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Συντμήσεις  
 

ΑΑ: Arachidonic Acid  

ABCA1: ATP-Binding Cassette transporter A1 (also: Cholesterol Efflux Regulatory Protein-

CERP) 

ACC: Acetyl CoA Carboxylase 

Ad: Adiponectin 

AdipoR: Adiponectin Receptor 

Αkt: βλ. PKB/Akt 

ΑΜΡΚ: AMP-activated Protein Kinase 

ΑΡ-1: Activator Protein-1 

ApoE: Apolipoprotein E 

APPL1: Adaptor protein containing Pleckstrin Homology (PH) domain, PhosphoTyrosine 

Binding (PTB) domain and Leucine zipper motif 1 

APS: Ammonium PeroxyDisulfate 

ARE: AU-Rich Element 

ATMs: Adipose Tissue Macrophages 

BAT: Brown Adipose Tissue  

BCL3: B cell CLL/lymphoma 

BMI: Body Mass Index  

BMM: Bone Marrow Macrophages 

BSA: Bovine Serum Albumin  

cAd: Collagenous domain of Adiponectin 

CAD: Coronary Artery Disease  

cAMP: cyclic Adenosine MonoPhosphate  

CAMs: Cell Adhesion Molecules   

CEACAM 1: CarcinoEmbryonic Antigen-related Cell Adhesion Molecule 1  

cpm: counts per minute   

CBP: CREB Binding Protein 

COX-2: Cyclo-Oxygenase-2 
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CPT1: Carnitine Palmitoyl Transferase 1 

CREB: cAMP Response Element Binding protein 

CRF: Corticotropine Releasing Factor  

CRP: C-Reactive Protein 

db/db: diabetes/diabetes (leptin receptor-deficient mice) 

DD: Death Domain 

DKO: Double Knock-Out 

DM: Diabetes Mellitus 

DMSO: DiMethyl SulfOxide 

DSS: Dextran Sulfate Sodium 

DTT: DiThioThreitol 

ECACC: European Collection of Cell Cultures 

ECL: Enhanced Chemiluminescence Substrate 

EGF: Epidermal Growth Factor 

Egr-1: Early Growth Response Protein-1 

ELISA: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

ERK: Extracellular signal-Regulated Kinase  

FACS: Fluorescence-activated cell sorting 

FADD: Fas-Associated Death Domain 

FBS: Foetal Bovine Serum 

FGF (bFGF): Fibroblast Growth Factor (basic Fibroblast Growth Factor) 

FFAs: Free Fatty Acids  

FITC: Fluorescein IsoThioCyanate 

flAd: full-length Adiponectin  

Foxo1: Forkhead box O 1 (belongs to the forkhead family of transcription factors)  

g: grammars 

gAd: Globular Adiponectin  

GAPDH: Glyceraldehyde-3-Phosphate DeHydrogenase  

GLUT: Glucose Transporter 

GM-CSF: Granulocyte Monocyte-Colony Stimulating Factor  

GSK3: Glycogen Synthase Kinase 3  
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h: hour-hours 

hAd: Human Adiponectin  

HB-EGF: Heparin Binding-Epidermal Growth Factor 

HDL: High-Density Lipoprotein  

ΗΕΚ 293 cells: Human Embryonic Kidney 293 cells 

HEPES: 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid  

HET: Heterozygous 

hflAd: Human Full-Length Adiponectin  

hgAd: Human Globular Adiponectin 

HMW: High Molecular Weight  

HRP: HorseRadish Peroxidase   

ICAM-1: Intracellular Cell Adhesion Molecule-1 

ΙgG: Immunoglobulin G  

IFN: Interferon   

IL-1RA: IL1 Receptor Antagonist  

IL: Interleukin  

IkBα: Ιnhibitor of nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells α (Inhibitor 

of NFkB) 

IRAK: Interleukin 1-Receptor-Associated Kinase 

IRF3: Interferon Regulatory Factor 3 

IRS-1: Insulin Receptor Substrate-1  

JAKs: Janus Kinases 

JNKs: c-Jun N-terminal Kinases 

kb: kilobases 

KC: Keratinocyte-induced Chemokine 

Kd: dissociation constant 

kDa: kilodalton  

ΚΚΑy: KK mice carrying the Ay mutation in the agouti locus 

KO: Knock-Out 

LDL: Low-Density Lipoprotein    

LMW: Low Molecular Weight  
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LPS: LipoPolySaccharide 

LXR: Liver X Receptors  

mAd: Mouse Adiponectin 

MAPK: Mitogen-Activated Protein Kinase  

M-CSF: Monocyte-Colony Stimulating Factor  

MCP-1: Monocyte Chemotactic Protein-1 

ΜΕΚ: MAP kinase-ERK Kinase 

miRNA: micro RNA 

mflAd: Mouse Full-Length Adiponectin  

mgAd: Mouse Globular Adiponectin 

MIG: Macrophage-Induced Gene 

min: minutes  

MMPs: Matrix MetalloProteinases  

MMW: Medium Molecular Weight 

Msk1: Mitogen- and Stress-activated protein Kinase 1 

MTT: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide 

MyD88: Myeloid Differentiation primary response gene 88 

NEA: Non-Essential-Aminoacids    

NFAT: Nuclear Factor of Activated T cells 

NFkB: Nuclear Factor-kappa B  

NO: Nitric Oxide  

ob/ob: obese/obese (leptin-deficient mice) 

Opa: Opacity-associated Protein 

p90RSK: p90 Ribosomal S6 Kinase 

PAI-1: Plasminogen Activator Inhibitor-1  

PAMPs: Pathogen Associated Molecular Patterns 

PBS: Phosphate Buffered Saline 

PDGF: Platelet-Derived Growth Factor 

PE: PhycoErythrin 

PEPCK: PhosphoEnol Pyruvate CarboxyKinase 

PGE2: Prostaglandin E2  
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PGN: PeptidoGlycan 

PHA: PhytoHaemagglutinin 

PI3K: PhosphoInositide-3 Kinase  

PKA: Protein Kinase A 

PKB/Akt: Protein Kinase B  

PKC: Protein Kinase C  

PMA: Phorbol Myristate Acetate  

Poly (I:C): PolyInosine-polyCytidylic acid   

PPAR: Peroxisome Proliferator-Activated Receptor  

P/S: Penicillin-Streptomycin 

RA: Rheumatoid Arthritis 

Raf-1 or c-Raf or MAP3K: Mitogen Activated Protein 3 Kinase 

Ras: superfamily of genes encoding small GTPases 

RGZ: RosiGlitaZone (synthetic PPARγ agonist) 

RT-PCR: Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction   

rpm: rounds per minute       

RT: Room Temperature  

S.D.: Standard Deviation 

SDS: Sodium Dodecyl Sulfate  

SDS-PAGE: SDS-PolyAcrylamide Gel Electrophoresis         

sec: seconds  

SEM: Standard Error of the Mean 

SH2: Src homology 2 

SHIP: SH2 domain-containing Inositol Phosphatase 

SHP-1: Src homology 2 domain-containing cytoplasmic protein tyrosine phosphatase 1 

siRNA: small interfering RNA 

SLE: Systemic Lupus Erythematosus  

SOCS: Suppressor of Cytokine Signaling 

SRAs: Scavenger Receptors class A 

Src (family of kinases): proto-oncogenic tyrosine kinases [src gene: the transforming (sarcoma 

inducing) gene of Rous Sarcoma Virus)] 
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STAT: Signal Transducers and Activators of Transcription 

TAB1: TAK1 Binding protein 1  

TAK1: Transforming growth factor β Activated Kinase 1 

TBS-T: Tris Buffered Saline-Tween 

TIDM: Type I Diabetes Mellitus  

TIIDM: Type II Diabetes Mellitus 

TIMP: Tissue Inhibitor of MetalloProteinase   

TEMED: N,N,N’,N’-[tetramethyl]-ethylendiamine   

TEPM: Thioglycollate-Elicited Peritoneal Macrophages 

TF(s): Transcription Factor(s) 

TGs: TriGlycerides   

TGFβ: Transforming Growth Factor β  

TH: T helper lymphocytes 

TLR: Toll-like Receptor  

TNFα: Tumor Necrosis Factor α  

TNFR: TNF Receptor  

TNIP3: TNFα Interacting Protein 3 

Tpl2 kinase: Tumor Progression Locus2 kinase  

TRAF6: TNF-Receptor Associated Factor 6  

T regs: T regulatory lymphocytes    

Tris: tris-[hydroxymethyl]-aminoethan 

TZDs: ThiaZoliDinediones (synthetic agonists of PPARs) 

UCN: Urocortin 

UspA1: Ubiquitous Surface Protein A1 

VCAM-1: Vascular Cell Adhesion molecule-1 

VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor 

WAT: White Adipose Tissue 

WFI: Water For Injection  

Wort: Wortmannin  
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Περίληψη  
  

 Τα νευροπεπτίδια της οικογένειας CRF, που απελευθερώνονται σε περιοχές φλεγμονής 

περιφερικά, επηρεάζουν άμεσα το ανοσοποιητικό σύστημα δρώντας με αυτοκρινή ή/και με 

παρακρινή τρόπο ενισχύοντας, συνήθως, τη φλεγμονώδη αντίδραση. Ωστόσο, είναι πιθανό, να 

έχουν και αντι-φλεγμονώδη δράση βραχυπρόθεσμα και παροδικά, μέσω της επίδρασής τους στα 

μακροφάγα. Η έκβαση της επίδρασης των CRF νευροπεπτιδίων στα μακροφάγα εξαρτάται από 

ποικίλους παράγοντες, όπως η παρουσία ή όχι άλλων μορίων που, πιθανό να, επηρεάζουν τη 

δραστηριότητα των κυττάρων. Ένα τέτοιο μόριο είναι η αδιπονεκτίνη, η οποία εντοπίζεται 

περιφερικά σε περιοχές φλεγμονής και αναφέρεται ότι η δράση της επί των κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήματος είναι αντι-φλεγμονώδης.  

Στην παρούσα διατριβή, μελετήθηκε ο ρόλος των CRF νευροπεπτιδίων στην επίδραση 

της λιποκίνης αδιπονεκτίνη επί των μακροφάγων του ανοσοποιητικού συστήματος. Ερευνήθηκε 

η ρύθμιση των υποδοχέων της αδιπονεκτίνης AdipoR1 και AdipoR2, από τα CRF 

νευροπεπτίδια, και η επίδρασή τους στην επαγόμενη από αδιπονεκτίνη και LPS έκκριση προ-

φλεγμονωδών κυτοκινών, από τα μακροφάγα. Δε βρέθηκε να υπάρχει κάποιος συσχετισμός in 

vitro μεταξύ της δράσης των CRF νευροπεπτιδίων και του ρόλου της αδιπονεκτίνης, επί των 

κυττάρων αυτών.   

Η αντι-φλεγμονώδης δράση της αδιπονεκτίνης συνίσταται, κυρίως, στην καταστολή της 

δραστηριότητας των μακροφάγων, η οποία μεταφράζεται ως η ελάττωση των επιπέδων των 

επαγόμενων από προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα κυτοκινών. Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν 

οι μοριακοί μηχανισμοί που οδηγούν στην επαγόμενη από αδιπονεκτίνη απευαισθητοποίηση των 

μακροφάγων σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι η αδιπονεκτίνη δεν επάγει ανοχή 

στο επίπεδο της ρύθμισης των υποδοχέων της, αλλά ρυθμίζει την ένταση της φλεγμονώδους 

απόκρισης, σε πρώτη φάση και βραχυπρόθεσμα, μέσω της ενεργοποίησης του σηματοδοτικού 

μονοπατιού των κινασών PI3K/Akt, το οποίο ελαττώνει την ουδό της ενεργοποίησης 

επαγόμενων από LPS μονοπατιών, όπως αυτό των MEK/ERK κινασών. Σε μακροπρόθεσμο 

στάδιο, η αδιπονεκτίνη επάγει την έκφραση της πρωτεΐνης IRAK-M, η οποία δρα ως αρνητικός 

ρυθμιστής των TLR μονοπατιών. Η επαγωγή της πρωτεΐνης IRAK-M από την αδιπονεκτίνη, 

προτείνεται ως κεντρικός μηχανισμός απευαισθητοποίησης, καθώς η απαλοιφή της καταργεί την 
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ανοχή στο LPS, όσον αφορά στην έκκριση σημαντικών προ-φλεγμονωδών κυτοκινών. Η μελέτη 

της έκφρασης της πρωτεΐνης IRAK-M σε μονοκύτταρα/μακροφάγα ατόμων, με χαμηλά και 

υψηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης στο πλάσμα, έδειξε ότι υπάρχει θετικός συσχετισμός μεταξύ των 

επιπέδων αδιπονεκτίνης και της έκφρασης IRAK-M και αρνητικός συσχετισμός όσον αφορά 

στην ενεργοποίησή τους από LPS. Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι 

η επαγόμενη από αδιπονεκτίνη πρόσληψη γλυκόζης, από τα μακροφάγα, είναι απαραίτητη για 

την ανάπτυξη μηχανισμών ανοχής, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό ότι η απευαισθητοποίηση 

των μακροφάγων είναι μια ενεργητική διαδικασία και όχι μια κατάσταση παθητικής καταστολής 

των δραστηριοτήτων τους.  
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Summary  
 

CRF and Urocortins are major regulators of the inflammatory process. When released at 

the site of inflammation from nerve terminals, epithelial and immune cells, they affect directly 

the immune system, at the level of macrophage activation, exerting either pro-inflammatory or 

anti-inflammatory effects, depended on several factors among which the presence of other 

immuno-modulatory molecules at the site of inflammation is included. Adiponectin serves as 

such a molecule and its principal effect on macrophages is accepted to be anti-inflammatory. 

In this study, we investigate the effect of CRF and Urocortins on the regulation of 

adiponectin receptors AdipoR1 and AdipoR2 and on the adiponectin- and LPS-induced 

production of pro-inflammatory cytokines in macrophages. We found that CRF and Urocortins 

did not affect the effect of adiponectin on macrophages. 

The anti-inflammatory effects of adiponectin are believed to be exerted via macrophages, 

through suppression of the production of pro-inflammatory cytokines in response to LPS, via yet 

unknown signaling pathways. In this study we investigate the molecular mechanisms of 

macrophage tolerance driven by adiponectin.  

 We show that macrophage tolerance did not occur at the adiponectin receptor level. At 

the early phase of the inflammatory response adiponectin regulates its magnitude via the 

activation of PI3K/Akt pathway, which in turn suppresses the activation of LPS-induced 

signaling pathways, such as the MEK/ERK pathway. In the long term, adiponectin induces the 

expression of IRAK-M protein, which acts as a dominant negative molecule on the activation of 

TLR-induced pathways, thus providing a late-stage potential mechanism through which 

adiponectin promotes tolerance of macrophages to LPS. Homologous deletion of IRAK-M 

abolished the tolerogenic properties of gAd, in terms of LPS-induced pro-inflammatory cytokine 

production from macrophages. Analysis of IRAK-M expression in human peripheral blood cells 

confirmed that serum adiponectin was positively associated with IRAK-M levels and negatively 

associated with the responsiveness of the cells to LPS. Finally, we show that adiponectin-

induced glucose uptake from macrophages is necessary for the induction of macrophage 

tolerance, thus implying that the “tolerogenic state” is an active, energy-consuming process. 
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1.1. Τα νευροπεπτίδια της οικογένειας CRF (CRF, Urocortins) και ο ρόλος τους στην 

τοπική ρύθμιση της φλεγμονής, μέσω της επίδρασής τους στο ρόλο της λιποκίνης 

αδιπονεκτίνη επί των μακροφάγων του ανοσοποιητικού συστήματος  

 

1.1.1. Εντοπισμός των νευροπεπτιδίων της οικογένειας CRF και της αδιπονεκτίνης στην 

περιφέρεια και στο ανοσοποιητικό σύστημα  

 

Ο εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης (CRF) ανήκει στην κατηγορία των 

υποθαλαμικών νευροπεπτιδίων και απομονώθηκε το 1981 από τους Vale et al. (1). Στην ίδια 

οικογένεια ανήκουν οι ουροκορτίνες 1, 2 και 3 (UCN1, UCN2, UCN3) των θηλαστικών, καθώς 

παρουσιάζουν σημαντική ομολογία με το CRF.  

Τα επίπεδα των CRF νευροπεπτιδίων (CRF, Urocortins), που εντοπίζονται περιφερικά, 

είναι πολύ χαμηλά σε φυσιολογικές συνθήκες, όταν το ανοσοποιητικό σύστημα δεν είναι 

διεγερμένο (2), ενώ έχει βρεθεί ότι σε περιοχές φλεγμονής τα νευροπεπτίδια αυτά παράγονται 

και εκκρίνονται, κυρίως, από τις απολήξεις περιφερικών νευρώνων, αλλά και από γειτονικά 

επιθηλιακά κύτταρα, επηρεάζοντας τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που υπάρχουν 

στην περιοχή (3, 4).  

Επιπλέον, τα νευροπεπτίδια της οικογένειας CRF εντοπίζονται στα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και σε περιοχές φλεγμονής και παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης. Ο CRF ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά σε ανθρώπινα 

λεμφοκύτταρα και ουδετερόφιλα το 1990 (5), ενώ το mRNA του εντοπίστηκε στο ήπαρ, στο 

σπλήνα, στο θύμο αδένα αρουραίου (6), και σε Β- και Τ-λεμφοκύτταρα ποντικού (7, 8). Ο CRF 

έχει ανιχνευθεί, επίσης, σε ανθρώπινους και ζωικούς φλεγμαίνοντες ιστούς, όπως στον αρθρικό 

θύλακα ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα (9) και στις αρθρώσεις αρουραίων με φλεγμονώδη 

αρθρίτιδα (10). Σε αυτές τις μελέτες, ο CRF εντοπίστηκε στα λεμφοκύτταρα, στα μονοκύτταρα, 

στα μακροφάγα, στους ινοβλάστες, στα ενδοθηλιακά κύτταρα και στα κύτταρα του αρθρικού 

θύλακα. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η τοπική παραγωγή του CRF αυξήθηκε, σε πειραματικά 

επαγόμενη φλεγμονή, σε αρουραίους (11) και σε μια άλλη μελέτη ανιχνεύθηκε CRF σε ιστούς, 

στους οποίους είχε γίνει επαγωγή φλεγμονής με χημικό τρόπο, παρόλο που το πεπτίδιο δεν ήταν 

ανιχνεύσιμο στην κυκλοφορία του αίματος (12). Επίσης, αναφέρεται ότι η επώαση 
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λεμφοκυττάρων με CRF διεγείρει τον πολλαπλασιασμό τους, γεγονός σημαντικό για την 

ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος και τη φλεγμονώδη απόκριση (13). 

Η ουροκορτίνη ανιχνεύεται σε κύτταρα και ιστούς του ανοσοποιητικού συστήματος, 

όπως σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα, καθώς επίσης στο θύμο και στο σπλήνα ποντικών (14, 15). 

Το μεταγράφημα της UCN1 εκφράζεται επιπλέον σε φλεγμαίνοντες ιστούς, όπως στον αρθρικό 

θύλακα ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα και πιο συγκεκριμένα ανιχνεύεται στο επιθήλιο και 

στο στρώμα του αρθρικού θύλακα, στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων και σε μονοπύρηνα 

κύτταρα (16). 

Η αδιπονεκτίνη, όπως θα δούμε αναλυτικά στην επόμενη ενότητα (1.2.), είναι μια 

ορμόνη που εκκρίνεται κυρίως από τα κύτταρα του λευκού λιπώδους ιστού και εντοπίζεται 

περιφερικά σε σημεία φλεγμονής, μετά την πρωτεολυτική της διάσπαση από το ένζυμο 

λευκοκυτταρική ελαστάση (17, 18). Δεν εκφράζεται στα κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος, έχει όμως σημαντική επίδραση σε αυτά, μέσω των υποδοχέων της AdipoR1 και 

AdipoR2 που εκφράζονται στην επιφάνειά τους (19). 

 

1.1.2. Ρόλος των νευροπεπτιδίων της οικογένειας CRF και της αδιπονεκτίνης στην 

περιφέρεια και στο ανοσοποιητικό σύστημα 

 

Τα CRF νευροπεπτίδια επηρεάζουν άμεσα το ανοσοποιητικό σύστημα και δρουν με 

αυτοκρινή ή/και με παρακρινή τρόπο, εφόσον απελευθερώνονται σε περιοχές φλεγμονής από τις 

απολήξεις των συμπαθητικών νευρώνων, από επιθηλιακά κύτταρα και από κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος, ενισχύοντας τη φλεγμονώδη αντίδραση τοπικά (3, 4). Έχει δειχθεί 

ότι η ουδετεροποίηση του CRF με αντι-ορό ή η αναστολή της δράσης του, με τη χρήση ειδικού 

για τον υποδοχέα του ανταγωνιστή, στα σημεία πειραματικής φλεγμονής, είχε σαν αποτέλεσμα 

την κατακόρυφη μείωση των δεικτών φλεγμονής (12, 20). Επίσης, έχει αναφερθεί ότι τα 

νευροπεπτίδια διεγείρουν τα μακροφάγα, τα οποία αποκρίνονται, στη συνέχεια, εντονότερα σε 

προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα, εκκρίνοντας υψηλότερα επίπεδα προ-φλεγμονωδών κυτοκινών (2, 

21). Πιο συγκεκριμένα, έχει δημοσιευθεί από το εργαστήριό μας ότι ο CRF ενισχύει την έκκριση 

προ-φλεγμονωδών κυτοκινών από πρωτογενή μακροφάγα ποντικού και σε ποντίκια, στα οποία 

επάγεται σοκ από ισχυρή δόση LPS (21). Επιπλέον, έχει προταθεί από την ομάδα μας, ως 

μοριακός μηχανισμός ενίσχυσης της φλεγμονώδους απόκρισης από τη μακροπρόθεσμη 
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επίδραση των CRF νευροπεπτιδίων στα μακροφάγα, η επαγωγή της έκφρασης του υποδοχέα 

TLR4, μέσω ενεργοποίησης των μεταγραφικών παραγόντων PU.1 και AP1 (22).  

Ωστόσο, είναι πιθανό τα CRF νευροπεπτίδια να έχουν και αντι-φλεγμονώδη δράση 

βραχυπρόθεσμα και παροδικά, μέσω της επίδρασής τους στα μακροφάγα, με την επαγωγή της 

έκφρασης της COX-2 και της προσταγλανδίνης PGE2, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την 

ελάττωση των επιπέδων της έκκρισης TNFα, μετά από επίδραση λιποπολυσακχαρίτη (23)1. Το 

αν η επίδραση των CRF νευροπεπτιδίων στα μακροφάγα θα έχει προ- ή αντι-φλεγμονώδη 

έκβαση εξαρτάται από τη συγκέντρωσή τους, το χρόνο στον οποίο εκκρίνονται, από το στάδιο 

της φλεγμονώδους απόκρισης και από την παρουσία ή όχι άλλων μορίων που πιθανό να 

επηρεάζουν τη δραστηριότητα των κυττάρων. 

Ένα τέτοιο μόριο είναι η αδιπονεκτίνη, για την οποία θα μιλήσουμε αναλυτικά στην 

επόμενη ενότητα. Η αδιπονεκτίνη, όπως και τα CRF νευροπεπτίδια, εντοπίζεται περιφερικά σε 

περιοχές φλεγμονής και αναφέρεται ότι η δράση της επί των κυττάρων του ανοσοποιητικού 

συστήματος είναι αντι-φλεγμονώδης. Η συγκεκριμένη δράση της αδιπονεκτίνης συνίσταται, 

κυρίως, στην καταστολή της δραστηριότητας των μακροφάγων, η οποία μεταφράζεται ως η 

ελάττωση των επιπέδων των επαγόμενων από προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα κυτοκινών και ως η 

ελάττωση της φαγοκυτταρικής τους δραστηριότητας (ενδεικτικά οι αναφορές) (24-32). 

Από τη στιγμή που τα CRF νευροπεπτίδια και η αδιπονεκτίνη εντοπίζονται περιφερικά 

και αποτελούν μόρια τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της τοπικής φλεγμονής, 

επηρεάζοντας τη λειτουργία των μακροφάγων, μελετήθηκε το αν τα νευροπεπτίδια της 

οικογένειας CRF επιδρούν στο ρόλο της αδιπονεκτίνης επί των κυττάρων αυτών. Ξεκινώντας, 

μελετήθηκε η ρύθμιση των υποδοχέων της αδιπονεκτίνης, AdipoR1 και AdipoR2, από τα CRF 

νευροπεπτίδια, και η επίδρασή τους στην επαγόμενη από αδιπονεκτίνη και LPS έκκριση προ-

φλεγμονωδών κυτοκινών, από τα μακροφάγα2. 

 

 

 

 

 

                                                            
1  Χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΝΕΔ 03ΕΔ372 (Στόχος ΠΕΝΕΔ, Πρώτη ενότητα-Α) 
2  Στόχος ΠΕΝΕΔ, Πρώτη ενότητα-Γ 
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1.2. Λιποκίνες-Αδιπονεκτίνη 

 

1.2.1. Λιποκίνες-ορισμός 

 

Ο λευκός λιπώδης ιστός (white adipose tissue-WAT) αποτελεί τον κύριο ιστό 

αποθήκευσης ενέργειας στα θηλαστικά και στα πτηνά. Μέχρι και την τελευταία δεκαετία, 

θεωρούνταν ότι ο μοναδικός ρόλος του λευκού λιπώδους ιστού ήταν η αποθήκευση ενέργειας με 

τη μορφή τριγλυκεριδίων και η απελευθέρωσή της με τη μορφή ελεύθερων λιπαρών οξέων, 

γλυκερόλης και θερμότητας, ως απόκριση στην αλλαγή των ενεργειακών απαιτήσεων του 

οργανισμού. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται για το ρόλο 

του λευκού λιπώδους ιστού σαν ενδοκρινές όργανο, το οποίο παίζει σπουδαίο ρόλο σε μεγάλο 

εύρος φυσιολογικών λειτουργιών και κυρίως στον έλεγχο και στη ρύθμιση του μεταβολισμού 

(33-35).  

Ο λευκός λιπώδης ιστός εκκρίνει ένα μεγάλο αριθμό ενεργών βιολογικά μορίων, τα 

οποία επηρεάζουν τη λειτουργία άλλων ιστών και ονομάζονται λιποκίνες (35, 36). Αρχικά, για 

το χαρακτηρισμό των εκκρινόμενων προϊόντων του λιπώδους ιστού είχε προταθεί ο όρος 

«αδιποκυτοκίνες» (24), ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ευρέως. Παρόλα αυτά, ο όρος 

«αδιποκυτοκίνες» είναι δυνατό να σταθεί παραπλανητικός, γιατί μπορεί να οδηγήσει στο 

συμπέρασμα ότι τα εκκρινόμενα προϊόντα του λιπώδους ιστού είναι κυτοκίνες ή ότι μοιάζουν με 

κυτοκίνες. Ενώ το γεγονός αυτό είναι αλήθεια για πολλά εκκρινόμενα προϊόντα του λιπώδους 

ιστού, όπως ο TNFα και η IL6, αυτό δεν ισχύει για την πλειοψηφία των μορίων. Προτείνεται, 

λοιπόν, ο όρος λιποκίνες, για την περιγραφή των πρωτεϊνών, οι οποίες συνθέτονται και 

εκκρίνονται από τα λιποκύτταρα και ο οποίος υπονοεί ότι τα μόρια αυτά ανήκουν σε μια 

διακριτή λειτουργική ομάδα (35, 36). 

Ο αριθμός των, μέχρι σήμερα, χαρακτηρισμένων και υποψήφιων αδιποκινών ξεπερνάει 

τις πενήντα και ανάλογα με τη λειτουργία τους κατατάσσονται σε διαφορετικές ομάδες, όπως: 

κυτοκίνες (π.χ. TNFα, IL6, IL8), αυξητικοί παράγοντες (π.χ. TGFβ), πρωτεΐνες του 

συμπληρώματος (π.χ. αδιψίνη, παράγοντας C3), πρωτεΐνες οξείας φάσης (π.χ. ΡΑΙ-1, πιθανόν η 

CRP) και ορμόνες, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση του λιπώδους ιστού και 

του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως η λεπτίνη, η βισφατίνη, η ρεζιστίνη και η αδιπονεκτίνη 

(35, 37).  
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1.2.2. Ταυτοποίηση, έκφραση και μοριακή δομή της αδιπονεκτίνης 

 

Η αδιπονεκτίνη ταυτοποιήθηκε ανεξάρτητα από τέσσερεις ερευνητικές ομάδες, με τη 

χρήση διαφορετικών τεχνικών και προσεγγίσεων. Το 1995 η ομάδα των Scherer et al. 

κλωνοποίησε το cDNΑ της αδιπονεκτίνης ποντικού από τη λιποκυτταρική σειρά 3Τ3-L1 και 

βρήκε ότι η αντίστοιχη πρωτεΐνη επάγεται κατά τη διαφοροποίηση των πρόδρομων 

λιποκυττάρων σε ώριμα (38). Η πρωτεΐνη ονομάστηκε, από την ομάδα αυτή, Acrp30 (Adipocyte 

complement-related protein of 30 kDa), λόγω της ομοιότητάς της με τις πρωτεΐνες της 

οικογένειας του συμπληρώματος (38). Σχεδόν ταυτόχρονα, η ομάδα των Hu et al. (1996), 

χρησιμοποιώντας τη λιποκυτταρική σειρά 3Τ3-F442A, απομόνωσε και ταυτοποίησε την ίδια 

πρωτεΐνη, την οποία ονόμασε AdipoQ (39). Το cDNA της ανθρώπινης αδιπονεκτίνης 

απομονώθηκε με τυχαία αλληλούχιση μεγάλης κλίμακας μιας βιβλιοθήκης cDNA ανθρώπινου 

λιπώδους ιστού και ονομάστηκε apM1 (AdiPose Most Abundant gene transcript 1) (40). Τέλος, 

η ομάδα των Nakano et al. (1996) απομόνωσε, με υψηλής συγγένειας χρωματογραφία, την 

ανθρώπινη αδιπονεκτίνη από το πλάσμα και την ονόμασε GBP28 (Gelatin Binding Protein of 28 

kDa) (41). Η ίδια ομάδα που κλωνοποίησε το apM1 cDNA (40) έδωσε τελικά στο μόριο το 

όνομα “adiponectin”, θεωρώντας ότι το προϊόν apM1 είναι ένα είδος διαλυτής πρωτεΐνης, που 

παράγεται από το λιπώδη ιστό και συμμετέχει στη δομή της θεμέλιας ουσίας των κυττάρων (40, 

42).  

Από τα πέντε διαφορετικά ονόματα για την ίδια πρωτεΐνη (Acrp30, AdipoQ, apM1, 

GBP28 και adiponectin) τελικά επικράτησε και έγινε κοινώς αποδεκτό το όνομα «αδιπονεκτίνη» 

(43), όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα που μας δίνει η αναζήτηση στη βάση δεδομένων 

www.pubmed.gov (ενδεικτικά, αναφέρονται μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα για τη λέξη-κλειδί 

“adiponectin”, 5856, για την AdipoQ, 116, για την apM1, 91, για την Acrp30, 84 και τέλος για 

τη GBP28, 13).       

Το γονίδιο της ανθρώπινης αδιπονεκτίνης ονομάζεται apM1, καταλαμβάνει 17 kb στο 

χρωμόσωμα 3, στην περιοχή 3q27 και αποτελείται από τρία εξόνια και δύο ιντρόνια (44). Η 

αδιπονεκτίνη αποτελείται από 247 αμινοξέα, έχει μέγεθος 30 kDa, εκφράζεται σε πολύ υψηλά 

επίπεδα και εκκρίνεται κυρίως από τα λιποκύτταρα του WAT (40). Μέχρι πρότινος, η 

επικρατούσα άποψη ήταν ότι η αδιπονεκτίνη αποτελεί αποκλειστικά μετάγραφο του WAT, έχει 

όμως αναφερθεί ότι η πρωτεΐνη εκφράζεται επίσης στα κύτταρα του φαιού λιπώδους ιστού 
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(ΒΑΤ) (45), στα κύτταρα των σκελετικών μυών και του μυοκαρδίου (46, 47) και στα οστά (48). 

Επίσης, έχει δημοσιευθεί ότι το γονίδιο της αδιπονεκτίνης εκφράζεται σε αδένες, όπως ο 

μαστικός και οι σιελογόνοι (49, 50). Τέλος, αναφέρεται η επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου 

της αδιπονεκτίνης σε κύτταρα του ήπατος και σε ενδοθηλιακά κύτταρα, μετά από τραυματισμό 

του οργάνου (51), καθώς και στα επιθηλιακά κύτταρα των αεραγωγών, σε ασθενείς με χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια (52).  

Η αδιπονεκτίνη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παράγεται και εκκρίνεται κυρίως από τα 

λιποκύτταρα του WAT, δρώντας αυτοκρινικά και παρακρινικά, καθώς υπάρχουν υποδοχείς για 

την πρωτεΐνη στα λιποκύτταρα και σε παρακείμενους ιστούς (βλ. παράγραφο 1.2.3.) και 

επιπλέον εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, στοχεύοντας σε περιφερικούς ιστούς μέσω 

των εξειδικευμένων υποδοχέων της (βλ. παράγραφο 1.2.3.), οπότε δρα σαν ορμόνη (43, 53, 54).  

Η αδιπονεκτίνη παρουσιάζει πολυπλοκότητα στη μοριακή δομή της, και κατ’επέκταση 

στο βιολογικό της ρόλο, καθώς είναι δυνατό να βρίσκεται ως μονομερής πρωτεΐνη ή/και να 

σχηματίζει ομο-πολυμερή (17, 18, 38, 55-60). Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για την πρωτεϊνη που 

απαντάται φυσιολογικά στην κυκλοφορία του αίματος, είτε για την ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη 

που παράγεται και απομονώνεται από ευκαρυωτικά ή/και προκαρυωτικά συστήματα έκφρασης 

(56, 57, 61).  

Η μονομερής αδιπονεκτίνη αποτελείται από τέσσερεις λειτουργικές περιοχές (Εικ. 1): (α) 

μια αμινοτελική αλληλουχία σήματος (signal sequence) 17 αμινοξέων, (β) μια υπερμεταβλητή 

περιοχή, η οποία δεν παρουσιάζει ομολογία με καμία άλλη γνωστή, μέχρι σήμερα, πρωτεΐνη, 28 

αμινοξέων, (γ) μια περιοχή, που ομοιάζει στο κολλαγόνο (collagen-like ή collagenous domain), 

65 αμινοξέων και (δ) μια καρβοξυτελική, σφαιρική περιοχή, που ομοιάζει με τον παράγοντα του 

συμπληρώματος C1q (C1q-like domain) (17, 38, 39).  

Η αδιπονεκτίνη ανήκει στην υπεροικογένεια των κολλαγόνων, καθώς παρουσιάζει 

ομολογία στην πρωτοταγή δομή της με τις πρωτεΐνες κολλαγόνο τύπου VIII και X και με τον 

παράγοντα του συμπληρώματος C1q (Εικ. 1) (62), ενώ η τρισδιάστατη δομή του 

καρβοξυτελικού της άκρου, στο ομο-τριμερές (βλ. παρακάτω Εικ. 2) μοιάζει εντυπωσιακά με 

αυτή του TNFα, υποδηλώνοντας κάποιο εξελικτικό συσχετισμό, παρόλο που δεν υπάρχει καμία 

ομολογία στην πρωτοταγή δομή τους (39, 55).  
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Εικ. 1. Δομή και λειτουργικές περιοχές της αδιπονεκτίνης. Α. Η δομή της μονομερούς flAd (από Fruebis 
et al. 2001) B. Ομολογία της flAd με τον παράγοντα του συμπληρώματος C1q (από Kadowaki et al. 
2005) (17, 34).  

 

Έχει αναφερθεί ότι η μονομερής flAd δεν έχει εντοπιστεί στην κυκλοφορία του αίματος 

και ότι η ύπαρξή της περιορίζεται στα λιποκύτταρα (43, 63). Παρόλα αυτά, η ομάδα των 

Yamauchi et al. (2001, 2002, 2003) αναφέρει ότι η flAd που απομόνωσαν από το πλάσμα, καθώς 

και η ανασυνδυασμένη flAd3 απαντήθηκε με τη μορφή της μονομερούς πρωτεΐνης, καθώς και με 

τη μορφή ομο-πολυμερών (βλ. παρακάτω πιο αναλυτικά) (56, 57, 61). Η απομονωμένη από το 

πλάσμα flAd δεν παρουσίασε διαφορά από την ανασυνδυασμένη flAd, όσον αφορά στην 

πρόσδεση στους υποδοχείς AdipoR1 και AdipoR2, καθώς και στη βιολογική τους 

δραστηριότητα (61).  

Επιπλέον, η ίδια ομάδα αναφέρει ότι απομόνωσε από το πλάσμα ένα μικρότερο θραύσμα 

του μορίου της ορμόνης, μεγέθους περίπου 25 kDa, που αντιστοιχεί στην καρβοξυτελική, 

σφαιρική περιοχή της πρωτεΐνης, και το οποίο υπάρχει στο πλάσμα σε πολύ μικρή συγκέντρωση 

(56, 57, 61). Ομοίως, η ομάδα των Fruebis et al. (2001) απομόνωσε από το πλάσμα ένα 

θραύσμα, μεγέθους περίπου 27 kDa, που αντιστοιχεί στην καρβοξυτελική περιοχή της 

αδιπονεκτίνης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η flAd κόβεται πρωτεολυτικά μετά την έκκρισή της 

(βλ. Εικ. 1) (17, 57). Το θραύσμα αυτό της πρωτεΐνης ονομάστηκε από τις συγκεκριμένες 

ομάδες σφαιρική αδιπονεκτίνη (gAd) και βρέθηκε ότι η ανασυνδυασμένη gAd που απομόνωσαν 

απαντάται ως μονομερές και ως τριμερές, είτε προέρχεται απο ευκαρυωτικά, είτε από 

προκαρυωτικά συστήματα έκφρασης (17, 57). Μεταγενέστερα, δημοσιεύτηκε ότι, πράγματι, το 

                                                            
3  Η σύντμηση flAd αναφέρεται σε όλες τις πιθανές ισομορφές που δημιουργούνται από τη μονομερή 
αδιπονεκτίνη, εκτός και αν επισημαίνεται συγκεκριμένο ομοπολυμερές.   
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ένζυμο ελαστάση, το οποίο εκκρίνεται από λευκά αιμοσφαίρια (κυρίως μονοκύτταρα, 

μακροφάγα και ουδετερόφιλα), είναι υπεύθυνο για την πρωτεολυτική διάσπαση της flAd και τη 

δημιουργία της gAd (18).  

Η αδιπονεκτίνη, μετά τη σύνθεσή της υφίσταται εκτεταμένες μετα-μεταφραστικές 

τροποποιήσεις, και πιο συγκεκριμένα, υδροξυλίωση σε κατάλοιπα προλίνης και γλυκοσυλίωση 

σε κατάλοιπα λυσίνης, εντός της collagen-like περιοχής του μορίου (63, 64). Μάλιστα, 

αναφέρεται ότι η γλυκοσυλιωμένη flAd είναι πιο αποτελεσματική στην αύξηση της ευαισθησίας 

των ιστών στην ινσουλίνη, σε σχέση με την ανασυνδυασμένη, μη-γλυκοσυλιωμένη μορφή του 

μορίου, υποδηλώνοντας ότι οι τροποποιήσεις αυτές πιθανό να είναι σημαντικές για τη 

βελτιστοποίηση της βιολογικής δράσης της ορμόνης (63-65).    

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η flAd του πλάσματος, καθώς και η ανασυνδυσμένη, 

σχηματίζουν ένα εύρος ομο-πολυμερών, από χαμηλού μοριακού βάρους τριμερή (LMW), 

μεσαίου μοριακού βάρους εξαμερή (MMW), μέχρι υψηλού μοριακού βάρους πολυμερή (HMW), 

όπως 12-μερή και 18-μερή (Εικ. 2) (60). Μάλιστα, όπως θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα, τα 

ομο-πολυμερή της αδιπονεκτίνης έχουν διακριτό βιολογικό ρόλο (ενδεικτικά οι αναφορές) (17, 

38, 39, 56, 58-60, 66).  

 

 
 

Εικ. 2. Ομο-πολυμερή αδιπονεκτίνης στο ανθρώπινο πλάσμα. Α. Ηλεκτροφόρηση πλάσματος σε πηκτή 
πολυακρυλαμίδης και ανίχνευση των διαφορετικών πολυμερών του μορίου με τη χρήση αντισώματος 
έναντι της καρβοξυτελικής περιοχής της αδιπονεκτίνης (από Kadowaki et al. 2005). Β. Απεικόνιση των 
ομο-πολυμερικών μορφών της αδιπονεκτίνης, S-S, δισουλφιδικός δεσμός (από Galic et al. 2009) (34, 60, 
67).  
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Για τη δημιουργία των τριμερών της αδιπονεκτίνης γίνεται ο συσχετισμός τριών 

μονομερών στην καρβοξυτελική, σφαιρική τους περιοχή (63, 68). Μάλιστα, στην περίπτωση 

των μεταλλάξεων R112C (Arg->Cys) και I164T (Ile->Thr), που απαντώνται στο γονίδιο της 

ανθρώπινης αδιπονεκτίνης και αντιστοιχούν στην καρβοξυτελική περιοχή του μορίου, δεν είναι 

δυνατή η δημιουργία σταθερών τριμερών της πρωτεΐνης και της φυσιολογικής έκκρισης της 

ορμόνης από τα λιποκύτταρα (60). Τα τριμερή σταθεροποιούνται περαιτέρω με υδροφοβικούς 

δεσμούς μεταξύ των σφαιρικών τους περιοχών και μη-ομοιοπολικούς δεσμούς, που 

αναπτύσσονται μεταξύ των collagen-like περιοχών τους, σχηματίζοντας τα LMW ομο-

πολυμερή, μοριακού βάρους περίπου 75-90 kDa (Εικ. 2) (55, 59, 60, 67).  

Ο σχηματισμός των μεγαλύτερων μοριακού βάρους ομο-πολυμερών (MMW, HMW) 

στηρίζεται στη δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών μεταξύ ανεξάρτητων τριμερών, οι οποίοι 

μεσολαβούνται από τo αμινοξύ κυστεΐνη, που βρίσκεται στην collagen-like περιοχή των μορίων, 

στη θέση 39 (C39) για τη mAd και στη θέση 36 (C36) για τη hAd (Εικ. 2) (60, 69). Ο 

δισουλφιδικός δεσμός μεταξύ δύο τριμερών οδηγεί στο σχηματισμό ενός εξαμερούς (MMW), 

μοριακού βάρους περίπου 100-150 kDa και δισουλφιδικοί δεσμοί μεταξύ τεσσάρων έως έξι 

τριμερών σχηματίζουν τα 12-μερή, 15-μερή και 18-μερή HMW αντίστοιχα, μοριακού βάρους 

300-670 kDa (Εικ. 2) (60). Η σημασία της collagen-like περιοχής και της κυστεΐνης που 

βρίσκεται εντός της, είναι καθοριστική για το σχηματισμό των MMW και HMW ομο-

πολυμερών, καθώς απουσία της, καθίσταται αδύνατος ο σχηματισμός μεγαλύτερου μοριακού 

βάρους δομών από το τριμερές, ενώ η καρβοξυτελική περιοχή της πρωτεΐνης μόνη της έχει την 

ικανότητα να σχηματίζει μέχρι και τριμερή (55, 60). 

 

1.2.3. Υποδοχείς της αδιπονεκτίνης AdipoR1 και AdipoR2 

 

1.2.3.1. Ταυτοποίηση, μοριακή δομή και κατανομή των υποδοχέων AdipoR1 και AdipoR2 σε 

διαφορετικούς ιστούς  

 

Οι υποδοχείς της αδιπονεκτίνης κλωνοποιήθηκαν το 2003 από τους Yamauchi et al. (61). 

Αρχικά, απομονώθηκε το cDNA του ενός υποδοχέα από μια βιβλιοθήκη ανθρώπινου σκελετικού 

μυ και η πρωτεΐνη που κωδικοποιεί ονομάστηκε AdipoR1. Στη συνέχεια έγινε έρευνα για την 

ανεύρεση ομόλογου γονιδίου σε γονιδιακές βάσεις δεδομένων ανθρώπου και ποντικού και 
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ανακαλύφθηκε ένα γονίδιο, το οποίο ήταν σημαντικά ομόλογο (67% ομολογία στην αλληλουχία 

των αμινοξέων) και ονομάστηκε AdipoR2 (61). Οι υποδοχείς AdipoR1 και AdipoR2 

παρουσιάζουν 96,8% και 95,2%, αντίστοιχα, ομολογία μεταξύ ανθρώπου και ποντικού (61). 

Τα γονίδια για τους υποδοχείς AdipoR1 και AdipoR2 χαρτογραφούνται στα 

χρωμοσώματα 1p36.13-q41 και 12p13.31, και οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούν αποτελούνται από 

375 (42,4 kDa) και 311 (35,4 kDa) αμινοξέα, αντίστοιχα (61). Φαίνεται ότι οι AdipoR1 και 

AdipoR2 είναι μεμβρανικοί υποδοχείς, με επτά διαμεμβρανικές περιοχές, όπως οι υποδοχείς που 

είναι συνδεδεμένοι με G πρωτεΐνες, με τη διαφορά ότι το αμινοτελικό άκρο των AdipoR1 και 

AdipoR2 είναι ενδοκυτταρικό, ενώ το καρβοξυτελικό τους άκρο είναι εξωκυτταρικό (Εικ. 3) 

(61). Επιπρόσθετα, δε φαίνεται να επάγουν την ενεργοποίηση των ετερο-τριμερών G πρωτεϊνών 

(70). Λόγω της μοναδικής τοπολογίας τους και του γεγονότος ότι στερούνται καταλυτικής 

δραστηριότητας, παραμένει, μέχρι και σήμερα, αδιευκρίνιστο το πώς γίνεται η μεταγωγή 

σήματος από τους υποδοχείς AdipoR1 και AdipoR2 ενδοκυτταρικά (70). Πρόσφατα, άρχισε να 

αναφαίνεται ότι η πρωτεΐνη-προσαρμογέας (adapter protein) APPL1 έχει σημαντικό ρόλο στα 

σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται από τους υποδοχείς της αδιπονεκτίνης, καθώς 

βρέθηκε ότι προσδένεται στο αμινοτελικό τους άκρο και οδηγεί στην ενεργοποίηση της κινάσης 

ΑΜΡΚ4(71, 72).  

 

 
 

Εικ. 3. Προτεινόμενη δομή των υποδοχέων αδιπονεκτίνης AdipoR1 και AdipoR2 (από Kadowaki et al. 
2005) (34). 

 

                                                            
4  Για το ρόλο της κινάσης ΑΜΡΚ βλ. παράγραφο 1.2.6.1. 
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Σύμφωνα με τους Yamauchi et al. (2003), ο AdipoR1 αποτελεί υποδοχέα υψηλής 

συγγένειας για το σφαιρικό θραύσμα της αδιπονεκτίνης (gAd) και χαμηλής συγγένειας για το 

πλήρες μόριο της ορμόνης (flAd), ενώ ο AdipoR2 αποτελεί υποδοχέα μέσης συγγένειας και για 

τις δύο μορφές της αδιπονεκτίνης (Εικ. 4) (61). Πιο συγκεκριμένα, για την τριμερή gAd 

βρέθηκαν θέσεις πρόσδεσης υψηλής συγγένειας με Kd περίπου 0,06 μg/ml (1,14 nM) και θέσεις 

πρόσδεσης μέσης συγγένειας με Kd περίπου 0,8 μg/ml (14,4 nM), ενώ για τη flAd βρέθηκαν 

θέσεις πρόσδεσης μέσης συγγένειας με Kd περίπου 6,7 μg/ml (49,1 nM) και θέσεις πρόσδεσης 

χαμηλής συγγένειας με Kd περίπου 329,3 μg/ml (2415 nM) (61).  

 

 
 

Εικ. 4. Πρόσδεση των διαφορετικών ισομορφών της αδιπονεκτίνης στους υποδοχείς AdipoR1 και 
AdipoR2 (από Kadowaki et al. 2006) (45). 

 

Ο AdipoR1 εκφράζεται σε όλους τους ιστούς, με μεγαλύτερη αφθονία στους σκελετικούς 

μύες, ενώ ο AdipoR2 βρίσκεται σε μεγαλύτερη αφθονία στο ήπαρ (34). Επιπλέον, και οι δύο 

υποδοχείς εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα στο λευκό (WAT) και φαιό (ΒΑΤ) λιπώδη ιστό (73).  

 Επίσης, οι υποδοχείς AdipoR1 και AdipoR2 εκφράζονται στα αορτικά ενδοθηλιακά 

κύτταρα, στα ενδοθηλιακά κύτταρα του εγκεφάλου, σε αθηρωματικές πλάκες και σε 

μονοκύτταρα/μακροφάγα (19, 74, 75). Μάλιστα, ο υποδοχέας AdipoR1 βρίσκεται σε 

μεγαλύτερη αφθονία στα ενδοθηλιακά κύτταρα και στα μονοκύτταρα, συγκριτικά με τον 

AdipoR2 (19, 74). Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία διαφοροποίησης πρωτογενών ανθρώπινων 
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μονοκυττάρων σε μακροφάγα, τα επίπεδα του AdipoR1 ελαττώνονται, ενώ η έκφραση του 

AdipoR2 παραμένει σταθερή (19).  

Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι οι υποδοχείς της αδιπονεκτίνης εκφράζονται στα κύτταρα 

των β-νησιδίων του παγκρέατος και ότι τα λιπαρά οξέα ρυθμίζουν την έκφρασή τους στα 

κύτταρα αυτά (76). Η παρουσία των υποδοχέων της αδιπονεκτίνης στα β-νησίδια οδήγησε στην 

υπόθεση ότι έχουν κάποιο ρόλο στη ρύθμιση της έκκρισης ινσουλίνης (76).  

Υποδοχείς της ορμόνης εκφράζονται και στο ενδομήτριο, όπου ασκούν αντι-φλεγμονώδη 

δράση, σε καταστάσεις όπως η ενδομητρίωση, ελαττώνοντας τα επίπεδα των εκκρινόμενων 

ιντερλευκινών και χυμοκινών από τα κύτταρα του συνδετικού ιστού του ενδομητρίου (77). 

 

1.2.3.2. Ρύθμιση της έκφρασης των υποδοχέων AdipoR1 και AdipoR2 σε διαφορετικούς 

ιστούς 

 

Όπως θα αναλυθεί παρακάτω (παράγραφος 1.2.6.), ένας από τους δύο σημαντικότερους 

ρόλους της αδιπονεκτίνης είναι η δράση της στο μεταβολισμό, η οποία μεταφράζεται ως αντι-

διαβητική δράση, λόγω της αύξησης της ευαισθησίας των ιστών στην ινσουλίνη (ενδεικτικά οι 

αναφορές) (17, 56, 57, 65, 66, 78). Η δράση αυτή μεσολαβείται αποκλειστικά από τους 

υποδοχείς της αδιπονεκτίνης AdipoR1 και AdipoR2, με πιο σημαντικό τον υποδοχέα AdipoR2 

(61, 79).  

Η ρύθμιση των υποδοχέων της αδιπονεκτίνης στο ήπαρ, στους σκελετικούς μύες και στο 

λιπώδη ιστό, είναι υποκείμενη στην ινσουλίνη (73). Τα αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης στην 

κυκλοφορία, μετά από χορήγηση τροφής σε αγρίου τύπου ποντίκια, οδήγησαν στη μείωση της 

έκφρασης των υποδοχέων AdipoR1 και AdipoR2 στο ήπαρ και στους σκελετικούς μύες, ενώ το 

αντίθετο αποτέλεσμα είχε η νηστεία (73). Επιπρόσθετα, στο μοντέλο παχυσαρκίας και 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ ob/ob (leptin-deficient) ποντικών, όπου τα επίπεδα ινσουλίνης 

είναι σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με εκείνα στα αγρίου τύπου ποντίκια, η έκφραση των 

υποδοχέων της αδιπονεκτίνης ήταν χαμηλότερη (73). Η ίδια ομάδα έδειξε in vitro, σε C2C12 

μυοκύτταρα, ότι η καταστολή της έκφρασης των AdipoR1 και AdipoR2 μεσολαβείται από την 

επαγόμενη από ινσουλίνη ενεργοποίηση του μονοπατιού των ΡΙ3Κ/Akt κινασών, το οποίο 

απενεργοποιεί το μεταγραφικό παράγοντα Foxo1 (73).    
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Σε επόμενή τους αναφορά οι Tsuchida et al. (2005) δείχνουν ότι η έκφραση των 

υποδοχέων της αδιπονεκτίνης στο WAT αυξάνεται από τους αγωνιστές Wy-14,643 και RGZ, 

των πυρηνικών υποδοχέων ορμονών PPARα και PPARγ, αντίστοιχα (80). 

Σε άλλη μελέτη, που αφορά στη ρύθμιση των AdipoR1 και AdipoR2, αναφέρεται ότι η 

ίδια η αδιπονεκτίνη επηρεάζει την έκφραση των υποδοχέων της, καταστέλλοντας την έκφραση 

του AdipoR2 υποδοχέα, ενώ δεν επηρεάζει την έκφραση του AdipoR1, στο λιπώδη ιστό 

διαγονιδιακών ποντικών που υπερεκφράζουν την ορμόνη, καθώς και στη σειρά λιποκυττάρων 

3T3-F442A (81). 

Παρόμοια με την αδιπονεκτίνη, η οποία παρουσιάζει κιρκάδιο ρυθμό έκκρισης στην 

κυκλοφορία (βλ. παράγραφο 1.2.4.), οι δύο υποδοχείς της ορμόνης AdipoR1 και AdipoR2 

παρουσιάζουν το ίδιο μοτίβο έκφρασης στο WAT και στο BAT, από C57BL/6 ποντίκια, με 

σημαντική ελάττωση της έκφρασής τους το βράδυ, η οποία φτάνει στο ελάχιστο τις πρώτες 

πρωινές ώρες (82). Στην ίδια μελέτη αναφέρεται ότι οι δύο υποδοχείς της αδιπονεκτίνης 

ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο από παράγοντες όπως η νηστεία, υποδηλώνοντας το διακριτό 

ρόλο του κάθε υποδοχέα στο μεταβολισμό (82).  

Άλλος παράγοντας που επηρεάζει την έκφραση των AdipoRs είναι η αυξητική ορμόνη, η 

οποία επάγει την έκφραση του AdipoR2 στα 3Τ3-L1 λιποκύτταρα (83). 

Τέλος, όσον αφορά στην έκφραση των υποδοχέων της αδιπονεκτίνης στους ευαίσθητους 

στην ινσουλίνη ιστούς, οι πεπτιδογλυκάνες (αγωνιστές του TLR2 υποδοχέα), καταστέλλουν την 

έκφραση των AdipoR1 και AdipoR2 υποδοχέων σε λιποκύτταρα του WAT και σε 

διαφοροποιημένα 3Τ3-L1 λιποκύτταρα (84). 

Ο δεύτερος σημαντικός ρόλος της αδιπονεκτίνης είναι η αντι-φλεγμονώδης και αντι-

αθηρωματική της δράση (παράγραφος 1.2.6.) (ενδεικτικά οι αναφορές) (26, 27, 30, 75, 85-89). 

Η δράση αυτή μεσολαβείται κυρίως από τους υποδοχείς της αδιπονεκτίνης AdipoR1 και 

AdipoR2, με πιο σημαντικό τον υποδοχέα AdipoR1 (61, 87, 90).   

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο (1.2.3.1.), οι υποδοχείς της 

αδιπονεκτίνης εκφράζονται στα ενδοθηλιακά κύτταρα του εγκεφάλου και τα επίπεδά τους 

ρυθμίζονται από την πρόσληψη τροφής. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνονται σε καταστάσεις 

νηστείας και το αντίθετο (75).  

Επιπλέον, σε πρωτογενή ανθρώπινα μακροφάγα επάγεται η έκφραση του AdipoR2 

υποδοχέα, ενώ δεν επηρεάζεται η έκφραση του AdipoR1 από αγωνιστές των υποδοχέων PPARα 
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και PPARγ (19). Επίσης, η επώαση με τον αγωνιστή Τ0901317 του πυρηνικού υποδοχέα LXR, ο 

οποίος επάγεται από τους PPARs, έχει σαν αποτέλεσμα την επαγωγή της έκφρασης και των δύο 

υποδοχέων αδιπονεκτίνης στα μακροφάγα (19). Η ίδια μελέτη έδειξε ότι η ταυτόχρονη επώαση 

με τον αγωνιστή GW647 του PPARα υποδοχέα και αδιπονεκτίνη έχει σαν αποτέλεσμα τη 

μείωση του περιεχομένου των μακροφάγων σε εστέρες χοληστερόλης, υπονοώντας ότι η αντι-

αθηρωματική δράση των PPARs και LXR υποδοχέων ασκείται μέσω της ενεργοποίησης του 

μονοπατιού της αδιπονεκτίνης και της επαγωγής των υποδοχέων της ορμόνης (19). Οι αγωνιστές 

των υποδοχέων PPARα και PPARγ έχουν προταθεί για το λόγο αυτό ως θεραπευτική 

προσέγγιση για τη βελτίωση της χρόνιας φλεγμονής, που αναπτύσσεται κατά την παχυσαρκία 

(90). 

 

1.2.3.3. Εναλλακτικοί υποδοχείς για την αδιπονεκτίνη, σχετιζόμενοι με την αντι-φλεγμονώδη 

δράση της ορμόνης   

 

Έχει προταθεί ότι, εκτός από τους εξειδικευμένους υποδοχείς της ορμόνης AdipoR1 και 

AdipoR2, υπάρχουν και άλλα μόρια, τα οποία υπηρετούν ως υποδοχείς για την αδιπονεκτίνη και 

μεσολαβούν δράσεις που σχετίζονται με το φαινόμενο της φλεγμονής.  

Ένας τέτοιος υποδοχέας είναι ο υποδοχέας για το συστατικό του συμπληρώματος C1q 

(C1qRp), που εκφράζεται σε κύτταρα με φαγοκυτταρική δραστηριότητα (27). Η υπόθεση αυτή 

βασίστηκε στην υψηλού βαθμού ομολογία που παρουσιάζει η αδιπονεκτίνη με τον παράγοντα 

C1q. Πράγματι, βρέθηκε ότι η αδιπονεκτίνη προσδένεται στον υποδοχέα C1qRp, οδηγώντας 

στην καταστολή της φαγοκυτταρικής δραστηριότητας των μακροφάγων, χωρίς να επηρεάζει 

άλλες λειτουργίες των κυττάρων, όπως η έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών (27). 

Το γεγονός ότι η τριτοταγής δομή του σφαιρικού άκρου της αδιπονεκτίνης παρουσιάζει 

εντυπωσιακή ομοιότητα με την αντίστοιχη των μορίων της οικογένειας του TNF, είχε οδηγήσει 

στην υποψία, πριν από την κλωνοποίηση των υποδοχέων της ορμόνης, ότι η δράση της 

αδιπονεκτίνης είναι πιθανό να μεσολαβείται από τους TNFRs (55). Παρόλα αυτά, βρέθηκε ότι η 

ουδετεροποίηση των TNF R1 και TNF R2 δεν είχε καμία επίδραση στο βιολογικό ρόλο της 

ορμόνης (91). 

Επιπλέον, έχει δημοσιευθεί ότι η πρωτεΐνη T-cadherin (Τruncated-cadherin) υπηρετεί ως 

υποδοχέας για τη ΜΜW και HMW αδιπονεκτίνη (92). Μάλιστα, μόνο η προερχόμενη από 
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ευκαρυωτικό σύστημα έκφρασης αδιπονεκτίνη είχε την ικανότητα πρόσδεσης στην T-cadherin, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις είναι απαραίτητες για τη 

συγκεκριμένη αλληλεπίδραση (92). Η T-cadherin δεν εκφράζεται στους σκελετικούς μύες και 

στο ήπαρ, όπου η αδιπονεκτίνη ασκεί τον κύριο ρόλο της στο μεταβολισμό, μέσω των 

υποδοχέων της AdipoR1 και AdipoR2 (βλ. παράγραφο 1.2.6.), αλλά εκφράζεται στα αορτικά 

ενδοθηλιακά κύτταρα, στα κύτταρα των λείων μυϊκών ινών, καθώς επίσης, σε υψηλά επίπεδα, 

σε περιοχές όπου υπάρχουν ενδοθηλιακά τραύματα (93). Ο κύριος ρόλος της T-cadherin και της 

αλληλεπίδρασής της με την αδιπονεκτίνη φαίνεται να είναι η προστασία των ενδοθηλιακών 

κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και η επούλωση του ενδοθηλίου μετά από τραύμα (93). Ο 

μοριακός μηχανισμός παραμένει ένα μυστήριο, καθώς η T-cadherin στερείται ενδοκυτταρικής 

περιοχής και η σύνδεσή της με την κυτταρική μεμβράνη γίνεται με αγκυροβόλιο γλυκόσυλ-

φωσφατίδυλ-ινοσιτόλης (GPI anchor) (93). 

Τέλος, έχει προταθεί, βάσει του γεγονότος ότι η εξαρτώμενη από την πρόσδεση σε 

υποδοχέα δράση ενός αγωνιστή (receptor-dependent action) απαιτεί πολύ χαμηλότερες (103 έως 

104 φορές) συγκεντρώσεις, από αυτές που απαντώνται στο πλάσμα για την αδιπονεκτίνη (βλ. 

παράγραφο 1.2.4.), η πιθανότητα ότι κάποιες από τις δράσεις της ορμόνης να είναι ανεξάρτητες 

από την πρόσδεση στους υποδοχείς της (receptor-independent actions) (37). Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, προτείνεται ότι η πρόσδεση της αδιπονεκτίνης σε αυξητικούς παράγοντες ή/και σε 

συστατικά της θεμέλιας εξωκυτταρικής ουσίας, μπορεί να οδηγήσει ή/και να παρεμποδίσει 

κάποια βιολογική δράση (28, 37, 94, 95). Ένα παράδειγμα είναι η επιτάχυνση της 

φαγοκυττάρωσης αποπτωτικών θραυσμάτων, μετά από πρόσδεση της αδιπονεκτίνης στην 

πρωτεΐνη καλρετικουλίνη (calreticulin), που υπάρχει στην επιφάνεια των μακροφάγων (95). 

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η απευθείας πρόσδεση της αδιπονεκτίνης σε αυξητικούς παράγοντες, 

όπως οι bFGF, PDGF και HB-EGF, ουδετεροποιεί τη δράση τους, με το να παρεμποδίζει την 

πρόσδεση στους αντίστοιχους υποδοχείς τους (28, 94, 96) (βλ. παραδείγματα στις παραγράφους 

1.2.5.4. και 1.2.6.2.).  
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1.2.4. Συγκέντρωση της αδιπονεκτίνης στο πλάσμα και κατανομή των διαφορετικών ομο-

πολυμερών της ορμόνης  

 

Τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης στο πλάσμα ανθρώπων με φυσιολογικό ΒΜΙ είναι τα 

υψηλότερα, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ορμόνη (38-42, 97). Η συγκέντρωσή της στο 

πλάσμα κυμαίνεται από 2 έως 30 μg/ml, η οποία είναι 103 φορές υψηλότερη από τη 

συγκέντρωση άλλων ορμονών με σημαντικά φυσιολογική δράση, όπως η κορτιζόλη και η 

λεπτίνη, και 106 φορές υψηλότερη από τη συγκέντρωση των περισσότερων προ-φλεγμονωδών 

κυτοκινών, όπως ο TNFα και η IL6 (Εικ. 5) (42). Επιπρόσθετα, οι Kim et al. (2004) αναφέρουν 

ότι το εύρος της συγκέντρωσης της ορμόνης στην κυκλοφορία είναι από 5 μέχρι 20 μg/ml (98). 

Η εκκρινόμενη αδιπονεκτίνη αντιστοιχεί στο 0,01% του συνόλου των πρωτεϊνών του πλάσματος 

(42).    

 

 
 

Εικ. 5. Τάξη μεγέθους της συγκέντρωσης αδιπονεκτίνης στο ανθρώπινο πλάσμα (από Shimada et al. 
2004) (97). 

 

Η αδιπονεκτίνη, όπως και οι υποδοχείς της (παράγραφος 1.2.3.2.), παρουσιάζει κιρκάδιο 

ρυθμό έκκρισης, με σημαντική ελάττωση της έκκρισης το βράδυ, η οποία φτάνει στο ελάχιστο 

τις πρώτες πρωινές ώρες (99, 100). Οι διακυμάνσεις αυτές στη συγκέντρωση της αδιπονεκτίνης 

κατά τη διάρκεια του 24ωρου είναι πανομοιότυπες με αυτές της κορτιζόλης και της πρωτεΐνης 

που δεσμεύει τη λεπτίνη, προτείνοντας ότι είναι πιθανό οι τελευταίες να επηρεάζουν την 

έκκριση της αδιπονεκτίνης (100).  
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Η κατανομή των διαφορετικών ομοπολυμερών της αδιπονεκτίνης στο πλάσμα ρυθμίζεται 

στο επίπεδο της έκκρισης της ορμόνης από τα λιποκύτταρα, αφού από τη στιγμή που η 

αδιπονεκτίνη απελευθερώνεται από το κύτταρο στην κυκλοφορία δε συμβαίνει ομο-

πολυμερισμός ή/και μετατροπή από τη μια ισομορφή του μορίου στην άλλη (101), παρά μόνο, 

όπως ήδη έχει αναφερθεί στην παράγραφο 1.2.2., πιθανή πρωτεολυτική διάσπαση της flAd από 

το ένζυμο λευκοκυτταρική ελαστάση και δημιουργία της gAd (17, 18). 

Στο πλάσμα ανθρώπου και ποντικού οι ισομορφές της αδιπονεκτίνης που βρίσκονται σε 

μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι τα MMW εξαμερή και τα HMW ομο-πολυμερή, ενώ σε πολύ 

χαμηλότερη συγκέντρωση απαντώνται τα LMW τριμερή και η μονομερής πρωτεΐνη (17, 58, 60, 

68). Πιθανολογείται ότι αυτό συμβαίνει λόγω του ότι η δράση της αδιπονεκτίνης στο 

μεταβολισμό μεσολαβείται, κυρίως, από τις υψηλού μοριακού βάρους ισομορφές της 

(παράγραφος 1.2.6.) (56-58, 60, 68).  

Στις όρνιθες βρέθηκε ότι η ισομορφή του μορίου που επικρατεί είναι η ΗΜW 

αδιπονεκτίνη και το γεγονός αυτό σχετίζεται με το ότι πρόκειται για, φυσιολογικά, 

υπεργλυκαιμικούς οργανισμούς σε σχέση με τα θηλαστικά (102).  

 

1.2.5. Ο ρόλος της αδιπονεκτίνης στην παθοφυσιολογία νοσημάτων του ανθρώπου-

παρατηρήσεις σε πειραματικά μοντέλα νόσων και στα Ad-KO/AdipoR-KO μοντέλα ποντικών  

 

Μέχρι σχετικά πρόσφατα (περίπου το έτος 2006) η αδιπονεκτίνη θεωρούνταν ως ορμόνη 

με κατεξοχήν αντι-φλεγμονώδεις ιδιότητες, καθώς δεκάδες μελετών αποδείκνυαν τον αρνητικό 

συσχετισμό των επιπέδων της στο πλάσμα (υπο-αδιπονεκτιναιμία) και της ανάπτυξης παθήσεων 

που χαρακτηρίζονται από χρόνια φλεγμονή, όπως το μεταβολικό σύνδρομο, ο σακχαρώδης 

διαβήτης τύπου ΙΙ (TIIDM) και η δημιουργία αθηρωματικής πλάκας (αναλυτικά οι αναφορές 

παρακάτω). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η αλληλεπίδραση του λιπώδους ιστού και των 

μακροφάγων του ανοσοποιητικού συστήματος, και ακόλουθα, η έκκριση προ-φλεγμονωδών 

κυτοκινών από αυτά (Εικ. 6 Α) και η επερχόμενη καταστολή της έκφρασης της αδιπονεκτίνης 

και των υποδοχέων της, φαίνεται να παίζουν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη του μεταβολικού 

συνδρόμου (Εικ. 6 Β). 
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Εικ. 6. Α. Αλληλεπίδραση μεταξύ λιποκυττάρων και μακροφάγων σε καταστάσεις παχυσαρκίας και 
ανάπτυξη φλεγμονής στο WAT (από Suganami et al. 2005) (103). B. Προτεινόμενη αλληλουχία 
γεγονότων κατά την ανάπτυξη του μεταβολικού συνδρόμου και ρόλος των χαμηλών επιπέδων 
αδιπονεκτίνης (από Kadowaki et al. 2005) (34). Το παραπάνω (Β) αποτελεί ένα κυρίαρχο υποθετικό 
μοντέλο· το αν, πράγματι, η υπο-αδιπονεκτιναιμία είναι αίτιο της αντίστασης στην ινσουλίνη ή αιτιατό 
δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. 

 

 Ήδη, όμως, από το 2003 έχει αρχίσει να φαίνεται (και με αύξηση των αντίστοιχων 

αναφορών από το 2006) ότι άλλες συστηματικές φλεγμονώδεις καταστάσεις, που δεν εμπίπτουν 

στο μεταβολικό σύνδρομο, δε σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης στην κυκλοφορία 

(37). Αντίθετα, αναφέρεται ότι τα επίπεδα της ορμόνης που απαντώνται στο πλάσμα, αλλά και 

τοπικά, σε χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις και αυτοάνοσες νόσους, είναι σημαντικά υψηλά. Ως 

τέτοιες περιπτώσεις νόσων αναφέρονται ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι (TIDM), η 

ρευματοειδής αρθρίτιδα (RA) και οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (αναλυτικά οι αναφορές 

παρακάτω). Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, έχει αρχίσει να αυξάνεται ο αριθμός των αναφορών 

που δηλώνουν ότι η αδιπονεκτίνη μπορεί να μεσολαβεί και προ-φλεγμονώδεις δράσεις.    

Ακόλουθα παραθέτονται λεπτομερώς οι συσχετισμοί μεταξύ των επιπέδων της 

αδιπονεκτίνης στο πλάσμα και της εκδήλωσης διαφόρων παθήσεων σε ανθρώπινους πληθυσμούς 

και σε πειραματικά μοντέλα νόσων. Παράλληλα, αναφέρονται για κάθε πάθηση τα γνωστά, μέχρι 

σήμερα, στοιχεία που προέρχονται από μελέτες στα μοντέλα ποντικών με απαλοιφή του γονιδίου 

της αδιπονεκτίνης και των υποδοχέων της.  
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1.2.5.1. Παχυσαρκία  

 

Σε αντίθεση με όλα τα γνωστά μέχρι σήμερα εκκρινόμενα προϊόντα του λιπώδους ιστού, 

των οποίων η έκφραση και η συγκέντρωση στο πλάσμα αυξάνονται σημαντικά στην παχυσαρκία 

(ΒΜΙ>30), η έκφραση και η συγκέντρωση της αδιπονεκτίνης ελαττώνονται εντυπωσιακά, όπως 

έχει δείξει ένας μεγάλος αριθμός μελετών (βλ. πίνακα 1) (ενδεικτικά οι αναφορές) (42, 104-

107). Η αρνητική συσχέτιση του ΒΜΙ και των συγκεντρώσεων της ορμόνης, όπως φαίνεται από 

τις παραπάνω μελέτες είναι γραμμική. Χρειάζεται να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι μεγάλη 

σημασία, για τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης στο πλάσμα, έχει η κατανομή του λιπώδους ιστού, 

κατά την αύξησή του στην παχυσαρκία, η οποία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ορμόνες 

του φύλου (108). Έχει δημοσιευθεί, λοιπόν, ότι η συγκέντρωση της αδιπονεκτίνης στο πλάσμα 

σχετίζεται αρνητικά με την αύξηση του σπλαχνικού λίπους (106, 108), παράμετρος που 

εκτιμάται σε συνδυασμό με το ΒΜΙ κατά την εκτίμηση των επιπέδων της ορμόνης στην 

κυκλοφορία (43, 107). Επιπλέον, η συγκέντρωση της ολικής αδιπονεκτίνης, καθώς και των 

HMW ισομορφών, στον άνθρωπο, είναι σημαντικά υψηλότερη στις θήλεις σε σύγκριση με τους 

άρρενες (βλ. πίνακα 1) (42, 60, 99), ενώ δεν υπάρχει διαφορά στη συγκέντρωση των MMW και 

LMW ομο-πολυμερών της ορμόνης μεταξύ των δύο φύλων (60).  

Αντίθετα με τα ελαττωμένα επίπεδα αδιπονεκτίνης σε παχύσαρκα άτομα, βρέθηκε ότι η 

απώλεια βάρους ενισχύει την έκκριση της ορμόνης από τα λιποκύτταρα (99, 104). Μάλιστα, μια 

μελέτη που έγινε σε λιπόσαρκους ασθενείς, που πάσχουν από νευρική ανορεξία, έδειξε ότι τα 

επίπεδα αδιπονεκτίνης στο πλάσμα ήταν σημαντικά υψηλότερα, σε σύγκριση με τις ομάδες 

ελέγχου (109). Τελευταία φαίνεται ότι η αύξηση των επιπέδων της ορμόνης μετά από απώλεια 

βάρους οφείλεται στην αύξηση του λόγου της HMW ισομορφής της προς την ολική 

αδιπονεκτίνη (110).  

Σε μοντέλα παχυσαρκίας ποντικών, όπως τα ob/ob και db/db (leptin receptor-deficient), 

βρέθηκε ότι τα επίπεδα της έκφρασης του γονιδίου της αδιπονεκτίνης είναι χαμηλότερα, καθώς 

και η συγκέντρωση της ορμόνης στο πλάσμα (39, 56, 111). Τα ποντίκια στα οποία έχει γίνει 

απαλοιφή του γονιδίου της αδιπονεκτίνης (Ad -/- ή Ad-KO) και των γονιδίων των υποδοχέων 

της αδιπονεκτίνης (AdipoR1 -/- ή AdipoR1-KO και AdipoR2 -/- ή AdipoR2-KO) επιδεικνύουν 
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απόλυτα φυσιολογικό βάρος κατά την ανάπτυξή τους, εκτός και αν υποβληθούν σε διατροφή 

πλούσια σε λιπαρά και υδατάνθρακες (high-fat/carbohydrate diet) (79, 112, 113).  

 

1.2.5.2. Αντίσταση στην ινσουλίνη και σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ (TIIDM) 

 

Ακόλουθα, τα επίπεδα της ορμόνης είναι σημαντικά χαμηλότερα σε άτομα που 

παρουσιάζουν αντίσταση στην ινσουλίνη και σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ 

(TIIDM) (99, 105, 107) και μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το δείκτη μάζας 

σώματος (βλ. πίνακα 1) (99). Πιο πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι τα χαμηλότερα επίπεδα 

αδιπονεκτίνης που παρατηρούνται σε άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη και σε ασθενείς με 

TIIDM, οφείλονται αποκλειστικά στα χαμηλότερα επίπεδα της HMW ισομορφής της ορμόνης 

(114). 

Επιπρόσθετα, έχει αναφερθεί σε άλλες εργασίες η χαρτογράφηση μιας περιοχής, η οποία 

φαίνεται να δίνει προδιάθεση για TIIDM, στο χρωμόσωμα 3q27, όπου χαρτογραφείται και το 

γονίδιο της αδιπονεκτίνης (44, 115). Η παρουσία πολυμορφισμών στον υποκινητή και στο 

εξόνιο 3 του γονιδίου της αδιπονεκτίνης αναφέρθηκαν να έχουν σχέση με την ανάπτυξη TIIDM 

σε καυκάσιους πληθυσμούς (116, 117). Επιπλέον, έχουν αναφερθεί μεταλλάξεις στο γονίδιο της 

ορμόνης, κάποιες από τις οποίες σχετίζονται σημαντικά με τα χαμηλά της επίπεδα στο πλάσμα 

και την ανάπτυξη TIIDM (60, 118). Ήδη έχουν αναφερθεί οι μεταλλάξεις R112C (Arg->Cys) 

και I164T (Ile->Thr) (παράγραφος 1.2.2.), οι οποίες επηρεάζουν τη δημιουργία σταθερών 

τριμερών της πρωτεΐνης και τη φυσιολογική έκκρισή της από τα λιποκύτταρα, με αποτέλεσμα 

την ελάττωση των επιπέδων της (60). Μάλιστα, η συχνότητα της μετάλλαξης Ι164Τ ήταν 

σημαντικά υψηλότερη σε Ιάπωνες ασθενείς με TIIDM (118). Άλλες μεταλλάξεις που 

σχετίζονται κλινικά με υπο-αδιπονεκτιναιμία και TIIDM είναι οι G84R (Gly->Arg) και G90S 

(Gly->Ser), οι οποίες δεν επηρεάζουν τη δημιουργία των LMW τριμερών και MMW εξαμερών, 

αλλά καθιστούν αδύνατο το σχηματισμό των HMW ομο-πολυμερών της ορμόνης (60). Οι Wang 

et al. (2004) μελέτησαν το αν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ πολυμορφισμών στο γονίδιο του 

AdipoR1 υποδοχέα και της εκδήλωσης TIIDM και τα αποτελέσματά τους ήταν αρνητικά (119). 

Σε μοντέλα παχυσαρκίας, αντίστασης στην ινσουλίνη και TIIDM, όπως τα ob/ob, db/db 

και KKAy ποντίκια παρατηρούνται σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης στο πλάσμα 
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(ενδεικτικά οι αναφορές) (39, 80, 111). Μάλιστα, αναφέρεται ότι τα KKAy ποντίκια 

επιδεικνύουν χαμηλότερα επίπεδα της HMW ισομορφής της αδιπονεκτίνης (80). 

Επιπρόσθετα, σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη των Hotta et al. (2001) αναφέρεται ότι 

παχύσαρκοι πίθηκοι Rhesus, που είχαν, σε αντίθεση με την κανονικότητα, υψηλά επίπεδα 

αδιπονεκτίνης στο πλάσμα, επέδειξαν σημαντικά υψηλότερη ευαισθησία στην ινσουλίνη 

(μεταφραζόμενη ως περιφερική πρόσληψη γλυκόζης), συγκριτικά με κανονικού βάρους 

πίθηκους, που είχαν χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης στο πλάσμα (120), υποδηλώνοντας ότι τα 

επίπεδα αδιπονεκτίνης per se είναι πιθανό να έχουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της 

αντίστασης στην ινσουλίνη και στο TIIDM.   

Τα Ad-KO και τα Ad-ΗΕΤ (Ad +/-) ποντίκια, όπως έχουν περιγραφεί από διαφορετικές 

ομάδες, παρουσιάζουν διαφορές όσον αφορά στην ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη. 

Πρώτοι οι Kubota et al. (2002) δημοσίευσαν ότι τα Ad-ΗΕΤ ποντίκια παρουσιάζουν ήπια (mild) 

και τα Ad-KO μέτριου (moderate) βαθμού αντίσταση στην ινσουλίνη, σε σύγκριση με τα αγρίου 

τύπου ποντίκια, όταν ακολουθούν κανονική δίαιτα, ενώ ο φαινότυπος γίνεται πιο δριμύς, 

αναλογικά σε κάθε γονότυπο, όταν δοθεί στα ποντίκια τροφή πλούσια σε λιπαρά (113). Οι 

Maeda et al. (2002), ένα μήνα μετά, δημοσίευσαν ότι τα Ad-KO ποντίκια δεν παρουσιάζουν 

φαινοτυπικές και μεταβολικές διαφορές, όπως στο βάρος και στην αντίσταση στην ινσουλίνη 

αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα αγρίου τύπου ποντίκια, όταν ακολουθήσουν κανονική δίαιτα, 

μέχρι και σε προχωρημένη ηλικία (30 εβδομάδων), ενώ αναπτύσσουν δριμεία αντίσταση στην 

ινσουλίνη όταν υποβληθούν σε διατροφή πλούσια σε λιπαρά και υδατάνθρακες, παρόλο που η 

αύξηση στο βάρος μεταξύ των δύο ομάδων δεν έχει διαφορά (112). Το μοντέλο στη 

συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει χαμηλότερο ρυθμό απομάκρυνσης των ελεύθερων λιπαρών 

οξέων από την κυκλοφορία και αυξημένα επίπεδα TNFα στο πλάσμα (112). Στη συνέχεια, οι Ma 

et al. (2002) δημοσίευσαν ότι το δικό τους μοντέλο Ad-KO ποντικών, του ίδιου γενετικού 

υπόβαθρου με αυτό του μοντέλου των Maeda et al. (2002), δεν παρουσίασε αντίσταση στην 

ινσουλίνη, μετά από δίαιτα πλούσια σε λιπαρά, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των δύο 

παραπάνω μελετών (121). Το 2006 οι Nawrocki et al. δημοσίευσαν παρόμοια αποτελέσματα με 

τους Maeda et al. (2002), όσον αφορά την ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη στο δικό τους 

μοντέλο Ad-KO ποντικών (122), και το 2007 οι Yamauchi et al. έδειξαν ότι τα AdipoR1/R2-

DKO ποντίκια παρουσιάζουν σημαντικά υψηλά επίπεδα ινσουλίνης στο πλάσμα σε κανονική 

 38



δίαιτα και δριμύτερη αντίσταση στην ινσουλίνη όταν υποβληθούν σε πλούσια σε λιπαρά 

διατροφή (79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 

 

Παραθέτονται οι συγκεντρώσεις της αδιπονεκτίνης εκφρασμένες σε μg/ml (mean ± S.D.),  

που μετρήθηκαν σε διαφορετικούς πληθυσμούς από τις ερευνητικές ομάδες των: 

 

• Arita et al. (1999), Ιάπωνες: 
 
- Φυσιολογικού βάρους άτομα: 8,9 ± 5,4 (άρρενες: 7,7 ± 3,1, θήλεις: 10,6 ± 7,3#) 
- Παχύσαρκα άτομα: 3,7 ± 3,2* (άρρενες: 2,8 ± 2,1, θήλεις: 4,8 ± 4#) (* και #p<10-4) 
 
• Hotta et al. (2000), Ιάπωνες (φυσιολογικού βάρους): 

 

 Άρρενες 
- χωρίς TIIDM: 7,9 ± 0,5  
- με TIIDM, χωρίς CAD: 6,6 ± 0,4* 
- με TIIDM και CAD: 4 ± 0,4* (*p<10-3) 
 

 Θήλεις 
- χωρίς TIIDM: 11,7 ± 1  
- με TIIDM, χωρίς CAD: 7,6 ± 0,7# 
- με TIIDM και CAD: 6,3 ± 0,8# (#p<10-3) 
 
• Weyer et al. (2001): 
 
- Καυκάσιοι:  10,2 ± 4,3 
- Ινδιάνοι Pima: 7,2 ± 2,6 
- Μέσος όρος, από τους δύο πληθυσμούς, ατόμων που δεν παρουσιάζουν αντίσταση  

στην ινσουλίνη: 7,5 ± 2,7 
- Μέσος όρος, από τους δύο πληθυσμούς, ατόμων που παρουσιάζουν αντίσταση  

στην ινσουλίνη: 6,1 ± 2* 
- Μέσος όρος, από τους δύο πληθυσμούς, ατόμων με ΤΙΙDM: 5,5 ± 1,6*  

(*στατιστικά σημαντικές διαφορές) 
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1.2.5.3. Αθηρωμάτωση, υπέρταση και καρδιαγγειακές παθήσεις  

 

Έχει δημοσιευθεί ότι τα επίπεδα αδιπονεκτίνης είναι χαμηλά σε ασθενείς με 

αθηρωμάτωση, υπέρταση και στεφανιαία νόσο (CAD) και ότι σχετίζονται αρνητικά με τα 

επίπεδα τριγλυκεριδίων του πλάσματος και θετικά με τα επίπεδα της HDL-χοληστερόλης (99, 

106, 123, 124). Επιπλέον, στη μελέτη των Hotta et al. (2000), στην οποία έγινε σύγκριση των 

επιπέδων αδιπονεκτίνης σε υγιή άτομα, σε ασθενείς με TIIDM και σε ασθενείς με TIIDM και 

CAD, φάνηκε ότι οι συγκεντρώσεις της ορμόνης ήταν σημαντικά χαμηλότερες στους ασθενείς 

με TIIDM, συγκριτικά με την ομάδα των υγιών ατόμων, και ακόμα χαμηλότερες στους ασθενείς 

με TIIDM και CAD (99). Οι μελέτες των Yamamoto et al. (2002) και Matsubara et al. (2002) 

έδειξαν ότι η συγκέντρωση αδιπονεκτίνης στο πλάσμα σχετίζεται αρνητικά με τα επίπεδα ολικής 

και LDL-χοληστερόλης, καθώς επίσης, με την πίεση του αίματος και τον αθηρωματικό δείκτη 

(atherogenic index) (125, 126). Πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν, επίσης, ότι τα επίπεδα της 

αδιπονεκτίνης είναι σημαντικά χαμηλότερα σε ασθενείς με αθηρωμάτωση στη στεφανιαία 

αρτηρία και ότι η υπο-αδιπονεκτιναιμία μπορεί να αποτελέσει δείκτη της έκτασης της 

αθηρωματικής πλάκας σε ασθενείς με CAD (127). 

Επίσης, έχει δημοσιευθεί ότι ο λόγος της συγκέντρωσης της HMW ισομορφής προς τη 

συγκέντρωση της ολικής αδιπονεκτίνης είναι ο παράγοντας που επηρεάζει το προφίλ των LDL 

και HDL λιποπρωτεϊνών στην κυκλοφορία. Η HMW ισομορφή της αδιπονεκτίνης σχετίζεται 

θετικά με τα επίπεδα της HDL και αρνητικά με τα επίπεδα της LDL (128).  

Η σημασία της αδιπονεκτίνης στην προστασία από την ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας 

φαίνεται στη μελέτη των Okamoto et al. (2002), όπου η έκφραση, με αδενοϊό, του γονιδίου της 

αδιπονεκτίνης στο καλά χαρακτηρισμένο μοντέλο αθηρωμάτωσης ποντικών, ApoE-KO, 

ελάττωσε σημαντικά το μέγεθος των αθηρωματικών πλακών (29). Η ελάττωση αυτή 

συνοδεύτηκε από τη μείωση των επιπέδων του TNFα στην κυκλοφορία και την καταστολή της 

έκφρασης των υποδοχέων οξειδωμένης/ακετυλιωμένης LDL χοληστερόλης (SRAs-Scavenger 

Receptors class A type I) και του μορίου κυτταρικής προσκόλλησης VCAM-1 (29). 

Επιπρόσθετα, ο ρόλος της αδιπονεκτίνης στην προστασία από την αθηρωμάτωση αποδεικνύεται 

σε επόμενη μελέτη των Okamoto et al. (2008), στην οποία χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο 

ApoE/Ad-DKO, όπου η δημιουργία αθηρωματικής πλάκας ήταν πιο γρήγορη και η βλάβη 

μεγαλύτερης έκτασης (129). 
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Τέλος, τα Ad-KO ποντίκια όταν υποβληθούν σε δίαιτα πλούσια σε αλάτι παρουσιάζουν 

υπέρταση (130) και όταν τους προκλήθηκε ενδοθηλιακό τραύμα στη μηριαία αρτηρία, 

παρουσίασαν σημαντική πάχυνση του τοιχώματος του αγγείου (neointima formation) δύο 

εβδομάδες μετά την πρόκληση της φλεγμονής (113).  

 

1.2.5.4. Αυτοάνοσες και χρόνιες φλεγμονώδεις νόσοι 5  

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο συσχετισμός των συγκεντρώσεων της αδιπονεκτίνης τοπικά, 

αλλά και συστηματικά φαίνεται να είναι αντίθετος από αυτόν που απαντάται στα σύνδρομα που 

σχετίζονται με το μεταβολισμό (37).  

Η μελέτη των Schaffler et al. (2003) ήταν πιθανά η πρώτη που ανέφερε ότι σε μια 

φλεγμονώδη πάθηση και πιο συγκεκριμένα στη ρευματοειδή αρθρίτιδα (RA), εντοπίζονται 

τοπικά, στο αρθρικό υγρό, σημαντικά υψηλές συγκεντρώσεις αδιπονεκτίνης (131). Αργότερα, η 

παρατήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε και από άλλες μελέτες, οι οποίες έδειξαν επιπρόσθετα 

αυξημένα επίπεδα της ορμόνης στην κυκλοφορία (132). Η ίδια μελέτη έδειξε με in vitro 

πειράματα ότι η αδιπονεκτίνη έχει προ-φλεγμονώδη δράση σε χονδροκύτταρα και σε αρθρικούς 

ινοβλάστες (132). Παρόλα αυτά, υπάρχουν αναφορές που δείχνουν ότι η υψηλή συγκέντρωση 

αδιπονεκτίνης, τοπικά, βελτίωσε τη φλεγμονώδη απόκριση σε ασθενείς με RA (133). 

Στην περίπτωση των ασθενών με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (SLE) τα επίπεδα 

της αδιπονεκτίνης στην κυκλοφορία είναι, επίσης, σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με αυτά 

των ομάδων ελέγχου (134, 135). Παρόλα αυτά, ο αναμενόμενος αρνητικός συσχετισμός μεταξύ 

των επιπέδων αδιπονεκτίνης και της ανάπτυξης αντίστασης στην ινσουλίνη υπάρχει και στους 

ασθενείς με SLE (135). Βρέθηκε, λοιπόν, ότι άτομα με SLE και αντίσταση στην ινσουλίνη 

επιδεικνύουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις της ορμόνης στο πλάσμα, σε σχέση με τους ασθενείς 

που έχουν SLE, αλλά που δεν εμφανίζουν αντίσταση στην ινσουλίνη (135). 

Σε αντίθεση με το TIIDM, όπου τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης του πλάσματος είναι 

χαμηλότερα, στο TIDM, σε ενήλικα άτομα, οι συγκεντρώσεις της ορμόνης είναι υψηλότερες, 

ανεξάρτητα από το ΒΜΙ (136, 137). 

                                                            
5  Στην περίπτωση αυτή αφιερώνεται μία παράγραφος για όλες τις νόσους που παραθέτονται, καθώς ο 
πιθανός προ-φλεγμονώδης ρόλος της αδιπονεκτίνης έχει πρόσφατα αρχίσει να αναφέρεται και δεν 
υπάρχει μεγάλος αριθμός μελετών. 
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Ακόλουθα, παραθέτεται η περίπτωση των φλεγμονώδων νόσων του εντέρου, και πιο 

συγκεκριμένα της νόσου του Crohn, όπου έχει αναφερθεί ότι η έκφραση και έκκριση της 

αδιπονεκτίνης τοπικά, από το μεσεντέριο λιπώδη ιστό που περιβάλλει φλεγμαίνοντα τμήματα 

του εντέρου, είναι υψηλότερη σε σύγκριση με την έκφραση της πρωτεΐνης στις ομάδες ελέγχου 

(δείγματα από μεσεντέριο λιπώδη ιστό ατόμων που δε νοσούν και ατόμων με ελκώδη κολίτιδα) 

(138, 139). Τέλος, υπάρχουν δύο αναφορές πάνω στα Ad-KO ποντίκια και στο μοντέλο 

πρόκλησης φλεγμονώδους κολίτιδας με το χημικό παράγοντα DSS, οι οποίες έδωσαν αντίθετα 

αποτελέσματα. Η πρώτη μελέτη έδειξε ότι τα Ad-KO ποντίκια είναι πιο επιρρεπή στη φλεγμονή 

και παρουσιάζουν εντονότερα τα συμπτώματα της νόσου (140), ενώ στη δεύτερη εργασία, η 

απαλοιφή του γονιδίου της αδιπονεκτίνης είχε προστατευτικό ρόλο (96). Στην πρώτη μελέτη, 

των Nishihara et al. (2006), προτείνεται ότι η έκφραση των γονιδίων διαφόρων χυμοκινών είναι 

σημαντικά υψηλότερη στα Ad-KO ποντίκια, οπότε ο προστατευτικός ρόλος της ορμόνης 

συνίσταται στην καταστολή της έκκρισης των παραγόντων αυτών και της επερχόμενης 

φλεγμονής στο εντερικό επιθήλιο (140). Στη δεύτερη μελέτη, των Fayad et al. (2007) η 

απαλοιφή του γονιδίου της αδιπονεκτίνης έχει προστατευτικό ρόλο, πιθανά λόγω του γεγονότος 

ότι δεν παρεμποδίζει την προστατευτική βιολογική δράση των αυξητικών παραγόντων bFGF και 

HB-EGF (βλ. παράγραφο 1.2.3.3.) (96). Η απευθείας αλληλεπίδραση και πρόσδεση της ορμόνης 

στους παράγοντες bFGF και HB-EGF τοπικά, παρεμποδίζει το ρόλο που έχουν στον 

πολλαπλασιασμό, στην ανανέωση και στη διατήρηση της ακεραιότητας των κυττάρων του 

εντερικού επιθηλίου (96). Τα αντίθετα αυτά αποτελέσματα αποδίδονται στη χρήση 

διαφορετικών σειρών αιμομικτικών ποντικών και μαρτύρων, που πιθανό να επιδεικνύουν 

διαφορές στη χλωρίδα του εντέρου (96).  

  

1.2.6. Βιολογικός ρόλος και μοριακοί μηχανισμοί δράσης της αδιπονεκτίνης 

 

1.2.6.1. Αντι-διαβητική δράση της αδιπονεκτίνης, μέσω του ρόλου της στο μεταβολισμό των 

λιπών και της γλυκόζης 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων που αναφέρεται στη βιολογική δράση της 

αδιπονεκτίνης αφορά στον αντι-διαβητικό της ρόλο. Έχουν προταθεί διάφοροι μοριακοί 

μηχανισμοί, μέσω των οποίων ο ρόλος αυτός ασκείται, όπου συμμετέχουν οι ιστοί-στόχοι της 
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ορμόνης και οι διαφορετικές ισομορφές της. Ένας μεγάλος αριθμός αναφορών εστιάζει στη 

μεταβολική δράση της αδιπονεκτίνης στους σκελετικούς μύες και στο ήπαρ, που αποτελούν από 

τους κυριότερους στόχους της ορμόνης. Στον αντι-διαβητικό ρόλο της αδιπονεκτίνης έχει πολύ 

μεγάλη σημασία και η αντι-φλεγμονώδης δράση της ορμόνης, που θα αναφερθεί στην επόμενη 

παράγραφο.  

Η πρώτη αναφορά για το ρόλο της αδιπονεκτίνης στο μεταβολισμό δημοσιεύθηκε από 

την ομάδα των Fruebis et al. (2001), οι οποίοι, χρησιμοποιώντας ανασυνδυασμένη (από 

προκαρυωτικό και ευκαρυωτικό σύστημα έκφρασης) gAd και flAd, παρατήρησαν ότι η 

αδιπονεκτίνη ελάττωσε τα υψηλά επίπεδα των ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFAs), των 

τριγλυκεριδίων (TGs) και της γλυκόζης όταν χορηγήθηκε σε ποντίκια, τα οποία είχαν υποβληθεί 

σε διαίτα πλούσια σε λιπαρά (17). Μάλιστα, η gAd ήταν πιο αποτελεσματική στη συγκεκριμένη 

δράση, σε σύγκριση με τη flAd, γεγονός που οδήγησε, τότε, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

εντοπίστηκε στην κυκλοφορία το σφαιρικό θραύσμα της αδιπονεκτίνης και ότι η πρωτεΐνη 

παρουσιάζει ομολογία με τον παράγοντα του συμπληρώματος C1q, στην υπόθεση ότι η 

αδιπονεκτίνη υπάρχει στην κυκλοφορία ως ανενεργό πρόδρομο μόριο, το οποίο ενεργοποιείται 

με πρωτεολυτική διάσπαση (17). Επιπλέον, η χορήγηση gAd σε ποντίκια, τα οποία είχαν 

υποβληθεί σε υψηλών λιπαρών δίαιτα, οδήγησε σε σημαντική απώλεια βάρους, χωρίς να 

επηρεαστεί η πρόσληψη τροφής και τα επίπεδα των ορμονών λεπτίνη και ινσουλίνη, γεγονός 

που απέδειξε ότι η αδιπονεκτίνη οδηγεί σε απώλεια βάρους άμεσα, μέσω της αύξησης της 

πρόσληψης και οξείδωσης των λιπαρών οξεών από τους σκελετικούς μύες (17).  

Με το παραπάνω συμφωνούν και οι μελέτες των Yamauchi et al. (2001, 2002, 2003, 

2007), οι οποίοι προτείνουν ότι η αντι-διαβητική δράση της αδιπονεκτίνης συνίσταται στη 

βελτίωση της υπερ-ινσουλιναιμίας και της υπερ-γλυκαιμίας, μέσω της ικανότητάς της να 

ελαττώνει τα επίπεδα της γλυκόζης, των λιπαρών οξέων του πλάσματος και των αποθηκευμένων 

στους μύες και στο ήπαρ τριγλυκεριδίων, με την επαγωγή της πρόσληψης γλυκόζης και της 

πρόσληψης και οξείδωσης των λιπαρών οξέων, από τους ιστούς αυτούς, μέσω των υποδοχέων 

της ορμόνης AdipoR1 και AdipoR2 (34, 56, 57, 61, 79, 90). Στις μελέτες αυτές 

χρησιμοποιήθηκε ανασυνδυασμένη gAd και flAd, η οποία δεν επέδειξε διαφορές στην πρόσδεση 

στον αντίστοιχο υποδοχέα και στην αντίστοιχη βιολογική δράση, είτε προερχόταν από 

προκαρυωτικό, είτε από ευκαρυωτικό σύστημα έκφρασης. Όσον αφορά στη δράση της gAd σε 

σύγκριση με τη flAd, που αφορά στην εκκαθάριση των ελεύθερων λιπαρών οξέων από το 
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πλάσμα, υπάρχει συμφωνία με το αποτέλεσμα των Fruebis et al. (2001) ότι, δηλαδή, η gAd και η 

τριμερής ισομορφή ήταν πιο αποτελεσματική (56, 60). Η χορήγηση αδιπονεκτίνης σε 

διάφορετικά μοντέλα παχυσαρκίας, αντίστασης στην ινσουλίνη και TIIDM, όπως τα ob/ob και 

KKAy ποντίκια, είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση του φαινοτύπου, με κύριο μηχανισμό την 

αύξηση του μεταβολισμού των λιπών (34, 90).  

Ο μοριακός μηχανισμός πίσω από τη συγκεκριμένη δράση της αδιπονεκτίνης, στους 

σκελετικούς μύες, περιλαμβάνει σα κεντρικό γεγονός την ενεργοποίηση των κινασών ΑΜΡΚ και 

p38MAPK, κυρίως μέσω του υποδοχέα AdipoR1. Η ενεργοποίηση της ΑΜΡΚ επάγει τη β-

οξείδωση των λιπαρών οξέων και καταστέλλει τη σύνθεση νέων, ενώ η ενεργοποίηση της 

p38MAPK επάγει την πρόσληψη γλυκόζης, μέσω της επαγωγής του μεταφορέα GLUT4 (Εικ. 7 

Α) (34, 90, 141). Στο ήπαρ, η ενεργοποίηση της κινάσης ΑΜΡΚ και του πυρηνικού υποδοχέα 

PPARα, κυρίως μέσω του υποδοχέα AdipoR2, επάγει τη β-οξείδωση των λιπαρών οξέων, την 

πρόσληψη γλυκόζης, καθώς, επίσης, καταστέλλει την έκφραση ενζύμων, τα οποία παίρνουν 

μέρος στη γλυκονεογένεση (Εικ. 7 B) (34, 57, 90, 141). Επιπλέον, η αδιπονεκτίνη ενισχύει την 

επαγόμενη από ινσουλίνη φωσφορυλίωση του υποδοχέα της και του IRS-1, προάγοντας τη 

δράση της ινσουλίνης (Εικ. 7 Α και Β) (56, 90, 141). Η μετάλλαξη C39S στο μόριο της 

αδιπονεκτίνης, που όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 1.2.2., εμποδίζει το σχηματισμό των 

MMW και HMW ισομορφών της ορμόνης, κατέστειλε την ενεργοποίηση της κινάσης ΑΜΡΚ 

στα ηπατοκύτταρα και όχι στα μυοκύτταρα, υποδηλώνοντας ότι οι μεγαλύτερου μοριακού 

βάρους ισομορφές της αδιπονεκτίνης μεσολαβούν την αντι-διαβητική της δράση στο ήπαρ (60). 

Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι από τις ισομορφές της flAd, η HMW είναι η πιο αποτελεσματική 

στο να ενεργοποιεί την κινάση ΑΜΡΚ στους ευαίσθητους στην ινσουλίνη ιστούς (142).  
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Εικ. 7. Προτεινόμενo μοντέλο του μοριακού μηχανισμού μεταβολικής δράσης της αδιπονεκτίνης, (Α) 
στους σκελετικούς μύες και (Β) στο ήπαρ (από Gil-Campos et al. 2004) (141). 
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Σύμφωνα με το μοντέλο των Fruebis et al. και Yamauchi et al. η αντι-διαβητική δράση 

της αδιπονεκτίνης οδηγείται κυρίως από την άμεση αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στους 

σκελετικούς μύες, μέσω της ενεργοποίησης της ΑΜΡΚ κινάσης και της αύξησης της β-

οξείδωσης των λιπαρών οξέων. Χωρίς να έρχονται σε διαφωνία με τις παραπάνω μελέτες, οι 

αναφορές των Berg et al. (2001, 2002, 2005), καθώς και άλλων ερευνητών, δίνουν περισσότερο 

βάρος στην άμεση επίδραση της αδιπονεκτίνης στη βελτίωση της ευαισθησίας του ήπατος στην 

ινσουλίνη της κυκλοφορίας (65, 66, 68, 78, 143). Στις μελέτες αυτές, η αδιπονεκτίνη που 

χορηγήθηκε σε μοντέλα αντίστασης στην ινσουλίνη, TIDM και TIIDM, ελάττωσε σημαντικά τα 

επίπεδα γλυκόζης του πλάσματος, με το να καταστείλλει την απελευθέρωση του σακχάρου από 

το ήπαρ, χωρίς να επηρεάσει τα επίπεδα της ινσουλίνης του πλάσματος. Η αδιπονεκτίνη που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν flAd (HMW), η οποία απομονώθηκε από υπερκείμενα καλλιεργειών 

λιποκυττάρων, και αναφέρεται ότι ήταν πιο αποτελεσματική από τη gAd στο να καταστέλλει τη 

γλυκονεογένεση από πρωτογενή ηπατικά κύτταρα (66, 68, 144). 

Η αντι-διαβητική δράση της ορμόνης δεν ορίζεται από την απόλυτη συγκέντρωση της 

κάθε ισομορφής ή από τη συγκέντρωση της ολικής αδιπονεκτίνης per se, αλλά από την 

κατανομή και το λόγο των συγκεντρώσεών τους (43, 60). 

 

1.2.6.2. Αντι-φλεγμονώδης και αντι-αθηρωματική δράση της αδιπονεκτίνης  

 

Πλήθος δημοσιεύσεων αναφέρεται στην αντι-φλεγμονώδη δράση της αδιπονεκτίνης και 

στους πιθανούς μοριακούς μηχανισμούς που την υπαγορεύουν. Στην προκειμένη περίπτωση τα 

κύτταρα-στόχοι της ορμόνης είναι τα μακροφάγα του ανοσοποιητικού συστήματος και τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα. 

Μια σημαντική πτυχή της αντι-φλεγμονώδους δράσης της αδιπονεκτίνης είναι ο ρόλος 

της στην καταστολή της δημιουργίας της αθηρωματικής πλάκας, όπου έχει ευεργετική δράση σε 

όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ήδη, από το 1999, έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται μελέτες 

πάνω στον προστατευτικό ρόλο της ορμόνης, μέρος του οποίου είναι η καταστολή της 

δραστηριότητας των μακροφάγων και της αλληλεπίδρασής τους με τα ενδοθηλιακά κύτταρα 

(ενδεικτικά οι αναφορές) (24-26, 28-30, 32, 145-148).  
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Είναι γνωστό ότι στα πρώτα στάδια της αθηρωμάτωσης τα μονοκύτταρα και τα 

μακροφάγα εκκρίνουν προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες, αυξητικούς παράγοντες και χυμοκίνες, που 

έχουν σαν αποτέλεσμα την επιστράτευση λευκοκυττάρων, τον πολλαπλασιασμό των λείων 

μυϊκών ινών των αγγείων και την επαγωγή της έκφρασης μορίων προσκόλλησης (CAMs) στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα. Τα μακροφάγα, ακόλουθα, προσκολλόνται στον υπο-ενδοθηλιακό χώρο, 

όπου προσλαμβάνουν οξειδωμένες λιποπρωτεΐνες και μετατρέπονται σε αφρώδη κύτταρα. 

Οι μοριακοί μηχανισμοί, λοιπόν, πίσω από την αντι-αθηρωματική δράση της ορμόνης 

περιλαμβάνουν την επαγόμενη από αδιπονεκτίνη (ανασυνδυασμένη flAd) καταστολή της 

έκφρασης χυμοκινών, όπως η IL8, από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα μακροφάγα, και μορίων 

κυτταρικής προσκόλλησης (CAMs), στα ενδοθηλιακά κύτταρα (25, 26, 146). Προτείνεται ότι 

αυτό συμβαίνει μέσω της καταστολής της επαγόμενης από προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα 

ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα NFkB (26). Μια πρόσφατη μελέτη στα Ad-KO 

ποντίκια αναφέρει ότι η ανεπάρκεια της ορμόνης σχετίζεται με αυξημένη έκφραση των μορίων 

VCAM-1 και Ε-σελεκτίνης, τα οποία μεσολαβούν την αυξημένη προσκόλληση λευκοκυττάρων 

στο ενδοθήλιο (147). Ακόλουθα, άλλη προστατευτική δράση της αδιπονεκτίνης 

(ανασυνδυασμένη flAd) στο ενδοθήλιο, αναφέρεται η αύξηση της έκφρασης του αναστολέα των 

μεταλλοπρωτεϊνασών (ΜΜPs) TIMP-1, μέσω της έκφρασης της IL10, από 

μονοκύτταρα/μακροφάγα (32). Επιπλέον, η αδιπονεκτίνη καταστέλλει τον επαγόμενο από PDGF 

πολλαπλασιασμό και μετανάστευση των λείων μυϊκών ινών των αγγείων, μέσω της απευθείας 

πρόσδεσης της ορμόνης στον αυξητικό παράγοντα (βλ. παράγραφο 1.2.3.3.) και της καταστολής 

των ενδοκυττάριων σημάτων που ενεργοποιούνται από αυτόν, όπως η ενεργοποίηση της κινάσης 

ERK (28). Στα πλαίσια της αντι-αθηρωματικής δράσης της, η αδιπονεκτίνη, επίσης, ελαττώνει 

την περιεκτικότητα των μακροφάγων σε εστέρες χοληστερόλης, μέσω της επαγωγής του 

μεταφορέα ABCA1 (148) και τη μετατροπή τους σε αφρώδη κύτταρα, με το να καταστέλλει την 

έκφραση των υποδοχέων της οξειδωμένης/ακετυλιωμένης LDL χοληστερόλης (SRAs) (145). Οι 

Yamauchi et al. (2003) έδειξαν ότι η in vivo έκφραση της αδιπονεκτίνης (gAd) στο μοντέλο 

αθηρωμάτωσης ApoE-KO ελάττωσε σημαντικά την έκταση των αθηρωματικών πλακών, μέσω 

της καταστολής της έκφρασης των SRAs και του TNFα, χωρίς να επηρεάσει τη συγκέντρωση 

άλλων παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας, όπως τα επίπεδα της 

χοληστερόλης, των FFAs και των TGs, υποδηλώνοντας ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της 

ορμόνης, στην έκταση της αθηρωμάτωσης, έχει να κάνει με άμεση επίδρασή της στο ενδοθήλιο 
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και στα μακροφάγα (30). Σε παρόμοια αποτελέσματα in vivo κατέληξαν και οι Okamoto et al. 

(2002) (29). Η περίληψη των μοριακών μηχανισμών που παρατέθηκαν δίνεται σχηματικά στην 

εικόνα 8: 

 

 
 

Εικ. 8. Αντι-αθηρωματική δράση της αδιπονεκτίνης. 
 

Άλλη σημαντική διάσταση των αντι-φλεγμονωδών ιδιοτήτων που αποδίδονται στην 

αδιπονεκτίνη προέρχεται από ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, που αναφέρουν ότι η ορμόνη 

καταστέλλει, σε γενικές γραμμές, την προ-φλεγμονώδη και επάγει άμεσα την αντι-φλεγμονώδη 

δραστηριότητα των μακροφάγων. Το παραπάνω έχει αποδειχθεί σε πολλά μοντέλα μακροφάγων 

(ενδεικτικά οι αναφορές) (27, 85, 87, 149-151). 

 Μια από τις πρώτες μελέτες που αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη δράση της 

αδιπονεκτίνης είναι αυτή των Yokota et al. (2002), στην οποία φαίνεται ότι η ανασυνδυασμένη 

flAd ρυθμίζει αρνητικά την αύξηση και διαφοροποίηση των πρόδρομων μονοκυττάρων και τις 

λειτουργίες των μακροφάγων, όπως η έκκριση TNFα και η φαγοκυττάρωση (27). Ακόλουθα, η 

έκθεση πρωτογενών μακροφάγων χοίρου και πρωτογενών ανθρώπινων 
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μονοκυττάρων/μακροφάγων και δενδριτικών κυττάρων σε flAd είχε σαν αποτέλεσμα την 

επαγωγή της έκκρισης των αντι-φλεγμονωδών παραγόντων IL10 και IL-1RA και της 

καταστολής της έκκρισης των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών TNFα, IL6 και IFNγ (85, 149). Στη 

μελέτη των Wulster-Radcliffe et al. (2004) αναφέρεται ότι η προ-επώαση πρωτογενών 

μακροφάγων με αδιπονεκτίνη καταστέλλει την επαγόμενη από LPS ενεργοποίηση του NFkB 

(85). Επιπλέον, η αδιπονεκτίνη επάγει την έκφραση του PPARγ2, στα μακροφάγα, ο οποίος 

είναι γνωστό ότι ανταγωνίζεται τη μεταγραφική δραστηριότητα του NFkB (150). Ακόλουθα, οι 

Yamaguchi et al. (2005) δημοσίευσαν ότι η gAd καταστέλλει την επαγόμενη από αγωνιστές των 

TLR υποδοχέων σηματοδότηση και ενεργοποίηση των μακροφάγων, μέσω της πρόσδεσης με 

τον υποδοχέα τής AdipoR1 (87) και οι Neumeier et al. (2006) αναφέρουν ότι μόνο η LMW 

ισομορφή της αδιπονεκτίνης ελάττωσε την επαγόμενη από λιποπολυσακχαρίτη IL6, από 

ανθρώπινα μονοκύτταρα/μακροφάγα (151).  

Εκτός από τις παραπάνω μελέτες που αφορούν στην αντι-φλεγμονώδη δράση της 

αδιπονεκτίνης, μέσω της καταστολής των δραστηριοτήτων των μακροφάγων, υπάρχουν 

αναφορές για την προστατευτική δράση της ορμόνης και σε άλλους κυτταρικούς τύπους. Για 

παράδειγμα, η προ-επώαση με αδιπονεκτίνη δρα προστατευτικά στην επαγόμενη από LPS 

νέκρωση των ηπατοκυττάρων, μέσω καταστολής της έκκρισης του TNFα (31). Επίσης, η 

αδιπονεκτίνη καταστέλλει την επαγόμενη από LPS ενεργοποίηση του NFkB και της έκκρισης 

IL8 σε λιποκύτταρα και σε ενδοθηλιακά κύτταρα (26, 146, 150). Στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφερθεί ότι τα λιποκύτταρα και τα μακροφάγα προέρχονται από τα ίδια πρόδρομα κύτταρα 

και μοιράζονται κάποιες λειτουργίες, όπως η απόκριση στο λιποπολυσακχαρίτη, μέσω του 

υποδοχέα TLR4 και η έκκριση κυτοκινών (152, 153).   

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλες τις παραπάνω μελέτες έχει προταθεί ο ρόλος της 

αδιπονεκτίνης σα σημαντικός αντι-διαβητικός και αντι-φλεγμονώδης παράγοντας, του οποίου η 

καταστολή και τα χαμηλά επίπεδα στην κυκλοφορία έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ρύθμιση της 

φλεγμονής και πιθανό να οδηγούν στη δημιουργία της αθηρωματικής πλάκας και στην 

εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου. Μάλιστα, η αδιπονεκτίνη και οι υποδοχείς της έχουν 

προταθεί σα θεραπευτικοί στόχοι για την αντιμετώπιση του TIIDM και της αθηρωμάτωσης 

(ενδεικτικά οι αναφορές) (34, 62, 90). 
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1.2.6.3. Η αδιπονεκτίνη σαν προ-φλεγμονώδης παράγοντας   

 

Σε αντίθεση με τις παραπάνω μελέτες, η ομάδα μας ήταν από τις πρώτες που δημοσίευσε 

ότι η αδιπονεκτίνη (gAd), όταν επιδρά σε μακροφάγα τα οποία δεν έχουν εκτεθεί προηγούμενα 

στην ορμόνη, επάγει ισχυρά την έκκριση των προ-φλεγμονωδών παραγόντων TNFα, IL6, IL1β 

και IL8 από διάφορα μοντέλα μακροφάγων (154, 155). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και 

άλλες μελέτες που δημοσιεύθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και έδειξαν ότι η gAd αυξάνει την 

παραγωγή των κυτοκινών IL1β, IL6, TNFα και της προσταγλανδίνης PGE2 από κύτταρα του 

πλακούντα και του μητρικού λιπώδους ιστού, μέσω της ενεργοποίησης των κινασών ERK 1/2 

(156). Επίσης, είχε δημοσιευθεί ήδη ότι η gAd επάγει την παραγωγή ΝΟ από ενδοθηλιακά 

κύτταρα (157, 158), γεγονός που πιθανό να στηρίζει το ρόλο της gAd σα προ-φλεγμονώδη 

παράγοντα. 

Ήδη, από το 2002, έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται μελέτες που δείχνουν ότι η 

αδιπονεκτίνη ενεργοποιεί το μεταγραφικό παράγοντα NFkB (58, 59). Η ομάδα μας έδειξε ότι 

όταν η gAd επιδρά σε μακροφάγα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί προηγούμενα στην ορμόνη, 

ενεργοποιεί το μεταγραφικό παράγοντα NFkB και προκαλεί τη μετατόπισή του στον πυρήνα 

(154). Από τότε, μελέτες επέδειξαν (και εξακολουθούν να επιδεικνύουν) την άμεση προ-

φλεγμονώδη δράση της αδιπονεκτίνης (ελλείψει προ-επώασης) και διαπραγματεύτηκαν την 

ικανότητα των διαφορετικών ισομορφών της να επάγουν την ενεργοποίηση του NFkB, σε 

διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους. H μελέτη των Hattori et al. 2006, έδειξε ότι η gAd 

ενεργοποιεί τον NFkB, ο οποίος στη συνέχεια επάγει την έκφραση των κυτοκινών TNFα και 

IL1β, του παράγοντα MCP-1 και των μορίων κυτταρικής προσκόλλησης VCAM-1 και Ε-

σελεκτίνη, σε ενδοθηλιακά κύτταρα (159). Οι Haugen et al. (2007) έδειξαν σε 

μονοκύτταρα/μακροφάγα ότι η gAd ενεργοποιεί εντονότερα τα σηματοδοτικά μονοπάτια των 

κινασών MEK 1/2, p38MAPK, PKC, PI3K και ότι οδηγεί σε εντονότερη ενεργοποίηση του 

NFkB, σε σύγκριση με τη flAd (91). Επίσης, οι Tomizawa et al. (2008) έδειξαν ότι η οι 

ισομορφές της ορμόνης gAd και HMW ενεργοποιούν τον NFkB, σε ενδοθηλιακά κύτταρα, και 

ότι η gAd ήταν πιο αποτελεσματική (160) και ακόμα πιο τελευταίες μελέτες, δίνουν παρόμοια 

συμπεράσματα για τον προ-φλεγμονώδη ρόλο της ορμόνης (161). 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ομάδα μας έδειξε ότι όταν η gAd επιδρά σε 

μακροφάγα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί προηγούμενα στην ορμόνη, ενεργοποιεί το μεταγραφικό 
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παράγοντα NFkB και επάγει ισχυρά τη σύνθεση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών. Όταν, όμως, τα 

κύτταρα προ-επωάζονταν με την ορμόνη και ακόλουθα ενεργοποιούνταν με gAd ή LPS, δεν 

εμφάνιζαν μετατόπιση του NFkB στον πυρήνα και απελευθέρωναν σημαντικά χαμηλότερα 

επίπεδα προ-φλεγμονωδών κυτοκινών (154). Η μελέτη αυτή, λοιπόν, εισήγαγε τη θεωρία ότι η 

προ-επώαση με αδιπονεκτίνη (gAd) επάγει την ανοχή των μακροφάγων στη δράση της ίδιας της 

ορμόνης και σε άλλα προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα, και μάλιστα, με δοσοεξαρτώμενο τρόπο· όταν 

τα κύτταρα προ-επωάζονται με χαμηλή συγκέντρωση της ορμόνης και ακόλουθα 

ενεργοποιούνται με gAd ή LPS, τα επίπεδα του TNFα και της IL6 που εκκρίνονται είναι 

σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με αυτά που παράγονται από μακροφάγα που έχουν προ-

επωαστεί με υψηλή συγκέντρωση της ορμόνης. Προτάθηκε, λοιπόν, ότι η διατήρηση υψηλών 

επιπέδων αδιπονεκτίνης δρα προστατευτικά, ρυθμίζοντας την ισορροπία της απόκρισης των 

μακροφάγων σε επερχόμενα ερεθίσματα (154). 

Η επαγόμενη από προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα, και πιο συγκεκριμένα από 

λιποπολυσακχαρίτη, ανάπτυξη ανοχής των μακροφάγων (γνωστό φαινόμενο με τον αγγλικό όρο 

endotoxin tolerance), έχει αρχίσει να περιγράφεται από πολύ παλιά (πρώτες αναφορές στις 

αρχές του 1950). Στο επόμενο κεφάλαιο της εισαγωγής (1.3.) παραθέτονται κάποιοι από τους πιο 

καλά χαρακτηρισμένους μοριακούς μηχανισμούς επαγωγής του φαινομένου αυτού. 

 

1.3. Μοριακοί μηχανισμοί επαγωγής ανοχής των μακροφάγων 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι η επαναλαμβανόμενη χορήγηση in vivo χαμηλών δόσεων 

λιποπολυσακχαρίτη, που δεν προκαλούν σοκ (sub-lethal doses), οδηγεί σε ανοχή σε επακόλουθη 

θανατηφόρο δόση του παράγοντα και αποφυγή του σηπτικού σοκ (ενδεικτικά οι αναφορές) (162, 

163). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ανοχή στο λιποπολυσακχαρίτη (endotoxin tolerance) και 

οφείλεται σε αλλαγές στη φυσιολογία των μακροφάγων. Το φαινόμενο αυτό σε μοριακή βάση 

είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό· το αν θα αναπτυχθεί και σε ποιό βαθμό 

εξαρτάται από παράγοντες όπως η δόση τού προ-φλεγμονώδους ερεθίσματος (καθώς δεν 

επάγεται μόνο από το LPS, αλλά και από άλλα PAMPs, όπως οι πεπτιδογλυκάνες (164) και 

μοριακές δομές νουκλεϊκών οξέων ιών (165)), η διάρκεια επίδρασης, το περιβάλλον του 

κυττάρου, το στάδιο διαφοροποίησής του και το ιστορικό του σε προηγούμενη ενεργοποίηση 

(162). 
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Η ανοχή σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα ορίζεται ως η ελαττωμένη ικανότητα του 

ξενιστή (in vivo) ή των μακροφάγων (in vitro) να αποκρίνονται σε ενεργοποίηση με προ-

φλεγμονώδες ερέθισμα, μετά από προηγούμενη έκθεση σε αυτό (163). Για να περιγραφεί το 

φαινόμενο της ανοχής των μακροφάγων σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα έχουν χρησιμοποιηθεί, 

κατά καιρούς, οι όροι απενεργοποίηση (de-activation), απευαισθητοποίηση (de-sensitization), 

ανοσοπαράλυση (immune-paralysis), προσαρμογή (adaptation) και επαναπρογραμματισμός (re-

programming) (163), προκαλώντας, ίσως, σύγχυση για τη φύση και εκδήλωση του φαινομένου. 

Όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν, η επαγόμενη από LPS ανοχή δεν είναι μια γενικευμένη 

κατάσταση καταστολής του κυττάρου, επιχείρημα που στηρίζεται στο γεγονός ότι τα ανοχικά 

μακροφάγα εξακολουθούν να αποκρίνονται σε ερεθίσματα και να εκφράζουν γονίδια και 

πρωτεΐνες (166) και ότι εκδηλώνουν αυξημένη πρόσληψη γλυκόζης σε επερχόμενο ερέθισμα 

(167, 168). Όπως θα δειχθεί στα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας η επαγόμενη από 

αδιπονεκτίνη ανάπτυξη ανοχής στα μακροφάγα απαιτεί την πρόσληψη γλυκόζης, συνεπώς 

φαίνεται ότι πρόκειται για ενεργητική διαδικασία και όχι παθητική κατάσταση, όπως 

προδιαθέτουν κάποιοι ορισμοί για το φαινόμενο.  

Έχει περιγραφεί ένας μεγάλος αριθμός μοριακών μηχανισμών ανάπτυξης ανοχής και 

πολλές ερευνητικές ομάδες έχουν εστιάσει στην περιγραφή μηχανισμών που αφορούν στην 

αρνητική ρύθμιση των TLR σηματοδοτικών μονοπατιών (163, 169, 170). Η αρνητική ρύθμιση 

των TLR μονοπατιών συμβαίνει σε διάφορα επίπεδα και με διάφορους μηχανισμούς, που μπορεί 

να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα ή/και σε διαφορετικό χρόνο και αφορούν σε αλλαγές της 

έκφρασης των TLR υποδοχέωνi (βλ. Εικ. 9) ή/και άλλων μορίων στην κυτταρική επιφάνεια, σε 

αλλαγές στην έκφραση ή/και στην ενεργοποίηση των πρωτεϊνών που συμμετέχουν στα 

σηματοδοτικά μονοπάτιαii (βλ. Εικ. 9), στην έκφραση κυτταροπλασματικών πρωτεϊνώνiii (βλ. 

Εικ. 9) που δρουν ως αρνητικοί ρυθμιστές των σηματοδοτικών μονοπατιών των TLR 

υποδοχέων και σε αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο των μεταγραφικών παραγόντωνiv 

και του πυρήνα (βλ. Εικ. 9) (163, 169, 170). Στα παραπάνω προστίθεται, ως μηχανισμός 

αρνητικής ανάδρασης, η επαγωγή της έκκρισης αντι-φλεγμονωδών κυτοκινών, που δρουν 

αυτοκρινικά, όπως η IL10, για την οποία πρόσφατα περιγράφηκε μοριακός μηχανισμός με τον 

οποίο ρυθμίζει αρνητικά τα TLR μονοπάτια στα δενδριτικά κύτταρα, μέσω επαγωγής της 

επισήμανσης με ουβικουιτίνη των σηματοδοτικών μορίων IRAK-4 και TRAF6 και επακόλουθη 

αποικοδόμησή τους στο πρωτεόσωμα (171). Τελευταία, έχει αρχίσει να αυξάνεται ο αριθμός των 
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αναφορών που αφορά στη συμμετοχή των miRNAs στο φαινόμενο της επαγωγής ανοχής (170, 

172). Στην εικόνα 9 δίνονται περιληπτικά κάποιοι από τους καλά χαρακτηρισμένους μοριακούς 

μηχανισμούς επαγωγής ανοχής στα μακροφάγα, μετά από την επίδραση λιποπολυσακχαρίτη. 

 

 
 

Εικ. 9. Προτεινόμενοι μοριακοί μηχανισμοί επαγωγής ανοχής από LPS (ενδεικτικά οι αναφορές στην  
εικόνα), i. Medvedev et al. 2000, Nomura et al. 2000 (173, 174), ii. Guha et al. 2002, Fukao et al. 2003 
(175, 176), iii. Kobayashi et al. 2002, Nakagawa et al. 2002 (177, 178), iv. Goldring et al. 1998 (179) 
(από Fan et al. 2004) (163). 

 

Έχει αναφερθεί στο παρελθόν από τους Wulster-Radcliffe et al. (2004) και από την 

ομάδα μας ότι η προ-επώαση των μακροφάγων με αδιπονεκτίνη ελάττωσε σημαντικά την 

επαγόμενη από LPS μετατόπιση στον πυρήνα του μεταγραφικού παράγοντα NFkB (85, 154), 
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γεγονός που αποτελεί ένδειξη, αλλά όχι απόδειξη, ότι τα ελαττωμένα επίπεδα προ-φλεγμονωδών 

κυτοκινών, μετά από προ-επώαση με την ορμόνη, οφείλονται σε αυτό το γεγονός.  

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν κάποιοι από τους πιο καλά χαρακτηρισμένους 

μοριακούς μηχανισμούς απευαισθητοποίησης των μακροφάγων και αποδείχθηκε ότι η 

αδιπονεκτίνη οδηγεί σε αλλαγές στη φυσιολογία των κυττάρων, που καταλήγουν στην 

εκδήλωση αυτού του φαινομένου. 

 

1.3.1. Μοριακοί μηχανισμοί επαγωγής ανοχής στο επίπεδο της κυτταρικής επιφάνειας μέσω 

ρύθμισης της έκφρασης του υποδοχέα TLR4 

 

Ο υποδοχέας TLR4 εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα μακροφάγα και τα επίπεδά του 

μεταβάλλονται κατά την έκθεση των κυττάρων στον ίδιο τον αγωνιστή του (ενδεικτικά οι 

αναφορές) (173, 174, 180-182), αλλά και σε άλλα ερεθίσματα, όπως τα CRF νευροπεπτίδια 

(183), οι πεπτιδογλυκάνες (PGNs) και τα μιτογόνα (για παράγειγμα το PMA) (184). 

Υπάρχει μεγάλος αριθμός μελετών και ανασκοπήσεων που προτείνουν την αρνητική 

ρύθμιση του TLR4, από το λιποπολυσακχαρίτη, στο μεταγραφικό επίπεδο και στην επιφάνεια 

των κυττάρων ως μηχανισμό αρνητικής ανάδρασης και επαγωγής ανοχής στα μακροφάγα 

ποντικού (ενδεικτικά οι αναφορές) (163, 173, 174). Το γεγονός, όμως, ότι η ρύθμιση του TLR4 

υποδοχέα από το λιποπολυσακχαρίτη επηρεάζεται από το είδος, καθώς γίνεται με διαφορετικό 

τρόπο στα μακροφάγα ποντικού και ανθρώπου, εμποδίζει από το να εξηγηθεί το φαινόμενο της 

επαγωγής ανοχής στο λιποπολυσακχαρίτη μέσω του μηχανισμού αυτού μόνο. Μάλιστα η 

ρύθμιση του TLR4 στον άνθρωπο είναι διακριτή ανάλογα με το μοντέλο των μακροφάγων.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα αποτελέσματα των Martin et al. (2001), οι οποίοι δημοσίευσαν τη 

μείωση του TLR4 στην επιφάνεια των ΤΗΡ-1 μακροφάγων μετά από επίδραση LPS (182), τα 

αποτελέσματα των Muzio et al. (2000), οι οποίοι αναφέρουν την αύξηση της έκφρασης του 

υποδοχέα στην επιφάνεια πρωτογενών μονοκυττάρων/μακροφάγων (181) και τα αποτελέσματα 

των Adib-Conquy et al. (2002), οι οποίοι δεν παρατήρησαν αλλαγή της έκφρασης του υποδοχέα 

στην επιφάνεια πρωτογενών μονοκυττάρων/μακροφάγων (185). Πιθανό τα αποτελέσματα αυτά 

να αποδίδονται σε διαφορετικό πειραματικό σχεδιασμό. 
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1.3.2. Αρνητική ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης μέσω της ενεργοποίησης του 

σηματοδοτικού μονοπατιού των ΡΙ3Κ/Akt κινασών 

 

Η ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης σε ένα σύστημα, μετά την εφαρμογή ενός 

ερεθίσματος, μεταφράζεται ως η ισορροπία μεταξύ των θετικών και αρνητικών σημάτων, τα 

οποία θα υπαγορεύσουν την αντίδραση των κυττάρων της μη-ειδικής ανοσίας που θα 

εξουδετερώσει ένα παθογόνο, και την ακόλουθη καταστολή της δράσης τους, που θα 

προστατεύσει τον οργανισμό από εκτός ελέγχου φλεγμονώδη αντίδραση, που μπορεί να 

οδηγήσει σε ιστική βλάβη. 

Έχει προταθεί, λοιπόν, ότι κατά την πρώιμη φάση της φλεγμονώδους απόκρισης το 

σηματοδοτικό μονοπάτι των ΡΙ3Κ/Akt κινασών δρα ως αρνητικός ρυθμιστής των TLR 

μονοπατιών (176). Η ενεργοποίηση του ΡΙ3Κ/Akt μονοπατιού θεωρείται, ανάμεσα στους 

υπόλοιπους μηχανισμούς που έχουν περιγραφεί, ως ο πιο άμεσος που ρυθμίζει την ουδό της 

φλεγμονώδους απόκρισης, προστατεύοντας τον οργανισμό, μέχρι να αναπτυχθούν στο χρόνο οι 

υπόλοιποι μηχανισμοί ανοχής, όπως, για παράδειγμα, η επαγωγή της έκφρασης των πρωτεϊνών 

IRAK-M (βλ. παράγραφο 1.3.3.) (177), και SOCS1 (178) και η καταστολή της έκφρασης του 

TLR4 υποδοχέα στην επιφάνεια των μακροφάγων (174, 176). Προτείνεται, λοιπόν, από τους 

Fukao et al. (2003) ότι η ενεργοποίηση του ΡΙ3Κ/Akt μονοπατιού αποτελεί το πρώτο στάδιο 

ενός μηχανισμού διπλής φάσης της αρνητικής ρύθμισης της φλεγμονώδους αντίδρασης, η οποία 

προσδίδει την κατάλληλη ουδό απόκρισης των μακροφάγων σε ένα προ-φλεγμονώδες ερέθισμα 

(Εικ. 10). Στη συγκεκριμένη ανασκόπηση, μάλιστα, τίθεται το ερώτημα αν υπάρχει λειτουργική 

σχέση μεταξύ της ενεργοποίησης του ΡΙ3Κ/Akt μονοπατιού, σε πρώτη φάση, και της επαγωγής 

της έκφρασης της πρωτεΐνης IRAK-M, σε δεύτερη φάση, προτείνοντας, με τον τρόπο αυτό, ένα 

μοντέλο διαλόγου μεταξύ των διακριτών αυτών μηχανισμών αρνητικής ρύθμισης των TLR 

μονοπατιών (176). Το ερώτημα αυτό, όσον αφορά στην αρνητική ρύθμιση από την 

αδιπονεκτίνη, απαντάται στα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας (89). 
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Εικ. 10. Προτεινόμενο μοντέλο της αρνητικής ρύθμισης της φλεγμονώδους απόκρισης σε δύο στάδια 
(από Fukao et al. 2003) (176). 

 

Οι πιθανοί μοριακοί μηχανισμοί, με τους οποίους το μονοπάτι των ΡΙ3Κ/Akt κινασών 

ρυθμίζει την ουδό της φλεγμονώδους απόκρισης, έχουν προταθεί από διάφορες μελέτες 

(ενδεικτικά οι αναφορές) (172, 175, 186, 187).  

Οι PI3K κινάσες της τάξης ΙΑ αποτελούνται από τη ρυθμιστική υπομονάδα p85 (α,β) και 

την καταλυτική υπομονάδα p110 (α,β,δ), εκφράζονται συνεχώς στα μακροφάγα και 

ενεργοποιούνται άμεσα από διάφορα ερεθίσματα (186). Έχει δημοσιευθεί από τους Fukao et al. 

(2002) ότι τα p85-ΚΟ (p85 -/-) ποντίκια επιδεικνύουν σημαντικά εντονότερη σηματοδότηση των 

TLR μονοπατιών, μεταφραζόμενη ως αυξημένη έκκριση της IL12, ως απόκριση σε αγωνιστές 

των TLR2, TLR4 και TLR9 υποδοχέων. Ο μοριακός μηχανισμός που προτάθηκε ότι, πιθανά, 

οδηγεί στο φαινότυπο αυτό είναι η άρση της άμεσης καταστολής της ενεργοποίησης των 

κινασών ERK1/2, p38ΜΑΡΚ και JNK και του μεταγραφικού παράγοντα NFkB από το ΡΙ3Κ/Akt 

μονοπάτι, εφόσον αυτό είναι ανεπαρκές (187).  

Σε συμφωνία με την παραπάνω μελέτη βρίσκεται και εκείνη των Guha et al. (2002) οι 

οποίοι έδειξαν ότι η επαγόμενη από λιποπολυσακχαρίτη ενεργοποίηση του PI3K/Akt 

μονοπατιού in vitro ρυθμίζει αρνητικά την ενεργοποίηση των μεταγραφικών παραγόντων AP-1, 

Egr-1 και NFkB, μέσω της άμεσης καταστολής της φωσφορυλίωσης των κινασών JNK, ERK1/2 

και GSK3-β, αντίστοιχα, από την Akt κινάση (Εικ. 11) (175).  
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Εικ. 11. Προτεινόμενος μοριακός μηχανισμός της αρνητικής ρύθμισης της φλεγμονώδους απόκρισης 
μέσω άμεσης επίδρασης του ΡΙ3Κ/Akt μονοπατιού στην επαγόμενη από λιποπολυσακχαρίτη 
ενεργοποίηση κινασών που ενεργοποιούν προ-φλεγμονώδη γονίδια (από Guha et al. 2002) (175). 

 

Ακόλουθα, δημοσιεύθηκε από την ομάδα των Martin et al. (2005) ότι η καταστολή της 

ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα NFkB, από την κινάση GSK3-β, γίνεται με το να 

ευνοείται από την κινάση αυτή η πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα CREB στο συν-

ενεργοποιητή της μεταγραφής CBP, εκτοπίζοντας, με τον τρόπο αυτό, την υπομονάδα p65 του 

NFkB, που ανταγωνίζεται για την πρόσδεση στον ίδιο συν-ενεργοποιητή (188).  

Τέλος, ένας επιπλέον μοριακός μηχανισμός που αποδεικνύει το ρόλο του ΡΙ3Κ/Akt 

μονοπατιού στην αρνητική ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης σε μακροπρόθεσμη βάση και, 

παράλληλα, τη λειτουργική σχέση που υπάρχει μεταξύ της ενεργοποίησης από 

λιποπολυσακχαρίτη της Akt1 κινάσης και της επαγωγής πρωτεϊνών που ρυθμίζουν αρνητικά το 

TLR4 μονοπάτι, δημοσιεύθηκε από την ομάδα μας (172). Στη μελέτη αυτή δείξαμε ότι τα 

ποντίκια που φέρουν απαλοιφή στο γονίδιο Akt1 (Akt1-KO ή Akt1 -/-) είναι πιο ευαίσθητα στο 

λιποπολυσακχαρίτη, καθώς παράγουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα προ-φλεγμονωδών 
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κυτοκινών και προτείναμε ως μοριακό μηχανισμό αρνητικής ρύθμισης του TLR4 μονοπατιού, 

μέσω ενεργοποίησης της κινάσης Akt1, την επαγωγή του let-7e miRNA, το οποίο καταστέλλει 

την έκφραση του TLR4 υποδοχέα και την καταστολή του mir-155 miRNA, το οποίο ρυθμίζει 

αρνητικά την έκφραση της πρωτεΐνης SOCS1 (172). 

Είναι πιθανό, λοιπόν, ο προ-φλεγμονώδης φαινότυπος που επάγεται από την καταστολή 

της ΡΙ3Κ in vitro και που επιδεικνύουν τα p85-KO ποντίκια in vivo, να οφείλεται στην Akt1 

ισομορφή της κινάσης, αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι οι υπόλοιπες δύο ισομορφές της Akt 

(Akt2 και Akt3), παρόλο που ενεργοποιούνται από την PI3K, δε σχετίζονται με αρνητική 

ρύθμιση της φλεγμονής στα μακροφάγα (172). Ο ρόλος της Akt1 ισομορφής της κινάσης στη 

φλεγμονή υποστηρίζεται και από τη μελέτη των Fernandez-Hernando et al. (2007), οι οποίοι 

δημοσίευσαν ότι τα Akt1/ApoΕ-DKO ποντίκια παράγουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα προ-

φλεγμονωδών κυτοκινών και αναπτύσσουν πιο σύντομα αθηρωμάτωση σε σύγκριση με την 

ομάδα ελέγχου (189). 

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να αναφέρουμε ότι η ενεργοποίηση του ΡΙ3Κ/Akt 

μονοπατιού είναι δυνατό να οδηγεί σε αντι-φλεγμονώδη ή προ-φλεγμονώδη έκβαση ανάλογα με 

τον υποδοχέα που το ενεργοποιεί και τον κυτταρικό τύπο. Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται σε 

ενεργοποίηση διαφορετικών σηματοδοτικών μονοπατιών από διαφορετικές ισομορφές της ΡΙ3Κ 

κινάσης (175, 176). Παρόλα αυτά, οι περισσότερες αναφορές που αφορούν στα μακροφάγα για 

την ενεργοποίηση του μονοπατιού από τον TLR4 υποδοχέα (ενδεικτικά) (175, 190, 191), καθώς 

και στα μοντέλα ποντικών p85-KO (187) και Akt1-KO (172), συνηγορούν στον αντι-

φλεγμονώδη ρόλο του μονοπατιού αυτού.  

 

1.3.3.  Αρνητική ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης μέσω επαγωγής της έκφρασης της 

πρωτεΐνης IRAK-M 

 

Η επόμενη γραμμή άμυνας απέναντι σε μια εκτός ελέγχου φλεγμονώδη απόκριση είναι η 

επαγωγή της έκφρασης και σύνθεσης κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών, οι οποίες ρυθμίζουν 

αρνητικά τη φλεγμονή μέσω διαφορετικών μοριακών μηχανισμών· αναφέρουμε τρεις από τους 

πιο καλά χαρακτηρισμένους αρνητικούς ρυθμιστές των TLR, τις πρωτεΐνες IRAK-M, SOCS1 

και SHIP (177, 178, 192). Ο λόγος για τον οποίο εστιάζουμε στην έκφραση της πρωτεΐνης 

IRAK-M, στην παρούσα μελέτη, οφείλεται στο γεγονός ότι φαίνεται να είναι ο κύριος 
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μηχανισμός επαγωγής ανοχής στα μακροφάγα, από την αδιπονεκτίνη, καθώς δεν ανιχνεύθηκε η 

έκφραση των υπόλοιπων παραγόντων από την ορμόνη στο σύστημά μας.   

Η οικογένεια των πρωτεϊνών IRAK αποτελείται από τις ενεργές κινάσες IRAK (ή IRAK-

1) και IRAK-4 και τις ανενεργές κινάσες IRAK-2 και IRAK-Μ. Οι πρωτεΐνες IRAK, IRAK-2 

και IRAK-4 εκφράζονται σε όλους τους κυτταρικούς τύπους (193, 194), ενώ η έκφραση της 

IRAK-Μ φαίνεται να περιορίζεται στα μονοκύτταρα/μακροφάγα (195). Όλα τα μέλη της 

οικογένειας IRAK δρουν μετά την MyD88, κατά την ενεργοποίηση των TLR μονοπατιών, και 

έχουν την ικανότητα να προσδένονται στην TRAF6 (194-196). 

Η πρωτεΐνη IRAK-M επάγεται από την ενεργοποίηση των TLR μονοπατιών και ρυθμίζει 

τη σηματοδότησή τους, ως μηχανισμός αρνητικής ανάδρασης, με το να παρεμποδίζει την 

αποδέσμευση του συμπλόκου IRAK/IRAK4 από το TLR/MyD88 και τον επακόλουθο 

σχηματισμό του IRAK/TRAF6 συμπλόκου (Εικ. 12) (177). Αυτό είναι πιθανό να μεσολαβείται 

από την IRAK-M με δύο τρόπους· είτε με τη σταθεροποίηση του συμπλόκου των 

TLR/MyD88/IRAK, είτε με την παρεμπόδιση της φωσφορυλίωσης της IRAK από την IRAK4 

(169). 

 
 

Εικ. 11. Προτεινόμενος μοριακός μηχανισμός της δράσης της πρωτεΐνης IRAK-M στην αρνητική 
ρύθμιση των TLR μονοπατιών. (Α) Ενεργοποίηση των κινασών IRAK/IRAK-4, μέσω φωσφωρυλίωσης, 
μετά από πρόσδεση ΡΑΜΡ στον TLR υποδοχέα. Ακόλουθα, το σύμπλοκο IRAK/IRAK-4 αποδεσμέυεται 
από το TLR/MyD88, για να ακολουθήσει ο σηματοδοτικός καταρράκτης. (Β) Μετά την ενεργοποίηση 
του TLR και την έκφραση της IRAK-M, ως ένα από τα γεγονότα που ακολουθούν την ενεργοποίηση 
αυτή, η πρόσδεση της IRAK-M στο σύμπλοκο IRAK/MyD88/TLR παρεμποδίζει την αποδέσμευση του 
IRAK/IRAK-4 στο κυτταρόπλασμα και την ακόλουθη σηματοδότηση, σε συνεχόμενο ή/και επερχόμενο 
ερέθισμα (από Kobayashi et al. 2002) (177).  
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Ο σημαντικός ρόλος της πρωτεΐνης IRAK-M στη ρύθμιση της απόκρισης των 

μακροφάγων φαίνεται από το γεγονός ότι τα IRAK-M ΚΟ (IRAK-M -/-) ποντίκια είναι πιο 

ευαίσθητα στο LPS, επιδεικνύοντας πιο έντονη φωσφωρυλίωση των κινασών ERK1/2, 

p38MAPK και JNK και του αναστολέα του μεταγραφικού παράγοντα NFkΒ (IkB), και 

παράγουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα προ-φλεγμονωδών κυτοκινών (177). 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η πρωτεΐνη IRAK-M επάγεται από την ενεργοποίηση 

των TLR μονοπατιών και πιο συγκεκριμένα οι Kobayashi et al. (2002) έδειξαν ότι αυτό γίνεται 

μετά την επίδραση LPS, με τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης να γίνονται ανιχνεύσιμα μετά 

από 6 ώρες επίδρασης (177). Ακόλουθα, έχει αναφερθεί ότι η IRAK-M επάγεται μετά από 

επίδραση στα RAW 264.7 μακροφάγα υψηλής, αλλά όχι χαμηλής δόσης PGN (164). Επίσης, 

αναφέρεται ότι η επαγωγή της πρωτεΐνης IRAK-M σε πρωτογενή ανθρώπινα 

μονοκύτταρα/μακροφάγα γίνεται μέσω της ενεργοποιούμενης από ΝΟ έκκρισης TNFα (197). 

Η επαγωγή της πρωτεΐνης IRAK-Μ φαίνεται να έχει κλινική σημασία σε σηπτικούς 

ασθενείς (198, 199), σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος (200), καθώς, επίσης, στην περίπτωση 

της απομάκρυνσης καρκινικών κυττάρων από τα διεισδύοντα σε όγκους 

μονοκύτταρα/μακροφάγα (201). Στην πρώτη περίπτωση η ανοσοκαταστολή των 

μονοκυττάρων/μακροφάγων, που απομονώθηκαν από σηπτικούς ασθενείς, αποδίδεται στα 

υψηλά επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης IRAK-M (198, 199). Στη δεύτερη περίπτωση, η υπερ-

ευαισθησία των περιφερικών μονοκυττάρων/μακροφάγων, που απομονώθηκαν από ασθενείς με 

κίρρωση του ήπατος, αποδίδεται στη μειωμένη ενεργότητα της κινάσης Akt και στα ελαττωμένα 

επίπεδα έκφρασης της IRAK-Μ (200). Τέλος, η φαγοκυτταρική ικανότητα των μακροφάγων, 

που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον καρκινικών κυττάρων ή/και που έχουν συν-καλλιεργηθεί με 

καρκινικά κύτταρα, ελαττώνεται λόγω των αυξημένων επιπέδων της πρωτεΐνης IRAK-Μ, που 

επάγεται από γλυκοζαμινογλυκάνες της επιφάνειας των καρκινικών κυττάρων (201). Οι 

παραπάνω μελέτες υποστηρίζουν το ρυθμιστικό ρόλο που φαίνεται να έχει η έκφραση της 

πρωτεΐνης IRAK-Μ στην παθοφυσιολογία φλεγμομωδών νόσων του ανθρώπου.             
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1.3.4. Ρόλος της πρόσληψης γλυκόζης στο φαινόμενο της επαγωγής ανοχής 

 

Έχει αναφερθεί σε πολλές ανασκοπήσεις (ενδεικτικά) (202, 203) η σημασία του ρόλου 

της πρόσληψης γλυκόζης από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, ως άμεση απόκριση 

στις λοιμώξεις. Πιο συγκεκριμένα για την περίπτωση των κυττάρων της μη-ειδικής ανοσίας, 

όπως τα μακροφάγα και τα ουδετερόφιλα, αναφέρεται ότι η άμεση πρόσληψη γλυκόζης είναι 

απαραίτητη για τη γρήγορη αλλαγή της μεταβολικής τους κατάστασης και την υποστήριξη της 

φαγοκυτταρικής και εκκριτικής τους λειτουργίας, αμέσως μετά την αναγνώριση ενός παθογόνου 

(203, 204). Επιπλέον, αναφέρεται ότι τα μονοκύτταρα/μακροφάγα είναι υπεύθυνα για την 

αύξηση της πρόσληψης γλυκόζης in vivo, από ιστούς πλούσιους στα κύτταρα αυτά, όπως είναι 

το ήπαρ, ο σπλήνας και το λεπτό έντερο, αμέσως μετά την πρόκληση σήψης με μη-θανατηφόρο 

δόση λιποπολυσακχαρίτη (168). Επιπλέον, το φαινόμενο της επαγωγής ανοχής in vivo, μετά από 

χορήγηση χαμηλών δόσεων λιποπολυσακχαρίτη, συνοδεύεται από αυξημένη πρόσληψη 

γλυκόζης από πλούσιους σε μακροφάγα ιστούς (205). Μάλιστα, το τελευταίο αναφέρεται ότι 

επάγεται όχι μόνο από βακτηριακά συστατικά, όπως ο LPS, αλλά και από άλλα προ-

φλεγμονώδη ερεθίσματα, μετά την έκκρισή τους, όπως είναι ο TNFα (206). 

Φαίνεται, λοιπόν, από τις παραπάνω δημοσιευμένες αναφορές ότι εκτός από την 

ενεργοποίηση των μακροφάγων, για την οποία απαιτείται άμεση πρόσληψη και κατανάλωση 

ενέργειας για τη γρήγορη απόκριση σε ένα παθογόνο ερέθισμα, και το φαινόμενο της επαγωγής 

ανοχής των μακροφάγων είναι μια ενεργητική διαδικασία, η οποία απαιτεί πρόσληψη γλυκόζης 

για την ανάπτυξη των μοριακών μηχανισμών που οδηγούν στην απευαισθητοποίηση των 

κυττάρων.  

 

1.4. Στόχος της διατριβής-Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο της εισαγωγής, τα CRF νευροπεπτίδια 

εντοπίζονται περιφερικά, σε περιοχές φλεγμονής, και σύμφωνα με ένα μεγάλο αριθμό μελετών 

επιδεικνύουν προ-φλεγμονώδη ή αντι-φλεγμονώδη δράση επί των μακροφάγων, ανάλογα με τη 

συγκέντρωσή τους, το χρόνο επίδρασης και το περιβάλλον στο οποίο θα εκκριθούν. Πρώτος 

στόχος της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της επίδρασης των νευροπεπτιδίων της 
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οικογένειας CRF στο ρόλο της λιποκίνης αδιπονεκτίνη, μιας ορμόνης στην οποία μέχρι 

πρόσφατα αποδίδονταν κατεξοχήν αντι-φλεγμονώδεις ιδιότητες επί των μακροφάγων. 

Σε όλες τις δημοσιευμένες μελέτες που υποστηρίζεται η αντι-φλεγμονώδης δράση της 

αδιπονεκτίνης, μεταφραζόμενη ως ελαττωμένη ουδός της απόκρισης των μακροφάγων σε 

επερχόμενο προ-φλεγμονώδες ερέθισμα, τα υπό μελέτη κύτταρα έχουν πάντοτε εκτεθεί 

προηγουμένως στην ορμόνη. Στη διάρκεια της μελέτης αυτής η ομάδα μας έδειξε και 

δημοσίευσε ότι η αδιπονεκτίνη έχει ισχυρή προ-φλεγμονώδη δράση στα μακροφάγα, όταν 

επιδρά σε αυτά χωρίς προηγούμενη έκθεση, αποκαλύπτοντας με τον τρόπο αυτό την προ-

φλεγμονώδη της δυναμική, συμπέρασμα που φαινομενικά ήρθε σε αντίθεση με τις μέχρι τότε 

δημοσιευμένες αναφορές.  

Για να εξηγηθεί, λοιπόν, το παράδοξο του πώς μια ορμόνη που φαίνεται να έχει ισχυρή 

προ-φλεγμονώδη δράση καταλήγει να έχει προστατευτική δράση έναντι στη φλεγμονή και να 

θεωρείται σημαντικός αντι-φλεγμονώδης παράγοντας, η ομάδα μας εισήγαγε τη θεωρία ότι η 

προ-επώαση με αδιπονεκτίνη επάγει την ανοχή των μακροφάγων στη δράση της ίδιας της 

ορμόνης και σε άλλα προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα. Δεύτερος στόχος, λοιπόν, της παρούσας 

διατριβής είναι η μελέτη των μοριακών μηχανισμών που οδηγούν στην επαγόμενη από 

αδιπονεκτίνη απευαισθητοποίηση των μακροφάγων, και πιο συγκεκριμένα του πιθανού ρόλου 

της πρωτεΐνης IRAK-M, ως διαμεσολαβητή της αντι-φλεγμονώδους δράσης της αδιπονεκτίνης. 

Ανεξάρτητοι και διαφορετικοί μοριακοί μηχανισμοί επαγωγής ανοχής που προτάθηκαν, κατά τη 

διάρκεια και μετά το πέρας της εργασίας αυτής, από άλλες ερευνητικές ομάδες, θα αναλυθούν 

στη συζήτηση των αποτελεσμάτων της διατριβής. 

Έχουμε ήδη δημοσιεύσει ότι ο βαθμός απευαισθητοποίησης των μακροφάγων από την 

έκθεση σε αδιπονεκτίνη σχετίζεται θετικά με τη συγκέντρωσή της. Προτείνουμε, λοιπόν, ότι η 

διατήρηση υψηλών επιπέδων αδιπονεκτίνης στο πλάσμα επάγει την ανοχή των μακροφάγων και 

δρα προστατευτικά. Η μελέτη, λοιπόν, των μοριακών μηχανισμών επαγωγής ανοχής, στην 

παρούσα διατριβή, και η περαιτέρω επιβεβαίωση του συσχετισμού του βαθμού ανάπτυξής τους 

με τη συγκέντρωση της ορμόνης και κατ’επέκταση με το βαθμό απευαισθητοποίησης των 

μακροφάγων, ενδέχεται να δώσει πληροφορίες για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης του 

ανοσοποιητικού συστήματος με τις λιποκίνες. 
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2. Υλικά και μέθοδοι 
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2.1. Αντιδραστήρια και θρεπτικά μέσα καλλιεργειών  

 

2.1.1. Αντιδραστήρια 

 

• Adiponectin globular form, human (Recombinant), Code ADI-01 (Phoenix 

Pharmaceuticals, Germany)  

• Adiponectin globular form, mouse (Recombinant), Code ADI-06 (Phoenix 

Pharmaceuticals, Germany)  

• LPS (serotype 0111:B4, Sigma-Aldrich, U.S.A.) 

• r/hCRF (Tocris) 

• hUCN1 (Sigma-Aldrich, U.S.A.) 

• mUCN2 (Sigma-Aldrich, U.S.A.) 

• Polymyxin B sulfate (Sigma-Aldrich, U.S.A.) 

• anti-TLR4 Ab (eBioscience, U.S.A.) 

• anti-CD14 Ab (eBioscience, U.S.A.) 

• UO126-MEK inhibitor (Cell Signaling Technologies) 

• Η-89-PKA inhibitor (Calbiochem) 

 

2.1.2. Θρεπτικά μέσα καλλιεργειών 

 

• RPMI 1640, 2 mM L-glutamine, 15 mM Hepes (Invitrogen, U.S.A.) 

• Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) (1X), 1 g/L glucose (Low Glucose)1, L-

Glutamine, 25 mM HEPES, 110 mg/L Sodium Pyruvate, (Invitrogen, U.S.A.) 

• Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) (1X), 4,5 g/L glucose (High Glucose), L-

Glutamine, 110 mg/L Sodium Pyruvate, (Invitrogen, U.S.A.) 

• Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) (1X), Νο Glucose, L-Glutamine, no 

Sodium Pyruvate, (Invitrogen, U.S.A.), στο οποίο προστίθεται 1 % Sodium Pyruvate 

MEM 100 mM, liquid (Invitrogen, U.S.A.) 

• Foetal Bovine Serum (Invitrogen, U.S.A.) 
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• Penicillin-Streptomycin, liquid (104 units penicillin, 104 µg streptomycin) (Invitrogen, 

U.S.A.) 

• MEM Non Essential Amino Acids (100X), liquid (Invitrogen, U.S.A.) 

 

2.2. Πρωτογενή κύτταρα6-Κυτταρικές σειρές-Καλλιέργειες 

 

2.2.1. Κυτταρική σειρά ανθρώπινων μονοκυττάρων THP-1 

 

Η κυτταρική σειρά THP-1 προέρχεται από το αίμα άρρενα ασθενούς με οξεία 

μονοκυτταρική λευχαιμία. Στην επιφάνεια των μονοκυττάρων εκφράζεται ο υποδοχέας του Fc 

θραύσματος της ανοσοσφαιρίνης και ο υποδοχέας του C3b συστατικού του συμπληρώματος. Η 

διαφοροποίηση των ΤΗΡ-1 σε μακροφάγα πραγματοποιείται επωάζοντας τα κύτταρα με το 

φορβολικό εστέρα PMA (Sigma-Aldrich, U.S.A.), σε τελική συγκέντρωση 100 nM, για 18 με 24 

h. Οι κλώνοι που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη προέρχονται από την ATCC (Αρ. 

Καταλόγου ΤΙΒ-202).  

Τα THP-1 κύτταρα καλλιεργούνται σε μέσο RPMI 1640, στο οποίο προστίθεται 10% 

FBS και 1% P/S. Οι συνθήκες καλλιέργειας είναι θερμοκρασία 37°C, ατμόσφαιρα 5% σε CO2 

και 95% υγρασία. Το θρεπτικό μέσο των καλλιεργειών ανανεώνεται κάθε 48 h. 

Τα ΤΗΡ-1 είναι κατά κύριο λόγο αιωρούμενα κύτταρα, οπότε η αλλαγή του θρεπτικού 

μέσου γίνεται με φυγοκέντρηση (1600 rpm, 10 min, RT). Στη συνέχεια μικρός όγκος του 

κυτταρικού αιωρήματος αναμιγνύεται με Trypan Blue (Seromed Biochrom, Germany), σε 

αραίωση 1:10, για προσδιορισμό του αριθμού των κυττάρων ανά ml θρεπτικού μέσου. Ο 

προσδιορισμός πραγματοποιείται με τη μέθοδο αιματοκυτταρομετρίας (με πλάκα Νeubauer) και 

με τη χρήση μικροσκοπίου ορατού φωτός (Olympus, Japan), σε μεγέθυνση 40x.  

Για το κάθε πείραμα τα κύτταρα τοποθετούνταν σε κατάλληλη συγκέντρωση στις 

αντίστοιχες πλάκες καλλιεργειών, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πειράματος (8-10x104, 

3,2x105, 4,8-5x105, 6,4-8x105 σε πλάκες καλλιεργειών 96, 24, 12 και 6 οπών αντίστοιχα). 

                                                            
6  Σε όλα τα πειράματα, που περιγράφονται στα Αποτελέσματα και που το πειραματικό μοντέλο ήταν 
πρωτογενή μακροφάγα, το θρεπτικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε, όσον αφορά στη συγκέντρωσή του σε 
γλυκόζη, ήταν DMEM, 1 g/L glucose. Για τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση και άλλων θρεπτικών 
μέσων, κατά την πειραματική διαδικασία, υπάρχει αναλυτική περιγραφή στα Αποτελέσματα.  
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Ακολουθούσε η διαφοροποίησή τους με ΡΜΑ, όπως περιγράφηκε παραπάνω, και κατόπιν οι 

πειραματικές επιδράσεις. 

 

2.2.2. Κυτταρική σειρά μυελώματος ποντικού RAW 264.7 (Mouse leukaemic monocyte 

macrophage cell line) 

 

Πρόκειται για μακροφάγα ποντικού, τα οποία προέρχονται από όγκο που δημιουργήθηκε 

μετά από επιμόλυνση της περιτοναϊκής κοιλότητας αρσενικού ζώου με τον ιό A-MuLV 

(Abselon Leukaemia Virus). Αποτελούν μοντέλο μακροφάγων σε μελέτες που αφορούν στο 

μεταβολισμό, στη φλεγμονή και στην απόπτωση. 

Τα RAW 264.7 μακροφάγα καλλιεργούνται σε μέσο DMEM, 1 g/L glucose, στο οποίο 

προστίθεται 10% FBS και 1% P/S. Οι συνθήκες καλλιέργειας είναι θερμοκρασία 37°C, 

ατμόσφαιρα 5% σε CO2 και 95% υγρασία. Το θρεπτικό μέσο των καλλιεργειών ανανεώνεται 

κάθε 48 h. 

Τα πειράματα πραγματοποιούνται κατά τη λογαριθμική φάση ανάπτυξης των κυττάρων 

και όταν η πυκνότητά τους προσεγγίζει το 80%. Καθώς πρόκειται για κύτταρα τα οποία 

προσκολλόνται στις φλάσκες καλλιέργειας, η αποκόλλησή τους γίνεται με τη χρήση ειδικών 

scrapers. Ο προσδιορισµός του αριθµού των κυττάρων για επίστρωση σε κάθε πείραµα 

πραγματοποιείται µε τη μέθοδο αιματοκυτταρομετρίας, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Ο 

αριθμός των κυττάρων που επιστρωνόταν σε κάθε οπή στις πλάκες καλλιέργειας είναι ο ίδιος με 

τον αριθμό των  ΤΗΡ-1 μονοκυττάρων, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, 

ανάλογα με το μέγεθος της πλάκας.  

 

2.2.3. Απομόνωση και καλλιέργεια πρωτογενών μακροφάγων από την περιτοναϊκή κοιλότητα 

ποντικού (thioglycollate-elicitated macrophages) 

 

Για την απομόνωση πρωτογενών μακροφάγων από την περιτοναϊκή κοιλότητα ποντικού 

χρησιμοποιείται το thioglycollate medium (LAB M Thioglycollate Medium, Breuer, England). 

Το μέσο αυτό παρασκευάζεται σε συγκέντρωση 4%, με διάλυση 4 g σκόνης thioglycollate σε 

100 ml H2Ο. Ακολουθεί η αποστείρωσή του σε αυτόκαυστο και κατόπιν μοιράζεται σε ίσους 

όγκους των 5 ml σε στείρα πλαστικά σωληνάρια (falcon των 15 ml), τα οποία τυλίγονται με 
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αλουμινόχαρτο, καθώς το συγκεκριμένο μέσο είναι φωτοευαίσθητο. Ακόλουθα, το thiοglycollate 

medium τοποθετείται και διατηρείται στους 4ο C, για 24 h το ελάχιστο, πριν από τη χρήση του.  

Από το μέσο αυτό, 1 ml χορηγείται ενδοπεριτοναϊκά στα ποντίκια (5 ml σύριγγα-25 

gauge βελόνα), με αποτέλεσμα την εκδήλωση τοπικής φλεγμονής και την προσέλκυση 

μακροφάγων κυττάρων. Μετά από τέσσερεις (το ελάχιστο) ή πέντε (το αργότερο) μέρες, τα ζώα 

θυσιάζονται με εξάρθρωση του τραχήλου και ακολουθεί πλύσιμο της περιτοναϊκής κοιλότητας 

με 10 ml θρεπτικού μέσου DMEM, 1 g/L glucose, που περιέχει 1% διάλυμα των αντιβιοτικών 

P/S. Το μέσο εγχύνεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα με σύριγγα των 10 ml, η οποία φέρει 

βελόνα των 21 gauge. Τα κύτταρα συλλέγονται στάγδην, μετά από την αφαίρεση της σύριγγας 

και μέσω της βελόνας, σε στείρο falcon των 50 ml.  

Τα κύτταρα, στη συνέχεια, φυγοκεντρούνται (1600 rpm, 10 min, RT) και 

επαναδιαλύονται σε θρεπτικό μέσο DMEM, 1 g/L glucose, εμπλουτισμένο με 10% FBS, 1% P/S 

και καλλιεργούνται σε συνθήκες θερμοκρασίας 37°C, ατμόσφαιρας 5% σε CO2 και 95% 

υγρασίας. Ακολουθεί η μέτρηση και η επίστρωση των κυττάρων σε πλάκες καλλιέργειας 96 

οπών, σε συγκέντρωση 8x104 κύτταρα ανά οπή. Μετά από 12 h απομακρύνεται το υπερκείμενο 

θρεπτικό μέσο και μαζί του τα κύτταρα που αιωρούνται. Ακολουθεί η προσθήκη νέου θρεπτικού 

μέσου και κατόπιν η πειραματική διαδικασία.  

 

2.2.4. Απομόνωση, διαφοροποίηση και καλλιέργεια πρωτογενών μακροφάγων από νωτιαίο 

μυελό ποντικού (bone marrow-derived macrophages)  

 

Απαραίτητος παράγοντας για τη διαφοροποίηση πρόδρομων κυττάρων του μυελού των 

οστών σε μακροφάγα είναι ο M-CSF, πηγή του οποίου είναι το θρεπτικό μέσο όπου 

καλλιεργείται η κυτταρική σειρά L929 (ECACC 85011425). Τα L929 κύτταρα είναι ινοβλάστες 

ποντικού και καλλιεργούνται σε θρεπτικό μέσο DMEM, 4,5 g/L glucose, στο οποίο προστίθεται 

10% FBS, 1% P/S και 1% NEA, σε συνθήκες θερμοκρασίας 37°C, ατμόσφαιρας 5% σε CO2 και 

95% υγρασίας.     

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας των L929 κυττάρων το θρεπτικό μέσο εμπλουτίζεται 

σε M-CSF και σε άλλους αυξητικούς παράγοντες, όπως VEGF, MCP-1, KC και MIG (207), οι 

οποίοι εκκρίνονται από τους ινοβλάστες. Το μέσο αυτό ονομάζεται L929-CM (L929-

Conditioned Media) και χρησιμοποιείται στη συνέχεια σα συστατικό του θρεπτικού μέσου, όπου 
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καλλιεργούνται τα κύτταρα του μυελού των οστών και το οποίο παράλληλα επάγει τη 

διαφοροποίησή τους σε μακροφάγα. 

 

2.2.4.1. Παρασκευή του L929-CM 

 

Για την παρασκευή του L929-CM τα κύτταρα καλλιεργούνται αρχικά σε τριβλίο 

καλλιέργειας των 100 cm2, με 10 ml θρεπτικού μέσου DMEM, το οποίο περιγράφηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο, μέχρι να φτάσει η πυκνότητά τους στο 100%. Το θρεπτικό μέσο 

χρειάζεται να ανανεώνεται ανά 2 μέρες. Ακόλουθα, τα κύτταρα μοιράζονται σε 4 τριβλία των 

100 cm2 και καλλιεργούνται, ακριβώς όπως παραπάνω. Όταν η πυκνότητά τους φτάσει στο 

100% το κάθε τριβλίο μοιράζεται σε 3 τριβλία καλλιέργειας των 150 cm2, προστίθενται 50 ml 

θρεπτικού μέσου DMEM και τα κύτταρα μένουν σε καλλιέργεια για 5 έως 6 ημέρες. Κατά τη 

διάρκεια του διαστήματος αυτού δε γίνεται αλλαγή του θρεπτικού μέσου, οπότε και 

επιτυχγάνεται ο εμπλουτισμός του σε αυξητικούς παράγοντες. Στο τέλος, συλλέγεται το 

υπερκείμενο των καλλιεργειών, φυγοκεντρείται (1600 rpm, 10 min, RT) και αποστειρώνεται με 

φίλτρο 0,2 μm διαμέτρου οπών. Το L929-CM φυλάσσεται στους -20ο C. 

 

2.2.4.2. Απομόνωση του μυελού των οστών ποντικού, καλλιέργειά του και διαφοροποίηση των 

κυττάρων σε μακροφάγα 

 

Το θρεπτικό μέσο (ΒΜΜ) στο οποίο γίνεται η καλλιέργεια και η διαφοροποίηση των 

κυττάρων του μυελού των οστών σε μακροφάγα περιέχει 50% DMEM, 4,5 g/L glucose, 30% 

L929-CM, 20% FBS και 1% P/S. 

  

Θρεπτικό μέσο διαφοροποίησης-Bone Μarrow Μedia (ΒΜΜ) (για τελικό όγκο 500 ml) 

 

• DMEM, 4,5 g/L glucose, 250 ml 

• L929-CM, 150 ml 

• FBS, 100 ml 

• P/S, 5,5 ml 

Φυλάσσεται στους 4ο C. 
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Αφού το ζώο θυσιαστεί με εξάρθρωση του τραχήλου, αφαιρείται το δέρμα από τα κάτω 

άκρα και με ένα χειρουργικό ψαλίδι καθαρίζονται τα οστά από τους μύες. Σε ένα τριβλίο των 

150 cm2 με 20 ml BMM τοποθετούνται το μηριαίο οστό και η κνήμη από το ένα άκρο. Με το 

χειρουργικό ψαλίδι κόβονται προσεκτικά τα δύο άκρα από τα οστά και με μία σύριγγα 

ινσουλίνης (1 ml σύριγγα-25 gauge βελόνα), που περιέχει ΒΜΜ, πλένεται ο αυλός των οστών, 

μέχρι όλα τα κύτταρα να ελευθερωθούν στο θρεπτικό μέσο. Ακολουθεί απαλό πιπετάρισμα ώστε 

τα κύτταρα να διαχωριστούν από τυχόν συσσωματώματα και να καταλήξουν σε αιώρημα 

(single-cell suspension). 

Τα κύτταρα από το σημείο αυτό και μετά επωάζονται σε συνθήκες θερμοκρασίας 37°C, 

ατμόσφαιρας 5% σε CO2 και 95% υγρασίας, για 7 ημέρες. Την τρίτη ημέρα μετά την απομόνωση 

προστίθενται 10 ml ΒΜΜ σε κάθε τριβλίο. Ανάλογα με την πυκνότητα των κυττάρων στο 

τριβλίο και το χρώμα του ΒΜΜ κρίνεται ή όχι απαραίτητη η προσθήκη επιπλέον 10 ml ΒΜΜ, 

κατά τις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Την έκτη ημέρα αντικαθίσταται το μέσο με 20 ml φρέσκου 

ΒΜΜ και από την έβδομη ημέρα τα κύτταρα έχουν πλέον διαφοροποιηθεί σε μακροφάγα και 

είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν σε πειραματική διαδικασία.  

Αμέσως πριν το πείραμα, αφαιρείται το ΒΜΜ και αντικαθίσταται με DMEM, 1 g/L 

glucose, 10% FBS και 1% P/S. Η αποκόλλησή τους από το τριβλίο καλλιέργειας γίνεται με 

ειδικό scraper. Ακολουθεί μέτρηση των κυττάρων και επίστρωσή τους σε πλάκες καλλιέργειας 

24 ή 96 οπών σε συγκέντρωση 3,2x105 και 8x104 κύτταρα ανά οπή, αντίστοιχα.        

   

Όλα τα ζώα εργαστηρίου που χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση πρωτογενών 

περιτοναϊκών μακροφάγων και πρωτογενών μακροφάγων από νωτιαίο μυελό ήταν γένους 

αρσενικού, ηλικίας 4-8 εβδομάδων και βάρους 20-25 g.  

Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν ποντίκια με ομόζυγη απαλοιφή των 

γονιδίων IRAK-M (IRAK-M -/-) (ευγενική χορηγία του R.A. Flavell, Section of 

Immunobiology, Howard Hughes Medical Institute, Yale University School of Medicine, New 

Haven, U.S.A.), Tpl 2 (Tpl2 -/-) και Akt1 (Akt1 -/-) (ευγενική χορηγία του Φ. Τσίχλη, Molecular 

Oncology Research Institute, Tufts Medical Center, Boston, U.S.A.). Οι γονότυποι IRAK-M -/- 

και Tpl2 -/- δημιουργήθηκαν στο γενετικό υπόβαθρο C57BL/6, ενώ ο γονότυπος Akt1 -/- 

δημιουργήθηκε στο γενετικό υπόβαθρο 129/C57BL/6 (mixed background). 
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Οι συνθήκες διαβίωσης, καθώς και οι τρόποι ευθανασίας ήταν σε συμφωνία με τις 

οδηγίες του “Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA)” και 

του “ΝΗΙ Guide for care and use of Laboratory Animals”.  

 

2.2.5. Απομόνωση πρωτογενών ανθρώπινων μονοκυττάρων/μακροφάγων από περιφερικό 

αίμα  

  

Πρωτογενή ανθρώπινα μονοκύτταρα απομονώθηκαν από δείγματα περιφερικού αίματος, 

τα οποία προέρχονταν από υγιείς δότες. Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε σωληνάρια με 

αντιπηκτικό (EDTA-K3) και διαχωρίστηκαν με φυγοκέντρηση βαθμίδωσης πυκνότητας 

(Lymphoprep, Nycomed Pharma AS, Norway).  

Στη συνέχεια, τα κύτταρα που απομονώθηκαν πλύθηκαν δύο φορές με PBS 0,01 M, pH 

7,4 (Sigma-Aldrich, U.S.A.) και λύθηκαν με 0,5 ml Trizol για την απομόνωση ολικού RNA (βλ. 

παράγραφο 2.3).  

Παράλληλα, απομονώθηκε πλάσμα από τους ίδιους δότες, το οποίο αποθηκεύτηκε στους 

-80ο C και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των επιπέδων αδιπονεκτίνης 

στην κυκλοφορία του αίματος (βλ. παράγραφο 2.6.2). 

 

2.3. Απομόνωση ολικού RNA 

 

Στη συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιήθηκε για τη λύση των κυττάρων το 

αντιδραστήριο θειοκυανική γουανιδίνη (Trizol, Tri reagentTM, Sigma-Aldrich, U.S.A.). 

Προστέθηκε 1 ml  Trizol/106 κύτταρα και ακολούθησε ανάδευση, ώστε να επιτευχθεί πλήρης 

λύση. Στη συνέχεια, τα δείγματα παρέμειναν σε RT για 5 min, ώστε να επιτευχθεί η αποσύζευξη 

των νουκλεοπρωτεϊνών. Ακολούθως, προστέθηκαν 0,2 ml χλωροφορμίου (Sigma-Aldrich, 

U.S.A.)/ml Trizol, το μείγμα αναδεύτηκε έντονα για 15 sec και παρέμεινε σε RT για 5-15 min. 

Στη συνέχεια, τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν σε 12.000 rpm, για 15 min, στους 4 °C.  

Με τη φυγοκέντρηση το δείγμα διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις: μια οργανική, ερυθρή 

φάση, κυρίως πρωτεϊνικού περιεχομένου, μία διάμεση φάση στην οποία περιέχεται το DNA και 

μία υδατική φάση στην οποία περιέχεται το RNA. Η υδατική φάση μεταφέρθηκε σε νέο 

σωληνάριο και αναμείχθηκε με 0,5 ml ισοπροπανόλης (Merck, Germany)/ml Trizol. Μετά από 
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έντονη ανάδευση, το μείγμα παρέμεινε σε RT για 5-10 min και ακολούθως φυγοκεντρήθηκε σε 

12000 rpm, για 10 min, στους 4 °C. Με τη διαδικασία αυτή το RΝΑ κατακρημνίζεται 

σχηματίζοντας ένα ίζημα στον πυθμένα του σωληναρίου. Ακολούθως, αφαιρέθηκε το 

υπερκείμενο και το ίζημα ξεπλύθηκε σε 1 ml 75% αιθανόλης. Κατόπιν, έγινε φυγοκέντρηση και 

αφαίρεση του υπερκειμένου. Το ίζημα (RNA) αφέθηκε να στεγνώσει σε RT για περίπου 15 min 

και επαναδιαλύθηκε σε 50 μl WFI. Η ποιότητα του RNA ελέγχθηκε φωτομετρικά στα 260/280 

nm και 260/230 nm. 

 

2.4. Σύνθεση του συμπληρωματικού DNA (cDNA) 

 

Η αντίστροφη μεταγραφή του mRNA προς συμπληρωματικό DNA πραγματοποιήθηκε 

με το ThermoscriptTM RT-PCR System (Invitrogen, U.S.A.). Για το σκοπό αυτό 1 μg ολικού 

RNA, από κάθε δείγμα, χρησιμοποιήθηκε ως εκμαγείο για τη σύνθεση του cDNA. 

Αρχικά, προετοιμάστηκε σε ένα σωληνάριο τύπου eppendorf ένα μίγμα αντίδρασης που 

περιείχε 1 μg ολικού RΝΑ, 1 μl εκκινητή (primer), όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τα 

Random Hexamers (50 ng/μl), και WFI, ώστε ο τελικός όγκος της αντίδρασης να είναι 10 μl. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε αποδιάταξη του RNA και του εκκινητή με την επώαση του 

μείγματος για 5 min, στους 65°C, σε θερμικό κυκλοποιητή PTC-200 (Peltier Thermal Cycler, 

MJ Research). Με τη διαδικασία αυτή καταστρέφονται τυχόν συσσωματώματα ή δευτεροταγείς 

δομές, που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την έναρξη σχηματισμού του cDNA. 

Ακόλουθα, προετοιμάστηκε το μίγμα με τα υπόλοιπα συστατικά της αντίδρασης, από το 

οποίο αντιστοιχεί για κάθε δείγμα όγκος 10 μl. Για ένα δείγμα το μίγμα περιέιχε: 

 

• 4 μl ρυθμιστικού διαλύματος 5x cDNA synthesis buffer 

• 1 μl DTT 0,1 Μ 

• 1 μl διαλύματος αναστολέων RNAασών, RNaseOUTTM 40 U/μl  

• 1 μl WFI 

• 2 μl μίγματος τριφωσφορικών δεοξυνουκλεοζιτών, 10 mM dΝΤΡ mix 

• 1 μl ενζύμου ανάστροφης μεταγραφάσης, ThermoscriptTM RT (Reverse Transcriptase) 15 

U/μl 
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Το παραπάνω μίγμα προστέθηκε στο RNA κάθε δείγματος και στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε επώαση για 10 min, στους 25°C, ακόλουθα για 50 min, στους 50 °C, οπότε 

υβριδοποιείται ο εκκινητής και δρα η ανάστροφη μεταγραφάση και για 5 min, στους 85°C, όπου 

αποδιατάσσονται τα υβρίδια και απενεργοποιείται η ανάστροφη μεταγραφάση. Το cDNA μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί αμέσως στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) ή να αποθηκευτεί 

στους -20°C. 

 

2.5. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (Real Time PCR) 

 

Για την in vitro ενίσχυση μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας DNA εφαρμόζεται η μέθοδος 

της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction-PCR). Μία παραλλαγή 

της κλασικής μεθόδου αποτελεί η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο 

(Real Time PCR). Πρόκειται για μια απλή και αξιόπιστη μέθοδο ποσοτικοποίησης, καθώς σε 

ένα μόνο στάδιο γίνεται ο πολυμερισμός του DNA και η ανίχνευση των προϊόντων, ενώ η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται από το software του υπολογιστή, που είναι συνδεδεμένος 

με το θερμικό κυκλοποιητή.  

Το σύστημα πολυμερισμού και ανίχνευσης της αλληλουχίας ήταν το ΑΒΙ PRISM 7000 

(Applied Biosystems, UK). Η χρωστική που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση του DNA ήταν 

η SYBR Green 1. Η συγκεκριμένη χρωστική δεσμεύεται μη ειδικά σε δίκλωνο DNA (dsDNA), 

οπότε εκπέμπει φθορίζουσα ακτινοβολία, ενώ η μη δεσμευμένη χρωστική δε φθορίζει. Η 

ποσότητα της ενισχυμένης αλληλουχίας αυξάνεται σε κάθε κύκλο της αντίδρασης εκθετικά, 

συνεπώς η ακτινοβολία που θα εκπέμπεται στο τέλος κάθε κύκλου θα αυξάνεται, επίσης, με 

εκθετικό ρυθμό. 

Το ΑΒΙ PRISM 7000 περιέχει ένα θερμικό κυκλοποιητή 96 θέσεων. Κατά τη διάρκεια 

της αντίδρασης PCR, φως από λάμπα αλογόνου πέφτει πάνω στην πλάκα όπου βρίσκονται τα 

δείγματα, το φως τα διαπερνά και διεγείρει την προσδεδεμένη χρωστική SYBR Green 1, οπότε 

εκπέμπεται ακτινοβολία στην περιοχή των 500-660 nm. Η ακτινοβολία αυτή μεταφέρεται με ένα 

σύστημα φακών και φίλτρων στην ειδική κάμερα, όπου και καταγράφεται. Το software του ΑΒΙ 

PRISM 7000 συγκεντρώνει τα σήματα από την ακτινοβολία και τα μετατρέπει με αλγόριθμους, 

παρέχοντας τα τελικά ποσοτικά αποτελέσματα. 
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Για κάθε δείγμα παρασκευάσθηκε το μίγμα της αντίδρασης, το οποίο περιείχε: 

 

• 10 μl SYBR® GREEN PCR Master Mix (Applied Biosystems, UK)  

• 0.4 μl forward primer (περιέχει 4 pmole του εκκινητή) 

• 0.4 μl reverse primer (περιέχει 4 pmole του εκκινητή) 

• 9.2 μl WFI 

 

Από το μίγμα αυτό 19 μl προστέθηκαν στο σωληνάριο της αντίδρασης και από κάθε 

δείγμα προστέθηκε 1 μl cDNA. 

Οι αντιδράσεις τοποθετήθηκαν στην ειδική θέση του θερμικού κυκλοποιητή και 

ακολούθησε επώαση των δειγμάτων σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

 

(α) 95°C, για 10 min 

(β)  (i) 95°C, για 45 sec 

      (ii) 59°C, για 45 sec (για όλα τα ζεύγη των εκκινητών) 

      (iii) 72°C, για 45 sec    

 

Το βήμα (β) επαναλήφθηκε 45 φορές (45 κύκλοι). 

  

Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα ήταν:  

 

Human AdipoR1: fwd 5’-TAT GCT GCT CGA ATT CCT GA-3’ 

Human AdipoR1: rev 5’-CCA CCA GGA CAT GGA AAA TC-3’ (85 bp) 

 

Human AdipoR2: fwd 5’-ACA GGC AAC ATT TGG ACA CA-3’ 

Human AdipoR2: rev 5’-TAA AAG ATC CCC AGG CAC A-3’ (62 bp) 

 

Human IRAK-M: fwd 5’-CAC AAC GTT CAA CCA TGC TC-3’ 

Human IRAK-M: rev 5’-TGT TTA CTG CTG CTG CTG GT-3’ (167 bp) 
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Human CEACAM 1: fwd 5’-CAG TGA CCC AGT CAC CTT GA-3’ 

Human CEACAM 1: rev 5’-CTC TTG TGT GCT TTG CTG GA-3’ (175 bp) 

 

GAPDH: fwd 5’-GGA AGG TGA AGG TCG GAG TCA-3’ 

GAPDH: rev 5’-GTC ATT GAT GGC AAC AAT ATC CAC T-3’ (101 bp) 

 

Mouse IRAK-M: fwd 5’-CTT CCC ACT TGA GGT GAA GC-3’ 

Mouse IRAK-M: rev 5’-ATG CTT GGT TTC GAA TGT CC-3’ (236 bp) 

 

Mouse SOCS-1: fwd 5’-TCT ATT GGG GAC CCC TGA G-3’ 

Mouse SOCS-1: rev 5’-GAA GCC ATC TTC ACG CTG AG-3’ (127 bp) 

 

Mouse GLUT-1: fwd 5’-AAA GAA GAG GGT CGG CAG AT-3’ 

Mouse GLUT-1: rev 5’-CTG CCT TCT CGA AGA TGC TC-3’ (172 bp) 

 

Mouse GLUT-2: fwd 5’-CCC TGG GTA CTC TTC ACC AA-3’ 

Mouse GLUT-2: rev 5’-GCC AAG TAG GAT GTG CCA AT-3’ (110 bp) 

 

Mouse GLUT-3: fwd 5’-GAT CGG CTC TTT CCA GTT TG-3’ 

Mouse GLUT-3: rev 5’-CAA TCA TGC CAC CAA CAG AG-3’ (176 bp) 

 

Mouse GLUT-4: fwd 5’-CAT AGG AGC TGG TGT GGT CA-3’ 

Mouse GLUT-4: rev 5’-AAT ATG GCC ACG ATG GAG AC-3’ (189 bp) 

 

Mouse GLUT-5: fwd 5’-GTA GCT GCC GTC AAC TCT CC-3’ 

Mouse GLUT-5: rev 5’-CAG CGT CAA GGT GAA GGA CT-3’ (102 bp) 

 

Mouse ACTIN: fwd 5’-TCA GAA GAA CTC CTA TGT GG-3’ 

Mouse ACTIN: rev 5’-TCT CTT TGA TGT CAC GCA CG-3’ (499 bp) 
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Οι εκκινητές σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Primer 3 και ελέγθηκαν για 

πιθανές ομολογίες με άλλες θέσεις στο γονιδίωμα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία BLAST του 

NCBI. Ο έλεγχος έδειξε ότι όλα τα ζεύγη εκκινητών ήταν ειδικά για τα συγκεκριμένα γονίδια 

που μελετήθηκαν. 

Η σύνθεση των ολιγονουκλεοτιδίων πραγματοποιήθηκε στην περίπτωση των: 

 

• Human AdipoR1 και Human AdipoR2, από την Invitrogen, U.S.A. (λευκά βιδωτά 

tubes) 

• Human IRAK-M, Human CEACAM 1, GAPDH, Mouse IRAK-M και Mouse SOCS-

1, από τη Lieferschein, Germany (γαλάζια βιδωτά tubes) 

• Mouse GLUT-1, Mouse GLUT-2, Mouse GLUT-3, Mouse GLUT-4 και Mouse 

GLUT-5, από το Nucleic Acid Synthesis Workstation, Tufts Core Facilities, U.S.A. (1,5 

ml eppendorfs) 

• Mouse ACTIN, από τη MWG-Biotech AG, Germany (μπλε βιδωτά tubes) 

 

2.6. Ανοσοενζυμική μέθοδος-ELISA 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό των επιπέδων των κυτοκινών 

στα υπερκείμενα των καλλιεργειών μετά τις πειραματικές επιδράσεις και της αδιπονεκτίνης στο 

πλάσμα του αίματος ήταν παρόμοια και βασίστηκε στον ποσοτικό ανοσοενζυματικό 

προσδιορισμό τύπου ELISA.  

Οι μικροπλάκες ΕLISA που χρησιμοποιήθηκαν ήταν επικαλυμμένες με μονοκλωνικό 

αντίσωμα κατά των προς μελέτη μορίων. Η προσθήκη δειγμάτων που περιέχουν τις προς μελέτη 

κυτοκίνες ή αδιπονεκτίνη επιτρέπει τη δημιουργία συμπλόκου μεταξύ των συγκεκριμένων 

ουσιών και του ακινητοποιημένου αντισώματος. Μετά την απομάκρυνση της μη δεσμευμένης 

πρωτεΐνης προστίθεται πολυκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει τα προς μελέτη μόρια και είναι 

συζευγμένο με το ένζυμο HRP. Ακόλουθα, η προσθήκη χρωμογόνου διαλύματος 

(τετραμεθυλβενζιδίνη) οδηγεί στην ανάπτυξη χρώματος, το οποίο είναι ανάλογο της 

δεσμευμένης ουσίας. Η αντίδραση διακόπτεται με την προσθήκη διαλύματος 1 Ν H2SO4 και η 

ένταση του χρώματος μετριέται σε φωτόμετρο Dynatech MicroElisa Reader (Chantilly, VA), σε 

μήκος κύματος 450 nm, με διόρθωση στα 540 nm. 
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Η ποσοτική εκτίμηση κάθε δείγματος γίνεται με τη χρήση πρότυπης καμπύλης, η οποία 

λαμβάνεται από την ταυτόχρονη μέτρηση δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων κυτοκινών και 

αδιπονεκτίνης. Τα δείγματα αραιώνονται κατάλληλα και όπου χρειάζεται, ώστε οι τιμές 

μέτρησής τους να βρίσκονται μέσα στα όρια της πρότυπης καμπύλης.  

 

2.6.1.  Μέτρηση κυτοκινών από  πρωτογενή μακροφάγα ποντικού      

 

Οι κυτοκίνες TNFα, IL6, IL1β, IL10 και η χυμοκίνη KC (IL8) μετρήθηκαν στα 

υπερκείμενα των κυτταροκαλλιεργειών, μετά τις πειραματικές επιδράσεις, με κιτ ELISA 

(Quantikine®, R&D systems, UK).  

 

2.6.2. Μέτρηση κυτοκινών εκκρινόμενων από ανθρώπινα κύτταρα (THP-1 μακροφάγα) 

  

Οι κυτοκίνες TNFα, IL6, IL1β και η χυμοκίνη IL8 μετρήθηκαν στα υπερκείμενα των 

κυτταροκαλλιεργειών, μετά τις πειραματικές επιδράσεις, με τη μέθοδο χημειοφωταύγειας, στον 

αναλυτή Immulite 1000 (DPC) (208).  

 

2.6.3. Προσδιορισμός των επιπέδων αδιπονεκτίνης στο πλάσμα  

 

Πλάσμα αίματος το οποίο απομονώθηκε από υγιείς δότες χρησιμοποιήθηκε για τον 

προσδιορισμό των επιπέδων αδιπονεκτίνης, με κιτ ELISA (Quantikine®, R&D systems, UK). 

Για τον προσδιορισμό των επιπέδων αδιπονεκτίνης στο πλάσμα ποντικού έγινε 

απομόνωση αίματος από την αορτή, το οποίο φυγοκεντρήθηκε άμεσα σε 3000 rpm, για 10 min 

σε RT. Στη συνέχεια, το πλάσμα σε αραίωση 1:3000, χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των 

επιπέδων αδιπονεκτίνης, με κιτ ELISA (Quantikine®, R&D systems, UK).   

  

2.7. Μέθοδος προσδιορισμού συγκέντρωσης ολικής πρωτεΐνης-Bradford  

 

H μέθοδος Bradford βασίζεται στην αντίδραση της χρωστικής Coomassie Brilliant Βlue 

G-250 με τις πρωτονιωμένες αμινομάδες των αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας των 

πρωτεϊνών. Η ελεύθερη μορφή της χρωστικής έχει κόκκινο χρώμα, ενώ μετά τη δέσμευσή της με 
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την πρωτεΐνη μετατρέπεται σε μπλε. Η ένταση του χρώματος μετριέται φωτομετρικά στα 595 

nm. Το σύμπλοκο της χρωστικής με την πρωτεΐνη έχει υψηλό συντελεστή απορρόφησης, 

παρέχοντας με τον τρόπο αυτό υψηλή ευαισθησία στη μέθοδο. Η σύνδεση της χρωστικής με την 

πρωτεΐνη γίνεται άμεσα και η οπτική απορρόφηση μπορεί να μετρηθεί σε χρονικό διάστημα 0,5 

h μετά την προσθήκη της χρωστικής. Η ποσοτική εκτίμηση των πρωτεϊνών κάθε δείγματος 

γίνεται με τη χρήση πρότυπης καμπύλης, η οποία κατασκευάζεται από την ταυτόχρονη μέτρηση 

δειγμάτων γνωστών συγκεντρώσεων της πρωτεΐνης BSA. Το μέσο στο οποίο είναι διαλυμένη η 

πρωτεΐνη BSA χρειάζεται να είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των 

πρωτεϊνικών lysates των υπό εξέταση δειγμάτων και είναι το PBS 0,01 Μ.  

Σε πλάκα 96 οπών προστέθηκαν PBS και όγκοι από τα πρωτεϊνικά lysates άγνωστης 

συγκέντρωσης και από δείγμα BSA γνωστής συγκέντρωσης, ώστε ο τελικός όγκος σε κάθε οπή 

να είναι 160 μl. Ακόλουθα, προστέθηκαν 40 μl της χρωστικής Coomasie Brilliant Blue G-250. 

Το μίγμα αναδεύτηκε και η μέτρηση της οπτικής πυκνότητας έγινε σε μήκος κύματος 595nm, σε 

φωτόμετρο Dynatech MicroElisa Reader (Chantilly, VA). Κάθε δείγμα μετρήθηκε σε τριπλέτα 

και η συγκέντρωση της πρωτεΐνης υπολογίστηκε βάσει της πρότυπης καμπύλης.  

 

2.8. Κυτταρομετρία ροής (FACS analysis) 

 

Η έκφραση των υποδοχέων AdipoR1 και AdipoR2 στην κυτταρική σειρά THP-1, μετά 

τις πειραματικές επιδράσεις, μετρήθηκε με κυτταρομετρία ροής στο μηχάνημα FACScan 

(Becton-Dickinson, U.S.A.). Για τη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα αντισώματα 

AdipoR1 και AdipoR2 (Phoexix Pharmaceuticals, Germany), τα οποία είναι συζευγμένα με 

αβιδίνη, σε τελική αραίωση 1:200, σε PBS. Αμέσως μετά τη συλλογή των κυττάρων, έγινε 

φυγοκέντρηση για 1 min, σε 4500 rpm, αφαιρέθηκε το υπερκείμενο με κενό και τα κύτταρα 

επαναδιαλύθηκαν σε 100 μl PBS. Ακόλουθα προστέθηκαν 0,5 μl του αντισώματος και τα 

δείγματα επωάστηκαν για 30 min, στους 4ο C. Μετά την επώαση με το αντίσωμα, τα δείγματα 

πλύθηκαν μία φορά με PBS/1% BSA και στη συνέχεια επωάστηκαν με στρεπταβιδίνη 

συζευγμένη με τη φθορίζουσα χρωστική FITC (πράσινου χρώματος) (eBioscience, U.S.A.) σε 

τελική αραίωση 1:20, για 15 min, στους 4ο C, στο σκοτάδι. Ακολούθησαν δυο πλυσίματα με 

PBS/1% BSA και τέλος τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν με διάλυμα 0,2% παραφορμαλδεϋδης.    
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Για τον προσδιορισμό της έκφρασης του υποδοχέα TLR4 στην επιφάνεια πρωτογενών 

περιτοναϊκών μακροφάγων, έγινε επώαση των κυττάρων, αμέσως μετά την αφαίρεση του 

θρεπτικού μέσου, με 4 μl anti-human TLR4-PE-conjugated αντισώματος (φθορίζον στο 

κόκκινου χρώμα) (Becton-Dickinson, U.S.A.) και ακολούθησε επώαση για 20 min, στους 4°C, 

στο σκοτάδι. Ακολούθησαν τρία πλυσίματα με PBS/1% BSA και τέλος τα κύτταρα 

μονιμοποιήθηκαν με διάλυμα 0,2% παραφορμαλδεϋδης.    

 

2.9. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμίδης υπό συνθήκες αποδιάταξης με 

χρήση SDS (SDS-PAGE) και Aνοσοαποτύπωση (Western Blot Analysis) 

 

Συνοπτικά η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει συλλογή και προετοιµασία των δειγµάτων, 

ηλεκτροφόρησή τους σε πηκτή πολυακρυλαµίδης, σε συνθήκες αποδιάταξης με χρήση SDS, 

µεταφορά των πρωτεϊνών από την πηκτή πολυακρυλαµίδης σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης, 

υβριδοποίηση της μεμβράνης µε το αντίστοιχο κάθε φορά αντίσωµα και ανίχνευση της εκάστοτε 

πρωτεΐνης µε σύστηµα χηµειοφωταύγειας ECL.  

 

2.9.1. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμίδης υπό συνθήκες αποδιάταξης με 

χρήση SDS (SDS-PAGE) 

 

2.9.1.1. Συλλογή δειγμάτων 

 

Τα πειράματα τα οποία αναλύθηκαν με τη συγκεκριμένη μέθοδο πραγματοποιήθηκαν σε 

πλάκες καλλιέργειας 96 οπών, με αριθμό κυττάρων 8x105. Μετά το τέλος των επιδράσεων 

αφαιρούνταν το υπερκείμενο από τις πλάκες καλλιέργειας με κενό και τα κύτταρα, που 

παρέμεναν κολλημένα στην πλαστική επιφάνεια, πλένονταν μία φορά με PBS. Κατόπιν, 

λύνονταν με 50 μl 2x ρυθμιστικού διαλύματος μετουσίωσης (βλ. παρακάτω για τη σύσταση). 

Το κάθε δείγμα συλλέχθηκε σε αντίστοιχο σωληνάριο τύπου eppendorf και ακολούθησε 

περαιτέρω λύση του με sonication, δηλαδή με κατεργασία µε ακίδα υπέρηχων, για 4 sec, σε 

πάγο. Για την απομάκρυνση των στερεών υπολειμμάτων τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν σε 

12000 rpm, για 15 min, στους 4ο C. Τα υπερκείμενα, που περιέχουν τις προς µελέτη πρωτεΐνες, 

μεταφέρθηκαν σε νέα eppendorf και φυλάχθηκαν στους -80οC.  
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Ρυθμιστικό διάλυμα μετουσίωσης 2x (Sample buffer 2x) 

 

• Tris Base (Biorad, U.S.A.), 0,125 Μ 7  

• SDS (Biorad Labs, U.S.A.), 4% w/v 

• β-μερκαπτοαιθανόλη (Sigma-Aldrich, U.S.A.), 4% w/v 

• Γλυκερόλη (Merck, Germany), 10% w/v 

• Κυανούν της βρωμοφαινόλης (Sigma-Aldrich, U.S.A.), 0,02 % w/v  

 

Η ρύθμιση του pH στο 6,8 γίνεται μόνο με το Tris Base και ακολουθεί η προσθήκη των 

υπόλοιπων συστατικών. Φυλάσσεται στους 4ο C. 

 

2.9.1.2. Προετοιμασία δειγμάτων για ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης  

 

Αμέσως πριν την ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων ο κατάλληλος όγκος από κάθε ένα (10-

15 μl) μεταφέρεται σε νέο eppendorf και βράζεται για 3 min, ώστε να πραγματοποιηθεί η 

αποδιάταξη της τριτοταγούς και δευτεροταγούς δοµής των πρωτεϊνών και η επικάλυψή τους με 

SDS. Το SDS, εκτός από το ρόλο του ως παράγοντας αποδιάταξης, προσδίδει στις πρωτεΐνες 

αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο σχηµατίζοντας σύµπλοκα, σε καθορισµένη κατά βάρος αναλογία 

14g SDS/g πρωτεΐνης. Μετά το βρασμό τα δείγματα τοποθετούνται σε πάγο για τουλάχιστο 3 

min, και αμέσως πριν φορτωθούν στην πηκτή πολυακρυλαμίδης φυγοκεντρούνται για 1 min, σε 

12000 rpm, στους 4ο C.  

 

2.9.1.3. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμίδης σε συνθήκες SDS-

αποδιάταξης 

 

Αρχικά παρασκευάζονται τα επιμέρους διαλύματα που χρησιμοποιούνται για την πηκτή 

πολυακρυλαμίδης, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: 

 

 
                                                            
7  Γίνεται αναφορά πάντα στις τελικές συγκεντρώσεις και ισχύει για όλα τα διαλύματα που παραθέτονται. 
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Διάλυμα ακρυλαμίδης 30% 

 
• Ακρυλαμίδιο (Serva, Germany), 29,2 % w/v 

• Bis-ακρυλαμίδιο (Promega, U.S.A.), 0,8 % w/v 

Το διάλυμα φιλτράρεται και φυλάσσεται στους 4οC, προστατευμένο από το φως. 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα διαχωρισμού 

 
• Tris Base (Biorad, U.S.A.), 1.5 Μ. Ρύθμιση του pH στο 8,8. Φυλάσσεται στους 4ο C. 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα επιστοίβαξης 

 
• Tris Base (Biorad, U.S.A.), 1 Μ. Ρύθμιση του pH στο 6,8. Φυλάσσεται στους 4ο C. 

 

Παρασκευή πηκτής πολυακρυλαµίδης 12% (για τελικό όγκο 30 ml) 

  
• ∆ιάλυµα ακρυλαµίδης 30%, 12 ml  

• Ρυθμιστικό διάλυµα διαχωρισµού, 7,5 ml  

• Απιονισμένο νερό, 9,9 ml  

• Διάλυμα SDS 10%, 300 μl 

• APS (Sigma-Aldrich, U.S.A.), συγκέντρωσης 10%, 300 μl  

• TEMED (Serva, Germany), 12 μl  

 

Παρασκευή πηκτής επιστοίβαξης (για τελικό όγκο 10ml) 

 
• ∆ιάλυµα ακρυλαµίδης 30%, 1,7 ml  

• Ρυθμιστικό διάλυµα επιστοίβαξης, 1,25 ml  

• Απιονισµένο νερό, 6,8 ml  

• SDS 10%, 100μl 

• APS 10%, 100µl  

• TEMED, 10µl 
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Τα μίγματα της πηκτής διαχωρισμού και επιστοίβαξης προετοιμάζονται σε πάγο, ώστε να 

επιβραδυνθεί ο πολυμερισμός του ακριλαμιδίου, κατά την παρασκευή του μίγματος. Είναι 

σημαντικό τα συστατικά APS και TEMED να προστεθούν τελευταία, καθώς αυτά επιταχύνουν 

την πήξη του ακριλαμιδίου. Αμέσως μετά την προσθήκη τους το μίγμα φορτώνεται στις 

κατάλληλες συσκευές ώστε να σχηματιστεί πηκτή πάχους 0,75-1,5 mm, ανάλογα με το ποια 

συσκευή χρησιμοποιείται, το οποίο ορίζεται από τον όγκο του δείγματος που θα φορτωθεί για το 

μετέπειτα διαχωρισμό.      

Αρχικά παρασκευάζεται η πηκτή διαχωρισµού και αφήνεται να πήξει στη συσκευή 

ηλεκτροφόρησης (Biorad, U.S.A.). Προστίθεται ακόλουθα το διάλυµα επιστοίβαξης και 

τοποθετείται το κατάλληλο «χτένι», µε τον αντίστοιχο αριθµό εσοχών «πηγαδιών», όπου 

φορτώνονται τα δείγματα των πρωτεϊνών καθώς και ένα δείγμα πρωτεϊνών γνωστού μοριακού 

βάρους (Protein Ladder SeeBlue Plus2 Prestained Standard, Invitrogen, U.S.A.). Η διαδικασία 

λαμβάνει χώρα μέσα σε συσκευή στην οποία υπάρχει διάλυμα ηλεκτροφόρησης 1x (βλ. 

παρακάτω για τη σύσταση), ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία ηλεκτρικού πεδίου. Τα δείγµατα 

κινούνται µε βάση το µοριακό τους βάρος σε ηλεκτρικό πεδίο 100 V. Η ηλεκτροφορητική 

κινητικότητα εξαρτάται από το µοριακό βάρος της πρωτεΐνης, διότι το φορτίο/µονάδα µάζας 

είναι σταθερό. 

 

∆ιάλυµα ηλεκτροφόρησης 10x  

 

• Tris Base (Biorad, U.S.A.), 0,25 mM 

• SDS (Biorad Labs, U.S.A.), 1% w/v 

• Γλυκίνη (GIBCO, U.S.A.), 1,92 mM  

 

Η ρύθμιση του pΗ στο 8.3 γίνεται μόνο με το Tris Base και ακολουθεί η προσθήκη των 

υπόλοιπων συστατικών. Φυλάσσεται σε RT.  

 

Για την ηλεκτροφόρηση χρησιμοποιείται σε αραίωση 1:10 με απιονισμένο νερό. 
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2.9.2. Ανοσοαποτύπωση-Western blot analysis  

 

2.9.2.1. Μεταφορά των πρωτεϊνών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροφόρησης απομακρύνεται η πηκτή επιστοίβαξης και 

λαµβάνεται µόνο η πηκτή διαχωρισµού, που περιέχει τις πρωτεΐνες. Τοποθετείται στο διχτυωτό 

πλέγµα της συσκευής μεταφοράς πρωτεϊνών (Biorad, U.S.A.) σε μορφή sandwich που 

αποτελείται από τα εξής: χαρτί Wattman 3MM (Amersham, U.S.A.), πηκτή πολυακρυλαµίδης, 

μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (Schleicher & Schuell) και χαρτί Wattman. Το πλέγµα τοποθετείται 

στη συσκευή µεταφοράς πρωτεϊνών, η οποία περιέχει διάλυμα μεταφοράς πρωτεϊνών (βλ. 

παρακάτω για τη σύσταση), όπου και εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο 350 mΑ, για 1,5 h. Οι 

πρωτεΐνες που έχουν ήδη διαχωριστεί μέσα στην πηκτή πολυακρυλαμίδης είναι αρνητικά 

φορτισμένες, οπότε η νιτροκυτταρίνη τοποθετείται προς το θετικό πόλο. Μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας η μεμβράνη, με τις προσδεμένες σε αυτή πρωτεΐνες, μπορεί να φυλαχτεί στους 

4ο C ή να επωαστεί με το κατάλληλο αντίσωμα για την ανίχνευση της έκφρασης συγκεκριμένης 

πρωτεΐνης. 

 

Διάλυμα μεταφοράς πρωτεϊνών (Transfer buffer 1x) (για τελικό όγκο 1 lt) 

 

• Διάλυμα ηλεκτροφόρησης 10x, 100 ml 

• Μεθανόλη (Merck, Germany), 200 ml  

• Απιονισµένο νερό, 700 ml 

 

2.9.2.2. Ανοσοπροσδιορισµός πρωτεϊνών µε υβριδοποίηση  

 

Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η διαδικασία της μεταφοράς των πρωτεϊνών, όλοι οι 

χειρισμοί της μεμβράνης νιτροκυτταρίνης λαμβάνουν χώρα σε περιβάλλον διαλύματος αλάτων 

(1x TBS-T). Το συγκεκριμένο διάλυμα παρασκευάζεται σε stock υψηλής συγκέντρωσης 10x και 

όλες οι διαδικασίες, όπως πλύσιμο της μεμβράνης ή επώαση με αντισώματα, γίνονται σε 1:10 

αραίωση του διαλύματος αλάτων.  
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∆ιαλύµα ΤΒS-T 10x 

 

• Tris Base (Biorad, U.S.A.), 20 mM 

• NaCl (Merck, Germany), 137 mM 

• Tween-20 (Merck, Germany), 1% w/v 

 

Η ρύθμιση του pH στο 7,6 γίνεται μόνο με το Tris Base και ακολουθεί η προσθήκη των 

υπόλοιπων συστατικών. Φυλάσσεται στους 4ο C. 

 

Η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης επωάζεται µε ξηρό γάλα 5% για 1 h σε RT. Με τον τρόπο 

αυτό καλύπτονται οι µη ειδικές θέσεις δέσμευσης (blocking) για το αντίσωμα (πρώτο 

αντίσωμα), το οποίο χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της προς μελέτη πρωτεΐνης. Μετά το 

blocking γίνεται πλύση της µεµβράνης µε 1x TBS-T και ακόλουθα η μεμβράνη επωάζεται με το 

πρώτο αντίσωμα, για τουλάχιστο 12 h (συνήθως overnight), στους 4ο C, υπό ανάδευση.  

Την επόμενη μέρα φυλάσσεται η αραίωση του πρώτου αντισώματος στους 4ο C ή στους -

20ο C, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και ακολουθεί πλύση της µεµβράνης (2 φορές, για 

10 min, υπό ανάδευση, σε RT). 

Για να γίνει η ανίχνευση του πρώτου αντισώματος και κατ’ επέκταση η ανίχνευση της 

πρωτεΐνης που μελετάται, ακολουθεί η επώαση της μεμβράνης νιτροκυτταρίνης µε δεύτερο 

αντίσωµα, το οποίο αναγνωρίζει το πρώτο. Τα δεύτερα αντισώματα στη συγκεκριμένη μελέτη 

ήταν anti-mouse, anti rabbit (Immunotech, France) και anti-goat (Santa Cruz) IgG ανάλογα με το 

ζωικό είδος όπου είχε γίνει κάθε φορά η ανοσοποίηση για την παρασκευή του πρώτου 

αντισώματος. Η επώαση λαμβάνει χώρα για 1 h, σε RT με τα δεύτερα αντισώματα αραιωμένα σε 

5% γάλα/1x TBS-T. Μετά το τέλος της επώασης η μεμβράνη πλένεται 2 φορές, για 10 min, υπό 

ανάδευση, σε RT και επωάζεται τέλος µε το σύστηµα χηµειοφωταύγειας ECL (Amersham, 

U.S.A.) για 1 min. Ακολουθεί έκθεση της μεμβράνης σε φίλµ υψηλής ευαισθησίας Kodak σε 

σκοτεινό θάλαμο και η εμφάνισή του. Η ένταση της κάθε μπάντας, που αποτυπώνεται στο φιλμ, 

είναι ανάλογη της ποσότητας της προς μελέτη πρωτεΐνης και προσδιορίζεται με τη χρήση του 

λογισμικού Τina Scan 2.0. 

Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο να γίνει ανίχνευση περισσότερων από µία 

πρωτεϊνών στην ίδια μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Αυτό γίνεται αφού πρώτα αφαιρεθεί το πρώτο 
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και δεύτερο αντίσωμα της προηγούμενης ανίχνευσης µε επώαση της µεµβράνης για 30 min, 

στους 57ο C µε το διάλυµα αφαίρεσης αντισωμάτων (stripping buffer) (βλ. παρακάτω για τη 

σύσταση). Ακολουθεί πλύσιμο της μεμβράνης, όπως περιγράφηκε παραπάνω, blocking και 

επανάληψη της διαδικασίας. 

 

Διάλυµα αφαίρεσης αντισωμάτων (Stripping buffer) 

 

• Tris Base (Biorad, U.S.A.), 62.5mM 

• β-μερκαπτοαιθανόλη (Sigma-Aldrich, U.S.A.), 100 mM 

• SDS (Biorad Labs, U.S.A.), 2 % w/v 

 

Η ρύθμιση του pH στο 6,7 γίνεται μόνο με το Tris Base και ακολουθεί η προσθήκη των 

υπόλοιπων συστατικών. Φυλάσσεται στους 4ο C. 

 

Αντισώματα  

 

Πρώτα αντισώματα: 

 

• Anti-ERK1/2 (phospho-Thr 202/Tyr 204 και total protein) (42-44 kDa), anti-MEK1/2 

(phospho-Ser 217/221 και total protein) (45 kDa), anti-p38MAPK (phospho-Thr 180/Tyr 

182 και total protein) (43 kDa) και anti-GSK3-β (phospho-Ser9 και total protein) (46 

kDa), (Cell Signaling Technologies), σε αραίωση 1:1000, σε 3-5% BSA/1x TBS-T 

• Anti-Actin (42 kDa) (Chemicon), σε αραίωση 1:1000, σε 1x TBS-T  

• Anti-IRAK-M (68 kDa) (Chemicon), σε αραίωση 1:500, σε 3% BSA/1x  

TBS-T 

• Anti-phosho CEACAM 1 (120 kDa), σε αραίωση 1:20.000, σε 1% BSA/1x TBS-T και 

anti-CEACAM 1, σε αραίωση 1:1000, σε 2% BSA/1x TBS-T (ευγενική χορηγία της 

Najjar S.M., Dept of Pharmacology and Therapeutics, Medical College of Ohio)  

• Anti-GLUT 1 C-terminus (60 kDa), anti-GLUT 3 C-terminus (49 kDa) και anti-GLUT 4 

C-terminus (49 kDa) (Chemicon), σε αραίωση 1:500, σε 5% BSA/1x TBS-T 
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Σε όλες τις αραιώσεις των πρώτων αντισωμάτων προστέθηκε NaN3 0,02 % w/v, ως 

συντηρητικό.  

 

Δεύτερα αντισώματα: 

 

• Anti-mouse, anti-rabbit (Immunotech, Γαλλία) και anti-goat (SantaCruz), σε αραιώσεις 

1:10000, 1:2000-1:5000 και 1:8000 αντίστοιχα   

 

Τα δεύτερα αντισώματα είναι συζευγμένα με το ένζυμο HRP, το οποίο καταλύει την 

αντίδραση χημειοφωταύγειας μετά την προσθήκη των υποστρωμάτων του συστήματος ECL.   

 

2.10. Δοκιμή πρόσληψης γλυκόζης (Glucose uptake protocol) 

 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη χρήση της 2-δέοξυ-D-γλυκόζης, ένα ανάλογο γλυκόζης 

στη θέση 2 της οποίας έχει γίνει αντικατάσταση της ομάδας υδροξυλίου από υδρογόνο, με 

αποτέλεσμα να μη μπορεί να εισέλθει στον κύκλο της γλυκόλυσης, άρα να μην είναι δυνατός ο 

καταβολισμός της και να συσσωρεύεται στο κύτταρο. Η 2-δέοξυ-D-γλυκόζη αναγνωρίζεται και 

προσλαμβάνεται από όλους τους μεταφορείς γλυκόζης των κυττάρων και η επισήμανση της 

ουσίας αυτής με 3Η ή με 14C επιτρέπει την εκτίμηση της πρόσληψης γλυκόζης με 

αυτοραδιογραφία. 

Για να μελετηθεί η επίδραση της αδιπονεκτίνης στην πρόσληψη γλυκόζης από 

πρωτογενή μακροφάγα ποντικού χρησιμοποιήθηκε η [3Η]-2-δέοξυ-D-γλυκόζη (ΝΕΝ-Perkin 

Elmer) και το μη επισημασμένο με 3Η ανάλογο 2-δέοξυ-D-γλυκόζη (Sigma-Aldrich, U.S.A.). 

Αμέσως μετά το τέλος της προεπώασης των κυττάρων με αδιπονεκτίνη γίνεται η αλλαγή του 

θρεπτικού μέσου στις πλάκες καλλιέργειας με θρεπτικό DMEM, 1 g/L glucose, χωρίς ορό FBS 

(serum step-down), με 1% αντιβιοτικό διάλυμα P/S. Τα κύτταρα μένουν στο θρεπτικό χωρίς ορό 

για περίπου 1,5-2 h.  

Ακόλουθα αφαιρείται το μέσο χωρίς ορό και γίνεται  δύο φορές πλύσιμο των κυττάρων 

με το ισοτονικό διάλυμα αλάτων Krebs-Ringer Phospate (KRP buffer) (βλ. παρακάτω για τη 

σύσταση), το οποίο χρειάζεται να έχει προθερμανθεί στους 37ο C. Στη συνέχεια τα κύτταρα 

μένουν για 20 min σε KRP, το οποίο περιέχει 0,1% BSA. Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο 

 85



ούτως ώστε να απομακρυνθεί η γλυκόζη που περιέχεται στο μέσο καλλιέργειας DMEM και 

επιπλέον να μείνουν τα κύτταρα σε περιβάλλον χωρίς το σάκχαρο (glucose step-down). Με τον 

τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι δε θα παρεμβάλλεται στη μεταφορά γλυκόζης καμία άλλη πηγή 

σακχάρου, εκτός από τη 2-δέοξυ-γλυκόζη (επισημασμένη με 3Η ή μη επισημασμένη), που 

προστίθεται αργότερα. 

Μετά την επώαση με το KRP/0,1% BSA ακολουθεί, όπου είναι απαραίτητο, επίδραση με 

LPS (ή με άλλο αγωνιστή, όπως η ινσουλίνη ανάλογα με το πείραμα), ώστε να ενεργοποιηθούν 

τα κύτταρα. Το ερέθισμα αφήνεται για 10 min και αμέσως μετά προστίθεται μίγμα [3Η]-2-δέοξυ-

γλυκόζης και 2-δέοξυ-γλυκόζης. Η μη επισημασμένη με 3Η, 2-δέοξυ-γλυκόζη χρησιμοποιείται 

σα “carrier”, ώστε να ελαχιστοποιείται η ποσότητα της ραδιενεργού ουσίας που χρησιμοποιείται 

στο πείραμα, διευκολύνοντας παράλληλα τη μεταφορά της γλυκόζης στα κύτταρα. Το αρχικό 

μίγμα [3Η]-2-δέοξυ-γλυκόζης και 2-δέοξυ-γλυκόζης είναι συγκεντρωμένο (10x) και 

παρασκευάζεται σε KRP buffer, ώστε οι συγκεντρώσεις της [3Η]-2-δέοξυ-γλυκόζης και 2-δέοξυ-

γλυκόζης να είναι 5 μCi/ml και 1 mM, αντίστοιχα και το μίγμα προστίθεται στο πείραμα ώστε οι 

τελικές συγκεντρώσεις των αναλόγων γλυκόζης στα κύτταρα να είναι 0,5 μCi/ml και 100 μΜ, 

αντίστοιχα. 

Αφού παραμείνουν τα κύτταρα με το μίγμα αναλόγων γλυκόζης για 20-25 min, 

αφαιρείται το υπερκείμενο και τα κύτταρα πλένονται δύο φορές με παγωμένο σε πάγο PBS. 

Αφαιρούνται πολύ προσεκτικά τα υπολείμματα του PBS και τα κύτταρα στη συνέχεια λύνονται 

με 0,5 Μ NaOH/0,1% SDS. Στην περίπτωση που το πείραμα έχει γίνει σε πλάκα καλλιέργειας 96 

οπών, η λύση γίνεται με 50 μl 0,5 Μ NaOH/0,1% SDS και όλος ο όγκος του lysate αναμιγνύεται 

με 2 ml scintillation fluid. Οι κρούσεις ανά λεπτό (cpm) μετριούνται στη συνέχεια σε μετρητή β-

ακτινοβολίας (β-counter). Στους μάρτυρες (control) κατά τη μέτρηση χρειάζεται να υπάρχει 

σωληνάριο το οποίο να περιέχει μόνο scintillation fluid (αρνητικός μάρτυρας) και σωληνάριο το 

οποίο να περιέχει τον όγκο του αρχικού 10x μίγματος αναλόγων γλυκόζης, που προστέθηκε σε 

κάθε δείγμα (θετικός μάρτυρας).  

 

Krebs-Ringer Phospate (KRP buffer), 1x (για τελικό όγκο 1l) 

 

• HEPES 20 mM, 5,2 g (Invitrogen, U.S.A.) 

• NaCl (Merck, Germany) 136 mM, 7,9 g 
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• KCl (Merck, Germany) 4,7 mM, 0,35 g 

• MgSO4 (Merck, Germany) 1,25 mM, 0,3 g 

• CaCl2.2H2O (Riedel-de Haen, Germany) 1.25 mM, 0,18 g 

Η ρύθμιση του pH γίνεται στο 7,4 και φυλάσσεται στους 4ο C. 

      

2.11. Μέθοδος εκτίμησης της βιωσιμότητας των κυττάρων (MTT) 

 

H μέθοδος βασίζεται στην ικανότητα των ζωντανών κυττάρων να μεταβολίζουν το άλας 

του τετραζολίου (ΜΤΤ) σε κρυσταλλική ένωση. Ο μεταβολισμός γίνεται στα μιτοχόνδρια των 

κυττάρων με χρήση του ενζύμου σουκινική δεϋδρογενάση (succinate-dehydrogenase), με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία κρυστάλλων. Οι κρύσταλλοι, στη συνέχεια, είναι δυνατό να 

διαλυτοποιηθούν με προπανόλη-1, ισοπροπανόλη, HCl/ισοπροπανόλη (1:250) ή DMSO, 

ανάλογα την κυτταρική σειρά και τις ανάγκες του πειράματος, και δίνουν διάλυμα κόκκινου 

χρώματος, η ένταση του οποίου είναι γραμμικά ανάλογη με τη συγκέντρωση των κρυστάλλων 

και κατ’επέκταση με τον αριθμό των ζωντανών κυττάρων.  

Πιο συγκεκριμένα, τα κύτταρα καλλιεργούνται σε μικροκυψελίδες 96 οπών επίπεδου 

πυθμένα, σε συγκέντρωση 8x104 για την περίπτωση των πρωτογενών μακροφάγων από την 

περιτοναϊκή κοιλότητα ποντικού και σε τετραπλέτες για κάθε διαφορετική επίδραση. Στο τέλος 

του πειράματος αφαιρείται το υλικό καλλιέργειας και προστίθεται νέο, το οποίο δεν περιέχει 

ορό. Τα κύτταρα αφήνονται για 0,5-1 h, στους 37ο C και ακόλουθα προστίθεται σε κάθε 

μικροκυψελίδα το διάλυμα ΜΤΤ, σε τελική συγκέντρωση 0,5 mg/ml. Τα κύτταρα επωάζονται 

για 3 h, στους 37ο C. Μετά το τέλος της επώασης οι πλάκες καλλιέργειας φυγοκεντρούνται για 

5-10 min, 1600 rpm, RT, κατόπιν αφαιρείται το υπερκείμενο με απαλό γύρισμα της πλάκας και 

πίεση πάνω σε απορροφητικό χαρτί και προστίθεται σε κάθε μικροκυψελίδα 100 μl DMSO. 

Ακολουθεί ανάδευση, ώστε να διαλυθούν οι κρύσταλλοι και τέλος, το χρώμα μετριέται σε 

φωτόμετρο ELISA, σε μήκος κύματος 620 nm. 

Για την παρασκευή του διαλύματος ΜΤΤ, το άλας διαλύεται σε PBS, ώστε η 

συγκέντρωσή του να είναι 5 mg/ml. Στη συνέχεια διηθείται από φίλτρο οπών 0,2 μm, για να 

αποστειρωθεί. Το ΜΤΤ είναι φωτοευαίσθητο και για το λόγο αυτό φυλάσσεται σε αδιαφανή 

φιάλη ή σε φιάλη τυλιγμένη με αλουμινόχαρτο, στους 4ο C.  
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2.12. Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία απλής 

ανάλυσης της µεταβλητότητας (one-way ANOVA). Κάθε πείραμα γίνεται τουλάχιστο τρεις 

φορές με σκοπό τον περιορισμό του τυπικού σφάλματος. Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν 

τα προγράμματα Excel και Statistica. Τα error bars στα διαγράμματα αντιπροσωπεύουν το (±) 

SEM. 
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3. Αποτελέσματα 
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3.1. Μελέτη της επίδρασης των νευροπεπτιδίων της οικογένειας CRF στην ενεργοποίηση και 

στην επαγωγή ανοχής των μακροφάγων από την αδιπονεκτίνη  

 

3.1.1. Τα πεπτίδια της οικογένειας CRF δεν επηρεάζουν την έκφραση των υποδοχέων της 

αδιπονεκτίνης AdipoR1 και AdipoR2  

  

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή η αδιπονεκτίνη και τα νευροπεπτίδια της οικογένειας 

CRF απαντώνται περιφερικά σε περιοχές φλεγμονής, ρυθμίζοντας με διαφορετικό και αντίθετο 

τρόπο τη φλεγμονώδη απόκριση, μέσω της δράσης τους στα μακροφάγα κύτταρα.  

Ένα ερώτημα που τίθεται είναι το αν τα νευροπεπτίδια της οικογένειας CRF παίζουν 

κάποιο ρόλο στη δράση της αδιπονεκτίνης επί των μακροφάγων και πιο συγκεκριμένα αν 

επηρεάζουν την ευαισθησία των κυττάρων στην ορμόνη ή/και σε άλλα προ-φλεγμονώδη 

ερεθίσματα. 

Μελετήθηκε, λοιπόν, αρχικά η επίδραση των νευροπεπτιδίων της οικογένειας CRF, στη 

ρύθμιση της έκφρασης των υποδοχέων της αδιπονεκτίνης AdipoR1 και AdipoR2, στην 

κυτταρική σειρά THP-1. ΤΗΡ-1 μακροφάγα επωάστηκαν με τα πεπτίδια CRF, UCN1 και UCN2 

για 24 h και στη συνέχεια εκτιμήθηκε η έκφραση των υποδοχέων AdipoR1 και AdipoR2 στην 

επιφάνεια των κυττάρων με κυτταρομετρία ροής (FACS) (Εικ.1 Α,Β). 

 

 
 
Εικ. 1. Επίδραση του CRF (10-4 M) (1), της UCN1 (104 M) (2) και της UCN2 (104 M) (3), στην έκφραση 
των υποδοχέων AdipoR1 (Α) και AdipoR2 (Β). Η εικόνα είναι αντιπροσωπευτική τριών επαναλήψεων 
του πειράματος. 
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Παρατηρούμε ότι τα νευροπεπτίδια δεν έχουν σημαντική επίδραση στην έκφραση των 

υποδοχέων της αδιπονεκτίνης.  

 

3.1.2. Τα πεπτίδια της οικογένειας CRF δεν επηρεάζουν την επαγόμενη από αδιπονεκτίνη 

έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών 

 

Προηγούμενες εργασίες της ερευνητικής μας ομάδας έδειξαν ότι τα νευροπεπτίδια της 

οικογένειας CRF ενισχύουν την παραγωγή κυτοκινών από μακροφάγα διεγερμένα με LPS. 

Εφόσον τα νευροπεπτίδια δε φαίνεται να επηρεάζουν τη δράση της αδιπονεκτίνης επί των 

μακροφάγων, τουλάχιστο στο επίπεδο των υποδοχέων της, προχωρήσαμε στη διερεύνηση του αν 

τα νευροπεπτίδια επηρεάζουν τη βασική δραστηριότητα των μακροφάγων, όπως είναι η έκκριση 

κυτοκινών, μετά την ενεργοποίησή τους από την ορμόνη.  

Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό ΤΗΡ-1 μακροφάγα προ-επωάστηκαν με CRF (10-4 

Μ) για 24 h, και στη συνέχεια, αφού έγινε αλλαγή του υπερκειμένου του πειράματος, έγινε 

επίδραση με hgAd (10 μg/ml) και LPS (100 ng/ml), για άλλες 24 h. Μετά τις επιδράσεις 

συλλέχθηκαν τα υπερκείμενα και έγινε προσδιορισμός των επιπέδων των κυτοκινών TNFα (Εικ. 

2 Α), IL6 (Εικ. 2 Β), IL1β (Εικ. 2 Γ) και της χυμοκίνης IL8 (Εικ.2 Δ), με ELISA.   
 

 
Εικ. 2. Επίδραση του CRF στην επαγόμενη από hgAd και LPS έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών 
από THP-1 μακροφάγα. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων 
πειραμάτων. 

 91



 

Παρατηρούμε ότι η προ-επώαση ΤΗΡ-1 μακροφάγων με CRF δεν επηρέασε την 

επαγόμενη από αδιπονεκτίνη έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, γεγονός που μας οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι τα CRF πεπτίδια πιθανό να μην έχουν σημαντική επίδραση στη δράση της 

αδιπονεκτίνης πάνω στα μακροφάγα. 

 

3.2. Ενεργοποίηση των μακροφάγων από την αδιπονεκτίνη, σηματοδοτικά μονοπάτια και 

μοριακοί μηχανισμοί επαγωγής ανοχής  

 

Όπως υποστηρίζεται από πολλές δημοσιευμένες αναφορές, η αντι-φλεγμονώδης δράση 

της αδιπονεκτίνης συνίσταται κυρίως στην καταστολή της δραστηριότητας των μακροφάγων 

(27, 85, 87, 149-151). Έχει δημοσιευθεί από την ομάδα μας ότι η επίδραση αδιπονεκτίνης σε 

μακροφάγα επάγει ισχυρά την έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών (154, 155), γεγονός που 

φαινομενικά έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Η μακροπρόθεσμη, 

όμως, επώαση των μακροφάγων με αδιπονεκτίνη επάγει την ανοχή τους σε προ-φλεγμονώδη 

ερεθίσματα και μάλιστα με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο (154). 

Για να εξηγηθεί το πώς μια ορμόνη που φαίνεται να έχει ισχυρή προ-φλεγμονώδη δράση, 

καταλήγει να έχει προστατευτική δράση έναντι στη φλεγμονή, προτείναμε και δημοσιεύσαμε ότι 

η παρατεταμένη έκθεση των μακροφάγων σε αδιπονεκτίνη απευαισθητοποιεί τα μακροφάγα και 

επάγει την ανοχή τους στην ίδια την ορμόνη και σε άλλα προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα (154).  

Στη συνέχεια, λοιπόν, μελετήθηκαν κάποιοι από τους μοριακούς μηχανισμούς που 

συμμετέχουν στην επαγωγή του φαινομένου αυτού.  

 

3.2.1. Επιβεβαίωση της πιστότητας του πειραματικού μας μοντέλου  

 

Πριν να προχωρήσουμε αναλυτικά στα υπόλοιπα αποτελέσματα, χρειάζεται να συζητηθεί 

το γεγονός ότι σε μία πρόσφατη αναφορά (209) υποστηρίζεται το ό,τι το φαινόμενο της 

επαγωγής ανοχής από την αδιπονεκτίνη, όπως έχει δημοσιευθεί από την ομάδα μας (154), καθώς 

και από την ομάδα των Park et al., (210), επάγεται όχι από την ορμόνη, αλλά από πιθανή 

επιμόλυνση της αδιπονεκτίνης με LPS, κατά την απομόνωση ή/και την παρασκευή της. Ο 

ισχυρισμός είναι ότι ο λιποπολυσακχαρίτης που απαντάται στο παρασκεύασμα αδιπονεκτίνης σε 
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πολύ μικρές συγκεντρώσεις της τάξης των 3-30 pg/ml, που αντιστοιχούν σε συγκεντρώσεις 1-10 

μg/ml ανασυνδυασμένης gAd, είναι απαραίτητος και αρκετός για την επαγωγή ανοχής των 

μακροφάγων. Στη μελέτη των Turner et al. (2009), ενώ ελέγχθηκαν παρασκευές 

ανασυνδυασμένης αδιπονεκτίνης διαφόρων εταιρειών, καθώς και αδιπονεκτίνη που 

παρασκεύασε η ίδια ομάδα, δεν ελέγχθηκε η gAd που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία.   

Για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι η έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών και η 

επαγωγή ανοχής στο δικό μας σύστημα προέρχεται από επιμόλυνση της gAd με LPS επωάσαμε 

THP-1 μακροφάγα με hgAd (10 μg/ml) και LPS (100 ng/ml), παρουσία ή όχι Polymyxin B 

sulfate (100 μg/ml) (Εικ. 3 Α). Η χημική ουσία Polymyxin B sulfate αναστέλλει τη δράση του 

λιποπολυσακχαρίτη δεσμεύοντάς τον. Η προ-επώαση των THP-1 μακροφάγων με Polymyxin B 

sulfate δεν επηρέασε την επαγόμενη από hgAd έκκριση TNFα, αλλά εμπόδισε τελείως, όπως 

ήταν αναμενόμενο, την επαγόμενη από LPS έκκριση της κυτοκίνης (Εικ. 3 Α), επιβεβαιώνοντας 

ότι η hgAd δεν είχε επιμολυνθεί με LPS, λόγω του τρόπου παρασκευής της.  

Επιπλέον, η προ-επώαση ΤΕΡΜ (Εικ. 3 Β) και RAW 264.7 μακροφάγων (data not 

shown) με συγκεντρώσεις LPS της τάξης των 3-30 pg/ml δεν προκάλεσε την 

απευαισθητοποίηση των κυττάρων σε ακόλουθη επίδραση με LPS, ενώ η προ-επώαση με 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του λιποπολυσακχαρίτη είχε σαν αποτέλεσμα την επαγωγή ανοχής 

(Εικ. 3 Β).  

Τέλος, η προ-επώαση ΤΗΡ-1 μακροφάγων με αντισώματα κατά των ΤLR4 και CD14 

υποδοχέων (σε αραιώσεις 1:50 και 1:20, αντίστοιχα) και στη συνέχεια η επίδραση με hgAd (10 

μg/ml) (Εικ. 3 Γ) και LPS (100 ng/ml) (Εικ. 3 Δ), έδειξε ότι δεν επηρεάζεται η έκκριση ΤNFα 

από την προ-επώαση με τα αντισώματα στην περίπτωση της αδιπονεκτίνης (Εικ. 3 Γ), ενώ 

καταστέλλεται σημαντικά στην περίπτωση του LPS (Εικ. 3 Δ). Τα πειράματα αυτά ενισχύουν το 

ό,τι η έκκριση προ-φλεγμονωδών παραγόντων από τα μακροφάγα, καθώς και η ακόλουθη 

απευαισθητοποίησή τους σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα, επάγονται από την αδιπονεκτίνη και 

όχι από επιμόλυνση της ορμόνης με LPS, λόγω του τρόπου παρασκευής της. 
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Εικ. 3. Η επαγωγή της έκκρισης TNFα από μακροφάγα δεν οφείλεται σε επιμόλυνση της gAd με LPS. 
Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων (Α. **p<0,01 και 
***p<0,001 δηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά, σε σύγκριση με το μάρτυρα, Β. *p<0,05 και 
***p<0,001 δηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τα δείγματα στα οποία έγινε 
επίδραση με LPS 1μg/ml μόνο, Γ και Δ. *p<0,05 και ***p<0,001 δηλώνουν στατιστικά σημαντική 
διαφορά σε σύγκριση με τα δείγματα που επωάστηκαν, αντίστοιχα, με hgAd και LPS μόνο).  

 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι παρόμοια για την επαγωγή της έκκρισης των IL6 και IL8 

από την αδιπονεκτίνη (data not shown). Παρόμοια, επίσης, αποτελέσματα είχαμε στους 

αντίστοιχους ελέγχους που κάναμε για τη mgAd σε ΤΕΡΜ, κατά τους οποίους 

χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά παρασκευάσματα ανασυνδυασμένης mgAd, από την ίδια 

εταιρεία (data not shown).    
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Αφού, λοιπόν, επιβεβαιώνουμε ότι η ενεργοποίηση και απευαισθητοποίηση των 

κυττάρων δεν οφείλεται σε επιμόλυνση του παρασκευάσματος της ορμόνης από 

λιποπολυσακχαρίτη, προχωράμε στα υπόλοιπα αποτελέσματα, που αφορούν στους μοριακούς 

μηχανισμούς επαγωγής του φαινομένου. 

Είναι γνωστό ότι η απευαισθητοποίηση των μακροφάγων σε προ-φλεγμονώδη 

ερεθίσματα είναι δυνατό να γίνει με διαφορετικούς μηχανισμούς, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα είτε 

βραχυπρόθεσμα, σε χρονικό διάστημα της τάξης των λεπτών μετά την εφαρμογή του προ-

φλεγμονώδους ερεθίσματος, είτε μακροπρόθεσμα, σε χρονικό διάστημα της τάξης των ωρών, 

ή/και ταυτόχρονα. Επιπλέον, οι μοριακοί μηχανισμοί απευαισθητοποίησης λαμβάνουν χώρα σε 

διαφορετικά επίπεδα μέσα στο κύτταρο και είναι δυνατό να αφορούν στη ρύθμιση των 

υποδοχέων των προ-φλεγμονωδών αγωνιστών, στην τροποποίηση των σηματοδοτικών 

μονοπατιών που ενεργοποιούνται από τους υποδοχείς αυτούς και στην επαγωγή της έκφρασης 

κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών, μέσω των ίδιων μονοπατιών που ενεργοποιούνται κατά τη 

φλεγμονή, οι οποίες ρυθμίζουν αρνητικά τη φλεγμονώδη απόκριση, ως μηχανισμός αρνητικής 

ανάδρασης (163, 169, 170). Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας βασικός μηχανισμός 

απευαισθητοποίησης των μακροφάγων σε ερεθίσματα από το βακτηριακό λιποπολυσακχαρίτη 

είναι η καταστολή της έκφρασης του υποδοχέα τού TLR4 σε μεταγραφικό επίπεδο και στην 

επιφάνεια των κυττάρων (173, 174). 

 

3.2.2. Επίδραση της αδιπονεκτίνης στη ρύθμιση της έκφρασης μορίων της κυτταρικής 

επιφάνειας   

 

Το φαινόμενο της επαγωγής ανοχής από ένα παράγοντα είναι πιθανό να οφείλεται στο 

γεγονός ότι ρυθμίζει την έκφραση των ίδιων των υποδοχέων του, ως μηχανισμό αρνητικής 

ανάδρασης, ή/και την έκφραση των υποδοχέων άλλων προ-φλεγμονωδών αγωνιστών. Για να 

μελετηθεί, λοιπόν, η επαγωγή ανοχής των μακροφάγων στη δραση της αδιπονεκτίνης και στο 

λιποπολυσακχαρίτη, ελέγχθηκε η επίδραση της ορμόνης στη ρύθμιση των υποδοχέων της 

AdipoR1 και AdipoR2 και στη ρύθμιση του υποδοχέα TLR4 του LPS. 
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3.2.2.1. Επίδραση της αδιπονεκτίνης στη ρύθμιση των υποδοχέων της AdipoR1 και AdipoR2 

 

Μελετήθηκε η επίδραση που πιθανό να έχει η αδιπονεκτίνη στην έκφραση των 

υποδοχέων της σε μεταγραφικό επίπεδο και στην έκφρασή τους στην επιφάνεια των κυττάρων.  

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η αδιπονεκτίνη δεν επηρεάζει την έκφραση των υποδοχέων 

της AdipoR1 και AdipoR2 σε μεταγραφικό επίπεδο (Εικ. 4 Α), αλλά καταστέλλει την έκφραση 

του υποδοχέα AdipoR2 στην επιφάνεια των μακροφάγων (Εικ. 4 Β). 

 

 
 

Εικ. 4. Επίδραση αδιπονεκτίνης στην έκφραση των υποδοχέων της AdipoR1 και AdipoR2. ΤΗΡ-1 
μακροφάγα επωάστηκαν με hgAd σε συγκεντρώσεις 1 μg/ml (hgAd1) και 10 μg/ml (hgAd10) για 24 h 
και στη συνέχεια εκτιμήθηκε η έκφραση των υποδοχέων της με Real-time RT-PCR (Α) και με 
κυτταρομετρία ροής (FACS) (Β). Στην εικόνα 4 Α φαίνεται ο μέσος όρος τριών ανεξάρτητων 
πειραμάτων. Η 4 Β είναι αντιπροσωπευτική τριών επαναλήψεων του πειράματος.   

 

Έχει προταθεί ότι η μορφή του μορίου της ορμόνης η οποία έχει τη σημαντικότερη 

δραση επί των μακροφάγων είναι η σφαιρική αδιπονεκτίνη (gAd) (18, 30, 74, 158, 211). 

Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι η προ-επώαση μακροφάγων με αντίσωμα κατά του υποδοχέα AdipoR1 

αναστέλλει την πρόσδεση της gAd, γεγονός που δε συμβαίνει όταν τα κύτταρα προ-επωάζονται 

με αντίσωμα κατά του AdipoR2 (87). Δεδομένου ότι η gAd προσδένεται με βαθμό υψηλής 

συγγένειας στον υποδοχέα AdipoR1 (61), η έκφραση του οποίου δε μεταβάλλεται από την 
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ορμόνη, συμπεραίνουμε ότι η επαγόμενη από τη gAd απευαισθητοποίηση των μακροφάγων, στη 

δράση της ίδιας, δε λαμβάνει χώρα στο επίπεδο των υποδοχέων της αδιπονεκτίνης.  

 

3.2.2.2. Επίδραση της αδιπονεκτίνης στη ρύθμιση του υποδοχέα TLR4 

 

Για να διαπιστώσουμε αν η αδιπονεκτίνη επηρεάζει την έκφραση του TLR4 στα 

μακροφάγα ποντικού επωάσαμε ΤΕΡΜ με την ορμόνη για διάφορα χρονικά διαστήματα και 

βρήκαμε ότι η αδιπονεκτίνη καταστέλλει την έκφραση του υποδοχέα στο μεταγραφικό επίπεδο 

μετά από επίδραση 12 h, ενώ ακόλουθα τα επίπεδα του mRNA επιστρέφουν σε αυτά του 

μάρτυρα μετά από 24 h (Εικ. 5 Α). Στην επιφάνεια των κυττάρων η έκφραση του TLR4 

καταστέλλεται σημαντικά μετά από 12 h επίδρασης με αδιπονεκτίνη και εξακολουθεί να 

παραμένει σημαντικά χαμηλή μετά από 24 h (Εικ. 5 Β). 

 

 
 

Εικ. 5. Επίδραση αδιπονεκτίνης στην έκφραση του υποδοχέα TLR4. ΤΕΡΜ μακροφάγα επωάστηκαν με 
mgAd (10 μg/ml) για 6, 12 και 24 h και στη συνέχεια εκτιμήθηκε η έκφραση του TLR4 με Real-time RT-
PCR (Α) και με κυτταρομετρία ροής (FACS) (Β). Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών 
ανεξάρτητων πειραμάτων (*p<0,05 δηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά, σε σύγκριση με το 
μάρτυρα). Η ένθετη εικόνα στο Β είναι αντιπρωσωπευτική τριών ανεξάρτητων πειραμάτων. 

 

Ενώ είναι πιθανό, σύμφωνα με το παραπάνω, η επαγόμενη από αδιπονεκτίνη ανοχή στο 

LPS να οφείλεται στην καταστολή του υποδοχέα του, το γεγονός ότι το αποτέλεσμα αυτό 
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αναφέρεται σε μοντέλο μακροφάγων ποντικού και σε συνδυασμό με το ότι έχουν δημοσιευθεί 

μελέτες που δείχνουν ότι η ρύθμιση του TLR4 γίνεται με διαφορετικό τρόπο στα μακροφάγα 

ποντικού και ανθρώπου [(ενδεικτικά) (καταστολή έκφρασης στην επιφάνεια μακροφάγων 

ποντικού) (174), (ανεπηρέαστη έκφραση στην επιφάνεια ανθρώπινων 

μονοκυττάρων/μακροφάγων) (185)] μας εμποδίζει από το να αποδόσουμε την 

απευαισθητοποίηση των κυττάρων στο αποτέλεσμα αυτό μόνο. 

Προχωρήσαμε, λοιπόν, στη μελέτη των αλλαγών που πιθανό να λαμβάνουν χώρα μετά 

την επίδραση της αδιπονεκτίνης στο επίπεδο των σηματοδοτικών μονοπατιών που 

ενεργοποιούνται από την ορμόνη και στη διερεύνηση της επαγωγής της έκφρασης 

κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών, οι οποίες δρουν σαν αρνητικοί ρυθμιστές της απόκρισης των 

μακροφάγων σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα. 

 

3.2.3. Σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται από την αδιπονεκτίνη και ο ρόλος τους 

στη ρύθμιση της έντασης της φλεγμονώδους απόκρισης  

 

Όπως έχουμε αναφέρει, η επίδραση αδιπονεκτίνης σε μακροφάγα, τα οποία δεν έχουν 

εκτεθεί στην ορμόνη ή έχουν εκτεθεί σε χαμηλές συγκεντρώσεις της, έχει σαν αποτέλεσμα την 

ενεργοποίησή τους και την επαγωγή της έκκρισης προ-φλεγμονωδών κυτοκινών (154, 155). 

Είναι, λοιπόν, σημαντικό να μελετηθεί το αν υπάρχουν μηχανισμοί αρνητικής ανάδρασης, οι 

οποίοι να ρυθμίζουν την επαγόμενη από αδιπονεκτίνη απόκριση των μακροφάγων κατά τα 

πρώτα στάδια της φλεγμονής.  

Έχει προταθεί ότι κατά την πρώιμη φάση της φλεγμονώδους απόκρισης το σηματοδοτικό 

μονοπάτι των ΡΙ3Κ/Akt κινασών δρα ως αρνητικός ρυθμιστής, με το να ελαττώνει τα επίπεδα 

φωσφωρυλίωσης των κινασών που ενεργοποιούνται από προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα (175, 

176). Η ενεργοποίηση του ΡΙ3Κ/Akt μονοπατιού θεωρείται, ανάμεσα στους υπόλοιπους 

μηχανισμούς που έχουν περιγραφεί, ως ο πιο άμεσος που ελαττώνει την ουδό της φλεγμονώδους 

απόκρισης, προστατεύοντας τον οργανισμό, μέχρι να αναπτυχθούν στο χρόνο και οι υπόλοιποι, 

όπως, για παράδειγμα, η επαγωγή της έκφρασης της πρωτεΐνης IRAK-M και η καταστολή της 

έκφρασης του TLR4 υποδοχέα στην επιφάνεια των μακροφάγων (176). 
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Στην ενότητα αυτή (3.2.3.) μελετάται η ενεργοποίηση σηματοδοτικών μορίων από την 

αδιπονεκτίνη, καθώς και ο ρόλος του ΡΙ3Κ/Akt μονοπατιού ως μηχανισμός αρνητικής 

ανάδρασης αμέσως μετά την επίδραση της ορμόνης. 

 

3.2.3.1. Η αδιπονεκτίνη επάγει την ενεργοποίηση των κινασών ΜΕΚ1/2/ERK1/2 μέσω της 

Tpl2 κινάσης και της p38MAPK μέσω της PKA  

 

Τα σημαντικότερα μονοπάτια σηματοδότησης, που επάγουν την ενεργοποίηση των 

μακροφάγων κατά τη φλεγμονώδη απόκριση, είναι τα Tpl2/MEK/ERK και p38MAPK 

μονοπάτια. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η gAd ενεργοποιεί τις ERK1/2 και 

p38MAPK κινάσες σε επιθηλιακά κύτταρα (212) και ότι η ενεργοποίηση της ERK από την gAd 

είναι απαραίτητη για την επαγωγή της έκκρισης TNFα και IL6, από κύτταρα πλακούντα (156). 

Για να μελετήσουμε, λοιπόν, τα σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται από την 

αδιπονεκτίνη, απομονώσαμε μακροφάγα από Tpl2 +/+ και Tpl2 -/- ποντίκια, επιδράσαμε με 

mgAd, για μικρά χρονικά διαστήματα, και εκτιμήσαμε την ενεργοποίηση των κινασών MEK1/2, 

ERK1/2 και p38MAPK με Western blotting. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αδιπονεκτίνη 

επάγει τη φωσφορυλίωση των τριών αυτών κινασών. Όσον αφορά στις MEK1/2 και ERK1/2 

αυτό γίνεται μέσω της Tpl2 κινάσης, γεγονός που δεν ισχύει για την p38MAPK (Εικ. 6 Α). 

Επιπλέον, η προ-επώαση ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια με τον αναστολέα Η-89 της ΡΚΑ 

κινάσης έδειξε ότι η  ενεργοποίηση των ERK1/2 και p38MAPK κινασών μεσολαβείται και από 

την ΡΚΑ (Εικ. 6 Β). 
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Εικ. 6. Α. ΤΕΡΜ από Tpl2 +/+ και Tpl2 -/- ποντίκια επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml), για τα χρονικά 
διαστήματα που αναγράφονται, και η ενεργοποίηση των ERK1/2, MEK1/2 και p38MAPK κινασών 
εκτιμήθηκε με Western blotting. Η εικόνα είναι αντιπροσωπευτική τριών ανεξάρτητων πειραμάτων. Β. 
ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια προ-επωάστηκαν με τους ΡΚΑ (Η-89) και ΜΕΚ (UO126) αναστολείς, σε 
συγκεντρώσεις 100 μΜ και 10 μM αντίστοιχα, για 1 h, και στη συνέχεια έγινε επίδραση με mgAd (10 
μg/ml) και LPS (1 μg/ml), για 15 min. Η ενεργοποίηση των ERK1/2 και p38MAPK κινασών εκτιμήθηκε 
με Western blotting. Η εικόνα είναι αντιπροσωπευτική τριών ανεξάρτητων πειραμάτων. 

 

3.2.3.2. Ρόλος του ΡΙ3Κ/Akt1 μονοπατιού στην επαγόμενη από αδιπονεκτίνη ενεργοποίηση 

των μακροφάγων-μηχανισμοί ρύθμισης της ισορροπίας μεταξύ προ-φλεγμονωδών και αντι-

φλεγμονωδών μονοπατιών κατά τα πρώτα στάδια της απόκρισης 

 

Το ΡΙ3Κ/Akt1 μονοπάτι ρυθμίζει αρνητικά την επαγόμενη από αδιπονεκτίνη ενεργοποίηση 

των ERK1/2 και  p38MAPK κινασών    

 

Το σηματοδοτικό μονοπάτι των ΡΙ3Κ/Akt κινασών εκφράζεται σταθερά και συνεχώς στα 

κύτταρα της μη-ειδικής ανοσίας και ενεργοποιείται άμεσα ως απόκριση σε προ-φλεγμονώδη 

ερεθίσματα (187). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το ΡΙ3Κ/Akt μονοπάτι δρα ως αρνητικός 

ρυθμιστής, κατά την πρώιμη φάση της φλεγμονώδους απόκρισης, με το να ελαττώνει τα επίπεδα 

φωσφωρυλίωσης των κινασών που ενεργοποιούνται από αγωνιστές των TLR υποδοχέων ή/και 

άμεσα μεταγραφικούς παράγοντες, που επάγουν προ-φλεγμονώδη γονίδια (175, 176).  
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Είναι γνωστό ότι η αδιπονεκτίνη ενεργοποιεί το μονοπάτι των PI3K/Akt κινασών (86, 

146, 213-216) και μάλιστα έχει αποδειχθεί η ότι ενεργοποίηση της κινάσης Akt μεσολαβείται 

από την πρόσδεση της αδιπονεκτίνης στον υποδοχέα της, AdipoR1 (79). Τίθεται, λοιπόν, το 

ερώτημα αν το σηματοδοτικό μονοπάτι των ΡΙ3Κ/Akt1 κινασών ρυθμίζει αρνητικά τη 

φλεγμονώδη απόκριση, ελαττώνοντας την ουδό της αντίδρασης, αμέσως μετά την επίδραση της 

ορμόνης.  

Για να απαντηθεί, επωάσαμε αρχικά ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια με gAd, παρουσία 

του αναστολέα της ΡΙ3Κ Wortmannin, και εκτιμήσαμε την ενεργοποίηση των ERK1/2 και 

p38MAPK κινασών με Western blotting (Εικ. 7 Α). Από την εικόνα φαίνεται ότι η προ-επώαση 

με Wortmannin είχε σαν αποτέλεσμα την εντονότερη φωσφορυλίωση των κινασών ERK1/2 και 

p38MAPK, υποδηλώνοντας ότι το σηματοδοτικό μονοπάτι της ΡΙ3Κ ρυθμίζει αρνητικά την 

επαγόμενη από αδιπονεκτίνη ενεργοποίησή τους. Παρόμοιο αποτέλεσμα είχαμε και όταν 

επωάσαμε ΤΕΡΜ απο Akt1 -/- ποντίκια με mgAd (Εικ. 7 Β). 

 

 
 

Εικ. 7. Α. ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια προ-επωάστηκαν με Wort (1 μΜ), για 1 h, και στη συνέχεια 
έγινε επίδραση με mgAd (10 μg/ml), για 15 min. Η ενεργοποίηση των ERK1/2 και p38MAPK 
εκτιμήθηκε με Western blotting. Η εικόνα είναι αντιπροσωπευτική τριών ανεξάρτητων πειραμάτων. Β. 
ΤΕΡΜ από Akt1 +/+ και Akt1 -/- ποντίκια επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml), για τα χρονικά διαστήματα 
που αναγράφονται και στη συνέχεια εκτιμήθηκε η ενεργοποίηση της ERK1/2 με Western blotting. Η 
εικόνα είναι αντιπροσωπευτική τριών ανεξάρτητων πειραμάτων. 
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Η αδιπονεκτίνη επάγει τη φωσφωρυλίωση και κατ’ επέκταση την απενεργοποίηση της GSK3-

β κινάσης 

 

Ένας άλλος μοριακός μηχανισμός που ρυθμίζει αρνητικά τη φλεγμονώδη απόκριση είναι 

η απενεργοποίηση της GSK3-β κινάσης, η οποία συμμετέχει στο σηματοδοτικό καταρράκτη των 

PI3K/Akt1 κινασών, αμέσως μετά την Akt (188). Η φωσφορυλίωση της GSK3-β, μετά την 

επίδραση προ-φλεγμονώδους παράγοντα, ευνοεί τη σύνθεση και έκκριση αντι-φλεγμονωδών 

κυτοκινών, όπως η IL-10, με το να ενισχύει την πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα CREB 

στο συν-ενεργοποιητή της μεταγραφής CBP, εκτοπίζοντας την υπομονάδα p65 του 

μεταγραφικού παράγοντα NFkB, που ανταγωνίζεται για την πρόσδεση στην πρωτεΐνη CBP 

(188).   

Για να διαπιστώσουμε αν μπορεί η αδιπονεκτίνη να επάγει τον ίδιο μηχανισμό ρύθμισης 

της φλεγμονώδους απόκρισης στο αρχικό της στάδιο, φωσφορυλιώνοντας τη GSK3-β κινάση 

επωάσαμε ΤΕΡΜ μακροφάγα από Akt1 +/+ και Akt -/- ποντίκια με mgAd και LPS, ως θετικός 

μάρτυρας, και εκτιμήσαμε την απενεργοποίηση της GSK3-β με Western blotting (Εικ. 8). Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η αδιπονεκτίνη μέσω της Akt κινάσης, εκτός από το να 

ρυθμίζει την ένταση της φωσφορυλίωσης κινασών που οδηγούν σε ενεργοποίηση των 

μακροφάγων (Εικ. 7 Α,Β), είναι δυνατό να ελαττώνει την ουδό της φλεγμονώδους απόκρισης με 

το να ελέγχει την ισορροπία μεταξύ μεταγραφικών παραγόντων που έχουν αντι- και προ-

φλεγμονώδη δράση.  

 
 

Εικ. 8. ΤΕΡΜ από Akt1 +/+ και Akt1 -/- ποντίκια επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml) και LPS (1 μg/ml), 
για τα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται και στη συνέχεια εκτιμήθηκε η απενεργοποίηση της 
GSK3-β με Western blotting. Η εικόνα είναι αντιπροσωπευτική τριών ανεξάρτητων πειραμάτων. 
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Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι πιθανό να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η 

επαγόμενη από αδιπονεκτίνη έκκριση των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών TNFα και IL6, κατά 

την πρώτη έκθεση των κυττάρων στην ορμόνη, είναι σημαντικά υψηλότερη στην περίπτωση των 

Akt1 -/-  μακροφάγων, σε σύγκριση με τα Akt1 +/+ (Εικ. 9 Α και Β). 

 

 
 

Εικ. 9. ΤΕΡΜ από Akt1 +/+ και Akt1 -/- ποντίκια επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml) και LPS (1 μg/ml), 
για 4 h, για τη μέτρηση του TNFα (Α), και για 24 h, για τη μέτρηση της IL6 (Β), με ELISA. Τα 
αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων (*p<0,05 και  **p<0,01 
δηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά, σε σύγκριση με τα Akt +/+ μακροφάγα, για την ίδια 
επίδραση). 

 

3.2.4. Επαγωγή της έκφρασης κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών που ρυθμίζουν αρνητικά τη 

φλεγμονώδη απόκριση 

 

3.2.4.1. Η αδιπονεκτίνη επάγει την έκφραση της πρωτεΐνης IRAK-M στα μακροφάγα 

 

Ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς αρνητικής ανάδρασης, μετά από την 

ενεργοποίηση των μακροφάγων από προ-φλεγμονώδες ερέθισμα, αποτελεί η επαγωγή της 

έκφρασης κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών, οι οποίες ρυθμίζουν αρνητικά, στη συνέχεια, τη 
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σηματοδότηση προ-φλεγμονωδών μονοπατιών, ώστε να αποφευχθεί η χωρίς έλεγχο αντίδραση 

του κυττάρου.  

Ένα τέτοιο μόριο είναι η πρωτεΐνη IRAK-M, η οποία ρυθμίζει αρνητικά τη 

σηματοδότηση των TLR μονοπατιών (TLR signaling), με το να παρεμποδίζει την αποδέσμευση 

του συμπλόκου IRAK/IRAK4 από το TLR/MyD88 και τον επακόλουθο σχηματισμό του 

IRAK/TRAF6 συμπλόκου (βλ. εικ. 9 και 12 εισαγωγής) (177).  

Για να διαπιστώσουμε, λοιπόν, αν η αδιπονεκτίνη είναι ένας από τους παράγοντες που 

επάγουν την έκφραση ενδογενών προϊόντων, που ρυθμίζουν αρνητικά τη φλεγμονώδη 

αντίδραση, και πιο συγκεκριμένα την πρωτεΐνη IRAK-M, επωάσαμε ΤΕΡΜ από C57BL/6 

ποντίκια με mgAd ή LPS, ως θετικός μάρτυρας, και εκτιμήσαμε την έκφραση της IRAK-M, σε 

μεταγραφικό επίπεδο και στο επίπεδο της πρωτεΐνης  (Εικ. 10 Α,Β).  

 

 
 

Εικ. 10. A. ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια επωάστηκαν με με mgAd (10 μg/ml) ή LPS (1 μg/ml), για τα 
χρονικά διαστήματα που αναγράφονται, και η έκφραση της IRAK-M εκτιμήθηκε με Western blotting. B. 
ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια επωάστηκαν με με mgAd (10 μg/ml), για τα χρονικά διαστήματα που 
αναγράφονται και η έκφραση της IRAK-M εκτιμήθηκε με Real-time RT PCR. Τα αποτελέσματα 
αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων (*p<0,05,  **p<0,01 και ***p<0,001 
δηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά, σε σύγκριση με το μάρτυρα-δείγματα που δεν επωάστηκαν με 
αδιπονεκτίνη ή LPS). 
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Παρατηρούμε στην εικόνα 10 Α ότι η έκφραση της IRAK-M στο επίπεδο της πρωτεΐνης 

αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Για να επιβεβαιώσουμε, στη συνέχεια, ότι η επαγωγή 

ανοχής στα μακροφάγα γίνεται με χρονο-εξαρτώμενο τρόπο, ακολουθώντας το μοτίβο έκφρασης 

της IRAK-M, προ-επωάσαμε ΤΕΡΜ με αδιπονεκτίνη για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, στη 

συνέχεια επιδράσαμε με LPS και εκτιμήσαμε την επαγωγή ανοχής, μετρώντας τα επίπεδα TNFα 

και IL6 στα υπερκείμενα των καλλιεργειών (Εικ. 11 Α,Β). 

 

 
 

Εικ. 11. ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια προ-επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml) για 6, 12 και 24 h, στη 
συνέχεια έγινε αλλαγή του υπερκειμένου και ακολούθησε επίδραση με LPS (1 μg/ml) για 4 h, για τη 
μέτρηση του TNFα (Α) και για 24 h, για τη μέτρηση της IL6. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το 
μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων (*p<0,05,  **p<0,01 και ***p<0,001 δηλώνουν στατιστικά 
σημαντική διαφορά, σε σύγκριση με το μάρτυρα-δείγματα που δεν προ-επωάστηκαν με mgAd-και 
##p<0,01 και ###p<0,001 δηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δειγμάτων που προ-
επωάστηκαν για διαφορετικά χρονικά διαστήματα με mgAd). 

 

Τα αποτελέσματα δειχνουν ότι η προ-επώαση με mgAd για 6 h, 12 h και 24 h έιχε σαν 

αποτέλεσμα την επαγωγή ανοχής όσο αφορά στην έκκριση του TNFα, με το φαινόμενο να 

γίνεται πιο έντονο με την πάροδο του χρόνου (Α). Η προ-επώαση με mgAd για 6 h δεν οδηγεί σε 

ελαττωμένη έκκριση IL6, πιθανό επειδή τα επίπεδα της IRAK-M είναι ακόμα χαμηλά, με την 

πάροδο όμως του χρόνου αναπτύσσεται πιο έντονη ανοχή, η οποία προκαλεί και την ελάττωση 

της έκκρισης IL6 (Β). Από το πείραμα αυτό, λοιπόν, αποδεικνύεται η χρονο-εξαρτώμενη σχέση 

της επαγωγής της IRAK-M από τη mgAd και της απευαισθητοποίησης των μακροφάγων, όσον 

αφορά στην έκκριση TNFα και IL6. 
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Χρειάζεται στο σημείο αυτό να συζητηθεί το ότι σε μια μελέτη από τους Park et al. 

(2007), προτείνεται ως μοριακός μηχανισμός απευαισθητοποίησης η επαγωγή της έκκρισης της 

IL10 από την αδιπονεκτίνη (210). Η συγκεκριμένη μελέτη έγινε σε RAW 264.7 μακροφάγα. 

Μετρήσαμε, λοιπόν, στο δικό μας σύστημα την έκκριση IL10, ως πιθανό μηχανισμό ανοχής και 

βρήκαμε ότι το LPS, ως θετικός μάρτυρας, επάγει την έκκριση IL10 από ΤΕΡΜ, ενώ η mgAd 

δεν επάγει IL10 (Εικ. 12), υποδηλώνοντας ότι στο δικό μας μοντέλο δεν είναι η IL10 που 

εμπλέκεται στην απευαισθητοποίηση των μακροφάγων.  

 
 

Εικ. 12. ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια επωάστηκαν με με mgAd (10 μg/ml) ή LPS (1 μg/ml), ως θετικός 
μάρτυρας, για 24 h, και η έκκριση IL10 στα υπερκείμενα των καλλιεργειών εκτιμήθηκε με ELISA. Τα 
αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων (**p<0,01 δηλώνει 
στατιστικά σημαντική διαφορά, σε σύγκριση με τα μη ενεργοποιημένα κύτταρα). 

 

Η απαλοιφή της πρωτεΐνης IRAK-M καταργεί το φαινόμενο της ανοχής, όσον αφορά στην 

έκκριση των κυτοκινών TNFα και IL6 από LPS 

 

Για να αποδειχθεί αν πράγματι η επαγωγή της πρωτεΐνης IRAK-M από την αδιπονεκτίνη 

αποτελεί μοριακό μηχανισμό επαγωγής ανοχής σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα, 

χρησιμοποιήσαμε ΤΕΡΜ από IRAK-M -/- ποντίκια, τα οποία προ-επωάσαμε με αδιπονεκτίνη 

για 24 h και κατόπιν τα εκθέσαμε σε LPS.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενώ η προ-επώαση με mgAd επάγει ανοχή στο LPS στα 

αγρίου τύπου IRAK-M +/+ μακροφάγα, ελαττώνοντας τα επίπεδα παραγωγής του TNFα (Εικ. 

13 Α) και της IL6 (Εικ. 13 Β), δεν προκαλεί το ίδιο στα IRAK-M -/- κύτταρα, όταν αυτά προ-
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επωαστούν με την ορμόνη, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη σημασία που έχει η επαγωγή 

IRAK-M στην απευαισθητοποίηση των μακροφάγων.  

Σε αντίθεση με τον TNFα και την IL6, τα επίπεδα της KC, που είναι το ανάλογο της IL8 

στα ποντίκια, ελαττώνονται λόγω της προ-επώασης με αδιπονεκτίνη στα IRAK-M +/+ και στα 

IRAK-M -/- μακροφάγα (Εικ. 13 Γ), υποδεικνύοντας ότι στην περίπτωση αυτή η αδιπονεκτίνη 

επάγει ανοχή με μοριακό μηχανισμό διάφορο της επαγωγής IRAK-M. 

Για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι τα μακροφάγα, που απομονώθηκαν από τους δύο 

διαφορετικούς γονότυπους ποντικών, δεν είχαν εκτεθεί σε διαφορετικά επίπεδα αδιπονεκτίνης 

μέσα στον οργανισμό, γεγονός που είναι πιθανό να επηρέαζε την αρχική φυσιολογική τους 

κατάσταση, μετρήσαμε τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης στο πλάσμα των IRAK-M +/+ και IRAK-

M -/- ποντικών και βρήκαμε ότι αυτά δεν έχουν διαφορά (Εικ. 13 Δ). 

 

 
 

Εικ. 13. ΤΕΡΜ από IRAK-M +/+ και IRAK-M -/- ποντίκια προ-επωάστηκαν με mgAd (1 μg/ml) για 24 
h, στη συνέχεια έγινε αλλαγή του θρεπτικού υλικού και ακολούθησε επίδραση με LPS (1 μg/ml) για 4 h, 
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στην περίπτωση μέτρησης του TNFα (Α) και για 24 h, στην περίπτωση μέτρησης των IL6 (Β) και KC 
(Γ). Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων (*p<0,05 και 
**p<0,01 δηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά, σε σύγκριση με τα IRAK-M +/+ κύτταρα που δεν 
προ-επωάστηκαν με mgAd και ##p<0,01 και ###p<0,001 δηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά, σε 
σύγκριση με τα IRAK-M -/- κύτταρα που δεν προ-επωάστηκαν με mgAd). Δ. Τα επίπεδα αδιπονεκτίνης 
στο πλάσμα εκτιμήθηκαν με ELISA (4 ποντίκια από κάθε γονότυπο). 

 

Η αδιπονεκτίνη επάγει την έκφραση της πρωτεΐνης IRAK-M μέσω του σηματοδοτικού 

μονοπατιού των κινασών Tpl2/ERK1/2  

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (παράγραφος 3.2.3.1.) η αδιπονεκτίνη επάγει την 

ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού των Tpl2/MEK/ERK (Εικ. 6 Α). Όπως ο 

λιποπολυσακχαρίτης επάγει μακροπρόθεσμα την έκφραση πρωτεϊνών, οι οποίες ελαττώνουν την 

ουδό της απόκρισης των μακροφάγων ως μηχανισμό αρνητικής ανάδρασης, μέσω των 

σηματοδοτικών μονοπατιών που ενεργοποιούνται από το ίδιο ερέθισμα (177), παρομοίως είναι 

πιθανό η αδιπονεκτίνη να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.  

Για να προσδιοριστεί ο ρόλος της σηματοδότησης μέσω των Tpl2/MEK/ERK κινασών 

στην επαγωγή της IRAK-M από την αδιπονεκτίνη, επωάσαμε μακροφάγα από Tpl2 +/+ και Tpl2 

-/- ποντίκια με mgAd και LPS, ως θετικός μάρτυρας για την επαγωγή της IRAK-M, και 

εκτιμήσαμε την έκφρασή της σε μεταγραφικό επίπεδο με Real-time RT-PCR. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι τα επίπεδα έκφρασης της IRAK-M είναι σημαντικά χαμηλότερα στην περίπτωση 

των Tpl2 -/- μακροφάγων (Εικ. 14 Α), υποδηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη κινάση είναι 

απαραίτητη για την επαγωγή της IRAK-M από την mgAd και το LPS. Παράλληλα, η προ-

επώαση μακροφάγων από C57BL/6 ποντίκια με τον αναστολέα της ΜΕΚ κινάσης UO126, 

παρεμπόδισε την επαγόμενη από mgAd και LPS έκφραση της IRAK-M (Εικ. 14 Β), 

επιβεβαιώνοντας περαιτέρω τη σημασία του συγκεκριμένου σηματοδοτικού μονοπατιού στην 

έκφραση της πρωτεΐνης. 
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Εικ. 14. Α. ΤΕΡΜ από Tpl2 +/+ και Tpl2 -/- ποντίκια επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml) και LPS (1 
μg/ml), για 24 h,  και στη συνέχεια εκτιμήθηκε η έκφραση της IRAK-M με Real-time RT PCR. Τα 
αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων (***p<0,001 δηλώνει 
στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τα Tpl2 +/+ κύτταρα, για την ίδια επίδραση). Β. ΤΕΡΜ 
από C57BL/6 ποντίκια προ-επωάστηκαν με UO126 (10 μM), για 1 h, και στη συνέχεια έγινε επίδραση με 
mgAd (10 μg/ml) και LPS (1 μg/ml), για 24 h. Η έκφραση της IRAK-M εκτιμήθηκε στη συνέχεια με 
Real- time RT PCR. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων 
(***p<0,001 δηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τα κύτταρα που δεν προ-
επωάστηκαν με UO126, για την ίδια επίδραση). 

 

Το σηματοδοτικό μονοπάτι των ΡΙ3Κ/Akt1 κινασών είναι απαραίτητο για την επαγωγή της 

έκφρασης της πρωτεΐνης IRAK-M από την αδιπονεκτίνη 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (παράγραφος 3.2.3.2. και Εικ. 7 Α,Β) το σηματοδοτικό 

μονοπάτι των ΡΙ3Κ/Akt κινασών δρα ως αρνητικός ρυθμιστής, κατά την πρώιμη φάση της 

φλεγμονώδους απόκρισης. Σε επόμενο στάδιο, η επαγωγή της έκφρασης πρωτεϊνών, όπως οι 

IRAK-M και SOCS1, λαμβάνει χώρα ώστε να ελαττώσει την ουδό της φλεγμονώδους 

απόκρισης μετά από δεύτερο ή σε συνεχόμενο ερέθισμα. Αυτοί οι δύο μηχανισμοί, η 

ενεργοποίηση του σηματοδοτικού καταρράκτη των ΡΙ3Κ/Akt κινασών και η επαγωγή της 

έκφρασης IRAK-M, σε πρώιμο και σε όψιμο στάδιο της φλεγμονής αντίστοιχα, θεωρούνται ως 

τα συστατικά ενός μηχανισμού διπλής φάσης, ο οποίος εξασφαλίζει σε πρώτο στάδιο την 

κατάλληλη ένταση της φλεγμονώδους απόκρισης και σε δεύτερο στάδιο την προστασία του 

οργανισμού από μη ελεγχόμενη αντίδραση, που μπορεί να οδηγήσει σε ιστικές βλάβες (176). 
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Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα αν υπάρχει λειτουργική σχέση μεταξύ των δύο αυτών 

μηχανισμών αρνητικής ρύθμισης και πιο συγκεκριμένα αν οι ΡΙ3Κ/Akt κινάσες, εκτός από το να 

ελαττώνουν την ουδό της φλεγμονώδους αντίδρασης σε πρώιμο στάδιο, μετέχουν στην 

επαγόμενη από αδιπονεκτίνη έκφραση της πρωτεΐνης IRAK-M (176).  

Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια προ-επωάστηκαν με 

τον αναστολέα της PI3K Wortmannin και στη συνέχεια εκτιμήθηκε η έκφραση της πρωτεΐνης 

IRAK-M (Εικ. 15). Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η αδιπονεκτίνη δρα μέσω της ΡΙ3Κ κινάσης 

για την επαγωγή της IRAK-M. 

 

 
 

Εικ. 15. ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια προ-επωάστηκαν με Wort (1 μΜ), για 1 h, και στη συνέχεια έγινε 
επίδραση με mgAd (10 μg/ml) και LPS (1 μg/ml), ως θετικός μάρτυρας, για 24 h. Η επαγωγή της 
έκφρασης της πρωτεΐνης IRAK-M εκτιμήθηκε με Western blotting. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν 
το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων (***p<0,001 δηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά σε 
σύγκριση με τα κύτταρα που δεν προ-επωάστηκαν με Wort, για την ίδια επίδραση). 

 

Στο σηματοδοτικό καταρράκτη που ακολουθεί την ενεργοποίηση της ΡΙ3Κ βρίσκονται οι 

κινάσες της οικογένειας Akt. Στη συγκεκριμένη μελέτη μελετάται ο ρόλος της Akt1 στην 

επαγωγή της έκφρασης της πρωτεΐνης IRAK-M. Όπως έχουμε δείξει τα Akt1 -/- ποντίκια είναι 

πιο ευαίσθητα σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα, όσον αφορά στην επιβίωσή τους μετά από 

θανατηφόρο δόση με λιποπολυσακχαρίτη και επιπλέον, τα Akt1 -/- μακροφάγα ex vivo 
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εκκρίνουν υψηλότερα επίπεδα προ-φλεγμονωδών κυτοκινών μετά από επώαση με LPS (βλ. και 

Εικ. 9) (172).  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απαλοιφή του Akt1 γονιδίου έιχε σαν αποτέλεσμα την 

πλήρη καταστολή της έκφρασης της πρωτεΐνης IRAK-M (Εικ. 16 Α), ενώ στο μεταγραφικό 

επίπεδο ελαττώθηκαν σημαντικά τα επίπεδα του IRAK-M mRNA (Εικ. 16 Β).   

 

 
 

Εικ. 16. ΤΕΡΜ από Akt1 +/+ και Akt1 -/- ποντίκια επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml), για τα χρονικά 
διαστήματα που αναγράφονται και στη συνέχεια εκτιμήθηκε η έκφραση της IRAK-M με Western 
blotting (A) και Real-time RT PCR (Β). Η εικόνα Α είναι αντιπροσωπευτική τριών ανεξάρτητων 
πειραμάτων. Στην εικόνα Β τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων 
πειραμάτων (*p<0,05, **p<0,01 και ***p<0,001 δηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση 
με τα Akt1 +/+ κύτταρα, για την ίδια χρονική στιγμή).  

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το ΡΙ3Κ/Akt σηματοδοτικό μονοπάτι έχει σημαντικό ρόλο 

τόσο στη ρύθμιση της έντασης της φλεγμονώδους απόκρισης, κατά τα πρώτα στάδια της 

αντίδρασης μετά την εφαρμογή του ερεθίσματος, όσο και στην επαγωγή μεταγενέστερων 

μηχανισμών αρνητικής ανάδρασης, με τη συμμετοχή του στην επαγωγή της έκφρασης της 

πρωτεΐνης IRAK-M, απαντώντας με τον τρόπο αυτό στο ερώτημα, που έχει τεθεί σε 

προηγούμενες μελέτες (176, 200), αν, δηλαδή, το ΡΙ3Κ/Akt μονοπάτι συμμετέχει στο φαινόμενο 

αυτό. 

 

 111



3.2.4.2. Η αδιπονεκτίνη δεν επάγει την έκφραση της SOCS1 

 

Στην αναζήτηση επιπλέον μοριακών μηχανισμών, όσον αφορά στην επαγόμενη από 

αδιπονεκτίνη έκφραση πρωτεϊνών που ρυθμίζουν αρνητικά τη φλεγμονώδη απόκριση, 

μελετήσαμε το αν η ορμόνη επάγει την έκφραση της πρωτεϊνης SOCS1. Η πρωτεΐνη SOCS1 

επάγεται από προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα και ρυθμίζει αρνητικά τη φλεγμονώδη απόκριση με 

διάφορους μηχανισμούς, όπως πρόσδεση στις JAK κινάσες και καταστολή ακόλουθα του 

JAK/STAT σηματοδοτικού καταρράκτη ή/και δημιουργία συμπλόκου με τις IRAK (βλ. εικ. 9 

εισαγωγής), καταστέλλοντας μονοπάτια ανεξάρτητα του MyD88 και εξαρτώμενα του MyD88, 

αντίστοιχα, που ενεργοποιούνται από το LPS και τον TLR4 υποδοχέα (178). Η επαγωγή της 

πρωτεΐνης SOCS1 φαίνεται να είναι σημαντική στην αρνητική ρύθμιση της φλεγμονώδους 

απόκρισης, καθώς τα SOCS1 ΚΟ (-/-) ποντίκια πεθαίνουν σε ηλικία τριών εβδομάδων από 

γενικευμένη φλεγμονώδη αντίδραση σε πολλά όργανα (217).  

Για να μελετηθεί, λοιπόν, η επαγωγή της έκφρασης της πρωτεΐνης SOCS1, ΤΕΡΜ από 

C57BL/6 ποντίκια επωάστηκαν με mgAd και LPS, ως θετικός μάρτυρας, και ακολούθησε ο 

προσδιορισμός της έκφρασης με Real-time RT PCR (Εικ. 17). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

ενώ η επαγωγή έκφρασης της SOCS1 περιλαμβάνεται στους μηχανισμούς απευαισθητοποίησης 

των μακροφάγων από το LPS, δε συμβαίνει το ίδιο για την περίπτωση των μηχανισμών 

επαγωγής ανοχής από την αδιπονεκτίνη, η οποία δεν επάγει SOCS1. 

 
 

Εικ. 17. ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια επωάστηκαν με με mgAd (10 μg/ml) ή LPS (1 μg/ml), για τα 
χρονικά διαστήματα που αναγράφονται και η έκφραση της SOCS1 εκτιμήθηκε με Real-time RT PCR. Τα 
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αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων (***p<0,001 δηλώνει 
στατιστικά σημαντική διαφορά, σε σύγκριση με το μάρτυρα-δείγματα που δεν επωάστηκαν με 
αδιπονεκτίνη ή LPS). 

 

3.2.4.3. Η αδιπονεκτίνη επάγει την έκφραση της πρωτεΐνης CEACAM 1  

 

Ένα άλλο σημαντικό μόριο το οποίο ρυθμίζει αρνητικά προ-φλεγμονώδεις αντιδράσεις 

που επάγονται από άλλους TLR υποδοχείς, όπως είναι ο TLR2, είναι η πρωτεΐνη CEACAM 1 

(218). Πρόκειται για μια πρωτεΐνη που εκφράζεται κυρίως στο ήπαρ, στους νεφρούς, στο έντερο, 

καθώς και στην επιφάνεια των λευκοκυττάρων (219), και στις βιολογικές τις δράσεις, πέρα από 

το ρόλο της στο μεταβολισμό της ινσουλίνης, στην αγγειογέννεση και στην καταστολή της 

αύξησης καρκινικών όγκων, συμπεριλαμβάνεται το ό,τι υπηρετεί ως υποδοχέας αναγνώρισης 

μοριακών μοτίβων μικροοργανισμών (PAMPs), όπως η πρωτεΐνη UspA1 του M. catarrhalis, η  

πρωτεΐνη Opa του N. meningitis και η πρωτεΐνη P5 του H. influenzae.  

Η πρόσδεση των παθογόνων αυτών στον CEACAM 1 υποδοχέα έχει σαν αποτέλεσμα 

την καταστολή της επαγόμενης από τον TLR2 ενεργοποίησης του PI3K μονοπατιού (218). Σε 

αντίθεση με την επαγόμενη από τον TLR4 ενεργοποίηση του PI3K/Akt καταρράκτη που οδηγεί 

σε αρνητική ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης, η ενεργοποίηση του ίδιου μονοπατιού από 

αγωνιστές του TLR2 υποδοχέα έχει προ-φλεγμονώδη δράση, και πιο συγκεκριμένα ενεργοποιεί 

το μεταγραφικό παράγοντα NFkB και οδηγεί στην έκκριση χυμοκινών, όπως η IL8 (218, 220). Η 

πρόσδεση, λοιπόν, κάποιου από τα προαναφερθέντα PAMPs στον CEACAM 1 υποδοχέα έχει 

σαν αποτέλεσμα την επιστράτευση της φωσφατάσης SHP-1 στον TLR2 υποδοχέα και ακόλουθα 

την καταστολή της ενεργοποίησης του ΡΙ3Κ μονοπατιού και της έκκρισης IL8 (218). 

Για να διαπιστωθεί, λοιπόν, αν πράγματι η αδιπονεκτίνη μετέχει στην επαγωγή της 

έκφρασης και άλλων ενδογενών προϊόντων, που ρυθμίζουν αρνητικά τη φλεγμονώδη αντίδραση, 

όπως η πρωτεΐνη CEACAM 1, επωάσαμε ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια με mgAd και 

εκτιμήσαμε την έκφρασή της με Western blotting.  
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Εικ. 18. ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια επωάστηκαν με με mgAd (10 μg/ml), για τα χρονικά διαστήματα 
που αναγράφονται και η επαγωγή της CEACAM 1 εκτιμήθηκε με Western blotting. Η εικόνα είναι 
αντιπροσωπευτική τριών ανεξάρτητων πειραμάτων.  

 

Παρατηρούμε από το φιλμ ότι η πρωτεΐνη CEACAM 1 επάγεται από την αδιπονεκτίνη 

και ότι τα επίπεδά της αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου.  

 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η αδιπονεκτίνη, πράγματι, μετέχει στην ενεργοποίηση 

χαρακτηρισμένων μοριακών μηχανισμών, κατά την πρώιμη και όψιμη φάση της φλεγμονώδους 

απόκρισης, που οδηγούν στην ελάττωση της έντασης της αντίδρασης των μακροφάγων και στη 

ρύθμιση της φλεγμονής. 

 

3.2.5. Συσχετισμός των επιπέδων έκφρασης των πρωτεϊνών IRAK-M και CEACAM 1 σε 

ανθρώπινα περιφερικά μονοκύτταρα/μακροφάγα με τη συγκέντρωση αδιπονεκτίνης στο 

πλάσμα 

 

Είναι γνωστό ότι τα περιφερικά μονοκύτταρα ατόμων με υψηλό δείκτη μάζας σώματος 

(ΒΜΙ>30) βρίσκονται σε προ-φλεγμονώδη κατάσταση, γεγονός που μεταφράζεται ως έκκριση 
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υψηλότερων επιπέδων κυτοκινών, της πρωτεΐνης CRP και ως εντονότερη πρόσδεση του 

μεταγραφικού παράγοντα NFkB στους υποκινητές γονιδίων σχετιζόμενων με φλεγμονή (221). 

Επίσης, τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης στο πλάσμα είναι σημαντικά χαμηλότερα σε παχύσαρκα 

ατόμα (42, 105) και σχετίζονται αρνητικά με τα επίπεδα διαφόρων δεικτών φλεγμονής, όπως 

είναι η πρωτεΐνη CRP (222). Επιπλέον, τα επίπεδα της έκφρασης της πρωτεΐνης IRAK-M στα 

περιφερικά λευκοκύτταρα σχετίζονται αρνητικά με την ένταση απόκρισής τους στο LPS σε 

τρωκτικά και ανθρώπους (223, 224). Τέλος, η πρωτεΐνη CEACAM 1 επάγεται από την 

αδιπονεκτίνη και ρυθμίζει αρνητικά προ-φλεγμονώδη σήματα σε μακροφάγα (218) και σε Τ-

λεμφοκύτταρα (225).  

Για να συνδυαστούν οι παραπάνω πληροφορίες σε μία θεωρία και για να συσχετιστούν 

με τα αποτελέσματά μας από προηγούμενη μελέτη, τα οποία δείχνουν ότι η επίδραση της 

αδιπονεκτίνης στην ευαισθησία των μακροφάγων εξαρτάται από τη συγκέντρωσή της (154), 

προσδιορίσαμε το κατά πόσο τα επίπεδα αδιπονεκτίνης στο πλάσμα, χαμηλά ή υψηλά, 

σχετίζονται με τα επίπεδα έκφρασης των πρωτεϊνών IRAK-M και CEACAM 1 στα περιφερικά 

μονοκύτταρα/μακροφάγα και με την ένταση απόκρισής τους στο LPS. 

Αρχικά συλλέχθηκε περιφερικό αίμα από υγιείς δότες, οι οποίοι δε λάμβαναν 

οποιοδήποτε θεραπευτικό σχήμα, και έγινε προσδιορισμός των επιπέδων αδιπονεκτίνης με 

ELISA (Εικ. 19).  

 
 

Εικ. 19. Συγκέντρωση αδιπονεκτίνης στο πλάσμα από υγιείς δότες. Απομονώθηκε το πλάσμα απο 25 
δείγματα αίματος και ακολούθησε προσδιορισμός των επιπέδων αδιπονεκτίνης με ELISA. Με κόκκινες 
οριζόντιες γραμμές ορίζονται οι χαμηλές (1,5-5,3 μg/ml) και οι υψηλές (12,3-16,8 μg/ml) συγκεντρώσεις 
αδιπονεκτίνης.  
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Από τα δείγματα αυτά επιλέχθηκαν εκείνα με τις χαμηλότερες (1,5-5,3 μg/ml) και 

υψηλότερες (12,3-16,8 μg/ml) τιμές αδιπονεκτίνης, έγινε απομόνωση των περιφερικών 

μονοκυττάρων/μακροφάγων και ακολούθησε απομόνωση ολικού RNA και προσδιορισμός των 

επιπέδων mRNA της IRAK-M (Εικ. 20 Α) και της CEACAM 1 (Εικ. 20 Β) με Real-time RT 

PCR. Το κριτίριο βάσει του οποίου ορίστηκαν οι ακραίες «χαμηλότερες» και «υψηλότερες» 

τιμές αδιπονεκτίνης στο πλάσμα στη συγκεκριμένη μελέτη, ήταν οι μετρούμενες τιμές τις 

αδιπονεκτίνης του πλάσματος από τις μελέτες των Arita et al. (1999), Hotta et al. (2000), Yang 

et al. (2001), Weyer et al. (2001) και Goropashnaya et al. (2009), που αναφέρονται στην 

εισαγωγή (παράγραφος 1.2.5., βλ. πίνακα 1) (42, 99, 104, 105, 107).  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα επίπεδα της έκφρασης της IRAK-M είναι σημαντικά 

χαμηλότερα στα λευκοκύτταρα ατόμων με χαμηλή συγκέντρωση αδιπονεκτίνης στο πλάσμα, 

επιβεβαιώνοντας το μεταξύ τους συσχετισμό (Εικ. 20 Α), ενώ η διαφορά στη συγκέντρωση 

αδιπονεκτίνης δε φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα έκφρασης της CEACAM 1 (Εικ. 20 Β).  

  

 
 

Εικ. 20. Πρωτογενή ανθρώπινα μονοκύτταρα/μακροφάγα περιφερικού αίματος απομονώθηκαν από 7 
δότες με χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης στο πλάσμα (1,5-5,3 μg/ml) και από 7 δότες με υψηλά επίπεδα 
αδιπονεκτίνης στο πλάσμα (12,3-16,8 μg/ml). Ακολούθησε απομόνωση ολικού RNA και προσδιορισμός 
των επιπέδων του IRAK-M mRNA (A) και του CEACAM 1 m RNA (B) με Real-time RT PCR 
(***p<0,001 δηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά, σε σύγκριση με τα δείγματα που προέρχονται από 
δότες με υψηλή συγκέντρωση αδιπονεκτίνης στο πλάσμα). 
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Επιπλέον, ολικό αίμα από δότες με χαμηλά και υψηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης στο 

πλάσμα επωάστηκε με LPS και ακολούθησε προσδιορισμός της έκκρισης IL6 και TNFα (Εικ. 21 

Α και Β). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα λευκοκύτταρα ατόμων με χαμηλή συγκέντρωση 

αδιπονεκτίνης στο πλάσμα εκκρίνουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα των δύο αυτών προ-

φλεγμονωδών κυτοκινών, γεγονός που πιθανό να σχετίζεται με τα χαμηλότερα επίπεδα 

έκφρασης της IRAK-M στα κύτταρα αυτά. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι τα επίπεδα της 

αδιπονεκτίνης στο πλάσμα σχετίζονται θετικά με την έκφραση της IRAK-M σε πρωτογενή 

ανθρώπινα μονοκύτταρα/μακροφάγα από περιφερικό αίμα και αρνητικά με την ευαισθησία τους 

στο LPS. 

 

 
 

Εικ. 21. Ολικό αίμα από από 7 δότες με χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης στο πλάσμα (1,5-5,3 μg/ml) και 
από 7 δότες με υψηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης στο πλάσμα (12,3-16,8 μg/ml) επωάστηκαν με LPS για 6 h, 
και ακολούθησε ο προσδιορισμός της έκκρισης IL6 (Α) και TNFα (Β) με ELISA (*p<0,05 δηλώνει 
στατιστικά σημαντική διαφορά, σε σύγκριση με τα δείγματα που προέρχονται από δότες με υψηλή 
συγκέντρωση αδιπονεκτίνης στο πλάσμα, τα error bars δηλώνουν S.D.). 

 

3.3. Ο ρόλος της αδιπονεκτίνης στο μεταβολισμό των μακροφάγων και στην επαγωγή ανοχής 

 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή (παράγραφος 1.3.4.), η πρόσληψη γλυκόζης είναι 

σημαντική παράμετρος για την απόκριση των μακροφάγων σε ένα παθογόνο ερέθισμα και, 

πιθανά, για την ανάπτυξη του φαινομένου επαγωγής ανοχής σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα.  
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Στη συγκεκριμένη σειρά πειραμάτων γίνεται η μελέτη του ρόλου της αδιπονεκτίνης στην 

πρόσληψη γλυκόζης από τα μακροφάγα και της σημασίας που είναι πιθανό να έχει αυτό στην 

απευαισθητοποίηση των κυττάρων. 

 

3.3.1. Ρόλος της αδιπονεκτίνης στην έκφραση των μεταφορέων γλυκόζης στα μακροφάγα 

 

Προτείνεται από πολλές μελέτες ότι ο κύριος μηχανισμός που οδηγεί στην αύξηση της 

πρόσληψης γλυκόζης από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, μετά την ενεργοποίησή 

τους, είναι η επαγωγή της έκφρασης των μεταφορέων γλυκόζης (GLUT) (ενδεικτικά οι 

αναφορές) (203, 226-230). 

Για να διαπιστώσουμε αν η επώαση μακροφάγων με αδιπονεκτίνη έχει παρόμοια δράση, 

οδηγώντας σε αύξηση της έκφρασης των μεταφορέων γλυκόζης, επωάσαμε πρωτογενή 

μακροφάγα ποντικού με την ορμόνη και μελετήσαμε την έκφραση των μεταφορέων γλυκόζης 

GLUT 1 έως 5. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα, η έκφραση του μεταφορέα GLUT 1 

αυξάνεται σε όλα τα λευκοκύτταρα, μετά την ενεργοποίησή τους, υποδηλώνοντας ότι η 

συγκεκριμένη ισομορφή είναι εκείνη που κυρίως εξασφαλίζει την παροχή γλυκόζης κατά τη 

συγκεκριμένη συνθήκη (203). Η ισομορφή GLUT 2 δεν αναφέρεται να εκφράζεται σε 

λευκοκύτταρα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στα δικά μας μοντέλα μακροφάγων, ΒΜΜ και 

ΤΕΡΜ (data not shown). Οι ισομορφές GLUT 3 και 4 αναφέρονται ως εκείνες που έχουν τη 

μεγαλύτερη συγγένεια για τη γλυκόζη (231). Ο ρόλος της ισομορφής GLUT 5, που υπηρετεί ως 

μεταφορέας φρουκτόζης, και ο λόγος για τον οποίο είναι πιθανό να αυξάνεται η έκφρασή της 

στα ανθρώπινα μακροφάγα, δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί (226). Στα δικά μας μοντέλα 

μακροφάγων (ΒΜΜ, ΤΕΡΜ και RAW 264.7) δεν ανιχνεύθηκε έκφραση του GLUT 5 mRNA 

από την αδιπονεκτίνη (data not shown).  

Για να μελετήσουμε την έκφραση των GLUT 1, 3 και 4 μεταφορέων σε μεταγραφικό και 

μεταφραστικό επίπεδο, επωάσαμε ΒΜΜ από C57BL/6 ποντίκια με mgAd και LPS, ως θετικός 

μάρτυρας, για διάφορα χρονικά διαστήματα και προσδιορίσαμε την επίδραση της ορμόνης στην 

έκφρασή τους με Real-time RT PCR και Western blotting (Εικ. 22, 23, 24).  

Πράγματι, όπως φαίνεται στην εικόνα 22, η αδιπονεκτίνη επάγει την έκφραση του 

μεταφορέα γλυκόζης GLUT 1 στα ΒΜΜ. Όλα τα πειράματα που έγιναν σε ΒΜΜ 

επαναλήφθηκαν σε ΤΕΡΜ  και RAW με παρόμοια αποτελέσματα (data not shown).  
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Εικ. 22. ΒΜΜ από C57BL/6 ποντίκια επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml) και LPS (1 μg/ml), ως θετικός 
μάρτυρας, για τα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται και στη συνέχεια εκτιμήθηκε η έκφραση του 
GLUT 1 με Real-time RT PCR (Α) και Western blotting (B). Στην εικόνα A τα αποτελέσματα 
αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων (**p<0,01 και ***p<0,001 δηλώνουν 
στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τo μάρτυρα. Η εικόνα B είναι αντιπροσωπευτική τριών 
ανεξάρτητων πειραμάτων).  

  

Σε αντίθεση με τις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές, που αφορούν στην έκφραση 

του μεταφορέα GLUT 3 και υποστηρίζουν ότι αυξάνεται, μετά από την ενεργοποίηση των 

κυττάρων, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι το mRNA του GLUT 3 μειώνεται κατά τις πρώτες 

12 h μετά την επίδραση με αδιπονεκτίνη και LPS (Εικ. 23 Α), ενώ μετά απο 24 h τα επίπεδα 

έκφρασής του επανέρχονται στα βασικά.  
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Εικ. 23. ΒΜΜ από C57BL/6 ποντίκια επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml) και LPS (1 μg/ml), ως θετικός 
μάρτυρας, για τα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται και στη συνέχεια εκτιμήθηκε η έκφραση του 
GLUT 3 με Real-time RT PCR (Α) και Western blotting (B). Στην εικόνα A τα αποτελέσματα 
αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων (***p<0,001 δηλώνει στατιστικά 
σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τo μάρτυρα. Η εικόνα B είναι αντιπροσωπευτική τριών ανεξάρτητων 
πειραμάτων). 

 

Όσον αφορά στο επίπεδο της πρωτεϊνης, από την εικόνα 23 Β φαίνεται ότι υπάρχουν 

βασικά επίπεδα έκφρασης του μεταφορέα GLUT 3, τα οποία δεν επηρεάζονται από την 

επίδραση με αδιπονεκτίνη κατά το πρώτο 24ωρο, ενώ φαίνεται να μειώνονται μετά την 

επίδραση με LPS κατά το πρώτο 12ωρο και να αυξάνονται στη συνέχεια.  

Όσον αφορά στην έκφραση του μεταφορέα GLUT 4, η Real-time PCR έδειξε αύξηση 

των επιπέδων του mRNA στις 12 h από την αδιπονεκτίνη, ενώ στις υπόλοιπες χρονικές στιγμές 

τα επίπεδα έκφρασης ήταν οριακά ανιχνεύσιμα. Τέλος, δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση της 

πρωτεΐνης GLUT 4, μετά από επίδραση με mgAd και LPS, με τη μέθοδο Western blotting.   
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Εικ. 24. ΒΜΜ από C57BL/6 ποντίκια επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml) και LPS (1 μg/ml), ως θετικός 
μάρτυρας, για τα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται και στη συνέχεια εκτιμήθηκε η έκφραση του 
GLUT 4 με Real-time RT PCR. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων 
πειραμάτων (*p<0,05 δηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τo μάρτυρα). 

 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι στα πειραματικά μας μοντέλα RAW, BMM και ΤΕΡΜ, η 

αδιπονεκτίνη επάγει την έκφραση του μεταφορέα GLUT 1, ο οποίος δεν παρουσιάζει βασικά 

επίπεδα, με τρόπο ανάλογο προς το χρόνο (Εικ. 22 Α και Β). Ο μεταφορέας GLUT 3 

παρουσιάζει βασικά επίπεδα (Εικ. 23 Β), τα οποία μετά την επίδραση με αδιπονεκτίνη και κατά 

το πρώτο 24ωρο δεν επηρεάζονται (Εικ. 23 Β), ενώ ο μεταφορέας GLUT 4 είναι οριακά 

ανιχνεύσιμος με Real-time PCR, μετά από επίδραση με mgAd και LPS. 

 

3.3.2. Ρόλος της αδιπονεκτίνης στην πρόσληψη γλυκόζης από τα μακροφάγα 

 

Στη συνέχεια μελετήθηκε το αν επηρεάζεται η πρόσληψη γλυκόζης από τα μακροφάγα, 

μετά από επώασή τους με την ορμόνη. Για το σκοπό αυτό, ΒΜΜ επωάστηκαν με mgAd και 

LPS, ως θετικός μάρτυρας, για 6, 12 και 24 h και ακολούθησε το πρωτόκολλο της δοκιμής 

πρόσληψης γλυκόζης. Όπως φαίνεται από την εικόνα 25, η επίδραση με mgAd είχε, πράγματι, 

σαν αποτέλεσμα την αύξηση της πρόσληψης γλυκόζης από τα κύτταρα. Το ίδιο πείραμα 

επαναλήθηκε σε ΤΕΡΜ με αντίστοιχα αποτελέσματα (data not shown). 
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Εικ. 25. ΒΜΜ από C57BL/6 ποντίκια επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml) και LPS (1 μg/ml), ως θετικός 
μάρτυρας, για τα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται και στη συνέχεια εκτιμήθηκε η πρόσληψη 
γλυκόζης από τα κύτταρα. Η εικόνα είναι αντιπροσωπευτική δύο ανεξάρτητων πειραμάτων σε ΒΜΜ, σε 
κάθε ένα από τα οποία υπήρχαν τέσσερεις επαναλήψεις κάθε ξεχωριστής επίδρασης (*p<0,05, **p<0,01 
και ***p<0,001 δηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με το μάρτυρα και #p<0,05 
δηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφορετικών χρόνων επώασης με mgAd και LPS). 

  

Σε επόμενη σειρά πειραμάτων μελετήθηκε η απόκριση μη-εκτεθειμένων και 

εκτεθειμένων μακροφάγων σε αδιπονεκτίνη, όσον αφορά στην πρόσληψη γλυκόζης από το 

περιβάλλον, μετά από την επίδραση προ-φλεγμονώδους ερεθίσματος. Όπως φαίνεται στην 

εικόνα 26, τα ΒΜΜ που έχουν προ-επωαστεί με mgAd για 24 h, προσλαμβάνουν περισσότερη 

γλυκόζη μετά από επίδραση με LPS, σε σύγκριση με τα κύτταρα που δεν έχουν εκτεθεί στην 

ορμόνη (### p<0,001). Το ίδιο πείραμα επαναλήθηκε σε ΤΕΡΜ με αντίστοιχα αποτελέσματα 

(data not shown).    
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Εικ. 26. ΒΜΜ από C57BL/6 ποντίκια επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml) για 24 h και στη συνέχεια έγινε 
επίδραση για 30 min με LPS (1 μg/ml). Ακολούθησε η εκτίμηση της πρόσληψης γλυκόζης από τα 
κύτταρα. Η εικόνα είναι αντιπροσωπευτική δύο ανεξάρτητων πειραμάτων σε ΒΜΜ, σε κάθε ένα από τα 
οποία υπήρχαν τέσσερεις επαναλήψεις κάθε ξεχωριστής επίδρασης (***p<0,001 δηλώνει στατιστικά 
σημαντική διαφορά σε σύγκριση με το μάρτυρα και #p<0,05 και ###p<0,001 δηλώνουν στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των δειγμάτων που έχουν προ-επωαστεί με mgAd μόνο και που έχουν 
ενεργοποιηθεί με LPS μόνο, αντίστοιχα). 

 

3.3.3. Ρόλος των επιπέδων γλυκόζης στην επαγόμενη από αδιπονεκτίνη ανοχή στα 

μακροφάγα  

 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή (παράγραφος 1.3.4.), η πρόσληψη γλυκόζης αυξάνεται 

σημαντικά από ιστούς πλούσιους σε μακροφάγα, όπως το ήπαρ, ο σπλήνας και το λεπτό έντερο, 

αμέσως μετά τη χορήγηση μη-θανατηφόρου δόσης λιποπολυσακχαρίτη (168). Αναφέρεται, 

επίσης, ότι το φαινόμενο της επαγωγής ανοχής in vivo, συνοδεύεται από αυξημένη πρόσληψη 

γλυκόζης από τους ιστούς αυτούς, μετά από χορήγηση χαμηλών δόσεων λιποπολυσακχαρίτη, με 

ακόλουθη χορήγηση θανατηφόρου δόσης (205). 

Τα αποτελέσματά μας μέχρι τώρα δείχνουν ότι η επώαση με αδιπονεκτίνη, κατά τη 

διάρκεια ενός 24 ώρου, επάγει την έκφραση των μεταφορέων γλυκόζης και οδηγεί σε αυξημένη 

πρόσληψη του σακχάρου από τα μακροφάγα. Για να γίνει η σύνδεση της πληροφορίας αυτής με 

τη σπουδαιότητα, που πιθανό να έχει, στην επαγωγή ανοχής των μακροφάγων σε προ-
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φλεγμονώδη ερεθίσματα, μελετήσαμε την απόκριση των κυττάρων μετά από προ-επώαση με την 

ορμόνη και ακόλουθη ενεργοποίησή τους με LPS, στην περίπτωση που διακόπτεται η παροχή 

γλυκόζης σε αυτά.   

Για το σκοπό αυτό προ-επωάσαμε ΤΕΡΜ για 24 h με mgAd, σε τρία διαφορετικά 

θρεπτικά μέσα (βλ. Υλικά και μέθοδοι, παράγραφοι 2.1.2. και 2.2., σημείωση 6): 

 

α) σε DMEM, no glucose, 10% FBS, 1% P/S, 

β) σε DMEM, low glucose (1 g/L), 10% FBS, 1% P/S 

γ) σε DMEM, high glucose (4,5 g/L), 10% FBS, 1% P/S, 

 

και στη συνέχεια, αφού έγινε αλλαγή του θρεπτικού μέσου της καλλιέργειας και αντικατάστασή 

του με νέο, επιδράσαμε με LPS και ακολούθησε, αρχικά, η εκτίμηση της βιωσιμότητας των 

κυττάρων με τη μέθοδο ΜΤΤ (Εικ. 27) και στη συνέχεια, η εκτίμηση της επαγωγής ανοχής, 

όσον αφορά στην έκκριση TNFα (Εικ. 28 Α και Β). 

Ο λόγος για τον οποίο ελέγχουμε τη βιωσιμότητα των κυττάρων στη συγκεκριμένη σειρά 

πειραμάτων οφείλεται στο ό,τι τα μακροφάγα, μετά την απομόνωση και επίστρωσή τους στις 

πλάκες καλλιέργειας, μένουν σε θρεπτικό υλικό που δεν έχει γλυκόζη καθόλη τη διάρκεια του 

πειράματος (αναλυτικά, για 12 h πριν την προ-επώαση με αδιπονεκτίνη, ακόλουθα, για 24 h 

προ-επώασης και τέλος, για 4 h επίδρασης με LPS). Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να αποτελέσει 

από μόνο του τοξική συνθήκη, που να οδηγήσει στο θάνατο της πλειοψηφίας των κυττάρων 

μέχρι το πέρας της πειραματικής διαδικασίας.  

Στην εικόνα 27 φαίνεται ότι τα δείγματα-μάρτυρες, που καλλιεργήθηκαν στα τρία 

διαφορετικά μέσα, δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους, όσον αφορά στη βιωσιμότητα των 

κυττάρων. Επίσης, δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δειγμάτων, στα οποία έγινε προ-επώαση 

με αδιπονεκτίνη και κατόπιν επίδραση με LPS, με τα αντίστοιχα, για κάθε θρεπτικό μέσο, 

δείγματα, στα οποία έγινε επίδραση με LPS μόνο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι διαφορές 

που σημειώνονται στην έκκριση του TNFα (Εικ. 28), λόγω της προ-επώασης με αδιπονεκτίνη, 

δεν οφείλονται σε διαφορετικό αριθμό κυττάρων ή/και σε διαφορά στη βιωσιμότητά τους. Άλλη 

σημαντική παρατήρηση είναι το ό,τι παρόλο που τα μακροφάγα, που προ-επωάστηκαν με 

αδιπονεκτίνη και στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν με LPS, στο μέσο που δεν περιείχε γλυκόζη 

(Εικ. 27, στήλη a), είναι λιγότερα από αυτά των ίδιων επιδράσεων στα θρεπτικά μέσα με χαμηλή 
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και υψηλή συγκέντρωση γλυκόζης (Εικ. 27, στήλες b και c, αντίστοιχα), τα επίπεδα του TNFα, 

που εκκρίνονται από τα κύτταρα αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα (Εικ. 28 Α και Β, στήλη a). 

 

 
 

Εικ. 27. ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml) σε τρία διαφορετικά θρεπτικά 
μέσα: χωρίς γλυκόζη (γκρι), με χαμηλή 1g/L (μωβ) και υψηλή 4,5 g/L (κόκκινο) συγκέντρωση του 
σακχάρου. Μετά από 24 h, έγινε αλλαγή του θρεπτικού υλικού και αντικατάστασή του με το αντίστοιχο 
μέσο, για κάθε συγκέντρωση γλυκόζης, και στη συνέχεια έγινε επίδραση με LPS (1 μg/ml), για 4 h. Η 
βιωσιμότητα των κυττάρων εκτιμήθηκε στη συνέχεια με ΜΤΤ. Η εικόνα είναι αντιπροσωπευτική δύο 
ανεξάρτητων πειραμάτων σε ΤΕΡΜ, σε κάθε ένα από τα οποία υπήρχαν τέσσερεις επαναλήψεις κάθε 
ξεχωριστής επίδρασης (###p<0,001 δηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δειγμάτων που 
έχουν προ-επωαστεί με mgAd και ενεργοποιηθεί με LPS, στα τρία διαφορετικά θρεπτικά μέσα). 
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Εικ. 28. ΤΕΡΜ από C57BL/6 ποντίκια επωάστηκαν με mgAd (10 μg/ml) σε τρία διαφορετικά θρεπτικά 
μέσα: χωρίς γλυκόζη (γκρι), με χαμηλή 1g/L (μωβ) και υψηλή 4,5 g/L (κόκκινο) συγκέντρωση του 
σακχάρου. Μετά από 24 h, έγινε αλλαγή του θρεπτικού υλικού και αντικατάστασή του με το αντίστοιχο 
μέσο, για κάθε συγκέντρωση γλυκόζης, και στη συνέχεια έγινε επίδραση με LPS (1 μg/ml), για 4 h. Η 
έκκριση TNFα εκτιμήθηκε στη συνέχεια με ELISA. Στην εικόνα (Α) εκφράζονται τα επίπεδα του TNFα 
ως απόλυτες τιμές, σε ng, της κυτοκίνης από κάθε επίδραση ξεχωριστά. Στην εικόνα (Β) εκφράζονται τα 
επίπεδα του TNFα, που εκκρίνονται μετά από προ-επώαση με mgAd και ακόλουθη επίδραση με LPS, ως 
επί τοις % της αντίστοιχης επίδρασης με LPS, χωρίς προ-επώαση με mgAd, για κάθε θρεπτικό μέσο. Η 
εικόνα είναι αντιπροσωπευτική δύο ανεξάρτητων πειραμάτων σε ΤΕΡΜ, σε κάθε ένα από τα οποία 
υπήρχαν τέσσερεις επαναλήψεις κάθε ξεχωριστής επίδρασης (***p<0,001 δηλώνει στατιστικά σημαντική 
διαφορά σε σύγκριση με τα δείγματα στα οποία έγινε επίδραση με LPS μόνο, και ###p<0,001 δηλώνει 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δειγμάτων που έχουν προ-επωαστεί με mgAd και 
ενεργοποιηθεί με LPS, στα τρία διαφορετικά θρεπτικά μέσα). 

 

Από την εικόνα 28, λοιπόν, φαίνεται ότι όταν τα μακροφάγα προ-επωάζονται με 

αδιπονεκτίνη σε μέσο που δεν περιέχει γλυκόζη (στήλη a), εκκρίνουν υψηλότερα επίδεδα TNFα 

σε ακόλουθη διέγερσή τους με LPS, σε σύγκριση με τα κύτταρα τα οποία έχουν προ-επωαστεί 

σε θρεπτικό υλικό που περιέχει γλυκόζη (στήλες b και c), γεγονός που καθιστά την πρόσληψη 

του σακχάρου σημαντική για την ανάπτυξη μηχανισμών που οδηγούν στην απευαισθητοποίησή 

τους σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα.   

Αποδεικνύεται, λοιπόν, με τον τρόπο αυτό ότι η ανάπτυξη της ανοχής των μακροφάγων 

είναι μια ενεργητική διαδικασία, η οποία απαιτεί την πρόσληψη και κατανάλωση γλυκόζης και 
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όχι μια παθητική κατάσταση καταστολής του κυττάρου, κατά την οποία ελαττώνεται η ένταση 

των αποκρίσεών του.  
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4. Συζήτηση αποτελεσμάτων 
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4.1. Μελέτη της επίδρασης των νευροπεπτιδίων της οικογένειας CRF στην ενεργοποίηση 

και στην επαγωγή ανοχής των μακροφάγων από την αδιπονεκτίνη 

 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε αρχικά η επίδραση των νευροπεπτιδίων της 

οικογένειας CRF στη ρύθμιση της έκφρασης των υποδοχέων AdipoR1 και AdipoR2 στα 

μακροφάγα και στην επαγόμενη από gAd και LPS έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών. Τα 

νευροπεπτίδια της οικογένειας CRF (CRF, UCNs) εντοπίζονται στο ανοσοποιητικό σύστημα και 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης (14, 15). Τα επίπεδα του 

CRF, που εντοπίζεται περιφερικά, είναι πολύ χαμηλά σε φυσιολογικές συνθήκες, όταν το 

ανοσοποιητικό σύστημα δεν είναι διεγερμένο (2), ενώ έχει βρεθεί ότι σε περιοχές φλεγμονής 

επάγεται η σύνθεση και η έκκριση CRF και ουροκορτίνης, ενισχύοντας το φαινόμενο (11, 12). 

Κατά τη φλεγμονώδη απόκριση, λοιπόν, τα νευροπεπτίδια απελευθερώνονται τοπικά από τις 

απολήξεις των συμπαθητικών νευρώνων, από επιθηλιακά κύτταρα και από κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος, επάγοντας την έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών από τα 

μακροφάγα (2, 21, 22). Επιπλέον, τα νευροπεπτίδια της οικογένειας CRF είναι δυνατό να έχουν 

αντι-φλεγμονώδη δράση κατά την τοπική ρύθμιση της φλεγμονής, γεγονός που είναι χρόνο- και 

δοσο-εξαρτημένο (2, 232). Κρίθηκε, λοιπόν, σημαντική η μελέτη της επίδρασης των CRF 

νευροπεπτιδίων στη δράση της αδιπονεκτίνης επί των μακροφάγων, καθώς πρόκειται για μια 

ορμόνη με θεμελιώδη ρόλο στην αρνητική ρύθμιση της τοπικής φλεγμονής. 

Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι παράγοντες CRF και UCNs δεν έχουν σημαντική 

επίδραση στην έκφραση των υποδοχέων της αδιπονεκτίνης, αλλά ούτε και στην επαγόμενη από 

αδιπονεκτίνη και LPS έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, γεγονός που μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι τα CRF πεπτίδια πιθανό να μην έχουν σημαντικό ρόλο στη δράση της 

αδιπονεκτίνης πάνω στα μακροφάγα και να πρόκειται για ξεχωριστό μηχανισμό που μπορεί να 

δρα ταυτόχρονα με την αδιπονεκτίνη και διαφορετικά από αυτήν πάνω στα κύτταρα, 

ρυθμίζοντας την τελική τους απόκριση. 

Κατά την εκδήλωση της τοπικής φλεγμονής και στο σύνολο των παραγόντων που την 

επηρεάζουν μέσω του ρόλου τους στην ευαισθησία των μακροφάγων συμμετέχουν τα 

νευροπεπτίδια της οικογένειας CRF, τα οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την 

απελευθέρωσή τους και ανάλογα τη δόση τους μπορεί να δράσουν σαν αντι-φλεγμονώδεις 

ρυθμιστές παροδικά (2, 232) ή σαν προ-φλεγμονώδεις ρυθμιστές σε μακροπρόθεσμη βάση (2, 
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21, 22). Προτεινόμενοι μοριακοί μηχανισμοί αποτελούν για την πρώτη περίπτωση η επαγόμενη 

από τα νευροπεπτίδια CRF της PGE2, η οποία οδηγεί σε καταστολή της έκκρισης του TNFα από 

τα μακροφάγα (23), ενώ για τη δεύτερη περίπτωση έχει προταθεί ότι τα CRF νευροπεπτίδια 

αυξάνουν την ευαισθησία και την απόκριση των μακροφάγων σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα 

μέσω της επαγωγής της έκφρασης του υποδοχέα TLR4 στην επιφάνειά  τους (22). Παράλληλα, η 

αδιπονεκτίνη επιδρά στα μακροφάγα κατά την εκδήλωση της τοπικής φλεγμονής, μέσω 

διαφορετικών μοριακών μηχανισμών και έχει προταθεί ότι μπορεί να έχει προ- και αντι-

φλεγμονώδη δράση ανάλογα με τη δόση, το χρόνο επώασης και το ιστορικό σε προηγούμενη 

έκθεση στην ορμόνη (154). Επιπλέον, έχει δημοσιευθεί ότι τα διαφορετικά ομοπολυμερή της 

αδιπονεκτίνης ασκούν την αντι-φλεγμονώδη δράση τους στα μακροφάγα σε διαφορετικό βαθμό 

(151, 210). 

Φαίνεται, λοιπόν, από τη μέχρι σήμερα βιβλιογραφία, αλλά και από τα αποτελέσματά 

μας, ότι τα CRF νευροπεπτίδια και η αδιπονεκτίνη επιδρούν κατά την εκδήλωση της τοπικής 

φλεγμονής στα μακροφάγα, αλλά πιθανό αυτό να γίνεται με ανεξάρτητους μηχανισμούς που 

συμβαίνουν παράλληλα και που θα οδηγήσουν στην τελική απόκριση του κυττάρου ανάλογα το 

χρονικό διάστημα που θα δράσουν πάνω του όλοι οι ανεξάρτητοι παράγοντες, τη δόση τους και 

την κατάσταση του ίδιου του κυττάρου, όσον αφορά στη φάση διαφοροποίησης, στην έκφραση 

υποδοχέων στην επιφάνειά του και στο αν έχει εκτεθεί ή όχι σε άλλα ερεθίσματα. Δε φαίνεται 

στους μοριακούς μηχανισμούς, με τους οποίους επηρεάζουν τα CRF νευροπεπτίδια την 

ευαισθησία των μακροφάγων κατά τη φλεγμονή, να περιλαμβάνεται η επίδρασή τους στο ρόλο 

της αδιπονεκτίνης στο ίδιο φαινόμενο.  

 

4.2. Ενεργοποίηση των μακροφάγων από την αδιπονεκτίνη, σηματοδοτικά μονοπάτια και 

μοριακοί μηχανισμοί επαγωγής ανοχής 

 

Η αδιπονεκτίνη παράγεται και εκκρίνεται κυρίως από τα λιποκύτταρα του WAT, 

δρώντας αυτοκρινικά και παρακρινικά, καθώς υπάρχουν υποδοχείς για την πρωτεΐνη στα 

λιποκύτταρα και σε παρακείμενους ιστούς. Επιπλέον, η πρωτεΐνη εισερχόμενη στην κυκλοφορία 

του αίματος στοχεύει σε περιφερικούς ιστούς, μέσω των εξειδικευμένων υποδοχέων της 

AdipoR1 και AdipoR2, οπότε δρα σαν ορμόνη (43, 53, 54).  
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Η αδιπονεκτίνη παρουσιάζει πολυπλοκότητα στη μοριακή δομή της, και κατ’επέκταση 

στο βιολογικό της ρόλο, καθώς εκκρίνεται ως LMW τριμερές, MMW εξαμερές και HMW ομο-

πολυμερές και, επιπλέον, απαντάνται ως σφαιρικό θραύσμα του καρβοξυτελικού της άκρου 

(gAd) (ενδεικτικά οι αναφορές) (17, 18, 38, 55-60). 

Η ακριβής προέλευση της gAd δεν έχει ακόμα διαλευκανθεί πλήρως· το 2001 προτάθηκε 

από τους Fruebis et al. 2001 ότι είναι πιθανό να προέρχεται είτε από την πρωτεολυτική 

διάσπαση του μορίου μετά την έκκρισή του, είτε από εναλλακτική συρραφή του μεταγράφου της 

πρωτεΐνης (17). Το 2003 η ομάδα των Pajvani et al. έδειξε ότι τα πρωτογενή κύτταρα ήπατος και 

η κυτταρική σειρά ΗΕΚ 293 έχουν την ικανότητα να πρωτεολύουν τη flAd, οδηγώντας στη 

δημιουργία ενός θραύσματος 26 kDa, το οποίο ήταν πιο αποτελεσματικό στο να ελαττώνει τα 

επίπεδα γλυκόζης του πλάσματος in vivo, αποτέλεσμα που έρχεται σε συμφωνία με τις μελέτες 

των Fruebis et al. (2001) και Yamauchi et al. (2001) (69). Ακόλουθα, το 2005 η ομάδα των Waki 

et al. δημοσίευσε ότι το ένζυμο ελαστάση, που εκκρίνεται από ενεργοποιημένα μονοκύτταρα και 

ουδετερόφιλα, πρωτεολύει τη flAd με αποτέλεσμα της δημιουργία της gAd (18). 

Παρόλο που το σφαιρικό θραύσμα της ορμόνης βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην 

κυκλοφορία είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι, από τη στιγμή που τα μονοκύτταρα/μακροφάγα 

και τα ουδετερόφιλα επιστρατεύονται σε περιοχές φλεγμονής, η flAd του πλάσματος 

πρωτεολύεται τοπικά σε gAd, ασκώντας τη βιολογική της δράση (18). Υπάρχουν μελέτες που 

δείχνουν ότι η αδιπονεκτίνη συγκεντρώνεται τοπικά σε φλεγμαίνοντες ιστούς και συν-

εντοπίζεται με μακροφάγα, όπως για παράδειγμα στα τοιχώματα τραυματισμένων αγγείων (233) 

και σε περιοχές ιστικής βλάβης του ήπατος (234). Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι η gAd 

απομακρύνεται σχετικά σύντομα από το πλάσμα· είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο χρόνος 

ημίσειας ζωής της gAd στην κυκλοφορία είναι της τάξης των λίγων λεπτών, ενώ ο χρόνος 

ημίσειας ζωής της flAd ειναι περίπου 75 λεπτά· παρόλα αυτά τα επίπεδα της ορμόνης 

παραμένουν εξαιρετικά σταθερά στην κυκλοφορία (69, 235). Οι παραπάνω πληροφορίες έχουν 

οδηγήσει στην υπόθεση ότι η flAd κυκλοφορεί και υπάρχει στο πλάσμα ως «τράπεζα», η οποία, 

ανάλογα με τις συνθήκες, παρέχει στον οργανισμό την κατάλληλη ισομορφή για την αντίστοιχη 

βιολογική δράση (17, 69). 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μελετών που συγκρίνει τη δράση των flAd και gAd, όσον 

αφορά στις κυριότερες εκδηλώσεις του βιολογικού ρόλου του μορίου, που είναι η αντι-

διαβητική και η αντι-φλεγμονώδης (ενδεικτικά οι αναφορές) (17, 56, 69, 151, 160, 210). Όλες 
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συνηγορούν στο ότι η gAd είναι πιο αποτελεσματική από τη flAd στο να ελαττώνει τα επίπεδα 

γλυκόζης και FFAs του πλάσματος (17, 56, 69), στο να επάγει την απευαισθητοποίηση των 

μακροφάγων (151, 210) και στην αντι-φλεγμονώδη δράση της επί των ενδοθηλιακών κυττάρων 

(160). Μάλιστα, στη μελέτη των Neumeier et al. (2006) αναφέρεται ότι η προ-επώαση 

μονοκυττάρων με τη HMW ισομορφή της αδιπονεκτίνης δεν κατέστειλε την επαγόμενη από 

λιποπολυσακχαρίτη έκκριση της IL6 (151), ενώ οι Tomizawa et al. (2008) έδειξαν ότι η HMW 

ισομορφή επάγει σε μικρότερο βαθμό την ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NFkB, 

καθώς και την έκφραση άλλων προ-φλεγμονωδών γονιδίων, και ακόλουθα, ότι η 

μακροπρόθεσμη έκθεση στη συγκεκριμένη ισομορφή κατέστειλε τον NFkB, αλλά σε μικρότερο 

βαθμό (160). Τέλος, οι Haugen et al. (2007) κάνουν την ίδια αναφορά για την 

αποτελεσματικότητα της gAd, έναντι της flAd, όσον αφορά στην ενεργοποίηση του NFkB στο 

μοντέλο μονοκυττάρων U937 (91). 

Στην παρούσα μελέτη, επιλέξαμε να ερευνήσουμε τη δράση της gAd βασισμένοι 

πρώτον, στα βιβλιογραφικά δεδομένα (17, 56, 69), δεύτερον, σε αντίστοιχα δικά μας 

αποτελέσματα κατά τη σύγκριση των δύο εμπορικά διαθέσιμων ισομορφών της πρωτεΐνης (flAd 

και gAd) (data not shown) και τρίτον, ακολουθώντας την υπόθεση ότι η αδιπονεκτίνη 

πρωτεολύεται στο σφαιρικό της θραύσμα και δρα τοπικά σε περιοχές φλεγμονής (18). Την 

επιλογή μας αυτή, την υποστήριξαν και μεταγενέστερες μελέτες με τα αποτελέσματά τους (151, 

160, 210). 

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στην εισαγωγή, η αντι-φλεγμονώδης δράση της 

αδιπονεκτίνης συνίσταται κυρίως στην καταστολή της δραστηριότητας των μακροφάγων και σε 

άλλες αλλαγές στη φυσιολογία τους (ενδεικτικά οι αναφορές) (27, 85, 87, 145, 148-151). Στις 

αναφορές που τα αποτελέσματα αφορούν στην καταστολή της δραστηριότητας των 

μακροφάγων, αυτό μεταφράζεται ως η ελάττωση των επιπέδων της έκκρισης από προ-

φλεγμονώδη ερεθίσματα κυτοκινών και ως η καταστολή της ενεργοποίησης του μεταγραφικού 

παράγοντα NFkB, μετά από προ-επώαση με αδιπονεκτίνη (με flAd ή με gAd) (27, 85, 87, 149-

151). Άλλες αλλαγές στη φυσιολογία των μακροφάγων, που συμβάλλουν σε πιο αντι-

φλεγμονώδη φαινότυπο, αφορούν στην καταστολή των υποδοχέων οξειδωμένης/ακετυλιωμένης 

χοληστερόλης (SRAs) (145) και στην ελάττωση της περιεκτικότητας των μακροφάγων σε 

εστέρες χοληστερόλης (148).  
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Μέχρι το 2005, περίπου, η δράση της αδιπονεκτίνης επί των μακροφάγων θεωρούνταν 

αποκλειστικά αντι-φλεγμονώδης· έκτοτε έχει αρχίσει να γίνεται φανερό ότι ο ρόλος της ορμόνης 

είναι εξαιρετικά πιο σύνθετος. Δημοσιεύθηκε, λοιπόν, από την ομάδα μας ότι η επίδραση 

αδιπονεκτίνης σε μακροφάγα επάγει ισχυρά την έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών (154, 

155), γεγονός που φαινομενικά ήρθε σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων που 

παρατέθηκαν (27, 85, 87, 149-151). Για να εξηγήσουμε το παράδοξο του πώς μια ορμόνη που 

φαίνεται να έχει ισχυρή προ-φλεγμονώδη δράση, καταλήγει να έχει προστατευτική δράση έναντι 

στην υπερβολική διέγερση των μακροφάγων, προτείναμε ότι η παρατεταμένη έκθεσή τους σε 

αδιπονεκτίνη επάγει την ανοχή τους στην ίδια την ορμόνη και σε άλλα προ-φλεγμονώδη 

ερεθίσματα (154). Οι μοριακοί μηχανισμοί που υπαγορεύονται από την αδιπονεκτίνη και 

οδηγούν στο φαινόμενο αυτό μελετήθηκαν από την ομάδα μας, και παράλληλα από άλλους 

ερευνητές.  

Όπως έχουμε ήδη συζητήσει στην παράγραφο 3.2.1. των αποτελεσμάτων, η 

ενεργοποίηση των μακροφάγων και η ακόλουθη επαγωγή ανοχής σε προ-φλεγμονώδη 

ερεθίσματα από τη gAd δεν οφείλεται σε πιθανή επιμόλυνσή της από λιποπολυσακχαρίτη, όπως 

υποστηρίζουν οι Turner et al. (2009) (209). Σε αυτό συνηγορούν και άλλες μελέτες κατά τις 

οποίες έγιναν αντίστοιχοι έλεγχοι του παρασκευάσματος της πρωτεΐνης, είτε αυτό προέρχεται 

από εταιρεία, είτε παρασκευάζεται και απομονώνεται στο εργαστήριο (87, 88, 210, 236-238). 

Η απευαισθητοποίηση των μακροφάγων σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα είναι δυνατό να 

γίνει με διαφορετικούς μηχανισμούς, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα είτε βραχυπρόθεσμα, σε 

χρονικό διάστημα της τάξης των λεπτών μετά την εφαρμογή του προ-φλεγμονώδους 

ερεθίσματος, είτε μακροπρόθεσμα, σε χρονικό διάστημα της τάξης των ωρών, ή/και ταυτόχρονα. 

Επιπλέον, οι μοριακοί μηχανισμοί απευαισθητοποίησης λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά 

επίπεδα μέσα στο κύτταρο και είναι δυνατό να αφορούν στη ρύθμιση των υποδοχέων των προ-

φλεγμονωδών αγωνιστών, στην τροποποίηση της ενεργοποίησης των σηματοδοτικών μονοπατιών 

που ενεργοποιούνται από τους υποδοχείς αυτούς και στην επαγωγή της έκφρασης 

κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών, οι οποίες ρυθμίζουν αρνητικά τη φλεγμονώδη απόκριση (163, 

169, 170).  
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4.2.1. Επίδραση της αδιπονεκτίνης στη ρύθμιση των υποδοχέων της 

 

Είναι χαρακτηριστικό, λοιπόν, ότι ένας βασικός μηχανισμός απευαισθητοποίησης των 

μακροφάγων σε ερεθίσματα από το βακτηριακό λιποπολυσακχαρίτη είναι η καταστολή της 

έκφρασης του υποδοχέα του, TLR4, σε μεταγραφικό επίπεδο και στην επιφάνεια των κυττάρων 

(173, 174). Για να διαπιστώσουμε αν στους μηχανισμούς επαγωγής ανοχής των μακροφάγων 

στη δράση της ίδιας της ορμόνης περιλαμβάνεται η ρύθμιση των υποδοχέων της AdipoR1 και 

AdipoR2, επιδράσαμε με gAd στα κύτταρα και βρήκαμε ότι δεν επηρεάζεται η έκφρασή τους σε 

μεταγραφικό επίπεδο, ενώ στην επιφάνεια των μακροφάγων καταστέλλεται η έκφραση του 

υποδοχέα AdipoR2.  

Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύονται και από τη μελέτη των Bauche et al. (2006), οι 

οποίοι δείχνουν σε in vivo και in vitro σύστημα ότι η αδιπονεκτίνη καταστέλλει την έκφραση 

του AdipoR2 υποδοχέα, ενώ δεν επηρεάζει την έκφραση του AdipoR1. Επίσης, στην ίδια μελέτη 

αναφέρεται ότι στα ποντίκια με απαλοιφή του γονίδίου της αδιπονεκτίνης (Ad -/-) παρατηρείται 

αυξημένη έκφραση του AdipoR2 υποδοχέα. Δεδομένου ότι ο υποδοχέας AdipoR2 μεσολαβεί τη 

δράση της flAd, η οποία φυσιολογικά υπάρχει στην κυκλοφορία, προτείνεται ότι η αντιστρόφως 

ανάλογα έκφραση του AdipoR2 υποδοχέα σε σχέση με τα επίπεδα αδιπονεκτίνης στο πλάσμα 

υπηρετεί σα μηχανισμός εξισορρόπησης, ώστε να μην επηρεάζεται η βιολογική δράση της flAd 

στα κύτταρα από τις αλλαγές των επιπέδων της (81). 

Έχει προταθεί, επιπλέον, ότι η μορφή του μορίου της ορμόνης η οποία έχει τη 

σημαντικότερη δραση επί των μακροφάγων είναι η σφαιρική αδιπονεκτίνη (gAd) (18, 30, 74, 

158, 211). Επιπρόσθετα, έχει δειχθεί ότι η προ-επώαση μακροφάγων με αντίσωμα κατά του 

υποδοχέα AdipoR1 αναστέλλει την πρόσδεση της gAd, γεγονός που δε συμβαίνει όταν τα 

κύτταρα προ-επωάζονται με αντίσωμα κατά του AdipoR2 (87) και δεδομένου ότι η gAd 

προσδένεται με βαθμό υψηλής συγγένειας στον υποδοχέα AdipoR1 (61), η έκφραση του οποίου 

δε μεταβάλλεται από την ορμόνη, συμπεραίνουμε ότι η επαγόμενη από τη gAd 

απευαισθητοποίηση των μακροφάγων δε λαμβάνει χώρα στο επίπεδο των υποδοχέων της, αλλά 

πιθανά στο επίπεδο της ενεργοποίησης των σηματοδοτικών μονοπατιών, το οποίο θα συζητηθεί 

παρακάτω.  
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4.2.2. Επίδραση της αδιπονεκτίνης στη ρύθμιση του υποδοχέα TLR4 

 

Ακόλουθα, για να διαπιστώσουμε αν η gAd επάγει ανοχή στο λιποπολυσακχαρίτη στο 

επίπεδο του TLR4 υποδοχέα, σε μακροφάγα ποντικού, επωάσαμε ΤΕΡΜ με την ορμόνη για 

διάφορα χρονικά διαστήματα και βρήκαμε ότι η αδιπονεκτίνη καταστέλλει την έκφραση του 

υποδοχέα στο μεταγραφικό επίπεδο μετά από επίδραση 12 ωρών, ενώ ακόλουθα τα επίπεδα του 

mRNA επιστρέφουν στα βασικά μετά από 24 ώρες. Στην επιφάνεια των κυττάρων η έκφραση 

του TLR4 καταστέλλεται σημαντικά μετά από 12 ώρες επίδρασης με gAd και εξακολουθεί να 

παραμένει σημαντικά χαμηλή μετά από 24 ώρες. 

Το παραπάνω αποτέλεσμα δείχνει ότι η gAd επάγει την απευαισθητοποίηση των 

μακροφάγων ποντικού στο λιποπολυσακχαρίτη, στο επίπεδο του υποδοχέα του. Δεν ισχύει, 

όμως, το ίδιο για τη ρύθμιση του TLR4 υποδοχέα από την αδιπονεκτίνη για τα ανθρώπινα 

μακροφάγα, καθώς, σε προηγούμενη μελέτη της ομάδας μας, φάνηκε ότι η gAd δεν επηρεάζει 

την έκφραση του TLR4 στην επιφάνεια των κυττάρων (154). Επιπλέον, είναι γνωστό, από 

μελέτες που αφορούν στη ρύθμιση του TLR4 υποδοχέα από το LPS, ότι γίνεται με διαφορετικό 

τρόπο στα μακροφάγα ποντικού και ανθρώπου· αναφέρουμε ενδεικτικά την καταστολή της 

έκφρασης του TLR4 στην επιφάνεια μακροφάγων ποντικού (174) και την αύξηση της έκφρασης 

του υποδοχέα στην επιφάνεια ανθρώπινων μονοκυττάρων/μακροφάγων, μετά την επώασή τους 

με λιποπολυσακχαρίτη (181). Τα παραπάνω αποτελέσματα μάς εμποδίζουν από το να 

αποδόσουμε την επαγόμενη από αδιπονεκτίνη απευαισθητοποίηση των μακροφάγων στο LPS 

στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο του υποδοχέα μόνο. 

Για το λόγο αυτό, λοιπόν, προχωρήσαμε στη μελέτη επιπλέον μοριακών μηχανισμών, οι 

οποίοι πιθανό να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες για το φαινόμενο επαγωγής ανοχής από την 

αδιπονεκτίνη, είτε στο επίπεδο των σηματοδοτικών μονοπατιών που ενεργοποιούνται από την 

ορμόνη, είτε στο επίπεδο της επαγωγής της έκφρασης κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών, οι 

οποίες δρουν σαν αρνητικοί ρυθμιστές της προ-φλεγμονώδους απόκρισης των μακροφάγων. Στο 

τελευταίο, μάλιστα, συνηγορεί και μια από τις πρώτες μελέτες που ασχολήθηκαν με το 

φαινόμενο επαγωγής ανοχής από την αδιπονεκτίνη, στην οποία η χρήση του αναστολέα της 

πρωτεϊνοσύνθεσης cycloheximide, πριν από την προ-επώαση των μακροφάγων με την ορμόνη, 

επανέφερε τα επίπεδα ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα NFkB από το LPS, στα 

επίπεδα ενεργοποίησης που επάγονται από το LPS μόνο. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη 
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ότι η προ-επώαση με αδιπονεκτίνη οδηγεί στη σύνθεση κάποιου ενδογενούς προϊόντος, στο οποίο 

πιθανό να οφείλεται η ανασταλτική επίδραση της ορμόνης στη φλεγμονώδη απόκριση (87). 

 

4.2.3. Σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται από την αδιπονεκτίνη και ο ρόλος τους 

στη ρύθμιση της έντασης της φλεγμονώδους απόκρισης  

 

4.2.3.1. Η ενεργοποίηση των μονοπατιών των ERK1/2 και p38 ΜΑΡΚs από τη gAd και ο 

ρόλος των Tpl2 και ΡΚΑ κινασών  

 

Τα σημαντικότερα μονοπάτια σηματοδότησης, που επάγουν την ενεργοποίηση των 

μακροφάγων κατά τη φλεγμονώδη απόκριση, είναι τα Tpl2/MEK/ERK και p38MAPK 

μονοπάτια. Υπάρχουν ενδείξεις από προηγούμενες μελέτες ότι η gAd ενεργοποιεί τις ERK1/2 

και p38MAPK κινάσες σε επιθηλιακά κύτταρα (212) και ότι η ενεργοποίηση της ERK από την 

gAd είναι απαραίτητη για την επαγωγή της έκκρισης TNFα και IL6, από κύτταρα πλακούντα 

(156). 

Πράγματι, στο δικό μας σύστημα μακροφάγων η gAd ενεργοποίησε τις κινάσες MEK1/2 

και ERK1/2, μέσω της upstream8 κινάσης Tpl2, γεγονός που δεν ισχύει για την επαγόμενη από 

gAd ενεργοποίηση της p38MAPK κινάσης. Στο ίδιο αποτέλεσμα, όσον αφορά στην 

ενεργοποίηση των ERK1/2 και p38MAPK κινασών μέσω της Tpl2, αλλά με τη χρήση 

λιποπολυσακχαρίτη, ως ενεργοποιητή των μακροφάγων, είχαν καταλήξει στη μελέτη τους και οι 

Dumitru et al. (2000) (239). Επιπλέον, η χρήση του αναστολέα Η-89 έδειξε ότι η ενεργοποίηση 

των ERK1/2 και p38MAPK, από τη gAd, μεσολαβείται από την ΡΚΑ κινάση. Τα παραπάνω 

αποδίδονται σχηματικά στην εικόνα 1. 

 

                                                            
8  upstream: ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι η θέση του αντικειμένου, στο οποίο αναφέρεται, 
βρίσκεται πιο πάνω (ή/και νωρίτερα) στην αλληλουχία του σηματοδοτικού καταρράκτη (≠ downstream).  
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Εικ. 1. H gAd προσδένεται στον υποδοχέα της AdipoR1 και ενεργοποιεί τις κινάσες MEK1/2 και 
ERK1/2, μέσω ΡΚΑ και Tpl2, και την p38MAPK, μέσω της ΡΚΑ κινάσης (τα σκούρα μαύρα βέλη 
αναφέρονται στα data μας από την εικόνα 6 (Α,Β) των αποτελεσμάτων). Ακόλουθα, ρυθμίζει την 
έκφραση γονιδίων, πιθανά (?), σε μεταγραφικό ή/και μετα-μεταγραφικό επίπεδο.  

 

Μια πρόσφατη αναφορά που αποδεικνύει την εξειδικευμένη, από τους υποδοχείς 

AdipoR1 και AdipoR2, ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού της ERK1/2 κινάσης είναι 

αυτή των Lee et al. (2008), στην οποία η χρήση siRNAs έναντι των μεταγράφων των υποδοχέων 

και της ΑΡΡL1 πρωτεΐνης οδήγησε στην καταστολή της ενεργοποίησης της κινάσης ERK1/2. 

Επιπλέον, στη μελέτη αυτή επιδεικνύεται η ενεργοποίηση των κινασών ERK1/2 και p38MAPK, 

από τη flAd, σε πρωτογενή κύτταρα ήπατος και σε λείες μυικές ίνες. Τέλος, αποδείχθηκε ότι η 

επαγόμενη από αδιπονεκτίνη (flAd) φωσφορυλίωση της ERK1/2 γίνεται μέσω δύο ξεχωριστών 

μονοπατιών, που καταλήγουν στο σηματοδοτικό καταρράκτη των Raf-1 -> MEK1/2 -> ERK1/2 

-> P90RSK· το ένα περιλαμβάνει την ενεργοποίηση των Src -> Ras (small GTPase) και το άλλο 

την ενεργοποίηση των cAMP-PKA -> Rap-1 (small GTPase), upstream της Raf-1 (70).   
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Με τα αποτελέσματά μας βρίσκεται σε συμφωνία και η μελέτη των Haugen et al. (2007), 

οι οποίοι έδειξαν, σε μονοκύτταρα και μακροφάγα, ότι η gAd ενεργοποιεί τις κινάσες ΡΚΑ, 

ΜΕΚ1 και p38MAPK. Μάλιστα, έδειξαν ότι η φωσφορυλίωση της p38MAPK οδήγησε στην 

ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NFkB. Επιπλέον, στην ίδια μελέτη αναφέρθηκε ότι 

η προ-επώαση μονοκυττάρων με αντισώματα κατά των TLR4 και TNFRΙ/ΙΙ δεν επηρέασε την 

ενεργοποίηση του NFkB από τη gAd, ενισχύοντας την άποψη ότι η επαγόμενη από gAd 

φωσφορυλίωση των παραπάνω κινασών και ενεργοποίηση του NFkB μεσολαβείται από τον 

υποδοχέα της, AdipoR1 (91). Όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, μια επιπλέον απόδειξη 

δίνεται από τους Yamaguchi et al. (2005), οι οποίοι απέδειξαν σε μακροφάγα, με τη χρήση 

αντισωμάτων κατά των υποδοχέων της αδιπονεκτίνης, ότι η επαγόμενη από gAd ενεργοποίηση 

του NFkB μεσολαβείται από τον AdipoR1, και όχι τον AdipoR2, υποδοχέα (87).  

Η παρούσα εργασία είναι η πρώτη που δείχνει ότι η ενεργοποίηση των ΜΕΚ1/2 και 

ERK1/2 κινασών, από τη gAd, μεσολαβείται από την κινάση Tpl2 (89), υποστηρίζοντας το ρόλο 

του μορίου ως ενεργοποιητή των μακροφάγων προς προ-φλεγμονώδη έκβαση. Είναι γνωστό ότι 

τα ποντίκια με απαλοιφή του γονιδίου της Tpl2 (Tpl2 -/-) δεν επιδεικνύουν την ίδια ευαισθησία 

στο LPS, σε σύγκριση με τα άγριου τύπου ζώα. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι η ελλειπής 

σηματοδότηση από την Tpl2 δε μπορεί να άρει τη μετα-μεταγραφική καταστολή του TNFα 

mRNA, που οφείλεται στην ύπαρξη ενός ARE στοιχείου στο 3’ άκρο του, με αποτέλεσμα την 

ελάττωση των επιπέδων της έκκρισης του παράγοντα TNFα (239). Επίσης, η κινάση Tpl2 έχει 

σημαντικό ρόλο στην επαγωγή της έκφρασης του ενζύμου COX-2, μέσω του μονοπατιού 

ERK1/2 -> p90RSK και Msk1 -> CREB, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων της 

PGE2 (240). Τα αποτελέσματα από τις δύο παραπάνω μελέτες (239, 240), συνδυάζονται με τη 

δική μας παρατήρηση ότι η gAd επάγει την ενεργοποίηση της ERK1/2, μέσω της κινάσης Tpl2, 

και μπορούν να εξηγήσουν την επαγόμενη από gAd έκφραση του COX-2 και παραγωγή της 

PGE2 (156, 241), την επαγωγή της έκκρισης TNFα, καθώς και την καταστολή της έκκρισης των 

παραπάνω παραγόντων, όταν χρησιμοποιείται αναστολέας για τις κινάσες ΜΕΚ1/2 και ERK1/2 

(156).     

Όσον αφορά στο ρόλο του cAMP-PKA μονοπατιού στην ενεργοποίηση σηματοδοτικών 

μορίων, υπάρχουν αναφορές που υποστηρίζουν ότι η ενεργοποίηση της ΡΚΑ κινάσης 

σταθεροποιεί τον αναστολέα IkB-α και καταστέλλει τη μετατόπιση του NFkB στον πυρήνα 

(242, 243), ενώ στα αποτελέσματά μας φαίνεται ότι η ενεργοποίηση των κινασών ERK1/2 και 
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p38MAPK, που πιθανό να οδηγήσει σε προ-φλεγμονώδη απόκριση, εξαρτάται σε ένα βαθμό από 

την ΡΚΑ. Οι Ouchi et al. (2000) βασίστηκαν στις προαναφερθείσες μελέτες (242, 243) και 

έδειξαν ότι η επαγόμενη από αδιπονεκτίνη αύξηση του cAMP και ενεργοποίηση της ΡΚΑ 

κινάσης οδήγησε στην καταστολή της επαγόμενης από TNFα ενεργοποίησης του NFkB και της 

έκφρασης μορίων κυτταρικής προσκόλλησης (26). Ακόλουθα, στη μελέτη των Kobashi et al. 

(2005) η χρήση αναστολέα για την ΡΚΑ, που ενεργοποιείται από την αδιπονεκτίνη, αύξησε την 

επαγόμενη από TNFα έκκριση της IL8 (146). Επίσης, οι Haugen et al. (2007) έδειξαν ότι η 

αναστολή της ΡΚΑ οδηγεί στην αύξηση της επαγόμενης από αδιπονεκτίνη δραστηριότητας του 

NFkB (91). Επιπλέον, η ενεργοποίηση της ΡΚΑ και της ERK1/2 από τη gAd ενίσχυσε την 

ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα CREB, που οδήγησε στην έκφραση της IL10 

(236).Τα παραπάνω συνηγορούν στον αντι-φλεγμονώδη ρόλο της επαγόμενης από αδιπονεκτίνη 

ενεργοποίησης της ΡΚΑ κινάσης. Στον αντίλογο, η μελέτη των Lee et al. (2008), που 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, έδειξε ότι η ενεργοποίηση της ERK1/2 από την αδιπονεκτίνη 

ήταν μερικώς εξαρτημένη από την ΡΚΑ (70). Επιπλέον, σε μια πρόσφατη μελέτη αποδείχθηκε 

ότι η ΡΚΑ και ο παράγοντας TGFβ δρουν συνεργιστικά για την ενεργοποίηση του NFkB (244). 

Τέλος, οι Zhao et al. (2005), σε μια παλαιότερη αναφορά έδειξαν ότι η gAd επάγει την 

ενεργοποίηση της ΡΚΑ κινάσης και την περαιτέρω ενεργοποίηση του Raf-1 -> MEK1/2 -> 

ERK1/2 μονοπατιού, ενώ η προ-επώαση με gAd κατέστειλε άμεσα την επαγόμενη από λεπτίνη 

και αδιπονεκτίνη ενεργοποίηση των PKA -> ERK1/2 και PKA -> p38MAPK κινασών (88). 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η ενεργοποίηση της ΡΚΑ και των downstream κινασών από την 

αδιπονεκτίνη ρυθμίζει λεπτές ισορροπίες μεταξύ μηχανισμών, που θα οδηγήσουν την απόκριση 

των κυττάρων ανάλογα με τις συνθήκες, προς προ-φλεγμονώδη (μέσω ενεργοποίησης των 

ERK1/2, p38MAPK, NFkB), ή/και προς αντι-φλεγμονώδη (μέσω σταθεροποίησης του IkB και 

ενεργοποίησης του CREB) μονοπάτια.     

 

4.2.3.2. Ενεργοποίηση του μονοπατιού των PI3K/Akt κινασών και αρνητική ρύθμιση στο 

επίπεδο των ΜΑΡΚ κινασών-πιθανή ρύθμιση στο επίπεδο των μεταγραφικών παραγόντων 

 

Μέχρι το σημείο αυτό, και όσον αφορά τη ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης στο 

επίπεδο της μεταγωγής σήματος, έχουμε μιλήσει για την ενεργοποίηση σηματοδοτικών 

μονοπατιών από την αδιπονεκτίνη που εξηγούν την προ-φλεγμονώδη δράση της και για μόρια 
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που ενεργοποιούνται, εντός των μονοπατιών αυτών, όπως η ΡΚΑ κινάση, που πιθανό να έχουν 

ρυθμιστικό ρόλο στην ένταση της απόκρισης. 

Παράλληλα με το παραπάνω είναι δυνατό να ενεργοποιούνται, από τον ίδιο αγωνιστή, 

άλλα σηματοδοτικά μονοπάτια, τα οποία πιθανό να έχουν, per se, ρόλο αρνητικών ρυθμιστών, 

δρώντας επί των προ-φλεγμονωδών μονοπατιών άμεσα ή ενεργοποιώντας και άλλα μόρια, που 

θα οδηγήσουν σε αντι-φλεγμονώδη απόκριση. 

Ένας τέτοιος σηματοδοτικός καταρράκτης είναι αυτός των PI3K/Akt κινασών, ο οποίος 

ρυθμίζει άμεσα και αρνητικά την επαγόμενη από LPS ενεργοποίηση των JNK, ERK1/2, 

p38MAPK κινασών και του μεταγραφικού παράγοντα NFkB (175, 176, 187). Είναι γνωστό, από 

πολλές μελέτες, ότι η αδιπονεκτίνη (flAd και gAd) ενεργοποιεί το PI3K/Akt μονοπάτι (86, 146, 

213-216) και μάλιστα έχει αποδειχθεί η ότι ενεργοποίηση της κινάσης Akt μεσολαβείται από την 

πρόσδεση της αδιπονεκτίνης στον υποδοχέα της, AdipoR1 (79). Μελετήσαμε, λοιπόν, το αν το 

σηματοδοτικό μονοπάτι των ΡΙ3Κ/Akt19 κινασών ρυθμίζει αρνητικά τη φλεγμονώδη απόκριση, 

ελαττώνοντας την ουδό της αντίδρασης, αμέσως μετά την επίδραση της ορμόνης. Πράγματι, 

βρήκαμε ότι η αναστολή της σηματοδότησης με τη χρήση του παράγοντα Wortmannin ή με τη 

χρήση κυττάρων από ποντίκια με απαλοιφή του γονιδίου της Akt1 (Akt1-/-) είχε σαν 

αποτέλεσμα την εντονότερη φωσφορυλίωση των κινασών ERK1/2 και p38MAPK, 

υποδηλώνοντας ότι η επαγόμενη από gAd ενεργοποίηση του ΡΙ3Κ/Akt1 μονοπατιού ρυθμίζει 

αρνητικά τις κινάσες αυτές, με άμεση καταστολή της φωσφορυλίωσής τους και στην πρώιμη 

φάση της απόκρισης. Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που αναφέρει την άμεση καταστολή της 

επαγόμενης από gAd φωσφορυλίωσης των κινασών ERK1/2 και p38MAPK, μέσω της Akt1. 

Στη μελέτη των Kobashi et al. (2005) γίνεται αναφορά στην αρνητική ρύθμιση της επαγόμενης 

από αδιπονεκτίνη έκκριση της IL8, μέσω της PI3K/Akt μεσολαβούμενης καταστολής της 

ενεργοποίησης του NFkB (146).  

Ακόλουθα, η gAd, μέσω της Akt1, απενεργοποίησε την κινάση GSK3-β, γεγονός που 

είναι γνωστό για το ρόλο του α) στην καταστολή της ενεργοποίησης του παράγοντα NFkB και 

της έκκρισης προ-φλεγμονωδών κυτοκινών και β) στην ενεργοποίηση του παράγοντα CREB και 

στην επαγωγή της έκκρισης αντι-φλεγμονωδών παραγόντων, όπως η IL10 (175, 188). Ο 

σημαντικός ρόλος της απενεργοποίησης της GSK3-β κινάσης στην αρνητική ρύθμιση της 

                                                            
9  Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή πρόκειται για την ισομορφή της Akt κινάσης που σχετίζεται με την 
αρνητική ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης. 
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φλεγμονώδους απόκρισης αποδεικνύεται από τη μελέτη των Martin et al. (2005), στην οποία η 

επαγόμενη από LPS ενεργοποίηση του ΡΙ3Κ/Akt μονοπατιού και ακόλουθη 

φωσφορυλίωση/απενεργοποίηση της GSK3-β, από την Akt, επηρέασε τη στοιχειομετρία των 

μεταγραφικών παραγόντων NFkB και CREB, ευνοώντας την πρόσδεση του CREB στο συν-

ενεργοποιητή της μεταγραφής CBP, εκτοπίζοντας, με τον τρόπο αυτό, την υπομονάδα p65 του 

NFkB, που ανταγωνίζεται για την πρόσδεση στο CBP. Μάλιστα, η προ-επώαση των 

μακροφάγων με αναστολέα για τη GSK3-β κινάση και η ακόλουθη διέγερσή τους με LPS, 

οδήγησε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα έκκρισης των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών TNFα, 

IL6 και IL12, σε αυξημένα επίπεδα του αντι-φλεγμονώδους παράγοντα IL10 και προστάτευσε in 

vivo από σοκ (endotoxin shock) (188).  

Όπως έχει αναφερθεί σε πολλές μελέτες (ενδεικτικά) (91, 154, 159, 160), η αδιπονεκτίνη 

ενεργοποιεί το μεταγραφικό παράγοντα NFkB και οδηγεί στην προ-φλεγμονώδη απόκριση 

διαφόρων κυτταρικών τύπων. Το αποτέλεσμα ότι η αδιπονεκτίνη, μέσω της Akt1, 

απενεργοποίησε τη GSK3-β, πιθανά οδηγώντας σε αρνητική ρύθμιση της απόκρισης, δεν 

έρχεται σε αντίθεση με την επαληθευμένη αυτή γνώση, αλλά εισάγει ακόμα ένα μηχανισμό 

ελέγχου της ισορροπίας μεταξύ μεταγραφικών παραγόντων, που έχουν καλά χαρακτηρισμένη 

προ- και αντι-φλεγμονώδη δράση, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό την κατάλληλη απόκριση των 

μακροφάγων σε προ-φλεγμονώδες ερέθισμα. Η προ-επώαση, λοιπόν, των μακροφάγων με 

αδιπονεκτίνη και η επαγόμενη απενεργοποίηση της GSK3-β κινάσης, πιθανό να, παρέχει ένα 

μοριακό μηχανισμό επαγωγής ανοχής στο επίπεδο της σηματοδότησης και της ρύθμισης της 

μεταγραφής.   

Οι παραπάνω πληροφορίες για το ρόλο της ενεργοποίησης του PI3K/Akt μονοπατιού, 

από την αδιπονεκτίνη, στην αρνητική ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης συνοψίζονται στην 

εικόνα 2.     
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Εικ. 2. H gAd προσδένεται στον υποδοχέα της AdipoR1 και ενεργοποιεί τα μονοπάτια των ERK1/2 και 
p38ΜΑΡΚ και το μονοπάτι των ΡΙ3Κ/Akt1 κινασών, το οποίο άμεσα και σε βραχυπρόθεσμη φάση 
ρυθμίζει την ένταση της φωσφορυλίωσης των ERK1/2 και p38MAPK (οι σκούρες μαύρες γραμμές που 
δείχνουν καταστολή/απενεργοποίηση αναφέρονται στα data μας από τις εικόνες 7 (Α,Β) και 8 των 
αποτελεσμάτων). Ταυτόχρονα απενεργοποιεί τη GSK3-β κινάση, η οποία ρυθμίζει αρνητικά τον 
παράγοντα NFkB, που ενεργοποιείται παράλληλα, ευνοώντας την πρόσδεση του CREB. Η απάντηση του 
κυττάρου, λοιπόν, ρυθμίζεται στο χρόνο από τη συμφωνία όλων των παραγόντων που δρουν κάθε 
στιγμή· από το ποιοί είναι μέχρι και τη στοιχειομετρία τους. 

 

4.2.4. Η αδιπονεκτίνη επάγει την έκφραση της πρωτεΐνης IRAK-M στα μακροφάγα  

 

Όπως αναφέθηκε προηγουμένως και στην εισαγωγή (παράγραφος 1.3.2.), η 

ενεργοποίηση του ΡΙ3Κ/Akt μονοπατιού θεωρείται, ανάμεσα στους υπόλοιπους μηχανισμούς 

που έχουν περιγραφεί, ως ο πιο άμεσος που ρυθμίζει την ουδό της φλεγμονώδους απόκρισης, 

μέχρι να αναπτυχθούν στο χρόνο οι υπόλοιποι μηχανισμοί ανοχής, όπως, για παράδειγμα, η 

επαγωγή της έκφρασης των πρωτεϊνών IRAK-M (177), και SOCS1 (178) και η καταστολή της 
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έκφρασης του TLR4 υποδοχέα στην επιφάνεια των μακροφάγων (174), γεγονός που καθιστά την 

ενεργοποίηση των ΡΙ3Κ/Akt κινασών ως το πρώτο στάδιο ενός μηχανισμού διπλής φάσης της 

αρνητικής ρύθμισης της φλεγμονώδους αντίδρασης (176).  

Η αδιπονεκτίνη ενεργοποιεί τα μακροφάγα, επάγοντας τη φωσφορυλίωση των 

Tpl2/MEK1/2/ERK1/2 και p38MAPK κινασών (89), την ενεργοποίηση του μεταγραφικού 

παράγοντα NFkB και την έκκριση των κυτοκινών TNFα, IL6, IL8 και IL1β (154, 155). 

Παράλληλα με τα γεγονότα αυτά, η επαγόμενη από gAd ενεργοποίηση της ΡΚΑ είναι πιθανό να 

ρυθμίζει την ένταση ενεργοποίησης του NFkB (26, 91, 146, 236) και η ενεργοποίηση του 

ΡI3K/Akt1 μονοπατιού την ένταση της φωσφορυλίωσης των ERK1/2 και p38MAPK κινασών.  

Ακόλουθα, η απενεργοποίηση της GSK3-β κινάσης από τη gAd, μέσω της Akt1, είναι 

πιθανό να παρέχει ένα μοριακό μηχανισμό επαγωγής ανοχής στο επίπεδο της σηματοδότησης, 

που τοποθετείται αργότερα στο χρόνο αναφορικά με τους προαναφερθέντες μηχανισμούς, μέσω 

της ρύθμισης της μεταγραφής προ- ή/και αντι-φλεγμονωδών γονιδίων, επηρεάζοντας, 

αντίστοιχα, την αναλογία πρόσδεσης των μεταγραφικών παραγόντων NFkB και CREB στο συν-

ενεργοποιητή της μεταγραφής CBP.   

Τα παραπάνω αποτελέσματα στοιχειοθετούν ένα σύνολο μηχανισμών ενεργοποίησης των 

μακροφάγων και λεπτής ρύθμισης της έντασης της απόκρισής τους από την αδιπονεκτίνη, αλλά 

δεν εξηγούν ακριβώς το γιατί τα μακροφάγα μετά από την προ-επώασή τους με την ορμόνη 

επιδεικνύουν πολύ χαμηλή ενεργότητα του NFkB (πτώση μέχρι και 80% από την αρχική) (91, 

154, 160). Μια εξήγηση θα μπορούσε να δωθεί από το γεγονός ότι η αδιπονεκτίνη απενεργοποιεί 

τη GSK3-β κινάση, όμως ο μηχανισμός αυτός δε μεταβάλλει την ποσότητα της υπομονάδας p65 

του NFkB στον πυρήνα, αλλά την πρόσδεση του ενεργού ετεροδιμερούς p50/p65 του NFkB 

στους υποκινητές των γονιδίων (188), ενώ σε δική μας μελέτη έχουμε αποδείξει ότι η προ-

επώαση με αδιπονεκτίνη καταστέλλει τη μετατόπιση της υπομονάδας p65 από το 

κυτταρόπλασμα στον πυρήνα (154).   

Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, μελετήσαμε επιπλέον μακροπρόθεσμους μοριακούς 

μηχανισμούς επαγωγής ανοχής, που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τα παραπάνω και αφορούν στο 

επίπεδο της επαγωγής της έκφρασης ενδογενών κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών που ρυθμίζουν 

αρνητικά την ενεργοποίηση των TLR μονοπατιών. Αποδείξαμε ότι, πράγματι, η προ-επώαση 

μακροφάγων με αδιπονεκτίνη επάγει την ανοχή τους σε επερχόμενο προ-φλεγμονώδες ερέθισμα, 

μέσω της επαγωγής της έκφρασης της πρωτεΐνης IRAK-M (89). Είναι γνωστό ότι η πρωτεΐνη 
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IRAK-M επάγεται από προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα (εξωγενή, όπως αγωνιστές των TLR 

υποδοχέων και ενδογενή, όπως το ΝΟ) (164, 177, 197). Η αναφορά μας είναι η πρώτη που 

περιγράφει την επαγωγή του αρνητικού ρυθμιστή, της εξαρτημένης από το MyD88 

σηματοδότησης από τους TLR υποδοχείς, IRAK-M, από μια ενδογενή ορμόνη. Τα επίπεδα του 

επαγόμενου από gAd IRAK-M mRNA είναι ανιχνεύσιμα μετά από 3 ώρες επώασης και τα 

επίπεδα της κυτταροπλασματικής πρωτεΐνης μετά από 6 ώρες επώασης, και συνεχίζουν να 

αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Η προ-επώαση μακροφάγων με gAd για διάφορα 

χρονικά διαστήματα και η ακόλουθη διέγερσή τους με LPS έδειξε ότι, πράγματι, η επαγωγή 

ανοχής, μεταφραζόμενη ως η ελάττωση των επιπέδων έκκρισης των κυτοκινών TNFα και IL6, 

σχετίζεται θετικά με το χρόνο και με την επαγωγή της έκφρασης της IRAK-M πρωτεΐνης (89). 

Μετά την πρόταση από την ομάδας μας, ότι η προ-επώαση με αδιπονεκτίνη επάγει την 

ανοχή των μακροφάγων (154), επιπλέον ερευνητικές ομάδες ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο 

πεδίο. Το 2007 και 2008 οι ομάδες των Park et al. (2007, 2008) και Kamio et al. (2008), οι 

οποίες εργάστηκαν πάνω στην κυτταρική σειρά RAW 264.7, πρότειναν ως μοριακό μηχανισμό 

επαγωγής ανοχής από τη gAd, η οποία μεταφράζεται ως ελαττωμένη έκκριση του παράγοντα 

TNFα, την επαγωγή της έκκρισης της αντι-φλεγμονώδους ιντερλευκίνης IL10 (210, 236, 245). 

Μάλιστα, στην αναφορά τους οι Park et al. (2008), προτείνουν ότι η επαγόμενη από gAd 

έκφραση της IL10 μεσολαβείται από την ενεργοποίηση της κινάσης ERK1/2, η οποία, 

ακόλουθα, ενεργοποιεί το μεταγραφικό παράγοντα CREB (236). Ο ακριβής μοριακός 

μηχανισμός μέσω του οποίου η IL10 καταστέλλει, μετά την έκκρισή της, την παραγωγή του 

TNFα δεν έχει ακόμα χαρακτηριστεί (210). Στο δικό μας μοντέλο πρωτογενών μακροφάγων δεν 

ανιχνεύσαμε την επαγωγή της ιντερλευκίνης IL10 από τη gAd, γεγονός που δηλώνει ότι η 

επαγωγή ανοχής στο σύστημά μας δεν οφείλεται στην έκκριση του συγκεκριμένου παράγοντα 

(89). Σε αυτό συνηγορεί και μία πολύ πρόσφατη αναφορά, στην οποία αποδεικνύεται, επίσης, 

ότι η επαγόμενη από αδιπονεκτίνη (flAd) επαγωγή ανοχής, πρωτογενών ανθρώπινων 

μακροφάγων σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα, γίνεται ανεξάρτητα της IL10 (238). Ίσως η πιο 

ισχυρή απόδειξη για το ρόλο της IL10, όσον αφορά στην επαγωγή ανοχής (endotoxin tolerance) 

in vivo, να έρχεται από το παρελθόν, και πιο συγκεκριμένα από το 1995, όταν η ομάδα των Berg 

et al. δημοσίευσε ότι η IL10 δεν είναι μεσολαβητής της ανοχής, καθώς τα ποντίκια με απαλοιφή 

του γονιδίου της ιντερλευκίνης 10 καθίσταντο ανοχικά στο LPS (246). Τα αντιφατικά αυτά 

αποτελέσματα πιθανό να οφείλονται στο γεγονός ότι οι μελέτες που προτείνουν την έκκριση της 
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IL10, ως μηχανισμό ελάττωσης των επιπέδων έκκρισης του TNFα, έχουν γίνει σε κυτταρική 

σειρά μακροφάγων (RAW 264.7) (210, 236, 245). 

Ακόλουθα προτάθηκε από τους Park et al. (2008) ένας επιπρόσθετος μοριακός 

μηχανισμός απευαισθητοποίησης των μακροφάγων, σύμφωνα με τον οποίο η ρύθμιση της 

έκφρασης του TNFα από τη gAd, λαμβάνει χώρα στο μεταγραφικό και μετα-μεταγραφικό 

επίπεδο. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι η προ-επώαση με gAd είχε σαν αποτέλεσμα την ελάττωση 

της μεταγραφής του γονιδίου του TNFα, μέσω α) ελάττωσης των επιπέδων ενεργοποίησης της 

κινάσης ERK1/2 και του μεταγραφικού παράγοντα Egr-1 και β) μέσω σταθεροποίησης του IkB 

και καταστολή της ενεργοποίησης του παράγοντα NFkB (237). Πιθανό, τα αποτελέσματα αυτά 

να εξηγούνται από τα ευρήματα της δικής μας μελέτης, καθώς η επαγωγή της πρωτεΐνης IRAK-

M από τη gAd, μέσα σε αυτό το χρόνο προ-επώασης, και η επερχόμενη διέγερση με LPS να έχει 

σαν αποτέλεσμα ακριβώς αυτές τις αλλαγές στη σηματοδότηση, η οποία παρεμποδίζεται στο 

επίπεδο του MyD88/IRAK συμπλόκου από την IRAK-M. Ως μοριακός μηχανισμός στο μετα-

μεταγραφικό επίπεδο, προτάθηκε από τους Park et al. (2008), ότι η gAd επάγει στο χρόνο προ-

επώασης την κυτταροπλασματική πρωτεΐνη tristetraprolin, η οποία προσδένεται στο TNFα 

mRNA και το αποσταθεροποιεί (237). 

Δύο μήνες μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων μας, που αφορούν στην επαγωγή της 

IRAK-M πρωτεΐνης από τη gAd (89), η ομάδα των Folco et al. (2009) δημοσίευσε τη μελέτη 

της, που αφορά στην επαγωγή από αδιπονεκτίνη (flAd), σε πρωτογενή μακροφάγα ανθρώπου, 

διαφόρων γνωστών κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών, που ρυθμίζουν αρνητικά διάφορα προ-

φλεγμονώδη μονοπάτια. Μεταξύ των πρωτεϊνών αυτών αναφέρθηκαν οι πιο καλά 

χαρακτηρισμένες A20, η οποία ρυθμίζει αρνητικά MyD88 εξαρτημένα (μέσω καταστολής του 

παράγοντα NFkB) και ανεξάρτητα (μέσω καταστολής του παράγοντα IRF3) μονοπάτια και 

SOCS3, η οποία καταστέλλει την επαγόμενη από IL6 ενεργοποίηση του μονοπατιού 

JAK/STAT3. Προτείνεται, λοιπόν, ότι το σύνολο των παραγόντων αυτών σε συμφωνία και 

δρώντας σε διαφορετικά επίπεδα και χρόνους ρυθμίζουν αρνητικά τη φλεγμονώδη απόκριση 

(238). Παρόλα αυτά, δεν έχει ελεγχθεί ακόμα η σημασία της κάθε μίας από τις αναφερθείσες, 

στη συγκεκριμένη μελέτη, πρωτεΐνες στην επαγόμενη από αδιπονεκτίνη ανοχή των 

μακροφάγων. Στη δική μας εργασία δεν ανιχνεύσαμε την έκφραση άλλων κυτταροπλασματικών 

πρωτεϊνών που ελέγχθηκαν, όπως οι SOCS1 (βλ. εικ. 17 αποτελεσμάτων) και SHIP (data not 

shown), χωρίς να αποκλείεται η επαγωγή της έκφρασης άλλων αρνητικών ρυθμιστών. Μάλιστα, 
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τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η έκφραση της SOCS1 επάγεται από το LPS και όχι από την 

αδιπονεκτίνη, στοιχείο που ενισχύει τη διακριτή επίδραση των δύο αυτών παραγόντων στα 

μακροφάγα.     

Στην παρούσα διατριβή αποδεικνύουμε τη σημασία της επαγόμενης από αδιπονεκτίνη 

έκφρασης της IRAK-M πρωτεΐνης, καθώς η προ-επώαση με gAd μακροφάγων με απαλοιφή του 

γονιδίου της IRAK-M είχε σαν αποτέλεσμα την κατάργηση της ανοχής, όσον αφορά στην 

έκκριση των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών TNFα και IL6, των οποίων τα επίπεδα δεν 

ελαττώθηκαν (89). Από τη στιγμή που η πρωτεΐνη IRAK-M ρυθμίζει αρνητικά την TLR 

σηματοδότηση στο επίπεδο του MyD88/IRAK συμπλόκου (146), είναι λογικό η αδιπονεκτίνη να 

επάγει την απευαισθητοποίηση των μακροφάγων, όσον αφορά στην καταστολή της έκκρισης 

των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών που ρυθμίζονται από τα σήματα αυτά. Μία άλλη κυτοκίνη 

που επάγεται από MyD88/IRAK σηματοδότηση είναι η IL1β, της οποίας η έκκριση δεν 

ανιχνεύθηκε στο σύστημά μας (data not shown) (89). 

Παρόλα αυτά, η έκκριση της KC (ανάλογο της IL8 στα ποντίκια) εξακολουθεί να 

παραμένει χαμηλή στα IRAK-M -/- μακροφάγα, μετά από προ-επώαση με αδιπονεκτίνη (89). 

Στην περίπτωση της KC/IL8, η αδιπονεκτίνη έχει αναφερθεί να επάγει διακριτούς μηχανισμούς, 

ανεξάρτητους από την έκφραση της IRAK-M, για να καταστείλλει την έκκριση της χυμοκίνης 

(146). Στη μελέτη των Kobashi et al. (2005) η προ-επώαση με την ορμόνη ενεργοποίησε τις 

κινάσες ΡΚΑ και Akt, οι οποίες κατέστειλαν την επαγόμενη από TNFα έκφραση και έκκριση 

της IL8. Η ενεργοποίηση της ΡΚΑ ελάττωσε την ενεργοποίηση του παράγοντα NFkB, και 

ακόλουθα η χρήση του αναστολέα της ΡΙ3Κ κινάσης LY294002, κατήργησε την ανασταλτική 

επίδραση της αδιπονεκτίνης στην έκκριση της IL8 (146).  

Από τα αποτελέσματά μας προκύπτει άλλος ένας πιθανός μακροπρόθεσμος μηχανισμός 

απευαισθητοποίησης, ανεξάρτητος της επαγωγής IRAK-M, που θα μπορούσε να εξηγήσει τα 

χαμηλά επίπεδα της KC, μετά από την προ-επώαση με την ορμόνη και την επίδραση LPS στα 

μακροφάγα και είναι η επαγωγή της πρωτεΐνης CEACAM 1 από την αδιπονεκτίνη. Έχει 

αναφερθεί ότι η αναγνώριση ΡΑΜΡs από την πρωτεΐνη CEACAM 1 που εκφράζεται στην 

επιφάνεια των λευκοκυττάρων οδηγεί σε καταστολή της έκκρισης της IL8, μέσω του ΡΙ3Κ 

μονοπατιού (218). Μένει να διευκρινιστεί αν η καταστολή της επαγόμενης από αδιπονεκτίνη 

έκφρασης της πρωτεΐνης CEACAM 1 θα οδηγήσει σε ελάττωση των επιπέδων έκκρισης της 

KC/IL8. 

 146



Στα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουμε, επίσης, ότι η αδιπονεκτίνη επάγει 

την έκφραση της πρωτεΐνης IRAK-M μέσω των σηματοδοτικών μονοπατιών των 

Tpl2/MEK/ERK1/2 και PI3K/Akt1 κινασών, τα οποία είναι αμφότερα σημαντικά για την 

επαγωγή της IRAK-M, καθώς η διακοπή τους οδηγεί σε ανεπαρκή έκφραση της πρωτεΐνης (89). 

Μάλιστα, το αποτέλεσμα ότι η αδιπονεκτίνη επάγει την έκφραση της IRAK-M, μέσω της 

ενεργοποίησης του PI3K/Akt1 σηματοδοτικού καταρράκτη, απαντάει στο ερώτημα που έχει 

τεθεί για το αν υπάρχει λειτουργική σχέση μεταξύ της ενεργοποίησης του ΡΙ3Κ/Akt1 

μονοπατιού, σε πρώτη φάση, και της επαγωγής της έκφρασης κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών, 

που ρυθμίζουν αρνητικά τη φλεγμονώδη απόκριση, σε δεύτερη φάση, αποδεικνύοντας το ρόλο 

της ΡΙ3Κ σηματοδότησης στην πρώιμη και όψιμη φάση της φλεγμονής (89). Μια επιπλέον 

μελέτη που υπονοεί την ύπαρξη λειτουγικής σχέσης μεταξύ των χαμηλών επιπέδων 

ενεργοποίησης της Akt κινάσης και της καταστολής της έκφρασης της πρωτεΐνης IRAK-M, 

χωρίς όμως να το επιβεβαιώνει άμεσα, είναι αυτή των Tazi et al. (2006), στην οποία 

υποστηρίζεται ότι τα αυξημένα επίπεδα έκκρισης TNFα από μονοκύτταρα ασθενών με κίρρωση 

του ήπατος οφείλονται στους προαναφερθέντες λόγους (200). 

Παρόλο που έχει αναφερθεί ότι τα μονοπάτια των ERK1/2 και Akt κινασών μπορεί να 

συγκλίνουν, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που η ενεργοποιημένη Akt επάγει τη 

φωσφορυλίωση της ERK1/2 (247), στη συγκεκριμένη εργασία συζητούνται σα δύο ανεξάρτητα 

σηματοδοτικά μονοπάτια, το πρώτο με προ-φλεγμονώδη και το δεύτερο με αντι-φλεγμονώδη 

δυναμική, που ενεργοποιούνται από την αδιπονεκτίνη υπαγορεύοντας την έκφραση της IRAK-M 

πρωτεΐνης, παρέχοντας δύο διακριτούς μηχανισμούς, χωρίς, όμως, να μπορούμε να 

αποκλείσουμε την περίπτωση της αλληλεπίδρασής τους. Προκαταρκτικά δεδομένα από την in 

silico ανάλυση του υποκινητή του IRAK-M γονιδίου, μάς έχουν δείξει την ύπαρξη πιθανών 

θέσεων πρόσδεσης για τους μεταγραφικούς παράγοντες NFkB, NFAT, και PU.1· είναι γνωστό 

ότι η Tpl2 σηματοδότηση ενεργοποιεί τη μεταγραφική δραστηριότητα των παραγόντων NFkB 

και NFAT (248-250), ενώ η κινάση Akt φωσφορυλιώνει και ενεργοποιεί τον παράγοντα PU.1 

(251). Είναι πιθανό, λοιπόν, τα δύο αυτά σηματοδοτικά μονοπάτια να συγκλίνουν στο επίπεδο 

του υποκινητή του IRAK-M γονιδίου και συνεργιστικά να επάγουν τη μεταγραφή του (89). Τα 

αποτελέσματά μας, λοιπόν, που αφορούν στην επαγωγή της έκφρασης της πρωτεΐνης IRAK-M 

από τη gAd, περιγράφονται συνοπτικά στην εικόνα 3. 
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Εικ. 3. H gAd προσδένεται στον υποδοχέα της AdipoR1, ενεργοποιεί τα μονοπάτια των ERK1/2 και 
ΡΙ3Κ/Akt1 κινασών, τα οποία, πιθανά, ανεξάρτητα να επάγουν την έκφραση της πρωτεΐνης IRAK-M, η 
οποία σε επερχόμενο ερέθισμα θα ελαττώσει την ένταση της απόκρισης. 

 

4.2.5. Συσχετισμός των επιπέδων έκφρασης των πρωτεϊνών IRAK-M και CEACAM 1 σε 

ανθρώπινα περιφερικά μονοκύτταρα/μακροφάγα με τη συγκέντρωση αδιπονεκτίνης στο 

πλάσμα 

 

Είναι γνωστό ότι τα περιφερικά μονοκύτταρα ατόμων με υψηλό δείκτη μάζας σώματος 

(ΒΜΙ>30) βρίσκονται σε προ-φλεγμονώδη κατάσταση, γεγονός που μεταφράζεται ως έκκριση 

υψηλότερων επιπέδων κυτοκινών, της πρωτεΐνης CRP και ως εντονότερη πρόσδεση του 

μεταγραφικού παράγοντα NFkB στους υποκινητές γονιδίων σχετιζόμενων με φλεγμονή (221). 
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Επίσης, τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης στο πλάσμα είναι σημαντικά χαμηλότερα σε παχύσαρκα 

ατόμα (42, 105) και σχετίζονται αρνητικά με τα επίπεδα διαφόρων δεικτών φλεγμονής, όπως 

είναι η πρωτεΐνη CRP (222). Επιπλέον, τα επίπεδα της έκφρασης της πρωτεΐνης IRAK-M στα 

περιφερικά λευκοκύτταρα σχετίζονται αρνητικά με την ένταση απόκρισής τους στο LPS σε 

τρωκτικά και ανθρώπους (223, 224). Τέλος, η πρωτεΐνη CEACAM 1 επάγεται από την 

αδιπονεκτίνη και ρυθμίζει αρνητικά προ-φλεγμονώδη σήματα σε μακροφάγα (218) και σε Τ-

λεμφοκύτταρα (225).  

Για να συνδυαστούν οι παραπάνω πληροφορίες σε μία θεωρία και για να συσχετιστούν 

με τα αποτελέσματά μας από προηγούμενη μελέτη, τα οποία δείχνουν ότι η επίδραση της 

αδιπονεκτίνης στην ευαισθησία των μακροφάγων εξαρτάται από τη συγκέντρωσή της (154), 

προσδιορίσαμε το κατά πόσο τα επίπεδα αδιπονεκτίνης στο πλάσμα, χαμηλά ή υψηλά, 

σχετίζονται με τα επίπεδα έκφρασης των πρωτεϊνών IRAK-M και CEACAM 1 στα περιφερικά 

μονοκύτταρα/μακροφάγα και με την ένταση απόκρισής τους στο LPS. 

Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι, πράγματι, τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης 

IRAK-M είναι σημαντικά χαμηλότερα στα λευκοκύτταρα ατόμων με χαμηλή συγκέντρωση 

αδιπονεκτίνης στο πλάσμα, επιβεβαιώνοντας σε ένα βαθμό το μεταξύ τους συσχετισμό, ενώ η 

διαφορά στη συγκέντρωση αδιπονεκτίνης δε φάνηκε να επηρεάζει τα επίπεδα έκφρασης της 

CEACAM 1 στο επίπεδο του mRNA, παρόλο που στα αποτελέσματά μας η αδιπονεκτίνη 

φαίνεται να επάγει μεταφραστικά την έκφραση της πρωτεΐνης. Χρειάζεται, λοιπόν, περαιτέρω 

διερεύνηση με Western blotting, καθώς δε μπορούμε να εξάγουμε μόνο από τα mRNA δεδομένα 

ασφαλές συμπέρασμα για την έκφραση μιας πρωτεΐνης. Παρόλα αυτά, υπάρχουν προκαταρκτικά 

δεδομένα, που μπορούν με επιφύλαξη να συνδυάσουν την έκφραση της CEACAM 1 με τα 

επίπεδα αδιπονεκτίνης, από μελέτες που δείχνουν ότι τα επίπεδα της πρωτεΐνης CEACAM 1 

ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε παχύσαρκα άτομα, σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου (Sonia M. 

Najjar, unpublished data) και χαμηλότερα σε μοντέλα παχυσαρκίας ποντικών 

(http://drc.ohiolink.edu/handle/2374.OX/18111). Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό δεν έχει 

διαλευκανθεί· είναι επισφαλές να το υποθέσουμε, αλλά πιθανό να οφείλονται στα χαμηλότερα 

επίπεδα αδιπονεκτίνης που επιδεικνύονται στην παχυσαρκία, καθώς αναφέρθηκε ότι η 

ελαττωμένη ενεργοποίηση του PPARα και η μειωμένη οξείδωση των FFAs, που παρατηρούνται 

κατά την αύξηση του βάρους από δίαιτα πλούσια σε λιπαρά, προκαλούν την καταστολή της 

έκφρασης της CEACAM 1 (http://drc.ohiolink.edu/handle/2374.OX/18111). Η χαμηλή 
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δραστηριότητα του PPARα και η μειωμένη οξείδωση των FFAs είναι γνωστό ότι οφείλεται σε 

χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης (90, 112).  

Για να προχωρήσουμε στη σχέση που πιθανό να έχει το αποτέλεσμά μας, ότι τα επίπεδα 

της έκφρασης IRAK-M είναι ελαττωμένα σε άτομα με χαμηλή συγκέντρωση αδιπονεκτίνης στο 

πλάσμα (89) με την παρατήρηση ότι τα περιφερικά μονοκύτταρα ατόμων με υψηλό δείκτη μάζας 

σώματος βρίσκονται σε προ-φλεγμονώδη κατάσταση (221), υποθέσαμε ότι τα μακροφάγα 

ατόμων που επιδεικνύουν χαμηλή συγκέντρωση αδιπονεκτίνης θα παράγουν σημαντικά 

υψηλότερα επίπεδα προ-φλεγμονωδών κυτοκινών. Πράγματι, αυτό ισχύει για την περίπτωση 

των δύο από τους μείζονες προ-φλεγμονώδεις παράγοντες TNFα και IL6 (89). Ο συσχετισμός 

των επιπέδων αδιπονεκτίνης, ανεξάρτητα από το ΒΜΙ, με φαινοτυπικές εκδηλώσεις, όπως είναι 

στην περίπτωσή μας η υπερευαισθησία σε προ-φλεγμονώδες ερέθισμα (89), απαντάται και στη 

μελέτη των Hotta et al. (2001), όπου τα υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης 

συσχετίστηκαν πιο ισχυρά με την ευαισθησία ή αντίσταση στην ινσουλίνη, αντίστοιχα, παρά με 

το ΒΜΙ (120). Περαιτέρω στοιχεία για το συσχετισμό που προτείνουμε στην παρούσα μελέτη 

(χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης -> χαμηλά επίπεδα έκφρασης IRAK-M -> προ-φλεγμονώδης 

φαινότυπος μονοκυττάρων/μακροφάγων), δίνονται από μελέτες που έχουν γίνει σε 

μονοκύτταρα/μακροφάγα ατόμων με TIDM, όπου τα επίπεδα αδιπονεκτίνης είναι σημαντικά 

υψηλότερα, ανεξάρτητα από το ΒΜΙ (136, 137), τα οποία επιδεικνύουν χαμηλότερα επίπεδα 

έκκρισης των προ-φλεγμονωδών παραγόντων  MCP-1,  IL6 και IL8 (252, 253). 

Προτείνουμε, λοιπόν, το παρακάτω υποθετικό μοντέλο συσχετισμού των επιπέδων 

αδιπονεκτίνης στο πλάσμα, των επιπέδων της έκφρασης IRAK-M, της επαγωγής ανοχής των 

μακροφάγων και της περαιτέρω απόκρισής τους (Εικ. 4).  
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Εικ. 4. Μοντέλο συσχετισμού των επιπέδων αδιπονεκτίνης στο πλάσμα και της ευαισθησίας των 
μακροφάγων σε πρ-φλεγμονώδη ερεθίσματα. 

 

4.2.6. Ρόλος της αδιπονεκτίνης στην έκφραση των μεταφορέων γλυκόζης στα μακροφάγα 

 

Έχει αναφερθεί σε πολλές ανασκοπήσεις (ενδεικτικά) (202, 203) η σημασία του ρόλου 

της πρόσληψης γλυκόζης από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, ως άμεση απόκριση 

στις λοιμώξεις. Πιο συγκεκριμένα για την περίπτωση των κυττάρων της μη-ειδικής ανοσίας, 

όπως τα μακροφάγα και τα ουδετερόφιλα, αναφέρεται ότι η άμεση πρόσληψη γλυκόζης είναι 

απαραίτητη για τη γρήγορη αλλαγή της μεταβολικής τους κατάστασης και την υποστήριξη της 

φαγοκυτταρικής και εκκριτικής τους λειτουργίας, αμέσως μετά την αναγνώριση ενός παθογόνου 
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(203, 204). Επιπλέον, αναφέρεται ότι τα μονοκύτταρα/μακροφάγα είναι υπεύθυνα για την 

αύξηση της πρόσληψης γλυκόζης in vivo, από ιστούς πλούσιους στα κύτταρα αυτά, όπως είναι 

το ήπαρ, ο σπλήνας και το λεπτό έντερο, αμέσως μετά την πρόκληση σήψης με μη-θανατηφόρο 

δόση λιποπολυσακχαρίτη (168). Επιπλέον, το φαινόμενο της επαγωγής ανοχής in vivo, μετά από 

χορήγηση χαμηλών δόσεων λιποπολυσακχαρίτη, συνοδεύεται από αυξημένη πρόσληψη 

γλυκόζης από πλούσιους σε μακροφάγα ιστούς (205). Μάλιστα, το τελευταίο αναφέρεται ότι 

επάγεται όχι μόνο από βακτηριακά συστατικά, όπως ο LPS, αλλά και από άλλα προ-

φλεγμονώδη ερεθίσματα, μετά την έκκρισή τους, όπως είναι ο TNFα (206). 

Προτείνεται, λοιπόν, από πολλές μελέτες ότι ο κύριος μηχανισμός που οδηγεί στην 

αύξηση της πρόσληψης γλυκόζης από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, μετά την 

ενεργοποίησή τους, είναι η επαγωγή της έκφρασης των μεταφορέων γλυκόζης (GLUT) (203). 

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τα επίπεδα των μεταφορέων GLUT 1, 3, 4 και 5 αυξήθηκαν 

μετά από επώαση ανθρώπινων λεμφοκυττάρων και μακροφάγων με PHA και LPS (226, 227) και 

ότι τα επίπεδα του GLUT 1 αυξήθηκαν σε πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού, καθώς 

και στην κυτταρική σειρά RAW 264.7, μετά από ενεργοποίησή τους με LPS (228, 229). 

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η συγγένεια της γλυκόζης με το μεταφορέα GLUT 3 ενισχύεται μετά 

από επίδραση προ-φλεγμονωδών ερεθισμάτων σε RAW μακροφάγα (230). 

Για να διαπιστώσουμε αν η επώαση μακροφάγων με αδιπονεκτίνη έχει παρόμοια δράση, 

οδηγώντας σε αύξηση της έκφρασης των μεταφορέων γλυκόζης, επωάσαμε πρωτογενή 

μακροφάγα ποντικού με την ορμόνη και μελετήσαμε την έκφραση των μεταφορέων γλυκόζης 

GLUT 1 έως 5. Η επαγωγή των ισομορφών GLUT 2 και GLUT 5 δεν ήταν ανιχνεύσιμη στα δικά 

μας μοντέλα μακροφάγων (data not shown), γεγονός που για τον GLUT 2 μεταφορέα ήταν 

αναμενόμενο, καθώς παρουσιάζει ιστοειδική έκφραση, κυρίως σε ηπατοκύτταρα και στα 

κύτταρα των β-νησιδίων του παγκρέατος (254). Η έκφραση του μεταφορέα GLUT 4 ήταν 

οριακά ανιχνεύσιμη και αυτό μόνο στο επίπεδο του mRNA· καθώς ο GLUT 4 εκφράζεται 

κυρίως σε ιστούς, όπως οι σκελετικοί μύες, το ήπαρ και ο λιπώδης ιστός, στους οποίους η 

μεταφορά και πρόσληψη γλυκόζης ρυθμίζεται από την ινσουλίνη (255), θεωρούμε το 

αποτέλεσμα αυτό, επίσης, αναμενόμενο. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα, η έκφραση του 

μεταφορέα GLUT 1 αυξάνεται σε όλα τα λευκοκύτταρα, μετά την ενεργοποίησή τους, 

υποδηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη ισομορφή είναι εκείνη που κυρίως εξασφαλίζει την παροχή 

γλυκόζης κατά τη συγκεκριμένη συνθήκη (203) και η ισομορφή GLUT 3 αναφέρεται ανάμεσα σε 
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αυτές που επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη συγγένεια για τη γλυκόζη (231). Από τα αποτελέσματά 

μας φαίνεται ότι η αδιπονεκτίνη, πράγματι, επάγει την έκφραση του GLUT 1 μεταφορέα με 

τρόπο ανάλογο προς το χρόνο. Η πρωτεΐνη GLUT 3 παρουσιάζει βασικά επίπεδα, τα οποία δε 

φαίνεται να επηρεάζονται στο χρόνο από την επίδραση με αδιπονεκτίνη, παρόλο που το 

αντίστοιχο mRNA φαίνεται να μειώνεται σημαντικά κατά το πρώτο 12ωρο. Σε παρόμοιο 

αποτέλεσμα είχαν καταλήξει και οι Cao et al. (2008), όπου μετά από επίδραση LPS σε RAW 

264.7 κύτταρα και μέσα στις επόμενες 4 ώρες, η έκφραση του GLUT 3 mRNA φάνηκε να 

καταστέλλεται σημαντικά (229). Παρόλα αυτά, τα επίπεδα της έκφρασης του GLUT 3 από την 

αδιπονεκτίνη επανέρχονται στα βασικά μετά από 24 ώρες. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι στα 

μακροφάγα εκφράζεται σταθερά ο μεταφορέας GLUT 3, ο οποίος υποθέτουμε ότι παρέχει την 

απαιτούμενη γλυκόζη στο κύτταρο στη βασική του κατάσταση, ενώ η επίδραση με αδιπονεκτίνη 

επάγει έντονα την έκφραση του μεταφορέα GLUT 1, προετοιμάζοντας, πιθανά, τα κύτταρα για 

αυξημένη πρόσληψη γλυκόζης που θα υποστηρίξουν τις αλλαγές στη φυσιολογία τους, κατά την 

ενεργοποίησή τους και κατά την επαγωγή ανοχής.  

Πράγματι, η αύξηση της πρόσληψης γλυκόζης αυξάνεται σημαντικά και ανάλογα με την 

πάροδο του χρόνου, κατά τη διάρκεια της επώασης των μακροφάγων με αδιπονεκτίνη. Το 

αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα το κύτταρο προσλαμβάνει 

γλυκόζη, πιθανό, για να αναπτύξει τους αντίστοιχους μηχανισμούς που θα προσδόσουν την 

ικανότητα της κατάλληλης αντίδρασης σε επερχόμενα ερεθίσματα (βλ. εικ. 25 αποτελεσμάτων). 

Μάλιστα, στην περίπτωση που τα μακροφάγα δεν έχουν εκτεθεί στην ορμόνη πριν από τη 

διέγερση με LPS, εμφανίζουν τα ίδια επίπεδα πρόσληψης γλυκόζης με τα βασικά, ενώ όταν 

έχουν εκτεθεί σε αδιπονεκτίνη, η γλυκόζη που προσλαμβάνεται, μετά από ενεργοποίηση με LPS, 

είναι σημαντικά υψηλότερη, ως άμεση απόκριση στο παθογόνο (βλ. εικ. 26 αποτελεσμάτων). Το 

αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, στις οποίες η χορήγηση in 

vivo μη-θανατηφόρου δόσης λιποπολυσακχαρίτη προκάλεσε την αύξηση της πρόσληψης 

γλυκόζης μόνο από πλούσιους σε μακροφάγα ιστούς, οι οποίοι σε επερχόμενη χορήγηση υψηλής 

δόσης LPS αύξησαν ακόμα περισσότερο το περιεχόμενό τους στο σάκχαρο (168, 205). Η 

επαγόμενη από την αδιπονεκτίνη αύξηση της πρόσληψης γλυκόζης και του μεταβολισμού της, 

κατά την ενεργοποίηση των μακροφάγων, υποστηρίζεται και στο ενδοκυτταρικό επίπεδο από το 

αποτέλεσμά μας ότι η ορμόνη ενεργοποιεί το PI3K/Akt μονοπάτι και απενεργοποιεί την κινάση 

της συνθάσης του γλυκογόνου GSK3-β. Πράγματι, έχει αναφερθεί ότι συνθήκες που 
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ενεργοποιούν τα μακροφάγα, όπως η υποξία κατά την ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας, 

ενεργοποιούν το PI3K/Akt μονοπάτι και απενεργοποιούν την κινάση GSK3-β, επηρεάζοντας το 

μεταβολισμό των κυττάρων (256). Επιπρόσθετα, έχει αναφερθεί η σημασία του PI3K/Akt 

μονοπατιού στην επαγωγή της έκφρασης και μετατόπισης στην κυτταρική επιφάνεια των GLUT 

μεταφορέων και στο μεταβολισμό της γλυκόζης, στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος 

(203).  

Ακόλουθα, μελετήσαμε τη σημασία της πρόσληψης γλυκόζης στην ανάπτυξη ανοχής σε 

προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα και δείξαμε ότι η διακοπή της παροχής γλυκόζης κατά τη διάρκεια 

της προ-επώασης με αδιπονεκτίνη οδηγεί σε σημαντικά αυξημένα επίπεδα έκκρισης TNFα, 

μετά από ακόλουθη διέγερση των μακροφάγων με LPS (βλ. εικόνα 28 Α και Β αποτελεσμάτων, 

στήλη a), σε σύγκριση με τα επίπεδα TNFα που εκκρίνονται από τα μακροφάγα που έχουν προ-

επωαστεί με την ορμόνη και διεγερθεί με LPS παρουσία γλυκόζης (βλ. εικόνα 28 Α και Β 

αποτελεσμάτων, στήλες b και c). Το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει τη σημασία της πρόσληψης 

γλυκόζης από το μέσο καλλιέργειας στην επαγόμενη από αδιπονεκτίνη ανοχή των μακροφάγων. 

Ακόμα και στη συνθήκη της απουσίας γλυκόζης, η προ-επώαση με αδιπονεκτίνη και η 

ακόλουθη διέγερση των μακροφάγων με LPS φαίνεται ότι εξακολουθεί να δίνει χαμηλότερα 

επίπεδα TNFα, από ό,τι ο λιποπολυσακχαρίτης χωρίς προ-επώαση με την ορμόνη (βλ. εικ. 28 Α 

και Β αποτελεσμάτων, γκρι στήλες). Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να ισχυριστούμε ότι δεν 

καταργείται σε απόλυτο βαθμό το φαινόμενο της ανοχής, λόγω της απουσίας γλυκόζης στο μέσο 

καλλιέργειας. Παρόλα αυτά, τα μακροφάγα της συνθήκης αυτής εξακολουθούν να είναι πιο 

ευαίσθητα στο LPS (βλ. εικόνα 28 Α αποτελεσμάτων, στήλη a σε σύγκριση με b,c), γεγονός που 

δίνει σημασία στην πρόσληψη γλυκόζης από το περιβάλλον.  

Τέλος, το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των στηλών b και c, όσον αφορά στην 

επαγωγή ανοχής από την αδιπονεκτίνη, ενώ αντίστοιχα το μέσο καλλιέργειας έχει διαφορά στην 

περιεκτικότητα του σακχάρου (χαμηλή στο b και υψηλή στο c), εξηγείται από το ό,τι η γλυκόζη 

του περιβάλλοντος per se ρυθμίζει με τρόπο αντίθετο προς τη συγκέντρωσή της την έκφραση 

των μεταφορέων γλυκόζης, ώστε να εξασφαλίζεται στα κύτταρα σταθερή ποσότητα του 

σακχάρου, στις περιπτώσεις που οι αλλαγές στη συγκέντρωσή του είναι ακραίες (όπως για 

παράδειγμα κατά την υπογλυκαιμία και υπεργλυκαιμία) (ενδεικτικά οι ανασκοπήσεις) (257, 

258).  
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Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι το φαινόμενο ανοχής των μακροφάγων είναι μια ενεργητική 

διαδικασία, η οποία απαιτεί την πρόσληψη και κατανάλωση γλυκόζης για να αναπτυχθεί· δε 

φαίνεται να αναφέρεται σε μια παθητική κατάσταση καταστολής του κυττάρου, κατά την οποία 

ελαττώνεται η ένταση των αποκρίσεών του. Η θεωρία αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω με τη 

σύνδεση του ρόλου της παρουσίας ή απουσίας γλυκόζης στο περιβάλλον του κυττάρου με την 

επαγόμενη από αδιπονεκτίνη ανάπτυξη μοριακών μηχανισμών ανοχής. 

 

4.2.7. Συμπεράσματα και προοπτικές 

 

Συνοπτικά, με τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής προτείναμε μοριακούς 

μηχανισμούς που αναπτύσσονται από την αδιπονεκτίνη σε διάφορα κυτταρικά επίπεδα και με 

τους οποίους η ορμόνη ρυθμίζει την ευαισθησία των μακροφάγων κατά την πρώιμη και όψιμη 

φάση της απόκρισής τους σε ένα ερέθισμα· η αδιπονεκτίνη, λοιπόν, μέσω της ενεργοποίησης 

των μονοπατιών της ΡΚΑ και των PI3K/Akt κινασών παρέχει, από τα πρώτα λεπτά της 

επίδρασής της στα μακροφάγα, τρόπους ρύθμισης της απόκρισης των κυττάρων στην προ-

φλεγμονώδη δράση της ίδιας της ορμόνης, ελαττώνοντας την ουδό ενεργοποίησης των ΜΑΡΚ 

κινασών και του μεταγραφικού παράγοντα NFkB και, αργότερα, με την απενεργοποίηση της 

GSK3-β κινάσης και την επαγωγή της έκφρασης της IRAK-M πρωτεΐνης καθιστά τα μακροφάγα 

ανοχικά σε επερχόμενα προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα.  

Ο ρόλος της αδιπονεκτίνης και των μακροφάγων φαίνεται να είναι θεμελιώδης στην 

παθοφυσιολογία του μεταβολικού συνδρόμου· η έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών από τα 

διεισδύοντα στο λιπώδη ιστό μακροφάγα έχει αναφερθεί να καταστέλλει την έκκριση της 

αδιπονεκτίνης και την έκφραση των υποδοχέων της, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη αντίστασης 

στην ινσουλίνη, ενώ ακόλουθα τα χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης είναι πιθανό να αυξάνουν την 

ευαισθησία των μακροφάγων, επιδεινώνοντας ή/και διατηρώντας τη φλεγμονώδη κατάσταση. 

Το παραπάνω αποτελεί ένα απλουστευμένο μοντέλο ανάπτυξης μιας εξαιρετικά πολύπλοκης και 

πολυπαραγοντικής νόσου, προτείνεται, όμως, ως ένας τρόπος εξήγησης και ερευνητικής 

προσέγγισής του. Καμία θεωρία, μέχρι σήμερα, δεν έχει περιγράψει ικανοποιητικά την 

παθολογία του μεταβολικού συνδρόμου, η οποία να περιλαμβάνει το σύνολο των παραμέτρων 

που το διέπουν, ενώ είναι συχνό φαινόμενο η σύγχυση μεταξύ του αίτιου και του αιτιατού της 

νόσου. Όσον αφορά στην περίπτωση της αδιπονεκτίνης, το γεγονός ότι έχουν αναφερθεί 
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πολυμορφισμοί και μεταλλάξεις στο γονίδιό της, που σχετίζονται με υπο-αδιπονεκτιναιμία και 

έχουν στατιστικά σημαντική συχνότητα σε άτομα με TIIDM, καθιστά τα χαμηλά επίπεδά της ως 

πιθανό αίτιο της νόσου (116-118). Για το λόγο αυτό έχει προταθεί από πολλές ανασκοπήσεις ότι 

η αδιπονεκτίνη και οι υποδοχείς της θα μπορούσαν να υπηρετήσουν ως θεραπευτικοί στόχοι για 

το μεταβολικό σύνδρομο (ενδεικτικά) (34, 45, 62, 97, 128). Όμως, ο ρόλος της ορμόνης φαίνεται 

να είναι πιο πολύπλοκος από τις φαινομενικά γραμμικές σχέσεις α) «γενετικοί παράγοντες -> 

υπο-αδιποναικτιναιμία -> χρόνια χαμηλού βαθμού συστηματική φλεγμονή -> αντίσταση στην 

ινσουλίνη -> TIIDM» ή/και β) «παχυσαρκία -> φλεγμονή στο λιπώδη ιστό -> υπο-

αδιποναικτιναιμία -> χρόνια χαμηλού βαθμού συστηματική φλεγμονή -> αντίσταση στην 

ινσουλίνη -> TIIDM», οι οποίες ήδη προσδίδουν πολυπλοκότητα στην παθοφυσιολογία του 

μεταβολικού συνδρόμου, εφόσον, δίνονται διαφορετικά σημεία εκκίνησής του. Επιπλέον, το 

γεγονός ότι τα επίπεδα της ορμόνης αναφέρονται σημαντικά υψηλότερα σε ασθενείς με 

αυτοάνοσες νόσους (37) και το ό,τι σε κυτταρικό επίπεδο η δράση της αδιπονεκτίνης είναι 

πλειοτροπική, όπως έχουμε δείξει και με τις μελέτες μας (89, 154, 155), εντείνει τη δυσκολία να 

εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για το ρόλο της ορμόνης στην ανάπτυξη νόσων και για τη 

χρήση της ως φαρμακολογικό και θεραπευτικό παράγοντα. Χρειάζεται, λοιπόν, περαιτέρω 

διερεύνηση σε κυτταρικό επίπεδο και σε in vivo συστήματα, ώστε να γίνει κατανοητή η 

αλληλεπίδραση της αδιπονεκτίνης με το ανοσοποιητικό σύστημα. 

Υποστηρίζεται ότι ένας από τους λόγους, που τα μακροφάγα του WAT και του 

πλάσματος των παχύσαρκων ατόμων βρίσκονται σε προ-φλεγμονώδη κατάσταση, είναι η 

υπερευαισθησία τους σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα (221), κάτι που έμμεσα υποστηρίζεται και 

από τα αποτελέσματά μας (89), αν παραλληλήσουμε την παχυσαρκία με την υπο-

αδιποναικτιναιμία (42, 105, 222). Όπως φαίνεται, λοιπόν, από πρόσφατες μελέτες, ένα 

σημαντικό κομμάτι της προσοχής έχει στραφεί στους λόγους για τους οποίους τα μακροφάγα 

που υπάρχουν ή/και διεισδύουν στο λιπώδη ιστό κατά την ανάπτυξη της παχυσαρκίας (ATMs) 

δεν καθίσταται ανοχικά σε προ-φλεγμονώδη ερεθίσματα ή/και δεν επιδεικνύουν αντι-φλεγμονώδη 

δραστηριότητα (259). Τελευταία, λοιπόν, έχει αρχίσει να διαφαίνεται ο ρόλος των Tregs και TH 

λεμφοκυττάρων στη ρύθμιση της απόκρισης των μακροφάγων του λιπώδους ιστού (259-262). 

Έχει αναφερθεί ότι στο WAT ατόμων με φυσιολογικό ΒΜΙ υπάρχει ένας πληθυσμός Tregs, που 

δεν εντοπίζεται στο WAT παχύσαρκων ατόμων, τα οποία ρυθμίζουν αρνητικά την προ-

φλεγμονώδη δράση των ATMs (259). Η πληροφορία αυτή συνδέεται με το ό,τι τα ATMs των 
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ατόμων με φυσιολογικό ΒΜΙ επιδεικνύουν χαμηλή προ-φλεγμονώδη δραστηριότητα, λόγω της 

παρουσίας Tregs και παράλληλης TH2 ρύθμισης και απόκρισης· κατά την ανάπτυξη, όμως της 

παχυσαρκίας, τα διεισδύοντα στο WAT μακροφάγα επιδεικνύουν προ-φλεγμονώδη TH1 

απόκριση (260, 263). Έχει προταθεί, λοιπόν, ότι τα Τ λεμφοκύτταρα (Τregs, TH1 και TH2) έχουν 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της φλεγμονής στο λιπώδη ιστό, κατά την παχυσαρκία, και 

προτείνεται ότι δρουν σύμφωνα με το μοντέλο της εικόνας 5. 

 

 
 

Εικ. 5. Μοντέλο της ρύθμισης του φλεγμονώδους περιβάλλοντος στο λιπώδη ιστό. Στο a, η επικρατούσα 
παρουσία των Tregs και TH2 κυττάρων μετατοπίζει το φαινότυπο των μακροφάγων προς αντι-
φλεγμονώδη πορεία (χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία οι όροι IL10-high, alternatively activated 
macrophages και Μ2 macrophages). Στο b, η απουσία των Tregs και η έκκριση IFNγ από τα TH1 
λεμφοκύτταρα, ωθεί τα μακροφάγα που υπάρχουν ή/και διεισδύουν στο λιπώδη ιστό, σε προ-
φλεγμονώδη φαινότυπο (χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία οι όροι IL12-high, IL10-low και M1 
macrophages) (από Lumeng et al. 2009) (260). 
 

Ένας λόγος, λοιπόν, στον οποίο αποδίδεται ο προ-φλεγμονώδης φαινότυπος των ATMs 

είναι η απουσία του πληθυσμού των Tregs από το λιπώδη ιστό των παχύσαρκων ατόμων (259), 

τα οποία δρουν σε συμφωνία με τα TH2 κύτταρα και επάγουν τη διαφοροποίηση των 

μακροφάγων προς αντι-φλεγμονώδη (Μ2) φαινότυπο (261). Ο λόγος για τον οποίο τα 

ρυθμιστικά αυτά λεμφοκύτταρα εγκαταλείπουν ή πιο πιθανά δε διεισδύουν στο λιπώδη ιστό των 

παχύσαρκων ατόμων, ενώ υπάρχουν στα άτομα με φυσιολογικό ΒΜΙ, δεν είναι γνωστός μέχρι 

σήμερα· έχει προταθεί ότι τα χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης ή/και τα υψηλά επίπεδα λεπτίνης να 
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έχουν σημαντικό ρόλο ως θετικό ή αρνητικό σήμα, αντίστοιχα, για την παρουσία των Tregs στο 

λιπώδη ιστό (259). Τα παραπάνω δεδομένα ανοίγουν ένα ενδιαφέρον νέο πεδίο για έρευνα πάνω 

στην επίδραση της αδιπονεκτίνης στα κύτταρα της ειδικής ανοσίας και στο ρόλο τους στην 

παθοφυσιολογία του μεταβολικού συνδρόμου. 
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