία Petri 92x16 mm της εταιρείας STARSTEDT. 

 Πιάτα καλλιέργειας κυττάρων 6 φρεατίων της εταιρείας Corning (Catalog 

Number:83.1839). 

 Αντικειμενοφόρους πλάκες επικαλυμμένες με πολυλυσίνη της εταιρείας Thermo 

Scientific. 

 Αντικειμενοφόρους πλάκες θετικού φορτίου της εταιρείας Thermo Scientific. 

 Καλυπτρίδες 60 mm της εταιρείας Thermo Scientific. 

 Πλαστικές κασέτες για συγκράτηση ιστών κατά τη διαδικασία της αφυδάτωσης της 

εταιρείας Simport. 

 Πλαστικές θήκες έγκλεισης ιστών σε παραφίνη της εταιρείας Bio-Optica. 

 Γυάλινα ποτήρια ζέσεως. 

 Σύριγγες χωρητικότητας 20 ml της εταιρείας BRAUN. 

 

2.1.4.  Αντισώματα 

 Μονοκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα κονίκλου έναντι της λυσοζύμης από την εταιρία 

Abcam plc (Catalog number: ab108508). 

 Πολυκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα κονίκλου έναντι του LGR5 από την εταιρία 

Novus Biologicals, LLC (Catalog number: NBP1-28904C). 

 Μονοκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα μυός έναντι του Wnt5a από την εταιρία Abcam 

plc (Catalog number: ab110073). 

 Πολυκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα κονίκλου έναντι του CRH από την εταιρία Novus 

Biologicals, LLC (Catalog number: NBP1-35703). 

 Μονοκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα μυός έναντι της β κατενίνης από την εταιρία 

Becton, Dickinson and Company (Catalog number: 610154). 

 Μονοκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα μυός έναντι της ιστόνης H3 από την εταιρία 

EMD Millipore Corporation (Catalog number: 05-499). 

 Μονοκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα μυός έναντι του ecadherin από την εταιρία 

Becton, Dickinson and Company (Catalog number: 612130). 
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 Πολυκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα κονίκλου έναντι του δείκτη αυτοφαγίας LC3 από 

την εταιρία Novus Biologicals, LLC (Catalog number: NB100-2220). 

 Μονοκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα μυός έναντι του p62/SQSTM1 από την εταιρία 

Abcam plc (Catalog number: ab56416). 

 Πολυκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα κονίκλου έναντι του caspase1 από την εταιρία 

Abcam plc (Catalog number: ab1872). 

 Πολυκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα κονίκλου έναντι του ASC από την εταιρία Sigma 

Aldrich Co. LLC (Catalog number: SAB4501315). 

 Μονοκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα μυός έναντι του GAPDH από την εταιρία Ambion 

(Catalog number: AM4300). 

 Δευτεροταγές αντίσωμα αίγαγρου έναντι της ανοσοσφαιρίνης IgG (H+L) μυός, 

συνδεδεμένο με το ένζυμο υπεροξειδάση της εταιρείας VECTOR (Catalog Number: 

PI-2000). 

 Δευτεροταγές αντίσωμα αίγαγρου έναντι της ανοσοσφαιρίνης IgG (H+L) κονίκλου, 

συνδεδεμένο με το ένζυμο υπεροξειδάση της εταιρείας VECTOR (Catalog Number: 

PI-1000).  

 Δευτεροταγές αντίσωμα αίγαγρου έναντι της ανοσοσφαιρίνης IgG (H+L) μυός, 

συνδεδεμένο με τη φθορίζουσα ουσία AlexaFluor 488 της εταιρείας Invitrogen 

(Catalog Number: A 11029). 

 Δευτεροταγές αντίσωμα αίγαγρου έναντι της ανοσοσφαιρίνης IgG (H+L) μυός, 

συνδεδεμένο με τη φθορίζουσα ουσία AlexaFluor 568 της εταιρείας Invitrogen 

(Catalog Number: A11004). 

 Δευτεροταγές αντίσωμα αίγαγρου έναντι της ανοσοσφαιρίνης IgG (H+L) μυός, 

συνδεδεμένο με τη φθορίζουσα ουσία AlexaFluor 633 της εταιρείας Invitrogen 

(Catalog Number: A21050). 

 Δευτεροταγές αντίσωμα αίγαγρου έναντι της ανοσοσφαιρίνης IgG (H+L) κονίκλου, 

συνδεδεμένο με τη φθορίζουσα ουσία AlexaFluor 488 της εταιρείας Invitrogen 

(Catalog Number: A11006). 

 Δευτεροταγές αντίσωμα αίγαγρου έναντι της ανοσοσφαιρίνης IgG (H+L) κονίκλου, 

συνδεδεμένο με τη φθορίζουσα ουσία AlexaFluor 568 της εταιρείας Invitrogen 

(Catalog Number: A11011). 
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 Δευτεροταγές αντίσωμα αίγαγρου έναντι της ανοσοσφαιρίνης IgG (H+L) κονίκλου, 

συνδεδεμένο με τη φθορίζουσα ουσία AlexaFluor 633 της εταιρείας Invitrogen 

(Catalog Number: A 21071). 

 

2.1.5.  Κυτταρικές σειρές 

 Κυτταρική σειρά μακροφάγων μυός Raw264.7. 

 

2.1.6.  Πειραματόζωα 

Χρησιμοποιήθηκαν μύες αγρίου τύπου και διαγονιδιακοί Crh -/- αρσενικού γένους, 

γενετικού υποβάθρου 129xC57Bl6, βάρους 27 – 30gr και ηλικίας 10 – 12 εβδομάδων. Η 

στέγαση και η φροντίδα των ζώων έγινε με βάση τις οδηγίες του National Institute of 

Health (NIH). Όλες οι πειραματικές διαδικασίες εγκρίθηκαν από το Animal Care and Use 

Committee του Children’s Hospital της Βοστόνης και από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών 

Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στην Ελλάδα. Τα ζώα στεγάζονταν σε ελεγχόμενες 

συνθήκες (θερμοκρασία 220C, 12 h κύκλος φωτός / σκότους). Τα ζώα είχαν πρόσβαση σε 

κανονική εργαστηριακή τροφή και νερό βρύσης ad libidum.  

Το διαγονιδιακό μοντέλο με την γενετική έλλειψη της ορμόνης CRH δημιουργήθηκε 

από τον Majzoub και τους συνεργάτες του ως εξής: αρχικά δημιουργήθηκε μια γενετική 

κασέτα νεομυκίνης (neomycin resistance cassette) η οποία αντικατέστησε όλη την κωδική 

περιοχή του γονιδίου της ορμόνης CRH που κωδικοποιεί για το pre-proCRH τμήμα της 

πρωτεΐνης. Εισαγωγή αυτής της γενετικής κασέτας μέσα σε εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα 

παρήγαγε κλώνους στους οποίους είχε αντικατασταθεί το ένα αντίγραφο του γονιδίου της 

ορμόνης CRH με ένα αντίγραφο της νεομυκίνης. Εν συνεχεία ένεση αυτών των 

τροποποιημένων εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων σε αγρίου τύπου βλαστοκύστεις είχε ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία χιμαιρών οι οποίες είχαν την ικανότητα να κληρονομήσουν το 

μεταλλαγμένο αλληλόμορφο στους απογόνους τους, οδηγώντας στην γέννηση ετερόζυγων 

απογόνων για το γονίδιο της ορμόνης CRH. H διασταύρωση αυτών των ετερόζυγων 

ποντικών οδηγεί στην γέννηση ομόζυγων για την γενετική απάλειψη της ορμόνης CRH.   

Στα ποντίκια αυτά λόγω έλλειψης της ορμόνης CRH ο άξονας ΥΥΕ δεν είναι ενεργός 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έκκριση γλυκοκορτικοειδών από τα επινεφρίδια στην 

κυκλοφορία του αίματος. Επειδή όμως τα γλυκοκορτικοειδή είναι απαραίτητα για την 

ανάπτυξη των πνευμόνων στο εμβρυικό στάδιο αλλά και μεταγεννητικά μέχρι τον 
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απογαλακτισμό (Ε12-P12), χορηγούνται γλυκοκορτικοειδή στη μητέρα εξωγενώς (στο 

πόσιμο νερό) για το διάστημα αυτό. Μεταγεννητικά, αυτά τα ποντίκια αναδεικνύουν 

αξιοσημείωτη έλλειψη γλυκοκορτικοειδών, ενώ αναδεικνύουν προβληματική ενδοκρινή 

απόκριση στο στρες.  

 
2.2. Μέθοδοι 

2.2.1.  In vivo πειραματικοί χειρισμοί επαγωγής κολίτιδας με τη χρήση DSS 

Οι μύες εκτέθηκαν σε 3 % DSS στο πόσιμο νερό τους για 7 ημέρες και στο τέλος του 

πειράματος συνελέγησαν εντερικοί ιστοί για περεταίρω ανάλυση. Για την κλινική 

αξιολόγηση της κολίτιδας οι μύες ζυγίζονταν καθημερινά και ελέγχονταν δύο φορές την 

ημέρα για σημάδια επιθανάτιας κατάστασης, διάρροιας και περιεκτικότητας αίματος στα 

κοπράνων καθ' όλη την διάρκεια του πειράματος. Την 8η ημέρα μετά την έναρξη της 

χορήγησης DSS ολόκληρο το παχύ έντερο των μυών αφαιρείτο και τμήματα του κατιόντος 

κόλον (1 cm) μονιμοποιούνταν με επώαση σε διάλυμα 4% παραφολμαλδεϋδης (PFΑ), 

εγκλίνονταν σε παραφίνη και υφίσταντο χρώση με αιματοξυλίνη / ηωσίνη (Η&Ε). Η 

ιστολογική δριμύτητα της κολίτιδας βαθμολογήθηκε με έναν αμερόληπτο τρόπο από 

παθολογοανατόμο με άγνοια για την ταυτότητα του εκάστοτε δείγματος, σε μία κλίμακα 

εύρους 0-3. 

Αναλυτικά το πρωτόκολλο οξείας κολίτιδας επαγόμενης από DSS είχε ως εξής: 

1. Μύες ίδιας ηλικίας και φύλου στεγάζονται βάση των τοπικών οδηγιών υπό 

φυσιολογική φωτοπερίοδο. Διαβεβαιώνεται η ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή και 

νερό. 

2. Την ημέρα 1, σημαίνονται οι μύες και εφ' εξής καταγράφονται καθημερινά τα βάρη 

τους. 

3. Το διάλυμα DSS αρκεί για 2 ημέρες (5 ml διάλυμα 3% DSS ανά μυ ανά ημέρα). Οι 

μύες της ομάδας ελέγχου λαμβάνουν το ίδιο νερό χωρίς το DSS.  

4. Το διάλυμα DSS ανανεώνεται κάθε 2 ημέρες. 

5. Το υπόλοιπο διάλυμα DSS αντικαθίσταται με αποστειρωμένο νερό την ημέρα 8. 

6. Οι μύες θυσιάζονται με αυχενική εξάρθρωση. Με τη χρήση εργαλείων ανατομίας 

πραγματοποιείται διάμεση κοιλιακή τομή στους μύες, αφαιρείται το κόλον και το 

λεπτό έντερο και ξεπλένεται με αποστειρωμένο PBS. 
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7. Οι ιστοί προετοιμάζονται αναλόγως για περαιτέρω ανάλυση (ιστολογία, καλλιέργεια 

οργάνου, συλλογή ιστού για ανάλυση πρωτεΐνης ή mRNA). 

Νέες χημικές ουσίες ή φάρμακα είναι δυνατό να χορηγούνται ως προαγωγή πριν τη 

χορήγηση DSS ή ως μετα-αγωγή σε διάφορα χρονικά διαστήματα μετά την έναρξη 

χορήγησης DSS. 

Τέλος, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται επαναληψιμότητα στη χορήγηση DSS ώστε 

να αποφευχθούν διακυμάνσεις στη δριμύτητα της κολίτιδας μεταξύ διαφορετικών ζώων ή 

ομάδων. Για το λόγο αυτό όλα τα ζώα σε ένα πείραμα θα πρέπει να λαμβάνουν το ίδιο 

διάλυμα DSS, ενώ η ποσότητα του στις φιάλες πόσης θα πρέπει να ελέγχεται καθημερινά 

ώστε όλα τα ζώα να έχουν αρκετό διάλυμα ως πόσιμο νερό. 

 

2.2.2.  Χορήγηση φαρμακολογικών σκευασμάτων 

 Για τα πειράματα αναστολής της αυτοφαγίας χορηγήθηκε ο αναστολέας, 3-

Methyladenine (3MA, ημερήσιες ενέσεις 20mg / kg B.W. σε φυσιολογικό ορό 

ξεκινώντας την πειραματική ημέρα 1 έως την πειραματική ημέρα 6) παράλληλα με τη 

χορήγηση DSS. Η χορήγηση του 3MA σταμάτησε την πειραματική ημέρα 6 επειδή 

αναστέλλει απευθείας τις PI3Ks, οι οποίες είναι απαραίτητες για την διαδικασία 

επούλωσης τραύματος κατά τη διάρκεια της φάσης επιδιόρθωσης της φλεγμονής μέσω 

της αλληλεπίδρασής τους με τα TLRs 134, 135. 

 Για τα πειράματα αναστολής της βιολογικής δράσης του IL6 χρησιμοποιήσαμε τον 

φαρμακολογικό αναστολέα του υποδοχέα του IL6 (IL6R), tocilizumab (ενέσεις 8mg/kg 

σε ενέσιμο ύδωρ μία ημέρα πριν την έναρξη της χορήγησης DSS και την πειραματική 

ημέρα 5). Το tocilizumab αποτελεί ένα ανοσοκατασταλτικό φάρμακο που έχει 

χρησιμοποιηθεί κυρίως για την θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ενώ έχει 

προταθεί εκτενώς η ενδεχόμενη εφαρμογή του σε οξείες επιπλοκές και χρόνιες 

ασθένειες που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα 136. 

 Για την απαλοιφή των μικροβιωτικών οργανισμών του εντέρου χορηγήθηκαν αντιβιοτικά 

ευρέως φάσματος (200 mg/L ciprofloxacin και 500 mg/L metronidazole στο πόσιμο 

νερό) για 10 ημέρες πριν αλλά και καθόλη τη διάρκεια της χορήγησης DSS 137. 
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2.2.3.  Βακτηριακές καλλιέργειες περιττωμάτων 

Τα περιττώματα μυών αγρίου τύπου και διαγονιδιακών Crh -/- συλλέχθηκαν, 

διαλυτοποιήθηκαν σε αποστειρωμένο PBS + 20% γλυκερόλη και αποθηκεύθηκαν στους -

80°C σε κλάσματα μίας χρήσης. Για τις καλλιέργειες των εντερικών περιεχομένων, 

χρησιμοποιήθηκαν 50 mg ανά ομάδα, αραιώθηκαν σειριακά σε αποστειρωμένο PBS + 20% 

γλυκερόλη και καλλιεργήθηκαν παράλληλα σε διαφορετικά στερεά θρεπτικά μέσα και 

επωάστηκαν για 24 ή 48 ώρες. Τα gram θετικά βακτήρια αναπτύχθηκαν σε Phenylethyl 

Alcohol Άγαρ w/5% Sheep Blood μετά από 24 ώρες και τα gram αρνητικά αναπτύχθηκαν 

σε MacConkey Άγαρ μετά από 48 ώρες. Η ποσοτικοποίηση των αποικιών πραγματοποιήθηκε 

με τη χρήση του προγράμματος ανάλυσης εικόνας ImageJ v1.46. 

 

2.2.4.  Ευθανασία και νεκροτομή πειραματοζώων 

Μετά την ολοκλήρωση της in vivo πειραματικής διαδικασίας οι μύες 

αναισθητοποιούνται με χρήση χλωροφορμίου και θυσιάζονται με αυχενική εξάρθρωση. Τα 

άκρα του πειραματοζώου ακινητοποιούνται ώστε να εκτίθεται η κοιλιακή πλευρά. Η 

κοιλιακή χώρα διαβρέχεται με 70% αιθανόλη. Με χρήση λαβίδας ανασηκώνεται το δέρμα 

και υφίσταται εντομή με ψαλίδι ώστε να εκτεθεί το εσωτερικό της κοιλιακής περιοχής. Η 

τομή προεκτείνεται μέχρι το ύψος του ξιφοειδούς, όπου και πραγματοποιούνται δύο 

επιπλέον κάθετες τομές εκατέρωθεν της κύριας. Αναγνωρίζονται το παχύ έντερο-κόλον, το 

τυφλό και το λεπτό έντερο. Για να ελευθερωθεί το άπω κόλον από τον πρωκτό, το κόλον 

κόβεται βαθεία στην πύελο. Στη συνέχεια διαχωρίζεται από το περιβάλλον μεσεντέριο και 

κόβεται στο όριο του παχέος εντέρου από το τυφλό για να ελευθερωθεί το άνω κόλον από 

το τυφλό. 

 

2.2.5.  Χειρισμός και επεξεργασία ιστών 

Μετά την απομόνωσή του, το κόλον τοποθετείται σε τρυβλίο όπου με τη χρήση 

σύριγγας 10 ml με ακρορύγχιο 200 μl στην άκρη της διατρέχεται εσωτερικά με κρύο PBS. 

Με τη βοήθεια αυτής της διάταξης το κόλον επεξεργάζεται μέχρι να εκπλυθεί εντελώς από 

το περιεχόμενό του. Στη συνέχεια ένα τμήμα μήκους 1 cm χρησιμοποιείται για ιστολογική 

ανάλυση, ένα τμήμα μήκους 2 cm, προερχόμενο από τo εγκάρσιο κόλον, καλλιεργείται ex 

vivo με σκοπό την ανίχνευση των επιπέδων των εκκρινόμενων κυτοκινών και το 
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εναπομένον ψύχεται άμεσα σε θερμοκρασία -80οC με σκοπό την απομόνωση ολικού mRNA 

ή πρωτεΐνης για την πραγματοποίηση μοριακών αναλύσεων. 

 

2.2.6.  Εγκλεισμός και παρασκευή τομών 

Ο εγκλεισμός του ιστού σε παραφίνη διατηρεί ανέπαφη σε μεγάλο βαθμό τη δομή 

του και επιτρέπει τη λήψη λεπτών τομών πάχους έως τουλάχιστον 5 μm με χρήση 

μικροτόμου παραφίνης. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

 Αφυδάτωση ιστού: 

o Τα τμήματα ιστού μήκους 1cm τοποθετούνται σε διάλυμα παραφορμαλδεϋδης 4% 

(4% PFA) σε 1x PBS σε θερμοκρασία 4οC για 1 ώρα. 

o Ο ιστός ξεπλένεται με 1x PBS ώστε να απομακρυνθούν ενεργά υπολείμματα του 

μέσου μονιμοποίησης και φυλάσσεται σε ειδικές θήκες στους 4οC σε διάλυμα 70% 

αιθανόλης . 

o Ακολουθεί σταδιακή αφυδάτωση του ιστού μέσα από διαδοχικές επωάσεις σε 

αυξανόμενες συγκεντρώσεις αιθανόλης (EtOH) ώστε να γίνει δυνατή στη 

συνέχεια η διείσδυση της παραφίνης. Η διαδοχή των επωάσεων είναι η εξής: 

 EtOH 70% (x2 φορές), θερμοκρασία δωματίου (RT), 30 λεπτά 

 EtOH 85% (x2 φορές), RT, 30 λεπτά 

 EtOH 95% (x2 φορές), RT, 30 λεπτά 

 EtOH 100% (x2 φορές), RT, 30 λεπτά 

Τα διαλύματα αιθανόλης παρασκευάζονται εκ νέου, ώστε να μην τροποποιείται η 

συγκέντρωση της αιθανόλης λόγω εξάτμισης. 

o Προθερμαίνεται κατάλληλη ποσότητα ξυλενίου για το επόμενο στάδιο και 

παράλληλα η υγρή παραφίνη φιλτράρεται μέσα από χαρτί χρωματογραφίας 

Whatman 3M, ώστε να συγκρατηθούν τυχόν αδιάλυτα τμήματα και σκουπίδια. 

o Ο αφυδατωμένος ιστός επωάζεται 2 φορές με 100% ξυλένιο, σε απαγωγό, για 20 

λεπτά σε RT. 

 Εγκλεισμός σε παραφίνη: 

o Ακολουθεί επώαση του ιστού με διάλυμα ξυλένιου/ παραφίνης (1:1) στους 65οC 

για 45 λεπτά. 

o Τέλος, ο ιστός εμβαπτίζεται σε 100% παραφίνη (x3) στους 65οC και επωάζεται 

για 20 λεπτά ανά εμβάπτιση. Η τελευταία επώαση με την παραφίνη 
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πραγματοποιείται στο δοχείο όπου θα παραμείνει για να σχηματιστεί το καλούπι 

ιστού-παραφίνης. Όσο η παραφίνη είναι ακόμα υγρή, διευθετείται ο ιστός στο 

κέντρο του δοχείου και αφήνεται μετά το τέλος της τελευταίας 20λεπτης επώασης 

να στερεοποιηθεί σε θερμοκρασία δωματίου. 

o Τα καλούπια φυλάσσονται στους -20οC όπου διατηρούνται για αρκετό διάστημα. 

 Λήψη τομών σε μικροτόμο παραφίνης 

o Τοποθετείται το καλούπι με τον ιστό στην ειδική υποδοχή του μικροτόμου 

παραφίνης. 

o Ρυθμίζεται το επιθυμητό πάχος των τομών (5μm-20μm). 

o Οι τομές αυτές τοποθετούνται σε κρύο νερό αρχικά. Εν συνεχεία μεταφέρονται με 

τη βοήθεια πινέλου σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 50οC, προκειμένου να 

ξεδιπλωθούν και να τοποθετηθούν σε αντικειμενοφόρες πλάκες πολυλυσίνης. 

o Οι τομές αφήνονται να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου (25οC) για 24 

ώρες. 

 

2.2.7.  Ιστολογική ανάλυση 

 Αποπαραφινοποίηση και ενυδάτωση τομών: 

Πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία του ιστού προηγείται η αποπαραφινοποίηση και η 

ενυδάτωση του πάνω στις αντικειμενοφόρες πλάκες. Η αποπαραφινοποίηση ξεκινά με 

θέρμανση των ιστών στου 58οC για 5 λεπτά πάνω σε θερμαινόμενη πλάκα. Ακολουθείται 

εμβάπτισή τους σε ξυλένιο για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και σταδιακή ενυδάτωση 

τους με διαδοχικές επωάσεις σε μειούμενες συγκεντρώσεις αιθανόλης, ώστε να καταστεί 

δυνατή η διείσδυση του υδατικού διαλύματος στον ιστό. Οι τομές επωάζονται διαδοχικά σε: 

o EtOH 100%, RT, 10 λεπτά 

o EtOH 95%, RT, 5 λεπτά 

o EtOH 70%, RT, 5 λεπτά 

o EtOH 50% (x2), RT, 5 λεπτά 

o PBS 1x (x2), RT, 5 λεπτά 

 Μελέτες ανοσοφθορισμού: 

o Μετά την αποπαραφινοποίηση και την ενυδάτωση του ιστού ακολουθεί επώαση των 

τομών με διάλυμα 10% φυσιολογικού ορού αιγάγρου (Normal Goat Serum, NGS) 

διαλυμένο σε 1x PBS-0,1% TritonX-100 για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Η 
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επώαση αυτή γίνεται προκειμένου να δεσμευτούν οι μη ειδικές θέσεις πρόσδεσης 

των πρωτοταγών αντισωμάτων. 

o Εν συνεχεία οι τομές επωάζονται με τα κατάλληλα πρωτοταγή αντισώματα 

αραιωμένα σε 10% ΝGS σε 1x PBS-0,1% TritonX-100 και επωάζονται στους 4οC O/N 

(overnight).  

o Ακολουθούν πλύσεις με 1x PBS για 3x5 λεπτά, υπό ελαφριά ανακίνηση. 

o Οι τομές επωάζονται με το ανάλογο δευτεροταγές αντίσωμα, το οποίο είναι 

συνδεδεμένο με φθορίζουσα ουσία και διαλυμένο σε 10% φυσιολογικού ορού 

αιγάγρου (Normal Goat Serum, NGS) διαλυμένο σε 1x PBS- 0,1% TritonX-100, για 

2 ώρες σε RT. 

o Ακολουθούν πλύσεις με 1x PBS για 3x5 λεπτά, RT υπό ελαφρά ανακίνηση. 

o Για να καλυφθούν οι τομές οι οποίες έχουν επωαστεί με φθορίζοντα αντισώματα 

προστίθεται ειδικό διάλυμα εγκλεισμού, το οποίο διατηρεί την ένταση του φθορισμού 

σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό την προϋπόθεση ότι οι τομές 

διατηρούνται σε σκοτάδι και στους 4οC, και περιέχει τη χρωστική DAPI (mounting 

medium for fluorescence with DAPI) ώστε να γίνει χρώση των πυρήνων. Εν 

συνεχεία τοποθετείται καλυπτρίδα και οι τομές παρατηρούνται σε μικροσκόπιο 

φθορισμού. 

Για να αποκλειστεί η πιθανότητα η ανοσοϊστοχημική χρώση να οφείλεται σε μη ειδική 

δέσμευση του δεύτερου αντισώματος, χρησιμοποιείται μία από τις τομές της 

αντικειμενοφόρου πλάκας ως αρνητικός μάρτυρας. Η τoμή-αρνητικός μάρτυρας 

υπόκειται σε ολόκληρη τη διαδικασία χρώσης εκτός από την επώαση με πρωτοταγές 

αντίσωμα. Το σύνολο των πρωτοταγών αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Antibody Host Concentration Cell type – Labeling 

a-ASC rabbit 1:1000 inflammasome activation 

a-beta catenin mouse 
1:200 (immunofluorescence) 

1:2000 (western blot) 
epithelial junctions 

a-caspase1 rabbit 1:1000 inflammasome activation 

a-CRH rabbit 1:100 
corticotropin releasing 

hormone 
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a-ecadherin mouse 1:300 epithelial junctions 

a-GAPDH mouse 1:20,000 housekeeping protein 

a-LC3 rabbit 
1:1000 (immunofluorescence) 

1:1000 (western blot) 
autophagosomes 

a-LGR5 rabbit 1:200 epithelial progenitor cells 

a-lysozyme rabbit 1:1000 paneth cells 

a-p62/SQSTM1 mouse 1:1000 
proteins for autophagic 

degradation 

a-Wnt5a mouse 1:200 intestinal fibroblasts 

 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας πρωτοταγών αντισωμάτων. Στον πίνακα παρουσιάζονται 

επιπλέον οι συγκεντρώσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν καθώς και ο κυτταρικός τύπος / διεργασία 

που σημαίνεται. 

 

 Ιστολογικές χρώσεις 

Ιστολογική χρώση αιματοξυλίνης & ηωσίνης (Hematoxylin & Eosin / H&E) 

Η χρώση αιματοξυλίνης & ηωσίνης είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος ιστολογικής 

χρώσης. Η αιματοξυλίνη σημαίνει βασεόφιλες δομές με ένα μπλε-μωβ χρώμα, οι οποίες 

είναι συνήθως αυτές που περιέχουν νουκλεϊκά οξέα όπως τα ριβοσώματα, ο πυρήνας του 

κυττάρου και οι πλούσιες σε RNA κυτταροπλασματικές περιοχές. Η ηωσίνη σημαίνει 

ηωσινοφυλικες δομές με έντονο ροζ χρώμα. Οι δομές δεν είναι απαραίτητο να είναι όξινες 

ή αλκαλικές ώστε να θεωρούνται βασεόφιλες και ηωσινόφιλες. Η ορολογία βασίζεται στις 

χρωστικές. 

o Μετά την αποπαραφινοποίηση οι τομές τοποθετούνται σε νερό βρύσης για 5 λεπτά. 

o Οι ενυδατωμένες τομές εμβαπτίζονται σε αιματοξυλίνη Mayer’s για 20 δευτερόλεπτα. 

o Ξεπλένονται 3 φορές με γρήγορες εμβαπτίσεις σε νερό βρύσης. 

o Εμβαπτίζονται σε ηωσίνη για 45 δευτερόλεπτα. 

o Ξεπλένονται 3 φορές με γρήγορες εμβαπτίσεις σε νερό βρύσης. 

o Στη συνέχεια οι τομές αφυδατώνονται σταδιακά με διαδοχικές επωάσεις σε 

αυξανόμενες συγκεντρώσεις αιθανόλης για τους εξής χρόνους: 

1. 80% EtOH, RT, 30 δευτερόλεπτα 

2. 95% EtOH, RT, 30 δευτερόλεπτα 
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3. 100% EtOH, RT, 2 λεπτά 

o Ακολούθως επωάζονται σε ξυλένιο 2 φορές για 4 και 10 λεπτά διαδοχικά. 

o Τέλος οι αντικειμενοφόροι καλύπτονται με DPX το οποίο διατηρεί τη μορφολογία του 

ιστού και την ένταση των χρωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι τομές 

αφήνονται να αφυδατωθούν για 30 λεπτά και στη συνέχεια παρατηρούνται σε οπτικό 

μικροσκόπιο. 

 

Ιστολογική χρώση περιοδικού οξέος και αντιδραστηρίου Shiff (Periodic Acid Shiff reagent/ 

PAS) και Alcian Blue 

H συγκεκριμένη ιστολογική χρώση συνδυάζει τις ιδιότητες της χρώσης περιοδικού 

οξέος και αντιδραστηρίου Shiff με αυτές της χρώσης Alcian blue για να αναδείξει το σύνολο 

των πρωτεογλυκανών ενός ιστού. Συγκεκριμένα καθώς η όξινη βλέννα βάφεται πρώτα με 

το αντιδραστήριο Alcian blue, αδρανοποιείται με αποτέλεσμα να μην αντιδρά στη συνέχεια 

με το περιοδικό οξύ και τη βάση Shiff. Έτσι η όξινη βλέννα εμφανίζεται μπλε. Όσον αφορά 

την ουδέτερη βλέννα αντιδρά μόνο στην χρώση PAS με αποτέλεσμα να εμφανίζεται 

ροζ/μωβ. Περιοχές στις οποίες εντοπίζεται μείγμα όξινης και ουδέτερης βλέννας, 

χρωματίζονται ανάλογα με την αναλογία τους (μπλε-μωβ). 

o Οι τομές αρχικά αποπαραφινοποιούνται και ενυδατώνονται όπως περιγράφηκε 

ανωτέρω 

o Οι τομές τοποθετούνται σε απεσταγμένο νερό για 10 λεπτά. 

o Στη συνέχεια εμβαπτίζονται σε 1% διάλυμα Alcian blue σε 3% οξικό οξύ για 15 

λεπτά. 

o Ξεπλένονται σε τρεχούμενο νερό βρύσης για 2 λεπτά. 

o Εμβαπτίζονται σε απεσταγμένο νερό. 

o Τοποθετούνται σε 0.5% υδατικό διάλυμα περιοδικού οξέος για 5 λεπτά. 

o Ξεπλένονται σε απεσταγμένο νερό για 15 λεπτά. 

o Ακολούθως, τοποθετούνται σε αντιδραστήριο Shiff για 10 λεπτά. 

o Ξεπλένονται σε τρεχούμενο νερό βρύσης για 5 λεπτά. 

o Τοποθετούνται σε αιματοξυλίνη Harris για 1 λεπτό ώστε να χρωματιστούν οι 

πυρήνες. 

o Ξεπλένονται σε τρεχούμενο νερό βρύσης για 2 λεπτά. 

o Οι τομές εμβαπτίζονται και διαφοροποιούνται σε όξινη αιθανόλη. 
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o Εμβαπτίζονται και ξεπλένονται σε Scott’s tap water ώστε το χρώμα των πυρήνων να 

γίνει σκούρο μπλε. 

o Ξεπλένονται σε απεσταγμένο νερό για 10 λεπτά. 

o Στη συνέχεια οι τομές αφυδατώνονται σταδιακά με διαδοχικές επωάσεις σε 

αυξανόμενες συγκεντρώσεις αιθανόλης ως εξής: 

 80% EtOH, RT, 30 δευτερόλεπτα 

 95% EtOH, RT, 30 δευτερόλεπτα 

 100% EtOH, RT, 2 λεπτά 

o Ακολούθως επωάζονται σε ξυλένιο 2 φορές για 4 και 10 λεπτά διαδοχικά. 

o Τέλος οι αντικειμενοφόροι καλύπτονται με DPX το οποίο διατηρεί τη μορφολογία του 

ιστού και την ένταση των χρωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι τομές 

αφήνονται να αφυδατωθούν για 30 λεπτά και στη συνέχεια παρατηρούνται σε οπτικό 

μικροσκόπιο. 

 
2.2.8.  Αξιολόγηση της δριμύτητας της κολίτιδας 

Η αξιολόγηση της δριμύτητας της πειραματικής κολίτιδας περιλαμβάνει την εκτίμηση 

της κλινικής εικόνας των πειραματόζωων πριν την ευθανασία και το μέσο χαρακτηρισμό της 

φλεγμονώδους διήθησης, της έκτασης της βλάβης του εντερικού επιθηλίου και της ύπαρξης 

οιδήματος στην υποβλεννογόνο περιοχή σε κάθε ιστική τομή η οποία έχει υποβληθεί σε 

χρώση H&E. Η εκτίμηση της ιστολογικής εικόνας πραγματοποιείται με τον υπολογισμό του 

Δείκτη Ενεργότητας της Νόσου (Cumulative Inflammatory Index), ο οποίος προκύπτει από 

άθροιση των εξής παραμέτρων: 

 Την ύπαρξη οιδήματος στην υποβλεννογόνο περιοχή, η οποία υπολογίζεται ως εξής: 

o 0: Απουσία οιδήματος 

o Ύπαρξη οιδήματος η έκταση του οποίου αξιολογείται από 1-3 με βάση την κρίση του 

παρατηρητή 

 Τη διήθηση της βλεννογόνου ή υποβλεννογόνου περιοχής από λευκοκύτταρα, η οποία 

υπολογίζεται ως εξής: 

o 0: Απουσία διήθησης 

o 1: Μικρά συσσωματώματα λευκοκυττάρων στη βλεννογόνο ή υποβλεννογόνο 

περιοχή 
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o 2: Φλεγμονώδης συγκερασμός στη βλεννογόνο με πολυεστιακή επέκταση στην 

υποβλεννογόνο περιοχή 

o 3: Δριμεία διάχυτη φλεγμονή της βλεννογόνου, της υποβλεννογόνου περιοχής και 

των βαθύτερων στρωμάτων. 

 Την έκταση της βλάβης του εντερικού επιθηλίου, η οποία υπολογίζεται ως εξής: 

o 0: Απουσία ιστικής βλάβης 

o 1: Εστιακά διεσταλμένοι αδένες ή/και ενισχυμένο επιφανειακό επιθήλιο, μειωμένα 

εκκριτικά κύτταρα 

o 2: Εκτεταμένη εστιακή διαστολή των αδένων ή/και ενίσχυση του επιφανειακού 

επιθηλίου 

o 3: Εξελκώσεις (νέκρωση του επιθηλιακού βλεννογόνου που σταματά πριν το μυϊκό 

βλεννογόνο) ή διάτρηση (νέκρωση του επιθηλιακού βλεννογόνου που εκτείνεται 

στην υποβλεννογόνο περιοχή ή βαθύτερα) 

 

2.2.9.  Ex vivo καλλιέργεια παχέος εντέρου 

Με τη βοήθεια ψαλιδιού ανατομίας ένα τμήμα του παχέος εντέρου μήκους 2 cm 

κόβεται κατά μήκος έτσι ώστε να εμφανιστεί το κόλον σαν ένα πλατύ φύλλο και να εκτεθεί 

στο διάλυμα η επιφάνεια του αυλού. Κάθε τμήμα τοποθετείται σε φρεάτιο πιάτου 

καλλιέργειας παρουσία 2 ml θρεπτικού υλικού RPMI εμπλουτισμένου με 10% FBS, 2 mM 

Glutamine και 50 units/ml Penicillin/ Streptomycin. Ακολουθεί επώαση σε επωαστήρα με 

υγρό περιβάλλον, θερμοκρασίας 37οC και συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα 5% για 24 

ώρες. Το υπερκείμενο συλλέγεται και φυλάσσεται σε θερμοκρασία -80οC. 

 

2.2.10. Μέθοδος ενζυμο-συνδεδεμένης ανοσοπροσρόφησης (ELISA) 

Η μέθοδος ενζυμο-συνδεδεμένης ανοσοπροσρόφησης χρησιμοποιείται για την 

ποσοτικοποίηση μίας πρωτεΐνης σε ένα βιολογικό δείγμα. Στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιήθηκε η ELISA τύπου sandwich με την οποία ένα γνωστό ειδικό αντίσωμα 

προσδένεται σε επιφάνεια πολυστυρένιου. Ένα άγνωστης ποσότητας βιολογικό δείγμα - 

στην προκειμένη περίπτωση εναιώρημα των ex vivo καλλιεργημένων τμημάτων του παχέος 

εντέρου - αφήνεται να προσδεθεί ομοιοπολικά με αυτό το αντίσωμα. Στη συνέχεια ένα 

δεύτερο ειδικό αντίσωμα έναντι της υπό μελέτη πρωτεΐνης προστίθεται ώστε να αντιδράσει 

με αυτό. Σε αυτό το δεύτερο αντίσωμα προσδένεται το ένζυμο υπεροξειδάση (HRP) σε 
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σύμπλοκο με το μόριο αβιδίνη. Τέλος, με την προσθήκη του ενζυμικού υποστρώματος 

επάγονται χρωματικές μεταβολές στο διάλυμα (κυανό) εξαρτώμενες από τη συγκέντρωση 

της πρωτεΐνης. Η προσθήκη διαλύματος θειικού ή φωσφορικού οξέος τερματίζει την 

αντίδραση ενώ η απορρόφηση στα 450nm μετράται με φωτόμετρο και η συγκέντρωση του 

αντιγόνου στα άγνωστα δείγματα πραγματοποιείται με χρήση πρότυπης καμπύλης που 

προκύπτει με χρήση γνωστής συγκέντρωσης δειγμάτων του αντιγόνου. Με αυτό τον τρόπο 

καθίσταται δυνατή η ανίχνευση μικρών ποσοτήτων πρωτεϊνών με μεγάλη ακρίβεια 

(>7pg/ml). 

 

2.2.11. Λιπιδομική ανάλυση 

Μετά την ολοκλήρωση του in vivo πειραματικού μοντέλου, δείγματα από κόλον 

ομογενοποιήθηκαν σε υδατικό διάλυμα 0.1% φορμικού οξέος και υποβλήθηκαν σε 

εκχύλιση στερεής φάσης (Solid Phase Extraction - SPE). Τέλος τα δείγματα 

προετοιμάστηκαν για ανάλυση υγρής χρωματογραφίας (Liquid Chromatography) / 

φασματομετρίας μάζας (Mass Spectrometry) (LC-MS/MS analysis). 

 

2.2.12. Απομόνωση πρωτεϊνών 

Μετά από την απομόνωση τμήματος ιστού προστίθεται 200μl διαλύματος λύσης 

RIPA, στο οποίο έχει προστεθεί διάλυμα μείγματος αναστολέων των πρωτεασών σε 

συγκέντρωση 1:100 και αναστολέων των φωσφατασών σε συγκέντρωση 1:100. Στη 

συνέχεια, οι ιστοί ομογενοποιούνται με τη χρήση ομογενοποιητή για 15 δευτερόλεπτα. Τα 

εναιωρήματα ακολούθως επωάζονται για 2 ώρες στον πάγο. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 

11000 rpm, στους 4οC για 30 λεπτά. Το υπερκείμενο, στο οποίο περιέχονται οι πρωτεΐνες, 

συλλέγεται και τοποθετείτε σε σωληνάρια τύπου eppendorf. Η φύλαξη των εναιωρημάτων 

πρωτεΐνης γίνεται στους -20οC. 

 

2.2.13. Υποκυτταρική κλασμάτωση (subcellular fractionation) 

Για τον διαχωρισμό των κυτταροπλασματικών από τις πυρηνικές πρωτεΐνες 

ακολουθήθηκε μεθοδολογία που έχει περιγραφεί προηγούμενα 138. Συγκεκριμένα: 

 Τεμαχισμένος ιστός ομογενοποιείται σε 300-500 μl διάλυμα STM (250 mM sucrose, 50 

mM Tris–HCl pH 7.4, 5 mM MgCl2, αναστολείς πρωτεασών και φωσφατασών) για 1 

λεπτό στον πάγο.  
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 Το εναιώρημα φυγοκεντρείται για 30 λεπτά, αναδεύεται με χρήση Vortex για 15 

δευτερόλεπτα και φυγοκεντρείται εκ νέου στα 800 g για 15 λεπτά. Το ίζημα 

τιτλοδοτείται P0 και φυλάσσεται στον πάγο. Το υπερκείμενο (S0) περιέχει τις 

κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες. 

 Το ίζημα P0 (που περιέχει τις πυρηνικές πρωτεΐνες και κατάλοιπα) επαναδιαλύεται σε 

300-500 μl διάλυμα STM, αναδεύεται με χρήση Vortex για 15 δευτερόλεπτα και 

φυγοκεντρείται στα 500 g για 15 λεπτά.  

 Το πυρηνικό ίζημα (P1) φυλάσσεται στον πάγο ενώ το υπερκείμενο (S1) 

απομακρύνεται. 

 Το κλάσμα P1 πλένεται σε διάλυμα STM (300-500 μl), αναδεύεται με χρήση Vortex για 

15 δευτερόλεπτα και φυγοκεντρείται στα 1000 g για 15 λεπτά. 

 Το πλυμένο ίζημα χαρακτηρίζεται ως P5 (το S5 απομακρύνεται) και επαναδιαλύεται σε 

200-500 μl διάλυμα NET (20 mM HEPES pH 7.9, 1.5 mM MgCl2, 0.5 M NaCl, 0.2 mM 

EDTA, 20% γλυκερόλη, 1% Triton-X-100, αναστολείς πρωτεασών και φωσφατασών). 

 Το ίζημα P5 αναδεύεται με χρήση Vortex για 15 δευτερόλεπτα και επωάζεται στον πάγο 

για 30 λεπτά (περιέχει τους πυρήνες). 

 Οι πυρήνες λύονται με έκθεση σε υπερήχους (sonication) για 10-15 δευτερόλεπτα. 

 Το εναιώρημα φυγοκεντρείται στα 9,000 g για 30 λεπτά στους 4°C, και το ακόλουθο 

υπερκείμενο (S6) αποτελεί το τελικό πυρηνικό κλάσμα πρωτεΐνών. 

 Το κυτταροπλαματικό κλάσμα απομονώθηκε από το S0 με φυγοκέντρηση στα 800 g για 

10 λεπτά.  

 Το υπερκείμενο S2 στη συνέχεια φυγοκεντρείται στα 11,000 g για 10 λεπτά και το 

υπερκείμενο S3 (που περιέχει το κυτταροπλασματικό κλάσμα) κατακρημνίζεται σε κρύα 

100% ακετόνη στους -20°C για τουλάχιστον 1 ώρα. 

 Στη συνέχεια φυγοκεντρείται στα 12,000 g για 5 λεπτά και το ίζημα (P7) 

επαναδιαλύεται σε 100-300 μl διάλυμα STM και αποτελεί το κυτταροπλασματικό 

κλάσμα. 

Μετά την απομόνωση των υποκυτταρικών κλασμάτων τα δείγμα χρησιμοποιούνται για 

ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών σε κάθετο πήκτωμα ακρυλαμιδίου / bis- 

ακρυλαμιδίου παρουσία θειικού δωδεκυλικού νατρίου (SDS). 
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2.2.14. Προσδιορισμός συγκέντρωσης πρωτεϊνών με τη μέθοδο Bradford 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την εύρεση της συγκέντρωσης πρωτεϊνών 

αγνώστων δειγμάτων σε σύγκριση με γνωστές συγκεντρώσεις αλβουμίνης που προέρχεται 

από ορό βοός (BSA). Αποτελεί μια χρωματομετρική μέθοδο καθώς βασίζεται στο 

σχηματισμό συμπλόκων, μεταξύ του αντιδραστηρίου Bradford και των πρωτεϊνών, τα οποία 

απορροφούν σε συγκεκριμένο μήκος κύματος (595nm). Αρχικά αναμειγνύονται 50 μl 

διαλύματος BSA γνωστών συγκεντρώσεων (0.4, 0.6, 1, 1.4 μg/μl) με 1,45 ml 

αντιδραστηρίου Bradford και αντίστοιχα 50 μl του αγνώστου δείγματος, αραίωσης 1:10, με 

την ίδια ποσότητα του αντιδραστηρίου Bradford. Τα δείγματα επωάζονται για 10 λεπτά 

ώστε να σχηματιστούν τα σύμπλοκα των πρωτεϊνών με το αντιδραστήριο. Ακολουθεί 

φωτομέτρηση των δειγμάτων και κατασκευή πρότυπης καμπύλης χρησιμοποιώντας τις τιμές 

απορρόφησης των συμπλόκων της γνωστής ποσότητας της BSA. Σύμφωνα με την πρότυπη 

καμπύλη υπολογίζεται η συγκέντρωση του αγνώστου δείγματος. 

 

2.2.15. Hλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών σε κάθετο πήκτωμα 

ακρυλαμιδίου / bis- ακρυλαμιδίου παρουσία θειικού δωδεκυλικού 

νατρίου (SDS) – SDS-PAGE 

Αυτή η μέθοδος οδηγεί σε διαχωρισμό των πρωτεϊνικών μορίων με βάση το μοριακό 

τους βάρος. Η πρόσδεση του SDS στα πρωτεϊνικά μόρια, τους προσδίδει αρνητικό 

ηλεκτρικό φορτίο. Έτσι όταν τα πρωτεϊνικά μόρια βρεθούν μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο 

κινούνται προς την κάθοδο και διαχωρίζονται με βάση το μοριακό τους βάρος. Για αυτή την 

διαδικασία: 

 Υπολογίζεται ο όγκος του πρωτεϊνικού διαλύματος που χρειάζεται ώστε να αναλυθούν 

ηλεκτροφορητικά 50μg πρωτεΐνης. 

 Σε αυτό το διάλυμα προστίθεται 1x διάλυμα ηλεκτροφόρησης δείγματος (SDS loading 

buffer). Τα δείγματα θερμαίνονται για 5 λεπτά στους 95οC ώστε να επέλθει θερμική 

αποδιάταξη. 

 Έπειτα τα δείγματα υπόκεινται σε ηλεκτροφορητική ανάλυση σε πήκτωμα 

πολυακρυλαμιδίου συγκέντρωσης 6%, 8%, 10%, 12% ή 15% ανάλογα με το μέγεθος 

της υπό μελέτη πρωτεΐνης. 

 Όλη η διάταξη τοποθετείται μέσα σε ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης. 
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 Ο διαχωρισμός των πρωτεϊνών πραγματοποιείται με εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου 

σταθερής έντασης (30mA για κάθε πήκτωμα), το οποίο αναπτύσσεται στο ρυθμιστικό 

διάλυμα ηλεκτροφόρησης που προαναφέρθηκε. 

 Η ηλεκτροφόρηση σταματά όταν το μέτωπο της χρωστικής μπλε της βρωμοφαινόλης, 

που εμπεριέχεται στο διάλυμα ηλεκτροφόρησης των δειγμάτων, φτάνει στην άκρη του 

πηκτώματος στο θετικό πόλο. 

 

2.2.16. Ανίχνευση πρωτεΐνών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (Western 

Blotting) 

Με τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός μιας 

συγκεκριμένης πρωτεΐνης ή πολυπεπτιδίου, έπειτα από το διαχωρισμό του από μείγμα 

πρωτεϊνών με ηλετροφόρηση σε κάθετο πήκτωμα ακρυλαμιδίου / bis- ακρυλαμιδίου 

παρουσία θειικού δωδεκυλικού νατρίου. Ο προσδιορισμός πραγματοποιείται με χρήση 

πρωτοταγούς αντισώματος έναντι της πρωτεΐνης, το οποίο εντοπίζεται με χρήση 

δευτεροταγούς αντισώματος συζευγμένου με το ένζυμο υπεροξειδάση και ακολούθως με 

αντίδραση χημειοφωταύγειας. Για αυτή τη διαδικασία: 

 Οι πρωτεΐνες, αφού έχουν αναλυθεί σε πήκτωμα SDS-PAGE μεταφέρονται σε μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης με τη βοήθεια ειδικής διάταξης που περιλαμβάνει 2 σπόγγους, 4 φύλλα 

Whatman και 1 μεμβράνη νιτροκυτταρίνης εμβαδού ίσου με το εμβαδό του πηκτώματος. 

 Η μεταφορά των πρωτεϊνών στη μεμβράνη πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρικού 

πεδίου σταθερής έντασης 300mA το οποίο αναπτύσσεται σε ρυθμιστικό διάλυμα 

ηλεκτρομεταφοράς. Η διαδικασία της μεταφοράς διαρκεί 1.5 ώρα (μπορεί να διαρκέσει 

από 1 έως 3 ώρες ανάλογα με το πάχος του πηκτώματος και το μέγεθος των πρωτεϊνών 

που επιθυμείται να μεταφερθούν) και πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 4οC. 

 Η μεμβράνη αφαιρείται και βάφεται με διάλυμα χρωστικής Ponceau S, η οποία 

αλληλεπιδρά με τα πρωτεϊνικά μόρια δίνοντας τους χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Η 

αντίδραση αυτή είναι αντιστρεπτή, και η χρωστική αφαιρείται με επώαση με διάλυμα 

TBS-TritonX 0.1%. 

 Η μεμβράνη επωάζεται σε ειδικό δοχείο σε διάλυμα αποκλεισμού μη ειδικών θέσεων 

πρόσδεσης (blocking solution – 5% άπαχο γάλα σε TBS-TritonX 0.1%) σε θερμοκρασία 

δωματίου για 1 ώρα. 
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 Η μεμβράνη επωάζεται με το επιθυμητό πρωτοταγές αντίσωμα, το οποίο έχει αραιωθεί 

σε blocking solution για 16 ώρες σε θερμοκρασία 4οC. 

 Ακολουθούν 3 πλυσίματα με διάλυμα TBS-TritonX 0.1%, διάρκειας 10 λεπτών το 

καθένα. 

 Έπειτα η μεμβράνη επωάζεται με το επιθυμητό δευτεροταγές αντίσωμα συζευγμένου με 

το ένζυμο υπεροξειδάση, το οποίο έχει αραιωθεί σε blocking solution για 1-2 ώρες σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

 Ακολουθούν 4 πλυσίματα με διάλυμα TBS-TritonX 0.1%, διάρκειας 5 λεπτών το καθένα. 

 Ακολούθως η μεμβράνη επωάζεται με προσθήκη  υποστρώματος αντίδρασης ECL 

(Enhanced ChemiLuminescence) για 3 λεπτά σε συνθήκες σκότους. Η αντίδραση του 

ενζύμου της υπεροξειδάσης με την ουσία λουμινόλη που περιέχεται στο διάλυμα ECL, 

προκαλεί απελευθέρωση φωτονίων, η ανίχνευση των οποίων φανερώνει τη θέση της 

πρωτεΐνης. 

 Η μεμβράνη τοποθετείται σε ειδική κασετίνα και εμφανίζεται σε φιλμ μέσα σε σκοτεινό 

θάλαμο με χρήση εμφανιστικού μηχανήματος. 

 

2.2.17. Απομόνωση ολικού RNA από ιστούς 

Η απομόνωση ολικού RNA πραγματοποιείται με τη χρήση φαινόλης και βασίζεται 

στην εξής αρχή: οι πρωτεΐνες φέρουν υδρόφοβες περιοχές στις οποίες δεσμεύεται η 

φαινόλη με αποτέλεσμα την αποδιάταξη και διαλυτοποίηση τους. Τα νουκλεϊκά οξέα, τα 

οποία φέρουν λιγότερες υδρόφοβες ομάδες, δεν επηρεάζονται και παραμένουν στην 

υδατική φάση. Η διαδικασία απομόνωσης είναι η εξής: 

 Τμήματα ιστού (παχέος εντέρου) μάζας 50 mg τεμαχίζονται σε αποστειρωμένο τρυβλίο 

petri με αποστειρωμένο νυστέρι, μεταφέρονται σε αποστειρωμένα πλαστικά σωληνάρια 

τύπου eppendorf τα οποία περιέχουν 1 ml TRI reagent και ομογενοποιούνται. 

 Σε κάθε σωληνάκι προστίθεται υποπενταπλάσιος όγκος χλωροφορμίου σε σχέση με τον 

όγκο του TRI. Ακολουθεί ανάδευση σε αναδευτήρα τύπου Vortex για 15 sec, επώαση 

στον πάγο για 15 min και φυγοκέντρηση για 15- 20 min στους 4οC στα 13.000 rpm. Σε 

αυτό το στάδιο γίνεται διαχωρισμός πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων. 

 Η υδατική φάση, η οποία περιέχει τα νουκλεϊκά οξέα, απομακρύνεται και μεταφέρεται σε 

σωληνάκι το οποίο περιέχει διπλάσιο όγκο ισοπροπανόλης σε σχέση με αυτόν του 

χλωροφορμίου. Σε αυτό το στάδιο γίνεται καταβύθιση του RNA. Τα δείγματα επωάζονται 
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για 30 min στους -80οC και φυγοκεντρούνται ακολούθως για 30 min στους 4οC στα 

13.000 rpm. 

 Απομακρύνεται το υπερκείμενο και το ίζημα πλένεται με 1ml διαλύματος 75% αιθανόλης 

σε DEPC-H2O. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 10 min στους 4οC στα 8.000 rpm. Η 

διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 3 φορές. 

 Τελικά το υπερκείμενο διάλυμα αιθανόλης αφαιρείται και τα ιζήματα αφήνονται να 

στεγνώσουν και διαλύονται σε 30-50 μl DEPC-H2O. 

 Τα δείγματα επωάζονται για 3 min στους 65οC και φωτομετρούνται με χρήση 

νανοφωτόμετρου για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης τους σε RNA. 

Η καθαρότητα του δείγματος από προσμίξεις πρωτεϊνών ελέγχεται με τη φωτομέτρηση στα 

280 nm και ικανοποιητικά καθαρό δείγμα θεωρείται αυτό για το οποίο ισχύει η σχέση O.D.  

260 nm/ O.D. 280 nm= 1,6-2 (O.D. – Optical Density – Οπτική πυκνότητα). Επειδή το 

RNA είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη δράση RNασών, χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας αποστειρωμένα γυαλικά και σωληνάρια. 

 

2.2.18. Καθαρισμός του RNA από γενωμικό DNA με χρήση DNάσης 

Το ολικό RNA υφίσταται καθαρισμό από το γενωμικό DNA ούτως ώστε να 

αποφευχθεί η παρουσία προϊόντων που αντιστοιχούν σε γενωμικό DNA σε μια αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction - PCR). Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε κυτίο καθαρισμού από γενωμικό DNA της εταιρείας Ambion ενώ 

ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται στο φύλλο οδηγιών της εταιρείας. Η 

διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει επώαση του δείγματος RNA παρουσία του ενζύμου 

DNάσης I, και ακολούθως επώαση στους 75οC με σκοπό την απενεργοποίηση του ενζύμου. 

 

2.2.19. Αντίστροφη μεταγραφή (Reverse Transcription) 

Κατά την αντίστροφη μεταγραφή, το RNA μεταγράφεται σε cDNA με τη βοήθεια του 

ενζύμου αντίστροφη μεταγραφάση, το οποίο απομονώνεται από τον RNA-ιό Moloney 

Murine Leukemia Virus (M-MLV). Το RNA επωάζεται παρουσία ολιγονουκλεοτιδίων-

εκκινητών (random primers), τα οποία αποτελούν τα πρωταρχικά τμήματα και 

προσδένονται στο 3’ άκρο του RNA. Η αντίστροφη μεταγραφάση συνθέτει ένα 

συμπληρωματικό μόριο DNA με αποτέλεσμα τη δημιουργία υβριδικών μορίων RNA:cDNA. 
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Αυτά αποδιατάσσονται σε υψηλή θερμοκρασία και με τη δράση του ενζύμου συντίθενται 

δίκλωνα μόρια DNA. Συγκεκριμένα: 

 Σε σωληνάκι τύπου eppendorf, προστίθενται : 

o 2 μg RNA 

o 2 μl διαλύματος random primers συγκέντρωσης 3 μg/μl 

o ddH2O μέχρι τελικό όγκο 7 μl 

 Το δείγμα εισάγετε στη συσκευή PCR και επωάζεται για 5 min στους 75οC. 

 Παράλληλα ετοιμάζεται σε άλλο σωληνάκι eppendorf το εξής διάλυμα: 

o 5 μl 5x Ρυθμιστικό διάλυμα αντίστροφης μεταγραφάσης (5x FS Buffer) 

o 4 μl dNTPs 5mM 

o 2 μl DTT 100mM 

o 1 μl M-MLV αντίστροφη μεταγραφάση 

o 1 μl RNase out αναστολείς ριβονουκλεασών 

 Το διάλυμα αυτό προστίθεται στο δείγμα μετά το πέρας της πεντάλεπτης επώασης στους 

75οC και ο τελικός όγκος της αντίδρασης είναι 20 μl.  

Το ακριβές πρόγραμμα της αντίστροφης μεταγραφής είναι το παρακάτω: 

o 75οC για 5 min 

o 23οC για 10 min 

o 42οC για 45 min 

o 95οC για 10 min 

 

2.2.20. Ποσοτική Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (Quantitative 

Polymerase Chain Reaction, Q-PCR) 

Με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατή η παρακολούθηση της αντίδρασης PCR σε 

πραγματικό χρόνο. Στη συγκεκριμένη μέθοδο ένα ειδικό ολιγονουκλεοτίδιο-ανιχνευτής 

ιχνηθετείται στο 5’ άκρο του με ένα φθορίζον μόριο-ανταποκριτή (reporter molecule) και 

στο 3’ άκρο του με ένα μόριο-αποσβέστη (quencher molecule). Όταν κατά την PCR οι 

εκκινητές συνδέονται με την αλληλουχία-στόχο, τότε το ολιγονουκλεοτίδιο-ανιχνευτής 

καταστρέφεται από την DNA πολυμεράση, λόγω της ταυτόχρονης δράσης της ως 5-

εξωνουκλεάση. Μέσω της δράσης αυτής απομακρύνεται το φθορίζον μόριο-ανταποκριτής 

από το μόριο-αποσβέστη με αποτέλεσμα την παρουσία σήματος φθορισμού, το οποίο και 

αυξάνεται ανάλογα με την αρχική ποσότητα του DNA στο δείγμα. Υπάρχουν αρκετές 
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διαφορετικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό της ποσότητας του προϊόντος  της PCR 

που υπάρχει στο τέλος κάθε κύκλου, αλλά όλες βασίζονται στην ανίχνευση μιας 

φθορίζουσας ετικέτας (tag), η οποία συνδέεται σε κάθε μόριο που συντίθεται. Στα 

πειράματα μας χρησιμοποιήσαμε ως φθορίζουσα ετικέτα την SYBRGreenI η οποία εισχωρεί 

στις αύλακες του δίκλωνου DNA.  

Η οργανολογία που χρησιμοποιήσαμε ήταν αυτή της Applied Biosystem Μοντέλο 

7000. Στο μηχάνημα αυτό η εκτέλεση της αντίδρασης PCR γίνεται σε ειδικά πιάτα 

(MicroAmpOptical 96-well Reaction Plate) και ο παραγόμενος φθορισμός από κάθε 

αντίδραση παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εκτός από το πλεονέκτημα της 

σημαντικής μείωσης του χρόνου για την ολοκλήρωση της αντίδρασης (30 κύκλοι σε 30 

λεπτά) η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό των αρχικών DNA στόχων, 

μέσω υπολογισμού του κύκλου εκείνου όπου πρωτοεμφανίζεται ανιχνεύσιμο προϊόν (Ct, 

threshold cycle). 

H μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ανιχνεύσουμε την έκφραση 

σημαντικών γονιδίων που εμπλέκονται στο μεταβολισμό. Οι εκκινητές για τα γονίδια που 

μελετήθηκαν αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 

 

Γονίδιο - στόχος Πρόσθιος εκκινητής (5'->3') Οπίσθιος εκκινητής (5'->3')

18S AACTTTCGATGGTAGTCGCCG CCTTGGATGTGGTAGCCGTTT 

APC ATGGGAAACAGAGTGTGGGC AAGGAGTTGAGGCGGGTTTC 

beta catenin TTTCCCAGTCCTTCACGCAA GACCCTCTGAGCCCTAGTCA 

DKK1 AAGTTGAGGTTCCGCAGTCC GCAAACAGGCAAAGGTCAGG 

Dll1 AGATAACCCTGACGGAGGCT GCACCGTTAGAACAAGGGGA 

Dll4 CCATTTTTGGGCCCTTGAGC AATCGGCTTCAAGGTTGGTC 

Gfi1 CGAGTGATTATTGGCCGCAG TTGGGGGTTAGGGCCTATGA 

Hes1 CAACACGACACCGGACAAAC TTCTTGCCCTTCGCCTCTTC 

Jagged2 GTACCTGCCGTGGATCAGGTG TCCCTTCACACTCATTGGCG 

LGR5 CCTGGGAAAGCATACCCGTT GGTTGACTCACAGGACCGTT 

Math1 TCCCACAGAAGTGACGGAGA GTTGCCTTCCTAACTGGCCT 

mucin2 ACATGTGGATGTGTGGGACC GGCAAACACAGTCCTTGCAG 

Ngn3 CCCGTGCAGTGACCTCTAAG GTGTCTCTGGGGACACTTGG 

NLRP1 CATAGAGGAGCAGGCAGGTCT TGTTGTTGCAAGCAGGAGAC 
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NLRP3 ATGCTGCTTCGACATCTCCT TCAGTCCCACACACAGCAAT 

NLRP6 GGGTTCCCAAGTTCAGACAA ACAATGCAGCCAAGAACTCC 

Notch1 GGTCGCAACTGTGAGAGTGA TCGCAGAAGGCTGTGTTGAT 

r16S ACTCCTACGGGAGGCAGCAGT ATTACCGCGGCTGCTGGC 

TCF4 CTCCGATCACAGACCTGAGC GGCCGCACCAGTTATTCTGT 

TGFbetaRII GAACAGGGGTCACACAGGAC GCTCATTCCCTGCTCTCATCC 

Wnt3a ATGATAGCCTGCATCCGCTC GCATTTGGGGCATGGACATC 

Wnt5a AATGAAGCAGGCCGTAGGAC CAGCACGTCTTGAGGCTACA 

 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας της αλληλουχίας των εκκινητών ανά γονίδιο-στόχο. 

 

2.2.21. Κυτταροκαλλιέργειες 

2.2.21.1. Απομόνωση εμβρυονικών ινοβλαστών μυός (Mouse Embryonic 

Fibroblasts – MEFs) 

Εμβρυονικοί ινοβλάστες μυός απομονώθηκαν από θηλυκούς μύες αγρίου τύπου και 

διαγονιδιακούς Crh -/- όταν τα έμβρυα που κυοφορούσαν ήταν σε ηλικία 13.5 – 14.5 

ημερών, όπως έχει προηγούμενα περιγραφεί 139. Συνοπτικά: 

 Τα ζώα θυσιάζονται με αυχενική εξάρθρωση και πραγματοποιείται νεκροτομή ώστε να 

αποκαλυφθεί το μητριαίο κέρας. 

 Το μητριαίο κέρας μεταφέρεται σε τρυβλία τύπου Petri 100mm με 1x PBS με 1% Pen / 

Strep. Με τη χρήση λαβίδων ανατομίας, τα έμβρυα διαχωρίζονται από τη μήτρα και τις 

υπόλοιπες μεμβράνες. 

 Τα έμβρυα μεταφέρονται σε νέο τρυβλίο και πλένονται με 1x PBS με 1% Pen / Strep. 

Αφαιρούνται τα κεφάλια και τα σπλαχνικά όργανα (ήπαρ, καρδιά, νεφροί, πνεύμονες και 

έντερο). 

 Ακολουθούν πλυσίματα για απομακρυνθούν αίμα και κατάλοιπα οργάνων. 

 Τα έμβρυα τεμαχίζονται με τη χρήση ψαλιδιού ανατομίας. 

 Προστίθενται 10 ml θρυψίνης με 0.5% EDTA και μεταφέρονται σε σωλήνα τύπου falcon 

των 50 ml και επωάζονται για τουλάχιστον 20 λεπτά στους 37°C με περιστασιακή 

ανάδευση. 

 Στο κυτταρικό εναιώρημα προστίθενται 10 ml θρεπτικού μέσου, για να απενεργοποιηθεί 

η θρυψίνη, με ταυτόχρονη ανάδευση με τη χρήση πιπέττας. 
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Οι απομονωμένοι ινοβλάστες καλλιεργούνται σε θρεπτικό μέσο Dulbecco’s modified Eagle’s 

(DMEM) με 10% ορό εμβρύου βοός (Fetal Bovine Serum - FBS), 1% penicillin / 

streptomycin και 1% L-glutamine. 

 

2.2.21.2. Διατήρηση κυτταρικών σειρών 

Όλοι οι χειρισμοί πραγματοποιήθηκαν μέσα σε απαγωγό νηματικής ροής της 

εταιρείας Nuaire χρησιμοποιώντας αποστειρωμένα σκεύη και αντιδραστήρια. Κάθε 

κυτταρική καλλιέργεια φυλάσσεται σε επωαστήρα σε υγρό περιβάλλον, θερμοκρασίας 37οC 

και συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα 5%. Οι χειρισμοί διατήρησης αφορούν τόσο τα 

MEFs όσο και την κυτταρική σειρά μακροφάγων μυός Raw264.7. 

 

Ανακαλλιέργεια των κυτταρικών σειρών 

Πραγματοποιείται όταν ο πληθυσμός των κυττάρων έχει καλύψει το 80-90% του πυθμένα 

της φλάσκας. Ο βαθμός κάλυψης ελέγχεται με χρήση ανάστροφου μικροσκοπίου. 

 Το υπερκείμενο διάλυμα της καλλιέργειας συλλέγεται. 

 Παράλληλα η φλάσκα στην οποία βρίσκονται προσκολλημένα κύτταρα ξεπλένεται με 

DPBS. 

 Ακολούθως στη φλάσκα προστίθεται διάλυμα ενζύμου θρυψίνης σε EDTA συγκέντρωσης 

0.25%. 

 Η φλάσκα τοποθετείται στον επωαστήρα για 2 λεπτά. 

 Η απενεργοποίηση της θρυψίνης  πραγματοποιείται με προσθήκη θρεπτικού υλικού. 

 Το εναιώρημα αναμιγνύεται με το υπερκείμενο της καλλιέργειας. 

 Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στις 1000rpm για 4 λεπτά. 

 Μετά τη φυγοκέντρηση το υπερκείμενο αφαιρείται με αναρρόφηση και το ίζημα 

επαναδιαλύεται στον επιθυμητό όγκο θρεπτικού υλικού. 

 Το εναιώρημα του θρεπτικού υλικού με τα κύτταρα ισομοιράζεται στον επιθυμητό 

αριθμό φλασκών ή σε πιάτα καλλιέργειας 6, 12 ή 96 φρεατίων ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του πειράματος και προστίθεται θρεπτικό υλικό. 

 

Κατάψυξη κυττάρων για μακροπρόθεσμη αποθήκευση 

Για τη μακροχρόνια διατήρηση των κυττάρων είναι απαραίτητη η ψύξη τους σε υγρό 

άζωτο, σε θερμοκρασία δηλαδή μεταξύ των -160ο C και -120ο C. Για να καταψυχθούν τα 
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κύτταρα θα πρέπει να έχουν φθάσει πρώτα σε ένα ποσοστό κάλυψης 80-90%. Προκειμένου 

να αποφευχθεί η δημιουργία κρυστάλλων πάγου στο εσωτερικό των κυττάρων και συνεπώς 

η καταστροφή των ενδοκυτταρικών δομών τους, τα κύτταρα καταψύχονται παρουσία 

διμεθυλοσουλφοξείδιου (Dimethyl sulfoxide, DMSO) και σταδιακά, δηλαδή με μείωση 1οC 

ανά ώρα όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 Τα κύτταρα αποκολλώνται και φυγοκεντρούνται στις 1000rpm για 4 λεπτά. 

 Το ίζημα επαναδιαλύεται σε ορό εμβρύου βοός (FBS). Ακολούθως στο εναιώρημα 

κυττάρων προστίθεται DMSO έτσι ώστε η αναλογία FBS προς το DMSO να είναι 9:1.και 

ισομοιράζεται σε φιαλίδια ψύξης κυττάρων. 

 Τα φιαλίδια τοποθετούνται σε  ειδικό σκεύος, το οποίο περιέχει παγιδευμένη 

ισοπροπανόλη και προκαλεί μείωση της θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό ανά ώρα. Το 

σκεύος τοποθετείται σε ειδικό καταψύκτη (-80οC) για μία μέρα. 

 Ακολούθως τα φιαλίδια μεταφέρονται στον καταψύκτη υγρού αζώτου. 

 

Απόψυξη  κυτταρικών σειρών 

Στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η επαναχρησιμοποίηση κατεψυγμένων 

κυττάρων ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

 Το φιαλίδιο, το οποίο περιέχει τα κατεψυγμένα κύτταρα, τοποθετείται για 1 λεπτό σε 

υδατόλουτρο θερμοκρασίας 37οC. 

 Το τηγμένο εναιώρημα κυττάρων προστίθεται σε  θρεπτικό υλικό με αναλογία όγκου 

1:5. 

 Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στα 1000rpm για 4 λεπτά. 

 Μετά τη φυγοκέντρηση το υπερκείμενο αφαιρείται με αναρρόφηση και το ίζημα 

επαναδιαλύεται σε κατάλληλο όγκο θρεπτικού υλικού και κατόπιν σε φλάσκα 

κυτταροκαλλιέργειας. 

 
2.2.21.3. In vitro πειραματικοί χειρισμοί 

Στέρηση αμινοξέων 

Η διαδικασία της αυτοφαγίας ενεργοποιείται σε συνθήκες στέρησης αμινοξέων. Το 

συγκεκριμένο πρωτόκολλο χρησιμοποιεί ένα τροποποιημένο θρεπτικό μέσο DMEM-12320 

της εταιρίας Invitrogen το οποίο στερείται αμινοξέων για την πρόκληση αυτής της 

κυτταρικής διεργασίας. 
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 Τα κύτταρα μεταφέρονται στον επιθυμητό αριθμό και τύπο πιάτων καλλιέργειας. 

 Μετά το πέρας μίας ημέρας το θρεπτικό υλικό αναρροφάται και τα κύτταρα ξεπλένονται 

σε DPBS. 

 Ακολουθεί επώαση 4 ωρών με το τροποποιημένο θρεπτικό μέσο DMEM-12320 μέσα 

στον επωαστήρα. 

 Ένας συγκεκριμένος αριθμός φρεατίων θα αποτελέσει την ομάδα ελέγχου όπου θα 

προστεθεί κατάλληλος όγκος πλήρους θρεπτικού υλικού. 

 

Επώαση μακροφάγων μυός με CRH και LPS 

 Τα κύτταρα μεταφέρονται στον επιθυμητό αριθμό και τύπο πιάτων καλλιέργειας. 

 Μετά το πέρας μίας ημέρας το θρεπτικό υλικό αναρροφάται και τα κύτταρα ξεπλένονται 

με προσθήκη DPBS. 

 Παράλληλα προετοιμάζεται κατάλληλος όγκος θρεπτικού υλικού στον οποίο έχει 

προστεθεί CRH σε τελική συγκέντρωση CRH 10-7Μ, LPS σε τελική συγκέντρωση 1 μg/ml 

και διάλυμα που περιέχει και τις δύο ουσίες. 

 Ένας αριθμός φρεατίων των πιάτων κυτταροκαλλιέργειας χρησιμοποιείται ως ομάδα 

ελέγχου. Σε αυτά προστίθεται κατάλληλος όγκος  θρεπτικού υλικού χωρίς CRH / LPS, 

μόνο με CRH και μόνο με LPS. Ακολουθεί επώαση 16 ωρών μέσα στον επωαστήρα. 

Μετά το πέρας της πειραματικής διαδικασίας τα κύτταρα λύονται και υπόκεινται στις 

διαδικασίες απομόνωσης πρωτεϊνών ή / και mRNA όπως έχουν αναλυθεί ανωτέρω.  

 
2.2.22. Μικροενέσεις υπερέκφρασης και αποσιώπησης του γονιδίου CRH σε 

zebrafish 

Για την αποσιώπηση του γονιδίου CRH στο ζωικό μοντέλο zebrafish 

χρησιμοποιήθηκαν συνθετικά μόρια (ATG-Morpholino) 25 βάσεων. Η εισαγωγή του στα 

έμβρυα πραγματοποιήθηκε μέσω μικροένεσης στο κυτοσόλιο στο στάδιο του ενός 

κυττάρου. Η συγκέντρωση Morpholino που χρησιμοποιήθηκε ήταν 3,68nM ανά έμβρυο. 

Παράλληλα, για την αναγνώριση των επιτυχημένων μικροενέσεων χρησιμοποιήθηκε η 

χρωστική phenol red σε συγκέντρωση 20%, η οποία εγχύθηκε στα κύτταρα μαζί με το 

διάλυμα του Morpholino.  
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2.2.23. Στατιστική ανάλυση 

Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως μέσος όρος ± SEM (Standard Error of Means). Για 

την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε two-tailed, unpaired, equal variance 

student’s t-test, one-way ANOVA ακολουθούμενο από Bonferroni’s post hoc multiple 

comparison tests ή repeated measures ANOVA, κατά περίπτωση, με τη χρήση του 

λογισμικού GraphPad Prism v5.00 (GraphPad Software Inc.). Τα αποτελέσματα από real-

time qPCR μετατράπηκαν σε γραμμικά δεδομένα υπολογίζοντας τις τιμές 2-Ct όταν τα 

δεδομένα εκφράζονται συναρτήσει του βάρους του ιστού (r16S), και υπολογίζοντας τις 

τιμές 2-ΔCt για δεδομένα κανονικοποιημένα ως προς το 18S. 

 

2.2.24. Διαλύματα 

Όλα τα διαλύματα παρασκευάστηκαν με δις απεσταγμένο και απιονισμένο Η2Ο. Τα 

διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν στις κυτταροκαλλιέργειες αποστειρώθηκαν με υγρή 

αποστείρωση για 20 λεπτά, υπό πίεση 120 lb/cm2. 

Ρυθμιστικά διαλύματα 

 PBS 10X (pH 7.4) 

o NaCl 140mM 

o Na2HPO4x(12H2O) 8mM 

o KCl 3mM 

o KH2PO4 1.5mM 

 Διάλυμα RIPA 

o 50mM Tris-HCl, pH= 7.4 

o 1% NP-40 

o 0.5% Na-deoxycholate  

o 0.1% SDS 

o 150mM NaCl  

o 2mM EDTA 

Διαλύματα ηλεκτροφορητικής ανάλυσης 

πρωτεϊνών 

 Διάλυμα ηλεκτροφόρησης δείγματος 

(SDS loading buffer) 

o Tris- HCl (pH6.8) 50mM 

o Γλυκερόλη 10% κ.ο. 

o β-μερκαπτοαιθανόλη 0.4% κ.ο. (ή 

DTT 100mM) 

o SDS 2% κ.β. 

o Μπλε της βρωμοφαινόλης 0.001% 

κ.β. 

 Πήκτωμα διαχωρισμού 

o Διάλυμα ακρυλαμιδίου (30%)  

o SDS 0.1% κ.β. 

o Tris-HCl (pH= 8.8) 0.39 M 

o TEMED 0.05% κ.ο. 

o Υπερθειικό αμμώνιο (APS) 

0.005% κ.β. 

 Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης 

10x 

o Tris-HCl (pH= 8.7) 25 mM 

o SDS 0.1% κ.β. 

o Γλυκίνη  192mM 
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Διαλύματα ανοσοαποτύπωσης πρωτεϊνών 

(western blot) 

 Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτρομεταφοράς  

o Tris-HCl (pH8.3) 39mΜ 

o Γλυκίνη 48mM 

o SDS 0.037% κ.β. 

o Μεθανόλη 20% κ.ο. 

 TBS 10x (pH7.4)  

o Trisma base 0.5M 

o NaCl 1.5 M 

 TBS-T 0.05% 

o TBS 1x 

o Tween-20 

 Διάλυμα αποκλεισμού μη ειδικού 

σήματος 

o TBS-T 0.1% 

o Άπαχο γάλα 5%κ.β. 

 Διάλυμα αραίωσης αντισώματος 

o TBS-T 0.1% 

o Άπαχο γάλα 0.5-5%κ.β
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1. Οι Crh -/- μύες εμφανίζουν εκτεταμένη φλεγμονώδη αντίδραση και 

αδυναμία μετάβασης στην φάση της ιστικής επιδιόρθωσης  

Το DSS χορηγήθηκε στο πόσιμο νερό μυών WT και διαγονιδιακών Crh -/-  για 7 

ημέρες. Την πειραματική ημέρα 7, το διάλυμα του DSS αντικαταστάθηκε με καθαρό νερό. 

Το σωματικό βάρος καταγραφόταν καθημερινά (Εικόνα 1Α). Όπως έχει περιγραφεί, οι 

μύες αγρίου τύπου επανακτούν την απώλεια του σωματικού τους βάρους περίπου 8 ημέρες 

μετά το πέρας της χορήγησης του DSS, ενώ οι Crh -/- μύες δεν επιβιώνουν πέρα των 4 

ημερών από την χορήγηση του DSS, έχοντας χάσει το 30% του αρχικού σωματικού τους 

βάρους, ενδεικτικό της σοβαρότητας της φλεγμονώδους αντίδρασης. Ζώα και από τους δύο 

γονοτύπους θυσιάστηκαν τις πειραματικές ημέρες 3 και 7 της χορήγησης DSS, καθώς και 

τις ημέρες 4, 7, 10 και 14 στη φάση της ιστικής επιδιόρθωσης. Οι ιστοί επεξεργάστηκαν και 

ακολούθησε ιστολογική χρώση Αιματοξυλίνης / Ηωσίνης (H&E)και μορφομετρική ανάλυση 

(Εικόνα 1Β, Γ). Η ιστολογική ανάλυση των Crh -/- ιστών έδειξε εκτενή καταστροφή του 

επιθηλίου και ελκώσεις με απουσία αναγεννητικής δράσης, που παρατηρείται σε WT ιστούς 

(Εικόνα 1Β, μπλε βέλος), καθώς και εκτεταμένη διήθηση ανοσολογικών κυττάρων και 

σχηματισμό αδενίων (Εικόνα 1Β, μαύρα βέλη). Αντίθετα, οι WT μύες επανακάμπτουν 

σταδιακά από το φλεγμονώδες ερέθισμα, με νέες κρύπτες να σχηματίζονται ακόμα και 10 

ημέρες μετά το πέρας της χορήγησης DSS. Σε συμφωνία με τα ιστοπαθολογικά ευρήματα, 

τα αυξημένα πρωτεϊνικά επίπεδα των προφλεγμονωδών πρωτεϊνών, TNFα, IL1β και 

IL12p70 (Εικόνα 1Δ), υποστηρίζουν περαιτέρω την ανεξέλεγκτη φλεγμονώδη αντίδραση 

των Crh -/- μυών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Crh -/- μύες έχουν αυξημένα πρωτεϊνικά 

επίπεδα της IL6 προ της χορήγησης DSS, γεγονός που ενδεχομένως συνεισφέρει στην 

δυσλειτουργική φλεγμονώδη αντίδραση. Ο ρόλος του IL6 στην πορεία των ΙΦΝΕ έχει 

περιγραφεί εκτενώς 140 και έχει προταθεί ως  πιθανός θεραπευτικός στόχος 141. Παρά το 

γεγονός ότι οι Crh -/- μύες δεν εκδηλώνουν αυθόρμητη κολίτιδα υπό φυσιολογικές 

συνθήκες, τα αυξημένα επίπεδα IL6 θα ήταν ικανά να οδηγήσουν σε προβληματική 

φλεγμονώδη αντίδραση, πιθανότητα που εξετάσαμε σε επόμενο στάδιο. 
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Α. 

 
Β. 

 
Γ. 
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Δ. 

 
Εικόνα 1: Οι Crh -/- μύες παρουσιάζουν έντονα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά της 

κολίτιδας. 

Α. Τα σωματικά βάρη καταγράφονταν καθόλη την πειραματική διαδικασία και οι WT μύες 

ακολουθήθηκαν έως την 14η ημέρα μετά το πέρας της χορήγησης DSS. Για κάθε ομάδα 

παρουσιάζεται το μέσο ποσοστό μεταβολής του σωματικού βάρους συναρτήσει του αρχικού. 

Β. Χρώση Αιματοξυλίνης / Ηωσίνης από κόλον WT και Crh -/- μυών σε συνθήκες ελέγχου, μετά από 

7 ημέρες χορήγησης 3% DSS και μετά από 7 ημέρες χορήγησης 3% DSS ακολουθούμενες από 4 

ημέρες καθαρού νερού. Στη μεγέθυνση (δεξιά) σημειώνονται η αυξημένη διήθηση ανοσολογικών 

κυττάρων και ο σχηματισμός αδενίων (μαύρα βέλη), καθώς και οι νεοσχηματιζόμενες κρύπτες των 

WT μυών (μπλε βέλος). 

Γ. Αντικειμενική, ποσοτική μορφομετρική ανάλυση της ιστοπαθολογίας του κόλον. Επιλέχθηκαν 

τομές με διαμήκεις κρύπτες και εξετάστηκαν μετρώντας το μήκος και το πλάτος τους. 

Δ. Ανίχνευση των πρωτεϊνικών επιπέδων σε WT και Crh -/- μύες. Οι διαλυτοί παράγοντες 

ανιχνεύθηκαν σε υπερκείμενο καλλιέργειας  έκφυτων ιστού μετά την in vivo ολοκλήρωση της 

πειραματικής διαδικασίας. 

 
3.1.1. Λιπιδομική ανάλυση επιβεβαιώνει την αδυναμία των Crh -/- μυών να 

προχωρήσουν στη λύση της φλεγμονής 

Η λιπιδομική αποτελεί ένα σχετικά νέο αλλά ιδιαίτερα ισχυρό πεδίο έρευνας, το οποίο 

έχει καταστεί εφικτό πρωταρχικά εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου των αναλυτικών 
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τεχνικών όπως η φασματομετρία μάζας (Mass Spectrometry – MS). Με τον τρόπο αυτό 

παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης περίπλοκων δικτύων δράσης βιολογικών μορίων, όπως 

τα πρόδρομα μόρια των ω3 λιπαρών οξέων, κυρίως το eicosapentaenoic acid (EPA) και το 

docosahexaenoic acid (DHA) τα οποία έχουν συνδεθεί άμεσα με ένα ευρύ φάσμα 

ασθενειών, όπως φλεγμονώδεις διαταραχές, καρδιαγγειακές νόσους και καρκίνο 142. Το EPA 

και το DHA αποτελούν εξειδικευμένα λιπιδικά μόρια τα οποία δρουν ως πρόδρομα μόρια 

των resolvins και των protectins, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στην ρύθμιση της 

φλεγμονώδους απόκρισης. Τα resolvins και τα πρόδρομα μόρια τους είναι υπεύθυνα για 

την αλλαγή από το στάδιο έναρξης της φλεγμονής στο στάδιο λύσης της και την 

επαναφορά σε ομοιοστασία. Η λύση της φλεγμονής επιτυγχάνεται μέσω διάφορων 

μηχανισμών, όπως η αναστολή της διήθησης των πολυμορφοπύρηνων, η επαγωγή της 

απόπτωσης των πολυμορφοπύρηνων και η προσέλκυση περισσότερων μονοκυττάρων που 

θα διαφοροποιηθούν σε μακροφάγα 143. 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τα μειωμένα επίπεδα των EPA και DHA 

των Crh -/- μυών 4 ημέρες μετά την παύση της χορήγησης DSS (Εικόνα 2Β) αποτελεί μία 

ακόμα ισχυρή ένδειξη της κινητοποίησης αυτών των μορίων που θα τους επέτρεπαν να 

ανταπεξέλθουν στο φλεγμονώδες ερέθισμα. Επιπλέον, η διαφορική ρύθμιση των 

prostaglandins, μόρια απαραίτητα για την εκκίνηση της φλεγμονώδους αντίδρασης, σε 

σύγκριση με τους μύες αγρίου τύπου υποστηρίζει περαιτέρω την απορρύθμιση των 

μηχανισμών που χαρακτηρίζουν τη φυσιολογική πορεία της φλεγμονής.  

Α. 
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Β. 

 

 
Εικόνα 2: Λιπιδομική ανάλυση των πρόδρομων μορίων των ω3 λιπαρών οξέων. 

Α. Ενδεικτικά χρωματογραφήματα από μύες αγρίου τύπου και διαγονιδιακούς Crh -/- μετά από 7 

ημέρες χορήγησης 3% DSS ακολουθούμενες από 4 ημέρες καθαρού νερού. 

Β. Ποσοτικοποίηση της LC-MS / MS (Liquid Chromatography – LS, Mass Spectrometry – MS) 

ανάλυσης σε συνθήκες ελέγχου, μετά από 7 ημέρες χορήγησης 3% DSS και μετά από 7 ημέρες 



3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

64 | Σ ε λ ί δ α  
 

χορήγησης 3% DSS ακολουθούμενες από 4 ημέρες καθαρού νερού. Τα αποτελέσματα εκφράζουν το 

λόγο της διαλυτής επιφάνειας ως προς την επιφάνεια του IS. 

 

3.2. Αδυναμία ενεργοποίησης των μηχανισμών ιστικής επιδιόρθωσης στους 

Crh -/- μύες 

Πέρα από τον έλεγχο της φλεγμονώδους αντίδρασης, απαραίτητο στοιχείο για την 

φυσιολογική υπερνίκηση του φλεγμονώδους ερεθίσματος, είναι η ενεργοποίηση των 

κατάλληλων μηχανισμών για την επιδιόρθωση της ιστικής βλάβης. Όπως περιγράφηκε 

ανωτέρω (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, τομέας 1.1.1.2), η αναπλήρωση των κυτταρικών τύπων που 

πλήττονται από το φλεγμονώδες ερέθισμα καθορίζεται από την δράση και αλληλεπίδραση 

των μονοπατιών του Wnt και Notch και κατ’ επέκταση την τελική κατανομή των επιμέρους 

κυτταρικών τύπων. Μια επιβεβαίωση αυτής της αλληλεπίδρασης υποδηλώνεται ιστολογικά 

από την παρουσία των mucins που απελευθερώνονται από τα καλυκοειδή κύτταρα και 

αποτελούν τους βασικούς ρυθμιστές του ανοσοποιητικού συστήματος 144, 145.  

 Η γενετική απαλοιφή της CRH (και επακόλουθα της δυνατότητας αντίδρασης στο 

stress) οδηγεί, ενδεχομένως, σε μία κατάσταση διαρκούς stress, η οποία επιδεινώνεται σε 

συνθήκες φλεγμονής. Αυτό γίνεται εμφανές στη χρώση PAS / Alcian Blue σε ιστούς από 

κόλον WT και Crh -/- μυών σε συνθήκες ελέγχου και μετά από χορήγηση DSS (Εικόνα 

3Α), όπου οι Crh -/- μύες απελευθερώνουν τις mucins στον αυλό ως συνέπεια της 

φλεγμονώδους αντίδρασης, αλλά αδυνατούν να τις αποκαταστήσουν στο εσωτερικό του 

ιστού (περιορισμένη χρώση στη βάση της κρύπτης) μετά το πέρας της χορήγησης DSS. Η 

παρατήρηση αυτή υποστηρίζεται και από την γονιδιακή έκφραση του MUC2 (Εικόνα 3Β), 

που στους Crh -/- μύες φαίνεται ότι δεν υπακούει στον τρόπο ρύθμισης καθόλη την πορεία 

της πειραματικής επαγωγής της κολίτιδας. 
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Α.  

 
Β. 

 
Εικόνα 3: Οι Crh -/- μύες αποτυγχάνουν να ρυθμίσουν την έκκριση των mucins. 

Α. Χρώση Periodic Acid – Schiff (PAS) / Alcian Blue σε κόλον WT και Crh -/- μυών σε συνθήκες 

ελέγχου, μετά από 7 ημέρες χορήγησης 3% DSS και μετά από 7 ημέρες χορήγησης 3% DSS 

ακολουθούμενες από 4 ημέρες καθαρού νερού. Η χρώση δείχνει εκτενή παρουσία όξινων 

(ανενεργών) mucins (ανοιχτό μπλε) στην εσωτερική στοιβάδα του κόλον των υγιών WT και Crh -/- 

μυών. Ακολουθώντας την πορεία της φλεγμονώδους αντίδρασης, παρατηρείται εκτενής εκκριτική 

δραστηριότητα στους Crh -/- μύες, η οποία φαίνεται από την απουσία mucins στο εσωτερικό των 

καλυκοειδών κυττάρων.  

Β. Ποσοτική RT – PCR για το γονίδιο του MUC2 που πραγματοποιήθηκε σε ομογενοποίημα ιστών από 

κόλον WT και Crh -/- μυών σε συνθήκες ελέγχου, μετά από 7 ημέρες χορήγησης 3% DSS και μετά 

από 7 ημέρες χορήγησης 3% DSS ακολουθούμενες από 4 ημέρες καθαρού νερού. 
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3.2.1. Η γενετική απαλοιφή της CRH επιδρά στον καθορισμό του τύπου της 

επιθηλιακής διαφοροποίησης – ιστολογική ανάλυση 

Η έκβαση της αλληλεπίδρασης των Wnt / Notch μονοπατιών αντικατοπτρίζεται σε 

ιστολογικό επίπεδο στην αναλογική κατανομή των επιμέρους κυτταρικών τύπων. Η 

ενεργοποίηση και κατάλληλη ρύθμιση του Wnt μονοπατιού οδηγεί στο σχηματισμό δύο 

βασικών κυτταρικών τύπων, των καλυκοειδών και των κυττάρων Paneth, τα οποία 

συμβάλουν δραστικά στην ομοιοστασία και την φυσιολογική ανοσολογική αντίδραση. 

Παρατηρώντας, αρχικά, την ιστολογική ανάλυση υπό συνθήκες ελέγχου, ήταν προφανές 

ότι η έλλειψη της CRH οδηγεί σε περιορισμό των καλυκοειδών κυττάρων καθώς και των 

κυττάρων Paneth (Εικόνα 4Β, Δ), γεγονός που υποδηλώνει την περιορισμένη ενεργότητα 

του Wnt μονοπατιού. Παράλληλα, κατά την πορεία της πειραματικής κολίτιδας, ο 

πληθυσμός των καλυκοειδών κυττάρων παραμένει αμετάβλητος δυσανάλογα με τις 

μεταβολές που παρατηρούνται στα αγρίου τύπου ζώα. Συγκεκριμένα, τα καλυκοειδή 

κύτταρα των Crh -/- μυών, αν και αριθμητικά παραμένουν σε παρόμοια επίπεδα, υπόκεινται 

σε μορφολογικές μεταβολές διαφορετικές από αυτές των αγρίου τύπου μυών (Εικόνα 4Α). 

Έχει προταθεί ότι η περιορισμένη έκφραση της MUC2 σχετίζεται άμεσα με φαινοτυπικά 

υποτροφικά καλυκοειδή κύτταρα, ενώ θεωρείται ως ο καθοριστικός ρυθμιστής της 

μορφολογίας των καλυκοειδών κυττάρων 146, 147. Συγκεκριμένα, σε μύες με γενετική 

απαλοιφή της MUC2 απουσιάζουν πλήρως τα φαινοτυπικά διακριτά καλυκοειδή κύτταρα, 

παρότι συνεχίζουν να εκφράζουν άλλους μάρτυρες των καλυκοειδών κυττάρων 147.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι μορφολογικές διαταραχές σε κυτταρικό επίπεδο 

παρατηρούνται και στα κύτταρα Paneth σε σύγκριση με τα αγρίου τύπου, όπου τα κύτταρα 

Paneth παραμένουν ομοιόμορφα κατανεμημένα μεταξύ των βλαστικών κυττάρων στη βάση 

της κρύπτης παρά την αριθμητική τους μεταβολή κατά την πορεία της φλεγμονής (Εικόνα 

4Γ). 
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Α. Β. 

Γ. Δ. 

Εικόνα 4: Η ρύθμιση των Wnt εξαρτώμενων κυτταρικών τύπων επηρεάζεται αρνητικά από 

την απαλοιφή της CRH. 

Α. Χρώση Periodic acid-Schiff (PAS) σε κόλον μυών αγρίου τύπου και διαγονιδιακών σε συνθήκες 

ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες 

ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης. B. Ποσοτικοποίηση των καλυκοειδών κυττάρων 

από κόλον μυών αγρίου τύπου και διαγονιδιακών σε συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% 
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DSS για 7 ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες 

ιστικής αναγέννησης. 

Γ. Ανοσοϊστοχημεία φθορισμού για lysozyme (πράσινο) και DAPI (μπλε) σε έντερο μυών αγρίου 

τύπου και διαγονιδιακών σε συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά 

από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης. Η χρώση 

πραγματοποιήθηκε σε λεπτό έντερο, καθώς τα κύτταρα Paneth εμφανίζονται στο κόλον μόνο ως 

έκτοπα ή εξαιτίας παθολογικών καταστάσεων 12. Άλλωστε η απαλοιφή του Crh είναι καθολική, 

συνεπώς η αλληλεπίδραση με το Wnt μονοπάτι δεν είναι ιστοειδική.  

Δ. Ποσοτικοποίηση των κυττάρων Paneth από λεπτό έντερο μυών αγρίου τύπου και διαγονιδιακών 

σε συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS 

για 7 ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης. 

 

Τα πιο πάνω συμπεράσματα ήταν εμφανή και σε εικόνες ανασύστασης σε τρεις διαστάσεις 

(3d reconstruction) (Εικόνα 5), όπου στους Crh -/- μύες παρατηρείται μια διάχυτη χρώση 

στη βάση της κρύπτης τόσο για τον ειδικό μάρτυρα για τα κύτταρα Paneth (lysozyme) όσο 

και για τον μάρτυρα των βλαστικών επιθηλιακών κυττάρων LGR5.  

 
Εικόνα 5: Η απαλοιφή της CRH οδηγεί σε διαταραχές της οργάνωσης στη βάση της 

κρύπτης. 

Ανοσοϊστοχημεία φθορισμού για lysozyme (κόκκινο), LGR5 (πράσινο) και DAPI (μπλε) σε έντερο 

μυών αγρίου τύπου και διαγονιδιακών σε συνθήκες ελέγχου. Οι σειριακές εικόνες που ελήφθησαν 
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μέσω συνεστιακού μικροσκοπίου, ανασυστάθηκαν σε τρεις διαστάσεις με τη χρήση του 

υπολογιστικού προγράμματος ανάλυσης εικόνας Volocity v.6.1.2. 

 

Έχει δειχθεί ότι η σηματοδότηση μέσω Notch αναστέλλει την διαφοροποίηση της 

εκκριτικής κυτταρικής σειράς περιλαμβανομένων και των καλυκοειδών κυττάρων 148, 149. Το 

Notch είναι υπεύθυνο για την τελική διαφοροποίηση μέσω ενός μηχανισμού αναστολής του 

Math1 από το Hes1, ο οποίος είναι απαραίτητος για τον καθορισμό της εκκριτικής 

κυτταρικής σειράς στο έντερο των μυών 150. Συνεπώς θα ήταν εύλογο να υποθέσουμε ότι η 

αύξηση των εντεροκυττάρων, που είναι αποτέλεσμα της δράσης του Notch μονοπατιού, και 

παρατηρείται μετά από 7 ημέρες χορήγησης DSS στα Crh -/- ζώα (Εικόνα 6Α, Β) 

συνεισφέρει στην ελαττωματική μορφολογία των καλυκοειδών κυττάρων και των κυττάρων 

Paneth, που παρατηρείται στους Crh -/- μύες στο ίδιο πειραματικό χρονικό σημείο. 

Ενδεχομένως, υπό συνθήκες ελέγχου, οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί και οι μηχανισμοί 

ανάδρασης αυτών των μονοπατιών να επιτρέπουν τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου 

των Crh -/- μυών, γεγονός που ανατρέπεται, όμως, με την επαγωγή της φλεγμονώδους 

αντίδρασης. 

 

A.

 

B.

 

Εικόνα 6: Τα Crh -/- ζώα εμφανίζουν αυξημένη δραστικότητα αλκαλικής φωσφατάσης 

μετά από 7 ημέρες χορήγησης DSS. 

Α. Χρώση Alkaline Phosphatase σε έντερο μυών αγρίου τύπου και διαγονιδιακών σε συνθήκες 

ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες 

ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης.  
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B. Ποσοτικοποίηση της αφθονίας της alkaline phosphatase με τη χρήση του υπολογιστικού 

προγράμματος ανάλυσης εικόνας ImageJ σε έντερο μυών αγρίου τύπου και διαγονιδιακών σε 

συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 

ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης. 

 

3.2.2. Η γενετική απαλοιφή της CRH επιδρά στον καθορισμό του τύπου της 

επιθηλιακής διαφοροποίησης – ανάλυση γονιδιακής έκφρασης 

Για να μελετήσουμε τη γονιδιακή ρύθμιση που οδηγεί στην μεταβολή της κυτταρικής 

κατανομής στους Crh -/- μύες, προχωρήσαμε σε ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης των 

μονοπατιών της διαφοροποίησης μέσω Wnt / Notch. Διαφορική ρύθμιση της έκφρασης των 

Wnts έχει αναφερθεί κατά τη διάρκεια μολύνσεων από μυκοβακτήρια, Gram θετικά και 

αρνητικά βακτήρια και σε καταστάσεις χρόνιας φλεγμονής όπως σε ρευματοειδή αρθρίτιδα, 

αθηροσκλήρωση, παχυσαρκία και ψωρίαση 151-154. Η δράση των Wnt3a και Wnt5a σε 

φλεγμονώδεις αντιδράσεις που μεσολαβούνται από μακροφάγα πραγματοποιείται μέσω 

TLR4 και MyD88 και συμβάλλει στην παραγωγή κυτοκινών από τα μακροφάγα 155. Στους 

Crh -/- μύες το μονοπάτι διαφοροποίησης της εκκριτικής κυτταρικής σειράς ρυθμίζεται 

αρνητικά μετά από 7 ημέρες χορήγησης DSS τόσο σε επίπεδο προσδέτη – υποδοχέα 

(Εικόνα 7Α), όσο και στους καθοδικούς στόχους (Εικόνα 7Β). Το μόνο που 

διαφοροποιείται από την αρνητική ρύθμιση είναι το Wnt3a το οποίο έχει αναφερθεί ότι 

εκφράζεται περισσότερο από τα κύτταρα Paneth 156, 157. Συνεπώς, δεδομένου ότι, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, στα Crh -/- ζώα παρατηρείται ελαττωματική τελική διαφοροποίηση 

των κυττάρων Paneth σε συνθήκες ελέγχου, είτε η δράση του Wnt3a είναι «αναλώσιμη», 

είτε υπόκειται σε ανταγωνισμό από τη δράση του Wnt5a, είτε η απαλοιφή της CRH επιδρά 

σε ένα μηχανισμό που βρίσκεται ανοδικά του μονοπατιού διαφοροποίησης μέσω Wnt 

(συζητείται παρακάτω). Άλλωστε, το έντερο μυών από τα οποία απουσιάζει το Wnt3 είναι 

φυσιολογικό και συγκαλλιέργειες LGR5 θετικών εντερικών βλαστικών κυττάρων με 

μεσεγχυματικά κύτταρα (απ’ όπου προέρχεται το Wnt5a) μπορούν να σχηματίσουν 

οργανοειδή χωρίς την εξωτερική χορήγηση Wnt3a 158.  

Η αυξημένη φλεγμονώδης αντίδραση των Crh -/- μυών υποστηρίζεται περαιτέρω 

από την αρνητική ρύθμιση του Notch μονοπατιού, η οποία πραγματοποιείται στο επίπεδο 

των καθοδικών στόχων (Εικόνα 7Δ) και όχι σε επίπεδο προσδετών (Εικόνα 7Γ). Έχει 

αναφερθεί ότι το Notch μονοπάτι ρυθμίζει αρνητικά της παραγωγή προφλεγμονωδών 
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κυτοκινών όπως το TNFα και το IL6, αλλά προάγει την παραγωγή της αντιφλεγμονώδους 

κυτοκίνης IL10 159. 

A. 

 
B. 

 
Γ. 

 
Δ. 

 
Εικόνα 7: Αρνητική ρύθμιση των μονοπατιών επιθηλιακής διαφοροποίησης λόγω της 

απουσίας της CRH κατά την φλεγμονώδη αντίδραση.  

Α. Σχετική έκφραση γονιδίων με τη μέθοδο της realtime PCR των προσδετών Wnt3a και Wnt5a, 

καθώς και του υποδοχέα LGR5, τα οποία οδηγούν σε ενεργοποίηση του Wnt μονοπατιού σε 



3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

72 | Σ ε λ ί δ α  
 

συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 

ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης.  

Β. Σχετική έκφραση γονιδίων με τη μέθοδο της realtime PCR των γονιδίων καθοδικών στόχων της 

διαφοροποίησης μέσω Wnt, Math1, Gfi1 και Ngn3, σε συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% 

DSS για 7 ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες 

ιστικής αναγέννησης. 

Γ. Σχετική έκφραση γονιδίων με τη μέθοδο της realtime PCR των προσδετών Dll1, Dll4 και Jagged2 

τα οποία οδηγούν σε ενεργοποίηση του Notch μονοπατιού σε συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 

3% DSS για 7 ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες 

ιστικής αναγέννησης.  

Δ. Σχετική έκφραση γονιδίων με τη μέθοδο της realtime PCR των γονιδίων καθοδικών στόχων της 

διαφοροποίησης μέσω Notch, Notch1, Hes1 και TGFbetaRII, σε συνθήκες ελέγχου, μετά από 

χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες ακολουθούμενες από 

4 ημέρες ιστικής αναγέννησης. 

 

3.2.3. Το μονοπάτι Wnt / β κατενίνης 

Εφόσον, όπως φαίνεται από τα παραπάνω δεδομένα, και τα δύο μονοπάτια που 

ελέγχουν την επιθηλιακή διαφοροποίηση (Wnt και Notch) ρυθμίζονται αρνητικά από την 

απουσία της CRH, είναι εύλογο να θεωρήσουμε ότι η CRH δρα απευθείας σε έναν 

μηχανισμό ανοδικά των δύο αυτών μονοπατιών. Το μονοπάτι Wnt / β κατενίνης μετέχει σε 

ένα ευρύ φάσμα παθολογικών αλλά και ομοιοστατικών διαδικασιών, με απαραίτητη την 

σωστή ρύθμισή του για την φυσιολογική διαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων του 

εντέρου 160. 

Η πρωτεϊνική έκφραση της CRH συνεντοπίζεται εκτενώς με την πρωτεϊνική έκφραση 

του ρυθμιστή του Wnt / β κατενίνη μονοπατιού, Wnt5a, γεγονός το οποίο γίνεται έκδηλο 

κατά την πορεία επαγωγής της πειραματικής κολίτιδας (Εικόνα 8, λευκά βέλη). Για να 

μελετήσουμε την επίπτωση της απουσίας της CRH σε αυτή την αλληλεπίδραση, 

πραγματοποιήσαμε υποκυτταρική κατάτμηση σε ομογενοποιημένους ιστούς κόλον από μύες 

αγρίου τύπου και διαγονιδιακούς υπό συνθήκες ελέγχου. Όπως είναι εμφανές, η απαλοιφή 

της CRH οδηγεί σε περιορισμό της συσσώρευσης της β κατενίνης στο κυτταρόπλασμα 

(Εικόνα 9Α, Β), αλλά και μετατόπιση της β κατενίνης στην μεμβράνη (Εικόνα 9Γ). Αυτή η 

έκβαση είναι σε πλήρη συνάφεια με το περιορισμό της επιθηλιακής διαφοροποίησης στους 

Crh -/ - μύες, όπως αναλύθηκε παραπάνω και παραμένει και μετά από 7 ημέρες χορήγησης 

DSS, όπως επιβεβαιώνεται από την έκφραση του επιθηλιακού μεμβρανικού μάρτυρα e 
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cadherin (Εικόνα 10Α). Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η γονιδιακή έκφραση του 

αναστολέα του μονοπατιού Wnt / β κατενίνης, DKK1, αλλά και των γονιδίων της β 

κατενίνης και APC ρυθμίζονται θετικά στην πορεία της πειραματικής κολίτιδας (Εικόνα 

10Β). 

 
Εικόνα 8: Η CRH συνεντοπίζεται με το Wnt5a κατά της επαγωγή της κολίτιδας. 

Ανοσοϊστοχημεία φθορισμού για Wnt5a (κόκκινο), CRH (πράσινο) και DAPI (μπλε) σε έντερο μυών 

αγρίου τύπου σε συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά από 

χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης. 

 

Α.

 

 

Β. 
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Γ. 

 
Εικόνα 9: Η απουσία της CRH οδηγεί σε μετατόπιση της β κατενίνης από το 

κυτταρόπλασμα στη μεμβράνη. 

Α. Πρωτεϊνικά επίπεδα της β κατενίνης με τη μέθοδο Western Blot Analysis σε έντερο μυών αγρίου 

τύπου και διαγονιδιακών σε συνθήκες ελέγχου μετά από υποκυτταρική κατάτμηση ώστε να 

διαχωριστεί η κυτταροπλασματική από την πυρηνική β κατενίνη. 

Β. Ποσοτικοποίηση με τη χρήση του υπολογιστικού προγράμματος ανάλυσης εικόνας ImageJ για την 

υποκυτταρική κατάτμηση της β κατενίνης σε έντερο μυών αγρίου τύπου και διαγονιδιακών σε 

συνθήκες ελέγχου. 

Γ. Ανοσοϊστοχημεία φθορισμού για β κατενίνη (πράσινο) και DAPI (μπλε) σε έντερο μυών αγρίου 

τύπου και διαγονιδιακών σε συνθήκες ελέγχου. 

Α. 
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Β. 

 

Εικόνα 10: Αναστολή του μονοπατιού Wnt / β κατενίνης κατά τη διάρκεια της φλεγμονής 

λόγω της απουσίας της CRH. 

Α. Ανοσοϊστοχημεία φθορισμού για β κατενίνη (κόκκινο), e cadherin (πράσινο) και DAPI (μπλε) σε 

έντερο μυών αγρίου τύπου και διαγονιδικών σε συνθήκες ελέγχου και μετά από χορήγηση 3% DSS 

για 7 ημέρες. 

Β. Σχετική έκφραση γονιδίων με τη μέθοδο της realtime PCR του αναστολέα του μονοπατιού Wnt / 

β κατενίνη, DKK1, καθώς και των καθοδικών στόχων β κατενίνη, APC και TCF4 σε συνθήκες 

ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες 

ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης. 

 

3.2.4. Η αλληλεπίδραση της CRH με το μονοπάτι Wnt / β κατενίνης 

επιβεβαιώνεται σε βιολογικό μοντέλο zebrafish 

Η δημιουργία μοριακών εργαλείων ικανών να διαλευκάνουν τη χωροχρονική 

ενεργοποίηση in vivo συγκεκριμένων σηματοδοτικών μονοπατιών κατά τη διάρκεια της 

κυτταρικής μετανάστευσης, διαφοροποίησης και τελικά της μορφογένεσης, έχει αποτελέσει 

σημαντικό πεδίο έρευνας της αναπτυξιακής βιολογίας.  

Τα τελευταία χρόνια το zebrafish (Danio rerio) έχει αναδειχθεί σε ένα από τα 

χρησιμότερα ζωικά μοντέλα για τη μελέτη της ανάπτυξης των σπονδυλωτών, την in vivo 

διερεύνηση της λειτουργίας γονιδίων, τη μοντελοποίηση ανθρώπινων ασθενειών και τη 

φαρμακολογία. Η ευρεία χρήση του στην έρευνα οφείλεται σε μια σειρά μοναδικών 
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χαρακτηριστικών που διαθέτει και τα οποία προσφέρουν πολλαπλά πλεονεκτήματα. Σε αυτά 

τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνεται το απλά οργανωμένο και σχεδόν πλήρως 

χαρτογραφημένο γονιδίωμά του, που εμφανίζει υψηλή ομολογία με το ανθρώπινο, της 

τάξεως του 80%. Σε πρακτικό επίπεδο, η χαμηλή σε κόστος συντήρηση και ο σύντομος 

αναπαραγωγικός κύκλος του συμβάλλουν σημαντικά στην καταλληλότητα του zebrafish ως 

πειραματικό μοντέλο. Επίσης, η εξωτερική γονιμοποίηση των εμβρύων, τα οποία είναι 

επιδεκτικά σε γενετικούς, κυτταρικούς και φαρμακολογικούς χειρισμούς έχει οδηγήσει στην 

ανάπτυξη και επιτυχημένη εφαρμογή πληθώρας τεχνικών κλασσικής και αντίστροφης 

γενετικής με εκπληκτικά αποτελέσματα.  

Έχει περιγραφεί η διαγονιδιακή σειρά Tg(7xTCF-Xla.Siam:nlsmCherry)ia5 σε 

zebrafish, όπου η μονομερής μορφή της πρωτεΐνης Cherry (mCherry) βρίσκεται υπό τον 

έλεγχο επτά πολυμερών ευαίσθητων σε TCF στοιχείων (multimerized TCF responsive 

elements) 161, παρέχοντας ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της ενεργοποίησης του Wnt 

/ β κατενίνης μονοπατιού. Χρησιμοποιήσαμε το παραπάνω βιολογικό μοντέλο για να 

ελέγξουμε την επίδραση της CRH στην ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt / β κατενίνης. Η 

εξωγενής χορήγηση CRH mRNA κατά την οντογένεση του zebrafish οδήγησε σε 

δοσοεξαρτώμενη αύξηση της έκφρασης του TCF (Εικόνα 11Β), συνεπώς και της 

ενεργοποίησης του Wnt / β κατενίνης μονοπατιού. Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα της 

χορήγησης CRH mRNA σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά την ανάπτυξη του zebrafish 

(Εικόνα 11Α) και συγκεκριμένα στα αναπτυξιακά στάδια 5 hpf (hours post fertilization), 

11 hpf και 15 ss (somites). Είναι χαρακτηριστικό ότι χορήγηση του MOrpholino-ATG CRH 

(ως μεταχείριση αρνητικού ελέγχου), που οδηγεί σε σίγαση τόσο της εξωγενούς όσο και 

της ενδογενούς CRH, οδηγεί σε πλήρη απαλοιφή της ενεργότητας του TCF (Εικόνα 11Α, 

Β). Η λειτουργία του Wnt / β κατενίνης μονοπατιού έχει μελετηθεί εκτενώς στο zebrafish 

και έχει συνδεθεί με το σχηματισμό του κεφαλιού κατά την ανάπτυξη, κυρίως μέσω της 

δράσης του αναστολέα του μονοπατιού, Dkk1 162, 163. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χορήγηση 

CRH mRNA μετά από 24 hpf οδηγεί σε φαινοτυπικά παρόμοια υποπλασία του κεφαλιού 

(Εικόνα 11Γ), η οποία παρατηρείται με διαγονιδιακή απαλοιφή του Dkk1 163, 

υποστηρίζοντας την βιολογική του δράση. Τα παραπάνω δεδομένα ταυτίζονται με τις 

παρατηρήσεις από την ανάλυση του Wnt / β κατενίνης στους μύες και αποκαλύπτουν ένα 

συντηρημένο ρόλο της CRH στην ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt / β κατενίνης. 
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A. 

 
Β. 
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Γ. 

 
Εικόνα 11: Ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt / β κατενίνης με τη χορήγηση CRH mRNA 

σε zebrafish. 

Α. Ενεργοποίηση του mCherry TCF μετά από χορήγηση 80mg και 250mg CRH mRNA. 

B. Ανάλυση της ενεργοποίηση του mCherry TCF μετά από χορήγηση 250mg CRH mRNA στα 

αναπτυξιακά στάδια 5 hpf, 11 hpf και 15 ss. 

Γ. Μορφολογική απεικόνιση με τη χρήση οπτικού μικροσκοπίου με χορήγηση CRH mRNA μετά από 

24 hpf. 

 

3.3.  Οι Crh -/- μύες εμφανίζουν αυξημένη μακροαυτοφαγία 

  Όπως έχει αναλυθεί εκτενώς, οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί είναι δυναμικοί και 

υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο, ρύθμιση και αλληλεπίδραση.  Είναι γνωστό ότι κατά τη 

διάρκεια της αντίδρασης στο stress λόγω απουσίας θρεπτικών συστατικών, η β κατενίνη 

αλληλεπιδρά με το LC3 και στοχεύεται άμεσα για αυτοφαγική αποικοδόμηση αναστέλλοντας 

τη σηματοδότηση του β κατενίνη / TCF. Παράλληλα το μονοπάτι Wnt / β κατενίνης είναι 

κρίσιμος αρνητικός ρυθμιστής της αυτοφαγίας και καταστολέας της έκφρασης του p62 164. 

Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, η απουσία της CRH οδηγεί σε μετατόπιση της β κατενίνης 

στη μεμβράνη, αναστέλλοντας το μονοπάτι Wnt / β κατενίνης. Υποθέσαμε, λοιπόν, ότι αυτή 

η επιπλέον ποσότητα β κατενίνης, αλλά και η επακόλουθη αναστολή του μονοπατιού Wnt / 

β κατενίνης θα μπορούσαν να αποτελέσουν σήμα εισόδου στο μηχανισμό της αυτοφαγίας. 

Πράγματι, η β κατενίνη συνεντοπίζεται με τον αυτοφαγικό μάρτυρα LC3 (Εικόνα 12, 

ιώδες) στο έντερο διαγονιδιακών μυών Crh -/- και μάλιστα χωρίς συνεντοπισμό με τον 

επιθηλιακό μεμβρανικό μάρτυρα e cadherin. Η περαιτέρω ανάλυση της παρουσίας της 

αυτοφαγίας στο έντερο των Crh -/- μυών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι εμφανίζουν 
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ενεργοποιημένο αυτοφαγικό μηχανισμό ήδη από συνθήκες ελέγχου σε σύγκριση με τους 

αγρίου τύπου μύες, η οποία παραμένει εμφανής σε όλη την πορεία της DSS κολίτιδας 

(Εικόνα 13Α). Χαρακτηριστική είναι η εμφάνιση της μπάντας της ισομορφής LC3 II 

(Εικόνα 13Γ), η οποία είναι ενδεικτική του σχηματισμού των αυτοφαγοσωμάτων. Η στικτή 

χρώση της ανοσοϊστοχημείας του LC3 είναι περισσότερο εμφανής  στο λεπτό έντερο, 

δεδομένου ότι αποτελεί έναν κατεξοχήν μηχανισμό των κυττάρων Paneth για τον έλεγχο 

της ομοιοστασίας και τον πολλαπλασιασμό των επιθηλιακών βλαστικών κυττάρων 165, 166. 

 

 
Εικόνα 12: Η περίσσεια β κατενίνης στη μεμβράνη των Crh -/- μυών στοχεύεται για 

αυτοφαγική αποικοδόμηση. 

Ανοσοϊστοχημεία φθορισμού για β κατενίνη (κόκκινο), e cadherin (πράσινο) και LC3 (μπλε) σε 

έντερο διαγονιδιακών μυών σε συνθήκες ελέγχου.  
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Α. 

 

Β.

Γ. 

 
Εικόνα 13: Η αυτοφαγία είναι ένα μηχανισμός διαρκώς ενεργοποιημένος στους Crh -/- 

μύες. 

Ανοσοϊστοχημεία φθορισμού για LC3 (πράσινο) και DAPI (μπλε) σε κόλον (A) και λεπτό έντερο (B) 

μυών αγρίου τύπου και διαγονιδικών σε συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 
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ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής 

αναγέννησης. 
Γ. Πρωτεϊνικά επίπεδα του p62/SQSTM1 και του LC3 I-II με τη μέθοδο Western Blot Analysis σε 

κόλον μυών αγρίου τύπου και διαγονιδιακών σε συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 

7 ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής 

αναγέννησης. 

 
3.4. Επίδραση της απαλοιφής της CRH στα inflammasomes  

Η κυτοκίνη IL1β, που εμφανίζεται υπέρμετρα αυξημένη κατά την φλεγμονώδη 

αντίδραση των Crh -/- μυών, αποτελεί σημαντικό στοιχείο του μηχανισμού των 

inflammasomes. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση ανάμεσα στην αυτοφαγία και το 

inflammasome και δεδομένου ότι οι Crh -/- μύες εμφανίζουν αυξημένα πρωτεϊνικά επίπεδα 

IL1β και σταθερά αυξημένη μακροαυτοφαγία καθόλη την πορεία της πειραματικής 

κολίτιδας, μελετήσαμε την ενδεχόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ της CRH και της 

ενεργοποίησης του inflammasome, χρησιμοποιώντας τους Crh -/- μύες. Η γονιδιακή 

έκφραση των NLRP1 και NLRP3 ρυθμίζεται θετικά λόγω της απουσίας του Crh κατά την 

πορεία της φλεγμονής και κυρίως στη φάση της ιστικής αναγέννησης (Εικόνα 14Α). 

Πρόσφατες μελέτες αποδίδουν ένα σημαντικό ρόλο στο NLRP6 inflammasome στη 

διατήρηση της εντερικής ομοιόστασης, ενώ μύες με απαλοιφή στο NLRP6 εμφανίζουν 

αυξημένη ευπάθεια στην DSS κολίτιδα 166, 167. Στο κόλον των Crh -/-  μυών παρατηρήσαμε 

αυξημένη γονιδιακή έκφραση του NLRP6 σε συνθήκες ελέγχου (Εικόνα 14Α), σε συνάφεια 

με τα υψηλότερα πρωτεϊνικά επίπεδα της caspase1, αλλά και της κυτοκίνης IL18 (που είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα με την ενεργοποίησης του inflammasome 44, 168, 169), τα οποία 

διατηρούν καθόλη της πορεία της φλεγμονής (Εικόνα 14Β-Δ).  

Για να διερευνήσουμε πιθανές μεταβολές στο βακτηριακό φορτίο των Crh -/- μυών, 

οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του NLRP6 inflammasome, 

μετρήσαμε τα επίπεδα έκφρασης του βακτηριακού r16S. Οι Crh -/- μύες εμφανίζουν 

σημαντικά αυξημένη έκφραση του r16S στο κόλον (Εικόνα 15Β), ενδεικτικό του 

διαφορετικού βακτηριακού φορτίου. Τα συμβιωτικά Gram-θετικά βακτήρια έχουν συνδεθεί 

με αυξημένη ευπάθεια στην DSS κολίτιδα 57. Για να ελέγξουμε εάν η σύσταση του 

μικροβιώματος των Crh -/- μυών είναι διαφορετική σε σύγκριση με των μυών αγρίου 

τύπου, καλλιεργήσαμε δείγματα εντερικών περιεχομένων σε επιλεκτικά θρεπτικά υλικά 

(Phenylethyl Alcohol agar - PEA-agar, επιλεκτικό θρεπτικό υλικό για Gram-θετικά βακτήρια 
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και MacConkey agar, επιλεκτικό θρεπτικό υλικό για Gram-αρνητικά βακτήρια). Τόσο οι 

Gram-θετικές όσο και οι Gram-αρνητικές μονάδες σχηματισμού αποικιών (colony forming 

units - cfu) εμφανίστηκαν αυξημένες στους Crh -/- μύες (Εικόνα 15Α).  

Α. 

Β. 

 

Γ. 

  
 

Δ. 

Εικόνα 14: Οι Crh -/- μύες εμφανίζουν αυξημένη ενεργοποίηση του inflammasome. 

Α. Σχετική έκφραση γονιδίων με τη μέθοδο της realtime PCR των γονιδίων των inflammasomes 

NLRP1, NLRP3 και NLRP6 σε συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά 

από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης. 
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Β. Πρωτεϊνικά επίπεδα της caspase1 με τη μέθοδο Western Blot Analysis σε έντερο μυών αγρίου 

τύπου και διαγονιδιακών σε συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά 

από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης. 

Γ. Ποσοτικοποίηση με τη χρήση του υπολογιστικού προγράμματος ανάλυσης εικόνας ImageJ των 

πρωτεϊνικών επιπέδων της caspase1 σε έντερο μυών αγρίου τύπου και διαγονιδιακών σε συνθήκες 

ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες 

ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης. 

Δ. Ανίχνευση των πρωτεϊνικών επιπέδων της κυτοκίνης IL18 σε WT και Crh -/- μύες. Οι διαλυτοί 

παράγοντες ανιχνεύθηκαν σε υπερκείμενο καλλιέργειας  έκφυτων ιστού μετά την in vivo 

ολοκλήρωση της πειραματικής διαδικασίας. 

 

Α. 
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Β. 

 
Εικόνα 15: Η αυξημένη ενεργοποίηση του inflammasome στους Crh -/- μύες 

υποστηρίζεται και από το αυξημένο βακτηριακό τους φορτίο. 

Α. Κλάσματα εντερικών περιεχομένων (50 mg) από Crh -/-  και αγρίου τύπου μύες διαλύθηκαν 

σειριακά και καλλιεργήθηκαν σε επιλεκτικά θρεπτικά μέσα. Για να καθοριστούν οι μονάδες 

σχηματισμού αποικιών χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πρόγραμμα ImageJ. 

Β. Τα βακτήρια του αυλού και τα βακτήρια που σχετίζονται με τη στοιβάδα της βλεννογόνου 

ποσοτικοποιήθηκαν με τον καθορισμό της γονιδιακής έκφρασης μέσω Q-PCR του βακτηριακού 16S 

rRNA σε κόλον από αγρίου τύπου και διαγονιδιακούς Crh -/- μύες. 

 

3.5. Η αναστολή της αυτοφαγίας ελέγχει τα επίπεδα των προφλεγμονωδών 

κυτοκινών των Crh -/- μυών στην φάση της ιστικής αναγέννησης 

Στην προσπάθεια να αποσαφηνίσουμε τις αιτίες της αδυναμίας των Crh -/- μυών να 

ανταπεξέλθουν στο φλεγμονώδες ερέθισμα, υποθέσαμε ότι ομαλοποιώντας με 

φαρμακευτική αναστολή την προϋπάρχουσα της φλεγμονής αυξημένη μακροαυτοφαγία 

των Crh -/- μυών, ενδεχομένως να είχαμε διαφορά στη φλεγμονώδη απάντηση. Η 

χορήγηση του αναστολέα της αυτοφαγίας, 3-Methyladenine (3MA, ημερήσιες ενέσεις 20mg 

/ kg B.W. ξεκινώντας την πειραματική ημέρα 1 έως την πειραματική ημέρα 6), και η 

επακόλουθη αναστολή της οδήγησε σε αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των Crh -/- 

μυών μετά την παύση της χορήγησης του DSS (Εικόνα 16Α). Η χορήγηση του 3MA 

σταμάτησε την πειραματική ημέρα 6 επειδή αναστέλλει απευθείας τις PI3Ks, οι οποίες είναι 

απαραίτητες στη διαδικασία επούλωσης τραύματος κατά τη διάρκεια της λύσης της 

φλεγμονής 134, 135. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η αναστολή της αυτοφαγίας 

στους Crh -/- μύες ενώ βελτίωσε δραστικά τόσο την ιστολογική εικόνα (Εικόνα 16Γ) όσο 

και την ανεξέλεγκτη έκκριση προφλεγμονωδών κυτοκινών, όπως TNFα και IL1β (Εικόνα 
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17), δεν κατάφερε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα και σε συστημικό επίπεδο, επιτυγχάνοντας 

μόνο 20% επιβίωσης συνοδευόμενη από μεγάλη απώλεια βάρους σε σύγκριση με τα ζώα 

αγρίου τύπου (Εικόνα 16Β). Τα παραπάνω δεδομένα προτείνουν ότι στους Crh -/- μύες, η 

αυξημένη ενεργοποίηση της μακροαυτοφαγίας σε επίπεδα ελέγχου έχει ενδεχομένως 

επιστρατευτεί για να υποστηρίξει τη διατήρηση της φυσιολογικής εντερικής λειτουργίας 

απουσία της CRH, δεν προσφέρει, όμως, προστασία έναντι της μέσω DSS ενεργοποίησης 

της ανοσολογικής αντίδρασης της μη ελέγξιμης κολίτιδας (Εικόνα 16Δ). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι μύες αγρίου τύπου στους οποίους χορηγήθηκε 3MA, παρουσίασαν 

αυξημένη θνητότητα και επιδείνωση της ασθένειας, μετά από την χορήγηση DSS, σε 

επίπεδα παρόμοια με τους Crh -/- μύες (Εικόνα 16Α-Ε). Αυτά τα ευρήματα προτείνουν ότι 

η CRH και η αυτοφαγία λειτουργούν μέσω διαφορετικών, κατά κύριο λόγο μη 

επικαλυπτόμενων, μονοπατιών για τη ρύθμιση της ανάπτυξης της DSS επαγόμενης 

κολίτιδας. 

Η αναστολή της αυτοφαγίας οδήγησε σε επαναφορά των βασικών προφλεγμονωδών 

TNFα, IL1β και IL6 στα επίπεδα των μυών αγρίου τύπου σε συνθήκες ελέγχου, ενώ στη 

φάση της επιδιόρθωσης δεν επηρέασε μόνο την IL6. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι η 

χορήγηση 3MA επανέφερε τα επίπεδα γονιδιακής έκφρασης των NLRP1 και NLRP6 μετά από 

7 ημέρες χορήγησης DSS και ανέστρεψε την επίδραση της απουσίας της CRH στην 

έκφραση των NLRP3 και NLRP6 στη φάση της ιστικής αναγέννησης (Εικόνα 18). Οι 

διαφορές στη ρύθμιση των κυτοκινών και των NLRPs ανάλογα με το στάδιο της 

φλεγμονώδους αντίδρασης υποδηλώνουν πιθανή διαφορική ρύθμιση μέσω ενός 

μηχανισμού που εξαρτάται σημαντικά από τη CRH. 

 

Α.

 

Β.
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Γ.

  

Δ.  

 
Ε. 

Εικόνα 16: Η χορήγηση του 3MA περιόρισε την φλεγμονώδη αντίδραση των Crh -/- μυών 

και αύξησε της επιβίωσή τους. 

Α. Καμπύλη επιβίωσης Kaplan-Meier σε ζώα αγρίου τύπου και διαγονιδιακά Crh-/- με και χωρίς 

χορήγηση του αναστολέα της αυτοφαγίας 3-methyladenine τις πειραματικές ημέρες 1-6.  

Β. Ποσοστιαία μεταβολή του σωματικού βάρους μέχρι και δύο εβδομάδες μετά την χορήγηση DSS 

(πειραματικές ημέρες 8-21) σε ζώα αγρίου τύπου και διαγονιδιακά Crh -/- με και χωρίς χορήγηση 

του αναστολέα της αυτοφαγίας 3-methyladenine τις πειραματικές ημέρες 1-6. 

Γ. Χρώση Αιματοξυλίνης / Ηωσίνης από κόλον WT και Crh -/- μυών μετά από 7 ημέρες χορήγησης 

3% DSS ακολουθούμενες από 4 ημέρες καθαρού νερού με και χωρίς χορήγηση του αναστολέα της 

αυτοφαγίας 3-methyladenine τις πειραματικές ημέρες 1-6.  

Δ. Αθροιστική εκτίμηση φλεγμονωδών στοιχείων (cumulative inflammatory index) με βάση το 

οίδημα (κλίμακα 0-3), φλεγμονώδεις δείκτες (κλίμακα 0-3) και τη νέκρωση (κλίμακα 0-3) που 

πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση ή 4 ημέρες μετά τη χορήγηση 3% DSS σε τομές με χρώση 

αιματοξυλίνης / ηωσίνης. 

Ε. Η επιθηλιοποίηση εκφράζεται ως ποσοστό της επιφάνειας του ιστού που καλύπτεται από κρύπτες 

με την ολοκλήρωση ή 4 ημέρες μετά τη χορήγηση 3% DSS. 
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Εικόνα 17: Η χορήγηση του 3MA επαναφέρει τα πρωτεϊνικά επίπεδα των TNFα, IL1β και 

IL6 σε συνθήκες ελέγχου, αλλά μόνο των TNFα και IL1β στη φάση της επιδιόρθωσης. 

Μέτρηση πρωτεϊνικής συγκέντρωσης κυτοκινών με τη μέθοδο ELISA σε υπερκείμενα από ex vivo 

καλλιέργειες ιστών από ζώα αγρίου τύπου και διαγονιδιακά Crh -/- με και χωρίς χορήγηση του 

αναστολέα της αυτοφαγίας 3-methyladenine τις πειραματικές ημέρες 1-6.  

 

 

 



3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

88 | Σ ε λ ί δ α  
 

Εικόνα 18: Διαφορική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης των NLRPs κατά την αναστολή 

της αυτοφαγίας στους Crh -/- μύες. 

Σχετική έκφραση γονιδίων με τη μέθοδο της realtime PCR των γονιδίων των inflammasomes NLRP1, 

NLRP3 και NLRP6 σε συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά από 

χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης σε μύες αγρίου 

τύπου και μύες διαγονιδιακούς Crh -/- με και χωρίς χορήγηση 3MA. 

 

Η αυτοφαγία έχει μελετηθεί εκτενώς σε in vitro κυτταρικά μοντέλα. Η απουσία 

θρεπτικών συστατικών αποτελεί το πρωταρχικό ερέθισμα για την επαγωγή της αυτοφαγίας, 

η οποία διευκολύνει την κυτταρική ενεργειακή ομοιόσταση 170. In vitro, η στέρηση 

αμινοξέων σε εμβρυονικούς ινοβλάστες μυός (Mouse Embryonic Fibroblasts - MEFs) επάγει 

την αυτοφαγία με έναν επαναλήψιμο τρόπο 171, 172. Για να εκτιμήσουμε την επίδραση της 

απαλοιφής της CRH σε αυτό το μοντέλο, υποβάλαμε MEFs αγρίου τύπου και Crh -/- σε 

υστέρηση αμινοξέων για 4h και μελετήσαμε το σχηματισμό του LC3 II. Ο λόγος των 

ισομορφών LC3 II / LC3 I, σε συνθήκες ελέγχου καθώς και μετά από 4h υστέρησης 

αμινοξέων, εμφάνισε σημαντική αύξηση στα Crh -/- MEFs σε σύγκριση με τα MEFs αγρίου 

τύπου (Εικόνα 19Α). Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνει την υπόθεση που προέκυψε από τα 

in vivo πειραματικά δεδομένα που αναπτύχθηκαν ανωτέρω, ότι η απαλοιφή της CRH 

σχετίζεται άμεσα με την ρύθμιση της αυτοφαγικής δραστηριότητας. Για να διερευνήσουμε 

περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της CRH και της μακροαυτοφαγίας ειδικά σε συνθήκες 

ανοσολογικής ενεργοποίησης in vitro, χρησιμοποιήσαμε ένα μοντέλο μέσω LPS επαγόμενης 

αυτοφαγίας σε μακροφάγα μυός Raw264.7 64. Μετά από διέγερση με LPS (1μg / ml) για 

16h παρατηρήθηκε σημαντική επαγωγή του LC3 II, η οποία αντιστρέφεται με τη 

συγχορήγηση CRH (10-7M) (Εικόνα 19Β). Η χορήγηση μόνο της CRH δεν έχει επίδραση 

στην ενεργοποίηση του LC3 II πιθανώς εξαιτίας του κορεσμού από τη δράση της 

ενδογενούς CRH ή εξαιτίας της έλλειψης άμεσης επίδρασης της CRH απουσία επιπλέον 

ερεθίσματος, όπως η μέσω LPS ανοσολογική ενεργοποίηση. 
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Α. 

  
Β. 

  
Εικόνα 19: Επίδραση του CRH στην επαγωγή της αυτοφαγίας in vitro.  

Α. Πρωτεϊνικά επίπεδα του LC3 I-II με τη μέθοδο Western Blot Analysis και αντίστοιχη 

ποσοτικοποίηση σε MEFs αγρίου τύπου και Crh -/- σε συνθήκες ελέγχου και μετά από 4h επώασης 

με θρεπτικό μέσο  χωρίς αμινοξέα. Η αυτοφαγική δραστηριότητα επάγεται  κατά την υστέρηση 

αμινοξέων, όπως αναμενόταν, τόσο στα αγρίου τύπου όσο και στα Crh -/- MEFs, αλλά ο λόγος LC3 

II / LC3 I είναι σταθερά υψηλότερος στα Crh -/- MEFs. 

Β. Ανάλυση Western blot του LC3 σε ένα μοντέλο επαγωγής της αυτοφαγίας μέσω LPS σε κύτταρα 

Raw264.7. Μετά από 16h διέγερσης με LPS (1μg / ml), η συνγχορήγηση CRH (10-7 M) μειώνει τα 

πρωτεϊνικά επίπεδα του LC3 II σε σύγκριση με κύτταρα στα οποία χορηγήθηκε μόνο LPS. 
 

3.5.1.  Η ανοσοκαταστολή του υποδοχέα της IL6 περιορίζει τη θνητότητα 

των Crh -/- μυών μετά από DSS 

Για να διερευνήσουμε περαιτέρω την μηχανιστική σύνδεση μεταξύ της απουσίας της 

CRH και της αυξημένης ευαισθησίας στην DSS κολίτιδα, εστιάσαμε στη δράση της 



3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

90 | Σ ε λ ί δ α  
 

κυτοκίνης IL6, η οποία είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα μεσολαβητή της φλεγμονής που 

μπορεί να επηρεάσει τόσο την αυτοφαγία όσο και στοιχεία της ενεργοποίησης των 

inflammasomes. Οι κύριες προφλεγμονώδεις κυτοκίνες, IL1β και TNFα, μπορούν να 

επάγουν την έκφραση της IL6 173, ενώ ο ρόλος της IL6 στη ρύθμιση της αυτοφαγίας έχει 

προηγούμενα προταθεί 174. Επιπλέον, με βάση τα πειραματικά μας δεδομένα και όπως 

προαναφέρθηκε, κατά την αναστολή της αυτοφαγίας στους Crh -/- μύες, ενώ γενικά η 

εικόνα βελτιώθηκε, τα πρωτεϊνικά επίπεδα της IL6 παρέμειναν αυξημένα. Για να ελέγξουμε 

την υπόθεση ότι τα αυξημένα πρωτεϊνικά επίπεδα IL6 στους Crh -/-  μύες σε συνθήκες 

ελέγχου ευθύνονται για την μετέπειτα απορρύθμιση της φλεγμονώδους αντίδρασης και των 

επιμέρους ομοιοστατικών μηχανισμών που περιγράφησαν (αυτοφαγία, ενεργοποίηση 

inflammasomes) χρησιμοποιήσαμε τον φαρμακολογικό αναστολέα του υποδοχέα του IL6 

(IL6R), tocilizumab. Το tocilizumab αποτελεί ένα ανοσοκατασταλτικό φάρμακο που έχει 

χρησιμοποιηθεί κυρίως για την θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ενώ έχει προταθεί 

εκτενώς η ενδεχόμενη εφαρμογή του σε οξείες επιπλοκές και χρόνιες ασθένειες που 

σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα 136. Η αναστολή της βιολογικής δράσης της IL6 

μέσω του αποκλεισμού του υποδοχέα της οδήγησε σε δραστική βελτίωση της ιστολογικής 

εικόνας (Εικόνα 20Γ-Ε), θεαματική αύξηση της επιβίωσης των Crh -/- μυών, που 

πλησίασε το 80% (Εικόνα 20Α) και παράλληλη απώλεια βάρους πανομοιότυπη με τα ζώα 

αγρίου τύπου (Εικόνα 20Β). Ένα ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η χορήγηση 

του a-IL6R σε μύες αγρίου τύπου οδήγησε σε αύξηση των φλεγμονωδών στοιχείων και 

περιόρισε την επιθηλιακή επιδιόρθωση μετά από χορήγηση DSS (Εικόνα 20Γ-Ε), ενώ 

παράλληλα οδήγησε σε απώλεια βάρους ανάλογη με αυτή των Crh -/- μυών χωρίς 

χορήγηση a-IL6R (Εικόνα 20Β). Αυτές οι παρατηρήσεις υποδεικνύουν μία συνεργιστική 

δράση των CRH και IL6, η οποία γίνεται εμφανής όταν ένας από τους δύο παράγοντες είτε 

απουσιάζει ή υπολειτουργεί οδηγώντας στην ανάπτυξη κολίτιδας. Η διπλή απαλοιφή, Crh -

/- με χορήγηση a-IL6R, δρα συμπληρωματικά στην πορεία της κολίτιδας, προσομοιάζοντας 

την πορεία της νόσου στους αγρίου τύπου μύες και υποδεικνύοντας την αλληλεπίδραση 

μεταξύ IL6 και CRH.  

Η ουσιαστική συμμετοχή της αναστολής του IL6R στη ρύθμιση της φλεγμονώδους 

αντίδρασης στους Crh -/- μύες αντικατοπτρίζεται και στην επαναφορά της γονιδιακής 

έκφρασης των NLRP1 και NLRP3 σε επίπεδα μυών αγρίου τύπου μετά από 7 ημέρες 

χορήγησης DSS (Εικόνα 21), υποδεικνύοντας παράλληλα την καθοριστική σημασία του 
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ελέγχου της φλεγμονώδους αντίδρασης για την μετέπειτα πορεία της ιστικής αναγέννησης. 

Η παραπάνω αλληλεπίδραση επιβεβαιώνεται και από την ανοσοδραστικότητα του ASC, 

καθοδικού στόχου των NLRPs, (Εικόνα 22), όπου παρατηρείται ποσοτική αλλά και 

τοπολογική μείωσή της (διάχυτη χρώση σε όλη την έκταση του ιστού απουσία του a-IL6R) 

ήδη από της συνθήκες ελέγχου (μόνο με χορήγηση a-IL6R) και διατηρείται σε όλη την 

πορεία της πειραματικής φλεγμονής.  

 

Α. 

 

Β. 

Γ. 

 

Δ. 

 
 

Ε. 
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Εικόνα 20: Ο φαρμακολογικός αποκλεισμός του IL6R επαναφέρει την φυσιολογική 

φλεγμονώδη αντίδραση στους Crh -/- μύες. 

Α. Καμπύλη επιβίωσης Kaplan-Meier σε ζώα αγρίου τύπου και διαγονιδιακά Crh -/- με και χωρίς 

χορήγηση του αντισώματος IL6R τις πειραματικές ημέρες 1 και 5.  

Β. Ποσοστιαία μεταβολή του σωματικού βάρους μέχρι και δύο εβδομάδες μετά την χορήγηση DSS 

(πειραματικές ημέρες 8-21) σε ζώα αγρίου τύπου και διαγονιδιακά Crh -/- με και χωρίς χορήγηση 

του αντισώματος IL6R τις πειραματικές ημέρες 1 και 5. 

Γ. Χρώση Αιματοξυλίνης / Ηωσίνης από κόλον WT και Crh -/- μυών μετά από 7 ημέρες χορήγησης 

3% DSS και μετά από 7 ημέρες χορήγησης 3% DSS ακολουθούμενες από 4 ημέρες καθαρού νερού 

με και χωρίς χορήγηση του αντισώματος IL6R τις πειραματικές ημέρες 1 και 5. 

Δ. Αθροιστική εκτίμηση φλεγμονωδών στοιχείων (cumulative inflammatory index) με βάση το 

οίδημα (κλίμακα 0-3), φλεγμονώδεις δείκτες (κλίμακα 0-3) και τη νέκρωση (κλίμακα 0-3) που 

πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση ή 4 ημέρες μετά τη χορήγηση 3% DSS σε τομές με χρώση 

αιματοξυλίνης / ηωσίνης. 

Ε. Η επιθηλιοποίηση εκφράζεται ως ποσοστό της επιφάνειας του ιστού που καλύπτεται από κρύπτες 

με την ολοκλήρωση ή 4 ημέρες μετά τη χορήγηση 3% DSS. 

 

 
Εικόνα 21: Η αναστολή του IL6R ρυθμίζει την γονιδιακή έκφραση των NLRPs. 

Σχετική έκφραση γονιδίων με τη μέθοδο της realtime PCR των γονιδίων των inflammasomes NLRP1, 

NLRP3 και NLRP6 μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 
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ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης με και χωρίς χορήγηση του αντισώματος 

IL6R τις πειραματικές ημέρες 1 και 5. 

 
Εικόνα 22: Η ανοσοδραστικότητα του ASC περιορίζεται τοπικά με τη χρήση του a-IL6R. 

Ανοσοϊστοχημεία φθορισμού για ASC (πράσινο) και DAPI (μπλε) σε κόλον μυών αγρίου τύπου και 

διαγονιδικών σε συνθήκες ελέγχου, μετά από χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες και μετά από 

χορήγηση 3% DSS για 7 ημέρες ακολουθούμενες από 4 ημέρες ιστικής αναγέννησης με και χωρίς 

χορήγηση του αντισώματος IL6R τις πειραματικές ημέρες 1 και 5. 

 

3.5.2.  Η χορήγηση αντιβιοτικών βελτιώνει την ανοσολογική αντίδραση των 

Crh -/- μυών 

Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι οι μικροβιωτικοί οργανισμοί που εδράζονται στο έντερο 

έχουν δραματική επίπτωση στην εντερική ομοιόσταση και την ΙΦΝΕ. Η ανάπτυξη της ΙΦΝΕ 
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είναι εξαρτώμενη από τους μικροβιωτικούς οργανισμούς και μεταβολές στη σύστασή τους 

μπορούν να καθορίσουν την ευαισθησία και την σοβαρότητα της κολίτιδας 167, 175. 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι μύες με γενετική έλλειψη διαφόρων στοιχείων του 

inflammasome, παρουσιάζουν μεταβολές στο μικροβίωμα τους, οι οποίες προδιαθέτουν 

αυτά τα ζώα για εμφάνιση διαφόρων ασθενειών, μεταξύ των οποίων και ΙΦΝΕ. 

Συγκεκριμένα έχει δειχθεί ότι η απαλοιφή των NLRP6, ASC, caspase1 ή IL18 σε μύες, τους 

καθιστά υπερευαίσθητους σε DSS κολίτιδα 167. Όπως παρουσιάζεται παραπάνω, οι Crh -/- 

μύες εμφανίζουν μεταβολές τόσο στην ενεργοποίηση του inflammasome όσο και στην 

αφθονία των εντερικών μικροβιωτικών οργανισμών. Για αυτό το λόγο ελέγξαμε αν η 

χορήγηση αντιβιοτικών στους Crh -/- μύες ήταν ικανή να περιορίσει την υπέρμετρη 

φλεγμονώδη αντίδραση. Πράγματι, η χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος (200 mg/L 

ciprofloxacin και 500 mg/L metronidazole) με τη συνεπακόλουθη απαλοιφή των 

μικροβιωτικών οργανισμών του εντέρου για 10 ημέρες πριν αλλά και καθόλη τη διάρκεια 

της χορήγησης DSS 137, είχε ως αποτέλεσμα τη θεαματική βελτίωση της φλεγμονώδους 

αντίδρασης στους Crh -/- μύες (Εικόνα 23Α-Ε). Η αντίδραση αυτή οδήγησε σε υψηλά 

επίπεδα επιβίωσης συνοδευόμενα από περιορισμένη απώλεια βάρους (Εικόνα 23Β) και 

πλήρη ιστική επιδιόρθωση (Εικόνα 23Γ). Χαρακτηριστικό της επίδρασης της χορήγησης 

αντιβιοτικών στους Crh -/- μύες αποτελεί η δραστική μείωση της έκκρισης των 

προφλεγμονωδών κυτοκινών σε όλη την πορεία της πειραματικής κολίτιδας (Εικόνα 24) 

σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα και από τα ζώα αγρίου τύπου. Τα παραπάνω δεδομένα 

υποδηλώνουν ότι, ακόμα και εάν οι μικροβιωτικοί οργανισμοί αποτελούν την κινητήριο 

δύναμη της πορείας της κολίτιδας, η CRH φαίνεται να ελέγχει την ένταση της 

φλεγμονώδους αντίδρασης μέσω της έκκρισης κυτοκινών.  

 

Α.

 

B.
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Γ. 

 

Εικόνα 23: Η χορήγηση αντιβιοτικών βελτιώνει την φλεγμονώδη αντίδραση στους Crh -/- 

μύες. 

Α. Καμπύλη επιβίωσης Kaplan-Meier σε ζώα αγρίου τύπου και διαγονιδιακά Crh-/- με και χωρίς 

χορήγηση αντιβιοτικών 10 ημέρες πριν την χορήγηση DSS, καθώς και σε όλη τη διάρκεια της 

πειραματικής κολίτιδας.  

Β. Ποσοστιαία μεταβολή του σωματικού βάρους μέχρι και δύο εβδομάδες μετά την χορήγηση DSS 

(πειραματικές ημέρες 8-21) σε ζώα αγρίου τύπου και διαγονιδιακά Crh -/- με και χωρίς χορήγηση 

αντιβιοτικών. 

Γ. Χρώση Αιματοξυλίνης / Ηωσίνης από κόλον WT και Crh -/- μυών μετά από 7 ημέρες χορήγησης 

3% DSS και μετά από 7 ημέρες χορήγησης 3% DSS ακολουθούμενες από 4 ημέρες καθαρού νερού 

με και χωρίς χορήγηση αντιβιοτικών. 
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Εικόνα 24: Η χορήγηση αντιβιοτικών μειώνει δραστικά τα πρωτεϊνικά επίπεδα των TNFα, 

IL1β και IL6 σε όλες τις υπό μελέτη πειραματικές συνθήκες. 

Μέτρηση πρωτεϊνικής συγκέντρωσης κυτοκινών με τη μέθοδο ELISA σε υπερκείμενα από ex vivo 

καλλιέργειες ιστών από ζώα αγρίου τύπου και διαγονιδιακά Crh -/- με και χωρίς χορήγηση 

αντιβιοτικών 10 ημέρες πριν την χορήγηση DSS, καθώς και σε όλη τη διάρκεια της πειραματικής 

κολίτιδας. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Με την παρούσα μελέτη αποκαλύψαμε νέες δράσεις της CRH στη φυσιολογική 

αντίδραση στο φλεγμονώδες stress και την αλληλουχία των αντιδράσεων που επιδιώκουν 

την καταστολή της κολίτιδας επιτυγχάνοντας την επούλωση της βλάβης, την αναγέννηση 

του εντερικού επιθηλίου και την αποκατάσταση του φραγμού. Τα ευρήματά μας 

καταδεικνύουν μια στενή σχέση ανάμεσα στην ιστοειδική αντίδραση στο stress, την 

φλεγμονώδη αντίδραση και κυτταρικούς ομοιοστατικούς μηχανισμούς, όπως η κυτταρική 

διαφοροποίηση, η αυτοφαγία και ο συμβιωτικός εποικισμός. Σε προηγούμενες μελέτες το 

εργαστήριό μας κατέδειξε την αδυναμία των Crh -/- μυών να επιβιώσουν κατά τη φάση της 

ιστικής αναγέννησης στο μοντέλο της χημικά επαγόμενης κολίτιδας με DSS 122. Με την 

παρούσα μελέτη, αποδεικνύουμε τη συσχέτιση αυτού του φαινοτύπου των Crh -/- μυών με 

μια σειρά αλληλεπιδράσεων που περιλαμβάνουν την ρύθμιση της έκκρισης της IL6, 

μεταβολές στη βακτηριακή χλωρίδα και ενεργοποίηση του NLRP6 inflammasome. Το δίκτυο 

των παραγόντων που εμπλέκονται αφενός στη διατήρηση της ομοιόστασης και αφετέρου 

στην διαδικασία της φυσιολογικής φλεγμονώδους αντίδρασης σε καταστάσεις έλλειψης της 

CRH, απεικονίζεται στο Σχήμα 1. 
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Σχήμα 1: Σχηματική απεικόνιση της αλληλεπίδρασης της απαλοιφής της CRH με επιμέρους 

ομοιοστατικούς μηχανισμούς. 

 

4.1. Επιπτώσεις της γενετικής απαλοιφής της CRH στην έκφραση των 

κυτοκινών 

Η CRH είναι ο βασικός ορμονικός διαμεσολαβητής της αντίδρασης στο stress και έχει 

ανοσορυθμιστικό ρόλο in vivo και in vitro 103-105. Η CRH όπως και οι υποδοχείς της 

εκφράζονται στο έντερο των ανθρώπων και των τρωκτικών 176, ενώ η έκφρασή της 

αυξάνεται στην εντερική φλεγμονή 108, 177. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη 

μελέτη, η γενετική απαλοιφή της CRH συνδέεται με ευπάθεια σε εγγενείς ανοσολογικές 

αντιδράσεις, όπως το μοντέλο της κολίτιδας μέσω χορήγησης DSS 122. Με την παρούσα 

μελέτη ακολουθούμε την πορεία της φλεγμονής 4 ημέρες μετά την παύση της χορήγησης 

του DSS, όπου οι μύες αγρίου τύπου παρουσιάζουν περιορισμό της φλεγμονής, ενεργή 

επιθηλιοποίηση και συστημική βελτίωση της νόσου. Αντίθετα οι Crh -/- μύες εμφανίζουν 

ενεργή κολίτιδα που χαρακτηρίζεται από διήθηση λευκοκυττάρων, οίδημα του 

υποβλεννογόνου και ελάχιστες νεοσχηματιζόμενες ή / και ώριμες κρύπτες. Ανάλυση των 

εκκρινόμενων κυτοκινών από το έντερο σε αυτό το χρονικό σημείο της διαδικασίας, 

αποκάλυψε ότι οι Crh -/- μυς παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα προ-φλεγμονωδών 

κυτοκινών, όπως IL6, IL1β και TNFα, χαρακτηριστικό της παρατεταμένης ενεργής 

φλεγμονής. Τα αυξημένα πρωτεϊνικά επίπεδα των IL1β, IL6 και TNFα έχουν θεωρηθεί 

υπεύθυνα για ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων που κυμαίνεται από αυτοάνοσες 

νόσους, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα 178 και ο ερυθηματώδης λύκος 179, έως και 

ψυχοσωματικές παθήσεις όπως η σχιζοφρένεια 180, 181. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως 

δείχνουμε στα αποτελέσματα,  τα επίπεδα της IL6 είναι αυξημένα και σε συνθήκες ελέγχου, 

υποδηλωτικ� της επίδρασης της απαλοιφής της CRH στη ρύθμιση αυτής της κυτοκίνης. 

Πλέον ενδιαφέρον είναι ότι η χορήγηση αντισώματος έναντι του IL6R (anti-IL6R ab) 182-184 

σε μύες Crh -/- μύες βελτιώνει θεαματικά την αντίδρασή τους στο DSS 

συμπεριλαμβανομένης και της ομαλής επιδιόρθωσης του φλεγμαίνοντος ιστού, κάνοντας τη 

διάκριση μεταξύ των δύο γονοτύπων αδύνατη σε συνθήκες φλεγμονής. Αναστολή της 

σηματοδότησης της IL6 με μονοκλωνικά αντισώματα έχει δειχθεί ότι είναι αποτελεσματική 

στον έλεγχο της χρόνιας εντερικής φλεγμονής σε μοντέλα μυών, γεγονός που ενθάρρυνε 

προσπάθειες για καθιέρωση της IL6 ως θεραπευτικό στόχο για την ΙΦΝΕ 185, 186. Αυτή η 
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δράση της IL6 συνδέθηκε με την επίδρασή της στην ενεργοποίηση της απόπτωσης των Τ 

κυττάρων και στην καταστολή της  παραγωγής προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, όπως IFNγ, 

TNF και IL1β. 

Παρ’ όλο που η γενετική απαλοιφή της Crh δεν οδηγεί σε αυθόρμητη ανάπτυξη 

κολίτιδας, φαίνεται ότι επάγει ένα στάδιο οριακής ενεργοποίησης του ανοσολογικού 

συστήματος, πιθανά εξαιτίας της αδυναμίας προσαρμογής στα καθημερινά ερεθίσματα μέσω 

της φυσιολογικής προσαρμοστικής απάντησης που διαμεσολαβεί η CRH 101, 187. Συσχετισμός 

ανάμεσα στα επίπεδα της IL6 και της CRH έχει δειχθεί σε άλλα μοντέλα και φαίνεται ότι 

λειτουργεί αμφίδρομα. Για παράδειγμα, αντισταθμιστική αύξηση της IL6 εξαιτίας της 

απουσίας της CRH έχει παρατηρηθεί στο μοντέλο της TNBS επαγόμενης κολίτιδας 188, αλλά 

και σε φλεγμονή που επάγεται σε μύες μέσω διάφορων ερεθισμάτων, όπως turpentine, LPS 

ή ιική μόλυνση 132, 189. Επιπλέον, η IL6 επιδρά στην έκφραση των υποθαλαμικών 

νευροπεπτιδίων που συμμετέχουν στον έλεγχο του σωματικού βάρους και του σωματικού 

λίπους, δρώντας σε κεντρικό επίπεδο μέσω ενός μηχανισμού που εξαρτάται από το φύλο 

και την ηλικία  190. Η παρατεταμένη παραγωγή IL6 έχει αναφερθεί ότι προδιαθέτει σε 

ασθένειες ή ιστική δυσλειτουργία 173, παρατήρηση που σχετίζεται άμεσα με τα 

αποτελέσματά μας. Ωστόσο, η IL6 ενδέχεται να έχει και σημαντικές ομοιοστατικές 

λειτουργίες διεγείροντας τον πολλαπλασιασμό και την αναπαραγωγή των IECs 185. Αυτή η 

ομοιοστατική δράση της IL6, πιθανώς, καλείται να αντισταθμίσει το κενό στην ομοιοστατική 

ρύθμιση από την απουσία της CRH στους Crh -/- μύες.  

 

4.2. Οι Crh -/- μύες εμφανίζουν ελαττωματική επιθηλιοποίηση 

Η βλέννα (mucin) και τα επιθηλιακά κύτταρα του εντερικού σωλήνα αποτελούν 

βασικούς ρυθμιστές στην αμυντική λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος και την 

επικοινωνία του με το ανοσοποιητικό σύστημα 144, 145. Προφλεγμονώδεις κυτοκίνες, όπως οι 

IL1, IL6 και TNFα ενεργοποιούν την έκκριση mucins , όπως παρατηρείται και στην κολίτιδα 
191. Η εσωτερική στοιβάδα mucins σχηματίζεται από την συνεχή παραγωγή τους από τα 

καλυκοειδή κύτταρα 192. Τα καλυκοειδή κύτταρα των κρυπτών του κόλον συνεισφέρουν 

στον σχηματισμό της εσωτερικής στοιβάδας των mucins μετά από επίδραση στρεσογόνων 

παραγόντων μέσω της έκκρισης συγκεκριμένων συστατικών της 193. Ένα παράδειγμα αυτού 

παρατηρείται σε περιπτώσεις κολονικής ισχαιμίας, όπου τα καλυκοειδή κύτταρα 

απελευθερώνουν βλέννα (mucus) απομακρύνοντας βακτήρια τα οποία εισδύουν στις 
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κρύπτες 194, 195. Η αποκατάσταση της ομοιοστασίας των καλυκοειδών κυττάρων και της 

απαιτούμενης βιοσύνθεσης και συσσώρευσης της mucin 2 (MUC2) σε κοκκία αποτελεί μια 

αργή διαδικασία καθώς διαρκεί περισσότερο από 4-5 ώρες 194. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει 

ότι σε μία κατάσταση διαρκούς stress, όπως ενδεχομένως μεταφράζεται σε κυτταρικό 

επίπεδο η απουσία της CRH, περιορίζεται η διαθεσιμότητα της MUC2 196, γεγονός που 

αποτυπώνεται και στην απώλεια ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης του MUC2 κατά την 

πορεία της φλεγμονής στους Crh -/- μύες.  

Η ελαττωματική γονιδιακή ρύθμιση και έκκριση των mucins στους Crh -/- μύες θα 

μπορούσε να αντανακλά και διαταραχή στη ρύθμιση της διαφοροποίησης των κυτταρικών 

τύπων που τη συνθέτουν και την απελευθερώνουν. Πράγματι, όπως δείχνουμε η απαλοιφή 

της CRH ρυθμίζει αρνητικά τα μονοπάτια διαφοροποίησης των επιθηλιακών κυττάρων του 

εντέρου, Wnt και Notch. Τυπικά, η ενεργή σηματοδότηση του Notch έχει ως αποτέλεσμα τη 

μεταγραφή μίας πρώτης ομάδας γονιδίων της οικογένειας των Hairy/Enhancer of Split 

(Hes) που κωδικοποιούν μεταγραφικούς καταστολείς. Οι υποδοχείς του Hes, εν συνεχεία, 

καταστέλλουν την μεταγραφή μίας δεύτερης σειράς γονιδίων μεταγραφικών παραγόντων 

basic Helix-Loop-Helix (bHLH), οι οποίοι όταν αποκαταστέλλονται, επάγουν τη 

διαφοροποίηση προς πλεον εξειδικευμένους κυτταρικούς τύπους. Στο έντερο, το άμεσο 

γονίδιο στόχος του Notch, Hes1, καταστέλλει την μεταγραφή του bHLH μεταγραφικού 

παράγοντα, Math1 148, που είναι καθοδικός στόχος του μονοπατιού διαφοροποίησης Wnt. 

Τα διαγονιδιακά ζώα Hes1-/- είναι θνησιγόνα σε εμβρυϊκή ηλικία, αλλά εντερικός ιστός από 

αυτά δείχνει αύξηση στα καλυκοειδή, τα εντεροενδοκρινικά και τα κύτταρα Paneth, καθώς 

και μείωση στα απορροφητικά εντεροκύτταρα 148, 197. Η εντερική έκφραση του Math1 είναι 

απαραίτητη για τη δέσμευση προς την εκκριτική κυτταρική σειρά, καθώς το επιθήλιο 

μεταλλαγμένων Math1 μυών καλύπτεται μόνο από εντεροκύτταρα 150. Ο μεταγραφικός 

καταστολέας Gfi1, εκφράζεται στην εκκριτική κυτταρική σειρά του εντερικού επιθηλίου. Ο 

Gfi1 απουσιάζει στους Math1-/- εμβρυϊκούς εντερικούς ιστούς, υποδηλώνοντας ότι δρα 

καθοδικά του Math1. 198. Τα δεδομένα αυτών των μελετών, σε συνδυασμό με τα 

πειραματικά δεδομένα της παρούσας μελέτης, προβάλλουν πιθανούς μηχανισμούς για την 

αδυναμία των Crh -/- μυών να επιτύχουν φυσιολογική επιθηλιοποίηση.  

Σε αυτό το σημείο, αντί να μελετήσουμε το κάθε χρονικό σημείο μεμονωμένα 

(συνθήκες ελέγχου, 7 ημέρες χορήγησης  DSS και 4 ημέρες ιστικής επιδιόρθωσης), θα 

προσεγγίσουμε ποιοτικά τις εν δυνάμει μεταβολές που προκαλεί η απουσία της CRH. 
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Θεωρούμε ότι οι αλληλεπιδράσεις που εμφανίζονται μετά τη χορήγηση DSS (π.χ. αρνητική 

ρύθμιση ορισμένων γονιδίων), προϋπάρχουν μεν σε συνθήκες ελέγχου αλλά 

επιδεινώνονται και γίνονται εμφανείς μετά από ένα ισχυρό ερέθισμα, όπως η φλεγμονή.  

Με αυτό τον τρόπο, η αρνητική ρύθμιση του Wnt μονοπατιού, όπως υποδηλώνεται από την 

έκφραση του Math1, θα ήταν αρκετή για να αιτιολογήσει την μεταβολή των κυτταρικών 

αλλαγών στο έντερο των Crh -/- μυών (μειωμένος αριθμός καλυκοειδών και κυττάρων 

Paneth), εάν συνοδευόταν και από αντισταθμιστική αύξηση των εντεροκυττάρων. 

Συνυπολογίζοντας όμως και την αρνητική ρύθμιση του Hes1, καταγράφεται και η 

συμμετοχή ενός ανοδικού μηχανισμού στον οποίο φαίνεται ότι επιδρά η CRH. Το ισχύον 

μοντέλο για την εντερική επιθηλιακή διαφοροποίηση προβάλλει τη β κατενίνη ως ελεγκτικό 

παράγοντα γιά την παραγωγή μίας δεξαμενής πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων που με 

τη σηματοδότηση μεσω Notch επιλέγουν να προχωρήσουν επιδρώντας στο Math1 ή στο 

Hes1 και εν συνεχεία στα επόμενα βήματα προς την ταυτοποίηση σε εκκριτικά η 

απορροφητικά επιθηλιακά κύτταρα 150, 199. Έχει δειχθεί ότι αυτά τα πολυδύναμα κύτταρα, 

τα οποία εμφανίζουν πυρηνικό εντοπισμό της β κατενίνης, αποτελούν το κομβικό σημείο 

για την επιλογή ανάμεσα σε κύτταρα που εκφράζουν Math1 ή Hes1 και κατ’ επέκταση στην 

επιλογή μεταξύ εκκριτικής και απορροφητικής κυτταρικής σειράς 198. Σε θεωρητικό επίπεδο, 

το ενδεχόμενο η απόκριση στο stress (μέσω της CRH) να καθορίζει την τελική επιλογή 

μεταξύ κυτταρικών τύπων ανάλογα με τις συνθήκες ή τις ανάγκες του ιστού, θα μπορούσε 

να θεωρηθεί ως ένα μέρος του προσαρμοστικού μηχανισμού για διατήρηση της 

ομοιόστασης. 

Το μονοπάτι σηματοδότησης Wnt / β κατενίνης μετέχει σε ένα ευρύ φάσμα 

παθολογικών καθώς και αναπτυξιακών και ομοιοστατικών διαδικασιών. Η σωστή ρύθμισή 

του είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική διαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων του 

εντέρου 160. Πλήθος νέων δεδομένων επιβεβαιώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μονοπατιών Notch και Wnt / β κατενίνης. Στην καρδιά μεταγραφικοί παράγοντες που 

ρυθμίζονται θετικά από το Notch1 καταστέλλονται από την ενεργοποίηση της β κατενίνης, 
200. Έχει δειχθεί ότι το Notch έχει διττό ρόλο στα πρώιμα στάδια της διαφοροποίησης των 

καρδιομυοκυττάρων και του μονοπατιού Wnt / β κατενίνης. Αντίθετα με τη σηματοδότηση 

μέσω Notch, η σηματοδότηση μέσω Wnt επιδρά αρνητικά σε καρδιακά βλαστικά κύτταρα, 

επάγει τη διαφοροποίηση των καρδιομυοκυττάρων και ενεργοποιεί το Notch μονοπάτι είτε 

σε αδιαφοροποίητα είτε σε πρώιμα διαφοροποιημένα καρδιομυοκύτταρα, μέσω απευθείας 
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μεταγραφικής ρύθμισης του Hes1 201. Επιπλέον, η αναστολή της σηματοδότησης μέσω 

Notch με dibenzazepine (DBZ) οδήγησε σε αναστολή της σηματοδότησης μέσω Wnt / β 

κατενίνης, ενώ η χρόνια χορήγηση DBZ οδήγησε σε αναστολή τόσο της σηματοδότηση του 

Notch όσο και του Wnt, διαταράσσοντας τον επιθηλιακό φραγμό και επάγοντας κολίτιδα 202.  

Τα μονοπάτια σηματοδότησης Wnt / Notch ελέγχουν επίσης την επιθηλιακή 

ομοιόσταση του εντέρου που βασίζεται σε μία δυναμική και εύθραυστη ισορροπία μεταξύ 

αυτοανανέωσης και διαφοροποίησης των πρόδρομων επιθηλιακών κυττάρων. Όπως 

αναλύθηκε εκτενώς (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, τομέας 1.2.1.1.), βασικό στοιχείο αυτής της ισορροπίας 

αλλά και του κοινού μονοπατιού του Wnt, είναι η β κατενίνη. Λειτουργικές μελέτες 

επιβεβαιώνουν ότι το μονοπάτι Wnt αποτελεί τον κύριο «διακόπτη» μεταξύ του 

πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης των επιθηλιακών κυττάρων 203. Η ενεργή 

σηματοδότηση μέσω Wnt είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των βλαστικών τμημάτων της 

κρύπτης στο έντερο. Αυτό αποδεικνύεται από μελέτες με διαγονιδιακούς μύες με έλλειψη 

του μεταγραφικού παράγοντα Tcf4 204,  με εξαρτημένη απαλοιφή της β κατενίνης από το 

εντερικό επιθήλιο 205, 206 και με διαγονιδιακή αναστολή της εξωκυτταρικής σηματοδότησης 

του Wnt μέσω του εκκρινόμενου αναστολέα του Wnt, Dickkopf-1 207, 208. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, παρατηρήθηκε δραματική μείωση της πολλαπλασιαστικής δραστηριότητας. Σε 

αντίστροφα πειράματα, η ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt μέσω διαγονιδιακής έκφρασης 

του αγωνιστή του Wnt, R-Spondin-1 οδήγησε σε μαζικό υπερπολλαπλασιασμό των 

εντερικών κρυπτών 209. Σε ζωικά μοντέλα με διαταραγμένη σηματοδότηση μέσω Wnt 

παρατηρείται επίσης μείωση των Math1-θετικών βλαστικών κυττάρων στις εντερικές 

κρύπτες.Το αποτέλεσμα είναι η υποστροφή των εκκριτικών κυτταρικών ομάδων και η 

επικάλυψη των λαχνών κυρίως από εντεροκύτταρα 204, 206, 208. Κατά αντιστοιχία, η  

αναστολή του μονοπατιού του Notch στο εντερικό επιθήλιο μέσω εξαρτώμενης απαλοιφής 

του γονιδίου του CSL ή μέσω  φαρμακολογικών αναστολέων της gamma secretase οδηγεί 

σε ταχεία και πλήρη μετατροπή όλων των επιθηλιακών κυττάρων σε καλυκοειδή κύτταρα 
27, 28.  

Συνδέση της CRH με την αναγέννηση του εντερικού βλεννογόνου ή με τη ρύθμιση 

της ισορροπίας μεταξύ επιθηλιακού πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης έχει αναφερθεί 

σε ελάχιστες μελέτες. Πρόσφατα προτάθηκε ότι η CRH έχει μια ενδεχόμενη επίδραση στη 

σηματοδότηση μέσω Wnt / β κατενίνης in vitro, επάγοντας την έκφραση του SMAD2 και 

της β κατενίνης, γονίδια τα οποία εμπλέκονται στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών 
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κυττάρων 210. Επιπρόσθετα, έχει δειχθεί ότι η CRH διευκολύνει τη σηματοδότηση του 

μονοπατιού Wnt / β κατενίνης μέσω του μονοπατιού cAMP / PKA, απενεργοποιώντας το 

GSK3β και επακόλουθα μειώνοντας την φωσφορυλίωση, τη συσσώρευση και τη μετατόπιση 

της β κατενίνης στον πυρήνα 211. Συνεπώς, με βάση αυτά τα ευρήματα, απουσία της CRH, 

όπως συμβαίνει στους Crh -/- μύες, αναμένεται μειωμένη ενεργοποίηση του μονοπατιού 

Wnt / β κατενίνης και των καθοδικών του στόχων, σε συνάφεια με τα πειραματικά μας 

δεδομένα. 

Ενα ακόμα επίπεδο ελέγχου αυτού του σηματοδοτικού μονοπατιού καθορίζεται από 

τους διάφορους προσδέτες. Οι πολλαπλές σηματοδοτικές δράσεις in vivo μεμονωμένων 

προσδετών του Wnt είναι σημείο συζήτησης, καθώς και το πώς επιτυγχάνεται η 

εξειδικευμένη σηματοδότηση σε ένα περίπλοκο πολυκυτταρικό οργανισμό. Από διάφορα 

πειραματικά δεδομένα φαίνεται ότι μία συγκεκριμένη Wnt πρωτεΐνη μπορεί να 

ενεργοποιήσει πολλαπλά καθοδικά μονοπάτια. Για παράδειγμα, το Wnt5a και το Wnt11 

είναι απαραίτητα για τον καθορισμό του άξονα στα πρώιμα εμβρυικά στάδια του Xenopus 
212, 213, μια διαδικασία η οποία ελέγχεται από το κοινό μονοπάτι Wnt / β κατενίνη. Ωστόσο, 

κάθε μία από αυτές τις πρωτεΐνες έχει ένα κοινά αποδεκτό ρόλο, ανεξάρτητο από την 

ενεργοποίηση της κατενίνης, στον έλεγχο της συγκλίνουσας επέκτασης σε μετέπειτα 

αναπτυξιακά στάδια 214, 215. Το εύρημα ότι το Wnt5a είχε τη διττή δυνατότητα τόσο να 

ενεργοποιήσει όσο και να αναστείλει τη σηματοδότηση μέσω Wnt / β κατενίνης in vitro, 

υποδεικνύει ένα ανάλογο πρότυπο στις Wnt πρωτεΐνες των θηλαστικών 216. Μέσω 

ποσοτικής κινητικής ανάλυσης, δείχθηκε ότι το Wnt5a μπορεί να αναστείλει απευθείας τη 

σηματοδότηση του κοινού μονοπατιού Wnt / β κατενίνης μέσω του διαμεμβρανικού 

υποδοχέα Ror2, ενώ μπορεί παράλληλα να το ενεργοποιήσει μέσω των υποδοχέων Fz4 και 

LPR5 216. Επίσης, έχει δειχθεί ότι το Wnt5a ρυθμίζει τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών 

επάγοντας το κοινό μονοπάτι Wnt / β κατενίνης, μία επίδραση η οποία δεν αναστράφηκε με 

τη χορήγηση του αναστολέα Dkk1 217. Σε συμφωνία με αυτά τα δεδομένα, στους Crh -/-  

μύες, παρά τη θετική γονιδιακή ρύθμιση του Wnt3a, η αρνητική ρύθμιση του Wnt5a οδηγεί 

σε αναστολή του μονοπατιού Wnt / β κατενίνης. Η ευοδωτική δράση της CRH στο μονοπάτι 

Wnt / β κατενίνης επιβεβαιώθηκε με πειράματα σε zebrafish, όπου η εξωγενής χορήγηση 

CRH οδήγησε σε δοσοεξαρτώμενη αύξηση της έκφρασης του Tcf4, τελικό στόχο της 

ενεργοποίησης του μονοπατιού Wnt / β κατενίνης. 



4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

104 | Σ ε λ ί δ α  
 

4.3. Αλληλεπίδραση  της CRH με την ενεργοποίηση του inflammasome 

 Τα πειραματικά ευρήματα από την ανάλυση της ενεργοποίησης των inflammasomes 

ήταν αναπάντεχα. Το inflammasome είναι ένα κυτταροπλασματικό σύμπλοκο, το οποίο 

λειτουργεί ως αισθητήρας σημάτων stress ή ιστικής βλάβης 44. Η γενετική απαλοιφή του 

inflammasome οδηγεί σε επιδείνωση της κολίτιδας σε μύες, εξαιτίας της αδυναμίας τους να 

ελέγξουν τους μηχανισμούς της φλεγμονής που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της 

«εισβολής» βακτηρίων και της συνεπαγόμενης ιστικής βλάβης 167. Στους Crh -/- μύες, ο 

βαθμός ενεργοποίησης του NLRP3 ακολουθεί το βαθμό έντασης της κολίτιδας, ενώ 

διαπιστώσαμε αυξημένη γονιδιακή έκφραση του NLRP6 σε συνθήκες ελέγχου. Το NLRP6 

αποτελεί το στοιχείο του inflammasome που εκφράζεται κυρίως στο εντερικό επιθήλιο 218 

και είναι σημαντικό γιά την την εντερική ομοιόσταση 166, 167. Η ρύθμιση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων και του μικροβιώματος συντελείται από το NLRP6 μέσω 

της ρύθμισης της έκκρισης βλέννας από τα καλυκοειδή κύτταρα, συμβάλλοντας στην 

άμυνα του ξενιστή 166. Με βάση τα παραπάνω, η αυξημένη γονιδιακή έκφραση του NLRP6 

στους Crh -/- μύες ενδεχομένως οφείλεται σε αυξημένη ανάγκη επαναφοράς της 

ομοιοστασίας στο κόλον, πιθανά πλέον δύσκολης εξαιτίας της έλλειψης της CRH και της 

συνεπαγόμενης διαταραχής της προσαρμογής σε στρεσογόνους παράγοντες όπως η 

εντερική χλωρίδα. 

Σε συμφωνία με αυτή την υπόθεση, παρατηρήσαμε αυξημένο βακτηριακό φορτίο 

στον εντερικό αυλό των Crh -/- μυών. Όπως έχουμε δείξει προηγούμενα 122, οι Crh -/- 

μύες εμφανίζουν φυσιολογική εντερική ιστολογία και διαπερατότητα σε συνθήκες ελέγχου. 

Αυτά τα ευρήματα μπορεί να υποδηλώνουν την ικανότητα των Crh -/- μυών να 

ανταπεξέλθουν στο αυξημένο βακτηριακό φορτίο επιστρατεύοντας περαιτέρω 

ομοιοστατικούς μηχανισμούς, όπως το NLRP6. Αν και έχει μελετηθεί ο ρόλος της γενετικής 

απαλοιφής του NLRP6 στην πορεία της φλεγμονής και της σχετιζόμενης καρκινογένεσης 219, 

220, ο ρόλος του ενεργοποιημένου NLRP6 στην πορεία της κολίτιδας δεν είναι γνωστός . Με 

την παρούσα μελέτη συνδέεται η γενετική έλλειψη της CRH με την ενεργοποίηση του 

inflammasome απουσία επίδρασης εξωτερικών στρεσογόνων παραγόντων, πιθανά 

απαραίτητου παράγοντα για τη διατήρηση της ομοιόστασης του επιθηλιακού φραγμού, και  

της συστημικής ανοσολογικής λειτουργίας. Αυτά τα ευρήματα παρέχουν νέα στοιχεία για τις 

ανοσολογικές – ενδοκρινικές αλληλεπιδράσεις, που εμπλέκονται στις φλεγμονώδεις νόσους 
115, 187. Σε μια πρόσφατη μελέτη, περιγράφεται ενεργοποίηση του NLRP6 ως απάντηση σε 
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stress μέσω της δοκιμασίας αποφυγής νερου (water avoidance test), το οποίο είναι γνωστό 

ότι ενεργοποιεί τον άξονα HPA. Mε διάφορους πειραματικούς χειρισμούς σε αυτή τη μελέτη 

κατέληξαν ότι η CRH επάγει αρνητικά την έκφραση του NLRP6, υποδηλώνοντας τη 

λειτουργική αλληλεπίδραση μεταξύ CRH και NLRP6 221. 

Οι ενδείξεις ότι η σύσταση της μικροχλωρίδας του εντέρου μπορεί να επηρεάσει την 

εντερική ομοιοστασία μακροπρόθεσμα και άρα να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την 

ανάπτυξη ΙΦΝΕ επιβεβαιώνονται σε κλινικές και προκλινικές μελέτες. Ανάμεσα στους 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιμέρους σύσταση της εντερικής χλωρίδας 

περιλαμβάνονται οι NLRP3 και NLRP6, σε αντίθεση με αλλά inflammasomes όπως τα 

NLRP10 και NLRP12 167. Η ενεργοποίηση των inflammasomes από ένα ευρύ φάσμα 

σημάτων, όπως το stress και η ιστική βλάβη, επάγει περαιτέρω την ενεργοποίηση της 

caspase 1 και την επακόλουθη ωρίμανση και έκκριση των προφλεγμονωδών κυτοκινών 

IL1β και IL18 44, 168, 169. Πρόσφατα δεδομένα έχουν δείξει διαταραχή της αυτοφαγικής 

επαγωγής και αυξημένη προδιάθεση σε DSS κολίτιδα σε μυς με γενετική απαλοιφή του 

NLRP6. Έχει προταθεί ότι ο μηχανισμός μέσω του οποίου η απαλοιφή του NLRP6 οδηγεί σε 

ελαττωματική εξωκύττωση της βλέννας, σχετίζεται με την αναστολή των αυτοφαγικών 

διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την ομαλή έκκριση βλέννας 166. Αυτή η παρατήρηση 

υποστηρίζει τα πειραματικά μας δεδομένα σε μυς με γενετική έλλειψη της CRH, και 

συνεισφέρει στη διαλεύκανση του δικτύου ομοιοστατικών μηχανισμών που ελέγχεται από 

την αντίδραση στο stress. Ένα επιπλέον στοιχείο αυτού του δικτύου, αφορά την πρόσφατη 

διαπίστωση ότι οι μεταβολές στο μικροβίωμα μυών διαγονιδιακών για συγκεκριμένους 

παράγοντες του inflammasome (όπως NLRP6, ASC), ευοδώνουν την καρκινογένεση σε 

έδαφος φλεγμονής 222. Συγκεκριμένα, αυτές οι μεταβολές επάγουν τοπική φλεγμονή στο 

κόλον, έκκριση IL6 και τελικά ανάπτυξη όγκων. Σε αντιστοιχία, οι Crh -/- μύες εμφανίζουν 

υψηλά επίπεδα IL6, αλλά και βακτηριακού φορτίου, σε συνθήκες ελέγχου. Ο ακριβής 

προσδιορισμός του εναρκτήριου γεγονότος μετά τη γενετική απαλοιφή της CRH δεν είναι 

σαφής, καθώς τόσο η χρήση του IL6R αντισώματος (tocilizumab), όσο και αντιβιοτικών 

ευρέως φάσματος οδήγησαν σε παρόμοια υψηλά επίπεδα προστασίας των Crh -/- από την 

DSS κολίτιδα. 

Η ενεργότητα του NLRP1 συμπλόκου έχει αναφερθεί στα αιμοποιητικά βλαστικά 

κύτταρα και μπορεί να περιορίσει τον πολλαπλασιασμό τους ή να ενεργοποιήσει την 

αυτοκαταστροφή των φλεγμαινόντων κυττάρων, ώστε να περιορίσει τη διάδοση της 
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μόλυνσης κατά τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση τους προς ώριμα κύτταρα223. Ο 

προστατευτικός ρόλος της απουσίας του NLRP1 συμφωνεί με τη θετική ρύθμιση του NLRP1 

που παρατηρείται στους Crh -/- μύες τόσο μετά από 7 ημέρες χορήγησης DSS όσο και στη 

φάση της ιστικής αναγέννησης. 

Οι διαγονιδιακοί NLRP3 -/- μύες παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένη ευπάθεια στην 

κολίτιδα μέσω DSS, με αυξημένη απώλεια σωματικού βάρους, διάρροια, ορθική αιμορραγία 

και θνητότητα κατά τη διάρκεια της οξείας και της χρόνιας φάσης της νόσου, 

υποδεικνύοντας ένα σημαντικό ρόλο του NLRP3 inflammasome στην προστασία έναντι της 

DSS κολίτιδας 46. Οι Crh -/- μύες δεν εμφανίζουν ρύθμιση  της έκφρασης του NLRP3 όπως 

οι αγρίου τύπου, παρά μόνο σταθερά αυξανόμενη έκφραση, η οποία στο στάδιο της ιστικής 

αναγέννησης ξεπερνά τα επίπεδα στους μυες αγρίου τύπου. Σχετικά με την ενεργοποίηση 

της caspase1 σε ΙΦΝΕ στους ανθρώπους, ανάλογη με την ενεργοποίηση που παρατηρείται 

στους Crh -/- μύες, έχει προταθεί ένα μοντέλο «δύο σημείων» που οδηγεί στην έκκριση 

του IL1β και IL18 και προσομοιάζει με το μοντέλο της DSS κολίτιδας στους μύες. Αρχικά, 

το DSS ασκεί μία απευθείας τοξική δράση στον επιθηλιακό φραγμό, επιτρέποντας στα 

βακτήρια να ενεργοποιούν τα μακροφάγα του βασικού υμένα μέσω των TLRs και του 

μονοπατιού του NFκB, που οδηγεί σε ενισχυμένη μετάφραση των γονιδίων των προ-IL1β 

και προ-IL18. Σε δεύτερο επίπεδο, το DSS επάγει την ενεργοποίηση της caspase 1 μέσω 

του συμπλόκου NLRP3 inflammasome, πρωτεολύοντας την IL1β και IL18 στις βιολογικά 

ενεργές μορφές τους, που ενεργοποιούν την εντερική φλεγμονώδη διαδικασία 224. Τα 

επιμέρους στάδια της ιστικής βλάβης και της συνυπάρχουσας φλεγμονής, ενδεχομένως 

οδηγούν σε μετατόπιση της ισορροπίας μεταξύ προστατευτικών και επιβλαβών δράσεων, 

ανάλογα με τις πειραματικές συνθήκες και το γενικότερο πλαίσιο της φλεγμονής 167. Μια 

μετατόπιση αυτής της ισορροπίας προς τις επιβλαβείς δράσεις ακολουθεί την απουσία της 

CRH, όπου παρατηρείται σταθερά αυξημένη ενεργοποίηση της caspase1 πριν και κατά τη 

διάρκεια της DSS κολίτιδας, με παράλληλη αύξηση των επιπεδων των IL1β και IL18 τοπικά, 

στον ιστό. 

 

4.4. Επίδραση της γενετικής έλλειψης της CRH στο μηχανισμό της 

αυτοφαγίας  

Οι λοιμώξεις και οι φλεγμονώδεις νόσοι, όπως η κολίτιδα, ενεργοποιούν την 

αυτοφαγία. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επιδεινωθεί στην κολίτιδα και σε συναφείς νόσους, 
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λόγω της ανορεξίας που συνυπάρχει. Η ενεργοποίηση της αυτοφαγίας επάγει την κυτταρική 

επιβίωση παρέχοντας ενέργεια σε συνθήκες stress και προστατεύει τον ξενιστή από 

μολυσματικές και φλεγμονώδεις καταστάσεις μέσω της διατήρησης της ομοιόστασης 50, 225. 

Οι δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της αυτοφαγίας δεν είναι 

τελειοποιημένες ακόμα και μπορεί να οδηγήσουν συχνά σε ασαφή αποτελέσματα. Η 

αυτοφαγική δοκιμασία που χρησιμοποιείται ευρέως είναι η βιοχημική ανίχνευση της 

λιπιδίωσης του LC3 (μετατροπή του από τη μορφή LC3-I στη μορφή LC3-II) και η 

ανίχνευση του LC3-II σε ανοσοστύπωμα ή η παρουσία στικτής LC3-θετικής σήμανσης εντός 

των κυττάρων, όπως παρατηρείται με τη χρήση μικροσκοπίου. Μια αύξηση του LC3-II 

μπορεί να υποδεικνύει είτε ενίσχυση του σχηματισμού του αυτοφαγοσώματος είτε 

περιορισμό της ωρίμανσης του αυτοφαγοσώματος και απαιτεί επιμέρους προσεγγίσεις ώστε 

να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών των δύο πιθανοτήτων. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, 

η στικτή σήμανση του LC3 μπορεί να καταδεικνύει την παρουσία του LC3 σε μη 

αυτοφαγοσωμικές δομές. Συνεπώς, αν και ο σχηματισμός του LC3-II θεωρείται 

καθοριστικός για τον σχηματισμό του αυτοφαγοσώματος, δεν αποτελεί ένα πλήρως 

εξειδικευμένο μάρτυρα για την κλασσική αυτοφαγία και απαιτούνται επιπλέον μέθοδοι 

(όπως ηλεκτρονική μικροσκοπία) για τον διαχωρισμό μεταξύ κανονικής και μη κανονικής 

αυτοφαγίας 226. Με βάση τα παραπάνω οι Crh -/- μύες εμφανίζουν ενεργοποιημένη 

αυτοφαγία στο κόλον και σε συνθήκες ελέγχου, καθώς και στην πορεία της χορήγησης 

DSS, όπως φαίνεται από το σχηματισμό της LC3 II ισομορφής.   

Η απενεργοποίηση της αυτοφαγίας μέσω της χορήγησης του 3ΜΑ αύξησε την 

επιβίωση των Crh -/- μυών στο 50% κατά τη διάρκεια της πρώιμης φάσης επιδιόρθωσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πορεία της DSS κολίτιδας ήταν παρόμοια μεταξύ των Crh -/- 

μυών και των μυών αγρίου τύπου με χορήγηση 3ΜΑ, καθώς η χαρακτηριστική παράμετρος 

της πορείας των δύο ομάδων είναι η αυξημένη θνητότητα που παρατηρείται κατά την φάση 

της ιστικής επιδιόρθωσης. Αυτά τα δεδομένα υποστηρίζουν την ενδεχόμενη δράση της 

αυτοφαγίας στην υποστήριξη της επιδιόρθωσης του εντερικού βλεννογόνου μετά από 

τρώση, πιθανά μέσω της ανακύκλωσης των καταβολικών προϊόντων των κυττάρων που 

αποπίπτουν. Ανεπάρκειες σε αυτή τη διαδικασία πιθανά επάγουν περαιτέρω ανοσολογική 

ενεργοποίηση που με τη σειρά της παρεμβαίνει στη φυσιολογική ανάπτυξη των 

νεοσχηματιζόμενων κρυπτών προωθώντας τη διατήρηση παρά τη λύση της φλεγμονής 35. 

Τα παραπάνω δεδομένα συμφωνούν με μελέτες σε μύες, όπου μεταλλαγές σε γονίδια που 
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σχετίζονται με την αυτοφαγία εμφανίζουν δριμεία κολίτιδα 61, 227. Παρόμοιες μεταλλαγές 

έχουν εντοπισθεί σε μελέτες GWAS σε ασθενείς με ΙΦΝΕ σε συμφωνία με την υπόθεση γιά 

τη σημασία της φυσιολογικής ενεργοποίησης της αυτοφαγίας στην παθογένεια της 

κολίτιδας 228. Η δριμύτητα της κολίτιδας στους Crh -/- μύες, ή στους μύες αγρίου τύπου με 

αναστολή της αυτοφαγίας, καθώς και ο περιορισμός της δριμύτητας της κολίτιδας στους 

Crh -/- μύες με τη χορήγηση 3MA, συνηγορούν στην ύπαρξη μιας δυναμικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαδικασιών που ελέγχονται από τη CRH και την αυτοφαγία. 

Αυτό το συμπέρασμα υποστηρίζεται και απο το γεγονός ότι η βέλτιστη ρύθμιση της 

κολίτιδας παρατηρήθηκε είτε παρουσία είτε απουσία και της αυτοφαγίας και της CRH.  Οι in 

vivo μελέτες που παρουσιάζονται ανωτέρω, προτείνουν μια επίδραση της γενετικής 

έλλειψης της CRH στη ρύθμιση του LC3 II στον εντερικό ιστό, την οποία επαληθεύσαμε και 

στο καθιερωμένο μοντέλο της επαγωγής της αυτοφαγίας μέσω ασιτίας σε MEFs 171, 172. 

Επιπλέον, η αμφίδρομη σχέση αυτής της επίδρασης παρατηρήθηκε σε ένα επίσης 

καθιερωμένο μοντέλο επαγωγής της αυτοφαγίας μέσω ανοσολογικής ενεργοποίησης. 

Συγκεκριμένα, η CRH ανέστειλε την μέσω LPS επαγωγή της αυτοφαγίας στην κυτταρική 

σειρά μακροφάγων μυός, RAW264.7 64. Διάφορες μελέτες επιβεβαιώνουν την 

ενεργοποίηση της αυτοφαγίας σε μακροφάγα μέσω της σηματοδότησης του TLR4 από LPS 
62, 64, 66 ή ακόμα και μετά από έκθεση σε προφλεγμονώδεις κυτοκίνες, όπως οι TNFα και 

IL1β 229, 230. Η ανασταλτική δράση της CRH σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να αιτιολογεί την 

σημαντικά περιορισμένη ενεργοποίηση του IL1 από LPS στα Crh -/- μακροφάγα και άλλους 

ιστούς 231, 232.  

Συνολικά, τα παραπάνω ευρήματα υποδεικνύουν ότι η CRH και η αυτοφαγία 

λειτουργούν μέσω μη επικαλυπτόμενων, συμπληρωματικών μονοπατιών ώστε να 

ρυθμίζουν την ανάπτυξη και την έκβαση της DSS κολίτιδας. Επίσης, αναδεικνύεται το 

ενδεχόμενο η CRH να δρα ως τροχοπέδη στην παρατεταμένη ενεργοποίηση της 

αυτοφαγίας, ένας ρόλος ο οποίος συνάδει με το θεμελιακό ρόλο της CRH, τη ρύθμιση της 

προσαρμοστικής απάντησης σε στρεσογόνα ερεθίσματα. 

 

4.5. Συνδυαστικές αλληλεπιδράσεις ομοιοστατικών μηχανισμών και η 

συμμετοχή της CRH 

Η διατήρηση της ομοιοστασίας απαιτεί έναν ενεργό, δυναμικό και ολιστικό 

μηχανισμό, παρά ένα σύνολο από διακριτά, επιμέρους μονοπάτια (π.χ. αντίδραση στο 
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stress, φλεγμονώδης αντίδραση, κυτταρική διαφοροποίηση κλπ.), τα οποία συνήθως 

μελετώνται ανεξάρτητα. Με αυτό τον τρόπο η απαλοιφή του γονιδίου της CRH παρέχει 

δυνητικά «σημεία εισόδου» σε αρκετούς επιμέρους μηχανισμούς. Για παράδειγμα, η 

αμφίδρομη ρύθμιση του NFκB και του σηματοδοτικού μονοπατιού Wnt / β κατενίνης 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επαναφορά τις ιστικής ομοιόστασης μετά από 

φλεγμονώδη ερεθίσματα 233. Επίσης η επαγωγή της σηματοδότησης μέσω Wnt / β 

κατενίνης αναστέλλει την έκφραση του TNFα σε μακροφάγα μυός μολυσμένα από 

μυκοβακτήρια 234. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πως το μονοπάτι Wnt / β κατενίνης 

μπορεί να λειτουργεί ως «διακόπτης» για την επαναφορά της ομοιόστασης. Κατ’ 

αντιστοιχία, η απαλοιφή της CRH οδηγεί σε περιορισμό της ενεργότητας του μονοπατιού 

Wnt / β κατενίνης με παράλληλη αύξηση της έκκρισης των προφλεγμονωδών κυτοκινών. 

Ένα ακόμα στοιχείο του δικτύου διατήρησης της ομοιόστασης είναι η αυτοφαγία. Αν 

και σε συνθήκες αφθονίας θρεπτικών συστατικών, η αυτοφαγία είναι περιορισμένη, 

παραμένει ακόμα οριακά ενεργή προφανώς μέσω επιπλέον μηχανισμών ρύθμισης της, 

πέραν της ανεπάρκειας τροφής 235-237. Πρόσφατες μελέτες γενωμικής ανάλυσης μέσω 

siRNA ταυτοποίησαν 219 γονίδια που αναστέλλουν την βασική αυτοφαγία ανεξάρτητα από 

το mTORC1. Είναι ενδιαφέρον ότι τα περισσότερα από αυτά τα γονίδια κωδικοποιούν 

κυτοκίνες, χημειοκίνες και σηματοδοτικά μόρια που ρυθμίζονται από κυτοκίνες 238. Ένα 

πολύ σημαντικό πεδίο έρευνας αποτελεί η αποσαφήνιση των αλληλεπιδράσεων των 

σηματοδοτικών μορίων που ρυθμίζουν την αυτοφαγία, κυρίως στο έντερο.  Αρκετές 

μελέτες δείχνουν ότι κυτοκίνες όπως το TNFα, η IL1β και η IL6 μπορούν να 

ενεργοποιήσουν την αυτοφαγία σε μολυσμένα μακροφάγα ως μηχανισμό άμυνας 239. 

Ωστόσο, μόνο ένας συνδυασμός κυτοκινών ή η IL1β μπόρεσε να αυξήσει τόσο την 

έκφραση του p62 όσο και του λόγου LC3II / LC3I σε πρωτογενείς συνκαλλιέργειες 

νευρώνων, αστροκυττάρων και μικρογλοίας μετά από stress που δημιουργήθηκε από τη 

χορήγηση LPS 240. Αυτά τα αποτελέσματα είναι σε πλήρη συνάφεια με τα πειραματικά μας 

δεδομένα, όπου τα αυξημένα πρωτεϊνικά επίπεδα των IL1β, TNFα και IL6 συνυπάρχουν με 

ταυτόχρονη θετική ρύθμιση των πρωτεϊνικών επιπέδων τόσο του p62/SQSTM1 όσο και του 

λόγου LC3 II / LC3 I. 

Για να επισημάνουμε την πολυπλοκότητα του συστήματος δράσης της απουσίας της 

CRH, αξίζει να αναφέρουμε ότι πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι και η β κατενίνη 

λειτουργεί ως βασικό κυτταρικό σημείο αναφοράς για τον συντονισμό μεταξύ της 
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σηματοδότησης για πολλαπλασιασμό και της αυτοφαγίας. Κατά τη διάρκεια stress λόγω 

σημαντικής μείωσης έως και πλήρους κατάργησης της πρόσληψης τροφής (ασιτίας), η β 

κατενίνη αλληλεπιδρώντας με το LC3 στοχεύεται άμεσα για αυτοφαγική αποικοδόμηση, και 

έτσι εμποδίζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τη σηματοδότηση μέσω β κατενίνης / 

TCF. Καθώς η αυτοφαγία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαφοροποίηση 241 και ένας 

σημαντικός ρόλος του Wnt / β κατενίνης είναι η αναστολή της διαφοροποίησης 160, είναι 

πιθανό ότι σε φλεγμονώδεις καταστάσεις η αναστολή της διαφοροποίησης μέσω Wnt / β 

κατενίνης επηρεάζεται και από την αυξημένη αυτοφαγική δραστηριότητα. Αυτή η υπόθεση 

συνάγεται και από τις παρατηρήσεις στους Crh -/- μύες, όπου ο περιορισμός της 

διαφοροποίησης (όπως φαίνεται από τον μειωμένο αριθμό καλυκοειδών κυττάρων) που 

προέρχεται από την μετατόπιση της β κατενίνης στη μεμβράνη (και την επακόλουθη 

αναστολή του μονοπατιού Wnt / β κατενίνης), συνυπάρχει με συνεντοπισμό της 

μεμβρανικής β κατενίνης με την περίσσεια LC3 και την παράλληλα αυξημένη ενεργοποίηση 

της αυτοφαγίας. 

Δεδομένης της αντίστροφης σχέσης μεταξύ της ενεργοποίησης του inflammasome 

και της φλεγμονώδους αντίδρασης αλλά και της αυτοφαγίας (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, τομέας 

1.1.1.4.), θα αναμέναμε αρνητική επίδραση στην ενεργοποίηση του inflammasome σε Crh 

-/- μύες. Παρόλα αυτά, παρατηρείται δυναμική ρύθμιση τόσο σε επίπεδο NLRPs όσο και 

κατά την πορεία της φλεγμονής. Η ρύθμιση της ενεργοποίησης του inflammasome από 

αυτοφαγικά μονοπάτια έχει δειχθεί μετά από επιλεκτική γενετική απαλοιφή του ATG16L1 σε 

αιμοποιητικά κύτταρα μυός, ενός χειρισμού που οδήγησε σε αυξημένη ενεργοποίηση του 

inflammasome και έκκριση της IL1 ως απάντηση σε LPS (LipoPolySaccharide). Αυτοί οι 

μύες ήταν επίσης ιδιαίτερα επιρρεπείς σε ανάπτυξη βαριάς DSS κολίτιδας, κατάσταση η 

οποία αναστράφηκε με εξουδετέρωση της δράσης των IL1 και IL18 61. Οι παραπάνω 

μελέτες σε συνδυασμό με τα πειραματικά δεδομένα της παρούσας μελέτης, τοποθετούν την 

CRH σε κεντρική ρυθμιστική θέση και μάλιστα ανοδικά των επιμέρους ομοιοστατικών 

μηχανισμών όπως η αυτοφαγία και η ενεργοποίηση του inflammasome. 

Ένας �λλος παράγοντας που έχει συσχετισθεί πρόσφατα με την ενετερική ομιοσταση 

είναι το NLRP6 inflammasome. Οι συμβιωτικοί οργανισμοί του εντέρου των διαγονιδιακών 

NLRP6 -/- μυών επάγουν την παραγωγή του CCL5 και τη στρατολόγηση ανοσολογικών 

κυττάρων οδηγώντας σε αυθόρμητη φλεγμονή. Ένα ρυθμιστικό σύστημα στο κόλον 

βασίζεται στο NLRP6 inflammasome, δεδομένου ότι η γενετική απαλοιφή στοιχείων αυτού 
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του συστήματος έχει δραστικές επιπτώσεις στη σύσταση των μικροβιακών αποικιών και 

καταλήγει σε μία μετατόπιση προς προ-φλεγμονώδη κατάσταση και επαγωγή αυθόρμητης 

κολίτιδας 167. Όπως προαναφέραμε η γενετική απαλοιφή της CRH οδηγεί σε αύξηση της 

γονιδιακής έκφρασης του NLRP6 αλλά και μεταβολή στη σύσταση των μικροβιωτικών 

οργανισμών του εντέρου, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το 

ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή τους. Με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν μπορούμε να 

καθορίσουμε αν η άμεση συνέπεια της έλλειψης της CRH, είναι πρώτα η αύξηση της 

έκφρασης του NLRP6 ή η αλλαγή στη σύσταση του μικροβιώματος. Η απάντηση των Crh -

/- μυών στο DSS είναι συμβατή με τις αλλαγές στην εντερική χλωρίδα δεδομένης της 

αυξανόμενης πληροφορίας για τη συσχέτιση πληθώρας ασθενειών, μεταξύ των οποίων και 

οι ΙΦΝΕ, με αλλαγές στο μικροβίωμα 167.  

Η ανακάλυψη της σχέσης της CRH και του αυτοφαγικού μηχανισμού δεν έχει 

αναφερθεί σε πρότερες δημοσιευμένες εργασίες. Οι ιστολογικές μας αναλύσεις σε Crh -/- 

μύες υπό συνθήκες ελέγχου, αλλά και η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης τους μετά τη 

χορήγηση DSS με αναστολή της αυτοφαγίας, υποδηλώνουν μια ξεκάθαρη, άμεση ή / και 

έμμεση αλληλεπίδραση ανάμεσα στην αυτοφαγία και τη CRH. Σε φυσιολογικές συνθήκες 

παρατηρείται μια αντίστροφη σχέση ανάμεσα στα πρωτεϊνικά επίπεδα του p62 και 

σχηματισμού του LC3 II 225. Η φαινομενικά παράδοξη ταυτόχρονη αύξηση του p62 και του 

LC3 II, που παρατηρείται στους Crh -/- μύες, έχει αναφερθεί σε διάφορες κυτταρικές 

διαταραχές ή παθολογικές καταστάσεις 242, 243. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αναφέρθηκε 

θετική ρύθμιση του αυτοφαγικού μηχανισμού και αύξηση του σχηματισμού των 

αυτοφαγοσωμάτων, τα οποία, όμως δεν είναι κατ᾽ ανάγκη λειτουργικά (π.χ. δεν περιέχουν 

πρωτεΐνες προς αυτοφαγική αποικοδόμηση). Κατ’ αντιστοιχία, οι Crh -/- μύες εμφανίζουν 

μεν αυξημένο σχηματισμό αυτοφαγοσωμάτων (όπως φαίνεται από το σχηματισμό της 

ισομορφής LC3 II), αλλά η αναστολή της αυτοφαγίας στη διάρκεια της DSS κολίτιδας δεν 

επιδιορθώνει τη φλεγμονώδη αντίδραση παρά μόνο σε ένα μικρό, αλλά αξιοσημείωτο, 

ποσοστό όσον αφορά το ποσοστό επιβίωσης. Επίσης έχουν περιγραφεί περαιτέρω 

πλειοτροπικές λειτουργίες αυτοφαγικών πρωτεϊνών εκτός από αυτές που άπτονται του 

κλασσικού μονοπατιού της αυτοφαγίας 66, 244, 245.  

  Όπως προαναφέρθηκε, η έκθεση μυών σε stress αναστέλλει το NLRP6 και 

μεταβάλλει τη σύσταση των μικροβιωτικών οργανισμών του εντέρου, οδηγώντας σε 

εντερική φλεγμονή 221. Είναι ενδεικτικό ότι η γενετική απαλοιφή της CRH οδηγεί σε αύξηση 
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της έκφρασης του NLRP6 αλλά και του βακτηριακού φορτίου στο έντερο των Crh -/- μυών. 

Η αρνητική ρύθμιση της έκφρασης του NLRP6, όμως, κατά την πορεία της φλεγμονής, 

δυσανάλογα προς τα ζώα αγρίου τύπου, υποδηλώνει ότι δεν είναι η αυξημένη παρουσία ή η 

εισροή βακτηρίων που οδηγεί την ανεξέλεγκτη φλεγμονή των Crh -/- μυών. Γενικότερα η 

διαφορική ρύθμιση των NLRPs δεν φαίνεται να αποτελεί την πρωταρχική αιτία, δεδομένου 

ότι τόσο η αναστολή της αυτοφαγίας όσο και η ανοσοκαταστολή του IL6 οδηγεί σε ρύθμιση 

της έκφρασης των NLRPs στους Crh -/- μύες, χωρίς να συνάδει με τα επίπεδα επιβίωσης 

των μυών.  

Σχετικά με τη σειρά των επιπτώσεων που διαδέχονται την απαλοιφή της CRH, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα δεδομένα που αποκομίσαμε από την χορήγηση αντιβιοτικών 

ευρέως φάσματος. Με τη χορήγηση αντιβιοτικών στους Crh -/- μύες παράλληλα με την 

πειραματική κολίτιδα επιτύχαμε το μέγιστο ποσοστό επιβίωσης των μυών αυτών (παρόμοιο 

με το ποσοστό επιβίωσης τόσο των μυών αγρίου τύπου, όσο και με των μυών αγρίου τύπου 

με χορήγηση αντιβιοτικών), γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι η απαλοιφή της CRH 

επιδρά άμεσα στην αφθονία του μικροβιώματος του εντέρου και αυτή είναι η αιτία της 

αδυναμίας των Crh -/- να ανταπεξέλθουν στο φλεγμονώδες ερέθισμα. Παρόλα αυτά, 

παρατηρώντας τα πρωτεϊνικά επίπεδα των Crh -/- μυών με χορήγηση αντιβιοτικών, 

διαπιστώνουμε ότι οι υπό μελέτη κυτοκίνες δεν επανέρχονται στα επίπεδα μιας 

φυσιολογικής φλεγμονώδους αντίδρασης των μυών αγρίου τύπου, αλλά παραμένουν 

σχεδόν ανεπηρέαστες καθόλη την πορεία της DSS κολίτιδας. Συνεπώς, είναι εύλογο να 

θεωρήσουμε ότι η επίδραση της χορήγησης αντιβιοτικών στην επιβίωση των μυών είναι 

άμεσα συναρτημένη με την επίδραση της έλλειψης CRH.  

 Αν και η σαφής αλληλουχία των γεγονότων που ξεκινούν από την απαλοιφή της CRH 

και καταλήγουν στην αδυναμία των Crh -/- να ανταπεξέλθουν στην πειραματική κολίτιδα, 

δεν είναι ακόμα γνωστή, φαίνεται ότι η αυξημένη έκκριση IL6 βρίσκεται στα αρχικά στάδια 

ή επιδρά σε πολλαπλά επίπεδα μέσω αναδραστικών μηχανισμών. Η καταστολή της 

βιολογικής δράσης της IL6, βελτίωσε όχι μόνο την φλεγμονώδη αντίδραση και την 

επιβίωση των Crh -/- μυών, αλλά και τη δυνατότητα επανεπιθηλιοποίησης και ιστικής 

αναγέννησης. Υπάρχουν δύο εύλογες υποθέσεις σχετικά με την αυξημένη έκκριση IL6 

εξαιτίας της απουσίας της CRH. Το CRH ομοιάζει δομικά με τα υπόλοιπα πεπτίδια της 

οικογένειας των CRH, στην οποία ανήκει και η urocortin (UCN), απελευθερώνονται υπό 

συνθήκες stress και ανταγωνίζονται για τους ίδιους υποδοχείς (CRHR1 και CRHR2). 
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Απουσία της CRH, στους Crh -/- μύες, ο μοναδικός προσδέτης των CRHRs είναι οι UCNs. 

Έχει αναφερθεί ότι το UCN επάγει τη σύνθεση του IL6 και την έκκρισή του σε νεογνικά 

καρδιομυοκύτταρα επίμυος 246. Ο υπότυπος υποδοχέα CRHR1a, που προσδένει τη CRH και 

το UCN με παρόμοια συγγένεια, μπορεί να ενεργοποιήσει διαφορικά τα ενδοκυτταρικά 

σηματοδοτικά μονοπάτια ανάλογα με το πεπτίδιο που προσδένει, οδηγώντας είτε σε 

επιλεκτική ενεργοποίηση (UCN – MAPK) είτε σε μη επιλεκτική ενεργοποίηση (UCN / CRH – 

adenylate cyclase). Σε συμφωνία με αυτή την υπόθεση, οι UCNs δρώντας μέσω πολλαπλών 

υποτύπων υποδοχέων μπορούν να ενεργοποιήσουν το μυομητρικό MAPK μέσω της 

επαγωγής του μονοπατιού Gq / phospholipase C / IP3 / PKC, ενώ η ενεργοποίηση αυτού 

του μονοπατιού μέσω της CRH εμφανίζεται ανεπαρκής για την ενεργοποίηση του MAPK 247. 

 Σε μία δεύτερη υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της μελέτης μας σχετικά 

με την ενεργοποίηση του inflammasome, η κατάσταση a priori ενεργοποιημένης 

φλεγμονής στους Crh -/- μύες πιθανώς να είναι αποτέλεσμα της μεταβολής της ρύθμισης ή 

της ανίχνευσης της μικροχλωρίδας. Έχει δειχθεί ότι η παραγωγή της CRH αναστέλλει την 

έκφραση του NLRP6 και οδηγεί στην ανάπτυξη εντερικής παθολογίας σε ένα μοντέλο stress 

μέσω αποφυγής νερού (Water Avoidance Stress model - WAS) 221. Αυτές οι παρατηρήσεις 

επιβεβαιώνονται πλήρως από τα δεδομένα μας, όπου οι Crh -/- μύες έχουν αυξημένα 

επίπεδα βακτηριακού φορτίου και γονιδιακή έκφραση του NLRP6 που οδηγούν σε αυξημένη 

ενεργοποίηση του inflammasome υπό συνθήκες ελέγχου (όπως φαίνεται από τα πρωτεϊνικά 

επίπεδα της caspase1 και ASC), καταλήγοντας σε μια απορυθμισμένη φλεγμονώδη 

αντίδραση μετά από χορήγηση DSS και αδυναμία  να επανέλθουν.   

Για πρώτη φορά παρέχουμε μια γενικευμένη θεώρηση στο ρόλο της CRH στην 

παθογένεση των ΙΦΝΕ, κατά την οποία η αντίδραση στο προκαλούμενο stress σε διάφορα 

επίπεδα της επιθηλιακής η εντερικής λειτουργίας μέσω της ενεργοποίησης της CRH 

ενορχηστρώνει επιμέρους ομοιοστατικούς μηχανισμούς, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. 
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Σχήμα 2: Σχηματική απεικόνιση των ομοιοστατικών μηχανισμών που ελέγχονται από τη 

δράση της CRH. 

 

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, η CRH συμμετέχει στην ανοσολογική ρύθμιση 

του ξενιστή τόσο υπό συνθήκες ελέγχου όσο και μετά από ένα φλεγμονώδες ερέθισμα 

ελέγχοντας εκτός των άλλων την αφθονία και τη σύσταση των συμβιωτικών βακτηρίων. Η 

φυσιολογική απόκριση στο stress μέσω της CRH κατέχει κεντρική θέση στο δίκτυο 

αλληλεπίδρασης των παραγόντων που ευθύνονται για τη διατήρηση της ομοιόστασης. Η 

κατανόηση της σειράς των γεγονότων που ακολουθούν την γενετική απαλοιφή της CRH 

μπορεί να παρέχει στόχους για θεραπευτικές προσεγγίσεις σε κάθε επιμέρους επίπεδο, 

ανάλογα με το στάδιο και την πορεία της φλεγμονής. Η χρήση της CRH ως διαγνωστικό 

εργαλείο για τον προσδιορισμό του σταδίου φλεγμονής σε βιοψίες από ασθενείς με ΙΦΝΕ, 

ενδεχομένως να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου. Επίσης, 

παρέχεται ένα επιπλέον στοιχείο για την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής 

αντιμετώπισης παθολογικών φλεγμονωδών καταστάσεων, που είναι η ρύθμιση των 

επιπτώσεων των στρεσογόνων περιβαλλοντικών παραγόντων. Περιλαμβάνοντας τη 

φυσιολογική αντίδραση στο stress στους θεραπευτικούς χειρισμούς υποστηρίζεται η 

αναγέννηση των φλεγμαινόντων ιστών, και η αποκατάσταση του επιθηλιακού φραγμού με 

αποτέλεσμα τη μεγιστοποιηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων. 

Επιτυχής στόχευση της τοπικής / ιστοειδικής ρύθμισης της CRH με σκοπό το συντονισμό 
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των επιμέρους ομοιοστατικών μηχανισμών, μπορεί να έχει εφαρμογές σε ένα εύρος 

παθολογικών καταστάσεων και χρόνιων νόσων. 
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