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Abstract 

Background: Excessive pro-inflammatory cytokine production in the bone marrow (BM) has 

been recognized as a prominent pathogenetic mechanism for the disturbed hematopoiesis in 

patients with Myelodysplastic Syndromes (MDS) and Chronic Idiopathic Neutropenia (CIN). 

However, the upstream pathways, the exact cellular source and the triggering events related 

to cytokine excess in MDS BM remain unknown. 

Furthermore, in patients with MDS, infection vulnerability does not always reflect the 

severity of neutropenia. This observation suggests that additional factors may predispose 

MDS patients to infections. 

Aim: The first objective of this study was to investigate the possible involvement of toll-like 

receptors (TLRs) and their endogenous ligands in the induction/maintenance of the 

inflammatory process in patients’ BM.  

Besides, based on available evidence suggesting that the rs4986790 and rs4986791 Single 

Nucleotide Polymorphisms (SNP) of human TLR4 may be associated with increased 

susceptibility to bacterial infections, we sought to examine the possible association between 

TLR4 SNPs and infection susceptibility in MDS patients from a homogeneous Greek 

population. 

Methods: TLR expression was evaluated in the BM of patients and healthy controls using 

flow-cytometry. Quantitative PCR analysis of 84 genes related to TLR-mediated signal 

transduction was performed, using a commercially available PCR array, in 

immunomagnetically sorted CD14
+
 BM cells of patients and controls. The results were 

confirmed by testing separately three significantly over-expressed genes. The levels of 

various cytokines produced by patient monocytes treated with autologous plasma in the 

presence/absence of a TLR4 inhibitor were measured with chemiluminescence and the levels 

of the high mobility group box 1 (HMGB1) protein, a TLR4 endogenous ligand, in long-term 
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BM culture supernatants were assayed with ELISA. To further examine if the excess of 

HMGB1 in the BM of MDS patients is due to macrophage dysfunction, a fluorescent 

microscopy-based assay was developed to estimate macrophage capacity to phagocytose 

apoptotic cells, and the time-course of HMGB1 release in a co-culture system of patient 

macrophages with different numbers of apoptotic cells was monitored. 

Genotyping for TLR4 rs4986790 and rs4986791 SNPs was performed by PCR – Restriction 

Fragment Length Polymorphisms (RFLPs) as described previously, using the NcoI and HinfI 

restriction enzymes, which digest the G allele-containing and T allele-containing PCR 

products of the rs4986790 and rs4986791 SNPs, respectively. To examine the possible 

correlation of the rs4986790 and rs4986791 polymorphic genotypes with MDS patient 

susceptibility to infections, we recorded the number of infections per patient tested, since the 

day of diagnosis.   

Results: A statistically significant increase in the proportion of TLR4
+
 cells within the 

CD14
+
 BM cells was observed in both patient groups compared to controls along with an up-

regulation of TLR4 expression as was indicated by the TLR4 Μean Ratio of relative 

fluorescence intensity (MRFI) in patients. The TLR signaling gene array study in purified 

BM CD14
+
 cells showed that many of the TLR-related genes displayed at least two-fold 

increase in patients compared to controls. When examined separately, the relative mRNA 

expression of MyD88, TRIF/TICAM1 and TRAM/TICAM2, three adaptor molecules 

necessary for MyD88-dependent and MyD88-independent TLR4 signaling, was also found 

significantly increased in patients compared to controls confirming the results obtained from 

the PCR-arrays. Incubation of patient monocytes with autologous BM plasma resulted in the 

TLR4 dependent production of the cytokines measured, as been indicated by the significant 

decrease of IL-1, IL-6 and TNFα levels in the presence of the TLR4 inhibitor compared to 

cultures treated with the BM plasma alone.  HMGB1 levels were significantly increased in 
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long-term BM cultures of patients compared to controls suggesting that HMGB1 might 

constitute an endogenous TLR4-activating ligand in MDS and CIN BM. MDS-derived 

macrophages displayed impaired capacity to engulf apoptotic cells in comparison to healthy 

individuals. HMGB1 release by MDS BM macrophages loaded with increasing numbers of 

apoptotic cells for different time periods was dependent on the apoptotic cell load and 

incubation time. 

Regarding the genetic study, there was no statistically significant difference in the frequency 

of infectious episodes between MDS patients carrying the risk allele and the MDS patients 

that did not carry the risk allele for either SNP studied. However, it is interesting, that the 

frequency of the minor allele G of the rs4986790 SNP was found significantly increased in 

MDS patients compared to healthy controls. Furthermore, the heterozygous polymorphic 

genotype A/G seemed to be more frequent among MDS patients compared to controls. The 

frequency of the minor allele T and the polymorphic genotype C/T of rs4986791 SNP was 

also higher in MDS patients, although not at a statistically significant level. 

Conclusions: These data demonstrate a significant role of BM monocytes in the 

pathophysiology of CIN and MDS through the production of pro-inflammatory cytokines in a 

TLR4-mediated mechanism under the influence of endogenous ligands such as HMGB1. A 

primary apoptotic cell clearance defect of BM macrophages in MDS might contribute to the 

inflammatory process through aberrant release of HMGB1 from the late apoptotic/necrotic 

cells. 

The presence of the polymorphic genotype of rs4986790 does not seem to correlate with 

MDS patients’ vulnerability to infections. However, the frequency of the mutant allele G and 

the A/G genotype is significant higher in MDS patients compared to healthy controls, 

representing probably a genetically defined risk factor for MDS development. 
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Η αιμοποίηση ξεκινάει από το πολυδύναμο stem cell το οποίο μπορεί να δώσει γένεση σε 

όλες τις  κυτταρικές σειρές του αίματος. Τα αιμοποιητικά stem cells που εξασφαλίζουν την 

αιμοποίηση είναι πολύ σπάνια, αποτελώντας 1 στα 20 εκατομμύρια των εμπύρηνων 

κυττάρων του μυελού των οστών. Aπό τα αιμοποιητικά stem cells προέρχονται, μέσω 

διαφοροποίησης, τα αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα τα οποία διαθέτουν ένα συγκεκριμένο 

δυναμικό διαφοροποίησης, το οποίο περιορίζεται στην κυτταρική σειρά για την οποία έχουν 

δεσμευτεί. Από ένα stem cell παράγονται περίπου 10
6
 ώριμα κύτταρα ύστερα από 20 

κυτταρικές διαιρέσεις, μέσω μιας διαδικασίας κατά την οποία τα αιμοποιητικά κύτταρα 

σταδιακά διαφοροποιούνται  και ωριμάζουν χάνοντας την ικανότητα αυτοανανέωσης. (Εικ.1)  

Ο λειτουργικός μυελός των οστών αποτελείται, εκτός από τα αιμοποιητικά κύτταρα, και από 

το στρώμα, το οποίο εξασφαλίζει ένα κατάλληλο περιβάλλον για την επιβίωση και την 

ανάπτυξη των αιμοποιητικών stem cells. Το στρώμα μαζί με τα αγγεία και τα κολποειδή του 

μυελού σχηματίζουν στην ουσία το αιμοποιητικό μικροπεριβάλλον που ελέγχει την 

αιμοποίηση στον ενήλικα. To στρώμα αποτελείται από κυτταρικά στοιχεία και την 

εξωκυττάρια ουσία. Κύτταρα του στρώματος είναι οι ινοβλάστες, τα μακροφάγα, τα 

οστεοκύτταρα, τα λιποκύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Η εξωκυττάρια ουσία 

αποτελείται από κολλαγόνο, πρωτεογλυκάνες, φιμπρονεκτίνη, υαλουρονικό οξύ και 

λαμινίνη. Ο ρόλος της είναι η δόμηση και η οργάνωση του μικροπεριβάλλοντος που 

επιτυγχάνεται με ποικίλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ πρωτεϊνών, κυτταροκινών και 

κυτταρικών στοιχείων που έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία τρισδιάστατων χώρων 

(φωλιές) μέσα στους οποίους επάγεται η διαφοροποίηση των αιμοποιητικών κυττάρων.  
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Αιμοποιητική φωλιά 

Το μικροπεριβάλλον, όπου βρίσκονται και αναπτύσσονται τα αιμοποιητικά κύτταρα, ασκεί 

ρυθμιστική δράση σε διεργασίες όπως η επιβίωση, η παραμονή στη φάση G0 του κυτταρικού 

Εικόνα 1. Η διαφοροποίηση και η ωρίμανση των κυττάρων κατά τη φυσιολογική αιμοποίηση. 

Απεικονίζονται οι προβαθμίδες που δίνουν γένεση (Colony-forming units) σε αποικίες της ερυθράς (CFU-E), 

μεγακαρυοκυτταρικής (CFU-MK), κοκκιοκυτταρικής-μονοκυτταρικής (CFU-GM), βασεοφιλικής (CFU-B), 

κοκκιοκυτταρικής (CFU-G), μονοκυτταρικής (CFU-M), και δενδριτικής (CFU-D) σειράς. NK cell, natural 

killer cell (κύτταρο Φυσικός φονέας); RBC, red blood cell (ερυθρό αιμοσφαίριο). (Derek L. Stirewalt & Jerald 

P. Radich Nature Reviews Cancer 3, 650-665 September 2003) 
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κύκλου, ο πολλαπλασιασμός, η δέσμευση, η διαφοροποίηση, η μετανάστευση, η γονιδιακή 

έκφραση και ο θάνατός τους, παρέχοντας σε αυτά εξωκυττάρια σήματα. Οι κατάλληλες 

συνθήκες για την αιμοποίηση διαμορφώνονται σε ειδικά διαμερίσματα του 

μικροπεριβάλλοντος, τις φωλιές, οι οποίες δομικά αποτελούνται από τα κύτταρα του 

στρώματος και μόρια της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Οι φωλιές περιέχουν επίσης και 

άλλα stem cells όπως μεσεγχυματικά και ενδοθηλιακά stem cells. Στις φωλιές λαμβάνουν 

χώρα διακυτταρικές αλληλεπιδράσεις στρώματος-αιμοποιητικών κυττάρων καθώς και 

εξειδικευμένες δράσεις αιμοποιητικών παραγόντων και κυτταροκινών. Το μικροπεριβάλλον 

του μυελού των οστών με τη λειτουργία του εξασφαλίζει συνθήκες που καθορίζουν την τύχη 

των stem cells ρυθμίζοντας την επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίησή 

τους.
1;2

 

Οι οστεοβλάστες και οι οστεοκλάστες είναι κύτταρα που συνδέονται άμεσα με την 

αιμοποίηση τόσο οντογενετικά όσο και λειτουργικά. 

Τα κύτταρα του δικτύου είναι ομάδες κυττάρων που σχηματίζουν ένα τρισδιάστατο 

υποστηρικτικό δίκτυο, το οποίο συγκρατεί τα αγγειακά κολποειδή και τα αιμοποιητικά 

στοιχεία. Τα κύτταρα του δικτύου συνδέονται μεταξύ τους με χασματοσυνδέσεις (gap 

junctions). 

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα ελέγχουν τη διακίνηση (mobilization) και την εγκατάσταση 

(homing) των αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων και επίσης παράγουν κυτταροκίνες και 

μόρια προσκόλλησης συνεισφέροντας άμεσα και έμμεσα στη διαδικασία της αιμοποίησης. 

Τα λιποκύτταρα ανήκουν επίσης στα κύτταρα του δικτύου. Κατά τη διαδικασία της 

λιπογένεσης, το μεγαλύτερο μέρος του κυτταροπλάσματος πληρούται από λιποσφαίρια. Τα 

κύτταρα αυτά ελέγχουν μηχανικά τον όγκο του μυελού των οστών στον οποίο λαμβάνει 

χώρα η ενεργός αιμοποίηση. Έχουν επίσης ρυθμιστικό ρόλο στην αιμοποίηση και στον 

οστικό μεταβολισμό με παραγωγή στεροειδών και κυτταροκινών. 
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Τα μακροφάγα εξυπηρετούν δύο λειτουργίες: την έκκριση αιμοποιητικών κυτταροκινών και 

τη φαγοκυττάρωση. Τα μακροφάγα παρέχουν πολλούς επαγωγικούς παράγοντες που 

χρειάζονται για την ανάπτυξη των κυττάρων της μυελικής σειράς. Επίσης, φαγοκυτταρώνουν 

του πυρήνες που αποβάλλονται από τα ωριμάζοντα ερυθροκύτταρα και τα αποπτωτικά και 

μη φυσιολογικά κύτταρα.  

Φαγοκυττάρωση αποπτωτικών κυττάρων. Η απόπτωση είναι ένας φυσιολογικός 

μηχανισμός που λαμβάνει χώρα σε όλους τους πολυκύτταρους οργανισμούς. Η 

απομάκρυνση των αποπτωτικών κυττάρων γίνεται πολύ γρήγορα από τα φαγοκύτταρα του 

οργανισμού, κυρίως τα μακροφάγα. Η γρήγορη και επαρκής φαγοκυττάρωση των 

αποπτωτικών κυττάρων είναι σημαντική, αφενός γιατί αποτρέπει την απελευθέρωση 

ανοσογόνου ενδοκυττάριου περιεχομένου και αφετέρου γιατί επάγει την έκκριση 

αντιφλεγμονωδών μεσολαβητών που αποτρέπουν την έναρξη της φλεγμονής ή τη λύση της 

στην περίπτωση που έχει ήδη επαχθεί.
3
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Μεσεγχυματικά Stem Cells 

Μεσεγχυματικά Stem Cells (Mesenchymal Stem Cells, MSCs) ονομάζονται τα μη 

διαφοροποιημένα πολυδύναμα κύτταρα που δίνουν γένεση στα πρόδρομα κύτταρα από τα 

οποία προέρχονται διάφοροι, μεσεγχυματικής προέλευσης, ιστοί όπως τα οστά, οι χόνδροι, 

το λίπος και οι μύες. (Εικ. 2) Τα Μεσεγχυματικά Stem Cells αποτελούν περίπου το 0,01% 

των  εμπύρηνων κυττάρων του μυελού και ασκούν τόσο άμεσες όσο και έμμεσες ρυθμιστικές 

δράσεις στην αιμοποίηση, καθώς αποτελούν τον κοινό πρόγονο των στρωματικών κυττάρων 

του μυελού των οστών. (Εικ. 3) 

Εικόνα 2 Στο σχήμα απεικονίζεται η ικανότητα των μεσεγχυματικών stem cells (MSCs) να 

ανανεώνονται μέσα στο μυελό των οστών και να διαφοροποιούνται προς κύτταρα του μεσοδέρματος.  

Η αναφερθείσα δυνατότητά τους για διαφοροποίηση προς κύτταρα άλλων σειρών (εξώδεμα και 

ενδόδερμα) ( διακεκομμένα βέλη) αμφισβητείται in vivo. (Uccelli et al, Nature Reviews Immunology 

2008) 
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Τα MSCs μπορούν να παράγουν ένα ευρύ φάσμα κυτταροκινών, χημειοκινών και αυξητικών 

παραγόντων αλλά και διαθέτουν τα ίδια υποδοχείς για τις παραπάνω κυτταροκίνες ώστε να 

επικοινωνούν με το περιβάλλον τους. Οι εκκρινόμενες κυτταροκίνες μαζί με την παραγωγή 

εξωκυττάριας ουσίας αποτελούν τον κύριο τρόπο με τον οποίον τα MSCs στηρίζουν την 

αιμοποίηση. 

 

 

Εικόνα 3. Τα στρωματικά κύτταρα στην αιμοποιητική φωλιά. Στο μυελό των 

οστών, τα πολυδύναμα στρωματικά προγονικά κύτταρα σε διάφορα στάδια της 

διαφοροποίησης συμμετέχουν στο σχηματισμό της αιμοποιητικής φωλιάς.  Στην 

ενδοστέινη αιμοποιητική φωλιά, τα στρωματικά προγονικά κύτταρα, μαζί με τους 

οστεοβλάστες, συμβάλλουν στη διατήρηση των αιμοποιητικών stem cells (HSCs) στη 

G0 φάση του κυτταρικού κύκλου (quiescent). Γύρω από τα κολποειδή, τα υπο-

ενδοθηλιακά angiopoietin-1 (ANG1)
+
/CXC-chemokine ligand 12 (CXCL12)

+
/CD146

+
 

στρωματικά κύτταρα, τα περιαγγειακά στρωματικά κύτταρα και τα κολποειδικά 

ενδοθηλιακά κύτταρα επίσης ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίησηση 

και τη μετακίνηση των HSCs στην αγγειακή φωλιά. (Uccelli et al, Nature Reviews 

Immunology 2008) 
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Τελευταία έγινε γνωστό ότι, εκτός του στηρικτικού τους ρόλου στην αιμοποίηση και της 

σημασίας τους στην αναγέννηση των ιστών, τα MSCs έχουν επίσης και ανοσορρυθμιστικές 

ιδιότητες. Η γνώση αυτή προήλθε από την παρατήρηση ότι τα MSCs καταστέλλουν τα 

ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα, και άνοιξε το δρόμο για το χαρακτηρισμό των ποικίλων 

ανοσορυθμιστικών ιδιοτήρων των MSCs. (Εικ. 4) 

 

Εικόνα 4. Δράση των μεσεγχυματικών stem cells (MSCs) στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα MSCs 

αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό και την κυτταροτοξική δράση των ΝΚ κυττάρων μέσω έκκρισης  prostaglandin 

E2 (PGE2), indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) και διαλυτού HLA-G5 (sHLA-G5). b | Τα MSCs αναστέλλουν τη 

διαφοροποίηση των μονοκυττάρων σε ανώριμα μυελικά δενδριτικά κύτταρα dendritic cells (DCs), οδηγούν τα ώριμα 

δενδριτικά κύτταρα σε μία ανώριμη κατάσταση, καταστέλλουν την παραγωγή TNF από τα DCs και αυξάνουν την 

έκκριση IL-10 από τα πλασματοκυτταροειδή DCs (pDCs). Η παραγωγή PGE2 από τα MSCs ενέχεται σε όλες αυτές τις 

δράσεις. Η δράση των MSCs στα DCs περιλαμβάνει την καταστολή της αντιγονοπαρουσίασης στα T κύτταρα, τα οποία 

δε μπορούν ως εκ τούτου να πολλαπλασιαστούν και να εκπτυχθούν κλωνικά. Τέλος, τα MSCs μειώνουν την 

αναπνευστική έκρηξη (respiratory burst) και καθυστερούν την απόπτωση των ουδετερόφιλων μέσω έκκρισης IL-6. c | Η 

άμεση καταστολή της λειτουργίας των CD4
+
 T-κυττάρων από τα MSCs εξαρτάται από την έκκριση διάφορων διαλυτών 

μορίων όπως PGE2, IDO, TGF 1, hepatocyte growth factor (HGF), inducible nitric-oxide synthase (iNOS) και haem 

oxygenase-1 (HO1). Η ανεπαρκής ενεργοποίηση των CD4
+
 T-κυττάρων επηρεάζει το βοηθητικό τους ρόλο στον 

πολλαπλασιασμό των Β-κυττάρων και την παραγωγή αντισωμάτων. Η καταστολή της κυτταροτοξικής δράσης των 

CD8
+
 T-κυττάρων και η επαγωγή της διαφοροποίησης των ρυθμιστικών Τ κυττάρων που γίνεται άμεσα από τα  MSCs 

εξαρτάται από την απελευθέρωση sHLA-G5 από τα MSCs. Επιπλέον, η αύξηση της παραγωγής IL-10 από τα pDCs 

συμβάλλει έμμεσα στη γένεση των ρυθμιστικών κυττάρων. (Uccelli et al, Nature Reviews Immunology 2008) 
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Ορισμός 

Η Χρόνια Ιδιοπαθής Ουδετεροπενία (Chronic Idiopathic Neutropenia, CIN) αποτελεί μία 

επίκτητη διαταραχή της κοκκιοποίησης που χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη ανεξήγητη 

μείωση του αριθμού των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων σε επίπεδα 

χαμηλότερα από το κατώτερο όριο της φυσιολογικής διακύμανσης που αντιστοιχεί στην 

ηλικία και τη φυλή ενός ατόμου.
4
 Πρόκειται για καλόηθες νόσημα, που συνήθως δεν 

επιπλέκεται με λοιμώξεις και σπάνια εκτρέπεται σε οξεία λευχαιμία.
5;6

  

Για τη διάγνωση της CIN έχουν ορισθεί συγκεκριμένα κριτήρια, που βασίζονται στον 

αποκλεισμό άλλων τύπων επίκτητης χρόνιας ουδετεροπενίας. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια 

περιλαμβάνουν αριθμό κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων κάτω των 1800/μl, απουσία 

κλινικών, ορολογικών και υπερηχοτομογραφικών ευρημάτων υπέρ υποκείμενου νοσήματος 

το οποίο θα μπορούσε να εκδηλώνεται με ουδετεροπενία, απουσία έκθεσης σε ιονίζουσα 

ακτινοβολία, επαφής με οργανικούς διαλύτες ή λήψης φαρμάκων που προκαλούν 

ουδετεροπενία, φυσιολογικός καρυότυπος μυελού των οστών και αρνητικές δοκιμασίες για 

την παρουσία αντιπολυμορφοπυρηνικών αντισωμάτων.
6
 

Η επίπτωση της CIN στο γενικό πληθυσμό είναι άγνωστη. Ο επιπολασμός της νόσου 

εκτιμάται σε 1,67% και η συχνότητά της σε ασθενείς με ουδετεροπενία σε 34%.
7;8

 Δεν έχει 

τεκμηριωθεί αιτιολογική συσχέτιση με χρήση ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων, με λήψη 

μη-στεροειδών αντιφλεγμονοδών φαρμάκων ή με συγκεκριμένη επαγγελματική 

ενασχόληση.
7
 Η νόσος είναι συχνότερη στις γυναίκες (αναλογία ανδρών: γυναικών=8:1)

7
 και 

σε άτομα με απλότυπο HLA-DRB1*1302.
9
 

Οι λοιμώξεις είναι κατά κανόνα σπάνιες στη CIN και η συχνότητα εμφάνισής τους, που 

εκτιμάται σε 1,9%, σχετίζεται αποκλειστικά με το βαθμό της ουδετεροπενίας και αφορά 

κυρίως ασθενείς με αριθμό ουδετερόφιλων κάτω των 500/μl. (Papadaki HA. Chronic 

idiopathic neutropenia: clinical and pathophysiologic aspects. Presented at: 13th Congress of 
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the European Hematology Association. Copenhagen, Denmark, 12-15 June 2008). Όταν 

εμφανίζονται, οι πιο συνηθισμένοι τύποι λοιμώξεων είναι του αναπνευστικού και του 

δέρματος και λιγότερο συχνά του γαστρεντερικού συστήματος.  

Διαταραχές του οστικού μεταβολισμού παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με CIN. 

Οστεοπενία έχει περιγραφεί σε 44,4% και οστεοπόρωση σε 15,6% των ασθενών, σε 

συνδυασμό με αυξημένους δείκτες οστικής απορρόφησης και οστικού σχηματισμού, όπως 

είναι το Ν-τελοπεπτίδιο ούρων και η οστεοκαλσίνη ορού.
10

 Οι διαταραχές αυτές προέχουν 

κυρίως στους ασθενείς με σοβαρότερη ουδετεροπενία και έχουν συσχετισθεί με τα υψηλά 

επίπεδα TNFα και IL-1β στα πλαίσια της χρόνιας φλεγμονώδους διαδικασίας που σχετίζεται 

με την παθογένεια της CIN.
10

 

Στην πλειοψηφία των ασθενών, η CIN ακολουθεί μια μακρά καλοήθη πορεία. Η εκτροπή σε 

Οξεία Λευχαιμία θεωρείται ένα εξαιρετικά σπάνιο ενδεχόμενο. Συνολικά, έχουν περιγραφεί 

6 ασθενείς που ανέπτυξαν οξεία μυελογενή λευχαιμία 3-30 χρόνια μετά τη διάγνωση της 

ουδετεροπενίας.
11-14

 Ωστόσο, στους ασθενείς με CIN ο αριθμός των ουδετερόφιλων 

κοκκιοκυττάρων σπάνια αποκαθίσταται αυτόματα, με αποτέλεσμα η ουδετεροπενία να 

εμμένει για πολλά χρόνια.
5;15

 

 

Παθογενετικοί Μηχανισμοί. Ο ρόλος του αιμοποιητικού 

μικροπεριβάλλοντος 

Ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός της CIN θεωρείται η ανεπαρκής παραγωγή των 

ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων από το μυελό των οστών.
16;17

 Ειδικότερα, οι ασθενείς με 

CIN έχουν μειωμένο αριθμό CD34
+
/CD33

+ 
μυελικών προγονικών αιμοποιητικών 

προβαθμίδων που οφείλεται στην αυξημένη απόπτωση των κυττάρων στο συγκεκριμένο 

κυτταρικό διαμέρισμα. Η διαταραχή αυτή φαίνεται να οφείλεται κυρίως σε διαταραχές του 

μυελικού μικροπεριβάλλοντος. Τα επίπεδα στον ορό του παράγοντα νέκρωσης των  όγκων 
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(TNF-α), της ιντερλευκίνης 1β (IL-1β) , του  διαλυτού υποδοχέα του TNF-α p55 (sTNF-R1), 

του TGF-β1, της ιντερλευκίνης 6 (IL-6), καθώς επίσης και της IL-8 βρέθηκαν σημαντικά 

αυξημένα στους ασθενείς με CIN.
18

 Είναι ενδιαφέρον ότι τα επίπεδα των κυτταροκινών και 

χημειοκινών στον ορό σχετίζονταν ισχυρά με το βαθμό της ουδετεροπενίας.
18

 Επιπλέον, 

σημαντικά αυξημένες  συγκεντρώσεις κυτταροκινών ανευρίσκονται στα υπερκείμενα 

μακροχρόνιων μυελικών καλλιεργειών των ασθενών όπως η  IL-1β, ο TGF-β1, η  IL-6,  και ο 

TNF-α.
18;19

  Χαρακτηριστικά, τα επίπεδα TNFα στα υπερκείμενα σχετίζονται θετικά με το 

ποσοστό των αποπτωτικών CD34
+
 κυττάρων.

16
 Φαίνεται πως η αυξημένη παραγωγή TNFα, 

Ιντερφερόνης-γ και Fas-ligand επάγει τον αποπτωτικό θάνατο των CD34
+
/CD33

+ 

κοκκιοκυταρικών προβαθμίδων δρώντας ανασταλτικά στην κοκκιοποίηση. Τα αυξημένα 

επίπεδα προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως της IL-1β και της IL-6 σε συνδυασμό με τα 

μειωμένα επίπεδα της αντιφλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-10 επίσης καθιστούν περαιτέρω 

το μικροπεριβάλλον του μυελού ακατάλληλο για τη φυσιολογική κοκκιοποίηση και 

επηρεάζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη των προγονικών κοκκιοκυττάρων.
19;20

 Έμμεσες 

ενδείξεις υπέρ αυτού προέρχονται από ευρήματα πειραμάτων, όπου τα κύτταρα του 

στρώματος Μακρόχρονων Μυελικών Καλλιεργειών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα κύτταρα 

του μικροπεριβάλλοντος του μυελού, από ασθενείς απέτυχαν  να υποστηρίξουν τον 

πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση CD34
+
 κύτταρων που προέρχονταν από 

φυσιολογικούς μάρτυρες.
16

 

Στα στοιχεία του μικροπεριβάλλοντος που συμμετέχουν στην παθογένεια της CIN 

περιλαμβάνονται και ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα που ανευρίσκονται στο μυελό των 

ασθενών. Οι ασθενείς με CIN εμφανίζουν συχνά ανοσοεπικρατούντες Τ-κυτταρικούς 

πληθυσμούς στο αίμα και κυρίως στο μυελό των οστών, με ολιγοκλωνικό/μονοκλωνικό 

πρότυπο ανάπτυξης στα CD8+ κύτταρα.
21

 Εx vivo, τα ενεργοποιημένα αυτά Τ-

λεμφοκύτταρα καταστέλλουν τις προγονικές κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες τόσο των 
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ασθενών όσο και φυσιολογικών ατόμων, και παράγουν αυξημένα ποσά ιντερφερόνης-γ, 

επιβεβαιώνοντας την παθογενετική τους σχέση με την ανάπτυξη της νόσου.
22
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Τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (Myelodysplastic Syndromes, MDS) αποτελούν μια από 

τις συχνότερες αιματολογικές διαταραχές σε άτομα μεγάλης ηλικίας.
23

 Πρόκειται για 

ετερογενή ομάδα κλωνικών διαταραχών του αρχέγονου αιμοποιητικού κυττάρου με γενικά 

χαρακτηριστικά τη μη αποδοτική αιμοποίηση και την αυξημένη πιθανότητα εξέλιξης σε 

οξεία λευχαιμία.
24

 Η μη αποδοτική αιμοποίηση εκδηλώνεται με μορφολογική δυσπλασία των 

αιμοποιητικών σειρών στο μυελό των οστών και το περιφερικό αίμα, αιμοποιητική 

δυσλειτουργία και κυτταροπενίες, δηλαδή αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοπενία. Εξαιτίας 

των κυτταροπενιών οι ασθενείς χρειάζονται συχνές μεταγγίσεις και κινδυνεύουν από 

ουδετεροπενικές λοιμώξεις και επικίνδυνες αιμορραγίες πολύ πριν από την εκτροπή του 

νοσήματος σε οξεία λευχαιμία. 

Τα MDS προσβάλλουν συνήθως άτομα μεγάλης ηλικίας καθώς 80% των ασθενών με MDS 

είναι άνω των 60 ετών κατά τη διάγνωση.
23

 Συγκεκριμένα, η διάμεση ηλικία κατά τη 

διάγνωση είναι τα 76 έτη ενώ μόνο 6% των ασθενών είναι μικρότεροι των 50 ετών. Η 

επίπτωση των MDS δεν έχει καθοριστεί με ακρίβεια μέχρι σήμερα, κυρίως λόγω ελλείψεως 

αξιόπιστων επιδημιολογικών δεδομένων. Σε μελέτες που έχουν γίνει σε Ευρώπη και ΗΠΑ, η 

ετήσια επίπτωση αναφέρεται από 3.6 έως 20 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους.
25-27

 

Τα MDS διακρίνονται σε: 1) δευτεροπαθή ή σχετιζόμενα με προηγηθείσα κυτταροτοξική 

θεραπεία ή ακτινοβολία και 2) πρωτοπαθή ή de novo Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Οι 

παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη των de novo MDS δεν έχουν αποσαφηνιστεί αν και 

ενοχοποιείται η έκθεση σε βενζένιο και παρόμοιους διαλύτες.
28

 

Η ευρεία ετερογένεια των MDS και η προοδευτική συγκέντρωση κλινικών και βιολογικών 

πληροφοριών οδήγησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) στη δημιουργία 

ταξινόμησης των MDS η οποία αναθεωρήθηκε το 2008
29

 και παρουσιάζεται στον πίνακα 1. 

Παρόλο που η ταξινόμηση της WHO παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, η προγνωστική της 

αξία θεωρείται πτωχή. Για το λόγο αυτό διατυπώθηκε το Διεθνές Προγνωστικό Σύστημα 
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IPSS
30

 το οποίο κατατάσσει τους ασθενείς σε 4 ομάδες κινδύνου αξιολογώντας τον αριθμό 

των βλαστών στο μυελό των οστών, τον αριθμό των κυτταροπενιών και τον καρυότυπο το 

μυελού. (Πίν. 2) 

Πίνακας 1 WHO ταξινόμηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων 
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Πίνακας 2. Διεθνές Προγνωστικό Σύστημα IPSS για τα MDS 

Βαθμός (score)  

 

Πίνακας 3.  Κατηγορία κινδύνου και συσχέτιση με επιβίωση και εξέλιξη προς Οξ. Λευχαιμία 

Ομάδα Κινδύνου   Βαθμός (score) 

 

Ομάδα Κινδύνου    IPSS score   Μέση επιβίωση 25% εξέλιξη σε Οξ. Λευχαιμία 

 

Προγνωστική  

Παράμετρος 
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Δυστυχώς, το κεφάλαιο της θεραπευτικής των MDS παραμένει φτωχό. Στην ουσία, η 

μοναδική αποτελεσματική θεραπεία είναι η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 

κυττάρων, που όμως δεν αποτελεί θεραπευτική επιλογή για την πλειοψηφία των ασθενών 

λόγω της ηλικίας τους κατά τη διάγνωση. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις η θεραπεία 

των ασθενών με χαμηλού κινδύνου MDS περιορίζεται σε συμπτωματικά μέτρα που 

περιλαμβάνουν τη χορήγηση αυξητικών παραγόντων (ερυθροποιητίνης, αυξητικού 

παράγοντα των κοκκιοκυττάρων) για την αντιμετώπιση των κυτταροπενιών που προέρχονται 

από την ανεπάρκεια του μυελού των οστών. Για ένα ποσοστό ασθενών που δεν 

ανταποκρίνονται στην ερυθροποιητίνη, η χορήγηση 5-αζακυτιδίνης, του πρώτου 

απομεθυλιωτικού παράγοντα που εφαρμόστηκε στα MDS, μπορεί να συμβάλει στην 

απεξάρτησή τους από τις μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών. Εναλλακτικές θεραπείες 

αποτελούν η Λεναλιδομίδη, με μεγαλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης στα MDS με απώλεια 

του 5q χρωμοσώματος, και η ανοσοκαταστολή, που προτιμάται στα υποπλαστικού τύπου 

MDS και σε MDS  με PNH κλώνους ή υπερπλασία των CD8
+ 

Τ-λεμφοκυττάρων. Για τους 

ασθενείς με υψηλού κινδύνου MDS που δεν είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για αλλογενή 

μεταμόσχευση, χορηγείται 5-αζακυτιδίνη μόνη ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπευτικά 

σχήματα. {Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, Τμήμα Μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων και 

Μυελικής ανεπάρκεις. Κατευθυντήριες οδηγίες για ταξινόμηση, πρόγνωση και θεραπεία, 

2009} 

 

Παθογένεια 

Για την παθογένεια των MDS έχουν ενοχοποιηθεί ποικίλα βιολογικά μονοπάτια και φαίνεται 

να αποτελούν νοσολογικές εκδηλώσεις μιας σύνθετης πολυσταδιακής παθογενετικής 

εξεργασίας.
31

 (Εικ. 5) Παρόλο που σήμερα έχουμε κατανοήσει αρκετές πτυχές της 

παθοφυσιολογίας του νοσήματος, οι ακριβείς παθογενετικοί μηχανισμοί των MDS 
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παραμένουν άγνωστοι, γεγονός που περιορίζει το σχεδιασμό νέων θεραπευτικών 

προσεγγίσεων όπως φαίνεται από τον περιορισμένο αριθμό των διαθέσιμων σήμερα 

θεραπευτικών επιλογών. 

Η αρχική, αν και άγνωστη ακόμα βλάβη, πλήττει ένα αιμοποιητικό stem cell με αποτέλεσμα 

πιθανώς την απορύθμιση ενδοκυττάριων οδών ή μεταλλάξεις γονιδίων που ρυθμίζουν τον 

κυτταρικό κύκλο ή μεταγραφικών παραγόντων που εμπλέκονται στη διαφοροποίηση. Η  

Εικόνα 5. Πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί που διέπουν την ανάπτυξη και εξέλιξη των 

Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Η γενεσιουργός βλάβη πιθανότατα γίνεται σε επίπεδο αιμοποιητικού stem 

cell.  Ωστόσο, οι ακόλουθες γενετικές και επιγενετικές αλλαγές συμβάλλουν στο φαινότυπο της νόσου και 

καθορίζουν το βαθμό της αιμοποιητικής επάρκειας και την εξέλιξη σε Οξεία Λευχαιμία. Η παρουσία στο 

μικροπεριβάλλον κυτταροκινών και ανοσοτροποποιητικών κυττάρων συμβάλλει σημαντικά στο φαινότυπο της 

νόσου. (A. Tefferi et al, N Engl J Med 2009) 
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γενεσιουργός αυτή βλάβη προσδίδει στο κύτταρο ένα πλεονέκτημα ανάπτυξης έναντι των 

γειτονικών stem cells, το οποίο επικρατεί στην αιμοποιητική φωλιά, εκπτύσσεται κλωνικά 

και οδηγεί χαρακτηριστικά στην κλωνική αιμοποίηση που χαρακτηρίζει τα MDS.
32

 Η 

προσέγγιση αυτή τυγχάνει ευρείας αποδοχής, για πολλά χρόνια ωστόσο παρέμεινε μυστήριο 

πώς αυτός ο εκπτυσσόμενος κλώνος, που καθιστά το μυελό των οστών πλούσιο σε κυτταρικά 

στοιχεία, προκαλεί κυτταροπενίες στο αίμα των ασθενών. Μια ικανοποιητική εξήγηση για το 

παράδοξο αυτό δόθηκε αργότερα, όταν παρατηρήθηκε το φαινόμενο του αυξημένου ρυθμού 

απόπτωσης των αιμοποιητικών κυττάρων στο μυελό των οστών ασθενών με MDS
32-34

. Έτσι, 

φαίνεται ότι ο αυξημένος ρυθμός πολλαπλασιασμού συνοδεύεται από αυξημένο ενδομυελικό  

κυτταρικό θάνατο, και διατυπώθηκε η υπόθεση ότι ο αυξημένος ρυθμός απόπτωσης στο 

μυελό των οστών αποτελεί τη μοριακή βάση της μη αποδοτικής αιμοποίησης των MDS. 

Χαρακτηριστικά, η απόπτωση των αιμοποιητικών κυττάρων παρατηρείται σε όλες τις 

κατηγορίες των MDS αν και σε διαφορετικό βαθμό. Η απόπτωση ήταν το πρώτο βιολογικό 

χαρακτηριστικό που βρέθηκε σε όλες τις υποκατηγορίες των MDS, και επομένως ένωσε 

βιολογικά αυτήν την ετερογενή ομάδα νοσημάτων. 

Βέβαια, στο σημείο αυτό παρατηρείται το δεύτερο παράδοξο φαινόμενο στην 

παθοφυσιολογία των MDS: πώς επιτυγχάνεται η κλωνική έκπτυξη κυττάρων που είναι 

ευαίσθητα στην αποπτωτική διαδικασία; Σύμφωνα με το μοντέλο που προτάθηκε, υπάρχει 

ένα εύρος ευαισθησίας στην απόπτωση, καθώς η τάση για προγραμματισμένο κυτταρικό 

θάνατο δε μεταφέρεται ομοιόμορφα στα θυγατρικά κύτταρα του κλώνου. Με άλλα λόγια, τα 

προγονικά κύτταρα του κλώνου είναι λιγότερο ευαίσθητα σε αποπτωτικά ερεθίσματα σε 

σχέση με τα ωριμότερα θυγατρικά τους κύτταρα.
35

 Επομένως, η απόπτωση δεν αφορά τόσο 

τα αρχέγονα όσο τα ωριμάζοντα αιμοποιητικά κύτταρα. 

Η ικανότητα του stem cell που υπέστη την αρχική γενετική/μοριακή βλάβη να επιβιώσει, να 

εκπτύσσεται κλωνικά και να δημιουργεί θυγατρικά κύτταρα που δεν ωριμάζουν φυσιολογικά 
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εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες του μυελικού μικροπεριβάλλοντος. Δηλαδή, μία 

μοριακή ή γενετική βλάβη μπορεί μεν να μετατρέψει ένα αιμοποιητικό stem cell σε ένα 

«MDS κύτταρο», όμως αυτό δε θα επιβιώσει εάν δε δράσει συμπληρωματικά το περιβάλλον, 

το οποίο θα ευνοήσει την ανάπτυξή του. Επομένως, τα MDS αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα 

παραγόντων τόσο αυτοκρινών, που αφορούν το ίδιο το αιμοποιητικό stem cell, όσο και 

παρακρινών που σχετίζονται με το μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών. Το μοντέλο του 

«seed and the soil» (ο σπόρος και το έδαφος), το οποίο λειτουργεί και σε άλλες 

νεοπλασματικές παθήσεις, θεωρείται ότι είναι αυτό που μπορεί καλύτερα να περιγράψει τη 

βιολογία των MDS.
35

 

Ανάμεσα στους παράγοντες που αφορούν το ίδιο το αιμοποιητικό κύτταρο θεωρείται η 

διαταραχή της ριβοσωματικής βιογένεσης, όπως αποδεικνύεται από την απλοανεπάρκεια της 

ριβοσωματικής πρωτεΐνης RPS14
36

, και η διαταραχή της μιτοχονδριακής λειτουργίας. Σε 

μοριακό επίπεδο πλήθος γονιδίων παρουσιάζουν τροποποιημένη λειτουργία όπως τα TET2,
37

 

TP53, FLT3, EVI1 και CDKN2B, αν και ο ρόλος τους στην παθογένεια και την εξέλιξη της 

νόσου παραμένει ασαφής.
38;39

 

Ο ρόλος του μικροπεριβάλλοντος του μυελού των οστών σε ασθενείς με MDS  έχει 

μελετηθεί εκτενώς. Θεωρείται ότι αποτελεί ένα κατάλληλο υπόστρωμα όπου εξελίσσεται μια 

φλεγμονώδης αντίδραση, με συμμετοχή ανοσορυθμιστικών Τ-κυττάρων και αυξημένη 

παρουσία προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως TNFα, IL-1β, TGF-β.
32;40-42

 Το παθολογικό 

προφίλ των κυτταροκινών στο μυελό φαίνεται ότι έχει διττό ρόλο στην παθογένεια των 

MDS. Τα αυξημένα επίπεδα του TNFα επάγουν την απόπτωση με τη δέσμευση των 

υποδοχέων TNFR1 των ωριμαζόντων αιμοποιητικών κυττάρων και την επακόλουθη 

ενεργοποίηση του καταρράκτη των κασπασών.
32;40;41

 Εξάλλου, οι κυτταροκίνες ευνοούν το 

σχηματισμό ελεύθερων ριζών που, μέσω οξειδωτικού στρες, προκαλούν βλάβες στο DNA. 

Στο DNA ασθενών με MDS υπάρχουν ενδείξεις οξειδωτικού στρες στο DNA
43

, όπως 
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αυξημένα επίπεδα ROS και ανίχνευση οξειδωμένων βάσεων του DNA
44;45

 που πυροδοτούν 

περαιτέρω τον κυτταρικό θάνατο. Την ίδια στιγμή, ο TNFα με την πρόσδεσή του στον 

TNFR2, καθιστά τα προγονικά κύτταρα ανθεκτικά στην απόπτωση, ευοδώνοντας την 

επικράτηση ενός κλώνου με πλεονέκτημα επιβίωσης, με αποτέλεσμα να εγκαθίσταται 

προοδευτικά η κλωνική αιμοποίηση.
35;46

 Μεταγενέστερα, επιπρόσθετες γενετικές και 

επιγενετικές διαταραχές εγκαθιστούν στον κλώνο αυξημένο ρυθμό πολλαπλασιασμού που 

οδηγεί τελικά στην εξέλιξη σε οξεία λευχαιμία.  Τα αυξημένα επίπεδα του TNFα έχουν 

συσχετισθεί με τη βαρύτητα της αναιμίας, με την αυξημένη κυτταροβρίθεια και 

αγγειογένεση στο μυελό και την κακή πρόγνωση των ασθενών. Η καταστολή του TNFα με 

τη χορήγηση χιμαιρικών μονοκλωνικών αντισωμάτων συνοδεύεται από ελάττωση της 

απόπτωσης στο μυελό των ασθενών με MDS, αποκατάσταση της κλωνογόνου ικανότητας 

των CD34
+
 κυττάρων και σε ορισμένες περιπτώσεις από κλινική ανταπόκριση.

47
 

 

MDS και λοιμώξεις 

Η αυξημένη ευπάθεια των ασθενών με MDS στις λοιμώξεις αποτελεί, μαζί με τη συχνή 

εκδήλωση αυτοάνοσων νοσημάτων, επιπλέον ένδειξη δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού 

συστήματος στα MDS.
48

 Σχεδόν σε 10% των ασθενών με MDS η λοίμωξη αποτελεί την 

πρώτη εκδήλωση και σε 20-64% αυτών η λοίμωξη είναι η κύρια αιτία θανάτου.
49

 Η 

ουδετεροπενία αποτελεί μία προφανή αιτία επιρρέπειας των ασθενών με MDS στις 

λοιμώξεις. Βέβαια, τα χαμηλά επίπεδα ουδετερόφιλων, και/ή διαταραχές στη 

λειτουργικότητά τους, φαίνεται να συμμετέχουν σε κάποιες, αλλά σίγουρα όχι σε όλες τις 

λοιμώξεις. Για παράδειγμα, βακτηριακές λοιμώξεις μπορούν να συμβούν απουσία 

ουδετεροπενίας, ιδίως στη Χρόνια Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία (CMML) όπου τα 

αυξημένα ουδετερόφιλα είναι ο κανόνας. Έχει αναφερθεί μια σειρά ασθενών με κλινικά 

σιωπηλά αποστήματα (περινεφρικά, παρακολικά, ενδομυικά) όπου τα επίπεδα 
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ουδετερόφιλων ήταν φυσιολογικά. 
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ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ TOLL-LIKE (TOLL-LIKE RECEPTORs, TLRs) 

Οι υποδοχείς Toll-Like (Toll-Like Receptors, TLRs) αποτελούν μία ομάδα διαμεμβρανικών 

υποδοχέων που ανήκουν στην υπεροικογένεια των Υποδοχέων της IL-1 (IL-1 receptor 

superfamily). Η πρωταρχική τους λειτουργία περιλαμβάνει την αναγνώριση συγκεκριμένων 

μοριακών δομών και την ενεργοποίηση στη συνέχεια σηματοδοτικών μονοπατιών που 

οδηγούν τελικά στην παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών εξασφαλίζοντας την πρώτη 

γραμμή άμυνας του οργανισμού έναντι των εισβολέων μικροβίων.
50;51

 

Οι TLRs έγιναν αρχικά γνωστοί για τον ρόλο τους στη μη ειδική ανοσία εξαιτίας της 

ικανότητάς τους να αναγνωρίζουν και να διεγείρονται από συγκεκριμένες μοριακές δομές  

(Pathogen-Associated Molecular Patterns, PAMPs) μικροοργανισμών. Τα PAMPs είναι 

απαραίτητα για την επιβίωση των μικροοργανισμών και επομένως διατηρήθηκαν καλά κατά 

τη μακρά φυλογονική εξέλιξη.
52

 Ένα τέτοιο καλά διατηρημένο σύστημα καθιστά τα 

Εικόνα 7. Η κυτταρική εντόπιση των TLRs (G. Barton, Nature 

Reviews Immunology 2009) 
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Εικόνα 8. Η δομή των TLRs 

αμυντικά συστήματα του ανθρώπου ικανά να ανιχνεύουν γρήγορα και να αναγνωρίζουν ως 

«ξένους εισβολείς» ένα μεγάλο εύρος παθογόνων μέσω ενός περιορισμένου μόνο αριθμού 

TLRs.  

Οι ΤLRs εκφράζονται στα κύτταρα πολλών ιστών και οργάνων. Κύτταρα με υψηλή έκφραση 

TLRs είναι τα κύτταρα αντιγονο-παρουσιαστές.
53

 Οι TLRs εκφράζονται επίσης στα 

αιμοποιητικά Stem Cells, τα οποία φαίνεται να διαφοροποιούνται προς τις διάφορες σειρές 

ανάλογα με την παρουσία ή απουσία σήματος από τους αντίστοιχους TLRs.
54

 Είναι ακόμα 

γνωστό ότι και τα μεσεγχυματικά Stem Cells εκφράζουν TLRs οι οποίοι φέρονται ως 

ρυθμιστές του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησής τους αλλά και ως παράγοντες 

διατήρησης της πολυδυναμικότητας τους.
55

  

  

Δομή 

Η δομή των TLRs φαίνεται στην Εικόνα 8. Πρόκειται  

για διαμεμβρανικές πρωτεΐνες τύπου Ι που 

αποτελούνται από ένα εξωκυττάριο τμήμα πλούσιο σε 

λυσίνες το οποίο είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση 

του συνδέτη, ένα βραχύ διαμεμβρανικό τμήμα και ένα 

ενδοκυττάριο, το οποίο έχει δομικές αναλογίες με το 

αντίστοιχο του υποδοχέα της IL-1 εξ’ ου και 

ονομάζεται Toll-like/Interleukin I Receptor (TIR).  Τα 

προσαρμοστικά μόρια που συμμετέχουν στη σηματοδοτική οδό των TLRs διαθέτουν επίσης 

μία περιοχή TIR με την οποία αντιδρούν με την αντίστοιχη TIR περιοχή του TLR για την 

έναρξη της μετάδοσης του σήματος.
56
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ΝF-kB 

Σηματοδοτικό μονοπάτι 

Η ενεργοποίηση των TLRs από τους αντίστοιχους συνδέτες πυροδοτεί διάφορα 

σηματοδοτικά μονοπάτια που οδηγούν στην επαγωγή γονιδίων που ενέχονται κυρίως στην 

άμυνα του οργανισμού. Η ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB είναι από τα 

πιο καλά χαρακτηρισμένα γεγονότα που ακολουθούν την ενεργοποίηση όλων σχεδόν των 

TLRs.
57

 Ωστόσο, ο TLR4, ο TLR3 και ο TLR9 μπορούν να ενεργοποιήσουν εναλλακτικά 

μονοπάτια που τελικά θα οδηγήσουν στην παραγωγή IFNβ ενώ ο TLR3 μπορεί να επάγει την 

απόπτωση στο υποκείμενο κύτταρο μέσω ανεξάρτητου μονοπατιού. 

MyD88-εξαρτώμενο μονοπάτι. Το μονοπάτι που ξεκινάει από τη MyD88 και οδηγεί στην 

ενεργοποίηση του NF-κB, μπορεί να πυροδοτηθεί από όλους τους TLRs εκτός από τον TLR3 

και είναι γνωστό ως Κλασικό MyD88-εξαρτώμενο μονοπάτι μετάδοσης σήματος. Το πρώτο 

μόριο που συμμετέχει στο μονοπάτι μετάδοσης σήματος που ξεκινάει με την ενεργοποίηση 

του TLR είναι η πρωτεΐνη Myeloid Differentiation Factor-88 (MyD88).  H MyD88 διαθέτει 

ένα τμήμα TIR με το οποίο έρχεται σε επαφή με το αντίστοιχο του ενεργοποιημένου TLR.
56

 

Στην περίπτωση μετάδοσης σήματος από τον TLR2 και τον TLR4, απαιτείται ένα επιπλέον 

προσαρμοστικό μόριο, η πρωτεΐνη MAL (MyD88-adaptor-like protein) η οποία δρα ως 

γέφυρα μεταξύ των συγκεκριμένων TLRs και της MyD88.
58

 Με το άλλο άκρο της η MyD88 

αντιδρά με την κινάση IRAK-4 για να ακολουθήσει η φωσφορυλίωση της IRAK1 , η οποία 

με τη σειρά της αντιδρά με έναν άλλο σημαντικό παράγοντα, τον TRAF-6 (Εικ. 9).
56;58;59

 Η 

δημιουργία του συμπλόκου MyD88-IRAK1-TRAF6 σηματοδοτεί μια σειρά σηματοδοτικών 

γεγονότων, που περιλαμβάνουν τα μόρια TAB2, TAK1 και ΤΑΒ1, που θα οδηγήσουν τελικά 

στην ενεργοποίηση του NF-κB και των p38 και JNK κινασών. O NF-κB ρυθμίζει την 

έκφραση μιας μεγάλης ποικιλίας γονιδίων που έχουν βασικό ρόλο στις μη ειδικές απαντήσεις 

του οργανισμού. Πρόκειται για γονίδια που κωδικοποιούν για φλεγμονώδεις κυτταροκίνες 

(IL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, GM-CSF), χημειοκίνες (IL-8), μόρια προσκόλλησης (Intracellular 
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Adhesion Molecule, ICAM; Vascular Cell Adhesion Molecule, VCAM; Endothelial 

Leukocyte Adhesion Molecule, ELAM) και πρωτεΐνες οξείας φάσης.  

Παράλληλα με την έκφραση μορίων που συμμετέχουν στη μη ειδική ανοσία, ο NF-κB 

ρυθμίζει την έκφραση γονιδίων που συμμετέχουν στην ειδική ανοσία όπως μόρια του 

μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας (MHC), μόρια συνδιέγερσης, IL-2, IL-12 και IFNγ.  

Τέλος ο NF-κB επάγει την έκφραση γονιδίων που ρυθμίζουν τη διαδικασία της απόπτωσης 

όπως  c-IAP-1 και 2, Fas ligand, p53 και cyclin D1. 

 

Εικόνα 9.  Η σηματοδότηση από τον TLR4. Η μετάδοση σήματος από τον TLR4 είναι πιο σύνθετη σε σχέση 

με τους υπόλοιπους TLRs. O TLR4 χρησιμοποιεί 4 προσαρμοστικά μόρια για να λειτουργήσει μετά την 

ενεργοποίησή του. Όπως και ο TLR2, χρησιμοποιεί την πρωτεΐνη MAL (MyD88 adaptor-like protein) που 

λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ αυτών και της MyD88 (myeloid differentiation primary-response gene 88) για να 

ενεργοποιήσει τα μονοπάτια των NF-κB (nuclear factor-κB) και p38 και JNK (JUN N-terminal kinase) MAPK 

(mitogen-activated protein kinase). Η MAL προσελκύει τη MyD88, και αποτελεί υπόστρωμα για την κινάση 

BTK (Bruton’s tyrosine kinase), που είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση και την επακόλουθη αποδόμησή 

της. Το εναλλακτικό μονοπάτι που ενεργοποιείται από τον TLR4 απαιτεί την παρουσία της πρωτεΐνης TRAM 

(TRIF-related adaptor molecule). Όπως και η MAL, η TRAM βρίσκεται επίσης κοντά στη μεμβράνη, αλλά ο 

μηχανισμός ενεργοποίησης είναι διαφορετικός. Η TRAM χρειάζεται να συνδεθεί με μία ομάδα μυριστικού  η 

οποία σταθεροποιείται στην κυτταρική μεμβράνη. Η TRAM αποτελεί υπόστρωμα της κινάσης PKCε (protein 

kinase Cε) και πρέπει να φωσφορυλιωθεί προκειμένου να ενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, προσελκύει την 

πρωτεΐνη TRIF (Toll/interleukin-1receptor (TIR)-domain-containing adaptor protein inducing interferon-β), η 

οποία, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο μονοπάτι του TLR3, ενεργοποιεί μονοπάτια που περιλαμβάνουν: (i) την 

κινάση TBK1 (tumour-necrosis-factor-receptor (TNFR)-associated factor (TRAF)-familymember-associated 

NF-κB (nuclear factor-κB)-activator-binding kinase 1) για την ενεργοποίηση του IRF3, (ii) τον παράγοντα 

TRAF6 για την ενεργοποίηση του NF-κB, και (iii) την πρωτεΐνη RIP1 για την επαγωγή της απόπτωσης.  

FADD, FAS-associated deathdomain; IKK, inhibitor of NF-κB kinase; IRF, interferon-regulatory factor; TRAF, 

TNFR-associated factor. (L. O’Neill, Nature Reviews Immunology, 2007) 
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MyD88-ανεξάρτητο σηματοδοτικό μονοπάτι. Αποτελεί τη μοναδική οδό μετάδοσης 

σήματος από τον TLR3 και εναλλακτική σηματοδοτική οδό για τον TLR4. Στην περίπτωση 

αυτή το σήμα μεταδίδεται στο προσαρμοστικό μόριο TRIF, απευθείας από τον TLR3 ή μέσω 

του TRAM από τον TLR4. Ο TRIF στη συνέχεια αντιδρά με διάφορα μόρια για την 

ενεργοποίηση είτε των IRF3 και IRF7 είτε του NFκΒ. Για την παραγωγή τύπου Ι 

ιντερφερόνης, ο TRIF αλληλεπιδρά μέσω του Ν-άκρου του με την κινάση TBK1, πιθανά 

μέσω του παράγοντα TRAF3, για να ακολουθήσει η ενεργοποίηση των μεταγραφικών 

παραγόντων IRF3 και IRF7 και η παραγωγή ιντερφερόνης. Η ενεργοποίηση του NFκΒ από 

τον TRIF μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: το Ν- άκρο του TRIF έχει θέσεις σύνδεσης με τον 

παράγοντα TRAF6 ενώ το C- άκρο του αλληλεπιδρά με τον παράγοντα RIP1. Και στις δύο 

περιπτώσεις ενεργοποιείται ο NFκΒ.
58

 (Εικ. 9) 

 

Συνδέτες 

Στον άνθρωπο έχουν βρεθεί έως τώρα 11 διαφορετικοί ΤLRs καθένας από τους οποίους 

συνδέεται με συγκεκριμένο PAMP. Οι επιφανειακοί TLRs (TLR1,2,4,5,6,10) (Εικ. 7) 

αναγνωρίζουν κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, βακτηριακές δομές: οι πεπτιδογλυκάνες και οι 

βακτηριακές λιποπρωτεΐνες αναγνωρίζονται από τον TLR2. Ο TLR2 μάλιστα μπορεί να 

σχηματίσει ετεροδιμερές με τον TLR1, το οποίο αναγνωρίζει τα τρι-ακυλ- λιποπεπτίδια των 

Gram θετικών βακτηρίων. Ο TLR2 με τον TLR6 σχηματίζουν ένα άλλο ετεροδιμερές το 

οποίο συνδέεται με τα δι-ακυλ-λιποπεπτίδια των Gram θετικών βακτηρίων. Ο TLR4 

συναντάται ως ομοδιμερές και αναγνωρίζει τον λιποπολυσακχαρίτη (LPS)  των Gram 

αρνητικών βακτηρίων ενώ ο TLR5 είναι ο υποδοχέας του μονομερούς της φλαζελίνης των 

βακτηριακών βλεφαρίδων.
60-63

  

 Ο TLR3, o TLR7, o TLR8 και ο TLR9 βρίσκονται στην έσω επιφάνεια του 

φαγολυσσοσωματίου που σχηματίζεται στο κυτταρόπλασμα μετά τη φαγοκυττάρωση του 
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παθογόνου. (Εικ. 7) Ο TLR3 αναγνωρίζει το διπλής έλικας ιικό RNA
64

, ο TLR9 τις μη 

μεθυλιωμένες αλληλουχίες κυτοσίνης- γουανίνης (CpG)
65

 του βακτηριακού DNA ενώ ο 

TLR7 και ο TLR8 συνδέονται με ιμιδαζολοκινολόνες και μονής έλικας RNA αντίστοιχα.
66

  

 

 

 

 

Πίνακας 4. Παραδείγματα μικροβιακών και ενδογενών συνδετών των Toll-like receptors 

(Marshak-Rothstein, Nature Reviews Immunology 2006) 
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Ωστόσο, γνωρίζουμε σήμερα ότι οι TLRs μπορούν να ενεργοποιηθούν όχι μόνο από 

μικροβιακές δομές αλλά και από ενδογενείς συνδέτες, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από 

προϊόντα ιστικής βλάβης, όπως οι πρωτεΐνες heat-shock, το ινωδογόνο, προϊόντα 

αποδόμησης της εξωκυττάριας ουσίας  και η πρωτεΐνη high mobility group box 1 (HMGB1), 

οδηγώντας τελικά στην έκκριση κυτταροκινών, χημειοκινών και άλλων προφλεγμονωδών 

μεσολαβητών.
67

 Μία τέτοια άσηπτη επαγωγή κυτταροκινών και χημειοκινών λόγω 

ενεργοποίησης των TLRs φαίνεται να συμμετέχει στην παθογένεια πολλών φλεγμονωδών, 

αυτοάνοσων και κακοηθών νοσημάτων μέσω επαγωγής και συντήρησης ενός φλεγμονώδους 

μικροπεριβάλλοντος.
66;68

 Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται κάποιοι από τους μικροβιακούς και 

ενδογενείς συνδέτες των TLRs.  

 

High Mobility Group Box 1 (HMGB1). H πρωτεΐνη ΗMGB1 είναι ένα από τα πρώτα 

ενδογενή μόρια που βρέθηκαν να ενεργοποιούν τους TLRs.
69

  Ωστόσο, η εντόπισή της στον 

πυρήνα, όπου δρα ως chaperon, δρα προστατευτικά, αποτρέποντας την HMGB1 να επάγει 

φλεγμονώδεις αντιδράσεις.
70

 Η HMGB1 μπορεί να εκκριθεί στον εξωκυττάριο χώρο είτε 

ενεργητικά από ενεργοποιημένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος ή παθητικά από 

νεκρωτικά κύτταρα, αποτελώντας δηλ το πρωτότυπο Danger-associated molecular pattern 

(DAMP) μόριο
71

. (Εικ. 10) 
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Εικόνα 10.  Ο ρόλος των HMGB1 εντός και εκτός του πυρήνα. a | Στον πυρήνα η HMGB1 συνδέεται 

χαλαρά με τα νουκλεοσώματα, τα οποία αποτελούνται από χρωματίνη και DNA. Στη θέση αυτή η HMGB1 

ρυθμίζει τη μεταγραφή του DNA. b | Από in vitro δεδομένα, η  HMGB1 της κυτταρικής μεμβράνης διευκολύνει 

τη μετακίνηση του κυττάρου και τη μετάσταση των όγκων c | Όταν βρεθεί στον εξωκυττάριο χώρο, η HMGB1 

προσδένεται στον υποδοχέα RAGE (receptor for advanced glycation endproducts), και στουςTLR2 και TLR4, 

και ενεργοποιεί μονοπάτια που περιλαμβάνουν τον NF-κΒ και τη ΜΑΡ κινάση p38. d | η HMGB1 μπορεί να 

εκκριθεί από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος όπως τα μακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα, ύστερα 

από ενεργοποίηση από βακτηριακά προϊόντα όπως η ενδοτοξίνη ή προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες όπως TNF, 

IL-1 και IFN-γ. Ο μηχανισμός έκκρισης περιλαμβάνει τη συσσώρευση υπερακετυλιωμένης HMGB1 στα 

εκκριτικά λυσοσώματα, σύντηξη με την κυτταρική μεμβράνη και απελευθέρωση στον εξωκυττάριο χώρο. e | 

Κατά τον κυτταρικό θάνατο μέσω νέκρωσης η HMGB1 απελευθερώνεται και επάγει τη φλεγμονή και/ή 

διαδικασίες επιδιόρθωσης. f | Αντίθετα, κατά τη διάρκεια του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου, η 

HMGB1συγκρατείται στον πυρήνα ώστε να αποτραπεί η έκκρισή της στον εξωκυττάριο χώρο.  

(M. Lotze et al, Nature Reviews Immunology 2005) 
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Πολυμορφισμοί τωνTLRs  

Τα σήματα που μεταδίδονται από τους TLRs είναι καθοριστικά για την κινητοποίηση της μη 

ειδικής ανοσίας και την εξασφάλιση επαρκών αμυντικών μηχανισμών. Απόδειξη αυτού είναι 

ότι πολυμορφισμοί των TLRs που έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της φυσιολογικής 

αλληλεπίδρασης με τα αντίστοιχα PAMPs έχουν συσχετισθεί με αυξημένη ευπάθεια σε 

λοιμώξεις.  

Δύο τέτοιες πολυμορφικές θέσεις έχουν περιγραφεί στο τέταρτο εξώνιο του γονίδιο του 

TLR4.
72

 Συγκεκριμένα έχει περιγραφεί αντικατάσταση Α από G στη θέση 896 και 

αντικατάσταση C από Τ στη θέση 

1196 στο cDNA του TLR4. Οι 

τριπλέτες που προκύπτουν 

κωδικοποιούν για γλυκίνη αντί 

ασπαρτικού οξέος στη θέση 299 

και για ισολευκίνη αντί θρεονίνης 

στη θέση 399, αντίστοιχα, στο 

εξωκυττάριο τμήμα του TLR4 και 

συγκεκριμένα στη 10
η
 και τη 14

η
 

επανάληψη αλληλουχιών 

αμινοξέων.
73

 (Εικ. 11) Οι αλλαγές 

θεωρείται ότι επηρεάζουν την 

πρόσδεση του συνδέτη και έχουν 

συσχετισθεί με μειωμένη απάντηση 

στον LPS in vivo και in vitro με 

αποτέλεσμα να προδιαθέτουν σε λοιμώξεις από Gram (-) βακτήρια. 

Εικόνα 11. Μοντέλο της δομής του εξωκυττάριου τμήματος του 

TLR4 (P. Rallabhandi et al, Journal of Immunology, 2006) 
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Σκοπός της μελέτης 

 Η παρουσία προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών στο μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών 

των ασθενών με CIN και MDS έχει αναγνωριστεί ως σημαντικός παθογενετικός μηχανισμός 

που επηρεάζει την αιμοποίηση προκαλώντας την αυξημένη απόπτωση των προγονικών 

αιμοποιητικών κυττάρων και στα 2 νοσήματα. Ωστόσο, η κυτταρική προέλευση αυτών των 

κυτταροκινών, τα μοριακά μονοπάτια και η αιτία παραγωγής τους στο μυελό παραμένουν 

άγνωστα. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα θεωρήθηκε ενδιαφέρον να μελετηθεί η έκφραση 

των TLRs στα αιμοποιητικά και στρωματικά κύτταρα του μυελού των οστών ασθενών με 

MDS και CIN καθώς η υπερέκφραση και ενεργοποίηση των TLRs θα μπορούσε να αποτελεί 

την αιτία της επαγωγής και συντήρησης της φλεγμονής στον μυελό των ασθενών.  

Επίσης, είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με ΜDS παρουσιάζουν λοιμώξεις συχνά δυσανάλογες 

με τη βαρύτητα της λευκοπενίας. Έτσι, τέθηκε το ερώτημα αν η παρουσία 

πολυμορφισμών/μεταλλάξεων των TLRs στον παθολογικό κλώνο είναι η αιτία της 

αυξημένης ευπάθειας των ασθενών αυτών σε λοιμώξεις. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε, 

επίσης, ενδιαφέρων ο  έλεγχος της παρουσίας των μεταλλάξεων Asp299Gly και Thr399Ile 

του TLR-4 στους ασθενείς με MDS. 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι :  

1. Ο προσδιορισμός του ποσοστού και έντασης έκφρασης των TLR-1, TLR-2, TLR-4, 

TLR-3 και TLR-9 στα αιμοποιητικά και στρωματικά κύτταρα του μυελού των οστών 

ασθενών με MDS και CIN καθώς και φυσιολογικών μαρτύρων. Συγκεκριμένα 

μελετήθηκαν οι TLRs στους υποπληθυσμούς του μυελού των οστών και στα 

προσκολλώμενα κύτταρα μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών (Long-Term Bone 

Marrow Cultures, LTBMCs).  
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2. Ο έλεγχος της λειτουργικότητας των σηματοδοτικών μονοπατιών που σχετίζονται με 

την έκφραση συγκεκριμένων TLRs, και η αναζήτηση πιθανών ερεθισμάτων στο 

μυελό που θα μπορούσαν να πυροδοτούν την ενεργοποίηση των TLRs. 

3. Ο έλεγχος σε ασθενείς με MDS της παρουσίας των γενετικών πολυμορφισμών 

Asp299Gly και Thr399Ile του TLR-4 που σχετίζονται με αυξημένη ευαισθησία σε 

λοιμώξεις από Gram- βακτήρια. 
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Δείγματα ασθενών και υγιών μαρτύρων 

Η μελέτη έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Ηρακλείου και όλοι οι ασθενείς και οι μάρτυρες που συμπεριλήφθησαν στη μελέτη έχουν 

υπογράψει έντυπο συγκατάθεσης σύμφωνα με τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι. 

Κανένας από τους ασθενείς ή τους μάρτυρες δεν εμφάνιζαν σημεία λοίμωξης κατά το 

τελευταίο τρίμηνο έως και τη στιγμή της δειγματοληψίας. 

Ασθενείς με CIN  

Μελετήθηκαν 30 ενήλικες με CIN, 7 άνδρες και 23 γυναίκες, ηλικίας 20-74 ετών (μέση 

ηλικία 53 έτη), που ικανοποιούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια της νόσου. Εν συντομία, οι 

ασθενείς είχαν αριθμό κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων < 1800 x 10
6
/L για χρονικό 

διάστημα άνω των 3 μηνών, δεν είχαν καμία κλινική, ορολογική ή υπερηχοτομογραφική 

ένδειξη κάποιου υποκείμενου νοσήματος που σχετίζεται με ουδετεροπενία, δεν είχαν 

ιστορικό έκθεσης σε ακτινοβολία,  χρήσης χημικών ουσιών ή λήψης φαρμάκων που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν ουδετεροπενία, και επίσης είχαν φυσιολογικό καρυότυπο και 

αρνητικό έλεγχο για αντιπολυμορφοπυρηνικά αντισώματα. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.  

Ασθενείς με MDS  

Μελετήθηκαν 27 ενήλικες με πρωτοπαθές MDS, 19 άνδρες και 8 γυναίκες, ηλικίας 60-89 

ετών  (μέση ηλικία 79 έτη). Τα χαρακτηριστικά των ασθενών παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6. 

Υγιείς μάρτυρες 

Μελετήθηκαν συνολικά 40 υγιείς μάρτυρες. Από αυτούς, 27 επιλέχθησαν για τη μελέτη της 

CIN και 25 για τη μελέτη των MDS, ώστε η κατανομή ηλικίας και φύλου των μαρτύρων να 

μη διαφέρει με αυτή των αντίστοιχων ασθενών. 
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Πίνακας 5. Κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα των ασθενών με CIN που μελετήθηκαν. 

UPN 
Ηλικία 

(έτη) 
Φύλο 

Διάρκεια 

(μήνες) 

Hb 

(g/dl) 

WBC 

(x106/L) 

Neutro 

(x106/L) 

Lympho 

(x106/L) 

Mono 

(x106/L) 

Plts 

(x109/L) 

1 50 M 50 15.0 4100 1300 2000 300 221 

2 39 F 51 12.1 3100 1480 1400 200 125 

3 70 M 73 14.1 2900 1400 1300 200 152 

4 66 F 228 14.6 2900 900 1500 400 205 

5 70 F 70 13.4 3700 1300 1700 700 94 

6 61 F 84 12.6 3700 1500 1500 400 243 

7 74 F 216 12.8 3000 1200 1000 500 199 

8 48 F 72 12.7 3800 1800 1400 500 392 

9 63 F 156 12.6 3100 1600 1000 300 137 

10 26 F 24 12.7 3000 1200 1300 300 189 

11 34 M 84 14.5 2922 304 1924 589 234 

12 36 F 51 13.0 3000 1300 1400 300 257 

13 49 M 46 13.2 5110 1550 2920 420 210 

14 51 M 180 14.1 3700 1800 1600 500 181 

15 45 F 36 12.3 2600 1400 900 300 200 

16 61 F 84 13.7 4400 1500 2400 400 268 

17 67 F 144 13.0 3700 1600 1700 300 264 

18 45 F 118 13.1 3400 1500 1600 200 219 

19 30 M 22 15.1 4000 1100 2200 300 300 

20 71 F 249 10.9 3300 1800 1100 300 171 

21 54 F 36 14.0 4300 1700 2300 300 266 

22 35 F 41 12.6 2700 1400 1100 200 221 

23 48 F 25 12.4 3100 1300 1300 400 269 

24 55 F 60 13.5 3100 900 1700 300 248 

25 20 F 84 14.3 4500 1300 2800 400 275 

26 70 F 83 13.1 3300 1320 1000 200 225 

27 56 F 84 12.6 1900 608 1026 196 245 

28 49 F 44 13.0 4400 1800 2200 300 210 

29 70 M 72 14.3 3200 1700 1100 400 108 

30 58 F 56 12.7 4200 1600 2200 200 198 

Συντομεύσεις: UPN, unique patient number; Hb, hemoglobin; WBC, white blood cells; Neutro, neutrophils; Lympho, lymphocytes; Mono, 

monocytes; Plts, platelets. 
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Πίνακας 6. Κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα των ασθενών με MDS που μελετήθηκαν. 

UPN Age Sex WHO IPSS Karyotype 

31 87 M RCMD Intermediate-1 46, XY 

32 75 M RA Low 45,X, -Y, 16qht 

33 83 M RAEB-1 Intermediate-1 46, XY 

34 75 M RA Intermediate-1 47, XY, +8 

35 62 M RAEB-2 Intermediate-2 46, XY 

36 60 M RAEB-2 Intermediate-2 46, XY 

37 82 F RCMD Intermediate-1 46, XX 

38 79 M RA Low 46, XY 

39 72 M RAEB-1 Intermediate-1 46, XY 

40 71 F RA Low 46, XX 

41 81 M RA Low 45, X, -Y 

42 83 M RAEB-2 Intermediate-2 46, XY 

43 76 F RA Low 46, XX 

44 84 F RAEB-2 Intermediate-2 46, XX 

45 82 F RAEB-1 Intermediate-1 46, XX 

46 81 M RCMD Intermediate-1 46, XY 

47 80 F MDS-associated with isolated del (5q) Intermediate-1 46, XX, del(5)(q13q33) 

48 81 F MDS-associated with isolated del (5q) Low 46, XX,  del(5)(q13q33) 

49 70 M RCMD Intermediate-1 46, XY, 22pst 

50 62 M RAEB-1 Intermediate-1 46, XY 

51 65 M RA Low 46, XY 

52 89 M RA Low 46, XY 

53 67 M RCMD Intermediate-1 46, XY 

54 82 M RA Low 45, X, -Y 

55 72 M RCMD Intermediate-1 46, XY 

56 74 M RA Low 46, XY 

57 86 F RAEB-1 Intermediate-1 46, XX 

Συντομεύσεις: UPN, unique patient number; WHO, World Health Organization; IPSS, International Prognostic Scoring System; RCMD, Refractory 

cytopenia with multilineage dysplasia; RA, Refractory Anemia; RAEB, RA with excess blasts; MDS, Myelodysplastic Syndrome. 
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Δείγματα μυελού των οστών 

Δείγματα μυελού των οστών ελήφθησαν από την οπίσθια λαγόνιο ακρολοφία μετά τοπική 

αναισθησία της περιοχής.  

1. Τρία mL δείγματος μυελού των οστών συλλέγονταν σε φιαλίδιο με 

αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) και φυγοκεντρούνταν στα 800g για 20 λεπτά 

για τη λήψη του μυελικού πλάσματος. Η φύλαξη του πλάσματος γινόταν στους  

-80ºC. 

2. Ο υπόλοιπος μυελικός πολφός αραιωνόταν 1:1 με Iscove’s modified Dulbecco 

θρεπτικό υλικό (IMDM; Gibco Invitrogen, Paisley, United Kingdom), εμπλουτισμένο 

με 100 IU/mL πενικιλλίνη-στρεπτομυκίνη (PS; Gibco) και 10 IU/mL ηπαρίνη χωρίς 

συντηρητικά (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). Από το αραιωμένο δείγμα μυελού των 

οστών γινόταν προσδιορισμός της έκφρασης των TLRs με κυτταρομετρία ροής, 

απομόνωση γενωμικού DNA και λήψη της στιβάδας των μυελικών μονοκυττάρων   

όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. 

Μελέτη της έκφρασης των TLRs με κυτταρομετρία ροής 

H μελέτη της έκφρασης των TLRs στους υποπληθυσμούς του μυελού των οστών έγινε με 

κυτταρομετρία ροής τριών χρωμάτων με την επιλογή κατάλληλου πάνελ μονοκλωνικών 

αντισωμάτων. Συγκεκριμένα, 150μl μυελού των οστών επωάζονταν με αντι-CD45-PC5 

(Beckman Coulter, clone J33) και αντι-CD14- FITC ή αντι-CD3- FITC ή αντι-CD19- FITC 

(Beckman Coulter, clones RMO52, UCHT1and J3-119,) μονοκλωνικά αντισώματα 

(monoclonal antibodies, mAb) καθώς και με τα αντίστοιχα αντι-TLR-PE mAbs (αντι-

TLR1/κλώνος GD2.F4, αντι-TLR2/κλώνοςTL2.1, αντι-TLR4/κλώνος HTA125, eBioscience) 

ή με τα αντίστοιχα ισοτυπικά αντισώματα για 15min στο σκοτάδι. Ακολουθούσε πλύσιμο 

των κυττάρων με διάλυμα Phosphate Buffer Saline (PBS)/0.1% αζίδιο και λύση των ερυθρών 
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αιμοσφαιρίων με το σύστημα ΙmmunoPrep (Beckman- Coulter). Για τον προσδιορισμό της 

ενδοκυττάριας έκφρασης των TLR9 και TLR3 προηγούνταν η επιφανειακή χρώση για τα 

CD45 και CD3 ή CD19 ή CD14 όπως περιγράφηκε παραπάνω και ακολουθούσε η 

ενδοκυττάρια χρώση με το σύστημα Intra-Prep (Beckman-Coulter) και το αντι-TLR9-PE 

mAb (κλώνος eB72-1665, eBioscience) ή το αντι-TLR3-PE (κλώνος TLR3.7, eBioscience). 

Η ανάλυση έγινε σε κυτταρόμετρο ροής Epics Elite (Coulter, Miami, FL). Το διάγραμμα του 

Εικόνα 12. Ανάλυση με κυτταρομετρία ροής 3 χρωμάτων της έκφρασης των TLRs στο μυελό των οστών 

και στα στρωματικά κύτταρα LTBMCs. Στα αριστερά διαγράμματα φαίνεται ο τρόπος ανάλυσης της 

έκφρασης των TLRs στους υποπληθυσμούς του μυελού των οστών. Από το διάγραμμα του CD45 φθορισμού 

έναντι πλάγιου σκεδασμού (SSC) (διάγραμμα Α) έγινε το gating των μονοκυττάρων (R1) και των 

λεμφοκυττάρων (R2). Η επιφανειακή έκφραση των TLR1, TLR2, TLR4 και η ενδοκυττάρια έκφραση των 

TLR3 και TLR9 αξιολογήθηκε στο παράθυρο των CD14
+
 κυττάρων (R3) (διάγραμμα Β), στο παράθυρο των 

CD3
+
 κυττάρων (R4) (διάγραμμα C) και στο παράθυρο των CD19

+
 κυττάρων (R5) (διάγραμμα D)  που 

ανοσοφαινοτυπικά ορίζουν τους πληθυσμούς των μονοκυττάρων, Τ-λεμφοκυττάρων και Β-λεμφοκυττάρων, 

αντίστοιχα. Η έκφραση του TLR4 στα CD14
+
 κύτταρα (R1 και R3) σε ένα φυσιολογικό μάρτυρα (σκούρο γκρι 

ιστόγραμμα) και έναν ασθενή με CIN (μαύρο ιστόγραμμα) σε σύγκριση με το ισοτυπικό control (ανοιχτό γκρι 

ιστόγραμμα), παρουσιάζεται στο ιστόγραμμα Ε. Δεξιά, φαίνεται η ανάλυση της έκφρασης των TLRs στα 

προσκολλώμενα στρωματικά κύτταρα LTBMCs. Το διάγραμμα F (CD45 έναντι SSC) επιτρέπει το gating των 

CD45
+
 (R1) και των CD45

-
 (R2) κυττάρων, που αντιπροσωπεύουν τα κύτταρα αιμοποιητικής και 

μεσεγχυματικής προέλευσης, αντίστοιχα. Η ανάλυση της έκφρασης των TLRs έγινε τόσο στο παράθυρο των 

CD45
-
 κυττάρων (R2) όσο και στα CD14

+
 κύτταρα (R3) του διαμερίσματος των CD45

+
 κυττάρων (R1) όπως 

αυτό ορίζεται στο διάγραμμα G. Στα διαγράμματα Η και I παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

ανάλυσης της έκφρασης του TLR4 στα CD14
+
 (R1 συν R3) και στα CD45

-
 (R2) κύτταρα LTBMCs ενός 

ασθενούς με CIN. 
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CD45 φθορισμού προς τον πλάγιο σκεδασμό (Side Scatter, SSC) χρησιμοποιήθηκε για τον 

προσδιορισμό της έκφρασης των TLRs στο παράθυρο (gate) των μονοκυττάρων (CD14
+
), T-

λεμφοκυττάρων (CD3
+
) και B- λεμφοκυττάρων (CD19

+
). Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν 

τόσο ως ποσοστό των TLR
+
 κυττάρων σε καθένα από τους παραπάνω υποπληθυσμούς, όσο 

και ως μέσος λόγος της σχετικής έντασης φθορισμού (mean ratio of relative fluorescence 

intensity, MRFI) του σήματος των TLRs στους ίδιους πληθυσμούς, ο οποίος υπολογίστηκε 

από το πηλίκο της μέσης έντασης φθορισμού (MFI) του σήματος των TLRs προς την MFI 

του σήματος των αντίστοιχων ισοτυπικών μονοκλωνικών αντισωμάτων (Εικ.12 A-E). Ο MRFI 

αντανακλά την πυκνότητα των υποδοχέων στα κύτταρα που προσδιορίστηκε. 

Η επιφανειακή και ενδοκυττάρια έκφραση των TLRs προσδιορίστηκε επίσης με 

κυτταρομετρία ροής 3 χρωμάτων στα προσκολλώμενα κύτταρα 3
ης

 βδομάδας των LTBMCs. 

Το ποσοστό και η MRFI των TLRs εκτιμήθηκε στο παράθυρο των CD45
+
/CD14

+
 και στο 

παράθυρο των CD45
-
 κυττάρων, που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα τα μονοκυτταρικά και τα 

μεσεγχυματικά/στρωματικά κυτταρικά στοιχεία του μυελικού μικροπεριβάλλοντος (Εικ.12 F-

I).  

 

Απομόνωση DNA από μυελό των οστών 

Η απομόνωση DNA από 200μl μυελικού δείγματος γινόταν με το QIAamp DNA Blood Mini 

Kit (Qiagen) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εν συντομία, η διαδικασία ξεκινάει 

με τη λύση των κυττάρων και την ομογενοποίηση του δείγματος, ενώ με την προσθήκη του 

ενζύμου πρωτεϊνάσης Κ επιτυγχάνεται η διάσπαση των ιστονών και η αδρανοποίηση των 

ενδονουκλεασών. Στη συνέχεια προστίθεται αιθανόλη και το μίγμα μεταφέρεται στην 

κολώνα φυγοκέντρησης (QIAamp Mini spin column) στης οποίας το ειδικό φίλτρο 

προσροφάται το DNA και κατακρημνίζεται το λοιπό περιεχόμενο. Τελικά, αφού προηγηθούν 

πλύσεις με ειδικά διαλύματα, το DNA εκλούεται και φυλάσσεται στους -20ºC. 
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Απομόνωση μυελικών μονοπύρηνων κυττάρων  

Η λήψη της στιβάδας των μονοπύρηνων κυττάρων του μυελού των οστών (Bone Marrow 

Mononuclear Cells,  BMMCs) γινόταν από τα αραιωμένα δείγματα μετά επιστίβαση σε 

φικόλη (Histopaque-1077, Sigma-Aldrich) και φυγοκέντρηση στα 400g για 30 λεπτά. Τα 

ερυθροκύτταρα και τα κοκκιοκύτταρα έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα από το Histopaque-1077 

με αποτέλεσμα να καθιζάνουν στον πυθμένα κατά τη φυγοκέντρηση. Αντίθετα τα  

λεμφομονοπύρηνα, παραμένουν μεταξύ Histopaque-1077 και πλάσματος, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 13. Η συλλογή της στοιβάδας των μυελικών λεμφομονοπύρηνων γινόταν με 

πιπέτα Pauster, τα οποία επαναδιαλύονταν σε 20 mL εμπλουτισμένου θρεπτικού υλικού 

IMDM 340 προκειμένου να ακολουθήσει μέτρηση των κυττάρων. 

Για τη μέτρηση των μυελικών λεμφομονοπύρηνων κυττάρων, 10μl δείγματος αναμιγνύονταν 

με 10μl χρωστικής Trypan Blue. Από το εναιώρημα αυτό, 10 μl εισάγονταν μέσω της ειδικής 

υποδοχής στην πλάκα Neubauer (αιμοτοκυτταρόμετρο). Στο οπτικό μικροσκόπιο (μεγέθυνση 

x40) προσδιοριζόταν ο αριθμός των κυττάρων στο κεντρικό τετράγωνο, 

συμπεριλαμβανομένων και των κυττάρων που εφάπτονταν στις 2 (μεταξύ τους κάθετες) εκ 

Πλάσμα 

Λεμφομονοπύρηνα 

Φικόλη 

Ερυθρά αιμοσφαίρια και κοκκιοκύτταρα 

Εικ. 13: Διαχωρισμός κυττάρων σε Histopaque-1077 
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των 4 πλευρών του (Εικ. 14β). Παράλληλα εκτιμούνταν και η βιωσιμότητα των κυττάρων, 

καθώς τα νεκρά και αποπτωτικά κύτταρα βάφονταν μπλε. Η συγκέντρωση των κυττάρων στο  

μετρούμενο δείγμα προσδιορίζονταν από τον τύπο  2 x n x10
4
/ml, όπου n ο αριθμός των 

μετρούμενων κυττάρων στη Neubauer και 2 ο συντελεστής αραίωσης του δείγματος με τη 

χρωστική Trypan Blue. Ο υπολογισμός αυτός προκύπτει διότι ο όγκος στον οποίο 

βρίσκονταν τα μετρούμενα κύτταρα είναι 0,1mm
3 

(10
-4 

mL) όπως υπολογίζεται από το 

εμβαδό της επιφάνειας του κεντρικού τετραγώνου (1mm
2
) και το βάθος του χώρου κάτω από 

την καλυπτρίδα (0,1mm). (Εικ. 14α) 

 

 

Εικόνα 14. Πλάκα Neubauer 

(α) 

(β) 



 
73 Ασθενείς, Υλικά και Μέθοδοι 

Διαχωρισμός CD14
+ 

κυττάρων 

Η απομόνωση των CD14
+ 

κυττάρων έγινε με την τεχνική του ανοσομαγνητικού διαχωρισμού 

(MACS; magnetic activated cell sorting), σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή 

(Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany).  

Συγκεκριμένα, εναιώρημα 100x10
6 

 BMMCs πλένονταν σε στείρες συνθήκες με ρυθμιστικό 

διάλυμα (MACS buffer) φωσφορικού άλατος (PBS; Phosphate Buffer Saline, Gibco), 

εμπλουτισμένο με 0,5% αλβουμίνη ορού αγελάδας (BSA; Gibco), 0,6% οξύ κιτρικής 

δεξτρόζης (ACD, Acid-citrate-Dextrose) και 4% διττανθρακικό νάτριο (Sodium bicarbonate; 

Gibco). Στη συνέχεια, τα BMMCs επωάζονταν με ανθρώπινη γ-σφαιρίνη (100μL/10
8
 

κύτταρα), έτσι ώστε να  ελαχιστοποιηθεί η μη ειδική πρόσδεση του αντισώματος μέσω του 

Fc υποδοχέα, και εν συνεχεία επώαση με μονοκλωνικό αντι-CD14 αντίσωμα (Miltenyi 

Biotec) συνδεδεμένο με μικροσφαιρίδιο με μαγνητικές ιδιότητες (100μL/10
8
 κύτταρα) για 30 

λεπτά στον πάγο. Μετά την ολοκλήρωση της επώασης, ακολουθούσε πλύση των κυττάρων 

με MACS buffer και επανεώρηση της κυτταρικής πελέτας σε 500μl MACS buffer. Ο  

διαχωρισμός των 
 
 CD14

+
 κυττάρων επιτυγχάνεται με τη διέλευση του εναιωρήματος, το 

οποίο περιλαμβάνει τόσο τα σημασμένα και τα μη σημασμένα κύτταρα, από στήλη 

διαχωρισμού (MS columns; Miltenyi Biotec) προσαρτημένη στο μόνιμο μαγνητικό πεδίο του 

συστήματος διαχωρισμού (MACS separator).  Λόγω της παρουσίας του μαγνητικού πεδίου 

τα σημασμένα με αντι-CD14 μικροσφαιρίδια κύτταρα συγκρατούνταν από τη στήλη, ενώ τα 

CD14
-
 περνούν διαμέσου αυτής και απορρίπτονται. Για τη συγκομιδή των κυττάρων, η 

στήλη απομακρυνόταν από το σύστημα διαχωρισμού και τοποθετούνταν σε σωληνάριο, όπου 

με τη χρήση ενός κατάλληλου εμβόλου γινόταν έκλουση των CD14
+
 κυττάρων με 100μL 

MACS buffer στο σωληνάριο. Η καθαρότητα του παραπάνω υποπληθυσμού κυττάρων, 

ελεγχόνταν με κυτταρομετρία ροής και προσδιοριζόταν πάνω από 90%. 
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Απομόνωση ολικού mRNA 

Ολικό RNA απομονώθηκε με το RNeasy Mini Kit (Qiagen GmbH, Hilden, Germany) από 

ανοσομαγνητικά διαχωρισμένα μυελικά CD14
+
 κύτταρα (magnetic-activated cell sorting, 

MACS; Miltenyi Biotec GmbH, Bergisch Gladbach, Germany) σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Αρχικά τα κύτταρα λύονται και ομογενοποιούνται για να ακολουθήσει η 

προσθήκη αιθανόλης, η οποία δημιουργεί βέλτιστες συνθήκες πρόσδεσης του RNA στην 

κολώνα (RNeasy Mini spin column, Qiagen) όπου φορτώνεται αμέσως μετά. Η διαδικασία 

περαιτέρω περιλαμβάνει πέψη με DNase και πολλαπλές πλύσεις για την απομάκρυνση του 

μη ριβονουκλεϊνικου περιεχομένου. Τελικά το mRNA που έχει δεσμευτεί στην κολώνα 

εκλούεται με νερό και φυλάσσεται στους -80
0
C έως ότου γίνει η σύνθεση cDNA. Η 

συγκέντρωση του ληφθέντος RNA υπολογίστηκε με το Qubit Fluorometer (Invitrogen). 

 

Αντίστροφη μεταγραφή 

Η αντίστροφη μεταγραφή είναι η μέθοδος μετατροπής του mRNA σε συμπληρωματικό DNA 

(complementary DNA, cDNA) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα της PCR 

αντίδρασης για τη μελέτη της έκφρασης των υπό εξέταση γονιδίων. 

 Η αντίστροφη μεταγραφή του RNA για τα δείγματα που προορίζονταν για ανάλυση με το 

RT
2
 Profiler PCR Array έγινε με το RT

2
 First Strand Kit (SABiosciences, Qiagen) σύμφωνα 

με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τη σύνθεση cDNA των δειγμάτων που θα αναλύονταν 

με μεμονωμένες real-time PCR αντιδράσεις χρησιμοποιήθηκε το SuperScript First-Strand 

Synthesis System (Invitrogen). Ειδικότερα, 1μg ολικού RNA που είχε απομονωθεί όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, αναμιγνύονταν με 1 μL Random Hexamers (50 ng/mL) τα οποία 

δρουν ως εκκινητές, 1 μL dNTP mix (10mM) και DEPC-H2O, έως τελικό όγκο 12 μL. Τα 
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δείγματα θερμαίνονταν στους 65
0
C για 5 λεπτά και κατόπιν τοποθετούνταν για 1 λεπτό στον 

πάγο. Στη συνέχεια προσθέτονταν  4μL από 5x FS buffer, 1 μL από 0,1M DDT, 1 μL από 

RNase Out Recombinant RNase Inhibitor και 50 units του ενζύμου αντίστροφης 

μεταγραφάσης (Superscript II RT). Ακολουθούσε επώαση στους 25
0
C για 10 λεπτά και εν 

συνεχεία στους 42
0
C για 50 λεπτά και στους 70

0
C για 15 λεπτά. Στο δείγμα προσθέταμε 

τέλος 1 μL RNaseΗ και ακολουθούσε επώαση για 15 λεπτά στους 37
0
C προκειμένου να 

διασπαστούν τα υπολείμματα RNΑ. Το cDNA φυλασσόταν στους -20
0
C.   

 

Ποσοτική PCR ανάλυση 

Η έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με τη σηματοδοτική οδό των TLRs προσδιορίστηκε 

ποσοτικά με real-time PCR αντιδράσεις (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού 

χρόνου). Η μέθοδος της real-time PCR περιλαμβάνει τον εκλεκτικό πολλαπλασιασμό μίας 

επιλεγμένης αλληλουχίας και παράλληλα την ποσοτικοποίησή της σε πραγματικό χρόνο με 

βάση την εκπεμπόμενη ακτινοβολία από μία χρωστική που συνδέεται στο dsDNA κατά τη 

διάρκεια της αντίδρασης. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία καταγράφεται από ειδική κάμερα και 

μέσω ειδικού λογισμικού μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα. Έτσι, η ποσότητα του dsDNA που 

έχει παραχθεί στο τέλος κάθε κύκλου είναι ανάλογη της ακτινοβολίας που εκπέμπεται στον 

ίδιο χρόνο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αρχικών αντίγραφων από το τμήμα του 

γονιδίου που πολλαπλασιάζεται, τόσο νωρίτερα θα παρατηρηθεί αύξηση της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας. Η σταδιακή καταγραφή του σήματος στο τέλος κάθε κύκλου ορίζει μία 

καμπύλη που αντιστοιχεί στην παραγωγή προϊόντος της αντίδρασης. Η συγκριτική ανάλυση 

των αποτελεσμάτων γίνεται αφού οριστεί αυθαίρετα ο ουδός (threshold) κατά τη φάση της 

λογαριθμικής αύξησης του προϊόντος της αντίδρασης. Το σημείο στο οποίο η καμπύλη 

τέμνει τον ουδό ονομάζεται Threshold Cycle (Ct). 

Η έκφραση 84 γονιδίων που σχετίζονται με τη μετάδοση σήματος από τους TLRs 
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προσδιορίστηκε ποσοτικά με real-time PCR αντιδράσεις χρησιμοποιώντας το human Toll-

Like Receptor Signaling Pathway RT
2
 Profiler

TM
 PCR Array (SABiosciences, Qiagen), 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Το PCR array συνδυάζει  την ευαισθησία της real-time PCR στην ανάλυση της γονιδιακής 

έκφρασης και τη δυνατότητα των microarrays για τον ταυτόχρονο έλεγχο πολλών γονιδίων. 

Περιέχει ένα σύνολο εκκινητών για real-time PCR που αφορούν γονίδια του σηματοδοτικού 

μονοπατιού των TLRs και επίσης γονίδια αναφοράς για τον έλεγχο της απόδοσης τόσο της 

RT που έχει προηγηθεί όσο και της ίδιας της PCR αντίδρασης. Κάθε array περιέχει σε πλάκα 

96 βοθρίων συνολικά 96 ζεύγη εκκινητών (primers)  εκ των οποίων τα 84 αντιστοιχούν σε 

γονίδια του σηματοδοτικού καταρράκτη των TLRs, τα 5 σε housekeeping γονίδια, 3 σε 

γονίδια αναφοράς για τον έλεγχο της απόδοσης της RT και 3 σε γονίδια αναφοράς για τον 

έλεγχο της απόδοσης της PCR. (Εικ. 15). Τα γονίδια που ελέγχθησαν με το PCR array 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. 

Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει την ανάμιξη του cDNA με την κατάλληλη ποσότητα 

του έτοιμου προς χρήση πρότυπου μιξ (2X SABiosciences RT2 qPCR Master Mix, Qiagen) 

το οποίο περιέχει τη HotStart DNA πολυμεράση και όλα τα απαραίτητα συστατικά για τη 

βέλτιστη δράση του ενζύμου, μίγμα ολιγονουκλεοτιδίων και τη SYBR Green, τον παράγοντα 

σύνδεσης στο DΝA που έχει την ιδιότητα να εντίθεται στο dsDNA και να εκπέμπει 

ακτινοβολία όταν διεγερθεί. (Εικ. 14) Στη συνέχεια, 25μl από το προκύπτον μίγμα 

προστίθενται σε κάθε βοθρίο της πλάκας του array η οποία στο τέλος τοποθετείται στον 

ειδικό θερμικό κυκλοποιητή ( ABI Prism 7000, Applied Biosystems, Foster City, CA).  

Εικ. 14. Προετοιμασία του μίγματος την PCR-array αντίδραση 
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Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν 95ºC για 10 λεπτά και ακολουθούσαν 40 κύκλοι που 

περιελάμβαναν 95ºC για 15 δευτερόλεπτα και 60ºC για 1 λεπτό. 

Η έκφραση κάθε γονιδίου υπολογίστηκε σύμφωνα με τη 2
-CT

 μέθοδο, χρησιμοποιώντας την 

έκφραση του RPL13A ως εσωτερικπύ γονιδίου-control (housekeeping) για την 

κανονικοποίηση, όπου Ct= [Ct(γονιδίου)-Ct(RPL13A)]. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε 

web-based πρόγραμμα που παρέχεται από την Qiagen. Διαφορά στην έκφραση τουλάχιστον 

κατά το διπλάσιο της ομάδας των ασθενών προς των φυσιολογικών μαρτύρων θεωρήθηκε 

σημαντική.  

Εικ. 15. Διάταξη του πιάτου του PCR array. Κάθε array περιέχει σε πλάκα 96 βοθρίων 

συνολικά 96 ζεύγη εκκινητών εκ των οποίων τα 84 αντιστοιχούν σε γονίδια του σηματοδοτικού 

μονοπατιού των TLRs, τα 5 σε housekeeping γονίδια, 3 σε γονίδια αναφοράς για τον έλεγχο της 

απόδοσης της RT και 3 για τον έλεγχο της απόδοσης της PCR. Το βοθρίο H6 περιέχει εκκινητές 

για τον έλεγχο πρόσμιξης μη μεταγραφηθέντος γενωμικού DNA (Genomic DNA Controls, 

GDC), Τα βοθρία H7 έως H9 περιέχουν εκκινητές για τον πολλαπλασιασμό του cDNA που 

συντέθηκε από control RNA που περιέχεται στο RT First Strand Kit με το οποίο έγινε η 

ανάστροφη μεταγραφή. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η απόδοση της RT (Reverse Transcription 

Controls, RTC). Τα βοθρία H10 έως H12 περιέχουν ένα συνθετικό DNA και τους αντίστοιχους 

εκκινητές για τον έλεγχο της απόδοσης της PCR (Positive PCR Controls, PPC). 
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Toll-Like Receptors: CD180 (LY64), SIGIRR, TLR1, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR6, TLR7, TLR8, TLR9, 

TLR10. 

Pathogen-Specific Responses: 

Bacterial: CCL2 (MCP-1), CD14, CD180 (LY64), FOS, HRAS, IL10, IL12A, IL1B, IL6, IL8, IRAK1, HMGB1, 

HSPA1A (HSP70 1A), JUN, LTA (TNFB), LY86 (MD-1), LY96, NFKBIA (IKBA/MAD3), PTGS2 (COX2), RELA, 

RIPK2, TLR2, TLR4, TLR6, TNFRSF1A, TICAM1 (TRIF). 

Viral: EIF2AK2 (PRKR), IFNB1, IFNG, IL12A, IL6, IRF3, PRKRA, RELA, TBK1, TLR3, TLR7, TLR8, TNF, 

TICAM1 (TRIF). 

Fungal/Parasitic: CLEC4E, HRAS, HSPA1A (HSP70 1A), IL8, TLR2, TIRAP. 

TLR Signaling: 

Negative Regulation: SARM1, SIGIRR, TOLLIP.  

TICAM1 (TRIF)-Dependent (MYD88-Independent): IRF3, MAP3K7 (TAK1), TAB1, NR2C2, PELI1, TBK1, 

TICAM2, TLR3, TLR4, TRAF6, TICAM1 (TRIF). 

MYD88-Dependent: IRAK1, IRAK2, MAP3K7 (TAK1), TAB1, MYD88, NR2C2, TIRAP, TLR1, TLR10, TLR2, 

TLR4, TLR5, TLR6, TLR7, TLR8, TLR9, TRAF6. 

Downstream Pathways and Target Genes: 

NFκB Pathway: BTK, CASP8, CHUK (IKKa), ECSIT (SITPEC), FADD, IKBKB, IL10, IL1B, IRAK1, IRAK2, IRF3, 

LY96, MAP3K1 (MEKK), MAP3K7, MAP4K4, NFKB1, NFKB2, NFKBIA (IKBA/MAD3), NFKBIL1, NFRKB, 

PPARA, REL, RELA, TNF, TNFRSF1A, UBE2N, UBE2V1. 

JNK/p38 Pathway: ELK1, FOS, IL1B, JUN, MAP2K3 (MEK3), MAP2K4 (JNKK1), MAP3K1 (MEKK), MAP3K7, 

MAPK8 (JNK1), MAPK8IP3, TNF. 

JAK/STAT Pathway: CCL2 (MCP-1), CSF2 (GM-CSF), IFNG, IL12A, IL2, IL6. 

Interferon Regulatory Factor (IRF) Pathway: CXCL10 (INP10), IFNA1, IFNB1, IFNG, IRF1, IRF3, TBK1. 

Cytokine-Mediated Signaling Pathway: CCL2 (MCP-1), CSF3 (GCSF), IL1A, IL1B, IL6, IRAK1, IRAK2, RELA, 

SIGIRR, TNF, TNFRSF1A. 

Regulation of Adaptive Immunity: CD80, CD86, HSPD1, IFNG, IL10, IL12A, IL1B, IL2, MAP3K7, TRAF6. 

Adaptors & TLR Interacting Proteins: BTK, CD14, HMGB1, HRAS, HSPA1A (HSP70 1A), HSPD1, LY86 (MD-

1), LY96 (MD-2), MAPK8IP3, MYD88, PELI1, RIPK2, SARM1, TICAM1 (TRIF), TICAM2 (TRAM), TIRAP, 

TOLLIP. 

Effectors: CASP8 (FLICE), EIF2AK2 (PRKR), FADD, IRAK1, IRAK2, MAP3K7 (TAK1), TAB1, NR2C2, PPARA, 

PRKRA, ECSIT (SITPEC), TRAF6, UBE2N, UBE2V1. 

 

Πίνακας 7. Γονίδια που ελέγχθηκαν με το PCR array 
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Για να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα που λάβαμε από τα PCR arrays, κάποια από τα 

γονίδια που βρέθηκαν να υπερεκφράζονται ελέγχθηκαν ξανά, με ανεξάρτητες real-time PCR 

αντιδράσεις στη συσκευή ABI Prism 7000, με εκκινητές που αγοράστηκαν από τη 

SABiosciences. Η έκφραση του RPL13A χρησιμοποιήθηκε και πάλι για την κανονικοποίηση 

των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη 2
-CT

 μέθοδο. 

Τέλος, μελετήσαμε την έκφραση των γονιδίων IL-1 receptor-associated kinase (IRAK)-M 

και SH2 Domain Containing Polyinositol-5-phosphatase 1 (SHIP1), τα οποία ρυθμίζουν 

αρνητικά τη σηματοδότηση από τους TLRs
74;75

 και δεν περιλαμβάνονταν στο PCR array, 

χρησιμοποιώντας τα εξής ζεύγη εκκινητών: Για την IRAK-M ο ευθύς εκκινητής ήταν 5’-

TTTGAATGCAGCCAGTCTGA-3’ και ο ανάστροφος 5’-GCATTGCTTATGGAGCCAAT-

3’; Για τη SHIP1 ο ευθύς εκκινητής ήταν 5’-CGACAAGAAGCTGAGTCCCTTT-3’ και ο 

ανάστροφος 5’-GGTAGTTAAGATCCCCAAACCAGAA-3’. Οι συνθήκες των αντιδράσεων 

και η ανάλυση έγινε όπως περιγράφηκε παραπάνω. 
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Η επίδραση αυτόλογου πλάσματος στην TLR4-εξαρτώμενη παραγωγή 

κυτταροκινών από τα μυελικά μονοκύτταρα  

Μυελικά μονοπύρηνα από ασθενείς με CIN ή MDS αραιώνονταν σε συγκέντρωση 2x10
6
/mL 

σε καλλιεργητικό μέσο RPMI 1640 εμπλουτισμένο με 10% FBS. Από το διάλυμα αυτό, 4mL 

μοιράζονταν εξίσου σε 4 βοθρία καλλιεργητικής πλάκας 24 βοθρίων και επωάζονταν σε 

κλίβανο σε 37
°
C/5% CO2/100% υγρασία για 3 ώρες. Τα μη προσκολλώμενα κύτταρα 

απομακρύνονταν στη συνέχεια με πλύσιμο με PBS, και  500 µL από το ίδιο θρεπτικό υλικό 

προστίθεντο σε κάθε βοθρίο, στα οποία είχαν απομείνει πλέον τα προσκολλώμενα 

μονοκύτταρα του μυελού. Τα κύτταρα του τρίτου και του τέταρτου βοθρίου επωάζονταν 

έπειτα με 20 µg του Functional Grade anti-human TLR4 blocking αντισώματος (eBioscience, 

clone HTA125) και του Functional Grade mouse IgG2a ισοτυπικού αντισώματος 

(eBioscience), αντίστοιχα, για 1 ώρα στον κλίβανο. Τα κύτταρα του πρώτου και του 

δεύτερου βοθρίου δεν επωάζονταν με κανένα αντίσωμα. Στη συνέχεια, 500 μl αυτόλογου 

μυελικού πλάσματος προστίθεντο στα τρία τελευταία βοθρία και 500 μl θρεπτικού υλικού 

προστίθεντο στο πρώτο βοθρίο. (Εικ.16) Ύστερα από 24ωρη επώαση στον κλίβανο, 

Εικόνα 16. 
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συλλέγονταν τα υπερκείμενα και φυλάσσονταν στους -80
°
C προκειμένου να ακολουθήσει 

μέτρηση των κυτταροκινών.  

Τα επίπεδα των TNF-α, IL-1, IL-6 και IL-8 τα οποία παρήχθησαν από τα προσκολλώμενα 

μυελικά μονοκύτταρα παρουσία ή απουσία του αναστολέα του TLR4 ή του ισοτυπικού 

αντισώματος, προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας (Chemiluminescent 

Technology, DPC-Immulite, Los Angeles, CA). Στη συνέχεια, υπολογίστηκε το ποσοστό 

αναστολής παραγωγής της κάθε κυτταροκίνης που προκάλεσε ο  TLR4-αναστολέας, 

διαιρώντας τη διαφορά των επιπέδων κάθε κυτταροκίνης που παρήχθη απουσία και 

παρουσία του αναστολέα δια των επιπέδων της κυτταροκίνης που παρήχθη απουσία του 

αναστολέα.  
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Μακρόχρονες μυελικές καλλιέργειες  

Η μελέτη του αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος στο μυελό των οστών έγινε με το σύστημα 

των μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών (Long-Term Bone Marrow Cultures, 

LTBMCs).
76;77

 Το σύστημα αυτό θεωρείται το καλύτερο in vitro μοντέλο της αιμοποίησης 

καθώς προσομοιάζει στις συνθήκες που αναπτύσσονται στο μυελό των οστών, αφού η 

επιβίωση και ανάπτυξη των υπερκείμενων αιμοποιητικών κυττάρων γίνεται με την παραγωγή 

κυτταροκινών από τη στιβάδα των προσκολλώμενων κυττάρων. 

Οι μακρόχρονες μυελικές καλλιέργειες αναπτύσσονταν σύμφωνα με την καθιερωμένη 

πρακτική από 10
7
 BMMCs σε 10mL IMDM εμπλουτισμένο με 10% βόειου ορού (FBS; 

Gibco), 10% ορό αλόγου (Gibco), 2mmol L-γλουταμίνης (Gibco), 100 IU/mL PS, 10
-6

 mol 

νατριούχο ηλεκτρική υδροκορτιζόνη (Sigma-Aldrich), μετά επώαση στους 33
0
C-5%CO2-

100% υγρασία. Εβδομαδιαίως γινόταν αντικατάσταση του μισού θρεπτικού υλικού από ίσο 

όγκο φρέσκου θρεπτικού υλικού. Έτσι, μετά τις 3 εβδομάδες καλλιέργειας σχηματιζόταν 

στον πυθμένα της καλλιεργητικής φλάσκας ένας τάπητας από στρωματικά κύτταρα, δηλαδή 

κύτταρα του αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος, όπως μακροφάγα, ινοβλάστες, λιποκύτταρα 

και ενδοθηλιακά κύτταρα,  που λειτουργούν υποστηρικτικά προάγοντας την αιμοποίηση, ενώ 

τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα πολλαπλασιάζονταν και διαφοροποιούνταν στο 

υπερκείμενο σε συνάφεια με τα κύτταρα του στρώματος. Στο στάδιο αυτό τα υπερκείμενα 

συλλέγονταν και διατηρούνταν στους -80°C για να ακολουθήσει μέτρηση των επιπέδων της 

HMGB1 όπως περιγράφεται παρακάτω. Τα προσκολλώμενα κύτταρα της καλλιέργειας 

αποκολλούνταν με θρυψίνη για να προσδιοριστεί με κυτταρομετρία ροής η έκφραση των 

TLRs.  
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Μέτρηση της HMGB1 (ELISA) 

Η μέτρηση της HMGB1 στα υπερκείμενα μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών έγινε με τη 

μέθοδο του ανοσοενζυμικού προσδιορισμού ELISA (Shino-Test Corporation, Japan), η οποία 

στηρίζεται στην τεχνική sandwich, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Συγκεκριμένα, σε βοθρία πλάκας ELISA 96 θέσεων, στον πυθμένα των οποίων βρισκόταν 

ακινητοποιημένο ένα αντί-ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της HMGB1 

προστέθηκαν τα υπό εξέταση  υπερκείμενα, παράλληλα με πρότυπα διαλύματα γνωστής 

συγκέντρωσης της πρωτεΐνης. Ακολούθησε επώαση για 24 ώρες στους 37ºC που επέτρεψε 

στην HMGB1 των υπερκείμενων να προσκολληθεί στο αντίσωμα του πυθμένα του βοθρίου. 

Μετά την απομάκρυνση του υπερκειμένου από τα βοθρία και πλύσιμο με ειδικό διάλυμα, 

προστέθηκε ένα δεύτερo αντίσωμα έναντι της HMGB1 το οποίο ήταν συνδεδεμένο με 

κατάλληλο ένζυμο (Peroxidase, POD). Ακολούθησε  

επώαση για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου κατά τη 

διάρκεια της οποίας το σύμπλοκο αντισώματος-ενζύμου 

συνδεόταν με την ακινητοποιημένη HMGB1. Μετά την 

απομάκρυνση, με πλύσιμο, της περίσσειας του 

συμπλόκου αντισώματος-ενζύμου, στα βοθρία 

προστέθηκε τελικά το υπόστρωμα του ενζύμου –hydrogen 

peroxide- μαζί με χρωμογόνο το οποίο οξειδωνόταν κατά την ενζυμική αντίδραση που 

πραγματοποιόταν στο σκοτάδι, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μπλε χρώματος μετά από 30 

λεπτά περίπου.  Ακολουθούσε προσθήκη οξέος, για τη διακοπή της αντίδρασης, με σύγχρονη 

αλλαγή του χρώματος από μπλέ σε κίτρινο. Η ένταση του κίτρινου χρώματος  ήταν ευθέως 

ανάλογη του ποσού του ενζύμου που ήταν συνδεδεμένο με την HMGB1, το οποίο με τη 

σειρά του ήταν ανάλογο με την ποσότητα της πρωτεΐνης στο υπό εξέταση υπερκείμενο ή στο 

πρότυπο διάλυμα. Η οπτική απορρόφηση  σε κάθε ένα βοθρίο μετρήθηκε στα 450nm. Η 
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καμπύλη αναφοράς (Εικ. 17) σχεδιάστηκε από τις τιμές της απορρόφησης των πρότυπων 

διαλυμάτων με βάση τις αντίστοιχες γνωστές συγκεντρώσεις αυτών. Η συγκέντρωση της 

HMGB1 στα υπό εξέταση δείγματα προσδιοριζόταν εν συνεχεία εισάγοντας τις μετρηθείσες 

τιμές της απορροφήσης στην εξίσωση της καμπύλης αναφοράς. Η ευαισθησία της μεθόδου 

είναι 0,2ng/mL σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 

 

 

Ανάπτυξη μυελικών μακροφάγων  

Μυελικά μακροφάγα αναπτύχθηκαν από BMMCs 5 αντιπροσωπευτικών ασθενών με MDS 

και 5 υγιών μαρτύρων σύμφωνα με καθιερωμένα πρωτόκολλα και ελάχιστες τροποποιήσεις. 

Εν συντομία, 10
7 

BMMCs επωάζονταν σε 10mL Dulbecco's Modified Eagle Medium  

θρεπτικού υλικού (DMEM; Gibco) εμπλουτισμένο με 10% FBS και 1% PS σε 37ºC-5%CO2 -

100% υγρασία για 24h. Εν συνεχεία, τα μη προσκολλώμενα κύτταρα  μεταφέρονταν σε μία 

καλλιεργητική φλάσκα 75 cm
2
 που περιείχε 10ml πλήρους DMEM θρεπτικού υλικού το 

οποίο είχε εμπλουτιστεί με 25ng/mL ανασυνδυασμένη ανθρώπινη (recombinant human, rh) 

Ιντερλευκίνη (Interleukin, IL)-3 (R&D Systems, Minneapolis, USA) και 2.5ng/mL 
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Polynomial Regression for Data1_B:

Y = A + B1*X + B2*X^2 + B3*X^3

Parameter Value Error t-Value Prob>|t|

---------------------------------------------------------------------------

A 0,18088 0,0976 1,8533 0,12303

B1 11,77706 0,76103 15,47517 <0.0001

B2 5,53518 1,01614 5,44726 0,00283

B3 -1,31056 0,31387 -4,17556 0,00869

---------------------------------------------------------------------------

R-Square(COD) Adj. R-Square Root-MSE(SD) N

---------------------------------------------------------------------------

0,99989 0,99983 0,17541 9

---------------------------------------------------------------------------
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 Polynomial Fit of Data1_B
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Εικόνα 11. Καμπύλη αναφοράς για τη μέτρηση της HMGB1. 

Σχεδιάστηκε από τις τιμές της απορρόφησης των προτύπων 

διαλυμάτων με βάση τις αντίστοιχες γνωστές συγκεντρώσεις αυτών 
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Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF; R&D Systems). Μετά 4 

ημέρες επώαση στον κλίβανο προστίθεντο επιπλέον 10mL εμπλουτισμένου με αυξητικούς 

παράγοντες και FBS θρεπτικού υλικού DMEM. Η καθαρότητα των προσκολλώμενων 

μακροφάγων μετά 15 συνολικά μέρες καλλιέργειας ήταν >90% όπως εκτιμάτο με 

κυτταρομετρία ροής σύμφωνα με την έκφραση του CD14 αντιγόνου (clone RMO52; 

Beckman Coulter, Marseille, France). Η λήψη των προσκολλώμενων μακροφάγων γινόταν 

με επεξεργασία με θρυψίνη-EDTA (Gibco). Στη συνέχεια προετοιμάζονταν μονοστιβάδες 

μακροφάγων από 500.000 θρυψινοποιημένα μακροφάγα σε κάθε θάλαμο διπλού Lab-Tek 

(Chamber-Slide, θάλαμοι ανάπτυξης κυττάρων σε αντικειμενοφόρο πλάκα) (NUNC, 

Denmark) ή 200.000 μακροφάγων σε κάθε βοθρίο (well) πλάκας 24 βοθρίων (24 well-plate, 

CORNING) και επωάζονταν τουλάχιστον για 24 ώρες πριν ακολουθήσουν περαιτέρω 

πειράματα. 
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Δοκιμασία φαγοκυττάρωσης 

Για τον έλεγχο της ικανότητας των μυελικών μακροφάγων να φαγοκυτταρώνουν αποπτωτικά 

κύτταρα, αναπτύχθηκε δοκιμασία η οποία περιλαμβάνει τη συνεπώαση μονοστιβάδας 

μακροφάγων με αποπτωτικά κύτταρα και την εξέτασή τους στη συνέχεια σε μικροσκόπιο 

φθορισμού για τον εντοπισμό των αποπτωτικών σωμάτων που έχουν ενδοκυτταρωθεί. Ως 

αποπτωτικά κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν αυτόλογα μη προσκολλώμενα BMMCs που 

διατηρούνταν σε θρεπτικό υλικό RPMI-1640 (Gibco) από την ημέρα λήψεως του δείγματος. 

Πριν από την πρόκληση της απόπτωσης, τα κύτταρα αυτά σημαίνονταν με τον εστέρα 

carboxyfluorescein diacetate succinimidyl (CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, 

Invitrogen) ο οποίος διαχέεται μέσα στο κύτταρο, όπου αντιδρά με ενδοκυττάριες εστεράσες 

και μετατρέπεται στον φθορίζων carboxyfluorescein succinimidyl εστέρα. Τα κύτταρα που 

έχουν σημανθεί με αυτόν τον τρόπο είναι ορατά υπό το μικροσκόπιο φθορισμού με χρήση 

του φίλτρου FITC. Στη συνέχεια, για την πρόκληση της απόπτωσης, τα κύτταρα επωάζονταν 

με  30μg/mL ετοποσίδης (Etoposide) για 5 ώρες.
78

 Στο τέλος της επώασης, η επιβεβαίωση 

πρόκλησης της απόπτωσης γινόταν με κυτταρομετρία ροής ύστερα από χρώση με 7-Αμινο-

Ακτινομυκίνη D (7AAD) (Calbiochem-Novabiochem, La Jolla, CA).
79

 Υπό τις συνθήκες 

αυτές, σε όλες τις 

περιπτώσεις, από-

πτωση επιβεβαιώ-

θηκε σε ποσοστό 

άνω του 70% των 

κυττάρων. (Εικ. 18)                                                                                                                                             

 

 

Εικόνα 18. Εκτίμηση του ποσοστού πρόκλησης απόπτωσης με 

κυτταρομετρία ροής. Η 7-αμινο-ακτινομυκίνη-D είναι μια φθορίζουσα ουσία 

(εκπομπή στα 660 nm μετά από διέγερση) που έχει την ιδιότητα να  προσδένεται 

στο DNA, παρεμβαλλόμενη μεταξύ των βάσεων κυτοσίνης-γουανίνης. Η 

πρόσδεση της εξαρτάται από το βαθμό ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης. 

Οπότε τα ζώντα κύτταρα, των οποίων η κυτταρική μεμβράνη είναι ακέραια, δεν 

επιτρέπουν την είσοδο της χρωστικής, ενώ αντίθετα τα αποπτωτικά και τα νεκρά 

κύτταρα σημαίνονται μέτρια και εντονότερα αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό 

μπορούν να διακριθούν 3 κυτταρικοί πληθυσμοί, των ζώντων (7AAD
neg

) (D), των 

αποπτωτικών (7AAD
dim

) (G) και των νεκρών (7AAD
bright

) (H) κυττάρων. 
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Τα αποπτωτικά κύτταρα στη συνέχεια προστίθεντο στη μία εκ των δύο στιβάδων των 

μακροφάγων, που είχαν προετοιμαστεί σε διπλό Lab-Tek, σε αναλογία 4:1 (αποπτωτικά 

κύτταρα : μακροφάγα) σε 500μl θρεπτικού υλικού ανά θάλαμο και επωάζονταν για 35 λεπτά 

στους 37
0
C-5%CO2. Παράλληλα, στην άλλη στιβάδα μακροφάγων προστίθεντο υπό τις ίδιες 

συνθήκες σημασμένα με CFSE ζώντα BMMCs για να χρησιμοποιηθούν ως control. Μετά το 

τέλος της επώασης ακολουθούσε πλύσιμο των μακροφάγων για 5 λεπτά με PBS ώστε να 

απομακρυνθούν τα κύτταρα που δεν είχαν φαγοκυτταρωθεί. Το πλύσιμο επαναλαμβανόταν 3 

φορές και ακολουθούσε μονιμοποίηση με 4%  παραφολμαδεΰδη (parafolmadehyde, PFA) 

και σήμανση με συζευγμένο με FITC anti-CD14 μονοκλωνικό αντίσωμα, ως δείκτης των 

μακροφάγων, και με 4',6-Diamidino-2-Phenylindole (DAPI) για τη χρώση των πυρήνων. Η 

αξιολόγηση γινόταν στο μικροσκόπιο φθορισμού όπου τα μακροφάγα εμφανίζονται πράσινα 

ενώ τα αποπτωτικά κύτταρα έντονα ανοιχτά πράσινα (Εικ.19). Ο Δείκτης Φαγοκυττάρωσης 

υπολογιζόταν από τον τύπου [(αριθμός αποπτωτικών σωμάτων/200 μακροφάγα) x 100%] 

αφού εξετάζαμε στο μικροσκόπιο φθορισμού τουλάχιστον 200 μακροφάγα τυχαία.
80

  

Εικόνα 19. Δοκιμασία φαγοκυττάρωσης για τον έλεγχο του ρυθμού φαγοκυττάρωσης των 

αποπτωτικών κυττάρων από τα μακροφάγα του μυελού. Μυελικά μακροφάγα 5 ασθενών με MDS 

και 5 υγιών μαρτύρων επωάστηκαν με σημασμένα με CFSE αποπτωτικά BMMCs (αναλογία 1:4) 

στους 37ºC και ακολούθησε χρώση με CD14-FITC και DAPI. Ως control χρησιμοποιήθηκαν 

μακροφάγα που επωάστηκαν με σημασμένα με  CFSE ζώντα BMMCs. Στο σχήμα φαίνονται 

μακροφάγα υπό το μικροσκόπιο φθορισμού: στις εικόνες  A-C διακρίνονται μακροφάγα (πράσινα) που 

δεν έχουν φαγοκυτταρώσει αποπτωτικά κύτταρα. Στις εικόνες D-F διακρίνονται μακροφάγα που έχουν 

φαγοκυτταρώσει τα, εντόνως πράσινα, αποπτωτικά κύτταρα (άσπρα βέλη). Οι πυρήνες των 

μακροφάγων εμφανίζονται μπλε από τη χρώση DAPI. Ο Δείκτης Φαγοκυττάρωσης εκτιμούνταν μετά 

την εξέταση 200 μακροφάγων στο μικροσκόπιο φθορισμού (Zeiss Axioskop microscope, Zeiss, Jena, 

Germany). Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν με σύστηµα ανίχνευσης τύπου Charge Coupled Device 

(CCD)-camera (ISIS-Metasystems, Altlussheim) με το  πρόγραμμα ISIS analyzing system 

(MetaSystems, Altlussheim, Germany). Η αρχική μεγέθυνση είναι x100 σε όλες τις εικόνες. 

Συντομεύσεις: CFSE, carboxyfluorescein diacetate succinimidyl εστέρας; DAPI, 4’,6-Diamidino-2-

Phenylindole; BMMC, bone marrow mononuclear cells (μυελικά μονοπύρηνα κύτταρα). 
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Καλλιέργεια Μεσεγχυματικών Stem Cells  

Για την ανάπτυξη των μεσεγχυματικών stem cells (Mesenchymal Stem Cells, MSCs,) τα 

μυελικά μονοπύρηνα επιστρώνονταν σε φλάσκες, σε αρχική συγκέντρωση 200000 

BMMCs/cm
2
, με 5mL θρεπτικού υλικού DMEM-Low Glucose, εμπλουτισμένου με 10% 

FBS και 1% PS σε 37ºC-5%CO2 -100% υγρασία. Μετά  24-48h, οπότε τα MSCs έχουν 

προσκολληθεί στον τάπητα της φλάσκας, τα μη προσκολλώμενα αιμοποιητικά κύτταρα 

απομακρύνονται, και το θρεπτικό υλικό ανανεώνεται πλήρως κάθε 3-4 ημέρες. Όταν ο 

τάπητας καλυφθεί κατά 70-90%, τα κύτταρα αποκολλώνται με θρυψίνη και 

ανακαλλιεργούνται σε νέες φλάσκες σε συγκέντρωση 2000 θρυψινοποιημένα κύτταρα/cm
2 

(1
ο
 κυτταρικό πέρασμα). Ακολουθεί, ομοίως, πλήρης αντικατάσταση θρεπτικού υλικού κάθε 

3-4 ημέρες έως καλυφθεί ξανά ο τάπητας. Στο 2
ο
 κυτταρικό πέρασμα, ο πληθυσμός των 

θρυψινοποιημένων κυττάρων θεωρείται ένας αμιγής πληθυσμός MSCs, όπως τεκμηριώνεται 

και από την κυτταρομετρική ανάλυση (απουσία έκφρασης των CD45, CD14, CD34 και 

έκφραση των CD44, CD90 και CD105 επιφανειακών δεικτών). 

Στον πληθυσμό αυτό των MSCs γινόταν επαγωγή της οστεογονικής και λιπογονικής 

διαφοροποίησης, προκειμένου να προσδιοριστεί η έκφραση των TLRs στα οστεοκύτταρα και 

τα λιποκύτταρα, τα οποία βρίσκονται σε αφθονία στο περιβάλλον του μυελικού οργάνου και 

εκτίθενται στους παράγοντες του μικροπεριβάλλοντος του μυελού των οστών.  

Η επαγωγή της λιπογονικής διαφοροποίησης έγινε με θρεπτικό υλικό για MSCs το οποίο 

είναι εμπλουτισμένο με 10% FCS, 0.5mM 1-methyl-3-butylisoxanthine (IBMX) (Sigma), 

1μM dexamethasone, 0.2μM indomethacin (Sigma) και 10μg/ml insulin. Τα κύτταρα, 

ξεκινώντας από συγκέντρωση 80000 MSC/cm
2
, παραμένουν στην καλλιέργεια για 21 ημέρες 

σε 37
0
C/5% CO2/90% υγρασία, με πλήρη ανανέωση του θρεπτικού υλικού ανά 3-4 ημέρες. 

Η επαγωγή της οστεογονικής διαφοροποίησης έγινε με θρεπτικό υλικό για MSCs το οποίο 
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είναι εμπλουτισμένο με 0.1μΜ dexamethasone, 0.15mM ascorbate-2-phosphate (Sigma) και 

3mM NaH2PO4. Τα κύτταρα, ξεκινώντας από συγκέντρωση 15000 MSC/cm
2
, παραμένουν 

στην καλλιέργεια για 21 ημέρες σε 37
0
C/5% CO2/90% υγρασία, με πλήρη ανανέωση του 

θρεπτικού υλικού ανά 3-4 ημέρες. 

Από τον πληθυσμό των MSCs (2
ο
 κυτταρικό πέρασμα), των επαγόμενων οστεοβλαστών και 

των επαγόμενων λιποκυττάρων, γινόταν απομόνωση RNA, με τη διαδικασία που 

περιγράφεται παραπάνω, ώστε να προσδιορισθεί η έκφραση των TLRs με real time RT-PCR 

στους 3 αυτούς υποπληθυσμούς. Οι primers που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής
81

: 

 

TLR1, GCACCCCTACAAAAGGAATCTG και GGCAAAATGGAAGATGCTAGTCA  

TLR2, CTGGTAGTTGTGGGTTGAAGCA και GATTGGAGGATTCTTCCTTGGA  

TLR3, TTAAAGAGTTTTCTCCAGGGTGTTTT και AATGCTTGTGTTTGCTAATTCCAA  

TLR4, CCCCTTCTCAACCAAGAACCT και ATTGTCTGGATTTCACACCTGGAT  

TLR5, TGCTAGGACAACGAGGATCATG και GAGGTTGCAGAAACGATAAAAGG  

TLR6, AGGCCCTGCCCATCTGTAA και GCAATTGGCAGCAAATCTAATTT   

TLR7, GCTATTGGGCCCATCTCAAG και TCCACATTGGAAACACCATTTTT  

TLR8, TCAGTGTTAGGGAACATCAGCAA και AACATGTTTTCCTTTTTAGTCTCCTTTC  

TLR9, GGGAGCTACTAGGCTGGTATAAAAATC και GCTACAGGGAAGGATGCTTCAC   

TLR10, TTTACTCTGGGACGACCTTTTCC και ATAAGCCTTACCACCAAAAGTCACA  

 

 

 

Μεσεγχυματικά stem cells Διαφοροποιημένα λιποκύτταρα 
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Μελέτη των γενετικών πολυμορφισμών rs4986790 και rs4986791 στο 

γονίδιο TLR4 

 

Η γονοτύπηση για τους πολυμορφισμούς rs4986790 και rs4986791 στο γονίδιο TLR4 έγινε 

με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) και ανάλυση 

μεγέθους περιοριστικών τμημάτων (RFLPs). Η τεχνική περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό 

με PCR του τμήματος του γονιδίου που περιέχει την υπό μελέτη πολυμορφική θέση, και στη 

συνέχεια την επώαση του προϊόντος της PCR με το αντίστοιχο περιοριστικό ένζυμο το οποίο 

αναγνωρίζει και πέπτει το αλληλόμορφο με την πολυμορφική θέση. Ακολουθεί 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης για την αξιολόγηση του μεγέθους των προϊόντων της 

πέψης και ταυτοποίηση των πολυμορφισμών. 

PCR. Για τον πολυμορφισμό rs4986790 χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές 5´-

GATTAGCATACTTAGACTACTACCTCCATG-3´ (ευθύς) και 5´-

GATCAACTTCTGAAAAAGCATTCCCAC-3´ (ανάστροφος) για  τον πολλαπλασιασμό 

μίας περιοχής 249 ζευγών βάσεων (bp) του γονιδίου TLR4 μέσα στην οποία εντοπίζεται ο 

συγκεκριμένος πολυμορφισμός. Για τον πολυμορφισμό rs4986791 χρησιμοποιήθηκαν οι 

εκκινητές 5´- GGTTGCTGTTCTCAAAGTGATTTTGGGAGAA-3´ (ευθύς) και 5´ - 

ACCTGAAGACTGGAGAGTGAGTTAAATGCT-3´ (ανάστροφος) για  τον 

πολλαπλασιασμό μίας περιοχής μεγέθους 406 bp του γονιδίου TLR4 μέσα στην οποία 

εντοπίζεται ο αντίστοιχος πολυμορφισμός.
82

 Η PCR πραγματοποιήθηκε σε τελικό όγκο 50μl 

χρησιμοποιώντας 100ng γενωμικού DNA, 10x ρυθμιστικού διαλύματος, 4 mM MgCl2, 0.4 

mM από κάθε dNTP, 250 ng/μl από κάθε εκκινητή και 2.0U Taq DNA πολυμεράση 

(Invitrogen). Μετά την αρχική αποδιάταξη του DNA στους 95
ο
 C για 6 λεπτά,  

ακολουθούσαν 35 κύκλοι, ο καθένας εκ των οποίων περιελάμβανε αποδιάταξη του προϊόντος 

(95
ο
 C, 45 δευτερόλεπτα), υβριδοποίηση των εκκινητών στην αλληλουχία στόχο (56

ο
 C, 45 
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δευτερόλεπτα) και επέκταση της νεοσυντιθέμενης αλύσου (72
ο
 C, 45 δευτερόλεπτα). Στο 

τέλος πραγματοποιείται ένα τελικό στάδιο επιμήκυνσης στους 72
ο
 C για 10 λεπτά. Τα 

προϊόντα της PCR φυλάσσονταν στους 4
ο
 C έως το επόμενο στάδιο. 

 

RFLPs. Η αντίδραση πέψης πραγματοποιήθηκε με 3.0U περιοριστική ενδονουκλεάση NcoI 

(Minotech) για τον rs4986790 και με 3.0U περιοριστική ενδονουκλεάση HinfI για τον 

rs4986791 για 4 ώρες στους 37
ο
 C σε αντίδραση όγκου 20μl, αποτελούμενη από 7μl προϊόν 

της PCR και 1x ρυθμιστικό διάλυμα του ενζύμου. Και στους δύο πολυμορφισμούς, ο ευθύς 

εκκινητής εισάγει στην αλληλουχία μία «λάθος βάση» (υπογραμμισμένη στην αλληλουχία 

του εκκινητή) ώστε να δημιουργήσει μία θέση περιορισμού για την αντίστοιχη 

ενδονουκλεάση. Στον πολυμορφισμό rs4986790, το ένζυμο NcoI αναγνωρίζει και πέπτει το 

αντίστοιχο προϊόν της PCR σε 2 θραύσματα μεγέθους 223 bp και 26 bp όταν περιέχεται το 

έλασσον αλληλόμορφο  ενώ δεν αναγνωρίζει το μείζον αλληλόμορφο, το οποίο αφήνει 

ανέπαφο. Στον πολυμορφισμό rs4986791, το ένζυμο HinfI πέπτει το προϊόν της PCR σε 2 

θραύσματα μεγέθους 377 bp και 29 bp όταν περιέχεται το έλασσον αλληλόμορφο ενώ η 

παρουσία του μείζονος αλληλόμορφου δεν επιτρέπει  την αναγνώριση και την πέψη αυτού.
82

 

 

Ηλεκτροφόρηση Τα προϊόντα της πέψης ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης 3% στο 

οποίο προστίθεται βρωμιούχο αιθίδιο. Το βρωμιούχο αιθίδιο προσδένεται στο DNA με 

αποτέλεσμα αυτό να γίνεται ορατό όταν εκτεθεί σε υπεριώδες φως. Κατά την 

ηλεκτροφόρηση, τα κλάσματα του αρνητικά φορτισμένου DNA κινούνται διαφορετικά προς 

το θετικό πόλο ανάλογα με το μοριακό τους βάρος. Μικρού μεγέθους τμήματα κινούνται 

γρηγορότερα και σε μεγάλη απόσταση σε σχέση με τα μεγαλύτερα τμήματα. Η απόσταση 

που διανύει κάθε ζώνη είναι αντιστρόφως ανάλογη με το λογάριθμο του μεγέθους της.  Έτσι, 

στο τέλος της ηλεκτροφόρησης, τα κλάσματα με το ίδιο μοριακό βάρος έχουν σχηματίσει 
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ζώνες (bands) που βρίσκονται στην ίδια απόσταση από την αφετηρία, γιατί κινήθηκαν με την 

ίδια ταχύτητα μέσα στο πήκτωμα. Επομένως, μετά την έκθεση του πηκτώματος σε υπεριώδες 

φως, αναγνωρίζεται μία ζώνη στην περίπτωση του μείζονος αλληλόμορφου, το οποίο 

παραμένει ακέραιο μετά τη συνεπώασή του με το περιοριστικό ένζυμο (Εικ. 20), ή δύο ζώνες  

 

 

 

στην περίπτωση του ελάσσονος αλληλόμορφου οι οποίες αντιστοιχούν στα δύο μικρότερα 

τμήματα που προέκυψαν μετά την πέψη από την περιοριστική ενδονουκλεάση. Στην πράξη, 

το τμήμα των 29 ή 26 bp δε διακρίνεται γιατί λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του έχει 

διανύσει μεγάλη απόσταση και έχει βρεθεί εκτός πεδίου. Στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση 

γίνεται εκτιμώντας την ορατή ζώνη του μεγαλύτερου θραύσματος η οποία έχει διανύσει 

ελαφρώς μεγαλύτερη απόσταση από τη ζώνη που αντιστοιχεί στο μείζον αλληλόμορφο 

εξαιτίας της μικρής διαφοράς μεγέθους τους. (Εικ. 21) 

Εικόνα 20 Ηλεκτροφήρηση σε πήκτωμα αγαρόζης. Σε κάθε στήλη αναγνωρίζεται μία ζώνη η οποία 

αντιστοιχεί στο μείζον αλληλόμορφο, το οποίο έχει παραμείνει ακέραιο μετά την επώασή του με το 

περιοριστικό ένζυμο. Επομένως τα δείγματα που απεικονίζονται εδώ έχουν όλα wild-type γονότυπο 
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Εικόνα 21. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης για ανίχνευση του πολυμορφισμού rs4986790. Σε 

κάποια δείγματα αναγνωρίζεται μία μόνο ζώνη που αντιστοιχεί στα wild type αλληλόμορφα και σε κάποια 

δείγματα (βέλη) αναγνωρίζονται δύο ζώνες, η μία αντιστοιχεί στο μείζον αλληλόμορφο και η άλλη αντιστοιχεί 

στο ένα θραύσμα που προέκυψε από την πέψη τού πολυμορφικού αλληλόμορφου από το περιοριστικό ένζυμο 

NcoI. 
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Στατιστική ανάλυση 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα GraphPad Prism (GraphPad Software, San 

Diego, CA, USA). Η μη παραμετρική δοκιμασία Mann Witney t-test χρησιμοποιήθηκε για τη 

στατιστική ανάλυση δύο ανεξάρτητων ομάδων παρατηρήσεων. Το μη παραμετρικό 

Wilcoxon signed rank τεστ για ζεύγη τιμών χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση της 

παραγωγής κυτταροκινών παρουσία ή απουσία του TLR4 αναστολέα/ισοτυπικού control από 

μονοκύτταρα που είχαν διεγερθεί με αυτόλογο μυελικό πλάσμα. Με την ανάλυση 

δοκιμασιών 2 παραγόντων (two-way ANOVA), συγκρίθηκαν τα επίπεδα της παραγόμενης 

HMGB1 στα υπερκείμενα μακροφάγων, που είχαν συνεπωαστεί με διαφορετικές 

συγκεντρώσεις αποπτωτικών κυττάρων, στα διάφορα χρονικά σημεία. Τέλος, για τον έλεγχο 

των πολυμορφισμών του TLR4, η δοκιμασία x
2
, με διόρθωση κατά Fischer όπου ήταν 

αναγκαίο, χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση της κατανομής γονότυπων και αλληλόμορφων, 

μεταξύ ασθενών και ομάδων ελέγχου. Οι ομαδοποιημένες τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή ± 

1 σταθερή απόκλιση εκτός και εάν κάπου δηλώνεται διαφορετικά. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ 

Έκφραση των TLRs στο μυελό των οστών ασθενών με CIN  

Αρχικά εκτιμήσαμε με κυτταρομετρία ροής την έκφραση των TLRs τόσο στο μυελό των 

οστών όσο και στα προσκολλώμενα κύτταρα LTBMCs, ασθενών με CIN και υγιών 

μαρτύρων. Το σύστημα των LTBMCs θεωρείται το καλύτερο in vitro μοντέλο της 

αιμοποίησης, με τα προσκολλώμενα κύτταρα να αντιπροσωπεύουν τα κύτταρα του μυελικού 

μικροπεριβάλλοντος. Το ποσοστό έκφρασης και η MRFI των επιφανειακών TLR1, TLR2, 

TLR4 και των ενδοκυττάριων TLR3 και TLR9 στα CD14
+
, στα CD3

+
 και στα CD19

+
 

κύτταρα του μυελού καθώς και στα μονοκύτταρα και τα στρωματικά κύτταρα των LTBMCs 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Μια στατιστικά σημαντική αύξηση στο ποσοστό των TLR4
+
 

κυττάρων παρατηρήθηκε στο παράθυρο των CD14
+
 κυττάρων τόσο του μυελού των οστών 

όσο και των προσκολλώμενων κυττάρων των LTBMCs στους ασθενείς σε σύγκριση με τους 

υγιείς μάρτυρες  (p = 0.0001 και p = 0.0147, αντίστοιχα), παράλληλα με μία αύξηση της 

έκφρασης του TLR4 και στους δύο αυτούς πληθυσμούς όπως φάνηκε από την αυξημένη τιμή 

της MRFI του TLR4 στους ασθενείς (p = 0.0173 και p = 0.0288, αντίστοιχα). Συνολικά, 

παρατηρήθηκε μία τάση για αυξημένη έκφραση και των υπόλοιπων TLRs στα μονοκύτταρα 

του μυελού και των προσκολλώμενων κυττάρων των ασθενών σε σχέση με τους μάρτυρες, 

αλλά οι παρατηρούμενες διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Ομοίως, μία μη 

στατιστικά σημαντική αύξηση της έκφρασης όλων των TLRs που μελετήθηκαν 

παρατηρήθηκε στα μη αιμοποιητικά (CD45
-
) στρωματικά κύτταρα των LTBMCs των 

ασθενών σε σύγκριση με αυτά των υγιών μαρτύρων. Αντιθέτως, χαμηλά επίπεδα έκφρασης 

όλων των TLRs που μελετήθηκαν παρατηρήθηκαν στο παράθυρο των T- και B- κυττάρων 

του μυελού τόσο των ασθενών με CIN όσο και των υγιών μαρτύρων. Στο σύνολό τους, τα 

δεδομένα αυτά δείχνουν ότι τα μυελικά μονοκύτταρα και τα στρωματικά κύτταρα των 
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ασθενών με CIN παρουσιάζουν κάποιου βαθμού αύξηση των TLRs με σημαντικότερη αυτή 

του TLR4 στο διαμέρισμα των μονοκυττάρων.  

 

Πίνακας 8. Η έκφραση των TLRs στους υποπλήθυσμούς του μυελού των οστών και στα προσκολλώμενα 

κύτταρα των LTBMCs ασθενών και υγιών μαρτύρων 

 Ασθενείς με CIN  Υγιείς μάρτυρες p value 

BM CD14+ cell fraction    

   % TLR1+ cells 

        MRFI 

6.00% ± 5.44% 

1.27 ± 0.36 

3.62% ± 3.10% 

1.14 ± 0.49 

0.0903 

0.2067 

   % TLR2+ cells 

        MRFI 

50.91% ± 21.68% 

4.48 ± 1.85 

42.81% ± 22.29% 

3.90 ± 1.89 

0.2126 

0.0815 

   % TLR3+ cells  

        MRFI 

21.46% ± 22.11% 

2.76 ± 1.66 

12.16% ± 16.11% 

2.11 ± 1.50 

0.0605 

0.4196 

   % TLR4+ cells 

         MRFI 

8.70% ± 7.26% 

25.00 ± 43.34 

2.68% ± 2.05% 

7.63 ± 19.58 

0.0001* 

0.0173* 

   % TLR9+ cells 

        MRFI 

35.34% ± 17.62% 

2.96 ± 1.19 

29.37% ± 17.11% 

3.01 ± 1.14 

0.2126 

0.9173 

BM CD3+ cell fraction    

   % TLR1+ cells 

        MRFI 

0.40% ± 0.24% 

0.91 ± 0.10 

0.33% ± 0.27% 

0.91 ± 0.06 

0.1258 

0.4869 

   % TLR2+ cells 

        MRFI 

0.22% ± 0.28% 

0.90 ± 0.31 

0.32% ± 0.40% 

1.01 ± 0.07 

0.5391 

0.1082 

   % TLR3+ cells  

        MRFI 

1.89% ± 1.84% 

0.96 ± 0.14 

2.48% ± 2.96% 

1.07 ± 0.31 

0.4769 

0.3140 

   % TLR4+ cells 

        MRFI 

0.99% ± 1.38% 

0.95 ± 0.15 

0.30% ± 0.16% 

0.89 ± 0.11 

0.3016 

0.0541 

   % TLR9+ cells 

        MRFI 

8.65% ± 7.67% 

1.60 ± 0.44 

7.33% ± 5.49% 

1.73 ± 0.35 

0.3026 

0.1527 

BM CD19+ cell fraction    

   % TLR1+ cells 

        MRFI 

0.96% ± 0.77% 

0.98 ± 0.09 

0.73% ± 0.28% 

1.02 ± 0.07 

0.8793 

0.1767 

   % TLR2+ cells 

        MRFI 

0.52% ± 0.53% 

1.01 ± 0.08 

0.75% ± 1.32% 

1.03 ± 0.07 

0.9808 

0.0828 

    % TLR3+ cells  

        MRFI 

5.94% ± 5.91% 

1.35 ± 0.38 

3.68% ± 4.08% 

1.48 ± 0.50 

0.0886 

0.1437 

   % TLR4+ cells 

        MRFI 

1.15% ± 0.88% 

0.94 ± 0.21 

1.33% ± 0.69% 

1.01 ± 0.10 

0.1117 

0.1192 

   % TLR9+ cells 

        MRFI 

9.97% ± 4.79% 

2.10 ± 0.60 

8.07% ± 5.38% 

2.17 ± 0.54 

0.0981 

0.1480 

 

(συνεχίζεται δίπλα) 



 
101 Αποτελέσματα          CIN 

Πίνακας 8. (συνέχεια) 

 Ασθενείς με CIN  Υγιείς μάρτυρες p value 

LTBMC CD45+/CD14+ cell fraction    

   % TLR1+ cells 

        MRFI 

4.22% ± 4.67% 

0.30 ± 0.41 

2.18% ± 0.98% 

1.18 ± 0.16 

0.1655 

0.1230 

   % TLR2+ cells 

        MRFI 

3.68% ± 1.61% 

1.16 ± 0.12 

2.61% ± 2.10% 

1.03 ± 0.07 

0.1051 

0.2475 

    % TLR3+ cells  

        MRFI 

6.66% ± 3.66% 

1.42 ± 0.20 

5.97% ± 2.76% 

1.37 ± 0.23 

0.6305 

0.3930 

   % TLR4+ cells 

        MRFI 

9.25% ± 5.19% 

1.74 ± 0.59 

3.76% ± 3.95% 

1.23 ± 0.23 

0.0147* 

0.0288* 

   % TLR9+ cells 

        MRFI 

11.70% ± 10.79% 

2.18 ± 0.75 

9.15% ± 5.16% 

2.29 ± 1.28 

0.9705 

0.6305 

LTBMC CD45- cell fraction    

   % TLR1+ cells 

        MRFI 

7.37% ± 6.32% 

2.02 ± 1.25 

3.26% ± 0.81% 

1.15 ± 0.29 

0.0753 

0.0753 

   % TLR2+ cells 

        MRFI 

3.87% ± 4.90% 

1.29 ± 0.34 

1.58% ± 0.80% 

1.08 ± 0.17 

0.3527 

0.1655 

    % TLR3+ cells  

        MRFI 

4.22% ± 2.32% 

1.24 ± 0.22 

3.09% ± 2.08% 

1.18 ± 0.24 

0.2176 

0.5787 

   % TLR4+ cells 

        MRFI 

12.43% ± 11.79% 

1.85 ± 0.95 

5.86% ± 6.73% 

1.29 ± 0.34 

0.0892 

0.1903 

   % TLR9+ cells 

        MRFI 

18.64% ± 15.46% 

2.22 ± 0.73 

9.98% ± 6.69% 

1.98 ± 0.68 

0.3527 

0.3150 

Συντομεύσεις: BM, bone marrow; LTBMC, long-term bone marrow culture. MRFI, mean relative fluorescence intensity. 

Αναφέρονται οι μέσες τιμές   1 σταθερά απόκλιση. Τα δεδομένα για το μυελό προέρχονται από 30 ασθενείς με CIN και 27 υγιείς μάρτυρες 
ενώ τα δεδομένα για τις  LTBMCs από 10 ασθενείς και 10 μάρτυρες. Οι συγκρίσεις έχουν γίνει με το μη παραμετρικό Mann Whitney test 

και οι τιμές P δίδονται. Με αστερίσκο (*)σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
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Έκφραση μορίων που συμμετέχουν στο  σηματοδοτικό μονοπάτι του TLR4 

στα CD14
+
 κύτταρα του μυελού των οστών ασθενών με CIN  

Προκειμένου να διερευνηθεί εάν η υπερέκφραση του TLR4 στα μυελικά μονοκύτταρα των 

ασθενών συνοδεύεται από ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού των TLRs, 

προσδιορίστηκε η έκφραση μορίων που συμμετέχουν και σχετίζονται με τη μετάδοση 

σήματος από τους TLRs, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των real-time PCR arrays σε 

ανοσομαγνητικά διαχωρισμένα CD14
+
 κύτταρα μυελού ασθενών με CIN (n=5) και υγιών 

μαρτύρων (n=5).  Όπως φαίνεται στην Εικόνα 22, 32 από τα 84 γονίδια που ελέγχθηκαν 

εμφάνισαν τουλάχιστον διπλάσια έκφραση στους ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες. 

Ανάμεσα στα γονίδια που βρέθηκαν να υπερεκφράζονται στους ασθενείς περιλαμβάνονται 

γονίδια μορίων που αντιδρούν με τους TLRs, όπως τα CD14 (2.98 αύξηση), LY96/MD-2 

(3.03 αύξηση), HRAS (3.31 αύξηση), lymphoid antigen (LY) 86/MD-1 (3.38 αύξηση), 

mitogen-activated protein kinase 8 interacting protein 3 (MAPK8IP3; 3.62 αύξηση), heat 

shock 60kDa protein 1 (HSPD1; 3.94 αύξηση),  myeloid differentiation factor 88 (MyD88; 

7.35 αύξηση), Toll/IL1 receptor (TIR)-domain-containing adaptor protein inducing IFN 

(TRIF/TICAM1; 4.27 αύξηση), και η TRIF-related adaptor molecule (TRAM/TICAM2; 3.08 

αύξηση), γονίδια μορίων που ενέχονται στο μονοπάτι του nuclear factor-B (NF-κB), όπως 

NFKB2 (3.62 αύξηση), MAP3K1 (MEKK; 2.30 αύξηση), MAP4K4 (4.35 αύξηση), REL 

(3.19 αύξηση), RELA (3.92 αύξηση), ubiquitin-conjugating enzyme E2 N (UBE2N; 2.24 

αύξηση), TNF receptor superfamily member 1A (TNFRSF1A; 2.42 αύξηση), και IL10 (9.14 

αύξηση), και γονίδια μορίων που συμμετέχουν στο JUN N-terminal kinase (JNK)/p38 

μονοπάτι όπως ELK1 (2.08 αύξηση), FOS (4.73 αύξηση), JUN (2.23 αύξηση) και MAP2K4 

(JNKK1; 2.52 αύξηση). Άλλα γονίδια που βρέθηκαν να υπερεκφράζονται είναι το chemokine 

(C-C motif) ligand 2 (CCL2) επίσης γνωστό ως monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) 

(3.70 αύξηση), το CD86 (4.46 αύξηση), το PRKRA (2.09 αύξηση), η IL1B (2.07 αύξηση), 
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και κάποιοι από τους TLRs συμπεριλαμβανομένων των TLR1 (2.17 αύξηση), TLR2 (2.26 

αύξηση), και TLR8 (2.15 αύξηση).  Συνολικά, τα δεδομένα αυτά δηλώνουν αφενός την 

ενεργοποίηση του MyD88-εξαρτώμενου μονοπατιού που συνδέεται με την επαγωγή των 

μονοπατιών του NF-B και των MAP κινασών και αφετέρου δηλώνουν την ενεργοποίηση 

του MyD88-ανεξάρτητου μονοπατιού που πραγματοποιείται μέσω των TRIF/TICAM1 και 

TRAM/TICAM2 μορίων, ύστερα από ενεργοποίηση αποκλειστικά του TLR4.  

 

Εικόνα 22. Σχετική έκφραση γονιδίων που συμμετέχουν στο σηματοδοτικό μονοπάτι των TLRs 

στα CD14
+
 κύτταρα του μυελού των οστών ασθενών και υγιών μαρτύρων. Η σχετική έκφραση 

γονιδίων που εμπλέκονται στο μονοπάτι σηματοδότησης των TLRs εκτιμήθηκε στα CD14
+
 κύτταρα 

του μυελού με  real-time PCR arrays. Οι στήλες αντιπροσωπεύουν το λόγο της έκφρασης των 

γονιδίων στους ασθενείς με CIN (n=5) προς την έκφραση των ίδιων γονιδίων στους υγιείς μάρτυρες 

(n = 5). Στο σχήμα απεικονίζονται μόνο τα γονίδια που παρουσιάζουν τουλάχιστον διπλάσια αύξηση 

της έκφρασής τους στα δείγματα των ασθενών σε σχέση με τα αντίστοιχα των υγιών μαρτύρων. 

  

Για να επιβεβαιώσουμε τα δεδομένα που προέκυψαν από την ανάλυση των PCR arrays, 

ελέγξαμε την έκφραση 3 αντιπροσωπευτικών γονιδίων, συγκεκριμένα των MyD88, 

TRIF/TICAM1 και TRAM/TICAM2, με ανεξάρτητες real-time RT-PCR αντιδράσεις 
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χρησιμοποιώντας και πάλι την έκφραση του γονιδίου RPL13A ως housekeeping γονιδίου για 

τη σχετική ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων (Εικ. 23).  Η μέση σχετική έκφραση των 

MyD88, TRIF/TICAM1 και TRAM/TICAM2 στα CD14
+
 κύτταρα του μυελού ήταν 

σημαντικά αυξημένη στους ασθενείς (0.84 ± 0.22, 1.16 ± 0.32 and 0.003 ± 0.001, αντίστοιχα) 

σε σύγκριση με τους μάρτυρες (0.13 ± 0.03, 0.39 ± 0.25 και 0.001 ± 0.0001, αντίστοιχα; p = 

0.0079, p = 0.0079 και p = 0.0317, αντίστοιχα). Επομένως, η έκφραση των MyD88, 

TRIF/TICAM1 και TRAM/TICAM2 βρέθηκε αυξημένη κατά 6.61, 3.66 και 3.72 φορές 

αντίστοιχα στους ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες, επιβεβαιώνοντας τα δεδομένα που 

λάβαμε από τα PCR arrays. 

 

 

 

Εικόνα 23. Έκφραση τριών 

αντιπροσωπευτικών μορίων της 

σηματοδοτικής οδού των TLRs. Οι 

ράβδοι αντιπροσωπεύουν τον μέσο 

όρο (+ 1 σταθερή απόκλιση) της 

σχετικής έκφρασης των MyD88, 

TRIF/TICAM1 και TRAM/TICAM2 

στα μυελικά CD14
+
 κύτταρα 

ασθενών και μαρτύρων, όπως 

υπολογίστηκε με ανεξάρτητες real 

time RT-PCR αντιδράσεις που έγιναν 

για την επιβεβαίωση των δεδομένων 

που λάβαμε από τα arrays. Η 

έκφραση του κάθε γονιδίου 

υπολογίστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο 

2
-ΔCt

, χρησιμοποιώντας το γονίδιο 

RPL13A για την κανονικοποίηση των 

αποτελεσμάτων, όπου ΔCt = [Ct 

(γονιδίου)-Ct(RPL13A)]. Η σύγκριση 

μεταξύ ασθενών και μαρτύρων 

πραγματοποιήθηκε με το μη 

παραμετρικό Mann Whitney test. 
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Η επίδραση του μυελικού πλάσματος στην παραγωγή κυτταροκινών από τα 

μονοκύτταρα του μυελού των οστών ασθενών με CIN 

Το εύρημα του ενεργοποιημένου σηματοδοτικού μονοπατιού στα μονοκύτταρα του μυελού 

των οστών των ασθενών προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τη σημασία αυτού στην 

παθογένεια της CIN. Για το λόγο αυτό εξετάστηκε, στη συνέχεια, η πιθανή συμβολή αυτού 

του μονοπατιού στην παραγωγή κυτταροκινών στο μυελό των ασθενών. Συγκεκριμένα, 

επιδράσαμε με αυτόλογο μυελικό πλάσμα σε μονοκύτταρα μυελού των οστών ασθενών με 

CIN (n=7) υποθέτοντας ότι ο πιθανός συνδέτης που ενεργοποιεί τον TLR4 στη CIN είναι 

ένας διαλυτός παράγοντας που βρίσκεται στο μυελό των οστών των ασθενών. Το πείραμα 

πραγματοποιήθηκε παρουσία ή απουσία ενός ειδικού αναστολέα του TLR4 ή ενός μη ειδικού 

αντισώματος. Μετά 24ωρη επώαση, τα υπερκείμενα συλλέγονταν προκειμένου να 

προσδιοριστούν τα επίπεδα των  IL-6, IL-1, TNF-α, και IL-8 που παρήχθησαν σε κάθε 

περίπτωση (Εικ. 24). Οι μεσολαβητές αυτοί αντιπροσωπεύουν γνωστές κυτταροκίνες οι 

οποίες έχουν βρεθεί αυξημένες στο μυελό των ασθενών με CIN.  Η αρχική συγκέντρωση 

αυτών των κυτταροκινών στο πλάσμα αφαιρούνταν από όλες τις μετρήσεις. Το μυελικό 

πλάσμα πράγματι προκάλεσε την παραγωγή των IL-6, IL-1, TNF-α, και IL-8  από τα 

μονοκύτταρα του μυελού (675.57 ± 149.53 pg/mL, 220.31 ± 156.74 pg/mL, 82.40 ± 22.24 

pg/mL, και 3547.43 ± 3697.29 pg/mL, αντίστοιχα). Ωστόσο, παρουσία του αναστολέα του 

TLR4, τα επίπεδα των IL-6, IL-1, TNF-α, και IL-8 που παρήχθησαν ήταν σημαντικά 

μειωμένα σε σύγκριση με εκείνα που παρήχθησαν παρουσία μόνο του πλάσματος, καθώς ο 

αναστολέας του TLR4 προκάλεσε τη μείωση της παραγωγής των IL-6 κατά 72.37% ± 7.96% 

(188.18 ± 80.02 pg/mL), της 1L-1 κατά 66.19% ± 7.59% (76.75 ± 61.90 pg/mL), του TNFα 

κατά 67.01% ± 8.96% (27.65 ± 12.28 pg/mL), και της IL-8 κατά 62.74% ± 12.65% (1072.14 

± 1022.03 pg/mL) από τα μυελικά μονοκύτταρα υπό την επίδραση του πλάσματος (p = 

0.0156, p = 0.0156, p = 0.0156, και p = 0.0156, αντίστοιχα). Όπως αναμενόταν, καμία 
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στατιστικά σημαντική διαφορά στην παραγωγή κυτταροκινών δεν παρατηρήθηκε μεταξύ των 

καλλιεργειών στις οποίες είχε προστεθεί το μη ειδικό αντίσωμα-control και των 

καλλιεργειών στις οποίες είχε προστεθεί μόνο το πλάσμα. Τα ευρήματα αυτά δηλώνουν ότι 

κάποιος ή κάποιοι παράγοντες που βρίσκονται στο μυελό των οστών των ασθενών με CIN 

μπορούν να επάγουν την παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών από τα μονοκύτταρα 

του μυελού των οστών μέσω ενός TLR4-εξαρτώμενουν μονοπατιού.  

 
Εικόνα 24. Η επίδραση μυελικού πλάσματος ασθενών με CIN στην έκκριση προ-φλεγμονωδών 

κυτταροκινών από αυτόλογα μυελικά μονοκύτταρα. Επιδράσαμε με αυτόλογο μυελικό πλάσμα σε μυελικά 

μονοκύτταρα ασθενών με CIN για 24 ώρες. Η ίδια δοκιμασία έγινε παρουσία ή απουσία ενός ειδικού 

αναστολέα του TLR4 ή ενός μη ειδικού πεπτιδίου-control. Οι ράβδοι αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο (+ 1 

σταθερή απόκλιση) των επιπέδων των TNF-α, IL-1, IL-6 και IL-8 που παρήχθησαν σε όλες τις περιπτώσεις, 

όπως προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το μη παραμετρικό 

Wilcoxon signed rank test για ζεύγη τιμών. Οι μη στατιστικά σημαντικές διαφορές δηλώνονται με  «N.S.». 
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Αυξημένα επίπεδα της πρωτεΐνης HMGB1 στα υπερκείμενα των LTBMCs 

των ασθενών με CIN  

Η HMGB1 είναι μια πυρηνική  πρωτεΐνη που πρόσφατα βρέθηκε ότι μπορεί να δρα ως 

κυτταροκίνη εκτός κυττάρου, προκαλώντας φλεγμονώδεις αντιδράσεις μέσω ενεργοποίησης 

των υποδοχέων RAGE και TLR4. Για να ελέγξουμε την υπόθεση ότι η HMGB1 μπορεί να 

αποτελεί τον πιθανό ενδογενή συνδέτη που ενεργοποιεί τα μονοκύτταρα στη CIN, 

μετρήσαμε τα επίπεδά της σε υπερκείμενα από LTBMCs ασθενών (n=30) και υγιών 

μαρτύρων (n=27). Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 25. Τα επίπεδα της HMGB1 

βρέθηκαν σημαντικά αυξημένα στους ασθενείς (5.97 ± 4.35 ng/mL) σε σχέση με τους 

μάρτυρες (1.98 ± 1.47 ng/mL; p < 0.0001) ενισχύοντας την υπόθεση ότι η ενεργοποίηση του 

TLR4 στη CIN μπορεί να προκαλείται, τουλάχιστον εν μέρει, από την HMGB1. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25. Επίπεδα HMGB1 στα υπερκείμενα LTBMCs. Οι ράβδοι αντιστοιχούν στη μέση τιμή (+ 1 

σταθερή απόκλιση) της συγκέντρωσης της HMGB1 όπως αυτή μετρήθηκε με ELISA στα υπερκείμενα των 

LTBMCs ασθενών με CIN (n = 30) και υγιών ατόμων (n = 27). Η σύγκριση έγινε με το μη παραμετρικό Mann 

Whitney test. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 

 

Η έκφραση των TLRs στο μυελό των οστών ασθενών με MDS 

Η έκφραση των επιφανειακών TLR1, TLR2, TLR4 και ενδοκυττάριων TLR3 και TLR9 

εκτιμήθηκε με κυτταρομετρία ροής τριών χρωμάτων στα CD14
+
 κύτταρα του μυελού των 

οστών και παρουσιάζεται τόσο ως το ποσοστό έκφρασης όσο και ως η MRFI αυτών. 

Στατιστικώς σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε, καταρχάς, στο ποσοστό των TLR4
+
 

κυττάρων στο διαμέρισμα των CD14
+
 κυττάρων του μυελού των ασθενών με MDS σε 

σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες (p<0.0001). (Εικ. 26) Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε αύξηση 

της έκφρασης του TLR4 όπως αυτή φαίνεται από την υψηλή τιμή της MRFI του TLR4 στους 

ασθενείς (p=0.0002). Γενικώς, υπήρξε μία τάση προς αύξηση της έκφρασης όλων των TLRs 

που μελετήθηκαν στους ασθενείς σε σύγκριση με τους μάρτυρες, ωστόσο οι παρατηρούμενες 

διαφορές δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές.  

Η έκφραση των επιφανειακών TLR1, TLR2, TLR4 και ενδοκυττάριων TLR3 και TLR9  

εκτιμήθηκε και στα προσκολλώμενα κύτταρα μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών, τόσο 

στο μονοκυτταρικό κλάσμα όσο και στο μη-αιμοποιητικό πληθυσμό αυτών. Σημαντική 

αύξηση παρατηρήθηκε στο ποσοστό και στην τιμή της MRFI του TLR4 (p=0.0288 και 

p=0.0232, αντίστοιχα) στο διαμέρισμα των CD45
+
/CD14

+ 
προσκολλώμενων κυττάρων των 

ασθενών, ενώ μια μη στατιστικώς σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε σε όλους τους TLRs 

που μελετήθηκαν στο ίδιο κυτταρικό κλάσμα. Ομοίως, στο μη-αιμοποιητικό πληθυσμό 

(CD45
-
) των προσκολλούμενων κυττάρων, υπήρξε μία μη στατιστικώς σημαντική αύξηση 

όλων των TLRs στους ασθενείς με MDS σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 9. 
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Εικόνα 26. Η έκφραση του TLR4 στα CD14
+
 κύτταρα του μυελού. Η έκφραση των TLRs προσδιορίστηκε 

με κυτταρομετρία ροής 3 χρωμάτων. Η ανάλυση έγινε στο gating των CD14
+
 κυττάρων του μυελού και τα 

αποτελέσματα εκφράστηκαν τόσο ως το ποσοστό των TLR
+
 κυττάρων όσο και ως ο μέσος λόγος της σχετικής 

έντασης φθορισμού (mean ratio of relative fluorescence intensity, MRFI) ο οποίος αντανακλά την πυκνότητα 

των υποδοχέων ανά κύτταρο. Οι ράβδοι απεικονίζουν (Α) τη μέση τιμή του ποσοστού των TLR4
+ 

κυττάρων και 

(Β) τη μέση τιμή MRFI του TLR4, στα CD14
+
 κύτταρα ασθενών με MDS και υγιών μαρτύρων. 

 

(Α) 

(Β) 
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Πίνακας 9 . Η έκφραση των TLRs στο μυελό των οστών και στα προσκολλώμενα 

κύτταρα LTBMC ασθενών με MDS  

 Ασθενείς MDS  Υγιείς μάρτυρες    P  

Μυελικά CD14
+
 κύτταρα    

   % TLR1
+
 cells 

        MRFI 

5.46% ± 3.86% 

1.21 ± 0.22 

4.14% ± 3.27% 

1.18 ± 0.50 

0.1843 

0.2965 

   % TLR2
+ 

cells 

        MRFI 

47.20% ± 22.55% 

3.61 ± 1.73 

44.34% ± 22.48% 

3.84 ± 1.83 

0.6081 

0.8691 

   % TLR3
+
 cells  

        MRFI 

16.36% ± 19.38% 

2.29 ± 1.16 

12.72% ± 16.64% 

2.15 ± 1.53 

0.1999 

0.0852 

   % TLR4
+
 cells 

         MRFI 

6.10% ± 5.27% 

1.29 ± 0.31 

2.01% ± 1.38% 

0.96 ± 0.25 

< 0.0001* 

0.0002* 

   % TLR9
+
 cells 

        MRFI 

35.40% ± 21.14% 

3.24 ± 1.54 

28.85% ± 16.99% 

2.98 ± 1.12 

0.1904 

0.7142 

LTBMC CD45
+
/CD14

+
 κύτταρα    

   % TLR1+ cells 

        MRFI 

3.18% ± 2.98% 

1.16 ± 0.30 

2.18% ± 0.98% 

1.14 ± 0.17 

0.6842 

0.8534 

   % TLR2+ cells 

        MRFI 

3.44% ± 1.98% 

1.28 ± 0.26 

3.25% ± 2.38% 

1.22 ± 0.27 

0.6842 

0.7959 

    % TLR3
+
 cells  

        MRFI 

23.99% ±23.41% 

2.60 ± 1.57 

6.04% ± 2.73% 

1.33 ± 0.24 

0.0524 

0.0524 

   % TLR4+ cells 

        MRFI 

9.57% ± 7.79% 

1.82 ± 0.57 

3.54% ± 3.48% 

1.34 ± 0.32 

0.0288* 

0.0232* 

   % TLR9+ cells 

        MRFI 

21.06% ± 22.60% 

3.01 ± 2.07 

11.74% ± 7.11% 

2.31 ± 1.27 

0.6305 

0.3930 

LTBMC CD45
-
 κύτταρα    

   % TLR1+ cells 

        MRFI 

3.30% ± 4.35% 

1.05 ± 0.21 

2.65% ± 0.17% 

1.24 ± 0.49 

0.4813 

0.6305 

   % TLR2+ cells 

        MRFI 

1.83% ± 1.08% 

1.07 ± 0.15 

1.61% ± 1.06% 

1.14 ± 0.15 

0.5787 

0.2475 

    % TLR3
+
 cells  

        MRFI 

12.73% ± 19.72% 

1.70 ± 1.31 

3.07% ± 1.98% 

1.35 ± 0.72 

0.6305 

0.2475 

   % TLR4+ cells 

        MRFI 

7.61% ± 6.26% 

1.64 ± 0.69 

4.85% ± 5.47% 

1.64 ± 1.34 

0.0524 

0.2176 

   % TLR9+ cells 

        MRFI  

22.99% ± 16.99% 

2.56 ± 0.72 

11.86% ± 5.65% 

2.23 ± 0.75 

0.0753 

0.1655 

 

 

Τα στρωματικά κύτταρα των LTBMCs αποτελούν έναν εξαιρετικά ανομοιογενή πληθυσμό 

αποτελούμενο από διάφορους μεσεγχυματικής προέλευσης τύπους κυττάρων. Επειδή στον 

πληθυσμό των CD45- κυττάρων παρατηρήθηκε κάποιου βαθμού αύξηση της έκφρασης των 
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TLRs στους ασθενείς με MDS, παρότι όχι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (Πιν. 9), 

μελετήσαμε την έκφραση, σε επίπεδο mRNA, των TLRs (TLR1-10) στα μεσεγχυματικά stem 

cells (Mesenchymal Stem Cells, MSCs) του μυελού, τα αρχέγονα δηλαδή κύτταρα που 

δίνουν γένεση σε όλα τα μεσεγχυματικής αρχής κύτταρα που αποτελούν το μικροπεριβάλλον 

του μυελού των οστών. Τα MSCs τόσο των ασθενών με MDS όσο και των υγιών μαρτύρων 

που εξετάστηκαν βρέθηκαν να εκφράζουν κυρίως TLR4 και TLR3 και  σε πολύ χαμηλότερα 

επίπεδα τους υπόλοιπους TLRs, όπως έχει περιγραφεί βιβλιογραφικά για τα φυσιολογικά 

ανθρώπινα MSCs.
83

 Ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 

έκφραση μεταξύ των ομάδων των ασθενών με MDS και των υγιών μαρτύρων για κανέναν 

από τους TLRs που μελετήθηκαν. 

Επειδή ο TLR4 ήταν εκείνος με τη μεγαλύτερη διαφορά έκφρασης μεταξύ ασθενών και 

μαρτύρων στα στρωματικά κύτταρα των LTBMCs (Πιν.9), εξετάσαμε την έκφρασή του σε 

διαφοροποιημένα λιποκύτταρα και οστεοκύτταρα, τα οποία βρίσκονται σε αφθονία στο 

περιβάλλον του μυελού των οστών. Η διαφοροποίηση των κυττάρων αυτών είχε επαχθεί από 

τα MSCs υπό την επίδραση κατάλληλων διαφοροποιητικών μέσων. Καμία σημαντική 

διαφορά στη σχετική έκφραση του TLR4 δεν παρατηρήθηκε μεταξύ λιποκυττάρων ασθενών 

(0.02±0.0005) και μαρτύρων (0.017±0.006, p=0.7), ούτε μεταξύ οστεοβλαστών ασθενών 

(0.04±0.02) και υγιών μαρτύρων (0.05±0.01, p=0.45).  Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση 

με τις LTBMCs, το σύστημα καλλιεργειών των MSCs και της in vitro διαφοροποίησής τους 

δεν ομοιάζει σε τίποτα τις in vivo συνθήκες. Επομένως, δεν προκαλεί εντύπωση η ανεύρεση 

φυσιολογικών επιπέδων έκφρασης των TLRs στα μεσεγχυματικά κύτταρα που 

καλλιεργούνται in vitro μακριά από τον μυελό των οστών, η οποία δηλώνει ότι η κάποιου 

βαθμού αύξηση της έκφρασης των TLRs στα στρωματικά κύτταρα των LTBMCs δεν 

αποτελεί ενδογενή βλάβη των μεσεγχυματικών κυττάρων των ασθενών αλλά προφανώς 

οφείλεται σε παράγοντες του μικροπεριβάλλοντος. 
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Έκφραση μορίων του σηματοδοτικού μονοπατιού των TLRs στα CD14

+
 

κύτταρα του μυελού 

 

Η ανεύρεση της αυξημένης έκφρασης του TLR4 στα CD14
+
 κύτταρα του μυελού ήγειρε το 

ερώτημα εάν ο TLR4 είναι διεγερμένος στο συγκεκριμένο κυτταρικό πληθυσμό. Για να 

εξετάσουμε εάν η αυξημένη έκφραση του ΤLR4 συνοδεύεται από ενεργοποίηση του 

αντίστοιχου σηματοδοτικού μονοπατιού, ελέγξαμε με real-time RT-PCR την έκφραση  84 

γονιδίων μορίων που συμμετέχουν στη μετάδοση σήματος από τους TLRs, σε 

ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα  CD14
+
 κύτταρα του μυελού 3 ασθενών με MDS και 3 υγιών 

μαρτύρων. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 27, 53 από τα 84 γονίδια που εξετάστηκαν 

παρουσίαζαν τουλάχιστον τετραπλάσια έκφραση στους ασθενείς σε σύγκριση με τους 

μάρτυρες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εικόνα 27: Σχετική έκφραση των γονιδίων που συμμετέχουν στο σηματοδοτικό καταρράκτη των TLRs 

στα CD14
+
 μυελικά κύτταρα των ασθενών με MDS σε σχέση με των υγιών μαρτύρων. Οι στήλες 

αντιπροσωπεύουν τη σχετική αύξηση των γονιδίων που ενέχονται στην οδό σηματοδότησης των TLRs στα 

μυελικά CD14
+
 κύτταρα των MDS ασθενών (n=3) σε σύγκριση με τoυς υγιείς μάρτυρες (n=3) όπως αυτή 

εκτιμήθηκε με τη μέθοδο των real time PCR arrays. Στο σχήμα απεικονίζονται μόνο εκείνα τα γονίδια που 

παρουσιάζουν τουλάχιστον τετραπλάσια αύξηση στου ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες. Η σχετική αύξηση 

υπολογίστηκε από το λόγο της έκφρασης κάθε γονιδίου στους ασθενείς προς την έκφρασή του στους υγιείς 

μάρτυρες.  
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Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν για τους ίδιους τους TLRs και για σηματοδοτικά μόρια 

αυτών, όπως προσαρμοστικά μόρια και μόρια που αλληλεπιδρούν με τους TLRs, 

ρυθμιστικά-effector μόρια, μόρια που συμμετέχουν στις σηματοδοτικές οδούς των NFκB, 

JUN N-terminal kinase (JNK)/p38, Janus Kinase and Signal Transducer and Activator of 

Transcription (JAK/STAT) και interferon (IFN)-regulatory factor (IRF), και μόρια-ρυθμιστές 

της επίκτητης ανοσίας (Πίνακας 10) 

Είναι ενδιαφέρον, ότι γονίδια που βρέθηκαν να υπερεκφράζονται στους ασθενείς ανήκουν 

τόσο στο ΜyD88-εξαρτώμενο σηματοδοτικό μονοπάτι όσο και στο MyD88-ανεξάρτητο 

σηματοδοτικό μονοπάτι, όπως φανερώνουν τα επίπεδα έκφρασης του MyD88 (20,53 

αύξηση), της IRAK1 (6,96 αύξηση) και της IRAK2 (11,06 αύξηση) όπως και της πρωτεΐνης 

pellino homolog 1 (PELI1, 7,11 αύξηση), TANK-binding κινάση 1 (TBK1, 4,55 αύξηση) 

Toll/IL1 receptor (TIR)-domain-containing adaptor protein inducing IFN (TRIF/TICAM1; 

15.56 αύξηση), και το μόριο TRIF-related adaptor molecule (TRAM/TICAM2; 5.53 

αύξηση), αντίστοιχα. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ενεργοποίηση του TLR4, του 

μοναδικού TLR που πυροδοτεί τόσο τη MyD88-εξαρτώμενη όσο και τη MyD88-ανεξάρτητη 

σηματοδοτική οδό οδηγώντας τελικά στην ενεργοποίηση του NFκB. Πράγματι, αρκετά 

γονίδια που σχετίζονται με τον NFκB βρέθηκαν να υπερεκφράζονται στους ασθενείς με 

MDS όπως η caspase 8 (CASP8; 8.59 αύξηση), η πρωτεΐνη Fas-associated protein with death 

domain (FADD; 4.39 αύξηση), η κινάση inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer 

in B-cells, kinase beta (IKBKB; 4.67 αύξηση), η IRAK1, η IRAK2, η MAP 3 kinase 1 

(MAP3K1; 7.06), η MAP4K4 (4.33 αύξηση), ο NFKB1 (4.0 αύξηση), ο NFKB2 (25.63 

αύξηση),  ο NFKB inhibitor α (NFKBIA; 4.30 αύξηση), ο peroxisome proliferator-activated 

receptor α (PPARA; 4.28 αύξηση), η REL (12.35 αύξηση), η RELA (12.18 αύξηση), ο TNF 

receptor superfamily member 1A (TNFRSF1A; 10.17 αύξηση), η ubiquitin-conjugating 

enzyme E2 variant 1 (UBE2V1; 4.03 αύξηση), η IL10 (14.32 αύξηση) και η IL1B (6.87 
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αύξηση). Επίσης, ένας αριθμός γονιδίων που σχετίζονται με το μονοπάτι της JNK/p38 

βρέθηκαν να υπερεκφράζονται στους ασθενείς με MDS όπως ο παράγων ETS-like 

transcription factor 1 (ELK1; 10.27 αύξηση), η IL1B, η JUN (7.26 αύξηση), η MAP2K3 

(5.21 αύξηση), η MAP2K4 (4.0 αύξηση), η MAP3K1, και η MAPK 8 interacting protein 3 

(MAPK8IP3; 5.87 αύξηση). Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν ότι η υπερέκφραση του TLR4 

στα μονοκύτταρα των ασθενών συνδέεται με παρακάτω ενεργοποίηση των μονοπατιών των 

NFB και JNK/p38. 

Για να επιβεβαιώσουμε τα δεδομένα που πήραμε από την ανάλυση των PCR arrays, 

ελέγξαμε με χωριστές real-time PCR αντιδράσεις την έκφραση 3 αντιπροσωπευτικών 

γονιδίων, και συγκεκριμένα των MyD88, TRIF/TICAM1 και TRAM/TICAM2, τα οποία 

θεωρούνται μόρια-κλειδιά για το MyD88-εξαρτώμενο και το MyD88-ανεξάρτητο 

σηματοδοτικό μονοπάτι αντίστοιχα, και τα οποία βρέθηκαν να υπερεκφράζονται στους 

ασθενείς από την ανάλυση του PCR-array. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στην Εικόνα 28. 

Εικόνα 28. Σχετική έκφραση 3 γονιδίων που συμμετέχουν στο σηματοδοτικό μονοπάτι των TLRs στα 

CD14
+
 μυελικά κύτταρα των ασθενών με MDS σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. Οι ράβδοι αντιπρο-

σωπεύουν τη μέση (+ 1 SD) σχετική mRNA έκφραση των MYD88, TRIF/TICAM1 και TRAM/TICAM2 στα 

μυελικά CD14
+
 κύτταρα ασθενών και μαρτύρων όπως προσδιορίστηκαν με real-time PCR αντιδράσεις για να 

επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα από την ανάλυση των PCR arrays. Η έκφραση των γονιδίων υπολογίστηκε με 

τη μέθοδο 2
-CT

, χρησιμοποιώντας το RPL13A ως γονίδιο αναφοράς για την κανονικοποίηση, όπου Ct= 

[Ct(γονιδίου)-Ct(RPL13A)]. Η σύγκριση μεταξύ της ομάδας των ασθενών και της ομάδας των υγιών έγινε με το 

μη-παραμετρικό Mann Whitney t-test.  
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Η μέση σχετική έκφραση του mRNA των MyD88, TRIF/TICAM1 και TRAM/TICAM2 στα 

CD14
+
 κύτταρα του μυελού ήταν σημαντικά υψηλότερη στους ασθενείς με MDS (2.39 ± 

1.26, 2.23 ± 2.28 και 0.08 ± 0.03, αντίστοιχα) σε σύγκριση με τους μάρτυρες (0.76 ± 0.43, 

 

Πίνακας 10. Γονίδια του σηματοδοτικού μονοπατιού των TLRs που παρουσιάζουν 

τουλάχιστον τετραπλάσια αύξηση στα μυελικά CD14
+
 κύτταρα των ασθενών με  MDS 

Λειτουργική συσχέτιση γονιδίων Γονίδια 

Toll-like receptors 
TLR1, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR6, TLR7, 

TLR8, TLR9, CD180 (LY64), SIGIRR 

Προσαρμοστικά μόρια 
CD14, HSPD1, LY86 (MD-1), MAPK8IP3, 

MYD88, , RIPK2, TICAM2, TOLLIP 

Ρυθμιστικά μόρια 
CASP8, EIF2AK2, FADD, IRAK1, IRAK2,  

PPARA, TRAF6, UBE2V1 

TLR σηματοδότηση 

     Αρνητική ρύθμιση SIGIRR 

     MYD88-ανεξάρτητο μονοπάτι 
NR2C2, PELI1, TBK1, TICAM2, TICAM1, 

TRAF6, TLR4, TLR3 

     MYD88-εξαρτώμενο μονοπάτι 

IRAK1, IRAK2, MYD88, NR2C2, TLR1, TLR2, 

TLR4, TLR5, TLR6, TLR7, TLR8, TLR9, 

TRAF6 

Ακόλουθα μονοπάτια και γονίδια-στόχοι 

     NF-κB μονοπάτι 

CASP8, FADD, IKBKB,  IL10, IL1B, IRAK1, 

IRAK2,  MAP3K1 (MEKK), MAP4K4, NFKB1, 

NFKB2, NFKBIA (IKBA/MAD3),  PPARA, 

REL, RELA, TNFRSF1A, UBE2V1 

     JNK/p38 μονοπάτι 

ELK1, , IL1B, JUN, MAP2K3 (MEK3), 

MA2K4(JNKK1), MAP3K1 (MEKK), 

MAPK8IP3 

     JAK/STAT μονοπάτι CCL2 (MCP-1), IL6 

     IRF μονοπάτι CXCL10 (INP10), TBK1 

     Μονοπάτι σχετιζόμενο με   

κυτταροκίνες 

CCL2 (MCP-1), IL1B, IL6, IRAK1, IRAK2, 

RELA, SIGIRR, TNFRSF1A 

Ρυθμιστές επίκτητης ανοσίας CD86, HSPD1, IL10, IL1B, TRAF6 
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0.89 ± 0.60 και 0.01 ± 0.009, αντίστοιχα) (p = 0.0001, p = 0.0159 και p < 0.0001, 

αντίστοιχα), ήταν δηλαδή σε συμφωνία με τα αποτελέσματα που λάβαμε από τα PCR arrays. 

Στη συνέχεια, εκτιμήσαμε τα επίπεδα mRNA των IRAKM και SHIP1 γονιδίων τα οποία 

δρουν ως αρνητικοί ρυθμιστές της σηματοδότησης των TLRs συμβάλλοντας στον 

τερματισμό των επαγόμενων από τους TLRs φλεγμονωδών αντιδράσεων. Οι ασθενείς με 

MDS παρουσίασαν αυξημένη έκφραση τόσο της IRAKM (0.80 ± 0.35) όσο και του SHIP1 

(0.57 ± 0.17) σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (0.42 ± 0.40 και 0.23 ± 0.10; p = 0.0251 και 

p< 0.0001, αντίστοιχα) (Εικ. 29). Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι έχουν ενεργοποιηθεί, 

προφανώς, αντισταθμιστικοί μηχανισμοί για τον τερματισμό των TLR απαντήσεων. 

Επομένως, η ενεργότητα του TLR μονοπατιού που διαπιστώθηκε στα μονοκύτταρα των 

ασθενών δε φαίνεται να οφείλεται σε ανεπάρκεια των αρνητικών ρυθμιστών των TLR 

απαντήσεων αλλά μοιάζει περισσότερο πιθανό να οφείλεται σε διαρκή ερεθισμό και 

ενεργοποίηση των TLRs. 

 

 

Εικόνα 29.  Σχετική έκφραση δύο γονιδίων που ρυθμίζουν αρνητικά τη σηματοδοτική οδό των TLRs στα 

CD14
+
 μυελικά κύτταρα των ασθενών με MDS σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες Οι ράβδοι 

αντιπροσωπεύουν τη μέση (+ 1 SD) σχετική mRNA έκφραση των IRAKM και SHIP, που αποτελούν 

αρνητικούς ρυθμιστές της σηματοδότησης των TLRs, όπως εκτιμήθηκε με real time RT-PCR αντιδράσεις. Η 

έκφραση των γονιδίων υπολογίστηκε με τη μέθοδο 2
-CT

, χρησιμοποιώντας το RPL13A ως γονίδιο αναφοράς 

για την κανονικοποίηση. Η σύγκριση μεταξύ της ομάδας των ασθενών και της ομάδας των υγιών έγινε με το 

μη-παραμετρικό Mann Whitney t-test.  

 



 
117 Αποτελέσματα                                                                                                     MDS 

Η επίδραση του μυελικού πλάσματος στην παραγωγή κυτταροκινών από τα 

μονοκύτταρα του μυελού των οστών ασθενών με MDS 

Τα σήματα που μεταδίδονται από τον TLR4 οδηγούν κυρίως στην ενεργοποίηση 

μεταγραφικών παραγόντων που ρυθμίζουν την έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται στη 

φλεγμονή. Για να εξετάσουμε το ενδεχόμενο η αυξημένη έκφραση του TLR4 στα CD14
+
 

μυελικά κύτταρα των ασθενών να ενέχεται στην παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών 

στο μυελό των MDS, μετρήσαμε τα επίπεδα των IL-1, IL-6 και TNFα στα υπερκείμενα 

μονοκυττάρων ασθενών με MDS (n=6) μετά επίδραση με αυτόλογο μυελικό πλάσμα 

παρουσία και απουσία ενός αναστολέα του TLR4 ή ενός μη ειδικού αντισώματος. Από  

όλους τους υπολογισμούς αφαιρέθηκαν τα επίπεδα των αντίστοιχων κυτταροκινών που 

μετρήθηκαν στο πλάσμα. Το μυελικό πλάσμα πράγματι προκάλεσε την παραγωγή IL-1, IL-

6 και TNFα από τα μονοκύτταρα του μυελού σε σύγκριση με τα μονοκύτταρα στα οποία 

επιδράσαμε μόνο με θρεπτικό υλικό (p = 0.0313, p = 0.0313 και p = 0.0313, αντίστοιχα). 

Παρουσία του αναστολέα του TLR4, τα επίπεδα των IL-1, IL-6 και TNF-α που παρήχθησαν 

ήταν σημαντικά μειωμένα (76.05 ± 67.78 pg/mL, 127.18 ± 61.57 pg/mL, 17.05 ± 15.84 

pg/mL, αντίστοιχα) σε σχέση με εκείνα που παρήχθησαν απουσία του αναστολέα (220.70 ± 

171.70 pg/mL, 434.65 ± 206.61 pg/mL, 67.99 ± 21.16 pg/mL, αντίστοιχα; p = 0.0313, p = 

0.0313 και p = 0.0313, αντίστοιχα) (Εικ. 30). Συνολικά, ο αναστολέας του TLR4 προκάλεσε 

τη μείωση της παραγωγής των IL-1, IL-6 και TNFα από τα μυελικά μονοκύτταρα υπό την 

επίδραση του πλάσματος κατά 66.74% ± 8.16%, 68.62% ± 10.98%, 77.43% ± 14.95, 

αντίστοιχα. Όπως αναμενόταν, καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στην παραγωγή 

κυτταροκινών δεν παρατηρήθηκε μεταξύ των καλλιεργειών στις οποίες είχε προστεθεί το μη 

ειδικό αντίσωμα-control και των καλλιεργειών στις οποίες είχε προστεθεί μόνο το πλάσμα. 

Τα ευρήματα αυτά δηλώνουν ότι κάποιος ή κάποιοι παράγοντες που βρίσκονται στο μυελό 

των οστών των ασθενών με MDS μπορούν να επάγουν την παραγωγή προ-φλεγμονωδών 
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κυτταροκινών από τα μονοκύτταρα του μυελού των οστών μέσω ενός TLR4-εξαρτώμενουν 

μονοπατιού.  . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30. Η επίδραση 

αυτόλογου μυελικού 

πλάσματος στην έκκριση 

προφλεγμονωδών κυττα-

ροκινών από τα 

μονοκύτταρα του μυελού 

των ασθενών με MDS 

παρουσία και απουσία ενός 

αναστολέα του TLR4. 

Μυελικά μονο-κύτταρα 

ασθενών με MDS (n=6) 

επωά-στηκαν για 24 ώρες με 

αυτόλογο μυελικό πλά-σμα 

παρουσία και απουσία ενός 

ανα-στολέα του TLR4 (anti-

hTLR4 blocking mAb) ή 

ενός μη ειδικού 

αντισώματος (IgG2a iso-

type control mAb). Οι 

ράβδοι αντι-προσωπεύουν 

τη μέση τιμή (+ 1SD) των 

επιπέδων της IL-1 (A),  IL-

6 (B) και TNFα (C) στα 

υπερκείμενα, όπως 

υπολογίστηκαν με τη μέθοδο 

της χημειο-φωταύγειας. Η 

στατι-στική ανάλυση έγινε 

με το μη παραμετρικό 

Wilcoxon signed rank test 

για ζεύγη τιμών και οι τιμές 

αναγράφονται. Με «N.S.» 

σημειώ-νονται οι μη στατι-

στικώς σημαντικές 

διαφορές. 
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Επίπεδα της πρωτεΐνης HMGB1 στο μικροπεριβάλλον του μυελού των 

οστών ασθενών με MDS  

Για να εξετάσουμε το ενδεχόμενο η HMGB1, ένας γνωστός ενδογενής συνδέτης των TLRs 

να εμπλέκεται στην ενεργοποίηση του TLR4 στα μονοκύτταρα των ασθενών με MDS, 

μετρήσαμε τα επίπεδα της πρωτεΐνης σε υπερκείμενα LTBMC ασθενών με MDS (n = 27)  

και υγιών μαρτύρων (n=25). Βρήκαμε ότι τα επίπεδα της HMGB1 ήταν σημαντικά αυξημένα 

στους ασθενείς (3.02 ± 2.94 ng/mL)  σε σύγκριση με τους υγιείς (0.96 ± 1.26 ng/mL; 

p=0.0186) (Εικ. 31) επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι η HMGB1 θα μπορούσε να αποτελεί 

ένα από τα ενδογενή μόρια που συμμετέχουν στην ενεργοποίηση του TLR4 στους ασθενείς 

με MDS 

 

Εικόνα 31. Τα επίπεδα της HMGB1 στα υπερκείμενα LTBMCs. Οι ράβδοι αντιστοιχούν στη μέση (+ 1 

standard deviation) συγκέντρωση της HMGB1 στα υπερκείμενα LTBMCs ασθενών με MDS (n=27) και υγιών 

μαρτύρων (n=25) όπως υπολογίστηκε με ELISA. Η σύγκριση έγινε με το μη παραμετρικό Mann Whitney test 

και οι τιμές p αναγράφονται.  
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Ανεπαρκής απομάκρυνση των αποπτωτικών κυττάρων από τα μυελικά 

μακροφάγα οδηγεί σε απελευθέρωση της HMGB1 στο μυελό των οστών 

των ασθενών με MDS 

Η HMGB1 ελευθερώνεται παθητικά από τα νεκρωτικά κύτταρα. Ωστόσο, παραμένει εντός 

των κυττάρων που πεθαίνουν μέσω απόπτωσης και αυτός ο μηχανισμός φαίνεται να δρα 

προστατευτικά, αποτρέποντας την πυροδότηση φλεγμονωδών και ανοσολογικών 

απαντήσεων από τα αποπτωτικά κύτταρα. Γνωρίζουμε ότι η ανεπαρκής φαγοκυττάρωση των 

αποπτωτικών κυττάρων μπορεί να οδηγήσει στη δευτερογενή νέκρωση αυτών και, κατ’ 

επέκταση, στην απελευθέρωση HMGB1 στον εξωκυττάριο χώρο. Για να εξετάσουμε την 

υπόθεση τα αυξημένα επίπεδα της HMGB1 στο μικροπεριβάλλον του μυελού των ασθενών 

με MDS να είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς απομάκρυνσης των αποπτωτικών κυττάρων από 

τα μακροφάγα του μυελού, 

συνεπωάσαμε μυελικά μακροφάγα 

ασθενών με MDS (n=5) ή υγιών 

μαρτύρων (n=5) με αυτόλογα 

αποπτωτικά κύτταρα και 

υπολογίσαμε τον αντίστοιχο δείκτη 

φαγοκυττάρωσης. 

 

 

Εικόνα 32. Δείκτης φαγοκυττάρωσης αποπτωτικών σωμάτων. Μυελικά μακροφάγα ασθενών με MDS 

(n=5) και υγιών μαρτύρων (n=5) συνεπωάζονταν με αυτόλογα αποπτωτικά κύτταρα σημασμένα με CFSE για 

35’ στους 37ºC. Ο Δείκτης Φαγοκυττάρωσης υπολογιζόταν από τον τύπου [(αριθμός αποπτωτικών 

σωμάτων/200 μακροφάγα) x 100%] αφού εξετάζαμε στο μικροσκόπιο φθορισμού τυχαία τουλάχιστον 200 

μακροφάγα  

 

Πράγματι, τα μακροφάγα των ασθενών παρουσίασαν μειωμένη φαγοκυτταρική ικανότητα 

(12.00% ± 2.00%) σε σχέση με τα αντίστοιχα των μαρτύρων (36.70% ± 4.81%; p = 0.0079). 

(Εικ. 32) 
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Για να εξετάσουμε τις βιολογικές συνέπειες της ανεπαρκούς φαγοκυττάρωσης των 

αποπτωτικών κυττάρων στους ασθενείς με MDS όσον αφορά την απελευθέρωση HMGB1 

και κατ’ επέκταση την ενεργοποίηση του TRL4, εκθέσαμε τα μακροφάγα των ασθενών (n=3)  

σε αυξανόμενο αριθμό (4x10
5
, 2x10

6
 και 4x10

6
) αποπτωτικών ή ζωντανών κυττάρων, 

παρουσία ή απουσία ενός αναστολέα του TLR4, για 12, 24 και 36 ώρες για κάθε 

συγκέντρωση αποπτωτικών. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε τριπλέτες. Στο τέλος κάθε 

επώασης, συλλέγονταν τα υπερκείμενα για να ακολουθήσει μέτρηση της HMGB1 με ELISA. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 33, η απελευθέρωση της HMGB1 από τα μακροφάγα των 

ασθενών με MDS εξαρτάται από το φορτίο των αποπτωτικών κυττάρων (p <0.001) και από 

0 4 x 10
5

2 x 10
6

4 x 10
6

Concentration of apoptotic BMMCs

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

H
M

G
B

1
 l

e
v
e

ls
 (

n
g

/m
L

)

12 hours

24 hours

36 hours

p < 0.0001

Εικ. 33. Η πορεία στο χρόνο απελευθέρωσης HMGB1 στα υπερκείμενα μακροφάγων 

ύστερα από επώαση με αυξανόμενο αριθμό αποπτωτικών κυττάρων.  Μυελικά 

μακροφάγα ασθενών με MDS (n=3)  συνεπωάστηκαν με 4x10
5
, 2x10

6
 και 4x10

6
 

αποπτωτικά BMMCs για 12, 24 και 36 ώρες. Στο τέλος κάθε περιόδου επώασης, τα 

υπερκείμενα συλλέγονταν για να ακολουθήσει μέτρηση των επιπέδων της HMGB1 με 

ELISA. Οι τελείες αντιστοιχούν στη μέση τιμή (συν ή μείον μία σταθερά απόκλιση) της 

συγκέντρωσης της HMGB1 για μία συγκεκριμένη πειραματική συνθήκη. Η συγκέντρωση 

της HMGB1 εξαρτάται από το φορτίο των αποπτωρικών κυττάρων (P <0,0001) και από το 

χρόνο επώασης (P = 0,0417) 
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το χρόνο της συνεπώασης (p = 0.0417). Συγκεκριμένα, στις καλλιέργειες στις οποίες 

προστέθηκαν τα 4x10
5
, 2x10

6
 και 4x10

6
 αποπτωτικά κύτταρα τα επίπεδα της HMGB1 που 

απελευθερώθηκαν αντίστοιχα ήταν  7.37 ± 0.61, 12.54 ± 2.34 και 22.09 ± 3.28 ng/mL μετά 

12 ώρες, 7.86 ± 1.52, 20.09 ± 6.98 και 32.22 ± 8.94 ng/mL μετά 24 ώρες, και 8.58 ± 1.05, 

24.12 ± 12.61 και 36.43 ± 11.99 ng/mL μετά 36 ώρες επώασης.  

Η συνεπώαση των μακροφάγων με ζώντα κύτταρα υπό τις ίδιες συνθήκες προκάλεσε μία 

δοσοεξαρτώμενη (p < 0.001) αλλά όχι χρονοεξαρτώμενη έκκριση HMGB1 σε σχέση με το 

baseline. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα της HMGB1 στις καλλιέργειες που φορτώθηκαν με τα 

4x10
5
, 2x10

6
 και 4x10

6
 ζωντανά κύτταρα ήταν 4.51 ± 0.17, 8.96 ± 1.24 και 15.56 ± 6.15 

ng/mL στις 12 ώρες, 6.22 ± 0.08, 10.42 ± 3.69 και 20.10 ± 6.74 ng/mL στις 24 ώρες, και 6.83 

± 1.55, 10.76 ± 3.25 και 19.30 ± 8.24 ng/mL στις 36 ώρες. Για κάθε χρονική περίοδο  

 

Εικόνα 34. Οι ράβδοι αντιστοιχούν στη μέση συγκέντρωση της HMGB1 (συν ένα τυπικό σφάλμα) στα 

υπερκείμενα των συγκαλλιεργειών των μακροφάγων με αποπτωτικά ή ζώντα κύτταρα ασθενών με MDS. 

Αναγράφονται τόσο οι συγκεντρώσεις των αποπτωτικών/ζωντανών κυττάρων όσο και τα χρονικά διαστήματα 

επώασης. Σε κάθε περίοδο επώασης, τα επίπεδα της HMGB1 ήταν σημαντικά υψηλότερα στις καλλιέργειες με 

τα αποπτωτικά σε σχέση με τις αντίστοιχες με τα ζώντα κύτταρα.  
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επώασης (12, 24 και 36 ώρες) τα επίπεδα της HMGB1 ήταν σημαντικά χαμηλότερα στις 

καλλιέργειες που περιείχαν τα ζώντα κύτταρα σε σχέση με τις αντίστοιχες καλλιέργειες που  

περιείχαν τα αποπτωτικά κύτταρα (p = 0.011, p = 0.01261 και p = 0.0147, αντίστοιχα) (Εικ. 

34). Στους υγιείς μάρτυρες, (n=3), στατιστικώς σημαντική διαφορά στα επίπεδα της HMGB1 

μεταξύ καλλιεργειών που περιείχαν ζωντανά και των αντίστοιχων που περιείχαν τα 

αποπτωτικά κύτταρα παρατηρήθηκε μόνο στα υπερκείμενα των καλλιεργειών με το 

υψηλότερο αποπτωτικό φορτίο, προφανώς γιατί η ικανότητα των μακροφάγων για 

φαγοκυττάρωση έχεις κορεστεί στις μεγάλες συγκεντρώσεις των αποπτωτικών κυττάρων, 

οδηγώντας τελικά στην απελευθέρωση HMGB1 από τα εναπομείναντα όψιμα 

αποπτωτικά/νεκρωτικά κύτταρα. Επίσης, η παρουσία του αναστολέα του TLR4 δεν 

επηρέασε τα επίπεδα της HMGB1 (δεν απεικονίζονται τα δεδομένα) υποδηλώνοντας ότι η 

παραγωγή/απελευθέρωση της HMGB1 έγινε μέσω ενός TLR4-ανεξάρτητου μηχανισμού. 

Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν ότι η ανεπαρκής απομάκρυνση των αποπτωτικών κυττάρων 

από τα μυελικά μακροφάγα των ασθενών με MDS, οδηγεί σε συσσώρευση των αποπτωτικών 

σωμάτων στο μυελό των οστών των ασθενών και έχει ως συνέπεια την απελευθέρωση της 

HMGB1 από τα δευτερογενή νεκρωτικά κύτταρα, ανάλογη με το φορτίο των αποπτωτικών 

σωμάτων. Υποθέτουμε, στη συνέχεια, ότι η HMGB1, με τη σειρά της, μπορεί να επάγει την 

παραγωγή κυτταροκινών μέσω ενεργοποίησης του TLR4 στο μονοκυταρικό πληθυσμό.  Η 

αυξημένη παρουσία των κυτταροκινών στο μυελό πυροδοτεί περαιτέρω την απόπτωση των 

αιμοποιητικών κυττάρων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το αποπτωτικό φορτίο στο μυελό και 

να συντηρείται έτσι αυτός ο φαύλος κύκλος που έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της 

φλεγμονής στο μυελό των οστών ασθενών με MDS, την επιδείνωση της ανεπάρκειας του 

μυελού και την επιβίωση του δυσπλαστικού κλώνου. 
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Το έλασσον αλληλόμορφο G του πολυμορφισμού rs4986790 στο γονίδιο 

TLR4 συναντάται σε αυξημένη συχνότητα στους ασθενείς με MDS  

Οι συχνότητες των γονοτύπων και των αλληλόμορφων για τους πολυμορφισμούς rs4986790 

και rs4986791 του TLR4 παρουσιάζονται στους Πίνακες 11 και 12, αντίστοιχα. H συχνότητα 

εμφάνισης του ελάσσονος αλληλόμορφου G του πολυμορφισμού rs4986790, που οδηγεί σε 

αντικατάσταση Ασπαρτικού οξέος (Asp) από Γλυκίνη (Gly) στη θέση 299 του TLR4 

(Asp299Gly), είναι σημαντικά μεγαλύτερη στους ασθενείς με MDS (4,7%) σε σχέση με τη 

συχνότητά του στους υγιείς μάρτυρες (1,6%) (χ
2
=4,737, d.f. 1, p=0,0295). Ομοίως, ο 

ετερόζυγος πολυμορφικός γονότυπος A/G συναντάται συχνότερα στην ομάδα των ασθενών 

(9,5%) σε σύγκριση με αυτήν των υγιών μαρτύρων (3,2%) (χ
2
=4,855, d.f. 1, p= 0,0276). 

Κανένας από τους ασθενείς ή τους υγιείς μάρτυρες που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη δεν 

παρουσίασε τον ομόζυγο πολυμορφικό γονότυπο G/G του πολυμορφισμού rs4986790. 

     

 
Πίνακας 11. Οι συχνότητες των γονοτύπων και αλληλομόρφων του πολυμορφισμού rs4986790 του TLR4 

 rs4986790       

 Γονότυπος     Αλληλόμορφα  

A/A A/G G/G   Α G 

MDS (n=74) 67 (90.5%) 7 (9,5%) 0   141 (95,3%) 7 (4,7%) 

NORMAL (n=221) 214 (96,8%) 7 (3,2%) 0   435 (98,4%) 7 (1,6%) 

 

Πίνακας 12. Οι συχνότητες των γονοτύπων και αλληλομόρφων του πολυμορφισμού rs4986791 του TLR4 

 rs4986791       

 Γονότυπος     Αλληλόμορφα  

C/C C/T T/T   C T 

MDS (n=74) 69 (93,2%) 5 (6,8%) 0   143 (96,6%) 5 (3,4%) 

NORMAL (n=221) 214 (96,8%) 7 (3,2%) 0   435 (98,4%) 7 (1,6%) 

 

Στην ομάδα των ασθενών με MDS συναντώνται, επίσης, συχνότερα τόσο ο ετερόζυγος 

πολυμορφικός γονότυπος C/T όσο και το έλασσον αλληλόμορφο Τ του πολυμορφισμού 

rs4986791, ο οποίος οδηγεί σε αντικατάσταση Θρεονίνης (Thr) από Ισολευκίνη (Ile) στη 
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θέση 399 της πρωτεΐνης του TLR4 (Thr399Ile). Ωστόσο οι παρατηρούμενες διαφορές δεν 

είναι στατιστικώς σημαντικές. 

Για να εξετάσουμε το ενδεχόμενο η παρουσία του rs4986790 πολυμορφισμού στους ασθενείς 

με MDS να σχετίζεται με την επιρρέπειά τους στις λοιμώξεις, καταγράψαμε τις λοιμώξεις 

που εμφάνισαν όλοι οι ασθενείς που εξετάστηκαν, από την ημέρα της διάγνωσης και έπειτα. 

Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων μεταξύ των 

ασθενών με MDS που έφεραν το μεταλλαγμένο γονότυπο και των ασθενών με MDS που 

έφεραν το φυσιολογικό (wild-type) γονότυπο. 

Ενδιαφέρουσα, παρόλα αυτά,  ήταν η παρατήρηση ότι στην ομάδα των υγιών μαρτύρων, όλα 

τα άτομα που έφεραν το έλασσον αλληλόμορφο για τον rs4986790 έφεραν επίσης και το 

έλασσον αλληλόμορφο για τον rs4986791, ήταν δηλαδή διπλά ετερόζυγοι και στις δύο 

πολυμορφικές θέσεις. Ωστόσο, 28,6% των ασθενών με MDS που είχαν τον πολυμορφικό 

γονότυπο του rs4986790 είχαν τον wild-type γονότυπο για τον rs4986791, παρουσίαζαν 

δηλαδή τον απλότυπο Asp299Gly/Thr399Thr. Έχει αναφερθεί ότι ο τελευταίος απλότυπος 

θεωρείται εκείνος που πραγματικά συνδέεται με αυξημένη επιρρέπεια σε Gram- λοιμώξεις, 

ενώ ο διπλά ετερόζυγος πολυμορφικός απλότυπος Asp299Gly/Thr399Ile θεωρείται 

«ουδέτερος», δε διαφέρει δηλαδή στην επιρρέπεια για λοιμώξεις από τον wild-type 

απλότυπο.
84

 Ωστόσο, λόγω του σχετικά μικρού αριθμού των ασθενών με τον απλότυπο 

Asp299Gly/Thr399Thr, δεν κατέστη δυνατή η στατιστική ανάλυση προκειμένου να 

διευκρινιστεί εάν η συχνότερη παρουσία αυτού ευθύνεται για την αυξημένη συχνότητα 

λοιμώξεων των ασθενών με MDS. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, η παρουσία του πολυμορφικού γονότυπου του rs4986790 δε 

φαίνεται να συνδέεται με την αυξημένη ευπάθεια των ασθενών με MDS στις λοιμώξεις. 

Ωστόσο, η σημαντικά αυξημένη συχνότητα του ελάσσονος αλληλόμρφου G στην ομάδα των 

ασθενών με MDS, δηλώνει μία πιθανή παθογενετική συσχέτιση αυτού με την ανάπτυξη της 
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νόσου. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ 

 

Υπάρχουν πλέον πολλές ενδείξεις ότι το μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών συμμετέχει 

στην παθογένεια της CIN, κυρίως μέσω ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων, προ-

φλεγμονωδών κυτταροκινών και προ-αποπτωτικών μορίων.
15;85

 Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά 

για την ακριβή προέλευση αυτών των μορίων και για τους μηχανισμούς που διέπουν την 

παραγωγή τους. Στην παρούσα μελέτη  δείξαμε  ότι τα μονοκύτταρα του μυελού των οστών 

ασθενών με CIN υπερεκφράζουν τόσο τον TLR4 όσο και μόρια που σχετίζονται με τη 

μετάδοση σήματος μέσω αυτού, και επίσης συμβάλλουν στη δημιουργία της φλεγμονής στο 

μικροπεριβάλλον του μυελού προκαλώντας την έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών, 

πιθανά, υπό την επίδραση ενδογενών συνδετών του TLR4. 

Συστατική έκφραση των TLRs έχει τεκμηριωθεί σε φυσιολογικά αιμοποιητικά προγονικά και 

ώριμα κύτταρα, καθώς και στα μεσεγχυματικά stem cells που αντιπροσωπεύουν τους 

προγόνους των κυττάρων του μικροπεριβάλλοντος του μυελού.
86;87

 Εκτός από τον κλασικό 

τους ρόλο στην ανίχνευση παθογόνων παραγόντων, οι TLRs συμμετέχουν και στη 

διαδικασία διαφοροποίησης των αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων και μπορούν επίσης 

να επηρεάσουν τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση των μυελικών κυττάρων σε 

φυσιολογικές όσο και παθολογικές καταστάσεις ύστερα από διέγερση με ενδογενείς 

συνδέτες.
86;88

 Από αναλύσεις με κυτταρομετρία ροής διαπιστώσαμε ότι τα μονοκύτταρα του 

μυελού και των προσκολλώμενων κυττάρων των LTBMCs των ασθενών με CIN 

παρουσιάζουν αυξημένη έκφραση του TLR4 σε σύγκριση με τα υγιή άτομα. Είναι γνωστό 

ότι εκτός από τις δομές παθογόνων και τα βακτηριακά προϊόντα, διάφορα άλλα φλεγμονώδη 

ερεθίσματα, όπως η IFNγ και ο αυξητικός παράγοντας των μακροφάγων (M-CSF), μπορούν 

επίσης  να προκαλέσουν αύξηση της έκφρασης του TLR4.
89-91

 Κατά συνέπεια, με βάση 
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προηγούμενα ευρήματα από το εργαστήριό μας που δείχνουν αύξηση της IFNγ στο μυελό 

ασθενών με CIN, προερχόμενης από τα Τ-κύτταρα, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η 

υπερέκφραση του TLR4 στα μονοκύτταρα των ασθενών ίσως σχετίζεται με την τοπική 

παραγωγή IFNγ.
16;22

 

 Επειδή όλοι οι TLRs που μελετήθηκαν βρέθηκαν αυξημένοι στα μονοκύτταρα των 

ασθενών σε σύγκριση με αυτά των μαρτύρων, αν και όχι όλοι σε στατιστικά σημαντικό 

επίπεδο, εξετάστηκε το ενδεχόμενο η υπερέκφραση του TLR4 στα μυελικά CD14
+
 κύτταρα 

των ασθενών να είναι απλά το αποτέλεσμα μιας μη ειδικής αύξησης, εξαιτίας του 

φλεγμονώδους μικροπεριβάλλοντος και όχι μια συγκεκριμένη απάντηση σε ένα 

συγκεκριμένο συνδέτη. Σε περίπτωση που το τελευταίο είχε συμβεί, ο TLR4 θα είχε επίσης 

ενεργοποιηθεί και, κατά συνέπεια, θα είχε ενεργοποιήσει το αντίστοιχο σηματοδοτικό 

μονοπάτι. Για το λόγο αυτό, εξετάσαμε κατά πόσον το σηματοδοτικό μονοπάτι των TLRs 

είναι ενεργοποιημένο, αξιολογώντας την έκφραση 84 γονιδίων που συμμετέχουν στη 

μετάδοση σήματος από τους TLRs. Βρήκαμε, καταρχήν, σημαντικά αυξημένη έκφραση των 

μορίων που σχετίζονται με το MyD88-εξαρτώμενο μονοπάτι, και γονιδίων που εμπλέκονται 

στο μονοπάτι του NF-κB και των MAP κινασών στους ασθενείς με CIN. Η MyD88 είναι ένα 

κοινό προσαρμοστικό μόριο για τη μετάδοση σήματος από όλους σχεδόν τους TLRs. Είναι 

ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι βρήκαμε αυξημένη έκφραση γονιδίων των μορίων που εμπλέκονται 

και στο MyD88-ανεξάρτητο σηματοδοτικό μονοπάτι, όπως τα TRIF/TICAM1 και 

TRAM/TICAM2, που υποδηλώνουν σηματοδότηση ειδικά από τον TLR4 στους ασθενείς 

μας. 

  Το MyD88-εξαρτώμενο μονοπάτι είναι γνωστό ότι οδηγεί στην παραγωγή προ-

φλεγμονωδών κυτταροκινών και χημειοκινών, συμπεριλαμβανομένων των TNFα, IL-6, IL-

1β, και IL-8, αντίστοιχα, κυρίως μέσω της πρώιμης ενεργοποίησης του NF-κΒ. Το MyD88-

ανεξάρτητο μονοπάτι, εκτός από την παραγωγή IFNβ μέσω του IRF3, μπορεί να έχει, επίσης, 
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παρόμοια επίδραση, οδηγώντας στην παραγωγή κυτταροκινών / χημειοκινών μέσω μιας 

όψιμης διαδικασίας ενεργοποίησης του NF-κΒ.
58;92

 Για να ερευνήσουμε την υπόθεση μιας 

πιθανής TLR4-εξαρτώμενης παραγωγής προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών και χημειοκινών 

στο μυελό των ασθενών υπό την επίδραση ενδογενών συνδετών, εξετάσαμε τις επιπτώσεις 

της αναστολής του TLR4 στην παραγωγή TNFα, IL-6, IL-1β, και IL-8 από τα μυελικά 

μονοκύτταρα των ασθενών ύστερα από διέγερση με αυτόλογο πλάσμα, το οποίο περιέχει 

κατά πάσα πιθανότητα τον παράγοντα ενεργοποίησης του TLR4. Πράγματι, διαπιστώθηκε 

ότι η παρουσία του πλάσματος οδήγησε σε σημαντική αύξηση στην παραγωγή κυτταροκινών 

/ χημειοκινών από τα μονοκύτταρα των ασθενών, φαινόμενο που αναστράφηκε από την 

παρουσία του αναστολέα του TLR4. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μία επιπλέον ένδειξη υπέρ 

της παρουσίας ενεργού TLR4-μονοπατιού στα μονοκύτταρα των ασθενών, και ενισχύουν 

περαιτέρω την υπόθεσή μας για την αιτιοπαθογενετική σχέση μεταξύ της ενεργοποίησης του 

TLR4 και του φλεγμονώδους μικροπεριβάλλοντος στη CIN. 

 Ο TLR4 μπορεί να ενεργοποιηθεί από βακτηριακά προϊόντα ή / και ενδογενείς συνδέτες 

που προέρχονται από φλεγμονώδεις και κατεστραμμένους ιστούς.
58;93;94

 Το ενδεχόμενο μιας 

υποκείμενης βακτηριακής λοίμωξης που οδηγεί στην ενεργοποίηση του TLR4 στους 

ασθενείς μας δεν είναι πιθανό, επειδή οι ασθενείς με οξεία λοίμωξη έχουν αποκλειστεί από 

τη μελέτη, ενώ η απουσία ενός υποκείμενου λοιμώδους νοσήματος αποτελεί προϋπόθεση για 

τη διάγνωση της CIN. Ως εκ τούτου, κάποιος ενδογενής συνδέτης προκαλεί προφανώς την 

ενεργοποίηση του TLR4 στο μυελό των ασθενών με CIN. 

 Η εξωκυττάρια HMGB1 έχει πρόσφατα αναγνωριστεί ως πιθανός συνδέτης του TLR4.
95-97

 

Η HMGB1 μπορεί να εκκρίνεται από ενεργοποιημένα μακροφάγα ως απάντηση σε τραύμα, 

λοίμωξη ή υπό την επίδραση προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως η IL-1β και ο TNFα 

αλλά μπορεί και η ίδια να ενεργεί ως φλεγμονώδης μεσολαβητής μέσω σύνδεσης στους 

συγγενικούς της υποδοχείς όπως ο RAGE ή ο TLR4.
70

 Βρήκαμε ότι οι ασθενείς με  CIN 
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εμφανίζουν σημαντικά αυξημένα επίπεδα της HMGB1 σε υπερκείμενα LTBMCs σε 

σύγκριση με των υγιών ατόμων, γεγονός που ίσως φανερώνει μια πιθανή σχέση μεταξύ 

HMGB1 και ενεργοποίησης του TLR4 στη CIN. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από τη 

βιβλιογραφία, υποθέτουμε ότι η HMGB1, που ελευθερώνεται ως απάντηση στην τοπική 

παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών, μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή 

φλεγμονωδών μεσολαβητών από τα μακροφάγα μέσω ενεργοποίησης του TLR4.
98

 Ο ρόλος 

της HMGB1 στη συντήρηση και προώθηση της φλεγμονώδους διαδικασίας, μέσω 

ενεργοποίησης του TLR4 και κατ’ επέκταση του NF-κB, έχει αναφερθεί σε πολλές χρόνιες 

φλεγμονώδεις καταστάσεις όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθηματώδης 

λύκος, η πολυμυοσίτιδα, και η αθηροσκλήρωση.
99;100

 Είναι ενδιαφέρον, ότι ένας θετικός  

μηχανισμός παλίνδρομης ρύθμισης που περιλαμβάνει την παραγωγή HMGB1 και την 

έκφραση των αντίστοιχων υποδοχέων έχει περιγραφεί σε διάφορους τύπους κυττάρων.
101

 

 Εν κατακλείδι, η μελέτη αυτή παρέχει νέα δεδομένα αναφορικά με τους μηχανισμούς 

έναρξης και συντήρησης του φλεγμονώδους μικροπεριβάλλοντος στο μυελό των οστών 

ασθενών με CIN. Τα στοιχεία που προέκυψαν υποστηρίζουν την ιδέα ενός φαύλου κύκλου, 

όπου οι φλεγμονώδεις μεσολαβητές που παράγονται τοπικά επηρεάζουν την έκφραση του 

TLR4 και των μορίων σηματοδότησης στα μυελικά μονοκύτταρα, τα οποία με τη σειρά τους, 

διατηρούν την παραγωγή των προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών και χημειοκινών, κάτω από 

την επίδραση ενδογενών συνδετών, όπως η HMGB1. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που 

αποκαλύπτει το ρόλο των μονοκυττάρων στην παθοφυσιολογία της CIN και τη συμμετοχή 

του TLR4 στη συντήρηση της χρόνιας φλεγμονώδους διαδικασίας στο μυελό των οστών των 

ασθενών. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των TLRs όχι μόνο στη μη ειδική αλλά και στην 

επίκτητη ανοσία, σχεδιάζουμε να διερευνήσουμε περαιτέρω την πιθανή συμμετοχή του 

TLR4 στην έκπτυξη των ολιγοκλωνικών Τ-λεμφοκυτταρικών πληθυσμών που έχουν 

προηγουμένως περιγραφεί σε ασθενείς με CIN.  
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  ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 

 

Από την παρούσα μελέτη προέκυψαν για πρώτη φορά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η 

παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών στο μυελό των οστών ασθενών με MDS 

εξαρτάται κατά πολύ από την ενεργοποίηση του TLR4 των μυελικών μακροφάγων. Τα 

πρώτα ευρήματα της μελέτης αφορούσαν την έκφραση των TLRs στους επιμέρους 

υποπληθυσμούς του μυελού. Οι TLR1, TLR2, TLR3 και TLR9 βρέθηκαν να 

υπερεκφράζονται στο μονοκυτταρικό κλάσμα των BMMCs και των κυττάρων του 

μικροπεριβάλλοντος των ασθενών με MDS σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες, ωστόσο όχι σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό. Μόνο ο TLR4 βρέθηκε σημαντικά αυξημένος στη 

μονοκυτταρική συνιστώσα τόσο των  BMMCs όσο και των προσκολλώμενων κυττάρων από 

LTBMC ασθενών με MDS. Το εύρημα αυτό είναι σε συμφωνία με προηγούμενη μελέτη που 

έδειξε υπερέκφραση του TLR4 σε όλες σχεδόν τις μυελικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων 

των μονοκυττάρων, σε ασθενείς με MDS εν συγκρίσει με υγιείς μάρτυρες.
102

 

Μία ποικιλία προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως TNFα και IFN, οι οποίες είναι 

παρούσες στο μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών σε ασθενείς με MDS, θεωρείται ότι 

μπορούν να επάγουν την έκφραση του TLR4.
102-104

 Για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο η 

αύξηση της έκφρασης του TLR4 στα μονοκύτταρα των ασθενών να αντανακλά απλώς το 

φλεγμονώδες μικροπεριβάλλον του μυελού και όχι να αντιπροσωπεύει μία ειδική 

τροποποίηση από κάποιο συνδέτη, εξετάστηκε στη συνέχεια το σηματοδοτικό μονοπάτι των 

TLRs εκτιμώντας την έκφραση μορίων που συμμετέχουν στη σηματοδοτική οδό. Το 

σκεπτικό ήταν ότι η παρουσία κάποιου συνδέτη του TLR4 θα είχε ως αποτέλεσμα την 

ενεροποίησή του και, παράλληλα με την αύξηση της έκφρασης αυτού, θα πυροδοτούσε τον 

αντίστοιχο σηματοδοτικό καταρράκτη. Πράγματι βρέθηκαν αυξημένα, σε επίπεδο mRNA, 53 

μόρια που σχετίζονται με τη μετάδοση σήματoς από τους TLRs και ταυτόχρονα βρέθηκε 
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αυξημένη έκφραση των μορίων IRAKM και SHIP1 που λειτουργούν ως αρνητικοί ρυθμιστές 

της TLR-σηματοδότησης. Χαρακτηριστικά παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση γονιδίων που 

σχετίζονται με το MyD88-εξαρτώμενο σηματοδοτικό μονοπάτι και επίσης γονίδια που 

συμμετέχουν στις ακόλουθες σηματοδοτικές οδούς των NFB και MAPK, δύο λειτουργικά 

σημαντικών μονοπατιών για την παθογένεια των MDS.
105;106

 Η MyD88 είναι μία πρωτεΐνη 

που λειτουργεί ως προσαρμοστικό μόριο σε όλους σχεδόν τους TLRs. Το γεγονός, ωστόσο, 

ότι γονίδια που ενέχονται στο MyD88-ανεξάρτητο TLR σηματοδοτικό μονοπάτι, όπως οι 

TRIF/TICAM1 και TRAM/TICAM2, βρέθηκαν να υπερεκφράζονται στους ασθενείς σε 

σχέση με τους υγιείς μάρτυρες υποδεικνύει ειδικά ενεργοποίηση του TLR4. Πράγματι, 

γνωρίζουμε ότι ο TLR4 έχει τη μοναδική ικανότητα να ενεργοποιεί και το MyD88-

εξαρτώμενο και το MyD88-ανεξάρτητο μονοπάτι οδηγώντας στην παραγωγή κυτταροκινών 

μέσω της πρώιμης και της όψιμης ενεργοποίησης, αντίστοιχα, του NFB.
107

 Επομένως, η 

ενεργοποίηση του TLR4 στα μυελικά μονοκύτταρα των ασθενών αναμένεται να προκαλέσει 

την παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών. Πράγματι, όταν μονοκύτταρα που 

προέρχονταν από το μυελό των ασθενών με MDS εκτέθηκαν σε αυτόλογο πλάσμα 

παρήγαγαν σημαντικές ποσότητες IL-1, IL-6 και TNFα. Η παραγωγή αυτή ανεστάλη από 

την παρουσία ενός αναστολέα του TLR4, υποδεικνύοντας ότι η παραγωγή κυτταροκινών 

έγινε κατά ένα TLR4-εξαρτώμενο μηχανισμό. Τα ευρήματα αυτά δηλώνουν ότι η αύξηση της 

έκφρασης του TLR4 έχει παθοφυσιολογική σημασία στα MDS και υπογραμμίζουν ένα νέο 

μηχανισμό επαγωγής και διατήρησης της φλεγμονώδους διαδικασία στο μικροπεριβάλλον 

του μυελού των οστών ασθενών με  MDS. 

Όσον αφορά τον πιθανό συνδέτη του TLR4 στα MDS, είναι γνωστό ότι ο TLR4 μπορεί να 

ενεργοποιηθεί τόσο από μικροβιακά όσο και από ενδογενή προϊόντα που σχετίζονται με 

ιστική βλάβη. Το ενδεχόμενο υποκείμενης βακτηριακής λοίμωξης που θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε ενεργοποίησή του στους ασθενείς μας είναι πολύ μικρό γιατί ασθενείς με οξεία 
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λοίμωξη έχουν αποκλεισθεί από τη μελέτη. Συμπεραίνεται επομένως ότι, προφανώς, 

κάποιος(οι) ενδογενής(είς) συνδέτης επάγει την ενεργοποίηση του TLR4 στους ασθενείς με 

MDS. Τα αυξημένα επίπεδα της HMGB1 στα υπερκείμενα των LTBMCs ασθενών με MDS 

υποδεικνύουν μία πιθανή σχέση μεταξύ της HMGB1 και της ενεργοποίησης του TLR4 στα 

μονοκύτταρα των ασθενών. Πράγματι, γνωρίζουμε ότι εκτός από το ρόλο της ως ρυθμιστή 

της μεταγραφής στον πυρήνα του κυττάρου, η HMGB1 λειτουργεί ως κυτταροκίνη έξω από 

το κύτταρο, που μπορεί να επάγει φλεγμονώδεις απαντήσεις μέσω πρόσδεσης στους 

υποδοχείς της, ένας από τους οποίους είναι ο TLR4.
95;108

  

Η HMGB1 μπορεί να εκκριθεί στον εξωκυττάριο χώρο είτε παθητικά από κύτταρα που 

πεθαίνουν μέσω νέκρωσης είτε ενεργητικά από ενεργοποιημένα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος.
71;109

 Τα κύτταρα που πεθαίνουν μέσω απόπτωσης δεν 

απελευθερώνουν HMGB1.
110

 Ωστόσο, σε περιπτώσεις που τα αποπτωτικά κύτταρα δεν 

απομακρυνθούν επαρκώς από τα φαγοκύτταρα, μπορεί να υποστούν δευτερογενή νέκρωση 

και να οδηγήσουν τότε στην απελευθέρωση HMGB1.
71

 Βασιζόμενος στους παραπάνω 

μηχανισμούς, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι τα αυξημένα επίπεδα της HMGB1 στο 

μυελό των ασθενών με MDS θα μπορούσαν να οφείλονται στην ενεργό έκκρισή της από τα 

μυελικά μονοκύτταρα εξαιτίας των τοπικά παραγόμενων κυτταροκινών.
70

 Η υπόθεση αυτή, 

ωστόσο, δε φαίνεται πολύ πιθανή γιατί τα επίπεδα mRNA της HMGB1 δε βρέθηκαν 

αυξημένα στα CD14
+
 κύτταρα του μυελού ασθενών με MDS σύμφωνα με τα δεδομένα από 

τα PCR arrays. Επίσης, ένας TLR4/IRAK4 εξαρτώμενος μηχανισμός που θα μπορούσε να 

οδηγήσει στην παραγωγή της HMGB1
111

 επίσης δε φαίνεται πιθανός στους ασθενείς με MDS 

γιατί η προσθήκη ενός ειδικού αναστολέα του TLR4 στις συγκαλλιέργειες μακροφάγων των 

ασθενών με τα αποπτωτικά κύτταρα δεν επέφερε καμία σημαντική αλλαγή στα επίπεδα της 

πρωτεΐνης που παρήχθη. 

Σε μία προσπάθεια να διευκρινιστούν επιπρόσθετοι μηχανισμοί στους οποίους θα μπορούσε 
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να αποδοθεί η αύξηση των επιπέδων της HMGB1 στο μυελό των ασθενών με MDS, βρέθηκε 

ότι τα μυελικά μακροφάγα των ασθενών με MDS έχουν μειωμένη ικανότητα 

φαγοκυττάρωσης των αποπτωτικών κυττάρων, και η διαταραχή αυτή σχετίζεται με αυξημένη 

απελευθέρωση της HMGB1 στα υπερκείμενα καλλιεργειών. Τα επίπεδα της HMGB1 

αυξάνονται ανάλογα με το αποπτωτικό κυτταρικό φορτίο και το χρόνο παραμονής αυτών 

στην καλλιέργεια. Είναι ενδιαφέρον ότι  HMGB1 επίσης ανιχνεύθηκε στις συγκαλλιέργειες 

των μακροφάγων με αυτόλογα ζώντα BMMCs αντανακλώντας πιθανά το αυξημένο ποσοστό 

αποπτωτικών κυττάρων στο μυελό των ασθενών με MDS. Αυξημένα επίπεδα εξωκυττάριας 

HMGB1 έχουν περιγραφεί σε ένα αριθμό φλεγμονωδών και κακοηθών νοσημάτων,
71

 

ωστόσο δεν έχουν συσχετισθεί ποτέ έως τώρα με την παθογένεια των MDS.  

Η μειωμένη ικανότητα φαγοκυττάρωσης των αποπτωτικών σωμάτων έχει συσχετισθεί με την 

παθογένεση διάφορων νοσημάτων, όπως αυτοάνοσα και εκφυλιστικά νοσήματα και η χρόνια 

κοκκιοματώδης νόσος.
112;113

 Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται η διαταραχή αυτή 

στα MDS. Η παρουσία ενός επαρκούς φαγοκυτταρικού μηχανισμού είναι ιδιαίτερα 

σημαντική στην περίπτωση των MDS εξαιτίας του αυξημένου ρυθμού απόπτωσης στο μυελό 

των οστών. Η γρήγορη και επαρκής απομάκρυνση των αποπτωτικών κυττάρων από τα 

φαγοκύτταρα θεωρείται κρίσιμη για την ομοιόσταση του μυελού όχι μόνο εμποδίζοντας την 

απελευθέρωση του δυνητικά ανοσογόνου κυτταρικού περιεχομένου αλλά και παράγοντας 

αντιφλεγμονώδεις μεσολαβητές που καταστέλλουν τη φλεγμονώδη διαδικασία.
111

 Επομένως, 

η ανεπάρκεια του φαγοκυτταρικού μηχανισμού στα MDS ίσως αντιπροσωπεύει ένα 

σημαντικό μηχανισμό που συνεισφέρει στην ανάπτυξη του φλεγμονώδους 

μικροπεριβάλλοντος στα MDS.  

Συμπερασματικά, τα δεδομένα της παρούσας μελέτης εισάγουν νέους παθοφυσιολογικούς 

μηχανισμούς που εξηγούν μέρος των ανοσολογικών διαταραχών του μικροπεριβάλλοντος 

του μυελού των οστών στα MDS. Συνοπτικά, σύμφωνα με τα ευρήματα, η παραγωγή προ-



 
137 ΣΥΖΗΤΗΣΗ          MDS 

φλεγμονωδών κυτταροκινών στο μυελό των οστών ασθενών με MDS είναι κατά ένα μεγάλο 

βαθμό TLR4-εξαρτώμενη, μέσω ενός μηχανισμού που περιλαμβάνει την αύξηση της 

έκφρασης και την ενεργοποίηση του TLR4 στα μονοκύτταρα του μυελού υπό την επίδραση 

ενδογενών συνδετών όπως η HMGB1. Εκτός από την εισαγωγή του ρόλου του TLR4 και της 

HMGB1 στην παθογένεση του φλεγμονώδους μικροπεριβάλλοντος του μυελού των οστών 

στα MDS, που θα μπορούσε να έχει σημαντικές θεραπευτικές εφαρμογές στοχεύοντας τα 

συγκεκριμένα μόρια και τα αντίστοιχα σηματοδοτικά μονοπάτια, σύμφωνα με τα ευρήματα 

της μελέτης αυτής όχι μόνο η αυξημένη απόπτωση αλλά και η ανεπαρκής απομάκρυνση των 

αποπτωτικών κυττάρων ίσως έχει έναν ανεξάρτητο ρόλο στην παθοφυσιολογία των MDS. 

Επειδή η φαγοκυττάρωση των αποπτωτικών κυττάρων είναι μία πολυσταδιακή διαδικασία 

στην οποία περιλαμβάνονται υποδοχείς αναγνώρισης, σύνθετα σηματοδοτικά συμβάματα και 

μοριακά μονοπάτια, χρειάζονται σίγουρα περαιτέρω μελέτες για να διευκρινιστεί η ακριβής 

βλάβη του μακροφάγου που ευθύνεται για την ανεπαρκή φαγοκυττάρωση των αποπτωτικών 

κυττάρων στο μυελό των οστών ασθενών με  MDS. 
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